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  ...اإلهداء
أهديك جزءا مما كنت تتمناه وعلى الطريق أسير  –قدوتي  –لك والدي 
  .إنشاء اهللا

نبع الحنان الذي ال ينضب أهديك جزءا مما  –روحي وقلبي  –لك أمي 
  .دمتي ذخرا بعد اهللا... سعيت لوصولي إليه 

الكبير في ... أهديك ثمرة جهدي المتواضع –سندي بعد اهللا  –لك زوجي 
   .اأعينن

أهديك جزء مما كنت أتمنى  –فلذة كبدي  -  مصطفى الحبيب... لك إبني
دربه، وتحمل راية العلم لترفرف خفاقة على صدر هذه األمة أن تسير على 

  .التي أعزها اهللا بالعلم
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  شكـر وتقديـر
، إذ منحني القوة إال أن أشكر اهللا وأحمده يسعني المع نهاية هذا البحث      
وأتوجه بخالص تشكراتي إلى األستاذ . زم وأمدني بعونه وتوفيقه إلتمامهوالع

على ما بذله من جهد جهيد  عبد الحميد عبدونيالدكتور األستاذ الفاضل 
و أن يكون زاد إنجاز هذا العمل الذي نرجمساعدتي في وتوجيه رشيد في 
  .ينتفع به في وطننا

عدني بتشجيعه إلتمام هذا ساالجزيل إلى زوجي الذي وأتوجه بالشكر      
على ) ن واإلخوةالوالدي(فراد أسرتي أتوجه بخالص تشكراتي أل، كما العمل

قسم بزمالئي األساتذة والعرفان إلى جميع أتوجه أيضا بالشكر ، وتشجيعهم لي
، محمد خيضر ببسكرةعلم النفس وعلوم التربية بجامعة  العلوم االجتماعية شعبة

وكذلك أتقدم م محمد واألستاذة ساعد صباح، وأخص بالذكر األستاذ بلو
لذين أمدوني بيد العون الزمالء والزميالت ابخالص الشكر إلى جميع 

 ومستشاري ،ي بن مهيديالعرب ثانوية، وأخص بالذكر مدير والمساعدة
متقن التوجيه المدرسي بتشارة ، وكذلك مسبهذه الثانوية التوجيه المدرسي

، وكذلك مستشارة ربية بثانوية الدكتور سعدانة الت، ومستشاربولنوار محمد
التوجيه ، باإلضافة لمستشارة رضا العاشوريرشيد ثانوية التوجيه المدرسي ب

  .  ثانوية شتمة الجديدةالمدرسي ب
بمديرية التربية  المسئولينكما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى جميع      

تحديد مجتمع البحث ثناء على مساعداتهم التي قدموها لي أبمدينة بسكرة 
كما ال أنسى أن أشكر لجنة المناقشة على ، العينة إلجراء الدراسة الميدانيةو

وإلى كل شخص ساعدني من قريب أو ، مناقشة هذه الرسالةوتفضلها بقبولها 
وأرجوا لهم من اهللا األجر خراج هذا البحث إلى حيز الوجود بعيد على إ

  .    والثواب 
  سليمـة                                                                              
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  :ملخص البحث
ويهدف إلى . موضوع البحث الحالي هو دراسة قلق االمتحان وخصائص خط اليد للتالميذ
باستخدام علـم  تحديد بعض خصائص خط اليد لدى التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع، 

تلميذا وتلميذة مـن تالميـذ    110وقد تكونت عينة البحث من . علم تحليل الخط الجرافولوجيا أو
تلميذ وتلميذة ممـن حصـلوا علـى     416، اختيروا من بين الثالث ثانوي بمدينة بسكرةالصف 

) 20- 17(عمارهم الزمنية بين وتراوحت أ .ة على مقياس مكونات قلق االمتحاندرجات مرتفع
  .سنة

  : رضيات التاليةقام البحث على الف وقد
ميل (تكون ميول خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في عكس اتجاه خط اليد  –

  .)إلى اليمين بدل من الميل لليسارالحروف 
  .المتحان المرتفع عبارة عن مثلثاتيكون الشكل الغالب لخط يد التالميذ ذوي مستوى قلق ا -
  .توى قلق االمتحان المرتفع صغيرمسيكون حجم خط يد التالميذ ذوي  -
ق االمتحان المرتفع صغيرة تكون المسافة بين الكلمات في خط يد التالميذ ذوي مستوى قل –
  .)ضيقة(
ق االمتحان المرتفع صغيرة تكون المسافة بين السطور في خط يد التالميذ ذوي مستوى قل -
  .)ضيقة(
ستوى قلق االمتحان المرتفع شديد يكون الضغط على الورق في خط يد التالميذ ذوي م -
  ).ثقيل(
بين  ، المسافة الضغط على الورق(بعض خصائص الخط ال توجد فروق بين الجنسين في  –

ذوي  لدى التالميذ) ، ميول خط اليدالكلمات والسطور في خط اليد، شكل خط اليد، حجم خط اليد
  .مستوى قلق االمتحان المرتفع

تخدمت أدوات البحث التي تكونت من مقياس مكونات والختبار صحة هذه الفرضيات اس
ئج توصل البحث الحالي ، وبعد تحليل النتاتحليل خط اليد من إعداد الباحثة قلق االمتحان ومقياس

            : إلى ما يلي
ميل (كان ميول خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في اتجاه خط اليد  -

  .)ل من الميل لليمينإلى اليسار بدالحروف 
مثلثات كان الشكل الغالب لخط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع عبارة عن  -

  . ودوائر ؛ أي تساوي بينهما
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لثالثة كان حجم خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع صغيرا في المناطق ا -
  .)العليا والوسطى والسفلى(
المرتفع صغيرة إلى  لكلمات في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحانكانت المسافة بين ا –

  .متوسطة
متحان المرتفع متوسطة كانت المسافة بين السطور في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق اال –

  .إلى كبيرة
  ).ثقيل(كان الضغط على الورق في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع شديد   –
 م وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين من ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في بعضعد –

بين الكلمات والسطور في خط اليد، شكل خط  ، والمسافةالضغط على الورق(خصائص خط اليد 
  .)اليد، حجم خط اليد

المتحان بين الجنسين من ذوي مستوى قلق ا 0.01توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  -
  . المرتفع في ميول خط اليد

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ج              

The Research Summary 
 

This research is about exam anxiety and handwriting characteristics. 
The research aims at discovering some of the handwriting characteristics 
among  110 pupils (male and female) of 3rd secondary classes in Biskra 
city, suffering hyper exam anxiety, chosen from 416 pupils High grades on 
the scale disturbance test anxiety ; they are aged from 17 – 20 years . 
      

      The research hypotheses are:  
• The handwriting inclination of pupils suffering hyper exam anxiety 

that declines to the opposite side of hand writing (hand writing 
declines to the right in place to the left) .  

• The handwriting form of pupils suffering hyper exam anxiety takes 
the form of a triangle .  

• The handwriting size of pupils suffering hyper exam anxiety is 
smaller than average . 

• The handwriting distance between words of pupils suffering hyper 
exam anxiety is too small. 

• The handwriting distance between lines of pupils suffering hyper 
exam anxiety is too small .  

• The handwriting pressure On paper sheet of pupils suffering hyper 
exam anxiety is too high .  

• There are no statistically significant differences in some handwriting 
characteristics among males and females suffering of hyper exam 
anxiety (pressure on paper sheet, distance between words and lines, 
the form of handwriting, the size, and the inclination of handwriting). 

     
In order to validate these hypotheses, we have used two tools: anxiety 

components test and, Handwriting analysis test. 
 
The research results are as follow: 

• The handwriting inclination of pupils suffering hyper exam anxiety 
was on the side of  handwriting (mostly to the left and not to the 
right) .  

• The handwriting form of pupils suffering hyper exam anxiety was 
triangles and circles, so they are equal in this matter .  

•  The handwriting size of pupils suffering hyper exam anxiety was too 
small among this zones (higher, middle and lower) . 
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• The handwriting distance between words of pupils suffering hyper 
exam anxiety differed from small to moddle . 

• The handwriting distance between lines of pupils suffering hyper 
exam anxiety differed from middle to large .  

• The handwriting pressure on paper sheet of pupils suffering hyper 
exam anxiety was too high .  

• There were not statistically significant differences in some 
handwriting characteristics among both sexes suffering hyper exam 
anxiety (pressure on paper sheet, distance between words and lines, 
the handwriting form and size) .  

• There were statistically significant differences at  0.01 level in some 
handwriting characteristics among both sexes suffering hyper test 
anxiety in hand writing inclination. 
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  :مقـدمــة
يشير كثير من العلماء إلى أننا نعيش في عصر سماته الصراع المحموم ومواقف الضغوط  
عصر محفوف بالتغيرات في كافة مظاهر الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والنفسـية   

كذلك هناك بعض العوائق البيئيـة والشخصـية   ، والتي من شأنها أن تزيد من معدالت الضغوط
كل هذا من شأنه أن يزيد من معدالت . اخلة التي تحول دون إشباع الحاجات المختلفة للفردالمتد

  )67ص، 1999، مخيمر وعمر(. القلق ويجعلها تتفاقم
نظرا لما يشـهده مـن ثـورة    ، وقد يكون من البديهي أن نسمي هذا العصر بعصر القلق

قد تبعث في كثير مـن األحيـان    وما احتوته هذه الثورة من مثيرات حسية ومعنوية، تكنولوجية
وإنما هو قديم قدم ، ولكن القلق في الواقع ليس وليدا لهذا العصر فقط ،اإلحساس بالتوتر والضيق

كال من الخوف والقلق ما همـا إال  " أن  )Spielberger )1976فلقد أوضح سبيلبرجر . اإلنسان
زم دفاع للتكيف مع المواقف التي وأيضا كميكاني، انفعال إنساني ظهر منذ القدم كرد فعل طبيعي

مع تعقد الحياة  ولكن الجديد في ذلك هو تزايد نسبته وأثاره. يصادفها اإلنسان والتي تتسم بالخطر
لشعور بـالقلق ومسـتواه تختلـف    وأن درجة ا) 195ص، 2005، رزقفي (. "في العصر الحديث 

ـ با باإلضـافة إلـى    ،ى نشـوئه ختالف الظروف المهيأة له والعوامل واألسباب التي تساعد عل
المكونات النفسية لألفراد والتي من شأنها أن تجعل البعض من األفراد يشعرون بمستوى مرتفع 

حياتـه  ر ال مناص منه لمن أراد أن يطـور  في حين تكون درجة معينة من القلق أم، من القلق
  )2ص، 2008، عبد ربه(. وينجز عمله

وذلك من خـالل إحصـائيات   ، عالم دون استثناءوظاهرة القلق موجودة في جميع أنحاء ال
لدرجـة العجـز وأغلـب     % 1وهي تصـيب  ، من السكان % 5عديدة فإن هذه الحالة تصيب 
  )3-2صص ، 2008، عبد ربه(. % 80المصابين من النساء حوالي 

ويعد القلق من الموضوعات المهمة التي مازالت تحتل إلى حد كبير مكان الصـدارة فـي   
ومما الشك فيه أن من أوائل الباحثين الذين سـاهموا فـي تفسـير    . ة حتى اآلنالبحوث النفسي

القلـق يمثـل   " : فقد أشار إلى أن، رائد التحليل النفسي S.Freudوتحليل القلق سيجموند فرويد 
، 1987، شـعيب (. "نوعا من االنفعال السار يكتسبه الفرد ويكونه خالل المواقف التي يصـادفها  

  )296ص
ق مجموعة من األعراض المعرفية واالنفعالية والفسيولوجية والسـلوكية التـي   ويميز القل

للقلـق  " إلى أن  )Spielberger )1976فقد أشار سبيلبرجر  .يمكننا مالحظتها واالستدالل عليه
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مجموعة من األعراض تتراوح بين أن تكون مجرد إبـداء لعالمـات الدهشـة واالسـتغراب     
  ) 297ص، 1987، شعيب(. "رجة عالية من الذعر والتوتر واالستنكار وتمتد لتصبح على د

ولقد تعددت البحوث والدراسات التي تناولت موضوع القلق وتأثيره في السلوك اإلنسـاني  
وحتى أوائل السبعينات تم إنجاز أكثر  1950أنه منذ ) Neighwnder )1997وأوضح نايزوندر 

؛ إال أن هـذه  طريقة لقياسه وتحديـده  120دراسة عن القلق استخدمت فيها أكثر من  1500من 
وإلى جانب هذا االهتمام ظهـر   )3، ص2008عبد ربه، في (. الدراسات تركزت حول القلق العام 

من القلق المرتبط ، كشكل محدد أنواع أخرى من مثل قلق االمتحان أيضا االهتمام النسبي بدراسة
ع مقارنة بالقلق العام وبخاصة في عالمنا ، على الرغم من نقص االهتمام بهذا النوبمواقف التقويم

العربي الذي يمر بكثير من التغيرات الحضارية واالجتماعية التي ربما يكون لها أثر كبير فـي  
، حيث ارتبطت التغيرات مة والخوف من االمتحان بصفة خاصةزيادة اإلحساس بالقلق بصفة عا

ة سواء بين الذكور أم بـين  مراحله المختلف االجتماعية والحضارية بزيادة اإلقبال على التعليم في
ن يعد نوعـا  قلق االمتحا" ويشير أحمد عبد الخالق إلى أن  ) 17-16، ص1999العجمي، (. اإلناث

إحساسـا  ، وأن بعض التالميذ بحكم تكوينهم النفسي للقلق العام يكونون أشد من أنواع القلق العام
  )67، ص1999عمر، مخيمر وفي (. "من غيرهم بقلق االمتحان 

النتقال مـن  فا. التي يتعرض لها الفرد في المجتمعوتظهر أهميته من أهمية هذه المواقف 
عة والحصول علـى  ، وااللتحاق بالجاممستوى تعليمي إلى آخر، ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى

ـ   ،، والترقي في مجال العملالوظيفة المناسبة رد ما هي إال نماذج من المواقف التي يمر بهـا الف
وهذا يعني ضـرورة تعـرض    .اجتيازه االمتحانات الخاصة بها والتي ال يحصل عليها إال بعد

  . ها بعض القرارات المهمة في حياتهالفرد لبعض االختبارات التي يتخذ على ضوء نتائج
لنفسـية  ونتيجة لذلك اهتم علماء النفس بدراسته من حيث عالقته بمختلـف المتغيـرات ا  

وذلـك  . نات متنوعة شملت الفئة المتمدرسـة التحصيل الدراسي لدى عي لتها، ومن أمثوالتربوية
: مثل ر الذي ظهر في اإلنجاز األكاديمي، كما أكدتها الكثير من الدراسات،لبيان ومعالجة القصو

  Allen, Lerner, Wayen & Hinrichدراسة كل مـن ألـين وليرنـي ووايـن وهينـريش      
فـي  ( .)1985( Hansleyودراسة هانسـلي   ،)1980( Holahan، ودراسة هوالهان )1972(

  )150، ص 1992الطواب ، 
، وتزداد نسبة انتشاره حقيقية تواجه الكثير من التالميذوبالتالي أصبح قلق االمتحان مشكلة 

 )Denato )1995، حيث أكدت دراسات كل من دينياتو يةبين هؤالء في مختلف مراحلهم التعليم
عبـد  في (. "نمو طرديا بتقدم سنوات الدراسة قلق االمتحان ي "أن  )Hembree )1997وهمبري 
  )2، ص2001بدر، القادر و
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ومن هنا بدأ التفكير في اإلجراءات التي يمكن اتخاذها والطرق التي يمكن استخدامها 
وظهرت جهود ومحاوالت مختلفة  .والرفع بمستوى األداء األكاديمي لعالج مشكلة قلق االمتحان

. بة الذين يعانون من قلق االمتحانطط وبرامج إرشادية وعالجية لمساعدة الطللتصميم وتنفيذ خ
وما . أثرها فقد حققت هذه الدراسات نجاحا كبيرا في عالج مشكلة قلق االمتحان أو التخفيف من

ح في زال األخصائيون في هذا المجال يبذلون الجهود المختلفة لتحقيق مزيدا من التقدم والنجا
  . دية والعالجيةجهودهم اإلرشا

وتستوجب هذه المؤشرات تحليل هذا المتغير للوقوف على أهم مكوناته ورصد أهم الصور 
تناولته مجموعة من الدراسات من  وفي السنوات األخيرة. ي يمكن أن تظهر بها هذه المكوناتالت

محمد، ( .، والسلوكي، والفسيولوجيياالنفعال، والمعرفي لعاملكاعوامل، خالل عدد أكبر من ال
وما يؤكد هذه  ،ويؤثر كل واحد على اآلخر، مع بعضها ةمتداخل اتالمكون ههذو )73، ص2007

، حيث ن المرتفعالمكونات ما توصلت إليه مجموعة من الدراسات عن سمات ذوي قلق االمتحا
إلى أن ذوي قلق  )1980( Spielbergerيلبرجربسو) Depreeuw )1984ديبيريو توصل 

 ،الحساسية ةشد ،ستقرار العاطفيعدم اال :ن بمجموعة من السمات ومن أمثلتهااالمتحان يتصفو
، وكثرة التردد ،ضعف الثقة بالنفس ،)لمعرفيةا(ضطرابية الاإلفراط في جانب ا، نطوائيةاال ةكثر

   )302ص ، 1987شعيب، في (. وغيرها
واالختبارات  عة كالمقاييسوهذه السمات تم التعرف عليها من خالل أساليب وأدوات متنو

، ومما ال شك فيه أنه يمكن كذلك تحديدها من خالل خط اليد أو تحديد بعض خصائص وغيرها
، والذي يعد مظهرا للشخصية من قلق االمتحان الخط لألفراد الذين يحملون مستويات مرتفعة

د هذه الحركة في ؛ إال أنه يجمحركة الشخصية في الزمان والمكان وسلوك تعبيري يسجل
  ) 54، ص1995الحفني، (. وف والكلماتالحر

بصورة حقيقية وصفا لسمات وتحليل خط اليد بصورة جيدة من الممكن أن يعطينا 
وبواسطة تحليل . ة العقلية بكل التصورات الداخلية؛ ألن خط اليد يعد نموذجا للصورالشخصية

ق االمتحان ن صورة دقيقة عن شخصية التالميذ ذوي مستوى قلخط اليد من الممكن أن نكو
إلفساح المجال أمام العاملين ، صائص التي تتميز بها كتابة هؤالءالمرتفع وتحديد بعض الخ

لق العام وقلق االمتحان بشكل والمهتمين في مجاالت اإلرشاد النفسي عند التعامل مع حاالت الق
لة مكم - باعتبار أن علم تحليل خط اليد يمكن اعتباره كوسيلة تشخيصية وعالجية . خاص

لتوجيه واإلرشاد النفسية والتربوية لزيادة فعالية ا للكثير من المشكالت - للوسائل العلمية األخرى 
   .النفسي والتربوي
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  : صممت خطة منهجية للبحث تشتمل علىلذلك 
، حيث عرض في الفصل األول ول الجانب النظري فيه أربعة فصولبابين يمثل الباب األ

، ثم أهميـة البحـث وأهدافـه وفروضـه وحـدوده            حديد تساؤالتهلبحث التي انتهت بتإشكالية ا
متحـان  ، ثم أهم الدراسات السابقة التي تناولت عالقة قلق االوالتعريف اإلجرائي لمفاهيم البحث

الشخصـية والمتغيـرات   وأخـرى تناولـت العالقـة بـين سـمات       ومكوناته باألداء الدراسي
من حيث مفهومه وتصنيفه  لثاني فقد خص قلق االمتحان بمكوناتهأما في الفصل ا. الجرافولوجية

ي القلق المرتفع، وتـم التطـرق إلـى أهـم     ، وإبراز السمات التي تميز األشخاص ذوومكوناته
، ثـم عـرض أهـم    نماذج المفسرة له إلبراز محدداتـه ، كما تم التعرض للنظريات والمصادره
لتعـرض إلـى مفهـوم    ما في الفصل الثالث فـتم ا أ. س التي أعدت لقياسه نتيجة أهميتهالمقايي

شخصية وأهـم العوامـل   ، ثم التعرض لمكونات الالشخصية وسماتها، وتحديد أهم خصائصهما
أما الفصل الرابع فقد خص علـم   ،لى أنواع سمات الشخصية ونظرياتها، باإلضافة إالمؤثرة فيها

باعتبارها المـادة  عربية بصفة خاصة الجرافولوجيا من حيث نشأة الكتابة بصفة عامة والكتابة ال
، ثـم  عربية وأشكالها، وعرض بعض أنواع الكتابة التحدد بعض خصائصهااألولية التي سوف 

ت اسـتخدامه  التطرق لعلم الجرافولوجيا من حيث نشأته ومفهومه وأهدافـه وفوائـده ومجـاال   
اط افة إلى تحديد بعض أنم، باإلضم قواعده التي تستخدم في التحليل، ثم أهوالنظريات المفسرة له

  .  ةوأخيرا أهم العوامل المؤثرة في الكتاب الكتابة وداللتها السيكولوجية،
، حيث يمثل الفصل الخامس الجانب المنهجي للبحـث   ما الباب الثاني يشمل ثالثة فصولأ

ووصف عينـة البحـث وكيفيـة    ، ثم تحديد مجتمع البحث ه تم التطرق إلى المنهج المستخدموفي
، ثم وصف أدوات البحث عن طريق عرض خطوات بنائها والتحليل اإلحصـائي لهـا   يارهااخت

  .، وأخيرا عرض األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانـات ن صدقها وثباتهاللتأكد م
، أما الفصل السابع فقـد  تائج المتوصل إليها حسب كل فرضيةوفي الفصل السادس تم عرض الن

ر النتائج تبعا لكل فرضية مع مناقشة النتائج انطالقا من اإلطـار النظـري   تضمن تحليل وتفسي
بحث والخـروج بمجموعـة مـن    ، وفي األخير تم عرض خالصة الت السابقةوبعض الدراسا

وفي النهاية أرفق البحث بالمراجع التي . تراح مجموعة من البحوث والدراسات، ثم اقالتوصيات
  .لزيادة التوضيح تم االعتماد عليها وبعض المالحق 

وهنا تجدر اإلشارة إلى ذكر بعض الصعوبات التي واجهت الباحثة في إعداد هذا البحـث  
  : ومن أمثلتها ما يلي
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مما أدى إلى  ة التي أجري فيها التطبيق،السنة الدراسيصادفت اإلضرابات المتكررة لألساتذة  *
يار العدد المحدد ألفراد العينة سـواء  صعوبة اخت أنتجوهذا  ،الغياب المستمر للكثير من التالميذ

  .  للطلبة الحاضرين في فترة التطبيقمما استوجب االختيار العشوائي  .بالنسبة للذكور أو اإلناث
ساعدة في لضعف تحمس بعض مدراء الثانويات لتقديم يد العون والم صعوبة التطبيق الميداني *

فتم التغلب علـى  . تخصهم ة وعوامل أخرى، بدافع تعطيل سير الدراسسبيل تيسير سبل التطبيق
  .ي والمهني خاصة في التطبيق األولهذه الصعوبة باالستعانة ببعض مستشاري التوجيه المدرس

بسبب نقص تعاون بعض مدراء المؤسسات الثانوية تم اختيار عينة عنقودية باختيـار أربعـة    *
واع األخرى من يم النتائج مقارنة باألن، وهذا النوع تقل فيه الدقة في تعملتطبيقثانويات إلجراء ا
  .العينات العشوائية

ندرة المراجع العربية في مجال علم الجرافولوجيا مما أستدعى االسـتعانة بـبعض المواقـع     *
  .اإللكترونية لجمع المادة العلمية

صعوبة الحصول على المراجع األجنبية في علم الجرافولوجيا على الرغم من وجـود قـوائم    *
  .لهذا تم استخدام عدد محدودة من هذه المراجع التي تم الحصول عليها .لهذه المراجع طويلة

صعوبة الحصول على دراسات سابقة عن تحديد سمات األفراد الذين يعانون من القلق بشـكل   *
عام وقلق االمتحان بشكل خاص عن طريق تحليل خط اليد، أو تحديد بعض خصـائص الخـط   

  .التحليل، لعدم وجود أساس علمي نعتمد عليه في يرا في تفسير النتائجثلهؤالء، مما أثر ذلك ك
صعوبة إيجاد أدوات سابقة أعدت في مجال علم الجرافولوجيا تعد كمنطلق لبناء أداة البحـث    *

نهـا  ولكـن اسـتفادت م   ،عليها لم تتعرض لهذه السمات بدقةوحتى الدراسات التي تم الحصول 
  .ثالباحثة في إعداد أداة البح

أمل وتوجود المادة العلمية الكافية، مواجهة صعوبة كبيرة في بناء مقياس تحليل خط اليد لعدم  *
  .     في هذا المجال وسيع آفاقهاأن يستكمل هذا النقص في دراسات مستقبلية لتالباحثة 
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  :ثـــة البحـــإشكالي : أوال
      

كمــا  ، يعد القلق من الموضوعات ذات األهمية في علم النفس بفروعـه المختـلفــة 
وقد ازداد االهتمام بدراستـه فـي السنــوات   . يعــد متغيرا مركزيا في نظريات الشخصية

بط هذا  القلـق ويرت. األخيـرة مع ازديـاد الضغوط البيئية التي يتعرض لها اإلنسان المعاصر
. بل واألمراض العضوية أيضا، الناتـج عــن هـذه الضغـوط بكثير من المشكالت السلوكية

أن هذا الموضوع يعد مشكلة أساسية وموضوعا مسيطرا على ) 1984(ويذكر أحمد عبد الخالق 
ـ ، حياة اإلنسان الحديث في مختلف جنباتها ه ولعل هذا ما دعا البعض إلى وصف هذا العصر بأن

  ) 2ص، 1995، الشعراويفي (. عصر القلق
حالـة مـن التـوتر    " : والقلق عبارة عن خبرة وجدانية غير سارة يمكن وصفها بأنهـا 

وينشأ عن منبه يكون بمثابة نذير بفقـدان  ، واالضطراب وعدم االستقرار والخوف وتوقع الخطر
    ) 387ص، 1991، أحمد(. " زنالتوازن بين الفرد والبيئة  ويؤدي إلى سلوك يهدف إلى إعادة التوا

سواء أكان فـي  ، ةنمائيير على الفرد في مختلف مراحله الوهذا يعني أن للقلق تأثير خط
ولهذا ترجع أهمية دراسته إلى مدى تأثيره الكبير على . أم الحياتية، أم المهنية، مجاالته التعليمية
تزايد أهمية القلـق فـي الحيـاة     مع" : بأنه) 1960(ويؤكد ذلك أحمد فائق . مستوى أداء الفرد

وهذا ما نجده خلف كل سلوك إنساني في كـل  ، المعاصرة تبدو النفس البشرية وكأنها قلق معدل
       ) 72ص، 1995، الصفطيفي (. "مرة يلتقي فيها الفرد مع  واقعه 

سواء تلك ، وقد ظهر االهتمام بدراسة القلق وأصبح عنوانا للعديد من الدراسات النفسية
أو تلك التي ترتبط بالتحصيل واالمتحان كشكل ، لتـي تهتم بالسلوك المضطرب لدى الفردا

حيث  )26ص، 1993، فرج وآخرون(. محـدد مـن القلـق المرتبط بمواقف االمتحانات والتقويم
ولذا يركز المختصون في ، يعد االمتحان أحد أنماط القلق التقويمية ذات الصبغة التعليمية والعقلية

ويتضمن مؤشرا عن طبيعة وماهية األداء التعليمي ، المجال على هذا النوع من القلقهذا 
ويشعرون به من  تالميذولعلى ما يبدد تلك العالقة بين القلق واالمتحانات ما يعيشه ال، والعقلي

، عبد ربه(. اهتمام متزايد وشحن وجداني حيال التقويم والتقديرات في كل صف وفي كل مدرسة
  )4ص، 2008

من هذه الدراسات بأن القلق يؤثر على الفرد في مواقــف االمتحان   وأكدت بعض
. ويتمثل ذلك في شعوره بالتوتر والخوف واالرتباك أثناء االستجـابـة لمهـام أداء االمتحـان

إلى اآلثار السلبية المترتبة على قلق االمتحان ) Dusek & Hill )1980فقد أشار دوسيك وهيل 
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يم بمختلف صورها صيل والعجز عن مواجهة مواقف التقوية وضعف التحكضعف الدافع
   )26ص، 1993، فرج وآخرونفي (. وبمختلف المراحل الدراسية

كلة حقيقية تواجه كثيرا من لهذا أكدت كثيرا من الدراسات أن قلق االمتحان يعد مش
بل ، ة واإلدارة المدرسيةبل قد يمتد أثرها إلى األسر، وهي مصدر أرق ليس للتالميذ فقط التالميذ

   )82ص، 2001، أديبي(. وإلى المجتمع كله
ويلعب قلق االمتحان دورا مهما في تحصيل التالميذ أو أدائهـم فـي مـوقف االمتحان 

 & Dedson وهذا ما أكده دودسون ويركس. حيث تتوقف طبيعة هذا األداء حسب مستوى القلق

Yerkes )1908( لق عندما تكون منخفضة أو غائبة فإن أداء الفرد بأن إثارة الق" : بقولهما
، 1990، كفافي وآخرونفي (. "وإذا كانت اإلثارة قوية جدا فإن األداء يتدهور، يكون ضعيفا

  )580ص
أن االمتحان ما هو إال "  )1987(الزهار وفي نفس االتجاه يذكر عبد اللطيف عبادة ونبيل 

ويكون هذا األداء مرتفعا إذا كان مالزما ، ق األداءحالة موقفية تدفع إلى زيادة اإلثارة لتحقي
إال أن التطرف في اإلثارة واالنفعال يتعارض مع األداء المعرفي ومن ثم يكون ؛ إلثارة مناسبة

  )74ص، 2002، الصافيفي (. "التحصيل منخفضا 
أن قلق االمتحان ليس من الضروري أن ) 2ص ، 1995(كما يؤكد عالء الشعراوي 

) 1986(حيث يذكر جابر عبد الحميد جابر ، لألداء  فهناك القلق الميسر للتحصيل يكون معوقا
يدفعهم لتهيئة أنفسهم وبذل أقصى جهد لمواجهة ، المتحان الميسر يعمل كدافع للتالميذأن قلق ا

بينما يضعف القلق المعوق ألدائهم وتحصيلهم ألنهم يتعرضون لالضطراب ، موقف االمتحان
في هذا اإلطار توصل عبد يذكر أن و. ويعرقل تنظيمهم ألفكارهم، كيزهمالذي يحول دون تر

ذوي الدرجة المتوسطة من القلق ترتفع لديهم  إلى أن التالميذ) 1991(ميهوب الوحش العزيز 
  . درجة التحصيل الدراسي

أي أنه كلما زاد القلق تحسن ؛ يتضح مما سبق أن هناك عالقة منحنية بين القلق والتحصيل
بمعنى أن . يل إلى أن يصل إلى مستوى معين بعده يضعف التحصيل بازدياد القلقالتحص

مستوى التحصيل يتحدد حسب مستوى القلق؛ أي أن القلق عندما يكون معتدال يرتفع األداء 
وعندما يكون منخفضا أو مرتفعا فإن األداء ينخفض وبالتالي يعمل ، وبالتالي يعمل القلق كدافع

  . القلق كمعوق
التي  )1973(، منها دراسة أمينة كاظم التي أكدتها الكثير من الدراسـاتالنتيجة وهي 

طالبة من الفرع  255طالبة من الفرع األدبي و 233طالبة جامعية منهن  458أجرتها على 
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وتوصلت إلى أنه يزداد التحصيل بزيادة القلق حتى عتبة معينة بعدها يبدأ اتجاه . العلمي
                            ) 97ص، 1990، العال بوأفي (. يادة القلقالتحصيل باالنحناء بز

فإذا زاد ، نحو التعلم درجة مناسبة من القلق تدفع التالميذالعلماء على أن  بعضولهذا اتفق 
فالقلق المعتدل يدفع التالميذ . معدل القلق عن تلك الدرجة أصبح عائقا للتحصيل والتعلم

بينما القلق الزائد يؤدي إلى حالة التفكك المعرفي واالرتباك  ،ر واالجتهادإلى االستذكا والتلميذات
  )17ص، 1999، العجمي(. كما أن انعدام القلق يؤدي إلى ضآلة االنجاز

ن المرتفع على األداء وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى وجود تأثير سلبي لقلق االمتحا
 sarason نساراسـو : كل مـن دراسة الدراسات ومن أمثلة هذه ، التحصيل الدراسيو الدراسي

دكتـور وآخـرون   و، )1964(cosc  وكوص، )1962( Spielbergerوسبيلبرجر ، )1957(
Doctor & al )1969( ، وديفنباشرDeffenbacher )1971( ، وأمينة كاظم)وأبـو  ، )1973

تش سـوي و، )1982(وكمال إبراهيم مرسي ، )1981(وريحاني ، )1974(صبحة وكايد عثمان 
sewitch )1984( ،هانسلي وHunsley )1985( ،   وزكريا توفيـق أحمـد)ومـاهر  ، )1986

بـو  أوموسـى  ، )1988(وكاظم ولي آغا ، )1987(محمود الهواري ومحمد محروس الشناوي 
، )1992(سـيد محمـود الطـواب    و) 1991(وعبد العزيز ميهوب الـوحش  ، )1988(زيتون 

 ، ) 1996( Janiceس يوليـام جـان  و، )1995( عيدو، )1993(ومرزوق عبد الحميد مرزوق 
 Jaradatوجـارادات  ، )2002(عبد اهللا بـن طـه الصـافي    و، )1999(ومها محمد العجمي 

 )2006( Brianبـرين  و، )2005( Takahashi & Newmenوتاكحشي ونيومان ، )2004(
  )أنظر الدراسات السابقة(. )2008(وإيمان فضل عبد ربه 

حصيل ثير سلبي وعالقة عكسية بين قلق االمتحان والتيتضح مما سبق أن هناك تأ
كون حيث يعمل قلق االمتحان كعامل معيق لألداء خاصة عندما ي، الدراسي أو األداء الدراسي
 ن قلق االمتحان واألداء الدراسيحيث يزداد االرتباط السلبي ما بي، االمتحان مهما بالنسبة للتلميذ
ولهذا كان قلق االمتحان وكما تشير العديد من الدراسات المسحية . بازدياد أهمية االمتحان للتلميذ

وقد اهتمت كلها بفحص ، الماضي موضوعا لعدد من الدراسات منذ الخمسينيات من القرن
وقد أسفرت ، العالقة بين مستوى قلق االمتحان من ناحية ومستوى التحصيل من ناحية أخرى

بين القلق المرتفع والتحصيل الدراسي المنخفض نتائجها وبشكل متسق إلى وجود عالقة سلبية 
وهذا يشير إلى خطورة هذا العامل نتيجة تأثيره . لدى كل من األطفال والمراهقين والراشدين

  ).  مسابقات التوظيف والترقية وغيرها(على مختلف جوانب حياة الفرد سواء الدراسية أو العملية 
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حيث يشير كـولر ، واالهتمـامولهذا فقد حظي موضوع قلق االمتحان بالبحث 
موضوع قلـق االمتحـان قد انتقـل من ": إلى أن )Culler & Holahan )1980وهـوالهان 

إلى كونه له أهمية كناتج أحد ، حيث أنـه مجـال حـديث للبحوث والدراسات في الخمسينيات
الصفطي  في (. "مجاالت الدراسـة في علـم النفس التعليمي واإلرشاد النفسي في الوقت الحاضر

  )84ص ، 1995
أجريت العديد من الدراسات ، وحتى اآلن من القرن الماضي فمنذ منتصف الخمسينيـات

والبحـوث في أوربـا والواليات المتحدة األمريكية حول موضوع قلق االمتحان عند التالميذ 
ـة عند وخاص، وذلك لتبيان ومعـالجـة القصور األكاديمي، في مختلف المراحل التعليمية

فهو يحرك عند بعض " . فـي االمتحـانـات) المعسر(التالميذ ذوي القـلق المرتفـع 
أو ، التوتر والخوف من الفشـل: مثل، الطـلبـة قلقهم  بحيث يقومـون باستجابات غير مناسبة

بـل تتوقـف عند بعضهـم القدرة على ؛ اإلحسـاس بعدم الكفـاءة وتوقـع العقـاب
األمـر الذي يـؤدي بدوره إلى ، قف االختبـاري وإتمـام االمتحـاناالستمـرار في المو

  ) 150ص ، 1992، الطواب(. "اإلنجاز السيئ 
بنسبة  أن قلق االمتحان ينتشر بين التالميذإلى ) Gili & al )2006ويشير جيلي وآخرون 

سربهم وت يؤدي إلـى هروب الكثير من التالميذ وهذا) 4ص، 2008، عبد ربهفي (. % 30 – 25
الذين  من التالميذ  %20نسبة " : أن )1996(حيث تذكـر اعتـدال عباس ، بصورة واضحة

ي حين قلت نسبة التسرب لدى ف، يعانون مـن مستوى مرتفـع من قلـق االمتحان تسربوا
ار شوتتفق هذه النتيجة مع ما أ) 74ص ، 2002، الصافيفي (. "منخفضي قـلق االمتحان  التالميذ

من المتعلمين الذين كانوا يعانون من درجة عالية  % 20إلى أن ) Tobias )1978 توبياسإليه 
من  % 6 بينما لم يتسرب سوى، من قلق االمتحان تسربوا من المدرسة بسبب الفشل األكاديمي

   )26ص، 1993، فرج وآخرونفي (. أوالئك الذين تميزوا بدرجات منخفضة من قلق االمتحان
السلبي لقلق االمتحان على التحصيل الدراسي ظهرت جهود ومحاوالت ونظرا لهذا األثر      

الذين يعانون من قلق  ج إرشادية وعالجية لمساعدة التالميذمختلفة لتصميم وتنفيذ خطط وبرام
 فقد حققت هذه الدراسات نجاحا كبيرا في عالج مشكلة قلق االمتحان أو التخفيف من ،االمتحان
في هذا المجال يبذلون الجهود المختلفة لتحقيق مزيدا من التقدم وما زال األخصائيون . أثرها

  . والنجاح في جهودهم اإلرشادية والعالجية
وتستوجب هذه المؤشرات تحليل هذا المتغير للوقوف على أهم مكوناته ورصد أهم الصور 

بظاهرة وفي السنوات األخيرة بدأ الباحثون والمهتمون . التي يمكن أن تظهر بها هذه المكونات
إذ تتجه جهودهم إلى تحليل خبرة ، قلق االمتحان اتجاها آخر في البحث في ميدان اإلرشاد النفسي
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: من مثلوفي هذا اإلطار أجريت دراسات عديدة . القلق بهدف معرفة وفهم مكوناتها األساسية
 Spielbergerودراسة سبيلبرجر، )Morris & liebert  )1967موريس ولبرتدراسة 

ودراسة ، )1975(  Saroson & Speilbergerوسبيلبرجر ودراسة ساراسون، )1966(
 Morris & Alموريس وآخرون ودراسة ، )Spielberger & al )1980سبيلبرجر وآخرون 

حيث أسفرت نتائج هذه الدراسات ، متحاناللتوضيح المكونات التي يتكون منها قلق ا، )1981(
: متحان يتكون أساسا من عاملين هماالقلق اعلى أن  -ستخدامها للتحليل العاملي اب -
أو التوجس   Worry أو الهم لمعرفية أو االنزعاجو انشغالية أالما يسمى با أو ضطرابيةالا
، 1995، الحموري؛ 298ص، 1987، شعيب(. Emotionality ما يسمى بالعاطفية  نفعالية أوالاو
 لعاملكا، عواملعدد أكبر من ال إال أنه تناولته مجموعة أخرى من الدراسات من خالل) 3ص

  )73ص، 2007، محمد(. والسلوكي، والفسيولوجي، ياالنفعالو، المعرفي
هتمام معرفي بالخوف ا" : بأنه )Spielberger )1980 سبيلبرجر هيعرف ويشير األول كما

، 1988، الطيبفي (. ) "الرسوب(خفاق إلحول نتائج ا) العقلي(نشغال المعرفي المن الفشل وا
واالنشغال بالتفكير ، التوقعات السلبية: فهو يشير إلى العناصر العقلية من خبرة القلق مثل )12ص

في الذات وفي الموقف الحالي وفي النتائج المحتملة للفشل وبحساب الوقت وفي التوابع المحتملة 
   )27ص، 1993، فرج وآخرون(. للفشل

ة الشخص على اإلدراك السليم ويتمثل في التأثيرات السلبية لهذه المشاعر على مقدر
فيستغرقه ، نتباه والتركيز والتذكر وحل المشكلةالوالتفكير الموضوعي وا ختباريللموقف اال

والشك في مقدرته على األداء الجيد والشعور بالعجز وعدم الكفاءة والتفكير في  نشغال بالذاتالا
  ) 121ص ،1998، القريطي(. مثل فقدان المكانة والتقدير، عواقب الفشل
ويؤثر على ، متحاناالموقف نتباه داخل متحان يشتت االأن المكون المعرفي لقلق االيتبين 

لهذا أكد التربويين أن الدرجة المرتفعة من القلق تتعارض مع إمكانية التعلم أو حتى ، األداء
تداخل  ومن ثم تنخفض درجة التحصيل الدراسي نتيجة لعدم القدرة على التركيز أو، التركيز فيه

  )26ص، 1995، الشعراوي(. المعلومات مع بعضها
ودكتـور  ، )Morris & Liebert )1970مـوريس وليبـرت   : ة كل منوقد أيدت دراس

Doctor )1969( ، وديفنباشــرDeffenbacher )1971( ،دي اســكوCassady )2001 (
 )2008(عبد الحكيم المخالفي و، )2004( Jaradatوجارادات ، )Sullivan )2002وسوليفان 
ـ  سالبارتباطا ا يالجانب المعرفحيث أثبتت ارتباط  ، هذه النتائج أنظـر  (. يـمع األداء األكاديم

     )الدراسات السابقة
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إلى وجود ) Zatz & Chassin )1983وفي نفس اإلطار أشارت دراسة زاتز وشاسن 
ذوي القلق  حيث أظهر التالميذ، فروق ذات داللة في األفكار لدى طالب المجموعات الثالثة

كالتقييمات الذاتية السلبية واألفكار الالعقالنية ، العالي مزيدا من المعارف الهازمة للذات
والمقارنات االجتماعية السلبية وغير المحببة وعدم القدرة على التركيز والرغبة في الهروب من 

ر بصورة ذات فض هذه األفكاذوي القلق المعتدل والمنخ ولم يظهر التالميذ، موقف االمتحان
    )26ص، 1991، الشوبكيفي ( .داللة

والنفسية المصاحبة والناتجة عن اإلثارة  الحالة الوجدانية أما المكون الثاني فيشير إلى
والتي هي عبارة عن اإلحساس بالتوتر والضيق التي يشعر بها الفرد في مواقف ، التلقائية
   )153ص ، 1992، الطواب( .التقويم

نفعالية يؤدي إلى زيادة اإلثارة أن مكون اال )1987(ة ونبيل الزهار ويذكر أحمد عباد
إال أن التطرف في ؛ ويكون هذا األداء مرتفعا إذا كان مالزما إلثارة مناسبة، لتحقيق األداء

  )74ص ، 2002، الصافيفي (. نفعال يتعارض مع األداءالاإلثارة وا
حيث أكدت دراسة ، ا الجانب المعرفيال سيم، نفعالي يؤثر في جميع الجوانبالوالجانب ا

أن المعلومات التي يتلقاها الفرد في  )Kleinsmith & Kaplan  )1963كالينسميث وكابالن
 نفعال من اضطراب الوهذا يرجع إلى ما أثاره ا، نفعال يكون تذكرها الفوري ضعيفالأثناء ا

 ) 142ص ، 1995، شريففي (. نتباهوتشتيت لال

حيث ، االنفعالية التي يمر بها التالميذ تؤثر على الناحية المعرفية لهم وهذا يعني أن الحالة
وينعكس ذلك على عملية أدائهم ، تتداخل في تركيزهم فتشتت انتباههم أثناء القيام بمهام االمتحان

 . لالمتحان

من هنا يتضح بأن المكون المعرفي والمكون االنفعالي متداخلين ويؤثر كل واحد منها في 
ا يكون أكبر على على الرغم من أن المكونات المعرفية تأثيره، بالتبادل على أداء التلميذاآلخر 

  . ولكن هذا األثر يكون بفعل تأثير الجانب االنفعالي على الجانب المعرفي، األداء الدراسي
ودكتور ، )Deffenbacher )1971ديفنباشر : وأكدت هذه النتيجة دراسة كل من

   )9-8صص ، 1989، دمرجيان(. )Doctor & al )1969وآخرون  
وتنشيط للجهاز العصبي  يتمثل فيما يترتب على حالة القلق من استثارة أما المكون الثالث

رتفاع ضغط الدم وانقباض ا: مما يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية عديدة منها، )الالإرادي( المستقل
، ارتعاش األيديو. والعرق، وزيادة معدل ضربات القلب وسرعة التنفس، الشرايين الدموية

. لخا... رتباك المعدةوا، جفاف الفم، اإلغماء، آالم في األكتاف والظهر والرقبة، الغثيان
  )122ص ، 1998، القريطي(
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يمكن تمييز  ": إلى أنه )Rue Buch   )1963روبشويذهب بعض الباحثين من أمثال 
   ت بشرفي (. "بات الفسيولوجية ضطرابات األخرى بوجود المصاحالقلق بصورة واضحة عن اال

  )90ص ، 2003، حالوةو
ودراسة ) Brush & Al )1983وتؤكد بعض الدراسات كدراسة بروش وزمالئه 

أن اإلثارة الفسيولوجية قد ال تختلف ) Hollandsorth & Al )1979هوالندزورث وآخرون 
. أو أثناء تقديم االختباروذلك قبل ، بين الذين يعانون من قلق امتحان عال وبين منخفضي القلق

 Jaradat (2004 , p24)دراسة جارادات وهذه النتيجة دعمتها ) 27ص، 1993، فرج وآخرون(
   . حيث توصلت إلى عدم وجود عالقة بين التأجيل الدراسي والمظاهر الفسيولوجية لقلق االمتحان

ي عدم االستغالل أما المكون الرابع يتمثل في انخفاض مستوى مهارات االستذكار متمثال ف
. وقصور في تدوين المالحظات وإدارة الوقت واالستعداد الجيد لالمتحان، الجيد لوقت الدراسة

  )83ص، 2007،محمد(
  )1986(وزكريـا أحمـد   ، )Wittmaier )1972ويتماير : وما يؤكد ذلك دراسة كل من

ضحت هـذه  حيث أو،  Cauch & Alوكوش وآخرون، )1987(وماهر الهواري ومحمد الشناوي 
الدراسات أن التالميذ الذين لديهم قلق عال في االمتحانات تكون مهارات االستذكار لـديهم ذات  

ص ص ، 1986، أحمـد  ؛Wittmaier, 1972, p352(. مستوى منخفض عن ذوي القلق المـنخفض 
    )220ص ، 1990، إبراهيمزيدان و؛ 196 – 171ص ص ، 1987،الشناويالهواري و؛ 152-163

أن خفض قلق  )Mitchell & Eng  )1972ميتشيل وأنجحت دراسة وكذلك أوض
           . إذا تجاهلنا مستوى عادات االستذكار يس ضمانا لتحسين األداء الدراسياالمتحانات ل

  ) 175ص  ، 1987، الشناويالهواري وفي (
بإدراك ، ويؤثر كل واحد على اآلخر، مع بعضها ةمتداخل اتالمكون هوالمالحظ أن هذ

من  متحانات واعتقادات غير عقالنية عن اال وتكوين تصورات، متحان كموقف مهدد لهالفرد لال
شأنها أن تستثير الجهاز العصبي الالإرادي الذي يحركه الهيبوثاالموس المتصل بمراكز 

، رتعاشاال: مثل، عراض عضويةأوتظهر ، نفعال إلى تنبيه هذا الجهازويؤدي هذا اال، نفعالاال
وهذا بدوره يؤثر على الناحية السلوكية فيؤدي إلى القيام بأداءات ، لخا.. .الصداع، اآلالم، لغثيانا

  )129ص ، 1998، القريطي( . سلوكية غير محببة
وما يؤكد هذه المكونات ما توصلت إليه مجموعة من الدراسات عن سمات ذوي قلق 

 Spielbergerيلبرجربسو )Depreeuw )1984 ديبيريوحيث توصل ، االمتحان المرتفع
رتفاع القلق ا: إلى أن ذوي قلق االمتحان يتصفون بمجموعة من السمات ومن أمثلتها )1980(

 نطوائية اكانوا أكثر ، شديدي الحساسيةكانوا ، ستقرار العاطفيعدم اال، )قلق السمة(العام 
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، 1987، شعيبفي (. دضعف الثقة بالنفس وكثرة الترد، )لمعرفيةا(ضطرابية الاإلفراط في جانب ا
غالبا ما يكونوا متوترين في ، ختبارية على أنها مهددة للشخصيةاليدركون المواقف او )302ص 

. متحانالوتركيزهم أثناء ا يتشتت انتباههم، ستقاللهم الذاتي في حالة سلبيةا، متحانالمواقف ا
مهارات االستذكار وانخفاض مستوى ، لديهم عادات دراسية غير مناسبة )11ص، 1988، الطيب(

  )85ص، 2007، محمد(. وغير مستعدين جيدا لالمتحان، لديهم
وهذه السمات تم التعرف عليها من خالل أساليب وأدوات متنوعة كالمقاييس واالختبارات 

ئل جديدة يمكن من في التفكير في أساليب ووسا الشروعومما ال شك فيه أنه يمكن ، وغيرها
ألفراد ذوي هذه التي تميز كتابة او معرفة بعض خصائص الخط أ، خاللها تحديد هذه السمات

  من مقاييس واختبارات وغيرها لألدوات األخرى ومكملة تعتبر كوسائل مساعدةبحيث ، السمات
  . لشخصية الفرد ادقيق اأن خط اليد يعد مقياسخاصة وأن الكثير من األبحاث التي أجريت أكدت 

تحليل خط اليد أو تحليل ب الذي يهتم Graphology استخدام علم الجرافولوجييمكن و
ويقصد . لهؤالءأو تحديد بعض خصائص الكتابة ، لألفراد بهدف تحديد سمات الشخصيةالكتابة 
تلك العملية العقلية التي يتم فيها التعبير عن األفكار الذهنية بواسطة الرموز اللغوية " : بالكتابة

إال أننا نكيفها  )14ص، 2005، الحداد(. "ية الراجعة وهي تتطور بالممارسة والتغذ، المطبوعة
بحيث نكتب بالطريقة التي تيسرها ، لمقتضى ما نكون عليه من تركيب بنيوي عظمي وعضلي
ويمكن القول ) 54ص، 1995، الحفني(. الجلسة التي تريحنا والتي عليها نملك ناصية القلم والورق

فهي تحتاج إلى حاسة . والذاكرة، واليدين العين تم عن طريق تآزر مركب بأن عملية الكتابة ت
وفي حالة ، اللمس واإلدراك الحركي والبصري والسمعي وإدراك األشكال والنظام واالتجاهات

محمد (. حدوث خلل في هذه الحواس وهذا التآزر يؤدي إلى تشويش وصعوبات في عملية الكتابة
  ) 39ص، 2005، ومحي الدين

ان والمكان   سلوك تعبيري يسجل حركة الشخصية في الزموخط اليد مظهر للشخصية و
رغم أن الخط يتطور بتطور الشخصية   الوب. هذه الحركة في الحروف والكلمات إال أنه يختزل

. إال أن للخط شخصية يحتفظ بها دائما؛ وله مراحل عمرية في الطفولة والشباب والكهولة
  ) 54ص، 1995، الحفني(

د يعد من العلوم التي تكشف عن مكنونات الشخصية وتحدد أهم ودراسة أو تحليل خط الي
أو االستدالل على الحاالت النفسية التي ، خصائصها بغرض االستدالل على شخصية كاتبه

. أو بغرض الكشف عن بعض جوانب في أعماق شخصية الكاتب، صاحبت عملية الكتابة
هر على يد العلماء األجانب الذين رغم أن هذا العلم الجديد القديم ظ )378ص، 1980، عفيفي(
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ولم يلقى هذا العلم نفس األهمية في البلدان ، أنشئوا معاهد ومخابر وجمعيات تهتم بعلم الخط
  . وهذا ما يعطي الدافعية لتناوله. العربية

وتحليل خط اليد بصورة جيدة من الممكن أن يعطينا بصورة حقيقية وصفا لسمات 
وبواسطة تحليل . وذجا للصورة العقلية بكل التصورات الداخليةألن خط اليد يعد نم؛ الشخصية

وفي أي خط لليد نجد الغالبية العظمى . خط اليد من الممكن أن نكون صورة دقيقة عن الشخصية
، من األنماط وكثيرا من المميزات أو الصفات التي نراها والتي تكون مفتاح لسمات الشخصية

ليد يكون البناء المعرفي للخصائص الشخصية للسلوك أو وبالتالي فاألساس لعلم دراسة خط ا
  . السمات

أن معظم الدراسات دعمت ) David Lester )1981وقد أكد عالم النفس دافيد ليستر 
على اعتبار أن هناك عدد ال بأس به من الدراسات تدل ، صحة ودقة علم دارسة وتحليل خط اليد

   )Lester , 1981 , p53(. دعلى نجاح األحكام الجرافولوجية على األفرا
حاول العديد من الباحثين السيكولوجيين القيام بتجارب لتأكيد الكثير من وانطالقا من هذا 

التي تهدف ) Hul & Montgomery )1919ومن أمثلتهم دراسة هل ومونتجومري ، السمات
من إلى محاولة الكشف عما إذا كانت هناك عالقة بين بعض خصائص خط اليد وبين عدد 

سمات الشخصية وأشارت نتائجها أن معامالت االرتباط بين سمات الشخصية وخصائص الخط 
وهذه االرتباطات جاءت عكس الفروض السائدة في ، كانت منخفضة وغير دالة ومعظمها عكسية

                              )95- 94صص ، 2004، عسكر(. المؤلفات الجرافولوجية التي رجع إليها الباحثين
بدراسة تهدف إلى الكشف عما )  Murphy & harvey )1937كما قام مورفي وهارفي 

وأشارت ، إذا كانت هناك عالقة بين بعض خصائص خط اليد وبين بعض سمات الشخصية
كانت في معظمها غير دالة سمات الشخصية النتائج أن معامالت االرتباط بين خصائص الخط و

  ) Wilkinson , 1951 , p156(. عة منها فقطإال في أرب
حيث وجهوا نقدا شديدا لهذه الدراسات ، نج تتنافى مع ما يؤكده الجرافلوجييوهذه النتائ

على أساس أن التشخيص الخطي الدقيق يستلزم اعتبار المالمح العامة للخطوط وعالقتها 
وفي هذا الصدد أجريت دراسات  .أي النموذج الكلي ال الدراسة التفصيلية للعناصر؛ المتداخلة

 Allport & vernonدراسة ألبورت وفرنون : أخرى تقوم على النموذج الكلي ومن أمثلتها
  والتي تهدف إلى الربط بين وصف الشخصية والخط ومنحنيات الضغط المستخلصة من) 1933(
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م معرفة ، حيث طلب من أشخاص غير جرافولوجيين ولم يسبق له*تسجيالت آلة كيموجرافية
. األشخاص أصحاب الخطوط، فتمكنوا هؤالء األشخاص من الربط بدرجة من النجاح

)Wilkinson , 1951 , p157(  
التي تهدف إلى ) Bobertag )1937وهي نفس النتيجة التي أشارت إليها دراسة بوبرتاج 

ر إلى خط تبيان ما إذا كان الجرافولوجي يستطيع أن يحدد سمات الشخصية للفرد من خالل النظ
حيث تمكن الجارفولوجيون من تحقيق النجاح في عملية الربط يفوق كثيرا ما أحرزه أفراد ، يده

إذ تبين أن درجة الدقة التي ؛ )أفراد متعلمين يجهلون الجرافولوجيا(المجموعة الضابطة 
في حين ، أحرزوها في أحكامهم ال تحدث بمحض الصدفة إال مرة واحدة في كل مليون محاولة

ن درجة الدقة التي أحرزها أفراد المجموعة الضابطة يمكن أن تحدث بمحض الصدفة في كل أ
  )99ص، 2004، عسكر(. مرة من المحاوالت 1.18

بدراسة تهدف إلى الربط بين  Eysenck (1961 , p85)وفي نفس السياق قام أيزنك 
راض النفسية صفات الشخصية السائدة في خط كل مريض من نزالء مستشفى المودزلي لألم

أن تتوسم في كل خط سمات  Maroomوطلب من الجرافولوجية ماروم ، والعقلية بلندن
المريض كما يصف نفسه على استخبار : الشخصية السائدة في كاتبه بناء على محكين أحدهما
وأشارت النتائج أن إجابات الجرافولوجية . الشخصية والثاني المريض كما يصفه طبيبه المعالج

كما أنها نجحت في الربط بين ، % 68ستخبار اتفقت مع اإلجابات الحقيقية للمرضى في على اال
وهذه النتائج تدل على أن موقف ، من مرات المضاهاة 2.4الخطوط وأوصاف األطباء بـ 

وقد عرضت ماروم . الجرافولوجية كان ينطوي على عوامل تفوق في التأثير فعل الصدفة
Maroom  حالة القلق التي : اعتمدتها في وصف حالة المريض مثلبعض المتغيرات التي

الكلمات بطريقة  انتهاءوفي ، توسمتها في ضيق المسافات بين الكلمات وكذلك بين السطور
وفي ميل الحروف إلى ، وفي الضغط الثقيل أو غير المنتظم، وفي بطئ الكتابة وصغرها، مفاجئة
  . )المعتاد في الخط الالتيني(اليسار 

درجة ثبات هذه المتغيرات وهل يمكن حصرها وقياسها بدقة ؟ ولإلجابة على هذا  ولكن ما
) 1934(السؤال حاول عدد من الباحثين الوصول إلى الحل المناسب ومن أمثلتهم تجربة هارفي 

  متغيرا جرافولوجيا استطـاع عزلهـا وقياسهـا 26التي حاول فيها حساب معامالت الثبات لـ 
  

تمكننا من الحصول على تسجيالت مرسومة لبعض التغيرات التي تصـحب  ) الكيموجراف(تسمى آلة تتم عن طريق   -*
بعض العمليات الفيزيولوجية والسيكولوجية لمنحنيات الضغط الذي يمارسه الشخص أثناء رسمه لمجموعة مـن الخطـوط   

  . المتوازية وأثناء كتابته لجملة معينة
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فكانت معامالت الثبات بطريقة إعادة القياس ، معيةطالبة جا 20بفحص عينات من الخطوط لـ 
كما حاول قياس االرتباط بين هذه المتغيرات ببعضها ، 0.80و 0.40في موقف آخر تتراوح بين 

لثالثة  0.33و، 0.54البعض فكان متوسط معامل االرتباط بين سبعة مقاييس مختلفة لالرتفاع 
               )104ص، 2004، عسكر(. مقاييس تتناول المسافات

ولور ولباين وجولدر ، )Livenson & Zubin )1951كما قام كل من لفينسون وزوبين  
Lore & Lepine & Golder )1954 ( وغيرها من الدراسات التي حاولت أن تقيس متغيرات

 Livenson & Zubinحيث توصل ليفنسون وزوبين . الجرافولوجيا بطريقة منهجية منظمة
منها  6منها قابلة للقياس الفيزيقي و 16(متغيرا من متغيرات الخط  22إلى تصنيف ) 1951(

. تحت سبع فئات وذلك من خالل تطبيق وحدات مشتركة تقيم عليها) قابلة فيما يشبه الرتب
ثالث منها على كل من ، والفئات السبع تمثل مسافات على مقياس يحتوي على سبع درجات

وأحد هذه الجوانب يسمى اإلطالق ، عتزان أو اإليقاجانبي نقطة أو مسافة للتعادل تسمى اال
حيث يشير الجانب األيسر للمقياس إلى الكتابة التي يكتنفها ، والجانب اآلخر يسمى القبض

في حين أن الجانب األيمن يشير ، ويشير الجزء األوسط إلى الضبط السوي، المغاالة في الضبط
  . إلى التراخي في الضبط

إلى هذا المقياس استنادا إلى مفهوم اإليقاع الذي ساد نظرية كليجز وقد توصال الباحثان 
Klages كما استخدماه لإلشارة إلى أنه ، حيث استخدماه لإلشارة إلى حركة الكتابة بوجه عام

أي أن نقطة اإليقاع ؛ عبارة عن نقطة معيارية تقع على بعد متصل يمتد من القبض إلى اإلطالق
. ها االتزان في التفاعل بين حركات القبض وحركات اإلطالقهي النقطة التي يتحقق عند

. وبالتالي فجميع العناصر الجرافولوجية يمكن أن تكون دالة على ميول نحو القبض أو اإلطالق
   .)106-105صص ، 2004، عسكرفي (

 Lorr & Lepine & Golder (1954 , pp348-353)لور ولباين وجولدر كما استعان 
عاملي للنظر فيما إذا كان من الممكن وصف خط اليد بالرجوع إلى عدد بسـيط  بمنهج التحليل ال

 Livenson نيبعديدة التي وردت عند لفينسون وزومن العوامل تستوعب في نفسها المتغيرات ال

& Zubin  انظر الدراسات السابقة( .فتوصلوا إلى تحديد خمسة عوامل(   

لذكر حاولت أن تختبر الدعاوي التي أشار يتضح مما سبق أن كل هذه الدراسات السالفة ا
ومن أمثلتها ، فبعض هذه الدراسات رفض بعض الدعاوي الجرافولوجية، إليها الجرافولوجيون

ودراسة هارفي ومورفي ، )Hul & montgomery )1919دراسة هل ومونتجيمري 
Murphy & harvey )1937( ،بر أن وأعت، وبعض هذه الدراسات أكد الدعاوي الجرافولوجية
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ويتلخص هذا النصيب في ، الكشف عن سمات الشخصية بدراسة خط اليد فيه نصيب من الصحة
أن الحركات التي يؤديها الشخص أثناء عملية الكتابة ليست من النشاط المعزول عن مركبات 

وهذا ما ، بل هي مرتبطة ارتباطا بالعوامل العميقة التي تساهم في تحديد السلوك، الشخصية
) 1934( Harveyوهارفي ) Allport & vernon )1933ية دراسة فرنون وألبورت انتهت إل

 & Livensonوليفنسون وزوبين ) 1961( Eysenckوأيزنك  ) Bobertag )1937وبوبرتاج 

Zubin )1951 (لور ولباين وجولدر وLorr & Lepine & Golder )1954( .    
ض خصائص خط اليد لدى فئة بع يكشف عن ذا السياق يحاول البحث الحالي أنوفي ه

بهدف الوصول إلى تحديد بعض ، تحمل درجات مرتفعة على مقياس مكونات قلق االمتحان
هذه الفئة الخط لأي تحديد ملمح ؛ خصائص الخط للتالميذ الذين يعانون من مشكلة قلق االمتحان

ي كتابة هذه يعد كمنطلق للتفكير في إجراء دراسات مستقبلية تهدف إلى تحديد خصائص أخرى ف
  كميا ودراسات لربط بعض خصائص خط اليد ببعض المتغيرات النفسية والتربوية، الفئة
وكذلك التفكير في تصميم ، دراسات تعتمد على تحليل خط اليد لتحديد بعض سمات الشخصيةو

باعتبار أن الخط يكشف  Graphotherapyبرامج إرشادية وعالجية تعتمد على تعديل خط اليد 
وأي تعديل أو تغيير فيه يؤدي بدوره إلى إحداث تغيير في جوانب ، ات الشخصيةبعض سم
  .الشخصية

وفي ضوء ما تقدم فإن هذه الدراسة تسعى للتصدي لهذه المشكلة التي يمكن صياغتها في 
  : التساؤل الرئيسي التالي

  ؟  ببعض الخصائص التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع هل يتميز خط –
  :اغة مجموعة من التساؤالت الفرعيةولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي تم صي     
خط اليد  اتجاههل تكون ميول خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في عكس  – 1
  ؟) ميل الحروف إلى اليمين بدل من الميل لليسار(
ق االمتحان المرتفع عبارة عن   هل يكون الشكل الغالب لخط يد التالميذ ذوي مستوى قل – 2

  مثلثات ؟
  هل يكون حجم خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع صغير ؟ – 3
هل تكون المسافة بين الكلمات في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع  – 4

  ؟) ضيقة(صغيرة 
مستوى قلق االمتحان المرتفع  هل تكون المسافة بين السطور في خط يد التالميذ ذوي – 5

  ؟) ضيقة(صغيرة 
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هل يكون الضغط على الورق في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع شديد  – 6
  ؟) ثقيل(
المسافة بين ، الضغط على الورق(هل توجد فروق بين الجنسين في بعض خصائص الخط  – 7

لدى التالميذ ذوي ) ميول خط اليد، خط اليدحجم ، شكل خط اليد، الكلمات والسطور في خط اليد
  مستوى قلق االمتحان المرتفع ؟

  :ثـة البحـأهمي :ثانيا
الكشف حيث يسعى إلى ، تكمن أهمية هذا البحث في أهمية الجانب الذي يتصدى لدراسته

والشك أن هذا الجانب ، وي مستوى قلق االمتحان المرتفعبعض خصائص خط يد التالميذ ذ عن
  :أهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية  ينطوي على

   : الناحية النظرية -أ
والذي ينظر إليـه علـى أنـه    ، تناوله موضوعا جديرا باالهتمام وهو قلق االمتحان بمكوناته -

حيث يعتبر متغيرا هاما وفعاال في العملية التعليميـة   ، مشكلة أكاديمية أكثر من أنه مرض نفسي
  . وهو مشكلة حقيقية تواجه كثيرا من التالميذ في جميع المراحل التعليمية

ألن المرحلة الثانوية تمثل حلقة الوصل بين هذه المرحلة ؛ أهمية المرحلة التي يتناولها البحث -
ر بناء على نتائجـه إمكانيـة   ويتقر، امتحان تعده وزارة التربية الوطنيةوالجامعة والتي تنتهي ب

زد على ذلك حـرص كـل مـن    . في الجامعات ومعاهد التعليم العالي أو عدم ذلكبة قبول الطل
الطلبة وأسرهم الشديد على حصولهم على معدالت تمكنهم من المنافسة فـي مواصـلة التعلـيم    

       . العالي بأنواعه المختلفة
  علتالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفخصائص خط اليد لبعض  الكشف عنمحاولته  -

  . حث فيهبإلثارة اهتمام الباحثين للتركيز على هذا الموضوع وزيادة ال
يجسد االهتمام الذي يدعو إليه بعض الباحثين والمختصين في تحليل خبرة القلق بهدف معرفة  -

الرغم من تعدد  مما يسهم هذا البحث في إثراء الجانب النظري على. وفهم مكوناتها األساسية
أدوات وأساليب عديدة باستخدام  لتي تناولت موضوع قلق االمتحاناالبحوث والدراسات 

معظمها تقيس الجانب ، )الغربية والعربية(كالمقاييس واالختبارات في بيئات ومجتمعات مختلفة 
لكن لم تولي هذه ، زاد االهتمام بالجانب الفسيولوجي وفي بعض الدراسات، المعرفي واالنفعالي

وهو الجانب الذي تم إضافته في ، )حسب حدود علم الباحثة( السلوكيالدراسات االهتمام للجانب 
  . هذا البحث
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 بعض خصائص خط اليد وث العربية الموثقة في مجال الكشف عنكونه يعد من أوائل البح -
مما يوفر للبحث أصالة ، )حسب حدود علم الباحثة(للتالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع 

  .ليةمعرفية في بيئته المح
ه أبسط وسيلة يمكن لما يتمتع به من فوائد باعتبار Graphology أهمية علم تحليل خط اليد -

   . األخرىالعلمية ما تتطلبه الوسائل واألدوات التطبيقية وال يتطلب من اإلجراءات ، الرجوع إليها
حو إجراء المزيد من قد تدفع نتائج هذا البحث اهتمام الباحثين والقائمين على العملية التعليمية ن -

تهدف إلى تحسين العملية التعليمية ورفع مستوى األداء من خالل بناء ، الدراسات في هذا المجال
  . Graphologyالبرامج اإلرشادية تعتمد على علم تحليل خط اليد 

باإلضافة إلى ما سبق فإن البحث الحالي يتصدى إلى مشكلة قلق االمتحان لدى التالميذ والتي  -
كما أكدته العديد ، على مختلف المستويات شاكل والظواهر انتشارا بين التالميذمن أكثر الم تعد

، من الناحية األكاديمية من أمور وقضايا تخص توافق التلميذ لما يترتب على ذلك، من الدراسات
وما يؤثره ذلك التوافق األكاديمي على جوانب التوافق األخرى كاالجتماعي والشخصي 

   .واألسري
  : ةـة التطبيقيـالناحي –ب
. ومقياس تحليل خط اليد، مقياس مكونات قلق االمتحان: إلى إعداد أداتينيسعى هذا البحث  -

التي تقع في إطار أهداف وقد يساعد تصميم مثل هاتين األداتين إلى تشخيص وتقييم المشكالت 
عالوة  ،لكثير من الجهد والوقتوهذا قد يوفر على الباحثين والمهتمين في هذا المجال ا، األداتين

على ذلك سيقدم البحث من خالل الخلفية النظرية مجاال واسعا عن علم دراسة وتحليل خط اليد 
، الذي يمكن االعتماد عليه في إجراء المزيد من الدراسات لتحديد كل خصائص خط اليد بدقة

خط اليد للتخفيف من مشكلة  وكذلك التفكير في بناء البرامج اإلرشادية المبنية على علم تحليل
  .قلق االمتحان

حيث ال تزال ، يمكن لهذا البحث أن يسهم في تقديم مادة علمية جيدة تفيد المسئولين التربويين -
  ).في حدود علم الباحثة(البحوث نادرة في هذا المجال 

بسط وسيلة أفاقا جديدة في اإلرشاد النفسي المدرسي تتمثل في استخدام أ سوف يقدم هذا البحث -
علمية تشخيصية تهدف إلى الكشف عن المتعلمين الذين يعانون من مشكلة قلق االمتحان وهي 

والتفكير مستقبال في تصميم برامج إرشادية تعتمد على تعديل الكتابة لتخفيف مشاعر قلق ، الكتابة
استخدام  في يفيد المهتمين بمجال اإلرشاد المدرسي والقائمين عليهف. االمتحان لدى المتعلمين
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تصميم وتطبيق البرامج و، تحليل خط اليد في الكشف عن بعض المشكالت النفسية والتربوية
  . اإلرشادية واستخدامها في إرشاد التالميذ

إضافة إلى ما يسفر عنه البحث من نتائج تساعد في تقديم المقترحات التربوية التي تفيد في  -
  . هذا المجال

  :ثـداف البحـأه :ثالثا
  :دف البحث الحالي إلى تحقيق ما يلييه

فيفيد العاملين والمهتمين ، التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع كتابةيقدم ملمح عن  – 1
في مجاالت التوجيه واإلرشاد النفسي عند التعامل مع حاالت القلق العام وقلق االمتحان بشكل 

  . خاص
المعرفي والجانب االنفعالي والجانب الفسيولوجي يفسح المجال الهتمام المرشدين بالجانب  – 2

   . والجانب السلوكي عند التعامل مع مشكالت القلق بشكل عام وقلق االمتحان بشكل خاص
                . بعض خصائص الخط لدى التالميذ الذين يعانون من مشكلة قلق االمتحان الكشف عن -  3
المسافة  ، الضغط على الورق(بعض خصائص خط اليد تحديد أهم الفروق بين الجنسين في  – 4

للتالميذ ذوي ) ميول خط اليد، حجم خط اليد، شكل خط اليد، بين الكلمات والسطور في خط اليد
    . مستوى قلق االمتحان المرتفع

المسافة  ، الضغط على الورق(تصميم مقياس تحليل خط اليد يقيس بعض خصائص خط اليد  – 6
للتالميذ ذوي ) ميول خط اليد، حجم خط اليد، شكل خط اليد، سطور في خط اليدبين الكلمات وال

  . في البحث الحاليكأداة قياس مستوى قلق االمتحان المرتفع يستخدم 
  . تصميم مقياس مكونات قلق االمتحان يستخدم كأداة قياس في البحث الحالي -  7

  :ثـات البحـفرضي: رابعا
ة وأهداف هذا البحث تم صياغة الفروض كإجابات في ضوء نتائج الدراسات السابق

  :محتملة لما أثير في إشكالية البحث من تساؤالت
  . الخصائصيتميز خط التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع ببعض  –

  :ولصعوبة اختبار هذه الفرضية العامة تم صياغة مجموعة من الفرضيات الجزئية وهي      
خط اليد  اتجاهلتالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في عكس تكون ميول خط يد ا – 1
  . )ميل الحروف إلى اليمين بدل من الميل لليسار(
يكون الشكل الغالب لخط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع عبارة عن    - 2

  . مثلثات
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  . يريكون حجم خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع صغ -  3
تكون المسافة بين الكلمات في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع صغيرة  – 4
  . )ضيقة(
تكون المسافة بين السطور في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع صغيرة  -  5
  . )ضيقة(
المرتفع شديد يكون الضغط على الورق في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان  - 6
  ).ثقيل(
المسافة بين ، الضغط على الورق(ال توجد فروق بين الجنسين في بعض خصائص الخط  – 7

لدى التالميذ ذوي ) ميول خط اليد، حجم خط اليد، شكل خط اليد، الكلمات والسطور في خط اليد
  . مستوى قلق االمتحان المرتفع

  :ثـحدود البح :خامسا
  :لي يتحدد البحث الحالي كما ي

اشتمل البحث على عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية وشعبة : بشريا - 1
ورشيد ، بولنوار محمد، الدكتور سعدان، العربي بن مهيدي(آداب وفلسفة من أربعة ثانويات 

    . )رضا العاشوري
ث تم التطبيق في شهر حي، يتحدد هذا البحث بالعام الدراسي الذي يجري فيه البحث: زمنيا – 2

  . 2009/2010للسنة الدراسية   وأفريلفيفري ومارس 
  . يتحدد هذا البحث بالمدارس الثانوية بمدينة بسكرة: مكانيا – 3
  :وهي: أدوات البحث المستخدمة - 4
  . )إعداد الباحثة(مقياس مكونات قلق االمتحان  -
   . )إعداد الباحثة(مقياس تحليل خط اليد  -

  :لبحثلمفاهيم اإلجرائية ال: سادسا
سمة في الشخصية في موقف محدد ويتكون من أربعة  :Test anxietyقلق االمتحان  -1

والسلوكية بوصفهما أبعاد ، والفسيولوجية، واالنفعالية، المعرفية أو االنزعاج: مكونات هي
، فيةوالتي تشمل االنشغاالت المعر، رئيسية لحالة القلق التي تخبر في موقف االمتحان

والتغيرات الفسيولوجية نتيجة استثارة الجهاز ، واألحاسيس الذاتية من توتر وقلق وعصبية
وعلى هذا فإن قلق االمتحان هو محصلة . باإلضافة إلى االستجابات السلوكية، العصبي الذاتي
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لمعد من خالل مفتاح التصحيح ا) المعرفية واالنفعالية والفسيولوجية والسلوكية(األبعاد األربعة 
  . لذلك والمعبر عنه بالدرجة المرتفعة على مقياس مكونات قلق االمتحان المعد في هذا البحث

يتمثل في االنشـغال المعرفـي الـذي     :Cognitive componentالمكون المعرفي  – 1-1
االنشغال بالذات والشك  مطلوب أداءها في موقف االمتحان فيستغرق التلميذيتداخل مع المهمة ال

والخشية ، شلرته على األداء الجيد والشعور بالعجز وعدم الكفاءة والتفكير في عواقب الففي مقد
والمقارنة بين ما يحصل عليه من درجات بمـا يمكـن أن يحصـل عليـه      ، من فقدان التقدير

 فيصيبها بعـض التشـويه واالضـطراب    ، ونتيجة هذا التداخل تعاق العمليات العقلية. اآلخرين
والتي تبدوا فـي  ، وصعوبة اإلدراك والتركيز والتفكير والتذكر وحل المشكالت كتشتيت االنتباه

   . سلوك التلميذ قبل وأثناء وبعد االمتحان
يتمثل في مشـاعر الخـوف والقلـق     :Emotional componentالمكون االنفعالي  – 1-2

لشعور بالشـدة  والتوتر والضيق والحيرة واالرتباك ونقص الثقة بالنفس واإلحباط واالنزعاج وا
قبل وأثنـاء وبعـد االمتحـان     والتي تبدو في سلوك التلميذ، يرهاوالعصبية وحدة االنفعاالت وغ

    .وتؤثر سلبا على أدائه
تمثل فيما يترتب على حالـة  ي :Physiological componentالمكون الفسيولوجي  – 1-3

ت ممـا يـؤدي إلـى تغيـرا    ، )الـالإرادي (القلق من استثارة وتنشيط للجهاز العصبي المستقل 
ومن هـذه   االمتحان وتؤثر سلبا على أدائه  قبل وأثناء وبعد فسيولوجية تبدو على سلوك التلميذ

ـ الغثيـان  ، ارتعاش األطراف التعرق ، سرعة التنفس ات القلب زيادة ضرب: التغيرات اء اإلغم
  . وغيرها. واإلسهال، المغص، ارتباك المعدة، جفاف الفم والحلق، والدوار

يشير إلى ما يترتب على حالة القلق  : Behavioral component المكون السلوكي – 1-4
ومن . قبل وأثناء وبعد االمتحان وتؤثر سلبا على أدائه مظاهر سلوكية تبدو في سلوك التلميذمن 

لوقت ونقص في كقصور في إدارة ا، ستوى مهارات االستعداد لالمتحانانخفاض م: هذه المظاهر
كسوء توزيع الوقـت فـي   ، وكذلك انخفاض مستوى مهارات أداء االمتحان، الستذكارمهارات ا

  . وغيرها، االمتحان وسوء تنظيم اإلجابة وارتكاب األخطاء في االمتحان
هم التالميذ الذين يحصلون على  :التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع –2

أي ؛ ت قلق االمتحان المعد في هذا البحثعلى مقياس مكونا) أكثر من المتوسط(درجات مرتفعة 
      . يمثلون اإلرباعي األعلى
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هو علم دراسة وتحليل خط اليد بغرض  :Graphologyعلم الجرافولوجي  -3
أو الحاالت النفسية التي ، االستدالل من خصائص هذا الخط على بعض سمات الشخصية

  . ي أعماق شخصية الكاتبأو بغرض الكشف عن بعض الجوانب ف، صاحبت عملية الكتابة
ويعرف إجرائيا بأنه فحص وتحليل خط التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع بهدف      

شكل ، والمسافة الضيقة بين الكلمات والسطور، الضغط الشديد( تحديد بعض خصائص الخط 
اس تحليل الخط من خالل مقي )وميل الحروف لليمين، الحجم الصغير، الكتابة المليئة بالمثلثات
  . هذه الفئةتحديد خصائص الخط لدى والوصول إلى ، المعد في هذا البحث

  :الدراسـات السـابقـة: سابعا
دراسات تناولت العالقة بين قلق االمتحان ومكوناته واألداء والتحصيل في  -1

  :االمتحان 
ومن  في االمتحان لوالتحصيواألداء تعددت الدراسات في مجال العالقة بين قلق االمتحان     
  :رـنذك وائل هذه الدراساتأ

  :)Sarason )1957 ندراسة ساراسو
  . معرفة العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي لدى طالب جامعة ييل: الدراسة عنوان

  . يلعبه القلق في التحصيلتقييم الدور الذي   : هدف الدراسة
  . يليمن طلبة جامعة طالبا  305تكونت العينة من  : عينة الدراسة
عبـر عـن   و، القلق العام بمقاييس خاصـة بـذلك  قيس كل من قلق االمتحان و: أدوات الدراسة

  . امتحان القبول في الجامعة يالتحصيل بدرجات الطلبة ف
وبين ) 0.14-(التحصيل امل االرتباط بين قلق االمتحان وأظهرت النتائج أن مع: نتائج الدراسة
  )14ص، 1996، دوكمفي (. )0.20-( التحصيلالقلق العام و

  :Spielbeger  ) (1962دراسة سبيلبرجر
  . معرفة العالقة بين مستويات القلق واألداء األكاديمي لدى طالب الثانوي: الدراسة عنوان

  . ألداء األكاديمي لطلبة الثانويةاعن العالقة بين مستويات القلق و البحث : هدف الدراسة
ى ذوي القلـق المرتفـع   لصنفوا إ كلهم من الذكورطالبا   284عينة من تكونت ال: عينة الدراسة

  . 144منخفض وعددهم القلق الوذوي   144وعددهم 
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ومقيـاس فرشـمن   ، Taylorالذي كونته تايلر )MAS( مقياس القلق الظاهري: أدوات الدراسة
freshmen لذي تـم  متوسط درجات الطلبة في السداسي او، الخاص بمقياس القدرات الدراسية

  . فيه التطبيق لقياس التحصيل الدراسي
، حـداد في (. والتحصيلالمرتفع يوجد ارتباط سالب ذو داللة إحصائية بين القلق : نتائج الدراسة

  )111- 110ص ص ، 2001
  ):Cosc )1964 دراسة كوص
  . العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل في القراءة والحساب: عنوان الدراسة
العالقة بين قلق االمتحان وسلوك التالميذ في االمتحان في موضوع معرفة : هدف الدراسة

  . في الحساب والقراءة دراسي
   .االبتدائي طفال من أطفال الصفين الرابع والخامس 262 من نتتكو: عينة الدراسة
    .الحسابتالميذ في القراءة وودرجات ال ، الذآاءاختبار و، مقياس قلق االمتحان: أدوات الدراسة
 بيوجد ارتباط سالب ذو داللة إحصائية بين قلق االمتحان والتحصيل في الحسا: نتائج الدراسة

  )156ص ، 1992، الطوابفي (. ليس كذلك بالنسبة للقراءةو
  :)Doctor & al )1969دراسة دكتور وآخرون 

  . أثر االنزعاج واالنفعالية على األداء: عنوان الدراسة
  النزعاج واالنفعالية على األداءثر امعرفة أ: هدف الدراسة

  . طالبا 195: الدراسة عينة
  . )االنزعاج واالنفعال(مقياس قلق االمتحان ببعديه : أدوات الدراسة
وكذلك الحـال  ، أشارت النتائج إلى أن االنزعاج المرتفع يؤدي إلى أداء منخفض: نتائج الدراسة

   )9ص، 1989، دمرجيانفي (. بالنسبة للحالة االنفعالية
  :)Deffenbacher )1971دراسة ديفنباشر 

  . العالقة بين قلق االمتحان ببعديه على األداء: عنوان الدراسة
    . معرفة أثر االنزعاج والحالة االنفعالية على األداء: هدف الدراسة
  . طالبا 82: عينة الدراسة
   .اختبار االنزعاج والحالة االنفعالية: أدوات الدراسة
وكذلك بين كل من االنزعاج والحالة ، وجود ارتباط سلبي بين االنزعاج واألداء :نتائج الدراسة

  )8ص، 1989، دمرجيانفي (. االنفعالية
  ):1973(دراسة أمينة كاظم 
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  . العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل: عنوان الدراسة
  . الجامعي راسيالتحصيل الدة شكل العالقة بين مستويات قلق االمتحان ودراس: هدف الدراسة
ولى في كلية البنات جامعـة عـين   لبة من طالبات السنة األاط 458تكونت من : عينة الدراسة

  . طالبة من الفرع العلمي 225و طالبة من الفرع األدبي 233منهن  شمس
 فـي  اتدرجات الطالبو، لى العربية سمية فهميل الذي نقلته إتكالمقياس القلق : أدوات الدراسة

  . خر العامآفي امتحان ثة عداد الباحمن إاختبار موضوعي 
اتجاه التحصيل بـالتغير   القلق حتى عتبة معينة بعدها يبدأ يزداد التحصيل بزيادة: نتائج الدراسة
 – 97صص ، 1990، العـال  بـو أفي (. وجود عالقة منحنية بين القلق والتحصيلأي ؛ بازدياد القلق

98(  
  :)1974(دراسة أبو صبحة وكايد عثمان 

  . العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي: ان الدراسةعنو
 ند طلبة الصـف الثالـث  عالتحصيل الدراسي حديد العالقة بين قلق االمتحان وت: هدف الدراسة

  . األردن -ادي بمدارس محافظة عمان عداإل
  . ب الصف الثالث اإلعداديالالبة من طط 183طالبا و 237: عينة الدراسة
مات الطلبة في الفصل الدراسي مجموع عالو، ساراسونقلق االختبار ل اسـمقي: أدوات الدراسة

  . 1973/1974ول من العام الجامعي األ
. ) 0.12-(ن معامل االرتباط بين قلق االختبار والتحصيل هـو  أشارت النتائج أ: نتائج الدراسة

  .)16-15ص ص ، 1996، دوكمفي (
  

  ):1982(دراسة كمال إبراهيم مرسي 
  . العالقة بين القلق والتحصيل الدراسي: ن الدراسةعنوا

  . بة المدارس الثانوية في الكويتالتحصيل على طلدراسة العالقة بين القلق و: هدف الدراسة
لبة من طلبة المدارس الثانوية في اط 170طالبا و 200 طالبة بواقعلبا واط 730: عينة الدراسة

  . )من الصف األول إلى الرابع(ة ربعأموزعين على مستويات دراسية ، الكويت
وزمالئه  عده الباحث عن مقياس كاستنيدامقياس القلق الصريح لألطفال الذي أ: أدوات الدراسة

ونتائج ، للقلق في مواقف االختبار الذي أعده الباحث عن مقياس ساراسون وزمالئه يليمقياس و
جات لى درا إت نهاية السنة بعد تحويلهامتحاناامتحانات الفترة األولى وربعة مواد في الطلبة في أ

  . تائية لتكون قابلة للمقارنة
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درجات الطلبة على مقياس القلق  حصائية بينوجود ارتباط سالب ذو داللة إ: نتائج الدراسة
حيث أن ، ية االختبار بالنسبة للطلبةهموأن العالقة تزداد بزيادة أ، درجاتهم في التحصيلو

           ، 1982، مرسي(. خر العاميل بدرجات امتحان آالة حساب التحصقوى في حاالرتباط السالب أ
  )176 - 159صص 

  :)Zatz & Chassin )1983زاتز وشاسن دراسة 
  . طبيعة األفكار لدى األطفال ذوي قلق االمتحان المرتفع والمعتدل والمنخفض: عنوان الدراسة
لـق االمتحـان المرتفـع والمعتـدل     معرفة طبيعة األفكار عند األطفال ذوي ق: هدف الدراسة
  . والمنخفض

طالبا وطالبة في الصف الخامس والسادس االبتدائي وقسمت إلـى ثـالث    294: عينة الدراسة
  ). قلق امتحان منخفض، قلق امتحان معتدل، قلق امتحان عالي(مجموعات حسب مستوى القلق 

  . ةومقياس الدافعي، مقياس قلق االمتحان لألطفال: أدوات الدراسة
حيث أظهر ، وجود فروق ذات داللة في األفكار لدى طالب المجموعات الثالثة: نتائج الدراسـة 

الطلبة ذوي القلق العالي مزيدا من المعارف الهازمة للذات كالتقييمات الذاتية السلبية واألفكـار  
والرغبة فـي   الالعقالنية والمقارنات االجتماعية السلبية وغير المحببة وعدم القدرة على التركيز

ولم يظهر الطلبة ذوي القلق المعتدل والمـنخفض هـذه األفكـار    ، الهروب من موقف االمتحان
  )26ص، 1991، الشوبكيفي (. بصورة ذات داللة
   :Sewitch ) (1984دراسة سويتش 
  . بين قلق االمتحان والتحصيل األكاديمي العالقة: عنوان الدراسة
  . لق االمتحان والتحصيل األكاديميبين ق العالقة تحديد: هدف الدراسة
في  االمتحانالمنخفضين في قلق ورتفعين مالتم تصنفيهم إلى ، با جامعياالط 139: عينة الدراسة

  . حقيقي متحانموقف ا
  . درجات الطلبة في اختبار حقيقيو، مقياس قلق االمتحان: أدوات الدراسة
قل بشكل ملحوظ عة المرتفعة كانت أات طالب المجمون درجأظهرت النتائج أ: نتائج الدراسة

  )76ص ، 2002، الصافيفي (. قلق االمتحان منخفضيعن تلك التي حصل عليها الطالب 

  :)Hunsley  )1985دراسة هانسلي 
  . تأثير قلق االمتحان على أداء طالب الجامعة في موقف االمتحان: عنوان الدراسة
معة في موقف االمتحان الفعلي   ء طالب الجاداأقلق االمتحان على  ثيرأمعرفة ت: هدف الدراسة

  . داءهم المعرفي لهذا األمكذلك تقويو
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  . حصاءفي مساق اإلطالبا  62: عينة الدراسة
  . درجات الطالب في االختبارو، مقياس قلق االمتحان: أدوات الدراسة
متحان سواء في في اال داء السيئألن قلق االمتحان يرتبط باألى أشارت النتائج إ: نتائج الدراسة

داء على ألالعالقة سلبية بين قلق االمتحان وحيث كانت ا، و نهايتهأبداية الفصل الدراسي 
، 1992، الطوابفي (. )0.05( دالة عند مستوى اتوكلها ارتباطاالختبار األول والثالث والرابع 

  )159 – 158ص ص 
  :)1986(حمد دراسة زكريا توفيق أ

  . قلق االمتحان والتحصيل الدراسي بين العالقة: عنوان الدراسة
لدى طالب الثانوي  معرفة مدى العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي : هدف الدراسة

  . بمحافظة اإلسماعيلية
  . سنة 18و 14عمارهم بين طالبة تتراوح أ 165و لبااط 160: عينة الدراسة
  . الثاني لسبيلبرجر، واراسونحدهما لسأ، مقاييس لقياس قلق االمتحان: أدوات الدراسة
من الذكور  للكالدراسي التحصيل و متحاند ارتباط سالب ودال بين قلق االووج: نتائج الدراسة

  )163-152ص ص ، 1986، حمدأ(. واإلناث
  :)1987(محمد محروس الشناوي دراسة ماهر محمود الهواري و

  . مقياس االتجاه نحو االختبارات: عنوان الدراسة
ده الباحثـان فـي البيئـة    عاس االتجاه نحو االختبارات الذي أمعايير لمقي تحديد: هدف الدراسة

  .يل والعادات واالتجاهات الدراسيةاالمتحان وكل من التحص قلق دراسة العالقة بينو، السعودية
 مـا بالنسـبة  أ، رتباطيةالعالقات اإلطالبا من طالب قسم علم النفس لدراسة  70: عينة الدراسة

إعـدادي   (طالبا من المراحل الثالث  450مقياس فقد كانت العينة مكونة من الستخراج معايير ال
  . )جامعي، ثانوي

ـ  اس االتجاه نحو االختبارات الذي أمقي: أدوات الدراسة يلبرجر بعده الباحثان بترجمة مقيـاس س
spielbeger ،ـ الذي بناه راسية المعرب واالتجاهات الدواستبيان العادات و لتزمـان   ووه راونب

  . 1985/1986ول من العام ت التراكمية للطالب في الفصل األمعدالوال
ات قلق االمتحان والتحصـيل  حصائيا بين درجوجود ارتباط سالب وغير دال إ: نتائج الدراسـة 

ص ، 1987، الشناويوالهواري (. االتجاهات الدراسيةن درجات قلق االمتحان والعادات وكذلك بيو
  ) 196 – 171ص 

  :)1988(دراسة كاظم ولي آغا 
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   .قة بين القلق والتحصيل الدراسي والفروق بين الجنسين في مستوى القلقالالع: عنوان الدراسة
واإلناث من طلبة  التحصيل الدراسي لدى الذكوربين القلق و دراسة العالقة: هدف الدراسة

في  لى التعرف على الفروقإ تدفكما ه، مارات العربية المتحدةالمرحلة اإلعدادية في دولة اإل
  . عا لمستوى القلق؟وهل توجد فروق في التحصيل تب، ناثمستوى القلق بين الذكور واإل

 1986/1987ادي في العام الدراسي عدالث اإلطالبة من الصف الثطالبا و 200: عينة الدراسة
  . اجتماعي متوسطمن مستوى اقتصادي و

التي تقيس سمة القلق من إعداد ) 2-س(ة ت الصورتحليل الذا بياناست: أدوات الدراسة
ب في مجموع درجات الطالو، )1987(مينة كاظم ألى العربية سبيلبرجر وآخرون والذي نقلته إ

  . المواد الدراسية الرئيسية غير األنشطة والمواد الرياضية والفنية
ووجود فروق دالة ، لالتحصيبين القلق وحصائية وجود ارتباط سالب ذو داللة إ: نتائج الدراسة

ن كما تبين أ، قلق من الذكور ناث أكثراإلن أذ اتضح إ، ناثإحصائيا في القلق بين الذكور واإل
في حين أن تحصيل ، و اإلناثأ سواء بالنسبة للذكورذوي القلق العالي يحققون تحصيال متدنيا 

 صص ، 1988، غاآي ول(. على من الذكور عند نفس مستوى القلقاإلناث ذوات القلق المنخفض أ
9-37(  

  ):1988(بو زيتون أدراسة موسى 
  . العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي في محافظة أربد باألردن: عنوان الدراسة
  . الدراسي لدى طالب الثانوي التحصيلعرفة العالقة بين قلق االمتحان وم: هدف الدراسة
  . طالبة من الفرع العلميو طالبا 155و دبياألطالبة من الفرع و اطالب 412: عينة الدراسة

) 1974(بو صبحة المعرب لقلق االختبار الذي عدله أمقياس ساراسون : أدوات الدراسة
اختبار الثانوية العامة لدرجات الطلبة في الموضوعات الدراسية المقررة في  امالع المجموعو

  . 1987/1988العام  منول للفصل األ
والتحصيل الدراسي العام كما  المتحانحصائيا بين قلق االقة سالبة دالة إوجود ع: نتائج الدراسة

ة اللبينما لم تكن الفروق ذات د، لى مستوى القلقى إعزحصائيا في التحصيل تتوجد فروق دالة إ
ن طلبة أحيث ، حصائيا بخصوص التخصصوإن كانت دالة إ، إحصائية بخصوص الجنس

  )  01ص، 1988، أبو زيتون(. دبيى مقارنة بطلبة األالعلمي كان قلقهم أقل وتحصيلهم أعل

  :)1991(ة عبد العزيز ميهوب الوحش دراس
  . أثر قلق االمتحان على التحصيل الدراسي لدى طالب الثانوي: عنوان الدراسة
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 ثر قلق االمتحان على التحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة الثانويةأ معرفة: هدف الدراسة
  . العامة

  . طالبا وطالبة من طلبة الشعب العلمية واألدبية في الصف الثالث الثانوي 180: اسةعينة الدر
الذي قام بتعريبه و) (spielberger 1980 رمقياس قلق االمتحان لسبيلبرج: أدوات الدراسة

  . درجات الطلبة في اختبار الشهادة الثانوية العامةو، )1984(محمد عبد الظاهر الطيب 
ة ذوي القلق المرتفع حصائية بين متوسط درجات الطلبلة إالود فروق ذات دوج: نتائج الدراسة

ووجود فروق ، ثر للتخصصأالطلبة ذوي القلق المنخفض لصالح ذوي القلق المنخفض دون و
جهة وكل من ذوي القلق  درجات الطلبة ذوي القلق المتوسط من ذات داللة إحصائية بين متوسط

  )19ص ، 1996، دوكمفي (. ثر للتخصصأقلق المتوسط دون المنخفض لصالح ذوي الالمرتفع و
  :)1992(ب دراسة سيد محمود الطوا

  . العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة: عنوان الدراسة
لتحصيل الدراسي عند طالب بيعة العالقة بين قلق االمتحان واالكشف عن ط: هدف الدراسة

ى مثل ألخروفهم هذه العالقة في ضوء بعض المتغيرات ا )ة أم خطيةمنحنيعالقة (الجامعة 
  . س الطالب ومستواهم الدراسيجن

مارات العربية المتحدة خالل طالب وطالبة من طالب وطالبات جامعة اإل 400: عينة الدراسة
كل بطالب وطالبة  100 ربعة بواقعألموزعين على المستويات ا 1988/1989العام الدراسي 

  . دراسي مستوى
ه للبيئة العربية تعدأالذي ترجمه و spielbergerيلبرجر بمقياس قلق االمتحان لس: أدوات البحث

، ثير الذكاء في التحصيل الدراسيواختبار الذكاء المصور لعزل تأ، ليلى عبد الحميد عبد الحافظ
  . المعدل التراكمي للطالبو

على التحصيل  0.01اللة ان عند مستوى دثير دال لعامل قلق االمتحأوجود ت: نتائج الدراسة
. لى خفض التحصيل الدراسيادة في مستوى قلق االمتحان تؤدي إحيث كانت الزيالدراسي 

  ) 182-149ص ص ، 1992، الطواب(
  :)1993( دراسة مرزوق عبد الحميد مرزوق

      . العالقة بين قلق االمتحان واألداء األكاديمي: عنوان الدراسة
       .   كاديمي للتلميذألداء األوا) حد مكونات الدافعيةأ(بحث العالقة بين قلق االمتحان : هدف الدراسة
  . سنة 17و 15بين  عمارهم ماطالب تتراوح أ 180: عينة الدراسة
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د دراسات سابقة في هذا عتمد في تكوينه على بنوأمقياس مكونات الدافعية الذي : أدوات الدراسة
داء أ، المشاركة في القسم: وهي، ت التحصيلية التي يجريها المدرسنتائج االختباراو، المجال

  . الواجبات المنزلية
كما لم يرتبط ، كاديمي في القسمألداء األاعالقة عكسية بين قلق االختبار و وجود: نتائج الدراسة

ا يبين وهذ) المعرفية للتنظيم الذاتي استخدم اإلستراتجية(خرى بمكونات الدافعية األ متحانقلق اال
يساهم فـي تنظـيم العمـل     كما ال، خدام استراتجيات معرفية مناسبةن القلق ال يساعد على استأ

  )130- 129ص ص ، 2001، حدادفي (. المدرسي بشكل جيد

  : )1995(دراسة عيد 
مستوى القلق وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طـالب المـرحلتين الثانويـة    : عنوان الدراسة

  . والجامعية
  : معرفة مستوى القلق لدى طالب المرحلتين الثانوية والجامعية وذلك لتبيان: دراسةهدف ال
  . الفروق الجوهرية في مستوى القلق في هاتين المرحلتين -
 . في هاتين المرحلتين) النضج(تأثير تقدم العمر  -

 . الكشف عن العالقة المحتملة الوجود بين مستويات القلق والتحصيل الدراسي -

  . طالبا من الثانوية والجامعة 150تتحدد بـ : ةعينة الدراس
التحصيل الدراسي كما ، مستوى القلق كما يقاس بمقياس القلق من إعداد الباحث: أدوات الدراسة

  . يحسب بالمعدل التراكمي لطالب المرحلتين في نصف السنة األولى
وهذه العالقة عكسـية  ، يهناك عالقة ارتباطيه قوية بين القلق والتحصيل الدراس: نتائج الدراسة

وحينما يكون القلـق  ، فكلما أرتفع مستوى القلق انخفض مستوى التحصيل بين أفراد المجموعتين
   )15-14صص ، 2008، عبد ربهفي (. متوسطا يكون التحصيل مرتفعا لدى أفراد المجموعتين

  :) Janice )1996دراسة وليام جانس 
  . ن واألداء األكاديميالعالقة بين قلق االمتحا: عنوان الدراسة
     . االمتحان واألداء األكاديمي قلق معرفة العالقة بين: هدف الدراسة
  . طالبا وطالبة من المدارس الثانوية الموهوبين أكاديميا 103: عينة الدراسة
عده كل من أوالذي ، االنفعاليةاالضطرابية و: المتحان في بعديةمقياس قلق ا: أدوات الدراسة
  . libert &mouriseيس ليبرت ومور
ين يعانون من قلق االمتحان المرتفع ن الطالب بصفة عامة الذأالنتائج حت أوض: نتائج الدراسة

  ) , 156pp , 1996janice – 168(. كاديمي منخفضداؤهم األأكان 
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  : )1999(دراسة مها محمد العجمي 
طالبات كلية التربية للبنـات   العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لدى: عنوان الدراسة

  . )األقسام األدبية(باألحساء 
معرفة العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لدى طالبات كليـة التربيـة   : هدف الدراسة

  . وكذلك معرفة درجة قلق االختبار لديهن) األقسام األدبية(للبنات باألحساء 
واللغة اإلنجليزية وقسم ، واللغة العربية، سالميةطالبة من قسم الدراسات اإل 500: عينة الدراسة

  . )طالبة من كل فرقة 25طالبة من كل قسم و 100(والجغرافيا ، التاريخ
التقدير ، )1989(الرحيم نجيب عبد الرحيم اختبار قلق االمتحان من إعداد عبد : أدوات الدراسة

  . نهائيالعام للطالبات والذي يعتمد على نتيجة االختبار الفصلي وال
  :نتائج الدراسة

بينمـا  ، تعاني طالبات الفرقة األولى والثانية والثالثة بالكلية من قلق االختبار بدرجة متوسطة -
  . تعاني طالبات الفرقة الرابعة بالكلية من قلق االختبار بدرجة عالية

      توجد عالقـة ارتبـاط سـالبة وذات داللـة إحصـائية بـين قلـق االختبـار والتحصـيل                -
  )51-15صص ، 1999، العجمي(. الدراسي لدى طالبات الكلية

  :)2001(دراسة نصرة جلجل 
المقارنة بين مستويات قلق االمتحان لدى عينة من طلبة الثانوية العامة بنظاميه : عنوان الدراسة
  . القديم والجديد
الثانوية العامة بنظاميـه   المقارنة بين مستويات قلق االمتحان لدى عينة من طلبة: هدف الدراسة
  . وتعرف أثر الفرقة الدراسية ونوع الجنس في خفض قلق االمتحان، القديم والجديد
طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة الفرقـة الثانيـة والثالثـة     720تألفت من : عينة الدراسة

  . بالنظامين القديم والحديث في ست مدارس ثالث منها للبنين وثالث للبنات
مقياس قلق االمتحان من إعداد سبيلبرجر وتعريـب محمـد الظـاهر الطيـب     : أدوات الدراسة

)1984( .  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة علـى المقيـاس   : نتائج الدراسة

ة وكذلك وجود أثر للفرق، بين طلبة الثانوية العامة بنظاميه القديم والحديث لصالح النظام الحديث
كما كشفت الدراسة عـن وجـود   ، الدراسية في خفض قلق االمتحان لصالح طلبة الفرقة الثانية

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في قلـق االمتحـان لصـالح    
  )198-182ص ص ، 2001، جلجل(. اإلناث
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                 : )Cassady )2001دي اسدراسة ك
  . ستقرار مستويات قلق االمتحان المعرفي لدى طلبة الجامعةا: عنوان الدراسة
بحث مدى استقرار مستويات قلق االمتحان المعرفي عبر الزمن من خالل نماذج : هدف الدراسة

  . االمتحان
طالبا وطالبة من الطالب غير المتخرجين بقسم علم النفس التربوي التمهيدي  64: عينة الدراسة

مـن  ) 62(طلبة مـن السـود و  ) 02(وكان منهم  ،ات المتحدة األمريكيةفي والية ييل في الوالي
  ). إناث 47ذكور و 17(البيض 

مقياس قلق االمتحان المعرفي وعلى أساسه يتم تقسيم العينة إلى ثالث مستويات : أدوات الدراسة
  61-27مجموعة القلق المنخفض تتراوح درجاتهم من  -: لقلق االمتحان

  72-62وعة القلق المتوسط تتراوح درجاتهم من مجم -               
  108-72مجموعة القلق المرتفع تتراوح درجاتهم من  -               
خلصت الدراسة إلى أن مستوى القلق المعرفي هو ثابت عبر الزمن على الرغم : نتائج الدراسة

متحان المنزلـي ال  وإن مستوى القلق الحاضر عبر اال، من االختالفات في نماذج اختيار المنهج
           . يختلف بشكل عام عن مستوى القلق الحاضـر عبـر االختبـار الفعلـي المتعـدد الخيـارات      

)2001 /06/24  ,Cassady(  

  :)2001(دراسة كايد عثمان 
  . مدى انتشار القلق العام بين طالب الجامعة: عنوان الدراسة
وتعرف الفـروق بـين   ، لعام بين طالب الجامعةالكشف عن مدى انتشار القلق ا: هدف الدراسة

  . الذكور واإلناث في مستوى القلق العام
  . طالبا وطالبة من طلبة كلية التربية جامعة المنصورة 1450تكونت العينة من : عينة الدراسة
  . مقياس القلق العام إعداد كاتل وتعريب سمية فهمي: أدوات الدراسة
 % 51.08و % 48.92إلى أن القلق ينتشر بين الذكور بنسبة توصلت الدراسة : نتائج الدراسة
كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات   ، بين اإلناث

     )73ص، 2008، المخالفيفي (. الذكور واإلناث في القلق العام لصالح اإلناث
 :)2002(اهللا بن طه الصافي دراسة عبد 
فروق بين الطالب مرتفعي التحصـيل الدراسـي ومنخفضـيه فـي بعـض      ال: عنوان الدراسة

  . )مستوى الطموح، قلق االختبار، القابلية للتعلم الذاتي( المتغيرات النفسية
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منخفضيه في الطالب مرتفعي التحصيل الدراسي والكشف عن الفروق بين : هدف الدراسة
  . )مستوى الطموح، ختبارقلق اال، القابلية للتعلم الذاتي( بعض المتغيرات النفسية

لعربية ول الثانوي في بعض مدارس المملكة اطالبا من طالب الصف األ 298: عينة الدراسة
  . السعودية

لى العربية ونقله إ) 1977(و ينعداد جليلمس االتجاه نحو التعلم الذاتي من إمقيا: أدوات البحث
إعداد الباحث محمد حسنين ومقياس مستوى الطموح من ، )1982(صالح مراد ومحمد مصطفى 

لى البيئة العربية ليلى ه إتنقلو) 1980(يلبرجر بعداد ساالمتحان من إ مقياس االتجاه نحوو، محمد
 . 1419/1420ب خالل العام الدراسي المعدل التراكمي للطالو، )1984(عبد الحميد 

مرتفعي  الطالببين  0.01حصائية عند مستوى وجود فروق ذات داللة إ: نتائج الدراسة
لصالح الطالب منخفضي التحصيل الدراسي  متحانمنخفضيه في قلق االالتحصيل الدراسي و

توى  سم، القابلية للتعلم الذاتي(خرى وهي نفس النتيجة التي توصل إليها مع المتغيرات األ
  )96- 69ص ص ، 2002، الصافي(. ) الطموح

  :)Sullivan )2002دراسة سوليفان 
  . قلق االمتحان على مهارات االنتباه والذاكرة لدى طالب الجامعة تأثير: عنوان الدراسة

فحص تأثيرات المستويات العالية لقلق االمتحان على االنتباه ومهارات الـذاكرة  : ف الدراسةهد
  . لدى طالب الجامعة

تكونت المجموعة األولـى مـن   ، طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين 24تألفت من : عينة الدراسة
  . طالبا لديهم قلق منخفض 12ا لديهم قلق مرتفع والمجموعة الثانية طالب 12

مقياس لقلق االمتحان ومقياس االنتباه وقائمة مـن الكلمـات عديمـة المعنـى     : أدوات الدراسة
  . واستمارة تقييم اإلجابات الصحيحة والخاطئة

االنتبـاه ومهـارات    وجود تأثير ذو داللة إحصائية لقلق االمتحان المرتفع على: نتائج الدراسة
وقد بدا هذا األثر بصورة انشغاالت فكرية وصعوبة التذكر لقائمة الكلمات التي كانـت  ، الذاكرة

      ) Sullivan , 2002 , pp 263-273(. تعطى للمفحوصين
  ) :Jaradat )2004دراسة جارادات 

  . )ةعالقة وقياس ومعالج(قلق االمتحان لدى الطلبة األردنيين : عنوان الدراسة
تقصي العالقة بين قلق االمتحان والتأجيل الدراسي واألداء األكاديمي والرضـا  : هدف الدراسة

  . الدراسي واختبار أثر العالج المعرفي ومهارات الدراسة في خفض قلق االمتحان لدى الطلبة
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 156بينما تألفت عينة الدراسة التجريبيـة مـن   ، طالبا من طلبة الجامعات 573: عينة الدراسة
  . طالبا يعانون من درجة عالية من قلق االمتحان

ومقيـاس   Rost & Shermeإعداد روست وشـيرم  مقياس قلق االمتحان من : أدوات الدراسة
وتم قياس األداء األكاديمي من خالل الدرجات التحصيلية ، )Aticken )1982التأجيل لـ أتيكن 

  . بيقللطالب خالل الفصلين الدراسيين السابقين لفترة التط
التأجيـل  المظاهر المعرفية لقلـق االمتحـان و  رتباط مرتفعة بين اوجود عالقة : نتائج الدراسة

ولم تشير النتائج إلى وجود ، بينما كانت العالقة بين المظاهر العاطفية والتأجيل ضعيفة، الدراسي
عكسية بين  وتوصلت إلى وجود عالقة، عالقة بين التأجيل والمظاهر الفسيولوجية لقلق االمتحان

كما أسفرت النتائج عن وجود أثر إيجابي ذي ، قلق االمتحان واألداء أألكاديمي والرضا الدراسي
 , Jaradat(. داللة إحصائية للعالج المعرفي والمهارات الدراسية في التخفيف من قلق االمتحان

2004 , p 24(   
  :) Takahashi & Newmen )2005دراسة تاكحشي ونيومان 

القلق من االمتحان واألداء الدراسي عند الطالب الجامعيين وطالب الدراسـات  : دراسةعنوان ال
  . العليا

  . واألداء المدرسي أالمتحانيالبحث في العالقة بين القلق : هدف الدراسة
طالب فـي الدراسـات    1414و طالب جامعي 4000تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة

ذكورا مـن الطـالب الجـامعيين     % 36.4و إناثا % 63.6تضمنت  العليا لهذه العينة المالئمة
  . ذكورا في مجال الدراسات العليا % 25.3إناثا و % 74.7و

وهو من أحد ) Spielberger )1980مقياس قلق االمتحان من إعداد سبيلبرجر : أدوات الدراسة
لمرحلـة الجامعيـة     استخداما في المدارس الثانويـة وفـي ا   أالمتحانيأكثر أدوات قياس القلق 

  . ومعدل العالمات
ومعدل العالمات العام في  أالمتحانيوجود عالقة عكسية بشكل بسيط بين القلق : نتائج الدراسة

 أالمتحـاني وقد حصل الطالب الجامعيون الذين يعانون نسبة بسيطة من القلق ، كلتا المجموعتين
على  أالمتحانيالية من القلق في حين حصل الطالب من نفس المجموعة ذوي نسب ع +Bعلى 

B القليلة فقد سـجلت   أالمتحانيأما بالنسبة لطالب الدراسات العليا ذوي نسب القلق ، بالمتوسط
ولكن لم ، الطالبات معدالت عالمات أعلى بشكل ملحوظ من الطالبات ذوات قلق االمتحان العالي

في الدراسـات العليـا والـذين    يكن هناك اختالف كبير في معدل العالمات بين الطالب الذكور 
إن الطالبات الجامعيات كانت لـديهن  . يعانون قلقا امتحانيا عاليا وأولئك الذين يعانون قلقا خفيفا
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أمـا  ، معدالت قلق امتحاني عالية بشكل ملحوظ ومعدالت عالمات أعلى من نظرائهن الـذكور 
ومعدل عالمات أعلـى بشـكل    أالمتحانيطالبات الدراسات العليا فقد كانت لهن معدالت القلق 

 )  29-28صص ، 2008، عبد ربهفي (. ملحوظ من طالب الدراسات العليا الذكور

  :)Brian )2006دراسة برين 
  . العالقة بين قلق االمتحان واألداء األكاديمي لدى طلبة الجامعة: عنوان الدراسة
طلبة الجامعـة فـي ضـوء     التنبؤ بأثر قلق االمتحان على األداء األكاديمي لدى: هدف الدراسة

نظرية سبيلبرجر وساراسون التي ترى أن قلق االمتحان العالي والمنخفض يـؤثر سـلبا علـى    
  . األداء

  . طالبا 11طالبة و 51طالبا وطالبة منهم  62تألفت من : عينة الدراسة
ئج وعلى ضوء النتا، مقياس قلق االمتحان من إعداد سبيلبرجر طبق على العينة: أدوات الدراسة

حيـث أعطـى الباحـث إحـدى     ، عالية القلق ومنخفضة القلق: تم تقسيم العينة إلى مجموعتين
بينما طلب من المجموعـة الثانيـة االسـتعداد    ، المجموعتين امتحانا مفاجئا في مادة علم النفس

  . لالمتحان في المادة نفسها
كان تـأثير القلـق علـى    و، عدم وجود فروق بين األداء األكاديمي للمجموعتين: نتائج الدراسة

كما كشفت الدراسـة أن  ، المجموعة التي أعطت امتحانا مفاجئا أكثر منه عند المجموعة األخرى
بينما لم يكن هذا األثر في حالة القلق المـنخفض فـي   ، القلق المرتفع يؤثر سلبا على التحصيل

  ) 24ص، 2008، عبد ربهفي (. االمتحان

  :)2008(المخالفي عبد الحكيم دراسة 
  . قلق االمتحان وعالقته بمهارات التعلم لدى الطلبة في جامعتي صنعاء ودمشق: عنوان الدراسة
  : هدف الدراسة

الجـنس  ، معرفة مدى انتشار قلق االمتحان بين أفراد عينة الدراسة وفقـا لمتغيـر الجامعـة    -
  . والتخصص العلمي

ــق االمتحــان بالدرجــة  - ــة لقل ــين الدرجــة الكلي ــة ب ــة العالق ــة لمهــارات معرف             الكلي
  الته التعلم ومجا

معرفة داللـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات أفـراد العينـة فـي الدرجـة الكليـة             -
  . لقلق االمتحان ومجاالته وفقا لمتغيرات البحث

      معرفة داللـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات أفـراد العينـة فـي الدرجـة الكليـة                 -
  . لمهارات التعلم ومجاالته
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تم اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية من خالل اختيار كليات من كل جامعـة  : عينة الدراسة
  . طالبا وطالبة 1587وقد بلغ عدد أفراد العينة ، بطريقة عشوائية
  . ومقياس مهارات التعلم من إعداد الباحث، مقياس قلق االمتحان: أدوات الدراسة
  : نتائج الدراسة

وجــود عالقــة ارتبــاط عكســية ذات داللــة إحصــائية بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس             -
  . قلق االمتحان والدرجة الكلية لمقياس مهارات التعلم

وجود عالقة ارتبـاط عكسـية ذات داللـة إحصـائية بـين الدرجـة الكليـة والمظـاهر             -
                     . والمعرفية لقلق االمتحان بالدرجة الكلية لمهارات التعلم ومجاالته االنفعالية

وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات طلبـة صـنعاء علـى الدرجـة             -
ــور    ــنس ذك ــر الج ــزى لمتغي ــه تع ــان ومجاالت ــق االمتح ــاس قل ــة لمقي ــاث            / الكلي إن

