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 "سلوكـ " 
ل المعطيات الكمية تحلي" خمربيصدرها جملة دورية علمية حمكمة  

قسم علم النفس، كلية العلوم ، "والكيفية للسلوكات النفسية  واالتجمماعية
 .اجلزائر. مستغامن. االجتماعية جبامعة عبد احلميد بن باديس

هتتم اجمللة بنشر البحوث العلمية األصيلة يف ميدان العلوم االجتماعية واالنسانية، 
بخرب، وهي تنشر باللغة العربية، الفرنسية خاصة ما يتناسب مع أهداف ونشاطات امل

اجمللة تنشر تقارير املؤمترات  أو االجنليزية، باإلضافة إىل نشر  البحوث العلمية، فإن
امللتقيات والندوات واحللقات النقاشية واأليام الدراسية اليت ينشطها خمرب حتليل و 

 .املعطيات الكمية والكيفية للسلوكات النفسية واالجتماعية
 :  هداف المجلةأ

على نشر األعمال العلمية املنجزة يف إطار نشاطات خمرب " سلوك" تعمل جملة 
وكذا األعمال " حتليل املعطيات الكمية والكيفية للسلوكات النفسية واالجتماعية" 

 :اليت تتقاطع مع أهداف املبخرب، وحتديداً فإن اجمللة هتدف أىل مايلي
اليب التحليل الكمي والكيفي للمعطيات تشجيع البحوث اليت تعتمد على أس -

 .يف ميدان العلوم االجتماعية واالنسانية
متكني الباحثني واملبختصني يف ميدان العلوم االجتماعية واالنسانية من نشر  -

 .أحباثهم وخاصة ما يتعلق منها باجلانب امليداين
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 :النشر شروط 
: هجية البحث العلمي باللغاتتنشر اجمللة األحباث العلمية األصيلة اليت تلتزم مبن -

 .العربية، االجنليزية أو الفرنسية، واليت مل يسبق نشرها من قبل

تنشر اجمللة البحوث املرتمجة والنقدية وتقارير الندوات واملؤمترات وأيضا ملبخصات  -
 .رسائل الدكتوراه واملاجستري اليت هلا عالقة بأهداف املبخرب واجمللة

يراً خطياً يؤكد أن البحث مل ينشر أو مل يقدم للنشر يف على الباحث أن يقدم تقر  -
  .جملة أخرى

ختضع البحوث للتحكيم العلمي قبل نشرها يف اجمللة، بعد إقرار أهليتها للتحكيم  -
 .من طرف هيئة التحرير، وميكن االعتذار عن قبول البحث دون إبداء األسباب

 .قة على نشرهايف حال عدم املواف صاحبهاال تعاد الدراسة إىل  -

، بعرض الباحث (IMRAD)أن تعرض الدراسات امليدانية باتباع طريقة  -
مقدمة يوضح فيها طبيعة الدراسة وأهدافها، مث يتناول مشكلة الدراسة وفرضياهتا، 
بعدها عرض حلدود الدراسة وكيفية حتليل بياناهتا ومن مث يعرض نتائج الدراسة 

 .مة املراجع املعتمدةومناقشتها وتوصياهتا، مث يثبت قائ

 American) تعتمد اجمللة يف التوثيق دليل اجلمعية األمريكية لعلم النفس -
Psychological Association) (APA)   ،للنشر العلمي بشكل عـام

 : لالطـــالع أكثر يرجـــى البحث يف املوقـــع الرئيســـي

http://apastyle.apa.org. 

الباحثني، / عنوان الدراسة، إسم الباحث: ن الدراسةأن حتتوي الصفحة األوىل م -
ويف الصفحة الثانية، ملبخصا بلغة الدراسة وآخر بلغة ثانية، بواقع  مؤسسة االنتماء

 .(Keywords)كلمة، ويتبع كل ملبخص بالكلمات املفتاحية   022
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أن ال يزيـد عـدد صـفحات البحـث مبـا فيهـا األشـكال والرسـوم واجلـداول  -
عشرين صـفحة، وتوضـع اجلداول واألشكال يف مواقعها ( 02)الحـق علـى وامل