  . لح اإلناثلصا
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات طلبــة دمشــق علــى الدرجــة             -

ــور    ــنس ذك ــر الج ــزى لمتغي ــه تع ــان ومجاالت ــق االمتح ــاس قل ــة لمقي ــاث            / الكلي إن
                 )  232-1صص ، 2008، المخالفي(. لصالح اإلناث

  :)2008(ربه  دراسة إيمان فضل عبد
العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسـي لـدى الطلبـة فـي مـدارس      : عنوان الدراسة

  . المتفوقين
معرفة مدى شيوع قلق االمتحان بين أفراد عينة البحث وفقـا لمتغيـر الجـنس    : هدف الدراسة

التحصـيل  والكشف عن طبيعة العالقة بين درجة قلق االمتحـان و ، والسنة الدراسية والمحافظة
  . الدراسي

طالبا وطالبة من طلبة مدارس ثانويات المتفوقين بمحـافظتي درعـا    238بلغت : عينة الدراسة
  . من المسجلين % 90.15والسويداء من الصف األول والثالث الثانوي العلمي بنسبة 

صـلوا  والمجموع العام للدرجات التي ح، مقياس قلق االمتحان من إعداد الباحثة: أدوات الدراسة
  . لقياس التحصيل الدراسي 2007-2006عليها الطلبة لعام 
عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة بين قلق االمتحان والتحصـيل الدراسـي   : نتائج الدراسة

ووجـود  ، وبين مجاالت قلق االمتحان والتحصيل الدراسي ماعدا الخوف من مواجهة االمتحـان 
قلق االمتحان تبعا لمتغير الجنس والمحافظة للعينـة   فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجة

  ) 188-1صص ، 2008، عبد ربه(. كلها
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  :دراسات تناولت العالقة بين بعض سمات الشخصية والمتغيرات الجرافولوجية -2
سوف نعرض اتجاهين تناولوا الدراسات التي تكشف عن العالقـة بـين بعـض سـمات          

  : ةالشخصية والمتغيرات الجرافولوجي
هذا االتجاه يتسم بالتحليل الدقيق ويحاول الكشف عما إذا كانت هناك عالقة بين : األول االتجاه 

  : ومن أمثلة هذه الدراسات نذكر. عالمات جرافولوجية محددة وبين سمات معينة في الشخصية
  : )Hul & Mongomery )1919دراسة هل ومونتجومري 

  . ص خط اليد وبين عدد من سمات الشخصيةالعالقة بين بعض خصائ: عنوان الدراسة
الكشف عما إذا كانت هناك عالقة بين بعض خصائص خط اليد وبين عدد مـن  : هدف الدراسة

واأللمـان   ناألمـريكيي (وذلك كما ورد في مؤلفات ستة من الجرافولـوجيين  ، سمات الشخصية
ثم وضعا هذه ، ن وجودهاالمؤلفو يؤكدواستخلص الباحثان عدد من العالقات التي ، )والفرنسيين

  . العالقات موضع الفروض الختبار صحتها
  . على سابق معرفة ببعضهم البعضشخصا راشدا كانوا  17تتألف من : عينة الدراسة
طلب من أفراد العينة أن يكتبوا بخط يدهم فقرة محددة نقال من نص مطبوع في : أدوات الدراسة
وقد المجالت كلمة منشورة في أحد  110يقرب من وكانت الفقرة تحتوي على ما ، أحد المجالت

كتب األشخاص على ورق غير مسطر وعلى مكاتبهم وبأقالمهم الخاصة حتى تكـون ظـروف   
ت وردت فـي  أما عن سمات الشخصية فقد اختيرت لذلك ست سـما . الكتابة عادية غير مفتعلة
وأمكن تحديـد  . التحفظ  المثابرة، العنف، الخجل، الغرور، الطموح: هيدعاوي الجرافولوجيين 

ـ  طة الدرجة التي تتوفر بها كل هذه السمات في كل فرد من أفراد العينة تحديدا موضوعيا بواس
ويعتمد استخدام هذه الطريقة على طبيعة العينة المستخدمة فـي  ، طريقة الترتيب في رتب محددة

ة عشر ترتيبا تنازليا ومن ثم فقد طلب إلى كل منهم على حدة أن يرتب زمالءه الست. هذا البحث
على كل سمة من السمات الست ويحسب لكل منهم متوسـط السـتة   ) بناء على معلوماته عنهم(

ى كل مـن هـذه السـمات    ثم يعاد ترتيب األفراد عل، عشر ترتيبا وذلك على كل سمة على حدة
د تقديرا كما قدر الباحثان سمات الشخصية لدى األفرا. على حسب هذه المتوسطات ترتيبا تنازليا
وقاما بقياس الخصائص السبع على أساس أن ستا من بينها ربـط الجرافولوجيـون   ، موضوعيا

وأما الخاصية السابعة فقـد أختارهـا الباحثـان    ، بينها وبين إحدى سمات الشخصية التي ذكرت
  . اختيارا تعسفيا
  :م قياس المتغيرات الخطية التاليةت: نتائج الدراسة
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وقد قـيس هـذا   . على أساس أنها تعتبر دليال على الطموح: ي الكتابةدرجة الميل الصاعد ف -
  . الميل إلى أقرب مليمتر

وقد قيست عن طريق قياس اتساع الخط . على أساس أنها تعتبر دليال على الخجل: دقة الكتابة -
 . عند ثنية الجرة الصاعدة في آخر الحرف

وقـد قـيس بـنفس    . على قوة الشخصية ويعتبر دليال. ويبدو في سمك الخطوط: ثقل الكتابة -
 . الطريقة التي قيست بها دقة الكتابة

 . على أساس أنه يكشف عن سمة المثابرة) ك(أو  Tثقل الخط المستعرض على حرف  -

على أساس أن االنغالق يشير إلـى الـتحفظ عنـد الكاتـب      Oو Aانفتاح أو انغالق حرف  -
 . واالنفتاح يشير إلى عدم توافر هذه السمة

وهذا هو المتغير الذي اختاره الباحثان اختيارا تعسفيا ولم يقل N و Mالضيق الجانبي لحرف  -
وذلك بأن توسما . وكان اختيارهما إياه يهدف إلى معاملته كمتغير ضابط. به أحد الجرافولوجيين

ط بـه  ثم حوال النظر فيما إذا كان سيبدو مرتبطا بالخجل بقدر ما يرتب، أن يكون مرتبطا بالخجل
  . عامل دقة الكتابة الذي سبق اإلشارة إليه

تغيرات جميعا رتب أفراد العينة ترتيبا تنازليا من حيـث درجـة   موبعد أن تم قياس هذه ال
  . تغيرات في خطوطهممتوافر كل من هذه ال

وكانـت هـذه التحلـيالت    ، بعد ذلك بدأ الباحثان التحليالت الالزمة للوصول إلى النتائج
معامل ارتباط سبيرمان بين رتب األفراد على كل من المتغيرات السبعة وبين  تتلخص في حساب

رتبهم بالنسبة لسمات الشخصية التي أفترض الجرافولوجيون ارتباطها بأحـد هـذه المتغيـرات    
وانتهى الباحثان إلى أن جميع معامالت االرتباط منخفضة جدا ومعظمها جاءت عكسـية وغيـر   

اطات جاءت عكس الفروض السائدة في المؤلفات الجرافولوجية التـي  وهذه االرتب. دالة إحصائيا
  )95-94صص ، 2004، عسكرفي (. رجع إليها هل ومونتجومري

  :)بدون سنة( Brawn  Louiseدراسة لويس براون
  . العالقة بين بعض خصائص خط اليد وبين عدد من سمات الشخصية: عنوان الدراسة
هناك عالقة بين بعض خصائص خط اليد وبين عدد مـن  الكشف عما إذا كانت : هدف الدراسة

  . سمات الشخصية
  . فردا 30تألفت من : عينة الدراسة
ثـم فحصـت   ، طلب من أفراد العينة نقل قطعة من النثر تحت ظروف واحـدة : أدوات الدراسة

كما طلب من بعض األشـخاص  . عينات الخط فحصا مجهريا وأخذت مقاييس الخطوط وأبعادها
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ثم اسـتخرجت معـامالت   ، المختبرين منذ مدة طويلة إعطاء تقديرات خط المختبرينالمتصلين ب
وقد اختبرت الصفات التي درست على ، االرتباط بين مقاييس الخط الكتابي وبين هذه التقديرات

  . أساس قابلية دالئلها الخطية للقياس الموضوعي
بين دالئل الخـط الكتـابي وبـين    تبين أن معامالت االرتباط ضعيفة بوجه عام : نتائج الدراسة

كما لوحظ أن اتجاه معامالت االرتباط فـي بعـض   ، صفات الشخصية المفروض أنها مقابلة لها
     )133-132صص ، 1983، مراد ترجمة، جيلفوردفي (. األحيان مضادة لما أدعاه محللو الخطوط

  : )Murphy & harvey  )1937دراسة مورفي وهارفي 
  . قة بين بعض خصائص خط اليد وبين بعض سمات الشخصيةعالال: عنوان الدراسة
الكشف عما إذا كانت هناك عالقة بين بعض خصائص خط اليد وبـين بعـض   : هدف الدراسة

  .سمات الشخصية
  . طالبة جامعية 50أجريت الدراسة على : عينة الدراسة
ة الترتيـب  استخدمت لقياس سمات الشخصية طريقة أكثر موضوعية من طريق: أدوات الدراسة

  :التي استخدمت في دراسة هل ومونتجومري وهي 
 .للخضوع والسيطرة Allpor اختبار ألبورت  

  .للشخصية Thurstoneواستبيان ثرستون  
أما فيما يتعلق بعينة الخطوط فقد طلب إلى الطالبات أن تكتب كل منهن قطعة نثرية معينة 

ة وقمن بعملية الكتابة في وقت واحـد  واجتمعن لهذا الغرض في حجرة واحد، كلمة 139قوامها 
خاصـية مـن    26ت هذه العينات على أسـاس  لثم حل. وذلك ضمانا لتوحيد الشروط الخارجية

  . خصائص خط اليد التي يمكن قياسها بطريقة موضوعية
خاصية من خصـائص خـط اليـد وبـين      26وبحساب معامالت االرتباط بين : نتائج الدراسة

الشخصية أللبورت وثرستون تبين أن أربعة فقط من بينهـا هـي    درجات الطالبات على مقياس
           . التي ظهر بينها وبين هذين المقياسين معامالت ارتباط جوهرية وهـي نسـبة ضـعيفة جـدا    

)In Wilkinson, 1951 , pp 156-158(  
فكلها حاولت  .رازا واحدامن خالل الدراسات السابقة في االتجاه األول نالحظ أنها تمثل ط

لكشف عما إذا كانت هناك عالقة بين عناصر جرافولوجية محددة وبـين سـمات معينـة فـي     ا
على هذا النحو ظهرت نتائج هذه الدراسات لتدعم كثيرا من الشـكوك التـي تحـيط    . الشخصية

لهـذه   ووجهـوا نقـدا شـديدا   . وأثار هذا االتجاه ثائرة الجرافولـوجيين ، بدعاوي الجرافولوجيا
الدراسات على أساس أن التشخيص الخطي الدقيق يستلزم اعتبار المالمـح العامـة للخطـوط    
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، 2004، عسـكر (. أي النموذج الكلي ال الدراسة التفصيلية للعناصر أو الدالئل، وعالقتها المتداخلة
   )97-96صص 

تمد أساسا بنظـرة  هذا االتجاه يستند إلى ما يسمى بدراسات المضاهاة وهي تع: االتجـاه الثاني
إجمالية في عينات الخطوط المعروضة ثم تحاول الربط بين كل عينة إجمـاال وبـين وصـف    

  : تخطيطي لشخصية كاتبها
  : )Allport & vernon )1933دراسة ألبورت وفرنون 

  عدد من سمات الشخصيةب عالقة بعض خصائص خط اليد: عنوان الدراسة
أثناء كتابة جملـة معينـة   ) تسجل بآلة كيموجرافية(ط الربط بين منحنيات الضغ: هدف الدراسة

  . بأوصاف تخطيطية لشخصيات أصحابها 
  . عينة من األفراد: عينة الدراسة
لمنحنيات الضغط الذي يمارسها أفراد العينة أثناء رسمهم  ةتسجيالت كيموجرافي: أدوات الدراسة

ثم كلفا عددا من األشخاص  .لمجموعة من الخطوط المتوازية وأثناء كتابتهم لجملة معينة
بمضاهاة هذه المنحنيات والخط الذي كتبت به الجملة نفسها بأوصافها التخطيطية لشخصيات 

. الضغطات ـأصحابها وذلك بأن يربطوا بين كل وصف تخطيطي وبين أحد الخطوط ومنحني
ولوجيين ولم جراف أن يقوموا بهذا الربط لم يكونوا وجدير بالذكر أن األشخاص الذين طلب إليهم

  . يعرفوا أصال الشخصيات صاحبة الخطوط والمنحنيات
خصيات لش الربط بين منحنيات الضغط وأوصاف تخطيطية تمكن األشخاص من :نتائج الدراسة

، 2004، عسكرفي (. أصحابها بدرجة من النجاح تزيد إلى ما يمكن أن يتحقق بعامل الصدفة
  )98ص

  : )Bobertag )1937دراسة بوبرتاج 
توسم االهتمامات الرئيسية المسيطرة على الشخص من خالل النظر في خـط  : وان الدراسةعن
  . يده

تبيان ما إذا كان الجرافولوجي يستطيع أن يتوسم االهتمامات الرئيسية المسيطرة : هدف الدراسة
  . على الشخص من خالل النظر في خط يده

  . شخصا 50تألفت من : عينة الدراسة
  وهذا االختبار يقيس درجة تعلق الشخص بست، تبار ألبورت وفرنون للقيماخ: أدوات الدراسة
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وهي القيم التـي  ، والسياسية، االجتماعية، النظرية، الجمالية، الدينية، االقتصادية: قيم هامة هي
وعلى ضوء . في تصنيف األشخاص تبعا الهتماماتهم Sprangerتنطوي عليها نظرية سبرنجر 

  . ألفراد الستة الذين يمثلون القيم الست في أوضح وأنقى صورهانتائج االختبار أنتخب ا
وأدخـل فـي   ، وبذلك أصبحوا بمثابة نماذج نقية لهذه القيم وما يصاحبها من اهتمامـات 

االعتبار كذلك تشخيصات جرافولوجية قام بها جرافولوجيون للربط بين عينـات مـن خطـوط    
 الدرجة على المقيـاس : م الست بناء على محكينهؤالء األفراد وبين مستوياتهم على مقاييس القي

ثم طلب إليهم أن يعيدوا كتابة النص الذي سبق أن كتبوه وكان أساسا . والتشخيص الجرافولوجي
ثـم صـورت النصـوص     فكتبوه على ورق بأسماء مسـتعارة، ، في الحكم الجرافولوجي عليهم

المرتبطـة بـالقيم   ر الستة ومع أوصاف مختصرة لنماذج سبرنج، جرافولوجيا 31وأرسلت إلى 
وطلب إلى الجرافولوجيين مضاهاة الخطوط بأوصاف النماذج علما بأن أصحاب الست المذكورة 

وفي مقابـل مجموعـة الجرافولـوجيين أخـذت     . هذه الخطوط يمثلون هذه النماذج خير تمثيل
ـ    26مجموعة ضابطة تتألف من  ا شخصا من الراشدين المتعلمين ممـن يجهلـون الجرافولوجي

  . وعرضت عليهم نماذج الخطوط أيضا وطلب لهم ما طلب إلى الجرافولوجيين
بتحليل نتائج المضاهاة كما قام بها الجرافولوجيون تبين أنها نجحت في عدد من : نتائج الدراسة

إذ تبين أن درجة الدقة التي أحرزوهـا  ؛ المرات يفوق كثيرا ما أحرزه أفراد المجموعة الضابطة
في حـين أن  ، تحدث بمحض الصدفة إال مرة واحدة في كل مليون محاولة مماثلةفي أحكامهم ال 

درجة الدقة التي أحرزها أفراد المجموعة الضابطة يمكن أن تحدث بمحض الصدفة فـي كـل   
  )99ص، 2004، عسكرفي (. مرة من المحاوالت 1.18

  : )Eysenck  )1961دراسة أيزنك
  . كاتبهاخط ت السائدة في للصفا توسم الجرافولوجية: عنوان الدراسة
قادرة على أن تتوسم في كل خط  Maroomالجرافولوجية  تمعرفة فيما إذا كان: هدف الدراسة

  . صفات الشخصية السائدة في كاتبه
مريضا من نزالء مستشفى المودزلي لألمراض النفسية والعقلية  50طبقت على : عينة الدراسة

  . بلندن
وكانـت  . نود استخبار الشخصية واإلجابة عليه كعينة من الخـط إعادة كتابة ب: أدوات الدراسة

صفات الشخصـية السـائدة فـي كاتبـه       مهمة الجرافولوجية تنحصر في أن تتوسم في كل خط 
كذلك أمـدها أيزنـك   ، وعلى هذا األساس تحاول أن تجيب على االستخبار كأنما هو الذي يجيب

ألطباء العقليين القائمون على مالحظـتهم  بأوصاف تخطيطية لشخصيات هؤالء المرضى كتبها ا
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. وطلب منها أن تربط بين كل وصف وبين خط المريض الذي يناسبه هذا الوصـف ، وعالجهم
: بعبارة أخرى طلب الباحث إلى الجرافولوجية أن تربط بين خط يد المـريض وبـين محكـين   

  . طبيبه المعالج والثاني المريض كما يصفه، أحدهما المريض كما يصف نفسه على االستخبار
بتحليل النتائج تبين أن إجابات الجرافولوجية علـى االسـتخبارات اتفقـت مـع     : نتائج الدراسة

. من اإلجابات وهي نسبة أعلى من أن ترجـع للصـدفة   % 62اإلجابات الحقيقية للمرضى في 
نسـبة  وعندما سئلت الجرافولوجية عن البنود التي هي متأكدة من صحة إجابتها عليها ارتفعـت  

وفيما يتعلق بالربط بين الخطوط وأوصـاف األطبـاء   . % 68االتفاق مع إجابات المرضى إلى 
وهذه النتيجة تدل ، من مرات المضاهاة 2.4أجريت المضاهاة فتبين أن الجرافولوجية نجحت في 

. على أن موقف الجرافولوجية كان ينطوي على عوامـل تفـوق فـي التـأثير فعـل الصـدفة      
)85Eysenck , 1961 , p(  

الجرافولوجيا صادفت درجـة مـن   علم يتضح من العرض السابق لدراسات المضاهاة أن  
ومع ذلك فإن بعض دراسات المضاهاة لـم تصـادف   . النجاح تعلو بنتائجها عن مستوى الصدفة

والنتيجة التي نخرج بها هي أن تجـارب  . مثل هذا النجاح في تقدير مستوى الذكاء مثال وغيرها
حتمل فشلها إذا حاول الباحث الوصول من الخط إلى سمة ال تتعلق بالشكل في قليـل  المضاهاة ي
  . سواء أكانت هذه السمة اهتماما أو سمة معرفية، أو كثير

ومـدى  ، وقد أنتاب هذا العرض لمتغيرات خط اليد بعض الغموض من حيث درجة ثباتها
  : موض بالقيام بدراسات منهاوقد حاول عدد من الباحثين فك هذا الغ. حصرها وقياسها بدقة

  : )Harvey )1934دراسة هارفي 
  . قياس معامالت االرتباط بين المتغيرات الجرافولوجية: عنوان الدراسة
وقياس معامالت االرتبـاط  ، متغيرا جرافولوجيا 26حساب معامالت الثبات لـ : هدف الدراسة

  . بين هذه المتغيرات ببعضها البعض
  . ة جامعيةفتا 20 : عينة الدراسة
  . فحص عينات من الخطوط: أدوات الدراسة
تتـراوح بـين   ) بطريقة إعادة القياس في موقف آخـر (كانت معامالت الثبات : نتائج الدراسة

وقد حاول بعد ذلك أن يتتبع ما يمكن أن يوجد مـن ارتباطـات بـين هـذه     . )0.80(و) 0.40(
لالرتفاع كان متوسط معامل االرتباط فوجد أن سبعة مقاييس مختلفة . المتغيرات بعضها البعض

. )0.33(كما وجد أن متوسط معامل االرتباط بين ثالثة مقاييس تتناول المسافات ، )0.54(بينها 
  )104ص، 2004، عسكرفي (
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  : )Levinson & Zubin )1951بين دراسة لفينسون وزو
  . قياس المتغيرات الجرافولوجية: عنوان الدراسة
  . يرات الجرافولوجيا بطريقة منهجية منظمةقياس متغ: هدف الدراسة
  . عينة من األفراد: عينة الدراسة
  : لقد قسما هذين الباحثين العناصر التي يمكن قياسها في خط اليد إلى نوعين: أدوات الدراسة
  . الخ.. . ومن أمثلته االرتفاع والميل، ويمكن قياسه قياسا فيزيقيا: النوع األول
وعنف حدود ، ومن أمثلته أسلوب كتابة الحروف، تقييمه إال بطريقة كيفية ال يمكن: النوع الثاني

  . الجرة وهي وحدة الحركة في الكتابة
، ة الالزمة لتقيـيم هـذه العناصـر جميعـا    يوقد حاول الباحثان إيجاد المحكات الموضوع
الكتابة مقولة عامة تجمع بين عناصر  Klagesمتخذين من مفهوم اإليقاع الذي ساد فلسفة كليجز 

ارة إلى حركة الكتابة بوجه عام وبعبارة أخرى استخدم الباحثان مفهوم اإليقاع لإلش. من النوعين
أن اإليقـاع  : وهـو ، غير أنهما استخدماه في معنى آخر خاص باإلضافة إلى هذا المعنى العـام 
اإليقاع أي أن نقطة . عبارة عن نقطة معيارية تقع على بعد متصل يمتد من القبض إلى اإلطالق

وقرر . هي النقطة التي يتحقق عندها االتزان في التفاعل بين حركات القبض وحركات اإلطالق
الباحثان أن جميع العناصر الجرافولوجية يمكن أن تكون دالة على ميول نحـو القـبض ونحـو    

وعلى هذا األساس . ومن قبل هذه العناصر الحجم واالتساع والمسافة والميل والضغط. اإلطالق
وهذه الحركة يمكن تصنيفها على أسـاس  ، خط اليد بجميع مظاهره يمكن اعتباره حركة تعبيريةف

وتعتبر الحركة تعبيرية من حيث أنها تعبر عـن مـدى   . متصل يمتد من القبض حتى اإلطالق
  . الضبط الوجداني الذي يصحب كتابة الخط الذي نحن بصدده

تكوين مجموعة من المقاييس هدفها القريـب   وقد تمخضت محاولة الباحثين عن: نتائج الدراسة
لحركة عند الفرد أثناء الكتابـة  وهدفها البعيد وصف اندفاعات ا، تقييم الجوانب الدينامية لخط اليد

وسـتة  ، خط قابلة للقياس الفيزيقـي عنصرا من عناصر ال 16ويالحظ أن هذه المقاييس تتناول 
جميعا تحت سبع فئات وذلـك مـن    22قاييس ثم تصنف هذه الم. عناصر قابلة فيما يشبه الرتب

والفئات السبع تمثل مسافات على مقياس يحتوي على . خالل تطبيق وحدات مشتركة لتقيم عليها
وفيما يلـي  . )اإليقاع(ثالث منها على كل من جانبي نقطة للتعادل تسمى االتزان ، سبع درجات

       : مثال لهذا المقياس مطبقا على أحد العناصر الفيزيقية
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  القبض، االتزان، يبين اإلطالق: )01(جدول رقم 
  أكثر من

  مم 6 
 

  من
مم  4.5 

  6إلى 
 مم 

  من 
مم  3.20
  إلى

 مم  4.5 

  من 
مم  2.75
  إلى 

 مم  3.24

  من 
  مم  1.5
  إلى 

 مم  2.74

  من 
مم  0.86
  إلى 

  مم 1.49
  

  
أقل من 

  مم  0.75
  
 

  3            2           1         صفر            1             2           3    
  "    القبض "   "                    تزان اال"                     " طالق اإل"         

ويالحظ أن الجانب األيسر للمقياس يشير إلى الكتابة التي تكتنفها المغـاالة فـي الضـبط    
األيمن يشير إلى التراخـي فـي   في حين أن الجانب ، ويشير الجزء األوسط إلى الضبط السوي

كما يالحظ أن كل مقياس فيزيقي أو تقدير يمكن تحويله إلى قيمة معينة علـى مقيـاس   . الضبط
  )106-104صص ، 2004، عسكرفي (. القبض واإلطالق

  ) :Lorr & Lepine & Golder )1954دراسة لور ولباين وجولدر 
عديدة التـي وردت عنـد   ها المتغيرات التحديد العوامل التي تستوعب في نفس: عنوان الدراسة
  . ن باستخدام التحليل العاملييبلفينسون وزو
الكشف فيما إذا كان من الممكن وصف خط اليد بالرجوع إلى عدد بسـيط مـن   : هدف الدراسة

ـ ولعديدة التي وردت عند لفينسـون وز العوامل تستوعب في نفسها المتغيرات ا ن باسـتخدام  يب
  . التحليل العاملي

وهم ممن يكتبون بيـدهم  ، خريجا من خريجي الدراسات النفسية 200تتألف من : ة الدراسةعين
  . سنة 27اليمنى وكان متوسط أعمارهم 

في صفحة كاملة من ورق غير مسطر عندما تعرض علـى  بالحبر قصة  كتابة: أدوات الدراسة
لذي قدمـه البـاحثين   وكان التبرير ا. )TAT(أفراد العينة إحدى بطاقات اختبار تفهم الموضوع 

وهكذا لم يشعر أي منهم أن المقصود هو الدراسـة  . لألفراد هو أنهم بصدد إجراء اختبار للتخيل
وكانت هـذه العينـات   ، ثم انتخبت ثالث عينات من خط اليد الوارد في كل ورقة. الجرافولوجية

والكلمة األخيرة ، عبارة عن الكلمة األولى في السطر األول  والكلمة الوسطى في السطر األوسط
وروعي أال تقل الكلمة عن أربعة حروف فإذا قلت عن ذلك أخذت الكلمـة  ، في آخر سطر كامل

، )حروف صاعدة أو هابطـة (كما روعي أن تحتوي الكلمة على امتدادات عليا أو سفلى ، التالية
المتغيرات  بعد ذلك قيست. فإذا لم يتوفر ذلك أخذت كلمة إضافية تحتوي على العناصر المفقودة
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، نيبلفينسون وزوالمختلفة للخطوط واقتصر في ذلك على قياس المتغيرات الفيزيقية الواردة عند 
كمـا كانـت   ، وروعيت الدقة الشديدة في القياس باستخدام مسطرة ملليمترية تحت عدسة مكبرة

، )h , b(منطقة عليـا  : وكان الباحثين يفرقون بين ثالث مناطق للحروف. الزوايا تقاس بالدرجة
وقد قيس اتساع الحروف في كل من المنـاطق  . ) q , g(ومنطقة سفلى ، )i , e(ومنطقة وسطى 

، والمسافات بـين السـطور   الحروف والمسافات بين الكلمات كذلك قيست المسافات بين، الثالث
ودرجـة ميـل    ه عن الخط الموازي لقاعـدة الورقـة  كما سجل اتجاه كل سطر وزاوية انحراف

  . والخالصة أنه حددت المقاييس لستة عشر متغيرا. الحروف
بحساب معامالت االرتباط بين هذه المتغيرات انتهى الباحثون إلى تحديد خمسـة  : نتائج الدراسة

  : متغيرا من متغيرات الخط وهي 22عوامل تستوعب 
ى    ء في المنطقـة العليـا أو السـفل   يستوعب أساسا أطوال امتدادات الحروف سوا: العامل األول

 . كما أنه يستوعب اتساع الحروف في المنطقة السفلى

ويحدده مـن المتغيـرات ارتفـاع    ، يستوعب ارتفاع الحروف في المنطقة السفلى: العامل الثاني
واتسـاع جـرة   ، ودرجة ميل الحـروف ، الحروف في المنطقة الوسطى والمسافة بين الحروف

  . الحرف
وزاوية انحراف السطر عن خـط مـوازي   ، أو هابطاحدده اتجاه السطر صاعدا : العامل الثالث
  . لحافة الصفحة
ومدى الميـل واتسـاع   ، تحدده مقاييس اتساع الحروف في المناطق العليا والدنيا: العامل الرابع
  . جرة الحرف

-Lord , & al , 1954 , pp 348(. يحدده اتساع الحروف في المنطقة الوسـطى : العامل الخامس

353(  
   : راسات السابقةمناقشـة الد -3

 التي تناولت العالقة بين قلق االمتحـان يتبين من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها و     
أنها طبقت في بيئات عربية وأجنبية وتنوعـت فيهـا   ، في االمتحان والتحصيل مكوناته واألداءب

الدراسـات مقـاييس   كما استخدمت في هـذه  ، الفئات العمرية والمراحل الدراسية التي تناولتها
  : ومن خالل اإلطالع على إجراءاتها ونتائجها يمكن استخالص النقاط التالية. مختلفة

لقد اتضح من خالل الدراسات السابقة أن القلق من المتغيرات المهمة التي لها تأثير في نتائج  -
إذ أن ؛ اسـي الطلبة وكلها اتفقت على وجود عالقة ارتباطيه بين قلق االمتحان والتحصـيل الدر 

بعض الدراسات تؤكد العالقة السالبة الخطية بين القلق والتحصيل واألداء في االمتحان باعتباره 



   48                                                                                                       الفصل األول
  اإلطــار العام للبحـث    

) Sarason )1957 (،Splielberger  )1962ومن األبحاث التي تؤكد ذلك دراسـة  ، عائقا له
Cosc )1964 ( ,Doctor )1969( ،Morris & Liebert )1970( ،Deffenbacher 

كمـال إبـراهيم مرسـي    ، و)1974(كايد عثمان و حةبأبو ص, ) 1973(ينة كاظم أم، )1971(
)1982 (, Zats & Chassin )1983( ،Sewitch  )1984 ( ,Hunsley  )1985 (  زكرياء

كـاظم ولـي آغـا     ،)1987(محروس الشناوي  محمدو محمود ماهر الهواري، )1986(توفيق 
 دسـيد محمـو  ، )1991( ميهوب الـوحش عبد العزيز ، )1988( زيتون موسى أبو، )1988(

 ،)1996(  Janiceو، )1995(وعيد  ,) 1993(مرزوق عبد المجيد مرزوق ) 1992(ب االطو
 Takahashi & Newmen، و)2004(  Jaradatو، )2002(عبـد اهللا بـن طـه الصـافي     و
االمتحـان  وهناك أبحاث تؤكد عدم وجـود العالقـة بـين قلـق     . )2006( Brain، و)2005(

  . )2008(فضل عبد ربه  يمانإمنها دراسة ، لوالتحصي
ومن هـذه  ، هناك من الدراسات التي أكدت العالقة السالبة بين مكونات قلق االمتحان واألداء -

 Zatz & Chassinو، )1981( Deffenbacherو )Doctor )1969الدراسات نذكر دراسـة  
  . )2002( ،Jaradat )2004( Sullivan، و)2001(  Cassadyو، )1983(
ووجود فروق بـين  ، قلق االمتحان بين الجنسين شارتانهناك كذلك من الدراسات التي أكدت  -

سـيد  ، )1988(دراسة كاظم ولـي آغـا   : كرومن هذه الدراسات نذ، الجنسين في قلق االمتحان
وإيمان فضل عبـد  ، )2001(ونصرة جلجل ، )2001(ان وكايد عثم، )1992( محمود الطواب

  . )2008(الحكيم المخالفي  وعبد، )2008(ربه 
لمراحل الدراسية التي تناولتهـا  معظم عينات الدراسات السابقة تنوعت فيها الفئات العمرية وا -

وفـي هـذا   . واالبتدائية ةفبعضها تناول طلبة الجامعة وأخرى تناولت المرحلة الثانوية واالكمالي
ألنها تتناول مرحلة مـن  ؛ الثالثة ثانويالبحث تم اختيار المرحلة الثانوية وبالضبط تالميذ السنة 

وهي مرحلة المراهقة والتي تتميـز بالعديـد مـن التغيـرات     ، أهم مراحل العمر بالنسبة للفرد
كمـا تنتهـي هـذه    ، حيث تنعكس أثارها على سلوك المراهق وتحصيله، الفسيولوجية والنفسية

رفية ومخاوف وتوترات تـؤثر  المرحلة بأهم االمتحانات الرسمية وما يصاحبها من انشغاالت مع
 ألنها تتوج بانتقال التلميذ للمرحلة الجامعية التي تمكنه مـن الحصـول علـى   ؛ على أداء التلميذ

وكمـال  ، )Spilberger )1962كل مـن  لتتفق مع دراسة شهادة تؤهله لممارسة مهنة معينة، 
وعبد العزيـز  ، )1988(وموسى أبو زيتون ، )1986(وزكريا توفيق ، )1982(إبراهيم مرسي 
ونصرة ، )1996( Janice، و)1993(ومرزوق عبد الحميد مرزوق ، )1991(ميهوب الوحش 

  . )2008(وإيمان فضل عبد ربه ، )2002(وعبد اهللا بن طه الصافي ، )2001(جلجل 
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وقـد  ، تفاوت حجم العينة في الدراسات السابقة وفقا لتباين طبيعة وأهداف ومنهج كل دراسـة  -
 Deffenbacher: نة في الدراسات السابقة بين عينات صغير ة كما في دراسـة تراوح حجم العي

  Cassadyو، )1987(ماهر الهـواري ومحمـد الشـناوي    ، و)1985( Hansley، و)1971(
 Sarasonوعينة كبيرة كما فـي دراسـة   ، )2006( Brian، و)2002( Sullivan، و)2001(
وأمينة كـاظم  ، )1969( Doctor & al، و)1964( Coscو )1962( Spilberger، و)1957(
 & Zatzو، )1982(وكمال إبـراهيم مرسـي   ، )1974(وأبو صبحة وكايد عثمان ، )1973(

Chassin  )1983(و ،Switch )1984( ، وزكريا أحمد توفيق)وكـاظم ولـي آغـا    ، )1986
سيد محمـود  ، و)1991(عبد العزيز ميهوب الوحش ، و)1988(وموسى أبو زيتون ، )1988(

، )1996( Janice، )1995(وعيـد  ) 1993(مرزوق عبد الحميد مرزوق و، )1992(ب الطوا
 Jaradat، )2002(وعبد اهللا بن طه الصـافي  ، )2001(وكايد عثمان ، )2001(ونصرة جلجل 

وإيمان فضل ) 2008(وعبد الحكيم المخالفي ) 2005( Takahashi & Newmen، و)2004(
تلميـذ  ) 416(تبار أفراد عينة البحث الحالي والبالغة ولكن مع هذا يمكن اع. )2008(عبد ربه 
مـن المجتمـع   ) % 20(مالئمة إلعداد العينات في الدراسات السابقة وهي تمثل نسـبة   وتلميذة
  . األصلي

وقد اعتمدت كـل  ، تباينت الدراسات السابقة في األدوات التي استعانت بها في تحقيق أهدافها -
قلق االمتحان على مقاييس جاهزة ماعدا دراسـة أمينـة كـاظم    الدراسات السابقة التي تناولت 

) 2008(وعبد الحكـيم المخالفـي   ، )1995(وعيد ، )1982(وكمال إبراهيم مرسي ، )1973(
أما الدراسة الحالية فقد عملت على إعداد مقياسين أحدهما لقلـق  . )2008(وإيمان فض عبد ربه 

تم تصميمها من خالل عدة خطوات موضحة ، يدواآلخر خاص بتحليل خط ال، مكوناتهاالمتحان ب
  . في الفصل المنهجي

دراسة ناولت التي ت) في حدود علم الباحثة( الجزائرهذه الدراسة تعد من الدراسات األولى في  -
بعض خصائص خط اليد لدى التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع وهو ما لم تقـوم بـه   

 . الدراسات السابقة

من الدراسات التي تكشف عن سمات الشخصية بدراسة خط اليد أن هناك نصـيب  كما يتضح  -
من الصحة ويتلخص هذا النصيب في أن الحركات التي يؤديها الشخص أثنـاء عمليـة الكتابـة    

بل هي مرتبطة ارتباطا ما بالعوامل العميقة ، ليست من النشاط المعزول عن مركبات الشخصية
، )Allport & Vernon )1933وهـذا مـا انتهـى إليـه     ، التي تساهم في تحديـد السـلوك  

  . صراحة) Levinson & Zubin )1951و
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كما يتضح أيضا من خالل عرض هذه الدراسات أن بعض المناهج المسـتخدمة فـي هـذه     -
ولهـذا يجـب أن   . الدراسات غير مالئمة لها مما أدى إلى رفض بعض الدعاوي الجرافولوجية

يكفي إخضاع أي ظـاهرة سـيكولوجية ألي   حيث ال ، ة المشكلةيكون منهج البحث مالئم لطبيع
وبالتـالي  . حتى يصلح للكشف عن هذه الظاهرة، تابعا لمناهج البحث في علم النفس يكونمنهج 

وجب على الباحثين التفقه في مناهج البحث الخاصة بميدانهم واإللمـام بأنواعهـا وإمكانياتهـا    
  . ف الحقائقالمتعددة لزيادة قدرتهم للكشف عن مختل

الستدالل منها على ت مجتمعة مع اقد يبدو أن علم الجرافولوجيا يستخدم مجموعة من العالما -
 & Hulفي حين أن بعض الدراسـات منهـا دراسـة    ، سمة واحدة معنية من سمات الشخصية

Mongomery )1919 ( ودراسة مورفي وهارفي)كان البحث يدور فيهما حول الربط ) 1934
وهذا ما أدى إلى التوجه إلى اتجاه جديد . ة على حدة وبين سمة معينة في الشخصيةبين كل عالم

ومـن  ال  في البحث وهو اتجاه المضاهاة الذي يربط بين خط اليد وبين شخصية صاحبه إجمـا 
) 1937( Bobertagودراسـة  ) Allport & Vernon )1933أمثلة هذه الدراسـات دراسـة   

ومن محل بحث وتقصي من قبل العلماء  ذه المتغيرات بقيغير أن مدى ثبات وصدق ه، وغيرها
التي تصلح كمثال لالسـتناد لـه فـي مناقشـة     ) harvey  )1934دراسة: راساتأمثلة هذه الد

خاصية من خصائص الكتابة كما عزلها  16فقد تبين له أن معامالت الثبات لـ . موضوع الثبات
مـنخفض  يتراوح بـين ال أننا بصدد ثبات وهذه الدرجات تشير إلى ، 0.80و 0.40تتراوح بين 

لتالي ضلل التشـخيص  وبا، وكلما انخفضت درجة الثبات ارتفعت درجة احتمال الخطأ، والمرتفع
ومن هنا يلزمنا الحذر الشديد إزاء أيـة   .وكانت هذه األحكام ماسة بمصير الفرد ،الجرافولوجي

  . للجرافولوجيا يدعوة إلى االستغالل القانوني أو اإلكلينيك
وبالتالي فالنظرة المستخلصة من مجموعة الدراسات التجريبية القائمة في الميدان تدل على 

بحيـث  ، أن دعاوي الجرافولوجيا ولو أن لها قدرا من الصحة فإن هذا القدر ال يزال ضئيال جدا
ذلك أن خصائص خط اليـد التـي   ، يوجب الحرص الشديد في أي استنتاج تكون له قيمة عملية

وهذا ال يدعو إلى . االعتبار لم تحدد بعد تحديدا يسمح باستغاللها في التطبيقات العملية تؤخذ في
لكنه ينبني على دعوة إلى زيـادة فـي البحـث    ، إغفال الجرافولوجيا كأداة للبحث أو التشخيص

والدراسة من أجل مواجهة العديد من المشكالت العلميـة التـي تنتظـر الحـل لرفـع كفـاءة       
  . إلى المستوى الذي يسمح بالعودة إلى استغاللها في بعض المواقف العمليةالجرافولوجيا 

على الرغم من انعدام الدراسات السابقة ، وهذه هي الغاية التي قام البحث الحالي من أجلها
وعلى الرغم أيضا ، )حسب حدود اطالع الباحثة(األجنبية والعربية التي تتناول متغيرات البحث 
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إال أن البحث الحالي هو محاولـة  ؛ حليل الخط الكثير من الصعوبات المنهجيةمن ما يواجه علم ت
لتأكيد أو رفض بعـض  ، لتسليط الضوء على هذا الموضوع الذي أغفل بالدراسة والبحث العميق

وكذلك لرفع كفاءة هذا العلم واستغاللها في مجـال اإلرشـاد   ، ما يشير إليه خبراء الجرافولوجيا
     . ا ما يبرر إجراء هذا البحث ودوره في إضافة شيء إلى المعرفة اإلنسانيةوهذ. والعالج النفسي

ومن خالل نتائج الدراسات التي تناولت عالقـة بعـض سـمات الشخصـية بـالمتغيرات           
تحليل خط اليد الستخدامه كأداة قياس في البحث  ولوجية  ساعدت الباحثة على بناء مقياسالجراف
خط مكن استخدامها في قياس متغيرات نها أمدتها بالطرق المنهجية التي يباإلضافة إلى أ، الحالي
  . اليد
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  :تمهيــد 
يعد مصطلح القلق من المصطلحات القليلة التي يستخدمها علماء النفس من جميع 

أن اإلجماع ال و، والعلماء أي أنه تعبير يجد إجماعا عليه من الباحثين؛ تجاهات النظريةالا
تفاق بصفة عامة على بل يتعدى ذلك إلى اال، عتراف بهواال ستخدام المصطلحايقتصر على 

  .  ماتهوعال مظاهره

المركزي في علم األمراض  والمفهوم، والمحور الدينامي، ويعد كذلك القاعدة األساسية
بل في أمراض عضوية شتى  ، ضطرابات النفسيةالوالعرض الجوهري المشترك في ا، النفسية

حيث يسهم في ، بل يعد أكثر فئاته شيوعا وانتشارا، وأبرز خصائصه ويعد محور العصاب
كما أنه ، ضطرابات العصابية تقريبامن الحاالت التي تعاني من اال % 40 إلى 30تكوين من 

ومفهوم أساسي لتفسير معظم نظريات ، ضطرابات السلوكيةلعديد من االلالسمة المميزة 
  .  الشخصية

هتمام البعض اظهر ، بدراسة القلق العاماالهتمام  ونالباحثوفي الوقت الذي أظهر فيه 
كنمط محدد للمواقف التي ، متحانقلق اال مختلفة من القلق مثل منهم بدراسة أنماط أخرى
لتحاق بالجامعة والحصول على الوظيفة الكا، الت مختلفة في حياتهايتعرض لها الفرد في مج

  .ة  والترقي في مجال العمل وغيرهاالمناسب
 على أنه يحتل مرتبة هامة بين المشكالت الدراسية التي يعانيها ألبحاثبعض اوتؤكد 

  .متخصص للمساعدة في التعامل معهالتدخل تشخيصه بدقة واللذا فهو يحتاج إلى ، تالميذال
بدقة من ه من أجل تحديد، متغيرال اولتحقيق هذه الغاية وجب فحص الجانب النظري لهذ

مع ، كننا من تحليله وتحديد أهم مكوناتهوالتي تم، مصادرهو هومظاهر وأنواعه هحيث مفهوم
رية ونظ، النفسية التي اهتمت بتحليله في ضوء نظرية قلق السمة وقلق الحالة إبراز االتجاهات

حيث كانت تساؤالت ، ونظرية القلق الدافع والقلق المعوق، تجهيز المعلوماتنظرية و، التداخل
مع عرض أهم المقاييس ، الباحثين مركزة في كل نظرية على جانب تسعى إلبرازه كمحدد يفسره

  .  يرا خاصة عندما كللت بتطبيقات تجريبيةالتي القت ذيوعا كب
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  :مفهـوم القلـق :أوال
تناول الباحثون مفهوم القلق بشيء من اإلسهاب؛ إال أنه ال يخرج عن كونه حالة من 
االضطراب والتوتر الشامل يصيب اإلنسان نتيجة شعوره بالتهديد أو الخوف من عوامل غير 

   )386ص، 2008، عبد العالي(. محددة وغير واضحة
يقال بات قلقا : االنزعاج" : وورد في معجم لسان العرب البن منظور معنى القلق بأنه

 .أي حركه: وقلقه، وأقْلقه غيره وقلق الشيء قلقًا فهو قلقْ ومقْالقْ وأقْلق الشيء من مكانه
    )154ص، ب س، بن منظورا(. "وقد أقلقه فقلق ، أال يستقر في مكان واحد: والقلقْ

: وقلق قلقاً، هو االضطراب واالنزعاج" : ورد في المعجم المدرسي معنى القلق بأنه كما 
  )  13ص، 2003، مخائيل(.  "أي أزعجه ؛ وأقْلق الهم فالنا .أي لم يستقر على حال

لكنها متعلمة في ، حالة انفعالية غير سارة تعود في جزء منها للوراثة" : ويعرف بأنه 
وهذه أمور ال ، التوتر والتناقض والخوف من المجهول وعلى المستقبلتترافق بالخشية و، الغالب

مسوغ لها من الناحية الموضوعية لكن صاحبها يستجيب لها كما لو أنها تمثل خطرا ملحا  أو 
   )114ص، 2001، األحمد(. "مواقف يصعب مواجهتها 

سارة لخطر  ستجابة انفعالية غيراو، نفعال مكتسبا هوومن خالل هذا يتضح أن القلق 
بل قد ، ومصدر التهديد ال يكون دائما واضحا. وطمأنينته رمزي يهدد أمن الشخص فعلي أو

ويصاحبه إثارة ، مجهولالوالشعور بالكدر والخوف الغامض من  ويتميز بالتوتر، يكون غامضا
كون ما تيولوجية خاصة عندسالتغيرات الف بالتالي تظهرو، )التلقائي(الجهاز العصبي الالإرادي 

رتفاع ضغط الدم وفقدان الشهية او، وزيادة التنفس، بزدياد ضربات القلا: مثل ،نوبة القلق حادة
، ماركس.إيزاك م(  .كما قد يتأثر إدراك الفرد للموضوعات المحيطة به في موقف القلق. الخ...

  ) 31ص، 1998، نجاتي ترجمة
غامضا وشعورا عاما  ة أوتحمل إشارة خطر، ظاهرة نفسية حالة أو بأنهالقلق يفسر و 

وإلى الخبرات التي ، وهذه الحالة تكون استجابة إلى خطر خارجي. بالتهديد موجها نحو الذات
ويستجيب الفرد لهذه الحالة بردود ، وإحساسه بالغموض ويتصف شعور الفرد، يمر بها الفرد

التركيز   نزعاج وعدم الثقة بالنفس وعدم الوالضيق وا نقباضكاال، فعل ومظاهر نفسية
، مسعودالقيروتي و(. الخ...رتجاف وفقد الشهية الكزيادة ضربات القلب والتعرق وا، يولوجيةسوف

  ) 15ص ، 1999
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وقد نجحت كل من نظرية . تجاهاتختالف المدارس واالاوتختلف النظرة إلى القلق ب 
قاء الضوء على وإل، في تفسير القلق، التحليل النفسي ونظرية التعلم وكذلك النظرية المعرفية

   )339ص ، 1991، أحمد(. مختلف جوانبه النفسية والجسمية واإلكلينيكية
نا لألبأنه إشارة  - فرويدكما يفسره أصحاب المدرسة التحليلية وعلى رأسهم  -والقلق  

والتي عملت ، مقبولةالوكثير ما يكون المهدد هو األفكار غير  .لكي تقوم بعمل ضد ما يهددها
وتوشك على ، والوعي وهي تقترب من منطقة الشعور، ون مع األنا األعلى على كبتهااألنا بالتعا

ألنا لكي تقوم بعمل نشاط لوعلى هذا تكون وظيفة القلق األساسية هي اإلنذار . ختراق الدفاعاتا
   )115ص، 2000، العنانيفي (. معين يساعدها في الدفاع عن نفسها وإبعاد ما يهددها

ستجابة متعلمة سواء عن طريق ا -ه أصحاب المدرسة السلوكية كما يفسر - والقلق  
الذي كان حياديا (وبين المثير الشرطي ، )الذي يمثل خطرا للفرد(قتران بين المثير الطبيعي اال

، كفافي وآخرون(. ستجابة الخاصة بالمثير الطبيعيستدعاء االاويكون قادرا على ، )في الموقف
  )579ص ، 1990

والتفسير  يفسر في ضوء المعنى،  Beckبيكجاه المعرفي وخاصة كما يراه توالقلق في اال 
 ويفهم في ضوء الثالثية المعرفية لألفكار السلبية عن الذات ، الموضوع الحدث أو أو للموقف

ستدالل لالوالسبب في هذه األفكار السلبية ممارسة الفرد  .وعن المستقبل، وعن الخبرات
عادل  ترجمة، بيك(. يم والتهويل والتهوين وعزو األحداث إلى الذاتوالمبالغة في التقي، الخاطئ
  )166ص، 103ص ، 2000، مصطفى
بأن التفكير ،  Ellisإليسنفعالي الذي يمثله ألبرت التجاه العقالني االويفسر القلق في ا 

وأن التفكير غير ، وتأثرا تصاحب بعضها بعضا تأثيرا، والسلوك أضالع مثلث واحد نفعالالاو
  )72ص ، 2000، زهران(. غير المنطقي هو الذي يولد القلق أو لعقالنيا

ولكن قد يكون القلق في ظل ، نفعالية عامة للمشقةاستجابة اويعتقد البعض أن القلق  
والهدف . ه نحو الهدفـويقود السلوك ويوجه، ة مصدرا من مصادر الدافعيةـالظروف العادي

، أحمد( .عـاع الدوافـشبإاتج عن عدم ــالن وى القلقـق هو خفض مستـة القلـفي حال
   )388ص ، 1991

ه تتعوق األداء ومستوياوالمنخفضة جدا ة جدا ـق المرتفعـات القلـويعني هذا أن مستوي 
  .  تيسر األداء المتوسطة

محمد نجيب حيث أشار ، ومن األهمية بمكان أن نشير إلى أن القلق ينقسم إلى حالة وسمة 
أول من قدم هذين المصطلحين وقام سبيلبرجر  Cattellأن كاتل  )1995(عبد الرحيم 
والحظ ، همابين )Cattell & Scheier )1958كاتل وشاير ميزا و، بتطويرهما
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وقدم تعريفا ، أن هناك خلطا بين القلق كحالة والقلق كسمة )Spielberger  )1966رجربيلبس
  )27ص، 1999، العجميفي ؛ 77ص، 1989، أحمدفي (. لكل منهما

   :القلـق حالة –1
   )Spielberger  )1977لبرجريبسويعرفه ، سم القلق كحالةايتحدث عنها البعض أحيانا ب 

 متحان أوالكموقف ا، نسان عند إدراكه لموقف يهدد ذاتهإلفعالية مؤقتة يشعر بها اانحالة " :بأنه
ويستعد لمواجهة ، ويشعر بالتوتر، فينشط جهازه العصبي اإلرادي، لخا...الحرب أو الموت

   )120ص ، 1997، عبد الرحمن وعبد اهللا في (. "التهديد 
حالة انفعالية مصحوبة بمشاعر التوتر والقلق مرتبطة " : بأنها )1992(محمود ويعرفه  

  )9ص ، 2001، عيسىفي ( ."بموقف معين تزول بزوال التغيرات التي تبعثه 
ويعتمد بصورة أساسية ومباشرة ، أي أن حالة القلق عبارة عن ظرف موقفي بطبيعته 

  .على الظروف الضاغطة
حالة " : عرف قلق الحالة بأنه Livyietعبد الرحيم أن ليفييت  وأضاف محمد نجيب 

   )27ص، 1999، العجميفي (. "طارئة مؤقتة تكون نتيجة مثير تستثار بحضوره وتنتهي باختفائه 
ويتوقف  .ير حالة القلق لديهثتست التي يدركها الفرد على أنها مصدر تهديد قفوالموا 

   )576ص ، 1990، كفافي وآخرون(. مستوى حالة القلق على إدراك التهديد للمواقف
ستشعره كل فرد من درجة خطورة في الموقف الذي يتختلف شدة هذه الحالة تبعا لما و 
  )133ص ، 1998، القريطي(. يواجهه

فهي خبرة عابرة تتفاوت ، قلب عبر الزمنومن الممكن أن تتغير حالة القلق في شدتها وتت 
التي ووتتذبذب من وقت آلخر تبعا لتكرار المواقف العصبية التي يصادفها الفرد ، من حيث الشدة

  )15ص ، 1990، أبو العال(. وتنخفض في مواقف األمان، الخطر يدركها على أنها شديدة التهديد أو
فإنها تتكرر وتعاود ، عة الزوال غالباوعلى الرغم من أن حالة القلق تكون مؤقتة وسري 

ستمرت الظروف اإضافيا إذا ما  اوقد تبقى كذلك زمن، الفرد عندما تستثيرها منبهات مالئمة
  )73ص ، 2000، زهران(. المثيرة لها

فعند  .ألبرت إليسنفعالية وسلوكية حسب اوتمر حالة القلق بتتابع استجابات معرفية و 
وجود إشارات داخلية يتم إدراكها وتقييمها معرفيا على أنها  أو، وجود مثير خارجي ضاغط

 -إدراك الخطر  - ضغط : يسير في التتابع اآلتيو، هناك رد فعل حالة القلق نمصدر خطر يكو
  ) 147ص، 1997، عبد الرحمان وعبد اهللا( .رد فعل حالة القلق
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مؤقتة تحدث أثناء فعالية انمما تقدم يتضح أن قلق الحالة يشير إلى أن القلق كحالة  
متحان والموت والجنس اال موقفك، مواجهة مجموعة معينة من المواقف في مجاالت محددة

  . ومواجهة الجمهور وغير ذلك
  :قـسمة القل -2

 & Spielbergerقام سبيلبرجر وكاتل و، سم القلق كسمةايتحدث عنها البعض تحت  

Cattel ن سمات الشخصية المزاجية وتدل على يعتبر م" : في الستينات بتوضيح مفهومه بأنه
استعداد سلوكي كامن للقلق يكتسب في الطفولة ويظل ثابتا في حياة الفرد ويختلف مستواه من 

، 2002، آل مشرف(. "فرد آلخر حسب االستعدادات الجينية والخبرات المؤلمة التي يتعرض لها 
  ) 169ص

ستعداد الدية المستقرة نسبيا في االفروق الفر ": أنهب Spielberger سبيلبرجر فهويعر 
ستعداد إلدراك مدى أوسع من المواقف المثيرة على أنها الختالفات في اوهذا يرجع لال، للقلق

  )30ص، 1990، أبو العالفي (. "مهددة  مثيرة أو
ختالفات اترجع إلى ، فروق ثابتة نسبيا في القابلية للقلق" : سمة أيضا بأنهالعرف قلق يو 

 أو التي تدرك كشيء خطر، ي نظرتهم إلى العالم المملوء بالعديد من المواقف المثيرةبين الناس ف
  ) 121ص ، 1997، عبد اهللا وعبد الرحمن ( ."ستجابة لمثل هذه التهديدات بحالة من القلق الوا، مهدد

سلوك مكتسب ومتعلم وثابت نسبيا فال يختلف مستواه من موقف " : هعرف كذلك بأنوي 
  ) 27ص، 1999، العجمي(. "ختلف مستواه من فرد آلخر آلخر ولكن ي

ستجابية ثابتة نسبيا تميز شخصية الفرد عن شخصيات اوتشير سمة القلق إلى أساليب  
  )50ص ، 1994، إسماعيل(. اآلخرين
سمة يشار إليه على أنه سمة ثابتة نسبيا في الشخصية الأن قلق  اتالتعريفذه يتبين من ه 

كتسبه كل منهم في طفولته من خبرات اا مووفقا ل، في درجة القلق ختالف الناسامن حيث 
   .  ةـسابق

ويعتمد بصورة ، تجاه سلوكي يجعل الفرد قلقااستعداد طبيعي واوبعبارة أخرى فهي  
  )8ص، 1993، بدر(. أساسية على الخبرة الماضية

فرد منه إلى أن يكون مرتبطا بشخصية ال أي أن القلق المثار في هذه الحالة أقرب إلى 
ويترتب على ذلك أن التفاوت في درجة هذا القلق يرتبط . خصائص الموقف الذي حدث فيه القلق
  .  بمستوى القلق عند الفرد كسمة شخصية
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وهو الذي يتحدث عنه العلماء كعرض ، رتباطا بالصحة النفسيةاهو األكثر  والقلق كسمة 
    )577ص ، 1990، وآخرونكفافي (. ضطرابات العصابيةالا

بميلهم  )كعصابيين ومضطربين نفسيا(الدرجة المرتفعة في سمة القلق  وويعتبر األفراد ذو 
الدرجات  يوذلك على العكس من األفراد ذو، عتباره خطرا يهدد حياتهماإلى إدراك العالم ب

  ) 74ص ، 2000، زهران(. المنخفضة في سمة القلق
ن المواقف على أنها أكثر تهديدا من األفراد سمة القلق العالية يدركو ياألفراد ذوأي أن  

  .  ذوي سمة القلق المنخفضة
أن سمة القلق لدى األفراد تكون مرتفعة  )Spielberger )1966ر سبيلبرجولقد أوضح  

واألفراد الذين تكون سمة ، فردالوحالة القلق مرتفعة أيضا في المواقف التي تمثل تهديدا لذات 
  ) 77ص ، 1989، أحمدفي (. حالة القلق منخفضة لديهم تبعا لذلكالقلق لديهم منخفضة تكون 

كثر تنبها ووعيا من اآلخرين لدرجة أيكون ، لديه سمة القلق الذي ضح أن الفرداتكما  
  )577ص ، 1990، نكفافي وآخرو(. والتهديد الذي يستثير القلق الخطر

ولكن بعضهم ، ما يقلق إذا عرض لهم" حالة قلق "  بـ  وهذا يعني أن كل الناس يمرون 
  .  "سمة القلق "  ـفقط هم الذين يتسمون ب

وتوصل إلى أن وجود قلق ، )Heinrich  )1979هينريشوما يؤكد ذلك دراسة قام بها  
  )30ص، 1990، العالفي (. على قلق الحالة السمة له تأثير

سمة  تناولوا فيها آثار) Head & al )1988وفي دراسة أخرى أجراها هيد وآخرون  
القلق في حالة القلق لدى طلبة الجامعة ممن يعانون من صعوبات مرتفعة أو منخفضة في 

وأشارت النتائج أن سمة القلق المرتفعة خبرها الطلبة الذين كان لديهم حالة قلق  ،االختبارات
وذلك أكثر من أقرانهم الذين كانت حالة القلق لديهم منخفضة بغض النظر عن صعوبة ، مرتفعة

   )111ص، 2001، األحمدفي (. ختباراال

حول أثر الجنس والتحصيل في الرياضيات ) Hong )1999وأشارت أيضا دراسة هونج  
إلى ارتفاع سمة ، واإلحصاء في اختبار سمة القلق على الصعوبة المدركة الختبار حالة القلق

في (. لقلق على حلة القلقوالتأثير الجوهري الدال لسمة ا ،القلق لدى اإلناث بالمقارنة مع الذكور
 )27ص، 2009، بالن

يرتبط  أن قلق االمتحان Sarason & Rubchكما أكدت دراسات ساراسون وروبش  
أي أنه إذا أظهر التلميذ قلقا امتحانيا فإنه بالضرورة سوف يظهر قلقا  ؛ايجابيا مع القلق العام

  )24ص، 1974، أبو صبحةفي ( .عاما
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 .وقلق السمة، نموذج تخطيطي يوضح قلق الحالة )Spielberger )1977 سيلبرجروقدم  
  )83ص ، 2001، حداد في (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يوضح نموذج قلق الحالة وقلق السمة) 01(رقم  الشكل

العوامل الخارجية التي تشكل (من خالل الشكل السابق يتبين أن المثيرات الخارجية  
وتؤدي إلى ، معرفياالفرد  هاقيمي، )جيةحاجات بيولو، أحاسيس، أفكار(الداخلية  أو ،)ضغطا

وفي الرفع  ،سمة دورا في إدراك التهديدالومن جهة أخرى تؤدي درجة قلق . ستثارة قلق الحالةا
مواضيع التهديد  سمة مرتفعا كان إدراك الفرد لمواقف أوالفكلما كان قلق .  من درجة قلق الحالة

إلى جانب هذا فإن تعرض الفرد المستمر إلى و .حالة أكثر ارتفاعاالوكانت درجة قلق ، كبيرا
  .  حالةالاإلقالل من قلق  ستجابات مقاومة لتجنب أواالوضعيات الضاغطة تؤدي به إلى تطوير 

  :امـالقلق الع - 3
والذي يتخلل جوانب عديدة من ، والهائم الطليق غير محدد الموضوع القلق الشامل هو 

  ) 93ص ، 1991، مرزوق(. حياة الفرد
وبكارثة  وشعور من نقص األمن، يتميز القلق العام من الناحية النفسية بخوف منتشرو  
  )74ص ، 2000، زهران(. نقباضات صدرية رئويةاويتميز من الناحية الجسمية ب .وشيكة

  
  
  
  

تقييم معرفي تنبيه خارجي

يمثير داخل
ةحاجات بيولوجيس، أحاسي،أفكار  

 قلق حالة 
لعصبيازيادة نشاط الجهاز  

اإلعاشي   

 ميكانيزم دفاعي 
 لتجنب أو اإلقالل  
  من قلق الحالة

قلق سمة
ستعدادالفروقات فردية في ا  

وك
لـ
سـ
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  :اصـالقلق الخ - 4
 أو سم المجالاسمي القلق الخاص بيو .مجال معين القلق محدد الموضوع أو وهو 

قلق ، قلق الحروب، قلق الحمل، متحانالقلق ا: مثل، الموقف الذي يرتبط به الموضوع أو
  )93ص ، 1991، مرزوق(. لخا ...وقلق الموت ، ة الجراحيةـق العمليـقل، الـنفصالا

   : يـالقلق الموضوع -5
 وهو رد فعل يتناسب مع كم، يدرك الفرد أسبابه ودوافعهوسوي وهو قلق عادي معتدل 

   )379ص ، 1991، حمدأ(. دفع الفرد ليجد طرقا لمواجهة التهديد بنجاحوي، وكيف التهديد
 وهذا النوع من القلق يظهر لدى األسوياء من الناس عند مواجهة المواقف والمشكالت 

فاألفراد الذين لديهم درجات معينة من القلق عندهم . كما أنه يسهل النجاح في المهام البسيطة
عدهم في عمليات التعلم واكتساب االستجابات والخبرات   مستويات مرتفعة من الدافع تسا

ومن ثم اتخاذ القرار ، ويساعد على تنشيط المراكز العصبية مما يزيد من قوة التركيز والتمييز
    )386ص، 2008، عبد العالي(. وحل المشكالت

الحيطة حتراس وأخذ الوا يدفع الفرد للعمل والتدبر، وبناء أي أنه قلق دافعي سوي إيجابي 
وتجنب  ريسها وتركيزها لمواجهة المشكالتلتحديد الطاقة النفسية الالزمة وتك، والتحفز والحذر
أشرف ( .ستذكار دروسهالمستوى الدافعية الالزم  لتلميذفبدون هذا القلق ال يتوفر ل .المخاطر

  )100ص ، 2003، حالوةو
 ؤدي إلى نقص الدافعية وبالتالي فالقلق العادي ليس في حاجة إلى خفضه ألن خفضه ي 

  .يءفقدان ش أو، الخوف من الفشل والقلق العادي يحدث في مواقف التوقع أو
فالفرد مثال  .وذلك ألن مصدره يكون واضحا، والقلق الموضوعي أقرب إلى الخوف 

   )133ص ، 2000، العناني(. متحاناليشعر بالقلق إذا قرب موعد ا

  :يـالقلق العصاب -6
ومن ثم دارت حوله وجهات النظر وتعددت ، م األكبر في البحث والدراسةلقد نال االهتما 
عام  Illinoisففي تقرير الجامعة ، حيث أن له آثار سلبية على اإلنسان بصفة عامة، اآلراء
كما أن األفراد الذين يعانون من اضطرابات . ذكر فيه أن القلق يعوق أداء قدرات الفرد 1996

واالضطراب ، والرعشة والتوتر الحاد، واضطرابات النوم، راحةالقلق لديهم شعور بعدم ال
باإلضافة إلى ، واالضطرابات النفسية والعقلية، والخوف االجتماعي، والشد العضلي، الجنسي

  )  386ص، 2008، عبد العالفي (. اضطرابات في وظائف الجسم المختلفة
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وهو ال يرتبط بشيء أو  ،وهو حالة مزمنة من الخوف الغامض ال يعرف المريض أسبابه 
  )  11ص، 1988، ولي آغا(. موقف معين بل ويشعر الفرد بحالة من القلق تعود إلى عامل داخلي

 أو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي" : ويعرف القلق العصابي بأنه 
ا ما ورغم أن القلق غالب. عراض نفسية وجسميةأخوف غامض و ويصحبها، رمزي قد يحدث

 ضطرابات النفسية إال أن حالة القلق قد تغلب فتصبح هي نفسها يكون عرضا لبعض اال
  )113ص ، 2000، ينالعنا(. "ضطرابا ا

استجابة القلق  ، القلق الشامل، القلق الهائم الطليق: وقد أطلقت عليه عدة تسميات منها
  )75ص ، 2000، زهران(. ضطراب القلقا

  : انـمتحالوم قلق اـمفه: ثانيا
ويمثل ، يمثل قلق االمتحان جانبا من جوانب القلق العام والذي يستثيره موقف االمتحان 

وهي تحمل إشارة خطرة ، حالة نفسية أو ظاهرة انفعالية فردية يمر بها التلميذ خالل االمتحان
     )3-2صص ، 1988، أبو زيتون(. بالتهديد تتمثل في الخوف من الفشل أو الرسوب في االمتحان

والتي تظهر في أي وقت من أوقات العام ، فيعد إحدى المشاكل التي يواجهها التالميذ 
  .أعلن المدرس عن اختبار أو امتحانالدراسي كلما 

العام الذي يظهر نوع من القلق "  :متحان هوالإلى أن قلق ا )1987(ويشير عبد الخالق  
بحيث تثير هذه المواقف في الفرد ، يةاألكاديم متحانالمرتبط بمواقف افي حالة موقفية مؤقتة 

  ) 10ص ، 1996، دوكمفي (. "متحانات الوالهم العظيم عند مواجهة ا شعورا بالخوف
متحانات عاليا يميلون إلى إدراك المواقف الي أن األشخاص الذين يكون قلقهم لمواقف اأ 

في المواقف ، نفعاليالاج اهتيالاووهم يميلون للتوتر والكدر والتحفز ، التقويمية على أنها مهددة
وهم أيضا يعايشون انشغاالت عقلية سالبة ، متحانات ذاتهاالفي مواقف ا متحانات أولالالسابقة 

  .متحان وتشوشهالمركزة حول الذات تشتت انتباههم وتتداخل مع التركيز المطلوب ل
ل التي تنتاب الفرد النفسية أو الظاهرة االنفعالية أو التوتر الشام حالةال هومتحان الوقلق ا 

ص ، 1995، يعقوب( .حينما يقف في موقف االمتحان حيث تكون قدراته موضع فحص وتقييم
3248(     

وهذا يعني أن قلق االمتحان حالة من التوتر الشامل تصيب الفرد وتؤثر في عملياته  
، فردمتحان على الالعن أثر قلق ا )Eysenk  )1979إيزنكة ـوما يؤكد ذلك دراس .العقلية

نتباه اللذين يعتبران من العوامل واال وأشارت نتائجها إلى أن القلق يقلل من مستوى التركيز
  )16ص ، 1999، ومسعود يتالقريوفي (.  متحان بنجاحالهامة في أداء اال
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ناتج عن ، فعالي شرطيانفي شكل فعل  -في األغلب األعم  -متحان الويظهر قلق ا 
  )96ص، 2000، زهران(. متحانالمواقف امرتبطة ب خبرات متعلمة بغيضة

أن الشعور بالقلق  ترى" حيث ، تأثير أسلوب التربية األسرية )1980(فهيم تؤكد كلير و 
لصعوبات متكررة في الحياة دون أن يجد من  فقد يتعرض للفشل أو، يبدأ مع بداية حياة الطفل

والوعيد ألبنائهم بهدف  تهديدحيث يستخدم بعض اآلباء أساليب ال، يشجعه يوجهه أو يساعده أو
سيئة على شخصياتهم تنعكس  ادون إدراكهم أن ذلك يترك آثار، تحقيق نتائج تتفق مع رغباتهم

لى تلبية مطالب والديه إفيتجه الطفل  ) 72ص ، 1995، طيفالصفي (. "بالسلب على مدى توافقهم 
الطفل بمقارنة  بعدها يبدأ، افضة لخبرة الفشل لديهالر اوتوقعاتهما نحوه خوفا من سلوكياتهم

تحصيله مع تحصيل األطفال اآلخرين مما يدفعه إلى زيادة التنافس والضغط حتى يصبح أداؤه 
  )1ص، 1995، الحموري(. وهكذا تبدأ  لديه مشكلة قلق االمتحان، أفضل من أداء اآلخرين

ود إلى مواقف على أن قلق االمتحان يع) 1984(وأبو زينه ) 1974(ويتفق كل من أبو صبحة  
شبيهة بمواقف االمتحانات يكون التلميذ قد مر بها في البيت أو في حياته قبل بدء الحياة 

     )4ص، 1988، أبو زيتون(. الدراسية
 & Gaudryوجودري وسبيلبرجر ) Sarason )1957ويؤكد أيضا ساراسون  

Spielberger )1971 (به المثيرات بين أن قلق االمتحان تثيره مواقف المدرسين بسبب تشا
لذا ، فكل من الوالد والمدرس يمنح المكافأة والعقاب ويقيم الطفل أو التلميذ .المدرسين والوالدين

ونظرة األسرة للتعلم ومستوى التحصيل الذي تتوقعه ، فعالقة الطفل باألسرة قبل المدرسة وبعدها
رس عليه في المدرسة كل ذلك وكذلك عالقة التلميذ بالمعلم ومقدار السلطة التي تما، من الطفل

  )3ص، 1988، أبو زيتونفي (. يؤثر على موقف التلميذ من االمتحان ومستوى تخوفه منه
  : وهم كما يلي، وسوف نذكر البعض منهم، متحان من قبل الباحثينالوقد عرف قلق ا 
عبارة عن حالة " : بأنه) Gaudry & Spielberger )1971عرفه جودري وسبيلبرجر  
ية عابرة ال تتسم فيها المشاعر بالموضوعية حيث يسيطر على الفرد في فترات االمتحان انفعال

، هواشوعليمات في (. "وارتفاع نشاط الجهاز العصبي الالإرادي ، نوع من خوف مرتقب مع توتر
   ) 210ص، 2006

سمة شخصية في موقف " : متحان بأنهاال قلق) Spielberger )1980يعرف سبيلبرجر و 
وهو نوع من ، يطلق عليه في بعض األحيان قلق التحصيل، نفعالالنزعاج وااليتكون من امحدد 

بحيث تثير هذه المواقف في الفرد شعورا بالخوف والهم ، متحانقلق الحالة المرتبط بمواقف اال
وكانت ، متحانوإذا زادت درجته لدى فرد ما أدت إلى إعاقته عن أداء اال، عند مواجهتها

  )209ص، 2001، دانيالوبجي الشورفي (. "متزنة  ستجابته غيرا
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حالة خاصة من القلق العام وتشير إلى استجابات " : بأنه) Sieber )1980ويعرفه سيبر 
  )3ص، 1989، دمرجيانفي (.  "الفرد التي ترافق الخوف من الفشل عند مواجهة االمتحان 

نفعالية تالزمها احالة  أو، شعور غير سار" : بأنه )Dusek  )1980دوسيك ه كذلكويعرف 
 الرسمية متحاناتالنفعالية يخبرها الفرد في االوتلك الحالة ا. مظاهر فسيولوجية وسلوكية معينة

  )95ص ، 1991، مرزوقفي (. "ومواقف التقييم األخرى 
ستجابات الفينومنولوجية  التلك ا ": بأنه )Sarason  )1980ساراسونويعرفه أيضا 
، 1990، كفافي وآخرونفي (. " ية التي تحدث مرتبطة بتوقع الفرد للفشلوالفسيولوجية والسلوك

  )583ص
مواقف معينة لها  يعور بالتهديد والتوتر فشال" : بأنه Sarasonأيضا سراسون يعرفه كما 

   ) 210ص، 2006، هواشوعليمات في ( ."عالقة باالمتحان 
تيجة الزيادة في درجة الخوف ن تلميذحالة يمر بها ال" : بأنه) Gohn )1985ويعرفه جون 

وكذلك االضطراب في النواحي االنفعالية والمعرفية ، والتوتر أثناء المرور بموقف االختبار
  )20ص، 1999، العجميفي ( ."والفسيولوجية 

رتياح البالتوتر وعدم ا تلميذحالة شعور ال" : متحان بأنهالا قلق) 1989(وتعرف الجاللي 
ويكون مصحوبا بأعراض فسيولوجية ، نفعاليةالوا جوانب المعرفيةنتيجة حصول اضطراب في ال
 أو، تذكره لها أو، متحاناليحس بها عند مواجهته لمواقف ا أو، ونفسية معينة قد تظهر عليه
  )10ص ، 1996، كمدوفي ( ."ختبارية استثارة خبراته للمواقف اال

حول  التي يدركها التلميذت مجموعة المعتقدا" : بأنه )Pintrich )1990ريش تنويعرفه بي 
انفعاالته كرد فعل عند القيام باألعمال المدرسية عامة ومواجهة المواقف االختبارية خاصة  

والتفكير فيما يترتب عن فشله في ، كالشعور بالتوتر والعصبية الشديدة التي تجعله ينسى ما تعلمه
   )14ص، 2008، المخالفيفي (". االمتحانات 

، شكل خاص من القلق العامعبارة عن متحان ريف السابقة أن قلق االيتضح من التعا 
  :أنهيتصف بو، متحانفي وضعية اال تلميذيعيشه ال
تنطوي على مشاعر ، تجاه الضغوط الناتجة عن مواقف التقويمغير سارة حالة انفعالية  

  .  األلم والمعاناة
  .  ذاتواقف التقويمية بأنها مهددة للإدراك للم 
  .االمتحاني الموقف بها يدرك التي الكيفية على الطالب لدى القلق ةدرج تتوقف 
    .والمستقبل بالحاضر يرتبط 

  :ويكون مصحوبا بـ 
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  .  وتوقع العقاب نعدام الراحة النفسيةا 
  .  الرغبة في الهروب من الموقف 
  .  الخوف والهم العظيم 
  .  ردود أفعال جسمية وفسيولوجية 
 التلميـذ  نشاط مع بحيث يتداخلواالنفعالية والسلوكية ضطراب في الجوانب المعرفية ا 

  .االمتحانية المواقف في النجاح لتحقيق الالزم المعرفي
 التالميذحالة انفعالية غير سارة تصيب " : متحان بأنهقلق اال عرفنوفي إطار ما سبق 

في ضطرابات اوتكون مصحوبة ب، ختباري على أنه مصدر للتهديدالللموقف ا مبسبب إدراكه
  ."والسلوكية والجسمية  نفعاليةالالنواحي المعرفية وا

  :متحانتصنيف قلق اال: لثاثا
فقد أوضحت  .كان أثر القلق على أداء الفرد لمختلف األعمال موضوعا لعدد من الدراسات

أوضح كل من وقد . واألداء هذه الدراسات منذ زمن طويل طبيعة العالقة المنحنية بين القلق
 إثارة القلق عند ما تكون منخفضة أو"  نأ) yerkes & Dedson )1908يركس ودودسون 

فإن  كذلك فإن اإلثارة عند ما تكون قوية جدا، غير كافي الفرد يكون ضعيفا أو ءاأدغائبة فإن 
  )580ص  ، 1990، في وآخرونكفافي (. "األداء يتدهور

ينجز أي مهمة في بمعنى أن الفرد يكون عادة بحاجة إلى مقدار معين من القلق حتى 
ومثل هذا المستوى من القلق يعتبر عاديا بل ضروريا للقيام بالمهمات  .حياته بشكل سليم

كما يمكن القول أنه إذا لم يكن لدى الفرد هذا المستوى ، والواجبات اليومية على اختالف أشكالها
فإن القلق المرتفع  كذلك، من القلق فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الدافعية وبالتالي إلى تدني األداء

  )1ص، 1995، الحموري(. وذلك لكونه يقود إلى تشتيت االنتباه واالرتباك، يؤدي إلى تدني األداء
 تلميذفال. متحاناتالوهو أمر يسهل مالحظته في المجاالت الدراسية خاصة في مجال ا 

بب إدعائه سهولة بس أو، متحان بسبب ثقته الزائدة في نفسهالذي يكون مطمئنا جدا إلى نتيجة اال
وبالتالي ينعدم مستوى القلق ، فإنه يستهين بهذه المقررات وال يذاكرها جيدا، المقررات الدراسية

إذا بالغ في  تلميذونفس النتيجة تحدث لل. بل يتدنى أداؤه عن مستواه المعروف، يكاد لديه أو
وبالتالي فإن مستوى ، وقلل من ثقته بنفسه، متحانالتقدير صعوبة المقررات الدراسية وموقف ا

.  ه أيضا عن المستوى المعروف عنهئوينخفض مستوى أدا، القلق لديه سيرتفع إلى درجة كبيرة
ويستغل ، يقدم أفضل أداء ممكن تلميذمعتدال فإنه يجعل ال أما إذا كان مستوى القلق متوسطا أو

  .مكانياته إلى أقصى درجة ممكنةإ
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حيث ، )التأثيرالمعوق(و )التأثيرالميسر( نمتحاالفي ا وبذلك يكون للقلق تأثير على األداء 
أثرها في  )Albert & Harbber )1960بر روهاالتي قام بها ألبرت كان للمحاولة الرائدة 

   )المعسر(والقلق المعوق ، )الميسر( القلق المساعد: ختباريالالتمييز بين نوعين من القلق ا
أن  كما أسفرت دراستهما عن نتائج تتمثل في، منهماونجح الباحثان في تصميم أداة  لقياس كل 
بينما يؤدي القلق المعوق إلى تحصيل منخفض لدى ، القلق المساعد يؤدي إلى تحصيل مرتفع

  )50ص، 1994، إسماعيلفي (. تالميذال
أن معظم مدارس علم النفس أجمعت على أن  )1981(وفي هذا الصدد تؤكد سامية القطان 

السيما مجال ، أداء في مختلف المجاالت عائق األساسي لكل إنجاز أوالقلق المرتفع هو ال
وعلى العكس من ، متحانالعن العمل والتعامل اإليجابي مع ا تلميذألنه يكف قدرة ال، متحاناتاال

، الصفطيفي (. إلى العمل واألداء الجيد تلميذن القلق المعتدل يعتبر بمثابة طاقة تدفع الإذلك ف
  )73ص ، 1995

 Speilbegerرجربليسبدراسة : يؤكد هذه العالقة هو نتائج الكثير من الدراسات منها وما 

، )1959(  Spielberger & Kutz myerتزمايرووك رجربليوسب ،)1962( 
، )1996( Janice سيو جان، )1970( Weimer وويمر، )Sarason   )1960سارسونو

فقد  .وغيرها، )1992(ب وسيد الطوا، )Benjamin & Al  )1981وبنجامين وآخرون 
متحان المرتفع كان البصفة عامة الذين يعانون من قلق ا تالميذأوضحت هذه الدراسات أن ال

 ص، 1992، الطواب؛ 11ص، 1988، الطيب(. هم منخفضا ويحملون درجات منخفضةئمستوى أدا
   )76ص، 2002، الصافي ؛157

 Guadry & Spielberger يلبرجربسدراسة جادري و: وأشارت دراسات أخرى منها 

أي أنه كلما زاد القلق تحسن التحصيل ؛ والتحصيل إلى وجود عالقة منحنية بين القلق )1971(
 ، 1982، مرسيفي (. زدياد القلقاإلى أن يصل القلق إلى مستوى معين بعده يضعف التحصيل ب

  ) 161ص 

وتفسر هذه  ،منحنية أساسا على أن العالقة بين القلق واألداء هي عالقةينص هذا المبدأ و
ألن هذه الدافعية ال ؛ العالقة بأن المستوى المنخفض من الدافعية ال يكون كافيا لتسهيل العمل

وأن  ي من الدافعية تشوش عملية التعلم،وكذلك فإن المستوى العال، تكون كافية لتؤثر في االنجاز
جاز يقع في منتصف مدى مستوى الدافع الذي يؤدي إلى انجاز مالئم أو أعلى مستوى من االن

يوضح العالقة بين مستوى قلق ) 02(والشكل رقم  )22ص، 1974، أبو صبحة(. الدافعية إلى حد ما
   : االمتحان واألداء
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  مستوى قلق االمتحان                                                                                     
                                                                    

 عالــي                                                                  
                                                 

  متوسط                                                                                                             

  منخفض                                                                                     

   

  منخفض    متوسط  مرتفع                                     مستوى األداء  
   قلق االمتحان واألداء المنحنية بينالعالقة يوضح : )02(شكل رقم 

أم كان ، بأن مستوى القلق سواء كان منخفضا )Dunkin)1981  ذا ما يؤكده دنكنوه 
  )76ص ، 1995، الصفطيفي (. عن إحساس عام بالقلق مرتفعا يعبر

مخفضا ستكون له آثار سيئة على الفرد  وعندما يكون معتدال فإنه  فعندما يكون مرتفعا أو 
  .اء الفرديعتبر بمثابة دافع يرفع مستوى أد

بأن الموقف االختباري ) Sarason & Mandler )1964تقد ساراسون وماندلر ويع 
وبعض دوافع القلق هذه متعلقة بالمهمة أو  .يستجر دوافع تعلم متعلمة ودوافع قلق متعلمة

فإذا كانت الدوافع المستجرة هي  .المهمات التي يتضمنها االختبار وبعضها اآلخر ليس متعلقا بها
فإن هذه الدوافع ، مة ودوافع القلق المستجرة دوافع متعلقة بالمهمات المتضمنةدوافع التعلم المتعل

أما إذا كانت الدوافع المستجرة  ،تلعب دورا مساعدا حيث تحسن من مستوى األداء على االختبار
فإن هذه الدوافع تلعب دورا معيقا ، هي دوافع قلق غير متعلقة بالمهمات المتضمنة في االختبار

    )3ص، 1989، دمرجيانفي ( . ن مستوى األداء على االختبارمما يخفض م
تفسيرا يتضمن الكيفية التي يؤثر بها قلق االمتحان على ) Topias )1986ويقدم توبياس  

  : األداء من خالل ثالث مراحل
 التلميذحيث يؤدي القلق في هذه المرحلة إلى ضعف تركيز ، إدخال المعلومات: 1المرحلة 

  .اته الالزمة الكتساب المعلوماتاربسبب نقص مه
إذ يبدو تأثير القلق من خالل كف القدرة ؛ تجهيز المعلومات والتعامل معها ذهنيا: 2المرحلة 

  .تجهيزها في الذاكرة بصورة صحيحةعلى استيعاب المعلومات و
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 تلميذإذ يبدوا تأثير القلق بصورة عائق ال يستطيع معه ال، إخراج المعلومات: 3المرحلة 
 )41ص، 2008، المخالفيفي (. ترجاع المعلومات التي أكتسبها سابقااس

   )03( مقلشكل رفي امتحان واألداء في موقف اال ويمكن أن نوضح العالقة بين القلق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  متحانواألداء في موقف اال يوضح العالقة بين القلق: )03(شكل رقم 

 على مستوى أداء الفرد لواجباته متحان من حيث تأثيرهوعليه يمكن تصنيف قلق اال 
  : متحان المعسرمتحان الميسر وقلق االإلى قلق اال، متحانالمهامه في او
  :رمتحان الميسقلق اال - 1

أو قلق االمتحان الميسر ) Allwright & Bailey )1991عرف الرايت وبايلي  
في (. "اإلنجاز لدى المتعلم القلق المعتدل في مستواه وهو الذي يرفع من دافعية " : بأنه ألتسهيلي
 )7ص، 1999، أبو غرارة

ستذكار الوا للدراسة تلميذدافعي يدفع الومتحان المعتدل ذو أثر إيجابي مساعد قلق االو 
أي كلما ؛ متحانالسر أداء اييو، متحاناتالستعداد لالوينشطه ويحفزه على ا، والتحصيل المرتفع

، كفافي وآخرون(. دلة كان تأثيرها أقرب إلى التيسيركانت درجة القلق متوسطة وفي الحدود المعت
  )581ص ، 1990

مع القدرة ، المعتدل متحانالن قلق افإ، )Armindariz )1998داريز ينمحسب جينا آرو 
  )98ص ،2000، زهران(. متحانإلى تحسن األداء في اال انيؤدي نفعاالت السالبةعلى التحكم في اال

 موقف 
امتحان

إدراك ما 
إذا آان 
الموقف 
يتضمن 
عناصر 
الخوف 
 والتهديد

موقف 
يتضمن 
عناصر 
الخوف 
 والتهديد

موقف ال 
يتضمن 
عناصر 
الخوف 
 والتهديد

شعـــور مرتفــع 
هديدبالخوف والت

شعـــور 
متـوسط 

 قلـق
 شديد

 أداء
 منخفض

  قلق
 متوسط  

 أداء
 مرتفع

عــدم الشعـــــور  
 بالخوف والتهديد

قلق منخفض
 جدا

  داءأ
 منخفض
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 تالميذأن قلق االمتحان الميسر يعمل كدافع لل) 1986(فيذكر جابر عبد الحميد جابر  
  )2ص، 1995، الشعراويفي (. يدفعهم لتهيئة أنفسهم وبذل أقصى جهد لمواجهة موقف االمتحان

أثر قلق االمتحان على تحصيل  عن )Beavers )1970بيفرز وما يؤكد ذلك دراسة  
وذلك بوضعهم في ظروف مثيرة للقلق  ،في امتحان الهندسة بجامعة أوكالهوما األمريكية تالميذال

 تلميذ 80أجريت الدراسة على عينة تتكون من  .أثناء االمتحان وفي ظروف معتدلة ال تثير القلق
ومجموعة ، ذوي القلق الميسر تالميذمجموعة ال: تم تقسيمها إلى أربع مجموعات هي تلميذةو
ومجموعة ، رون بالقلق بصورة عاليةالذين يتأث تالميذومجموعة ال، ذوي القلق المعيق تالميذال
مجموعة وضعت في : وقسمت كل مجموعة إلى مجموعتين هما، الذين ال يتأثرون بالقلق تالميذال

, ومجموعة وضعت في ظروف معتدلة ال تثير القلق ، ظروف مثيرة للقلق أثناء إعطاء االمتحان
وا في ظروف معتدلة أثناء ذوي القلق الميسر والذين وضع تالميذوبينت النتائج أن أداء ال

وكذلك تبين أن متوسط أداء ، مجموعات القلق األخرى تالميذاالمتحان أعلى من متوسط أداء 
ذوي القلق الميسر والذين وضعوا في ظروف مثيرة للقلق أثناء االمتحان أعلى من  تالميذال

    )13-12صص ، 1988، أبو زيتونفي (. مجموعات القلق الثالث األخرى تالميذمتوسط أداء 
ذوي الدرجة  تالميذإلى أن ال) 1991(وقد توصل كذلك عبد العزيز ميهوب الوحش  

  )2ص، 1995، عالء الشعراويفي (. المتوسطة من القلق ترتفع لديهم درجة التحصيل الدراسي

  :رمتحان المعسقلق اال -2
 قلق االمتحان المعسر أو) Allwright & Bailey )1991عرف الرايت وبايلي  

هو نوع من القلق الشديد الذي يرتبط بقلق السمة وهو يعرقل من قدرة التعلم " : اإلعاقي بأنه
 )7ص، 1999، أبو غرارةفي (. "والتحصيل الدراسي 

 ويزداد الخوف حيث تتوتر األعصاب، أثر سلبي معوق ذو، متحان المرتفعقلق االو 
على التذكر والفهم  تلميذيعوق قدرة ال مما، ويستثير استجابات غير مناسبة، والرهبة نزعاجواال

  )98ص ، 2000، زهران(. متحانالويعسر أداء ا، متحانويربكه حين يستعد لال
 يؤثر تأثيرا سلبيا في التحصيل الدراسي، )المعسر(متحان المرتفع ويالحظ أن قلق اال 

حيث يؤكد جابر  )11ص ، 1988، الطيب(. )الميسر(لمقارنة بالقلق المعتدل با، متحانالوفي أداء ا
وتحصيلهم ألنهم يتعرضون  أن القلق المعوق يضعف أداء التالميذ) 1986(عبد الحميد جابر 

   )2ص، 1995، الشعراويفي (. ويعرقل تنظيمهم ألفكارهم، لالضطراب الذي يحول دون تركيزهم
كما ظهر أثر قلق االمتحان المعوق في األداء من خالل دراسة قام بها مكاندليس  

، تلميذا وتلميذة 357على عينة تتكون من ) Mecandless & Castaneda )1956ستانيدا وكا
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، أبو صبحةفي (. في المهارات األكثر تعقيدا تالميذحيث يتدخل القلق بدرجة أكبر في أداء ال
    )17ص، 1974

  :مكونات قلق االمتحان: رابعا
رة القلق بهدف معرفة وفهم تتجه جهود عدد من الباحثين في الوقت الحاضر إلى تحليل خب

دراسة موريس : أجريت دراسات عديدة من مثل وفي هذا االتجاه. مكوناتها األساسية
ودراسة ، )1966( Spielbergerودراسة سبيلبرجر، )Morris & liebert  )1967ولبرت

ودراسة سبيلبرجر وآخرون ، )Saroson & Speilberger  )1975وسبيلبرجر ساراسون
Spielberger & al )1980( ، موريس وزمالؤه ودراسةMorris & Davis & Hutchings 

 لتوضيح) 1987(وعلي محمود شعيب ، )1984(ودراسة محمد عبد الظاهر الطيب ، )1981(
ستخدامها اب -حيث أسفرت نتائج هذه الدراسات ، متحانالالمكونات التي يتكون منها قلق ا

 ضطرابالا  :هما مكونين على األقل كون أساسا من متحان يتالعلى أن قلق ا -للتحليل العاملي 
 ما يسمى بالعاطفية نفعال أوالاو، )worry( أو الهم نزعاجالاو نشغال أالما يسمى با أو
)Emotional ( .)1995، الشعراويفي ؛  26، ص1993؛ في فرح وآخرون،  298، ص1987، شعيب ،

  )5ص
بأن األفراد ذوي القلق المرتفع  نتائج هذه الدراسات Spielbergerويلخص سبيلبرجر 

حيث يالحظ أن الطلبة ، يظهرون ردود فعل انفعالية ويتبعون استراتيجيات تفكير معيقة لألداء
ذوي قلق االمتحان المرتفع يميلون إلى لوم أنفسهم على أدائهم السيئ ويستجيبون لهذا الموقف 

  ) 11ص، 1993، رشدانفي ( .بتركيز ودافع متزايدين
إلى أن القلق مكون من عاملين هما  )Duffenbacher )1980وفنباشر ر دوقد أشا 

والذي يشير إلى الحالة الناتجة عن تقييم الفرد لقدراته بالمقارنة مع أقرانه  Worryاالنزعاج 
والتوقعات السلبية واالنشغال بالتفكير في الذات والموقف الحالي وفي النتائج المحتملة للفشل   

التي تشير إلى الخبرات النفسية كالعصبية   Emotionalityني فهو الحالة االنفعاليةأما العامل الثا
ويرتبط كل من . والشد والتوتر المؤثرة على الموقف االختباري والتي تعمم على مواقف أخرى

إذ ظهر في بعض ؛ ولكن ال يعتبران مترادفين االنزعاج والحالة االنفعالية ببعضهما البعض
.  أما االنفعالية فتأثيرها أقل على األداء، نزعاج يرتبط ارتباطا سالبا مع األداءالدراسات أن اال

  )3ص، 1989، دمرجانفي (
وهناك اتجاه آخر يميل إلى تناول قلق االمتحان من خالل عدد أكبر من األبعاد  

االضطراب واالنفعال  أو، كاالضطراب واالنفعال والتفكير المشوش واألعراض الجسمية
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وردود الفعل  ،الدماغية –واالستجابات الفسيولوجية الحسية ، المعدية -جابات الجسمية واالست
   )73ص، 2007، محمد(. أو االضطراب واالنفعالية والتداخل وضعف الثقة بالنفس، الالإرادية

إال أن هناك اتفاقا عاما حول مجموعة من مكونات قلق االمتحان تتمثل في المظاهر المعرفية  
  )166ص، 2008، صالح(. لية والفسيولوجية والسلوكية المرتبطة بهواالنفعا
  :وتتمثل هذه المكونات فيما يلي  

  :Cognitive componentلمعرفي مكون اال -1
هتمام معرفي بالخوف من الفشل ا" : بأنه )Spielberger )1980 لبرجريعرفه سبي 

   )12ص، 1988، الطيبفي (. ") الرسوب(خفاق إلحول نتائج ا) العقلي(نشغال المعرفي الوا

وهو يشير إلى االنشغال المعرفي الذي يتداخل مع المهمة المطلوب أداءها في موقف  
أو مقارنة ما يحصل عليه من درجات  ،حيث يفكر الطالب في عواقب النجاح والفشل، االمتحان

وغيرها من  ،سأو الشعور بعدم الكفاءة وفقدان الثقة بالنف، بما يمكن أن يحصل عليه اآلخرين
ولذلك يكون تأثير االنزعاج على التحصيل الدراسي  ،األفكار التي ال صلة لها بموقف االمتحان

  )  6ص، 1995، الشعراوي(. سلبيا نتيجة هذا االنشغال المعرفي
التأثيرات السلبية لهذه المشاعر على مقدرة الشخص على اإلدراك السليم تؤثر هذه و 

فيستغرقه ، نتباه والتركيز والتذكر وحل المشكلةالير الموضوعي واوالتفك ختباريللموقف اال
والشك في مقدرته على األداء الجيد والشعور بالعجز وعدم الكفاءة والتفكير في  نشغال بالذاتالا

   )121ص، 1998، القريطي( .مثل فقدان المكانة والتقدير، عواقب الفشل
المعرفية من خبرة القلق مثل توقع الفشل وبالتالي فهو يشير إلى العناصر العقلية أو  

، فرح(. واالنشغال بالتفكير بالذات وبالموقف الحالي وبحساب الوقت وفي التوابع المحتملة للفشل
    )27ص، 1993

لى التي هدفت إ )Cassady  )2001ساديكوهذا يمثل سمة القلق كما أشارت له دراسة 
ستقرار النسبي لمستوى الفكانت النتيجة ا. فيالمعراالمتحان التحقق من استقرار مستوى قلق 

    ( Cassady ,  2001). وهذا شبيه بقلق السمة، المعرفي متحانالقلق ا
عندما يدرك الفرد  القلق يثارألن ، وتلعب العوامل المعرفية دورا هاما في عملية القلق  

، كفافي وآخرون(. القلقفاإلدراك هنا عملية وسيطة بين المثير و. عتباره مثيرا للخطراموضوعا ب
     )583ص ، 1990

يؤكد العديد من المنظرين على المكونات المعرفية لقلق االمتحان خصوصا عمليات حيث  
إذ أن ذوي قلق االمتحان المرتفع يكون تفكيرهم وانتباههم مرتكزا حول ذواتهم ؛ التركيز واالنتباه
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لق المنخفض يكون اهتمامهم مرتكزا في حين أن ذوي الق، أكثر من المهمات الواجب انجازها
    )2ص، 1995، الحموري(. حول المهام الواجب انجازها

المظاهر المعرفية تشمل الشعور بنسيان المعلومات والتي  أن) 1974(ير أبو صبحة شيو 
وأنه ال يستطيع القيام بأعمال في حين ، والتقليل من تقييمه لذاته، سبق أن تمكن التلميذ من حفظها

    )4، ص1988، أبو زيتونفي (. كذلك ضعف التركيز وشرود الذهن، غيره من القيام بها يتمكن

إلى أن قلق االمتحان ينجم عن الشعور بعدم  Sarasonوفي نفس اإلطار يشير ساراسون  
إذ يقدر الفرد القلق بأنه ال يملك الكفاءة الالزمة إلنجاز المهمة  ، القدرة على القيام بمهمة ما

فهو ، ويبدو أن الفرد القلق يرد هذا كله لضعفه الشخصي، مور له صعبة ومعقدة وخطرةفتبدو األ
، رشدانفي (. يملك أفكارا تقلل من قيمته الذاتية وبالتالي يتوقع الفشل وفقدان االعتبار من اآلخرين

  )11ص، 1993
 Wineوواين ، )Mandler & Sarason )1952ماندلر وسارسون  ثونتيجة لبحو 

تداخل الذي يحدث في موقف التم التوصل إلى ، )1972(  Sarasonسارسونو) 1971(
مهام (حيث ينظر إلى القلق على أنه يولد استجابات غير مناسبة نحو الواجبات ، متحاناتاال

وهذا ، خال...التفكير في ترك الدراسة  وأنشغال بالنجاح مثل اال، )متحاناتداخلة موقف اال
والضرورية لألداء الجيد  )يشوش عليه(ستجابات المناسبة للواجب النشغال بدوره يتداخل مع ااال

  )175ص ، 1987، الشناويالهواري وفي (. متحانالفي ا
فقد قام . النتائج هذه) Morris & Liebert )1970موريس وليبرت وقد أيدت دراسات  

والذي  ب المعرفيفالجان. متحاناتالنفعالية والمعرفية لقلق ااال الباحثان بدراسة حول الجوانب
الهواري (. يـرتباطا عاليا مع األداء األكاديمارتباطه اقد أثبتت الدراسة ، نشغالاليطلق عليه ا

  )175ص ، 1987، الشناويو
 لمختلف) Duffenbacher & Al )1980دوفنباشر وآخرون وحسب عرض قدمته  

يؤثر  نفعالية الأن مكون اال توجد.  الدراسات التي تناولت العالقة بين البعدين السابقين واألداء
  )97ص ، 2001، حدادفي (. )المعرفية(نشغالية بالقدر الذي يؤثر به مكون اال

متحانات أن اآلثار السيئة لقلق اال اخالل دراسته من) Wine )1971واين  توقد أكد 
ذوي القلق  تالميذرى أن التإذ ، نتباهمتحانات قد يكون لها تفسير يتصل باالبالنسبة لألداء في اال

ستجابات غير مناسبة لموقف أداء مهمة وهذه اال، متحانات يصبحون منشغلينالعالي في اال
، الهواري والشناوي في (. متحان نفسهاوبذلك ال يكرسون وقتا كافيا ألداء مهمة اال ،متحاناال

  )175ص، 1987
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الوظيفية في  ن انخفاض الفعاليةأوجد  إذ، )Mandler )1975 اندلروأكد هذه الفكرة م  
وهذه . ستعمال مصادر معرفية محددةاإلى  تلميذناتجة عن ركون ال، ظروف الضغط والقلق

تتنافى مع ما أشار إليه الكثير من الباحثين في كون القلق يحدث كفا على المستوى  النتيجة ال
، ة مختلفةستعمال قواعد منطقيا: مثل، ستعمال العمليات المعرفيةا عن تالميذفيعجز ال، المعرفي

نتباههم في المهمة نظرا للتداخل الذي ااسترجاع ما تم تخزينه في الذاكرة نتيجة فشلهم في تركيز 
  ) 97ص ، 2001، حدادفي (. يحدث لهم

بأن نظام عمل الذاكرة لديه قدرة  )Baddeley )1986ادلي وفي هذا الصدد يؤكد ب 
كما ، في أي لحظة زمنية نفس الوقتوتخزين المعلومات في  محددة  يتعامل مع عمليات قصيرة

قدرة عمل الذاكرة  نخفضيكون لألفراد ذوي القلق الم) متحاناال(يؤكد أن في الوضعية التقييمية 
ألن بعض أجزاء الذاكرة تتعطل ، رتفعمتحان من ذوي القلق المفي اال) الواجبات(لحل المهام 

  )  (In Ju Hyu , 1999 ,  p 218قدرتها عن العمل
أنه بالرغم من أن ألساليب التعلم تأثير واضح على ) Sarason )1981ساراسون ويؤكد  

متحانات يظهر عندما يفتقد التلميذ إال أن االنشغال في مواقف اال، نشاط الفرد المتعلق بالمهمة
ولذلك ينشغل بالشكوك الذاتية ويقلل من قدراته ويشعر بعدم ، اإلجابة المطلوبة والخاصة بالمهمة

، 1993، الشعراويفي (. وتكون هذه االنشغاالت مرتفعة لدى ذوي قلق االمتحان المرتفعالكفاءة 
  )6ص

أن الطلبة ذوي قلق االمتحان العالي يقيمون  Zats & Chassinكما وجد زاتز وشاسن  
ب من موقف االمتحان  وويفتقرون إلى التركيز وتتملكهم الرغبة في الهر، ذواتهم تقييمات سلبية

   )12ص، 1993، رشدانفي (. القلق المنخفض مقارنة بذوي
ذوي قلق االمتحان المرتفع  أن اللتالميذ) 1990(ق ومايسة النيال ويذكر أحمد عبد الخال 

تعاق معلوماتهم في مواقف االمتحانات في الوقت الذي يستطيعون استرجاعها بسهولة ويسر 
يرجع إلى تأثير  ء التالميذوأن انخفاض تحصيل هؤال، عندما يبتعدون عن مواقف االمتحانات

. فيشوبها التشويه واالضطراب لعمليات العقلية لدى هؤالء التالميذالتداخل المعرفي مما يصعب ا
   )6ص، 1993، الشعراويفي (

  :Emotional component نفعاليمكون االال -2
ردود الفعل التي تصدر عن الجهاز " : بأنه )Spielbeger )1980 يعرفه سبيلبرجر 

  )179ص ، 1987، الشناويوالهواري في ( ."العصبي الذاتي نتيجة لضغط تقويمي 
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والناتجة عن اإلثارة  والنفسية المصاحبة نفعالية إلى الحالة الوجدانيةفيشير مكون اال 
في مواقف  والتي هي عبارة عن اإلحساس بالتوتر والضيق التي يشعر بها الفرد ،التلقائية
  )153ص ، 1992، الطواب(. التقويم

أن للقلق ) 1974(زهران و) 1967(وفهمي ) Sarason )1960كل من سراسون  ويتفق 
عور بالضيق والنرفزة من األعراض االنفعالية التي تتمثل في الش :أعراضا متنوعة منها

عور بالتقليل من الذات  والش، وعدم الرضا عن النفس، وانتظار نتيجة االمتحان بتخوفاالمتحان، 
والخوف الذي يصل إلى درجة الفزع ، واالكتئاب، واإلحساس الدائم بتوقع الهزيمة والعجز

  )5، ص1988، أبو زيتون( .وضعف القدرة على العمل واالنجاز
متحان اليعتبر قلق ا إذ، Spielbergerسبيلبرجر وهذا يمثل حالة القلق كما أوضحه   

  .ستجابات غير المناسبة للمواقف المتصلة بهاالوالتي تنتج من ا، العاطفية حالة تتأثر بردود الفعل
  )299ص ، 1987، شعيب(

نفعالية يؤدي إلى زيادة اإلثارة مكون اال أن) 1987(الزهار ويذكر أحمد عبادة ونبيل  
 إال أن التطرف في، ويكون هذا األداء مرتفعا إذا كان مالزما إلثارة مناسبة، لتحقيق األداء

   )74ص ، 2002، الصافيفي (. نفعال يتعارض مع األداءالاإلثارة وا
التي تهدف إلى مالحظة تغيرات الحالة  من خالل دراسته )1995(وتوصل نعمان  

وأيضا معرفة العالقة بين ، ختبارات رياضية لالعبي كرة اليداوبعد القيام ب نفعالية قبل وأثناءاال
متحان تؤثر في الجانب إلى أن وضعية اال، ختباراته االونتائج هذ، نفعاليةهذه الحالة اال

، حداد في(. ت الرياضيةمتحاناالوهذا الجانب يؤثر سلبا على أداء الالعب في ا، العبلفعالي لناال
  )130ص ، 2001

حيث أكدت دراسة ، ال سيما الجانب المعرفي، نفعالي يؤثر في جميع الجوانبالوالجانب ا 
المعلومات التي يتلقاها الفرد في أن ) Kleinsmith & Kaplan  )1963نكالينسميث وكابال

 نفعال من اضطراب الوهذا يرجع إلى ما أثاره ا، نفعال يكون تذكرها الفوري ضعيفالأثناء ا
  )142ص ، 1995، شريففي (. نتباهوتشتيت لال

لى متحان عالي ينظرون إاأن األشخاص الذين لديهم قلق   Spielbergerويرى سبيلبرجر  
متحان غالبا ما يكونون الوهم في مواقف ا، ديد شخصي لهمهمتحان على أنه تتقويم موقف اال
والتي تؤثر في ، وذلك نتيجة خبرتهم السابقة، وعصبيين ومستثارين انفعاليا متوترين خائفين

  )74ص ، 2002، الصافي(. متحاناتانتباههم وتتداخل في تركيزهم أثناء اال
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، االنفعالية التي يمر بها التالميذ تؤثر على الناحية المعرفية لهم وهذا يعني أن الحالة 
س ذلك على عملية وينعك، حيث تتداخل في تركيزهم فتشتت انتباههم أثناء القيام بمهام االمتحان

  .أدائهم لالمتحان
  :Physiological component الفسيولوجيمكون ال -3

   وتنشيط للجهاز العصبي المستقل رةيتمثل فيما يترتب على حالة القلق من استثا 
وانقباض ، رتفاع ضغط الدما: مما يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية عديدة منها، )الالإرادي(

ويصاحب هذه  .والعرق، وسرعة التنفس ،وزيادة معدل ضربات القلب، الشرايين الدموية
، كتاف والظهر والرقبةآالم في األ، الغثيان، ارتعاش األيدي: مثل، التغيرات ردود  فعل جسدية

  )122ص ، 1998، القريطي(. لخا...رتباك المعدة او، جفاف الفم، اإلغماء
يمكن تمييز  ": إلى أنه )Rue Buch   )1963روبشويذهب بعض الباحثين من أمثال  

ت بشرفي (. "ضطرابات األخرى بوجود المصاحبات الفسيولوجية القلق بصورة واضحة عن اال
  )90ص ، 2003، حالوةو

أن ) 1974(وزهران ) 1967(وفهمي ) Sarason )1960كل من سراسون  ويتفق  
، للقلق أعراضا متنوعة منها األعراض الفسيولوجية التي تتمثل في زيادة سرعة دقات القلب

وارتجاف األيدي التي يكتب بها ، وفقدان الشهية، والصداع، والشعور بالغثيان، وتصبب العرق
، وعدم القدرة على النوم العميق في الليلة التي تسبق إجراء االمتحان ،أثناء إجراء االمتحان

تقطب ، والتي من أمثلتها فتل الشعر أو الشارب، العصبية الحركية توالالزما، وتوتر العضالت
، 1988، أبو زيتون(. التثاوبالتنهد و، هز القدم، قضم األظافر، عض الشفاه، رمش العينين، الجبهة

    )5ص
 Brush & juster & kaflowitzراسات عديدة كدراسة بروش وزمالئه  وتقترح د 

أن اإلثارة ) 1979( Hollandsworth & Alودراسة هوالندزورث وآخرون  ) 1983(
الفسيولوجية قد ال تختلف بين الذين يعانون من قلق اختبار عالي وبين منخفضي القلق وذلك قبل 

ففي . ن فيه هو إدراكهم ورد فعلهم لمستوى اإلثارة لديهمولكن ما يختلفو، أو أثناء تقديم االختبار
المواقف االختبارية يميل ذوو الدرجات المرتفعة في قلق االختبار إلى االنشغال بأنفسهم وبردود 

  ) 27ص، 1993، فرح وآخرونفي (. أفعالهم أكثر من انتباههم لمهمة اإلجابة على أسئلة االمتحان

  : Behavioral component المكون السلوكي –4
يتمثل في انخفاض مستوى مهارات االستذكار متمثال في عدم االستغالل الجيد لوقت  
وكذلك نقص ، وقصور في تدوين المالحظات وإدارة الوقت واالستعداد الجيد لالمتحان، الدراسة

  )83ص، 2007محمد ،(. مهارات أداء االمتحان
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)   1986(وزكريا أحمـد  ، )Wittmaier )1972ويتماير : وما يؤكد ذلك دراسة كل من 
حيث أوضـحت  ،  Cauch & Alوكوش وآخرون، )1987(ومحمد الشناوي  ،وماهر الهواري

هذه الدراسات أن التالميذ الذين لديهم قلق عال في االمتحانات تكون مهارات االستذكار لـديهم  
، 1986أحمـد    ؛ Wittmaier , 1972 ,  p 352(.  ذات مستوى منخفض عن ذوي القلق المنخفض

،  1990، إبـراهيم زيـدان و فـي  ؛ 196 – 171ص  ص، 1987، الشـناوي الهواري و؛ 163-152ص ص 
   )220ص

أن خفض قلق  )Mitchell & Eng  )1972جوكذلك أوضحت دراسة ميتشيل وأن 
الهواري (. االمتحانات ليس ضمانا لتحسين األداء األكاديمي إذا تجاهلنا مستوى عادات االستذكار

  ) 175ص  ، 1987، اويوالشن
متحان من خالل دراسته إلى أن ذوي قلق اال )Green  )1980جرينأيضا وتوصل  

ولكن مع تساوي نسبة التغيير ، المرتفع يغيرون إجاباتهم بحجم أعلى من ذوي القلق المنخفض
  )70ص ، 1988، عودةفي (. )والقلق المنخفض ذوي القلق المرتفع(اإليجابي عند الفئتين 

ستذكار التفسيرا لتأثير سلوك ا )Quller & Holahan  )1980 م كولر وهوالنويقد 
نشغال الناشئة في موقف يتمثل في أن استجابات اال، نخفاض األداءاو متحانرتفاع قلق االاعلى 
ري الهوافي (. متحانلالإنما هي نتيجة لكل من القلق المتزايد وعدم اإلعداد الجيد ، متحاناال

  )176ص  ،1987، والشناوي
بإدراك ، ويؤثر كل واحد على اآلخر، والمالحظ أن هذه المكونات متداخلة مع بعضها 
من  متحاناتواعتقادات غير عقالنية عن اال وتكوين تصورات، متحان كموقف مهدد لهالفرد لال

شأنها أن تستثير الجهاز العصبي الالإرادي الذي يحركه الهيبوثاالموس المتصل بمراكز 
، رتعاشاال: مثل، عراض عضويةأوتظهر ، نفعال إلى تنبيه هذا الجهازويؤدي هذا اال، نفعالاال

وال توجد عوامل أخرى خارج موقف  .ويؤثر هذا على األداء، لخا... الصداع ، اآلالم، الغثيان
غير العوامل ، نشغالالستجابة باواال متحان قد يكون لها السبب األكثر في ارتفاع مستوى القلقاال

وأن ، متحانات يمثل مشكلة ذات تنوع سلوكي كبيرألن قلق اال؛ طة باالستعداد لالمتحانالمرتب
  .  ستذكارالدالة للسلوكيات الخاصة با افي جزء منه يإنما ه، واألداء متحاناتالالعالقة بين قلق ا

عتباره من الوضعيات امتحان بأثناء التعامل مع اال األربعة ولتوضيح عمل هذه المكونات 
  Schwarzer & Alشفارزار وآخروننستعرض نموذج   .تلميذغطة التي يعيشها الالضا

مع إدماج مفهوم   Lazarusالزروس  هحدد الذي نفعال والضغطالمشتق من التقييم المعرفي لال
يشرحون من خالله المراحل التي يمر بها ،  Seligmanسليغمان هحددالذي المكتسب  العجز

  : وهي كما يلي، متحان والموصلة للقلقالا المقبل على اجتياز تلميذال
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غير أن هذا األخير يحتفظ بالثقة في قدرته على  تلميذيتغلب الفشل على ال :مرحلة التحدي
  .  مواجهة الوضعية

أن المهمة المطلوبة منه  تلميذتظهر هذه المرحلة عندما يدرك ال: المرحلة األولى للتهديد
  .  كنه يبقي الثقة في نفسه ويواصل نشاطهل، فيشعر بالتوتر والقلق، صعبة جدا

يجعله ال يتأكد من قدرته على  تلميذإزاء القلق الذي يشعر به ال: المرحلة الثانية للتهديد
 وبالتالي يكون تفكيره محصورا في الفشل ، مكانياته وأدائهإمواصلة النشاط فيبدأ يشك في 

نفعالية الضطرابات االوتظهر بعض ا ،وهذا التفكير يرهقه ويوصله إلى العجز، والتخوف منه
  .والفسيولوجية

 وبالتالي يوقف جهده، بعدم القدرة على التحكم في الوضع تلميذيشعر ال: مرحلة فقدان التحكم
  )57ص ص   ،2001، خطارفي (. األمر الذي يجعل الفشل يظهر، وال يواصل النشاط المطلوب منه

بحيث يحدث أثناء ، ة أثناء أداء االمتحانيوضح هذا النموذج عمل هذه المكونات األربع 
وتظهر ، فيدرك على أنه موقف صعب، مواجهة الموقف االختباري التقييم السلبي للموقف

ويصبح  وينعكس ذلك على التفكير، مشاعر القلق والتوتر وبعض المصاحبات الفسيولوجية
وبذلك ال يكرس ، حانمتستجابات غير مناسبة لموقف أداء مهمة االوهذه اال. منشغال بالفشل

  .  متحانالكافي ألداء االوقت ال
  :متحان المرتفعالسمات ذوي قلق ا: خامسا
توصلت إلى نتائج يمكن من ، متحانالم بها الباحثون حول قلق ااإن الدراسات التي ق 

حيث يوصف األفراد المصابون بقلق االمتحان بأنهم  .خاللها وصف األفراد ذوي القلق المرتفع
ألفراد الذين يعرفون ويفهمون المادة المتضمنة في االختبار والمتمثلة في المحتوى أولئك ا

ولكن بسبب القلق فإنهم يكونون غير قادرين على عرض هذه المعرفة في الموقف ، المشمول به
   )3ص، 1989، دمرجيان(. االختباري

ا ج عدد من الدراسات في هذئنتا )Boutin&Tosi )1983 ويلخص باوتن وتوسي 
المجال باإلشارة إلى أن األفراد الذين يعانون من درجة عالية من قلق االمتحان يقضون كثيرا 

  : وقتهم قبل وخالل االختبار وهم من
  .هم ويفكرون في أداء اآلخرينئمنزعجون حول أدا 
  .لهم في االختبارشل التي يمكن اللجوء إليها في حالة فئيفكرون في البدا 
  .عر العجز وعدم الكفايةاشم شكل متكررتنتابهم ب 
  .العقاب وفقدان االحترام والتقديريتوقعون  
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  .فعل واضطرابات فسيولوجية مختلفة تنتابهم ردود 
يعيق التركيز األمر الذي  ،ج عن هذا كله نوبات من االضطراب أو الهيجان االنفعاليوينت

، فرح وآخرونفي (. األداءويؤدي بالتالي إلى ضعف  ،جابة على أسئلة االمتحانواالنتباه لمهمة اإل
     )27ص، 1993

المرتفعين في  لتالميذالمميز ل لالبروفييحدد  أن) Depreeuw )1984يبيريو وقد حاول د
  :وتوصل إلى أنهم يتصفون بـ، متحانقلق اال

  .  )قلق السمة(رتفاع القلق العام ا 
  .  ستقرار العاطفيعدم اال 
  .  شديدي الحساسية 
  .  نطوائيةاكانوا أكثر  
  .  درجاتهم على كل مقاييس القلق عالية ما عدا مقاييس القلق الميسر 
  .  )نشغاليةاال(ضطرابية الاإلفراط في جانب ا 
  )302ص ، 1987، شعيبفي (. ضعف الثقة بالنفس وكثرة التردد 

األفراد الذين يعانون من درجة عالية من قلق  أن) Sarason )1980 ويرى ساراسون
  : عة من الخصائص هيمتحان يتصفون بمجموالا

 ويتضمن عناصر التهديد له، على أنه موقف صعب يختبارالينظر الفرد إلى الموقف ا 
  .  والتحدي لقدراته

 أو على أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به في الموقف غير قادر يرى الفرد أنه غير كفء أو 
  .ن أداؤه ليس على المستوى المطلوبأ
المترتبة على عدم الكفاءة في األداء بدال من التركيز  يركز الفرد على العواقب الوخيمة 

  .وتحسينه على األداء
وقيامه بمتطلبات  هئوهذا يؤثر تأثيرا سلبيا على أدا، شعور الفرد القوي بعدم الرضا 

    .الموقف
، كفافي وآخرونفي (. كما يتوقع انخفاض تقدير اآلخرين واحترامهم له، يتوقع الفرد الفشل 

  )583ص ، 1990
أن األفراد الذين يعانون درجة عالية من  )Spielberger )1980يلبرجربسويرى أيضا   
  :متحان يتميزون بـقلق اال

  .  يتميزون بنظام محدود لتحليل المعلومات 
  .كثر صالبة وأقل عمقا مقارنة بمنخفضي القلقهم أ 
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  .  ختبارية على أنها مهددة للشخصيةاليدركون المواقف ا 
   .  متحانالتوترين في مواقف اغالبا ما يكونوا م 
  .  ستقاللهم الذاتي في حالة سلبيةا 
  )11ص ، 1988، الطيبفي (. متحانالوتركيزهم أثناء ا يتشتت انتباههم 
مجموعة من المظاهر التي تميز األفراد الذين ) Sarason )1990ويحدد ساراسون  

  : يعانون من قلق االمتحان وهي
  .يتعرضون له من مواقفوتهديد فيما يرون صعوبة وتحدي  
  .ن أنفسهم غير كفؤ في أداء المهاميرو 
  .لى نتائج الفشليركزون ع 
  .النشاط المعرفي المتعلق بالمهمة ينشغلون بأفكار تتعلق بالذات تعوق 
 )74ص، 2007، محمدفي (. يتوقعون الفشل وفقدان تقدير الذات 

زمات قليلة لمقاومة العجز يكانيالقلق لهم م أن مرتفعي) Mandler )1968 رقد بين ماندل
  .جتناب التهديد والعجزا لكبت أو تسلوكياوهم دائما في مواجهة عالم ال يملكون فيه ، التهديد أو

متحان إذا استعملوا إضافة إلى أنهم أثناء اال، وهذا يبين أن أساليب المقاومة عندهم ضعيفة
  )8ص ، 1988، الطيب في(. التعجيزيفإنها في أغلبها من النوع ، أساليب المواجهة

أن ذوي القلق  إلى Tipek & Ganz & Ganz (1988)تيبك وجانز وجانز ويشير 
ويجعلهم يركزون على خوفهم بدل ، المرتفع يغلب عليهم التفكير السلبي أثناء أدائهم لالمتحان

الرغم  وتؤدي إلى فشلهم الدراسي على، ومن بين تلك األفكار السلبية التي يرددها التالميذ. أدائه
  : وهي. من أنهم بإمكانهم اكتساب مؤهالت دراسية تمكنهم من النجاح

  .ال يمكنني القيام بهذا االمتحان 
  .أنا لست مستعد كفاية 
  .األستاذ يراقبني 
   ( InTimothy  & Donna , 1992 , p 147 ). الجميع أنهى قبلي 
أنهم  وهي، بعض الصفات، ذلك إلى) 1996(ثان وأضاف جمال العيسوي وحسن  

كثر تغيبا عن أوهم ، متحان مقابل وقت أقل في التحضير لهاليقضون وقتا كبيرا في التفكير في ا
  .  الدروس
أن األفراد ذوي القلق المرتفع يميلون إلى نسب الفشل  )Famose )1993موز ووجد فا 

  )100ص ،  2001، حدادفي ( .مما يجعلهم ذوي مركز تحكم خارجي، والنجاح إلى عوامل خارجية
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 لتالميذمتحان يزداد بالنسبة لأن قلق اال) Spielberger )1980كما وجد أيضا سبيلبرجر  
  )7ص ، 1988، الطيبفي (. الذين تشير تطلعاتهم إلى دراسة جامعية لتحقيق أهدافهم

  :مصادر قلق االمتحان: سادسا
ة والدراسـية  وفقا للظروف النفسية واالجتماعي تلميذتعددت مصادر قلق االمتحان لدى ال 

وغيرهـا    ،واآلخر لألسرة والموقـف التعليمـي   ،نفسه تلميذوالتي يعود بعضها لل ،التي يعيشها
باإلضافة إلى بعض العوامل التي رأت الباحثة إضافتها بحكم عملها السابق في مجـال التوجيـه   

  :ويمكن إيجازها في اآلتي. واإلرشاد النفسي والمهني
   : تتمثل في :الطالب - 1
ي إلى الشعور بالذنب بسبب اإلهمال الدراسي ونقص االستعداد لالمتحان قد يؤد تلميذعور الش -

  .بالقلق من االمتحان
يعرضه للشعور بـالنقص وخيبـة   عن تحقيق ذاته باستخدام قدراته وإمكاناته قد  تلميذعجز ال -

  .األمل
  .)الرسوب في امتحان سابق(السابقة الخبرة  -
 للمادة الدراسية بصورة جيدة يقلـل  تلميذفعدم استذكار ال، المادة الدراسيةب تلميذنقص معرفة ال -

  .من ألفته بها ويزعزع ثقته بنفسه
تـه  وطريقة إدراكه وتفسيره لألحداث من حوله ومركز الضـبط لديـه واعتقادا   تلميذوعي ال -

  .الالعقالنية وسوء إدارة الوقت
وإمكاناته وارتفاع مستوى المعدالت المطلوبة وح الفرد بما يتجاوز قدراته مارتفاع مستوى ط -

  )26ص، 2008، المخالفي(. في التخصصات المختلفة
المتحان تقليدا ومحاكاة قد يكتسب سلوك قلق ا تلميذحيث أن ال، التعلم االجتماعي من اآلخرين -

  ) 41-40صص ، 2008، عبد ربه(. ثرين منهمؤخاصة الم تالميذلنموذج القلقين من ال
أكثر مـن  عندها فمن المرجح أن يزيد قلق االمتحان ، ألنها تحمل سمة القلق؛ ية القلقةالشخص -

  .  غيرها
  .التالميذيثير القلق لدى الكثير من وهذا ما ، تكرار الغيابات وعدم انجازه للمهام المطلوبة منه -
ـ  تلميـذ هـا ال التي يواجه..) انطفاء الكهرباء ، الضوضاء(المشكالت الفيزيقية  - اء عمليـة  أثن

  .االستذكار
  .قاعة االمتحان كالسماح بالتشويش داخل تلميذسلوب التعامل غير المناسب مع الأ -
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م القيـام بهـا إلـى جانـب     مسئوليات اجتماعية أو شخصية تجبره تالميذتحمل العديد من ال -
  . دراستهم

  :تتمثل في :األسرة -2
 تلميـذ والتهيؤ لتوفير الجـو المناسـب لل  الظروف األسرية التي تسود االمتحانات كاالستعداد  -

  .  على االستذكار المتواصل وتخويفه من االمتحانات تلميذومحاولة األسرة إرغام ال
ارتفاع مستوى طموحات اآلباء التي يرغبون في تحقيقها من خالل أبنائهم والتي ال تتناسـب   -

عبد (. بالخوف من عدم تحقيقها األمر الذي قد يؤدي إلى شعورهم بالعجز أو، مع قدراتهم العقلية
  )41-40صص ، 2008، ربه
 تلميذأو التهديد بالعقاب إلى فقد ال، قد يؤدي تحذيرات اآلباء المستمرة من الفشل في االمتحان -

أثناء االمتحان فترفع من درجة شـعوره   تلميذوقد تتداخل هذه التحذيرات مع أداء ال، ثقته بنفسه
  .  بالقلق

في االمتحانات التي تمثـل نقطـة    تلميذطيها المجتمع لقيمة النجاح ومصير الاألهمية التي يع -
  )131ص، 1999، عزة(. تحول في حياته الدراسية

الخـريجين ذوي المعـدالت    تالميذنزوع الكثير من المؤسسات وأرباب العمل إلى استيعاب ال -
ـ  تالميذالعالية وهذا يؤدي إلى شعور الكثير من ال ي االمتحانـات أو عـدم   بالخوف من الفشل ف

  )27ص، 2008، المخالفي(. تحقيق معدالت عالية فيها خصوصا مع انتشار ظاهرة البطالة
...) السيارات واإلطفاء أصوات ، التلفون، التلفزيون(زيادة عدد مشتتات االنتباه داخل المنزل  -

  .سرةستذكار وزيادة عدد أفراد األبسبب ضيق السكن وعدم وجود المكان المناسب لال
  :بما فيه: الموقف التعليمي -3
من خالل تخويفهم بصعوبة  تالميذيقوم بعض األساتذة في إثارة قلق االمتحان لدى ال: األساتذة -

أضف إلى ذلك تقصير الكثير منهم في توفير ، أالمتحانيوالهالة التي يحيطون بها الجو ، األسئلة
المهارات التي تساعده على زيادة التحصـيل وأداء  ب تلميذوعدم تزويد ال، المناخ التعليمي المالئم

  .  االمتحان دون قلق
أو  تلميذقد تكون المادة الدراسية صعبة وفوق مستوى فهم ال: المادة الدراسية وطريقة التدريس -

تـي يعـرض بهـا    السيطرة عليها مع عدم مالئمة الطريقة ال تلميذقد تكون طويلة فال يستطيع ال
  .األساتذة هذه المادة
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فقد يؤدي الموقف الذي يواجهه إلى الشعور بالقلق عندما : طبيعة الموقف الذي يعيشه الطالب -
أو ، أو يشعر بالعجز وعدم الكفاءة على مواجهـة الموقـف  ، يدرك أن الموقف يتميز بالصعوبة

  )132-131صص ، 1999، عزة(. يتوقع الفشل في نظر اآلخرين
نتيجة عدم االعتمـاد علـى اختبـارات الـذكاء     : هنينقص التوجيه واإلرشاد المدرسي والم -

المناسبين للتخصصات الدراسية بما يتناسب مـع   تالميذواالستعدادات الخاصة والميول النتقاء ال
  )27ص، 2008، المخالفي(. قدراتهم واستعداداتهم

  .سيالستذكار من بداية العام الدراتأخر وصول بعض المقررات الدراسية الالزمة للدراسة وا -
واألستاذ مسبقا لهذه  لتلميذإحداث تغيير في البرامج والمناهج الدراسية وعدم إعداد وتحضير ا -

  .  التغييرات
األمر الذي يؤدي إلى تعطـل  ، حدوث بعض اإلضرابات من طرف األساتذة  من وقت آلخر -

   .  التالميذوهذا ما يزيد من حدة القلق عند ، سير المقررات الدراسية
  .إلرشاد النفسي والتوجيه التربوي المناسبين لتالميذ المرحلة الثانويةغياب ا -

  :متحانالقلق اوالنماذج المفسرة لنظريات ال: سابعا
في المرتبط بالقلق العالي  يئلقد حاولت كثير من النظريات الحديثة تفسير اإلنجاز الس 

.  مستوى أداء الفرد لدراسة تأثيره على، متحان وتناولت هذا الموضوع من عدة جوانبالا
  : وتتمثل هذه النظريات فيما يلي

  : نظرية حالة وسمة القلق -1
على دراسة العالقة بين  Cattel & Sheirعمل كل من كاتل وشاير ) 1958(في عام  

سمة " وأشاروا إلى أن، القلق كسمة والقلق كحالة: وقد ميزا بين نوعين من القلق، القلق والتعليم
نزوع أو استعداد سلوكي مكتسب لدى الفرد يعتمد بصورة أساسية على خبرته القلق عبارة عن 

           ـ تتميز بو )18ص، 2009، بالنفي ( ." ويسهم في تكوين نظرته الخاصة إلى العالم، السابقة
   )15ص، 2003، مخائيل(.  " الثبات النسبي في الفروق الفردية في مدى القابلية لإلصابة بالقلق" 

أي يرتبط بموقف أو ظرف معين أو وضع معين  ؛ موقفي بطبيعته" : أما حالة القلق فإنه 
، بالنفي ( .ويعتمد بصورة أساسية ومباشرة على الظروف الضاغطة التي يتعرض لها الفرد

مؤقت يختلف من حيث الشدة والتغير تبعا للزمن والضغوط التي " : ويتميز بأنه )18ص، 2009
وتبعا لذلك يرتفع مستوى حالة القلق في الظروف التي ينظر إليها الفرد على . يتعرض لها الفرد

كما تنخفض شدة حالة  .أنها ظروف مهددة له بغض النظر عن الخطر الحقيقي أو الموضوعي
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القلق في المواقف غير الضاغطة أو الظروف التي ال يرى فيها الفرد الخطر القائم خطرا مهددا 
   )15ص، 2003، مخائيل( ."له 

وهو ينشأ ، مفهومين للقلق يتعلق المفهوم األول بقلق الحالة) 1995(وحدد أيضا عبود  
أما المفهوم الثاني فهو . ومن صفاتها أنها متفاوتة الشدة ومؤقتة، عن حالة انفعالية تحدث للفرد

رض له فهو يشير إلى االستعداد المسبق لدى الفرد والميل إلى االستجابة نحو ما يتع، سمة القلق
  )53ص ، 2009، الحربيفي (. مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى القلق لديه، من مواقف تهدده

ووفقا لهذه النظرية فأن سمة وحالة القلق تكون مرتفعة في المواقف التي تمثل تهديدا  
  .  ويتوقف القلق كحالة على سمة القلق لدى الفرد، لذات الفرد

سمة القلق ال تؤثر مباشرة في أداء الفرد ولكنها أن  Spielbergerوقد أشار سبيلبرجر  
 كما يرى سبيلبرجر. وهذا التأثير ينعكس على أدائه سلبا أو إيجابا، تؤثر في حالة القلق

Spielberger  أن إدراك الفرد يلعب دورا رئيسيا في حالة القلق من حيث االرتفاع أو
والتهديد فهذا سيؤدي إلى ارتفاع  فإذا أدرك الفرد أن الموقف ينطوي على الخطر، االنخفاض

  )39ص، 2008، المخالفيفي (. حالة القلق والعكس
وبالتالي قد يكون قلق االمتحان وفقا لهذه النظرية ناجما عن إدراك الفرد للموقف 

وهذا يؤدي إلى ارتفاع حالة قلق االمتحان لدى ، االمتحاني على أنه موقف خطر ومهدد للذات
سمة (شعور بهذه الحالة لدى الطلبة الذين يمتلكون استعداد لإلصابة بالقلق وتزداد درجة ال. الفرد
  ).القلق

  :نظرية التداخل -2
وساراسون ، )Mandler & Sarason )1952نتيجة لبحوث ماندلر وساراسون  
قامت )  1971 ،1980(  Wineوواين ، ) Sarason & Al  )1972 ،1980رون ــوآخ

ورأت أن التأثير الرئيسي للقلق في ،  سية على نموذج التداخلمتحان بصفة أساالنظرية قلق ا
ستجابات غير احيث ينتج القلق العالي ، ختباري هو في دخول وتأثير عوامل أخرىالالموقف ا

والتفكير في عواقب الفشل أو االنقطاع عن ، كاالنشغال في نقد الذاتمرتبطة بالمهام المطلوبة 
التي تتنافس وتتداخل مع ، ستجابات المركزة حول الذاتاال أو، أو االنشغال بالنجاح، الدراسة

والتي هي ضرورية لإلنجاز الطيب في ، ستجابات الضرورية المرتبطة بالمهام األساسية ذاتهااال
  )175ص ، 1987، الشناويالهواري و(. الموقف االختباري

كانوا سوف ينجحون وفي اللحظة التي يصبح فيها الطلبة منهمكين في التفكير حول ما إذا  
وهذا  تفكيرهم سيتأثر ويصبح غير سليم، فإن، أي أن أداءهم سيكون مقبوال أم ال؛ في االختبارات
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إذ أن األداء الضعيف قد ؛ يجعل أداءهم يتراجع ويصبح في وضع سيء عندما تبدأ الحلقة مفرغة
 ص، 2006، هواشوعليمات (. والقلق يؤدي إلى األداء الضعيف، يبرز الحاجة إلى اإلبقاء على القلق

  )207-206ص 
متحانات قد يكون لها تفسير متحانات بالنسبة لألداء في االوأن اآلثار السيئة لقلق اال 

متحان ذوي القلق العالي لال طالبال" : أن) Wine )1971إذ يرى واين ؛ نتباهيتصل باال
واألمور المرتبطة  همةنتباههم بين األمور المرتبطة بالماويقسمون غالبا  يصبحون منشغلين

متحان غالبا ما يركزون على األمور الفي حين أن األفراد المنخفضين في قلق ا، بالذات
  )154ص ، 1992، الطوابفي (. "فقط بدرجة أكبر  المرتبطة بالمهام المطلوبة

ستجابات امتحان موزع بين النتباه في موقف االا فإن Wine ووفقا لوجهة نظر واين 
وهي ، ستجابات غير مرتبطة بالمهمةاو، ختباريالمة المطلوبة في الموقف امرتبطة بالمه

متحان تخصص كمية قليلة الففي حالة األفراد ذوي المستويات العالية في قلق ا .ستجابات القلقا
ستجابات التاركين كمية قليلة من ا، ستجابات غير المرتبطة بالمهام المطلوبةالنتباه إلى االمن ا

 .نجاز األكاديمي عند هؤالء التالميذإلمهام ذاتها األمر الذي يؤدي بدوره إلى خفض االمرتبطة بال
   )155ص ، 1992، الطواب(

ويرى آخرون أن هذا التداخل ال يقتصر على وقت االختبار بل أن هذه األفكار تظهر  
ل خالل مهام وبالتالي تؤثر على فهم المعلومات مما يؤدي إلى الفش، أيضا أثناء اإلعداد لالمتحان

  )75ص، 2007، محمد(. التقييم
على أن  Mandler & Sarason  &Wineيتفق ماندلر وساراسون وواين وبالتالي  

متحان نفسه المتحان على األداء يحدث في موقف االنموذج التداخل يفترض أن تأثير قلق ا
يحدث بتركيز تفكير أثناء االمتحان  أي أن القلق؛ ويتوقف على مدى إدراك الطالب لهذا الموقف

 على أن يسترجع المعلومات المعروفة له تهمع قدر ،الطالب في عواقب النجاح والفشل
    )22ص، 1999، عجمي(. ويستخدمها بطريقة جيدة

التي تناولوا فيها آثار ) Head & al )1983وما يؤكد هذه النظرية دراسة هيد ورفاقه  
وأشارت النتائج ، وحالة القلق لدى طلبة الجامعةصعوبة االختبار في إدراك صعوبات االمتحان 

لكن التأثير كان داال بالنسبة ، إلى أن أثر مستوى صعوبة االختبار لم يكن داال على حالة القلق
  ) 112ص، 2001، األحمدفي (. إلدراك صعوبة االمتحان

 Lazarusالزروس وديلونجسمتحان حسب هذه النظرية كما يراها التعامل مع قلق االو 

& Delongs )1983 (ان حتى يقوم بعملية متحالموقف  تلميذتتمثل في أنه ما إن يتعرض ال
  )161ص ، 2001، بدويفي (. يتداخل مع المهام المطلوبة ألداء االمتحان تقدير معرفي سلبي



84                                                                                                الفصل الثاني   ان ومكوناتـهـالمتحقلـق ا  

بأن قلق االمتحان هو  Ellisوما يؤكد وجهة نظر هذه النظرية ما يشير إليه إليس  
ج عن معتقدات الشخص الالمنطقية الالعقالنية حول الذات وحول حالة أخذ اضطراب انفعالي نات

أن قلق ) Oliver)1975 كما يؤكد أوليفر. والتي هي السبب األساسي النزعاجه، االمتحان
االمتحان يثار بواسطة المعتقدات الالعقالنية والتوقعات المأساوية التي هي استجابات متعلمة 

وبالتالي تشكل الشعور بالتهديد المدرك ، ستذكر قبل وأثناء االمتحانبصورة مبالغ فيها والتي ت
واألذى الذي ينبع من عدم المقدرة المتوقعة لتلبية هذه المطالب الالعقالنية وتهويل  ،بالخطر
  .القلق الالعقالني أثناء االمتحانوتكون هذه التوقعات المأسوية عند الشخص  ،النواتج
أن سبب قلق االمتحان هو أن العبارات التي يقولها ) Oliver )1975ويشير أوليفر  

مما يعطل التركيز الصحيح على ، الشخص لذاته بناء على معتقدات العقالنية عديدة تخلق القلق
  : مهمة أداء االمتحان وهذه المعتقدات الالعقالنية حسب إليس هي

يجب : " ا العقالنيا وهوفالفرد يصبح قلق في االمتحان بسبب لديه معتقد: الخوف من الفشل -
ألنه يعتقد بأن الحاجة إلى التحصيل أمر ضروري وأنه إذا لم ينجح فهذا يعني أنه لن ؛ "أن أنجح 

الفرد الحقيقي للفشل في يحتمل ذلك فيشعر بالتهديد ويكون سبب هذا التهديد تقرير تقدير 
  .االمتحان

أي إذا لم ؛ )التحصيل(قطعيا لألداء  تتضمن معيارا" يجب أن أنجح " : إن جملة: تحقير الذات -
كما يتوقع بأن الفشل ، "إذ فشلت في االمتحان فأنا إنسان فاشل " : ينجح فإنه شخص ال قيمة له

ة القلق ويصبح سلوكه قاهرا سيستمر وتصبح هذه التوقعات دعامات ذاتية تؤدي إلى استمراري
  .للذات

أي شيء أقل من الكمال هو فشل بالنسبة و، يطلب الشخص أن يكون كامال بكل شيء: الكمال -
  .  ويعتبر الخوف من الفشل هو دافع لقلق االمتحان. له
فإذا لم ينجح في االمتحان ، يطلب أن يكون الشخص محبوبا من الناس دائما: الحاجة للحب -

 لذا فإن الفرد، فإنه يعتقد بأنه سوف يخسر حب اآلخرين له وستتغير معاملة األهل واألصدقاء له
الذي يخاف من تقديم االمتحان سوف يكون لديه عادة قلق حول ماذا سيحدث له إذا فشل في 

فهذه النتيجة المفزعة . أو يرفض من والديه، كأن يرفض من زمالئه ويشعر بالكآبة ،االمتحان
فه أكثر من تجربة االمتحان والذي يعتقد بأنها تخي ،سيتخللها حالة من الشعور بأنه عديم الثقة

  .هانفس
بحيث يتوقع الفرد مع أنه مستعد بصورة كافية في : اإلعاقة واحتمال اإلحباط المنخفض -

إنه يجرب اإلحباط . ولكنه يشعر بأنه عاجز عن إيجاد الحل، االمتحان وأنه يعرف اإلجابة



85                                                                                                الفصل الثاني   ان ومكوناتـهـالمتحقلـق ا  

يجب أن أكون قادرا على اإلجابة على ، يجب أال يحدث هذا لي: والغضب وأنه يقول لنفسه
فهو غير قادر على التعامل مع أحاسيس اإلحباط لديه ويصبح دقيقا .  ا حصل لي ؟ماذ, السؤال 

  .  جدا في البحث عن إجابات مناسبة وحلول بديلة وتكون النتيجة االرتباك واالنسحاب ثم النسيان
يواجه الفرد ذو قلق االمتحان المرتفع قلقا حول ذاته في االمتحان : القلق حول قلق االمتحان -

 إنني دائما هكذا،، إنني أعرف بأنني سأصبح عصبيا: بح قلقا حول قلقه فنجده يقول لنفسهكما يص
ففي اللحظة التي يقول فيها الشخص لذاته أنه ال يستطيع منع الخوف  .إنني ال أستطيع منع ذلك

والقلق فإنه يخلق عجزا ويأسا ذاتيا ويضمن الفشل وتكون النتيجة مزيدا من تحقير الذات 
     )17-13صص ، 1991، الشوبكيفي ( .والكآبة
  Morris & Liebert دراسات موريس وليبرت: وقد قامت دراسات كثيرة من مثلها 

، 1987، الشناويالهواري و( .كما أكدها الهواري والشناويوأيدت نتائجها هذه النظرية ) 1970(
   )175ص
  : تجهيز المعلومات ةنظري -3

متحان حسب بنجامين ذوي القلق العالي لال الميذتووفقا لهذه النظرية يعود قصور ال
مراجعتها  تنظيمها أو إلى مشكالت في تعلم المعلومات أو )Benjamin & Al  )1981وزمالئه
في التحصيل  نخفاضالأنهم يرجعون ا أي؛ متحان ذاتهالاستدعائها في موقف ا متحان أوقبل اال
            أو" التشفير " عمليات  في إلى قصورمتحان الذوي القلق العالي في موقف ا تالميذعند ال

) 202ص، 2005، رزق(. "متحان الستدعائها في موقف ااتنظيم المعلومات و" أو ، "الترميز " 
في االمتحان يختلف باختالف استراتيجيات الترميز المستخدمة  وبهذا فإن مستوى قلق التالميذ

  )23ص، 1999، العجمي(. لديهم
 Benjamin & Mckeachine & Lin ولين نكل من بنجامين ومكيشيوقد حاول  

أصحاب  تالميذنجاز السيئ للإلالتحقق من فائدة نموذج تجهيز المعلومات في تفسير ا )1987(
ذوي  تالميذلل دراسةستخدام أسلوب يقيس تنظيم مواد الامتحان عن طريق في اال القلق العالي

  .  قف حقيقي في قاعة الدراسةوفي مو، القلق العالي بطريقة مباشرة
متحان لديهم ذوي القلق العالي في اال تالميذولقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن ال 

أي أن هؤالء ؛ اآلخرين ذوي القلق المنخفض تالميذمقارنة بال، دراسيةمواد الالقصور في تنظيم 
كما بينت ، مواقف غير التعليميةحتى في ال وادليس لديهم القدرة على تنظيم مفاهيم الم تالميذال

ولهذا يبدوا أن أحد أسباب . النتائج أيضا أن التنظيم السيئ يرتبط باإلنجاز األكاديمي الضعيف
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قصور عادات دراسية سيئة ومتحان يعود إلى الالعالين في قلق ا تالميذهذا اإلنجاز السيئ عند ال
  )157ص  ، 1992، بالطوافي (. تنظيم المواد التي سبقت دراستهاتعلم و في
  :قصور التعلم نظرية –4

هذا النموذج الذي يوضح مدى تأثير ) Culler & Holahan )1980قدم كولر وهولهان  
ذوي القلق المرتفع والقلق  في اإلنجاز األكاديمي عند التالميذ القدرات العقلية وسلوك االستذكار

االمتحان لديهم قدرات عقلية منخفضة  ذوي القلق المرتفع في فالتالميذ.  المنخفض في االمتحان
وبهذا فإن استجابات ، ونتيجة لذلك فإن إنجازهم األكاديمي منخفض، وعادات دراسية غير مناسبة

االنشغال الناشئة في موقف االمتحان إنما هي نتيجة القلق المتزايد الذي يعود لمعرفة أقل بالمواد 
 وهذا يعني أن التلميذ. اد المناسب لالمتحانالدراسية بسبب القدرات المنخفضة أو عدم اإلعد

وبالتالي لم يعد نفسه جيدا لالمتحان يمكن أن يتعرض ، الذي ليس لديه مهارات استذكارية عالية
وبالتالي يكون لديه انتباه أقل لمهمة ، لدرجة عالية من االنشغال أثناء موقف االمتحان نفسه

    )22ص، 1999، العجميفي (. االمتحان
بأن االهتمام بالعادات الدراسية يعتبر محورا مهما ) 1984(ذلك جابر عبد الحميد  ويؤكد 

حتى يصبحوا قادرين على ، المعرفية واإلنجاز الفعلي لهم التلميذ لتحسين مستوى قدرات
، رزقفي (. استرجاع المعلومات المعروفة لهم بسهولة في مواقف االمتحان التي يحيطها القلق

  )202ص، 2005
  : رية القلق الدافعنظ -5

متحان تعمل المتحان على أساس أن الدوافع المرتبطة بموقف االتفسر هذه النظرية قلق ا 
وبهذا . وقد تؤدي في النهاية إلى أداء مرتفع، ستجابات المناسبة للموقفالستثارة ااو على حث

  .  متحانستجابات المناسبة لموقف االستثارة االاوظيفته  يعمل القلق كدافع
التي تقوم على   Taylor & Spenceويدعم هذا النموذج وجهة نظر تايلور وسبنس 

، الصفطيفي (. ويدفع الفرد للعمل والنشاط، أساس أن للقلق خاصية الدافع الذي يوجه السلوك
  )75ص  ، 1995

 تلميذأن شعور ال" القلق الدافع " في نظريتهما   Taylor & Spenceوأكد تيلور وسبنس 
في (. فيحصل على درجات مرتفعة، متحان صفة حسنة تدفعه إلى تحسين أدائهاالبالقلق في 

  )159ص ، 1982، مرسي
أي ؛ والنشاط وبين القلق بين الدافع الذي يدفع الشخص للعمل اوهذا يعني أن هناك ربط 

.  ختباري يشعر بالقلق الذي يحفزه على إنجاز مهامه بنجاحاأن اإلنسان عند ما يكون في موقف 
  )52ص ، 1994، سماعيلإ(
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متحان في ضوء وقد أجريت دراسات كثيرة على عالقة القلق بالتحصيل الدراسي في اال 
أي كلما ؛ وأشارت نتائجها إلى وجود عالقة موجبة بين القلق وأداء األعمال. مفهوم هذه النظرية

.  خفض الدافع في  هلوفسر الباحثون هذه العالقة في ضوء نظرية . زاد القلق زاد تحسن األداء
أي كلما زاد ؛ متحانوالتحصيل في اال وأشارت نتائج أخرى إلى وجود عالقة منحنية بين القلق

.  زدياد القلقان يصل القلق إلى مستوى معين بعده يضعف التحصيل بأالقلق تحسن التحصيل إلى 
ن المستوى األمثل والتي تقول أ، في عالقة الدافع باألداء هبوفسر الباحثون هذه العالقة بنظرية 

  )160ص  ، 1982، مرسي(. للدافع هو الوسط

  : القلق المعوق نظرية –6
بالقلق يجعله ينشغل بقلقه  تلميذمتحان على أساس أن شعور التفسر هذه النظرية قلق اال 

ص ،1982، مرسي(. متحان فيحصل على درجات منخفضةالنشغاله باإلجابة على أسئلة ااأكثر من 
159(  

ستجابات احيث إنه قد يثير ، تلميذسب هذا النموذج يعمل كمعوق لسلوك الوالقلق ح 
.  تلميذنخفاض مستوى أداء الاوقد يؤدي هذا إلى ، متحانالغير مناسبة لموقف ا أو مناسبة

التي تقوم على أن القلق كحافز في موقف ،  childويستند هذا النموذج إلى وجهة نظر تشايلد
 ،1995، الصفطيفي (. عالقة لها بالعمل استجابات ال الئمة للعمل أوقد يثير استجابات م، العمل
  )75ص 

متحان في ضوء عالقة القلق بالتحصيل الدراسي في اال نوقد أجريت دراسات كثيرة ع  
ودراسة ، )Braud Hurst  )1957هيرستدراسة برود : ومن أمثلتها، مفهوم هذه النظرية

وكلما كانت ، متحانأن القلق يعوق التحصيل في االشارت نتائجها إلى وأ Montaquoمونتاكو
   )160ص ، 1982، مرسيفي (. على األداء تلميذوأعاق ال المهمة صعبة كلما زاد القلق

  :تعقيب عن النظريـات
يمكن اإلشارة إلى بعض االختالفات التي حاولت الباحثة من خالل عرض هذه النظريات 

يل المثال ال الحصر اختالف هذه النظريات حول استخالصها من هذه النظريات منها على سب
فنجد بعضها قد أرجعت أسبابه إلى الماضي  ويتضح ، تحديد األسباب الكامنة وراء قلق االمتحان

بينما ترجع نظريات أخرى أسباب قلق االمتحان بدرجة ، ذلك بصورة جلية في نظرية التداخل
.  ة قصور التعلم ونظرية تجهيز المعلوماتأساسية إلى الحاضر الذي يعيشه الفرد كما في نظري

بل كما في نظرية بينما ترجع بعض النظريات أسباب القلق إلى عوامل تتعلق بالحاضر والمستق
  .حالة وسمة القلق
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وقد أجمعت جميع النظريات على أن القلق الشديد أو المبالغ فيه يؤثر سلبا على قدرات  
ذلك في عملية استيعاب وتجهيز المعلومات أو في  الفرد الالزمة ألداء االمتحان سواء كان

فهي ومع ذلك ، أو في عملية استرجاع المعلومات في الموقف االمتحاني، االستعداد لالمتحان
ففي  .ها قلق االمتحان على األداء وفي مصادر قلق االمتحانتختلف في الكيفية التي يؤثر ب

األساسي في حدوث قلق االمتحان بسبب تشتته نظرية التداخل يرى واين أن االنتباه هو العامل 
أما نظرية قصور التعلم ونظرية تجهيز ، بين االنشغال بالذات والتركيز على أداء االمتحان

في مهارات الطالب والعادات ترى أن العامل األساسي في حدوث قلق االمتحان هو  المعلومات
أما نظرية القلق كدافع . عداد لالمتحانوطريقته في االست، التي يتبعها في الدراسة واالستذكار
فسرت القلق كمعوق لألداء خاصة في  ونظرية القلق كمعوق، فسرت القلق كدافع لألداء واإلنجاز

  .  المهمات الصعبة
واالختالف بين هذه النظريات صفة محمودة لإلحاطة بكل جوانب ظاهرة قلق االمتحان   

عند  امتحان الذي يعتبر دافعلبعض في تفسير قلق االالحقيقة هذه النظريات مكملة لبعضها اوفي 
ي بحيث يحدث تداخل بين التقييم السل، مرتفعا ويكون معوقا إذا كان، ومتوسطا ما يكون معتدال
الفشل في أداء  يحدثنتباه وينعدم التركيز وفيتشتت اال، متحان وبين أداء المهمةللذات وموقف اال

والتي تؤدي بدورها إلى قصور في تعلم ، راسية السيئةباإلضافة إلى العادات الد. المهمة
  .  متحانالستدعائها في موقف ااالمعلومات وتنظيمها ومراجعتها و

  :متحانقياس قلق اال: ثامنا
نشطت البحوث التجريبية حول القلق منذ منتصف القرن العشرين بعد أن نشرت جانيت 

، ولي آغا(.  Manifest ansciety scaleمقياس القلق الصريح )Janet taylor  )1951تيلور
  )10ص ، 1988

إال أن ، هتمام في تلك الفترة على قياس القلق العام وخاصة في مرحلة الطفولةالوتركز ا 
هتمام الكبير الذي أبداه الباحثون أنه بجانب اال أوضح) Neighswonder  )1971نايزوندر

متحان كشكل قلق اال: مثل، هع أخرى منهتمام النسبي بدراسة أنوابالقلق العام ظهر أيضا اال
  )297ص ، 1987، شعيب( . محدد من القلق المرتبط بمواقف التقويم والتقدير

متحان يعود إلى أهمية هذا إذ تشير ليلى عبد الحميد إلى أن اهتمام العلماء بقياس قلق اال 
، الصافيفي (. قويمويؤثر في أدائه في مواقف الت، العامل الموقفي الذي يتدخل في درجة الفرد

  )74ص ، 2002



89                                                                                                الفصل الثاني   ان ومكوناتـهـالمتحقلـق ا  

ومن أشهر ، يررذاتية التق معظمهاوفي ، متحانوقد أعدت مقاييس عديدة لقياس قلق اال 
  : هذه المقاييس ما يلي

 الذي طوره ألبورت وهابر AAT( Achievement anxiety test(مقياس قلق التحصيل * 

Alport & Haber )1960( ، قيس مستوى القلق المعوق عشرة منها ي، فقرة 28يتكون من 
في ( .وعشرة تقيس مستوى القلق الميسر وباقي الفقرات تقيس مستويات أخرى من القلق

 )3ص، 1989، دمرجيان

 the mandler - sarason test Anxietyمتحان الساراسون لقلق ا -يان ماندلر بستا  *

questonnaire  )1952( .) 106ص ، 2001، حدادفي (  
ويتكون من خمسة عوامل ، )305ص ، 1987(إعداد علي شعيب  من متحانالمقياس قلق ا  *
   ةيت الشفومتحاناوالخوف من اال، المتحانوالضغط النفسي ل، متحانالرهبة من االوالخوف : هي

  .  متحانالضطرابات النفسية والجسمية المصاحبة لالوا، لالمتحانوالصراع النفسي المصاحب 
   Sarasonوضعه ساراسون، TAS  (The Test Anxiety  scale(المتحان مقياس قلق ا  *

وكذلك  نوحسن عالم، ومحمود عوض اهللا، ومحمود عكاشة، باللغة العربية أحمد عودة وأعده
  )72ص ، 1988، عودةفي (.  ومدحت عبد الحميد، أعده رشاد دمنهوري

والذي   The suinn test Anxiety Behaviour testالمتحانمقياس سوين لسلوك قلق ا  *
وقد تكون االختبار في ، بتقنينه وتعديله ليناسب البيئة األردنية) 1984(قام أبو زينة والزغل 

، دائما(صورته المعربة من أربعين فقرة يقابلها أربعة احتماالت لإلجابة تعكس الشعور بالقلق 
  )29ص، 1993، فرح وآخرونفي (. )وأبدا، أحيانا، غالبا
يزاك فريد إوضعه   The Friedben test Anxiety scaleالمتحانلق امقياس فريدبين لق * 

جتماعي الزدراء االا: ومن مقاييسه الفرعية، Friedman & Bendas وجاكوب بينداسمان 
  )102ص، 2000، زهرانفي (. والتوتر، عاقة المعرفيةإلوا
  )50-1ص ص، 1984(من إعداد حسنين الكامل ، اختبار القلق المدرسي للمرحلة الثانوية *

، قلق االمتحان، األعراض الجسمية للقلق: فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي 65ويتكون من 
ال تنطبق ، تنطبق علي(ويجاب عن كل منها بفئتي  .والقبول االجتماعي، عدم الميل الدراسي

  .  )علي
ياس مق(ويعرف أحيانا باسم  Test Anxiety inventory (T A I)قائمة قلق االمتحان  *

ويتكون من . )1978( Spielberger & alوضعه سبيلبرجر وآخرون ، )االتجاه نحو االمتحان
.  )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا(ويجاب عنها باختيار بديل من أربعة اختيارات لإلجابة ، فقرة 20

كذلك  وأعده، وأعده أيضا نبيل الزهار ودنيس هوسفر، وقد أعده باللغة العربية أحمد عبد الخالق
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ويقيس الفروق الفردية لموقف .  وأعدته كذلك ليلى عبد الحميد، ماهر الهواري ومحمد الشناوي
االختبار والمقاييس الفرعية لها تحدد عامل االنزعاج واالنفعالية كمكونين رئيسيين لقلق 

  ) 4ص، 1989، دمرجيانفي (. االمتحان
 37د تمت ترجمة فقراته والبالغة وق، (TAS)لقلق االختبار   Sarasonمقياس ساراسون  *

فقرة من األصل اإلنجليزي إلى اللغة العربية من قبل أربعة مختصين في القياس والتقويم 
وقام سليمان عودة بالتوفيق بين هذه الترجمات لوضع المفردات األنسب  ،التربوي بشكل مستقل

، 3، 2(وهي ذات األرقام وقد حذفت أربع فقرات  ،في إعطاء المضمون الدقيق للفقرة الواحدة
وأصبح عدد الفقرات بالصورة ، ألنها تتناول مواقف خاصة في مجتمع التقنين للمقياس) 20، 9

، نعم(ويتم اإلجابة عنها بفئتي ، فقرات منها سلبية 6فقرة منها إيجابية و 27 ،فقرة 33النهائية 
  ) 80- 68صص ، 1988، عودةفي (. )ال
وهو من  Test Anxiety scale for children (T A S C) مقياس قلق االمتحان لألطفال *

والصورة الحديثة للمقياس باللغة اإلنجليزية تتألف من ، Srason & alإعداد ساراسون وآخرون 
وخفض عدد ، فقرة 42فقرة وهي صورة منقحة عن مقياس قلق االمتحان الذي يتألف من  30

وقد  .)ال، نعم(ويجاب عن كل منها بفئتي ، يفقرة مصاغة باألسلوب االستفهام 30فقراتها إلى 
كما قام مغاوري عبد الحميد مرزوق بتعريبه ، قام أبو صبحة بتعريبه وتقنينه على البيئة األردنية

بمراجعة فقرات المقياس حيث ) 1991(كما قامت أيضا الشوبكي ، وتقنينه على سلطنة عمان
فقرة  38وبذلك أصبح المقياس يتكون من ، قامت بتعديل وإضافة عدة فقرات جديدة إلى المقياس

تتدرج اإلجابة عن كل منها وفق أربعة اختيارات ابتداء من أوافق بشدة وانتهاء إلى ال أوافق 
  )  101- 93صص ، 1991، مرزوقفي (. بشدة

عبارة  93ويتكون من ، )102ص، 2000(مقياس قلق االمتحان من إعداد محمد حامد زهران  *
)  نادرا، أحيانا، غالبا(بديل من ثالث اختيارات لإلجابة تعكس الشعور بالقلق  يجاب عنها باختيار

انزعاج ، توتر أداء االمتحان، ارتباك االمتحان، رهبة االمتحان: أبعاد هي 6ويتكون من 
  .  واضطراب أخذ االمتحان، نقص مهارات االمتحان، االمتحان

ص ص ، 2004(عداد فوقية حسن رضوان مقياس المكونات اإلدراكية للقلق الموضوعي من إ *
، ال تصف حالتي(عبارة أمام كل عبارة خمسة خيارات هي  47ويتكون المقياس من  ،)1-19

ويقيس المقياس بعدين ، )تصف حالتي جيدا جدا، الحالة قوية، الحالة معتدلة، تصف حالتي
  .  Emotionalواالنفعال ، Worryاالنزعاج : أساسين كمكونات أساسية للقلق كحالة وهما
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وقد ، والمالحظ للمقاييس واالختبارات التي أعدت لقياس قلق االمتحان كثيرة ومتنوعة
مما يؤكد أهمية هذا العامل وخطورة تأثيره الكبير في إنجاز وأداء الفرد في ، شملت أبعاد عديدة

  .ختلف المراحل التعليمية والعمليةماالمتحان في 
  :لـصة الفصخال

متحان يعد من بين الأن قلق ا، ل عرضنا لعناصر هذا الفصلتضح من خالالقد  
المدارس  تالميذالمشكالت التي تحتل مكان الصدارة في قائمة المشكالت الدراسية التي يواجهها 

  .  بصفة عامة
وبين عوامل ، فردمتحان وليد عملية التفاعل بين العوامل الشخصية للالويعتبر قلق ا 
ذه العوامل لتدعم المكونات المعرفية التي بدورها تحفز المكونات ختباري وتجتمع هالالموقف ا

العصبية ورتباك والخوف الوا كنقص الثقة بالنفس، وتظهر بعض المظاهر النفسية، نفعاليةالا
كالغثيان واإلغماء وتصبب العرق وارتعاش اليدين  ، وبعض المظاهر الفسيولوجية .الشديدة

  .  متحاناللتجنب موقف ا فردها الوكلها وسائل تكيف سلبية يلجأ إلي
وبالتالي فهو يمثل ظاهرة سلوكية وعقلية تجمع بين النمطين السلوكي الظاهر والعقلي   
وبهذا فهو يعمل ، إلى تحقيق أداء أفضل فردوله جانبين أحدهما إيجابي ومحفز يدفع ال، المستتر

 فردوالجانب اآلخر سلبي يعيق ال. متحانالستجابات المناسبة لموقف االكدافع وظيفته استثارة ا
ويثير استجابات غير مناسبة لموقف  فردوبهذا فهو يعمل كمعوق لسلوك ال، لبلوغ أهدافه

للوقوف على أهم السمات ونتيجة لذلك وجب تحليل هذا المتغير وتحديد أهم مظاهره  .متحانالا
األخرى كتحليل الكتابة  التي تميز األفراد ذوي قلق االمتحان المرتفع واستخدام بعض الوسائل

وهذا . هؤالءبها كتابة تميز خصائص التي تالبعض  ثال في تحديد هذه السمات أو الكشف عنم
ولكن  قبل التطرق لذلك وجب التعرض لموضوع ، يتطلب التطرق لموضوع الكتابة وتحليلها

ض الطرق وكذلك بع، الشخصية باعتبار أن تحليل الكتابة تكشف عن الكثير من سمات الشخصية
 .  األخرى لقياس الشخصية تعتمد على علم الجرافولوجيا
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  : تمهيــد

اهتم علماء النفس منذ وقت مبكر من تاريخ تطور علم النفس بموضوع الشخصية  
إذ إن الشخصية ، فالشخصية تمثل لجميع الدراسات النفسية المختلفة نقطة البدء ونقطة النهاية

وعن أحسن الشروط ، ألننا نود أن نكشف عن فاعلية الفرد في مجال معين؛ تمثل نقطة البدء
ف ألن فهمنا للشخصية كما تسلك في مختل، وهي نقطة النهاية، تحقيق هذه الفاعليةالكفيلة ب
الكلية العامة التي تؤدي بدورها إلى وضع القوانين التي  يضفي على العلم صفة، المجاالت

  . تخضع لها الظواهر النفسية
فنالحظ ، وعادة ما نقضي وقتا طويال نحاول فيه التعرف على شخصيات من حولنا

األفراد  إال أن المالحظة السطحية لتصرفات، واستجاباتهم في المواقف المختلفة، تهمحرك
واستخدام نتائج تلك المالحظة في وصف سمات شخصيات هؤالء  وسلوكهم في مواقف معينة،

ل ذلك أن تصنيف الناس في فئات معينة بوصفهم بصفات مث. األفراد يشوبها عيوب خطيرة
ذلك دون اعتبار للعديد من الصفات األخرى التي تسهم في  وغير ،حاد الطبعو، منعزل، كريم
  . ن بروفيل الشخصية للفرد يعتبر أمرا معيبايتكو

وهو يكون مع هذه البيئة ، والفرد يعيش في بيئة مادية واجتماعية تؤثر فيه ويتأثر بها
كي بين عدة قوى وما أنماط سلوكه وشخصيته عامة إال نتاج ذلك التفاعل الدينامي، وحدة متكاملة

وبعضها اآلخر يرجع إلى مقومات مجاله ، وعوامل بعضها يرجع إلى تكوين الفرد البيولوجي
وبهذا تكون المصدر الرئيسي ، وتعتبر شخصية الفرد المحصلة النهائية لهذا التفاعل، السلوكي

    . لجميع المظاهر النفسية
المصطلحات فهما وتفسيرا يعتبر من أصعب  –رغم ألفته وشيوعه  –ومصطلح الشخصية 

إال أن تعريف هذا المصطلح ، على الرغم من أن أغلبنا لديه تصور بديهي لمعنى الشخصية
فقد تلقي الضوء . ألنه مصطلح متعدد الوجوه؛ علميا في مجال علم النفس من الصعوبة بمكان

وكيف يبدو ، على الجوانب أو المظاهر الجسمية الخارجية للشخصية والجانب االجتماعي فيها
غير أن هذا التصور البديهي لمفهوم الشخصية غالبا ما يهمل بعض ، الفرد في مواجهة اآلخرين
أي يمكن أن تكون ، أن شخصية الفرد توجد حتى في غياب اآلخرين: االعتبارات المهمة أهمها

  .يبرر تعدد تعريفات الشخصية و ماللشخصية جوانب غير مرئية وه
خالل عرض معنى الشخصية لدى مجموعة من العلماء  وهذا ما سنتعرف عليه من

مع استخالص أهم الخصائص ، وتوضيح الجوانب التي ركزوا عليها في تعريفاتهم والباحثين
كما يتم التأكيد . باإلضافة إلى طرق قياسها، وكذلك العوامل المؤثرة فيها، التي تميز الشخصية



                     94                                                                                                                       الفصل الثالث

  

 

  الشخصية وسماتها         

 ؟وماذا يعني هذا المصطلح، السماتو جانب وه، على أهم جانب ركزت عليه التعريفات السابقة
مع التأكيد على أهم النظريات التي فسرت الشخصية وفق مفهوم ، وما هي أنواعها وخصائصها؟

  . السمات
  : ةـالشخصي :أوال

  :تعريف الشخصية – 1
ولهذا تعددت اآلراء . علم النفس تعقيدا وتركيبا فإن تعريف الشخصية من أكثر تعاري

واختلفت تعاريفها ، والت التي تعالج مفهوم الشخصية وطبيعتها وخصائصهاوتباينت المحا
حيث أحصى العالم ، وصعب على الباحثين أن يتفقوا على تعريف ثابت لها، اختالفا كبيرا

  : أكثر من خمسين تعريفا للشخصية وسوف نورد البعض منها Allportألبورت 
  :التعريف اللغوي -1-1

وقد جاء تعريف كلمة شخص في . "شخص " اللغة العربية من في " شخصية " تأتي كلمة 
وهو كذلك سواد اإلنسان تراه ، اإلنسان وغيره، إنها تعني جماعة شخص، )معجم لسان العرب(

أنه كل جسم " : وفي معنى آخر للشخص. فقد رأيت شخصه، كل شيء رأيت جسمانه، من بعيد
، 2005، الداهري(. "ير عنها لفظ الشخص والمراد به إثبات الذات فاستع .له ارتفاع وظهور

   )87ص
" وفي الكثرة ، "أشخص  "والشخص سواء اإلنسان أو غيره تراه من بعد وجمعه في القلة 

، 2007، عطية(. "خرج من موضع إلى غيره ، يشخص شخوصا: بفتحتين) شخص(، و"شخوص 
  ) 4ص

أو  ،نظر إلى: )شخص الرجل(وكلمة . أي فتح الرجل عينيه ال بطرف؛ وشخص البصر"
كما نقول شخص الدور ، عندما تقول الطبيب شخص المرض. وشخص بمعنى عاين. حضر أمام
  ) 5ص، 2007، عطية(. "ومشخص بمعنى مجسم، بمعنى مثله

كل جسم له ارتفاع ": وهو وانتقل المصطلح من المستوى المادي إلى المستوى المعنوي
وقد ورد هذا االستخدام في المعاجم . "لفظ الشخص والمراد به إثبات الذات فاستعير لها، وظهور
صفات تميز : الشخصية"فقد ورد أن ) وهو معجم حديث(أما في المعجم الوسيط ، القديمة

، "، وإرادة وكيان مستقلذو صفات متميزة: ويقال فالن ذو شخصية قوية. الشخص من غيره
  ) 63ص، 2007، عبد الخالق(. وهذا استخدام حديث
أن الشخصية هي كلمة حديثة االستعمال قد ال يتوفر لها تعريف ) 1987(فاعي وقد أكد الر

تعني صفة تميز الشخص عن غيره وأن استعمالها  انهوإن وجدت فإ، عاجم اللغة العربيةفي م
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في (. أي كل ما في الفرد مما يؤلف شخصيته الظاهرة ؛يأتي أساسا من معنى كلمة شخص
  .)87ص، 2005، الداهري

ل ـريف الشخصية في اللغات األخرى متقاربا وجميعها مشتقة من األصي تعـويأت
. أو الوجه المستعار الذي يظهر به الشخص أمام الغير، ومعناه القناع Personaالالتيني للكلمة 

ان استعمال هذا اللفظ مرتبطا بالتمثيل المسرحي حيث يبدوا الشخص للغير عن طريق ما ـوك
ومع مرور الزمن أطلق على  )26ص، 1998، عبد الرحمن(. ةث وحركات ظاهرـيأتيه من حدي

ثم تطور ، على الممثل نفسه أحيانا وعلى األشخاص عامة أحيانا أخرى Personaلفظ 
عبد (. والصفات المميزة له يشير إلى الفرد كما يبدو لآلخرينح وتعددت معانيه لـالمصطل
ية من شخص وهو سواد اإلنسان أما في اللغة العربية فأصل الشخص )63ص، 2007، الخالق

الذاتية يدل عليه من الخصائص الفردية أو  أو ما، أي معالم اإلنسان؛ ديوغيره تراه من بع
  .)9ص، 2007، عطية(. المميزة

  : التعريف االصطالحي -1-2
ولذلك فهناك ، اتفق العلماء على أنه من الصعب إيجاد تعريف واحد وشامل للشخصية

  : منهاالعديد من التعريفات 
مجموعة من األفعال التي تؤثر في " : الذي عرفها بأنها Flemingتعريف فليمنج 

  . "بمعنى الهالة االجتماعية للفرد  .اآلخرين
المجموع الكلي لتأثيرات " : حيث يعرف الشخصية بأنها اويعطي المليجي تعريفا مشابه

  )14ص 2000، أبو خاطرفي (. "الفرد في الجماعة 
بحيث يمكن مالحظة سلوك الفرد الظاهري ، سابقان يظهران الشخصية كمثيروالتعريفان ال

وعبر عنه واطسون . وهذا ما يعبر عن وجهة نظر السلوكيين، وبالتالي معرفة شخصيته
Watson هي مجموع أنواع النشاط التي يمكن التعرف على سلوك الفرد عبر فترة " : بأنها

". ة ليست سوى النتاج النهائي للعادات المنظمة لدينا وبمعنى آخر فالشخصي... كافية من الزمن 
  )16ص، 2001، القذافي(

فهي استجابات الفرد للمثيرات ، فعلى النقيض مما سبق، أما الشخصية لدى بعض العلماء
تلك العادات ذات " : بوصفه للشخصية أنها Guthrieوهو ما يراه جاثري  .االجتماعية في البيئة
  )14ص 2000، أبو خاطرفي (. "التي تتميز باالستقرار ومقاومة التغير األهمية االجتماعية و

فتعريفات كل ، وعدم شموليتها، ويؤخذ على أنصار التعريفات السابقة سطحية تعريفاتهم
من فليمنج والمليجي وواطسون تركز على تلك الجوانب التي تتعلق بتفاعل الشخصية مع 

بصرف النظر عن مالحظات الناس ، ظيم الداخلي للفردوتغفل مثل هذه التعريفات التن، اآلخرين
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فهو يقصر مفهوم الشخصية على ما  -كتعريف جاثري  –أما التعريفات األخرى ، السطحية
وتغفل ما قد يتمتع به الفرد من ، يبديه الفرد من استجابات خالل تفاعله مع المثيرات من حوله

وكأن ، خالل استجابته للمثيراتصفات وخصائص ونواحي أخرى قد ال تنعكس بالضرورة 
  .جرد آلة تخلو من اإلحساس والشعوراإلنسان م

حيث  ،Grifithsأما وجهة نظر علم النفس االجتماعي فتتضح من خالل تعريف جريفيث 
مجموع الصفات التي يتصف بها الفرد والناتجة عن عملية التوافق مع " : عرف الشخصية بأنها

على شكل أساليب سلوكية معينة للتعامل مع العوامل المكونة لتلك وهي تظهر . البيئة االجتماعية
  ) 17ص، 2001، القذافيفي (. "البيئة 

نظام موحد " : والتي أعتبرها، للشخصية Luikeوينسجم هذا التعريف مع تعريف ليكي 
  )15ص، 2000، أبو خاطرفي (. "للخبرة وتنظيم للقيم المتوافقة بعضها مع بعض 

بحيث ، المحدثين فقد حاولوا وضع تعريفات أشمل وأدق للشخصية أما علماء النفس
  .عوامل التي تسهم في بناء الشخصيةتتضمن جميع ال
التنظيم الدينامي داخل الفرد لألجهزة النفسية " : عرفها بأنها) Allport )1937فألبورت 

  )  15ص ،2001، القذافيفي (. "الجسمية التي تحدد طابعه الخاص في توافقه مع البيئة 
ما يمكننا أن نتنبأ بما يكون عليه سلوك " : الشخصية بأنها هي Cattelوعرف كذلك كاتل 

  ) 18ص، 2007، عطيةفي (. "الفرد في موقف معين 
ذلك النموذج الفريد الذي تتكون منه " : فعرف الشخصية بأنهاGuilford أما جيلفورد 

  )293ص، 2000، جبلفي (. "سماته 
ذلك التنظيم الثابت والدائم إلى حد ما لطباع الفرد " : عرفها بأنها Eysenck وكذلك آيزنك

  )293ص، 2000، جبلفي (. "ومزاجه وعقله وجسمه والذي يحدد توافق الفرد مع بيئته 
هي المجموع الكلي لما لدى " : أيضا بأنها Morton princeويعرفها مورتون برنس 

باإلضافة إلى ، ت ونزعات وغرائز وشهواتودفعا، الفرد من استعدادات بيولوجية موروثة
  )32ص، 1998، علي الشعارفي (. "النزعات واالستعدادات المكتسبة 

مجموعة واسعة من الصفات المميزة للفرد والتي " : بأنها Chafferكما يعرفها شافر 
، أبو خاطرفي (. "تتضمن المزاج واالتجاهات والسمات والخلق والتي يمكن أن تشكل الشخصية 

    )15ص، 2000
: مجموعة من السمات أو العوامل المتعددة مثل" : بأنها) 1992(ويعرفها كذلك جالل 
في (. "وغيرها ، واالتجاهات، والقيم، والميول، والذاكرة، والمكانية، القدرات اللغوية والعددية

  )7ص، 1999، العمري
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ثابت ودائم إلى حد  كبي مرعبارة عن نمط سلوك" : ويعرفها كذلك أحمد عبد الخالق بأنها
ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف والسمات ، يميز الفرد عن غيره من الناس كبير

، والنزوع أو اإلرادةوالوجدان أو االنفعال، ، والتي تضم القدرات العقلية، واألجهزة المتفاعلة معا
 لخاصة في االستجابةوالتي تحدد طريقة الفرد ا، والوظائف الفسيولوجية، وتركيب الجسم

    )64ص، 2007، لقاالخعبد (. "وأسلوبه الفريد في التوافق مع البيئة 
فتعريف ألبورت . ومن استعراض هذه التعاريف نجد أن كل منها ركز على جانب معين

Allport حيث يسلم هذا التعريف بالطبيعة المتغيرة ، له مركزه الخاص بين التعريفات األخرى
كما يركز على الجوانب الداخلية للشخصية أكثر من ، )التنظيم الدينامي(خصية واالرتقائية للش

ركز على مبدأ الفروق الفردية وعلى مفهوم  Guilfordأما تعريف جيلفورد ، المظاهر السطحية
وجالل يركز أيضا على السمات في تحديد  Chafferكما نجد أيضا تعريف كل من شافر ، السمة

أما ، على القيمة التنبؤية لمفهوم الشخصية Cattelضا مفهوم كاتل وكما يركز أي، الشخصية
أما ، فإنه يركز على جهاز السلوك النزوعي والتركيب والتنظيم Eysenckتعريف أيزنك 
وكذلك  ،فإنه يعطي أهمية للنواحي الداخلية في الشخصية Morton princeمورتن برنس 

ألجهزة الفرد أو سماته التي تحدد طريقة الفرد تعريف عبد الخالق يركز على التنظيم الداخلي 
  .في االستجابة لمثيرات البيئة والتوافق معها

وهذه مجموعة من التعريفات المركبة تعطي صورة واضحة للشخصية من أنها نتاج 
أي تتعرض للمعطيات الداخلية ؛ وليست مجرد مثير أو استجابة فقط، عوامل فطرية ومكتسبة
كما يبدو من التعاريف تداخل العوامل المكونة ، نتاج العالقة بينهماوالعوامل الخارجية و

وقدرات متنوعة وعادات وقيم ، للشخصية والمؤثرة فيها من صفة عقلية ونفسية وعصبية
  . وغيرها

  : خصائص الشخصية – 2
  : ومن أهمها ما يلي، تمتاز الشخصية اإلنسانية بخصائص ذكرت في التراث السيكولوجي

لذا فإن مفهوم ، إلنسان وهذه إحدى ميزات اإلنسان عن غيره من الحيوانيشعر بها ا 
وعنها تصدر جميع مظاهر التكوين ، الشخصية لعله هو مفهوم النفس التي نشعر بها

  .ي والجسمي واالنفعالي واالجتماعياإلدراك
بمعنى أن الشخصية تختلف من فرد إلى آخر على الرغم من تشابه األفراد في ، التفرد 

  . ا بحكم نشأتهم في ثقافة واحدةض نواحيهبع
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حيث تدلنا مالحظة سلوك الشخص أن هناك نظاما ، الثبات النسبي والديمومة النسبية 
يفعل في وأن هذا الثبات يسمح بالتنبؤ بما س، معينا أو تنظيما معينا يبدو في سلوكه

  .المستقبل في مواقف محددة
فهي ليست ، لديناميكية بين الفرد وبيئتهحيث أنها تمثل العالقة ا، الشخصية مكتسبة 

  .وإنما هي نتاج للتفاعل االجتماعي، موجودة عند الفرد منذ والدته
فالشخصية متغيرة باستمرار نتيجة التفاعل بين ، أي الحركة المستمرة، الديناميكية 

ر وهذا التغير مستم، العناصر المكونة لها والمواقف والظروف البيئية التي يعيشها الفرد
  .تمرار حياة الشخصمع اس

ا على الشخصية ونوعيتها السلوك هو السمة الرئيسية والبارزة والتي نتعرف بواسطته 
  .ومكانتها

مظاهر السلوك المختلفة التي تعبر عن الشخصية يمكن أن تخضع للقياس في مستوياته  
  )16ص، 2000، أبو خاطر(. المتقاربة من التركيب والتعقيد

  : ةمكونات الشخصي – 3
تتميز الشخصية بتداخل مكوناتها واستمرار تفاعل عناصرها مع بعضها البعض مما يشكل 

ويالحظ كثرة الصفات . صعوبة عند محاولة إحصاء هذه العناصر أو تصنيف هذه المكونات
وهي إن اختلفت في ظاهرها  ،والقوائم الطويلة التي يلجأ إليها بعض العلماء في دراسة الشخصية

  .إنها تتفق على األبعاد الرئيسيةد والتفاصيل فمن حيث العد
فنجد علماء ، ويختلف الباحثون في الشخصية في نظرتهم لألهمية النسبية لهذه المكونات

النفس التربوي مثال يولون اهتماما خاصا للمكونات العقلية المعرفية كالذكاء والقدرات التحصيلية 
أما علماء ، نات الجسمية واالنفعالية اهتماما أكبربينما نجد علماء النفس الطبي يهتمون بالمكو

ومن . وهكذا ..النفس الجنائي والباحثون في اإلجرام فيؤكدون أهمية النواحي الخلقية واالجتماعية
  :  أهم هذه المكونات التي أجمع العلماء عليها ما يلي

انه الجسمي إن كثيرا من جوانب شخصية اإلنسان يعتمد على كي: المكونات الجسمية -3-1
ومن أهم النواحي . بل لعلى الجوانب الجسمية هي التي تحدد الشخصية تحديدا دقيقا ،الموروث

المظهر الجسمي العام من ناحية : الجسمية التي يظهر لها أثر واضح في تكوين الشخصية هي
والصحة العامة ، الطول والعرض وتناسق أجزاء الجسم وسرعة النمو الجسمي أو تأخره

والحيوية از الغدي وعملية الهدم والبناء، وسالمة الجه، وسالمة الحواس أو العاهات، ضوالمر
  )296ص، 2001، شاذلي(. والنشاط أو الخمول والكسل
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هي أهم مكونات الشخصية وتشمل كل ما يتصل : المكونات العقلية المعرفية -3-2
م والذكاء الذي يعتبر دعامة من باإلدراك والتصور والتخيل والقدرة على التذكر والتفكير والتعل

والدوافع الفطرية والتوفيق  عاتالتصرف والتوافق والحكم في النز من حيث، دعامات الشخصية
  )305ص، 2001، شاذلي(. ا وبين تقاليد البيئة ومقتضياتهابينه

هي عبارة عن حالة من التوتر في الكائن الحي المصحوب : المكونات االنفعالية -3-3
وتزداد شدة التوتر أو االنفعال ، يولوجية داخلية وتغيرات حركية أو لفظية خارجيةبتغيرات فس

وكذلك المواقف التي ، كلما تعرض الفرد لمنبهات مفاجئة لم يستعد لها بنمط معين من االستجابة
أو عند إثارة ، أو عند تحقيق األهداف الجوهرية ،يزداد فيها الخطر على ذاته الجسمية والنفسية

وهي تتضمن العواطف والعقد النفسية واالتجاهات العقلية والميول . فع أو عند إشباعهاالدوا
  )307ص، 2001، شاذلي(. والمزاج والسمات االنفعالية العامة والنوعية

والتوافق ، الخلق هو جانب الشخصية المتصل بالمظهر االجتماعي: المكونات الخلقية -3-4
ة والمثل العليا والعرف والقانون والمعايير السائدة في البيئة التي في المواقف المتعلقة بالقيم الديني

وهو نظام من االستعدادات النفسية التي تمكننا من التصرف بصورة ثابتة نسبيا ، يعيش فيها الفرد
، شاذلي(. حيال المواقف األخالقية والدينية واالجتماعية برغم وجود العقبات وضروب اإلغراء

  )313ص، 2001
هي جميع العوامل الخارجية التي تؤثر في الشخص من بدء نموه : المكونات البيئية -3-5

أو يتصل بالعوامل الثقافية من عادات ونظم ، سواء كان ذلك متصال بعوامل طبيعية أو اجتماعية
تربوية أو ظروف أسرية أو مدرسية وتأثير البيئة المنزلية والمدرسية واالجتماعية بتكوين 

  )315ص، 2001، ليشاذ(. الشخصية
حاول كثير من العلماء تقسيم الشخصية وتحليلها إلى وحدات أولية ورئيسية ثم تحليل  كما

هذه الوحدات بدورها إلى فروع وعوامل منفصلة إلى أن وصلوا إلى قوائم طويلة للصفات التي 
وقد وصل عدد هذه ، يصح دراستها للحكم على الشخصية حكما شامال من جميع النواحي

والواقع أن  )21ص، 2007، عطية(. صفة 17مثال إلى  Cattelصفات في قائمة صنفها كاتل ال
مهما اختلفت قوائم العلماء في ظاهرها وتفاصيلها فإن أغلبها يتفق على أن العوامل الرئيسية التي 

ر هذه ـوتظه، Lazarusتشارك في تركيب الشخصية هي ثالث عوامل كما حددها الزاروس 
ة ـأو بآخر في جميع النظريات المعروفة في مجال الشخصية بصورة عام العوامل بشكل

  : يـوه
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الدافع : عادة ما يذكر الدافع في نظريات الشخصية تحت أسماء متعددة منها: عــالدواف
المهم هو أن جميع هذه المفاهيم وما شابهها على أن الشيء . اجة والرغبة وغيرهاوالحافز والح

أو  ،أو بنشاط ما، ود نوع من الضغط الداخلي على الفرد للقيام بعمل ماتعني شيئا واحد وهو وج
وقد توجد بعض هذه . أداء سلوك معين إلرضاء ذلك الشعور مهما تعددت الصور التي تعبر عنه

الدوافع في صورة عضوية مما يسهل معه اكتشافها ومتابعة تطورها عن طريق مظاهر السلوك 
وقد توجد بعضها في . لمأكل والمشرب أو النوم أو الراحةمثل الحاجة إلى ا ،المصاحب له

الحاجة إلى الحب أو الصحبة أو الحاجة للمعرفة التي تدفع : صورة اجتماعية ووجدانية مثل
من أجل  ،الفرد إلى مواصلة القراءة واإلطالع على كل جديد فيها يميل إليه من فروع العلم

  .في ذهنه وإتقانها وترسيخ حقائقهاالتنوع في فهمها 
وإنما هو سلوك منظم وهادف في حالة أن سلوك الفرد ليس عشوائيا  ويعني :السيطرة

ويعني ذلك وجود جهاز للتنظيم العصبي يتكون من مراكز وشبكات عصبية . الشخصية السوية
وتتولى  ،تقوم بمهمة استثارة وتنبيه الفرد أو حثه على الكف والتوقف عن ممارسة سلوك معين

ركيا عضليا أو فكريا أو سؤولية التحكم في أي نشاط بشري وتنظيمه سواء كان حاألعصاب م
  .انفعاليا
لما كان من غير المعقول أن يترك األمر لدوافع الفرد في العمل بطريقة مطلقة لتحقيق : التنظيم

ة ـي ومخالفـحتى ولو أدى األمر إلى سلوك فوضوي أو غير اجتماع، أهدافه وإشباع حاجاته
درة ـولكي ال يصبح السلوك متناقضا مما يفقده صفة الثبات النسبي الالزم لتحقيق الق، نللقواني

لذا كان من الضروري وجود نوع من التنظيم الداخلي . على إمكانية التنبؤ به قبل حدوثه
مع مواصلة العمل على ، وك لضمان الكف عن تحقيق الرغبات غير االجتماعية مثالـللسل
ى ـخرى التي ال تتعارض مع االتجاهات االجتماعية وال تمثل خروجا علاء الحاجات األـإرض
إضافة إلى ذلك فإن التنظيم يقوم بوظيفة أخرى ال تقل أهمية عن . ن والنظم المعمول بهاـالقواني

الوظيفة األخرى وهي التنسيق بين عوامل الشخصية ومكوناتها المتعددة بحيث تبدو الصورة 
، 2001، القذافيفي (. اـفي شكل متناسق ومترابط مما يعبر عن وحدتهاإلجمالية لشخصية الفرد 

   )29- 27صص 
  : العوامل المؤثرة في الشخصية –4

  :في الشخصية مجموعة من العوامل هيتؤثر 



                   101                                                                                                                       الفصل الثالث

  

 

  الشخصية وسماتها         

أو العجز في ، يأو الجهاز الغدد، إن أي خلل في الجهاز العصبي: العوامل الحيوية -4-1
وبالتالي أنعكس ذلك على ، ل هذا يؤدي إلى تعطل أدائهاك، النمو الجسمي والتشوهات الخلقية

  .والسلوك وأدى ذلك إلى اضطرابهما الشخصية
تلعب الوراثة دورا هاما في تحديد خصائص الفرد الجسمية وتكوين جهازه : ةـالوراث -4-2

هذا وتنتقل الصفات ، العصبي المسئول عن استجاباته حيال مثيرات المواقف والدوافع المختلفة
  .جينات التي تحمل الصفات الوراثيةالوراثية من األجداد إلى الوالدين إلى األبناء عن طريق ال

تلعب البيئة دورا هاما في تكوين شخصية الفرد وتحديد أنماط سلوكه وسمات : ةـالبيئ -4-3
فإذا واجه الفرد أي مواقف ال يستطيع ، شخصيته عن طريق تعامل الفرد مع البيئة المحيطة

  .شخصيةفق معه في بيئته فإن ذلك سوف يؤدي إلى اضطراب الالتوا
يتضمن النضج عملية النمو التلقائي التي يشترك فيها األفراد جميعا فيتوقف : النضج -4-4

بناء الشخصية عليها  فإن سمات الشخصية والسلوك والتعلم للفرد ال يتم إال إذا سار النمو في 
  .إنه سوف يؤدي إلى اضطراب الشخصيةذلك فأما إذا خالف النمو ، طريقه الطبيعي

بالفرد إلى تعلم المعاني ألن التعلم يؤدي ؛ هو عملية الزمة لنمو الشخصية: التعلم -4-5
كما يساعد على سلوكه اإليجابي ومثل نشاطه العقلي الذي يكتسب فيه الخبرات  والرموز،
وأن معظم  ،شخصية الفرد ويتفاعل كل من النضج والتعلم ويؤثران معا في تكوين. الجديدة

   .السلوك ينمو ويتطور بفعل النضج والتعلم
ال شك أن الثقافة تؤثر في تكوين شخصية الفرد عن طريق تفاعل الفرد مع : الثقافة -4-6

المجتمع يؤدي إلى وال شك أن التغير السريع في ثقافة . المؤسسات الثقافية الموجودة في مجتمعه
  .اضطراب الشخصية

األسرة هي الجماعة األولية التي تشرف على النمو النفسي للطفل وتؤثر في : رةاألس -4-7
فالعالقة السليمة بين الوالدين والطفل واإلخوة تؤدي إلى تكوين ونمو . تكوين شخصيته

أما إتباع أساليب التربية الخاطئة في تربية األبناء يؤدي إلى اضطراب الشخصية . الشخصية
  .وعدم نموها

المدرسة هي المؤسسة الرسمية األولى التي يواجهها الطفل بعد األسرة : سةالمدر -4-8
وعن طريق مواكبة ، والتي تعمل على تكوين شخصيته السوية عن طرق معاملة المدرسين له

وكذا العالقة بينه وبين أقرانه من التالميذ ومدى تواجد األنشطة ، المنهج الدراسي لقدراته
  .ل فإنها تؤدي إلى اضطراب الشخصيةا أختلت هذه العوامفإذا م. المختلفة بالمدرسة
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تقوم جماعة الرفاق بدور هام في تكوين شخصية الطفل عن طريق : جماعة الرفاق -4-9
 .االشتراك معهم في النشاطات االجتماعية والهوايات والمشاركة الوجدانية في أفراحهم وأحزانهم

هذا إذا كانت . لجسمية والعقلية السليمة ونموهاكل هذا يؤدي إلى تكوين السمات االجتماعية وا
  .ة أدت إلى حدوث اضطراب في شخصيتهالجماعة حسنة أما إذا كانت الجماعة سيئ

وما تنقله وتذيعه من ، وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة: وسائل اإلعالم - 4-10
ويتوقف هذا . إلى هذه البرامجأفكار ومعتقدات تؤدي إلى نمو شخصية الفرد عن طريق استمالته 

  .امجالنمو للشخصية على مدى جدية وما تهدف إليه هذه البر
تقوم هذه الدور بالوعظ واإلرشاد والتربية الدينية التي تؤدي إلى صقل الشخصية : دور العبادة

    ) 372-368ص ص، 2000، جبل(. وتعمل على تكوين المثل العليا في الذات واألنا األعلى
  : قياس الشخصية طرق – 5

  : يمكن تقسيم أساليب قياس الشخصية إلى نوعين هما
تقوم هذه األساليب على أساس االنطباعات التي يكونها : األساليب غير العلمية - 5-1

فمن ، وذلك بالرغم من االعتماد على مؤشرات محددة، الفاحص عن شخصية المفحوص ككل
ومن هذه . وأن عمله نظيف ومرتب ،ومرتبةهندام الشخص يمكن القول بأنه شخصية منظمة 

وهذه األساليب نادرة  .الخ... راحة اليد األساليب لغة البدن والفراسة والتنجيم وقراءة الكف أو
  .وال يمكن اعتمادها، االستعمال حاليا

تتميز هذه األساليب بدقتها وموضوعيتها وصدق نتائجها وثباتها : األساليب العلمية -  5-2
وعلى المقارنة ، لى نحو يساعد على إعطاء معنى للدرجة التي يحصل عليها الفردوبتقنينها ع

وتتفرع هذه . بين األفراد وعلى تعميم النتائج على عدد كبير من األفراد بدرجة عالية من الثقة
  : األساليب في اتجاهين رئيسيين هما

يرون  ل العاملي وهمأصحاب مدرسة التحلي على رأس أتباع هذا االتجاه: االتجاه التحليلي •
 أن الشخصية مجموعة من السمات يمكن قياسها باستخدام االستبيانات واالستفتاءات

  .واالختبارات والمقاييس المتدرجة
يمثله أتباع مدرسة التحليل النفسي ومدرسة الجشطالت ويرون أن الشخصية : االتجاه الكلي •

المقابلة الشخصية والمالحظة والطرق وهذا االتجاه يستخدم ، تنظيم دينامي ال يقبل التجزئة
ومالحظة السلوك الكلي للفرد في مواقف وظروف ، )االختبارات االسقاطية(االسقاطية 

لذا كثيرا ما يستخدمان  التجاهين متكاملين وليس متعارضين،والواقع أن هذين ا. مختلفة
    )376-374ص ، 2000، جبل(. معا
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  : طرق أخرى لقياس الشخصية - 5-3
الجرافولوجية هي فن تشخيص وقياس الشخصية بواسطة تحليل خط : ق الجرافولوجيةالطر •

. وتتخذ هذه الطرق من الخط الكتابي للفرد أساس للحكم على بعض سمات شخصيته، الفرد
وهناك اختالف . فمثال من كان خطه يميل إلى االنحراف نحو األعلى كان يتصف بالطموح

فيرفض سيموندز ،بشأن إمكانية الخط كأداة تشخيصية في الرأي بين علماء النفس أنفسهم
Symonds بينما يؤيدها ألبورت وفرنون ، هذه الطرقAllport & Fernnon . وتأخذ

فئة تعاني من قلق خصائص خط اليد لدى هذه الطريقة في البحث الحالي لمعرفة بعض 
ومحاولة ، ة علميةاالستفادة من هذا العلم في بناء أدامن أجل ، )قلق االمتحان(الحالة 

  .لطرق العلمية األخرى المعروفة في المجال النفسيمكملة لاستخدامها كطريقة علمية 
ويقوم عمل ، من أحدث التطورات في أساليب قياس الشخصيةيعتبر : الحاسب اآللي •

وهي عبارة عن مواقف يستجيب لها بالضغط ، الحاسب اآللي على تقديم مثيرا للمفحوص
وبتحليل المثيرات واالستجابات يمكن تبيان وقياس سمات ، استجابتهعلى رقم يعبر عن 
  )334- 333صص ، 2001، الشاذلي(. شخصية المفحوص

  : ةـسمـات الشخصي :ثانيا
وال سيما لدى كاتل وأيزنك وغيرهم ، لقد احتلت السمات مركزا هاما في علم الشخصية

مات يمكن قياسها كأبعاد للشخصية  الذين رأوا أن الشخصية هي مجموع ما يمتلكه الفرد من س
حيث تكون الشخصية استنادا لذلك كالشكل الهندسي الذي له أبعاد يمكن قياسها لمعرفة 

  )76ص، 2009، القصيعة(. خصائصها
إذ تمثل السمات الوحدات ، ويعد مفهوم السمة من المفاهيم الهامة في نظريات الشخصية

بين األشخاص ال تظهر في صفاتهم الجسمية فقط  والفروق، البنائية اإلنسانية في الشخصية
ولكنها أيضا تظهر في سمات ، )الخ... لون البشرة والعينين والشعر و زنكالطول والو(

والتي تعطي لكل منهم فرديته ، فسمات الشخصية تحدد الطرائق المميزة لسلوكهم .شخصياتهم
العوامل الوراثية والعوامل وتتوقف سمات الشخصية على كل من  .التي يتميز بها عن غيره

  .ها والتعرف إليها ووصفها وقياسهاكما أنه يمكن الكشف عن، البيئية
إذ تعد عامال ، وتعد سمات الشخصية من الموضوعات التي أهتم علماء النفس بدراستها

المالمح مما يسهم في إمكانية التعرف إلى ، مهما وفاعال في الكشف عن شخصيات األفراد
ومن ثم إمكانية التعامل معها ، وإمكانية التنبؤ بتصرفاتهم وأفعالهمه الشخصيات، الرئيسية لهذ

  .النفسي وأساليب التربية المختلفةوالتحكم فيها من خالل أساليب اإلرشاد والعالج 
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ونقاط ضعفها وقوتها  ، ولما كان لكل شخصية سماتها التي تحدد خصائص هذه الشخصية
أهتم علماء نفس الشخصية بتحديد السمات ذات الثبات ، كيفومدى مرونتها وقدرتها على الت
، الالمباالة، القلق، الشجاعة: فيتميز بعضهم عن بعض مثل، النسبي والتي يختلف فيها األفراد

  )  84ص، 2006، الشميري(. الخ... المثابرة 

  : تعريف سمات الشخصية – 1
تباينت تعريفاتهم للسمات تبعا كذلك تعددت و، كما تعددت تعريفات علماء النفس للشخصية

ومن تعريفات السمات نورد مجموعة من التعريفات . الختالف نظرتهم ونظرياتهم في الشخصية
  : لدى مجموعة من أهم علماء السمات

نظام نفسي عصبي يتميز بالتعميم " : السمة بأنها) Allport  )1961يعرف ألبورت
وعلى ، ولديه القدرة على نقل العديد من المنبهات المتعادلة وظيفيا، ويختص بالفرد، والتمركز

والسمة عنده كذلك . الخلق والتوجه المستمرين ألشكال متعادلة من السلوك التعبيري والتوافقي
". لها وجود حقيقي في الفرد بمعنى أن السمات هي الحقائق النهائية للتنظيم النفسي في الشخصية 

   )301ص، 2000، جبلفي (
فهي ميل محدد أو نزوع لدى الفرد ، فالسمات عند ألبورت هي التي تدفع السلوك وتوجهه

  . لالستجابة بطريقة فريدة تتسم بالثبات النسبي
وهو ، مجموعة االستجابات التي تم التعود عليها" : بأنها Eysenckوعرفها كذلك أيزنك 

، الداهريفي (. "روف متشابهة يقصد بذلك استجابات معينة تحدث تحت نفس الظروف وفي ظ
  )103ص، 2005

هي مجموعة ردود األفعال أو االستجابات التي " : أيضا بأنها Cattelويعرفها كاتل 
ومعالجتها ، واحد اسميربطها نوع من الوحدة التي تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت 

كذلك وهي  .الشخصيةوهي جانب ثابت نسبيا من خصائص . بالطريقة ذاتها في معظم األحوال
  )84ص، 2006، رييالشمفي (. "بعد عاملي يستخرج بواسطة التحليل العاملي لالختبارات 

تكوين أو تشكيل نفسي يستدل على وجودها من السلوك المالحظ " : ويعرفها كذلك بأنها
  )38ص، 1977، نشواتيفي (. "للفرد لتفسير انتظام هذا السلوك واتساقه واستقراره وثباته نسبيا 

 ."تميز الفرد عن غيره من األفراد كيفية ثابتة نسبيا" : عرفها بأنها Guilfordأما جيلفورد 
السمات السلوكية والسمات الفسيولوجية : السمات إلى ثالث أنواع هيGuilford وقسم جيلفورد 

ة والسمات المورفولوجي ،وتتمثل في الوظائف الفيزيائية داخل جسم اإلنسان مثل دقات القلب
  )  7-6صص ، 1995، قطينةفي (. الخاصة بالشكل الخارجي العام للجسم
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أي خصلة أو خاصية أو صفة ذات دوام نسبي " : ويعرف أحمد عبد الخالق السمة بأنها
وقد تكون وراثية أو ، وتوجد فروق فيها. يمكن أن يختلف فيها األفراد فيتميز بعضهم على بعض

عبد (. "أو انفعالية أو متعلقة بمواقف اجتماعية معينة  ويمكن أن تكون كذلك جسمية، مكتسبة
   )67ص، 1987، الخالق

أو  ،أو مزاجية ،أو عقلية ،هي عالقة أو صفة جسمية" : كما يعرفها سيد خير اهللا بأنها
تطبع سلوك الفرد ، أو مكتسبة ،فطرية أو الشعورية نأو حركية شعورية ،أو اجتماعية ،خلقية

، 2000، جبلفي (."وتميزه عن غيره من األفراد ، نوعه وكيفيته عينوتوتشكله ، بطابع خاص
  )302ص

يتضح من التعريفات السابقة أن السمة هي خاصية دينامية تقوم بدور دافعي في كل سلوك 
وأن وجود السمة يمكن أن تحدد عمليا من االستجابات المتكررة للفرد في المواقف ، لإلنسان
أو ، وأن أي سمة يمكن استنتاجها من المالحظات الفعلية للسلوك، ياأي أنها ثابتة نسب؛ المختلفة

ولكنها نمط ، فهي ليست عارضة، كما أنها تتضمن بعض الوحدة في سلوكه. اإلجابة عن اختبار
أي خاصية أو صفة فطرية أو مكتسبة تميز ": فالسمة بالمعنى العام هي. تتميز باالستمرار النسبي
     ."الفرد عن غيره من الناس

  : أنواع سمات الشخصية – 2
  : السمات على النحو التالي Allportيميز ألبورت 

وهي السمات الشائعة بين عدد كبير من األفراد في : السمات العامة أو المشتركة -2-1
. أي أنها تشيع بين األفراد على وجه العموم؛ وقد تكون في بيئات متعددة كذلك، ثقافية معينةبيئة 

ونجد لكل منهم درجة معينة ، مثال سمة عامة يمكن أن نقارن على أساسها األفراد فسمة السيطرة
إذ يقع ، وتتوزع بين الناس توزيعا إعتداليا والسمة العامة عادة سمة متصلة. في مقياس السيطرة

ثلثا األفراد في المنتصف بينما يحصل عدد أقل على درجات عليا أو دنيا في حين أن عددا قليال 
  .درجات مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لون علىجدا يحص

وهي تلك السمات الشخصية أو الخصائص السلوكية التي ال توجد : السمات الفردية -2-2
وإنما تكون خاصة بفرد معين ويتفرد بها عن اآلخرين وتحدد طريقته في ، لدى جميع األفراد

في الواقع أبدا شخصان لهما  ويؤكد ألبورت أنه ليس هناك .السلوك وال يتماثل فيها عن غيره
فإن الطريقة ، بالرغم من وجود تشابهات في تركيب سمة ما لدى أفراد مختلفين، السمات ذاتها

التي تعمل بها أي سمة بالذات لدى شخص معين تكون لها دائما خصائص فريدة تميزها عن 
  )302ص، 2000، بلفي ج(. جميع السمات المشابهة لدى األشخاص اآلخرين
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هي السمة السائدة التي يظهر أثرها في جميع نواحي سلوك الفرد : السمات الرئيسية -2-3
. إذ نجد أن بعض األفراد ربما لديهم سمة واحدة قوية إلى حد أن معظم سلوكهم يتأثر بها؛ تقريبا

فاألفراد الذين تسيطر على سلوكهم سمة واحدة رئيسية مثل هؤالء األفراد يصبحون معيارا 
والشجاعة في  ،فمثال سمة العدل في شخصية عمر بن الخطاب، ون بموجبهيوصف اآلخر

كل تلك األمثلة السابقة ، الخ... والكرم في شخصية حاتم الطائي  ،شخصية خالد بن الوليد
توضح أن هناك سمة مسيطرة على شخصية أفراد معينين نعرفهم ونعرف شخصياتهم ونميزها 

  .ضوء سمات شخصياتهم الرئيسيةم في بسمة معينة ونقيس اآلخرين عليه
وهذه السمات  .هي السمات األكثر تعميما وتحديدا لسلوك الفرد: السمات المركزية -2-4

وتمثل هذه ، وكذلك القدرة على التنبؤ بسلوكياتهم، تعين على فهم شخصية األفراد ووصفها
ويكون استنتاجها سهال والتي كثيرا ما تظهر ، السمات الميول واالتجاهات التي تميز الفرد تماما

والمثابرة ، االبتكار: ومن أمثلة هذه السمات، وعددها ال يتجاوز خمس أو عشر سمات، تماما
  .والدفء، واالجتماعية، واألناقة، والنظام

ومن ثم فهي قليلة األهمية ، هي صفات إما هامشية وإما ضعيفة: السمات الثانوية -2-5
وأكثر ، كما أنها أقل حدوثا، وفي التأثير في سلوكياته ،نسبيا في تحديد شخصية الفرد ووصفها

والسمات . وكذلك من حيث المنبهات التي تناسبها، تمركزا من حيث االستجابات التي تؤدي إليها
وهي تعمل في أوقات وأوضاع ، ولكنها أكثر عمومية، الثانوية قريبة من العادات واالتجاهات

، 2006، الزق(. ن من األطعمة والمالبس وهكذاتفضيل الشخص لنوع معي: محددة جدا مثل
     )257ص

ويعتقد ألبورت أنه بإمكان وصف الشخصية بعدد قليل من السمات المركزية تتراوح بين 
أما السمات الثانوية ، الخ... عدواني ، مستقل، متركز على الذات: سمات من مثل 8- 5

المعروف عنهم اإليثار قد  فظهورها محدود ومجالها ضيق ومن ذلك مثال أن بعض الناس
وتعد هذه السمات مفاجئة ، يتصرفون أنانيا بالرغم من أن األنانية ليست سمة ثابتة في سلوكهم

  )591ص، 1998، الوقفيفي (. عند ظهورها حيث ال تكون من السمات المعهودة في الفرد
سمة  ويوضح هذا التصنيف أن السمات ليست مستقلة بل متداخلة وال حدود فاصلة بين

طرائق مرضية تماما وهذا التداخل يفسر جزئيا أنه ليس في اإلمكان التوصل إلى ، وأخرى
  .لتصنيف السمات

  :ة من السمات صنفها بالشكل التاليبين مجموع Cattelوكذلك يميز كاتل 
   :وتنقسم إلى: من حيث الشمولية
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تبدو في التفاعل إذ ، وهي السمات التي يمكن مالحظتها بسهولة: السمات السطحية -2-1
وتتعدل . وفي االستجابات لالختبارات، وفي طريقة الشخص في إنجاز عمل مامع اآلخرين، 

، المرح والحيوية والتشاجر: ومن أمثلتها، مثل هذه السمات بسهولة تحت ضغط الظروف البيئية
ذا فهي ول، فهي الوسيط لظهور السمات المصدرية، كما أنها مجرد سمات وصفية، فهي أقل ثباتا

  .Cattelأقل أهمية من وجهة نظر كاتل 
وهي عوامل تمثل المتغيرات الكامنة التي تساعد على تحديد : السمات المصدرية -2-2

والتي ، إذ تمثل التكوينات الحقيقية الكامنة خلف السمات السطحية؛ السلوك اإلنساني وتفسيره
. صدر الكثير من السمات السطحيةفهي تعتبر م. تساعد على تحديد السلوك اإلنساني وتفسيره

تعد ، فالسمة المصدرية التي تتحدد عند إحدى النهايات بالسيطرة وعند الطرف اآلخر بالخضوع
وهي بذلك سمات ال . )والتباهي، الثقة بالنفس(مسئولة على سبيل المثال عن السمتين الظاهرتين 

وتستخرج . ة وذات أهمية بالغةوهي ثابت، ولكن عن طريق السمات السطحية، يعبر عنها مباشرة
   )28ص، 1994، عباسفي (. أي تمثل العوامل الناتجة عن التحليل العاملي؛ بالتحليل العاملي

   :وتنقسم إلى: من حيث العمومية
إلى وجود سمات مشتركة يتسم بها  Cattelفقد أشار كاتل : سمات عامة مشتركة -2-1

  .أو ينتمون إلى مجتمع ثقافي معين، ةاألفراد المشتركون في خبرات اجتماعية معين
وال يمكن أن توجد لدى أي شخص ، وهي ال تتوافر إال لدى فرد معين: مات فرديةس -2-2

وسمات تقسيمها إلى سمات فردية نسبيا،  أن السمات الفردية يمكن Cattelوقد أبرز كاتل ، آخر
يب العناصر التي تكون بحيث تستمد األولى تفردها من فروق طفيفة في ترت، فردية جوهريا

في (. وال يتسم بها أي شخص آخر، أصالبسمة مختلفة  في حين يتسم الفرد في األخيرة، السمة
   )95ص، 2006، الشميري

في تقسيمه للسمات من حيث  Allportيتفق مع ألبورت  Cattelوهكذا نجد كاتل 
وسمات فردية ، )الواحدة مشتركة بين جميع أفراد المجتمع والثقافة(العمومية إلى سمات عامة 

  .قية أفراد المجتمعتميز فردا أو شخصا بذاته عن ب
  : تنقسم إلى: من حيث النوعية

: مثل، لها إلى الهدفوتتعلق بفاعلية الفرد التي يصل من خال: السمات المعرفية -2-1
 ستجابةكما تعني أيضا طريقة ا، الخ... القدرات والثقافة والمعارف العامة والمهنية الذكاء و

  .ألهداف معينة ولما ينطوي عليه من تعقيدات تحقيقاالفرد لموقف 
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وهي الدوافع المختلفة للسلوك وأهدافه سواء أكانـت فطريـة أو   : السمات الدينامية -2-2
وهي السمات المفسرة  للسلوك ، أي أنها تتعلق بتهيئة الفرد للسعي نحو بعض األهداف؛ مكتسبة
  : ينوتقسم إلى مجموعت، اإلرادي

وتشمل النزعات الفطرية في اإلنسان كالحصول على الطعام والشراب : الدفعات الفطرية
  .طالع والنزعة للمعيشة مع الجماعةوالجنس وحب االست
، أو العوامل االجتماعية أو الحضارية، وهذه تكتسب عن طريق عوامل الخبرة: الدفعات المكتسبة

وتحدد السمات الدينامية في . تجاهات والعواطفوتشمل كل االنفعاالت المشتقة كالميول واال
  . تركيب التوافق مع المعايير األخالقية لتكون ما يعرف بالطبع

وهي السمات المميزة للسلوك الوجداني فهي تتعلق بالسلوك العام : السمات المزاجية -2-3
كما تتعلق بالسمات . بالنفس مثل درجة الثقة، وترتبط بالسلوك الذي ينفذ به الفرد ما يريد أداءه

الشاملة غير المتغيرة وهي تميز استجابات الفرد بصرف النظر عن المثيرات التي تؤدي إليها 
. أو المثابرة، أو الحركة، أو الطاقة، كالسرعة، أي أنها تتعلق عموما بجوانب تكوينية لالستجابة

  )303ص، 2000، جبلفي (

     :خصائص سمات الشخصية – 3
  : مجموعة من الخصائص للسمات هي Allportيورد ألبورت 

مع األخذ بعين االعتبار بأنه ال  ،يمكن االستدالل عن السمات من خالل مالحظة سلوك الفرد* 
  .وجد فعل هو نتيجة لسمة واحدة فقطي

إلى أن هناك سمات مرتبطة  Allportحيث يشير ألبورت ، العالقة التبادلية بين السمات* 
فمن المتوقع ، فإذا حصل فرد على قدر ما في سمة مثل المثابرة، بعضبصورة إيجابية ببعضها ال

 .ى نفس القدر في سمة الصالبة مثالأن يحصل عل

مو حيث يحدث تغير فالسمات تتبدل وتتغير في سياق عملية الن، عالقة السمات بالعمر الزمني* 
 .في الشخصية ككل

 .تعديل السمات بالتعلم والخبرة* 

أي لها قوة ، حيث تدرك على أنها ديناميكية أو دافعية في خواصها، للسماتالخواص الدافعية * 
 )19ص، 2000، أبو خاطر(. دافعية

  : أربعة خصائص للسمات هي) Hurlock )1983كما تورد هورلوك 
ولكنه يعني أن ، بحيث ال يعني التفرد أن الشخص يمتلك سمة تخصه وحده دون غيره، التفرد* 

  .نوع معين من السلوكالخاص به من  له الكم
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بينما ، رغبة األفراد في امتالك بعض السمات المرغوب فيها مثل الشجاعة والكرم واإليمان* 
 .والتسلط، والكذب، تكره بعض السمات األخرى مثل األنانية

وهذا يعني أن الشخص يمكن أن يتوقع منه أن يسلك بنفس الكيفية في المواقف ، الثبات* 
فالشخص مثال قد تتوافر لديه درجة عالية من الثقة بالنفس في ، هنا نسبيوالثبات . المتماثلة

واقف التي تحتوي ولكنه قد يبدو درجة من الثقة بالنفس في الم، بعض المواقف التي خبرها كثيرا
 .على خبرات جديدة

لوك إذ يمكن مثال قياس الس، يمكن مالحظة نواتج السمة وقياسها بالوسائل السيكومترية العادية* 
كما يمكن قياس السلوك االنطوائي الذي يعبر عن سمة ، العدواني الذي يعبر عن سمة العدوان

  )20ص، 2000، أبو خاطر(. وهكذا، االنطواء

  : نظريات السمات في الشخصية – 4
فقد رأت ، ونقط االهتمام لكل منها، نظرا لتعدد نظريات الشخصية بتعدد محاور االرتكاز

إذ تعد نظريات السمات من ، رض نظريات السمات لمناسبتها لموضوع البحثالباحثة االكتفاء بع
وهي تقوم أساسا على أن لكل فرد سمات ثابتة نسبيا وصفات ، نظريات الشخصية األساسية

ا يمكن للفرد ومن خالله، وتلك يمكن مالحظتها من خالل أداء الفرد وسلوكه، شخصية خاصة به
  .التميز بها عن غيره
سمات تقرر أن الشخصية هي المجموع الكلي لسمات الفرد التي تميزه عن فنظريات ال

غيره وهي مجموعة النظريات التي تذهب إلى أن الشخصية تتكون من عدد من العوامل أو 
وأن كل شخص يحمل بين كل صفة من هذه الصفات قدرا قد يكون كبيرا ، الصفات أو السمات

نستطيع أن نكون التخطيط ، وجودها عند الفرد ومن مجموعة هذه الصفات ودرجة .أو ضئيال
  )282ص، 2001، شاذلي(. النفسي أو البروفيل النفسي له

وذلك عن طريق استخدام ، وتهتم نظريات السمات بدراسة الفروق الفردية بين األفراد
لوك التحليل العاملي لتحديد العوامل أو المتغيرات التي يمكن أن تفسر ذلك التعقيد المتنوع في الس

وبالتالي الكشف عن السمات التي تميزهم وتحدد سلوكهم وتمكننا من التنبؤ ، داالذي يظهره األفر
  )77ص، 2009، القصيعة(. به

  :ف نظريات السمات إلى تحقيق اآلتيوتهد
  .ن وجود هذه السمات أو عدم وجودهاابتكار طرائق للتحقق م 
 .سط منهاة أي يمكن تحليلها إلى أبالتحقق من أنها سمات أولي 

 .تقدير مدى وجودها 
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، 2006، الشميري(. ومعرفة مدى تقويتها لها أو إضعافها، دراسة تأثير سمة في أخرى 
   )86ص

أيزنك  ، كاتل، وقد تعددت نظريات السمات والقوائم التي أعدها الباحثون أمثال ألبورت
على ) كاتل، أيزنك، ألبورت(وسوف نعرض نظريات السمات عند روادها . وبيرت، جيلفورد

  : النحو اآلتي
تمييزا واضحا  Allportلم يقدم ألبورت : Allportنظرية السمات عند ألبورت  -4-1

ولكن قدم تركيب جوهري كان له دور واضح في ، بين االعتبارات التركيبية والدافعية للشخصية
ة من حيث قدم وصفا لتركيب الشخصي، تفسير السلوك وهو السمات العامة والميول الشخصية

حيث قام بمراجعة المعاجم ، الخ... والنظافة ، والطموح، خالل مصطلح السمات مثل الصداقة
اللغوية للتعرف على السمات التي يتصف بها األفراد في المجتمع فتوصل إلى وجود نحو 

عميد سيكولوجية سمات  Allportولهذا يعد ألبورت   )257ص، 2006، الزقفي (. سمة 18000
ات حيث ميز بين السمات المشتركة بين مجموعة من األفراد والسم، منازعالشخصية بال 

  .الخاصة بكل فرد منهم دون غيره
ويرى أنه لكي نعرف أن لدى الشخص سمة ما يجب أن تتوافر لدينا استجابات متكررة 

ويمكن عن طريق المالحظة أو بدراسة ، تبدو متسقة كوظيفة للمحدد نفسه الكامن في الشخصية
ويمكن إثبات وجودها بالطرائق اإلحصائية بتحديد ، حياة الفرد أن ندلل على وجودها تاريخ

. درجة االتساق بين االستجابات المنفصلة واستقالل السمات الواحدة عن األخرى استقالال نسبيا
وقد يكون ، ووصف بأن عدم اتساق السمة مع العادات واألفعال ال يدل على عدم وجود السمة

  )90ص، 2006، الشميريفي (. ولكنها غير متساوية في قوتها، مات متناقضةلدى الفرد س
: بالفصل بين نوعين من السمات Alportوللمقارنة بين مختلف األشخاص قام ألبورت 

والسمات الرئيسية والمركزية ، )الشخصية(والسمات الفردية ) المشتركة(السمات العامة 
ادات وخاصة فيما يتعلق بأن السلوك البشري ال يكفي إال أنه وجهت له بعض االنتق؛ والثانوية

إذ يقدرها بين ، كما أنه لم يحدد عدد السمات تحديدا قاطعا، وصفه بشكل كاف من خالل السمات
وال شك أن هذا العدد الكبير من السمات يجعل وصف الشخصية ، ثالث آالف وخمسة آالف سمة

  )174ص، 2007، عطيةفي (. مستحيال
أساسا تبنى عليه  Allportالعلم الحديث يجب أن تعد إسهامات ألبورت  ومن وجهة نظر

وقد تم بالفعل بناء أسس إضافية لهذه النظرية على أيدي  .أكثر من كونها إنتاجا مكتمل البنيان
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اللذان أسهما في تدعيم  Cattelوكاتل  Eysenkمجموعة من علماء النفس وفي مقدمتهم أيزنك 
   )90ص، 2006، يريالشمفي (. نظرية السمات

تعد دراسات أيزنك في الشخصية دراسات :  Eysenckنظرية السمات عند أيزنك -4-2
وتتجه جميع دراساته إلى الكشف  .رائدة بدأها بغرض الدراسات العاملية للشخصية بصورة ناقدة

ولقد تمت أول دراساته الرئيسية على عينة تبلغ نحو عشر  .عن السمات الرئيسية للشخصية
ف من المفحوصين األسوياء والعصابيين لدراسة بنية الشخصيات السوية والمضطربة من آال

وقد استنتج ما كان . بلدا في العالم 35وزعها في  استبانةخالل تحليل اإلجابات التي وردت على 
  : يصف الشخصية على أساس ثالثة عوامل أو أبعاد أساسية هي

  .االنبساط مقابل االنطواء -
  .قابل االتزان االنفعاليالعصاب م -
   )592، ص1998، الوقفيفي (. الذهانية مقابل السواء -

أم  Eysenckوقد حضي البعدان األول والثاني باهتمام كبير سواء أكان ذلك لدى أيزنك 
ألنهما يستوعبان العديد من الصفات األخرى الصغرى األقل عمومية  ، لدى غيره من الباحثين

، 2001، شاذلي(. البروفيل الذي يرسم المالمح المتنوعة للشخصية وهو ما يساعد على ثراء
  )284ص

ولذلك ، وقد وجه أيزنك معظم اهتمامه إلى دراسة أنماط الشخصية أو األبعاد الرئيسية لها
وتحديد ، لم يوجه للسمة اهتماما إال بالقدر الذي تسهم فيه في تعريف األبعاد الكافية للشخصية

أو أن يصاحبها إجراء قياسي معين حتى ، مة يجب أن تعرف إجرائياويرى أن الس. أنماطها
كما يرى أن األنماط ليست فئات أو مجموعات ندرج الناس . يمكن أن تكون لها أهمية وفائدة

وهذه األبعاد تتوزع طبيعيا كما هي الحال في ، ولكنها أبعاد يختلف فيها كل الناس، تحتها
وزعون حول المتوسط كما أن األنماط تمثل أبعادا على خط حيث يرى أن أكثر الناس يت، السمات
  .لذي وصف السمات على أنها منفصلةا Allportوهذا عكس ألبورت ، متصل

حيث أن ، نموذجا متدرجا لوصف تركيب الشخصية وبنائها Eysenckلقد وضع أيزنك 
، ماط تحتوي السماتفاألن، األنماط تكون في قمة بناء الشخصية أو تركيبها ولها التأثير األكبر

كما تكون الحيوية والنشاط ، وهكذا تكون االنبساطية هي مستوى النمط، والسمات تحتوي العادات
وتكون االستجابة بشكل محدد على كل من السمات ، واالندفاعية االجتماعية هي مستوى السمات

  )91ص، 2006، الشميريفي (. السابقة هي مستوى العادة
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ل ج التحليل العاملي لدراسة بنية الشخصيات السوية من خالل تحليوقد استخدم أيزنك منه
إال أنه وجهت له بعض . بلدا في العالم 35وزعها على  اإلجابات التي وردت على استبانة

االنتقادات وخاصة فيما يتعلق باختزال الشخصية اإلنسانية بكل تعقيداتها إلى ثالثة عوامل فقط  
. وال سميا أن هذه العوامل أكثر عمومية، وك اإلنساني أمرا صعبامما يجعل عملية التنبؤ بالسل

   )106ص، 2005، الداهري في(
أحد كبار مخططي نظريات  Cattelيعد كاتلِ : Cattelنظرية السمات عند كاتل  -4-3

ذلك ألن أهم إنجازاته هو خفض قائمة السمات الشخصية إلى عدد قليل يمكن معالجته ، السمات
ة اإلحصائية التي تعرف بالتحليل العاملي بعد أن حذف منها الكلمات المترادفة بواسطة الطريق
سمة اعتقد أن  35ووصل إلى تشخيص حوالي ) 105ص، 2005، الداهريفي (. واأللفاظ الغريبة

وبمزيد من التحليل وصل . وقد دعاها بالسمات السطحية، كل شخص يمتلكها بدرجات متفاوتة
مات مصدرية يمكن استخدامها في تفسير السمات السطحية وبيان إلى عشرين سمة اعتبرها س

فقد نالحظ مثال أن فردا متعجل ومظهري وقلق إلى غير ذلك من السمات . القائمة بينها العالقات
  )592ص، 1998، الوقفيفي ( .السطحية التي تنبع من سمة مصدرية عامة هي التهيجية

بحيث يمكن وضعها ، ية المستقلة عن بعضهاوكان هدفه هو إيجاد عدد من السمات المركز
وبالفعل فقد نجح . جميعا في اختبار مناسب يساعد على قياس شخصيات األفراد والتنبؤ بأحوالها

من خالل دراساته المختلفة في تحديد ستة عشر عامال أساسيا يمكن أن يستوعب كل التنوع 
عوامل الشخصية الستة عشر (باسم عليه اختباره المعروف  وبني، والتباين في سمات الشخصية

16.P.F( .) 92ص، 2006، الشميريفي(  
العنصر الرئيسي في بناء وتكوين الشخصية  Cattelوتمثل السمة من وجهة نظر كاتل 
لذلك فالسمة تعبر أيضا عن بعض المعالم الظاهرية  .وتعبر عن معالم دائمة وثابتة نسبيا للسلوك

وبعضها ، فبعض السمات ربما تكون شائعة بين الناس .للسلوك خالل الوقت وخالل الموقف
وبعضها اآلخر كان ، وبعضها كان خلقا مزاجيا، اآلخر كان شائعا لدى عدد معين من األفراد

  )93ص، 2006، الشميريفي (. خاصا بالدوافع أو القدرة
وسمات عامة ، السمات إلى سمات سطحية وأخرى مصدرية Cattelوقد صنف كاتل 

ويرى أنه من خالل . وسمات القدرة وأخرى دينامية وأخرى أيضا مزاجية، وأخرى فردية
التحليل العاملي يمكن أن نتوصل إلى السمات المصدرية والتي تمثل حجر األساس في الشخصية 

فالفرد مثال قد يمتلك سمات سطحية مثل تأكيد الذات  . والمسئولة عن السمات السطحية
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رية التي يمكن أن تكون المسئولة عن هذه السمات السطحية والسمة المصد. والطموح، الشجاعة
  )258ص، 2006، الزقفي (. الثالث هي سمة السيطرة

وقد وجهت له بعض االنتقادات وخاصة فيما يتعلق بأن كل عامل من العوامل الستة عشر 
 أي ال؛ مما يجعل هذه العوامل ضيقة وال تتسم بالشمولية، يحتوي على عدد قليل من السمات

في (. فضال عن مشكلة تسرب الذاتية عند تسمية هذه العوامل، تشمل معظم سمات الشخصية
    )96ص، 2006، الشميري

  : تعقيب على نظريات السمات
فقد أسست صياغتها ، السمات العديد من نقاط القوة الجديرة بالمالحظةتتضمن نظريات 

كما ، أو دحض أي استبصار فرديعلى البحث الدقيق بالمقاييس الموضوعية حتى يمكن تحقيق 
استخدام االختبارات لمساعدة : مثل، يزود بناء االختبار الذي يتبع غالبا بفوائد عملية إضافية

، 2000، لندا دافيدوف(. األفراد على فهم ذواتهم واتخاذ القرارات المناسبة في الدراسة والمهنة
مية لدراسة بنية السمات من حيث ورغم محاولة رواد نظريات السمات القيام ببحوث ك )197ص

ومن حيث كون هذه السمات سمات رئيسية أو ثانوية فإن نظريات ، األهمية واالنتشار والتعميم
    : السمات لها العديد من المخاطر منها

إنها نظريات وصفية مهمتها تحديد األبعاد التي تتسم بها الشخصية لكنها ال تفسر لنا أسباب * 
أي أنها ال تقوم على أي أساس تجريبي . على فهم ما يحيط بالسلوك المعينوال تساعدنا ، ذلك

وبالتالي القيام بتعميم هذه العالقة والتنبؤ بالسلوك ، يمكن أن يقيم عالقة سببية بين سلوك وسمة ما
  . بناءا على العالقة السببية هذه

واء كانت خمسة أو عشرة أو ما يؤكده العديد من العلماء أن قائمة مؤلفة من عدد من األبعاد س* 
غيرها صعب أن تستوعب تعقيد هذه الشخصية وتحيط بالمسالك التي يمكن أن تسلكها في 

  . المواقف المحتملة
يقتصر معظم العلماء على سمات الشخصية على المميزات المزاجية والخلقية وال يدخلون في * 

  . كمون على شخصيتهحسابهم ما يتسم به الشخص من مميزات جسمية وعقلية حين يح
. إن تحليل الشخصية إلى سمات نوع من التجريد الذي يفكك الشخصية ويفقدها وحدتها*  

فليست الشخصية مجموعة من سمات أو استعدادات منعزلة بل بناء متكامل من السمات يتفاعل 
 تعطل التفكير والتهورفشدة االنفعال ، ويؤثر بعضها في بعض على الدوام، بعضها مع بعض

  .يفسد الحكم
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ما خالصا مما يؤدي إلى سوء يرى البعض أن السمات صفات غامضة يفهمها كل إنسان فه* 
  .الحكم

ويتوقف وجودها على التفاعل بينها ، سمات الفرد هي طرق سلوكية في ظل مثيرات بيئية* 
أو  فهو ال يملك الحياء، وهناك اعتراض على اعتبار سمات الفرد أشياء يملكها. وبين البيئة

االنطالق بل يشعر بالحياء في ظل ظروف معينة وهو ينطلق في ظروف أخرى مما يؤكد أهمية 
  . الظروف الخارجية

وبالتالي ال . ة بهذه الصورة ال يبين كيف تتضافر هذه السمات أو تتنافريإن تصنيف الشخص* 
  .ي جملتها من حيث هي وحدة متكاملةتكشف عن الشخصية ف

حيث أنها تعتمد على أنواع االختبارات ، سمات وقياسها غاية في الصعوبةالدراسة العلمية لل* 
وقد تنقل هذه الدراسة بعض السمات . أو الوقائع السلوكية المأخوذة من العينة موضوع الدراسة

  . وتفقد بالتالي إعطاء الحكم على الشخصية، الهامة في دراسة الشخصية
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    :لـة الفصـخالص
مفهوم الشخصية من المفاهيم التي اهتم بها المختصون في علم النفس خاصة  وهكذا فإن

وكذلك لوصف ، وفي العلوم االجتماعية عامة منذ عقود طويلة لما له من أهمية نظرية وتطبيقية
فهو مفهوم معقد يتكون من الجوانب العقلية واالنفعالية  .الشخصية من أكثر المفاهيم تعقيدا

  .عل مع بعضها البعض في الشخص وفي الموقف والبيئة االجتماعية المحددةوالخلقية التي تتفا
بمعنى استحالة أن يوجد شخصان لهما نفس  ،وهي فريدة .وهي نتاج لعوامل فطرية ومكتسبة

  . السمات بنفس الدرجة
وفهم بنية الشخصية ونشاطاتها متوقف على فهم ميكانيزمات وآليات السلوك أفضل من 

وغير ذلك من النشاطات التي تشكل ، تكيف وانفعال وعمليات معرفية واتصالدوافع وحاجات و
وال شك أن االهتمام بالجوانب . أسس الشخصية كوحدة متكاملة الجوانب واألبعاد والنشاطات

النفسية للشخصية إلى جانب األبعاد األخرى يمكن من إعداد األجيال الصالحة والفعالة المتميزة 
  .واعية المتزنةالشخصية القوية والب

ولعل من ابرز المصطلحات التي استخدمت في وصف الشخصية هو مفهوم السمات   
حيث احتل هذا المفهوم أهمية لدى العديد من العلماء الذين استخدموه من أجل وصف بناء 

وذلك لكون هذا المصطلح يشير إلى أن السلوك الظاهر يتصف باالستقرار ، الشخصية وديناميتها
كما أنه يفسر الثبات النسبي ، يمكن تحديده والتنبؤ به في المواقف االجتماعية واألكاديميةالنسبي و

كما يمكن على أساسها ، تة يمكن أن تالحظوبالتالي لكل فرد سمات شخصية ثاب. لسلوك الفرد
  .أن نفرق بين فرد وآخر أو أن نميز بين األشخاص أيضا

هتموا بدراسة الشخصية في وضع مقاييس يمكن وقد اجتهد العديد من علماء النفس الذين ا
واختبار ، من خاللها قياس الشخصية وسماتها مثل اختبار مينسوتا المتعدد األوجه للشخصية

وكذلك تستخدم ، وغيرها من االختباراتتل واختبار كاليفورنيا للشخصية الشخصية العاملي لكا
ولوجية التي تعتمد على تحليل ومنها الطرق الجراف، بعض الطرق األخرى لقياس الشخصية

 والبحث الحالي هو محاولة، حيث وجد اختالف بين العلماء في استخدام هذه الطريقة، الكتابة
تكون مكملة باعتبارها أبسط وسيلة لقياس الشخصية وسماتها  لتناول هذه الطريقة لتأكيد علميتها

ما  التطبيقية تاج من اإلجراءاتال تحوهي . العلمية التي تستخدم لذلكلمقاييس واالختبارات ل
وهذا ما يتم تناوله في الفصل الموالي من حيث التعرض لنشأة علم ، تتطلبه الطرق األخرى

   . الجرافولوجيا وتعريفها وأهدافها وفوائدها ومجاالتها وقواعدها وغيرها
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  : تمهيــد
باإلضافة إلـى رجـال القـانون    ، تعتبر دراسة خط اليد محور اهتمام دراسي علم النفس

كما لدراسة خط اليد من أثر مهم في كشف اللبس في بعض القضـايا التـي   . والقضاء وغيرهم
وبالتالي يأتي االهتمام بهذا العلم الجديد القديم الذي ظهر على يد أرسـطو  ، تكون شائكة ومعقدة