  .وعناوينها كاملة غري ملونة أو مظللة

خبط  (A4) أن يكـون البحـث مطبوعـًا علـى احلاسـوب، على ورق مقياس -
(Traditonal arabic) ، باالجنبية، ومبسـافة  20بالعربية، بنط  14 بـنط

على جوانب الصفحة، وتقـدم نسـبختني  0.2مسافة مزدوجـة بـني السـطور، و 
 (.pdfوالثانية بصيغة  word2003واحدة بصيغة )رقميتني منـه 

هليئة حترير اجمللـة احلق فـي أن تطلـب مـن املؤلـف أن حيـذف أو يعيـد صـياغة حبثـه  -
لية أو أي جـزء منـه مبـا يتناسـب وسياسـتها فـي النشـر، أو إجراء أية تعديالت شك

  .تتناسب وطبيعة اجمللة

 .يأخذ البحث املقبول للنشر دوره يف النشر وفقاً لتاريخ قبوله قبواًل هنائياً  -

، أو (CD)ترسل البحوث مطبوعة مع تقدمي نسخ رقمية يف قرص مدمج  - 
 soulouk@yahoo.fr :   مباشرة إىل الربيد اإللكرتوين

ال يعكـس بالضـرورة آراء هيئـة التحريـر أو  " سلوكــ" ما يرد يف جملـة " :مالحظة
 ".اجلامعـة أو سياسـة اللجنـة العليـا للبحـث العلمي، بل يعبـر عـن آراء املـؤلفني
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السيطرة  خطوات بناء مقياس للكشف عن أنماط المفكير حسب نظرية
 لهيرمان لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بوالية مسمغانم الدماغية

 بلكرد حممد     
 قماري حممد. د.أ

 جامعة مستغامن، اجلزائر 
 ملخص البحث

السيطرة  التفكري األربعة حسب نظرية أمناط إىل بناء أداة لقياس يهدف البحث           
 من السنة أوىل ثانوي بوالية مستغامن وذلك الدماغية لنيد هريمان لدى عينة من تالميذ

 استبخراج اخلصائصخالل إتباع اخلطوات العلمية يف بناء االختبارات واملقاييس، مث 
 أسئلة عن ولإلجابة. باستبخدام عدة طرق يف حساب الصدق والثبات السيكومرتية لألداة

من خالل اختيار  الوصفي التحليلي، استبخدم الباحثان املنهج فرضياهتا واختبار الدراسة
 .0222-0227تلميذا وتلميذة للسنـة الدراسية  724عينة عشوائية بلغت 

 :ائج مفادها أنخلصت الدراسة إىل نت
 املقياس املصمم على قدر مقبول من الصدق. 
 املقياس املصمم على قدر مقبول من الثبات. 

 .الدماغية بناء االختبار، أمناط التفكري، السيطرة :الكلمات المفماحية
Résumé 

               La recherche vise à construire un outil pour mesurer les 

quatre modes de pensée, selon la théorie de dominance cérébrale de 

Ned Hermann, auprès d'un échantillon des élèves de la première 

année secondaire de la wilaya de Mostaganem, en suivant les 

étapes scientifiques à la conception des tests et les outils de mesure, 

puis extraire les qualités psychométriques de cet outil en utilisant 

différentes méthodes pour calculer la validité et la fidélité. 

Pour répondre aux questions de l'étude et tester ses hypothèses, les 

chercheurs ont utilisés l’approche descriptive analytique, en 

choisissant un échantillon aléatoire de 417 élèves de l’année 

scolaire 2014-2015. 

L'étude a conclu que  :  

 •L’outil de mesure construit possède un niveau acceptable de 

validité. 

 •L’outil de mesure construit possède un niveau acceptable de 

fidélité. 