ولكن هذا التطور ينسب إلى الغرب لما لهـم مـن بـاع    ، ور في عصرنا هذا تطورا مذهالوتط
لكشف عن مكنونات الشخصية اإلنسانية التـي حيـرت   ، واستخدامه لطويل في تطور هذا العلم

  .لمية في دراسة الشخصية اإلنسانيةوظهرت العديد من النظريات والمدارس الع، العلماء
همية عن دراسة البصمة التي يتميز بها أي إنسان عن اآلخر لما فدراسة خط اليد ال تقل أ

دل داللة واضحة على الشخصية إذا أتبعنا األسلوب العلمي في تحليـل  يوأنه ، لخط اليد من تفرد
وهو الشعار ، "أقل لك من أنت ... قل لي كيف تكتب " : وهذا ينطبق مع هذا الشعار، هذا الخط

وذلك للتطور الذي عرفه العلم واحتاللـه  ، ا في السنوات األخيرةالذي حمله علماء الجرافولوجي
فالطريقة التي يكتب بها الشخص تحدد المهارات التي يتمتـع  . مكانة مرموقة بين العلوم األخرى

  .ه والتنبؤ بما قد يصيبه من أمراضوكذلك يمكن من خالل خطه الحكم على انفعاالت، بها
كما أنه من . يفة التي تناسب الشخص من خالل خطهباإلضافة إلى ذلك يمكن تحديد الوظ

وبالتـالي  . خالل خطه يمكن تحليل شخصيته بدقة متناهية وكشف الكثير من سمات الشخصـية 
ومعنى هذا العلـم وأهدافـه وفوائـده ومجـاالت     ، وجب معرفة بدايات هذا العلم وكيف ظهر ؟

أهم القواعد التي تستخدم في تحليـل  باإلضافة إلى تحديد  ،استخدامه وأهم النظريات التي فسرته
مشـكلة  لتالميذ الذين يعانون من بعض خصائص الخط لخط اليد لالسترشاد بها في الكشف عن 

وكذا أهم العوامل ، وكذلك التعرف على بعض أنماط الكتابة وداللتها السيكولوجية، قلق االمتحان
  . التي تؤثر في خط اليد

هذا العلم يجب أوال معرفة كيف تطورت الكتابة إلى  ولكن قبل الشروع في معرفة بدايات 
وسوف نركز على الكتابة العربية باعتبارها المادة األولية التـي  ، أن وصلت إلى ما وصلت إليه

الذي يعاني من ارتفاع مستوى قلـق االمتحـان      خط الفردسوف تدرس وتحلل لتحديد خصائص 
  .أنواع الكتابة العربية وأشكالها مع تحديد
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   :الكتابة العربية: أوال
  : ةــنشأة الكتاب –1

وجد اإلنسان نفسه غير قـادر  ، مع تطور حياة اإلنسان األول وتكوين المجتمعات البشرية
فاخترع الكتابة لحفـظ   ،فاهتدى إلى اللغة وعايش المجتمعات األخرى ،على التفاهم مع اآلخرين

، تـاريخ الكتابـة  (. ار ولتوارثه األجيال الالحقـة إنتاجه الفكري وميراثه الثقافي والعلمي من االندث
. بل أعظم ما أنتجه هذا العقـل ، حيث تعد الكتابة مفخرة العقل البشري اإلنساني )2010/ 20/04

كما أنهـا تعـرف   . وكل ما أنتجه العقل البشري، وعن طريقها تسجل األفكار والوقائع والتراث
وهي وسيلة مـن وسـائل اكتسـاب    ، يل السابقجيل الحاضر بما وصل إليه اإلنتاج الفكري للج

. الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبير عنها والوقوف على أفكار الغير واإللمام بهـا 
ومن ثم تساعد على ازدهـار  ، وبذلك تساعد على ربط المجتمعات من خالل التواصل المكتوب

   )39-38ص، ص 2005، محمد ومحي الدين(. الحضارة
أي التكنولوجيا التي شـكلت النشـاط الفكـري    ؛ ريخ الكتابة بالمعنى الدقيق للكلمةوكان تا

فقد مضى علـى الجـنس   . متأخرا للغاية في التاريخ اإلنساني، لإلنسان الحديث وزودته بالطاقة
لكن أول  )Leakey & Lewin , 1979 , p141(. سنة 50.000البشري على األرض ما يقرب من 

ولم يحدث ذلـك  ) الرافدين(الد ما بين النهرين تطورت بين السومريين في بخط أو كتابة حقيقية 
 )37ص، 2004، عسكر(. قبل الميالد 2500إال حوالي عام 

حيث أن ازدهار التجارة على ضفاف األنهار والتحضر المنبثق من هذا االزدهـار خلـق   
جل ذلك يقوم الخـط  وأل، المخططات اإلدارية، الفهارس، جداول الحسابات: حاجات جديدة مثل
كما كان الوسيلة في تدوين الكالم . إنه أداة التسجيل والوسيلة اإلدارية المدبرة .بالتسجيل والتحديد

  )12ص، 2004، زالي وبيرثييه(. اإللهي وتدوين كل حديث نشري أو مقدس أو عابر
سنين بما ال يحصى من آالف ال) في العصور الحجرية(وكانت الكائنات البشرية قبل ذلك 

ولم تملك من وسائل االتصال المتبـادل مـع   ، تعيش في المغاور أو المنشئات الحجرية الضخمة
إلـى تسـجيل    اوعندما خطت خطوة نحو المدنية فشعرت باحتياجه، غيرها إال الكالم واإلشارة

كانت ترسم صورا لتدوين أفكارها التـي تريـد   ، ف)Mandel , 1998 , p31(األحداث والمعتقدات 
وإذا  خصا مثال أجتهد في رسم صورة شخص،ير عنها فإذا أراد اإلنسان الحديث أن يذكر شالتعب
وهكذا فإن الكتابة الصورية هـي أول مرحلـة مـن    ، عن شجرة قام برسم شجرةأن يعبر أراد 

، عفيفي(. وما شاكلها ةوكانت تنقش على الحجار ،مراحل التعبير الخطي عن المعاني والمدلوالت
شواهد علـى  ) تونس والجزائر(والتاسيلي ) اسبانيا(والتميرا ) فرنسا(ي السكو وف )15ص، 1980
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، أو مواقف الدفاع واالنتصار بأسـلوب بـدائي  ، هذه الرسوم المعتمدة عن حياة الصيد أو القنص
لذا عرف  )15ص، 2004، البهنسي(. ولكنه ينم عن موهبة في التعبير عما يقصده ويعنيه برسومه

. وقبل ظهور الكتابـة بأمـد بعيـد   ، سنة تقريبا 40.000التصوير منذ حوالي اإلنسان األول فن 
 ) 20ص، 2004، عطية(

   ،وقد استخدمت مجتمعات متنوعة وسائل مختلفة للتسجيل أو وسـائل مسـاعدة للـذاكرة   
ثم أنتقل اإلنسـان بعـد   ، وضم األشياء بعضها إلى بعض لتعطي معنى رمزياوالحصى كالعصا 

وتلك هـي أبسـط    .رمزية للداللة على شيء مرتبط بهاكاره باستخدام رسوم ذلك للتعبير عن أف
ومن أشهرها الكتابة السومرية والهيروغليفية ، صور الكتابة التي كانت شائعة في األزمنة القديمة

ولما اتسعت الحضارة وتعددت وتطورت المعـاني ظهـرت   . التي ال تزال أثرها باقية إلى اآلن
فلو رسم أحدهم مثال . على معاني كلية ليس لها صورة واضحة خارجية بعض الرسومات للداللة

ولو رسمت ذراع مبسوطة قابضة كفها ، صورة نجمة متعلقة في حامل دل هذا على معنى الظالم
وإذا رسمت يد رجل داخل فمه كانت هذه داللة على كل نشـاط  ، على عصا دل ذلك على القوة
 )     Mandel , 1998 , p23(. للفم كالتكلم والطعام والشراب

وهكذا فإن أي عالمة سيميوطيقية بوصفها عالمة بصرية أو محسوسة يصنعها فـرد مـا   
وحتـى  ، غير أن الكتابة أكثر من مجرد وسيلة معينة للـذاكرة . ويمنحها معنى تعبر عن الكتابة

إذا  بحيث ال تفهم تلـك الصـور إال  ؛ عندما يكون الخط تصويريا فهو أكثر من أن يكون صورا
لهذا فالخط بمعنى الكتابة الحقيقيـة ال  . فسرت من صانعها أو فكت بعض الشفرات الدائرة حولها

 , Wilson( .يتكون من مجرد صور بل من قول أي كلمات يقولها شخص ما أو يتخيل أنه يقولها

1975 , pp228-229(  
أي بـدأت  ، مفعبر بطريقة رمزية باستخدام بعض األدوات واألجسـا ، وقد ارتقى التعبير

  . ثم ارتقى التعبير فبدأت تستخدم المقاطع ثم الحروف، باألشكال ثم الرموز
ولقد شهدت بالد الرافدين موطن أقدم طريقة للتدوين والتي أصطلح على تسميتها بالكتابـة  

وقد سميت بهذه التسمية ألن العالمات تتكون مـن خطـوط ذات   ، )ق م( 3600المسمارية عام 
باتجاه رمـزي أقـرب    اوهي كتابة تنحو )16ص، 2001، الجبوري(. المسامير رؤوس مدببة تشبه

فهي كتابة على الطين لرموز محورة عن شـكل  ، وكانت واسعة المفردات منسقة األداء، للقاعدة
هذه الكتابة تـنقش  . معين ومختزلة إلى أشكال ثابتة تعني كلمة محددة لم تكن مؤلفة من الحروف

  ) 17-16ص، 2004، البهنسي(. فهتجفيالطين الطري قبل بمسمار خشبي على ألواح 
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  يوضح الكتابة المسمارية: )04(شكل رقم 

عالمـة   2000لهذا كانت الكتابة المسمارية في أول أطوارها كتابة صورية تتألف مـن  
وأخذ السومريين يبسطون ويختصرون في أشكالها حتى أصبح عددها فـي منتصـف   ، صورية

أصبح عددها يتراوح ) م .ق(وفي مطلع األلف الثالث ، عالمة 800حوالي ) م .ق(األلف الثالث 
  )Mandel, S. D , p31(. عالمة مسمارية) 550-500(بين 

) العاصمة القديمة لبالد سـومر (وقد كشفت التنقيبات األثرية في أحد معابد مدينة الوركاء 
وقـد سـجل    ،الصـورية  عما يزيد من ألف رقيم مدونة بأقدم أشكال الكتابة التي تعرف بالكتابة

ومنذ أكثر من خمسة آالف سنة تواجدت هذه المـادة فـي   . )م .ق(عاما  3300تاريخها حوالي 
بين نهر دجلة والفـرات  ) سومر(وعلى جانبي نهر الدجلة حضارتان هما ، بالد ما بين النهرين

ما السكان أ. والتي كانت عاصمتها سوس الواقعة ضمن بالد إيران اليوم، شرق الدجلة) عيالم(و
فقد ولد هـذا  . متحضرين يتألفون من إداريين وتجار وفنيين ومزارعين الجميع تلك البالد فكانو

 فاظ على أثر من جهودهم وأتعابهم الخط من الضرورة التي كانت تقضي على هؤالء الرجال بالح
نهم في الرمـوز  أما العيالميون فلم يبتعدوا عن ف، إنهم السومريين الذين نقلوا إلينا سر صناعتهم

، بيرثييهزالي و(. والشعائر غير أنهم أضافوا مؤخرا النموذج الفني السومري لتدوين وتثبيت لغتهم
  )15ص، 2004

وفي حوالي منتصف األلف الثالثة تبسطت أشكال الخط واستخدمت الرمـوز واإلشـارات   
د الكاتب التعبير عن فمثال إذا أرا، بدمج عالمتين أو أكثر للتعبير عن معنى معين، وفقا للصوت

وبجمـع المرحلـة الصـورية والمرحلـة     . الفعل أكل رسم صورة الفم بداخلها قطعة من الخبز
ولكن بقيت الكتابة ناقصة بسبب استحالة ، الرمزية صار باإلمكان التعبير عن معاني وجمل كثيرة

قص باسـتخدام  فدعتهم الحاجة لتالفي هـذا الـن  ، التعبير بهذه الطريقة عن مختلف شؤون الحياة
فلكل ، أي أن الكلمات تقسم وفق مقاطعها؛ العالمات بهيئة مقاطع لكتابة الكلمات والجمل المختلفة

ويعني ذلك أنهم عوضوا الحركات بالمقاطع الصوتية لصعوبة التعبير عـن  . مقطع مركز منفرد
، وحـدها  األفكار المجردة كالحياة والموت والضحك والحزن بالعالمات الصورية أو الرمزيـة 
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. ولذلك لجئوا إلى استخدام أصوات العالمات فقط مجردة من مدلوالتها الصورية والرمزية معـا 
، مما أستوجب وضع قواعد اللغة وزاد األسلوب المسماري غنـى  )28-23ص، 2001, الجبوري (

كان مسـكونا مـن   ) أكاد(وشمال بالد مابين النهرين . واكتمل بتبنيه لغات أخرى غير السومرية
والذين يتكلمون بلغتهم الخاصة وبعد أن تبنى األكـاديون  ) أجداد العرب والعبريين(بل الساميين ق

وبذلك وطـدت  ، تمكنوا من تطوير األسلوب المقطعي) م .ق( 2340الخط المسماري نحو عام 
، السيادة األكادية على بالد مابين النهرين رويدا رويدا استخدام اللغة األكادية محكيـة ومكتوبـة  

األشورية : وانفتحت إلى لغتين عاميتين. ومع ذلك بقيت اللغة السومرية هي لغة الثقافة المسمارية
وهذه األخيرة أصبحت بعد ارتفاع بابل إلى األوج خالل القرن ، في الشمال والبابلية في الجنوب

   )16ص، 2004، ييهثبيرزالي و(. اللغة الدبلوماسية في أنحاء الشرق األدنى كافة) م .ق( 18
ولم يلبث أن أنتشر الخط المسماري من بالد وادي الرافدين إلى منطقة واسعة في الشرق 

حيث استخدم لتدوين لغـات عديـدة    ،من إيران شرقا إلى سورية وفلسطين غربا، األدنى القديم
ري وأهم من ذلك أن الخط المسما...).  الكنعانية، العمورية، األشورية، البابلية، األكادية(مختلفة 

معروفا قراءة وكتابة فـي  ) م .ق( 1950وعلى وجه التحديد ابتداء من ، أصبح في عصر مبكر
  ) 18ص، 2001، الجبوري(. منطقة وادي الرافدين

من أبرز مـا  ) الصور والرموز(ولهذا يعد تأثير بالد الرافدين في استنباط وسيلة للتدوين 
    . عالم القديمأسهم فيه العراقيون القدماء في مجال تطوير شعوب ال

وكان للمصريين القدماء أيضا دورا كبيرا في تطوير الخط الذي بدأ بعد السومريين بقليل  
حيث يؤكد أحمد سوسة أن الكتابة التصويرية انتقلت إليهم من بالد الرافـدين بعـد أن تقـدمت    

الصـور  وبدؤوا برسم ، )25ص، 2001، الجبوري(وانتقلت من الصور إلى الرموز وإلى المقاطع 
فبدال مـن أن يرسـموا   ، فجعلوا يختصرون في رسمها، رسما دقيقا حتى تشب مصوراتها تماما
وهكذا فـي  . رسموها باالختصار والسرعة حتى تشبهه، صورة األسد واضحة بكل تقاطيع األسد

وكـانوا يسـتخدمونها لفتـرة    ، سائر الرسوم فتولد عنهم نوع آخر من الكتابة وهي الهيراطيقية
، ولكنهم لم يكونوا يتهجون تلك الرسـوم ، تلك كانت خطوة كبيرة نحو الكتابة الهجائيةو، طويلة

  .فهي لم تكن بعد هجائية
  : لهذا فالخط المصري له ثالث أنواع هي

وهو الذي كان خاصـا بالكهـان    :)Hiéroglyphique(لمقدس الهيروغليفي الخط المصري ا
  .الدين ال يعرفه غيرهم إال نادرا وخدمة
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  يوضح الكتابة الهيروغليفية: )05(شكل رقم 

وهو خط الخاصة كعمال الدواوين وكتاب الدولـة  ): Hiératique( طيقيالخط المصري الهيرا
  .واإلداريين

  
  يوضح الكتابة الهيراطيقية : )06(شكل رقم 

وهـو  ، وهو خط العامة من الكتاب من الشـعب ): Démotique( الخط المصري الديموطيقي
  .األصناف الثالثة أبسط

  
  يوضح الكتابة الديموطيقية: )07(شكل رقم 

استخدم الخط المصري القديم في مختلف شؤون الحياة االعتيادية ومن بينها السجالت وقد 
  )Mandel , S. D , p31(. الخاصة بالملوك والحكام والمعابد

واستمرت عملية التدوين باستعمال هذه الرموز حتى انتقل المصريون القدماء إلى التدوين 
  ) 65ص، 2009وآخرون،  طيبي(. بع بعد الميالدباستعمال الحروف اليونانية وذلك في القرن الرا
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وهكذا نجد السومريين والمصريين قد وضعوا نظاما صوريا للكتابة ثم تطور هذا الـنمط  
وظل األمر على ، مع الزمن حتى صار في وادي الرافدين صوتيا ومقطعيا في الخط المسماري

ة وطـوروه إلـى أن أصـبح    نظاما من الكتابة الصـوري  *ما هو عليه إلى أن وضع الفينيقيون
والفينيقيون كانوا أكثر الناس اشتغاال بالتجـارة  . ن رموز لها قيمة صوتية في الهجاءمجموعة م
، ثم وضعوا ألنفسهم حروفـا خاليـة مـن التعقيـد     ة للمصريين فتعلموا حروف كتباتهمومخالط

الخـط المصـري   عن خذوا حيث أ )Mandel , S, D , p57(. ستعمالها في المراسالت التجاريةال
، كمـا يسـتدل عليـه    حروفهم عن الخط البابلي المسماريولكنهم أخذوا معظم الصفة الهجائية 

رفا لها ح 22حرفا منها من مجموع الحروف الفينيقية البالغ عددها  15بأسماء تلك الحروف فإن 
ثـر عليـه   وما يثبت ذلك ما ع. لك بتحريف بسيط أحدثه الفينيقيون، وذمعاني في اللغات السامية

على نقوش وجدت علـى األحجـار   ) Flinders petrie )1904المنقب المشهور فلندرز بتري 
وقد كتبت  ،)سيرابيت الخادم(واألنصاب في شبه جزيرة طور سيناء في الموضع المعروف باسم 

وهي تتكون من الشـواهد  ، من قبل العمال الساميين ورؤساءهم) م .ق( 1500-1600في حدود 
، وهؤالء أوفدوا إلى طور سيناء الستخراج لآللهة لتخليد أسماءهم وأعمالهم منذورةواألنصاب ال

، الجبـوري (. كتبوا بالحروف الهجائيـة المعروفـة  المعادن من المناجم من قبل ملوك مصر وقد 
  )23-22صص  ،2001

التجارية في محيط البحر  خلف الفينيقيون العديد من القواعد) م .ق( 12وفي أوائل القرن 
وخالل . دينيا ونشروا من خاللها أبجديتهموأيضا مستعمرات في قبرص ومالطا وسار، المتوسط
سقطت الحضارة الفينيقية تحت قبضة األشوريين الذين تبنوا الخط اآلرامي الذي ) م .ق( 8القرن 

، وبقيت هكذا حتى فتحها اليونـان  لبردي لدى استخدام الخط المسمارييخط بسهولة على ورق ا
  )76، ص 2004بيرثييه ، زالي و(. )م. ق( 332خالل 

سع فـي  وقد عرف اإلغريق القدماء والرومان الكتابة واستخدموها وبخاصة اإلغريق للتو
أول أبجديـة كاملـة فيهـا     ، إذ يعد اليونانيين من األوائل الذين طورواالمعرفة الفلسفية والعلمية

ريبا للكلمة لتحول الجوهري الكامل تقأن هذا ا) Havelock )1976ويعتقد هافلوك . حروف علة
القديمـة  أعطى الثقافة اليونانية القديمة تفوقها الفكري على الثقافـات  ، من الصوت إلى الصورة

  انـوكة ـات مكانيـر تجريدا إلى مكونـأكثولقد حللت هذه األبجدية الصوت بشكل . األخرى
  
يسكنون أرض كنعان على ساحل البحر األبـيض المتوسـط   كانوا . هم شعب سامي قريب من األصل اآلرامي والعبري *

طئ الخاضع للعديد من ذوي وهي منطقة واقعة بين البحر والجبال على أراضي الشا. الساحل السوري(بمحاذاة جبل لبنان 
  .)النفوذ
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ـ ممـا يسـمح   (يمكن استخدامها لكتابة كلمات أو قراءتها حتى من لغات ال يعرفها المرء   هملـ
وكان األطفال الصغار  ،)اهر عدم الدقة بسبب االختالفات الفونيمية بين اللغاتبحدوث بعض مظ

عسـكر ،  (. مفردات محـدودة  يستطيعون أن يكتسبوا األبجدية اليونانية وهم جد صغار ويعرفون
  )39، ص 2004

ولقد نظرت بعض المجتمعات التي عرفت قدرا محدودا من الكتابية إلى الكتابـة بصـفتها   
لم روحي ليتوسط بين القـارئ  ، وأنها تحتاج إلى معرا على القارئ قليل الحيطةشكل خطأمرا ي
 ، ثم تطورت الكتابـة جماعات بعينها مثل رجال الكهنوت ولذلك يمكن حصر الكتابة في. والنص

لتصبح صنعة يمارسها أصحاب المهن الذين يستأجرهم آخرون لكتابة خطاب أو وثيقة على نحو 
وهكذا لم يتم تجاوز هذه المرحلة في الكثير من المجتمعـات  . لبناء بيتما يستأجرون عامل بناء 

بعد أكثر من ثالثة قرون من انتشار الكتابـة  ، كاليونان القديمة مثال إال قريبا من زمن أفالطون
وكـذلك كـان   . بين سكان اليونان ودخولها في عمليات الفكر بشكل عام والبدء بالتـأثير فيهـا  

يهم؛ أي كانت الكتابة عبـارة  لوسطى في أوربا كثيرا ما يوظفون كتبة لدالمؤلفون في العصور ا
، أو يملي على الكتبة ما يدور في فكـره ، نشاء بحيث يعبر المرء عن أفكاره والقلم في يدهإعن 

خاصة في اإلنشاء القصير نسبيا الذي أنتشر انتشارا واسعا وتطور إلـى مـا يسـمى اإلنشـاء     
في شـكل  >> الخالصة الالهوتية<<س توماس األكويني كتب كتابه إلى درجة أن القدي، المطول

وأصبحت قوتها ، حتفاظ بها والرجوع إليهاودونت في سجالت أصبح من السهل اال، شبه شفاهي
، 2004، عسـكر (. على األمور التي مضى عليها تاريخ طويل تفوق قوة الكلمات المنطوقة للداللة

  )42-40صص 
أ إليها اإلنسان في تحويل الكلمات المنطوقة إلى صور خطية ومن الطرق األخرى التي لج

يمكن لشخص آخر من أبناء اللغة قراءتها والتعرف عليها ما نجده في اللغة الصينية والرمـوز  
وفـي  . وقد زاد عدد هذه الرموز حتى ناهز المئـات . المستعملة في النظام الكتابي في هذه اللغة

ه الرموز متبعة في النظام الكتابي في اللغة الصـينية، وذلـك   الوقت الحالي مازال الكثير من هذ
 طيبي(. على الرغم من التطور الذي طرأ في طريقة كتابة وقراءة هذه الرموز على مر العصور

  )65ص، 2009وآخرون، 
  : نشأة الكتابة العربية -2

ين، وهو مـا  كما أسلفت سابقا أول من أوجد نظاما بسيطا في الكتابة والتدو نيعد الفينيقيي
وقد استنبطوا هذه الرموز من الكتابة الصورية التي . يعرف في الوقت الحالي بالحروف الهجائية

كانت متبعة في الحضارة العراقية والمصرية القديمة كما يجمع على ذلك عـدد مـن البـاحثين    
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هذا النظـام انتشر  *ونتيجة االختالط مع الشعوب األخرى مثل اليونانيين واآلراميين. واللغويين
  )67ص، 2009، طيب وآخرون(. من الكتابة في مناطق أخرى من العالم القديم

ومرت بمتغيرات كثيـرة  ، ظهرت الكتابة العربية بين القرنين الثالث والسادس الميالديو
ومن ما هو . واللغة العربية المنطوقة أقدم بكثير من المكتوبة، إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي

كان له أكبـر  ، وتفرق القبائل القاطنة في جنوب الجزيرة العربية، نهدام سد مأربمعروف أن ا
  ) 20/04/2010، أحمد محمد عوف(. األثر في انتشارها في العصر القديم

ولهذا فالحرف الذي استعمله العرب قبل اإلسالم في الجزيرة العربية كان الحرف المسـند   
ميري الذي وصل إلى الحيرة واألنبـار ومنهـا إلـى    ثم الح، وهو اللحياني والثمودي والصفوي

ثم انتشر في أطراف العراق البادية والكويت بأبجدية أخرى هي اآلراميـة السـريانية    ، الحجاز
ورت هذه األبجدية وتعـدلت لكـي   وقد تط. وهذه األبجدية هي المصدر الثاني لألبجدية العربية

وهـي  ، في أبجدية األنباط المتـأخرة ) سويتحورت و(ي مع األبجدية المسندية التي جزمت تلتق
وما يؤكـد ذلـك   . ثم الالتينيةصل األبجدية اإلغريقية القديمة كما هي أ، مصدر األبجدية العربية

 .ق(في القرن الثالث والسادس ) سوريا(وهي كتابة أم الجمال األولى والثانية ، كتابات عثر عليها
فهي عربية ، م 568في عام ) سوريا(م كتابة حوران ث، م 328في ) سوريا(ثم كتابة النمارة  ،)م

حيث لـو  ) 20-19ص، ص 2004، البهنسي(. وتشكل أساس الخط العربي الذي نراه في المصاحف
دققنا النظر في هذه النقوش لوجدنا التشابه والتقارب بين أشـكال الحـروف والمـادة اللغويـة     

فهي مشابهة للمادة اللغويـة  ) هلك(وكلمة ) هفلم يبلغ الملك مبلغ( كما في نقش النمارة، واألسلوب
 )25ص، 2001، الجبوري(. واألسلوب العربي

ويشير المسعودي إلى أن أول من وضع الكتابة العربية هم قوم من أبناء عـدنان بـن آد   
وعندما وجدوا فـي اللغـة   . أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت: وأسماؤهم على التوالي

ثخذ، : مله أسماءهم فقد قاموا بإلحاقها بأسمائهم وسموها الروافد وهيحروفا أخرى ليست مما تح
  )   67ص، 2009، طيبي وآخرون(. وبذلك اكتملت حروف الهجاء العربية. وضظع

لهذا فإن مسيرة الخط ، عالميا اكان اإلسالم هو السبب في انتشارهأما في العصر الحديث ف
  ى ـاتها وتشعبانها المراحل التي عاشها المسلمون علالعربي مسيرة لتاريخ المسلمين تبين بامتداد

  
). م. ق(هم مجموعة من الشعوب الرحل يتكلمون اللغة السامية، وتحضروا حول دمشق وحلب في أوائل األلف األولى  *

  .  ةمع العلم أن األبجدية اآلرامية اشتقت من الفينيقي. ولعبوا دورا في نشر األبجدية لدى الشعوب السامية
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إذ طوره وتحسينه مع تعاقب األزمنة؛ فقد تدرج الخط العربي في ت. مدى فترات تاريخها الطويل
تمثلت المرحلة األولى في العمل على استقرار قواعد الكتابة بحروف عربية بعد أن كانت الكتابة 

. كالعربية تختلط بمزيج من اآلرامية والسريانية وغيرها من الكتابات التي كانت منتشـرة آنـذا  
وتمثلت المرحلة الثانية في االهتمام بمتطلبات الكتابة من الورق الذي استجلبت صـناعته مـن   

أما  الم وأكثرها مالئمة ألنواع الورق،ثم أنواع األق، ثم األحبار وألوانها ودرجات ثباتها، الصين
ـ ، المرحلة الثالثة فقد تمثلت في تطوير أشكال الحروف وتجميلها وتنوعها وزخرفتهـا  و مـا  وه

يعتبر باكورة ظهور المدارس الخطية كالمدرسة المدنية التي تعتبر أصال للخط الكوفي والمدرسة 
، عطيـة (. الحجازية التي اشتهرت بالحروف المستديرة والتي تعتبر أصال لخط الثلـث والنسـخ  

حيث أضيف إليه التنقيط والشكل بعد مدة من الزمن حين دعت الحاجة مع اختالط  )25ص، 2004
إلى الحفاظ على طبيعة اللغة العربية بسبب انتشار اللحن والخوف مـن  ، لعرب باألمم األخرىا

ويروي أن اإلمام على كرم اهللا وجهه شرح ألبي األسود الدؤلي المبادئ . االستخدام الخاطئ للغة
 )05/05/2007، العبيدي(. أنح هذا النحو يا أبا األسود: األولى للنحو وقال له

وهـذا  ، ديد من أسلوب أبي األسود الدؤلي الذي يختلط أمره بنقط األعاجمشاع أسلوب جو
قامـت عـن الفتحـة والضـمة     ) الياء، الواو، األلف(األسلوب قام على اختصار حروف العلة 

 )   4ص، بدون سنة، رواي(. ستعملها اآلنالكسرة في بعض رموزها وهي التي نو

 :أنواع الكتابة العربية -3
إذ كان في بدايته نوعـان   ، عربي في تطوره وتحسنه مع تعاقب األزمنةلقد تدرج الخط ال

أحدهما رسمي ويتميز بحروف ذات زوايا حادة استعمل في دواوين الحكومة آنذاك في الكوفـة  
فقد تطور وأصبح يعرف بخـط  ، ويسمى بالخط الكوفي واآلخر عادي تميزت حروفه باالستدارة

ع واألشكال من الخطوط ونسب عدد كبير منهـا إلـى   وظهرت بعد ذلك عشرات األنوا. النسخ
والكوفي والبصري والحيرى والحميـري   يرهرت فيها كالمكي والمدني واألنباالمناطق التي ظ

  )05/05/2007، العبيدي(. والفارسي واألندلسي وغيرها
فمثل هذا الـدارس  ، ويعد اإللمام بفن الخط أمر الزم لمن يعتني بدراسة وتحليل الخطوط

أو على األقل األنواع األكثر شيوعا فـي االسـتعمال   ، أن يكون عالما بأنواع الخط العربي يجب
  : ومن أهم هذه األنواع نذكر. حتى يمكنه الوقوف على نوع الخط الذي يفحصه
يستخدم في الكتابـات  ، مستقيم له طابع هندسيالخط الكوفي فهو خط جاف وحاد الزوايا و

ولـه أنـواع عديـدة     )05/05/2007، المصطفى(. لتي في المساجدالتي تحتاج لمساحات كبيرة كا
فهناك مثال الخط الكـوفي األندلسـي والخـط    ، وتسميات كثيرة باختالف زمانه ومكانه وأشكاله
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وأخـذ   )94ص، 1990، ذنـون (. الكوفي القيرواني والخط الكوفي اإليراني الذي أبتكره اإليرانيون
ريجيا ولم يستعمل إال على المساجد والمحاريب والقصور الخط الكوفي باالنسحاب عن مكانته تد

، 1962، الجبـوري (. نتيجة التعديالت التي أدخلت عليه واستنبطت منه خطوط جديدةتبركا وحلية 
  )  36ص

من الخطوط العربية األساسية المهمة يأتي فـي مقدمـة الخطـوط    وخط الثلث الذي  يعد 
 ، وأصعبها كتابة واتقانا وجماالأروع الخطوط منظرا  كذلك منويعد  )83ص، 1990، ذنون(. اللينة

ـ   ، يمتاز عن غيره بكثرة المرونة ة إذ تتعدد أشكال معظم الحروف فيه  لذلك يمكـن كتابـة جمل
   )27/02/2007، تاريخ الخط(. واحدة عدة مرات بأشكال مختلفة

ـ  ، أحد الخطوط المشتقة من خط الثلثوكذلك خط النسخ الذي يعتبر  خ ألن وسـمي بالنس
وهو جميل وسـهل ممتنـع   ، لذلك غلبت عليه هذه التسمية، الكتاب كانوا ينسخون به المصاحف

يمتاز بوضوحه وسهولة قراءته ويساعد كاتبه على السير بسرعة أكبر من الثلث لصغر حروفـه  
  )05/05/200، المصطفى(. وتالحق مداته، واستدارتها وإيضاحها وإظهار جمالها وروعتها

يتميز بتشابك حروفه مما يصعب على غيـر المتخصصـين   الديواني الذي وأيضا الخط 
كما يتميز بغلبة األقـواس الدائريـة علـى    ، غير أنه جميل ومنسق للغاية، قراءته أو الكتابة به

حروفه ومسار الكتابة فيه أن تنتهي الحروف على السطر إال في بعض منها فإنهـا تقـع علـى    
  )89ص، 1990، ذنون(. السطر

وقد أشتق من خط ، أي حديثة الظهور، من الخطوط المتأخرةالذي يعد خط الرقعة  وكذلك
ويمتاز خط الرقعة بقصر حروفه واستقامتها أكثر مـن غيـره مـن    . الثلث والنسخ وما بينهما

وهو ال يحتمل التشكيل أو التركيب إال من بعض الحركات المهمة برزت بشكل واضح ، الخطوط
، ذنـون (. وفيه وضوح ويقرأ بسـهولة ، شر للهجري والقرن الذي يليهفي أواخر القرن الثاني ع

، كما أنه يعد األصل في الكتابة اليومية لـدى النـاس  ، ويعد أسهل الخطوط جميعا )91ص، 1990
حيث يستخدم في المراسالت والكتابات اليومية وعناوين الكتب والمجـالت وفـي اإلعالنـات    

  )05/0/2007، عبيد(. عن التعقيدالتجارية وذلك لبساطته ووضوحه وبعده 
 وغير ذلك من أنواع الخطوط الذي ال يتسع المجال لذكر كلها بل المهـم علـى الـدارس   

   . للخطوط وتحليلها أن يكون ملما على األقل بأكثرها شيوعا في االستعمال
  : أشكال الحروف العربية –4

ل هندسـي دون أن يطـرأ   تتميز الحروف العربية عن األجنبية بتقبلها أن تتشكل بأي شك
أمـا  ، ومن هنا يأتي الحسن والجمال الذي يتميز به الحـرف العربـي  . على جوهرها أي تغيير
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وبالتالي فإن كل كاتب عربي يسهل عليـه  ، حروف اللغات األجنبية فهي جامدة ولها شكل واحد
أسـرار   وهذا سر من، بينما يصعب على أي أجنبي تقليد الحرف العربي، تقليد أي حرف أجنبي

   )05/05/2007، المصطفى(. لغة العرب
حيث أن المتعلم لكتابـة  ، ومما ال شك فيه أن الخط األجنبي أسهل كتابة من الخط العربي

وذلـك ألن الحـروف   ، الحروف األجنبية منفردة يسهل عليه كتابتها وهي مجتمعة مع بعضـها 
الحـروف العربيـة فهـي متعـددة      أما أشكال، األجنبية ال تتغير أشكالها أينما وقعت في الكلمة

أو حسب ورودها في بدء الكلمة أو وسطها أو آخرها  أو ، ومتنوعة حسب االتصال أو االنفصال
وهكذا تبلغ الحروف . الحرف هـ: حتى تبلغ أشكال بعضها أربعة أشكال مثل، إذا جاءت منفردة

   : ويمكن تبويبها في مجموعتين، شكال 96العربية 
  : ثمانية حروف لكل منها شكالن فقط: المجموعة األولى

  .بـ ، ب: يأتي في حالتي إنفراد الحرف في الكتابة ومجيئه في أول الكلمة مثل: الشكل األول
ـ : مثـل ، ومجيئه في آخرها، يأتي في حالتي مجيئه في وسط الكلمة: الشكل الثاني ـب   ،  ـبـ

  .وـو  ،ظ ـظ، ط ـط، ز ـز، ر ـر، ذ ـذ، د ـد، أ ـا: وهذه الحروف هي
  : عشرون حرفا لكل منها أربعة أشكال: المجموعة الثانية

  .ب : مثل، يأتي في حالة انفراد الحرف في الكتابة: الشكل األول
  .بـ : يأتي الحرف في أول الكلمة مثل: الشكل الثاني
  .ـبـ  : مثل، يأتي الحرف في وسط الكلمة: الشكل الثالث
  .ـب : مثل، مةيأتي الحرف في آخر الكل: الشكل الرابع

ـ ، ث(، )ـت،  ـتـ، تـ، ت(، )ـب،  ـبـ، بـ، ب(: وهذه الحروف هي ـثــ  ، ثـ
ـ ، خـ، خ(، )ـح،  ـحـ، حـ، ح(، )ـج،  ـجـ، جـ، ج) (ـث ـ ، س) (ـخ،  ـخـ ، سـ
ـ ، ض)  (ـص،  ـصـ، صـ، ص(، )ـش،  ـشـ، شـ، ش(، )ـس،  ـسـ ، ضـ ـضـ
ـ ، ف(، )ـغ،  ـغـ، غـ، غ(، )ـع،  ـعـ، عـ، ع(، )ـض ـ ، فـ ـ ، ق) (فـ،  ـفـ ، قـ
ـ ، مـ، م(، )ـل،  ـلـ، لـ، ل(، )ـك،  ـكـ، كـ، ك(، )ـق،  ـقـ ـ ، ن(، )ـم،  ـمـ ، نـ
     )49-48ص، ص 2004، عطية(. )ـي، ـيـ، يـ، ي(، )ـه، ـهـ، هـ، ه(، )ـن، ـنـ

  : تنقيط وتشكيل الحروف –4-1
وحتـى  ، واجهت الخط العربي صعوبة تنقيط الحروف وتشكيلها حتى يتم التمييـز بينهـا  

ويمكـن تنـاول هـاتين    . نتعرف على الصوت الذي نلفظ به الحرف لتتم القراءة الصحيحة لـه 
  : الصعوبات فيما يلي
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ظل الناس في مختلف األمصار اإلسالمية يقـرؤون القـرآن   : صعوبة تنقيط الحرف –4-1-1
وعنـدما دخـل   ، الكريم في مصحف عثمان إلى ما يقرب من أربعين سنة بدون تنقيط الحروف

م أمم غير عربية نتيجة الفتوحات اإلسالمية اختلطوا بالمسلمين العرب فأدى إلى ظهـور  اإلسال
وتم ذلك علـى يـد أبـي    ، حتى أصبحت الحاجة ملحة لوضع تنقيط للحروف، القراءة المغلوطة
ويحي بن يعمر في عهد الحجاج بـن يوسـف   ، ثم تبعه تلميذاه نصر بن عاصم، األسود الدؤلي

   )27/02/2007، تاريخ الخط(. اني من القرن األول الهجريالثقفي في النصف الث
يـز  ونتجت هذه الصعوبة نتيجة تشابه الحروف العربية بشكل يؤدي إلى الصعوبة في التمي

/ غ ، ع/ ظ ، ط/ ض، ص/ ش، س/ ز، ر/ ذ ، د/ خ ، ح، ج /ب، ت، ث، ن : (بينها مثـل 
صـح قـراءة الحـرف إال بمراعـاة     وال ي، وهذه الصعوبة ناشئة من التنقيط، )ل ، ك/ ق ، ف

بينما حروف الخط األجنبي غيـر  ، ونسيان هذه النقاط أو إهمالها يغير من حقيقة الحرف، تنقيطه
  : ويمكن تقسيم الحروف على نوعين، ) i , j(منقوطة إال في حرف 

، ش، ز، ذ، خ، ج، ث، ت، ب: حرفا وهي 15التي يوجد فيها نقط وعددها : الحروف المعجمة
  .ي ، ن، ق، ف ،ظ، ض

، ط، ص، س، ر، د، ح، أ: وهـي ، حرفا 13التي ال يوجد فيها نقط وعددها : الحروف المهملة
  )50-49ص، ص 2004، عطية(. و، هـ، م، ل، ك، ع
حتى يعرف الصـوت  ، هو وضع الحركات على الحروف: صعوبة تشكيل الحـروف  –4-1-2

والشدة والجـزم   والسكون والتنوين الكسرة والضمةويشمل ذلك الفتحة و، الذي نلفظ به الحرف
بعد ذلك  خليل بن أحمد الفراهيدي والباقي وضعحيث وضع ثالثا منها ال، والمدة وعالمات الصلة

فهناك كثير من األسماء ال يمكن قراءتها بشكل صـحيح إال إذا   )21ص,  س. ، برواي(. الخ... 
، أو البر وهو الخيـر ، لبر وهو القمحا: فمثال اسم البر بدون تشكيل يمكن أن نقرأه، كانت مشكلة

  .أو البر وهو األرض
وإيـاد   ، مثل أحمـد ) إ، أ(الهمزة منها ما يكتب على األلف : صعوبة كتابة الهمزات –4-1-3

ومنها ما يكتب ، وئام: مثل) ئ، ـئ،  ـئـ، ئـ(ومنها ما يكتب على نبرة أو األلف المقصورة 
  .أداء: مثل) ء(يكتب منفردا على السطر ومنها ما ، رؤوف: مثل) ـؤ، ؤ(على الواو 

، ى(األلف المتطرفة منها ما ينتهي بألف مقصـورة  : صعوبة كتابة األلف المتطرفة –4-1-4
  .مها، رشا، ريا: مثل) ـا(ومنها ما ينتهي بألف ممدودة . يحى، مصطفى: مثل) ـى

، الرحمن اهللا، األلف في: مثل: صعوبة وجود حروف تلفظ وال تكتب وتكتب وال تلفظ -4-1-5
  )50-49ص، ص 2004، عطية(. والواو في عمرو، والواو في داود
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  : الترتيب المتبع لكتابة الحروف – 4-2
رتب القدماء الحروف العربية بشكل كلمات شملت كافة الحروف وهم ستة أشخاص مـن  

، كلمـن  أبجد، هوز، حط،: كانت أسماؤهمو ة العربية كانوا نزالء عدنان بن آدطسم في الجزير
فوضعوا الكتابة على أسمائهم فعندما وجدوا في األلفـاظ حروفـا   . ضظغ، ثخذ، قرشت، سعفص

ثـم   ،)ض –غ  –ظ  –ذ  –خ  –ث (: ليست في أسمائهم ألحقوها بها وسموها الروادف وهـي 
وسميت هذه الحروف بهـذا   ،أنتقل عنهم إلى األنبار وأتصل بأهل الحيرة وانتشرت عند العرب

: وذلك نسبة ألول األلفاظ التي جمعت فيها حروف الهجاء في اللغة العربية وهي، ةالترتيب أبجدي
، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ: ثم رتبت حسب تشابهها فجاء الترتيب كما يلـي ، أبجد
وسميت هـذه الحـروف   . ي، و، هـ، ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س

ومنهم من يذهب أن نصر بن عاصم ن الثاني أو الثالث الهجري وفي القر. بهذا الترتيب الهجائية
ويحيى بن يعمر هما اللذان غيرا هذا الترتيب وقتما أوصاهما الحجاج بوضع عالمـات لتمييـز   

  : الحروف المتشابهة فرتبوا الحروف على النحو التالي
   :يشمل أربع مجموعات من الحروف وهيوهو : ترتيب الحروف حسب أشكالها –4-2-1
  .، وز، ر، ذ، د: مثل، مجموعة الحروف البسيطة -
 .هـ ، ي، ن، ف ق، ض، ص، ش، س، ث، ت، ب: مثل، مجموعة الحروف المجوفة -

 .م ، غ، ع، خ، ح، ج: مثل، مجموعة الحروف المستديرة -

 .ظ ، ط، ل، ك، أ: مثل، مجموعة الحروف العمودية -

  : وهي، مل خمس حركاتوهو يش: ترتيب الحروف حسب حركة كتابتها –4-2-2
  .، ضص، ز، ر، ذ، د، ث، ت، ب: وهي، حروف تسير كتابتها حسب اتجاه عقارب الساعة -
 .غ ، ع: وهي، حروف تسير كتابتها بعكس اتجاه عقارب الساعة -

 . ي، ج، خ، ح: وهي، حروف تسير كتابتها باتجاه عقارب الساعة وعكسها -

 .أ : وهي، حروف تسير كتابتها باتجاه رأسي عمودي -

 .م ، ل، ك، ظ، ط: وهي، حروف تسير كتابتها باتجاه عقارب الساعة مع إضافة بسيطة -

  : وهو يشمل أربع أنواع هي: ترتيب الحروف حسب اتصالها أو انفصالها –4-2-3
  .، وز، ر، ذ، د، أ: وهي، حروف ال تتغير أشكالها أينما كان موضعها في الكلمة -
ها األخير إذا اتصلت بما بعدها إذا اتصلت بما قبلها ولكن يقطع نصف حروف ال تتغير أشكالها -

 .ض ، ص، ش، س، ن، م، ل، خ، ح، ج، ث، ت، ب: وهي
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: وإذا اتصلت بما قبلها استدار أولها مثـل ، حروف يقطع نصفها األخير إذا اتصلت بما بعدها -
 .غ ، ع

، ك: ها أو في حالة انفرادها  مثلحروف يتغير شكلها نهائيا حين تأتي في أول الكلمة أو وسط -
  .هـ 

  : األشكال األساسية للحروف العربية – 4-3
ولكن يمكن وضعها ، تختلف أشكالها عن بعضها، حرفا 28تبلغ الحروف العربية الهجائية 

     )53ص، 2004، عطية(: وهي، مجموعة 15في مجموعات متشابهة تبلغ 
  هـ  – 13                     غ ، ع – 9              ز   ، ر  – 5                 أ – 1
  و  – 14                    ق، ف – 10             ش   ، س – 6  ن ، ث، ت، ب – 2
  ي - 15                     ل، ك – 11              ض، ص – 7      خ  ، ح، ج – 3
  م – 12                  ظ، ط – 8             ذ، د – 4
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  :)علم الجرافولوجيا(علم تحليل خط اليد : ثانيا
  :نشأة علم الجرافولوجيا –1

انصهرت في حروفه وحركاتـه  ، خط اإلنسان جزء ال يتجزأ من شخصيته وكيانه البشري
واتسمت بطابعه الذي غلبت عليه من بدء ميالده حتـى  ، وسكناته وكل مقوماته النفسية والجسدية

  (Paul, S. D, p41). هرت مالمح بدايات علم الجرافولوجي قبل عدة قرونولقد ظ، وفاته
ولكـن  ، فكانت هناك محاوالت تاريخية كثيرة لتفسـير رسـومات اإلنسـان وخطوطـه    

المحاوالت األولى في تحليل الخط يرجع إلى ألف سنة قبل الميالد حينما قام رجل صيني يدعى 
دها أن الشخص يمكن أن يظهر شخصيته مـن  بالتعرف على حقيقة مفا Kuo johsuكيوجوسو 

وبعد هذا ببضع مئـات مـن السـنين ظهـر      )Santoy , 1989 , pix(. مجرد الخط الذي يخطه
ولـه  ، الفيلسوف أرسطو والمحب لألنظمة التصنيفية ليعلن أن كتابة اليد تظهر شخصية صاحبها

: ،  وأيضا"وز للكالم المنطوق ن رمالكالم المكتوب ما هو إال عبارة ع" : العديد من األقوال مثل
بعد الميالد وصف سوتنيوس ترونكيلوس  120وفي سنة . "جميع البشر ليس لديهم نفس الكتابة " 

Suetonius Tranquillus  في كتاب عن القياصرة شخصية أوكتافيوس أوغسطسOctavius 

Augustus 24/02/2007: أصول فراسة الخط(. من خط يده(   

مام بخط اليد كدليل أو مؤشر عن الشخصية كان في األصـل اهتمامـا   وبالتالي فإن االهت
بدأت بمالحظة أرسطو للعالقة بين خط اليد ، سنة مضت 1000بذلك من قبل التاريخ بأكثر من 

وأن هناك عالقـة  ، عندما كان الصينيون يقومون بذلك أيضا وبنفس هذه اللمحات، ووالشخصية
ففـي   .ن لديهم علم بأهمية تحليل الخـط حيث كا، )71ص ،2004، عسكر(. بين الشخصية والكتابة

    بعد الميالد أعلن الملك والفيلسوف والرسام الصيني المعـروف جوهـو   1110إلى  1060سنة 
Jo-Hou خط اليد يمكن أن يظهر لنا صفات النبل والعقل والصفات الفظة في الشخص " : أن" . 

) Santoy, 1989 , pix(  
 Allen Edgarيل خط اليد قام بها الشاعر األمريكي ألـين إدجـار   والمحاولة الجدية لتحل

ول والقى العديد من االنتقادات ح، الذي حلل العديد من خطوط اليد وتفسيرها ونشرها وألف كتابا
           : كتابا بعنوان Robert & Elizabeth barrettوكتب بعده روبرت وإليزابيت باريت ما نشره، 

يكن هنـاك أي انتشـار لهـذا     ولم، "على الورقة البيضاء تكشف عن الروح  الكلمات المظلمة" 
لم والطبيب االيطالي كامليو أما بداياته الحديثة فقد كانت في القرن السابع عشر على يد العا. العلم
 Bolone universityوهو أستاذ الطب والفلسفة في جامعـة بلونيـا    Camillo baldi بالدي
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ووضع األسـس  ، 1622تحليل الشخصية من خالل دراسة خط اليد سنة  ليؤلف كتابا وصف فيه
  )Leibel , 1972 , p3(. لهذا العلم لذلك أعتبر أبو علم تحليل خط اليد

بتوحيد  Von Bismarckاألمير إدوارد ليوبولد فون بيسمارك  يوقام رجل الدولة األلمان
يكتب بخط يده بالطريقة التي كتـب  وأعلن أن كل مواطن ألماني عليه أن  1842ألمانيا في عام 

الشـيء الـذي    ،The von Bismarck methodهو فيها والتي أسماها طريقة فون بيسمارك 
كالعناد والخصومة والشعور بـالتفوق   ،جعل الشعب األلماني يكتسب العديد من الصفات السلبية

لي تميزت الكتابـة فـي   وبالتا، تلك الصفات التي كان يتمتع بها هذا األمير، والوحدة والصرامة
حيث أن هـذه  ، ألمانيا والتي استمرت حتى األربعينيات بكثرة الزوايا الحادة بشكل يفتقر للمرونة

وهي تشـبه المشـية   ، الحركات الخطية التي تعلمها األطفال األلمان كانت أقرب للفظاظة والحدة
   )McNichol , 1994 , p306(. العسكرية النازية في تلك الحقبة التاريخية

ظل تحليل الخط فلسفة أكثر منه علما إلى غاية القرن التاسع عشر حينما قام مجموعة من 
  Abbé Michonلعلى أبرزهم األب ميشـون  ، رجال الدين والقساوسة الفرنسيين بدراسة الخط

قد كتب العديد من الكتب في نفس  -والذي كان مدير للمدرسة في باريس وكان يحترم تفكيره  -
ونشـر  ، أي علم دراسة خط اليـد ؛ Graphologyالجرافولوجي : ع والتي سميت بـالموضو

 , Santoy , 1989(. ويعتبر أول من أطلق اسم الجرافولوجي على هذا العلم، 1872كتابا له سنة 

pix( ثم قـام  ، وقال أنها محاولة الربط بين عالمات متفرقة في خط اليد وبين صفات الشخصية
بالعديـد مـن    Abbé Geneوأحد طالبه وهـو جـين     Abbé  Flandrinالقسيسان فالندرن 

األبحاث التي جعلتهم يضعان العديد من األسس والقواعد لتحليل الشخصيات ونشرا كتابين فـي  
سنة  Asystem of graphologyو The mystries of Handwritingهذا الموضوع بعنوان 

 Graphologyق كلمة الجرافولـوجي  وكان لهم الفضل في إطالعلى الترتيب،  1878و 1871
العلم الذي يبحـث فـي معرفـة    : على هذا العلم ألول مرة وعرف الجرافولوجي وقتها على أنه

مدرسة األشكال المحددة في (: وأنشأت مدرسة خاصة تسمى. الناس من خالل خط الكتابة لديهم
  )Leibel , 1972 , p3(). الخط

تطوير علـم الجرافولـوجي     ع هذه المدرسة فيم Alfred binet*وقد عمل ألفرد بينيه 
  انـثم سيطر األلم. أصبحت فرنسا رائدة في هذا العلم في القرن التاسع عشر ومازالت وبفضله

  Wilhelm Preyerلم براير يهطبيب في علم النفس الطفل ولفي القرن العشرين ومن هؤالء 
  
وأكد أن سمات الشخصية ، استعان كذلك بتحليل خط اليدوضع اختبار الذكاء المعروف و معروف نفسي عالموهو  - *

 .ليدتنعكس من خالل خط ا
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النفسـية،   ونبه إلى أن الخط تعبير عن العمليات " سيكولوجية الكتابة" عن  1895في كتابه سنة 
 1901ه سنة ـي كتابـف George Meyerثم من بعده طبيب في األمراض العقلية جورج ماير 

واستخدم الخط للكشف عن االضطرابات االنفعالية ". لمية لعلم الجرافولوجيا صول القاأل" بعنوان 
وأن هناك لـذلك  ، بدعوى أن االنفعاالت تعبر عن نفسها من خالل الميكانيزمات النفسية الحركية

 Ludwing Klagesج كليجز نيثم جاء من بعدهم لودو. واالنفعالصلة قوية بين الخط والحركة 
حيث وضع أصول تحليل خط اليد ، روحي للجرافولوجيا في صورتها الحديثةالذي يعتبر األب ال

؛ 378، ص1980عفيفـي،  (. Chracterologyوعلم السمات  Graphologyوجمع بين علم الخط 
  )56ص، 1995، الحفني

. بعد ذلك انتشر العلم انتشارا واسعا في كل من فرنسا وألمانيا وبضعة مـن دول أوربيـة  
المدرسة النظرية في تحليل الخط سـنة   Ludwing klagesدوينج كالجس ففي ألمانيا أسس لو

وقـوة  ، والمسـافات بـين الحـروف    والسرعة، وقد قام بدراسة الخط من ناحية الحركة 1896
واستمرت األبحاث في إنجلتـرا  ، وأصدر أول دورية عن الخط والشخصية، الضغط على الورق

بإصدار أول نشرة لـه عـن    Robert saud ودوأمريكا عن طريق العالم اإلنجليزي روبرت س
وكارل يونـغ   Max pulverواألبحاث في سويسرا عن طريق ماكس بلفير ، الخط والشخصية
Carl Yung   علم دراسة (وطبقت هذه النظرية  1931اللذان قاما بكتابة الرموز في الخط سنة

  )Leibel , 1972 , p3(. على المنطوي والمنبسط) الرموز
 وكارل يونغ S. freudهذا العلم العديد من علماء النفس أمثال سيجموند فرويد وقد أهتم ب

yung .C  وألفريد بينيهA. Binet  مطور نظامIQ ،  وكذلك السير وليام هيرشل مطور نظـام
ثم بدأت دراسات علماء النفس في تحليل الشخصـيات مـن خـالل    ، التعرف على بصمات اليد
ضافة إلى الخطـوط بشـكل متصـل أو منفصـل عـن علـم       باإل، األشكال والرسوم والرموز

 وتوسعت تطبيقات علم تحليل خط اليد لتشمل المجال الجنائي في فحص الوثـائق ا، الجرافولوجي
وفي مجال تحليل الشخصية وفـق معـايير رقميـة     )Bunker , 1972 , p8(. والمجال العسكري

 Graphonomy *الجرافونـومي ووفق إحصاءات وأرقام وقياسات محددة ليظهر ما يسمى بعلم 
 تم إحيـاءه مـرة   ثم تم إهمال هذا العلم و، وصيغ هذا المصطلح في الستينات من القرن العشرين

وقد يعود السـبب أيضـا إلـى    ، ل علم الجرافولوجي من فن إلى علمسبب الرغبة في نقأخرى ب
أصـول فراسـة   (. يلظهور الكومبيوتر وتطبيقاته والطرق اإلحصائية المعالجة حاسوبيا في التحل

  )24/02/2007، الخط
                                                 

هو فرع من فروع علم الجرافولوجي يهتم بتحليل الشخصية وقياسها وتحديد خصائصها وسماتها كميا من أشكال الخط   *
  ).طريقة الكتابة على الورق(
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 كرنعلى يد العالم بي1915وبعد ذلك وجد علم الجرافولوجي قبوال في أمريكا في مطلع عام
bunker ،       حيث بدأ دراساته على تحليل الخـط وأسـس الجمعيـة األمريكيـة لتحليـل الخـط

American Graphoanalysis Society  يـة لتحليـل   والتي تحول اسمها إلى الجمعية العالم
وبعدها الجمعية األمريكية للجرافولوجي التي أسسـها  ، الخط كأول جمعية تعنى بالخط في أمريكا

ويعتبر السبب في االعتراف بهذا العلم رسميا وقبـول   1927سنة  Louise Riceلويس رايس 
وتم . لموالجمعيات العلمية في العاوالكليات تدريسه في أقسام علم النفس في مجموعة من المعاهد 

  Nadya Olyanovaو Louise Riceتأليف كتب جيدة عن خط اليد مـن طـرف كـل مـن     
ثم بدأت  )Irene Marcuse .)Leibel , 1972 , p4و Ulrich Sonnemanو Klara Romanو

جهود العلماء في نقل طرق ومدارس التحليل من أوربا إلى أمريكا عن طريق الخبيـرة أريكـا   
وتم تأسيس العديـد مـن المعاهـد    ، مانينات من القرن العشرينفي الث  Arica Carusكاروس

والجمعيات والروابط في أمريكا وباقي الدول األخرى كإيطاليا وألمانيا وإسرائيل وغيرها لعـل  
والذي حاول أن  Bart baggettأبرزها معهد علم تحليل الخط الذي أسسه الخبير بارت باجيت 

وأصبح يـدرس   ،ائما بذاته وله أصوله ومناهجه ومدارسهوأصبح بعدها علما ق .يطور هذا العلم
بـدءا مـن جامعـة    والطب وعلم الجريمة  والفلسفة أكاديميا في الجامعات في أقسام علم النفس

وجامعة ميـونيخ وليبـزيخ   السربون بفرنسا إلى معهد علم النفس التطبيقي في زيورخ بسويسرا 
فـي  ) دكتـوراه ، ماجسـتير ، ليسانس(ية نظامية ويمنح كدرجات علمية ودراسية أكاديمبألمانيا، 

 )07ص، 2004، عطيـة (. بعض دول العالم كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وألمانيا وإسرائيل
ففي أمريكا ظهرت مثل هذه الجامعات والكليات باإلضافة إلى الجامعة االفتراضية على اإلنترنت 

ويمارس هذا العلم فـي  . دورات التدريبيةوالتي تخصصت في ال Bart Baggettلبارت باجيت 
 ريكا الشـمالية والـدول السـوفيتية     هذه الدول بدرجة عالية من التطور والتقدم باإلضافة إلى أم

حيث تستفيد منه الهيئات والمؤسسات التي تهتم بهذه العلوم في العلوم السياسية والمباحثات فـي  
   .)24/02/2007 ،السبيعي(. وزارة الخارجية والعالقات الدولية

حيث تقـدم بعـض الجامعـات    ، وتعتبر إسرائيل من الدول األولى الرائدة في هذا المجال
وتعطى فى بعض الحاالت درجة الدكتوراه في تحليل الخـط  ، اإلسرائيلية تدريبا أساسيا عمليا له

ي ضـد أي  باإلضافة إلى أنها تستخدمه كتقنيات علمية أمنية للمحافظة على أمنها الداخل، اليدوي
وفي هذه الدول المتقدمة من العالم تجد أنه من الصعوبة بمكان الحصول على أي وظيفة  .معتدين

 , McNichol , 1994(. ذات مسؤولية مهمة دون تحليل خط شخصية المتقدم للوظيفة في البدايـة 

p305 (      أما في الدول العربية فقد ظلت إلى وقت قريـب تفتقـر إلـى هـذا العلـم .) السـبيعي، 
24/02/2007(.   
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ولم يقتصر االهتمام بهذا العلم في هذه الدول على  اإلبحار في أغـوار الشخصـية عـن    
بل بدأ التفكير فـي تشـخيص   ، وتحديد سمات الشخصية الحقيقية للشخص، طريق دراسة الخط

وبزغ مـا يعـرف   ، وعالج الكثير من اضطرابات الشخصية الحقيقية للشخص عن طريق الخط
في مطلع األربعينيات من القرن العشرين عنـدما طبـق    Graphotherapyيرابي بعلم الجرافوث

أبحاثـه علـى الخطـوط     Paul Colombainأحد العلماء في علم الخطوط وهو بول كولومبي 
أو العـالج بقلـم الحبـر    Grapho – Therapeuticsليطور منهجا أسماه العـالج بـالخطوط   

وبرزت بعد ذلك العديـد مـن    )Pencil Therapy & Pen .)Santoy , 1989 , pxوالرصاص 
ففي دراسة . الدراسات والقى بعضها الكثير من االنتقادات على الرغم من أن بعضها كانت دقيقة

ويـدعى ألفـرد    1950ة للسرطان عن طريق أحد الباحثين في عام يكيقامت بها الجمعية األمر
ـ  Alfred Kanfarكانفر  ن هـذا الباحـث مـن    حول مؤشرات مرض السرطان من الخط تمك

      عينة خط بنسبة دقـة وصـلت إلـى    935حالة إصابة مثبتة بالسرطان من أصل  88اكتشاف 
ومن أبرز الدراسات الحديثة والمثيرة في هذا المجال تلك الدراسة التـي قامـت بهـا    . % 84

 والتي عملت على تطبيق تحليل الخط Janet Jinالخبيرة في مجال تحليل الخطوط جانيت جين 
مرضا عضويا مـن خـط    40في المجال أكثر من ثمانية سنوات وتمكنت من اكتشاف أكثر من 

  )24/02/2007، أصول فراسة الخط(. اليد
في أوائل القرن العشرين بتحليل الخط العربـي عبـر مراجعـة     الخبراء وقد اهتم بعض

نقل العلـم للعربيـة    األدبيات النادرة جدا المكتوبة حول تحليل الخط في العالم العربي ومحاولة
ويعتبر الجهد الذي قام به . اعتباطا دون االستناد على عدد كافي من العينات ودون دراسة وبحث

األخصائيون والمحللون األمريكيون سواء عن طريق الباحثين كأفراد أو كمؤسسات أول محاولة 
  .للتعامل معها لفهمها وفهم كيف تفكر ووضع اإلستراتيجيات ،جادة في تحليل بعض الشخصيات

ويعتقد أن هذا األسلوب تتبعه أجهزة المخابرات في الدول المتطورة في علم تحليل الخـط منـذ   
يل األصول التاريخية لتحل(. زمن بعيد جدا لوضع خطط بعيدة المدى للتعامل مع اآلخر حكاما ودوال

  )05/05/2007الشخصية من الخط، 
  : مفهوم علم الجرافولوجيا –2

، علـم ذو  Graphology يكي لعلم الجرافولوجيالخط اليدوي المصطلح التكنيعد تحليل 
هدف إلى تقديم وتحديد شخصية وهوية اإلنسـان مـن خـالل خبطـات     أصول وأسس علمية ي

والجـدير بالـذكر أن علـم    . واألسلوب النمطـي للكتابـة  ، والتصميم الشكلي، وضربات القلم
لدماغ الكهربائية لأللياف العصبية المتدفقة من ا الجرافولوجيا يظهر ويفسر أدق وأصغر النبضات
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العقل الباطن للشخص يملي عليه الطريقة  ،الحركات والمشاعر كونكاألفكار و ،إلى أصابع اليد
-Baggett , 2002 , pp 12(. حيث تظهر تلك الكتابة األوجه المختلفة والعديدة له، التي يكتب بها

13(  
باإلضافة إلى أنه قراءة للجهاز  ،هاز العصبي وللمخ أيضالذا يعتبر الخط اليدوي قراءة للج

الجزء المتغير يعبر عـن االنفعـال    : ويمكن اعتبار الخط جزأين متكاملين .الحركي على الورق
علما بأن الخط يتـأثر بالمرحلـة العمريـة وبـاألمراض     ، والجزء الثابت يعبر عن الشخصية

براء الخطوط بأنه بصمة العقل ألنه كاألشعة كما عده بعض خ )09ص ، 2004، عطيـة (. العضوية
صـابع ال  والخط مثل بصـمة األ . ؟وكيف نتصرف؟، وكيف نشعر؟، الحمراء يظهر كيف نفكر

لذا فإنه يعبر عن الشخصية الفردية والمختلفة بيئيـا  ، يمكن أن يتطابق لدى األشخاص المختلفون
  ) McNichol , 1994 , p 305(. ووراثيا والتي تختلف من شخص إلى آخر

ولذلك فالخط مظهر للشخصية وسلوك تعبيري يسجل حركة الشخصية في الزمان والمكان  
وله  غم أن الخط يتطور بتطور الشخصية،وبر، إال أنه يجمد هذه الحركة في الحروف والكلمات
، الحفنـي (. إال أن للخط شخصية يحتفظ بها دائما؛ مراحل عمرية في الطفولة والشباب والكهولة

  )54ص، 1995
فبريطانيا مثال كانت دائما . لذا يعتبر علم الجرافولوجيا مفتاح لنقل بعض السمات للمجتمع

قة تميل أكثر لألسلوب العامودي عن الكتابة التي يتميـز  يما تقوم بتعليم أطفالها على الكتابة بطر
ورة نمطيـة  وكص، بها الشعب األمريكي الذي يميل مباشرة إلى العواطف من خالل نظام الكتابة

فإن البريطانيون يبدون أكثر تحفظا وضبطا للنفس وأقل ميال إلظهار عواطفهم الحقيقيـة تجـاه   
والتي استمرت حتى األربعينات فقد كانـت  ، أما الطريقة القديمة في الكتابة في ألمانيا، اآلخرين

ركات الخطيـة  حيث أن هذه الح، لمرونةلتكتب بأسلوب يتميز بكثرة الزوايا الحادة بشكل يفتقر 
والتي تشبه المشية العسكرية النازية ، التي تعلمها األطفال األلمانيين كانت أقرب للفظاظة والحدة

  ) McNichol , 1994 , p306(. في تلك الحقبة التاريخية

فمن خالل الخـط  ، ودراسة الخط هو بمثابة النافذة إلى أعماق النفس ومعرفة خبايا العقل
فهو بصمة العقل أو المخ الـذي  ، ة الكاتب ومعرفة ما يدور في مخهييمكن التعرف على شخص
  ) 8ص، 2004، عطية(. ويد اإلنسان بالطابعة، يمكن تشبيهه بالكمبيوتر

وكلمة جرافولوجيا كمـا  . ويعرف علم تحليل الشخصية من خالل الخط بعلم الجرافولوجيا
والثاني  ناه يكتب،ومع Grapheinاألول يوناني وهو : يراها مصطفى سويف تتكون من مقطعين

Logia واستعملت هذه الكلمة لتدل على دراسة الخط كظاهرة لتشخيص أخـالق  . ومعناه نظرية
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            ، 1980، عفيفـي فـي  ( . فهي تعني التحليل السيكولوجي للخطـوط  –ولهذا  –الكاتب وشخصيته 
  ) 378ص 

أحد األسـاليب اإلسـقاطية التـي    هو : " يعرف تحليل الكتابة أو الخط اليدوي بأنه وعليه
يجري فيها استخدام ميزات متعددة من كتابة الفرد وخطه اليدوي بغية الوصـول إلـى وصـف    

    )70ص، 1979، رزق(". الشخصية التي يتحلى بها، كالمسافات واالنحناء والهوامش وغيرها 
ض أي محاولة منظمة لفحص خـط اليـد وتحليلـه بغـر    " : تعرف الجرافولوجيا بأنهاو

أو على الحاالت النفسية التي صاحبت ، االستدالل من خصائص الخط على شخصية كاتبه إجماال
، 2004، عسكر(. "أو بغرض الكشف عن بعض جوانب في أعماق شخصية الكاتب ، عملية الكتابة

  )61ص
التجسيم الحرفي لرسائل المـخ إلـى اليـد عبـر األعصـاب        " : كما تعرف أيضا بأنها

جزاء الطرفية األخيرة من الجسم التي بها يتحقق طرح رسـائل المـخ علـى    واألصابع هي األ
     )55ص، 1995، الحفني(".  الورق

علم وفن تحديد شخصية الكاتب ونوعية انفعاالته من طريقته فـي  " : وتعرف كذلك بأنها
  ) 10ص، 2004، عطية(. "أي شكل الخط المكتوب على الورق ، الكتابة

الوسيلة التشخيصية العلمية لشخصية الكاتب وحالته النفسية وقت " : كما تعرف كذلك بأنها
   )55ص، 1995، الحفني(. "الكتابة 

، أو قراءة ما علم قراءة وتفسير حركة الجهاز العصبي على الورق" : وتعرف أيضا بأنها
  ) 9ص، 2004، عطية(. "يدور في عقل الشخص 

العلم الذي يهتم بدراسة وتحليـل  " هو  يتضح من التعريفات السابقة أن علم الجرافولوجيا
الخط لالستدالل من خالله على شخصية كاتبه عن طريق تحديـد خصـائص وسـمات هـذه     

  ". الشخصية بدقة 
  :أهداف وفوائد علم الجرافولوجيا – 3
  :أهداف علم الجرافولوجيا – 3-1

التنسـيق بـين    الكتابة عملية معقدة تتطلب" : ن أنيفتالجرافولوجيا األلماني سخبير يرى 
  ."فكار وبذلك تعكس كامل الشخصية األعصاب والعضالت واأل

انطالقا من هذه المقولة يسعى علم الجرافولوجيا إلى تحقيق جملة من األهداف تتمثل فيمـا  
  : يلي
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لذلك من الممكن أن يكتسب فهما أكثر ووجهة نظر أعمـق  ، يقدم فهما أعمقا للفرد عن نفسه*  
وبالتالي يتعـرف علـى شخصـيته    ، ؟الوقت يفهم كيف يراه اآلخرونوفي نفس ، عن شخصيته
  .مه المفضل في التعامل مع اآلخرينالخاصة ونظا

ويحدد له األشخاص غير العمليـين   ،يقدم فهما أعمقا عن عالقات الفرد المهنية واالجتماعية*  
  .يوفر وقتا كثيرا هو في حاجة إليهد يوبالتأك

، عسـكر (. لشخصيته ويسمح له أن يرى دراسة متوازنة عنهـا  يساعد الفرد أن ينظر بعمق*  
  ) 68ص، 2004
األلفة واالنسجام والتواصل  معرفة أنماط وسلوكيات ونفسيات األفراد وكيفية تفكيرهم لتحقيق*  
  .معهم
وهو ما يجـري  . تصحيح الكثير من السلوكيات عن طريق إجراء بعض التعديالت في الخط*  

  .منه علمياتطبيقه اآلن والتأكد 
يعطي األشخاص القدرة الالمحدودة في فهم أنفسهم وفهم اآلخرين عن قرب وترجمة سلوكهم *  

، األنصـاري (. واتهم والوصول بهم إلى أعلى مستوى مـن االتصـال الفعـال معهـم    ذوتحليل 
27/02/2007 (  
النفسـية   الحالة : مثل، يكشف الكثير من السمات والصفات الخاصة بشخصية وهوية اإلنسان*  

والتوجه نحو تحقيق ، وأنماط التفكير، والطاقة العقلية، والتجاوب العاطفي في المشاعر، والمزاج
، والمواهب  والمهارات، والمخاوف، والمهارات القيادية واالجتماعية، وقوة االنجازات، األهداف

نـة لشخصـية   وغيرها من السمات والصفات السلوكية والنفسـية المكو  ،والديناميكية الشخصية
  )14/03/2007، الخط اليدوي يكشف العبقرية(. اإلنسان

   : فوائد علم الجرافولوجيا – 3-2
  : ومن أهمها ما يلي، إن فوائد علم الجرافولوجيا كثيرة ال تكاد تحصى

حيث يمكن تحديد شخصية طالـب الوظيفـة قبـل    ، أداة عظيمة القيمة إلدارة شئون األفراد*  
  .الخ... العمل في مجموعة ، ضافة إلى العمليات التالية مثل التدريبباإل، إجراءات تعيينه

يمكن تحديد شخصية األشخاص المهمين العاملين في المؤسسات لتحديد مدى نجـاحهم فـي   *  
وبتعبير آخر مدى مالئمتهم فـي وظيفـة   . وظائفهم ومدى مساهمتهم في إنجاح هذه المؤسسات

  )10ص، 2004، عطية(. م لنوع آخر من العملأي مدى مؤهالته؛ أخرى في نفس المؤسسة
، السـبيعي (. يمكن من التعرف على أنماط تفكير التالميذ وحل مشكالتهم النفسية واالنفعاليـة * 
24/02/2007(  
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ألن اإلنسان يمر بظروف كثيرة يكون فيهـا   ، يمكن من التعرف على اآلخرين والحكم عليهم*  
   )14/03/2007، رمضان(. في حالة غضب أو في حالة إجهاد وتوتر

وهي تمثل  ،إذا تمكن من تحسين خطه في اتجاهات معينة ؛قدراته سينحمن تيمكن الشخص *  
قدرات فنية في إعادة هيكلة الخط ليؤدي في النهاية إلى انعكاس هذا على شخصية القائم بالكتابة 

ا زال فـي طـور   م( Graphotherapy) الجرافوثيرابي(فيما يعرف بإعادة االتزان إلى الخط 
  ). التجريب

يمكن استخدامه في توجيه األشخاص في المهارات التي يجيدونها مثل الموسيقى والرياضـة  *  
والمواهـب والميـول   حيث يمكن اكتشاف النبوغ المبكـر  ، وينجح خاصة مع األطفال، وغيرها

شـخص   وقـد يكـون  ، وهو ما قد يكون خافيا على الشخص نفسه أو المحيطين بهاإلبتكارية، 
وبالتالي فالعلم بها وتنميتها سوف يعود بعظيم النفع على ، موهوب وال يعلم أن عنده هذه الموهبة

وهذا االتجاه مهم للغاية في مسألة تطـوير التعلـيم واالسـتفادة مـن     . الشخص وعلى المجتمع
  .  تأصحاب المواهب الخاصة وتوجيههم دراسيا، وإحداث التغيير المطلوب في السلوك واالتجاها

يمكن استخدامه في التوجيه التربوي بحيث يمكن توجيه الطلبة إلى الشـعب والتخصصـات   *  
ويـتم هـذا بالتحليـل    ، المختلفة كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من خالل دراسة خط اليد

بغية تفوقهم وكسر حاجز الخوف خاصـة فـي   ، والقياس العلمي الذي يحمله علم الجرافولوجيا
  . متقدمةالمراحل ال

ـ *   طويلـة   اتيمكن عن طريق علم الجرافولوجيا معرفة شخصية األفراد المقدمين على عالق
ويستخدم هذا ، ويمكن بكثير من التحديد كشف إمكانية التوافق من عدمه، كعالقة العمل أو الزواج

  .المهنيو والزواجي األسري :ع اإلرشادوبكثرة اآلن في الواليات المتحدة في فر
تجارب كثيرة في الطب لتشخيص األمراض الموجودة لدى اإلنسـان والكثيـر مـن     تجرى*  

حيـث  ، وقد أمكن إلى حد كبير التنبؤ باألمراض قبل حدوثها بوقت كبير. اضطرابات الشخصية
أن الجهاز العصبي يمكن أن يظهر به المرض قبل الجسم بوقت كافي قد يكون له أبلغ األثر في 

     )10ص، 2004، عطية(. مل الوقت مهم جدا في هذه الحاالتحيث أن عا، الطب الوقائي
تستفيد منه وزارات الدفاع في توزيع الجيوش على األعمال المختلفة مما يمكـن ذلـك مـن    *  
  .اح في المهمات العسكرية والحربيةالنج
ر مجال القضاء والعدالة واإلجراءات األمنية للكشف عن الجرائم والتزوياستخدامه في يمكن *  

 )25/04/2007، عطية(. واألدلة الجنائية

  : قليل التكاليف وذلك لألسباب اآلتيةويعتبر طريقة عملية واختبار للشخصية اقتصاديا *  
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  .تابة المراد تحليلهايتطلب مجهود قليل وفي دقائق قليلة تكون قد أعددت عينة الك -
 . الغالب سهلة الحصول عليهاالكتابة البصرية تكون واضحة ومحددة ونموذجا تعبيريا وفي  -

 المسـطرة والمنقلـة  ، الورقة البيضاء، القلم، المنضدة: يتطلب أدوات واحتياجات بسيطة مثل -
 .والمكان المناسبوعدسة مكبرة، 

، وإنما يحتاج إلى تدريب الفاحصين ال يحتاج إلى تدريب للفاحصين أو الذين يقومون باالختبار -
 .الذين يقومون بالتحليل

 .طة تقتصر على مجرد أخذ ورقة وقلمليماته بسيتع -

 .التصال بالشخص المفحوص أو الفاحصال يحتاج إلى ا -

فنموذج الكتابة مـن الممكـن   . وقت اختبار الكتابة غير محدد مثل المقابلة أو حضور امتحان -
 . الحصول عليه في أي وقت مناسب

 . ء أو ممن هم يعرفون طريقة التحليلنموذج الكتابة من الممكن أن يحللها فريق من الخبرا -

 .لكتابة بإعادة تحليلها في أي وقتيمكن تحليل ا -

وقـت آخـر   إذا حدث خلل أو مقاطعة أثناء إجراء الكتابة من الممكن إعادة المحاولة في أي  -
 .بدون أن تخسر أي معلومات

) 85ص، 2004، عسـكر (. يمكن قياس وتحليل معامالت الكتابة إحصائيا باستخدام الحاسب اآللي -
حيث كشفت دراسة أعدتها رابطة علم النفس األمريكية أن تحليل الكتابة التي أجريت باسـتخدام  

عكـس  علـى  ن تكون أداة موثوق بها لتحديد بعض سـمات الشخصـية   يمكن أالحاسب اآللي 
سـتخدم  ولهـذا ينبغـي أن ي  . تأثرها ثقافيااالختبارات النفسية التي تكون لها بعض العيوب منها 

 Facts and history(. تحليل الكتابة بمثابة تكملة وليس بديال لألدوات والوسائل العلمية األخرى

of graphology , 04/04/2012 (  
  : مجاالت علم الجرافولوجيا –4

نفجارات مدوية حصدت أرواح العشرات مـن  هزت مدينة نيويورك عدة ا 1950عام في 
وبعد بحث متواصل دام أكثر مـن شـهرين لـم    ، ان المدينةوأثارت الذعر بين سك، األمريكيين

ولم تستطع األجهزة األمنية األمريكيـة بـاختالف   ، تتوصل الشرطة إلى هوية مدبر تلك الجرائم
وبعد شهرين مـن  . مسمياتها تحديد هوية الجاني أو الجهة التي تقف وراء تلك الجريمة الكبرى

البريد يعلن فيهـا أحـد    رسالة عبرا" رك تايمز نيويو" يفة وقوع تلك الجرائم وصلت إلى صح
وشرح فيهـا األسـباب التـي دفعتـه     ، المواطنين ويعترف بخط يده بمسؤوليته عن االنفجارات

  .الجرائم التي حصدت أرواح العشراتالرتكاب تلك 
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بينما عكف العلماء واألطباء ، والصحيفة نشرت رسالة الجاني على صدر صفحاتها األولى
والذي تبين أنه يعاني العديد ، ى تحليل شخصية الجاني من خطه وما ورد في رسالتهالنفسيون عل

ب الجرائم البشـعة فـي حـق    وارتكا اتاالنفجارمن العقد واألمراض النفسية التي دفعته لتدبير 
ومنذ ذلك الحين عكف العلماء على دراسة علم الجافولوجيا أو علم دراسة الخطـوط  . العشرات

تكشف دالالت الخط على الشخصية ودخل العديـد  ، مئات الدراسات العلميةالذي صدرت حوله 
شخصتك من خطك (. من المجاالت ليصبح أسلوبا ومنهاجا ال يقل أهمية عن باقي األساليب األخرى

  )14/03/2007، ولون قلمك
من الشركات والمؤسسات األمريكية في اعتماد علم الجرافولوجيا  % 15وبدأت أكثر من 

من المؤسسات الكبرى بألمانيا الغربية  % 85كما أن ، قدمين للوظائف لدى تلك الشركاتمع المت
من شركات فرنسـا تسـتخدم علـم الجرافولوجيـا      % 80من شركات بريطانيا و % 79وأن 

   )14/03/2007، األنصاري(. ظيف الموظف أو رفضهلضرورة أساسية في تو
  : ا علم الجرافولوجياوسوف نورد أهم هذه المجاالت التي استخدم فيه

تستخدم الدول المتقدمة تحليل الخط اليدوي كطريقة وأسلوب نـاجح  : المجال الجنائي -4-1
فيها والكشـف   مثل فحص الوثائق المطعون بصحتها والمشكوك، في التحقيقات واألدلة الجنائية

عمل في المحـاكم  كما يستخدم في اختيار وانتقاء المحلفين لل. وفي التحقيقاتعن هوية المجرمين 
كما يستعين به المحـامين  ، للتأكد من صالحية الشخص للمهمة الموكلة له ومدى اتزان شخصيته

وفـي  القضائي،  شهود، وفي إصدار الحكموفهم المفاتيح المكونة لشخصيات ال، في فهم عمالئهم
واستكشاف مواطن الخطر الدفين والذي قـد يكـون غيـر    ، تحديد صدق المتهمين أو المجرمين

   )14/03/2007، مالح؛   Paul  , S. D , P147(. ظاهر في شخصياتهم
فنجد مكتب المباحث الفيدرالي األمريكي يلجأ إلى طريقة تحليل عينـات مـن الخطـوط    

يسـتنبطوا  ومن خاللها يستطع المسـئولون أن   ،خاصة الرسائل المشتملة على التهديد واالبتزاز
  : جملة من النتائج

  . مدى جدية تهديد صاحب الرسالة عند اإلحجام عن تلبية طلباته 
  .الحالة النفسية لصاحب الرسالة 

وقـد  ، خبير قضائي في خطوط اليد في بريطانيا Derek Davisديفيس ديريك كما نجد 
 40000 وأعطـى آراءه فـي نحـو   ، بلدا 50قضية في  1000مثل أمام المحكمة في أكثر من 
  .نتحار وشهادات المؤهالت المهنيةورسائل االمستندا من  الصكوك البريدية 
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وقد أستدعي يوما إلى مركز للشرطة في شرق لندن ليفحص باب زنزانة حفر عليه تهديد 
  .نه متطابق مع خط يد أحد المساجينعند معاينته أ Davisوأكد ديفيس . بالقتل بمبرد لألظافر

أو حجمها أو ضغطه علـى الورقـة أو    انحدار كتابته لكاتب قد غيرلهذا فهو يؤكد أن ا 
فهي تدل علـى  ، لكن عادات الكتابة المستمرة طوال العمر هي أشبه ببصمات األصابع، سرعته

  )214ص، 2004، عسكر(. صاحبها دوما

تكمن قيمة علم الجرافولوجيا للعاملين في قطاع التعلـيم فـي أنـه    : المجال التعليمي –4-2
ن معرفة أنماط وأنـواع  أي امتحان أو تقييم آخر، حيث يمكى الحدود في النتائج أكثر من يتخط

  : على النحو التالي) Baggett )2002تفكير التالميذ ومستوى ذكائهم كما بينها باجيت 
  .التفكير التراكمي 
 .التحليلي –التفكير البحثي  

 . التفكير االستكشافي 

 .التفكير اإلدراكي 

 .يفالتفكير المتك 

 .التفكير السطحي 

 )Baggett , 2002 , p 30(. التفكير االجمالي الشامل 

إلـى جانـب   كما أنه يستخدم في التوجيه المهني للتالميذ في اختيـار المهنـة المناسـبة    
وكذلك في معرفة مدى تكيف واستقرار العامل فـي   .االختبارات البسيكوتقنية التي تطبق عليهم

   )Delachaux & Bousquet , 1960 , p26(. عمله
التخصص المناسب، ووضـع األهـداف    الختيارالمدرسي لتوجيه اكما يستخدم أيضا في 

 بقريـة والمهـارات   واكتشاف النبوغ والمواهب والع ،والتوجيه نحو األنشطة والهوايات المناسبة
ب أن حيث نجد إنجلترا تستخدمه على مستوى المدارس االبتدائية واإلكمالية حين ال يدرك الطال

   )Bunker, 1972 , p82 (. له موهبة
كما أنه أيضا يستخدم في اإلرشاد النفسي للتالميذ ممن يعـانون مـن مشـكالت نفسـية     

ـ   دمات وقائيـة وإرشـادية   ودراسية عن طريق التشخيص المبكر لهذه المشكالت وتخطـيط خ
تي يعـاني منهـا   إضافة إلى أنه يمكن من خالله إظهار بعض الصعوبات التعليمية ال .لمواجهتها

الخط اليدوي يكشف (. وغيرها Dyslexieالقراءة عسر و Dysgraphie الكتابةالطالب مثل عسر 
  ) 14/03/2007، العبقرية
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يمكن استخدام علم الجرافولوجيا كطريقة فعالة وناجحة في : المجال النفسي والطبي -5-3
للشخصـية كـالميول والسـمات     والمكونات الرئيسـية  ،فهم سلسلة من العمليات العقلية للتفكير

، وبالتالي يستطيع جمع معلومات مفصلة عـن شخصـية الفـرد    العضوية والنفسية واالجتماعية
التعرف يستخدم كذلك في و )Holder , 1974 , p2(. وتوسيع الصورة الشاملة حول هذه الشخصية

كولوجية األخـرى،  لسيارات والتقييمات النفسية لتعزيز وتدعيم نتائج بقية االختبعلى المشكالت ا
، ه يمكن استخدامه في الكشف عن دالالت األمراض النفسية والجسدية من الخطباإلضافة إلى أن

حيث تأكد أن الجهاز العصبي يعطـي عالمـات   . ومحاولة تداركها أو عالجها أو التماشي معها
مثلة هـذه  ومن أ، غير واعية تدل على أن هناك مرضا قبل ظهوره بوقت كافي لتدارك المشكلة

. وآالم الظهـر والركبـة والـرجلين   ، وأمراض الجهـاز الهضـمي  ، أمراض القلب: األمراض
)McNichol , 1994 , p306( 

ويقول فكري عبد العزيز أستاذ الطب النفسي أنه بدخول الكمبيـوتر إلـى هـذا المجـال     
. ديـدا للخطـوط  استطاعت التكنولوجيا الحديثة باستخدام الرسم البياني أن تعطي أبعادا أكثر تح

كما يسجل سرعة الحركة وطريقة اإلمسـاك  ، فالرسم البياني يسجل حركات األيدي في اتجاهات
واالخـتالل  ، كمرض تصلب الشرايين، بالقلم وكل ذلك من شأنه أن يكشف عن حقيقة األمراض

وبتحليل الخطوط بواسطة . حيث يبدو ذلك واضحا في خطوطهم، العقلي الشديد كالفصام وغيرها
حتـى عـن   ، لكمبيوتر والعلماء المتخصصين يمكن الكشف عن أي من تلك األمراض بسهولةا

وكان الخط أكثر تحديدا وأسرع من األطبـاء فـي   ، األمراض التي حار األطباء في تشخصيها
بل أن تبـدوا أعراضـها علـى    وذلك ألن تلك األمراض تظهر أوال على الخط ق، الكشف عنها
فقد أكدت الدراسات أن حركاتهم غير ثابتة وغير واضحة لليدين  فمثال مرضى الفصام. المرضى

والمساحة بـين الحـروف   ، وتكرار كلمات وتحتها خط، مما يعكس ترتيبا غير واضح للكلمات
وكذلك ثبت بالدراسة أن . ويستغرقون وقتا طويال في الكتابة مقارنة باألشخاص العاديين، مختلفة

، 2004، عسـكر (. بة ومعظم حروفهم تأخذ شـكل الـدوائر  مرضى إلزهايمر أقل كفاءة في الكتا
  ) 14/03/2007، شخصيتك من خطك ولون قلمك ؛224ص

والكتابـة أسـفل سـطر الكتابـة     ، ومرضى االكتئاب تظهر كتاباتهم االنحدار إلى األسفل
وال ، ومرضى التهاب المفاصل تبدو كتاباتهم مهزوزة وخفيفة الضغط وغير منتظمـة . الطبيعي
ومرضى القلب تظهر رعشة في كتاباتهم وعقدة فـي  . قة أبدا وإنما مزعجة ومضطربةتكون رقي

، عسـكر (. الضربات قبل نزولها إلى أسفل عوكسر في إيقا، الضربات اللولبية العليا لحرف الالم
  )223-221ص، ص 2004
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 يعتبر علم تحليل الخط اليدوي أداة عظيمة في إدارة شؤون األفـراد : المجال المهني –4-4
من الشركات  % 79حيث تستخدمه قبل إجراء تعيينه،  حيث يمكن تحديد شخصية طالب الوظيفة

من الشركات السويسرية فـي   % 89من الشركات الفرنسية و % 85في إنجلترا باإلضافة إلى 
 Imberman , 2003(. التوظيف والحكم على شخصية المتقدم للوظيفة واتخاذ القرارات الشخصية

p354( ن تحديد مدى نجاح العاملين في مؤسساتهم من خالل التعـرف علـى قـدراتهم    كما يمك
ومن ثم توفير الكثير من الوقت والجهد والتكلفـة عبـر اختيـار    ، القيادية ومدى والئهم للشركة

حيث أثبتت التجارب الناجحة في اإلدارة سواء علـى مسـتوى   ، الشخص األمثل للعمل المناسب
وهـو   .د أن االستثمار في القوى البشرية يأتي بنتائج بـال حـدود  الدول أو الشركات أو األفرا

 )Hayes , 1993 , p 23(. الطريق المضمون للتقدم واالرتقاء

وهـو   Herb Greenburgغرينبيـرغ   هيرب لم النفساوما يؤكد ذلك دراسة أجراها ع
ما هـو  : رئيس شركة المسح وبحوث التسويق، حيث كان السؤال المطروح في هذه الدراسة هو

شركة توصل  7000موظف في أكثر من  350000؟ وبعد مسحه لـ نجاح العملأهم عامل في 
إلى أن الشخصية هي أهم عامل في نجاح العمل وليس التعليم أو الخبرة أو العمر أو الجـنس أو  

السن، (كما توصل إلى عدم وجود فروق في النجاح في المهمة تعزى للمتغيرات السابقة . العرق
عندما تم مطابقة الموظفين مع وظائفهم من خالل خصائصهم الشخصية من ...) الخبرة  الجنس،

فأستنتج أن للحصول على وظيفة والنجـاح  . خط اليد بدال من مطابقتها بالمعايير التقليدية للعمل
فيها يتطلب األمر على وجه التحديد توفر تلك الخصائص، وبالتالي فهي المفتاح لخفـض كلفـة   

 )  Facts and history of graphology , 04/04/2012(. ظفيندوران المو

وقد ثبت علميا أن طريقة المقابلة التي تقوم بها كل الهيئات والشركات والمنظمات والتـي  
. ما كانت خبرة القائم بالمقابلةالوصول إلى حقيقة هذا الفرد مه هاترغب في تعيين األفراد ال يمكن

وال يمكن أيضا الحكم عليه إال بعد ،  يمكن كشفه بهذه الطريقةفهناك جزء كبير من الشخصية ال
وما يمكن أن يسببه هذا الفشل في االختيار إلى كوارث تـؤثر علـى   ، فترة قد تطول إلى سنين

  .لمراكز اإلدارية والمالية العلياالعمل خاصة إذا كان الشخص في مراكز حساسة ومهمة مثل ا
لعالمية الكبرى تلجأ إلى استخدام علـم الجرافولوجيـا    والملفت للنظر أن معظم الشركات ا

شركة تسـتفيد مـن تحليـل     2000ة أن هناك ما ال يقل عن يكيفنجد في الواليات المتحدة األمر
الشخصية عبر دراسة خط اليد عند النظر في طلبات الترشيح للوظائف بأخذ عينة من خطوطهم 

  : وتحليل ما يلي
 . أسلوب الكتابة 
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 . لكتابة من عدمهاوضوح حروف ا 

 .تداخل الكتابة ببعضها البعض 

    .طريقة وضع النقاط الالزمة فوق الحروف مباشرة أو بعيدا عنها أو إهمالها أحيانا 
ويقوم الخبير بعد دراسة هذه العناصر برسم فكرة جيدة عن خصال وشخصية صاحب هذا 

  : الخط من زوايا عدة
  .اتخاذ القرارات والمواقف الحاسمةقدرة  
 .الثقة بالنفس 

 .الهمة والحماس في العمل 

وغيرها من العناصر التي تهم صاحب العمل ويريد تسـليط الضـوء   ، اتزان الشخصية 
  )14/03/2007، عبد الجليل األنصاري(. عليها

  :ظريات المفسرة لعلم الجرافولوجياالن –5
بالتفاصيل وتهتم  األولى تعنى: في الحقيقة هناك دعوتين في تاريخ التحليل النفسي للخطوط

أو إشاراته ، وسمي ذلك بعناصر الخط .والطريقة التي يكتب بها، بكل حرف والشكل الذي عليه
، وهو رائد بما يسمى بمنهج التحليلية الذي Michonون وهذه الدعوة تمثلها مدرسة ميش. ةالثابت

ابة مثل وضع ينسب سمات محددة إلى األفراد على أساس عالمات جرافولوجية معزولة في الكت
وقد حاول عدد من البـاحثين السـيكولوجيين مـن أمثـال هـل      . الخ... النقاط، شكل الكتابة 

ـ  ) Hul & Mongomery )1919ومونتجومري  ـ   القيام بأبحـاث تس ون تند إلـى فلسـفة ميش
Michon )حيث تتسم بالتحليل الدقيق وتحاول الكشف عما إذا كانـت  ، )أنظر الدراسات السابقة

وانتهى الباحثان . ين عالمات جرافولوجية محددة وبين سمات معينة في الشخصيةهناك عالقة ب
. إلى أن جميع معامالت االرتباط منخفضة جدا ومعظمها جاءت عكسية وغير دالـة إحصـائيا  

، وهـو مـا   والدعوة الثانية دعوة عكسية تقر المظهر الكلي للخط وتستشف منه سمات الكاتـب 
وهـو    Crepieux-Jaminج الجشطالت الذي أسسه كريبيـوس يعرف بالمنهج الشمولي أو منه

فبدال من حضور العناصر الفردية من الحروف أصبح ينظر بنظـرة   .Michonطالب ميشون 
الذي يعتبر في نظر الكثيـرين   Klagesوهذه الدعوة تمثلها مدرسة كليجز . كلية للنص المكتوب

 Max Pulverوكذلك ماكس بولفر ، حديثةبمثابة األب الروحي لعلم الجرافولوجيا في صورتها ال

والذي نبـه   مع بعض اإلضافات الجديدة،، Klagesالذي تعتبر جهوده امتدادا وتفصيال لكليجز  
. إلى داللة المسافات الخالية بين الكلمات واستخدم في تفسيراته لهـا مفـاهيم التحليـل النفسـي    

)Leibel , 1972 , p3(  
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 & Allportولوجيين من أمثـال ألبـورت وفرنـون    وقد حاول عدد من الباحثين السيك

vernon )1933( ، وبوبرتاجBobertag )1937 ( وأيزنـكEysenck  )1947( ،  ولفينسـون
 & Lorr & Lepineولـور ولبـاين وجولـدر    ، )Levinson & Zurbin )1951وزوربين 

Golder )1954 ( القيام بأبحاث تستند إلى فلسفةKlages وPulver ) السابقةأنظر الدراسات (
  . ما يمكن أن يتحقق بعامل الصدفةوتوصلت هذه األبحاث إلى الربط بدرجة من النجاح تزيد إلى 

باعتبارهمـا   Pulverوالثانية لبـولفر   Klagesاألولى لكليجز : وسوف نعرض نظريتين
 :م الدراسات الجرافولوجية الحديثةتقومان كأساس نظري وراء معظ

  :  Ludwing Klagesنظرية لودوين كليجز  -5-1
كأساس فلسفي تقوم وراءه معظم المحاوالت الجرافولوجية الحديثة  Klagesتعتبر نظرية 

وأقام نظريته على أساس أن خط اليد من بين الحركات التعبيرية بوصفها من أهـم مـا يميـز    
ألنها تعكس قدرة الفرد على التجاوب الحركي السريع والتلقـائي للتنبيـه الـداخلي    ، الشخصية

وعلى ذلك ) 54ص، 1995، الحفني(. الخارجي في محاولة للتكيف مع مقتضيات المواقف والبيئةو
وقـد  . حاول أن يفهم خط اليد من خالل هذه المفاهيم الفسلفية التي أقامها لفهم الحركات التعبيرية

أدت نظريته هذه إلى تحويل االهتمام عن عينة الخط المطلوب تحليلها إلـى االهتمـام بأنمـاط    
  .تي تنتج الكتابة عنهاالحركة ال

وهذا يقيـد اإلنسـان   ، الذهن: وجود قوتين في اإلنسان هما Klagesوقد أعترض كليجز 
وذلك لإلشارة إلى استقراره ، ويضبط أفعاله وأطلق عليه القبض أو االنقباض أو القياس أو العيار

تطلقه وتحـرره وأطلـق    وهذه، والنفس. على أدوات معينة ووصفه بأنه قوة مانعة كافة محطمة
ويرى بأن الصلة بين القوتين فـي صـراع   . عليه اسم قوة االنطالق أو اإليقاع التلقائي الطبيعي

، ويبدو تأثيرهما في أوضح صورة في حركاته التعبيرية، دائم وأنهما يؤثران معا في سلوك الفرد
عـن غيرهـا مـن الحركـات     على أن الكتابة إنما تمتاز ، ومن أمثلتها المشي واإليماء والكتابة

والتغيرات التي تطرأ علـى  . التعبيرية بأنها تخلف وراءها أثرا باقيا مما ييسر دراستها وتأويلها
. خط اليد تبين صراع إحدى القوتين ضد األخرى مما يجعله سجال دقيقا للعالقة الدينامية بينهمـا 

نفسـها مـن    تكشف عن ومن هنا كانت عناصر خط اليد في حقيقتها عبارة عن حركات نفسية
  .خالل العضوية

فصنفها إلى إشارات ، إلى تصنيف دالالت العناصر الجرافولوجية Klagesوأنتقل كليجز 
وإشارات دالـة علـى التحـرر أو    ، دالة على الكف ووضعها تحت عنوان القبض أو االنقباض

لإلشـارة إلـى   كما تحدث عن مفهوم اإليقاع ، اإلثارة ووضعها تحت اسم اإلطالق أو االنطالق
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نقطة معيارية تقع على بعد متصل يمتد من عن وهو أن اإليقاع عبارة ، حركة الكتابة بوجه عام
أي أن نقطة اإليقاع هي النقطة التي يتحقق عندها االتزان في التفاعل بـين  ؛ القبض إلى اإلطالق

خـط  وأستنتج على هذا األساس أن أي عنصر من عناصر ، حركات القبض وحركات اإلطالق
فمثال فإن حجم الخط دال على فعل القوتين معـا  ، اليد يمكن أن يكون داال على فعل القوتين معا

  .لبت قوة اإلطالق كان الحجم كبيراوإذا تغ، فإذا تغلبت قوة القبض كان الحجم صغيرا
 عن نفسه من خالل حركـات اإلطـالق     يرى أن اإليقاع يكشف Klagesومع أن كليجز 

بل أعتبر بعضها داال والـبعض اآلخـر   ، يع حركات اإلطالق دالة على اإليقاعفإنه لم يعتبر جم
ومستوى الكتابة هو الذي يحدد كون حركات اإلطالق دالة على اإليقـاع  . غير دال إال على ذاته

وقد تـرك  . كما أن مستوى الكتابة يشير بهذا المفهوم إلى الصفة الجمالية للكتابة، أو على ذاتها
وهي  م أشار إلى ما سماه قوة اإليقاع ث، قدير ذلك لحكم الفاحص الجرافولوجيت Klagesكليجز 

  )105، ص91-90ص، ص 2004، عسكر( .العالقة الدينامية بين حركات القبض واإلطالق

  :  Max Pulverنظرية ماكس بولفر - 5-2
 مع بعض اإلضافات، Klages لكليجزلجهود امتدادا وتفصيال  Pulverتعتبر جهود بولفر 

وفـي تحليلـه   . ببعض مفاهيم التحليل النفسي في شـروحه  Pulverفقد استعان بولفر . الجديدة
ارتفاع : لألبعاد المادية لخط اليد وجد أن الجرافولوجيين يقتصرون على وصف بعدين اثنين هما

، وكان يقصد به الضغط أثناء الكتابة ،وأضاف إلى ذلك بعدا ثالثا هو العمق. الحروف واتساعها
ى أساس أن هذا الضغط يتضمن حركة إلى األمام والوراء كأنما يريد الكاتب أن ينفـذ بقلمـه   عل

ضرورة الربط ربطا رمزيا بين األبعاد المختلفة لخط  Pulverكذلك أضاف بولفر . خالل الورق
وعلى هذا األسـاس  . وبين المستويات المختلفة لنشاط الفرد ،وما تتضمنه من أنماط حركية اليد

قائال أن الحركات التعبيرية تكتسـب معـاني مختلفـة فـي      Klagesنقد نظرية كليجز  األخير
وبالتالي فكل عنصر من العناصر الجرافولوجية التي أشـار إليهـا   ، المستويات المختلفة للنشاط

يكتسب داللة مختلفة إذا تغير وضعه من مستوى إلى مستوى آخر من مستويات  Klagesكليجز 
   )91ص، 2004، عسكر(. النشاط لدى الفرد

يتضح من عرضنا لهاتين النظريتين أنه ليس بينهما تعارض، إنما التعـارض قـائم بـين    
، حيث تمثل هذا التعارض في نوع المنهج المسـتخدم فـي   Michonوميشون  Klagesكليجز 

ينسـب  و ،فنجد ميشون يعتمد على النظام التحليل التفصيلي الذي يهتم بالتفاصيل. عملية التحليل
مثـل وضـع    .سمات محددة إلى األفراد على أساس عالمات جرافولوجية معزولة في الكتابـة 

) الجشـطالت (يعتمد على النظام الشـمولي   Klagesوغيرها، بينما كليجز  النقاط، شكل الكتابة
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 والمسـافات ، والحركـة  ،لشكل العـام للكتابـة  ل الذي ينظر بنظرة كلية للنص المكتوب والنظر
  .والضغط وغيرها

ألن هـذه   Klages & Pulver وفي البحث الحالي سنعتمد على نظرية كليجز وبولفر معا
النظريات مكملة لبعضها البعض، والعتماد الدراسات الحديثة عليها، وكـذلك إليمـان الباحثـة    

  .  بضرورة النظرة الشمولية لشخصية الفرد وهذا يستلزم النظرة الكلية لخطه
  :  قواعد علم الجرافواوجيا –6

يجـب  ، قبل أن نغوص في تحديد القواعد المستخدمة في دراسة خط اليد وكيفيـة تحليلـه  
نظام التحليل التفصيلي الذي يعنى : اإلشارة بأن هناك نظامين يستخدمان في تحليل خط اليد هما

وسمي ذلك بعناصـر  ، والطريقة التي يكتب بها، بالتفاصيل ويهتم بكل حرف والشكل الذي عليه
ونظام التحليل الشمولي الذي يطلق عليه اسم دراسة خط الجشـطالت   . اراته الثابتةأو إش، الخط

والمسـافات  ، والحركـة ة على أساس الشكل العام للكتابة، والقاعدة األساسية في هذا النظام مبني
وأيضا هناك نظام ثالث يمكن لمحلل الخط االعتماد عليه وهو نظام التحليـل الرمـزي   . وغيرها

قائمة في هذا النظام تعتمد على األشكال الرمزية كالتوقيع واألشكال الفنية في الكتابـة   والقاعدة ال
  )14/03/2007األنصاري، (. وأي شكل رمزي آخر أثناء الكتابة

ولتحليل خط اليد يجب اختيار عينة من الخط مكتوبة بطريقة طبيعية سواء كانت إمضـاء  
  : ومحاولة إتباع القواعد التالية، الخ ...أو قائمة مكتوبة ببعض األشياء أو مذكرة 

ويستحسن أن تكـون مكتوبـة علـى    ، بل اثنتين أو ثالثة، ال نكتفي بعينة واحدة من الكتابة - 
  . فترات

  .ال بالرصاص، يفضل الكتابة بالقلم الجاف – 
  .ون مكتوبا بعناية أكثر من الالزمال نستعمل عنوانا مكتوبا على ظرف خطاب مفاده ما يك – 
حيث أن اتجاه الكتابة والخط السـائر  ، ل عينة مكتوبة على ورقة بيضاء غير مسطرةااستعم – 

  .نستطيع دراسة المسافات والفراغاتكما أننا  ،فيه سيتبع أسلوب الكاتب
وتحتوي أيضـا  ، وتحتوي على معظم الحروف. يفضل أن تكون الكتابة طويلة بقدر اإلمكان – 

كفي للحكم على المسافات وطراز الكتابـة ووصـالت مـن    على بدايات الجمل وعلى سطور ت
  .وغيرها، الكلمات

  .ل عينة حديثة العهد بقدر اإلمكاننستعم – 
ال نحاول البحث عن نقاط معينة في الكتابة لتأكيد فكرتنا المسبقة عن الشخص فقد يكون مـا   – 

  .كتابة هي التي ستعكس حقيقة الشخصفاألصح أن ال. نظنه غير صحيح
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وال نحاول تفسير معنى ما ، نلقي اعتبارا لما يقوله الناس عن أنفسهم عند تحليل خطوطهم ال – 
   )118-117ص، ص 2004، عسكر(. بناء على ذلك يكتبون

 كربيـوس جـامين  جـون  مراعاة المبادئ األساسية لتحليل الخط الموضوعة مـن طـرف    – 
Crepieux - Jamin  Jhon تسمى بشجرة الشرح لعلـم  ، ووهي مازالت لحد الساعة مستعملة

  : هي ،الخط
مات، وهل الحروف صـغيرة  يختص بحجم الكتابة ومختلف األحجام بين مختلف العال: البعــد
  ؟ أو كبيرة

عند دراسة االنحراف في البنية الخطية البد من دراسة اتجـاه الوحـدات لمحاولـة    : االتجــاه
الوحـدات وإدراك المنطـق الـداخلي    إعطائها التأويل السيكولوجي واكتشاف نظام الربط بـين  

إذ غالبا ما تنحـرف  ؛ الوحدات إلى اليمينفيها قلما تنحرف فالبنية للكتابة العربية . فيهاالمتحكم 
ومن جهة أخرى فيمكن لها أن تتجه إلى أعلـى أو  ، والعكس بالنسبة للخط الالتيني، إلى اليسار

  . أسفل أو أن تكون متعرجة أو مستوية
 حتـى  *عملية تتابع الكتابة وارتباط الحروف ببعضها البعض في نظام جرافـي هي : التتـابـع

مثـل الهمـزة واأللـف    ولو كان هناك تقطع بين هذه الوحدات سواء المتصل منها أو المنفصل 
  .والراء والواو

على شـكل مثلـث أو   ، متقاربة أو دائرية، الحروف مرسومةفيها الطريقة التي تكون : الشكـل
  .غير متوازنة

واحترام الهـوامش  ، يقصد به طريقة كتابة النص وتسجيله في الصفحة ونظافة الورقة: المعيار
تسهيل قراءة وفهم وإحداث تناسق بين الكلمات واألسطر ل، والفراغ بين األسطر، وبداية الفقرات

  .ما يكتب وغيرها
  .قة النفسية وقوة أو شدة األحاسيسويعني قوة الخط ويوضح لنا الطا: الضغـط

  )86-85ص، ص 2004لعبيدي، (. وكذلك سرعة التفكير، يظهر سرعة الحركة: السرعــة
     :وفيما يلي نورد هذه المعايير بنوع من التفصيل

  . األلف والالم: ويعني اتجاه ميول الخط وخاصة للحروف العمودية مثل: ميول الكتابة -6-1
بحيث أن الخـط العربـي   ، تجاه الخطونعني بها ميولها على الخط األفقي أو السطر وعالقته با

  ، والعكس مع الخط الالتيني من اليسار إلى اليمينيكتب من اليمين إلى اليسار ويعتبر هذا اتجاهه
  

ويمكن القول أن الجرافيم هو رمز كتابي أو حـرف يمثـل   . هو أصغر وحدة كتابية لها صوت دال عليه :الجـرافيم  -  *
  )69، ص2009طيبي، (. صوتا كالميا
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   )Leibel , 1972 , p19(. ويعتبر هذا هو اتجاهه
وأي كلمة أو حرف يكتب يرتكز على سطر أفقي وهمي أو افتراضـي يسـمى بالسـطر    

يختلف هذا السـطر عـن    Line Of realityويسمى أيضا سطر الواقع  Base Lineاألساسي 
ه الحرف أيا كـان  هذا السطر هو الذي يستند علي. السطر الذي يكتب عليه في األوراق المسطرة

ويالحظ أن بعض الحروف بها امتدادات سفلى أو علوية تسمى بالسـاق،   .بالعربية أو بالالتينية
ومن مزايا السطر األساسي أن يتم رسـمه؛  . ويستند جزء من هذا الحرف على السطر األساسي

ـ  كل أفقـي،  إذ أنه غير موجود، كذلك من الممكن أن يميل لليمين أو اليسار أو يكون مستقيم بش
ولكي يتم تحديد ميل أي كلمة ال بد من إتبـاع الخطـوات   . وهذا يتوقف على ميل قاعدة الحرف

  : التالية
رسم السطر األساسي الذي تستند عليه أحرف الكلمة بغض النظر عن توافقه مع سـطر   

  .فحة أفقيا أوال باستخدام المسطرةالص
 .رسم ميل كل حرف بشكل رأسي 

تم عن طريق قياس درجة الميالن باسـتخدام أداة المنقلـة وأخـذ    تحديد درجة الميل، وي 
مقدمة في علم تحليل (. متوسط مجموع القياسات، والناتج هو رقم يمثل درجة زاوية الميل

 )  14/03/2007، الخط

  : وهو على أنواع منها
في الكتابـة  هي الميول الشائعة والتي يتجه إليها األشخاص الطبيعيين : ميول في اتجاه الكتابة * 

وتظهر في اللغة األجنبية بوضوح في حالة الكتابة من اليسار إلى اليمين وفي اللغة العربية مـن  
  :وايا ميول الخط في اتجاه الكتابةوالشكل التالي يوضح ز. اليمين إلى اليسار

  
                                                      

                                                                                 
                    

     
  يوضح الميول في اتجاه الكتابة: )08(شكل رقم 

  والشكل التالي. هي الميول التي تتجه عكس اتجاه الكتابة: ميول في عكس اتجاه الكتابة * 
  : يوضح زوايا ميول الخط في عكس اتجاه الكتابة 
  
  

60-65°  

70-85°  

أو أقل 50°  
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                 °                          
                                                                      

  
  

  يوضح الميول في عكس اتجاه الكتابة: )09(شكل رقم 
وتكثر لدى الذكور  ،°93-87وتتراوح هذه الميول من : ميول عمودية على خط الكتابة األفقي *

والشكل  .كانت هذه الميول عمودية باستمرار بدون تغير فهي حالة غير طبيعية وإذا. عن اإلناث
  :ول عمودية على خط الكتابة األفقيالتالي يوضح زوايا مي

   
  
  
  

  يوضح الميول في العمودية): 10(شكل رقم 
وهي ميول متوقعة وطبيعية وتتجه في مجملها أحيانا في اتجاه الخط أو عكسـه  : ميول متغيرة *

، 2004عطيـة،  (: وفيما يلي مسطرة قياس ميول الخط العربي لتحليل الشخصية. فس الجملةفي ن
   )27-25ص
  
  
  
  
    

         

  يوضح مسطرة قياس ميول الخط العربي): 11(شكل رقم 
أو بتعبير آخر هـي  . هو المسافة بين أعلى الحروف والنقطة السفلية فيها: حجم الكتابة -6-2

: أي قياس ارتفاع الحروف في كل المنـاطق الثالثـة  . ى السطر وأسفلهالمسافة بين ارتفاع أعل
 المنطقـة الوسـطى  ، )الحـروف النازلـة  (المنطقة السفلى ، )الحروف الصاعدة(المنطقة العليا 

توسـطا أو  والخط العربي قد يكـون كبيـرا أو م   )Santoy , 1989 , P18(. )الحروف الوسطى(
   )68-65ص، ص 2004، عطية(. ملم 3 ملم أو يقل عن 6صغيرا، بحيث يزيد عن 

  

110
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  المنطقة الوسطى                                                                   
                                                                    

  
  
  
  
   

  يوضح مناطق الخط): 12(شكل رقم 
وهو أن حجم الحروف يكون إما في بدايـة  : تابـة حجم بدايات ونهايات الحروف في الك -6-3

الكلمة أكبر من نهايتها، أو في بداية الكلمة كبيرة وآخرها صغيرا، أو في بداية الكلمة صـغيرة  
وفي نهايتها كبيرة، أو نهايات الحروف في الكلمات كبيرة، أو نهايات الحـروف فـي الكلمـات    

  )69-68، ص ص2004عطية، (. صغيرة
أو يكون خطـا   ،ويعني أن الخط يمكن أن يأتي تقليدي ال تجديد فيه: ام للكتابةالشكل الع -6-4

يكـون  ، أو ويفخم شـكل الحـروف   ،مدرسيا، أو خطا زخرفيا ومزركشا فيرسمه صاحبه رسما
الحفنـي،  (. الشكل الغالب للخط في بعض الحروف، إما على شكل دوائر، أو مثلثات، أو مخـتلط 

  )58، ص1995
ومن الناس مـن  . وهو الذي يأتيه الكاتب على الحروف وهو يكتب: لورقالضغط على ا -6-5

يميلون إلى أن يضغطوا بقوة على القلم وكأنهم يعتدون على الورق، ومنهم من تأتي كتابته كلمس 
. ضغط خفيف، ضـغط متوسـط  ضـغط شـديد    : وهو على ثالث أنواع. رقيق فال يكاد يظهر

  )59-58، ص ص1995الحفني، (
وهـي   ،سرعة الكتابة تظهر في أثناء الكتابة، وكذلك في شـكل الكتابـة  : لكتابةسرعة ا -6-6

وهي تكون إمـا سـريعة   . مرتبطة بين السرعة الكبيرة والسرعة المتوسطة والسرعة الصغيرة
أو غيـر   أو تكون واضحة وكل حرف مقروء،تجري في انسياب مستمر بدون كسر الضربات، 

كتابة كبيرة والضربات أكيـدة لتبـين   (و كتابة بطيئة ، أ)بعض الحروف نصف مكتوبة(واضحة 
  )154، ص2004عسكر، (. ، أو كتابة متوسطة)بطأ الكتابة

هي المسافة التي يتركها الكاتب أثناء الكتابة على الصفحة، وقـد يتـرك   : الهـوامـش -6-7
أو ، )سـفل اليمين، اليسار، األعلى، األ(الكاتب هوامش كثيرة على الجوانب األربعة من الصفحة 

، أو يكتب دون أن يترك هوامش ويستغل مساحة يترك هوامش متغيرة االتساع في كل الجوانب
    )Santoy , 1989 , p2(. الورقة استغالال كامال

ضطراباتالا  

 المنطقة العليا                 

 المنطقة السفلى
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تكون الكتابة إما عمودية؛ أي على السطر األفقي  على شكل خط أفقي، أو : السطــور -6-8
ط صاعد، أو كتابة نازلة، أي تنـزل علـى   كتابة صاعدة؛ أي تصعد فوق السطر على شكل خ

  )Leibel , 1972 , p33(. السطر على شكل خط نازل
هي المساحة التي يتركها الكاتب بين الحروف وبين الكلمات وبين السـطور  : المسافات -6-9

فقد تكون هذه المساحة كبيرة، وقد تكون متوسطة، وقد تكون صغيرة  وقد تكـون  . أثناء الكتابة
 )Leibel , 1972 , p44(. مة أو مضطربةأيضا منتظ

هناك حروف تتشابه في الشكل والحجـم وحـروف   . وهو مطلوب في الخط: التناسق – 6-10
. مفتوحة وأخرى مغلقة، وحروف تكون عليها شرطة أو تتصالب الشرطة عليها أو تميل يمينـا 

تبدأ كبيرة وتنتهي لكن بعض الخطوط . وينبغي أن تتناسق الحروف المتشابهة بحيث تريح العين
الحفنـي،  (. صغيرة أو العكس، فتكون بداية الكلمة ذات حجم ال يتناسق مع حجم حروف النهايـة 

  ) 61، ص1995
يهمل بعض الناس وضع النقط فوق أو تحت الحروف، وذلـك دليـل علـى    : التنقيط –6-11

لـنقط   عزوف عن التفاصيل، وعلى العكس من ذلك فإن الشخص الذي يهـتم كثيـرا بكتابـة ا   
وتوضيح الفروق بين النقطة والنقطتين والثالث التي تتطلبها بعض الحروف دليل على العنايـة  

    )156-155، ص ص2004عسكر، (. بالتدقيق
فحتـى  ف مستديرة أو تكون قائمة وحـادة ،  يقصد به أن تكون الحرو: أسلوب الكتابة –6-12

  )61، ص1995الحفني، (. األلف يمكن أن تكتب مستديرة
يعد شكل من أشكال الخط المتحرر من قيود الخط التقليدية ويساعد على جمع : اإلمضاء -6-13

  )156-155، ص ص2004عسكر، (. أكبر عدد من المعلومات عن الشخصية

  : أنماط الكتابة وداللتها السيكولوجية –7
ختلف هناك أنماط وهيئات مختلفة تظهر عليها الكتابة ترصدها الدراسة الجرافولوجية في م

أو هو بعدد األشخاص فإنها يمكن أن تدرج ، فإذا كان عدد تلك الهيئات غير متناه .البنى الجرافية
  .في الخط الالتيني أو الخط العربيضمن فئات بحسب الخصائص والسمات الجرافولوجية سواء 

دي . وجدير بالذكر هنا أن نعرض أهم أنماط هذين الخطين بشكل موجز حسب تصور ج
للخـط العربـي    بالنسبة للخط الالتيني وحسب تصنيف الهيئـات الكتابيـة   J. Deriolsغيول 

  :الموضوع لهذا الشأن
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  :الالتينية وداللتها السيوكولوجيةاألنماط الجرافولوجية للكتابة  –7-1
ثنـي  الخط الالتينـي إلـى ا   J. Deriolsدي غيول . يقسم ج: أنماط الكتابة الالتينية –7-1-1

  : فيما يلي عشرة قسما تتمثل
  .كبيرة وجميلة وعادية وجيدة الربطالذي تكون حروفه : الخط النموذجي
  . من حيث الشكل واألبعاد واالتجاه، الذي تكون حروفه مختلفة على العموم: الخط االختياري
وهذا النـوع مـن   . تكون فيه المقاطع منفصلة ومموضعة بصفة غير عادية: الخط الموسوعي

لدراسة  وخاصة من الشكل الخاص للحروف التي يجب وصلها، ن السابقينالخط يأخذ من النوعي
  .طبع الشخص
ويغلب أن يكون صـاحب  ، الذي تكون سيقان حروفه عمودية تماما على السطر: الخط العمودي

  .وال متعودا على القيادة والتسييرأو مسئ، الخط إداريا كرئيس مصلحة
  .لة إلى الجهة اليمنى من الورقةائوتكون فيه الحروف م: الخط المائل لليمين

  . وتكون فيه الحروف مائلة إلى الجهة اليسرى من الورقة: الخط المائل إلى اليسار
  .متصلة وال توجد بينها مسافات والكلمات وتكون الحروف: الخط الموصول الحروف
  .فصلة وغير متالمسة وبينها مسافاتمن والكلمات وتكون الحروف: الخط المفصول الحروف
وتكـون الحـروف   ، وتكون به بعض االستطاالت الخطية الصـغيرة : الخط الواسع المطموس

  .الكبيرة مزخرفة
  . والذي تبدوا حروفه متداخلة ويصعب قراءته: الخط المكثف

وهو منبثق عن تدفق حبري متنافر لخطوط بسيطة مـن  : الخط غير المنتظم المخطوف والمهتز
  .حروففي بعض الالقلم تجمع بواسطة مدات 
فـي  ( .ويكون شـديد ، وتكون به بعض االستطاالت الخطية الصغيرة: الخط الشديد والمطموس

  ) 92-90ص، ص 2004لعبيدي، 
  :ة السيكولوجية للكتابة الالتينيةالدالل – 7-1-2

 J. Deriolsنلخصها حسب رأي دي غيول لسيكولوجية العامة لهذه األنواع، إن الداللة ا 
  ) 93ص، 2004، لعبيدي في(: في الجدول التالي

  يوضح الداللة السيكولوجية لهيئات الخط الالتيني: )02(جدول رقم 
  

  الداللـــة السيكولوجيــــة  النمـــــط الرقم

  النموذجي  01
اتساع النظر، رسوخ الطبع، تربية وأهلية عالية، وضـعية

  اجتماعية راقية، ثقة في النفس، والتعود على السلطة
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  االختياري  02
ة المعارف وتنوعها، انشغال البال بأعمـال مسـتمرةسع

خصائص والعيوبوكثيرة، طبيعة متغيرة جدا، تميز في ال
  دل وتتوازن   التي سرعان ما تتع

  الروح الموسوعية   الموسوعي  03

  العمودي  04

قوة في الطبع، ومزاج يتحكم فيه العقـل علـى الخيـال
نفسـه،وميوالت القلب، إنه خط الشخص الحازم، سـيد  

متصنع، يزن كل أعماله قبل العـزم علـى القيـام بهـا،
  واختبار النتائج قبل استخدام الوسائل 

  المائل لليمين  05
مزاج عصبي نافذ، حساسية مفرطة، تأثير أقـل اعتبـارا
للقلب على العقل، نسبة كبيـرة مـن العطـف والحـب

  واإلحساس بالرأفة  

وح التمرد أو المقاومة، المجادلـة،طبع اقل قوة، عناد، ر  المائل لليسار  06
  العصيان، اإلصرار وأحيانا النفاق  

  تحكم الروح في الخيال، وتحكم العقل في القلب   الموصول الحروف  07

إتباع ميوالت القلب دون المناقشـة المناسـبة أو أسـاس  المفصول الحروف  08
  االنجذابات والدوافع التي أعزته  

  ية األنان  الواسع المطموس  09
  حب الذات، تأكيد األنا والشخصية، قسوة القلب   المكثف المقرون  10

غير المنتظم   11
  المخطوف والمهتز

النشاط، جدة الذهن، التنـازل عـن المسـتحقات بسـبب
  االنفعاالت المحاصرة 

  الشديد المطموس  12
النزعة العاطفية، الشهوانية، بحيث تـتحكم الملـذات فـي

  جميع تصرفاته
  :  نماط الجرافولوجية للكتابة العربية وداللتها السيكولوجيةاأل – 7-2

بعد المالحظة الفاحصة لألنساق الكتابية لعدد كبير من خطوط األشخاص والمشكلة ضمن 
والتي تتطلب وضـعيات  ، البنى الجرافية دون الحديث عن الطرق التي تختلف من شخص آلخر

وهي التي تجعل فيما بعـد لكـل فـرد    . بةخاصة وظروف معينة واستعمال خاص لوسائل الكتا
إن جميـع  " : وكما أشار إليها أدولف هانز في قولـه ، شخصيته الخطية الثابتة كما يقررها العلم

وبمقـدار  ، ولكن شـيئا فشـيئا  ، األطفال الذين تربوا عندي تعلموا الكتابة من األمثلة التي أقدمها
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فـي لعبيـدي،   (. "تنويع الطباع الخاصة بـه  تطور استعدادهم وكفاءاتهم يأخذ كل واحد منهم في 
  ) 94ص، 2004

  :تم تصنيف الخط العربي إلى أنماط جرافولوجية هي: أنماط الكتابة العربية – 7-2-1
  .أثير الربط على الوحدات الجرافيةت  .أ 
  . تأثير االنحراف واالنحناء على الوحدات الجرافية  .ب 
  .ر التميز وبروز الوحدات الجرافيةتأثي  .ج 
  .النسبي إليقاع الوحدات الجرافية عة والتقطعتأثير السر  .د 
  . تأثير اضطراب األبعاد وغموض الوحدات الجرافية  .ه 

  : وسوف نعرض كل األنماط الجرافولوجية للخط العربي وفق هذا التصنيف
  : وتتمثل أنماط الخط العربي وفق هذا العامل في: تأثير الربط على الوحدات الجرافية –أ 

            مثل األلـف والـالم   ،باندماج بعض الوحدات الجرافية مع بعضها البعضيتميز : الخط المرتبط
 أو بعض الحروف مع النقاط مثل القاف والنون والتاء المربوطـة ، )ة(أو النقاط فيما بينها ) الـ(

  .)ط(أو الطاء 
ت التـي  مبالغة في ربط الوحدات الجرافية بحيث نجد الوصل بين الوحـدا : الخط المفرط الربط
وكذا السين والشين في آخـر  ، مثل الراء والواو مع حرف التاء المربوطة ،يستحيل الربط بينهما

ويبدوا وكأن البنية الجرافية عبارة عن كلمة واحدة لفرط مابين ، الكلمة مع األلف والالم وغيرها
   .ويفسر هذا سرعة الكاتب الذي يحاول عدم رفع القلم من الورقة، وحداتها من ربط
وهو خط غير مرتبط كثيرا فيما بينه إال أن تجاور الكلمات يكون مبالغـا فيـه   : الخط المتجاور

  .الالم والنون المكبرتين: وربما كتبت كلمة داخل حرف مثل
تبدوا الكتابة في هذا النوع مشكلة على هيئة مجموعات متفرقة ويكـون ذلـك   : الخط المجموع

  .سائدا في كامل البنية الجرافية
بحيث تبرز وكأنهـا  ، أو الحروف كذلكن فيه الكلمات منفصلة مع بعضها وتكو: ط المنفصلالخ

  . وغالبا ما يوجد هذا النوع عند من درس بغير الخط العربي، كتابة التينية
ويتميز هذا النوع من الخط بتشابك الوحدات الجرافية مع بعضها دون احتـرام  : الخط المتشابك

وكذلك امتداد نهايات الحروف لتصل إلى كلمـات مجـاورة   . الضبطلعالمات التنقيط وإشارات 
والالم في حالة ربطهـا ربطـا   وأيضا وجود عالمات تدل على تشابك الخط مثل األلف . أخرى
  .مميزا

وذلك ناتج  ،كلمات السطر السابق أو الموالي بحيث تتقاطع فيه كلمات السطر مع: الخط المتقاطع
  .تركيب أبعادهاغة في علو الحروف وعن المبال
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ط الخط العربي وفق هـذا  وتتمثل أنما: تأثير االنحراف واالنحناء على الوحدات الجرافيـة  –ب 
  :العامل في
ويظهر ذلك  مائلة إلى اليمين أو إلى اليسار،وتكون فيه الوحدات والمقاطع الجرافية : الخط المائل

  ). أ، لـ، ط، ظ( .خاصة في الحروف ذات السيقان كاأللف والالم والطاد والظاد
وتكون فيه الحروف ذات السيقان مموضعة بشكل عمودي على الخطوط األفقية : الخط العمودي

  .عالقة مع الخط الهندسي أو الكوفيولهذا النوع . حتى لتشكل معا زاوية قائمة
ويتحكم في هـذا امتـدادات   ، ويكون فيه منحنى البنية الجرافية منحنى تصاعديا: الخط الصاعد

ويظهر هذا الصعود جليا في نهاية الكلمة خاصـة فـي   ، مات أثناء تقدمها في عملية الكتابةالكل
  .الخ... اء والنون والقاف والسين مثل الر ،أذيال بعض الحروف وسيقانها

تم فيه العملية بعكـس الخـط   وت، ويكون فيه منحنى البنية الجرافية منحنى تنازليا: الخط النـازل 
  .الصاعد

  .فية نازال تارة وصاعدا تارة أخرىويكون فيه منحنى البنية الجرا :الخط المتعرج
وتظهر فيه الكتابة متوازية وخاصة بالنسبة لأللف والالم اللذين يحدثان نوعـا  : الخط المتوازي

  .لتناغم داخل نسق البنية الجرافيةمن ا
تمييـز شخصـيته   ويمكن ، وهو الذي ال تستقر بنيته الجرافية على طبيعة واحدة: الخط المذبذب

أحيانا مرتبطة وأحيانـا  ، فتكون بعض وحداته واضحة وأحيانا غير واضحة. الجرافية بوضوح
  .القول أنه مزيج من عدد من الخطوطويمكن . منفصلة

  : تأثير التمييز على الوحدات الجرافية –ج 
لخطية من ويتسم بوجود نوع من التناظر والمحسنات الزخرفية وبعض األجزاء ا: الخط المتناغم

  .ناغما فيما بين الوحدات الجرافيةإبداع الكاتب التي تحدث ت
ممـا  ، ويتميز بكبر الحروف واألبعاد التي ترسم بها الكلمات داخل النظام الجرافي: الخط الكبير

  .مات في السطر الواحديقلل من عدد الكل
الزخارف ومحاولـة  إن السمة المميزة في هذا الخط هو اهتمام الكاتب بوضع : الخط المزخرف

  .لجرافية نوعا من الجمالية الخطيةربط الحروف ليضفي على شكل البنية ا
 وتكون فيه األبعاد بين الحروف والكلمات واسعة بحيث يحتوي هذا الخـط علـى  : الخط الواسع

  .نموذج الخط الكبير والخط الممتد
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ووضع النقـاط  الحروف لحروف الطباعية في أبعاد تشبه حروفه ا: )النمـوذجي (الخط الطباعي 
لى درجة يتعذر معها وجود ملمح إ، بحيث يمكن وصفها بالنموذجية، بدقة في فضاءاتها الجرافية

  .ية الجرافية داخل بنية هذا النوعللشخص
  .داته بغلظ وسمك الخط وكذا النقاطتتسم وح: الخط الغليظ
 ،ورة في آخـر السـطر  وليس بالضر، وتظهر فيه بعض المقاطع والكلمات ممتدة: الخط الممتد

  .رجع أساسا إلى الجانب السيكولوجيوت ،وإنما لحاجة يراها الكاتب نفسه
  : تأثير السرعة على الوحدات الجرافية –د 

يتميز بسرعة تشكيل الوحدات الجرافية وتظهر في عدم وجود النهايات األساسية : الخط السـريع 
وكـذلك  . ربطها مع أواخـر الحـروف  أو ، للحروف ووضع النقاط في غير فضاءاتها الجرافية

كسنات السين لدرجة أن الحروف تبدو وأنها تريد االنفالت من  ،اختصار بعض أجزاء الحروف
  .وسط بنيتها الجرافية

وتتميز وحداته بالبطء في التشكيل ويظهر ذلك في االعتنـاء بكـل التـدويرات    : الخط البطيء
أو بعض النقـاط   ،ب بعض األجزاء الجرافيةويتميز كذلك بإضافة الكات، الموجودة في الحروف

وكذلك وجود بعض الكلمات أو األحرف مكتوبة مرتين لتظهر جليا  .في نهايات بعض الحروف
  .كيد عليهاأو للتأ

توجد به إضافات عديدة بنهايات الحروف مثل الراء والنون والمـيم والسـين   : الخط المسترسل
  .ويشبه هذا الخط المغربي، والشين
وكذلك دمج بعض الوحدات ، ويتميز باختالس بعض الوحدات الجرافية والنقاط: مختلسالخط ال

  .لمكثفوله عالقة بالخط المضغوط وا. مع بعضها
  .كتابة خالية إال من أجسام الحروفيتميز بعدم وجود كل النقاط بحيث تبدو ال: الخط المهمل

، قوة في الضغط على الـورق  تتميز تركيبة حروفه بوجود أجزاء متشابهة مع: الخط المخطوف
  .تكون الراء والزاي تشبهان األلف بحيث يمكن أن

  : تأثير اضطراب األبعاد على الوحدات الجرافية –هـ 
وبالنسبة للتوقيع فإنه ال يكـاد  ، ويتميز بكثافة الوحدات الجرافية في السطر الواحد: الخط المكثف

  .مع بعضها البعض األجزاء الجرافيةيدرك بعدها الجرافي لشدة تالصق 
  .ة الحجميتسم بصغر حجم الحروف وبالتالي تكون الكلمات صغير: الخط المجهري
تظهر فيها بعض الحروف مطموسة خاصة التي تحتوي أشكاال دائريـة مثـل   : الخط المطموس

  .ظاد والصاد والضاد في وسط الكلمةالواو والفاء والقاف والعين والميم والطاد وال
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  .رة بحيث تعوض بخطوط منكسرةبدو فيه االنحناءات كثيال ت: الخط الصلب
وي عليهـا  بحيث تكون الدوائر التي تحت، يشبه الخط الصلب بشيء من المبالغة: الخط الهندسي

  .الحروف شبيهة بالمربعات
بحيث من شدة دمج الوحدات ، يشبه إلى حد ما الخط المكثف بنوع من المبالغة: الخط المضغوط
  .نسبة النقاط إلى حروفها نستطيع وصغرها ال
  ) 104-94ص، ص 2004في لعبيدي، (. هو خط مشوه ويتميز بصعوبة قراءته: الخط الرديء

  : الداللة السيكولوجية للكتابة العربية – 7-2-2
إن ما يجب اإلشارة إليه هو أن هذا التصنيف المعتمد على خمسة أقسام أساسـية والـذي   

بحيث يمكننا أن نجد كتابـة تحتـوي علـى    ، نيف نموذجيتقسيما فرعيا ما هو إال تص 34أنتج 
متدا، م، مستويا، مطموسا، مختلسا، كبيرا، نازال، متجاورا: مثل أن يكون الخط، نمطين أو أكثر

  . صلبا، مهمال، طباعيا مخطوفا، مجهريا، مائال 
 ومهما تكن خلفية التصنيف المعتمد فإن األهم في القضية الجرافولوجية هو دراسـة هـذه  

لـبعض   وسـوف نشـير  . نح دالالت سيكولوجية لكل نمط من هذه األنماطوتحليلها لمالخطوط 
  :ذه األنماط وداللتها السيكولوجيةبعض هعناصر الخط لتحديد 
  وداللتها السيكولوجية العربية يوضح بعض أنماط الكتابة: )03(جدول رقم 

  

  الداللــة السيكولوجيـــة  النمــــط
 *):1(ميول الكتابة 

  الميول في اتجاه الكتابة- 1
  
  
  
  
الميول في عكس اتجاه - 2

  الكتابة
  
  
ميول عمودية علـى - 3

  خط الكتابة األفقي

  
  شخصية متوازنة وتتصرف بقدر من الموضوعية والثبات  - 1
-يحاول أن يكون مستقال بتفكيـره عـن العـالم الخـارجي      -

اجتماعي إلى درجـة -اته معتدل في تصرف -انبساطي النزعة 
عادة -عادة معتدل في ميله للوالدين  -نشيط وحيوي  –مقبولة 

  يتميز بدرجة عالية من المصداقية وسعة األفق -يكون صبورا 
غامض غير ميال إلى إظهـار -انطوائي وشديد الحرص  - 2

غالبـا -غير اجتماعي ويحب الوحـدة   -شخصيته أمام العامة 
–خائف  -في المراحل العمرية المبكرة يعاني من كبت خاصة 

  ال يحقق ذاته -كثير الشك وال يصدق ما يقال له بسهولة 
شخصية متزنة إال أن ثبات الخط بهذه الدرجـة باسـتمرار - 3

  بدون تغير تنبأ عن شخصية ال تستطيع تقبل التغيير في حياتها 
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أو يعبر عن التغيير في االنفعال أو التغيير في درجة  الحب - 4  ميول متغيرة  – 4
ويفسر هذا التغير في الميول بأن هـذه الشخصـيةالكره لألمور 

غير قادرة على التحكم في تصـرفاتها، وهـذه الحقيقـة قالهـا
يجب أن: " سنة 2500كونفوشيوس الحكيم الصيني منذ أكثر من 

نحترس من األشخاص الذين يكتبون بطريقـة متغيـرة كعـود
القـول الميـول وهو يعني بهـذا " البوص الذي تحركه الرياح 

  المتغيرة بشدة في الخط 
 :*)2(حجم الخط 

  الخط الكبير  - 1
  
  
  
   االخط الكبير جد – 2
  
  
  الخط المتوسط  - 3
  
  الخط الصغير  - 4
  
  
  الخط الصغير جدا  – 5
  
الحروف فـي بدايـة -6

  الكلمة أكبر من نهايتها
  
نهايات الحروف فـي - 7

  الكلمات كبيرة 
نهايات الحروف فـي - 8

  
يجذب االهتمام -عملي  –شخص موضوعي بدرجة كبيرة  - 1

يبدوا دائما فخورا بمـا -إلى نفسه بإجادته لما يقوم به من عمل 
لـه -يحب النشاط الخارجي مثل الرياضة  -يقوم به من عمل 

  خيال واسع
يتخيل أشياء يقصد بها إظهار ذاتـه بـالقوة أو الشـجاعة - 2
ميال للغيـرة -مبالغ إلى حد كبير  –ينقصه التحكم في نفسه  -

  الشديدة أحيانا والتي تحوله إلى عدواني
انبسـاطي -يمكن أن يتكيف بسهولة  –يسهل التعامل معه  - 3

  يتصف بالكرم المادي أحيانا -في أغلب األحيان 
يجيـد -يملـك قـدرات    -عملـي  -شخص موضوعي  - 4

مالحظ جيد -لديه مهارات التذكر  -ز التحصيل العلمي والتركي
  للتفاصيل 

احتمـال إصـابته -شديد التعقيد وأناني وذو تفكير خاطئ  - 5
  باألمراض النفسية قد تكون واضحة التأثير

لـه -متمركز شيئا مـا حـول نفسـه     -مهتم بمظهره   - 6
يجيد صناعة الكالم وإظهار مواهبه أمام -طموحات عالية غالبا 

  اآلخرين
متمركـز بعـض -يجيد إقناع اآلخرين  –كريم  –طموح  - 7

  الشيء على ذاته
كـان فـي -يتكيف مع المواقف بسهولة  -يجيد المحاورة  - 8
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ال يمكن-األصل خجول أو حساس في مرحلة من مراحل حياته   الكلمات صغيرة
أن يعد وعودا بسهولة، ويتهرب من الوعود حتى إذا كانت أمـام

  نفسه
 :*)3(الشكل العام للكتابة

مزخرفة ومتأنقة فـي - 1
ــا ــات وآخره أول الكلم

  والكتابة كبيرة ومتميزة
ــرح - 2 ــر م ــكل غي ش

وحركة الكتابة غير سلسـة
  وينقصها التناسق

  تكتابة مليئة بالمثلثا - 3
  
  
  
  
  الدوائر – 4

  
-احتـرام الـذات    –خيال واسع  -حب البذخ والمغامرة  - 1

  يعتني بالتفاصيل ويهتم بأشياء دقيقة غير هامة
  
  مهمل –تفكير بطيء وغير منطقي  - 2
  
  
  حاسم -مندفع  –مبدع  –اجتماعي يحب الناس  –صريح  - 3
يتعرض -فجرة تطاقته عالية وم –حكمه سريع على األشياء  -

يمكن أن يعبر عـن رأيـه -سريع االنفعال  –للضغوط بسرعة 
متعب في –عجول  –شخصية قوية  -دون النظر إلى العواقب 

  قد يصاب ببعض األمراض  -التعامل 
-كتـوم   -متسـامح   -يحب السـالم   -متعاون  -كريم  - 4

يتخـذ -ال يتكيف بسهولة  -غالبا هادئ عند التحدث  -صبور 
يعـيش -كثير الشك  -قرارات غير صحيحة تحتاج للمراجعة 

غامض وغير صريح في التعبير عن -في الماضي ال المستقبل 
  مشاعره وأفكاره   

 :*)4(ى الورقالضغط عل
الضـــغط الشـــديد - 1
بروزات خلـف الورقـة(

  )أشبه بحروف برايل
  
ــط - 2 ــغط المتوس الض
  )توجد بروزات أقل(
  الضغط الخفيف - 3

  
نشاطه -في الغالب، سريع االنفعال ) عصبي(طاقته عالية  - 1

اإلرادة وصاحب مهـاراتقوي  -أحيانا يكون عدوانيا  –كبير 
سـريع التفكيـر -قليل التركيز ومتهور أحيانـا   -يدوية عالية 

  ) ثابت(ال يتراجع عن قراراته  –وعنيد 
منظم -يستطيع التكيف  -طاقته معتدلة  -شخص متوازن  - 2
  يتحمل المسؤولية -مـرن  -لديه خيال واسع األفق وطموح  -
وائي وعـديم الثقـةانط -حساس يتأثر بالمواقف بسرعة  - 3
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  )ال توجد بروزات(
  
  
  )متغير(الضغط الشاذ  – 4
  

-كتوم  -خجول   -ضعيف التركيز  -بطيء التفكير  -بالنفس 
-االستعداد لإلصـابة باالضـطرابات النفسـية     -سهل االنقياد 

  خيالي وعنده معلومات لكنه ال يظهرها 
غيـر -قد يشير إلى عدم تناسق طاقة الشخص الداخليـة   - 4

منـدفع -عة صبره ينفذ بسـر  -متقلب المزاج  –مستقر البال 
  وعدواني  

 :*)5(سرعة الكتابة
  : كتابة سريعة - 1
تجري في انسياب - 1-1

ــر ــدون كس ــتمر ب مس
  الضربات

كل حرف(واضحة  – 1-2
  )مقروء

بعض(غير واضحة  -1-3
  )الحروف نصف مكتوبة

نهايات مضـغوطة – 1-4
تنتهي الحـروف األخيـرة

  على شكل ضربات
كتابـة(كتابة بطيئـة   - 2

ضـربات أكيـدةكبيرة وال
  )لتبين بطأ الكتابة 

  كتابة متوسطة – 3
  

  
  
-نشاطه كبير  -طاقته كبيرة وحماس لما يهمه شخصيا  -1-1

-ردة فعله سريعة وقدرته على التركيز قويـة   -سريع التفكير 
  يستطيع اتخاذ القرارات إذا وضع في مركز القائد 

هيكـر  -ذو طبيعة حية وسـريعة   -ال يحتمل التفاصيل  -1-2
  االلتزام بالطرق المتبعة

  طموح وخياله واسع -صاحب موهبة  -حاد الطبع  -1-3
   
 يعتمد على نفسه  –يخطط لألمور  –ال يمكن الوثوق به  - 1-4
  
  
بطيء في -ال يبدأ بالمبادرة  –نشاطه قليل  –غير مغامر  - 2

  اتخاذ القرارات 
  
  التوازن – 3

 :*)6(الهوامش  
ترك هامش كبير على - 1

  اليمين أو بأعلى الصفحة
  
  

  
إذا اتسـع -على درجة من الخجـل   –مثقف يحترم نفسه  -1

إذا -يمن دل على أنه قوي الحجة وعـالي الطمـوح   الجانب األ
تزايد اتساع الهامش األيمن تدريجيا دل ذلك على أنه من النـوع

  الذي يتردد في بداية أي مشروع جديد
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ترك هـامش ضـيق - 2
  على اليمين أو بأعلى

  الصفحة 
ترك هامش ضيق أو - 3

  أسفل الصفحة
  
  ال توجد هوامش - 4
  
   
تــرك هــامش علــى - 5

  األيسر واسع
هــوامش متغيــرة - 6

 االتساع في كال الجانبين

  واثق من نفسه -اجتماعي منبسط يحب االتصال بالناس  - 2
  
  
الثقـة -دائم االستعداد لكافة الظروف يعد لكل شيء عدته  - 3

التسرع والتهـور وعـدم -عند بداية المشروع بالفعل  المتزايدة
  الخوف والقلق والحذر    –التخطيط الجيد 

عدم القدرة -شخصية تحب االدخار واالقتصاد في اإلنفاق  - 4
  على التأقلم السليم بمن حوله  

  
  متحمس  –عديم الصبر  - 5
  
يظهر ما ال يبطن ويقول ما ال –شخص متناقض مع نفسه  - 6

   يفعل
 :*)7(السطور

سطور مستقيمة وخط – 1
  الكتابة مستوي

  سطور صاعدة  - 2
  
  
  
  سطور تصعد ثم تنزل - 3
  
  
  سطور نازلة - 4
  
 سطور تنزل ثم تصعد - 5

  
مستقر نفسيا وهادئ -صريح في أفعاله  -شخص مخلص  - 1

  ومنتبه لمن حوله 
-شخص طموح وحيوي ومتفائل ليس من السـهل تثبيطـه   - 2

-لديه حماس وشجاعة وروح القيـادة   -دائد بابتسامة يواجه الش
أفكـاره وطموحاتـه -واثق من نفسه ويريد الصعود لألعلـى  

  مفضوحة من خالل كتابته التي أخذت منحى تصاعديا  
تتناوب عليه مظاهر السعادة -يكون له حماس ثم يتناقص  - 3

له ثقة في النفس، وله النشاط الضـروري لمحاولـة -والحزن 
  قيام بعمل ما، ولكن فجأة ما تنعدم ثقته بنفسه ال
شخصية قلقة ومتخوفة يسـهل تثبـيط -يفتقر إلى الطموح  - 4

  يتميز بالخمول  -كئيب حزين  -محبط  -همتها 
  يجد صعوبة في البدايات ولكن إذا ما بدأ ينتهي من المسألة - 5

 :*)8(المسافات 
منتظمة بين السـطور -1

  
يتمسـك   -متوازن وثابت في الحكم الصائب على األمور  - 1
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  وبين الكلمات بوضوح
غيــر منتظمــة بــين - 2

مـرة(الكلمات والسـطور  
  )ضيقة وأحيانا واسعة

اتساع المسافات بـين - 3
  السطور وحدها

اتساع المسافات بـين - 4
  الكلمات وحدها  

ــابكة - 5 ــة متشـ كتابـ
والمسافات غيـر منتظمـة
واللولب بأحد السطور تصل

  إلى السطر التالي
  كتابة مزدحمة  - 6
  
ــروف مصــفوفة - 7 الح

ة من بعضها كأنهـاوقريب
  فوق بعضها البعض

  بالقيم والمبادئ والوفاء بالوعود
غير  -يتصف بالحيرة واالرتباك ويحتاج دائما إلى النصح  - 2

  منطقي 
  
  يتميز بالقدرة على تنظيم األشياء واألفكار - 3 
  
  تهتكشف عن وحدة الشخص وعزل - 4
  
سـيء   -ال يعتمد عليـه   –تائه يفتقر إلى الدقة والصواب  - 5

  التصرف 
  
  
ينزعج أكثر من  -يميل إلى التفكير والتأمل  –ضيق األفق  - 6

  الالزم بشأن األمور البسيطة
  يميل إلى التوفير واالقتصاد - 7

 :*)9(وضوح الكتابة
  كتابة مقروءة - 1
  كتابة غير مقروءة - 2
  )مشوهة(ة كتابة مبقع - 3

  
  بطيء التفكير ولكنه صحيح - 1
  شخصية قوية مميزة –أقل دقة  –تفكير سريع  - 2
  طاقته متغيرة  – متقلب المزاج وغريب األطوار - 3

 :*)10(التجانس 
الحروف كلها بـنفس - 1

  الحجم
الحروف ذات أحجـام – 2

  مختلفة
تصغر الحروف فـي – 3

  نهاية الكلمات 

  
  الثبات – 1
  
  ال يمكن االعتماد عليه في المهمات –محب للتغير والتنوع  – 2
  
سهل –أمين وصريح  –مثالي بدرجة عالية  –ضميره حي  – 3

  االنقياد
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ــة – 4 ــروف مرتعش الح
  ر مكتملة الشكلوغي

يحـب –يكره اإلزعاج  –ال يصبر على التفاصيل التافهة  – 4
  طبيعة مراوغة  –إنهاء األعمال بسرعة 

 :*)11(ضربات الوصل
وصالت ثابتة، دائمـا – 1

موجودة حتى نجد الحروف
  كلها موصولة

الوصــالت مكســورة – 2
  أحيانا في بعض الكلمات

الوصــالت مكســورة – 3
تماما، أو مكسورة في كـل

  كلمة 
الكلمات نفسها متصلة – 4

  ببعضها 

  
  عقل منظم ومنطقي - 1
  
  
يحب المرونة، يرحب باألفكار الجديدة حتى لمجـرد أنهـا   – 2

  جديدة
طبيعة تميل إلى الحدس والتخمين ويتبع إحساسه بدال مـن – 3

  لديه قوة إدارية –القرائن 
  
  طبيعة مهتمة ودقيقة – 4
  

 :*)12(التنقيط 
ن، ت، ف،" حروف  – 1

ــرك..ق، غ، ض  ــخ تت ال
  بدون نقاط

النقطــة قريبــة مــن – 2
  الحرف

النقطــة موجــودة – 3
  بعيدة وإلى اليمين) عالية(
طة إلى اليمـين الالنق – 4

  عالية وال منخفضة
النقطة لليسـار ولكـن -5

  ليست فوق الحرف 
  نقطة خفيفة وحازمة  – 6
  نقطة كبيرة وثقيلة – 7
  نقطة على شكل دائرة – 8

  
مهمل –قليل التركيز  -مور الهامة ضعف الذاكرة ينسى األ – 1

  بطبيعته
  
الحرص –ضعف الخيال  –اهتمام بالتفاصيل  –ذاكرة قوية  – 2

  واالعتناء
  يميل إلى رد الفعل السريع  –متحمس وحيوي بطبيعته  – 3
  
  سعيد  –قليل الصبر والتفكير  - 4
  
  الحرص –التفكير البطيء  – 5
  
  االعتناء - 6
  عل ما يعتقد أنه صوابيف –شجاعة أخالقية  – 7
  يحب الدنيا ومباهجها – 8
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نقطة على شكل فاصلة – 9
  وغير منتظمة  

نقطة كشرطة نازلة – 10
  إلى أسفل

نقطــة كشــرطة – 11
  متموجة

  يحب الموضة والتقليد  – 9
  

  التوتر – 10
  

خفـة –الشجاعة وقوة الـرأي   –مليء بالطاقة والحيوية  – 11
  الروح وحب المتعة

     )Leibel , 1972 , p19؛ 05/05/2007، علم الجرافولوجي(: *1
  )Holder , 1974 , p51 ؛ Leibel , 1972 , pp53-55؛  05/05/2007، علم الجرافولوجي(: *2
3* :)Holder , 1972 , p171 144، ص2004، عسكر؛(   
  ) 47، ص27-25، ص ص2004عطية، *: (4
5* :)Holder , 1974 , pp30-31 154ص، 2004، عسكر؛(   
6 :*)Sontoy , 1989 , pp2-5 05/05/2007شخص من خالل خط يده، معرفة ال؛( 
7* :)Leibel , 1972 , p31-33155-154، ص ص2004، عسكر ؛(  
8) :*Sontoy , 1989 , pp6-8؛ Leibel , 1972 , pp45-49 154-153، ص ص2004عسكر، ؛(  
9* :)Holder , 1974 , p193(  

  )153-146ص، ص 2004، عسكر(: *12، *11، *10
  : العوامل المؤثرة في الكتابة –8

ال بد من وجود تباين ولـو طفيـف    بل، ال يمكن أن تنطبق كتابة شخصين تمام االنطباق
  :بينهما وهذا راجع لبعض العوامل المؤثرة فيه ونحددها فيما يلي

عندما قام  Heights Cockle كوكل ن أول من أكد هذا العامل هو هايتزإ: ــةالبيئ -8-1
بتجارب على التوائم أثبتت نتائجها أن التوائم التي هي من أصل بويضة واحدة ال يكون التشـابه  

: ها الجسماني، ومن ثم تساءل هايتزفي خطوطها كبيرا إذا قيس بالتشابه الكبير المشاهد في تكوين
والتي يعطيهـا  التي يرجع أصلها إلى بويضة واحدة؟ الفات في خطوط التوائم تخمن أين تأتي اال

في حين أن خط اليد ال يعدو أن يكون إحدى صـفحات  ، علماء الوراثة نفس الشخصية والصفات
حيث أن سرعة الكتابة تتوقف ، أن تأثير البيئة لها بالغ األثر: وأجاب على ذلك بقوله. شخصيةال

  .فيه الشخص ونوع العمل الذي يعملهحتما وتتغير تبعا للوسط الذي يعيش 
إن الكتابة تعتمد على الحركة وهي إحدى وظائف الجهاز العصبي وال : الوراثــة - 8-2

ويرجع بعض العلماء اختالف الضغط على الحروف في ، بالوراثةتأثر يشك أن الجهاز العصبي 
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في حين أن البعض يقول بأن دور الوراثة ينحصر في بعض الخواص ، الكتابة إلى عامل الوراثة
  .روف واالتساع المائل بين الكلماتالخطية مثل زاوية الكتابة وارتفاع الح

ا إلى أن الحركات الخطية لإلنسان ى منههتنقام دوني بعدة أبحاث ا: شخصية الكاتب - 8-3
سواء في الكتابة أو الرسم إنما ترجع إلى عمليات تعود إلى شخصية الكاتب  حيث يـتحكم فـي   

فالمثقفون مثال تمتاز خطوطهم بمميزات خاصة تميزهم عـن  . مجموعها النشاط الفكري لإلنسان
تعمال القلم مما يعكـس خلفيـة   وهذا كنتيجة للتدريب واس، غيرهم ممن لم يتلقوا شيئا في التعليم

لم يتلقوا أي نـوع   وإن كان هناك خطاطين على أعلى درجات المهارة، الكاتب الثقافية من عدمه
  .من التعليم قط

يعتبر أثر اليد في اختالف الخطوط الحتوائه على نهايات عصبية لها : حركـة اليـد -8-4
  .ية الفرد وصحته النفسية والعقليةعالقة بشخص
ثـم  ، عندما تكتب تتحرك إلى أعلى ضاغطة على الحروف أو مخففة الضغط عنـه واليد 

تنقبض إلى أسفل في خفة أو ضغط راسمة الحروف المنخفضة أو المنبسطة يمينا أو يسارا لتخط 
تلك الحركة تصدر من اليد وهي واقعة تحت تأثير ، فهي إذن في حركة دائبة .الحروف المستوية

  . نهايات العصبية المنتشرة في راحة اليدالذبذبات الموجودة في ال
ويحدد بأقصى مسافة . يعد مجال اليد بالحيز الذي تستغرقه في الكتابة: مجـال اليـد -8-5

بحيث ال تسـتطيع  ؛ تصل إليها ممتدة إلى أعلى ثم بأدنى مسافة تصل إليها اليد منقبضة إلى أدنى
، تبر إلى حد ما ثابت في الوضع العـادي أن تبتعد أكثر من ذلك ارتفاعا وانخفاضا في مجال يع

وقد يتوقـف علـى   ، أما في الوضع الغير عادي وتحت ظروف طارئة فإن مجال اليد قد يتغير
فإذا كانت هذه األصابع طويلـة كـان   . طول األصابع وال سيما على اإلبهام والسبابة والوسطى
ؤكد أن طول األصابع يختلف ومن الم. مجال اليد واسعا وإذا كانت قصيرة كان مجال اليد ضيقا

  .د وهو بدوره يتناسب مع حجم الجسمكما أنه يتناسب مع حجم الي، من شخص إلى آخر
يمكن ال إن الذبذبات الخاصة بكل إنسان تشكل طريقة كتابته والتي : أشكال الحروف -8-6

: مثلفهذه الذبذبات الخاصة بكل يد تؤثر في رسم كل حرف بشكل معين ، ألحد أن يحذو حذوها
  .الالزوايا والمثلثات والدوائر وغيرها من األشك

إن خط اليد يتطور ويتغير من وقت آلخر نتيجـة  : المؤثرات الجسمية واالنفعالية -8-7
  .أو التغيير في طبيعة العمل، لتطور في الحالة الصحية واالنفعالية
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ن الجسـم ال  ولما كـا . والمعروف أن اليد جزء من الجسم ومتصال اتصاال مباشرا بالمخ
فإن ما يطرأ على الجسم من صحة أو مرض ومن انفعـال فيـؤثر   ، يتجزأ في إحساسه وشعوره

  .ذلك على شكل الخط وتتأثر به اليد
فـإذا كـان   . ومما ال شك فيه أن كتابة الشخص السليم ليس ككتابة الشـخص المـريض  

سبت أوضاعها في الشخص صحيح البدن تشابهت رسوم حروفه ومعالمها وأساليب اتصالها وتنا
أما لو كان مريضا اضطرب خطه وظهرت فيـه رعشـات   ، تشابه تظهر معه سهولة حركة اليد

  .ةـعميقة أو خفيف
. إن وضع الكاتب عندما يكتب له تأثير على شكل الكتابة: وضع الكاتب وقت الكتابة -8-8

وهو يسند  أو يكتب، فقد يجد الشخص نفسه مضطرا إلى التوقيع على ورقة يحملها شخص آخر
فيبـدو خطـه   ، أو يكون راكبا قطارا وتجبره الظروف علـى الكتابـة   ،الورقة إلى يده اليسرى

وعليه يكتب بالطريقة  )81-74ص، ص 2004، عطية(. به رعشات غير متساوية، مضطربا مهتزا
  )54ص، 1995، الحفني(. التي تيسرها الجلسة التي تريحه والتي عليها يملك ناصية القلم والورق

قد تكون الورقة موضوعة على سطح لـين فيضـطر   : وضع الورقة وقت الكتابة -8-9
غير مستوي فتبدو في خطـه  وقد يكتب على سطح ، الشخص إلى تخفيف الضغط على الحروف

  .التواءات
في بعض األحيان قد يضطر الشخص إلى الكتابـة بسـرعة   : السرعة في الكتابة -8-10

كذلك تؤثر فـي شـكل   ، رعة تؤثر في مجال اليد فيكون متسعاوإن هذه الس، أكبر مما ألفت يداه
وجانب العمق الذي يجب أن تكـون  ، بحيث تغلب عليها االستقامة، الحروف والزوايا والتجاويف

فإذا كانت اليد مجبرة على اإلسراع كما لو كان الشخص مهتمـا بتسـجيل محاضـرة أو     .عليه
حتى أن شدة السرعة تتوقـف برهـة ثـم    ، ازنهامتابعة خطيب يسرع الكالم لرأيتها قد أختل تو

ومع كل هذه العوامل التي تؤثر  .وهكذا حتى ليصعب قراءة ما كتب، تستأنف سيرها في ارتباك
، 2004، عطيـة (. بشكل أو بآخر على اختالف الكتابة إال أنها تظل مختلفة بخصائصها األصـلية 

  .)82ص

  :خالصة الفصـل
ين المجتمعات البشرية اخترع الكتابـة، فكانـت فـي    مع تطور حياة اإلنسان األول وتكو

بدايتها تصويرية ثم تطورت إلى صور رمزية توحي بمعنى معين، وكانت هذه الرموز صـعبة  
الفهم من العامة من الناس، فلجئوا إلى استعمال رموز توحي بأصوات معينة، وهـذه الرمـوز   

أما الكتابة العربيـة  . لكتابة فيما بعدالصوتية كانت خطوة أساسية في نشوء األبجدية وفي تطور ا
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)علم الجرافولوجيا(علم تحليل خط اليد         

كشكل من أشكال الكتابة بوجه عام ظهرت إلى الوجود بين القرنين الثالث والسـادس المـيالدي   
ومرت بمتغيرات كثيرة إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي، وكان لإلسالم دورا فـي انتشـارها   

بي لعمـل اللوحـات التشـكيلية    عالميا لما تتميز به من جمال الشكل، حيث استخدم الحرف العر
والزخارف على الجدران، وأعطتها هذه الميزة القدرة على التعبير الفني إضـافة إلـى التعبيـر    

  .كتابات التي حظيت بمثل هذه الصفةالنصي، وليس هناك كثير من ال
وبعد اختراع الكتابة بدأت الدراسة الجرافولوجية لها، وقد حازت على اهتمام علماء النفس 

في البلدان العربية بدرجة أقل مما حازت عليه تلك الدراسات عند العلمـاء   راء الجرلفولوجياخبو
وقد أتضح ذلك  .عيات تهتم بعلم الخط ومتخصصة فيهاألجانب الذين أنشئوا معاهد ومخابر وجم

من خالل ما تم عرضه في نشأة علم الجرافولوجيا، حيث تفوق فيه الفرنسيين في بدايـة القـرن   
ع عشر وحتى اآلن، كما اهتم به األلمان والسويسريين واإلنجليز واألمريكيين فـي القـرن   التاس

وبفضل العلماء أصبح كعلم قائما بذاته وله أصوله ومناهجـه ومدارسـه، وأصـبح    . العرشرين
يدرس أكاديميا في الجامعات في أقسام علم النفس، وأصبحت العديد من الدول تستخدم تطبيقاتـه  

الميادين لما له من فوائد كثيرة تعود على الفرد والمجتمع في الكثير من المجاالت  في الكثير من
ونتيجة لذلك أقيمت أبحاث كثيـرة  . الخ... جنائي أو طبي  سواء كان مجال مهني أو تعليمي أو

بعضها يستند إلى الدعوة التفصيلية التي تتسم بالتحليل الدقيق، والبعض اآلخر يستند إلى الدعوة 
فيبدو أن علم الجرافولوجيـا  . ية التي تعتمد أساسا على النظرة اإلجمالية في دراسة خط اليدالكل

يستخدم مجموعة من العالمات مجتمعة مع االستدالل منها على سمة واحدة معينة مـن سـمات   
الشخصية، في حين أن بعض الدراسات تحاول الربط بين كل عالمة على حدة وبين سمة معينة 

وتوصلت هذه الدراسات إلى تحديد مجموعة من القواعد أو عناصر خـط اليـد   في الشخصية، 
ينبغي أخذها بعين االعتبار في دراسة وتحليل خط اليد، كميول الكتابة والضغط علـى الـورق    

ووفقـا  . والمسافة بين الكلمات والسطور، وحجم الكتابة، وشكلها وسرعتها والهوامش وغيرهـا 
كتابة سواء كانت كتابة التينية أو كتابة عربيـة، وكـذلك داللتهـا    لهذه العناصر حددت أنماط ال

السيكولوجية، ولكن ينبغي تكثيف الدراسات العلمية لتحديد الداللة السيكولوجية لهذه األنماط بدقة 
  .  كبيرة لتأخذ كمراجع يتم العودة إليها لتحديد بعض سمات الشخصية أثناء تحليل الخط

كالميول والضغط والمسافة بين الكلمات والسطور وحجـم   وقد أخذت بعض هذه العناصر
وهذا  ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع، الخط وشكل الخط، لمحاولة تحديدها في كتابة التالميذ

المنهج المسـتخدم والعينـة   : بإتباع عدة إجراءات منهاما يتم التعرف عليه في الجانب التطبيقي 
  . ساليب المستعملة في معالجة البياناتالمختارة، واألدوات المطبقة، واأل

 



 الجانب التطبيقي                                                                              الباب الثاني 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الجـانب التطبيقي
  

    
  
  
  
  
  
 

                   
  البــــاب الثاني



 إجراءات الدراسة الميدانية                                                            الخامس     الفصل 

 

  
  
  
  

  ـامسالفصــل الخـ
  إجراءات الدراسـة الميدانيـة

  تمهيـد                  
  ثـج البحـمنه:    أوال        
  مجتمـع البحـث :  ا نياث        
  ثـة البحــعين: ثالثا           
  ثــأدوات البح:   رابعا        
 ةـاليب اإلحصائيـاألس : خامسا        



  173                                                                                           الفصل الخامس

 

  يةإجراءات الدراسة الميدان                

  : تمهيـد
 بدءاتبعت في دراسة مشكلة هذا البحث أاإلجراءات التي ألهم يتناول هذا الفصل عرضا 

والتعريف بأدوات البحث واإلجراءات التي أتبعت للتأكد من مدى صالحيتها في عينة المنهج وبال
في كل ذلك بجميع ما ورد في الفصول السابقة من  تم االسترشادوقد . تحقيق فروض هذا البحث
  : وفيما يلي عرض لمحتويات هذا الفصل. أفكار وآراء ذات عالقة

  : ثـج البحـمنه: أوال 
مما ال شك فيه أن طبيعة المشكلة في أي بحث هي التي تحدد بالدرجة األولى منهج البحث 

 م استخدامت هفإن، ولدراسة هذا البحث واختبار فروضه والتحقق من صحتها. لمعالجتها مناسبال
وي خصائص خط اليد لدى التالميذ ذبعض  االستكشافي المناسب للكشف عنفي الوص المنهج

ألن في الدراسات االستكشافية يدخل الباحث فيها الميدان وهو ال ؛ مستوى قلق االمتحان المرتفع
ومن ثم يحصر اهتمامه في استكشاف كل جوانب ، يعرف األبعاد الحقيقية للظاهرة التي يدرسها

  )134ص، 1995، والذنيبات بوحوش(. هذه الظاهرة
المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو بأنه  االستكشافيبالمنهج الوصفي ويقصد 

لتزويد ميدان التخصص بالمعلومات الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 
وذلك بهدف  ،األمر الذي يمهد الطريق لمزيد من التعمق بدراستها؛ األساسية التي تصف الظاهرة

أو نوعيا باستخدام  كيفياكون وصف هذه الظواهر إما وي. التنبؤ بها وضبطها والتحكم فيها
فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة . أو كالهما، باستخدام األرقامكميا  يكون قد وأ الكلمات

أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو . ويوضح خصائصها
  ) 243ص، 2007، أبو زينةوالبطش (. حجمها

أو الكشف عن أراء  .يستخدم للكشف عن الظاهرة الذي ويقصد به كذلك بأنه ذلك المنهج
أو يستخدم للوقوف على قضية محددة تتعلق بجماعة  اكم. الناس واتجاهاتهم نحو موقف معين

    )96، ص2006عبد الهادئ، (. فئة معينة
حيث عولجت ، االستكشافيالبحث وفق المنهج الوصفي  ذ هذاوعلى هذا األساس تم تنفي

ن من الدراسة األمر الذي تطلب إجراء نوعي؛ الجة وصفية تحليليةالمتغيرات المدروسة مع
الدراسة النظرية بدراسة  تضمنت اإلطار النظري للبحث وتكاملتف، للموضوع المستهدف

  .ميدانية
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  : مجتمع البحث: ثانيا
حصاءات مديرية التربية لوالية بسكرة بعد الحصول على إذن لتطبيق استخدمت الباحثة إ

ن مجتمع البحث من جميع تالميذ السنة الثالثة ثانوي حيث تكو .أدوات البحث على عينة البحث
، 2009/2010شعبتي علوم تجريبية وآداب وفلسفة بجميع ثانويات مدينة بسكرة للعام الدراسي 

وتلميذة منهم  تلميذ 2694د الكلي لمجتمع البحث وقد بلغ العد .ثانوية 12والتي بلغت حوالي 
حسب سجالت مديرية  % 64.25من اإلناث بنسبة  1731و، % 35.74من الذكور بنسبة  963
، وباستبعاد تالميذ األقسام الخاصة نظرا لتغيبهم المستمر وصعوبة تطبيق المقاييس عليهم، التربية

 % 34.61من الذكور بنسبة  720وتلميذة منهم  ميذتل 2080أصبح حجم المجتمع األصلي 
  . % 65.38من اإلناث بنسبة  1360و

  : ثـبحعينة ال: ثالثا
العينة لتحديد عينة البحث من التالميذ السنة الثالثة ثانوي قامت الباحثة باختيارهم باستخدام 

يات الباحث الماديـة  وكذلك عندما تكون إمكان ،العنقودية التي تستخدم عندما يكون المجتمع واسع
   )22ص، 2006، زيتون(. المدارسكل وأيضا عدم تعطيل العملية التربوية ب، والفنية محدودة

بالطريقة العشـوائية عـن طريـق    ختيار الثانويات التي ستسحب منها عينة البحث اوتم 
) نويـة ثا 12(فتم اختيار أربعة ثانويات من المدارس الثانوية الموجودة بمدينـة بسـكرة   القرعة 
 رضارشيد وثانوية ، وثانوية الدكتور سعدان، وهي ثانوية العربي بن مهيدي، % 33.33بنسبة 

وبلغت  هذه الثانوياتمن  % 50عينة البحث بنسبة  وتم تحديد. ومتقن محمد بولنوار، العاشوري
مـن   % 20أي ما يقارب ؛ آداب وفلسفةعبتي العلوم التجريبية ووتلميذة من ش تلميذ 416 تقريبا

  .سنة  20 - 17بين الزمنية وتتراوح أعمارهم . المجتمع األصلي
ألن مجتمع البحث في هذه الثانويـات  ؛ بطريقة عشوائية طبقية العينة وقد تم سحب أفراد

قسم إلى طبقتين متجانستين  هفإن وبناء علي ذلك. )ذكور وإناث(غير متجانس يتكون من طبقتين 
والجدول . )21ص، 2006، زيتون(العشوائي عينة بالسحب ثم سحبت من كل طبقة ، في خواصهما

، وعدد التالميذ الـذي ينبغـي سـحبه    يوضح عدد التالميذ في هذه الثانويات األربعة) 04(رقم 
حيث تبين أن هناك اختالفات بسيطة في العدد الذي سحب ، وكذلك عدد التالميذ الذي سحب فعال

وكـذلك  ، فترة اإلضرابات مع فتـرة التطبيـق   وذلك بسبب تزامن، وبين العدد المطلوب سحبه
نقـص  عنه نتج ؛ األمر الذي أدى إلى غياب عدد كبير من التالميذ؛ اقتراب فترة العطلة الربيعية

مما أستوجب تعويض هذا النقص في بعض ؛ في عدد التالميذ الذين يمثلون العينة في كل ثانوية
  .لتالميذ الحاضرينئي لالعشواختيار االالثانويات األخرى واالقتصار على 



  175                                                                                           الفصل الخامس

 

  يةإجراءات الدراسة الميدان                

يوضح عدد التالميذ في الثانويات األربعة وعدد أفراد العينة المسحوبة : )04(جدول رقم 
  طريقة العشوائية الطبقيةالب

  ةــالثانوي الرقم
عدد 
 الذكور

عدد 
 المجموع  اإلناث

ذ ـعدد التالمي
الذي ينبغي 

  هـسحب

عدد التالميذ 
  بـالذي سح

  إناث ذكور  إناث ذكور

متقن بولنوار   01
  محمد

41  121  162  21  61  16  64  

  31  11  39  22  121 78 43  رضا العاشوري  02
  85  46  62  32  187 124 63  الدكتور سعدان  03
  92  71  96  83  356 190 166 العربي بن مهيدي  04

  272 144  258 158  826 513 313  وعـــالمجم
  

  لكلية حسب الثانوية والجنس والعمريوضح توزيع أفراد عينة البحث ا: )05(جدول رقم 
  

  المدارس الثانوية مالرق

  اإلناث الذكور

عدد أفراد 
  العينة

  العمر
عدد أفراد 
  العينة

  العمر

 المتوسط
  )م ( 

االنحراف 
المعياري 

  )ع(

المتوسط 
  )م ( 

االنحراف 
 المعياري 

  )ع ( 
 16 مدبولنوار مح  01

  
18.71  
  

  
  

1.08  
  
  

64  

18.42 0.95  
  31 11 رضا العاشوري  02
  85 46 الدكتور سعدان  03

  92  71  العربي بن مهيدي  04

  -  -  272  - - 144 المجموع
  

سواء من ، ينة البحثيمكن القول أن هناك تكافؤا بين أفراد عفي الجدول في ضوء ما تقدم 
كان عدد اإلناث  لهذا، اث في هذه الثانويات أكبر من عدد الذكورحيث كان عدد اإلنحيث الجنس 
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أما من حيث الثانوية تم اختيار عدد العينة بناء على عدد التالميذ ، تقريبا ضعف عدد الذكور
أن سن أفراد عينة و. علوم تجريبية وآداب وفلسفة: الموجودين في كل ثانوية بالنسبة للشعبتين

، 1.01بانحراف معياري يقدر بـ  18.71وسط سن الذكور حيث بلغ مت، البحث متقارب
مما يؤكد أن هناك تكافؤ بين ، 0.95بانحراف معياري يقدر بـ  18.42ومتوسط سن اإلناث 

  .سواء من حيث الجنس أو من حيث السن، أفراد عينة البحث
عداد من إ(وبعد اختيار العينة تم توزيع الصورة النهائية لمقياس مكونات قلق االمتحان 

وتلميذة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية وشعبة آداب  تلميذ 450على ) الباحثة
زيادة عدد أفراد العينة عن العدد المطلوب بسبب تجنب النقص الذي قد يكون في عدد ( وفلسفة
اقصة وبعد عملية اختزال اإلجابات الن، وجمعت أداة البحث بعد توزيعها وتطبيقها) العينة

وقد تم تحديد اإلرباعي األعلى من خالل أداء التالميذ  .وتلميذة تلميذ 416أصبحت العينة النهائية 
، حيث تمثل هذه العينة التي سوف تأخذ في البحث، وتلميذة تلميذ 112والذي بلغ ، على المقياس
بسبب انقطاع  وتلميذة ذتلمي 110تحليل خط اليد على هذه العينة المقدرة بـ  مقياسوتم تطبيق 

والجدول . تلميذين عن الدراسة من ثانوية العربي بن مهيدي وتغيبهم أثناء إجراء التطبيق الثاني
  : التالي يوضح مواصفات هذه العينة

  يوضح توزيع أفراد عينة البحث النهائية حسب الثانوية والجنس والعمر: )06(جدول رقم 
  

  المدارس الثانوية  مالرق

  اإلناث الذكور

دد ع
أفراد 
  العينة

  العمر
عدد 
أفراد 
  العينة

  العمر

المتوسط 
  )م ( 

االنحراف 
المعياري 

  )ع(

  المتوسط
  )م ( 

االنحراف 
المعياري 

  )ع ( 
 02 بولنوار محمد  01

18.84 
  

1.08  
  

27  
  

18.48  
  

0.98  
  09 00 رضا العاشوري  02
  24 07 الدكتور سعدان  03
  32 09 العربي بن مهيدي  04

  -  -  92  - - 18 المجموع
  

من الذكور  18، وتلميذة تلميذ 110د العينة األساسية بلغ يتضح من الجدول السابق أن أفرا
ومن المالحظ زيادة نسبة اإلناث إلى الـذكور لزيـادة عـدد التلميـذات فـي      ، من اإلناث 92و
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وهذا ما رصدته العديـد مـن   ، وروألن اإلناث أكثر معاناة من قلق االمتحان من الذك، الثانويات
 & Hembree , 1988 ; El zahhar & Hocevar , 1991 ; Nasser: الدراسـات السـابقة  

TAkahashi , 1996 ) 79ص، 2007، محمدفي (  
 18.84حيث بلغ متوسط سن الذكور ، كما اتضح أن سن أفراد عينة البحث متقارب

بانحراف معياري يقدر بـ  18.48ومتوسط سن اإلناث ، 1.08بانحراف معياري يقدر بـ 
سواء من حيث الجنس أو من حيث ، مما يؤكد أن هناك تكافؤ بين أفراد عينة البحث، 0.98
  .السن
  : أدوات البحث: رابعا

ولغرض تحقيق هذه ، في تحقيق أهداف البحث تم االستعانة بهايقصد بها الوسائل التي 
 والثانية هي، ى هي مقياس مكونات قلق االمتحاناألول: األهداف عملت الباحثة على إعداد أداتين

تحليل خط اليد نظرا لعدم وجود مقاييس سابقة تناولت قلق االمتحان وتحليل خط اليد في مقياس 
إلى جانب قلة ، كما أن أغلب المقاييس المتوفرة أعدت في بيئة غير عربية، مجتمع البحث

وقد تم بناء أدوات البحث وفق األساس . )ةحسب علم الباحث(المقاييس العربية في هذا المجال 
  : ومر إعداد المقاييس بالخطوات التالية، النظري واعتمادا على عدد من المصادر وأدوات القياس

إن عملية إعداد مقاييس جمع البيانات عن مجتمع البحث : خطوات إعداد أدوات البحث -1
  : تمر بالخطوات التالية

  .تحديد الظاهرة التي سيتم قياسها لالتخطيط المسبق لألدوات من خال 
  . تعريف الظاهرة المراد قياسها وتحديد األبعاد التي تغطيها 
  .اسبة لكل محور من محاور المقاييسصياغة الفقرات والمحتويات المن 
  .)االستطالعية(مثلة لمجتمع البحث تطبيق المقاييس في صورتها األولية على عينة م 
  .قاييس للتأكد من صدقها وثباتهاحصائي للمإجراء التحليل اإل 

  : )إعداد الباحثة(مقياس مكونات قلق االمتحان  -1-1
  : أهداف مقياس مكونات قلق االمتحان -1-1-1

  . تشخيص قلق االمتحان لدى عينة البحث 
تحديد مقدار قلق االمتحان من حيث مقدار كل من المعرفية واالنفعالية والفسيولوجية  

  .كونات أساسية لهوكية باعتبارها موالسل
  .ومكوناته بين تالميذ عينة البحث تحديد مدى انتشار قلق االمتحان 
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وتسعى الباحثة إلى تحقيق هذه األهداف من خالل التقرير الذاتي للتالميذ عن التغيرات 
ة قبل وأثناء وبعد أداء التي يشعرون بها في الجوانب المعرفية واالنفعالية والفسيولوجية والسلوكي

  .حاناالمت
  : خطوات إعداد مقياس مكونات قلق االمتحان -1-1-2
وتحليل التعريفات الخاصة بالقلق التي تضمنتها  الرجوع إلى النظريات والدراسات السابقة -
سب مع أهداف بحيث يشمل أبعاد المقياس ويتنا، استخالص تعريف لقلق االمتحان ومكوناتهتم و

  .)موضح في الفصل الثاني(البحث 
  :رشاد بعدد من المقاييس بصفة عامة وقلق االمتحان بصفة خاصة منهااالست -
من إعداد سبيلبرجر وزمالئه  – Trait Anxiety inventory Stateقائمة حالة وسمة القلق  *
)1983 (Spielberger & al  ومن تعريب أحمد عبد الخالق)ويتكون كل مقياس . )1992
، ال مطلقا(باختيار بديل من أربعة اختيارات لإلجابة عبارة يجاب عنها  20من ) الحالة والسمة(

عبارات بعد الدراسة  9وأصبح كل مقياس يتكون من ، )كثيرا جدا، بدرجة متوسطة، إلى حد ما
  )118ص، 2002، األنصاري(. السيكومترية التي أعدها بدر محمد األنصاري في الكويت

 65ويتكون من ، )1984(حسنين الكامل  من إعداد، اختبار القلق المدرسي للمرحلة الثانوية *
عدم الميل ، قلق االمتحان، األعراض الجسمية للقلق: فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي

، الكامل(. )ال تنطبق علي، تنطبق علي(ويجاب عن كل منها بفئتي . والقبول االجتماعي، الدراسي
  )50-1صص ، 1984

مقياس االتجاه (ويعرف أحيانا باسم  Test Anxiety inventory (TAI)قائمة قلق االمتحان  *
 20ويتكون من . )1978( Spielberger & alوضعه سبيلبرجر وآخرون ، )نحو االمتحان

وقد . )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا(ويجاب عنها باختيار بديل من أربعة اختيارات لإلجابة ، فقرة
وأعده كذلك ، بيل الزهار ودنيس هوسفروأعده أيضا ن، أعده باللغة العربية أحمد عبد الخالق

ويقيس الفروق الفردية لموقف . وأعدته كذلك ليلى عبد الحميد، ماهر الهواري ومحمد الشناوي
والمقاييس الفرعية لها تحدد عامل االنزعاج واالنفعالية كمكونين رئيسيين لقلق  ،االختبار
  ) 4ص، 1989، دمرجيانفي (. االمتحان

، وقد تمت ترجمة Test Anxiety scale (TAS)لقلق االختبار  Sarasonمقياس ساراسون  *
فقرة من األصل اإلنجليزي إلى اللغة العربية من قبل أربعة مختصين في  37فقراته والبالغة 

وقام سليمان عودة بالتوفيق بين هذه الترجمات لوضع  .القياس والتقويم التربوي بشكل مستقل
وقد حذفت أربع فقرات وهي ذات ، مون الدقيق للفقرة الواحدةالمفردات األنسب في إعطاء المض

وأصبح عدد ، ألنها تتناول مواقف خاصة في مجتمع التقنين للمقياس) 20، 9، 3، 2(األرقام 
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ويتم اإلجابة ، فقرات منها سلبية 6فقرة منها إيجابية و 27 :فقرة 33الفقرات بالصورة النهائية 
  ) 80- 68صص ، 1988، عودة(. )ال، نعم(عنها بفئتي 

من إعداد عالء الدين كفافي  Sports Anxiety scale (SAS)مقياس القلق الرياضي  *
ويتم  ،فقرات منها سلبية 4و ،فقرة منها إيجابية 31 :فقرة 35ويتكون من ، )1990(وآخرون 

  ) 635 – 573صص ، 1990، كفافي وآخرون(. )ال، نعم(اإلجابة عنها بفئتي 
وهو من  Test Anxiety scale for children (TASC)حان لألطفال مقياس قلق االمت *

والصورة الحديثة للمقياس باللغة اإلنجليزية تتألف من  ،Srason & alإعداد ساراسون وآخرون 
وخفض عدد ، فقرة 42وهي صورة منقحة عن مقياس قلق االمتحان الذي يتألف من  .فقرة 30

وقد . )ال، نعم(ويجاب عن كل منها بفئتي ، االستفهاميفقرة مصاغة باألسلوب  30فقراتها إلى 
كما قام مغاوري عبد الحميد مرزوق بتعريبه ، قام أبو صبحة بتعريبه وتقنينه على البيئة األردنية

بمراجعة فقرات المقياس حيث ) 1991(كما قامت أيضا الشوبكي ، وتقنينه على سلطنة عمان
فقرة  38وبذلك أصبح المقياس يتكون من ، ى المقياسقامت بتعديل وإضافة عدة فقرات جديدة إل

ال أوافق " وانتهاء إلى " أوافق بشدة" تتدرج اإلجابة عن كل منها وفق أربعة اختيارات ابتداء من 
  )101-93صص ، 1991، مرزوق(. "بشدة 

عبارة يجاب  93ويتكون من ، )1999(مقياس قلق االمتحان من إعداد محمد حامد زهران  *
 )نادرا، أحيانا، غالبا(ختيار بديل من ثالث اختيارات لإلجابة تعكس الشعور بالقلق عنها با

انزعاج ، توتر أداء االمتحان، ارتباك االمتحان، رهبة االمتحان: أبعاد هي 6ويتكون من 
  )102ص، 2000، زهران(. واضطراب أخذ االمتحان، نقص مهارات االمتحان، االمتحان

، )2004(ية للقلق الموضوعي من إعداد فوقية حسن رضوان مقياس المكونات اإلدراك *
تصف ، ال تصف حالتي(عبارة أمام كل عبارة خمسة خيارات هي  47ويتكون المقياس من 

ويقيس المقياس بعدين أساسين  .)تصف حالتي جيدا جدا، الحالة قوية، الحالة معتدلة، حالتي
، رضوان(. Emotionalواالنفعال ، Worryاالنزعاج : كمكونات أساسية للقلق كحالة وهما

  ) 19-1صص ، 2004
ولكن تم االستفادة منها ، باإلضافة إلى بعض االختبارات األخرى التي ال تتعلق بقلق االمتحان *

ومن ، في االسترشاد بالخطوات المتبعة في بناء المقياس كتحديد األبعاد وكتابة الفقرات وغيرها
   )67-31صص ، 1995الصمادي ،(. من إعداد أحمد الصمادي مقياس االتجاه نحو اإلرشاد: أهمها

وقد استخلصت الباحثة من خالل تحليل هذه المقاييس تأكيدها على أثر قلق االمتحان في 
إذ أن القلق المرتفع الناجم عن االمتحان يعمل على كف ؛ التحصيل الدراسي واألكاديمي للطالب

  .أو أثناء أدائه لالمتحان براسة واالستيعاسواء أثناء الد، وتعطيل األداء لدى الطالب



  180                                                                                           الفصل الخامس

 

  يةإجراءات الدراسة الميدان                

التي تتكون منها هذه المقاييس وتحديد معد  حصر األبعاد عملت الباحثة على: حصر األبعاد -
  : كل مقياس كما هو موضح في الجدول التالي

  المقاييس المعتمدة في بناء مقياس مكونات قلق االمتحان يوضح: )07(رقم جدول 
  

األبعاد التي يتكون   معرب المقياس  سمعد المقيا  المقياس
  منها

قائمة حالة وسمة 
  القلق

  سمة القلق  -  )1992(أحمد عبد الخالق ) 1983(سبيلبرجر
  حالة القلق -

اختبار القلق 
المدرسي 

  للمرحلة الثانوية

حسنين الكامل 
  ـــ  )1984(

األعراض الجسمية  -
  للقلق 

  قلق االمتحان -
 عدم الميل الدراسي -
  القبول االجتماعي -

قائمة قلق 
  االمتحان

سبيلبرجر 
)1978(  

  أحمد عبد الخالق -
نبيل الزهار ودنيس هوسفر -
ماهر الهواري ومحمد  -

  الشناوي
  ليلى عبد الحميد -

  االنزعاج  -
  االنفعالية -

مقياس قلق 
االختبار 
(TAS) 

  الدرجة الكلية  -  سليمان عودة  ساراسون

مقياس القلق 
  الرياضي

ء الدين كفافي عال
 )1990(وآخرون 

  الدرجة الكلية -  ـــ

مقياس قلق 
االمتحان 
  لألطفال

  ساراسون
  أبو صبحة  -
مغاوري عبد الحميد  -

  مرزوق
  الدرجة الكلية  -

مقياس قلق 
  االمتحان

محمد حامد 
  ـــ  )1999(زهران 

  رهبة االمتحان -
  ارتباك االمتحان  -
توتر أداء االمتحان  -
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  تحان انزعاج االم -
نقص مهارات  -

  االمتحان 
اضطراب أخذ  -

  االمتحان
مقياس المكونات 
اإلدراكية للقلق 

  الموضوعي

إعداد فوقية حسن 
  )2004(رضوان 

  االنزعاج -  ـــ
  االنفعال -

ومن خالل ، في كل المقاييس السابقةالتي تغطي كل بعد  تحليل الفقراتبعد : األبعاد تحديد -
بحيث تغطي مظاهر قلق ، الباحثة تم تحديد أبعاد قلق االمتحان التعريف الذي توصلت إليه

  : االمتحان للجوانب التالية
  .المظاهر المعرفية 
  .المظاهر االنفعالية 
  .المظاهر الفسيولوجية  
  . المظاهر السلوكية 

بحيث تشير هذه التعريفات إلى بعض المظاهر أو ، تم تعريف هذه األبعاد: تعريف األبعاد -
التي تبدوا على التلميذ قبل وأثناء وبعد االمتحان من الواقع الفعلي للتلميذ ومن خالل  االستجابات

  :الرجوع إلى المصادر والنظريات التي تناولت مظاهر القلق على النحو التالي
  : المعرفيــة

مطلوب أداءها في موقف االمتحان يتمثل في االنشغال المعرفي الذي يتداخل مع المهمة ال
االنشغال بالذات والشك في مقدرته على األداء الجيد والشعور بـالعجز وعـدم    لتلميذفيستغرق ا

والمقارنة بين ما يحصل عليه من ، والخشية من فقدان التقدير، الكفاءة والتفكير في عواقب الفشل
فيصيبها ، العمليات العقلية ونتيجة هذا التداخل تعاق. درجات بما يمكن أن يحصل عليه اآلخرين

كتشتيت االنتباه وصعوبة اإلدراك والتركيز والتفكير والتذكر وحل ، التشويه واالضطراببعض 
  .والتي تبدوا في سلوك التلميذ قبل وأثناء وبعد االمتحان، المشكالت
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  : ةـاالنفعالي
يتمثل في مشاعر الخوف والقلق والتوتر والضيق والحيرة واالرتباك ونقص الثقة بالنفس 

والتي تبدو في سلوك ، يرهااج والشعور بالشدة والعصبية وحدة االنفعاالت وغواإلحباط واالنزع
  . قبل وأثناء وبعد االمتحان وتؤثر سلبا على أدائه التلميذ

  : الفسيولوجية
تتمثل فيما يترتب على حالة القلق من استثارة وتنشيط للجهاز العصبي المستقل 

، االمتحان قبل وأثناء وبعد دو على سلوك التلميذت فسيولوجية تبمما يؤدي إلى تغيرا) الالإرادي(
، التعرق، سرعة التنفس، زيادة ضربات القلب: ومن هذه التغيرات. وتؤثر سلبا على أدائه

 المغص، ارتباك المعدة، والحلقجفاف الفم ، اإلغماء والدوار، الغثيان، ارتعاش األطراف
  . وغيرها، واإلسهال
  : ةـالسلوكي

قبل وأثناء  مظاهر سلوكية تبدو في سلوك التلميذعلى حالة القلق من يشير إلى ما يترتب 
ستوى مهارات االستعداد انخفاض م: ومن هذه المظاهر. وبعد االمتحان وتؤثر سلبا على أدائه

فاض مستوى وكذلك انخ، كقصور في إدارة الوقت ونقص في مهارات االستذكار؛ لالمتحان
ابة وارتكاب األخطاء لوقت في االمتحان وسوء تنظيم اإلجكسوء توزيع ا؛ مهارات أداء االمتحان

  .في االمتحان
بعد تعريف قلق االمتحان وتحديد مكوناته وتعريفها وفقا ألهداف : صياغة فقرات المقياس –

  : المقياس تم صياغة فقرات المقياس من خالل اآلتي
وي بثانوية شتمة الجديدة وجه سؤال مفتوح لعينة استطالعية من تالميذ السنة الثالثة ثان –أ 
يدور حول التغيرات التي يشعرون بها قبل وأثناء وبعد االمتحانات في )) 01(ملحق رقم (

الجوانب المعرفية واالنفعالية والفسيولوجية وتحويل إجاباتهم بعد تحليل مضمونها إلى فقرات 
  .معاناة التلميذ من قلق االمتحان تصف

  .لذكر في صياغة بعض فقرات المقياسة ااالستعانة بالمقاييس السالف –ب 
االعتماد على بعض المبادئ واألفكار التي وردت في الفصل النظري الذي اهتم بدراسة  –ج 

  . قلق االمتحان في صياغة بعض فقرات المقياس
وقد روعي في صياغة فقرات المقياس الوضوح في مفرداتها واالعتدال في طولها 

إلى جانب بعض الشروط التي يرى العاملون ، د الذي تنسب إليهوالشمول من حيث تغطيتها للبع
  : في ميدان القياس ضرورة مراعاتها عند إعداد المقياس وهي
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  : من حيث الشكل -
سئلة أو أن تكون الفقرات وحدات اختبار صغرى سواء كانت هذه الوحدات في شكل أ 

  .عبارات تقريرية أو غيرها
  .أكثر من تفسير واحد حة وال تحتملأن تكون الفقرات واض 
  .سهلة القراءة والفهم، أن تكتب الفقرات بلغة بسيطة في ألفاظها ومعناها 
  .مما يجعلها عسيرة الفهم، أن ال تكون الجمل التي تكتب بها الفقرات طويلة 
تجنب التعبيرات الخادعة والمضللة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج بعيدة عن الهدف  

  . المقصود
   :ضمونمن حيث الم –

  . واالبتعاد عن العبارات المزدوجةاحتواء الفقرة الواحدة على فكرة واحدة فقط  
  .عينة ممثلة للسلوك المراد قياسه أن تكون الفقرات 
  .أفضل إجابة يتفق عليها المتخصصونأو ، أن تكون للفقرة إجابة واحدة فقط صحيحة 
كون صيغة الفقرات كلها بل ت؛ تجنب كتابة الفقرات في جمل منفية أو مزدوجة النفي 

  .موجبة
  ."أبدا " و " مطلقا " و ، "دائما " تجنب استخدام اإلطالق في الفقرات مثل  
  .بة لكل عبارة ال تحتاج إلى تأويلأن تكون االستجا 
  .ريبية ألن تحليلها قد يحذف بعضهاإعداد أكبر عدد ممكن من الفقرات التج 
  ،2007، معمرية(. وص إلى اتجاه االختبارترتيب الفقرات عشوائيا حتى ال ينتبه المفح 

  )118- 117صص 
اعتمدت الباحثة طريقة ليكرت في القياس في المقياس ألن هذه الطريقة : طريقة القياس –

  : بحسب رأي عدد من الباحثين في القياس والتقويم تتسم بعدد من الخصائص منها
  .أنها سهلة البناء 
  . عبير عن مشاعره بدرجات متفاوتةيتيح تعدد البدائل فيها للمستجيب الت 
  .حدد أكبر تباين بين أفراد العينةت 
  )98ص، 2008، المخالفي(. يرتفع فيها مستوى ثبات المقياس بسبب تعدد البدائل 

إن أفضل وسيلة للتأكد من صالحية الفقرات عرضها على عدد من : صالحية الفقرات –
لتي وضعت من أجلها وعليه تم عرض المختصين للحكم على مدى صالحيتها لقياس السمة ا

  : المقياس بصورته األولية على عدد من المختصين في التربية وعلم النفس للحكم على
  .مدى دقة تعريف قلق االمتحان
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  .مدى دقة تعريفات أبعاد المقياس 
مدى صالحية كل فقرة لقياس ما وضعت له ومدى ارتباطها بالبعد وتعديل ما يرونه  

  .سبامنا
  .الصياغة اللغوية أم تعدل أم تحذفالفقرات من حيث  مدى وضوح 
  .دد الفقرات لمكونات قلق االمتحانمدى مالئمة ع 
  .وضوح التعليمات المقدمة للمفحوص مدى 
انظر الملحق رقم (. مدى مالئمة بدائل األجوبة لفقرات مقياس مكونات قلق االمتحان 
)01 ((  

  : وبناء على آراء السادة المحكمين تم
في بعد المعرفية وهي  24، 22، 21، 2، 1وهي ، الفقرات التي أشاروا إلى تعديلها تعديل -

  : موضحة في الجدول التالي
  يوضح تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة اللغوية حسب أراء المحكمين )08(جدول رقم 

   

  تعديلهـــا  الفقـــرة  الرقم

1   اآلخرين سوف يصابون بخيبة  أعتقد أناشعر أن اآلخرين يصابون بخيبة أمل في
  أمل في عندما أفشل في االمتحان

ال أثق في أن أدائي لهذا االمتحان سيكون   2
  أعتقد أن يكون أدائي سيء لهذا االمتحان   بشكل جيد كما ينبغي 

أشعر أن صعوبة المادة تجعلني ال   21
  ن أبالغ في تخيالتي حول صعوبة االمتحا  أستطيع أن أحل أبسط مشكالتها 

أفشل في االمتحان بسبب ما أحمله من   22
  أفكار سلبية عنه 

تراودني ذكريات مزعجة عن الرسوب في 
  امتحان سابق في أثناء االمتحان 

تمر بخاطري بعض األفكار الغير مهمة   24
  وتزعجني أثناء أدائي لالمتحان 

قبل االمتحان تمر بخاطري أفكار بأنني لن 
  استطيع إكماله 

  
: ي بعد المعرفية على النحو التاليف) % 80(قرات التي لم تحصل على معامل اتفاق حذف الف -
3 ،4 ،5 ،9 ،10 ،13 ،15 ،17 ،18 ،19 ،20 ،27 ،30 ،31 ،32 ،34 ،37 ،38 ،39 ،

40 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،55 ،56 ،57، 58 ،59 ،
، 23، 22، 21، 16، 14، 12، 11، 8، 7، 6، 2 ،1: وهي، منها 23كما تمت المصادقة على 
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أما في بعد االنفعالية حذفت الفقرات . 60، 54، 41، 36، 35، 33، 29، 28، 26، 25، 24
، 80، 79، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 70، 69، 68 ،67، 65، 63، 61: وهي، التالية

84 ،85 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،97 ،99 ،102 ،103 ،104، 105 ،106 ،
كما تمت المصادقة . 120، 119، 117، 116، 115، 113، 112، 111، 110، 109، 107
، 100، 9698، 95، 87، 86، 83، 82، 81، 71، 66، 64، 62: وهي، فقرة منها 17على 
101 ،108 ،114 ،118 .  

ألنها تقيس ؛ 47، 32: بالنسبة لبعد المعرفية تم تحويل فقرتين لبعد االنفعالية وهي ذات األرقام -
، 58، 56، 43، 34، 9: فقرات أخرى لبعد السلوكية وهي ذات األرقام 6كما حولت ، هذا البعد

 70 ،67، 65: وهي ذات األرقام، فقرة 13أما بالنسبة لبعد االنفعالية تم تحويل حوالي . 59
قرة كما جزئت الف، إلى بعد الفسيولوجية 117، 107، 104، 103، 85، 78، 77 ،74،76، 72

، 99: وحولت أيضا ثالث فقرات إلى بعد السلوكية وهي، إلى فقرتين ألنها فقرة مركبة 85رقم 
110 ،113 .  

لبعد  خمسة فقرات إلى بعد االنفعالية وأربعة فقرات أضيفت ثالث فقرات إلى بعد المعرفية و -
  : لبعد السلوكية كما هي موضحة في الجدول التالي وخمسة فقرات الفسيولوجية

  يوضح الفقرات اإلضافية إلى كل أبعاد المقياس: )09(دول رقم ج
   

  ةــرات اإلضافيـــالفق  اسـأبعاد المقي

  المعرفية

  تشغلني طموحات والدي في أثناء االمتحان  -
  أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري أثناء االمتحان  -
قبل ألجأ إلى استرجاع قدر كبير من المعلومات في الدقائق األخيرة -

  االمتحان

  االنفعالية

ألوم نفسي أثناء االمتحان عن الوقت الذي أضعته دون استذكار -
  )مراجعة(
  أشعر أن أيام االمتحانات طويلة  -
  أكرر النظر إلى ساعتي أثناء تأدية االمتحان  -
  يثير أعصابي التأخير في توزيع أسئلة االمتحان -
  استيقظ عدة مرات في ليلة االمتحان -

  فسيولوجيةال
  أشعر ببرودة في جسمي أثناء االمتحان  -
  أشعر أن وزني يتناقص خالل فترة االمتحان  -
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  أصاب باصفرار الوجه خالل فترة االمتحان  -
ترتفع حرارة جسمي كلما واجهت صعوبة في اإلجابة على أسئلة -

  االمتحان

  السلوكية

  ان اإلجابة عن أسئلة االمتح أجد صعوبة في تنظيم ورقة -
أناقش زمالئي عن المادة التي أمتحن فيها قبل أو بعد االمتحان -
  أتسرع كثيرا في تحديد السؤال الذي سأبدأ به اإلجابة  -
من عيوبي أني ال أستطيع تنظيم جدول المذاكرة ألستعد لالمتحان -
  نأراجع وأنا في طريقي للمؤسسة ألداء االمتحا -

  
فقرة موزعة على أبعاد المقياس كما هو ) 82(وقد وصل العدد الكلي لفقرات المقياس إلى 

  : موضح في الجدول التالي
  يوضح أرقام الفقرات من الصورة األولية للمقياس وكذلك الفقرات اإلضافية: )10(جدول رقم 

  

  أرقام الفقرات من الصورة األولية للمقياس  أبعاد المقياس
الفقرات 

  ضافيةاإل
مجموع 
  الفقرات

  
  المعرفية

1 ،2 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،14 ،16 ،21،
22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،33 ،35،
36 ،41 ،54 ،60   

  
03  

  
26  

  
  االنفعالية

32 ،47 ،62 ،64 ،66 ،71 ،81 ،82 ،83،
86 ،87 ،95 ،96 ،98 ،100 ،101 ،108،

114 ،118  

  
05  
  

  
24  
  

  
  الفسيولوجية

65 ،67 ،70 ،72 ،74 ،76 ،77 ،78 ،85،
85 ،103 ،104 ،107 ،117  

  
04  

  
18  
  

  14  05 113، 110، 99، 59، 58، 56، 43، 34، 9  السلوكية
  82  المجمــــــــــوع الكلــي

  
وأصبحت الفقرات موزعة على ، فقرات األبعاد من أجل تسهيل عملية التصحيح توزيعتم  -

   :المقياس كما هو موضح في الجدول التالي



  187                                                                                           الفصل الخامس

 

  يةإجراءات الدراسة الميدان                

  يوضح توزيع فقرات أبعاد مقياس مكونات قلق االمتحان: )11(جدول رقم 
  

  أرقــــام الفقــــراتالبعــــد

  المعرفية
1 ،2 ،3 ،13 ،14 ،15 ،25 ،26 ،27 ،37 ،38 ،39 ،49 ،50 ،51 ،60

،61 ،62،69 ،70 ،71 ،75 ،76 ،77 ،81 ،82  

  االنفعالية
4 ،5 ،6 ،16 ،17 ،18 ،28 ،29 ،30 ،40 ،41 ،42 ،52 ،53 ،54 63

،64 ،65 ،72 ،73 ،74 ،78 ،79 ،80  

 الفسيولوجية
7 ،8 ،9 ،19 ،20 ،21 ،31 ،32 ،33 ،43 ،44 ،45 ،55 ،56 ،57 ،66

،67 ،68  
   59، 58، 48، 47، 46، 36، 35، 34، 24، 23، 22، 12، 11، 10  السلوكية

قق من مدى وضوح فقرات لغرض التح: وضوح فقرات المقياس وتعليماته وزمن تطبيقه –
تم تطبيق المقياس على عينة من أفراد ، المقياس وتعليماته والتعرف على الزمن الالزم لتطبيقه

  : وقد تبين، مكي منيتلميذا وتلميذة من ثانوية ) 69(مجتمع البحث بلغت 
  . سمن المقيا) 62(وكلمة المغص في الفقرة رقم ) 12(كلمة أقراني في الفقرة رقم عدم فهم  -
آخر السنة متحان الأم ؛ متحاناتالهل وضع لجميع ا، المقياسعن تساءل الكثير من التالميذ  -
  ؟ ) البكالوريا(
دائما لها تقريبا نفس / ا وكذلك البديلين غالب، نادرا/ أشار الكثير من التالميذ أن البديلين قليال  -

  .المعنى
دخال بعض راسة األساسية تم إالدإجراء محاولة تجاوز كل هذه الصعوبات أثناء لو

  : ما يليك وهي، التعديالت في المقياس
أثناء  )62(رقم  وكلمة المغص في الفقرة) 12(كلمة أقراني في الفقرة رقم التركيز على شرح  -

  . تطبيق الدراسة األساسية
  . متحاناتالالمقياس يستخدم لجميع ا التأكيد للتالميذ بأن -
: فأصبح للمقياس ثالث بدائل لإلجابة وهي، "دائما " و " قليال " : هماتم حذف بديلين لإلجابة و -

وكـذلك بنـاءا علـى    ، الدراسة االستطالعية بناءا على مالحظات أفراد، ونادرا/ أحيانا / غالبا 
وتبين كذلك وضوح التعليمات الخاصة بكيفية االسـتجابة  . مالحظات بعض أعضاء لجنة التحكيم

ت مصاغة على نحو يساعد التلميذ على فهم الهدف من المقياس والمهمة على المقياس وأن الفقرا
كما تبين أن المدة التي قضاها أفراد العينة في االسـتجابة علـى   ، المطلوبة منه في أثناء اإلجابة
  .دقيقة 40المقياس قد بلغت في المتوسط 
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وتكون . بدرجة محددةيقدم المقياس تدرجا ثالثيا لالستجابة يمثل كل تدرج : تصحيح المقياس –
والجدول ) نادرا(ودرجة واحدة للبديل تنطبق على ) غالبا(للبديل تنطبق علي ) 3(أعلى درجة 
) 82(رجة درجة وأدنى د) 246(وبالتالي تكون أعلى درجة محتملة للمقياس ، يوضح ذلك

  .درجة
  يوضح توزيع الدرجات على بدائل مقياس مكونات قلق االمتحان: )12(جدول رقم 

  

ل ــالبدي            
  ةـــالدرج

  )ي ــبق علــتنط(ل ــالبدائ
  نادرا  أحيانا  غالبا

  1  2 3  ةـــالدرج

  
يقصد بالتحليل اإلحصائي في هذا البحث معايير الصدق والثبات التي : التحليل اإلحصائي –

اس قلق استخرجتها الباحثة للمقياس بغرض الكشف عن مدى صحة ودقة فقرات المقياس في قي
) 100(س على عينة مكونة من وقد تم استخراج هذه المعايير من خالل تطبيق المقيا. االمتحان

على ) عينة التحليل اإلحصائي(من ثانوية مكي مني وتلميذة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي  تلميذ
  : النحو التالي
تكون بنود المقياس على  أي أن. أن يكون المقياس قادرا على قياس ما وضع لقياسه: الصــدق

يجب أن  فالمقياس الذي صمم لقياس القدرة الرياضية مثال. عالقة وثيقة بالخاصية التي تقيسها
. يكون واضحا أنه يقيس هذه القدرة من خالل عالقة بنوده بمكونات هذه القدرة وعناصرها

  : وهو على عدة أنواع )130ص، 2007، معمرية(
محتوى مؤشرا لمدى تمثيل عينة فقرات المقياس للسمة المراد يعد صدق ال: صدق المحتوى –1

ويهدف هذا النوع من الصدق إلى الفحص المنطقي المنظم للفقرات وتقدير مدى تمثيلها ، قياسها
ويقرر هذا النوع من الصدق مجموعة من المختصين في مجال السمة التي ، للسمة المراد قياسها

وينبثق عن صدق المحتوى نوعان من الصدق  ) 185ص، 1998، عبد الرحمن(. يقيسها المقياس
  : هما الصدق المنطقي والصدق الظاهري

يتوفر هذا النوع من الصدق في المقياس من خالل تعريف المفهوم أو : الصدق المنطقي –أ
وتمثيل هذه األبعاد بالفقرات التي تغطي ، وتحديد األبعاد التي تغطيها، السمة المراد قياسها

وقد توفر هذا النوع من الصدق في المقياس من  )371ص، 2002، عودة(. الهامة منها المساحات
  .خالل تعريف قلق االمتحان واألبعاد التي يشملها وصياغة الفقرات التي تغطي كل بعد
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يشير هذا النوع من الصدق إلى المظهر العام للمقياس ومدى مناسبته لما : الصدق الظاهري –ب
ويبدو مثل هذا الصدق في وضوح البنود ومدى عالقتها بالسمة أو . همولمن يطبق علي، يقيس

ويتحقق هذا النوع من الصدق في المقياس من خالل عرضه على . البعد الذي يقيسه المقياس
ودقة ، عدد من المحكمين للحكم على دقة فقراته وكيفية صياغتها ومدى وضوحها وموضوعيتها

واإلمكانيات ، طار مجتمع البحث الذي صمم من أجلهومدى اتفاقه مع إ، تعليمات المقياس
وقد توفر هذا  )184ص، 1998، عبد الرحمن(. المفروض توافرها من أجل التطبيق والتصحيح

للحكم على مدى ء النوع من الصدق في المقياس من خالل عرضه على عدد من الخبرا
  . صالحيته

ر بموجبه أن المقياس يقيس مفهوما هو عبارة عن المدى الذي يمكن أن نقر: صدق البناء -2
ولعلى معامل االرتباط هو أكثر المؤشرات شيوعا في الكشف عن ، نظريا محددا أو سمة معينة

وقد توفر هذا النوع من الصدق في المقياس من  )383ص، 2002، عودة(. هذا النوع من الصدق
  : يجادل درجات عينة التحليل اإلحصائي وإخالل تحلي

تم حساب معامل االرتباط بين درجة فقرات : ين فقرات المقياس بدرجته الكليةالعالقة ب –أ 
  : والنتائج موضحة في الجدول التالي، المقياس والدرجة الكلية 

  يوضح العالقة بين فقرات المقياس بالدرجة الكلية: )13(جدول رقم 
  

  قرارــــال وى الداللةـمست  قراتـرقم الف راتــرقم الفق  دــالبع
عالم

ــ
ــ

ــ
ــ

رفي
ــ

ـ
  ة

  ةـــــدال 0.05 0.207 1
  دالـــــة  0.05  0.247  2
  دالـــــة 0.01 0.374 3
  دالـــــة  0.01  0.568  4
  دالـــــة 0.01 0.396 5
  دالـــــة 0.01 0.453 6
  دالـــــة 0.01 0.448 7
  دالـــــة 0.01 0.624 8
  دالـــــة 0.01 0.452 9
  دالـــــة 0.01 0.303 10
  دالـــــة 0.01 0.549 11
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  دالـــــة 0.01 0.309 12
  دالـــة غير  غير دالة 0.163 13
  دالـــــة 0.01 0.430 14
  دالـــــة 0.01 0.553 15
  دالـــــة 0.01 0.375 16
  دالـــــة 0.01 0.475 17
  دالـــــة 0.01 0.406 18
  دالـــــة  0.01  0.471  19
  دالـــــة 0.01  0.296 20
  دالـــــة  0.01  0.271  21
  دالـــــة 0.01 0.442 22
  دالـــــة  0.05  0.233  23
  دالـــــة  0.01  0.444  24
  دالـــــة  0.01  0.345  25
  دالـــــة  0.01  0.357  26

عالي
النف
ا

ــ
ــ

ــ
ــ

  ة
  دالـــــة  0.01  0.557  27

  دالـــــة  0.01  0.589  28

  دالـــــة  0.01  0.568  29

  دالـــــة  0.01  0.397  30

  دالـــــة  0.01  0.410  31
  دالـــــة  0.01  0.541  32
  دالـــــة  0.01  0.353  33
  دالـــــة  0.01  0.309  34
  دالـــــة  0.01  0.604  35
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  دالـــــة  0.01  0.626  36
  دالـــــة  0.05  0.222  37
  دالـــــة  0.01  0.389  38
  دالـــــة  0.01  0.285  39
  دالـــــة  0.01  0.424  40
  دالـــــة  0.01  0.461  41
  دالـــــة  0.01  0.621  42
  دالـــــة  0.01  0.399  43
  دالـــــة  0.01  0.392  44
  دالـــــة  0.01  0.358  45
  دالـــــة  0.01  0.534  46
  دالـــــة  0.01  0.354  47
  ـةغير دالـ  غير دالة  0.196  48
  دالـــــة  0.01  0.510  49

  دالـــــة  0.01  0.467  50 

ـة
ــ

وجي
يول
لفس
ا

  

  دالـــــة  0.01  0.433  51

  دالـــــة  0.01  0.448  52

  دالـــــة  0.01  0.513  53

  دالـــــة  0.01  0.516  54

  دالـــــة  0.01  0.676  55

  دالـــــة  0.01  0.558  56
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  دالـــــة  0.01  0.462  57

  دالـــــة  0.05  0.198  58

  دالـــــة  0.01  0.475  59

  دالـــــة  0.01  0.631  60

  دالـــــة  0.01  0.602  61

  دالـــــة  0.01  0.430  62

  دالـــــة  0.01  0.508  63

  دالـــــة  0.01  0.322  64

  دالـــــة  0.01  0.568  65

  دالـــــة  0.01  0.677  66

  دالـــــة  0.01  0.416  67

  دالـــــة  0.01  0.480  68

ـة
وكي
ـل
ــ

ــ
الس

 

  دالـــــة  0.01  0.480  69
  دالـــــة  0.01  0.293  70
  دالـــــة  0.01  0.312  71
  دالـــــة  0.01  0.355  72
  دالـــــة  0.01  0.441  73
  دالـــــة  0.01  0.413  74
  دالـــــة  0.01  0.429  75
  غير دالـــة  غير دالة  0.196  76
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  دالـــــة  0.01  0.400  77
  دالـــــة  0.01  0.263  78
  دالـــــة  0.01  0.443  79
  دالـــــة  0.01  0.375  80
  غير دالــة  غير دالة  0.132  81
  دالـــــة  0.01  0.483  82

  
 يتضح من الجدول السابق أن العالقة بين فقرات المقياس بالدرجة الكلية له دالة إحصائيا

دالة عند مستوى ) 37(و) 23(و) 2(و) 1(حيث أن الفقرات رقم ، ت تقريبافي معظم الفقرا
) 76(و) 48(و) 13(ماعدا الفقرات رقم  0.01وباقي الفقرات األخرى دالة عند مستوى  0.05

مما يبين أن للمقياس درجة ال . غير دالة على الرغم من أنها قريبة من مستوى الداللة) 81(و
  .اق الداخليبأس بها من التماسك واالتس

تم حساب معامل االرتباط بين درجة : العالقة بين فقرات كل بعد بالدرجة الكلية للبعد –ب 
  : والنتائج موضحة في الجدول التالي، فقرات كل بعد بالدرجة الكلية له

  يوضح العالقة بين فقرات بعد المعرفية بالدرجة الكلية للبعد: )14(جدول رقم 
  

  رارـــالق  ةـــمستوى الدالل  اطمعامل االرتب) ر(  رقمال
  ةــدال  0.05 0.255  1
  ةــدال  0.01 0.356  2
  ةــدال  0.01 0.290  3
  دالــة  0.01  0.583  4
  دالــة  0.01 0.521  5
  دالــة  0.01 0.524  6
  دالــة  0.01 0.541  7
  دالــة  0.01 0.625  8
  دالــة  0.01 0.544  9
  دالــة  0.01 0.461  10
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  دالــة  0.01 0.492  11
  دالــة  0.01 0.322  12
  دالــة  0.01 0.279  13
  دالــة  0.01 0.480  14
  دالــة  0.01 0.591  15
  دالــة  0.01 0.293  16
  دالــة  0.01 0.543  17
  دالــة  0.01  0.514  18
  دالــة  0.01 0.532  19
  دالــة  0.01  0.381  20
  دالــة  0.01 0.842  21
  دالــة  0.01  0.524  22
  دالــة  0.01 0.389  23
  دالــة  0.01 0.511  24
  دالــة  0.01 0.416  25
  دالــة  0.01 0.333  26

 ل السابق وجود عالقة بين فقرات بعد المعرفية والدرجة الكلية للبعديتضح من الجدو
  .0.05فهي دالة عند مستوى ) 1(رقم ماعدا الفقرة ، 0.01وكلها دالة عند مستوى 

  قة بين فقرات بعد االنفعالية بالدرجة الكلية للبعديوضح العال: )15(جدول رقم 
  

  رارـــالق  ةـتوى الداللـمس  معامل االرتباط) ر(  مـرقال
  ةــــدال  0.01 0.576  1
  ةــــدال  0.01  0.641  2
  دالــــة  0.01 0.629  3
  دالــــة  0.01 0.473  4
  دالــــة  0.01 0.332  5
  دالــــة  0.01 0.550  6
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  الــــةد  0.01 0.472  7
  دالــــة  0.01 0.387  8
  دالــــة  0.01 0.581  9
  دالــــة  0.01 0.698  10
  دالــــة  0.01 0.279  11
  دالــــة  0.01 0.458  12
  دالــــة  0.01 0.328  13
  دالــــة  0.01  0.432  14
  دالــــة  0.01 0.565  15
  دالــــة  0.01  0.660  16
  دالــــة  0.01 0.390  17
  دالــــة  0.01  0.452  18
  دالــــة  0.01 0.457  19
  دالــــة  0.01 0.640  20
  دالــــة  0.01 0.424  21
  دالــــة  0.05 0.236  22
  دالــــة  0.01  0.570  23
  دالــــة  0.01 0.465  24

 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة بين فقرات بعد االنفعالية والدرجة الكلية للبعد
  . 0.05فهي دالة عند مستوى ) 22(ماعدا الفقرة رقم ، 0.01وى وكلها دالة عند مست
  يوضح العالقة بين فقرات بعد الفسيولوجية بالدرجة الكلية للبعد: )16(جدول رقم 

  

  رارـــالق  ةــمستوى الدالل  معامل االرتباط) ر(  رقمال
  ةــــدال  0.01 0.550 1
  ةــــدال  0.01  0.498  2
  دالــــة  0.01 0.595 3
  دالــــة  0.01  0.572  4



  196                                                                                           الفصل الخامس

 

  يةإجراءات الدراسة الميدان                

  دالــــة  0.01 0.711 5
  دالــــة  0.01 0.611 6
  دالــــة  0.01 0.588 7
  دالــــة  0.01 0.443 8
  دالــــة  0.01 0.516 9
  دالــــة  0.01 0.721 10
  دالــــة  0.01 0.680 11
  دالــــة  0.01  0.601  12
  دالــــة  0.01 0.553 13
  دالــــة  0.01  0.350  14
  دالــــة  0.01 0.630 15
  دالــــة  0.01  0.770  16
  دالــــة  0.01 0.557 17
  دالــــة  0.01 0.395 18

 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة بين فقرات بعد الفسيولوجية والدرجة الكلية للبعد
  . 0.01وكلها دالة عند مستوى 

الدرجة الكلية للبعديوضح العالقة بين فقرات بعد السلوكية ب: )17(جدول رقم   
 

  رارــالق  مستوى الداللة  معامل االرتباط) ر(  رقمال
  ةـــدال  0.01 0.544  1
  ةـــدال  0.01 0.630  2
  دالـــة  0.01 0.527  3
  دالـــة  0.01 0.386  4
  دالـــة  0.01 0.457  5
  دالـــة  0.01 0.658  6
  دالـــة  0.01 0.580  7
  دالـــة  0.01  0.555  8
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  دالـــة  0.01 0.331  9
  دالـــة  0.01 0.476  10
  دالـــة  0.01 0.397  11
  دالـــة  0.01 0.565  12
  دالـــة  0.01 0.411  13
  دالـــة  0.01 0.544  14

 يتضح من الجدول السابق وجود العالقة بين فقرات بعد السلوكية والدرجة الكلية للبعد
  . 0.01وكلها دالة عند مستوى 

فإنه يمكن  ،فقرات األبعاد بالدرجة الكلية لهذه األبعاد دالة إحصائيا وبما أن العالقة بين كل
ولهذا يمكن أن نقبل ، القول أن المقياس على درجة ال بأس بها من التماسك واالتساق الداخلي

، الغير دالة في العالقة بين فقرات المقياس بالدرجة الكلية) 81، 76، 48، 13(الفقرات األربعة 
  . فقرة 82ات فيصبح مقياس مكونات قلق االمتحان يتكون من ونأخذ بكل الفقر

 تم حساب معامل االرتباط بين األبعاد ببعضها البعض: العالقة بين أبعاد المقياس ببعضها –ج 
  : والنتائج موضحة في الجدول التالي

  يوضح العالقة بين أبعاد المقياس ببعضها: )18(جدول رقم 
  

  البعد
  السلوكية  فسيولوجيةال  االنفعالية  المعرفية

  ق  د/م  ر  ق  د/م  ر  ق  د/م  ر  ق  د/م  ر
 دالة 0.01 0.574  دالة  0.01 0.612 دالة 0.01 0.694  -  -  -  المعرفية
 دالة 0.01 0.491  دالة  0.01 0.771  -  -  - دالة 0.01 0.694  االنفعالية
 دالة 0.01 0.474  -  -  - دالة 0.01 0.771 دالة 0.01 0.612 الفسيولوجية

  -  -  -  دالة  0.01 0.474 دالة 0.01 0.491 دالة 0.01 0.574  كيةالسلو

يتضح من الجدول السابق أن العالقة بين أبعاد المقياس ببعضـها الـبعض عالقـة دالـة     
  .)0.01(حصائيا عند مستوى الداللة إ

ـ : عالقة البعد بالدرجة الكلية للمقياس –د  ة تم حساب معامل االرتباط بين األبعاد بالدرجة الكلي
  : والنتائج موضحة في الجدول التالي، للمقياس
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  يوضح العالقة بين البعد والدرجة الكلية للمقياس: )19(جدول رقم 
  

  الدرجــة الكليـــة  البعــد 
  القــرار  مستوى الداللة  معامل االرتباط) ر(

  دالة  0.01 0.872  المعرفية
  دالة  0.01 0.900  االنفعالية

  دالة  0.01 0.862  الفسيولوجية
  دالة  0.01 0.705  السلوكية

مقياس آلها األبعاد والدرجة الكلية للرتباط بين المعامالت ايتضح من الجدول السابق أن 

صدق تمتع المقياس ب وانطالقا من النتائج السابقة يمكن أن نؤكد. )0.01(مستوى دالة عند 

  .يـــتساق الداخلاال
إلى مدى قدرة المقياس بأبعاده األربعة على  يشير الصدق التمييزي: الصدق التمييزي -3

أي متوسطات درجات أفراد العينة في السمة المراد ؛ التمييز بين طرفي الخاصية التي يقيسها
لتحليل ستخدمت طريقة المقارنة الطرفية على عينة اوقد ا )158ص، 2007، معمرية(. قياسها

ألن ، ولم يتم للفقرات ألربعةااده أبعوذلك بالنسبة للمقياس ككل و، )100= ن (اإلحصائي 
وقد استخدمت النسبة التائية لحساب داللة الفروق بين . المقياس سبق وأن تمتع بصدق البناء

  : )ت(يوضح قيم  التاليوالجدول . األعلى واألدنى من الوسيط ) %27(متوسطي ألـ 
  تحانمالقلق امكونات لمقياس  التمييزي يوضح معامالت الصدق: )20(جدول رقم 

  

 العدد مجموعات المقارنة  البعـــد
قيمة   القيم اإلحصائية

  )ت(
مستوى 
  ع  م  الداللة

  أعلى من الوسيط  المعرفية
  أدنى من الوسيط

27  
27  

64.04  
41.80  

3.42  
4.21  20.98  0.01  

  أعلى من الوسيط  االنفعالية
  أدنى من الوسيط

27  
27  

62.63  
41.40  

2.98  
5.09  18.46  0.01  

  جيةالفسيولو
  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

41.63  
22.10  

3.64  
2.16  23.53  0.01  

  0.01  22.47  2.21  35.96 27  أعلى من الوسيط  السلوكية
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  2.08  22.70 27  أدنى من الوسيط

  المقياس ككل
  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

198.70  
134  

10.38  
13.23  19.60  0.01  

ألـ  بين )0.01(ق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من الجدول الساب
مما ، المقياس ككلو مكونات قلق االمتحان واألدنى من الوسيط على أبعاد مقياس األعلى  27%

  . يؤكد القدرة التمييزية للمقياس وأبعاده
كون صالحا يعد الثبات من المفاهيم األساسية التي يتعين توفرها في المقياس حتى ي: اتـــثبال

االتساق والدقة وإمكان استخراج نفس النتائج بعد إجـراءات التطبيـق   " : ويقصد به. لالستخدام
 )152ص، 1993، مقدم(. "أو هو ببساطة مدى اتساق الدرجات عند تكرار التجربة  .ألكثر من مرة

  : وقد تم استخراج مؤشرات الثبات لمقياس مكونات قلق االمتحان على النحو التالي
إعادة تم حساب معامل الثبات ب: )معامل االستقرار عبر الزمن(الثبات بداللة إعادة التطبيق  –1

تلميذا وتلميذة من عينـة  ) 98= ن (لكن تم إعادة التطبيق على ، بعد مرور ثالث أسابيع التطبيق
وتـم   حيث أن التلميذين الباقيين كانوا غائبين أثناء إجراء إعـادة التطبيـق  ، التحليل اإلحصائي

  : النتائجيوضح  التاليجدول الو، حساب معامل االرتباط في التطبيقين
  يوضح نتائج معامالت ثبات المقياس بإعادة التطبيق: )21(جدول رقم 

   

  إعادة التطبيق  دــعــالب
  **0.674  المعرفية
  **0.571  االنفعالية
  **0.574  الفسيولوجية
  **0.511  السلوكية

  **0.691  المقياس ككل
* :0.05  

** :0.01   
يتمتع بمستوى مرتفع من الثبات بأبعاده األربعة يتضح من الجدول السابق أن المقياس 

تضح أن كلها معامالت دالة عند ايث ح، ستدالل عليه من نتائج إعادة التطبيقالالذي أمكن ا
  . )0.01(مستوى 
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ساب معامل الثبات بالتجزئة تم ح: )معامل االتساق الداخلي(الثبات بداللة التجزئة النصفية  –2
ثم حساب معامل  تقسيم المقياس وأبعاده إلى فقرات فردية وأخرى زوجيةعن طريق النصفية 

  : والنتائج موضحة في الجدول التالي، االرتباط بين النصفين
  يوضح نتائج معامالت ثبات المقياس بالتجزئة النصفية: )22(جدول رقم 

   

  ةــة النصفيــالتجزئ  دــــالبع
  **0.902  المعرفية
  **0.875  االنفعالية
  **0.888  الفسيولوجية
  **0.683  السلوكية

  **0.956  المقياس ككل
* :0.05  

** :0.01   
يتمتع بمستوى مرتفع من الثبات بأبعاده األربعة يتضح من الجدول السابق أن المقياس 

أن كلها معامالت دالة عند  تضحايث ح، التجزئة النصفيةستدالل عليه من نتائج الالذي أمكن ا
  . )0.01(مستوى 

معامل  عن طريق الداخليتم حساب معامل الثبات بالتناسق : الثبات بداللة التناسق الداخلي –3
  : والنتائج موضحة في الجدول التالي Alpha Corompachألفا كرومباخ 

  يوضح نتائج معامالت ثبات المقياس بألفا كرومباخ : )23(جدول رقم 
  

  ا كرومباخـــألف  دــــعالب
  **0.852  المعرفية
  **0.863  االنفعالية
  **0.882  الفسيولوجية
  **0.770  السلوكية

  **0.656  المقياس ككل
* :0.05  

** :0.01   
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يتمتع بمستوى مرتفع من الثبات بأبعاده األربعة يتضح من الجدول السابق أن المقياس 
تضح أن كلها معامالت دالة عند ايث ح، كرومباخ ألفاستدالل عليه من نتائج الالذي أمكن ا

  . )0.01(مستوى 
  : )إعداد الباحثة(تحليل خط اليد  مقياس –1-2
  : تحليل خط اليد أهداف مقياس -1-2-1
من خالل تحديد بعض ) قلق االمتحان(المقياس يمكن من التعرف على بعض سمات الشخصية  -

  .ان المرتفعذوي مستوى قلق االمتح خصائص الخط للتالميذ
حجم ، المسافة بين الكلمات والسطور، دميول خط الي(المقياس يقيس بعض خصائص خط اليد  -

  .لدى التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع) شكل خط اليد، الضغط على الورق، خط اليد
بعض طريق قياس وتسعى الباحثة إلى تحقيق هذه األهداف من خالل تحليل خط اليد عن 

التالميذ ذوي مستوى قلق خط وتحديد بعض الخصائص التي تميز  ص خط اليد المحددةخصائ
  .االمتحان المرتفع

  : تحليل خط اليدخطوات إعداد مقياس  - 1-2-2
وبعلم ، وتحليل التعريفات الخاصة بالشخصية الرجوع إلى النظريات والدراسات السابقة -

باحثة على استخالص تعريف لعلم تحليل خط وعملت ال، تحليل خط اليد التي تضمنتها الفصول
موضح في الفصل (أهداف البحث بحيث يتناسب مع ، اليد وتعريف لبعض خصائص خط اليد

  .)الثالث والرابع
  : منها: وبعض المصادر األخرى االسترشاد بعدد من المقاييس بصفة عامة -

  : والمتمثلة في: اختبارات الرسوم االسقاطية
وإلى  Francois Milkowskaة الذي ترجع فكرته إلى فرونسوا ميلكوسكا سم العائلاختبار ر*

وقام بتطويره وتقنينه كل من لويس كورمان ، Cainوكاين  Maurice Porotموريس بوروت 
Lewis Corman  وموريس بوروتMaurice Porot اختبار إسقاطي " :الذي يعرفه على أنه

، خصية الكاملة الشعورية والالشعوريةيسمح لنا بالحصول على موضوع إسقاطي حول الش
  )Corman , 1996 , p16(. "وكذلك على بنية هذه الشخصية 

المعد لألعمار ) Florance Gooenough )1992اختبار رسم الرجل لفلورنس كودا نياف *
وهو اختبار أدائي غير لفظي لقياس الذكاء والقدرات ، بين سن ثالث سنوات إلى الخامسة عشر

سنة على  40أي بعد مرور ؛ )1965(حوالي سنة  Dale Harrisقام دايل هاريس و. العقلية
ظهوره إلى القيام بمراجعة دقيقة له إلجراء تعديالت هامة عليه في اتجاه المزيد من الموضوعية 
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ص ص  ،1993، عطية(. )1982(وقام بتقنينه على البيئة اللبنانية نعيم عطية عام . واألمانة والدقة
1-291(   
الذي كان يفسر الرسوم حدسيا ) Emile Juckor )1934ختبار رسم الشجرة إلميل جوكر ا*

واقتصرت فائدة االختبار على تعيين بعض األشكال ، وكان هدفه التحقق من مالحظات أمبيريقية
وقام األخصائي النفسي السويسري وعالم دراسة الخط ، الصراعية عند المفحوص بطريقة حدسية

بالدراسة المنظمة واإلحصائية الختبار  Reneé Stora مة الفرنسية ستوراوالعال Koch كوخ
  )59-1صص ، 1992، شلبي(. رسم الشجرة

بهدف اإلطالع على خطوات بنائها ، ومعظمها في مجال قلق االمتحان، اختبارات متعددة
 وهي موضحة في خطوات بناء مقياس، تحليل خط اليد سترشاد بها في خطوات إعداد مقياسلال

  . )أنظر كراسة التعليمات والتقنين(مكونات قلق االمتحان 
وهي موضحة ، سواء في مجال القياس أو علم تحليل الخط :بعض الكتب والمراجع اإللكترونية

  . في قائمة المراجع
 وقد استخلصت الباحثة من خالل تحليل هذه المقاييس وهذه المصادر باعتبار خط اليد

سمات يمكن من خالله تحديد بعض ف ،وبنيتهال الشخصية موضوع إسقاطي حو )الكتابة(
التي تميز كتابة  الخطخصائص وكذلك يمكن تحديد بعض ، عن طريق تحليل الخطالشخصية 

  . بعض األفراد الذين يتميزون ببعض السمات كقلق االمتحان مثال
شكل ، حجم الخط، ميول الخط، الضغط على الورق: تم تحديد بعض خصائص خط اليد وهي –

عندما طلب ) Eysenk )1961 بناءا على دراسة أيزنك. المسافة بين الكلمات والسطور، الخط
تحديد خصائص الخط لبعض الحاالت كاالكتئاب  Maroomمن الخبيرة الجرافولوجية ماروم 

ضيق المسافات بين : حيث توسمت حالة القلق في، والهستريا وحالة القلق ونجحت في ذلك
وفي ميل الحروف إلى ، وفي الضغط الثقيل، وفي صغر الكتابة، ن السطورالكلمات وكذلك بي