Mots-clés : conception des tests, les modes de pensée, La 

dominance cérébrale.  
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 :البحث مقدمة
يقدم القياس خدمات جليلة لصناع القرار يف حقل الرتبية والتعليم، باعتباره يوفر 

واملتعلمني يف خمتلف األطوار الدراسية  املعلمني معلومات دقيقة عن قدرات وحاجات
املناهج والربامج التعليمية،  وإعداد سواء بالنسبة للتقييم أو التوجيه، أو بالنسبة للتبخطيط

والقائمون على العملية الرتبوية والتعليمية  القياس املبختصون يف هذا السياق يسعىويف 
من خالل أدوات قياس  سلوك األفراد واستجاباهتم، قياس يف املوضوعية إىل للتوصل

 .للسلوك املوضوعي التقدير إىل الوصول من الباحث موثوقة متكن

 كمية أكرب على احلصول لسبي يف استبخدامها يتم اليت األدوات من عدد للقياس
 ومن الكم، إىل الوصف من قياسها املراد الظاهرة حتويل خالهلا من ليتسىن من املعلومات

 توفر فكلما وغريها، والشبخصية والرتبوية النفسية أنواعها جبميع األدوات االختبارات هذه
 قياسها استطاع كلما الظواهر بشىت املتعلقة االختبارات كبري من عدد اجملتمع لدى

 احلكم أو التقومي إصدار اجملال خرباء خالهلا من حمددة يستطيع رقمية نتائج إىل واخللوص
، لكن إذا مل تتوفر أدوات القياس اليت تفي (21: 0222زمزمي، )حبقها  املناسب

، ال بد من تدخل املبختصني يف جمال القياس تناسب  الفئة املستهدفة بالقياسبالغرض و 
 وكيفية العمل هذا بأمهية معرفة الناس أقرب حبكم ختصصهم وباعتبارهمالنفسي والرتبوي 

اختبارات تليب االحتياج من خالل يئة الرتبوية باجلزائر مبقاييس و من أجل إثراء الب حتقيقه،
هبدف بناء  البحث هذا جاء مما عرض انطالقا. ف، التقنني، التطوير أو البناءالتكيي

يف ضوء نظرية السيطرة الدماغية هلريمان لدى عينة من مقياس للكشف عن أمناط التفكري 
 .تالميذ السنة أوىل ثانوي بوالية مستغامن

 :مشكلة البحث – 0
 أهداف من رئيسيا هدفا يزال كان وما املتعلم عند وتنميته التفكري حتسني إن"

 عن احلديث عند احلاضر، خاصة وقتنا يف االهتمام من بارزة مكانة حيتل كما الرتبية،
 التفكري أمناط على التعرف  (.00: 0222دياب، ")واإلصالح املدرسي التعليم تطوير
مصممي املناهج و  من لكل األمهية غاية ما يقابلها من أمناط التعلم يفو  التالميذ لدى
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هذه  بناء إعادة يف ذلك يسهم حيث أنفسهم، واملتعلمني ،املعلمني الربامج الدراسية
 يتناسب مبا فيها والتنويع والوسائل التدريس وأساليب و املواضيع احملتوى املناهج واختيار

طالفحة والزغلول، )ويف هذا السياق يؤكد  ،املتعلمني لدى املبختلفة التعلم وأمناط
 واجلامعات الثانوية املدارس يف الشائعة الدراسية واملقررات املناهج أن '' ( 044: 0222

 الذي الوقت يف املتعلمني بعض على بالنفع ودتع حمددة عقلية قدرات تنمية على تركز
 ال واألساتذة املعلمني من العديد أن عن فضال هذا املنفعة، هذه من آخرون أفراد فيه حيرم

، لذلك من الضروري أن ''املتعلمني لدى التفكري وأساليب التعلم أمناط يف التباين يدركون
تعلم و التفكري واختالفها لدى التالميذ يكون املعلم أو األستاذ على دراية بتعدد أمناط ال

املوجودين يف نفس القسم مما يقتضي اتباع مناذج تعليمية متنوعة لتحقيق التواصل مع كل 
  .هؤالء التالميذ مبا يتناسب مع منط تفكري كل منهم

تتضح أمهية دراسة أمناط التفكري لدى التالميذ والطلبة بشكل عام، ولدى 
املرحلة الثانوية متثل مرحلة البناء النفسي "ية بشكل خاص، كون تالميذ املرحلة الثانو 

واملعريف لدى الطلبة، فهي حمصلة أو دالة تأثري متغريات تربوية واقتصادية واجتماعية 
وفكرية يعيشها الطالب أثناء حياته يف املرحلة الثانوية، كما أهنا مرحلة انعطاف يتهيأ يف 

نبيل، ")د الدور الفعــال الذي يقــوده إىل النجاح واإلبداعأرحاهبا ما يؤكــد ذاتــه وجيســ
0222 :12  .) 