وفي  )85Eysenck , 1961 , p(.)في الخط العربي وهو المعتاد(اليمين بدال من الميل إلى اليسار 
  . خبراء الجرافولوجيادعاوي بعض حسب  شكل الكتابة المليئة بالمثلثات

إلى المصادر والنظريات التي تناولت علم من خالل الرجوع ، الخصائصتم تعريف هذه  -
  :تحليل خط اليد والشخصية على النحو التالي

نسان أن يسجل مـا  التصال التي عن طريقها يستطيع اإلهي وسيلة من وسائل ا: )الخط(الكتابة 
 .لحوادث ونقلها لآلخرين نقال خطيايود تسجيله من الوقائع وا

هو علم دراسة وتحليل خط اليد بغرض االستدالل : )اعلم الجرافولوجي( )الكتابة(الخط  تحليل
أو الحاالت النفسية التي صاحبت عملية ، من خصائص هذا الخط على بعض سمات الشخصية
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يعتمد في هذا المقياس فحص وتحليل خط التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع و. الكتابة
شكل ، حجم الخط، ميول الخط ،الضغط على الورق: المتمثلة فيبعض خصائص الخط  على
  . المسافة بين الكلمات والسطور، الخط

أي المسافة بين ارتفاع أعلى ، ويعني المسافة بين أعلى الحرف والنقطة السفلية فيه: حجم الخط
  .أي قياس ارتفاع الحروف في كل المناطق الثالثة ؛ السطر وأسفله
  .كـ ، ظ، ط، لـ، أ: اليةمثل الحروف الت: )الحروف الصاعدة(المنطقة العليا 

  . م، ر ز، و، غ، ع، خ، ح، ج: مثل الحروف التالية: )الحروف النازلة(المنطقة السفلى 
، ـفـ، ـغـ، ـعـ، مـ، هـ: مثل الحروف التالية: )الحروف الوسطى(المنطقة الوسطى 

  .ـقـ
و السطر ظ على الخط األفقي أ، ط، لـ: أ: ويعني ميول الحروف العمودية مثل: ميول الخط

  : وهو على أنواع
  . ميول في اتجاه الخط -
  .)على خط الكتابة األفقي(عمودية  ميول -
  .ميول في عكس اتجاه الخط -
  .ميول متغيرة -

، ـغـ، ـعـ، خ، ح، ج: ويعني أن يكون الشكل الغالب للخط في الحروف التالية: شكل الخط
  .رـــدوائ -: إما على شكل، ص، ظ، ط، هـ، م، ق، ف

  .اتــمثلث -            
  .طــمختل -                                             

ويعني ضغط القلم على الورق أثناء الكتابة يتبعه ضغط األصابع على القلم : الضغط على الورق
  .فـضغط خفي -: وهو على ثالث أنواع هي

  .وسطضغط مت -                            
  .دـضغط شدي -                            

وبين ، وهي المسافة التي تفصل بين كلمة وكلمة أخرى تليها: المسافة بين الكلمات والسطور
  : وهي على ثالث أنواع. سطر وسطر آخر يليه

  .مسافة واسعة بين الكلمات والسطور -
  .سافة متوسطة بين الكلمات والسطورم -
  .بين الكلمات والسطورمسافة ضيقة  -
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يد وتعريفهـا وفقـا ألهـداف    وتحديد بعض خصائص خط الد تعريف علم تحليل خط اليد بع -
  : بالشكل التالي المقياس تم صياغة محتوى المقياس

فقرة مستخرجة من شبكة االنترنت تعبر  تم نقلها من أسطر 10كتابة فقرة محددة تتكون من  -أ
  : تخدما عدة أدوات هيعن موقف االمتحان وما يصاحبه لتوحيد الشروط الخارجية مس

  .A4جرام من نوع  70وزن و) سم x 21 27(خمسة أوراق بيضاء وغير مسطرة من حجم  *
 . واستخدم في البحث الحالي القلم الجاف. أو قلم جاف (AB)قلم رصاص من نوع  *

 .ظهر منهاوال ت، ) A4(أربعة أوراق كربون بحيث توضع بين األوراق البيضاء  *

أو لئال تأخذ ، منبسط أملس لئال تحدث في الكتابة ثقوب ال حاجة لنا بهاطاولة ذات سطح  *
 .حيث تخصص لكل مفحوص طاولة مستقلة، الخطوط اتجاها غير الذي يريده المفحوص

ففي . حيث قد تكون فردية أو جماعية، توفير الجو المالئم الذي يتوقف على نوع الجلسة *
وليس عليه سوى أن يطبق مبادئ الفحوص ، نسبياالجلسة الفردية تكون مهمة الفاحص أسهل 

والتي تشجع على المضي بارتياح والقيام ، المتعلقة بضرورة إقامة عالقة حسنة مع المفحوص
منها أن ، أما في الجلسة الجماعية هناك تدابير يجب أن يحتاط لها الفاحص. بالعمل بحماس

ذلون جهدهم إلعطاء جدي ويب يضمن أن جميع المفحوصين في القسم يقومون بالعمل بشكل
 .أحسن ما عندهم

وتتمثل هذه العينات في ، تم اختيار ثالث عينات من خط اليد الوارد في ورقة كل مفحوص -ب 
ويتم اختيار الكلمات التي سوف يتم تحليلها ، أخذ السطر األول والسطر األوسط والسطر األخير
ى أن تحتوي هذه العينات على شروط ويراع، من هذه السطور حسب عوامل خط اليد المحددة

  : هي
  .ذه الكلمات من أربع حروف أو أكثرأن تتكون ه* 
، ط، لـ، أ: مثل) حروف صاعدة وهابطة(أن تحتوي هذه الكلمات على امتدادات عليا وسفلى * 
  .م ، ز، ر، و، غ، ع، خ، ح، ج، كـ، ظ

، ض، ص، ق، ف، ــغ، ـعـ، هـ، م: أن تحتوي هذه الكلمات على حروف مغلقة مثل* 
التي تحتوي على فإذا لم تتوفر مثل هذه الشروط في هذه العينة أخذت الكلمات التالية . ط

  .العناصر المفقودة
  :بناء على العوامل التالية تم تحليل خط اليد في هذا المقياس -ج 
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" مواقفال" يتم أخذ كلمة ، لقياس ارتفاع الحروف في كل هذه المناطق الثالثة: حجم خط اليد -
من السطر " االضطرابات " من السطر األوسط وكلمة " أسرهم " من السطر األول وكلمة 

  .سط هذا الحجم في المناطق الثالثةويتم حساب متو. األخير
مـن السـطر األول وكلمـة             "المواقـف  " لقياس هذه الميول يتم أخذ كلمـة  : خط اليدميول  -
ويرسم السطر األساسـي  . من السطر األخير" الجسمية " ر األوسط وكلمة من السط" التالميذ " 

هذه ويحسب متوسط ، ثم يتم تحديد درجة الميل، رسم ميل الحرفوي، لحرف الالم من كل كلمة
  .الدرجة الستخراج زاوية الميل

  : ولتحديده يتم أخذ: شكل خط اليد -
حيث "في الحياة " وينتهي عند كلمة " ان إن موقف االمتح" السطر األول الذي يبدأ من كلمة * 

  .فا من الحروف المشار إليها سابقاحر 18يتكون من 
حيث . "غالبية " وينتهي عند كلمة " وليس لدى التالميذ " السطر األوسط الذي يبدأ من كلمة * 

  . حرفا من الحروف المشار إليها سابقا 11يتكون من 
بصدد الحديث عنها " وينتهي عند كلمة " الضطرابات ا" السطر األخير الذي يبدأ من كلمة * 

ويبلغ عدد الحروف التي سيتم . حرفا من الحروف المشار إليها سابقا 18حيث يتكون من "
  .فا من الحروف المشار إليها سابقاحر 47دراستها في هذه العينة حوالي 

  طرة من حجمولقياس هذا الضغط نأخذ خمسة أوراق بيضاء غير مس :الورقعلى الضغط  -
A 4  نضع بينهما أربعة أوراق ، )يرةالورقة األخ(غ وترقم من واحد إلى خمسة 70ومن وزن

) وبين الرابعة والخامسة، وبين الثالثة والرابعة، وبين الثانية والثالثة، بين األولى والثانية(كربون 
  : ويتم القياس بتوزيع نسبة الضغط على األوراق الخمسة بالشكل التالي

  .ون الكتابة في الورقة األولى فقطأي تك؛ إذا لم تظهر بروزات الخط % 20تعطى نسبة  -
ية فقط ولم تظهـر فـي بـاقي    إذا ظهرت بروزات الخط في الورقة الثان % 40تعطى نسبة  -

  .األوراق
ظهرت في الورقة أي ؛ إذا ظهرت بروزات الخط حتى الورقة الثالثة % 60تعطى نسبة  -

  .الثانية والثالثة
رت في الثانية أي ظه، إذا ظهرت بروزات الخط حتى الورقة الرابعة % 80تعطى نسبة  -

  .والثالثة والرابعة
أي ظهرت في الورقة ، إذا ظهرت بروزات الخط حتى الورقة الخامسة % 100تعطى نسبة  -

  . الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
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، موقف(بين الكلمات تم أخذ كلمتين  لقياس المسافة: المسافة بين الكلمات والسطور -
، قلق(وكلمتين ، من السطر األوسط) وأيضا، أسرهم(وكلمتين ، من السطر األول) واالمتحان
 األول والثانيوأما لقياس المسافة بين السطور تم أخذ السطر . من السطر األخير) واالمتحان

   .ويحسب متوسط هذه المسافة. هوالسطر ما قبل األخير والذي يلي ،والسطر األوسط والذي يليه
 وتستخدم لقياس هذه العوامل بعض المقاييس الفيزيقية كالمسطرة والمنقلة وعدسة مكبرة

ة المئوية في بعض والتقدير بالنسب، كما تستخدم وحدات مثل المليمتر والدرجة في بعض العوامل
  .العوامل األخرى

بناء على دراسة ) الخ....، ضيق، سطمتو، واسع(وقد تم تصنيف هذه العوامل بهذا الشكل 
 22التي توصال من خاللها إلى تصنيف  )Levinson & Zubin )1951لفينسون وزوبين

تحت ) منها قابلة فيما يشبه الرتب 6منها قابلة للقياس الفيزيقي و 16(متغيرا من متغيرات الخط 
لسبع تمثل مسافات على والفئات ا. سبع فئات وذلك من خالل تطبيق وحدات مشتركة تقيم عليها

ثالث منها على كل من جانبي نقطة أو مسافة للتعادل تسمى ، مقياس يحتوي على سبع درجات
  . وأحد هذه الجوانب يسمى اإلطالق والجانب اآلخر يسمى القبض، عاالتزان أو اإليقا

  
  
    
   

ويشير ، ضبطحيث يشير الجانب األيسر للمقياس إلى الكتابة التي يكتنفها المغاالة في ال
  . في حين أن الجانب األيمن يشير إلى التراخي في الضبط، الجزء األوسط إلى الضبط السوي

وقد توصال الباحثان إلى هذا المقياس استنادا إلى مفهوم اإليقاع الذي ساد نظرية كليجز  
Klages أنه كما استخدماه لإلشارة إلى ، حيث استخدماه لإلشارة إلى حركة الكتابة بوجه عام

أي أن نقطة اإليقاع ؛ عبارة عن نقطة معيارية تقع على بعد متصل يمتد من القبض إلى اإلطالق
. هي النقطة التي يتحقق عندها االتزان في التفاعل بين حركات القبض وحركات اإلطالق
. وبالتالي فجميع العناصر الجرافولوجية يمكن أن تكون دالة على ميول نحو القبض أو اإلطالق

  ) 106-105صص ، 2004، رعسك(
تم عرضه على عدد من  مقياسإن أفضل وسيلة للتأكد من صالحية ال: المقياسصالحية  -

وعليه تم عرض ، االمختصين للحكم على مدى صالحيته لقياس السمة التي وضع من أجله
  : بصورته األولية على عدد من المختصين في التربية وعلم النفس للحكم على مقياسال

  .ة أهداف المقياسمدى دق  .أ 

  اإلطالق  القبض  االتــزان

0 3 2 1 3  2  1  
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  .مدى مالئمة المقياس للسن المحدد  .ب 
  .المقياس من حيث الصياغة اللغوية مدى وضوح محتوى   .ج 
  .مدى انتماء األبعاد ومالءمتها  .د 
  .المقياس لقياس بعض سمات الشخصية مدى مالئمة  .ه 
  .وضوح التعليمات المقدمة للمفحوص مدى  .و 
  .ضوح مفتاح تفسير المقياسمدى و  .ز 

  : ة المحكمين تموبناء على آراء الساد
  : وهي، تعديل الجوانب التي أشاروا إلى تعديلها -
لثانوية أي تقابلها فترة المرحلة ا؛ سنة 20 – 15بين  ها المقياستحديد سن الفئة التي يطبق علي *

  .في هذا البحث وبالتحديد تالميذ السنة الثالثة ثانوي الذين يطبق عليهم المقياس
ألن الخصائص المحددة ؛ مجموعة محددة ليسهل التحكم فيها اختصار خصائص خط اليد إلى *

فتم اختصار هذه الخصائص بناء ، في الصورة األولية كانت كثيرة ويصعب قياسها والتحكم فيها
إضافة إلى بعض الدراسات المرتبطة بالبحث الحالي ، على مالحظات مجموعة من المحكمين

فتم تحديد خمسة . التجريبية للجرافولوجيين وبعض التحليالت) Eysenk )1961كدراسة أيزنك 
المسافة بين الكلمات ، حجم الخط، شكل الخط، الضغط على الورق، ميول الخط: عوامل هي
  .والسطور

بالرجوع لبعض الدراسات العلمية التي قام بها الباحثون  مقياسإعادة النظر في مفتاح تفسير ال *
وغيرهم  Levinson & Zubin) 1951(ون وزوبين وليفنس Eysenk) 1961(أمثال أيزنك 

وكذلك مراعاة لمالحظات بعض السادة . لتحديد عوامل تحليل الخط باستخدام القياس الموضوعي
  . نصر الدين جابر، محمد عودة الريماوي، محمد وليد البطش: المحكمين أمثال

 لغرض التحقق من مدى وضوح المقياس: وتعليماته وزمن تطبيقه المقياسوضوح  -
تم تطبيق المقياس على عينة من أفراد مجتمع ، وتعليماته والتعرف على الزمن الالزم لتطبيقه

وقد تبين ، من تالميذ السنة الثالثة ثانويمكي مني تلميذا وتلميذة من ثانوية ) 69(البحث بلغت 
وأن محتواه مصاغ على نحو يساعد  مقياسوضوح التعليمات الخاصة بكيفية االستجابة على ال

العينة في االستجابة كما تبين أن المدة التي قضاها أفراد ، لتلميذ على فهم الهدف من المقياسا
دقائق لتهيئة المفحوص وكتابة البيانات األولية  10( دقيقة 20قد بلغت في المتوسط  على المقياس

  .)دقائق للقيام باالستجابة على المقياس 10و
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تأكـد أن  ظرة شاملة على ورقة اإلجابة حتـى ت إلقاء نب تقوم الباحثة: لمقياسطريقة تفسير ا -
ختار العينة في الفقرة الواردة في ورقة كل مفحوص ثم بعد ذلك ت، قد نفذ ما طلب منهالمفحوص 

 ويـتم تحليـل خـط   ، )مقيـاس تحديد الصورة األوليـة لل (حسب الشروط السابقة الموضحة في 
  :الشكل التاليبلمفحوصين ا
والمنقلة لتحديد ) الخط األفقي والعمودي( الخط األساسيالمسطرة لتحديد  تستخدم: ميول الخط -أ

ويمكن أن تظهر القياسـات علـى النحـو    . للكلمات المحددةالالم للحرف العمودي  زاوية الميل
  : التالي

  °75 - °86بلوغ الميل  -
  اتجاه الخط إذا بلغت زاوية الميل هذه الدرجات فإن الميول في      °60 -° 74 بلوغ الميل -
  أو أقل °59زيادة الميل  -
  
  
  

  
 
  
  
  إذا بلغت زاوية الميل هذه الدرجة فإن ميول الخط عمودية             °93 -° 87بلوغ الميل  -

 

   
  
  
  
  
  إذا بلغت زاوية الميل هذه الدرجات فإن الميول في عكس      °140 - ° 94بلوغ الميل  -
  اتجاه الخط          °140زيادة الميل عن  -

  

  

87-93 °  

75°-86°  
60° -74°  

  أو أقل° 59
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  الميول مرة في اتجاه الخط ومرة في عكس اتجاهه ومرة عمودية               ميول متغيرة -

 أن تكون الميول في عكس اتجاه الخط في خط المفحوصين نفترضوفي البحث الحالي 
  .)وأزيد من ذلك° 140 - ° 94(
، م، ق، ف، ـغـ، خ ـعـ، ح، ج: يتم حساب عدد المثلثات للحروف التالية: شكل الخط -ب
  : ومقارنتها على النحو التالي، ص في العينة المحددة، ظ، ط، هـ
  شكل الكتابة تغلب عليه المثلثات                  عدد المثلثات أكبر -
  شكل الكتابة تغلب عليه الدوائر                  عدد المثلثات أقل -
  شكل الكتابة مختلط                عدد المثلثات متوسط -

أن يكون عدد المثلثات أكبر في خط المفحوصين من عدد  فترضوفي البحث الحالي ن
  .الدوائر

وعدسة مكبرة لقياس المسافات بين أعلى الحرف  ةتستخدم المسطرة المليمتري :حجم الخط -ج
ه المسافة لكل ويحسب المتوسط الحسابي لهذ، والنقطة السفلية فيه للحروف في الكلمات المحددة

  : وتظهر القياسات على النحو التالي. مفحوص
   ملم وأكثر 6بلوغ حجم الخط  -
  ملم 4.5ملم و 6بلوغ حجم الخط بين  -
  ملم  3.25ملم و 4.49بلوغ حجم الخط بين  -
  
  فإن حجم هذا الخط متوسط               ملم  2.75و  3.24بلوغ حجم الخط بين  -
  
   ملم 1.5و 2.74بلوغ حجم الخط بين  -
  ملم 0.86و 1.49بلوغ حجم الخط بين  -
  ملم 0.86يقل حجم الخط عن  -

ملم  6 -  3.25إذا بلغ حجم الخط بين 
 فأكثر فإن حجم هذا الخط كبير

 ملم فأقل  0.86و 2.74إذا بلغ حجم الخط بين 

 فإن حجم هذا الخط صغير
 

94°-140°  

  °140أكثر من 
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ملم أو أقل  0.86و 2.74أي بين ؛ وفي البحث الحالي نفترض أن يكون حجم الخط صغير
  . من ذلك

بعد الطلب من المفحوص كتابة فقرة على خمسة أوراق بيضاء غيـر  : الضغط على الورق -د 
يـتم القيـاس   ؛ وتوضع بينهما أربعة أوراق الكربـون ، غ70من وزن و A4مسطرة من حجم 

  : صنيف الضغط على الورق بالشكل التالييتم تو، بتوزيع نسبة الضغط على األوراق الخمسة
ط الخط شـديد  يعني أن ضغ               بروزات الخط تظهر في الورقة الرابعة والخامسة -
  .)ثقيل(
يعني أن ضغط               قة الثانية وتصل إلى الورقة الثالثةبروزات الخط تظهر في الور -

  .متوسط الخط
بل الخط يبقى في الورقة األولـى  ، بروزات الخط تظهر في الورقة الثانية أو ال تظهر نهائيا -
  .يعني أن ضغط الخط خفيف         فقط

ابعـة  وفي البحث الحالي نفترض أن تظهر بروزات خـط المفحـوص فـي الورقـة الر    
   .والخامسة

المحددة في السطور ويتم قياس المسافة بين الكلمات : المسافة بين الكلمات والسطور -هـ
ويحسب المتوسط الحسابي لهذه المسافة ، المقياس باستخدام مسطرة مليمتريه وعدسة مكبرة

  : وبناء على ذلك تصنف هذه المسافات على النحو التالي، بالنسبة لكل مفحوص
  : بين الكلماتالمسافة  
لمسافة بين الكلمات يعني أن ا             ملم وأقل 2.99بلوغ المسافة بين الكلمات بين -

  .)ضيقة(صغيرة 
يعني أن المسافة بين الكلمات            ملم 4.99 –3بلوغ المسافة بين الكلمات بين  -

  . متوسطة
مسافة بين الكلمات كبيرة يعني أن ال              ملم وأكثر 6 – 5بلوغ المسافة بين الكلمات  -
  .)واسعة(

  : المسافة بين السطور
  .يعني أن المسافة بين السطور ضيقة               ملم 8من بلوغ المسافة بين السطور أقل  -
ني أن المسافة بين السـطور  يع              ملم 10.99 - 8بلوغ المسافة بين السطور بين  -

  .متوسطة
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عني أن المسافة بين ي              ملم وأكثر 15 - 11المسافة بين السطور بين  بلوغ -
  .السطور واسعة

  .فة بين الكلمات وبين السطور ضيقةوفي البحث الحالي نفترض أن تكون المسا
يقصد بالتحليل اإلحصائي في هذا البحث معايير الصدق والثبات التي : التحليل اإلحصائي -

وقد تم استخراج هذه ، المقياسة للمقياس بغرض الكشف عن مدى صحة ودقة استخرجتها الباحث
عينة التحليل (وتلميذة  تلميذ) 100(على عينة مكونة من  مقياسالمعايير من خالل تطبيق ال

  : على النحو التالي) اإلحصائي
على أي أن تكون بنود المقياس . أن يكون المقياس قادرا على قياس ما وضع لقياسه: الصــدق

طريقة المقارنة  باستخدام وقد استخدم الصدق التمييزي. عالقة وثيقة بالخاصية التي تقيسها
وقد استخدمت النسبة ، من ثانوية مكي مني )100= ن (لتحليل اإلحصائي الطرفية على عينة ا

والجدول . األعلى واألدنى من الوسيط ) %27(التائية لحساب داللة الفروق بين متوسطي ألـ 
  : )ت(يوضح قيم  اليالت

  تحليل خط اليد لمقياس التمييزي يوضح معامالت الصدق: )24(جدول رقم 
  

  لـــــالعام
ات ــمجموع
 العدد  ةـــالمقارن

قيمة  القيم اإلحصائية
  )ت(

مستوى 
  ع  م  الداللة

  الضغط على الورق
  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

100  
78  

0  
6  11  0.01  

  ةشكل الكتاب
  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

19.30 
12.50 

1.95 
0.92 9.57  0.01  

  المسافة بين الكلمات -
  

  المسافة بين السطور -
  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

3.77  
2.22  

0.37 
0.18 11.92 0.01  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

11.06 
8.56  

1.11 
0.34 6.57  0.01  

  :م الكتابةحج
  ارتفاع المنطقة العليا -

  

ارتفاع المنطقة الوسطى -   

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

2.98  
1.66  

0.20 
0.23 13.20 0.01  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

2.09  
1.42  

0.18 
0.14 9.57  0.01  
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  ارتفاع المنطقة السفلى - 
  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

2.88  
1.57  

0.51 
0.25 7.27  0.01  

  أعلى من الوسيط  ميول الكتابة
  أدنى من الوسيط

27  
27  

99.09 
73.03 

6.45 
4.93 9.65  0.01  

    ألـ  بين )0.01(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
مما يؤكد القدرة التمييزية ، دتحليل خط الي مقياسعوامل األعلى واألدنى من الوسيط على  % 27
  .وعوامله مقياسلل
يعد الثبات من المفاهيم األساسية التي يتعين توفرها في المقياس حتى يكون صالحا : اتـــثبال

حيث ، تحليل خط اليد بطريقة إعادة التطبيق تم استخراج مؤشرات الثبات لمقياسوقد . لالستخدام
علـى نفـس عينـة التحليـل      بعد مرور ثالث أسـابيع  إعادة التطبيقتم حساب معامل الثبات ب

  : النتائجيوضح  التاليجدول الو، وتم حساب معامل االرتباط في التطبيقين، اإلحصائي
  تحليل خط اليد بإعادة التطبيق يوضح نتائج معامالت ثبات مقياس: )25(جدول رقم 

  

  إعادة التطبيق  العامل
  ** 0.34  الضغط على الورق

  ** 0.58  شكل الكتابة
  المسافة بين الكلمات -
   المسافة بين السطور -

0.24 *  
0.42 **  

  : حجم الكتابة 
  ارتفاع المنطقة العليا -
  ارتفاع المنطقة الوسطى -
  ارتفاع المنطقة السفلى -

  
0.64 **  
0.48 **  
0.62 **  

  ** 0.47  ميول الكتابة
     * :0.05  
     ** :0.01  

الل عليـه  ستدالالذي أمكن اوت بثابعوامله الخمسة  مقياسليتضح من الجدول السابق أن ا
باستثناء  )0.01(الداللة تضح أن كلها معامالت دالة عند مستوى احيث ، من نتائج إعادة التطبيق
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وهذا ما يؤكد على أن مقيـاس  ). 0.05(عامل المسافة بين الكلمات فهو دال عند مستوى الداللة 
  .مه في الدراسة األساسيةكن استخداتحليل خط اليد صالح ويم

  : األساليب اإلحصائية: خامسا
والثبات لألدوات المستخدمة في  حصائية في حساب الصدقإلم بعض األساليب ااستخداتم  –1

  : وهذه األساليب هي، البحث
   )244ص ، 1979، السيد(. يرسونبرتباط امعامل  -

  ) 383ص ، 1979، السيد(. معادلة التصحيح لسيرمان براون -
معرفة الفروق بين متوسـطات درجـات أفـراد    ل )341، 1979، السيد(. T. test )ت( ختبارإ -

  .والمجموعة األدنى من الوسيط، المجموعة األعلى من الوسيط
  )160ص ، 1993، مقدم(. كرومباخ) α(ألفا -
  : في قياس فرضيات البحثاألساليب اإلحصائية التالية  استخدامتم  - 2

   )51ص ، 1979، السيد(.اييس النزعة المركزيةهو من مق :المتوسط
وهو يقوم في جوهره على حساب انحرافات ، هو أهم مقاييس التشتت :المعيارياالنحراف 

  ) 106ص ، 1979، السيد( .الدرجات عن متوسطها
  )341، 1979، السيد(: )ت( اختبار

  )207ص ، 1991، الحسن(: النسبة المئوية
تأكد من لل االبيانات إحصائيبعض تحليل في  ) EXELL(تر الكمبيواستخدام نظام كما تم 

  .النتائج



 عرض نتائج البحث                                              الفصل السادس                            

 

  
  
  
  

  الفصــــل السادس
  عـرض نتـائج البحث 

  د    ـتمهي             
  عرض نتـائج الفرضيـة األولـى:  أوال           
  عرض نتـائج الفرضيـة الثانيـة: ثانيا            
  عرض نتـائج الفرضيـة الثالثـة: ثالثا            
  عرض نتـائج الفرضيـة الرابعـة:   رابعا          
  عرض نتـائج الفرضية الخامسـة:  خامسا         
  عرض نتـائج الفرضية السادسـة:   سادسا        

  ةــعرض نتائج الفرضية السابع:   سابعا 
 



 215                                                                                           الفصل السادس
                                     

 

 عـرض نتائـج البحـث   

  :تمهيـد 
دام يتم في هذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل إليها الختبار فرضيات البحث باستخ

  .األساليب اإلحصائية المعتمدة
  :بعض الرموز يجب توضيحها فيما يليوقد استخدمت في تبويب النتائج 

  .تعني التكرارات: ت
  .تعني النسبة المئوية: %
  .يعني المجموع: مج
  .الحسابي متوسطيعني ال: م
  .يعني االنحراف المعياري: ع
  . لقياس الفروق بين المتوسطات )t-test(تعني قيمة اختبار : )ت(قيمة         
  .تعني درجة الحرية: د ح        
   :عرض نتائج الفرضية األولى: أوال

  :هـوتنص هذه الفرضية على أن
  .  في عكس اتجاه خط اليد يكون ميول خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق مقياس مكونات قلـق االمتحـان واسـتخرج    
ثم تم قيـاس  ، تحليل خط اليد ثم طبق عليهم مقياس، ان المرتفعالتالميذ ذوي مستوى قلق االمتح

لمتوسـط  ثم حسبت التكرارات والنسـب المئويـة وا  ، المنقلةالمسطرة وميول خط اليد باستخدام 
  :يوضح نتائج الفرضية األولى) 26(رقم  والجدول. المعياري واالنحرافالحسابي 
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  :)26(جدول رقم 
ميول خط يد التالميذ ذوي النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ليوضح 

  مستوى قلق االمتحان المرتفع 

  ع   م    جم  % مج  التكرار  الزوايا   ميول خط اليد 

الميول في اتجاه 
  خط اليد

86°-75°  
  

44   
78  

40    
  

70.90  

  
  
  
  

80.27 

  
  
  
  

11.16 

74°-60°  
  

31 28.18 

  وأقل° 59
  

03 2.72  

  °93-°87  الميول عمودية
  

19 19 17.27 17.27  

الميول في عكس 
  اتجاه خط اليد

94°-140°  
  

13   
13  

11.81   
11.81  

زيادة عن
140°  

00 00  

  -  -  99.98  - 110  - المجمـــــوع
  

مستوى قلـق االمتحـان   التالميذ ذوي معظم ميول كتابة  أن) 26(يتضح من الجدول رقم 
بين  كتابتهمحيث تقدر ميول  ،% 70.90هؤالء بـ نسبة تقدر و .تجاه خط اليدافي هي  المرتفع
° 59والزاوية ، % 28.18بنسبة ° 60 -° 74وبين الزاوية  ،% 40بنسبة ° 75 -° 86 الزاوية

لتالميذ افي كتابة ° 93 -° 87تقدر نسبة الميول العمودية بين الزاوية كما . % 2.72وأقل بنسبة 
الميول في عكس اتجـاه   وكذلك تقدر نسبة، % 17.27 بـمستوى قلق االمتحان المرتفع ذوي 

ـ المرتفـع   مستوى قلق االمتحانالتالميذ ذوي في كتابة ° 140 -° 94بين الزاوية  خط اليد  بـ
ممـا   .°140أكثر من  ميول كتابته تعينة البحث ممن كان وال يوجد فرد من أفراد .% 11.81

يؤكد على أن معظم أفراد العينة ممن يعانون من مشكلة قلق االمتحان كانت ميول كتابتهم فـي  
ـ . اتجاه خط اليد °  80.27الزاويـة   توهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي ألفراد العينة حيث بلغ

إال ال تحقق الفرضية األولى للبحث  وهذا يؤكد بأن هذه النتائج. °11.16بانحراف معياري يقدر 
االمتحان لتالميذ ذوي مستوى قلق الميول في عكس اتجاه خط اليد لحيث أن نسبة ، في جزء منها

   . وهي نسبة ضئيلة جدا ،% 11.81 ـتقدر بالمرتفع 
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 عـرض نتائـج البحـث   

  : عرض نتائج الفرضية الثانية: ثانيا
  : وتنص هذه الفرضية على أنه

المتحان المرتفع عبارة عن يكون الشكل الغالب لخط يد التالميذ ذوي مستوى قلق ا
  .مثلثات

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق مقياس مكونات قلـق االمتحـان واسـتخرج    
تـم قيـاس   و ،تحليل خط اليد ثم طبق عليهم مقياس، المتحان المرتفعالتالميذ ذوي مستوى قلق ا

ثم حسبت التكرارات والنسـب المئويـة والمتوسـط الحسـابي     ، عدد المثلثات للحروف المحددة
  :يوضح نتائج الفرضية األولى) 27( والجدول  رقم. المعياري واالنحراف

  : )27(جدول رقم 

يد التالميذ ذوي  النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لشكل خطيوضح 
  قلق االمتحان المرتفعمستوى 

توزيع المثلث           
  شكل الكتابة

  ع  م  % التكرارات  عدد المثلثات

  عدد المثلثات صغير
  

1 – 16  33  30  

18.30 3.32  
  عدد المثلثات متوسط

  
17 -31  77  70  

  عدد المثلثات كبير 
  

32 -47  00  00  

  100  110 المجمـــــوع
  

دة في كتابة معظـم أفـراد   ددد المثلثات للحروف المحبأن ع) 27(يتضح من الجدول رقم 
أي أن عدد المثلثات متساوي مع عـدد   ،% 70حيث بلغت النسبة حوالي ، عينة البحث متوسط

كما أن أقل من نصف أفراد عينة البحث كـان عـدد   . الدوائر في كتابة معظم أفراد عينة البحث
هذا يؤكد بأن عـدد المثلثـات للحـروف    و. % 30حيث بلغ نسبة ، االمثلثات في كتابتهم صغير

حيث تعادل عدد المثلثات  ،المحددة في كتابة التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع متوسط
وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي لعدد المثلثات في كتابة أفراد عينـة   .وعدد الدوائر في كتابتهم

ج ال تحقـق  مما يؤكد بأن هذه النتائ، 3.32بانحراف معياري يقدر بـ  18.30حيث بلغ ، البحث
  .الفرضية الثانية للبحث
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 عـرض نتائـج البحـث   

  : عرض نتائج الفرضية الثالثة: ثالثا
  : وتنص هذه الفرضية على أنه

  . يكون حجم خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع صغير
 وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق مقياس مكونات قلق االمتحان وتم استخراج

ثم تم تقسيم ، تحليل خط اليد مقياسثم طبق عليهم ، التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع
: الكلمات المحددة في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع إلى ثالث مناطق

الحروف المحددة في  ارتفاعوتم قياس  .والمنطقة السفلى، والمنطقة الوسطى، المنطقة العليا
ثم حسبت التكرارات والنسب المئوية والمتوسط ، ))02(الملحق رقم (تحليل خط اليد  اسمقي

  : الثالثة يوضح نتائج الفرضية) 28(والجدول  رقم . المعياري واالنحرافالحسابي 
  :)28(جدول رقم 

لحجم خط يد التالميذ ذوي النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يوضح 
  ق االمتحان المرتفع في المناطق الثالثةمستوى قل

  

مناطق 
 خط اليد

تصنيف 
حجم 
 خط اليد

توزيع ارتفاع 
 جم  %  مج التكرار  الحروف

  ع  م  النسبة

المنطقة 
  العليا

 خط كبير

  ملم 6أكثر من 
  

00  

11  

00  

10  

2.37 0.62 

  ملم) 4.5 – 6(
  

00  00  

  ملم) 3.25- 4.49(
  

11  10  

خط 
  متوسط

  ملم) 2.75- 3.24(
  25  25  22.72 22.72 

خط 
  صغير

  ملم) 1.5- 2.74(
  

70  

74  

63.63 

  ملم) 0.86- 1.49( 67.26
  

04  3.63  

  ملم 0.86أقل من 
  

00  00 

  -  - 99.98 - 110 - المجـــــــــموع
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 عـرض نتائـج البحـث   

المنطقة 
 الوسطى

  خط 
  كبير

  ملم 6أكثر من 
  

00  

00  

00  

00  

  
  

1.76 

  
0.40 

  ملم) 4.5 – 6(
  

00  00  

  ملم) 3.25- 4.49(
  

00  00  

خط 
  متوسط

  ملم) 2.75- 3.24(
  

04  04  3.63  3.63  

خط 
  صغير

  ملم) 1.5- 2.74(
  

77  
106 
  

70  

  ملم) 0.86- 1.49( 96.36
  

29  26.36 

  ملم 0.86أقل من 
  

00  00  

  -  - 99.99 - 110 - المجمــــــــــوع

المنطقة 
  السفلى

 خط كبير

  ملم 6أكثر من 
  

00  

04  

00  

3.63  

1.94 0.61 

  ملم) 4.5 – 6(
  

00  00  

  ملم) 3.25- 4.49(
  

04  3.63  

خط 
  متوسط

  ملم) 2.75- 3.24(
  

07  07  6.36  6.36  

خط 
  صغير

  ملم) 1.5- 2.74(
  

75  

99  

68.18 

  ملم) 0.86- 1.49( 89.98
  

23  20.90 

  ملم 0.86أقل من 
  

01  0.90  

  -  - 99.97 - 110 - المجمـــــــــــوع
  

نة البحث في المنطقة العليـا  أن حجم خط يد معظم أفراد عي) 28(يتضح من الجدول رقم 
            ملـم  2.74حيث تقدر نسبة حجم خط اليـد بـين   ، % 67.26وتقدر النسبة الكلية بـ ، صغير
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 عـرض نتائـج البحـث   

بــ   ملم 0.86وأقل من  % 3.63ملم بـ  0.86ملم و 1.49وبين ، % 63.63ملم بـ  1.5 و
ملـم   2.75ملم و 3.24أي بين ؛ ابعض أفراد عينة البحث متوسطالخط لكما كان حجم . % 00

 ملـم  4.49أي بـين  ؛ وكذلك كان حجم خط اليد لبعض أفراد العينة كبيـرا ، % 22.72بنسبة 
  . % 10ملم بنسبة  3.25و

   البحث في المنطقة الوسطى كـان صـغير  فراد عينة اكما يتضح بأن حجم خط يد معظم أ
ـ   1.5ملـم و  2.74حيث تقدر نسبة حجم خط اليد بين ، % 96.36وتقدر النسبة بـ              ملـم بـ

كما كـان  . % 00ملم بـ  0.86وأقل من ، % 26.36ملم بـ  0.86ملم و 1.49وبين  ،% 70
  . % 3.63ملم بنسبة  2.75ملم و 3.24 أي بين؛ احجم خط يد بعض أفراد العينة متوسط

؛ إذ نة البحث في المنطقة السفلى صـغير كما يتضح أيضا بأن حجم خط يد معظم أفراد عي
بــ   ملـم  0.86ملـم و  2.74خط اليد بين حيث تقدر نسبة حجم ، % 89.98تقدر النسبة بـ 

عينة البحث كما كان حجم خط يد بعض أفراد . % 0.90ملم بنسبة  0.86وأقل من ، % 20.90
خط يد بعض أفراد حجم  أيضا كما كان، % 6.36ملم بنسبة  2.75و ملم 3.24أي بين ؛ امتوسط

  . % 3.36ملم بنسبة  3.25ملم و 4.49أي بين ؛ اعينة البحث كبير
  اى قلق االمتحان المرتفع كان صـغير ن حجم كتابة التالميذ ذوي مستووهذا ما يدل على أ

وفي المنطقة الوسـطى   % 67.26لغت هذه النسبة في المنطقة العليا حيث ب، في المناطق الثالثة
وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي الذي بلـغ فـي   ، % 89.98وفي المنطقة السفلى  % 96.36

وفي المنطقة الوسـطى بلـغ المتوسـط    ، ملم 0.62ملم بانحراف معياري  2.37المنطقة العليا 
وفي المنطقة السفلى بلغ المتوسـط الحسـابي   ، لمم 0.40ملم بانحراف معياري  1.76الحسابي 

  . مما يؤكد بأن هذه  النتائج تحقق الفرضية الثالثة للبحث، ملم 0.61ملم بانحراف معياري  1.94
   :عرض نتائج الفرضية الرابعة: رابعا

  :وتنص هذه الفرضية على أنه
  . ان المرتفع صغيرةتكون المسافة بين الكلمات في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتح

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق مقياس مكونات قلق االمتحان وتم استخراج 
ثم تم قياس ، تحليل خط اليد ثم طبق عليهم مقياس، المرتفع التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان

النسب التكرارات و بعد ذلك حسبتو، تحليل خط اليد فة بين الكلمات المحددة في مقياسالمسا
 يوضح نتائج الفرضية) 29(رقم والجدول . المعياري واالنحرافالمئوية والمتوسط الحسابي 

  : الرابعة
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 عـرض نتائـج البحـث   

  :)29(جدول رقم 
للمسافة بين الكلمات في خط يد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يوضح 

  التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع 
  

تصنيف   المسافة
  مسافةال

  ع  م  % التكرار  توزيع المسافة

المسافة بين 
  الكلمات

  ملم أو قل 2.99  مسافة صغيرة
  

60  54.54 

  ملم) 4.99-3( مسافة متوسطة  0.82  2.99
  

49  44.54 

  ملم وأكثر) 6-5(  مسافة كبيرة
  

01  0.90  

  -  - 99.98  110 المجمــــــــوع
  

عينة أفراد أكثر من نصف  لكلمات في كتابةأن المسافة بين ا )29(يتضح من الجدول رقم 
وأقل قليال من نصف أفراد عينة البحث ، % 54.54حيث تقدر النسبة بـ ، صغيرةكانت البحث 

ونسبة ضـئيلة  ، % 44.54إذ تقدر النسبة بـ ؛ بين الكلمات في كتابتهم متوسطة كانت المسافة
ـ   ؛ تابتها كبيرةبين الكلمات في ك من أفراد عينة البحث كانت المسافةجدا     إذ تقـدر النسـبة بـ

بـين   كانت المسافةمما يؤكد بأن أكثر من نصف التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان  .% 0.90
ملم بانحراف  2.99وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي الذي يقدر بـ ، الكلمات في كتابتهم صغيرة

 فـي كتـابتهم   بين الكلمات كانت المسافةوباقي أفراد عينة البحث ، ملم 0.82معياري يقدر بـ 
  .مما يؤكد بأن هذه النتائج تحقق الفرضية الرابعة للبحث نسبيا .متوسطة
   :عرض نتائج الفرضية الخامسة: خامسا

  :وتنص هذه الفرضية على أنه
تكون المسافة بين السطور في خط يد التالميذ ذوي مسـتوى قلـق االمتحـان المرتفـع     

  . صغيرة
صحة هذه الفرضية تم تطبيق مقياس مكونات قلق االمتحان وتم استخراج وللتحقق من 

ثم تم قياس ، تحليل خط اليد ثم طبق عليهم مقياس، التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع
التكرارات والنسب بعد ذلك حسبت و، تحليل خط اليد افة بين السطور المحددة في مقياسالمس
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 يوضح نتائج الفرضية) 30(والجدول رقم . واالنحراف المعياريالمئوية والمتوسط الحسابي 
  : الخامسة

  :)30(جدول رقم 
للمسافة بين السطور في خط يد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يوضح 

  التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع
  

  ع  م  % التكرار  توزيع المسافة  المسافة تصنيف   المسافة

المسافة بين 
  السطور

  مسافة صغيرة
  

  5.45  06  ملم 8أقل من 

  مسافة متوسطة  2.20 10.78
  

  50  55  ملم) 8-10.99(
  

ملم ) 15- 11(  مسافة كبيرة
  وأكثر

49  44.54 

  -  - 99.99  110 المجمــــــــوع
  

ث عينة البحأفراد أن المسافة بين السطور في خط يد نصف ) 30(يتضح من الجدول رقم 
السـطور فـي   كانت المسافة بين وباقي أفراد عينة البحث  % 50إذ تقدر النسبة بـ ؛ متوسطة

بين  كانت المسافةوقلة قليلة من أفراد عينة البحث ، % 44.54إذ تقدر النسبة بـ ؛ كتابتهم كبيرة
ر مما يدل على أن المسافة بين السطو. % 5.45إذ تقدر النسبة بـ ؛ السطور في كتابتهم صغيرة

وهـذا مـا يؤكـده     .في كتابة التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع متوسطة إلى كبيـرة 
مما يؤكـد  ، ملم 2.20ملم بانحراف معياري يقدر بـ  10.78المتوسط الحسابي الذي يقدر بـ 

أي أن المسافة بين السطور في خط يد نصف ؛ بأن هذه النتائج ال تحقق الفرضية الخامسة للبحث
بين السطور  المسافة كانت ذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع متوسطة والنصف اآلخرالتالمي

  . كبيرةفي كتابتهم 

  : عرض نتائج الفرضية السادسة: سادسا
  :وتنص هذه الفرضية على أنه

لق االمتحان المرتفع شـديد  يكون الضغط على الورق في خط يد التالميذ ذوي مستوى ق
  .)ثقيل(
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وتم اسـتخراج  ، ذه الفرضية تم تطبيق مقياس مكونات قلق االمتحانوللتحقق من صحة ه
ثم تم قيـاس  ، تحليل خط اليد ثم طبق عليهم مقياس، ان المرتفعالتالميذ ذوي مستوى قلق االمتح

حسـب الخطـوات    فعالضغط على الورق في خط يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرت
يوضـح نتـائج   ) 31(والجدول رقـم  ، ))02(ملحق رقم ال(تحليل خط اليد  الموضحة في مقياس

  : الخامسة الفرضية
  :)31(جدول رقم 

للضغط على الورق في خط يد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يوضح 
  التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع

   

تصنيف الضغط 
  على الورق

  ع  م  %  التكرار  تصنيف بروزات خط اليد

بروزات الخط تظهر في   ضغط شديد
  5و 4الورقة 

106  96.36 

بروزات الخط تظهر في   ضغط متوسط 10.70 93.81
  3الورقة 

04  3.63  

  ضغط ضعيف
بروزات الخط تظهر في 

  أو ال تظهر نهائيا 2الورقة 
00  00  

  -  - 99.99  110 المجمـــــــوع
  

ي كتابة معظم أفراد عينة البحـث  أن الضغط على الورق ف) 31(يتضح من الجدول رقم 
إذ تقـدر النسـبة بــ    ، حيث ظهرت بروزات الخط في الورقة الرابعة والورقة الخامسة، شديد

حيث ظهرت بروزات ، كتابتهم متوسطاضغط قليلة من أفراد عينة البحث كان وقلة ، % 96.36
على الورق في خـط   مما يؤكد بأن الضغط .% 3.63وتقدر النسبة بـ  ،الخط في الورقة الثالثة

وهذا ما أكده المتوسط الحسابي الذي ، )ثقيل(يد التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع شديد 
حيث ظهرت بروزات الخـط فـي    ،% 10.70وبانحراف معياري قدر بـ  % 93.81قدر بـ 

  .ائج تحقق الفرضية السادسة  للبحثمما يؤكد بأن هذه النت. الورقة الرابعة والخامسة
  : عرض نتائج الفرضية السابعة: سابعا

  : وتنص هذه الفرضية على أنه
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 عـرض نتائـج البحـث   

ال توجد فروق بين الجنسين من ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في خصائص خط اليد 
ميول خـط  ، شكل خط اليد، حجم خط اليد، المسافة بين الكلمات والسطور، الضغط على الورق(

  .)اليد
وتم استخراج ، تطبيق مقياس مكونات قلق االمتحان وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم

ثم تم حساب ، تحليل خط اليد ثم طبق عليهم مقياس، ان المرتفعالتالميذ ذوي مستوى قلق االمتح
ويوضح الجدول رقم . )الذكور واإلناث(لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين ) ت(قيمة 

  :وداللتها) ت(قيمة ) 32(
:)32(جدول رقم   

الضغط على (في خصائص خط اليد  الجنسينلداللة الفروق بين متوسطي ) ت(قيم يوضح 
  )ميول خط اليد، شكل خط اليد، حجم خط اليد، المسافة بين الكلمات والسطور، الورق

  

  خصائص خط اليد
    الذكــور

  )18= ن ( 
   اإلنـــاث

قيمة   )92= ن (
 د ح  )ت(

مستوى 
  الداللة

  2ع  2م  1ع  1م

 غير دالة 108 1.29 11.14 93.26 07.45 96.66  الضغط على الورق

 غير دالة 108 1.80  3.43 18.20 2.58 18.83  شكل خط اليد

  0.01 108 2.72 10.69 79.08 11.48 86.38  ميول خط اليد

حجم خط 
 دـــالي

 غير دالة 108 0.64  0.64  2.35 0.52 2.45  العليا المنطقة

 غير دالة 108 0.25  0.39  1.75 0.45 1.78 طىالمنطقة الوس

 غير دالة 108 0.09  0.64  1.94 0.44 1.96  المنطقة السفلى

  

  المسافة

 غير دالة 108 0.29  0.82 3.007 0.85 2.94  بين الكلمات

 غير دالة 108 0.05  2.30 10.77  1.55 10.80  بين السطور
  

  :ما يلي) 32(يتضح من الجدول رقم 
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أعلى مـن   % 96.66الحسابي لعينة الذكور في الضغط على الورق والمساوي  إن المتوسط -
لعينة األولـى  لالمعياري أما االنحراف ، % 93.26المتوسط الحسابي لعينة اإلناث والمقدر بـ 

   % 11.14وهو أقل من االنحراف المعياري للعينة الثانية والمقدر بــ  ، % 7.45فقد قدر بـ 
وهـذا  ، وق ذات داللة إحصائية في الضغط على الورق بين العينينوهذا يوضح عدم وجود فر

 1.96والمساوي لــ   ةالجدولي) ت(أقل من قيمة  1.29المحسوبة والمساوية لـ ) ت(ألن قيمة 
    . 108عند درجة الحرية و 0.05عند مستوى داللة 

ن المتوسط أعلى م 18.83إن المتوسط الحسابي لعينة الذكور في شكل الكتابة والمساوي  -
أما االنحراف المعياري للعينة األولى فقد قدر بـ ، 18.20الحسابي لعينة اإلناث والمقدر بـ 

مما يوضح عدم وجود ، 3.43أقل من االنحراف المعياري للعينة الثانية والذي قدر بـ  2.58
 المحسوبة) ت(وذلك ألن قيمة ، فروق ذات داللة إحصائية في شكل الكتابة بين العينتين

  .الجدولية) ت(أقل من قيمة  1.80 والمساوية
أعلى من المتوسط ° 86.38في ميول خط اليد والمساوي  إن المتوسط الحسابي لعينة الذكور -

ينة األولى فقد قدر بـ المعياري للع االنحرافأما ، °79.07ي لعينة اإلناث والمقدر بـ الحساب
مما يوضح وجود ، °10.69ية والذي قدر بـ المعياري للعينة الثان االنحرافأعلى من ° 11.48

المحسوبة ) ت(وذلك ألن قيمة ، اللة إحصائية في ميول خط اليد بين العينتينفروق ذات د
  .الجدولية) ت(أكبر من قيمة  2.72 والمساوية

ملم  2.45إن المتوسط الحسابي لعينة الذكور في حجم خط اليد في المنطقة العليا والمساوي  -
المعياري للعينة  االنحرافأما ، ملم 2.35توسط الحسابي لعينة اإلناث والمقدر بـ أعلى من الم

ملم  0.64المعياري للعينة الثانية والذي قدر بـ  االنحرافملم أقل من  0.52األولى فقد قدر بـ 
مما يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في حجم خط اليد في المنطقة العليا بين 

وكذلك . الجدولية) ت(أقل من قيمة  0.64المحسوبة والمساوية ) ت(ك ألن قيمة وذل، العينتين
ملم  1.78فإن المتوسط الحسابي لعينة الذكور في حجم خط اليد في المنطقة الوسطى والمساوي 

المعياري للعينة  االنحرافأما ، ملم 1.75أعلى من المتوسط الحسابي لعينة اإلناث والمقدر بـ 
 0.39المعياري للعينة الثانية والذي قدر بـ االنحرافملم أعلى من  0.45بـ  األولى فقد قدر

مما يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في حجم خط اليد في المنطقة الوسطى ، ملم
. الجدولية) ت(أقل من قيمة  0.25المحسوبة والمساوية ) ت(وذلك ألن قيمة ، بين العينتين

ي لعينة الذكور في حجم خط اليد في المنطقة السفلى والمساوي وكذلك فإن المتوسط الحساب
 االنحرافأما ، ملم 1.94ملم أعلى من المتوسط الحسابي لعينة اإلناث والمقدر بـ  1.96
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المعياري للعينة الثانية والذي  االنحرافملم أقل من  0.44المعياري للعينة األولى فقد قدر بـ 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في حجم خط اليد في مما يوضح عدم ، ملم 0.64قدر بـ 

) ت(أقل من قيمة  0.09المحسوبة والمساوية ) ت(وذلك ألن قيمة ، المنطقة السفلى بين العينتين
  .الجدولية

ملم أعلـى مـن    2.94إن المتوسط الحسابي لعينة الذكور في المسافة بين الكلمات والمساوي  -
 األولـى لعينة لالمعياري  االنحرافأما ، ملم 3.007المقدر بـ المتوسط الحسابي لعينة اإلناث و

ملـم     0.82والذي قـدر بــ    الثانيةلعينة لالمعياري  االنحرافملم أعلى من  0.85فقد قدر بـ 
مما يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المسافة بين الكلمات في خـط اليـد بـين    

  . الجدولية) ت(أقل من قيمة  0.29ة والمساوية المحسوب) ت(وذلك ألن قيمة ، العينتين
وكذلك فإن المتوسط الحسابي لعينة الذكور في المسافة بين السطور في كتـابتهم والمسـاوي    -

 االنحـراف أمـا  ، ملم 10.77ملم أعلى من المتوسط الحسابي لعينة اإلناث والمقدر بـ  10.80
المعياري للعينة الثانية والـذي   االنحرافمن ملم أقل  1.55المعياري للعينة األولى فقد قدر بـ 

ة في المسافة بين السـطور  مما يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي، ملم 2.30قدر بـ 
) ت(أقل مـن قيمـة    0.05ة المحسوبة والمساوي) ت(وذلك ألن قيمة ، يد بين العينتينفي خط ال
  .الجدولية

إال في ميول خط اليد الذي تأكد وجـود   حثوهذه النتائج تثبت صحة الفرضية السابعة للب
    . ه الخاصية من خصائص خط اليدفروق بين الجنسين في هذ
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  :تفسير النتائج حسب فرضيات البحث :أوال
   :تفسير نتائج الفرضيـة األولـى -1

تتعلق الفرضية األولى بأن تكون ميول خط التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفـع  
  . خط اليد اتجاهفي عكس 

أن ميول خط يد معظم التالميذ ذوي مستوى ) 26(وقد اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
وهذا ما أكده ، % 70.90حيث قدرت نسبتهم بـ ، خط اليد اتجاهمتحان المرتفع كان في قلق اال

أي أن ميـول  ؛ ° 11.16معياري قدر بــ   بانحراف°  80.27المتوسط الحسابي الذي قدر بـ 
خط اليد عكس ما أشارت إليه الفرضية بأن تكون  اتجاهكتابة معظم أفراد عينة البحث جاءت في 

البعض منهم جـاءت ميـول   ، أما الباقي من أفراد عينة البحث. خط اليد تجاهاالميول في عكس 
والـبعض    % 17.27حيث قدرت نسبتهم بـ ، ° 93 –° 87أي بين الزاوية ؛ كتابتهم عمودية

  . % 11.81بـ حيث قدرت نسبتهم ، دخط الي اتجاهاآلخر جاءت ميول كتابتهم في عكس 
هذه الفئة بقلـق   اتسامخط اليد إلى  اتجاهالعينة في وترجع الباحثة ميول كتابة معظم أفراد 

حالة القلق حالة انفعالية موقفية مؤقتة تنشط : " ن بأ Spielbergerحيث يذكر سبيلبرجر  الحالة 
وتـنخفض أو تختفـي هـذه    ، في مواقف الضغط والشدة التي يدركها الفرد كمواقف مهددة لذاته

، أما سمة القلق كسمة من سمات الشخصـية . ت التهديدالحالة بقدر زوال مصدر التهديد أو أمارا
أو يستثار هـذا  ، فهي استعداد نسبي كامن في الفرد نتيجة خبرة متعلمة في مواقف مؤلمة سابقة

  ) 194ص، 1990، أبو العال في(. "االستعداد بمثيرات من داخل الفرد أو خارجه 
وهي الميول الشـائعة  ، الكتابة اتجاهولهذا جاءت ميول كتابة معظم أفراد عينة البحث في 

والثبـات   االتزان اتجاهوهو  )25ص، 2004، عطية(. التي يتجه إليها األفراد الطبيعيين في الكتابة
أشـار إليـه    كمـا ، باالنفعال عندما يثار بموقف انفعالي معين كموقف االمتحان مثال االتساممع 

الضغوط لديه ويشعر بالعجز بمجرد أنـه  فيدرك الفرد التهديد وتزداد شدة  .خبراء الجرافولوجيا
فترتفع عنده حالة القلق الذي يعـوق قدرتـه   ، ويسيطر عليه الخوف من الفشل، في موقف تقويم

 Sarasonدراسـة  : وهذا ما أكدته الدراسات السابقة منها . ى األداء فينعكس ذلك على نتائجهعل
)1957 (،Splielberger  )1962( ،Cosc )1964 (، Doctor )1969( ،Morris & 

Liebert )1970( ،Deffenbacher )1971( ، أمينة كاظم)كايد عثمان و حةبأبو ص ،) 1973
 ،) 1983( ،Sewitch  )1984( Zats & Chassin ,) 1982(كمال إبراهيم مرسي ، )1974(

Hunsley  )1985 (  زكرياء توفيق)محروس الشناوي  محمدو محمود ماهر الهواري، )1986
 عبد العزيز ميهوب الـوحش  ،) 1988( زيتون موسى أبو، )1988(اظم ولي آغا ك ،) 1987(
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) 1995(عيد  ،) 1993(مرزوق عبد المجيد مرزوق ، )1992(ب االطو دسيد محمو ،) 1991(
،Janice  )1996 ( ,عبد اهللا بن طه الصافي و)2002( ،Jaradat  )2004( ، Takahashi & 

Newmen )2005( ،وBrain )2006( .خط  اتجاهالفئة التي جاءت ميول كتابتها في عكس  أما
، فاألرجح أنها تتسم بقلق السمة الذي يعد من سمات الشخصية % 11.81اليد والتي تقدر بنسبة 

ويسـتثار هـذا   ، فهو استعداد نسبي كامن في الفرد نتيجة خبرة متعلمة في مواقف مؤلمة سابقة
   )194ص، 1990، أبو العال(. االستعداد بمثيرات من داخل الفرد أو خارجه

كما تبين أن الفرد الذي لديه سمة القلق يكون أكثر تنبها ووعيا من اآلخرين لدرجة الخطر 
  )577، 1990، كفافي وآخرون(. والتهديد الذي يستثير القلق

تبعا لنشاط المخ تكون حركـة  و، والكتابة هي نتاج الجهاز الحركي الذي يحركه الشخص
فـإذا كـان مـثال    . فرد تكون كتابته سواء في ميل الخط أو حجمه أو غيرهوحسب نفسية ال اليد

بالحروف نزوال أسفل السـطر   اتجهوإذا كان قلقا ، بالحروف صعودا أعلى السطر اتجهمبتهجا 
ولكن ميول خط يد التالميذ الذين يعانون من حالة القلق كما تبين  )81ص، 1995، الحفني(. وهكذا

وبعضها اآلخـر جـاء عمـودي    ، خط اليد وهم األكثرية اتجاهاء في في نتائج البحث بعضها ج
كد بأن الشخص الذي يعاني مـن الضـغط   مما يؤ، اتجاه خط اليدوالبعض اآلخر جاء في عكس 

تبعا أي أن ميوله الخط تكون متغيرة ؛ والقلق والعصبية يكتب على عدة أوضاع وال وحدة بينهما
ويعبر هذا عن التغير في  )65ص، 1995، الحفنـي (. جرافولوجياخبراء الكما أكده لحالته االنفعالية 

  )27ص، 2004، عطية(. االنفعال واالنتباه والتركيز بحسب المواقف التي يتعرض لها الفرد
 Eysenckوتأتي هذه النتائج مخالفة لنتائج بعض الدراسات السابقة منها دراسـة أيزنـك   

أن تحدد المتغيرات التي اعتمدتها فـي   Maroomالذي طلب من الجرافولوجية ماروم ) 1961(
فحددت مجموعة من المتغيرات منها ميل الحروف ، الة القلق التي يعاني منها المرضىوصف ح
وإن كانت هذه الدراسة أجريت علـى فئـة    )Eysenck , 1961 , p85(، خط اليد اتجاهفي عكس 
خلل جوانب عديدة من حيـاة  ي يتوبالتالي القلق الذي تعاني منه هو القلق المرضي الذ، المرضى

مما  )74ص، 2000، زهران(. وبكارثة وشيكة ز بخوف منتشر وشعور من نقص األمنويتميالفرد 
حروفها مـرة كبيـرة   ، نازلة لألسفل، ينعكس ذلك على كتابة هؤالء فتأتي الكتابة راجفة متقطعة

سافة بين الكلمـات  توزيع الم، الضغط غير متساوي، ومرة ضيقة، ومرة واسعة، ومرة صغيرة
األسطر والهوامش ملتوية وغير ذلك من الخصائص التي تتميـز بهـا   ، والسطور غير منتظمة

     )delachaux et bousquet , 1960 , pp23-25(. القلقتابة األفراد الذين يعانون من ك
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الذين يعانون من قلـق   ونخلص إلى أن البحث الحالي حاول أن يختبر ميول كتابة التالميذ
ميـول   باتجـاه كتابتهم هذه الفئة تتميز أفراد فتأكد أن معظم ، أي ذوي المستوى العالياالمتحان 

وأصحاب هذا الميول يتميزون بالطاقة والحماس كما أشـار إليـه   ، خط اليد اتجاهالحروف في 
، )McNichol )1994( ،Hollander )1999: معظم خبراء تحليل الخـط اليـدوي أمثـال    

Dines )2001 (Baggett )2002( ،Imbirman )2003( ،ــرهم ــجان(. وغي /  03/  14، الس
إال أن ميـولهم  ؛ على الرغم من مرور هؤالء بمواقف انفعالية مؤقتة تؤثر على كتـابتهم  )2007

واألخرى فـي  ، ميول حروفها عمودية توتبقى فئة قليلة ممن كان. خط اليد اتجاهتبقى دائما في 
  . اتجاه خط اليدعكس 

فهو يتأثر بعوامل سـيكولوجية  ، بأن كل فرد له شخصيته الخاصة في الكتابة يعكس وهذا
تجعله منفردا عن اآلخرين على الرغم من أن الفرد يبدأ تقليد الخط عند التعلم ويتعرض لـنفس  

وذلك ألن الشخصية  )61ص، 2004، عطية(. إال أنه يتميز عن اآلخرين؛ القواعد التي تحكم الخط
حيث تأكد مثال أن الشخص الذي تبتر ذراعـاه ويضـطر أن   ، يقررها العلم الخطية حقيقة ثابتة

طه على نفس الطريقة فإنه بنهاية التدريب يأتي خ، يتدرب ليكتب بفمه أو بإحدى قدميه أو ذراعيه
     )65ص، 1995، الحفني(. كان له قبل أن تبتر ذراعاه أو قدماه والشكل الذي

    :تفسير نتائج الفرضيـة الثانيـة -2
المتحان تتعلق الفرضية الثانية بأن يكون الشكل الغالب لخط يد التالميذ ذوي مستوى قلق ا

  .المرتفع عبارة عن مثلثات
أن عدد المثلثات للحروف المحددة في كتابة ) 27(وقد اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

ثات متساوي مـع  أي أن عدد المثل؛ % 70حيث بلغت النسبة ، معظم أفراد عينة البحث متوسط
لكـن النتـائج   ، وهو عكس ما أشارت إليه الفرضية، في كتابة هذه الفئةأو مختلط عدد الدوائر 

حيث تقـدر  ،  اصغيرفي كتابتهم عينة البحث كان عدد المثلثات أفراد أشارت كذلك إلى أن ربع 
ومـا يؤكـد    .متوسطافي كتابتهم لبحث كان عدد المثلثات عينة اأفراد وباقي ، % 30النسبة بـ 

أي أن عـدد  ؛ 3.32معياري قدر بــ   وبانحراف 18.30ذلك المتوسط الحسابي الذي قدر بـ 
وباقي أفراد العينة كان كان متوسطا المثلثات للحروف المحددة في كتابة معظم أفراد عينة البحث 

  . كذلك صغيرا في كتابتهمعدد المثلثات 
بـأن األفـراد    وي خبـراء الجرافولوجيـا  ا أشارت إليه دعاوتأتي هذه النتيجة منافية لم

كتـابتهم  الغالـب ل شكل الالعصبيين وسريعي االنفعال والذين يتعرضون للضغوط بسرعة يكون 
عبارة عن مثلثات  بمعنى أن الحروف المغلقة كالميم والصاد والضاد والطـاد والظـاد والفـاء    
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حيث  )66ص، 1995، الحفني(. أي ذات زوايا؛ وغيرها تميل أن تكون على شكل مثلثات ،والقاف
فمن المفتـرض  ، أن بعض هذه السمات يتميز بها األفراد الذين يعانون من مشكلة قلق االمتحان

  . أن يكون الشكل الغالب لحروف كتاباتهم عبارة عن مثلثات
يكـون   نلألفراد الذيالسمات التي حددها خبراء الجرافولوجيا  وقد يعود السبب في أن هذه

التي حللـت كتابتهـا    -إلى كون هذه الفئات . حروف كتابتهم عبارة عن مثلثاتالشكل الغالب ل
ت قلق السمة الذي يعتبر من سمامن ربما ممن تعاني  –هذه السمات من خالل ذلك  تواستخلص

ويدل على استعداد سلوكي كامن للقلق يكتسب في الطفولة ويظل ثابتا فـي   الشخصية المزاجية،
اه من فرد آلخر حسب االستعدادات الجينية والخبرات المؤلمـة التـي   ويختلف مستو، حياة الفرد
تجـاه سـلوكي   بعبارة أخرى فهو استعداد طبيعـي وا و )169ص، 2002، آل مشرف(. يتعرض لها

  ) 8ص، 1993، بدر(. يجعل الفرد قلق ويعتمد بصورة أساسية على الخبرة الماضية
ر للحروف المحددة في كتابـة معظـم   وتفسر الباحثة تساوي عدد المثلثات مع عدد الدوائ

، معـين أفراد عينة البحث إلى كون هذه الفئة تعاني من قلق الحالة الذي يرتبط بموقف أو ظرف 
، 2009، بـالن (. ويعتمد بصورة أساسية ومباشرة على الظروف الضاغطة التي يتعرض لها الفرد

، العجمـي (. وتنتهي باختفائهأي هو حالة طارئة مؤقتة تكون نتيجة مثير تستثار بحضوره ) 18ص
   )27ص، 1999

ولهذا كان عدد المثلثات في كتابة معظم التالميذ ذوي مستوى قلـق االمتحـان المرتفـع    
بمعنى أن السمات التي يتميز بها هؤالء من سرعة االنفعـال والعصـبية والحساسـية     .امتوسط

وديبريو ، )Boutin & Tosi )1983الشديدة وضعف الثقة بالنفس كما أشار إليها باوتن وتوسي 
Depreeuuw )1984( ،ط بموقف مؤقت تنتهي بزوالـه ترتب .) فـرح  ؛ 302، ص1987، شـعيب

  ، )27ص، 1993، وآخرون
حيث ، )ف االمتحانموق(فشكل الكتابة يتغير بسرعة بزوال هذا الموقف االنفعالي  وبالتالي

أي ؛ جزءا متغيرا يتبع االنفعاالتأكد خبراء الجرافولوجيا أن للخط جزءا ثابتا ال يمكن تغييره و
     . )65ص ، 2004، عطية(يتغير بتغير هذه االنفعاالت 

  :تفسير نتائج الفرضيـة الثالثـة -3
مستوى قلق االمتحان المرتفـع  تتعلق الفرضية الثالثة بأن يكون حجم خط يد التالميذ ذوي 

  .صغير
م أفراد عينة البحث فـي  أن حجم خط معظ) 28(وقد اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

حيث تقدر نسـبتهم فـي هـذه    ، المنطقة العليا والمنطقة الوسطى والمنطقة السفلى كان صغيرا
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أي أن حجم خط هذه ؛ % 89.98و % 96.36و % 67.26: المناطق الثالث على الترتيب بـ 
  . الفئة في هذه المناطق الثالثة كان صغيرا

المتوسـط  أيضا ما أشار إليـه  وما يؤكد ذلك ، ضيةوهذه النتائج تؤيد ما أشارت إليه الفر
وهي قيم تشير إلـى أن  ، ملم على الترتيب 1.94ملم و 1.76ملم و 2.37الحسابي الذي قدر بـ 

وتبقى فئة من عينة البحث ممن كان حجم كتابتها يتراوح بين المتوسط والكبيـر   الحجم صغير،
ـ   في المناطق الثالث  حيث قدرت نسبة الفئة التي كان             حجم خطها كبير في المنطقة العليـا بـ

أما نسبة الفئة التي كان حجم خطهـا  ، % 22.72والحجم المتوسط في نفس المنطقة بـ  % 10
، % 3.63والحجم المتوسط في نفس المنطقة بــ   % 00في المنطقة الوسطى قدرت بـ  اكبير

والحجـم  ، % 3.63في المنطقة السفلى قدرت بـ  اخطها كبيروكذلك نسبة الفئة التي كان حجم 
  . وهي نسب ضئيلة ال يمكن أخذها بعين االعتبار، % 6.36المتوسط في نفس المنطقة بـ 

ـ ، خبراء الجرافولوجيادعاوي بعض وتأتي هذه النتائج مؤيدة لما أشارت إليه  راد بأن األف
 , Holder(. ء والموضوعية والتركيز وغيرهايتميزون بالذكا ،رالذين تتميز كتابتهم بحجم صغي

1974 , p51( فمن المحتمل أن تتميز  من قلق االمتحان إال أن أفراد عينة البحث هم ممن يعانون
إال أن مرورهم بموقف االمتحان مـن حـين   ، كالذكاء والتركيزببعض هذه السمات  شخصياتهم

العقليـة كمـا أكـدت دراسـة أيزنـك      فيؤثر في عملياته ، يجعل تأثيره مؤكد على الفردآلخر 
Eysenck )1979( ، حيث أشارت نتائجها إلى أن القلق يقلل من مستوى التركيز واالنتباه اللذين

كمـا   )16ص، 1999، مسـعود والقريوتي في (. يعتبران من العوامل الهامة في أداء االمتحان بنجاح
وكية فتظهـر بعـض المظـاهر    يؤثر على النواحي األخرى كالنواحي النفسية والجسمية والسـل 

كالشعور بالضيق والخوف واإلحساس الدائم بتوقع الهزيمة والعجز وعدم القدرة على القيام بمـا  
وكذلك ظهور بعض التغيرات  )5ص، 1988، ابو زيتون(. ينبغي أن يقوم به في الموقف االختباري
، وجفـاف الفـم  ، غثيانوال، والتعرق، وسرعة التنفس، الفسيولوجية كزيادة معدل ضربات القلب

  )   122ص، 1998، القريطي(. وغيرها
خبراء كما أشار إليها  والصغير جدا وهذه المظاهر نجدها عند األفراد ذوي الخط الصغير

ويشعرون بالضعف في كل عمل ، بأن هؤالء يشعرون بالضغط والتوتر باستمرار الجرافولوجيا
، 2004، عطية(. بير المستمر عن اإلعياء والتعبباإلضافة إلى التع، ويشعرون باإلحباط، ينجزونه

، عسـكر (. وهي كلها سمات سلبية من المعتاد أن يكتب المتميز بهذه السمات بخط أصغر )67ص
   )173ص، 2004

الـذي  ) Eysenck )1961وكذلك تأتي هذه النتائج مؤيدة لما أشارت لها دراسة أيزنـك  
الـة  متغيرات التي اعتمدتها في وصـف ح أن تحدد ال Maroomطلب من الجرافولوجية ماروم 
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 . فحددت مجموعة من المتغيرات منهـا حجـم الخـط صـغير    ، القلق التي يعاني منها المرضى
)Eysenck , 1961 , p85 (     

ئة تعاني مـن مشـكلة قلـق    حيث أنها أجريت على ف، وهذا ال يتنافى مع الدراسة الحالية
أو حتـى وإن تعرضـت لمثيـر     ،موقف التقويموبالتالي عندما تمر بموقف ضاغط ك االمتحان،

ـ   أو االنفعاليـة أو   ةمؤقت فإنها تظهر عليها الكثير من األعراض سواء على الناحيـة المعرفي
والشعور بالضيق وفقـدان  لكفاءة وضعف االنتباه والتركيز كالشعور بعدم ا، الجسمية أو السلوكية

أبـو  (. حية الجسمية فتظهر عدة أعـراض والتي تنعكس على النا، الخ... الثقة بالنفس والخوف 
حيـث أكـدت بعـض      )6ص، 1995، الشـعراوي ؛ 153، ص1992الطـواب،  ؛ 5ص، 1988، زيتون

 Doctor )1969  (Deffenbacher )1981( ،Zatz&Chassinالدراســات منهــا دراســة 
)1983( ،Cassady )2001 (،Sullivan )2002 (وJaradat )2004 (  بـين  العالقة السـالبة

  .قلق االمتحان واألداء مكونات
، األفراد الذين يعانون من القلق وهذه األعراض ال تختلف عن األعراض التي تظهر على

وهـؤالء أكثـر   ، خبراء الجرافولوجياحيث تبدو كتابتهم صغيرة إلى صغيرة جدا كما أشار إليها 
  )67ص، 2004، عطية(. عرضة لإلصابة باألمراض النفسية كالقلق مثال

  :تائج الفرضيـة الرابعـةتفسير ن -4
سـتوى  تتعلق الفرضية الرابعة بأن تكون المسافة بين الكلمات في خط يد التالميذ ذوي م

  .قلق االمتحان المرتفع صغيرة
بأن المسافة بين الكلمات في خط يد أكثر من ) 29(وقد اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

وباقي أفراد عينة البحـث   % 54.54ـ حيث قدرت النسبة ب، عينة البحث صغيرةأفراد نصف 
وأقلية قليلـة   % 44.54كانت المسافة بين الكلمات في كتابتهم متوسطة حيث قدرت النسبة بـ 

  .% 0.90حيث قدرت النسبة بـ ، جاءت المسافة بين الكلمات في كتابتهم كبيرة
 الذي قدر بـوما يؤكد ذلك المتوسط الحسابي ، وهذه النتيجة تؤيد ما أشارت إليه الفرضية

وهي قيم تشير إلى أن المسافة بـين الكلمـات   ، ملم 0.82ملم بانحراف معياري قدر بـ  2.99
وتبقى فئة من عينة البحث ممن كانت المسافة بين الكلمات في  ،صغيرة لمعظم أفراد عينة البحث

  .بتها تتراوح بين المتوسط والكبيركتا
خبـراء  لمات مؤيدة لما أشارت إليـه دعـاوي   وتأتي هذه النتائج بالنسبة للمسافة بين الك

فـذلك  ، بحيث تتقارب الكلمـات بشـدة   ،راد الذين تكون كتابتهم مضطربةبأن األف الجرافولوجيا
ألن الكاتب لديـه زخـم مـن    ؛ يعكس اضطراب في التفكير بسبب ما يعانونه من انفعال وتوتر
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، 1995، الحفنـي (. لك على الخطفينعكس ذ، األفكار غير المرتبة والتي لم يمحصها بسبب توتره
بأن هؤالء يكونون متوترين وينزعجـون   خبراء الجرافولوجياأشارت أيضا دعاوي كما  )62ص

      )153ص، 2004، عسكر( . بكثرة بسبب حساسيتهم الزائدة
دراسـة بـاوتن   : وتتفق هذه الدعاوي مع ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة منهـا  

ــي  ــو ، و)Boutin & Tosi )1983وتوس ــبيلبرجر ، )Depreeuw )1984ديبيري وس
Spielberger )1980 ( وساراسونSarason )1990( ، وغيرها بأن األفراد الذين يعانون من

شدة ، االنزعاج حول أدائهم: درجة عالية من قلق االمتحان يتسمون بمجموعة من السمات منها 
يضطرب تفكيرهم وينشـغلون بأفكـار   ، غالبا يكونون متوترين الحساسية وضعف الثقة بالنفس،

، فـي الطيـب  ؛ 302، ص1987فـي شـعيب،   (. تتعلق بالذات تعوق النشاط المعرفي المتعلق بالمهمة
  ) 74ص، 2007، محمدفي ؛ 27ص، 1993، في فرح وآخرون ؛11ص، 1988

وتتفق كل هذه النتائج فيما يخص المسافة بين الكلمات مع ما توصلت إليه بعض الدراسات 
 Maroomالذي طلب من الجرافولوجية ماروم ) Eysenck )1961أيزنك ة منها دراسة السابق

فحـددت  ، الة القلق التي يعاني منهـا المرضـى  أن تحدد المتغيرات التي اعتمدتها في وصف ح
حتى وإن كانت الفئة التي أجري عليها ، مجموعة من المتغيرات منها ضيق المسافة بين الكلمات

وال شك أن تظهر على  .هاء الموقفتقلق الحالة وهو قلق موقفي ينتهي بإنالبحث فئة تعاني من 
وهي ال تختلـف  ، مظاهر تنعكس على نفسيتها في هذه المواقف الضاغطةيد من العدهذه الفئة ال

  . كثيرا عن المظاهر التي تظهر على المريض بالقلق
بالمسـافة   )نصـف المـن  أكثـر  (عينة البحث  معظم أفراد تميز كتابةأن بوتفسر الباحثة 

عينة البحث تقريبا بالمسافة المتوسطة بين أفراد وكذلك اتسام كتابة نصف الصغيرة بين الكلمات، 
وهذا يعني أن ، إلى اتسام كتابة أفراد عينة البحث بالمسافات غير المنتظمة بين الكلمات ،الكلمات

، ومرة أخرى تكون متوسطة المسافة بين الكلمات في كتابة أفراد عينة البحث مرة تكون صغيرة
كلمات من السـطر  (وهو ما تم مالحظته أثناء قياس المسافات بين الكلمات في العينات المحددة 

وبأخذ المتوسـط الحسـابي صـنفت    ، المسافات واحدةحيث لم تكن ، )ل واألوسط واألخيراألو
  .المسافات إلى صغيرة ومتوسطة

بأن األفراد الذين كانت المسـافات   لجرافولوجياخبراء اوتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه 
غير منطقيين بسبب تـوترهم وقلقهـم وكـذلك    أفراد هم ، غير منتظمةبين الكلمات في كتابتهم 

مـع مـا    يتفقوهذا . )62ص، 1995، الحفني(. أحكامهم سريعة بسبب ضعف انتباههم وتركيزهم
انون من درجـة عاليـة مـن قلـق     أن األفراد الذين يع )Sarason )1980 ساراسونأشار إليه 

ز على العواقب الوخيمة المترتبـة  يركمن أمثلتها التمتحان يتصفون بمجموعة من الخصائص الا
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ص ، 1990، كفافي وآخرونفي (. وتحسينه على عدم الكفاءة في األداء بدال من التركيز على األداء
583 (  

  :تفسير نتائج الفرضيـة الخامسـة -5
سـتوى  سة بأن تكون المسافة بين الكلمات في خط يد التالميذ ذوي متتعلق الفرضية الخام

  .قلق االمتحان المرتفع صغيرة
المسافة بين السطور في كتابة التالميـذ   بأن) 30(وقد اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

أفـراد  فقد تبين أن أقلية قليلة من ، ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع كانت متوسطة إلى كبيرة
، % 5.45ينة البحث كانت المسافة بين السطور في كتابتهم صغيرة حيث قدرت النسـبة بــ   ع

وباقي أفراد عينة البحث ممن كانت المسافة بين السطور في كتابتها تتـراوح بـين المتوسـط    
  . % 44.54و % 50حيث قدرت النسبة على الترتيب بـ ، والكبير

وما يؤكد ذلك المتوسط الحسابي الذي قدر  .ةوهذه النتيجة مخالفة لما أشارت إليه الفرضي
وهي قيم تشـير إلـى أن المسـافة بـين     ، ملم 2.20ملم بانحراف معياري قدر بـ  10.78بـ 

أفراد عينة البحث كانت بقى أقل بقليل من نصف وي، لنصف عينة البحث كانت متوسطةالسطور 
بـين السـطور   مسـافتها  كانت ث عينة البحأفراد وأقلية قليلة من  ،بين السطور كبيرة مسافتها
  .صغيرة

خبراء فتأتي هذه النتائج بالنسبة للمسافة بين السطور مخالفة لما أشارت إليه بعض دعاوي 
بأن األفراد الذين تتميز كتابتهم بضيق المسافة بين السطور فـإنهم ال يسـتطيعون    الجرافولوجيا

إال أن  )Santoy , 1989 , pp6-8(. وينزعجون بسرعة، تنظيم أفكارهم بسبب ما يعانونه من توتر
نتائج البحث أكدت أن معظم أفراد عينة البحث كانت المسافة بين السطور في كتابتهم متوسـطة  

بأن هؤالء يتميزون  خبراء الجرافولوجياوهذا يتفق مع ما أشارت إليه بعض دعاوي . إلى كبيرة
  . بالقدرة على تنظيم األشياء واألفكار

أيزنـك  فيما يخص المسافة بين السطور مخالفة لما أشارت إليه دراسة كما جاءت النتائج 
Eysenck )1961 ( عندما حددت الجرافولوجية مارومMaroom     بعـض المتغيـرات التـي

  .فحددت ضيق المسافة بين السطور، تها في وصف حالة القلق لدى المرضىاعتمد
عينة البحث إلى كون هذه الفئة وترجع الباحثة اتساع المسافة بين السطور في كتابة أفراد 

كتسبوه أثناء تدريبهم على تعليم الخط في بعض لكتابة على صفحات مسطرة بسبب ما ااتعودت 
حيث أن بعض المعايير التي تستخدم في تعليم الخط العربي هي الكتابة على ، المراحل التعليمية

بتسطير الصفحة والكتابة على  فنجد المدرس يعمل على تنبيه طالبه أثناء تعليمهم الخط، السطر
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ولهذا عندما قدمت ألفراد عينة البحث أوراق غير مسـطرة   )10/06/2007، تاريخ الخط(. السطر
إلى درجـة  ، لجئوا إلى توسيع المسافة بين السطور لكي تكون واضحة ومفهومة بالنسبة للقارئ

عندما طلب مـنهم الكتابـة أثنـاء    أن البعض منهم لجأ إلى تسطير الورقة والكتابة على السطر 
ولكـن اسـتبدلت لهـم    ، دائمـا ألنهم تعودوا الكتابة على السطر ؛ تطبيق مقياس تحليل خط اليد

فلجئوا إلى توسيع المسافة بين السطور لزيـادة  األوراق وطلب منهم الكتابة بدون تسطير الورقة 
  . دقة ووضوح الكتابة

  :تفسير نتائج الفرضية السادسة –6
الفرضية السادسة بأن يكون الضغط على الورق في خط يد التالميذ ذوي مسـتوى  تتعلق 

  .)ثقيل(لق االمتحان المرتفع شديد ق
بأن الضغط على الورق في كتابـة معظـم   ) 31(وقد اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

ذ إ؛ حيث ظهرت بروزات الخط في الورقة الرابعة والورقة الخامسـة ، أفراد عينة البحث شديد
بـانحراف   93.81وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي الذي قدر بــ  ، % 96.36تقدر النسبة بـ 
، حيث أن بروزات الخط ظهرت في الورقة الرابعة والورقـة الخامسـة  ، 10.70معيار قدر بـ 

إذ قـدرت  ؛ وتبقى أقلية قليلة من أفراد عينة البحث كان الضغط على الورق في كتابتهم متوسطا
  .% 3.63النسبة بـ 

وكذلك مؤيدة لما أشارت إليه بعض دعـاوي  ، السادسة وتأتي هذه النتيجة مؤيدة للفرضية
، )Low )1999( ،Hollander )1999( ،Hammer )2002من أمثـال   خبراء الجرافولوجيا

؛ وغيرهم حيث أكدوا أن الشخص الذي وصلت حدة كتابته إلى الورقة الرابعة والورقة الخامسـة 
العصـبية  : ى القلم وكأنه يعتدي على الورق فهو يحمل بعض الصفات منهـا  أي أنه يضغط عل

. والتمتع بالطاقة العالية المتفجرة والحماس وقلة التركيـز ، وسرعة االنفعال والعدوانية والصالبة
 )14/03/2007، الســجان؛ 14/03/2007، الرمضــان، 47ص، 2004، عطيــة؛ 59ص، 1995، الحفنــي(

دراسة سارسـون  : مع ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة منها وبعض هذه الدعاوي تتفق 
Sarason )1975( ، ودراسة سبيلبرجرSpielberger )1980( ، ودراسة ديبيريوDepreeuw 

، بة وعدوانيةبأن األفراد ذوي القلق المرتفع يكونون أكثر صال وغيرها من الدراسات ) 1984(
، الطيب، 302ص، 1987، شعيب(. با ما يكونون متوترينوغال وسريعي االنفعال،وشديدي الحساسية 

  )   11ص، 1988
وكذلك تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات الجرافولوجية منها دراسـة  

أن تحـدد بعـض    Maroomعندما طلب من الجرافولوجية ماروم ) Eysenck )1961أيزنك 
فحددت مجموعة من المتغيـرات  ، المرضى المتغيرات التي اعتمدتها في وصف حالة القلق لدى
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حتى وإن كانت الفئة التي أجري عليها البحث فئة تعاني من  .منها الضغط الثقيل أو غير المنتظم
وهو حالة انفعالية مصحوبة بمشاعر التوتر والقلق مرتبطة بموقـف معـين تـزول    ، قلق الحالة

غم من أن حالة القلق مؤقتة وسريعة وعلى الر )9ص، 2001، عيسى(. بزوال التغيرات التي تبعثه
وقد تبقى زمنا إضافيا إذا ، الزوال غالبا فإنها تتكرر وتعاود الفرد عندما تستثيرها منبهات مالئمة

ولذلك فالسمات التي تميز هذه الفئـة ال   )73ص، 2000، زهران(. ما استمرت الظروف المثيرة لها
في المرضى بالقلق الذي يعد  Maroomروم تختلف عن السمات التي توسمتها الجرافولوجية ما

أي أن هذا النوع من القلق يكون مرتبط بشخصية الفرد أكثـر  ؛ كسمة ثابتة نسبيا في الشخصية
منه بخصائص الموقف الذي حدث فيه القلق الذي يتحدث عنه العلماء كعـرض االضـطرابات   

جة المرتفعة في سمة القلـق  ويعتبر األفراد ذوو الدر )577ص، 1990، كفافي وآخـرون (. العصابية
، زهـران (. كعصابيين ومضطربين نفسيا بميلهم إلى إدراك العالم باعتباره خطرا يهـدد حيـاتهم  

  )74ص، 2000
ارتفاع شدة الضغط على الورق في كتابة أفراد عينة البحث إلـى ارتفـاع    الباحثة وترجع

شط في مواقف الضغط والشـدة  موقفية مؤقتة تنحيث أن قلق االمتحان حالة ، مستوى القلق لديهم
فينعكس ذلك على أدائه للمهام ، فتزداد عنده شدة الضغوط التي يدركها الفرد كمواقف مهددة لذاته

يحمل مستوى عـال مـن   كون فيها الفرد الذي يوال شك أن الحالة االنفعالية التي . المطلوبة منه
ط على القلم بشدة وكأنه يريد أن فيضغ، الكتابة ءقلق االمتحان سوف تؤثر في حركة أصابعه أثنا

  .ينفذ إلى الورقة ويخلص نفسه من كل هذه المشاعر
  :تفسير نتائج الفرضيـة السابعـة -7

تتعلق الفرضية السابعة بعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الجنسين من 
المسـافة  ، قالضغط على الور(ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في بعض خصائص خط اليد 

  .)وميول الخط، شكل الخط، حجم الخط، بين الكلمات والسطور
وبالتـالي  ، غير دالة إحصائيا) ت(أن قيمة ) 32(وقد اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

، شـكل خـط اليـد   : خصائص التالية العدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في 
لكن تأكد وجود فروق ذات ، وحجم خط اليد، على الورقالضغط ، المسافة بين الكلمات والسطور

  .0.01دالة إحصائيا عند مستوى ) ت(حيث كانت قيمة ، داللة بين الجنسين في ميول خط اليد
 الذكور واإلنـاث أي أنه لم توجد أية فروق ترتقي لمستوى الداللة بين متوسطات درجات 

، شكل خط اليد: اليد المتمثلة فيط من ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع في بعض خصائص خ
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ولكن توجد فروق ترتقي ، وحجم خط اليد، والضغط على الورق، المسافة بين الكلمات والسطور
  . في ميول خط اليد الذكور واإلناثلمستوى الداللة بين متوسطات درجات 

ن وقد اتضح أن عامل الجنس ليس له تأثير على عينة التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحـا 
إذ أظهرت نتيجة هذه الفرضية أن كل من الجنسـين قـد   ؛ المرتفع في بعض خصائص كتابتهم

حصال على متوسط مرتفع في بعض خصائص خط اليد بالرغم من أن الذكور حصـلوا علـى   
إال في المسافة بين الكلمات فإن اإلناث حصـلن علـى   ، متوسط درجات أعلى بقليل من اإلناث

  . ولكن هذا االرتفاع لم يرقى إلى مستوى الداللة، ن الذكورمتوسط درجات أعلى بقليل م
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن علم الجرافولوجيا ال يمكن له أن يحدد جنس الكاتب إذا كان 

عينات من الخطـوط    Derek Davisحيث فحص ديريك ديفس، أو أنثى من خالل الكتابة اذكر
، عطيـة (. ستطع أن يميز بينهما على وجه قـاطع فتاة وأقر بعجزه؛ إذ لم ي 600فتى و 600لـ 

ألن كتابة كلى الجنسين تبدوا وكأنها واحدة إال في بعض و )216، ص2004؛ عسكر،  12ص، 2004
أن كتابة الذكور تأتي أكبر من كتابـة  : االختالفات البسيطة كما أكدها بعض الجرافلوجيين منها 

فاألصابع أصغر وأدق والقوة العضـلية  . أرقوالصورة التي تأتي عليها خطوط اإلناث ، اإلناث
كتابة حتى تحتويها كمـا  وعندما تجلس األنثى لتكتب ال تميل على طاولة ال، المحركة لها أضعف

وإنما تجلس األنثى فال ، بصدره الضخم وطوله الذي يمكنه من أن ينكب على الطاولة يفعل الذكر
، وال ذراعها الذي تشد عليه، ترتاح وهي تكتبوال تكاد يدها ، تكاد تملك الطاولة لقصرها نسبيا

وبها بعـض   ،وبالتالي تأتي كتابتها رقيقة صغيرة. ولذا فإن القلم في يدها يمس الورق مسا رفيقا
  )120ص، 2004، عسكر؛ 70ص، 1995، الحفني(. وضغطها أخف على عكس الذكر ،التزيين

ة في شـكل الكتابـة وحجمهـا    لهذا لم توجد أية فروق بين الجنسين ترتقي لمستوى الدالل
والضغط على الورق والمسافة بين الكلمات والسطور على الرغم من أن الذكور حصلوا علـى  

لكن في ميول خط اليد تأكد وجود فروق بين . درجات أعلى بقليل من اإلناث في هذه الخصائص
ـ ) ت(على الرغم من أن قيمة ) 0.01(لمستوى الداللة  ارتقتالجنسين  حيـث  ، ةجاءت منخفض

وهذا يدل على أنه من الممكن . ولصالح الذكور 7.30كان الفرق بين متوسطي درجات الجنسين 
. في بعض الحاالت الخاصة وفي بعض خصائص الكتابة أن نكشف عن جنس الكاتب من كتابته

وهذا ما أشار إليه بعض خبراء الجرافولوجيا بأنه من الممكن في بعض الحاالت أن نكشف جنس 
الجنسين جاءت في اتجاه خط في كتابة كلى  الخطكما تبين من نتائج الفرضية بأن ميول  .الكاتب
  . فقطفي زاوية الميل  بين الجنسين  إال أن هناك اختالفات، اليد
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دراسة كـاظم ولـي آغـا    : وهذه النتائج تخالف ما توصلت إليه الدراسات السابقة منها 
إيمـان   ،)2001(نصرة جلجل ، )2001(ان مكايد عث، )1992( سيد محمود الطواب، )1988(

والتي أكـدت وجـود فـروق بـين     ، )2008(وعبد الحكيم المخالفي ، )2008(فضل عبد ربه 
. بمعنى أن اإلناث يرتفع لديهن مستوى قلق االمتحـان مـن الـذكور    الجنسين في قلق االمتحان

، ض خصائص خط اليدتكون هناك فروق بين الجنسين في بع نستنتج أن أن من الممكنوبالتالي 
. إال في ميول خط اليـد  ،في هذه الخصائصبين الجنسين إال أن النتائج أكدت عدم وجود فروق 

يحملون درجات مرتفعـة علـى   من م) اذكورا أو إناث(ونرجع ذلك إلى كون أفراد عينة البحث 
هم في هذه بينكبيرة وبالتالي من الواضح أن ال تكون هناك فروق ، مقياس مكونات قلق االمتحان

  . الخصائص
  : خالصـة البحث: ثالثا

بعض خصائص خط اليد لـدى التالميـذ    الكشف عنإن من أهداف إجراء هذا البحث هو 
التي تميز كتابة هـؤالء  خصائص ال بهدف تحديد بعض هذه، ق االمتحان المرتفعذوي مستوى قل

م العـاملين والمهتمـين فـي    إلفساح المجال أما، التالميذ الذين يعانون من مشكلة قلق االمتحان
باعتبار . مجاالت اإلرشاد النفسي عند التعامل مع حاالت القلق العام وقلق االمتحان بشكل خاص

أن علم تحليل خط اليد يمكن اعتباره كوسيلة تشخيصـية وعالجيـة للكثيـر مـن المشـكالت      
ز أستاذ الطب النفسي واألمراض كما أكده العلماء واألطباء ومن أمثالهم الدكتور فكري عبد العزي

إلى هذا المجال استطاعت التكنولوجيا الحديثة باستخدام الرسـم   رالكومبيوتالذي أكد أن بدخول 
فالرسم البياني يسجل حركات األيدي في اتجاهات . البياني أن تعطي أبعادا أكثر تحديدا للخطوط

ذلك من شأنه أن يكشف وطريقة اإلمساك بالقلم وكل والضغط كما يسجل سرعة الحركة ، مختلفة
  ) 14/03/2007شخصيتك من خطك ولون قلمك(. حقيقة المشكالت واألمراض

وعدم تحقـق   تحقيق بعض الفرضيات وأجزاء منهاوقد أسفرت نتائج البحث الحالي على 
التي تحققتا كليا، أمـا الفرضـية    سةداس، ومن أمثلتها الفرضية الثالثة والفرضية الالبعض اآلخر
لم تتحقق، وبالتالي والخامسة تحققتا جزئيا، والفرضية األولى والثانية  ةبعالسارضية الرابعة والف

   .تحققت الفرضية العامة في جزء منها ولم تتحقق في الجزء اآلخر
وتتفق نتائج هذا البحث فيما يخص بعض خصائص خط اليد المتمثلة فـي المسـافة بـين    

لدراسات األجنبية منهـا دراسـة أيزنـك    الكلمات والضغط على الورق وحجم الخط مع بعض ا
Eysenck )1961 ( عندما طلب من الجرافولوجية مارومMaroom  أن تحدد بعض المتغيرات

فتوسمته في ضيق المسافات بـين الكلمـات   ، التي اعتمدتها في وصف حالة القلق لدى المرضى
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نتائج هـذا البحـث   كما تختلف . وفي بطئ الكتابة وصغرها وفي الضغط الثقيل أو غير المنتظم
فيما يخص بعض خصائص خط اليد المتمثلة في المسافة بين السطور وميول الخط مع دراسـة  

لة القلق في ضيق اح Maroomعندما توسمت الجرافولوجية ماروم ) Eysenck )1961أيزنك 
كما تختلف أيضـا نتـائج هـذا     .الخط اتجاهوفي ميل الحروف في عكس ، المسافة بين السطور

  . مع بعض دعاوي خبراء الجرافولوجيا شكل الكتابة المليئة بالمثلثاتفيما يخص البحث 
كون الفئة التي طبق عليها  وترجع الباحثة عدم تحقق بعض الفرضيات أو أجزاء منها إلى

ولهـذا  ، تحليل خط اليد فئة تعاني من قلق الحالة الذي يرتبط بموقف مؤقت يزول بزواله مقياس
وكذلك عدد المثلثات متساوي مع عدد الدوائر للحـروف  ، ي اتجاه خط اليدجاءت ميول الكتابة ف

ألنهـم  ، والمسافة بين السطور متوسطة إلى كبيرة في كتابة معظم أفراد عينة البحـث ، المحددة
يمرون بموقف مؤقت يدركون التهديد وتزداد شدة الضغوط لديهم ويشعرون بالعجز بمجرد أنهم 

قد ال تـرتبط بعـض    أو .عراض تزول بزوال الموقف الذي يبعثهلكن هذه األ، في موقف تقويم
هذه الخصائص بقلق االمتحان كسمة من سمات الشخصية بـل تـرتبط بسـمات أخـرى فـي      

مما يستدعي  .أن استجابات التالميذ على مقياس مكونات قلق االمتحان غير حقيقية أو. الشخصية
. هـا مللوصول إلى نتائج دقيقة يمكـن تعمي  ة واستخدام أدوات عديد زيادة البحث في هذا المجال

وكذلك استخدام مناهج آخر كمنهج دراسة الحالة الذي قد يعطينا نتائج دقيقة خاصة لو استخدمت 
   . االختبارات النفسية مثالكمعه األدوات العلمية األخرى 

 ق بـين في ميول خط اليد بوجود فـرو  السابعةكما أن الباحثة تفسر عدم تحقق الفرضية 
وفي بعض خصائص الكتابة يمكـن أن   ،بعض الحاالت الخاصة الجنسين في هذه الخاصية لكون

  .نكتشف أن الكتابة للذكر أو لألنثى
الجرافولوجيين التـي حـاول العلمـاء    نتائج هذا البحث مع بعض دعاوي بعض وتتسق 

فتأكـد أن  ، تأكيدها أو نفيها من خالل القيام بمجموعـة مـن األبحـاث والدراسـات     والباحثون
الدراسات التي أطلعت عليها الباحثة بعضها حاولت أن تربط بين كل عالمة جرافولوجية وبـين  

 Hul & Mongomeryسمة معينة في الشخصية منها دراسة كل مـن هـل ومونتـوجمري    
والبعض مـن  ، Lowise Brawnولويس براون ، )1934(ودراسة مورفي وهارفي ، )1919(

تخدم مجموعة من العالمات الجرافولوجية مجتمعة مـع االسـتدالل   هذه الدراسات حاولت أن تس
 Allport & Vernonألبـورت وفرنـون   دراسة منها ، على سمة واحدة من سمات الشخصية

وليفنسـون وزوبـين   ، )1937( Bobertag بوبرتـاج و، )1934( Harveyوهارفي ) 1933(
Levinson & Zubin )1951 (    ولـور ولبـاين وجولـدرLorr & Lapine & Golder 
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حيث أن هذه الدراسات حتى وإن توصلت إلى معامالت ارتباط ضعيفة تنفي بعـض  ، )1954(
ويتلخص في أن الحركات التي يؤديها ، إال أن هناك نصيب من الصحة، دعاوي الجرافولوجيين

بل هي مرتبطة  ،الشخص أثناء عملية الكتابة ليست من النشاط المعزول عن مركبات الشخصية
   . ما بالعوامل العميقة التي تساهم في تحديد السلوك ارتباطا

فهـي   .ذلك أن الكتابة عملية معقدة تتطلب التنسيق بين األعصاب والعضالت واألفكـار 
ليد وضبط إيقاع العضالت وتعتمد على التناسق بين حركة العين وا، ترتبط بالنمو العضلي للفرد

فهي تكون تحت التأثير  )50ص، 2005، يى الدينمهدي ومح(. وبذلك تعكس كامل الشخصية الدقيقة 
لذا ما يتشكل من أشكال على الورق نتيجة تحريك القلم يكون ، المباشر للنظام العصبي المركزي

فكل حركـة  . وعليه فإن هذه الكتابة بصمة للمخ يمكن قراءتها ودراستها وفهمها. بأمر من المخ
الخط أو ميله أو غير ذلك متعلق بحركـة   فسيولوجية طبيعية تصدر عن الكاتب سواء في حجم

لهذا أكد بعض األطباء منهم الدكتور . ولكل شكل من تلك األشكال تفسير نفسي مختلف، نفسية له
حسين زهدي الشافعي أستاذ األمراض العصبية أن التوتر والقلق والضوضاء تحول دون قيـام  

وأي اضطراب ، كتابة بوظائفها بكفاءةولة عن المن الدماغ واألجزاء األعلى المسؤ الجزء السفلي
وهو الشيء نفسه الذي يحدث عندما يعـاني الشـخص   ، في هذه المناطق يؤدي إلى رداءة الخط

   )14/03/2007، شخصيتك من خطك ولون قلمك(. اضطرابا حسيا أو نفسيا أو عقليا
ناولت عالقة وفي محاولة الباحثة التعرف على الدراسات األجنبية والعربية والمحلية التي ت

أو دراسة بعض خصائص الكتابة لدى التالميـذ ذوي قلـق   ، قلق االمتحان بخصائص خط اليد
فإنها قامت بمراجعة التراث السيكولوجي ولم تعثر على أية دراسة فـي هـذا    المرتفع، االمتحان
على الرغم من أن هناك بعض الدراسات التي حاولـت أن تـدرس   ) حدود إطالعهافي (المجال 
وهذا يرجع أن االهتمام بهذا . قة بين العالمات الجرافولوجية وسمات الشخصية بصفة عامةالعال
ويحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات التـي تتنـاول    ،ع من الدراسات ما زال في بدايتهالنو

ـ من الكثير الكثير من المتغيرات النفسية و الهوامش والتناسـق والسـرعة   خصائص خط اليد ك
  .وغيرها

لص النتائج إلى تحديد بعض خصائص خط اليد لدى التالميـذ ذوي مسـتوى قلـق    وتخ
حيث تأكد أن التالميذ ذوي مستوى قلق ، االمتحان المرتفع خاصة في عامل الضغط على الورق

أي كلما زاد مستوى قلق االمتحـان  ؛ االمتحان المرتفع تتميز كتابتهم بالضغط الشديد على الورق
مما يستدعي القيام بدراسات كثيرة مسـتقبال  ؛ لورق في كتابة هؤالءزادت درجة الضغط على ا

كـذلك  و. االمتحان والضغط في الكتابـة في كل المراحل التعليمية لتأكيد وجود عالقة بين قلق 
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ـ   من تأكد ال ، الحجم الصـغير أن التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع تتميـز كتـابتهم ب
ة بـين الكلمـات   المسـاف (وعدم وجود فروق بين الجنسين في  ،والمسافة الصغيرة بين الكلمات

وتأمل الباحثة أن تدعم نتـائج هـذا   . )الضغط على الورق، شكل الكتابة، حجم الخط، والسطور
البحث مختلف الدراسات الرامية إلى دراسة العالقة بين بعض المشكالت النفسية والتربوية بشكل 

ويكـون  ، لمشكالت باستخدام علم تحليل خط اليـد وعالج هذه ا، خصائص خط اليدبعض عام و
     . بداية لدراسات مستقبلية تسير نحو هذا الهدف

  : توصيـات البحث: ثالثا
  :وهي كما يلي، خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي ينبغي االهتمام بها

بعـد   -لقيـاس  كأحد أدوات االختبار وا) تحليل الخط اليدوي(اعتماد علم الجرافولوجيا  .1
ال سيما مشـكلة  ، في الكشف عن المشكالت النفسية والتربوية -الدراسة العلمية الدقيقة 

  .لتوجيه واإلرشاد النفسي والتربويقلق االمتحان لزيادة فعالية ا
لى السمات الشخصـية  االستعانة بعلم الجرافولوجيا في قطاع التربية والتعليم للتعرف ع .2

  .لدى المتعلمين
بعلم الجرافولوجيا في قطاع التربية والتعليم للتعرف علـى القـدرات العقليـة     االستعانة .3

  . للمتعلمين وفهم أنماط تفكيرهم
 اعتماد علم الجرافولوجيا في قطاع التربية كأحد أدوات االختبار والقياس العلمية الدقيقـة  .4

ليـة  في الكشف عن الموهـوبين لزيـادة فعا   ألدوات والوسائل العلمية األخرىمكملة ل
  .إلشراف وتنمية المهارات والمواهبا

إجراء بحوث ودراسات متخصصة تهتم بدراسة بعض خصائص الخط وعالقتها ببعض  .5
  . المتغيرات النفسية والتربوية

لتكثيـف  ضرورة زيادة البحث في مجال علم الجرافولوجيا وربطه بمجال علم الـنفس   .6
  . في التطبيقات العملية همإمكانية استخدالتأكيد ، البحوث العلمية االستكشافية

  .ي والتربوي على علم الجرافولوجياتدريب المختصين في مجال اإلرشاد النفس .7
نتائج البحث الحالي موضع االعتبار متخذة كافة اإلجـراءات   الهيئات المشرفةأن تضع  .8

  . على المراحل التعليمية األخرى هاتعميمتكثيف هذه البحوث والتي من شأنها يمكن 
التي تستخدم في  بعلم الجرافولوجيا واعتباره كأحد أدوات القياس العلمية الدقيقة االهتمام .9

  .التشخيص والعالج
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لتقديم الخدمات  لتشخيص مشكالت المتعلمينضرورة االعتماد على علم الجرافولوجيا  .10
  .اإلنمائية والوقائية والعالجية بهدف مساعدة التالميذ في حل مشكالتهم

جماعية قائمة على أسـاس علـم الجرافولوجيـا يسـهم فيهـا      إعداد برامج إرشادية  .11
  . المختصون في علم الجرافولوجيا وعلم النفس واإلرشاد النفسي والصحة النفسية

لذلك فمن الضروري األخذ بمبـدأ التـدرج فـي    ، لما كان الخط مهارة حركية نفسية .12
ظهـور  تجنـب  ل، أي إتباع أسلوب في تدريب المتعلمين يالءم نمو المهـارات ؛ تعليمه

  .صعوبات الكتابة
فالكلمات والحروف التي عليه كتابتهـا يجـب أن   . ربط عملية الكتابة بحاجات المتعلم .13

 .وهذا ما يزيد درجة انتباهه نحوها، تكون مشبعة لحاجاته

وهي مرحلة االسـتعداد   .من الضروري إخضاع المتعلم الصغير لمرحلة التهيئة للكتابة .14
ت والتدريب على نواحي النقص العقلي والجسـمي التـي   توفير الخبرا: الغرض منها 

  . تعوق الكتابة حتى يتمكن من الوصول لمرحلة النضج في الكتابة
عقد دورات تدريبية للمدرسين والمرشدين بشـكل خـاص الطالعهـم علـى علـم        .15

تحليل وتدريبهم على كيفية وأحدث التقنيات واألساليب العلمية المكتشفة فيه الجرافولوجيا 
  .مع المشكالت الدراسية باستخدامه التعاملكتابة وال
  :  بحوث ودراسات مقترحة: رابعا 

  : المقترحةوالدراسات تقدم الباحثة فيما يلي بعض البحوث 
لدى عينات من المرحلة  دراسة عن العالقة بين قلق االمتحان وبعض خصائص خط اليد .1

  .الجامعية
 .في الكتابة دراسة عن العالقة بين قلق االمتحان والضغط .2

دراسة عن استخدام علم الجرافولوجيا كوسيلة علمية في تشـخيص بعـض المشـكالت     .3
  .النفسية والتربوية 

  .دراسة عن األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الكتابة .4
 .دراسة عن أنماط الشخصية التي تكشف عنها الكتابة .5

نهج دراسة الحالة لدراسة دراسة لتشخيص بعض المشكالت النفسية والتربوية باستخدام م .6
   .ستخدام بعض االختبارات اإلسقاطيةوتحليل عينة من الخطوط مع ا

دراسة عن بعض خصائص خط اليد األخرى كالهوامش وأسـلوب الكتابـة والتنقـيط     .7
  .تالميذ ذوي قلق االمتحان المرتفعللوالتناسق والسرعة وغيرها 
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فـي  ) Graphotherapy(خط اليد تستخدم برامج إرشادية عن تعديل دراسات مستقبلية  .8
  .بعض المشكالت النفسية والتربوية عالج

 .وق بين الجنسين في خصائص خط اليددراسة عن الفر .9

  .في خصائص خط اليد اسة عن الفروق بين األعسر واأليمندر .10

  .يا في الكشف المبكر عن الموهوبيندراسة عن دور علم الجرافولوج .11
الكتابة إظهار بعض الصعوبات التعليمية كعسر  دراسة عن دور علم الجرافولوجيا في .12

Dysgraphie القراءة وDyslexie.  
ـ  التي تتسمدراسة عن أهم القواعد والصفات الخطية المشتركة في الشخصيات   .13 القلق ب

  .المرتفع
 .المبكر للكتابة باضطراباتهادراسة عن عالقة التعلم  .14
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  ـعالمراجقائمة 
  :ةالمراجع العربي

  :بـالكت
إعداد ، تقديم الشيخ عبد اهللا العاليلي، معجم لغوي، لسان العرب ،)ب س(ابن منظور  - 1

  .بيروت، 3و 1الجزء ، وتصنيف يوسف خياط
، )تطبيق ميداني(اختبارات الذكاء ومقاييس الشخصية  ،)2007(ناصر الدين ، أبو حماد - 2

  . م الكتب الحديثعال، األردن/ عمان 
على المجتمع ) تقنين(المرجع في مقاييس الشخصية  ،)2002(بدر محمد ، األنصاري - 3

  . دار الكتاب الحديث، الكويت، )الكويتي
تصميم البحـث  (مناهج البحث العلمي  ،)2007(فريد كامل ، وأبو زينة، محمد وليد، البطش -4

  . المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار ، األردن/ عمان ، 1ط ، )والتحليل اإلحصائي
دار الشروق للنشـر  ، سوريا/ دمشق ، 1ط، علم الخط والرسوم ،)2004(عفيف ، البهنسي -5

  .والتوزيع 
مناهج البحث العلمي وطرق إعداد  ،)1995(محمد محمود ، والذنيبات، عمار، بوحوش - 6

  .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، البحوث
عادل مصطفى ) ترجمة(، العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية ،)2000(آرون ، بيك - 7
  . دار النهضة العربية، بيروت، 1ط
يوسف مراد ) ترجمة(، ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية ،)1983(جيلفورد ، ب. ج - 8
  . دار المعارف، القاهرة، 6ط
/ األزاريطة، لشخصيةالصحة النفسية وسيكولوجية ا ،)2000(فوزي محمد ، جبل - 9

  .المكتبة الجامعية، مصر/ اإلسكندرية
، الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق ،)1962(سهيلة ياسين ، الجبوري -10
  .مطبعة الزهراء، العراق/بغداد

 1الجـزء ، 1ط ، المدرسة البغدادية في الخط العربـي  ،)2001(محمود شكر ، الجبوري -11
  .بيت الرحمة، العراق/بغداد

بحوث نظرية وتطبيقات تربوية في (التعلم المدرسي  ،)2001(نصرة عبد الحميد ، جلجل -12
  .198-182ص ص ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، )علم النفس التربوي
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المكتبة األنجلو ، القاهرة، أصول البحث االجتماعي ،)1991(عبد الباسط محمد ، الحسن -13
  .مصرية

 1ط، )علم النفس في حياتنا اليومية(الموسوعة النفسية  ،)1995(عبد المنعم  ،الحفني -14
  .مكتبة مدبوكي، القاهرة 

سيد الطواب ) ترجمة(، )الدافعية واالنفعاالت(الشخصية  ،)2000(ليندا ، دافيدوف -15
  .ار الدولية لالستثمارات الثقافيةالد، القاهرة، 1وآخرون  ط 

دار وائل ، األردن/عمان، 1ط ، مبادئ الصحة النفسية ،)2005(صالح حسن ، الداهري -16
  .للنشر والتوزيع

دار الشؤون الثقافية ، العراق/بغداد، 1ط، من آفاق الخط العربي ،)1990(باسم ، ذنون -17
  . العامة

لبنان المؤسسة العربية للدراسات /بيروت، موسوعة علم النفس ،)1979(أسعد ، رزوق -18
         . والنشر

مقياس المكونات اإلدراكية للقلق الموضوعي وكراسة  ،)2004(فوقية حسن ، رضوان -19
                                           .دار الحديث، القاهرة، التعليمات واألسئلة

، مصر/ اإلسكندرية ، )قواعده –تطوره  –نشأته (الخط العربي  ،)ب س(علي ، رواي -20
  .منشأة المعارف

، تاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العالمية ،)2004(آني ،وبيرثييه، آن،زالي -21
        . األوائل للنشر والتوزيع، سوريا/دمشق,  1ط, سالم سليمان العيسى  )ترجمة(

  . دار وائل للنشر والتوزيع، األردن/ عمان ، علم النفــس ،)2006(أحمد يحيى ، الزق -22
   1ط، اإلرشاد المصغر للتعامل مع المشكالت الدراسية ،)2000(محمد حامد ، زهران -23

  .عالم الكتب، القاهرة
دار ، األردن/ عمان ، 4ط ، أساسيات اإلحصاء الوصفي ،)2006(عايش محمود ، زيتون -24

  .عمار للنشر والتوزيع
دار ، القاهرة، علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،)1979(فؤاد البهي ، السيد -25
  .فكر العربيال

، 2ط، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ،)2001(عبد الحميد محمد ، شاذلي -26
    . المكتبة الجامعية، اإلسكندرية
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الصحة النفسية بين  ،)2003(محمد السيد  ،وحالوة، أشرف محمد عبد الغني ،شربت -27
  .ثالمكتب الجامعي الحدي، اإلسكندرية، النظرية والتطبيق

مطبوعات جامعـة  ، قسنطينة، جدول لتحليل اختبار رسم الشجرة ،)1999(محمد  ،شلبي -28
  . منتوري

الجيزة  ، 1ط، العلوم السلوكية ،)2001(عفاف عبد الفادي ،ودانيال، عباس،الشوربجي -29
  .مكتبة النهضة المصرية

أسبابها (نحرافات السلوكية األمراض النفسية واال ،)2008(قاسم حسين ، صالح -30
  .دار دجلة، األردن/ عمان ، )راضها وطرائق عالجهاوأع
/ عمـان ، 1ط ، مقدمة في صعوبات القـراءة  ،)2009(وآخرون ، سناء عورتاني، طيبي -31

  .دار وائل، األردن
دار المعرفة ، مصر/ إلسكندريةا/ األزاريطة ، قياس الشخصية ،)2007(فيصل ، عباس -32

  .الجامعية
  . دار الفكر اللبناني، بيروت، 1ط ، يل النفسي للشخصيةالتحل ،)1994(فيصل ، عباس -33
، مصر/ اإلسكندرية، 4ط ، األبعاد األساسية للشخصية ،)1987(أحمد محمد ، عبد الخالق -34

  . دار المعرفة الجامعية
دار ، القـاهرة ، 3ط ، )النظرية والتطبيـق (القياس النفسي  ،)1998(سعد ، عبد الرحمن -35

   . الفكر العربي
دار قباء للنشر ، القاهرة، 1ط، نظريات الشخصية، )1998(محمد السيد ، عبد الرحمن -36

  . والتوزيع
ار غريب د، القاهرة، بحوث في علم النفس االجتماعي ،)1997(معتز سيد ، عبد اهللا -37

  .للطباعة والنشر والتوزيع
األردن، دار /عمان ،1، طمنهجية البحث في العلوم اإلنسانية ،)2006(عبد الهادي، نبيل  -38

  .األهلية للنشر والتوزيع
  .دار المعارف، القاهرة، 1ط ، أصول علم النفس ،)1999(راجح أحمد ، عزة -39
  .  المؤلف، مصر/ الزقازيق، دراسة الشخصية عن طريق خط اليد ،)2004(رأفت ، عسكر -40
 ، يقة وعلم النفسالشخصية اإلنسانية بين الحق ،)2007(طارق إبراهيم الدسوقي ، عطية -41

  .دار الجامعة الجديدة، مصر/ اإلسكندرية
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، )علم تحليل الشخصية من الخط للغة العربية(الجرافولوجي  ،)2004(فؤاد ، عطية -42
  .مركز البابطين الخيري للتراث والثقافة، الرياض

" جلرسم الر" نسق جديد الختبار (ذكاء األطفال من خالل الرسوم  ،)1993(نعيم ، عطية -43
  .دار الطليعة، بيروت، 1ط ، )دراسة تجريبية

نشأة وتطوير الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي  ،)1980(فوزي سالم ، عفيفي -44
   . وكالة المطبوعات، الكويت، 1ط ، واالجتماعي

الفكر للطباعة دار ، األردن، 1ط، الصحة النفسية ،)2000(حنان عبد الحميد ، العناني -45
  .والتوزيع والنشر

دار  ،األردن/أربد، 5ط، القياس والتقويم في العملية التدريسية ،)2002(أحمد ، عودة -46
  . األمل للنشر والتوزيع

 3ط ، الشخصية نظرياتها واختباراتها وأساليب قياسها ،)2001(رمضان محمد ، القذافي -47
  .المكتب الجامعي الحديث، مصر/ اإلسكندرية

دار الفكر ، القاهرة،  1ط، في الصحة النفسية ،)1998(مطلب أمين عبد ال، قريطيال -48
  .العربي

   )كراسة تعليمات(اختبار القلق المدرسي للمرحلة الثانوية  ،)1984(حسنين ، الكامل -49
  .القاهرة مكتبة النهضة المصرية

 محمد) ترجمة( ، التعايش مع الخوف فهم القلق ومكافحته ،)1998(إزاك م ، ماركس -50
  .دار الشروق، القاهرة، عثمان نجاتي

منهج لدراسة (الشخصية في رسم الشكل اإلنساني إسقاط  ،)1987(كارين ، ماكوفر -51
   . دار النهضة العربية، بيروت، رزق سيد إبراهيم ليلة) ترجمة(، )الشخصية

 س في العلومياالختبارات والمقاي ،)2002(أمين علي  ،وسليمان، صالح أحمد ،مراد -52
  .دار الكتاب الحديث، القاهرة، )خطوات إعدادها وبنائها(النفسية والتربوية 

القياس النفسي وتصميم أدواته للطالب والباحثين في علم  ،)2007(بشير ، معمرية -53
  . منشورات الحبر، الجزائر، 2ط ، )سلسلة دراسات(النفس والتربية 

ديوان ، الجزائر، لنفسي والتربوياإلحصاء والقياس ا ،)1993(عبد الحفيظ ، مقدم -54
  .الجامعية المطبوعات

دار الشروق للنشر ، األردن/عمان، 3ط ، مقدمة في علم النفس ،)1998(راضي ، الوقفي -55
   . والتوزيع
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  :الدوريــات
قلق التعلم والتحصيل الدراسي في اللغة اإلنجليزية  ،)1999(علي بن حمزة ، أبو غرارة -56

، )دراسة ميدانية مقارنة(لمرحلتين الثانوية والجامعية بالمدينة المنورة لدى طالب وطالبات ا
  ، 12المجلد ، 1الجزء ، مركز النشر العلمي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم التربوية

  . 29- 3ص ص 
حالة القلق وسمة القلق وعالقتهما بمتغيري الجنس والتخصص  ،)2001(أمل ، األحمد -57

مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ، )سة ميدانية لدى عينة من طلبة جامعة دمشقدرا(العلمي 
  . 140 – 107ص ص ، 1العدد ، 17المجلد 

دراسة قلق االمتحان وعالقته بالمهارات الدراسية  ،)1986(توفيق زكرياء ، أحمد -58
، 5المجلد، نفسية الجمعية المصرية للدراسات ال، والتحصل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية

      . 164-150ص ص
دراسة تأثير القلق في التحصيل الدراسي لدى طالب ذوي  ،)1989(ــــــــــ  -59

الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة          ، مجلة علم النفس، قدرات عقلية مختلفة
  .87- 77ص ص، 10العدد
بر حضارية في المجتمعين المصري دراسة ع(قلق الشباب  ،)1991(سهير كامل ، أحمد -60

 ، 1العدد، 3الجزء، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية، مجلة دراسات نفسية، )والسعودي
  .414-387ص ص

بتكاري في عالقتها بعادات االستذكار قدرات التفكير اإل ،)2001(علي العباس عبد ، أديبي -61
كلية التربية ، مجلة العلوم التربوية والنفسية، يوقلق االختبار لدى طالب التعليم الثانوي والجامع

  .116 – 78ص ص ,  3العدد ، 2المجلد ، بجامعة البحرين
أثر ممارسة أنماط من األنشطة الرياضية على  ،)1994(سميحة عبد الفتاح ، إسماعيل -62

  . 70- 49ص ص، 9العدد ، المجلة المصرية للدراسات النفسية بالقاهرة، القلق كحالة وكسمة
العالقة والفروق في القلق والسلوك الديني  ،)2002(فريدة عبد الوهاب ، آل مشرف -63

، والتوكيدي لدى عينة من طالبات جامعة الملك فيصل في اإلحساء بالمملكة العربية السعودية
  .195 – 169ص ص ، 61العدد، رابطة التربية الحديثة، مجلة التربية المعاصرة

دراسة لمقياس القلق بوصفه حالة وسمة على عينات من  ،)2003(مخائيل ، أمطانيوس -64
           ، 2العدد، 19المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، طلبة الجامعات السورية

  . 70 – 11ص ص 
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مدى فاعلية فنية التخيل في تخفيض القلق لدى  ،)1993(سماعيل إبراهيم محمد إ، بدر -65
  .18- 08ص ص، 6العدد ، المصرية للدراسات النفسية بالقاهرةالمجلة ، طالب الجامعة

أثر برنامج تدريبي في الكفاءة األكاديمية للطالب على  ،)2001(منى حسن السيد ، بدوي -66
  .200-151ص ص ،29العدد، 11المجلد، المجلة المصرية للدراسات النفسية، فاعلية الذات

المقيمين في دور  لسمة القلق بين المسنيندراسة مقارنة  ،)2009(كمال يوسف ، بالن -67
دراسة ميدانية لدى عينة من المسنين في محافظات دمشق وريفها (سرهم الرعاية أو مع أ
            ،)2و1(العدد ، 25المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، )وحمص والالذقية

  . 47 – 15ص ص 
استخدام طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات  درجة ،)2005(عبد الكريم سليم ، الحداد -68

الجمعية العلمية ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، التعبير الكتابي في كتابتهم
  .42 – 13ص ص ، 1العدد ، 3المجلد، لكليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية

للطالب المعلم بالتربية العملية المصادر القلق النفسي  ،)2005(محمد عبد السميع ، رزق -69
   . 233 – 195ص ص ، 58العدد ، 1الجزء ، المنصورةجامعة مجلة كلية التربية ب، واالقتراحات

عالقة عادات  ،)1990(عبد اهللا سليمان  ،وإبراهيم، الشناوي عبد المنعم الشناوي ،زيدان -70
مجلة ، بالتحصيل الدراسي والقدرة العقليةاالستذكار واالتجاهات نحو الدراسة واالتجاه العام 

  .261-213ص ص، 12العدد ، جامعة الزقازيق، كلية التربية
مجلة دراسات ، دراسة لمدى االرتباط بين القلق والذاكرة ،)1995(محمد نعيم ، شريف -71

  .153-141ص ص، 1العدد، 5المجلد ، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية، نفسية
عادات االستذكار واألسلوب المفضل في التعلم  ،)1995(عالء محمود جاد  ،الشعراوي -72

، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية، وعالقتها بقلق االختبار لدى طالب المرحلة الثانوية
  .34 – 1ص ص ، 29العدد 

قلق االختبار في عالقته ببعض المتغيرات المرتبطة بطالب  ،)1987(محمد  يعل، شعيب -73
، رابطة التربية الحديثة بالقاهرة، مجلة دراسات تربوية، انوية العامة بمدينة مكة المكرمةالث

  .320-297ص ص، 2المجلد ، 8الجزء 
الفروق في القابلية للتعلم الذاتي وقلق االختبارات  ،)2002(عبد اهللا بن طه ، الصافي -74

بالصف األول ثانوي   ومستوى الطموح بين الطالب مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيه
            1العدد، 30المجلد ، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، مجلة العلوم االجتماعية

  .96-69ص ص
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مجلة ، قلق االختبار وعالقته بالدافعية لإلنجاز ،)2009(ريم سالم  ،وعلي، منيرة ،صالح -75
  .157 – 106ص ص ، 1العدد ، 25المجلد ، 1الجزء، جامعة أسيوط، كلية التربية

قلق االمتحان وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عينات  ،)1995(مصطفى محمد ، الصفطي -76
من طالب المرحلة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

       رابطة األخصائيين النفسيين المصرية    ، مجلة دراسات نفسية، )دراسات عبر ثقافية(
  .103-71ص ص، 1العدد، 5المجلد 

مجلة أبحاث ، دراسة لبناء مقياس االتجاه نحو اإلرشاد ،)1995(أحمد ، الصمادي -77
           ، 3العدد ، 11المجلد ، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، األردن/ اليرموك بأربد 

  .  67-31ص ص
المتحان والذكاء والمستوى الدراسي وعالقتهما قلق ا ،)1992(سيد محمود ، الطواب -78

مجلس النشر ، مجلة العلوم االجتماعية، بالتحصيل األكاديمي لطالب الجامعة من الجنسين
  .183-149ص ص، ، 3/4العدد، 20المجلد ، جامعة الكويت، العلمي

دراسة لمستوى قلق االمتحان بين طالب كليات  ،)1988(محمد عبد الظاهر ، الطيب -79
  . 19- 11ص ص،  6العدد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجلة علم النفس، جامعة طنطا

، مجلة كلية التربية، تفسيره –القلق مفهومه  ،)2008(السيد محمد عبد المجيد ، عبد العال -80
   .400 – 385ص ص ، 68العدد ، 1الجزء ، جامعة المنصورة

فعالية إستراتجية دراسية  ،)2001(إبراهيم محمد إسماعيل وبدر،، أشرف أحمد،عبد القادر -81
، جامعة عين شمس، مجلة اإلرشاد النفسي، للتغلب على قلق التحصيل لدى طالب الجامعة

  .45- 01ص ص، 14العدد
العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لدى طالبات  ،)1999(مها محمد ، العجمي -82

مكتب التربية ، مجلة رسالة الخليج العربي، )قسام األدبيةاأل(كلية التربية للبنات باالحساء 
  .51 – 15ص ص ، 72العدد ، المملكة العربية السعودية/الرياض، العربي لدول الخليج

العالقة بين دافعية اإلنجاز وقلق  ،)2006(خالد خليف وهواش،، محمد منيزل،عليمات -83
يزية لدى طلبة المرحلة األساسية والثانوية االمتحان وأثرها في التحصيل في مادة اللغة اإلنجل

تصدر عن كلية التربية بجامعة البحرين ، مجلة العلوم التربوية والنفسية، في محافظة المفرق
  . 222-202ص ص،  3العدد، 7المجلد 
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أثر تغيير اإلجابة في اختبار من متعدد على العالمات  ،)1988(أحمد سليمان ، عودة -84
الجامعة األردنية للعلوم اإلنسانية ، مجلة دراسات، بار وصعوبة الفقراتبقلق االخت هوعالقت
  .80-68ص ص، 1العدد، 15المجلد ، بعمان

مجلة علم ، االختبار واألفكار العقالنية والالعقالنية قلق ،)1993(وآخرون ، عدنان، فرح -85
   .31 – 26ص ص ، 26العدد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، النفس

القلق والتحصيل الدراسي لدى الطالب  ،)1999(وائل  ،ومسعود، إبراهيم ،قيروتيال -86
السنة ، 62العدد ، جمعية االجتماعيين بالكويت، مجلة شؤون اجتماعية، المعاقين بصريا

   .26- 09ص ص ، السادسة
مجلة حولية كلية ، بناء مقياس القلق الرياضي ،)1990(وآخرون ، عالء الدين، كفافي -87
  .635-573ص ص، 7العدد، جامعة قطر، بيةالتر
أثر استخدام برنامج مقترح في خفض قلق  ،)2007(أسماء محمد عبد الحميد ، محمد -88

مجلة البحث في التربية وعلم ، االختبار وزيادة التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية بالمنيا
  .95 – 70ص ص، 4العدد ، 20المجلد ، كلية التربية جامعة المنيا، النفس

صعوبات الكتابة لدى المتعلمين  ،)2005(عارف ، ومحي الدين، مجيد مهدي، محمد -89
كلية التربية ، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المبتدئين من الصغار والكبار في محافظة إب

  .59 – 35ص ص ، ، 4العدد ، 6المجلد ، بجامعة البحرين
فاعلية برنامج إرشادي  ،)1999(رفعت عمرو  ،روعم، هشام محمد إبراهيم ،مخيمر -90

مركز ، المؤتمر الدولي للمسنين، لخفض قلق الموت لدى المسنين المكفوفين والمبصرين
  .130- 67ص ص، جامعة عين شمس، اإلرشاد النفسي

مجلة ، الفروق بين الجنسين في قلق االختبار ،)1991(مغاوري عبد الحميد ، مرزوق -91
  .102-93ص ص، 19العدد ، مركز الكتاب للنشر بمصر الجديدة، التربية المعاصرة

عالقة القلق بالتحصيل الدراسي عند طلبة المدارس  ،)1982(براهيم إكمال ، مرسي -92
-159ص ص، 4المجلد، جامعة الملك سعود بالرياض، كلية التربية، مجلة دراسات ،الثانوية

175.  
مقياس االتجاه نحوى  ،)1987(روس محمد مح ،والشناوي، ماهر محمود ،هواري -93
كلية ، مجلة رسالة الخليج العربي، "معايير ودراسات ارتباطيه ) " قلق االختبارات(الختبارات ا

  196-171ص ص، 22العدد ، جامعة الملك سعود بالرياض، العلوم االجتماعية
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لعالقة القلق دراسة تجريبية مقارنة (القلق والتحصيل الدراسي  ،)1988(كاظم ، ولي آغا -94
بالتحصيل الدراسي لدى الذكور واإلناث من طالب المرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات العربية 

  .37-09ص ص ، 14العدد، 4المجلد ، 1الجزء، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية، )المتحدة
ات نفسية التنبؤ بقلق الرياضيات لدى األطفال من متغير ،)1995(براهيم محمد إ، يعقوب -95

           6العدد، 22المجلد، الجامعة األردنية للعلوم اإلنسانية بعمان، مجلة دراسات، أخرى
  . 3268- 3243ص ص

  :الرسـائل الجامعيـة
دراسة تجريبية لخفض مستوى القلق لدى  ،)1990(مدحت الطاف عباس ، أبو العال -96

جامعة  كلية البنات،، )غير منشورة(راه رسالة دكتو، أطفال المرحلة االبتدائية باستخدام الرسم
  .عين شمس

سمات الشخصية المميزة لألحداث الجانحين عن  ،)2000(نافذ حسين يوسف ، أبو خاطر -97
قسم علم ، )غير منشورة(رسالة ماجستير ، )دراسة مقارنة(أقرانهم األسوياء في محافظات غزة 

  .جامعة غزة، النفس بكلية التربية
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  :ةمقـدمـ
يعد القلق من المصطلحات القليلة التي يستخدمها علماء النفس من جميع االتجاهات 
النظرية؛ أي أنه تعبير يجد إجماعا عليه من الباحثين والعلماء، وأن اإلجماع ال يقتصر على 
استخدام المصطلح واالعتراف به، بل يتعدى في ذلك إلى االتفاق بصفة عامة على مظاهره 

  ) 87ص ، 2003ت وحالوة ، شرب(. وعالماته
ويعتبر القلق من الموضوعات ذات األهمية في علم النفس بفروعه المختلفة، وقد ازداد 
االهتمام بدراسته في السنوات األخيرة مع ازدياد ضغوط الحياة التي يتعرض لها اإلنسان 

ل واألمراض المعاصر، ولعالقة القلق الناتج عن هذه الضغوط بكثير من المشكالت السلوكية، ب
  )172، ص 1987الهواري و الشناوي ، (. العضوية أيضا

والقلق هو انفعال مكتسب، واستجابة انفعالية غير سارة لخطر فعلي أو رمزي يهدد أمن 
الشخص وطمأنينته، ومصدر التهديد ال يكون دائما واضحا، بل قد يكون غامضا، ويتميز بالتوتر 

مجهول، ويصاحبه إثارة الجهاز العصبي الالإرادي والشعور بالكدر والخوف الغامض من ال
ازدياد : وبالتالي تظهر التغيرات الفسيولوجية خاصة عندما تكون نوبة القلق حادة مثل) التلقائي(

كما قد يتأثر . الخ... ضربات القلب، وزيادة سرعة التنفس، وارتفاع ضغط الدم، وفقدان الشهية 
  )31، ص 1998، ماركس (. ي موقف القلقإدراك الفرد للموضوعات المحيطة به ف

وقد نجحت كل من نظرية . وتختلف النظرة إلى القلق باختالف المدارس واالتجاهات 
التحليل النفسي ونظرية التعلم وكذلك النظرية المعرفية في تفسير القلق، وإلقاء الضوء على 

     )339، ص 1991أحمد ، (. مختلف جوانبه النفسية والجسمية والعيادية
بأنه إثارة لألنا  Freudوالقلق كما يفسره أصحاب المدرسة التحليلية وعلى رأسهم فرويد 

تقوم بعمل ضد ما يهددها وكثير ما يكون المهدد هو األفكار غير المقبولة، والتي عملت األنا 
بالتعاون مع األنا األعلى على كبتها، وهي تقترب من منطقة الشعور والوعي، وتوشك على 

وعلى هذا تكون وظيفة القلق األساسية هي اإلنذار لألنا لكي تقوم بعمل نشاط . الدفاعات اختراق
   )115، ص 2000العناني ، (. معين يساعد في الدفاع عن نفسها وإبعاد ما يهددها

يتضح من ذلك أنه على الرغم من أن القلق شيء مؤلم نتمنى زواله إال أنه يؤدي وظيفة 
رد إلى وجود أخطار داخلية أو خارجية، فإذا تنبه استطاع أن يعمل ضرورية حيث أنه ينبه الف

شيئا ليدفع الخطر أو يتجنبه، ومن ثم يتبين أن القلق يكون بمثابة إشارة خطر لألنا حتى إذا 
  )3ص,  2004رضوان ، (. ظهرت هذه اإلشارة في الشعور اتخذت األنا حذرها لمواجهة الخطر
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استجابة متعلمة سواء عن طريق االقتران  –ة السلوكية والقلق كما يفسره أصحاب المدرس
الذي كان حياديا في (، وبين المثير الشرطي )الذي يمثل خطر الفرد(بين المثير الطبيعي 

  .، ويكون قادرا على استدعاء االستجابة الخاصة بالمثير الطبيعي)الموقف
ضوء المعنى والتفسير يفسر في  Beekوالقلق في االتجاه المعرفي وخاصة كما يراه بيك 

للموقف أو الحدث أو الموضوع، ويفهم في ضوء الثالثية المعرفية لألفكار السلبية عن الذات 
والسبب في هذه األفكار السلبية ممارسة الفرد لالستدالل الخاطئ . وعن الخبرات وعن المستقبل

  )103، ص 2000ك ، بي(. والمبالغة في التقييم والتهويل والتهوين وعزو األحداث إلى الذات
بأن التفكير  Ellisويفسر القلق في االتجاه العقالني االنفعالي الذي يمثله ألبرت إليس 

واالنفعال والسلوك أضالع مثلث واحد تصاحب بعضها بعضا تأثيرا وتأثرا، وأن التفكير غير 
   )72، ص 2000زهران ، (. العقالني أو غير المنطقي هو الذي يولد القلق

العلماء والباحثين بدراسة أنواع القلق العام ومن أمثلتها قلق االمتحان الذي تناوله وقد اهتم 
علماء النفس بالدراسة والتجريب، حيث أن هذا النوع من القلق يطلق عليه قلق الحالة أو القلق 
العابر، وهو قلق خارجي المنشأ يمكن اعتباره حالة انفعالية متفردة نسبيا ومعتمدة، أو رد فعل 

ختلف في الشدة ويتفاوت عبر الوقت، ولذا فهو حالة تتكون من مشاعر كدرة غير سارة، ي
ومدركة في مستوى الشعور فيها توتر وتوجس ومصحوبة بنشاط واهتياج الجهاز العصبي 

  ) 174، ص 1987الهواري و الشناوي ، (. الذاتي
د ذلك القول ما ولقلق الحالة وظائف حيوية هامة يمكن لإلنسان استغاللها، وما يؤك

توصلت إليه الدراسات التجريبية التي بدأت في الخمسينات وتناولت القلق بمفهوم يختلف عن 
مفهوم القلق العصابي عند مختلف المدارس، حيث أعطى جماعة من علماء النفس بجامعة آيو 

قلق الدافع األمريكية للقلق خاصية الدافع الذي يدفع إلى العمل والتعلم، وافترضوا في نظرية ال
ألن الطالب في مواقف التعلم يشعر بالقلق وهذا الشعور ينمي عنده الدافع للتعلم لتخفيض حدة 
القلق، وبل والتخلص منه، ولكن جماعة أخرى من علماء النفس بجامعة ييل األمريكية رفضوا 

از العمل ، إما أن يظهر دوافع إلنج)القلق في مواقف االمتحانات(هذه النظرية وأخذوا بنظرية 
فيتحسن أداؤه ويحصل على درجات مرتفعة، أو يظهر دوافع القلق وينشغل بها، األمر الذي 

  )4، ص 2004رضوان ، (. يؤدي إلى سوء األداء، ومن ثم يحصل على درجات منخفضة
ومهما يكن من أمر فإن هذا القلق يؤثر إيجابا أو سلبا على األداء واإلنجاز، حيث تتوقف 

 & Dedson) 1908(وهذا ما أكده دودسون ويركس . اء حسب مستوى القلقطبيعة هذا األد

yerkes بأن إثارة القلق عندما تكون منخفضة أو غائبة فإن أداء الفرد يكون ضعيفا، : " بقولهما
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وإذا كانت اإلثارة قوية جدا فإن األداء يتدهور، أما إذا كانت اإلثارة متوسطة فإن األداء            
  ) 580، ص 1990, كفافي وآخرون في (".  يتحسن

وهذا ما توصلت إليه الكثير من الدراسات سواء العربية منها أو األجنبية، إلى أن الطالب 
ذوي الدرجة المتوسطة من القلق ترتفع لديهم درجة التحصيل الدراسي؛ أي أن التحصيل يزداد 

 1995الشعراوي ، (. باالنحناء بزيادة القلقبزيادة القلق حتى عتبة معينة بعدها يبدأ اتجاه التحصيل 
  ) 97، ص 1990أبو العال ، (، ) 2، ص

ويعني هذا أن العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل عالقة سلبية؛ أي كلما ارتفع قلق 
  . االمتحان انخفض مستوى التحصيل الدراسي

السنوات األخيرة  ونظرا لهذا األثر السلبي لقلق االمتحان على التحصيل الدراسي بدأ في
الباحثون والمهتمون بظاهرة قلق االمتحان اتجاها جديدا في البحث في ميدان اإلرشاد النفسي، إذ 
تتجه جهودهم إلى تحليل خبرة القلق بهدف معرفة وفهم مكوناتها األساسية؛ إذ يرى وولفر 

Woolver )1983 (بيعة قلق أن اهتمام البحث العلمي انحصر لسنوات عديدة في مكونات وط
االمتحان، وأعطى قدرا كبيرا من االهتمام لتفسير لماذا يتداخل القلق مع األداء لدى بعض 

،  1991مرزوق ، في (. األفراد، ولماذا تكون استجابة القلق سببا في انخفاض القدرة العقلية للفرد
  )94ص 

، لق االمتحانقوفي هذا اإلطار أجريت دراسات عديدة لتوضيح المكونات التي يتكون منها 
على أن قلق االمتحان يتكون  –للتحليل العاملي  –حيث أسفرت نتائج هذه الدراسات باستخدامها 

االضطرابية أو ما يسمى االنشغالية أو المعرفية أو االنزعاج أو الهم : أساسا من عاملين هما
Worry واالنفعالية أو ما يسمى بالعاطفية ،Emotionality .) ، 298، ص 1987شعيب(  

توقع الفشل : ويشير األول إلى العناصر العقلية أو المعرفية من خبرة القلق مثل 
واالنشغال بالتفكير بالذات وبموقف االختبار وبحساب الوقت وفي التوابع المحتملة للفشل ، أما 

العاطفية المصاحبة لخبرة القلق كالتوتر  –الجانب الثاني فيشير إلى التغيرات الفسيولوجية 
  ) 27، ص 1993فرح وآخرون ، (. صبية والع

ودراسة  Brush & al) 1983(وتقترح دراسات عديدة كدراسة بروش وزمالئه 
أن اإلثارة الفسيولوجية قد ال تختلف بين الذين  Hollandsworth & alهوالندزروث وآخرون 

ر، ولكن ما يعانون من قلق امتحان عال وبين منخفضي القلق، وذلك قبل أو أثناء تقديم االختبا
ففي المواقف االختبارية يميل ذوو . يختلفون فيه هو إدراكهم ورد فعلهم لمستوى اإلثارة لديهم

الدرجات المرتفعة في قلق االمتحان إلى االنشغال بأنفسهم وبردود أفعالهم، أكثر من انتباههم 
   )27، ص 1993فرح وآخرون ، في (. لمهمة اإلجابة على أسئلة االمتحان
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 & Spielbergerسة أخرى أجراها كل من سبيلبرجر وموريس ولبرت وفي درا

Morris & Liebert )1968 (كما . وجدوا أن االنفعالية تزداد قبل االمتحان وتقل بعد االمتحان
إلى أن المعرفية تكون ) Morris & Liebert )1969-1970توصل كل من موريس وليبرت 

وكذلك . نفعالية تكون متغيرة وغير ثابتة عبر الزمنثابتة نسبيا، وذلك بمرور الوقت، بينما اال
في دراستهما أن كل من المعرفية ) Doctor & Altman )1969وجد دكتور وألتمان 

واالنفعالية يرتبطان عكسيا باألداء في االختبارات، وأن المعرفية تكون أكثر سلبية في ارتباطها 
أشارت نتائج دراسة قام بها أيزنك كما ) 151، ص 1986أحمد ،  في(. بالتحصيل الدراسي

Eysenck )1979 ( إلى أن القلق يقلل من مستوى التركيز واالنتباه عند الفرد واللذين يعتبران
  )16، ص 1999مسعود ، والقيروتي في (. من العوامل الهامة في فعالية األداء في االمتحان

متحان أصبح أكثر فعالية يتبين مما سبق أن الجهود الموجهة للجانب المعرفي من قلق اال
ومن هنا بدأ الجانب . من الجهود التي تركز فقط على الجانب العاطفي واالنفعالي من خبرة القلق

المعرفي لخبرة قلق االمتحان ينعكس على جهود العديد من المؤلفين والباحثين أمثال ليبرت 
س المعرفية من استفتاء فقرات لقيا 5اللذان قاما باختيار ) Morris Liebert )1967وموريس 

) Spielberger )1976كما قام سبيلبرجر ومساعديه . فقرات لقياس االنفعالية 5القلق، وكذلك 
بتطوير قائمة اختبار القلق المكون من عشرين فقرة، ويحتوي على خمسة فقرات تقيس المعرفية 

وميشنباوم ) 1980( Wineوأيضا واين  )151، ص 1986أحمد ، في (. وخمسة تقيس االنفعالية
الذين ) 1981( Morris & alوموريس وزمالئه ) Mrichenbawm & Butler )1980وبتلر 

. قاموا بتطوير أداة اختبار لقياس قلق االختبار ليشمل البعد المعرفي والبعد االنفعالي لخبرة القلق
  27، ص 1993فرح وأخرون ، في (

عند بناء المقياس ولم تحاول أن تأخذ وبناء على هذا أمكن للباحثة وضع عدد من الفقرات 
، بل حاولت جاهدة م النفس وترفض برأي األخرىبرأي إحدى المدارس األساسية في مجال عل

فاالنزعاج كبعد أساسي من . وء دراستها لهذه المدارس الثالثةأن تفسر قلق االمتحان في ض
تفكير غير لتوقعات السلبية والأبعاد  قلق االمتحان هو االهتمامات اإلدراكية عن الذات وكذلك ا

، وهذا ما أشارت إليه الخ... مشغول، ال أثق في أدائي ، أنا أنا متضايق: المنطقي لدى الفرد مثل
. )مدرك(رد فعل لخطر خارجي معروف  مدرسة التحليل النفسي في أن القلق الموضوعي هو

ت وعن الموقف هي بي عن الذاوالمدرسة المعرفية تشير إلى أن االستدالل الخاطئ والتفكير السل
، أما االنفعالية كبعد ثاني أساسي من أبعاد قلق االمتحان فيشير إلى إدراك الفرد التي تولد القلق

العصبية (ير السارة حاالت المشاعر غ: ثرة والمؤدية لإلثارة اآللية مثلللعوامل النفسية المؤ
، وهذا ما الخ... نا متوتر، أنا عصبي ، أشعر بصداع، أن، يداي تتعرقاقلبي يدق: مثل) والتوتر
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أشارت إليه المدرسة السلوكية عندما اعتبرت القلق رد فعل شرطي لمنبه مؤلم يصاحبه توتر 
ذا الشعور ويجنبه التنبيه وتنبيه ألجهزة الجسم ليستجيب اإلنسان بما يساعده على تخفيف ه

  . المؤلم
ء مقياس مكونات قلق االمتحان الذي وسعيا لتحقيق هذه الغاية المتمثلة في محاولة بنا

ث خصص الفصل األول تقديم ، حيسة التي جاءت مقسمة إلى فصلينسيعرض في هذه الكرا
أما . خلفية النظرية المعتمدة في بنائه، ومجاالت استخدامه، والالمقياس من حيث دواعي إعداده

، يد الهدف من المقياسياس بدأ بتحدالفصل الثاني خصص لعرض الخطوات المتبعة في بناء المق
، المحتوى، وتحديد الفقرات، وتعليمات المقياس، ثم تصحيح المقياس ثم تحديد العينة  وتحليل

  .   يرا الخصائص السيكومترية للمقياسوأخ
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  الفصـل األول
  تقديم مقياس مكونات قلق االمتحان

  
  دواعي إعداد المقياس   – 1
  مدة في إعداد المقياس الخلفية النظرية المعت – 2
  مجاالت استخدام المقياس – 3
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  :إعداد مقياس مكونات قلق االمتحاندواعي  – 1
، وبعد البحث عن األدوات التي تم ى التراث النظري عن قلق االمتحانبعد االطالع عل

 تحان التي أعدت لقياس قلق االمتصميمها تم العثور على مقاييس واختبارات كثيرة ومتنوعة و
، إال أننا لم نستطع الحصول على اختبار كامل يقيس الجوانب المعرفية وقد شملت أبعاد عديدة

؛ بل حصلنا فقط على بعض النماذج تقيس الجانب الية والفسيولوجية والسلوكية معاواالنفع
يد ذي ال يسمح باالستعمال الج، واللي فقط دون وجود كراسة التعليماتالمعرفي والجانب االنفعا

، وهو األمر الذي دفعنا إلى محاولة إعداد نموذج لمقياس مكونات قلق االمتحان بهدف لها
يكولوجي ، إضافة إلى المبادرة بمحاولة بناء مقياس سماله كأداة قياس في البحث الحالياستع

  . يمكن تطويره في المستقبل
  :الخلفية النظرية المعتمدة في بناء المقياس – 2
ظريات والدراسات السابقة وتحليل التعريفات الخاصة بالقلق والتي من خاللها الرجوع إلى الن -

عملت الباحثة على استخالص تعريف لقلق االمتحان ومكوناته بحيث يشمل أبعاد المقياس 
  .    )النظري لقلق االمتحان ومكوناته موضح في الفصل(ويتناسب مع أهداف البحث 

 ة عامة وقلق االمتحان بصفة خاصة تناولت القلق بصف االسترشاد بعدد من المقاييس التي -
  :يس التي تم اإلطالع عليها ما يليوأهم هذه المقاي

من إعداد سبيلبرجر وزمالئه  – Trait Anxiety inventory Stateقائمة حالة وسمة القلق  *
)1983 (Spielberger & al من تعريب أحمد عبد الخالق و)ويتكون كل مقياس . )1992
ال مطلقا، (ربعة اختيارات لإلجابة عبارة يجاب عنها باختيار بديل من أ 20من ) حالة والسمةال(

عبارات بعد الدراسة  9، وأصبح كل مقياس يتكون من )إلى حد ما، بدرجة متوسطة، كثيرا جدا
  )118، ص 2002األنصاري ، (. دها بدر محمد األنصاري في الكويتالسيكومترية التي أع

 65، ويتكون من )1984(انوية، من إعداد حسنين الكامل لق المدرسي للمرحلة الثاختبار الق *
األعراض الجسمية للقلق، قلق االمتحان، عدم الميل : فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي

الكامل (. )تنطبق علي، ال تنطبق علي(جاب عن كل منها بفئتي وي. الدراسي، والقبول االجتماعي
  )50- 1صص ،  1984، 
مقياس االتجاه (سم ويعرف أحيانا با Test Anxiety inventory (TAI)قائمة قلق االمتحان  *

 20ويتكون من ). 1978( Spielberger & al، وضعه سبيلبرجر وآخرون )نحو االمتحان
وقد . )نادرا، أحيانا، غالبا، دائما(ن أربعة اختيارات لإلجابة ، ويجاب عنها باختيار بديل مفقرة

 عده كذلك، وأيضا نبيل الزهار ودنيس هوسفرعده أ، وأبية أحمد عبد الخالقة العرلغأعده بال
ويقيس الفروق الفردية لموقف . عدته كذلك ليلى عبد الحميد، وأماهر الهواري ومحمد الشناوي
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ة كمكونين رئيسيين لقلق االختبار والمقاييس الفرعية لها تحدد عامل االنزعاج واالنفعالي
  ) 4، ص 1989يان ، دمرج(. االمتحان

 37، وقد تمت ترجمة فقراته والبالغة (TAS)لقلق االختبار   Sarasonمقياس ساراسون  *
فقرة من األصل اإلنجليزي إلى اللغة العربية من قبل أربعة مختصين في القياس والتقويم 

ألنسب وقام سليمان عودة بالتوفيق بين هذه الترجمات لوضع المفردات ا ،التربوي بشكل مستقل
، 3، 2(وهي ذات األرقام ، وقد حذفت أربع فقرات. المضمون الدقيق للفقرة الواحدة في إعطاء

لفقرات بالصورة ، وأصبح عدد اف خاصة في مجتمع التقنين للمقياسألنها تتناول مواق) 20، 9
نعم، ( ا بفئتي، ويتم اإلجابة عنهفقرات منها سلبية 6نها إيجابية وفقرة م 27، فقرة 33النهائية 

  ) 80- 68صص ،  1988عودة ، (. )ال
عالء الدين كفافي  من إعداد Sports Anxiety scale (SAS)مقياس القلق الرياضي  *

، ويتم فقرات منها سلبية 4فقرة منها إيجابية و 31 :فقرة 35، ويتكون من )1990(وآخرون 
  ) 635 – 573صص ،  1990كفافي وآخرون ، (. )نعم، ال(اإلجابة عنها بفئتي 

وهو من  Test Anxiety scale for children (TASC)مقياس قلق االمتحان لألطفال  *
والصورة الحديثة للمقياس باللغة اإلنجليزية تتألف من  .Srason & alإعداد ساراسون وآخرون 

، وخفض عدد فقرة 42االمتحان الذي يتألف من  وهي صورة منقحة عن مقياس قلق ،فقرة 30
وقد . )نعم، ال(فقرة مصاغة باألسلوب االستفهامي، ويجاب عن كل منها بفئتي  30فقراتها إلى 

بتعريبه  ، كما قام مغاوري عبد الحميد مرزوقيبه وتقنينه على البيئة األردنيةقام أبو صبحة بتعر
حيث بمراجعة فقرات المقياس، ) 1991( ، كما قامت أيضا الشوبكيوتقنينه على سلطنة عمان

فقرة  38، وبذلك أصبح المقياس يتكون من افة عدة فقرات جديدة إلى المقياسإضقامت بتعديل و
بشدة وانتهاء إلى ال أوافق  تتدرج اإلجابة عن كل منها وفق أربعة اختيارات ابتداء من أوافق

  )  101-93صص ،  1991مرزوق ، (. بشدة
عبارة يجاب  93، ويتكون من )1999(مقياس قلق االمتحان من إعداد محمد حامد زهران  *

 ) ، نادراغالبا، أحيانا(القلق عنها باختيار بديل من ثالث اختيارات لإلجابة تعكس الشعور ب
رهبة االمتحان، ارتباك االمتحان، توتر أداء االمتحان، انزعاج : أبعاد هي 6ويتكون من 

  )102، ص 2000زهران ، (. ان، واضطراب أخذ االمتحاالمتحان، نقص مهارات االمتحان
 ) 2004(ن إعداد فوقية حسن رضوان مقياس المكونات اإلدراكية للقلق الموضوعي م *

ال تصف حالتي، تصف (رة خمسة خيارات هي عبارة أمام كل عبا 47ويتكون المقياس من 
، ويقيس المقياس بعدين أساسين )جدا ، تصف حالتي جيدة، الحالة قوية، الحالة معتدلحالتي
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رضوان ، (. Emotional، واالنفعال Worryاالنزعاج : لة وهماكمكونات أساسية للقلق كحا
  ) 19- 1صص ،  2004

، ولكن تم االستفادة منها خرى التي ال تتعلق بقلق االمتحانباإلضافة إلى بعض االختبارات األ *
، ومن د وكتابة الفقرات وغيرهافي االسترشاد بالخطوات المتبعة في بناء المقياس كتحديد األبعا

   )67-31صص ، 1995الصمادي ، (. و اإلرشاد من إعداد أحمد الصماديمقياس االتجاه نح: أهمها
اس كما عملت الباحثة على حصر األبعاد التي تتكون منها هذه المقاييس وتحديد معد كل مقي -

  : هو موضح في الجدول التالي
  تحانيوضح  المقاييس المعتمدة في بناء مقياس مكونات قلق االم: )01(رقم جدول 

  

  
  األبعاد التي يتكون منها  معرب المقياس  معد المقياس  المقياس

قائمة حالة وسمة 
  القلق

سبيلبرجر  
)1983 (  

  سمة القلق  -  )1992(أحمد عبد الخالق 
  حالة القلق -

اختبار القلق 
المدرسي للمرحلة 

  الثانوية

حسنين الكامل 
  ـــ  )1984(

األعراض الجسمية  -
  للقلق 

    قلق االمتحان -
   عدم الميل الدراسي   -
  لقبول االجتماعي -

 )1978(سبيلبرجر   قائمة قلق االمتحان

  أحمد عبد الخالق -
  نبيل الزهار ودنيس هوسفر -
ماهر الهواري ومحمد  -

  الشناوي
  ليلى عبد الحميد -

  االنزعاج  -
  االنفعالية -

مقياس قلق االختبار 
(TAS) 

  درجة الكلية ال -  سليمان عودة  ساراسون

مقياس القلق 
  الرياضي

عالء الدين كفافي 
  الدرجة الكلية -  ـــ  )1990(وآخرون 

مقياس قلق االمتحان 
  لألطفال

  أبو صبحة بتعريبه -  ساراسون
  مغاوري عبد الحميد  -

  الدرجة الكلية  -
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    مرزوق    

  مقياس قلق االمتحان
محمد حامد زهران 

  ـــ  )1999(

  رهبة االمتحان   -
  رتباك االمتحان ا -
  توتر أداء االمتحان  -
  انزعاج االمتحان  -
نقص مهارات االمتحان  -
 اضطراب أخذ االمتحان -

مقياس المكونات 
اإلدراكية للقلق 

  الموضوعي

إعداد فوقية حسن 
  )2004(رضوان 

  االنزعاج -  ـــ
  االنفعال -

  

في كيفية بناء المقياس ومن ا كما تم االعتماد على بعض كتب القياس النفسي لالسترشاد به -
  : أهمها

  .2007، )تطبيق ميداني(ومقاييس الشخصية  ، اختبارات الذكاءناصر الدين أبو حماد* 
لتربوية االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية وا: صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان* 

  .2002 ،)خطوات إعدادها وبنائها(
والباحثين في علم النفس والتربية، وتصميم أدواته للطالب  القياس النفسي: بشير معمرية* 

2007.  
  . 2002س والتقويم في العملية التدريسية، القيا: أحمد عودة* 
  :مجاالت استخدام المقياس – 3
    :استخدام المقياس كوسيلة تعليمية - 3-1

والتربوي النفسي يمكن استخدام هذا المقياس مع الطالب الذين يدرسون مقررات القياس 
معينة زودهم بمدخل هام لمعرفة كيفية معالجة مشكالت سيكومترية والفروق الفردية؛ إذ ي

  . كالثبات والصدق والموضوعية
كما يفيد هذا المقياس الباحثين وطالب الدراسات العليا في كيفية وضع وتصميم أدوات 

حيح وتوفير الوقت صمن حيث سهولة التطبيق والت ،جديدة تتمتع بخصائص االختبار الجيد
  . والجهد والمال
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  : البحث العلمي – 3-2
ث النفسية ، تخدم البحولمقياس هو التوصل إلى أداة مفيدةكان أحد أهداف معدة ا 

  . ف، وقد حاولت جاهدة وضع هذه األداة في إطار هذا الهدوالتربوية واالجتماعية
، وهو يتميز عن المقابلة ات في هذا المجالئمة لجمع البيانويعتبر هذا المقياس األداة األكثر مال 

ناع عن اإلجابة ، ويقلل من االمترج المواجهة بين الفاحص والمفحوصوالمالحظة بأنه يوفر ح
  . قاته من حيث الوقت والجهد والمال، كما أنه أقل في نفوتحريف المعلومات

  : التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي – 3-3
، فقد تبين لتوجيه واإلرشاد النفسي والتربوية جيدة من أدوات ايستخدم هذا المقياس كأدا

من نتائج عديد من الدراسات السابقة أن قلق االمتحان يعد مشكلة أكاديمية ويرتبط ارتباطا 
في انخفاض مستوى ، ويظهر ذلك بصورة واضحة داء والتحصيل الدراسي للمتعلمينمباشرا باأل

  .أدائهم وتحصيلهم
كن للمرشد المدرسي والموجه التربوي في المدرسة الثانوية استخدام هذه األداة ومن هنا فيم    

ن وانخفاض مستوى مع التالميذ الذين يعانون من مشكالت أكاديمية كارتفاع مستوى قلق االمتحا
يعايشون انشغاالت  –كما يتضح من التراث السيكولوجي  –، وهم بال شك التحصيل الدراسي

ثم يأتي بعد . الكشف عنها من خالل هذا المقياس فعالية وفسيولوجية يمكنمعرفية واضطرابات ان
ستوى ذلك دور الخدمات اإلرشادية التي ينبغي أن تقدم لهؤالء التالميذ لمساعدتهم لتخفيض م

  .     قلقهم وتحسين مستوى تحصيلهم
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  الفصل الثاني
  خطوات بناء مقياس مكونات قلق االمتحان

  
  هدف من المقياس تحديد ال – 1
  تحديد العينة  – 2
  تحليل المحتوى  – 3
  استطالع الرأي األولي – 4
  إعداد الصورة األولية للمقياس   – 5
  تعليمات المقياس  – 6
  تصحيح المقياس  – 7
   الخصائص السيكومترية للمقياس – 8
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  :دـتمهي
راته القدرة على التمييز لبناء مقياس مكونات قلق االمتحان يتصف بالصدق والثبات، ولفق

بين ذوي القلق العالي والقلق المنخفض، ويناسب عينة تالميذ السنة الثالثة ثانوي، أتبعت 
اإلجراءات المتمثلة في تحديد الهدف من المقياس، ثم تحديد العينة، وتحليل المحتوى، وتحديد 

يكومترية للمقياس مع الفقرات، وتعليمات المقياس  ثم تصحيح المقياس، وأخيرا الخصائص الس
  . توضيح مجاالت استخدامه

   :المقياس تحديد أهداف – 1
تم تصميم هذا المقياس لتحقيق األهداف التي سنوضحها من خالل اإلجابة على األسئلة 

  : التالية
  ماذا يقيس ؟

المقياس يقيس مقدار قلق االمتحان من حيث مقدار كل من المعرفية واالنفعالية باعتبارهما  -
  .ونين أساسين لهمك
من حيث تداخل االنشغاالت المعرفية حول عواقب  Worryالمقياس يقيس مقدار المعرفية  -

النجاح والفشل أو المقارنة باآلخرين أو الشعور بعدم الكفاءة وفقدان الثقة بالنفس وبالمهام 
  .المطلوب أداؤها في موقف االمتحان

من حيث الشعور بالتوتر والعصبية واالرتباك  Emotionalityالمقياس يقيس مقدار االنفعالية  -
والتي تظهر بمظاهر فسيولوجية كارتفاع ضربات القلب وزيادة إفراز العرق واضطراب المعدة 

  .وغيرها
  لمن يقيس ؟ 

تزويد المرشدين المدرسيين والموجهين التربويين بوسيلة علمية تساعدهم في أداء عملهم  -
  . اإلرشادي والتربوي

المتعلمين في التعرف إلى بعض ما يعانونه من مشكالت تعيق مسارهم الدراسي والتي  يساعد -
  . تحتاج إلى توجيه وإرشاد

يساعد المدرسين في التعرف على المتعلمين الذين يعانون من مشكلة قلق االمتحان من خالل  -
لالزمة لمساعدة هذه ما يظهر من عوامل معرفية وانفعالية عليهم، مما يمكنهم من اتخاذ التدابير ا

  . الفئة
يساعد اآلباء على التعرف على بعض السمات التي تميز أبنائهم الذين يعانون من مشكلة قلق  -

االمتحان األمر الذي يمكنهم من تحسين أساليبهم التربوية باعتبار أن مصدر قلق االمتحان يبدأ 
  .من األسرة
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لتقرير الذاتي للتالميذ عن التغيرات وتسعى الباحثة إلى تحقيق هذه األهداف من خالل ا
  . ة قبل وأثناء وبعد أداء االمتحانالتي يشعرون بها في الجوانب المعرفية واالنفعالي

  كيف يقيس ؟  -
، كما يعتمد المقياس على التالميذ بصورة جماعية أو فردية يمكن تطبيق هذا المقياس على

  . )غير موقوت(بوقت محدد يرتبط ، وال )مقياس لفظي(عمال الورقة والقلم است
   :تحديد العينة – 2

ويمكن أن يستخدم ). السنة الثالثة ثانوي(هذا المقياس موجه للتالميذ في المرحلة الثانوية 
  . بعد عملية التقنين) الجامعية، واإلكمالية، واالبتدائية(في المراحل األخرى 

  : تحليل المحتوى – 3
  : د قياسها وتحليلها إلى أبعادهاويشمل التعريف اإلجرائي للسمة المرا

  : التعريف اإلجرائي لقلق االمتحان ومكوناته – 3-1
   :قلق االمتحان

المعرفية أو االنزعاج : سمة في الشخصية في موقف محدد ويتكون من أربعة مكونات هي
قف واالنفعالية، والفسيولوجية، والسلوكية بوصفهما أبعاد رئيسية لحالة القلق التي تخبر في مو

االمتحان، والتي تشمل االنشغاالت المعرفية، واألحاسيس الذاتية من توتر وقلق وعصبية، 
والتغيرات الفسيولوجية نتيجة استثارة الجهاز العصبي الذاتي، باإلضافة إلى االستجابات 

المعرفية واالنفعالية (وعلى هذا فإن قلق االمتحان هو محصلة األبعاد األربعة . السلوكية
من خالل مفتاح التصحيح المعد لذلك والمعبر عنه بالدرجة المرتفعة ) لوجية والسلوكيةوالفسيو

  .     على مقياس مكونات قلق االمتحان المعد في هذا البحث
  : المعرفيــة

مطلوب أداءها في موقف االمتحان يتمثل في االنشغال المعرفي الذي يتداخل مع المهمة ال
ات والشك في مقدرته على األداء الجيد والشعور بـالعجز وعـدم   االنشغال بالذ فيستغرق التلميذ

، والمقارنة بين ما يحصل عليه من الكفاءة والتفكير في عواقب الفشل، والخشية من فقدان التقدير
التداخل تعاق العمليات العقلية  فيصيبها  ونتيجة هذا. ت بما يمكن أن يحصل عليه اآلخريندرجا

ز والتفكير والتذكر وحل تشتيت االنتباه وصعوبة اإلدراك والتركي، كبعض التشويه واالضطراب
    .لتلميذ قبل وأثناء وبعد االمتحانوالتي تبدوا في سلوك االمشكالت، 
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  :االنفعالية
يتمثل في مشاعر الخوف والقلق والتوتر والضيق والحيرة واالرتباك ونقص الثقة بالنفس 

يرها، والتي تبدو في سلوك عصبية وحدة االنفعاالت وغواإلحباط واالنزعاج والشعور بالشدة وال
  .د االمتحان وتؤثر سلبا على أدائهقبل وأثناء وبع التلميذ

  :الفسيولوجية
تتمثل فيما يترتب على حالة القلق من استثارة وتنشيط للجهاز العصبي المستقل 

االمتحان  وأثناء وبعد قبل ت فسيولوجية تبدو على سلوك التلميذمما يؤدي إلى تغيرا) الالإرادي(
زيادة ضربات القلب، سرعة التنفس، التعرق، : ومن هذه التغيرات. وتؤثر سلبا على أدائه

ارتعاش األطراف، الغثيان، اإلغماء والدوار، جفاف الفم والحلق، ارتباك المعدة، المغص، 
   .واإلسهال، وغيرها

  : السلوكية
قبل وأثناء  سلوكية تبدو في سلوك التلميذمظاهر يشير إلى ما يترتب على حالة القلق من 

ستوى مهارات االستعداد انخفاض م: ومن هذه المظاهر. د االمتحان وتؤثر سلبا على أدائهوبع
، وكذلك انخفاض مستوى الوقت ونقص في مهارات االستذكار كقصور في إدارة لالمتحان،

ابة وارتكاب األخطاء ظيم اإلج، كسوء توزيع الوقت في االمتحان وسوء تناالمتحان مهارات أداء
  .في االمتحان

   :تحديد األبعاد – 3-2
تعتبر هذه الخطوة أساس األداة وأهم خطوة فيها؛ إذ أنها تتطلب تحديد مفهوم قلق االمتحان 

واستفادت الباحثة في هذا الشأن من اإلطار النظري الذي يجمع . تحديدا إجرائيا يمكننا من قياسه
دد العناصر األساسية لقلق االمتحان، والتعريفات التي تبناها مصممو عليه األخصائيون والذي يح

أدوات القياس في هذا المجال، وكذلك بناء على مالحظات بعض أعضاء لجنة التحكيم، وأيضا 
بناء على إطالع الباحثة المستمر عن الخلفية النظرية لقلق االمتحان اتضح أن الباحثين قد 

ل واألبعاد التي يتكون منها قلق االمتحان، فمنهم من أوضح بأنه اختلفوا في تحديد بعض العوام
في حين أوضح  )112، ص 2009،  صالح وعلي(. المعرفية، واالنفعالية: يتكون من عاملين هما

المكون المعرفي، والمكون االنفعالي، والمكون : البعض اآلخر بأنه يشتمل على عدة مكونات هي
كما تناوله فريق آخر من الباحثين من خالل عدد أكبر  )121ص ، 1998ريطي ، الق(. الفسيولوجي
كاالضطراب، واالنفعال، والتفكير المشوش، واألعراض الجسمية، أو االضطراب : من األبعاد

الدماغية،  –المعدية، واالستجابات الفسيولوجية الحسية  –واالنفعال واالستجابات الجسمية 
إال أن هناك اتفاقا بين الباحثين بشكل عام  )73، ص 2007محمد ، (. وردود الفعل الالإرادية
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بخصوص بعض الجوانب المحددة لقلق االمتحان؛ إذ هم يقرون بأن القلق يمكن أن يخبر بأربعة 
  ) 166، ص 2008صالح ، (. المعرفية، واالنفعالية، والفسيولوجية، والسلوكية: أبعاد متداخلة وهي

المعرفية واالنفعالية            : ق حول مجموعة من المكوناتوبناء على ذلك تأخذ الباحثة باالتفا
الفسيولوجية : باإلضافة إلى بعدين آخرين وهما) بعدين محددين في الصورة األولية للمقياس(

  .والسلوكية المرتبطة بقلق االمتحان
والفسيولوجية،  المعرفية، واالنفعالية،(واستنادا إلى ذلك تم تعريف قلق االمتحان ومكوناته 

  :   وكذلك تم تحديد أبعاد مقياس مكونات قلق االمتحان بما يلي). والسلوكية
  ).االنزعاج، االضطراب، الهم(بعد المعرفية  •
 ).العاطفية(بعد االنفعالية  •

 بعد الفسيولوجية  •

 بعد السلوكية •

  :استطالع الرأي األولي – 4
وجي الخاص بقلق االمتحان رأت واضعة باإلضافة إلى المادة المنشورة في التراث السيكول

المقياس أن تعد استفتاءا أوليا تستقصي فيه بعض المعلومات عن التالميذ حول مشاعرهم قبل 
وأثناء وبعد االمتحان، وخاصة ما يتعلق منها بالقلق، وليكون هذا االستفتاء بمثابة مصدر من 

  .مصادر إعداد المقياس
  : وحة كانت حول وصف الشعورفوضع االستفتاء على شكل أسئلة مفت

 ).نفسيا، وجسميا، ومعرفيا(قبل االمتحان  •

  ).نفسيا، وجسميا، ومعرفيا(أثناء االمتحان  •
  ).نفسيا، وجسميا، ومعرفيا(بعد االمتحان  •

تسهيل ) فسيولوجي، انفعالي، معرفي، سلوكي(وكان الغرض من تحديد هذه الجوانب 
وانب ذات العالقة بقلق االمتحان، والتي اعتمدت مهمة التالميذ في وصف حالتهم في جميع الج

استطالع رأي بشأن بعض المشاعر " كأبعاد للمقياس، وقد قدمت هذه األسئلة تحت عنوان 
وعلى أساس أن المعلومات التي سيدلي بها التلميذ ستفيد في بناء أحد " المرتبطة باالمتحان

ن المستجيب أن يكتب اسمه حتى ال تحدث المقاييس النفسية في مجال قلق االمتحان، ولم يطلب م
 –استطالع الرأي (أي صورة من صور التشويه ألقصدي أو غير ألقصدي لإلجابة على األسئلة 

تلميذا  75وقد وزع استطالع الرأي على مجموعة من التالميذ بلغ عددهم )). 01(ملحق رقم 
تم الحصول على إجابات لـ استطالعا للرأي، و 75وتلميذة من تالميذ ثانوية شتمة وقد وزع 

تلميذا، وكلهم اهتموا باإلجابة على األسئلة إجابة تنم على االهتمام بالموضوع، وبعد تفريغ  75
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استجابات الطلبة عن السؤال المفتوح اتضح أن استجاباتهم ترتكز على مظاهر القلق النفسية 
عصبية والضغط وصعوبة والمعرفية والفسيولوجية، كضعف الثقة بالنفس والخوف والتوتر وال

التركيز واالنتباه وتداخل المعلومات ونسيان بعضها وصعوبة استرجاعها، والشعور بالتعب 
واإلرهاق وفقدان الشهية والصداع في الرأس وضيق التنفس وتزايد سرعة دقات القلب، وغيرها 

ات قلق من مظاهر قلق االمتحان التي ساعدتنا في صياغة عدد من الفقرات التي تصف مكون
  .    االمتحان، وبما يتناسب وتعريف قلق االمتحان ومكوناته

   :إعداد الصورة األولية للمقياس – 5
تم تجميع الفقرات المأخوذة من استطالع الرأي األولي، وبعض الفقرات المنشورة في 
 الدراسات السابقة والمقاييس التي تم اإلطالع عليها، وروعي في صياغة الفقرات مجموعة من

  :وتتضمن هذه القواعد التحليل الكيفي للبنود شكال ومضمونا. القواعد
  : من حيث الشكل - 5-1
أن تكون الفقرات وحدات اختبار صغرى سواء كانت هذه الوحدات في شكل أسئلة أو عبارات  -

  .تقريرية أو غيرها
  .أن تكون الفقرات واضحة وال تحتمل أكثر من تفسير واحد -
  .بلغة بسيطة في ألفاظها ومعناها، سهلة القراءة والفهم أن تكتب الفقرات -
  .أن ال تكون الجمل التي تكتب بها الفقرات طويلة، مما يجعلها عسيرة الفهم -
  . تجنب التعبيرات الخادعة والمضللة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج بعيدة عن الهدف المقصود -
  :    من حيث المضمون – 5-2
  .واحدة على فكرة واحدة فقط واالبتعاد عن العبارات المزدوجةاحتواء الفقرة ال -
  .أن تكون الفقرات عينة ممثلة للسلوك المراد قياسه -
  .أن تكون للفقرة إجابة واحدة فقط صحيحة، أو أفضل إجابة يتفق عليها المتخصصون -
  . لها موجبةتجنب كتابة الفقرات في جمل منفية أو مزدوجة النفي؛ بل تكون صيغة الفقرات ك -
  " .أبدا " ، و "مطلقا " ، و "دائما : " تجنب استخدام اإلطالق في الفقرات مثل -
  .أن تكون االستجابة لكل عبارة ال تحتاج إلى تأويل -
  .إعداد أكبر عدد ممكن من الفقرات التجريبية ألن تحليلها قد يحذف بعضها -
             ،  2007معمرية ، (. تجاه االختبار ترتيب الفقرات عشوائيا حتى ال ينتبه المفحوص إلى -

  )118- 117صص 
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وتم صياغة فقرات الصورة األولية للمقياس في صورة عبارات تقريرية، وبلغ عددها 
فقرة في الجانب االنفعالي، وتم اختيار أربع  60فقرة في الجانب المعرفي و 60فقرة،  120

  :تيمستويات لإلجابة على كل فقرة تمثلت في اآل
 .الفقرة تنطبق علي دائما •

 .الفقرة تنطبق علي غالبا •

 .الفقرة تنطبق علي أحيانا •

 .الفقرة تنطبق علي قليال •

 . الفقرة تنطبق علي نادرا •

  : وكانت الفقرات وفقا لمصادر الحصول عليها كاآلتي
   :األولي للتالميذ هي ذات األرقام الفقرات الناتجة عن استطالع الرأي –

- 49- 48- 47- 43-41-40-38-36-30- 29- 28- 23-22-21-20-19-18 :المعرفية
50-51-52-53-54-55 -56 -57 -58-59-60. 

-104-103- 102-94-93-89- 86- 82- 78-77-76-74-73-69-67-64 :االنفعالية
108-109 -110-111 -112-113 -114-115 -116-117 -118-119 -120 .  

إعادة الصياغة والتي أخذت الفقرات المستقاة من المقاييس السابقة سواء بالنص أو بعد  –
  : ي الخطوة السابقة هي ذات األرقاممن المقاييس الموضحة ف

، )2004فوقية رضوان ، (أخذت من مقياس  11-10-9-8- 7-6-5-4- 3-2-1 :المعرفية
، )1978سبيلبرجر وتعريب نبيل الزهار وهوسفر ، (أخذت من مقياس  15- 14-13-12و
أخذت من  24، و)2000د حامد زهران ، محم(أخذت من مقياس  42- 39- 37-17-16و

أخذت من مقياس  27- 26- 25، و)1992سبيلبرجر وتعريب أحمد عبد الخالق ، (مقياس 
أخذت من مقياس  34- 33- 32-31، و)1988ساراسون، وتعريب أحمد سليمان عودة ، (
حسنين (أخذت من مقياس  35، و)1991 ،ري عبد الحميد مرزوق مغاو سراسون وتعريب(

  ).  1990عالء الدين كفافي وآخرون ، (أخذت من مقياس  46- 45-44، )1988، الكامل 
أخذت من  80-70- 68، و)2004مقياس فوقية رضوان ، (أخذت من  81- 66- 62 :االنفعالية
سبيلبرجر (أخذت من مقياس  71، و)1978سبيلبرجر وتعريب نبيل الزهار وهوسفر ، (مقياس 

ساراسون وتعريب (أخذت من مقياس  87-83-72-61، و)1992وتعريب أحمد عبد الخالق ، 
أخذت من  98-97-96-95- 92- 91- 90-88-75-63، و)1988أحمد سليمان عودة ، 

أخذت من  101-100-99، و)1991 ، مغاوري عبد الحميد مرزوق ساراسون وتعريب(مقياس 
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حسنين الكامل ، (أخذت من مقياس  85-84-79-65، و)2000مقياس محمد حامد زهران ، 
   ).1990عالء الدين كفافي وآخرون ، (أخذت من مقياس  107-106-105، و)1988

  :تعليمات المقياس -  6
لهذا المقياس نوعين من التعليمات، فمنها ما هو موجه للفاحص، ومنها ما هو موجه 

  :للمفحوص ونعرض فيما يلي هذه التعليمات
  : تاليةوالمتمثلة في النقاط ال :التعليمات الموجهة للفاحص – 6-1
الجنس، (يوزع الفاحص المقياس على المفحوصين ويطلب منهم ملء البيانات الشخصية  -

  ). الخ...العمر، المستوى الدراسي، االسم، تاريخ الميالد، المدرسة، تاريخ إجراء المقياس 
يطلب الفاحص من المفحوصين أن يقرءوا التعليمات المدونة في أول المقياس، ولكي يضمن  -

أن المفحوصين قد قاموا بقراءة هذه التعليمات بدقة، فعليه أن يقوم بقراءتها بصوت  الفاحص
  . عال

بعد قراءة التعليمات، يقوم الفاحص باالشتراك مع المفحوصين بحل المثال الذي وضع  -
ويفضل أن يقوم الفاحص باختيار أمثلة أخرى واإلجابة عليها . كنموذج لتوضيح طريقة اإلجابة

  .ه عدم فهم المفحوصين لطريقة اإلجابةإذا تبين ل
يسأل الفاحص بعد ذلك إذا كانت هناك أية أسئلة وعليه أن يجيب في حدود فهم كيفية إجراء  -

  .المقياس وطريقة اإلجابة عليه
ينبغي على الفاحص أن يوضح طريقة اإلجابة للمفحوص باختيار بديل واحد من خمسة  -

ا في العمود األول، وقليال في العمود الثاني، وأحيانا في نادر(اختيارات لإلجابة تنطبق علي 
) X(، وذلك بوضع إشارة )العمود الثالث، وغالبا في العمود الرابع، ودائما في العمود الخامس

نادرا، أو قليال، : في الخانة المناسبة بعد أن يقرأ الفقرة جيدا، ثم يقرر ما إذا كانت تنطبق عليه
  . و دائماأو أحيانا، أو غالبا، أ

على الفاحص أن يؤكد على ضرورة تقديم اإلجابات الصادقة والصريحة، وليست هناك  -
  .إجابات صحيحة أو خاطئة، وإنما المهم أن يعبر المفحوص عن فكرته عن ذاته

بعد فهم التعليمات من قبل المفحوصين واإلجابة على تساؤالتهم، يطلب الفاحص منهم قلب  -
  . جابة، مع التنبيه عليهم أن يجيبوا بسرعةالصفحة والبدء في اإل

في بداية إجابة المفحوصين على المقياس، يجب أن يتنقل الفاحص بينهم حتى يتأكد من فهمهم  -
  . للتعليمات وأنهم يضعون العالمة في المكان المخصص لذلك
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في تبين أن الحصول على نتائج دقيقة من تطبيق المقياس يتوقف على تعاون المفحوصين  -
اإلجابة ولذلك يجب على الفاحص أن يؤكد سرية النتائج، وأنها تستخدم فقط لغرض البحث 

  .العلمي
يجب على الفاحص أن ينبه المفحوص على ضرورة ملء البيانات الشخصية كما عليه أن  -

  .يشير إلى أهمية قراءة التعليمات المدونة على المقياس
زمن محدد لإلجابة، حيث يسمح لكل مفحوص أن يكون الفاحص على علم بأنه ال يوجد  -

بالزمن الكافي لإلجابة على فقرات المقياس ومن الممكن من حين آلخر أن يقوم بتنبيه 
المفحوصين بالوقت عند مواضع مختلفة من المقياس، وهذا من شأنه أن يشجع المفحوص 

  .ة أو فرديةكما يمكن إجراء المقياس بطريقة جماعي. البطيء على اإلسراع في اإلجابة
عند االنتهاء من اإلجابة على المقياس ينبغي أن يطلب الفاحص من المفحوصين أن يراجعوا  -

  . إجابتهم على المقياس للتأكد أنهم أجابوا على كل الفقرات، وأنهم سجلوا جميع البيانات المطلوبة
من أنهم أجابوا  ينبغي على الفاحص عند جمع المقياس من المفحوصين مراجعة إجابتهم للتأكد -

وفي المجموعات . على جميع الفقرات المطلوبة، إضافة إلى التأكد من ملء البيانات الشخصية
  .الكبيرة يحتاج الفاحص إلى مساعد أو أكثر لمراجعة كل إجابة قبل جمعها

  :تتمثل هذه التعليمات فيما يلي :التعليمات الموجهة للمفحوص – 6-2
  .اباته بصدق ألنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئةعلى المفحوص أن يعبر عن إج -
يجب على المفحوص االلتزام بطريقة اإلجابة على فقرات المقياس وفقا للمثال التوضيحي  -

  . الذي قدم له
ينبغي على المفحوص تسجيل اإلجابة األولى التي تتبادر إلى ذهنه مباشرة دون أن يضيع وقتا  -

  .رة الواحدةكبيرا في اإلجابة على الفق
على المفحوص اإلجابة على كل فقرات المقياس؛ ألن ترك بعض الفقرات دون اإلجابة عليها  -

  .يقلل من داللتها
على المفحوص أن يفهم بطريقة بسيطة الهدف من وراء هذا المقياس حتى يتسنى اإلجابة على  -

  .فقراته بصراحة
  : مفتاح التصحيح – 7
شاملة على إجابة المفحوص حتى يتأكد أنه أجاب على كل  يجب على الفاحص إلقاء نظرة -
أمام كل ) ×(فإذا كان المفحوص قد وضع أكثر من عالمة . رة من فقرات المقياس إجابة واحدةفق

  .هذه الحالة تستبعد ورقة اإلجابة ، وترك الفقرة بدون إجابة ، ففيفقرة
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فقرات  يتم تقدير اإلجابة على كليقوم الفاحص بتصحيح اإلجابة وفق مفتاح التصحيح ، حيث  -
  . "نادرا " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  1" تعطى الدرجة : * المقياس على النحو التالي
  ."قليال " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  2"تعطى الدرجة *                            
  . "أحيانا " قرة تنطبق عليه الففي حالة "  3" تعطى الدرجة *                            
  ."غالبا " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  4"تعطى الدرجة *                            
  ."دائما " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  5"تعطى الدرجة *                            

مقياسين فرعيين  بواسطة مفتاح التصحيح يستطيع الفاحص أن يحصل بواسطته على تقدير -
لفرعيين وتحسب الدرجة الكلية للمقياس ككل بجمع تقدير المقياسين ا) المعرفية االنفعالية(
  .)المعرفية ، االنفعالية(
الفرعيين يكرر الفاحص نفس العملية بالنسبة لكل المفحوصين بحساب درجة المقياسين  -
، وهذه الطريقة تسهل ين على المقياسية للمفحوص، ثم تحسب الدرجة الكل)المعرفية  االنفعالية(

  . ريغ البيانات للمعالجة اإلحصائيةعملية رصد وتف
 عرفي منها مخصصة للجانب الم 60، فقرة 120ل في صورته األولية على المقياس يشم -
، أما 600 – 120، وعليه تتراوح درجة المقياس ككل بين منها مخصصة للجانب االنفعالي 60و
  . 300 – 60تتراوح درجاتهم بين ) ، االنفعاليةالمعرفية(ن مقياسين الفرعييال
الدرجة المرتفعة على المقياس ككل تعبر عن ارتفاع مستوى قلق االمتحان لدى المفحوص  -

  . انخفاض مستوى قلق االمتحان لديه والدرجة المنخفضة عليه تعبر عن

  : الخصائص السيكومترية – 8
لق قا من حساب صدق وثبات مقياس مكونات قيتم التعرف على هذه الخصائص انطال

  : االمتحان بأساليب متعددة منها
، بحيث تم إعداد استمارة تم تحكيم الصورة األولية للمقياس :صدق المحكمين -  8-1

، وروعي في علم النفس اأستاذ 14لجنة تضم  ، ووزعت على)03انظر الملحق رقم (التحكيم 
، بحيث ينبغي على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يكون يةالعلم الرتيةفي اختيار هذه اللجنة 

  : ذ محاضر أو استاذ التعليم العالي، وهمحامل لدرجة أستا
  .جامعة باتنة –الوناس أمزيان / د  -
 .جامعة الجزائر –بوعبد اهللا لعبيدي / د  -

 .جامعة قسنطينة –رابح العايب / د  -

 .جامعة ورقلة –عبد الكريم قريشي / د . أ  -
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 .جامعة بسكرة  - لوافي زهير بوسنة ا عبد/ د  -

 .الجامعة األردنية –محمد عودة الريماوي / د  -

 .ورقلةجامعة  –نادية بوشاللق / د . أ / د  -

 . بسكرةجامعة  –نصر الدين جابر / د . أ  -

 . جامعة بسكرة –قبقوب عيسى / د  -

 .جامعة بسكرة –محمد بلوم / د  -

 .جامعة وقلة –عبد الفتاح أبي مولود / د  -

 . جامعة باتنة –العربي فرحاتي / د . أ  -

 . جامعة باتنة –علي براجل / د . أ  -

 .جامعة دمشق  - ناديا رتيب / د  -

، بحيث بقيت ثالث استمارات استمارة 14استمارة للتحكيم من بين  11وتم استرجاع 
قريشي، عبد الكريم : صول عليها نظرا للبعد وظروف أخرى، وهؤالء هملثالثة أساتذة لم يتم الح

  : وتم التعليق على نتائج التحكيم تبعا للنقاط التالية. ولعبيدي بوعبد اهللا، ونادية بوشاللق
  .لغويةمدى وضوح الفقرات من حيث الصياغة ال –أ 

  .ياس الفقرات لمكوني قلق االمتحانمدى ق –ب 
  .عدد الفقرات لمكوني قلق االمتحانمدى مالئمة  –ج 
  .قدمة للمفحوصوضوح التعليمات الم مدى –د 

  .فقرات مقياس مكونات قلق االمتحانمدى مالئمة بدائل األجوبة ل -هـ 
)              أوأكثر % 80(وسوف يتم التعليق على هذه النقاط بالتفصيل بأخذ نسبة اتفاق المحكمين 

  وناديا أديب  ،محمد عودة الريماوي: لظات بعض أعضاء لجنة التحكيم أمثابناء على مالح
، وكذلك بناء على إطالع الباحثة المستمر عن الخلفية النظرية لقلق االمتحان اتضح أن وغيرهم

ن ، فمنهم ماد التي يتكون منها قلق االمتحانالباحثين قد اختلفوا في تحديد بعض العوامل واألبع
في  )112، ص 2009،  صالح وعلي(. المعرفية، واالنفعالية: أوضح بأنه يتكون من عاملين هما

المكون المعرفي، والمكون : خر بأنه يشتمل على عدة مكونات هيحين أوضح البعض اآل
ثين كما تناوله فريق آخر من الباح )121، ص 1998ريطي ، الق(. لفسيولوجي، والمكون ااالنفعالي

كاالضطراب، واالنفعال، والتفكير المشوش، واألعراض : من خالل عدد أكبر من األبعاد
، واالستجابات الفسيولوجية المعدية –الضطراب واالنفعال واالستجابات الجسمية ، أو االجسمية
إال أن هناك اتفاقا بين  )73، ص 2007محمد ، (. وردود الفعل الالإرادية ،الدماغية –الحسية 

؛ إذ هم يقرون بأن القلق ض الجوانب المحددة لقلق االمتحانالباحثين بشكل عام بخصوص بع
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. المعرفية، واالنفعالية، والفسيولوجية، والسلوكية: ة وهيبعة أبعاد متداخليمكن أن يخبر بأر
  ) 166، ص 2008صالح ، (

المعرفية واالنفعالية            : باالتفاق حول مجموعة من المكوناتوبناء على ذلك تأخذ الباحثة 
السلوكية المرتبطة بقلق ة والفسيولوجي: باإلضافة إلى بعدين آخرين وهما) بعدين محددين سابقا(

البعض اآلخر يتم ، وبعض هذه المكونات تعريفاتهما اإلجرائية محددة في البداية واالمتحان
  :تحديدها كالتالي
  : قلق االمتحان

المعرفية أو االنزعاج : نات هيسمة في الشخصية في موقف محدد ويتكون من أربعة مكو
لقلق التي تخبر في موقف صفهما أبعاد رئيسية لحالة ا، والسلوكية بوواالنفعالية، والفسيولوجية

، سيس الذاتية من توتر وقلق وعصبية، واألحاشمل االنشغاالت المعرفية، والتي تاالمتحان
اإلضافة إلى االستجابات ، بجة استثارة الجهاز العصبي الذاتيوالتغيرات الفسيولوجية نتي

المعرفية واالنفعالية (األبعاد األربعة  وعلى هذا فإن قلق االمتحان هو محصلة. السلوكية
من خالل مفتاح التصحيح المعد لذلك والمعبر عنه بالدرجة المرتفعة ) والفسيولوجية والسلوكية

       .في هذا البحثعلى مقياس مكونات قلق االمتحان المعد 
  :الفسيولوجية

المستقل  تتمثل فيما يترتب على حالة القلق من استثارة وتنشيط للجهاز العصبي
االمتحان  قبل وأثناء وبعد ت فسيولوجية تبدو على سلوك التلميذمما يؤدي إلى تغيرا ،)الالإرادي(

زيادة ضربات القلب، سرعة التنفس، التعرق، : ومن هذه التغيرات .وتؤثر سلبا على أدائه
مغص، ارتعاش األطراف، الغثيان، اإلغماء والدوار، جفاف الفم والحلق، ارتباك المعدة، ال

   .واإلسهال، وغيرها
  : السلوكية

قبل وأثناء  مظاهر سلوكية تبدو في سلوك التلميذيشير إلى ما يترتب على حالة القلق من 
ستوى مهارات االستعداد انخفاض م: ومن هذه المظاهر. د االمتحان وتؤثر سلبا على أدائهوبع

وكذلك انخفاض مستوى ، الوقت ونقص في مهارات االستذكار كقصور في إدارة ،لالمتحان
ابة وارتكاب األخطاء ، كسوء توزيع الوقت في االمتحان وسوء تنظيم اإلجمتحانمهارات أداء اال
  .في االمتحان

عرضت الفقرات الممثلة لقلق : مدى وضوح الفقرات من حيث الصياغة اللغوية –أ 
من ثالثة عشرة محكما  فقرة وطلب 120والبالغ عددها ) االنفعالية والمعرفية(االمتحان بمكونيه 

إعطاء رأيهم إن كانت كل فقرة مصاغة بطريقة واضحة أو غير واضحة مع تقديم البديل في 
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ونتائج صدق . في إحدى خانتي الجدول) ×(وضوحها لغويا وذلك بوضع عالمة  حالة عدم
  : ة اللغوية موضحة في الجدول اآلتيفقرات المقياس من حيث الصياغ

نتائج صدق المحكمين الخاصة بمدى وضوح فقرات المقياس من يوضح  :)02(جدول رقم 
  حيث الصياغة اللغوية

  

  عدد الفقرات المصادق عليها من طرف المحكمين  األبعاد
  غير واضحة  واضحة

  فقرات
  بعد

  المعرفية

6  ،7  ،8  ،11  ،12  ،14  ،16  ،
23  ،25  ،26  ،28  ،29  ،33  ،
35  ،36  ،41  ،47  ،52  ،54  ،
60  

- 1  ،2  ،21  ،22  ،24  ،
  ) غير واضحة( 50
- 4  ،5  ،10  ،17  ،18  ،

27  ،30  ،31  ،38  ،39  ،
40  ،42  ،44  ،45  ،46  ،
48  ،49  ،51  ،53  ،55  ،
  )مكررة( 57

  فقرات
  بعد

  االنفعالية

62  ،64  ،66  ،71  ،81  ،82  ،
83  ،86  ،87  ،92  ،95  ،96  ،
98  ،100  ،101  ،108  ،114  ،

118  

  )غير واضحة( 80 -
- 63  ،68  ،69  ،73  ،75 
 ،79  ،80  ،84  ،88  ،89  ،

90  ،91  ،93  ،94  ،97  ،
102  ،105  ،106  ،109  ،
111  ،112  ،115  ،116  
  )مكررة( 120،  119

  

، 12، 11، 8، 7، 6: ات بعد المعرفية المتمثلة في رقممن خالل الجدول نالحظ أن فقر
قد وافق على  60، 54، 52، 47، 41، 36، 35، 33، 29، 28، 26، 25، 23، 16، 14

مع اإلشارة إلى بعض المالحظات المتمثلة ) % 80أكثر من (صياغتها اللغوية أغلب المحكمين 
في تعديل بعض الفقرات كتقديم وتأخير بعض األفعال وتجزئة بعض الفقرات المركبة وتغيير 

كما تم تعديل خمسة فقرات . )04(موضحة في الملحق رقم  وهي ،ابعض الكلمات وحذف بعضه
التي أشار اغلب المحكمين بأنها غير واضحة من حيث الصياغة  24، 22، 21، 2، 1: وهي

  :اللغوية والجدول التالي يوضح ذلك
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يوضح تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة اللغوية حسب أراء  :)03(جدول رقم 
  المحكمين 

  

ا
 لرقما

  تعديلهـــا  رةالفقـــ

أعتقد أن اآلخرين سوف يصابون بخيبة شعر أن اآلخرين يصابون بخيبة أمل في أ1
  أمل في عندما أفشل في االمتحان

ال أثق في أن أدائي لهذا االمتحان سيكون 2
  بشكل جيد كما ينبغي 

أعتقد أن يكون أدائي سيء لهذا االمتحان 

أشعر أن صعوبة المادة تجعلني ال 3
  ستطيع أن أحل ابسط مشكالتها أ

 أبالغ في تخيالتي حول صعوبة االمتحان 

أفشل في االمتحان بسبب ما أحمله من 4
  أفكار سلبية عنه 

تراودني ذكريات مزعجة عن الرسوب 
  في امتحان سابق في أثناء االمتحان 

تمر بخاطري بعض األفكار الغير مهمة 5
  وتزعجني أثناء أدائي لالمتحان 

المتحان تمر بخاطري أفكار بأنني قبل ا
  لن استطيع إكماله 

  

، 10، 5، 4: قرة نتيجة تكرارها في المعنى وهيف 21كما لم يوافق أغلب المحكمين على 
17 ،18 ،27 ،30 ،31 ،38 ،39 ،40 ،42 ،44 ،45 ،46 ،48 ،49 ،51 ،53 ،55 ،57 .  

، 83، 82، 81، 71، 66، 64، 62: نفعالية فإن فقراتها المتمثلة فيأما بالنسبة لبعد اال
قد وافق على صياغتها اللغوية  118، 114، 108، 101، 100، 98، 96، 95، 92، 87، 86

 على بناءمع تعديل بعضها بناء على مالحظاتهم وأيضا )  % 80أكثر من (معظم المحكمين 
كرارها بما فيها فقرة نتيجة ت 25كما لم يوافق أغلبية المحكمين على  .القراءة المستمرة للباحثة

، 63: اضحة من حيث الصياغة اللغوية وهيالتي أشار المحكمين بأنها غير و 80الفقرة رقم 
68 ،6 ،73 ،75 ،79 ،80 ،84 ،88 ،89 ،90 ،91 ،93 ،94 ،97 ،102 ،105 ،106 ،

109 ،111 ،112 ،115 ،116 ،119 ،120.  
فقرة  لقياس مكوني  120تم صياغة  :ياس الفقرات لمكوني قلق االمتحانمدى ق –ب 

، وطلب من المحكمين تقديم تقيس بعد االنفعالية 60لمعرفية ومنها تقيس بعد ا 60، قلق االمتحان
انتي الجدول في إحدى خ) ×(رأيهم في مدى قياس الفقرات لبعدي قلق االمتحان بوضع عالمة 

  : في الجدول اآلتي والنتائج موضحة .لة عدم الموافقةامع تقديم البديل في ح) ، ال تقيستقيس(
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يوضح نتائج صدق المحكمين المتعلقة بمدى قياس الفقرات لمكوني قلق  :)04(جدول رقم 
  االمتحان 

  

  إجابات المحكمين  األبعاد
  ال تقيس  تقيس

فقرات بعد 
  المعرفية 

1  ،2  ،6  ،7  ،8  ،11  ،12  ،
14  ،16 ،21  ،22  ،23  ،24  ،
25  ،26  ،28  ،29  ،33  ،35 
 ،36  ،41  ،54  ،60  ،  

3  ،4  ،5  ،9  ،10  ،13  ،15  ،
17  ،18  ،19  ،20  ،27  ،30  ،
31  ،32  ،34  ،37  ،38  ،39  ،
40  ،42  ،43  ،44  ،45  ،46  ،
47  ،48  ،49  ،50  ،51  ،52  ،
53  ،55  ،56  ،57   ،58  ،59 
 ،  

فقرات بعد 
  االنفعالية 

62  ،64  ،66  ،71  ،81  ،82 
، 83  ،86  ،87  ،95  ،96  ،

98  ،100  ،101  ،108  ،114 
 ،118  

61  ،63  ،65  ،67   ،68  ،69 
 ،70  ،72  ،73  ،74  ،75  ،76 
 ،77  ،78  ،79  ،80  ،84  ،85 
 ،88  ،89  ،90  ،91  ،92  ،93 
 ،94  ،97  ،99  ،102  ،103  ،

104  ،105  ،106  ،107  ،109 
 ،110  ،111  ،112  ،113  ،

115  ،116 ،117  ،119  ،120   
 

 23يتضح من الجدول السابق أن بعد المعرفية بفقراته الستون قد تمت المصادقة على 
 ،16، 14، 12، 11، 8، 7، 6، 2، 1 :وهي) % 80أكثر من (منها من قبل أغلبية المحكمين 

فقرات األخرى  وباقي ال ،60، 54، 41، 36، 35، 33، 29، 28، 26، 25، 24، 23، 22، 21
، 18، 17، 15، 13، 10، 9، 5، 4، 3: لم يوافق عليها أغلبية المحكمين، وهي فقرة 37حوالي 

19 ،20 ،27 ،30 ،31 ،32 ،34 ،37 ،38 ،39 ،40 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،
، ، لهذا حولت فقرتين منها لبعد االنفعالية 59، 58، 57، 56، 55، 53، 52، 51، 50، 49

ى لبعد السلوكية فقرات أخر 6، كما حولت ؛ ألنها تقيس هذا البعد47، 32: األرقام وهي ذات
، وباقي الفقرات األخرى حذفت نتيجة تكرارها 59، 58، 56، 43، 34، 9: وهي ذات األرقام

  . ة اللغوية أو أنها ال تقيس البعدأو عدم وضوحها من حيث الصياغ
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فقرة منها من قبل أغلبية  17ت المصادقة على أما بعد االنفعالية بفقراته الستون قد تم
،  96، 95، 87، 86، 83، 82، 81، 71، 66، 64، 62: ، وهي) % 80أكثر من (المحكمين 

يوافق عليها منها لم  43وباقي الفقرات األخرى حوالي . 118، 114، 108، 101، 100، 98
، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 70، 69، 68،  67، 65، 63، 61: أغلبية المحكمين وهي

79 ،80 ،84 ،85 ،88 ،89 ،90 ،91، 92 ،93 ،94 ،97 ،99 ،102 ،103 ،104 ،105 ،
لهذا حولت  .120، 119، 117 ،116، 115، 113، 112، 111، 110، 109، 107، 106
، 103، 85، 78، 77، 76، 74، 72، 70، 67، 65: فقرة منها وهي ذات األرقام 13لي حوا

مركبة  إلى فقرتين ألنها فقرة 85، كما جزئت الفقرة رقم بعد الفسيولوجيةإلى  117، 107، 104
  . 113، 110، 99: ثالث فقرات إلى بعد السلوكية وهيوحولت أيضا ) 02أنظر الملحق رقم (

طموحات والدي في أثناء تشغلني : ثالث فقرات إلى بعد المعرفية وهيوقد أضيفت 
ألجأ إلى استرجاع قدر كبير من  فكاري أثناء االمتحان،ير عن أ، أجد صعوبة في التعباالمتحان

  . فقرة 26عدد فقرات بعد المعرفية  ولهذا أصبح .ي الدقائق األخيرة قبل االمتحانالمعلومات ف
ألوم نفسي أثناء االمتحان عن الوقت : سة فقرات إلى بعد االنفعالية وهيوأضيفت كذلك خم

إلى ساعتي  ، أكرر النظرأن أيام االمتحانات طويلة شعر، أ)اجعةمر(ي أضعته دون استذكار الذ
تيقظ عدة مرات في ، اسالتأخير في توزيع أسئلة االمتحان، يثير أعصابي أثناء تأدية االمتحان

  .  فقرة 24دد فقرات بعد االنفعالية فأصبح ع .ليلة االمتحان
 ،ناء االمتحانببرودة في جسمي أثأشعر : لبعد الفسيولوجية أربعة فقرات هيكما أضيفت 

  ،االمتحان، أصاب باصفرار الوجه خالل فترة وزني يتناقص خالل فترة االمتحان أشعر أن
د فقرات فأصبح عد .في اإلجابة على أسئلة االمتحان ترتفع حرارة جسمي كلما واجهت صعوبة

  . فقرة 18بعد الفسيولوجية 
ورقة  صعوبة في تنظيمأجد : فقد أضيفت خمسة فقرات هيأما بالنسبة لبعد السلوكية 

 أمتحن فيها قبل أو بعد االمتحان ، أناقش زمالئي عن المادة التي اإلجابة عن أسئلة االمتحان
م جدول ، من عيوبي أني ال أستطيع تنظييد السؤال الذي سأبدأ به اإلجابةأتسرع كثيرا في تحد

عدد فقرات  فأصبح .تحاني طريقي للمؤسسة ألداء االم، أراجع وأنا فالمذاكرة ألستعد لالمتحان
  .فقرة 82ياس مكونات قلق االمتحان وبالتالي أصبح عدد فقرات مق. فقرة 14بعد السلوكية 
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يوضح أرقام الفقرات من الصورة األولية للمقياس وكذلك الفقرات  :)05(جدول رقم 
  اإلضافية
  

أرقام الفقرات من الصورة   أبعاد المقياس  
  األولية للمقياس 

مجموع   إلضافية الفقرات ا
  الفقرات

 11،  8،  7،  6،  2،  1  المعرفية 
 ،12  ،14  ،16 ،21  ،

22  ،23  ،24  ،25  ،
26  ،28  ،29  ،33  ،
35  ،36  ،41  ،54  ،
60   

تشغلني طموحات والدي في أثناء  -
  االمتحان 
أجد صعوبة في التعبير  -

  عن أفكاري أثناء االمتحان 
ألجأ إلى استرجاع قدر  -

كبير من المعلومات في الدقائق 
  األخيرة قبل االمتحان

  
  

26  

،  64،  62،  47،  32  االنفعالية
66  ،71  ،81  ،82  ،
83  ،86  ،87  ،95  ،
96  ،98  ،100  ،101  ،

108  ،114  ،118  

ألوم نفسي أثناء االمتحان عن  -
الوقت الذي أضعته دون استذكار 

  )  مراجعة(
انات طويلة شعر أن أيام االمتحأ -
أكرر النظر إلى ساعتي أثناء  -

  تأدية االمتحان 
يثير أعصابي التأخير في توزيع  -

  أسئلة االمتحان  
استيقظ عدة مرات في ليلة  -

  االمتحان

  
  
  

24  
  

،  72،  70،  67،  65  الفسيولوجية 
74  ،76  ،77  ،78  ،
85  ،85  ،103  ،104  ،

107  ،117  

أثناء  أشعر ببرودة في جسمي -
  االمتحان 

أشعر أن وزني يتناقص خالل  -
  فترة االمتحان 

أصاب باصفرار الوجه خالل  -
  فترة االمتحان 

ترتفع حرارة جسمي كلما  -

  
  

  
  

18  
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واجهت صعوبة في اإلجابة على 
  أسئلة االمتحان

 58،  56،  43،  34،  9  السلوكية 
 ،59  ،99  ،110  ،113 

أجد صعوبة في تنظيم ورقة  -
  اإلجابة عن أسئلة االمتحان 

أناقش زمالئي عن المادة التي  -
أمتحن فيها قبل أو بعد االمتحان 

أتسرع كثيرا في تحديد السؤال  -
  الذي سأبدأ به اإلجابة 

من عيوبي أني ال أستطيع تنظيم  -
جدول المذاكرة ألستعد لالمتحان 

أراجع وأنا في طريقي للمؤسسة  -
  نألداء االمتحا

  
  
  
  

14  

  82  ـوع المجمــــ
  

بعد صياغة الفقرات  :لفقرات لقياس مكوني قلق االمتحانمدى مالئمة عدد ا –ج 
لفقرات الخاصة بمكونات قلق االمتحان طلب من المحكمين تقديم رأيهم عن مدى مالئمة عدد ا

غير  ،مناسب(في أحدى خانتي الجدول ) ×(، وذلك بوضع عالمة لقياس مكوني قلق االمتحان
  : والنتائج موضحة في الجدول اآلتي ،طاء البديل في حالة عدم الموافقةمع إع) مناسب

يوضح نتائج صدق المحكمين المتعلقة بمدى مالئمة عدد الفقرات  :)06(جدول رقم 
  لمكوني قلق االمتحان

  

  إجابات المحكمين  عدد الفقرات
  غير مناسب  مناسب

  09 2  بعد المعرفية 
  09 2  ة  بعد االنفعالي

   
، حيث س مكونات قلق االمتحان غير مناسبيتضح من الجدول السابق أن عدد فقرات مقيا

، وهذا ما أدى إلى مقابل محكمين فقط) % 80أكثر من (محكما  تسعةلم يوافق على عددها 
، البعدتقليص عدد فقرات المقياس بحذف جميع الفقرات المتكررة والغير واضحة والتي ال تقيس 
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الفسيولوجية والسلوكية بعد إضافتهما بناء على : حويل بعض الفقرات إلى بعدين هماتمع 
  .ستمرة عن قلق االمتحان ومكوناتهوكذلك اطالعات الباحثة الم ،مالحظات بعض المحكمين
  .كما هو موضح سابقا فقرة موزعة على أربعة أبعاد 82فأصبح عدد فقرات المقياس 

وضعت التعليمات الموجهة للتالميذ والتي : دمة للتالميذوضوح التعليمات المقمدى  –د 
، حيث طلب من المحكمين إعطاء رأيهم في مدى فية اإلجابة والتعامل مع المقياستشرح كي

، غير واضحة(في إحدى خانتي الجدول ) ×(وضوح هذه التعليمات وذلك بوضع عالمة 
  : كيم مبينة في الجدول اآلتيج التحمع تقديم البديل في حالة عدم وضوحها ونتائ) واضحة

يوضح نتائج صدق المحكمين المتعلقة بمدى وضوح التعليمات المقدمة  ) :07(جدول رقم 
  للتالميذ

  إجابات المحكمين  التعليمات
  غير واضحة  واضحة

  1 10  التعليمات الموجهة للتالميذ
   

صادق عليها عشرة يتضح من الجدول السابق أن التعليمات المقدمة للتالميذ واضحة وقد 
، مع إحداث تعديل لنا اعتبار هذه التعليمات صادقة ، وهذا ما يجيز)% 80أكثر من (محكما 

مثل حذف الفقرة األولى المقدمة في المثال  ،طفيف فيها بناء على مالحظات بعض المحكمين
بة في باقي باإلجا؛ ألن أخذ الفقرة األولى من المقياس في المثال توحي خرىواستبدالها بفقرة أ
نات العامة لوجود السن وهذا يكفي، كما ، كما حذف أيضا تاريخ الميالد في البياالفقرات األخرى

  .  تختلف عن مشاعر وانفعاالت اآلخر علما أن مشاعرك وانفعاالت كل تلميذ: حذفت أيضا عبارة
ات قرتم وضع خمسة بدائل لإلجابة على ف :مالئمة بدائل األجوبة للفقرات مدى -هـ 

كمين تحديد وطلب من المح .، دائماقليال، نادرا، أحيانا، غالبا: وهما) طريقة ليكرت(المقياس 
) ، غير مالئمةمالئمة(في إحدى خانتي الجدول ) ×(، ذلك بوضع عالمة مدى مالئمتها للفقرات

   :الجدول التاليوالنتائج موضحة في 

مدى مالئمة بدائل األجوبة يوضح نتائج صدق المحكمين المتعلقة ب :)08(جدول رقم 
  مقياس مكونات قلق االمتحان تلفقرا

  إجابات المحكمين  بدائل األجوبة
  غير مالئمة  مالئمة

غالبا / أحيانا / نادرا / قليال 
  دائما / 

10 1  
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، حيث قلق االمتحان لفقرات مكوناتجوبة مناسبة يتضح من الجدول السابق أن بدائل األ
قليال ونادرا  ينمقابل واحد فقط الذي أكد أن البديل) % 80أكثر من (عشرة محكما صادق عليها 
، وهذا ما يجيز لنا في المعنى غالبا ودائما متقاربين جدا ين، وكذلك البديلفي المعنى متقاربين جدا

القياس اآلن تتمتع بصدق وعليه يمكن اعتبار أداة . ألجوبة مناسبة وصادقةاعتبار بدائل ا
  . فقرة 82س بعد حساب صدق المحكمين لمقياالصورة المعدلة لعدد فقرات  وقد بلغ، المحكمين

  : الدراسة االستطالعية - 8-2
   :اف إجراء الدراسة االستطالعية هوإن من أهد :أهداف الدراسة االستطالعية - 8-2-1
  . وفهم التالميذ لفقراته وتعليماته التحقق من مالئمة المقياس  -
  .صور في إجراءات تطبيق المقياسالقكتشاف بعض جوانب ا  -
  .المستغرق في عملية تطبيق المقياستحديد الوقت   -
  .   التمرن على تطبيق المقياس  -
 اتلميذ 69ستطالعية من التكونت عينة الدراسة ا :إجراءات الدراسة االستطالعية - 8-2-2

 تجريبيةنوي من شعبة علوم ثا الثالثةوتم اختيارها من أقسام ببسكرة  مكي منيذة من ثانوية يوتلم
وقد  .سنة )20 – 17( ، وتراوحت أعمارهم بين2009/  2008للسنة الدراسية  شعبة آداب وفلسفةو

ثم تفسير بعض ، لمقياس، حيث تمت قراءة تعليمات المقياس جماعياالصورة المعدلة لتم تطبيق 
  .ذالتالمي البنود الغامضة وتسجيل كل المالحظات واألسئلة التي طرحها

أن االستطالعية وقد تبين من خالل نتائج الدراسة  :نتائج الدراسة االستطالعية - 8-2-3
، في حين وهو وقت مالئم ،دقيقة 40مدة زمنية بمتوسط حيث استغرق تطبيقه  ناسبالمقياس م

  : ضح وجود بعض النقائص المتعلقة بـتا
  . من المقياس) 62(ي الفقرة رقم وكلمة المغص ف) 12(كلمة أقراني في الفقرة رقم عدم فهم   -
آخر السنة متحان الأم ؛ متحاناتالهل وضع لجميع ا، المقياسعن تساءل الكثير من التالميذ   -
  ؟ )البكالوريا(
دائما لها تقريبا نفس /  ، وكذلك البديلين غالبانادرا/ ن البديلين قليال أشار الكثير من التالميذ أ -

  .المعنى
صعب مرحلة هي مرحلة التفريغ نظرا لطول أ، تبين أن نتائج المقياسبالنسبة لمعالجة   -

  . لمرحلة التي تأخذ أطول مدة زمنيةالمقياس وهي ا
دخال بعض الدراسة األساسية تم إإجراء محاولة تجاوز كل هذه الصعوبات أثناء لو

  : ما يليك ، وهيالتعديالت في المقياس
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 )62(رقم  وكلمة المغص في الفقرة) 12(ة رقم كلمة أقراني في الفقرالتركيز على شرح   -
  . أثناء تطبيق الدراسة األساسية

  . متحاناتالالمقياس يستخدم لجميع ا التأكيد للتالميذ بأن -
: للمقياس ثالث بدائل لإلجابة وهي ، فأصبح"دائما " و " قليال : " لإلجابة وهماتم حذف بديلين  -

 ، وكذلك بناءا علىحظات أعضاء الدراسة االستطالعيةمال، بناءا على ونادرا/ أحيانا / غالبا 
وعليه يقدم المقياس تدرجا ثالثيا لالستجابة يتمثل كل . مالحظات بعض أعضاء لجنة التحكيم

للبديل تنطبق علي غالبا ودرجة واحدة للبديل تنطبق ) 3(تدرج بدرجة محددة وتكون أعلى درجة 
  :ي نادرا والجدول التالي يوضح ذلكعل

  يوضح توزيع الدرجات على بدائل مقياس مكونات قلق االمتحان :)09(دول قم ج
  

  البديل             
  الدرجة

  )تنطبق علي(البدائل 
  نادرا  أحيانا  غالبا

  1  2 3  الدرجة
  

صة بكيفية االستجابة كما أسفرت هذه الدراسة االستطالعية إلى وضوح التعليمات الخا
نان إلى سالمة بناء المقياس على نحو يساعد التلميذ على فهم الهدف ، وكذلك االطمئعلى المقياس

  . ة المطلوبة منه في أثناء اإلجابةمن المقياس والمهم
حذف بعض الفقرات، إضافة (ألولية للمقياس وبعد التعديالت التي تمت في الصورة ا

ريقة اإلجابة من ، وكذلك التعديل في ط)ل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، تعديبعض الفقرات
 ي تم في الصورة المعدلة للمقياس االختيار بين خمسة بدائل إلى االختيار بين ثالث بدائل الذ

يار إجابة من ثالث فقرة يجاب عنها باخت 82أصبح يتكون المقياس في صورته النهائية من 
كلية للمقياس ، وتحسب الدرجة الير على المقاييس الفرعية األربعة، ويتم التقدإجابات متدرجة
وعليه يتراوح  .)المعرفية، االنفعالية، الفسيولوجية، السلوكية(قدير المقاييس الفرعية ككل بجمع ت

دراجتهم ، أما المقاييس الفرعية تتراوح درجة) 246 - 82(لمقياس ككل من مدى التقدير على ا
  . درجة) 42 -14، و54 -18و، 72 -24، و 78 -26(على الترتيب بين 

   :تحليل اإلحصائيال - 8-3
للمقياس بغرض الكشف عن مدى صحة  دق والثبات التي تستخرجيقصد به معايير الص

وقد تم استخراج هذه المعايير من خالل . س في قياس قلق االمتحان ومكوناتهودقة فقرات المقيا
نة وتلميذة من تالميذ الس تلميذ) 100(ل اإلحصائي مكونة من تطبيق المقياس على عينة التحلي
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، تتراوح أعمارهم بين 2009/  2008الثالثة ثانوي من ثانوية مكي مني ببسكرة للسنة الدراسية 
  :البيانات الخاصة بهذه العينة) 10(، وفي الجدول رقم سنة) 20 – 17(

  يوضح بيانات عينة تقنين الصورة النهائية لمقياس مكونات قلق االمتحان :)10(جدول رقم 
  

  المجموع  اإلناث  الذكور  الشعبة 
  73  43 30  علوم تجريبية 
  27  27 00  آداب وفلسفة

  100  70 30  المجموع

تم إجراء عمليات تعيين صدق الصورة : صدق الصورة النهائية للمقياس -8-3-1
  :ائية للمقياس في الخطوات التاليةالنه

إضافة إلى صدق المحكمين الذي تم  :)صدق االتساق الداخلي(دق البناء ص -8-3-1-1
، وهو عبارة عن المدى الذي يمكن أن نقرر بموجبه أن صدق البناءكذلك ستخدامه يستخدم ا

المقياس يقيس مفهوما نظريا محددا أو سمة معينة ولعل معامل االرتباط هو أكثر المؤشرات 
   )138، ص 2007معمرية ، (. في الكشف عن هذا النوع من الصدق شيوعا

في قياس قلق االمتحان ن مدى قوة الفقرات ويهدف هذا النوع من الصدق إلى تبيا
ة في لمقياس وجعله أداة أكثر دقعمليات مراجعة األن هذه الخطوة تفيد في إجراء ومكوناته 

  )597، ص 1990كفافي ، (. قياس قلق االمتحان ومكوناته
ات عينة التحليل ويتم التوصل إلى صدق المقياس بهذه الطريقة من خالل تحليل درج

  :  إيجاداإلحصائي و
ة فقرات تم حساب معامل االرتباط بين درج :ن فقرات المقياس بالدرجة الكليةيالعالقة ب –أ 

  : والنتائج موضحة في الجدول التالي، المقياس والدرجة الكلية
  يوضح العالقة بين فقرات المقياس بالدرجة الكلية :)11(جدول رقم 

  

  الــــقرار لداللةمستـوى ا  رقم الفـقرات رقم الفقــرات  البعــد

لمع
ا

ـة
ــ

رفي
ـ

 

  دالـــــة 0.05 0.207 1
  دالـــــة  0.05  0.247  2
  دالـــــة 0.01 0.374 3
  دالـــــة 0.01 0.568 4
  دالـــــة 0.01 0.396 5
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  دالـــــة 0.01 0.453 6
  دالـــــة 0.01 0.448 7
  دالـــــة 0.01 0.624 8
  دالـــــة 0.01 0.452 9
  دالـــــة 0.01 0.303 10
  دالـــــة 0.01 0.549 11
  دالـــــة  0.01  0.309  12
  غير دالـــة  غير دالة 0.163 13
  دالـــــة  0.01  0.430  14
  دالـــــة 0.01 0.553 15
  دالـــــة  0.01  0.375  16
  دالـــــة 0.01 0.475 17
  دالـــــة  0.01  0.406  18
  الـــــةد 0.01 0.471 19
  دالـــــة 0.01 0.296 20
  دالـــــة 0.01 0.271 21
  دالـــــة 0.01 0.442 22
  دالـــــة 0.05 0.233 23
  دالـــــة  0.01  0.444  24
  دالـــــة  0.01  0.345  25
  دالـــــة  0.01  0.357  26

ــ
عالي
النف
ا

ـة
ــ

  

  دالـــــة  0.01  0.557  27

  ةدالـــــ  0.01  0.589  28

  دالـــــة  0.01  0.568  29

  دالـــــة  0.01  0.397  30

  دالـــــة  0.01  0.410  31
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  دالـــــة  0.01  0.541  32
  دالـــــة  0.01  0.353  33
  دالـــــة  0.01  0.309  34
  دالـــــة  0.01  0.604  35
  دالـــــة  0.01  0.626  36
  دالـــــة  0.05  0.222  37
  ــــةدالـ  0.01  0.389  38
  دالـــــة  0.01  0.285  39
  دالـــــة  0.01  0.424  40
  دالـــــة  0.01  0.461  41
  دالـــــة  0.01  0.621  42
  دالـــــة  0.01  0.399  43
  دالـــــة  0.01  0.392  44
  دالـــــة  0.01  0.358  45
  دالـــــة  0.01  0.534  46
  دالـــــة  0.01  0.354  47
  غير دالــة  الةغير د  0.196  48
  دالـــــة  0.01  0.510  49

  دالـــــة  0.01  0.467  50

ـة
ــ

وجي
يول
لفس
ا

  

  دالـــــة  0.01  0.433  51

  دالـــــة  0.01  0.448  52

  دالـــــة  0.01  0.513  53

  دالـــــة  0.01  0.516  54



298 
 

 

 
 

  دالـــــة  0.01  0.676  55

  دالـــــة  0.01  0.558  56

  ـــــةدال  0.01  0.462  57

  دالـــــة  0.05  0.198  58

  دالـــــة  0.01  0.475  59

  دالـــــة  0.01  0.631  60

  دالـــــة  0.01  0.602  61

  دالـــــة  0.01  0.430  62

  دالـــــة  0.01  0.508  63

  دالـــــة  0.01  0.322  64

  دالـــــة  0.01  0.568  65

  دالـــــة  0.01  0.677  66

  دالـــــة  0.01  0.416  67

  دالـــــة  0.01  0.480  68

سـ
ال

ـة
وكي
ـل
ـ

  دالـــــة  0.01  0.480  69 
  دالـــــة  0.01  0.293  70
  دالـــــة  0.01  0.312  71
  دالـــــة  0.01  0.355  72
  دالـــــة  0.01  0.441  73
  دالـــــة  0.01  0.413  74
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  دالـــــة  0.01  0.429  75
  الـــةغير د  غير دالة  0.196  76
  دالـــــة  0.01  0.400  77
  دالـــــة  0.01  0.263  78
  دالـــــة  0.01  0.443  79
  دالـــــة  0.01  0.375  80
  غير دالــة  غير دالة  0.132  81
  دالـــــة  0.01  0.483  82

  
الدرجة الكلية له دالة إحصائيا يتضح من الجدول السابق أن العالقة بين فقرات المقياس ب

دالة عند مستوى ) 37(و) 23(و) 2(و) 1(، حيث أن الفقرات رقم عظم الفقرات تقريبافي م
) 76(و) 48(و) 13(ماعدا الفقرات رقم  0.01وباقي الفقرات األخرى دالة عند مستوى  0.05

مما يبين أن للمقياس درجة ال . من أنها قريبة من مستوى الداللة غير دالة على الرغم) 81(و
  .  اسك واالتساق الداخليبها من التمبأس 
 تم حساب معامل االرتباط بين درجة :رات كل بعد بالدرجة الكلية للبعدالعالقة بين فق –ب 

  : والنتائج موضحة في الجدول التالي، فقرات كل بعد بالدرجة الكلية له
  يوضح العالقة بين فقرات بعد المعرفية بالدرجة الكلية للبعد :)12(جدول رقم 

  

  القـــرار  مستوى الداللـــة  معامل االرتباط) ر(  الرقم
  دالــة  0.05 0.255  1
  دالــة  0.01 0.356  2
  دالــة  0.01 0.290  3
  دالــة  0.01 0.583  4
  دالــة  0.01 0.521  5
  دالــة  0.01 0.524  6
  دالــة  0.01 0.541  7
  دالــة  0.01 0.625  8
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  دالــة  0.01 0.544  9
  دالــة  0.01 0.461  10
  دالــة  0.01 0.492  11
  دالــة  0.01 0.322  12
  دالــة  0.01 0.279  13
  دالــة  0.01 0.480  14
  دالــة  0.01  0.591  15
  دالــة  0.01 0.293  16
  دالــة  0.01  0.543  17
  دالــة  0.01 0.514  18
  دالــة  0.01  0.532  19
  دالــة  0.01 0.381  20
  دالــة  0.01  0.842  21
  لــةدا  0.01 0.524  22
  دالــة  0.01 0.389  23
  دالــة  0.01 0.511  24
  دالــة  0.01 0.416  25
  دالــة  0.01 0.333  26

 المعرفية والدرجة الكلية للبعد  ل السابق وجود عالقة بين فقرات بعديتضح من الجدو
  .0.05فهي دالة عند مستوى ) 1(رقم ماعدا الفقرة  0.01وكلها دالة عند مستوى 

  يوضح العالقة بين فقرات بعد االنفعالية بالدرجة الكلية للبعد :)13(جدول رقم 
  

  القـــرار  مسـتوى الداللـة  معامل االرتباط) ر(  الرقـم
  دالــــة  0.01  0.576  1
  دالــــة  0.01 0.641  2
  دالــــة  0.01 0.629  3
  دالــــة  0.01 0.473  4
  دالــــة  0.01 0.332  5
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  دالــــة  0.01 0.550  6
  دالــــة  0.01 0.472  7
  دالــــة  0.01 0.387  8
  دالــــة  0.01 0.581  9
  دالــــة  0.01 0.698  10
  دالــــة  0.01 0.279  11
  دالــــة  0.01  0.458  12
  دالــــة  0.01 0.328  13
  دالــــة  0.01  0.432  14
  دالــــة  0.01 0.565  15
  دالــــة  0.01  0.660  16
  ةدالــــ  0.01 0.390  17
  دالــــة  0.01  0.452  18
  دالــــة  0.01 0.457  19
  دالــــة  0.01 0.640  20
  دالــــة  0.01 0.424  21
  دالــــة  0.05 0.236  22
  دالــــة  0.01  0.570  23
  دالــــة  0.01 0.465  24

 النفعالية والدرجة الكلية للبعد يتضح من الجدول السابق وجود عالقة بين فقرات بعد ا
  .0.05فهي دالة عند مستوى ) 22(ماعدا الفقرة رقم  0.01دالة عند مستوى  وكلها

  يوضح العالقة بين فقرات بعد الفسيولوجية بالدرجة الكلية للبعد :)14(جدول رقم 
  

  القـــرار  مستوى الداللــة  معامل االرتباط) ر(  الرقم
  دالــــة  0.01 0.550 1
  دالــــة  0.01 0.498 2
  الــــةد  0.01 0.595 3
  دالــــة  0.01 0.572 4
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  دالــــة  0.01 0.711 5
  دالــــة  0.01 0.611 6
  دالــــة  0.01 0.588 7
  دالــــة  0.01 0.443 8
  دالــــة  0.01 0.516 9
  دالــــة  0.01 0.721 10
  دالــــة  0.01  0.680  11
  دالــــة  0.01 0.601 12
  دالــــة  0.01  0.553  13
  دالــــة  0.01 0.350 14
  دالــــة  0.01  0.630  15
  دالــــة  0.01 0.770 16
  دالــــة  0.01  0.557  17
  دالــــة  0.01 0.395 18

  

 فسيولوجية والدرجة الكلية للبعد يتضح من الجدول السابق وجود عالقة بين فقرات بعد ال
  .0.01وكلها دالة عند مستوى 

د السلوكية بالدرجة الكلية للبعديوضح العالقة بين فقرات بع :)15(جدول رقم   
 

  القــرار  مستوى الداللة  معامل االرتباط) ر(  الرقم
  دالـــة  0.01  0.544  1
  دالـــة  0.01 0.630  2
  دالـــة  0.01  0.527  3
  دالـــة  0.01 0.386  4
  دالـــة  0.01  0.457  5
  دالـــة  0.01 0.658  6
  دالـــة  0.01 0.580  7
  دالـــة  0.01 0.555  8
  دالـــة  0.01 0.331  9
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  دالـــة  0.01 0.476  10
  دالـــة  0.01 0.397  11
  دالـــة  0.01 0.565  12
  دالـــة  0.01 0.411  13
  دالـــة  0.01 0.544  14

 

 السلوكية والدرجة الكلية للبعد  يتضح من الجدول السابق وجود العالقة بين فقرات بعد
  . 0.01وكلها دالة عند مستوى 

العالقة بين كل فقرات األبعاد بالدرجة الكلية لهذه األبعاد دالة إحصائيا فإنه يمكن وبما أن 
مكن أن نقبل ، ولهذا يبها من التماسك واالتساق الداخليالقول أن المقياس على درجة ال بأس 

، الغير دالة في العالقة بين فقرات المقياس بالدرجة الكلية) 81، 76، 48، 13(الفقرات األربعة 
  . فقرة 82ت قلق االمتحان يتكون من فيصبح مقياس مكونا، أخذ بكل الفقراتون
تم حساب معامل االرتباط بين األبعاد ببعضها البعض   :العالقة بين أبعاد المقياس ببعضها –ج 

  : والنتائج موضحة في الجدول التالي
  يوضح العالقة بين أبعاد المقياس ببعضها :)16(جدول رقم 

  

  البعد
  السلوكية  الفسيولوجية  االنفعالية  ةالمعرفي

  ق  د/م  ر  ق  د/م  ر  ق  د/م  ر  ق  د/م  ر
 دالة 0.01 0.574  دالة  0.01 0.612 دالة 0.01 0.694  -  -  -  المعرفية
 دالة 0.01 0.491  دالة  0.01 0.771  -  -  - دالة 0.01 0.694  االنفعالية

0.0 0.474  -  -  - دالة 0.01 0.771 دالة 0.01 0.612 الفسيولوجية
 دالة  1

  -  -  -  دالة  0.01 0.474 دالة 0.01 0.491 دالة 0.01 0.574  السلوكية
   

يتضح من الجدول السابق أن العالقة بين أبعاد المقياس ببعضـها الـبعض عالقـة دالـة     
  .)0.01(حصائيا عند مستوى الداللة إ

عاد بالدرجة الكليـة  األب تم حساب معامل االرتباط بين :قة البعد بالدرجة الكلية للمقياسعال –د 
  : والنتائج موضحة في الجدول التالي، للمقياس
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  يوضح العالقة بين البعد والدرجة الكلية للمقياس :)17(جدول رقم 
    

  الدرجــة الكليـــة  البعــد
  القــرار  مستوى الداللة  معامل االرتباط) ر(

  دالة  0.01 0.872  المعرفية
  دالة  0.01 0.900  االنفعالية

  دالة  0.01 0.862  فسيولوجيةال
  دالة  0.01 0.705  السلوكية

  

مقياس آلها دالة األبعاد والدرجة الكلية للرتباط بين المعامالت ايتضح من الجدول السابق 

تساق صدق االتمتع المقياس ب  وانطالقا من النتائج السابقة يمكن أن نؤكد. )0.01( عند مستوى

  .الداخلي
يشير الصدق التمييزي إلى مدى قدرة المقياس بأبعاده األربعة  :يالصدق التمييز -10-3-1-2

ستخدمت طريقة وقد ا .العينة في السمة المراد قياسها على التمييز بين متوسطات درجات أفراد
أبعاده وذلك بالنسبة للمقياس ككل و، )100= ن (لتحليل اإلحصائي المقارنة الطرفية على عينة ا

األعلى )  %27(سبة التائية لحساب داللة الفروق بين متوسطي ألـ وقد استخدمت الن .ألربعةا
  :)ت(يوضح قيم   التاليوالجدول  .واألدنى من الوسيط
  متحانالقلق امكونات لمقياس  التمييزي يوضح معامالت الصدق: )18(جدول رقم 

  

 العدد مجموعات المقارنة  البعـــد
قيمة   القيم اإلحصائية

  )ت(
مستوى 
  ع  م  الداللة

  أعلى من الوسيط  المعرفية
  أدنى من الوسيط

27  
27  

64.04  
41.80  

3.42  
4.21  20.98  0.01  

  االنفعالية
  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

62.63  
41.40  

2.98  
5.09  18.46  0.01  

  أعلى من الوسيط  الفسيولوجية
  أدنى من الوسيط

27  
27  

41.63  
22.10  

3.64  
2.16  23.53  0.01  

  أعلى من الوسيط  السلوكية
  أدنى من الوسيط

27  
27  

35.96  
22.70  

2.21  
2.08  22.47  0.01  
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  أعلى من الوسيط  المقياس ككل
  أدنى من الوسيط

27  
27  

198.70  
134  

10.38  
13.23  19.60  0.01  

  

      ألـ  بين )0.01(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
مما ، المقياس ككلو مكونات قلق االمتحان من الوسيط على أبعاد مقياساألعلى واألدنى   27%

  . لقدرة التمييزية للمقياس وأبعادهيؤكد ا
 ثالث طـرق م استخدتم حساب ثبات الصورة النهائية للمقياس با  :ثبات المقياس - 8-3-2

كرومبـاخ   تساق الداخلي بطريقة ألفاالثبات ا :وهي ،)100= ن (لتحليل اإلحصائي على عينة ا
بعد  وإعادة التطبيق، اده إلى فقرات فردية وأخرى زوجيةوالتجزئة النصفية بتقسيم المقياس وأبع

، حيث أن التلميـذين البـاقيين   تلميذا وتلميذة 98ة التطبيق على ، لكن تم إعادمرور ثالث أسابيع
   :اميوضح نتائجه تياآلجدول الو .ائبين أثناء إجراء إعادة التطبيقكانوا غ

  يوضح نتائج معامالت ثبات مقياس مكونات قلق االمتحان ) :19(دول رقم ج
  

  ألفا كرومباخ  التجزئة النصفية  إعادة التطبيق  البعد
  **0.852  **0.902  **0.674  المعرفية
  **0.863  **0.875  **0.571  االنفعالية

  **0.882  **0.888  **0.574  الفسيولوجية 
  **0.770  **0.683  **0.511  السلوكية

  **0.656  **0.956  **0.691  المقياس ككل
* : 0.05     ** : 0.01  

يتمتع بمستوى مرتفع مـن الثبـات   بأبعاده األربعة يتضح من الجدول السابق أن المقياس 
، ومـن  ومن خالل معامالت ألفا كرومبـاخ  ،الل عليه من نتائج إعادة التطبيقستدالالذي أمكن ا

وهذا ما . )0.01(تضح أن كلها معامالت دالة عند مستوى احيث ، خالل نتائج التجزئة النصفية
، ثـم  كن استخدامه في الدراسة األساسـية يؤكد على أن مقياس مكونات قلق االمتحان صالح ويم

أنظر الملحـق رقـم   (التصحيح عملت الباحثة على توزيع فقرات األبعاد من أجل تسهيل عملية 
  : هو موضح في الجدول اآلتي اس كماوأصبحت الفقرات موزعة على المقي ) 04
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  يوضح توزيع فقرات أبعاد مقياس مكونات قلق االمتحان: )20(جدول رقم 
  

  أرقــــام الفقــــرات  البعــــد
 50، 49، 39، 38، 37، 27، 26، 25، 15، 14، 13، 3، 2،  1  المعرفية 

،51 ،60 ،61 ،62  ،69 ،70 ،71  ،75 ،76  ،77  ،81 ،82  
 53، 52، 42، 41، 40، 30، 29، 28، 18، 17، 16، 6،  5،  4  االنفعالية 

،54 63 ،64 ،65 ،72 ،73 ،74 ، 78 ،79 ،80  
 56، 55، 45، 44، 43، 33، 32، 31، 21، 20، 19، 9، 8، 7  الفسيولوجية

،57 ،66 ،67 ،68  
 58، 48، 47، 46، 36، 35، 34، 24، 23، 22،  12، 11،  10  السلوكية

،59   
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   مالحــق المقيـاس
  

  استطالع رأي أولي ) : 01(ملحق رقم 
  الصورة األولية لمقياس مكونات قلق االمتحان) : 02(ملحق رقم 
  استمارة صدق المحكمين) : 03(ملحق رقم 
  الصورة النهائية لمقياس مكونات قلق االمتحان) : 04(ملحق رقم 

@ @
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  : )01(ملحق رقم 

  أولياستطال رأي 
  "بشأن بعض المشاعر المرتبطة باالمتحان " 

  
  
  

  ...أخي التلميذ ، أختي التلميذة 
                               

  .وبعد ... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  
  

ويتضمن بعض األفكار  .هذا استطالع رأي بشأن بعض المشكالت المرتبطة باالمتحان     
يتعرضون لالمتحانات بشكل دائم  ، ولما كنتم من األفراد الذينحانلمشاعر حول موقف االمتوا

؛ ألنها ستكون المادة األساسية لنا مشاعركم حول هذه االمتحانات لهذا فقد اتجهنا إليكم لتصفوا
هذه والذي يعمل على رفع مستوى األداء في  ،لبناء أحد المقاييس في مجال التقويم واالمتحانات

  .االمتحانات
، وأن تكون كم في اإلجابة على هذا االستطالعرجو منكم أن تعطوا كل عنايتكم واهتمامن     

  . اضحة وصريحة ومفصلة بقدر اإلمكانإجابتكم و
  
  
  
  

  وتفضلوا التحية والتقدير سلفا 
  وشكرا على تعاونكم
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  )، ومعرفيانفسيا، وجسميا(بماذا تشعر قبل االمتحان؟ 
...............................................................................................
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...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
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............................................................................................... 
...............................................................................................  