نظرية اهليمنة الدماغية ميكن أن يكون هلا انعكاسات  عن إن املؤشرات املنبثقة
واضحة يف اجملال الرتبوي خصوصا يف جمال تقييم التالميذ والتنبؤ بقدراهتم وإمكاناهتم 

املساعدة لألساتذة واملستشارين الرتبويني يف عملية خصوصا املبختفية منها مما يقدم يد 
مثل  أن املواضيع األكادميية(  Hermann,2002)التوجيه املدرسي حيث يذكر هريمان  

 حتتاج إىل منط العلوم اإلنسانية، وفن العمارة، حسب اعتقاد بعض الباحثنيالفنون، و 
سيطرة الدماغية اليمىن، بينما ، مما جيعلها أكثر مالئمة للطلبة ذوي الالتفكري الشمويل

التسلسل ، والرياضيات، تؤكد على املنطق و اهلندسة، واللغةل العلوم و املواضيع األكادميية مث
 .املنطقي، مما جيعلها تناسب الطلبة ذوي السيطرة الدماغية اليسرى 
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اط تفكري تالميذهم يف تطويرها من جهة أخرى تساهم معرفة األساتذة ألمن
ابلة  لكل منط استبخدامها  وفقا ألساليب التعلم اليت يقرتحها األستاذ، واملقالتدرب على و 

، نوافلة)مثلما ورد يف ( Hermann,1989)، حيث أشار هريمان من أمناط التفكري
( أيسر علوي)اخلارجي  Aأن الطلبة ذوي النمط التعّلمي ''إىل ( 72: 0221

أيسر )اإلجرائي   Bوي النمط التعّلمي يستجيبون إىل طريقة احملاضرة بالعرض املباشر، وذ
أمين )التفاعلي  Cيستجيبون إىل التعّلم باملمارسة اليدوية، وذوي النمط التعّلمي ( سفلي
 Dيستجيبون إىل التعّلم التعاوين بالتفاعل فيما بينهم، وذوي النمط التعّلمي ( سفلي

 .'' يستجيبون إىل التعّلم بالعرض املرئي( أمين علوي)الداخلي 

البــــاحثني علــــى  ، مل يعثـــرمكانـــات املتاحــــةالتقصـــي يف حــــدود اإلبعـــد البحــــث و 
مقننــة علــى البيئــة اجلزائريــة، أمــا املقــاييس األخــرى املصــممة لقيــاس أمنــاط مقــاييس معــدة و 

التفكري يف ضوء نظرية هريمان واملوجهة لفئة تالميذ املرحلـة الثانويـة  فهـي مقننـة يف حـدود 
، لــذا اضــطر الباحثــان إىل بنــاء مقيــاس  ــدم أغــراض ري جزائريــةيف بيئــات غــ علــم البــاحثني

ممــا ســبق حتــددت مشــكلة الدراســة احلاليــة يف بنــاء  .يالئــم طبيعــة املرحلــة الثانويــةو  البحــث
مقياس للكشف عن أمناط التفكري يف ضوء نظرية السيطرة الدماغية هلريمان لدى عينة من 

واليـة مستغــــامن واستقصاء خصائصه السيكومرتية مـن  تالمـيذ السنــة أوىل ثانـــوي بثــانويات
  :خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

ما دالالت الصدق ملقياس السيطرة الدماغية املصمم لدى تالميذ السنة أوىل ثانوي  -
 بثانويات والية مستغامن؟

انوي مــا دالالت الثبــات ملقيــاس الســيطرة الدماغيــة املصــمم لــدى تالميــذ الســنة أوىل ثــ -
 بثانويات والية مستغامن؟

 :أهداف البحث – 6
التفكري حسب نظرية  أمناط على إىل بناء مقياس للكشف الدراسة هذه هتدف

 :خالل هريمان من
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 السيطرة  مقياس يف قياسها يتم ألمناط التفكري اليت الرئيسة استكشاف املكونات
 .اهليمنة الدماغية حسب نظرية هريمان

 ق ملقياس السيطرة الدماغيةالتأكد من خاصية الصد. 
 التأكد من خاصية الثبات ملقياس السيطرة الدماغية. 