  )، ومعرفيانفسيا، وجسميا(أثناء االمتحان؟  بماذا تشعر
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
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...............................................................................................  
  )، ومعرفيانفسيا، وجسميا(بعد االمتحان؟  بماذا تشعر

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
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...............................................................................................
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  ...وتقبلوا التحية والشكر 
  البـاحثــة                                                                      

  )02(الملحق رقم 
  

                               
 )2009(سايحي سليمة / أ : إعداد 

  
  
  
  
  
  

      
  
  

يتضمن هذا المقياس مجموعة من العبارات التي تصف مشاعرك وانفعاالتك عندما تكون مقبال على        
هناك لذا فإنه ليس . تختلف عن مشاعر وانفعاالت اآلخر ، علما بأن مشاعر وانفعاالت كل تلميذاالمتحانات

  .      تعبر عن مشاعرك وأحاسيسك الخاصة ، ألن كل إجابةإجابات صحيحة وإجابات خاطئة
أنت شخصيا  حالتك تلك العبارات بما يتناسب معوالمطلوب قراءة كل عبارة بعناية ، واالستجابة ل       #  

          .        ةبصدق وصراح
  ."نادر ا " تحت كلمة ) × ( المة  ، ضع عا كانت العبارة تنطبق عليك نادراإذ -        
  ."قليال " تحت كلمة ) × ( عالمة  ، ضع ا كانت العبارة تنطبق عليك قليالإذ  -       
  . "أحيانا " تحت كلمة ) × ( مة  الإذا كانت العبارة تنطبق عليك أحيانا، ضع ع  -   
  ."غالبا " تحت كلمة ) × ( عالمة  ، ضع ا كانت العبارة تنطبق عليك غالباإذ -   
  ."دائما " تحت كلمة ) × ( عالمة  ، ضع ا كانت العبارة تنطبق عليك دائماإذ -   
  .الرجاء االستجابة لكل العبارات         #
  .ولكن يرجى أال تستغرق وقتا طويالستجابة ، ليس هناك وقت محدد لال         #
   : مثــال
  تنطبــق علي الفقــــــرات  الرقم

  دائما  غالبا  أحيانا  قليال  نادرا
01  أشعر أن اآلخرين سوف يصابون بخيبة أمل في     x     

  

الصورة األولية ملقياس مكونات قلق  االمتحان 

: ...../..../....تاريخ إجراء املقياس : ................... االسم واللقب
: ....../....../.....تاريخ امليالد : .......................... القسم 
.................. : ...املدرسة: ............  اجلنس : ........ السن 

:....................................املستوى الدراسي 

التعليمــــات 
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  .... ، يمكنك قلب الصفحة والبدء في االستجابة  واآلن 

  بدائل اإلجابة فقــــــرات بعد المعرفية الرقم
  دائما  غالبا أحيانا  قليال  نادرا

أشعر أن اآلخرين سوف يصابون بخيبة أمل   01
 في  

         

ال أثق في أن أدائي لهذا االمتحان سيكون    02
  بشكل جيد كما ينبغي 

         

أجد نفسي أفكر كيف أن زمالئي أكثر ذكاء   03
  مني

         

           ر مني أخشى أن زمالئي عندهم استعداد أكث  04
أخشى أنني سوف أخذل نفسي واآلخرين في   05

  أدائي
         

أنا مشغول البال بسبب عدم إمكانية حصولي   06
  على تقدير جيد

         

أنا منشغل باآلخرين أثناء أدائي لالمتحان حين    07
  يرون نتائجي في االمتحان 

         

أخشى أنني ال أتمكن من تذكر اإلجابات التي    08
  فعال أثناء أدائي لالمتحان  أعرفها

         

أخشى أن أسئلة االمتحان تأتي من المواد التي    09
  فشلت في التركيز عليها في دراستي

         

أنا منشغل بسبب أنني ال أنتهي بسرعة مثل   10
  زمالئي 

         

أنا مشغول بأن يظن المدرس أنني طالب   11
  ضعيف المستوى  

         

           يق أدائي لالمتحانات تفكيري في النقطة يع  12
أثناء االمتحانات ينتابني التفكير بأنني غير قادر    13

  على االستمرار في الدراسة 
         

         بمجرد التفكير بأن أدائي في االمتحان سيكون   14
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  ضعيفا يعيق تركيزي فيه 
أشعر باالضطراب الشديد عندما أتقدم المتحان   15

  مهم
         

ن أن يترتب على فشلي أثناء يهددني ما يمك  16
  أداء االمتحان 

         

أثناء أدائي لالمتحانات أجد نفسي أفكر في   17
  احتمال رسوبي

         

بمجرد التفكير بأن نتائج زمالئي في االمتحان   18
ستكون أفضل من نتائجي يعيق انتباهي الجيد 

  فيه 

         

بعد انتهاء االمتحان أجد نفسي منزعج لما قد    19
  لي بسبب سوء حظي  يحدث

         

           أشعر بأنني سأفشل في هذا االمتحان   20
أشعر أن صعوبة المادة تجعلني ال أستطيع أن   21

  أحل أبسط مشكالتها 
         

أفشل في االمتحان بسبب ما أحمله من أفكار   22
  سلبية عنه 

         

أشعر أنني ال أملك الكفاءة الالزمة لتحقيق   23
  ان النجاح في االمتح

         

تمر بخاطري بعض األفكار غير المهمة    24
  وتزعجني أثناء أدائي لالمتحان 

         

خالل االمتحان أجد نفسي مشغوال بمدى تفوق   25
  أقراني علي 

         

أثناء قيامي بأداء االمتحان أجد نفسي أفكر    26
  بأشياء ال عالقة لها بالمادة التي أمتحن فيها 

         

ع األداء الضعيف باالمتحان يؤثر تفكيري بتوق  27
  على أدائي في ذلك االمتحان 

         

بعد االنتهاء من االمتحان أشعر أن المعلومات   28
عادت إلى ذهني وأن باستطاعتي أن أقدم 
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  أفضل ما قدمت فعال 
ال أستطيع إيقاف تفكيري في االمتحان بعد   29

  االنتهاء منه مباشرة 
         

نسى كثير من المعلومات أثناء أشعر بأنني سأ  30
  االمتحان والتي قد كنت أتذكرها قبل بدئه 

         

أفكر عادة عند أداء االمتحان أن درجاتي عليه   31
  ستكون ضعيفة 

         

           أثناء نومي أحلم كثيرا باالمتحانات   32
بعد أداء االمتحان ينشغل بالي بمدى إتقان   33

  اإلجابة عليه 
         

الرسوب يعيق أدائي وتقدمي في  خوفي من  34
  االمتحان  

         

في كل مرة بعد خروجي من االمتحان ، يخيل   35
إلي أنني وقعت في أخطاء كثيرة كان بإمكاني 

  تجنبها 

         

قبل االمتحان ينتابني الشعور بأنني لن أستطيع   36
  اإلجابة على األسئلة  

         

           أتوقع الفشل في االمتحانات   37
           أفكر كثيرا في االمتحان بعد أن أنتهي منه   38
أثناء أدائي لالمتحان أشعر أن إجابتي غير   39

  موفقة
         

أجد صعوبة في استرجاع ما أحتاجه من   40
  معلومات لإلجابة على أسئلة االمتحان 

         

قبل االمتحان أشعر بأن المعلومات متداخلة   41
  ويصعب فرزها 

         

جع قبل دخول االمتحان أشعر بأن عندما أرا  42
  المعلومات تبخرت من رأسي 

         

           يزعجني أنني ال أحسن توزيع وقت االمتحان   43
         عندما أكون مقبال على امتحانات هامة أفكر في   44
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  أداء اآلخرين 
بعد أداء االمتحان أشعر بأنه كان في إمكاني أن   45

  أؤدي االمتحان أداء أفضل 
         

أفكر في مستوى أدائي أثناء االمتحانات مما   46
  يؤثر على أدائي تأثيرا سلبيا 

         

أعاتب نفسي على األخطاء التي ارتكبتها في   47
  االمتحان 

         

أنا منشغل كثيرا في التفكير في نتيجة االمتحان   48
  واسأل كل يوم عليها 

         

         أندم وأؤنب ضميري على الفرص التي ضيعتها   49
           أفكر سوى في مصيري في هذا االمتحان   50
عند اقتراب االمتحانات ال أتذكر شيئا من   51

  المعلومات رغم سهولة تذكرها سابقا 
         

         أحس بأن أفكاري مشوشة وكأني لم أراجع شيئا   52
عند وجودي في قاعة االمتحان اشعر بعدم   53

د امتالكي ألي معلومة حول المادة المرا
  االمتحان فيها 

         

عندما أجيب على أسئلة االمتحان يصيبني   54
  النسيان المفاجئ لبعض المعلومات المهمة 

         

أعاني من صعوبة التذكر لبعض المعلومات   55
  المهمة أثناء االمتحان 

         

كثيرا ما أغير ورقة اإلجابة لعدم ثقتي في   56
  إجابتي واشعر بأني ارتكبت أخطاء 

         

عندما أكون في االمتحان يصعب علي   57
استرجاع المعلومات وعند خروجي أتذكرها 

  بسهولة 

         

كثيرا ما أستبدل الجواب الصحيح بالخطأ وأنا   58
  على يقين بذلك 

         

         اندم على األسئلة التي لم أجب عنها خاصة إذا   59
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  كانت لدي إجابة لم أتذكرها في وقتها 
بعد االمتحان في رد فعل أسرتي أفكر كثيرا   60

  عندما أرسب 
         

  دائما غالباأحيانا  قليال  نادرا فقـرات بعد االنفعالية الرقم
عند االستعداد لالمتحان أشعر بالقلق الشديد   61

  حوله
         

أشعر بخوف من االمتحان على الرغم من   62
  استعدادي الجيد له

         

ستعدادي المتحان أشعر بالتوتر واالرتباك عند ا  63
  مهم

         

كلما اقترب موعد االمتحانات ازددت حيرة   64
  وارتباكا

         

بمجرد التفكير في االمتحانات يصيبني ضيق   65
  في الصدر

         

           أنا في شدة التوتر أثناء االمتحانات  66
أشعر أن حلقي جاف قبل توزيع أوراق   67

  االمتحانات
         

           قباض أثناء االمتحاناتأشعر بالضيق واالن  68
أشعر بالتوتر أثناء االمتحانات المهمة لدرجة   69

  أن معدتي تصبح مضطربة
         

أشعر أن قلبي يخفق بسرعة أثناء القيام   70
  بامتحان مهم

         

           قبل االمتحان أشعر أن أعصابي مشدودة  71
           يتصبب عرقي عندما أتقدم المتحان مهم  72
أن قلبي ينبض بسرعة عندما أواجه أشعر ب  73

  صعوبة في امتحان مهم
         

أثناء امتحان مهم أجد يدي وذراعي يرتجفان   74
  لدرجة ال أستطيع حمل القلم

         

         تزداد دقات قلبي عندما يقترب موعد   75
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  االمتحانات
           أشعر بصداع شديد قبل وأثناء االمتحان  76
نات أفقد شهيتي عند اقتراب موعد االمتحا  77

  للطعام
         

           تصيبني حالة من اإلسهال قبل موعد االمتحان  78
كلما اقترب موعد أحد االمتحانات الهامة أشعر   79

  بآالم في البطن
         

خوفي الشديد من االمتحانات الهامة يشلني   80
  تماما

         

           أشعر بنقص الثقة بالنفس أثناء أدائي لالمتحان  81
شعر باليأس واإلحباط عندما ال أوفق في أ  82

  اإلجابة على امتحان مهم
         

ال أستطيع إيقاف قلقي بعد االنتهاء من   83
  االمتحان مباشرة

         

تضطرب دقات قلبي بعد االنتهاء من   84
  االمتحانات

         

االضطراب الشديد الذي ينتابني قبل إعالن   85
  النتيجة يصيبني بالدوار والغثيان

         

أشعر بحيرة وارتباك شديد عند انتظار نتائج   86
  االمتحان

         

           ال أستمتع بأي شيء قبل أي امتحان مهم  87
           أضطرب كثيرا قبل حضور االمتحان  88
           أشعر بضغط شديد قبيل تسلمي نتيجة االمتحان  89
أشعر بالقلق الشديد عند استعدادي للنوم نتيجة   90

يكون عليه أدائي في االمتحان تفكيري بما س
  غدا

         

           أشعر بخوف من كل موقف فيه امتحان  91
           أشعر بضيق شديد قبل دخولي االمتحان  92
         بعد االنتهاء من االمتحان أشعر بالتوتر حول   93
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  أدائي في هذا االمتحان
           أخاف من الفشل في أدائي المتحان مهم  94
ناء انتظار توزيع أوراق أسئلة أشعر بالخوف أث  95

  االمتحان
         

أثناء االمتحان أشعر بالقلق بأن ال يكفي الوقت   96
  لإلجابة

         

أشعر بتوتر شديد أثناء االنتظار لدخول قاعة   97
  االمتحان

         

أشعر بعدم االرتياح أثناء تحدث زمالئي في   98
  الساحة عن امتحان قادم

         

ني ال استطيع قراءة ورقة خوفي الشديد يجعل  99
  األسئلة بدقة

         

أعاني من عدم االستقرار في مقعدي أثناء أداء   100
  االمتحان

         

أرتبك عندما يعلن األستاذ المراقب عن الوقت   101
  المتبقي لالمتحان

         

أزداد توترا وارتباكا عندما أجد صعوبة في   102
  اإلجابة على أسئلة االمتحان

         

شعر بالتعب والعياء الشديد في أيام االمتحانات أ  103
  وبعدها

         

يصيبني األرق وال أستطيع النوم في األيام التي   104
  تسبق االمتحان وأثنائه

         

           قبل أن أبدأ االمتحان أشعر بالخوف الشديد  105
أثناء االمتحان أصبح عصبيا بدرجة تقلل من   106

  مستوى أدائي
         

أن أصاب بنوبات مغص واضطراب في أخاف   107
  المعدة قبل وأثناء االمتحان

         

أجد نفسي عصبي وسريع االنفعال والغضب   108
  قبل االمتحان
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أخاف كثيرا من عدم الحصول على نتائج   109
  إيجابية

         

أشعر بالضغط الشديد بسبب إجهاد نفسي في   110
  المراجعة

         

ار النفسي قبل االمتحان أعاني من عدم االستقر  111
  وأثنائه

         

          أخاف من نسيان بعض األسئلة وال أجيب عليها  112
أشعر بخوف وضيق بسبب عدم إنهاء المراجعة   113

  الكاملة لكل المواد
         

عندما يقترب موعد االمتحانات أميل إلى   114
  االنعزال عن الغير والبقاء وحيدا

         

بضغط في أعصابي وكأنها  قبل االمتحان أشعر  115
  ستنفجر

         

           يزداد توتري وقلقي كثيرا أثناء االمتحان  116
أهز رجلي كثيرا وأنا أنتظر توزيع أوراق   117

  األسئلة
         

يزيد ضغطي وقلقي عندما يكون هناك تشويش   118
  في القسم

         

           بسبب خوفي الشديد أقع في كثير من األخطاء  119
من عدم القدرة على اإلجابة على األسئلة  أخشى  120

  السهلة بسبب توتر أعصابي
         

  شكرا على تعاونك .... نتهى المقياس ا
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  )03(الملحق رقم 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة محمد خيضر ببسكرة 

  
  

   العلوم االجتماعية قسم            كليـة العلـوم اإلنسانيـة                                   
  شعبة علم النفس    واالجتمـاعيـة                                                        

  
  
  

  استمارة صدق المحكمين
  

  ....................................:...........االسم واللقب 
  ...................................:............... التخصص

  :.............................................الدرجة العلمية 

  
متحان نضع بين يديك أستاذي الكريم هذا المقياس الذي يهدف إلى قياس مستوى قلق اال     

  . لمرحلة الثانويةلدى تالميذ ا) ، واالنفعاليةالمعرفية(ومستوى مكوناته 
في ) ×(ويكون ذلك من خالل وضع عالمة . وتعديلها ستاذي تقويم هذه األداةفنرجو منك أ     

  .لم توافق فنرجو ذكر البديل دائماالخانة المناسبة من الجدول وإذا 
     
  
  

  
  *** وشكرا على مساعدتكم *** 
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  :حيحإليك أستاذي هذه المعلومات لتسهيل عملك أثناء التص

  :التعريف باألداة – 1
لدى  )واالنفعالية،المعرفية (متحان ومستوى مكوناته مستوى قلق االصممت األداة لقياس      

  : تماد علىباالع يد المحاور وصياغة محتوى المقياس، وقد تم تحدتالميذ المرحلة الثانوية
  .الفرضيات ومؤشراتها  -      

  .التعريف اإلجرائي  -      
  .استطالع الرأي األولي  -      

  .جالالمقاييس السابقة في هذا الم  -      
والمكون  ،المكون المعرفي: قلق االمتحان التي تتمثل فيمكونات : وتتمثل المحاور في     

  . االنفعالي
   :تحديد الهدف من المقياس – 2

الل اإلجابة على األسئلة تم تصميم هذا المقياس لتحقيق األهداف التي سنوضحها من خ     
  : التالية

  ماذا يقيس ؟
ق االمتحان من حيث مقدار كل من المعرفية واالنفعالية باعتبارهما المقياس يقيس مقدار قل -

  .مكونين أساسيين له
من حيث تداخل االنشغاالت المعرفية حول عواقب  Worryالمقياس يقيس مقدار المعرفية  -

النجاح والفشل أو المقارنة باآلخرين أو الشعور بعدم الكفاءة وفقدان الثقة بالنفس بالمهام 
  .اؤها في موقف االمتحانالمطلوب أد

من حيث الشعور بالتوتر والعصبية واالرتباك  Emotionalityالمقياس يقيس مقدار االنفعالية  -
طراب المعدة والتي تظهر بمظاهر فسيولوجية كارتفاع ضربات القلب وزيادة إفراز العرق واض

  .وغيرها
  لمن يقيس ؟ 

في أداء عملهم ن بوسيلة علمية تساعدهم تزويد المرشدين المدرسيين والموجهين التربويي -
  . اإلرشادي والتربوي

سي والتي يساعد المتعلمين في التعرف إلى بعض ما يعانونه من مشكالت تعيق مسارهم الدرا -
  . تحتاج إلى توجيه وإرشاد



323 
 

 

 
 

يساعد المدرسين في التعرف على المتعلمين الذين يعانون من مشكلة قلق االمتحان من خالل  -
دابير الالزمة لمساعدة هذه ، مما يمكنهم من اتخاذ التمن عوامل معرفية وانفعالية عليهم ما يظهر

  . الفئة
ق يساعد اآلباء على التعرف على بعض السمات التي تميز أبنائهم الذين يعانون من مشكلة قل -

حان يبدأ صدر قلق االمت، األمر الذي يمكنهم من تحسين أساليبهم التربوية باعتبار أن ماالمتحان
  .من األسرة

  كيف يقيس ؟  -
، كما يعتمد المقياس على التالميذ بصورة جماعية أو فردية يمكن تطبيق هذا المقياس على     
  .          )غير موقوت(محدد  ، وال يرتبط بوقت)مقياس لفظي(عمال الورقة والقلم است
  : التعريف اإلجرائي – 3

   :قلق االمتحان
 المعرفية أو االنزعاج : نين هماوقف محدد ويتكون من مكوسمة في الشخصية في م

، والتي تشمل لقلق التي تخبر في موقف االمتحانواالنفعالية بوصفهما أبعاد رئيسية لحالة ا
وعلى هذا فإن قلق االمتحان . االنشغاالت المعرفية  واألحاسيس الذاتية من توتر وقلق وعصبية

من خالل مفتاح التصحيح المعد لذلك والمعبر عنه ) عاليةالمعرفية واالنف(هو محصلة البعدين 
  .     ق االمتحان المعد من طرف الباحثةبالدرجة المرتفعة على مقياس مكونات قل

   ):، االضطرابيةاالنزعاج(المعرفية 
 لمطلوب أداءها في موقف االمتحان يتمثل في االنشغال المعرفي الذي يتداخل مع المهمة ا

االنشغال بالذات والشك في مقدرته على األداء الجيد والشعور بالعجز وعدم فيستغرق الطالب 
، والخشية من فقدان التقدير ، والمقارنة بين ما يحصل عليه الكفاءة والتفكير في عواقب الفشل

 التداخل تعاق العمليات العقلية  ونتيجة هذا. ت بما يمكن أن يحصل عليه اآلخرينمن درجا
، كتشتيت االنتباه وصعوبة اإلدراك والتركيز والتفكير ه واالضطرابفيصيبها بعض التشوي

  .لتلميذ قبل وأثناء وبعد االمتحانوالتذكر وحل المشكالت والتي تبدوا في سلوك ا
  : ة ـاليـاالنفع

يتمثل في مشاعر الخوف والقلق والتوتر والضيق والحيرة واالرتباك ونقص الثقة بالنفس 
، والتي تبدو في سلوك والعصبية وحدة االنفعاالت وغيرهاور بالشدة واإلحباط واالنزعاج والشع

   .د االمتحان وتؤثر سلبا على أدائهالطالب قبل وأثناء وبع
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  :إعداد المقياس
 120، وبلغ عددها للمقياس في صورة عبارات تقريرية تم صياغة فقرات الصورة األولية

، وتم اختيار أربع مستويات انب االنفعاليفقرة في الج 60في وفقرة في الجانب المعر 60فقرة 
  :جابة على كل فقرة تمثلت في اآلتيلإل

  .الفقرة تنطبق علي دائما •
 .الفقرة تنطبق علي غالبا •

 .طبق علي أحياناالفقرة تن •

 .الفقرة تنطبق علي قليال •

 .الفقرة تنطبق علي نادرا •

 : المقياس وفق مفتاح التصحيح اآلتيويتم اإلجابة على هذا 

فقرات  م الفاحص بتصحيح اإلجابة وفق مفتاح التصحيح ، حيث يتم تقدير اإلجابة على كليقو -
  ."نادرا " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  1"تعطى الدرجة : * المقياس على النحو التالي

  ."قليال " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  2"تعطى الدرجة *                            
  . "أحيانا " لة الفقرة تنطبق عليه في حا"  3"تعطى الدرجة *                            

  ."غالبا " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  4"تعطى الدرجة *                            
  ."دائما " الة الفقرة تنطبق عليه في ح"  5"تعطى الدرجة *                            

تصحيح يستطيع الفاحص أن يحصل بواسطته على تقدير مقياسين فرعيين بواسطة مفتاح ال -
لفرعيين وتحسب الدرجة الكلية للمقياس ككل بجمع تقدير المقياسين ا ،)االنفعالية ،المعرفية(
  .)المعرفية، االنفعالية(
يكرر الفاحص نفس العملية بالنسبة لكل المفحوصين بحساب درجة المقياسين الفرعيين  -
، وهذه الطريقة تسهل جة الكلية للمفحوصين على المقياس، ثم تحسب الدر)، االنفعاليةيةالمعرف(

  . ريغ البيانات للمعالجة اإلحصائيةعملية رصد وتف
 منها مخصصة للجانب المعرفي  60، فقرة 120ل في صورته األولية على المقياس يشم -
ما ، أ600 – 120مقياس ككل بين ، وعليه تتراوح درجة المنها مخصصة للجانب االنفعالي 60و

  . 300 – 60تتراوح درجاتهم بين ) ، االنفعاليةالمعرفية(المقياسين الفرعيين 
الدرجة المرتفعة على المقياس ككل تعبر عن ارتفاع مستوى قلق االمتحان لدى المفحوص  -

المرتفعة  كما أن الدرجة. انخفاض مستوى قلق االمتحان لديه والدرجة المنخفضة عليه تعبر عن
يدل على أن أكثر ما يشغل المفحوص ذو المستوى المرتفع من ) المعرفية(على المقياس الفرعي 

، وكذلك الدرجة المرتفعة على المقياس الفرعي االمتحان هي االنشغاالت المعرفيةقلق 
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هو  يدل على أن أكثر ما يعانيه المفحوص الذي لديه مستوى مرتفع من قلق االمتحان) االنفعالية(
  . لية والتي تظهر بمظاهر فسيولوجيةاالضطرابات االنفعا

  :الفقرات من حيث الصياغة اللغوية مدى وضوح  -أ 
  البديل غير واضحة واضحة الفقرات  األبعاد

  
  
  
  
  
  
  
  

  المعرفية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
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  المعرفية

25     
26     
27     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     
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54     
55     
56     
57     
58     
59     
60     

  
  
  
  
  
  
  
  

  االنفعالية

61     
62     
63     
64     
65     
66     
67     
68     
69     
70     
71     
72     
73     
74     
75     
76     
77     
78     
79     
80     
81     
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82     
83     
84     
85     
86     
87     
88     
89     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االنفعالية

90     
91     
92     
93     
94     
95     
96     
97     
98     
99     

100     
101     
102     
103     
104     
105     
106     
107     
108     
109     
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110     
111     
112     
113     
114     
115     
116     
117     
118     
119     
120     

  :)نفعاليةالمعرفية ، اال(مدى قياس الفقرات لمكوني قلق االمتحان  -ب 
  البديل ال تقيس تقيس الفقرات  داألبعا

  
  
  
  
  
  
  
  

  المعرفية
  
  
  
  
  
  

01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
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  المعرفية

16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
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45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     
54     
55     
56     
57     
58     
59     
60     

  
  
  
  
  
  
  
  

  االنفعالية
  
  
  

61     
62     
63     
64     
65     
66     
67     
68     
69     
70     
71     
72     



332 
 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االنفعالية

73     
74     
75     
76     
77     
78     
79     
80     
81     
82     
83     
84     
85     
86     
87     
88     
89     
90     
91     
92     
93     
94     
95     
96     
97     
98     
99     

100     
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101     
102     
103     
104     
105     
106     
107     
108     
109     
110     
111     
112     
113     
114     
115     
116     
117     
118     
119     
120     

   :مدى مالئمة عدد الفقرات لمكوني قلق االمتحان -ج 
  غير مناسب  مناسب الفقرات
  فقرات مكون المعرفية

  
  
  
  

  
  

  فقرات مكون االنفعالية
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  :ت المقدمة للمفحوصمدى وضوح التعليما -د 
  البديل  غير واضحة واضحة التعليمات

التعليمات الموجهة
  للمفحوص  

 
  
  
  
  
  

   

  :فقرات مقياس مكونات قلق االمتحانمدى مالئمة بدائل األجوبة ل -هـ 
  البديل غير مالئمة مالئمة بدائل األجوبة

أحيانا/قليال / نادرا 
  دائما / غالبا / 
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  ) 04(الملحق رقم 
  
  

  
  
  

 )2009(سايحي سليمة / أ : إعداد
 

  
  
  
  
  
  

      
عنـدما  يتضمن هذا المقياس مجموعة من العبارات التي تصف مشاعرك وانفعاالتـك       #    

، ألن كل إجابة هناك إجابات صحيحة وإجابات خاطئةلذا فإنه ليس . تكون مقبال على االمتحانات
  .وأحاسيسك الخاصةتعبر عن مشاعرك 

، واالستجابة لتلك العبارات بما يتناسب مع حالتك أنت والمطلوب قراءة كل عبارة بعناية       #  
                .شخصيا بصدق وصراحة

  ."غالبا " تحت كلمة ) × ( عالمة  ، ضع ا كانت العبارة تنطبق عليك غالباإذ -       
  . "أحيانا " تحت كلمة  )× ( المة  ، ضع ععليك أحياناإذا كانت العبارة تنطبق   -   

  ."نادر ا " تحت كلمة ) × ( المة  ، ضع عا كانت العبارة تنطبق عليك نادراإذ  -   
  .الرجاء االستجابة لكل العبارات         #
  .ولكن يرجى أال تستغرق وقتا طويال، ليس هناك وقت محدد لالستجابة         #

   : الــمث
  تنطبق علي راتــــالفق  الرقم

  نادرا  أحيانا  غالبا
   ×    أبالغ في تخيالتي حول صعوبة االمتحان  01

            
    .... ، يمكنك قلب الصفحة والبدء في االستجابة  واآلن                    

الصورة النهائية ملقياس مكونات قلق  االمتحان 

 : ...../..../....تاريخ إجراء املقياس : ........................  االسم واللقب
: ...............................املستوى الدراسي ..............  : ...القسم   
:...............................املدرسة : ..........  اجلنس : ........ السن   

لتعليمــــات ا
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  تنطبق علي راتــــالفق  الرقم
 نادرا أحيانا  غالبا

1 عندما  أعتقد أن اآلخرين سوف يصابون بخيبة أمل في
  في االمتحان  أفشل

     

       أتوقع أن يكون أدائي سيء لهذا االمتحان  
أنا مشغول البال بسبب عدم حصولي على تقدير جيد في   3

  االمتحان
     

أشعر بالخوف من الفشل في االمتحان بالرغم من   4
  استعدادي الجيد له

     

       آلما اقترب موعد االمتحانات ازددت ارتباآا   5
      ديد عند االستعداد المتحان مهمأشعر بالقلق الش  6
       أشعر بضيق التنفس أثناء االمتحان  7
       أشعر بجفاف في الفم والحلق أثناء تأدية االمتحان    8
       تتسارع دقات قلبي أثناء توزيع أوراق أسئلة االمتحان  9

أكثر شيء يهددني أن تأتي أسئلة االمتحان من المحاور   10
  التي لم أراجعها

     

تسرعي في قراءة ورقة األسئلة يجعلني أرتكب أخطاء   11
  كثيرة أثناء تأدية االمتحان

     

       سوء تنظيم الوقت أثناء االمتحان يسبب لي الفشل فيه  12
       تفكيري في النقطة يعيق أدائي لالمتحان  13
أثناء أدائي لالمتحان أنشغل بالتفكير في اآلخرين حين   14

  يرون نتائجي
     

       وقع نسيان الكثير من المعلومات أثناء أدائي لالمتحانأت  15
       قبل انتهاء االمتحانات ال أستمتع بأي شيء  16
أشعر بنقص الثقة بالنفس أثناء اإلجابة على أسئلة   17

  االمتحان
     

       بعد االنتهاء من االمتحان ال أستطيع إيقاف قلقي عليه  18
       مهم يتصبب عرقي عندما أتقدم المتحان  19
       ترتعش يداي أثناء اإلجابة على أسئلة االمتحان  20
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       أشعر بصداع شديد قبل وأثناء االمتحان  21
       أغير ورقة اإلجابة عدة مرات أثناء تأدية االمتحان  22
كثيرا ما أستبدل الجواب الصحيح بالخطأ وأنا متأكد من   23

  ذلك
     

سئلة السهلة أضيع الكثير من فرص اإلجابة على األ  24
  بسبب سوء توزيع الوقت أثناء االمتحان

     

أنا مشغول بأن يظن المدرس أنني طالب ضعيف   25
  المستوى

     

يعاق تركيزي بمجرد التفكير في احتمال رسوبي في   26
  االمتحان 

     

       أفكر فيما سيحصل لي عندما أفشل في االمتحان   27
جابة على أسئلة أشعر باإلحباط عندما ال أوفق في اإل  28

  االمتحان
     

       تراودني أحالم مزعجة ليلة االمتحان  29
       أشعر أن أعصابي مشدودة في أثناء االمتحان  30
       تقل شهيتي للطعام خالل فترة االمتحانات  31
       أصاب بنوبات اإلسهال قبل وأثناء االمتحان  32
       متحانتنتابني نوبات من الدوار أو اإلغماء أثناء اال  33
عند وجودي في قاعة االمتحان ال أستطيع قراءة ورقة   34

  األسئلة بدقة
     

سوء إدارتي للوقت يجعلني ال أنهي المراجعة للدخول   35
  لالمتحان

     

أجهد نفسي كثيرا في المراجعة عندما يقترب موعد   36
  االمتحانات

     

في  أعتقد أنني ال أملك الكفاءة الالزمة لتحقيق النجاح  37
  االمتحان

     

       أبالغ في تخيالتي حول صعوبة االمتحان  38
39  أثناء  أجد نفسي مشغوال بمدى تفوق أقراني علي

  االمتحان
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       أشعر بحيرة شديدة عند انتظار نتائج االمتحان  40
أتوتر كثيرا بسبب إحساسي بأن الوقت ال يكفيني لإلجابة   41

  على أسئلة االمتحان  
     

       عج عندما يتحدث زمالئي في الساحة عن االمتحاناتأنز  42
       أشعر بالتعب واإلعياء الجسمي في أيام االمتحانات    43
       يصيبني األرق الشديد خالل أيام االمتحانات    44
كلما اقترب موعد االمتحان تضطرب معدتي ويصيبني   45

  المغص
     

       ة االمتحانأجد صعوبة في تنظيم ورقة اإلجابة عن أسئل  46
أناقش زمالئي عن المادة التي أمتحن فيها قبل أو بعد   47

  االمتحان
     

       أتسرع كثيرا في تحديد السؤال الذي سأبدأ به اإلجابة  48
أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي أفكر بأشياء ال عالقة لها   49

  بالمادة التي أمتحن فيها  
     

كل المعلومات التي فقدتها بعد انتهاء االمتحان استرجع   50
  سابقا

     

أنا ال أستطيع إيقاف تفكيري في نتائج االمتحان بعد   51
  االنتهاء منه مباشرة 

     

       أشعر بالضيق عندما أراجع إجاباتي على أسئلة االمتحان  52
      أعاني من عدم االستقرار في مقعدي أثناء تأدية االمتحان  53
ألستاذ الحارس عن الوقت أرتبك كثيرا كلما أعلن ا  54

  المتبقي
     

أهز رجلي كثيرا وأنا أنتظر توزيع أوراق أسئلة   55
  االمتحان

     

       )القي(في أثناء االمتحان أشعر بالغثيان   56
       أشعر ببرودة في جسمي أثناء االمتحان  57
من عيوبي أني ال استطيع تنظيم جدول المذاكرة ألستعد   58

  لالمتحان
     

       ع وأنا في طريقي للمؤسسة ألداء االمتحان   أراج  59
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ينشغل بالي بمدى إتقاني لإلجابة على األسئلة بعد   60
  االنتهاء من االمتحان 

     

بعد خروجي من االمتحان أعتقد أن إجابتي على األسئلة   61
  كانت كلها خاطئة

     

قبل دخولي قاعة االمتحان ينتابني الشعور بأني لن أجيب   62
  األسئلةعن كل 

     

       يتقلب مزاجي خالل أيام االمتحانات  63
ألوم نفسي أثناء االمتحان عن الوقت الذي أضعته دون   64

  )مراجعة(استذكار 
     

أميل إلى االنعزال عن الغير عندما يقترب موعد   65
  االمتحانات

     

       أصاب باصفرار الوجه خالل فترة االمتحانات  66
       خالل فترة االمتحانات أشعر أن وزني يتناقص  67
ترتفع حرارة جسمي كلما واجهت صعوبة في اإلجابة   68

  على أسئلة االمتحان 
     

تتداخل أفكاري قبل دخولي لالمتحان وكأني لم أراجع   69
  شيئا 

     

تراودني ذكريات مزعجة عن الرسوب في امتحان سابق   70
  في أثناء االمتحان

     

بخاطري أفكار بأنني لن أستطيع قبل بداية االمتحان تمر   71
  إكماله 

     

       يزيد ضغطي عندما يحدث تشويش داخل قاعة االمتحان  72
       أستيقظ عدة مرات ليلة االمتحان  73
       أشعر أن أيام االمتحانات طويلة  74
عندما أجيب على أسئلة االمتحان يصيبني النسيان   75

  حفظهاالمفاجئ لبعض المعلومات المهمة التي كنت أ
     

أفكر كثيرا في رد فعل أسرتي عندما أرسب في   76
  االمتحان

     

       تشغلني طموحات والدي في أثناء االمتحان  77
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       أكرر النظر في ساعتي أثناء تأدية االمتحان  78
       يثير أعصابي التأخير في توزيع أسئلة االمتحان  79
       تحانألوم نفسي عن األخطاء التي ارتكبتها في االم  80
       أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري أثناء االمتحان  81
ألجأ إلى استرجاع قدر كبير من المعلومات في الدقائق   82

  األخيرة قبل االمتحان 
     

 
شكرا على تعاونك ... انتهى المقياس   
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  )02(ملحق رقم 

   
   
  
  
  
  

  تحليل خـط اليد  مقياس
  ثانويالسنة الثالثة  لدى تالميذ
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  :المقدمـة 
والتوافق في تكتسي عملية التوجيه واإلرشاد أهمية بالغة لما تحدثه من حسن التكيف 

عملية التوجيه واإلرشاد إال بعد معرفة التكوين النفسي لهؤالء  ، وال تتممجاالت حياة األفراد
  .ات وميول وإمكانات وطاقات ومواهباألفراد ومعرفة ما يحملونه من قدر

وتتطلب عملية الكشف عن هذا التكوين النفسي تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية التي 
التكوين بهدف تقديم يد  ى هذاتعد وسيلة أساسية تمكن األخصائي النفسي من التعرف عل

  .المساعدة
ولقد لقيت االختبارات والمقاييس النفسية اهتمام الكثير من الباحثين حيث قدموا تعاريف 

مجموعة من : " حيث يرى بأنه عبارة عن) Bean )1953عديدة لها ومنها تعريف بين 
والسمات أو الخصائص  قليةالمثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو بطرقة كيفية العمليات الع

، أو قد تكون سلسلة من األعداد هنا أسئلة شفهية أو أسئلة كتابية، وقد يكون المثير النفسية
على المفحوص  ، وكل هذه المثيرات تؤثرالخ... هندسية أو صورا أو رسوما واألشكال ال

  ) 22، ص 1993مقدم ، في (. "وتستثير استجابته 
عملية بناء ؛ نفسي على األفراد قصد مساعدتهمختبار الومن الطبيعي أن يسبق تطبيق اال

وتصميم االختبارات النفسية لها أهميتها في . ختبار وفقا لخطوات منهجية محددةوتصميم هذا اال
ار موضوعا واحدا بشكل دقيق مجال التوجيه واإلرشاد فمن الضروري أن يتناول كل اختب

مكنها سبر غور الدوافع مرارا وتكرارا عن ولقد كشفت الوسائل اإلسقاطية التي ي. وواضح
ها المحددات العميقة والتي ربما كانت ال شعورية للتعبير عن الذات والتي ال يمكن الكشف عن

، بل يمكن الكشف عنها من خالل أساليب إسقاطيه كثيرة ومن بوضوح من خالل الحديث المباشر
قد  خط اليدو. وغيرها، ار رسم الشجرةواختب، ر تفهم الموضوعاختبار الروشاخ واختباأمثلتها 

حيث سيتم التطرق في هذه الكراسة إلى محاولة بناء مقياس لقياس ، يكون أحد هذه األساليب
، ن المرتفع من خالل تحليل خط اليدبعض خصائص الخط للتالميذ ذوي مستوى قلق االمتحا

إلحساس، والتفكير في ها تنمو من خالل الحركة، واأن الشخصية ال تنمو من فراغ ولكنحيث 
تدل الخبرة الشاملة والمركزة على الخط عن وجود ارتباط وثيق الصلة بين الخط و. جسد معين

كما يثبت التحليل الشمولي  )20ص،  1987ماكوفر ، (. كتوب وبين شخصية الفرد الذي يكتبالم
يد من دراسات ونتيجة لذلك اتفقت العد. ملحوظ للشخصية عن طريق الخط أنه تحليل ناجح بشكل

. خبراء خط اليد على نفس المبحوثينالشخصية التي تمت مع الدراسات المستقلة التي أجراها 
  )44ص،  1987ماكوفر ، (
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، على الرغم من د وسيلة تكشف عن الشخصية وسماتهاوهذه اإلثباتات تؤكد أن الكتابة تع
 البحث في هذا المجال  بسبب قصور أن الكثير من الفروض قد تفتقر إلى اإلثبات التجريبي

ماكوفر ، (. جرافولوجيا تقيس الشخصية وسماتهاوبسبب عدم وجود أدوات مقننة تعتمد على علم ال
الل المبادرة بمحاولة بناء وهذا ما سنقوم بإعداده في هذا البحث من خ )59- 57صص ،  1987
  :فصلين كما يلي تي جاءت مقسمة إلىتحليل خط اليد الذي سنعرضه في هذه الكراسة ال مقياس

ودواعي إعداده  ل خط اليد، ويتضمن مبدأ المقياستحلي خصصناه لتقديم مقياس: الفصل األول
  .خلفية النظرية المعتمدة في اعدده، ثم مجاالت استخدامهوال

خط اليد وتتمثل هذه تحليل  ه الخطوات المتبعة في بناء مقياسوعرضنا في: الفصل الثاني
، وتحليل المحتوى ، والهدف من المقياسمراد قياسهاية السلوكية الالخطوات في تحديد الخاص

، ثم محتوى المقياس تحديد العينة، وجرائي للمصطلحات وتحديد األبعادالذي يشمل التعريف اإل
  . يرا الخصائص السيكومترية لهوأخ ، ومفتاح تفسيرهعد ذلك تعليمات المقياسوب
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  تحليل خط اليد تقديم مقياس
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  مبدأ المقياس – 1
  دواعي إعداد المقياس – 2
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تعكس الكتابة الحالة االنفعالية والمعرفية والسلوكية لصاحبها، فمن  :مبدأ المقياس – 1
الخط المتردد الذي ال  ، أو تعييني الذي يؤدي إلى حد تمزيق الورقةعدوانالممكن مثال تعيين ال

، هذا ما أدى بعالم ظور ال يختلف عن علم دراسة الرسمودراسة الخط من هذا المن. يكاد يظهر
تعادل رسم الفرد لذاته بدون  الكتابة بوعي: " إلى القول Max pulverالخط ماكس بولفير 

  )1ص ، 1992شلبي ، في (. "وعي
أدواتها . والخط بمثابة لغة للتعبير. الفرد على الكتابة بسمات شخصيته وترتبط قدرة

خصائص الشخصية وتعطي التي هي رموز تستطيع أن تعبر عن ، الخطوط والحروف والكلمات
  . لها داللتها

بعد االطالع على التراث النظري في علم الجرافولوجيا : دواعي إعداد المقياس – 2
Graphologyعلى أية أداة لقياس  الباحثة عثرلبحث عن األدوات التي تم تصميمها، لم ت، وبعد ا

لتحديد بعض  إلى التفكير في تصميم مقياس فعها، مما د) في حدود علم الباحثة(خط اليد 
، من خالل دراسة وتحليل خط اليدللتالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع خصائص الخط 

علمي في  إلى المبادرة بمحاولة بناء مقياس، إضافة قياس ةالبحث الحالي كأدابهدف استعماله في 
  .Graphologyمجال علم الجرافولوجيا 

  :مصادر بناء المقياس – 3
  : بارها مدخالت منهاتحليل خط اليد على عدة مصادر باعت اعتمدنا في إعداد مقياس

  : والمتمثلة فيما يلي :االختبارات – 3-1
  : والمتمثلة في :الرسوم االسقاطيةاختبارات  –أ 

 Francois Milkowskaالذي ترجع فكرته إلى فرونسوا ميلكوسكا  :اختبار رسم العائلة* 
، وقام بتطويره وتقنينه كل من لويس Cainوكاين  Maurice Porotوإلى موريس بوروت 

        :    الذي يعرفه على أنه Maurice Porotوموريس بوروت  Lewis Cormanكورمان 
ية الكاملة الشعورية اختبار إسقاطي يسمح لنا بالحصول على موضوع إسقاطي حول الشخص" 

     )Corman , 1996 , p16(. "، وكذلك على بنية هذه الشخصية والالشعورية
المعد لألعمار ) Florance Gooenough )1992لفلورنس كودا نياف  :اختبار رسم الرجل* 
ي لقياس الذكاء والقدرات ، وهو اختبار أدائي غير لفظلخامسة عشرن سن ثالث سنوات إلى ابي

سنة على  40؛ أي بعد مرور )1965(حوالي سنة  Dale Harrisوقام دايل هاريس . العقلية
ظهوره إلى القيام بمراجعة دقيقة له إلجراء تعديالت هامة عليه في اتجاه المزيد من الموضوعية 
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ص ،  1993عطية ، (. )1982(اللبنانية نعيم عطية عام  على البيئةوقام بتقنينه . واألمانة والدقة
   )291-1ص 
الذي كان يفسر الرسوم حدسيا ) Emile Juckor )1934إلميل جوكر  :اختبار رسم الشجرة* 

، واقتصرت فائدة االختبار على تعيين بعض األشكال ن مالحظات أمبيريقيةوكان هدفه التحقق م
، وقام األخصائي النفسي السويسري وعالم دراسة الخط ريقة حدسيةصراعية عند المفحوص بطال

ة واإلحصائية الختبار بالدراسة المنظم Reneé Stora والعالمة الفرنسية ستورا Koch كوخ
  )59-1صص ،  1992شلبي ، في (. رسم الشجرة

على ، بهدف اإلطالع باإلضافة إلى اختبارات متعددة، ومعظمها في مجال قلق االمتحان –ب 
، وهي موضحة في تحليل خط اليد ي خطوات إعداد مقياسخطوات بنائها لالسترشاد بها ف

  . )أنظر كراسة التعليمات والتقنين(خطوات بناء مقياس مكونات قلق االمتحان 
وفي مجال علم النفس  اعتمدنا على عدة كتب في مجال القياس النفسي :تـبالك - 3-2

 : العيادي مثل

  .1993/  )نسق جديد الختبار رسم الرجل(اء األطفال من خالل الرسوم ذك: نعيم عطية*  
 .2004/ ليل الشخصية عن طريق الخط تح: رأفت عسكر*  

 .2004/ تحليل الشخصية عن طريق الخط : فؤاد عطية*  

، )منهج لدراسة الشخصية(اإلنساني  إسقاط الشخصية في رسم الشكل: كارين ماكوفر*  
 .1987/ اهيم ليلة رزق سيد إبر )ترجمة(

/ ين في علم النفس والتربية القياس النفسي وتصميم أدواته للطالب والباحث: بشير معمرية*  
2007 . 

 االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية: صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان*  
 .2002) / خطوات إعدادها وبنائها(

  .    2007) / تطبيق ميداني(س الشخصية رات الذكاء ومقايياختبا: ناصر الدين أبو حماد*  
تتمثل في المواقع التي استمدت منها المادة العلمية في اإلطار : المراجع اإللكترونية – 3-3

  :ومن أمثلتها مايلي لمقياسالنظري ومن خاللها تم إعداد محتوى ا
  ،14/03/2007علم تحليل الخط، في  مقدمة في * 

        http://www.alhashemih.com/vp/showthread..php?s=693  
 ،   14/03/2007 ، فيعبد الجليل األنصاري، أكتشف أسرار الخط*

http://www.4uarab.com/vb/showthread.php?s=60839  
  ،05/05/2007علم الجرافولوجي، في *  



347 
 

 

 
 

  http://www.Rwabi.net/vb/showtread.php?T=21265                                          
  ،   05/05/2007، في )الفراسة(علم تحليل الخط  *

http://www.3roos.com/Forums/showthread.php?T=211649                           
  ،05/05/2007معرفة الشخص من خالل خط يده، في  *

 http://www.shmou3.com/vp/showthread.php?p=100745                               
، 05/05/2007، في )ل الشخصية ويكشفها عن طريق الخطعلم يحل(الجرافولوجي *  

http://www.annabaa.org/nbanews/39/073.htm                                                
  ، 05/05/2007تحليل الخط، في *  

http://www.4uarab.com/vb/archive/index.php/T=60669.html                         
   :مجاالت استخدام المقياس – 4
    :كوسيلة تعليمية المقياساستخدام  - 4-1

النفسي والتربوي مع الطالب الذين يدرسون مقررات القياس  يمكن استخدام هذا المقياس
 معينة؛ إذ يزودهم بمدخل هام لمعرفة كيفية معالجة مشكالت سيكومترية والفروق الفردية

  . كالثبات والصدق والموضوعية
الباحثين وطالب الدراسات العليا في كيفية وضع وتصميم أدوات  كما يفيد هذا المقياس

صحيح وتوفير الوقت والجهد جديدة تتمتع بخصائص االختبار الجيد من حيث سهولة التطبيق والت
  . والمال

  : البحث العلمي – 4-2
، تخدم البحوث النفسية والتربوية ل إلى أداة مفيدةهو التوص كان أحد أهداف معدة المقياس

  . ضع هذه األداة في إطار هذا الهدفجاهدة و الباحثة وقد حاولت
كما أنه أقل في ، ئمة لجمع البيانات في هذا المجالاألداة األكثر مال ويعتبر هذا المقياس

  . لمالنفقاته من حيث الوقت والجهد وا
  : والتربوي لتوجيه واإلرشاد النفسيا – 4-3

من أدوات التوجيه ومكملة لألدوات العلمية األخرى كأداة جيدة  تخدم هذا المقياسيس
واإلرشاد النفسي والتربوي في المراكز اإلرشادية والعيادات النفسية ووحدات التوجيه واإلرشاد 

المعنية ، وغيرها من المؤسسات ز رعاية الشبابالمدرسي في الثانويات والجامعات ومراك
في تصميم  ، من أجل إعداد تشخيصات فعالة لمشكالتهم والتفكيربمشكالت الشباب ورعايتهم

  .  برامج إرشادية لعالجها
ومن هنا فيمكن للمرشد المدرسي والموجه التربوي في المدرسة الثانوية استخدام هذه األداة     

بعض يد أو تحد عن طريق تحليل الخطمع التالميذ للكشف عن بعض سمات الشخصية 
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، ثم يأتي بعد ذلك دور الخدمات اإلرشادية التي ينبغي أن تقدم خصائص خط اليد لدى هؤالء
  .     لهؤالء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 



349 
 

 

 
 

  
  
  

  الفصل الثاني 

  تحليل خط اليد خطوات بناء مقياس
  
  تعيين الخاصية السلوكية المراد قياسها  -  1
   مقياستحديد الهدف من ال – 2
  العينةتحديد   – 3
  تحليل المحتوى   – 4
    لمقياستحديد الصورة األولية ل – 5
  مقياستعليمات تطبيق ال -  6
    مقياسمفتاح تفسير ال – 7
       لمقياسالدراسة السيكومترية ل – 8
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  : الخاصية السلوكية المراد قياسها تعيين -  1
أو  مقياسأي محاولة لبناء  البديهية فييعتبر تعيين الخاصية المراد قياسها من األمور 

اصية أو ال بد أن يعين الخأو مقياس ؛ ألن كل من يسعى إلى بناء اختبار القيام بعملية قياس
خصائص ، وحددت بـبعض نقطة البداية التي انطلقنا منها وهذه هي. المفهوم الذي يريد قياسه

ين الكلمات والسطور، حجم ميول خط اليد، المسافة ب: بـ  خط اليد التي تتمثل في هذا المقياس
  .  التي تظهر من خالل تحليل خط اليدو، خط اليد، الضغط على الورق، شكل خط اليد

  : مقياستحديد الهدف من ال – 2
الل اإلجابة على األسئلة لتحقيق األهداف التي سنوضحها من خ لمقياستم تصميم هذا ا

  : التالية
  ؟ ماذا يقيس

من خالل تحديد ) قلق االمتحان(ى بعض سمات الشخصية يمكن من التعرف عل المقياس - 1
  .للتالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع خصائص الخطبعض 

 ، المسافة بين الكلمات والسطور ميول خط اليد(خصائص خط اليد بعض  يقيس المقياس – 2
متحان ذوي مستوى قلق اال لدى التالميذ) ، شكل خط اليدحجم خط اليد، الضغط على الورق

   . المرتفع
    ؟ لمن يقيس

يساعد األخصائيين النفسانيين وكل المهتمين بالسلوك اإلنساني في تحديد بعض  مقياسال -  1
  .من خالل تحليل خط اليد سمات الشخصية لدى األفراد

تحليل ، وذلك من خالل ي التعرف على بعض جوانب شخصياتهميساعد األفراد ف المقياس - 2
  .النفسية وما يتفردون به من سمات مببناء اتهعلى المعلومات الخاصة الحصول ، وخط اليد

ذوي مستوى قلق  لألفراد عن الخطملمح  في الشروع ببناء يساعد المختصين المقياس -  3
  .مه في التشخيص واإلرشاد، بهدف استخدااالمتحان المرتفع

تساعدهم العلمية األخرى  لوسائلمكملة لالمرشدين النفسيين بوسيلة علمية  يزود المقياس – 4
  . على أداء عملهم اإلرشادي

  ؟ كيف يقيس
يعتمد على استعمال ، كما ى األفراد بصورة جماعية أو فرديةعل يمكن تطبيق هذا المقياس

؛ بل يعتمد على الكتابة فـي  ي ال يعتمد على األلفاظ والقراءةغير لفظ ي مقياس؛ أالورقة والقلم
كما أنه سـهل التطبيـق وال يتطلـب    . يرتبط بوقت محدد ، والخصائص خط اليدقياس بعض 
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بل ، فال يحتاج الفاحص إلى التدريب المعقد الكثيرة، وبسيط في عملية تطبيقهاإلمكانيات المادية 
 .التدريب على عملية التحليل

  : تحليل المحتوى – 3
  : راد قياسها وتحليلها إلى أبعادهاويشمل التعريف اإلجرائي للسمة الم

  :التعريف اإلجرائي للمصطلحات – 3-1
نسان أن يسجل مـا  التصال التي عن طريقها يستطيع اإلهي وسيلة من وسائل ا :)الخط(الكتابة 

 .ها لآلخرين نقال خطيايود تسجيله من الوقائع والحوادث ونقل

هو علم دراسة وتحليل خط اليد بغرض االستدالل من  ):علم الجرافولوجيا(تحليل الخط 
نفسية التي صاحبت عملية ، أو الحاالت الالخط على بعض سمات الشخصيةص هذا خصائ
يعتمد في هذا المقياس فحص وتحليل خط التالميذ ذوي مستوى قلق االمتحان المرتفع و. الكتابة
الضغط على الورق، ميول الخط، حجم الخط، شكل : المتمثلة فيبعض خصائص الخط  على

  .الخط، المسافة بين الكلمات والسطور
فة بين ارتفاع أعلى ، أي المساأعلى الحرف والنقطة السفلية فيه ويعني المسافة بين :حجم الخط

  .اطق الثالثة؛ أي قياس ارتفاع الحروف في كل المنالسطر وأسفله
  .أ، لـ، ط، ظ، كـ: مثل الحروف التالية: )الحروف الصاعدة(المنطقة العليا 

  . ، م، ز، رج، ح، خ، ع، غ، و: حروف التاليةمثل ال: )الحروف النازلة(المنطقة السفلى 
ـفـ، ، هـ، مـ، ـعـ، ـغـ: مثل الحروف التالية: )الحروف الوسطى(المنطقة الوسطى 

  .ـقـ
ط األفقي أو السطر ، ظ على الخأ، لـ، ط: ويعني ميول الحروف العمودية مثل :ميول الخط

  . ميول في اتجاه الخط -: وهو على أنواع
  .)على خط الكتابة األفقي(عمودية  ميول -                 

  .ميول في عكس اتجاه الخط -                 
  .ميول متغيرة -                 

ج، ح، خ، ـعـ، ـغـ، : ل الغالب للخط في الحروف التاليةويعني أن يكون الشك :شكل الخط
  .دوائر -: ف، ق، م، هـ، ط، ظ، ص، إما على شكل

  .مثلثات -                                             
  .مختلط -                                             

على القلم ويعني ضغط القلم على الورق أثناء الكتابة يتبعه ضغط األصابع  :الضغط على الورق
  .ضغط خفيف -: وهو على ثالث أنواع هي
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  .ضغط متوسط -                             
  .ضغط شديد -                             

رى تليها وبين وهي المسافة التي تفصل بين كلمة وكلمة أخ :الكلمات والسطور المسافة بين
  .مسافة واسعة بين الكلمات والسطور -: وهي على ثالث أنواع. سطر وسطر آخر يليه

  .ة بين الكلمات والسطورسافة متوسطم -                                                
  .مسافة ضيقة بين الكلمات والسطور -                                                

  : قسيم الخاصية السلوكية إلى أبعادت – 3-2
أثناء تحليل الخاصية السلوكية يمكن تقسيم الخاصية إلى أبعاد أو أجزاء أو خصائص 

  :ذا المقياس بـخصائص الكتابة في هفتم تحديد فرعية 
  .الضغط على الورق -
  .ميول الخط -
 .حجم الخط -

 .شكل الخط -

  .المسافة بين الكلمات والسطور -
دراسة أيزنك  بعض دعاوي خبراء الجرافولوجيا ووقد تم تحديد هذه العوامل بناء على 

Eysenk )1961 ( عندما طلب من الخبيرة الجرافولوجية مارومMaroom  تحديد خصائص
هستريا وحالة القلق ونجحت في ذلك، حيث توسمت حالة لبعض الحاالت كاالكتئاب وال الخط

، وفي الضغط ات بين الكلمات وكذلك بين السطور، وفي صغر الكتابةضيق المساف: القلق في
وهو المعتاد  (، وفي ميل الحروف إلى اليمين بدال من الميل إلى اليسار أو غير المنتظم الثقيل

عتمدت هذه وا )85Eysenck , 1961 , p(. ، وفي شكل الكتابة المليئة بالمثلثات)يفي الخط العرب
  . ذا البحث بهدف التأكد منها علمياالعوامل في ه

  : تحديد العينة – 4
، فهي تكون جنينا ثم تولد وتترعرع الظاهراتي مثل الكائن الحي تماماإن الكتابة في بعدها 

ويذكر روبير أليفوا . م تبدأ في التراجع تدريجيا، ثصليةلتستوي بسماتها وخصائصها األوتتطور 
)1991 (R . Olivaux  الدراسة أن الكتابة بوجه عام تبدأ منذ أن يمسك الطفل القلم ثم مرحلة

  )81، ص 2004لعبيدي ، في (. الكهولة والشيخوخة، ثم مرحلة الرشد ولوغ والمراهقةوالب
بي الذي عادة يكون في سن نمو الجهاز العصوالقدرة على الكتابة ترتبط بمدى اكتمال 

ى ، ولذلك فإن كتابة الطفل في المراحل األولا يبدأ الطفل التدرب على الكتابة، وبعدهالسابعة
، مما يصعب من الخ... الضغط القوي، وعدم االتساق : تتميز بمجموعة من الخصائص منها
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وكذلك . ور النمو والتطورفي ط ، لكون الشخصيةليل خط الطفل وتحديد سمات شخصيتهتح
تتدهور صحة الفرد ونشاطه بعد سن الشباب مما يؤثر على األداء الميكانيكي للعملية الكتابية  

  .ليل خط اليد وتحديد سمات الشخصيةوهذا أيضا يصعب تح
، بل حددت لطفولة كمرحلة يطبق فيها المقياسوهو الدافع الذي جعلنا نستبعد فترة ا

، ألنه في هذه المرحلة سيخضع لعدة عناصر تعد كمقاييس وهي المراهقةة التي تليها المرحل
والحسية  تخرجه من اعتباطية المحاكاة أو التصوير الفوتوغرافي إلى استخدام القدرات العقلية

، وبالتالي تكون الكتابة مجاال للبحث الجرافولوجي تتجلى فيه المعالم ومراعاة السمات الشخصية
سنة أو  20سنة إلى  15بين سن  طبق عليها المقياستراوح سن الفئة التي يوبالتالي ي. سيةالنف

ثانوي موجه لتالميذ الثالثة  ولهذا فالمقياس. لتعليم الثانوي، وتقابلها مرحلة ا)بعد التعديل(أكثر 
  .لتحقيق أهداف البحث الحالي

  : تحديد الصورة األولية للمقياس -  5
الدراسـات  السابقة والكتب المتخصصة وبعـض  ييس والمقاتم االعتماد على االختبارات 

في  تدريب الباحثة، إضافة إلى في تحديد شكل ومحتوى المقياس )أنظر الدراسات السابقة(السابقة 
 10في صورة كتابة فقرة محددة تتكون من  وتم صياغة محتوى المقياس. لوجيامجال علم الجرافو
نترنت تعبر عن موقف االمتحان ومـا يصـاحبه   فقرة مستخرجة من شبكة اال أسطر يتم نقلها من

  :وهيلتوحيد الشروط الخارجية 

وتختلـف ردود   .حيـاة إن موقف االمتحان من المواقف التي يقابلها معظم األفراد في ال
نه هدف ويدرك هؤالء األفراد موقف االمتحان على أ .تجاه هذا الموقف من فرد إلى آخرالفعل 
، وأن حيـاتهم تتـأثر بمـا    أن يكونوا قد أحسنوا األداء فيه ويشعرون أنه من المهم، تقويمي

حصـيلية  ويصاحب فتـرة االمتحانـات الت  . متحانات ومواقف التقويم المختلفةيحققونه في اال
وهـذا  . الميذ فحسب وإنما لدى أسـرهم أيضـا  ، وليس لدى التالمدرسية بعض أعراض القلق

 ، فهو أمر طبيعي وسـلوك عرضـي  متحاناتالتالميذ قبل وأثناء اال القلق الذي يعتري غالبية
قيـق الدافعيـة نحـو    ، وهو مطلوب لتحمألوف مادام في درجاته المقبولة، ويعد دافعا إيجابيا

، كعدم النوم المتصل وفقدان الشـهية للطعـام   االنجاز المثمر، أما إذا أخذ أعراضا غير طبيعية
االضـطرابات االنفعاليـة    وبعـض  ةسواسـي يز الذهني وتسلط بعض األفكـار الو وعدم الترك
  .متحان التي نحن بصدد الحديث عنها، فهذه هي حالة قلق االوالجسمية
  : عدة أدوات هي تم استخدامو

   .A4جرام من نوع  70وزن و) سم x 21 27(خمسة أوراق بيضاء وغير مسطرة من حجم  -
 . أو قلم جاف (AB)قلم رصاص من نوع  -
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 .، وال تظهر منها) A4(األوراق البيضاء  أربعة أوراق كربون بحيث توضع بين -

، أو لئال تأخذ في الكتابة ثقوب ال حاجة لنا بهاطاولة ذات سطح منبسط أملس لئال تحدث  -
 .حيث تخصص لكل مفحوص طاولة مستقلة، ط اتجاها غير الذي يريده المفحوصالخطو

ففي . ية أو جماعيةمالئم الذي يتوقف على نوع الجلسة، حيث قد تكون فردتوفير الجو ال -
، وليس عليه سوى أن يطبق مبادئ الفحوص دية تكون مهمة الفاحص أسهل نسبياالجلسة الفر

ضي بارتياح والقيام ، والتي تشجع على المورة إقامة عالقة حسنة مع المفحوصالمتعلقة بضر
ا أن ، منهتدابير يجب أن يحتاط لها الفاحص أما في الجلسة الجماعية هناك. بالعمل بحماس

ذلون جهدهم إلعطاء يقومون بالعمل بشكل جدي ويب لقاعةيضمن أن جميع المفحوصين في ا
 .أحسن ما عندهم

، وتتمثل هذه العينات خط اليد الوارد في ورقة كل مفحوصويتم اختيار ثالث عينات من 
، ويتم اختيار الكلمات التي سوف يتم ول والسطر األوسط والسطر األخيرفي أخذ السطر األ

ن تحتوي هذه العينات على ، ويراعى أخط اليد المحددة خصائصتحليلها من هذه السطور حسب 
  :شروط هي

  .ذه الكلمات من أربع حروف أو أكثرأن تتكون ه* 
أ، لـ، ط، : مثل) حروف صاعدة وهابطة(لى أن تحتوي هذه الكلمات على امتدادات عليا وسف* 

  .ظ، كـ، ج، ح، خ، ع، غ، و، ر، ز، م
م، هـ، ـعـ، ـغـ، ف، ق، ص، ض، : هذه الكلمات على حروف مغلقة مثل تحتويأن * 
فإذا لم تتوفر مثل هذه الشروط في هذه العينة أخذت الكلمات التالية التي تحتوي على . ط

  .صر المفقودةالعنا
  : بناء على العوامل التالية مقياسويتم تحليل خط اليد في هذا ال

من السطر " المواقف " ، يتم أخذ كلمة المناطق الثالثة ف في كللقياس ارتفاع الحرو :حجم الخط
ويتم . من السطر األخير" االضطرابات "  من السطر األوسط وكلمة" أسرهم " األول وكلمة 

  .ذا الحجم في هذه المناطق الثالثةحساب متوسط ه
من " التالميذ  "من السطر األول وكلمة " المواقف " الميول يتم أخذ كلمة  لقياس :ميول الخط

ر األساسي لحرف الالم من من السطر األخير، ويرسم السط" الجسمية " السطر األوسط وكلمة 
  .ويحسب متوسط هذه الدرجة. ، ثم يتم تحديد درجة الميلرسم ميل الحرف، ويكل كلمة

  :لتحديد شكل خط اليد يتم أخذ :شكل الخط
 "  في الحياة " وينتهي عند كلمة  "تحان إن موقف االم" السطر األول الذي يبدأ من كلمة  -

  .المشار إليها سابقاحرفا من الحروف  18حيث يتكون من 
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حيث . "غالبية " وينتهي عند كلمة " يذ وليس لدى التالم" السطر األوسط الذي يبدأ من كلمة  -
  . المشار إليها سابقاحرفا من الحروف  11يتكون من 

 " بصدد الحديث عنها " عند كلمة  وينتهي" االضطرابات " ة السطر األخير الذي يبدأ من كلم -
ويبلغ عدد الحروف التي سيتم دراستها في هذه . حرفا من الحروف السابقة 18ون من حيث يتك

  .المشار إليها سابقاحرفا من الحروف  47العينة حوالي 
ومن  A 4الضغط نأخذ خمسة أوراق بيضاء غير مسطرة من حجم  لقياس :الضغط على الورق

اق الكربون ، نضع بينهما أربعة أور)الورقة األخيرة(واحد إلى خمسة  غ وترقم من70وزن 
ويتم ) ، وبين الرابعة والخامسةبين األولى والثانية، وبين الثانية والثالثة، وبين الثالثة والرابعة(

  : اليالقياس بتوزيع نسبة الضغط على األوراق الخمسة بالشكل الت
  .ون الكتابة في الورقة األولى فقط؛ أي تكإذا لم تظهر بروزات الخط % 20تعطى نسبة  -
ية فقط ولم تظهـر فـي بـاقي    إذا ظهرت بروزات الخط في الورقة الثان % 40تعطى نسبة  -

  .األوراق
؛ أي ظهرت في الورقة بروزات الخط حتى الورقة الثالثة إذا ظهرت % 60تعطى نسبة  -
  .انية والثالثةالث
رت في الثانية ، أي ظهبروزات الخط حتى الورقة الرابعة إذا ظهرت % 80سبة تعطى ن -

  .والثالثة والرابعة
، أي ظهرت في الورقة بروزات الخط حتى الورقة الخامسة إذا ظهرت % 100تعطى نسبة  -
  . انية والثالثة والرابعة والخامسةالث

) موقف، واالمتحان(تم أخذ كلمتين  ين الكلماتلقياس المسافة ب :رالمسافة بين الكلمات والسطو
من ) واالمتحان ،قلق(، وكلمتين ن السطر األوسطم) ، وأيضاأسرهم(من السطر األول، وكلمتين 

والسطر األوسط  السطر األول والثاني،وأما لقياس المسافة بين السطور تم أخذ  .السطر األخير
  .       سط هذه المسافةويحسب متو. بل األخير والذي يليهوالذي يليه والسطر ما ق

وتستخدم لقياس هذه العوامل بعض المقاييس الفيزيقية كالمسطرة والمنقلة وعدسة مكبرة  
ة المئوية في بعض ، والتقدير بالنسبالمليمتر والدرجة في بعض العواملكما تستخدم وحدات مثل 

  .العوامل األخرى
بناء على دراسة ) الخ....، يقواسع، متوسط، ض(يف هذه العوامل بهذا الشكل وقد تم تصن

 22التي توصال من خاللها إلى تصنيف  )Levinson & Zubin )1951لفينسون وزوبين  
تحت ) منها قابلة فيما يشبه الرتب 6منها قابلة للقياس الفيزيقي و 16(متغيرا من متغيرات الخط 
ع تمثل مسافات على والفئات السب. ل تطبيق وحدات مشتركة تقيم عليهاسبع فئات وذلك من خال
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، ثالث منها على كل من جانبي نقطة أو مسافة للتعادل تسمى مقياس يحتوي على سبع درجات
  . إلطالق والجانب اآلخر يسمى القبض، وأحد هذه الجوانب يسمى اعاالتزان أو اإليقا

  
                             3     2     1     0      1    2      3  
  اإلطالق                                                                         القبض     

  االتزان                                                             
ير ، ويشالتي يكتنفها المغاالة في الضبط حيث يشير الجانب األيسر للمقياس إلى الكتابة

  . أليمن يشير إلى التراخي في الضبط، في حين أن الجانب االضبط السويالجزء األوسط إلى 
وقد توصال الباحثان إلى هذا المقياس استنادا إلى مفهوم اإليقاع الذي ساد نظرية كليجز 

Klages،  كما استخدماه لإلشارة إلى أنه بوجه عامحيث استخدماه لإلشارة إلى حركة الكتابة ،
؛ أي أن نقطة اإليقاع متصل يمتد من القبض إلى اإلطالق ع على بعدعبارة عن نقطة معيارية تق

. بين حركات القبض وحركات اإلطالق هي النقطة التي يتحقق عندها االتزان في التفاعل
. ة على ميول نحو القبض أو اإلطالقوبالتالي فجميع العناصر الجرافولوجية يمكن أن تكون دال

  ) 106-105صص ،  2004عسكر ، في (

       :تعليمات تطبيق المقياس – 6
حيث توضح له طريقة ، ن من التعليمات وهي موجهة للفاحصنوعي تم إعداد لهذا المقياس

وتهدف هذه التعليمات . لاللتزام بتعليمات المقياس ، وأخرى موجهة للمفحوصإجراء المقياس
  .ضمان التطبيق الجيد لهذا المقياسعموما إلى 

  :للفاحص التعليمات الموجهة – 6-1
بعد أن يتأكد الفاحص من تأمين االحتياطات الضرورية ويضمن حسن العالقة بينه وبين 

  :      بحسب التعليمات التالية استعدادهم للجلسة يباشر بإجراء تطبيق المقياس المفحوصين وحسن
  .وكذلك الفقرة المطلوب نقلها توزع األوراق أو األقالم على المفحوصين -
وضع المفضل لدى وهو عادة ال أن يكتبوا طوليا في هذه األوراق، فحوصينيطلب من الم -

 .غالبية المفحوصين

س، الجن ،، السناالسم واللقب: ولية مثليطلب من المفحوصين أن يكتبوا البيانات الشخصية األ -
في المكان المناسب من جراء تطبيق المقياس ، وتاريخ إالدراسي ، المستوىالقسم، اسم المدرسة

 .لصفحة، ويمر عليهم ليتثبت من ذلكا
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لوا كل هـذه الفقـرة   اق التي معكم أريد منكم أن تنقعلى األور: "يتوجه إلى المفحوصين قائال -
، أريد أن أرى إذا كان التالميذ هنا قادرين على الكتابـة  طيب أكتبوا على مهلكم. التي قدمت لكم

 . ... "هيا أبدؤوا . مثل التالميذ في المدارس األخرى جيدا

بعد انتهاء المفحوصين من الكتابة يمتدحهم الفاحص ويشكرهم على تعاونهم ويطلب إلـيهم أن   -
 .الجهد الذي بذلوهنتيجة أنفسهم  يريحوايضعوا األقالم وأن 

مشجعين المتباطئين  ، أن يتجولوا في أنحاء القاعةجدواينبغي للفاحص وبعض المساعدين إن و -
 . ون من صعوبة ما في إنجاز الفقرةوالذين يبدو وكأنهم يعان

  :التعليمات الموجهة للمفحوص – 6-2
   :لييوهي تتمثل فيما   للمفحوص بسيطة وموضحة في المقياسالتعليمات الموجهة 

القيـام  حتى يتسنى لـه   بسيطة الهدف من وراء هذا المقياسعلى المفحوص أن يفهم بطريقة  -
  .عليه بالمطلوب

والجنس  ، ء البيانات الشخصية الموضحة، كاالسم واللقب، والسنينبغي على المفحوص مل -
في المكان المخصص  ، وتاريخ إجراء تطبيق المقياسالمدرسة ، واسموالقسم والمستوى الدراسي

  .  لذلك في الصفحة
لضمان الدقة والداللة ينبغي على المفحوص االلتزام بالتعليمات الموجهة إليه من قبل الفاحص  -

  . سفي المقيا
 .ذلك، لكن عليه اإلسراع في النجاز ما طلب منهينبغي على المفحوص أخذ الوقت الكافي  -

 : شروط تطبيق المقياس – 6-3
  .ال البصري للمفحوص أثناء التطبيقيستحسن عدم وجود أية كتابة في المج  -
  .يةيحذر من توجيه أية تعليقات سلبية أو انتقادات أو أي مقترحات موح  -
في حالة اإلجراء  الفاحص في عملية التطبيق وخاصةمع سن وجود مساعد لكي يتعاون يستح  -

  .الجماعي الكبير
جرد فقرة ، بل مال يتطلب جهد كبير حين آلخر غير ضرورية ألن المقياساالستراحة من   -

  .إنشائية يكتبها المفحوص
طئين أو الذين يجدون المتبا، فيشجع الكتابةمن المستحسن أن يتجول الفاحص في الغرفة أثناء   -

  .ةصعوبة في الكتاب
يطلب أحد المفحوصين أن يسأل سؤال، فال التجاوب مع األسئلة ألن أثناء الكتابة الجماعية قد  -

  .لكن الجواب يتوقف على نوع السؤال، ومانع من سماع السؤال
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متسعا من الوقت أن يأخذ ، فبإمكان المفحوص ليس محددا بزمن من حيث المبدأ هذا المقياس  -
بحد ذاته لن  وهكذا فالمقياس. دقائق 10ين ينتهون منه في حوالي ، لكن معظم المفحوصإذا أراد

فقد لومات الشخصية وفترة االستراحة دقيقة وإذا أضفنا إليها فترة جمع المع 15يتطلب أكثر من 
وا من الكتابة وفي حال أن أغلبية المفحوصين فرغ. دقيقة 25دقيقة إلى  20رق الجلسة تستغ

أن يسمح لهم إما بالخروج وتأخر بعضهم فقط فال مانع من أن تجمع األوراق من الذين انتهوا و
خلف بأن يأخذ وقته لينهي ، وهكذا يفسح المجال لمن تأو بالتلهي بنشاط غير مزعج من القاعة

  .الكتابة
   :مفتاح تفسير المقياس – 7

الفاحص لتحليل كتابـة المفحـوص    ، يعتمدلةمنقوبعد أن يطلب من المفحوص كتابة فقرة 
  .والمؤشرات المحكات، وتؤخذ بعض المالحظة على

في تفسـيره لرسـم الشـجرة     Kokhكوخ بعض المؤشرات التي حددها لفقد تم الرجوع 
تم كذلك الرجوع لبعض المحكـات التـي حـددها      ، كماحليل الكمي وتحليل الجانب الشكليكالت

درجة الضغط ؛ كفي تفسيره لرسم الشجرة) عالم الخط السويسري( Max Pulverماكس بولفير 
، وسـرعة انجازهـا   واستمرارية الخطوط واتجاه كل خـط  على الخط وشكل الشجرة واتجاهها

 :باإلضافة إلى الحيز المستعمل في الرسم معتمدا على نظرية المناطق الموضحة في هذا الشكل
(Didier , 1970 , p220)   

  

  المنطقة العليا                                                                         
  

  العليا اليسرى   العليا اليمنى                                                    
  

                                            

  المنطقة اليسرى                      المركزطقة اليمنى                     المن       
  
  

  السفلى اليسرى    السفلى اليمنى                                                 

  المنطقة السفلى                                         
  يوضح نظرية المناطق في الرسم والكتابة  ) :01(شكل رقم 
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التي حـددت فـي    تم االعتماد على بعض المؤشراتالمقياس  في تحليل خط اليد في هذاو
، ألنها ترتكز على المعطيات الخاصة بعلم الخط اختبار رسم الشجرة، كالضغط والشكل واالتجاه

  :، وهيJamin- Crepieuxالتي حددها جامين كريبيوس 
صـغيرة  ، وهل الحروف ختلف األحجام بين مختلف العالماتيختص بحجم الكتابة وم: البعــد

  ؟ كبيرة أو متوازية أو غير متوازيةأو 
السطر  الميل نحوى اليمين أو اليسار أو على: مح بتحديد الحساسية والتوازن مثليس: االتجــاه

  .)متصاعد أو نازل أو محدب(
  .ارتباط الحروف ببعضها البعض: التتـابـع

أو علـى شـكل    دائرية، متقاربة أو تي تكون عن طريقها الحروف مرسومةالطريقة ال: الشكل
  .مثلث أو غير متوازنة

  . ، وأهمية الهوامش والفراغ بين األسطرقة كتابة النص وتسجيله في الصفحةطري: الـوصفـة
  .سيمثل قوة الخط ويوضح لنا الطاقة النفسية وقوة أو شدة األحاسي: الضغــط
  .وكذلك سرعة التفكير) الكتابة(كة يظهر سرعة الحر: السـرعـة

كد ينبغي أوال على الفاحص إلقاء نظرة شاملة على ورقة اإلجابة حتى يتأ المقياسوفي هذا 
، ثم بعد ذلك يختار العينة في الفقرة الواردة فـي ورقـة كـل    أن المفحوص قد نفذ ما طلب منه

، ويـتم تحليـل   )لمقياستحديد الصورة األولية ل(مفحوص حسب الشروط السابقة الموضحة في 
  :  ل التاليللمفحوصين بالشك الخط

) الخـط األفقـي والعمـودي   ( الخط األساسيتستخدم المسطرة لتحديد : ميول الخط - 7-1
ويمكن أن تظهر القياسـات  . للكلمات المحددةالالم للحرف العمودي  والمنقلة لتحديد زاوية الميل

  : على النحو التالي
  °75 -° 86بلوغ الميل  -
  اوية الميل هذه الدرجات فإن الميول في اتجاه الخط إذا بلغت ز      °60 -° 74بلوغ الميل  -
  أو أقل                  ° 59زيادة الميل  -
     

                                                                                                                                                                
                                                                 75°-86°                                 

                                60° -74°                     
                                              

  أو أقل° 59                                                                
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                     .عمودية إذا بلغت زاوية الميل هذه الدرجة فإن ميول الخط          °93 -° 87بلوغ الميل  -

 

                                                                                     87 -93 °  
  
  
  
  
  إذا بلغت زاوية الميل هذه الدرجات فإن الميول في عكس         °140 -° 94بلوغ الميل  -
  الخط اتجاه             °140زيادة الميل عن  -

  
                                                                                  94 -140 °  

                             
  °140زيادة عن                                                                                

  
  
                الميول مرة في اتجاه الخط ومرة في عكس اتجاهه ومرة عمودية             ميول متغيرة -

ن    أن تكون الميول في عكس اتجاه الخط في خط المفحوصي وفي البحث الحالي نفترض
.                                                                           )وأزيد من ذلك°  140- °  94(
ـ، ـغـ، ف، ـع ،، خج، ح: ساب عدد المثلثات للحروف التاليةيتم ح: شكل الخط - 7-2

  : ق، م، هـ، ط، ظ، ص في العينة المحددة، ومقارنتها على النحو التالي
  شكل الخط تغلب عليه المثلثات                عدد المثلثات أكبر -
  لب عليه الدوائر شكل الكتابة تغ               لمثلثات أقلعدد ا -
  شكل الكتابة مختلط                متوسطعدد المثلثات  -

أن يكون عدد المثلثات أكبر في خط المفحوصين من عدد  وفي البحث الحالي نفترض
  .        الدوائر

وعدسة مكبرة لقياس المسافات بين أعلى  ةتستخدم المسطرة المليمتري: حجم الخط – 7-3
الحسابي لهذه  ، ويحسب المتوسطة فيه للحروف في الكلمات المحددةفليالحرف والنقطة الس
  : وتظهر القياسات على النحو التالي. المسافة لكل مفحوص
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  ملم فأكثر  6 - 3.25إذا بلغ حجم الخط بين                   وأكثر ملم 6بلوغ حجم الخط  -
  هذا الخط كبيرفإن حجم           ملم  4.5ملم و 6بين حجم الخط بلوغ  -
  ملم  3.25ملم و 4.49بلوغ حجم الخط بين  -
  
  فإن حجم هذا الخط متوسط                 ملم 2.75 و 3.24بلوغ حجم الخط بين  -
  
  ملم فأقل  0.86و 2.74إذا بلغ حجم الخط بين ملم          1.5و 2.74بلوغ حجم الخط بين  -
  هذا الخط صغيرفإن حجم     ملم      0.86و 1.49بلوغ حجم الخط بين  -
  ملم 0.86يقل حجم الخط عن  -

ملم أو أقل  0.86و 2.74؛ أي بين أن يكون حجم الخط صغير وفي البحث الحالي نفترض
  . من ذلك

طلب من المفحوص كتابة فقـرة علـى خمسـة أوراق    البعد : الضغط على الورق - 7-4 
ويتم  نهما أربعة أوراق الكربون،توضع بي، وغ70وزن ومن  A 4بيضاء غير مسطرة من حجم 

ف الضغط على الـورق بالشـكل   صني، يتم تع نسبة الضغط على األوراق الخمسةالقياس بتوزي
  : التالي

يعني أن ضغط الخط شديد                بروزات الخط تظهر في الورقة الرابعة والخامسة -
  .)ثقيل(
يعني أن ضغط               الورقة الثالثةلى خط تظهر في الورقة الثانية وتصل إبروزات ال -

  .الخط  متوسط
بل الخط يبقى في الورقة األولى ، لورقة الثانية أو ال تظهر نهائيابروزات الخط تظهر في ا -

  .يعني أن ضغط الخط خفيف         فقط
 حوص في الورقة الرابعةأن تظهر بروزات خط المف وفي البحث الحالي نفترض

   .والخامسة
بين الكلمات المحددة في  يتم قياس المسافة :المسافة بين الكلمات والسطور - 7-5

، ويحسب خدام مسطرة مليمتريه وعدسة مكبرةوالمسافة بين السطور المحددة باست المقياس
سافات على ، وبناء على ذلك تصنف هذه الملهذه المسافة بالنسبة لكل مفحوص المتوسط الحسابي

  : النحو التالي
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  : افة بين الكلماتالمس
مسافة بين الكلمات يعني أن ال                ملم وأقل 2.99بلوغ المسافة بين الكلمات بين -

  ) ضيقة(صغيرة 
ي أن المسافة بين الكلمات يعن               ملم 4.99 –3بلوغ المسافة بين الكلمات بين  -

   متوسطة
سافة بين الكلمات كبيرة يعني أن الم            رملم وأكث 6 – 5بلوغ المسافة بين الكلمات  -
  ) واسعة(

  : المسافة بين السطور
    عني أن المسافة بين السطور ضيقة ي               ملم 8أقل  بلوغ المسافة بين السطور -
ي أن المسافة بين السـطور  يعن               ملم 10.99 - 8بلوغ المسافة بين السطور بين  -

  متوسطة 
ني أن المسافة بين السطور يع             ملم وأكثر 15 -  11بلوغ المسافة بين السطور بين  -

  واسعة 
  .فة بين الكلمات وبين السطور ضيقةأن تكون المسا فترضوفي البحث الحالي ن

  :الخصائص السيكومترية للمقياس -  8
ليل خط اليد تح انطالقا من حساب صدق وثبات مقياسيتم التعرف على هذه الخصائص 

  : بأساليب متعددة منها
بواسطة صدق المحكمين حيث تم إعداد  تم حساب صدق المقياس :صدق المحكمين – 8-1

تضم عشرة أساتذة في  التحكيم ، ووزعت على لجنة) 01أنظر الملحق رقم (ة التحكيم استمار
، بحيث ينبغي العلمية ةالرتبوروعي في اختيار هذه اللجنة . بير في الجرافولوجياعلم النفس وخ

اضر أو أستاذ التعليم العالي على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يكون حامل لدرجة أستاذ مح
  :وهم

  جامعة باتنة  –الوناس أمزيان / د  -
  جامعة الجزائر  –بوعبد اهللا لعبيدي/ د  -
  جامعة قسنطينة  -رابح العايب  / د  -
  جامعة بسكرة  –محمد بلوم/ د  -
  جامعة ورقلة  –عبد الكريم قريشي/  د. أ -
  جامعة بسكرة  –عبد الوافي زهير بوسنة/ د  -
  )خبير في الجرافولوجيا(مصر  –فؤاد عطية / د  -



363 
 

 

 
 

  الجامعة األردنية  -محمد عودة الريماوي  / د  -
  الجامعة األردنية  –محمد وليد البطش / د . أ -
  جامعة ورقلة  –نادية بوشاللق / د . أ -
  جامعة بسكرة  – نصر الدين جابر/  د. أ -

، بحيث بقيت ثالث لتحكيم من أصل إحدى عشرة استمارةوتم استرجاع ثماني استمارات ل
 عبد: صول عليها نظرا للبعد وظروف أخرى، وهؤالء هماستمارات لثالث أساتذة لم يتم الح

  .  الكريم قريشي،  نادية بوشاللق،  بوعبد اهللا لعبيدي
  : ائج التحكيم تبعا للنقاط التاليةعلى نت تم التعليق     

  .مدى دقة أهداف المقياس -أ 
  .للسن المحدد مدى مالئمة المقياس - ب 
  .من حيث الصياغة اللغوية مدى وضوح محتوى المقياس -ج 
  .نتماء األبعاد ومالءمتهامدى ا - د 
  .سمات الشخصيةلقياس بعض  مدى مالئمة المقياس -ه 
  .ات المقدمة للمفحوصوضوح التعليم مدى -و 
  .مدى وضوح مفتاح تفسير المقياس - ي

  :التعليق على هذه النقاط بالتفصيلوسوف يتم      
  :هداف المقياسمدى دقة أ –أ 

محددة  اء أرائهم إن كانت أهداف المقياسعلى لجنة التحكيم إلعط عرضت أهداف المقياس
في إحدى ) ×(، وذلك بوضع عالمة ةم البديل في حالة أنها غير محددأو غير محددة مع تقدي

  :ة األهداف موضحة في الجدول اآلتيمن حيث دق لمقياسونتائج صدق ا. خانتي الجدول
  حكمين الخاصة بدقة أهداف المقياسيوضح نتائج صدق الم :)01(جدول رقم 

  

  إجابات المحكمين  المقياس
  غير محددة  محددة

     1 7  األهداف

يها سبعة محكمين ، بحيث وافق علمحددة داف المقياسمن خالل الجدول أن أهيتضح 
محددة بدقة على الرغم من إدخال  ا يجيز لنا اعتبار أهداف المقياس، وهذا ممقابل واحد منهم

  .بعض مالحظات المحكمين في صياغة األهداف
  : للسن المحدد مدى مالئمة المقياس –ب 
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سنة وفقا لخصائص الكتابة   65 – 12بين  ن الفئة التي يطبق عليها المقياستم تحديد س
) ×(وطلب من المحكمين تقديم رأيهم في مدى مالئمة االختبار لهذا السن المحدد بوضع عالمة 

والنتائج موضحة في الجدول  ،ل في حالة عدم المالئمة، مع تقديم البديفي إحدى خانتي الجدول
  : اآلتي

  دى مالئمة السن المحددصدق المحكمين الخاصة بمنتائج يوضح  :)02(جدول رقم 
  

  إجابات المحكمين  المقياس
  غير مالئمة  مالئمة

  السن المحدد
  

2 6  

غير مالئم    د للفئة التي يجري عليها المقياسيتضح من الجدول السابق أن السن المحد
ما يعني إعادة النظر في هذا ، ملسن ستة محكمين مقابل اثنان منهمحيث لم يوافق على هذا ا

  . السن
في صورته األولية اتضح أن تحديد  والمراجعة المستمرة لهذا المقياسوبعد القراءة الطويلة      

على كل الفئات العمرية  مقياسسنة يحتاج إلى دراسة مكثفة وتقنين طويل لل 65 – 12السن بين 
هذا ه في وهذا ما يتعذر انجاز. ية والطبقات االجتماعية وغيرهاومختلف المستويات التعليم

ن ولهذا تم تغيير س. تخدامه كأداة قياس في هذا البحثعد فقط السأ ، حيث أن المقياسالبحث
ثانوية وبالتحديد ؛ أي تقابلها فترة المرحلة السنة 20 – 15بين  الفئة التي يطبق عليها المقياس

وير هذا نسعى مستقبال لتط، وفي هذا البحث الثالثة ثانوي الذين يطبق عليهم المقياسالسنة تالميذ 
  . ومراعاة مثل هذه الشروط المقياس

  : من حيث الصياغة اللغوية مدى مالئمة محتوى المقياس –ج 
عطاء من حيث الصياغة اللغوية على المحكمين وطلب منهم إ عرض محتوى المقياس
مصاغ بشكل واضح أو غير واضح مع تقديم البديل في حالة  رأيهم إن كان محتوى المقياس

ونتائج صدق . جدولفي إحدى خانتي ال) ×(، وذلك بوضع عالمة وضوحه لغويااإلجابة بعدم 
  : ة اللغوية موضحة في الجدول اآلتيمن حيث الصياغ محتوى المقياس
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من  الخاصة بمدى وضوح محتوى المقياس يوضح نتائج صدق المحكمين :)03(جدول رقم 
  حيث الصياغة اللغوية

  

  إجابات المحكمين  المقياس
  غير واضحة  واضحة

  محتوى المقياس
  

8 0  

       

 باإلجماع على وضوح محتوى المقياسيتضح من الجدول السابق أن كل المحكمين وافقوا 
واضح من حيث  يجيز لنا القول أن محتوى المقياسوهذا ما . من حيث الصياغة اللغوية

  .الصياغة اللغوية
  : لمقياسمتها لمدى انتماء األبعاد ومالئ –د 

، وطلب من المحكمين تقديم رأيهم في مدى كبير من العوامل لتحليل خط اليد د عددتم تحدي
مع ، في إحدى خانتي الجدول) ×(، وذلك بوضع عالمة ء هذه العوامل ومالءمتها للمقياسانتما
  :والنتائج موضحة في هذا الجدول. ديم البديل في حالة عدم انتمائهاتق

  نتماء األبعاد ومالءمتها للمقياسكمين الخاصة بمدى ايوضح نتائج صدق المح :)04(رقم جدول 
  

  إجابات المحكمين  مقياسال
  غير منتمية  منتمية

  األبعاد
  

7 1  

       

، حيث وافق ومالئمة له بعاد المحددة تنتمي إلى المقياسيتضح من الجدول السابق أن األ
عض المحكمين رأوا أنه من ؛ إال أن بحكمين مقابل واحد منهمعلى انتماء هذه األبعاد سبعة م

؛ ألن األبعاد المحددة في مجموعة محددة ليسهل التحكم فيها الضروري اختصار هذه األبعاد إلى
على  ، فتم اختصار هذه األبعاد بناءكثيرة ويصعب قياسها والتحكم فيهاالصور األولية كانت 

لبحث الحالي كدراسة ، إضافة إلى بعض الدراسات المرتبطة بامالحظات مجموعة من المحكمين
فتم تحديد خمسة عوامل . تحليالت التجريبية للجرافولوجيينوبعض ال) Eysenk )1961أيزنك 
  .ميول الخط، الضغط على الورق، شكل الخط، حجم الخط، المسافة بين الكلمات والسطور: هي

  :سمات الشخصية لقياس بعض مدى مالئمة المقياس -هـ 
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لبعض سمات  تقديم رأيهم في مدى قياس المقياسمحكمين طلب من ال بعد صياغة المقياس
ديم في إحدى خانتي الجدول مع تق) ×(الشخصية المتمثلة في قلق االمتحان وذلك بوضع عالمة 

  : والنتائج موضحة في الجدول اآلتي ،البديل في حالة عدم الموافقة
لبعض سمات  ياسكمين المتعلقة بمدى قياس المقيوضح نتائج صدق المح :)05(جدول رقم 

  )قلق االمتحان(الشخصية المتمثلة 
   

  إجابات المحكمين  بعض سمات الشخصية 
  غير مالئم  مالئم 

  قلق االمتحان
  

6  2  

لقياس بعض  مين قد وافقوا على مالئمة المقياسيتضح من الجدول السابق أن ستة محك
 ما يجيز لنا القول أن المقياس ذاوه. ي قلق االمتحان مقابل اثنان منهمسمات الشخصية المتمثلة ف

  .)قلق االمتحان(بعض سمات الشخصية مالئم لقياس 
  :وضوح التعليمات المقدمة للمفحوص مدى –و 

وطلب . فية التعامل مع المقياسوضعت التعليمات الموجهة للمفحوصين والتي تشرح كي
في إحدى ) ×( ، وذلك بوضع عالمةرأيهم في مدى وضوح هذه التعليماتمن المحكمين إعطاء 

  : ج التحكيم مبينة في الجدول اآلتيونتائ. تقديم البديل في حالة عدم وضوحها، مع خانتي الجدول
يوضح نتائج صدق المحكمين المتعلقة بمدى وضوح التعليمات المقدمة  :)06(جدول رقم 

  للمفحوصين
  

  إجابات المحكمين المقياس
  غير واضحة  واضحة 

 وصالتعليمات الموجهة للمفح
  

7  1  

يها سبعة يتضح من الجدول السابق أن التعليمات المقدمة للمفحوصين قد صادق عل
  .تبار هذه التعليمات واضحة وصادقة، وهذا ما يجيز لنا اعمحكمين مقابل واحد منهم

  :مدى مالئمة مفتاح تفسير المقياس –ي 
لى التحليالت الميدانية وإعطاء تفسيراتها بناء ع بداية تحديد عوامل كثيرة للمقياستم في ال

كمين تحديد مـدى مالءمتهـا   ، وطلب من المحكتب متخصصة في علم الجرافولوجيا الواردة في
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ة ما إذا كـان  في إحدى خانتي الجدول مع تقديم البديل في حال) ×(، وذلك بوضع عالمة للمقياس
  : والنتائج موضحة في الجدول اآلتي .غير مالئم مفتاح تفسير المقياس

  ة بمدى وضوح مفتاح تفسير المقياسيوضح نتائج صدق المحكمين المتعلق :)07(رقم  جدول
   

  إجابات المحكمين  المقياس
  غير واضح  واضح

  مفتاح تفسير المقياس
  

2 6  

  

، حيث لم يوافق على غير واضح ل السابق أن مفتاح تصحيح المقياسيتضح من الجدو
  .يعني إعادة النظر في هذا المفتاح، مما ان منهممفتاح التفسير ستة محكمين مقابل اثن

قام بها وبعد اإلطالع المستمر والقراءة لعلم الجرافولوجيا تبين أن هناك دراسات علمية 
 Levinson & Zubin) 1951(وزوبين وليفنسون  Eysenk) 1961(باحثون أمثال أيزنك 

ت مراعاة لمالحظا وكذلك. لموضوعيوغيرهم لتحديد عوامل تحليل الخط باستخدام القياس ا
المتمثلة في أن هذه ) ، نصر الدين جابرمحمد وليد البطش، محمد عودة الريماوي(بعض األساتذة 

، ولذلك ينبغي أن تحدد مجموعة علمي وال تستند إلى دراسات علميةالتفسيرات ليس لها أساس 
ذه العينة ها لدى هويتم قياس ،المتحانمن العوامل وتضبط مؤشراتها للعينة التي تعاني من قلق ا

  .لتحديد ملمح هذه الفئة
 ميل خط اليد ، شكل خط اليد (ليد ونتيجة لذلك تم تحديد خمسة عوامل في تحليل خط ا     

، وتحديد بعض ) المسافات بين الكلمات والسطور ، حجم خط اليد ، الضغط على الورق
في الصورة المعدلة  موضحةمؤشرات قياسها فيزيقيا كالمليمتر والدرجة وغيرها ، وهي 

  . للمقياس
ضبط الفي تعديل بعض النقاط ك من مالحظات المحكمين على المقياسكما تم االستفادة 

وبناءا على . الخ... مات والجمل وتعديل بعضها دقيق للتعاريف اإلجرائية وحذف بعض الكلال
  .   إعداد الصورة المعدلة للمقياستم ذلك 

على التمييز بين  ق التمييزي إلى مدى قدرة المقياسلصديشير ا :الصدق التمييزي – 8-2
ستخدمت طريقة المقارنة الطرفية ، وقد اد العينة في السمة المراد قياسهامتوسطات درجات أفرا

وتلميذة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي من ثانوية  تلميذ )100= ن (لتحليل اإلحصائي على عينة ا
، وفي سنة) 20 – 17(، تتراوح أعمارهم بين 2009/  2008 مكي مني ببسكرة للسنة الدراسية

  :البيانات الخاصة بهذه العينة) 08(الجدول رقم 
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  تحليل خط اليد نة تقنين الصورة النهائية لمقياسيوضح بيانات عي :)08(جدول رقم 
  

  المجموع  اإلناث  الذكور  الشعبة 
  73  43 30  علوم تجريبية 
  27  27 00  آداب وفلسفة

  100  70 30  عالمجمو
  

األعلى  )% 27(استخدمت النسبة التائية لحساب داللة الفروق بين متوسطي ألـ  كما
  :)ت(يوضح قيم   التاليوالجدول  ،واألدنى من الوسيط

  تحليل خط اليد لمقياس التمييزي يوضح معامالت الصدق: )09(جدول رقم 
  

مجموعــات   العامـــــل
 العدد  المقارنـــة

قيمة  يةالقيم اإلحصائ
  )ت(

مستوى 
  ع  م  الداللة

  أعلى من الوسيط  الضغط على الورق
  أدنى من الوسيط

27  
27  

100  
78  

0  
6  11  0.01  

  شكل الكتابة
  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

19.30 
12.50 

1.95 
0.92 9.57  0.01  

  المسافة بين الكلمات -
  

  المسافة بين السطور -
  

  أعلى من الوسيط
  من الوسيطأدنى 

27  
27  

3.77  
2.22  

0.37 
0.18 11.92 0.01  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

11.06 
8.56  

1.11 
0.34 6.57  0.01  

  :حجم الكتابة
  ارتفاع المنطقة العليا -

  

ارتفاع المنطقة الوسطى -   
  

  ارتفاع المنطقة السفلى - 

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

2.98  
1.66  

0.2
0  

0.23 
13.20 0.01  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

2.09  
1.42  

0.18 
0.14 9.57  0.01  

  أعلى من الوسيط
  أدنى من الوسيط

27  
27  

2.88  
1.57  

0.51 
0.25 7.27  0.01  

  أعلى من الوسيط  ميول الكتابة
  أدنى من الوسيط

27  
27  

99.09 
73.03 

6.45 
4.93 9.65  0.01  



369 
 

 

 
 

  

 ألـ  بين )0.01(سابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من الجدول ال
مما يؤكد القدرة التمييزية تحليل خط اليد،  عوامل مقياساألعلى واألدنى من الوسيط على  27%
  .لهوعوام مقياسلل
لتحليـل  على عينة ا طريقة واحدةم استخدبا تم حساب ثبات المقياس  :مقياسثبات ال - 8-3

يوضـح   التاليجدول الو .بعد مرور ثالث أسابيع إعادة التطبيق :وهي ،)100= ن (اإلحصائي 
  . نتائجه

  تحليل خط اليد يوضح معامالت ثبات مقياس :)10(جدول رقم 
  

  إعادة التطبيق  العامل
  ** 0.34  الضغط على الورق

  ** 0.58  شكل الكتابة
  المسافة بين الكلمات -
   المسافة بين السطور -

0.24 *  
0.42 **  

  : حجم الكتابة 
  ارتفاع المنطقة العليا -
  ارتفاع المنطقة الوسطى -
  ارتفاع المنطقة السفلى -

  
0.64 **  
0.48 **  
0.62 **  

  ** 0.47  ميول الكتابة
* : 0.05     

** : 0.01   
الل عليـه  ستدالالذي أمكن اوت باثبعوامله الخمسة  لمقياسيتضح من الجدول السابق أن ا

باستثناء  )0.01(الداللة تضح أن كلها معامالت دالة عند مستوى احيث ، تطبيقمن نتائج إعادة ال
 وهذا ما يؤكد على أن مقيـاس  ،)0.05(عامل المسافة بين الكلمات فهو دال عند مستوى الداللة 

  .اسة األساسيةتحليل خط اليد صالح ويمكن استخدامه في الدر
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  المقياسملحق 

  العلمي وزارة التعليم العالي والبحث
  جامعة محمد خيضر ببسكرة

  
  

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                           قسم العلوم االجتماعية
  واالجتماعية                                                         شعبة علم النفس       

  
  

  استمارة صدق المحكمين
  

  ...........................................: اللقب واالسم 
  : .............................................التخصص 

  : ........................................الدرجة العلمية 

  
الكشف عن بعض خصائص الذي يهدف إلى  المقياسنضع بين يديك أستاذي الكريم هذا 

  . ستوى قلق االمتحان المرتفعذوي متالميذ اللدى  خط اليد
) ×(ويكون ذلك من خالل وضع عالمة . ستاذي تقويم هذه األداة وتعديلهافنرجو منك أ

  .لم توافق فنرجو ذكر البديل دائمافي الخانة المناسبة من الجدول وإذا 
     

  
  

  
  *** وشكرا على مساعدتكم *** 
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  : المقياسمدى دقة أهداف  -

  البديل ير محددةغ محددة المقياسأهداف 
     

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :للسن المحدد مدى مالئمة المقياس -

  البديل غير مالئم مالئم السن
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

  
  :من حيث الصياغة اللغوية مقياسمدى وضوح محتوى ال  -

  البديل غير واضحة واضحة الصياغة اللغوية
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  :مقياسمدى انتماء األبعاد ومالءمتها لل -

  البديل ال تنتمي تنتمي اداألبع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

  

  :)قلق االمتحان(بعض سمات الشخصية  لقياس مقياسمدى مالئمة ال -
  البديل ال يقيس يقيس المقياس

     
  
  
  
  
  
  

  

  :وضوح التعليمات المقدمة للمفحوص مدى -
  البديل غير واضحة واضحة التعليمات
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  :ياسمدى وضوح مفتاح تفسير المق -

مفتاح تفسير
  المقياس

  البديل غير مالئم مالئم
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  ) 03(الملحق رقم 

درجات أفراد عينة البحث في مقياس مكونات قلق االمتحان 
  تحليل خط اليد مقياسو

   
  

  ة ـــــالمساف حجم الخط في 

 أعلى وسط  أسفل الميول األفراد 
بين 
 طورالس

بين 
 الشكل الضغط  الكلمات

1 72.66 2.331.441.668.332.33 80 19 
2 74.33 1.51.662.4110.664 100 14 
3 65 2.412.723.339.662.66 100 21 
4 76 1.582.081.759.333.33 80 19 
5 79.33 2.251.51.75103.33 100 16 
6 97 1.581.411.916.662.5 60 14 
7 68.33 3.251.97310.332.83 100 15 
8 105 1.51.441.758.162.66 80 21 
9 83.66 1.661.161.839.333.33 100 20 

10 108.33 1.331.472.4110.162.83 100 12 
11 100 4.162.11314.336 100 20 
12 80.33 2.662.132.5811.662.66 100 19 
13 87.66 0.661.832.58101.83 100 18 
14 82.33 1.831.912.510.662.16 100 17 
15 85 2.52.163.08124.16 100 22 
16 70.33 22.522.7514.662.66 80 23 
17 80.66 2.4131.66101.83 100 23 
18 86.66 22.161.919.52.83 100 19 
19 65.66 3.331.472.41101.83 100 18 
20 58.66 1.831.661.5113 80 11 
21 70.66 2.251.722.58102 100 14 
22 74.66 2.412.022.919.662.66 100 17 
23 80 2.252.583.6612.53.5 80 21 
24 76 2.251.691.75104 100 18 
25 88.66 1.911.751.918.664.16 80 21 
26 70.33 1.831.632.515.333.33 100 19 
27 58.66 1.161.361.33153.33 100 17 
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28 77.66 1.751.632.7511.333.83 100 22 
29 75.33 1.411.272.33112.16 100 22 
30 69.33 2.411.862.75112.33 100 25 
31 73.33 2.52.752.0812.333.5 100 22 
32 89 1.331.271.33102.5 100 20 
33 90 1.411.191.6612.332.33 80 23 
34 118 1.581.332.339.333.83 100 16 
35 94.66 1.831.632.169.332 100 16 
36 89.66 1.081.611.7510.662.66 100 15 
37 71 2.161.363.088.663.16 100 15 
38 58 1.911.912.41201.83 100 21 
39 75.33 1.331.272.5162.5 100 19 
40 79 2.081.662.592.83 100 20 
41 100.66 2.162.084.1612.664 80 18 
42 81.66 21.773.581.83 100 17 
43 67.66 1.251.521.919.662.16 60 20 
44 81.33 2.252.131.511.834.16 100 17 
45 72 2.161.443.3312.164.5 100 17 
46 79.33 1.331.941.5812.332.16 100 18 
47 69 1.831.51.83112.16 100 17 
48 90 2.911.82.83122.83 80 17 
49 79 1.581.5839.663 100 22 
50 74 2.751.913.8312.664.5 60 19 
51 90 1.081.251.7511.664.33 80 14 
52 85 1.160.941.669.663.16 100 16 
53 84.33 1.751.381.6610.662.5 80 14 
54 79.66 1.581.662.339.662.66 100 17 
55 103.33 3.161.913.3311.332.33 100 13 
56 85.66 2.751.751.669.663.33 100 16 
57 68 1.832.162.8312.662.83 100 19 
58 79.33 1.411.523.169.332.66 100 19 
59 85.33 1.831.411.8391.66 80 16 
60 75.33 2.161.863.0810.332.66 100 16 
61 84.33 1.831.8211.332.66 100 17 
62 75.66 2.082.251.91122 80 15 
63 68.66 1.51.272.8315.53.83 100 27 
64 96.66 2.581.752.2512.53 100 22 
65 90 1.581.611.9110.332.5 100 21 



376 
 

 

 
 

66 77.33 1.252.331.5881.16 100 22 
67 82 2.51.412.6683.33 100 19 
68 60.33 1.581.881.58102.5 100 21 
69 93 2.251.912.66114.83 100 22 
70 69.33 1.161.862.0892.83 80 18 
71 87.66 2.522.66134.66 100 21 
72 80.33 1.662.251.9111.834.16 80 19 
73 83.66 2.662.633.5132.83 100 14 
74 65.33 3.52.053.0813.333.5 100 15 
75 95.66 1.251.221.588.333.5 80 19 
76 75 2.51.662.75113.33 100 16 
77 65.33 1.251.751.583 80 19 
78 77.33 1.331.82.511.662.33 100 13 
79 71.66 1.831.661.838.332.33 100 29 
80 71 1.911.97315.663.16 100 21 
81 80 2.081.943.25103.66 100 14 
82 93.33 1.251.522.256.333.16 80 20 
83 86.66 1.581.081.257.663.33 80 15 
84 75.33 2.161.522.417.162.5 60 10 
85 82 2.331.942.9110.332.5 100 21 
86 93.66 1.581.381.418.332.5 80 17 
87 74.66 1.831.52.588.661.5 100 14 
88 63.33 1.911.772.91123.66 100 14 
89 71.33 1.51.131.588.662.5 100 21 
90 66 1.751.41292 100 18 
91 96.66 2.831.882.5811.333 100 22 
92 82 2.412312.663 100 18 
93 89.33 2.1622.08103.66 100 16 
94 67.33 1.581.91210.332.66 100 23 
95 94.33 11.163.3312.664.16 100 18 
96 96 2.331.472.339.332.66 100 17 
97 79 1.661.693.2514.664.83 80 19 
98 81 1.911.552.168.832.83 80 21 
99 71 2.161.583.0811.162.83 100 23 

100 83 1.52.252.2511.663.16 100 18 
101 90 2.0832.8310.333 100 18 
102 72.66 0.911.581.91114.33 100 24 
103 82.33 2.831.83.0814.333.83 100 17 
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104 68 1.581.972.41112.83 80 22 
105 90 1.911.662.089.664 100 13 
106 74.33 1.751.692.83112.66 80 21 
107 88 4.0832.5813.664.16 100 15 
108 73.33 1.831.382.9112.332.66 100 14 
109 88.33 1.251.751.666.832 100 17 
110 70.66 1.411.361.918.662 80 18 

  

 األفراد 
الدرجة 
 4البعد  3البعد  2البعد  1البعد   الكلية

1 236737252 39
2 223686352 40
3 221736843 37
4 218657244 37
5 217716245 39
6 217686645 38
7 216656945 37
8 213676741 38
9 213666944 34

10 213666343 41
11 212656048 39
12 212646847 33
13 212696645 32
14 210686348 31
15 210636345 39
16 209666745 31
17 209686340 38
18 208656146 36
19 208596546 38
20 207596447 37
21 205606743 35
22 205676238 38
23 204626146 35
24 204646343 34
25 203716335 34
26 203596445 35
27 203626241 38
28 202616244 35
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29 202696338 32
30 202676435 36
31 202686142 31
32 202516548 38
33 201586045 38
34 201646338 36
35 201626244 33
36 201586841 34
37 201606547 29
38 200586045 37
39 199626444 29
40 199596437 39
41 199496752 31
42 199606446 29
43 198566546 31
44 198696332 34
45 197706530 32
46 197676727 36
47 197516742 37
48 197665837 36
49 197646736 30
50 197556245 35
51 197616243 31
52 197616642 28
53 196596243 32
54 196586347 28
55 196606246 28
56 195606441 30
57 195556450 26
58 195675939 30
59 194606044 30
60 194626040 32
61 194646231 37
62 194615743 33
63 194655843 28
64 194605843 33
65 194656135 33
66 194576437 36
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67 194566441 33
68 193706036 27
69 193635638 36
70 193566240 35
71 192626038 32
72 191626043 26
73 191566245 28
74 191536940 29
75 191606436 31
76 191576141 32
77 191625838 33
78 191576043 31
79 191595635 41
80 191635744 27
81 190675834 31
82 190605644 30
83 190625738 33
84 190516151 27
85 190655835 32
86 189565841 34
87 189516236 40
88 188516042 35
89 188605837 33
90 188536440 31
91 188546043 31
92 188635834 33
93 188556041 32
94 188615538 34
95 187546341 29
96 187595842 28
97 187626032 33
98 187556439 29
99 187616335 28

100 187576138 31
101 187605540 32
102 187606433 30
103 187625538 32
104 187616329 34



380 
 

 

 
 

105 187606335 29
106 186476343 33
107 186575941 29
108 186656432 25
109 186586339 26
110 185605929 37

 