 :المعريف اإلتجرائي للمفاهيم -2

جمموعة من اخلطوات املتسلسلة اليت تؤدي إىل إعداد مقياس يتمتع : بناء االخمبار -
 .بقدر جيد من الصدق والثبات يعــتمــد عليه يف اجملال املعين بالقياس

هي جمموعة الطرق واألساليب املفضلة للفرد يف توظيف قدراهتم، : المفكير أنماط -
واكتساب معارفهم، وتنظيم أفكارهم والتعبري عنها مبا يتالءم مع املهام واملواقف اليت 

 .تعرتض الفرد

وتعرف بتسميات خمتلفة منها اهليمنة الدماغية والسيادة الدماغية،  :الدماغية السيطرة -
أحد أرباع الدماغ أكثر من اعتماده على األرباع  على االعتماد إىل دالفر  ميل وهي

األخرى املقاسة من خالل الدرجات اليت حيققها على كل قسم من الدماغ باستعمال 
 .الدراسة هذه يف املستبخدم الدماغية السيطرة مقياس

ربعة أداة لقياس درجة كل منط من أمناط التفكري األ هو: الدماغية مقياس السيطرة -
اليت وضعها هريمان من خالل حتديد املفحوص للدرجة اليت تنطبق عليه من بني الدرجات 

 .   اخلمسة وفق سلم ليكارت اليت تتضمنها فقرات املقياس

 :اإلطار النظري-4

أحرز علم النفس تقـدما كبريا بعد أن أصبح علما يعتمد " :بناء أدوات القياس  4-0
ظواهره، مما أدى إىل ظهور وسائل عديدة فعالة  على األسلوب العلمي يف قياس

حممود ) ."وموضوعية ميكن استبخدامها يف احلكم على السلوك يف جوانبها املبختلفة
، وقد اتفق الكثري من الباحثني والدارسني على أمهية القياس (21: 0222وآخرون، 
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 الرقمي عن وضرورة استبخدامه يف الدراسات النفسية واالجتماعية لقدرته على التعبري
السمات والظواهر بناء على قواعد وقوانني حمددة، وتقدير شدة وجودها من جهة، وإجراء 

 . املقارنات بشكل أكثر دقة من جهة أخرى

إن عملية بناء أو تصميم مقياس يف ميدان علم النفس ليست باألمر اهلني 
ا جيعل مهمة الوصف لصعوبة تفسري السلوك اإلنساين املتسم بالتعقيد وعدم االستقرار مم

الكمي أو القياس مهمة حتتاج إىل حذر شديد وخربة يف جمال القياس النفسي، فعملية 
البناء عملية فنية وأساسية جيب أن يلم هبا ويتدرب عليها وحيرتم خطواهتا أي باحث أو 

 . دارس للقياس يف علم النفس

بطرقــة علميــة  يف علــم الــنفس تبــىنأداة القيــاس "أن ( 222: 2221ســعد،)يؤكــد 
صـــديق )يشـــري و " بطريقـــة علميـــة و موضـــوعية أيضـــا حتلـــل نتائجهـــا و تعـــا  وموضـــوعية و 

عمليـــة تصـــميم املقـــاييس تعتمـــد يف املقـــام األول علـــى القيـــام ''أن (  10: 0222ومســـري، 
بعدة خطوات متسلسلة تؤدي يف النهاية إىل جتنب كثري من األخطاء وتتيح إمكانية إعداد 

عتمد عليه يف اجملال املعـين، وهـي حتتـاج تـدريبا خاصـا نظـرا ملـا تسـتوجبه مـن مقياسا جيدا ي
،  هلذا وضع املبختصون ''توافر أساس نظري وعملي يعني على القيام هبا على الوجه األمثل

 النهائيـة صـورته يف يظهـر أن قبـل املقنن املقياس مير هبا أن البد اخلطوات اليت جمموعة من
 يف مضـموهنا ختتلف ال املراحل هذه بأن علما االعتبار، بعني اأخذه وعلى مصمم األداة

 .ذلك غري أو نفسيا أو حتصيليا كان اختبارا سواء األداة ونوعية

 :املقاييس واالختبارات لبناء اآلتية اخلطواتحممود وزمالؤه يف هذا السياق وضع 

 .حتديد اهلدف من االختبار -
 .تبارحتديد اجملتمع األصلي الذي يوضع له االخ -
 .حتديد اخلاصية أو السمة اليت يقيسها االختبار -
 . حتليل اخلاصية للتعرف على مجيع األبعاد اليت تتضمنها وتؤثر فيها -
 .حتديد وحدات االختبار حبيث تغطي مجيع األبعاد اليت تتكون منها السمة املقاسة -
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 .بناء وكتابة عبارات أو أسئلة االختبار بأسلوب واضح دقيق -
 .ات االختبار ومنوذج اإلجابةصياغة تعليم -
 .تطبيق االختبار يف دراسة استطالعية على عينة من جمتمع البحث -
 .تعديل االختبار يف ضوء نتائج الدراسة االستطالعية -
 .إجراء املعامالت العلمية من صدق وثبات وموضوعية -
ري تطبيق الصورة النهائية لالختبار علـى عـدد كـاف مـن عينـة البحـث، واسـتبخراج املعـاي -

 .(29-22: 0222حممود وزمالئه، )من البيانات اليت مت مجعها من العينة
منذ بداية العقد الثالث من القرن '' :أنهحممد كامل يذكر  :السيطرة الدماغية 4-6

العشرين عندما جنح هانز بريجر  يف تسجيل النشاط الكهريب للمخ اإلنساين، فقد 
لفسيولوجيا واحلاسبات اآللية وعلـــوم تطورت بصورة مذهلة علوم املخ واألعصاب وا

النظريات فاهيــم و االتصال إىل الدرجــة اليت جعلت علماء النفـس يطالبون مبراجعة امل
وأدوات التنظري السيكولوجي مبا يواكب تلك الثورة العلمية الفائقة، وتلبية لذلك االمتزاج 

ذجا لتفسري السلوك والشبخصية بني فروع املعرفة العلمية فقد قدم البعض من العلماء منا
، أشهر النماذج اليت تناولت (27: ، ب تكامل)''يقوم على تصورهم لوظائف املخ 
 : تقسيمات املخ وفقا لوظائفه نذكر

حدوث التفكري  وتفسري بالدماغ اهتمت اليت النظريات من :نموذج ماكلين . أ
، 1952 عام McClean  ملاكلنيTriune Brain الثالثية  الدماغ به؛ نظرية والتعّلم

 : حيث وضع العامل منوذجا ثالثيا ميثل ثالث أدمغة تشكل فيما بينها دماغ اإلنسان هي

 والسالمة األمن والشراب الطعام البيولوجية بِاحلاجات و تص: الزواحف دماغ.  
 االنفعال الذوق، الشم، اللطيفة املهارات بالشعور، و تص  :الثدييات دماغ.  
 التعلُّم التصور، بالتفكري، و تص  :العاقل اإلنساين الدماغ. 
 فهناك معينة، بطريقة التعّلم جزء يتم كل ويف متداخلة، أدمغة ثالثة النظرية هذه وتفرتض
رواشدة وآخرون، ) .الفطري والدماغ الدماغ املتوسط، ، وهناك(التربيري)العقالين  الدماغ
0222 :190.) 
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سنة ( Spery)جر سبريي أثبت العامل األمريكي رو  :نموذج سبيري . ب
 Two Hemispheres)من خالل نظرية النصفني الكرويني للدماغ  2292

Brain Theory)  أن كل نصف من الدماغ متبخصص يف أعمال و وظائف معينة
وجية و النفسية املتعلقة باملخ الدراسات الفسيول وقد نال بذلك جائزة نوبل، فبناء على

 األمين النمط مها شائعان منطان لدينا موذج سبريي، يوجدأمناط معاجلة املعلومات وفقا لنو 
 من أنه يقال الفرد لدى الكرويني من النصفني أي سيطرة عدم حالة يف و األيسر، والنمط

 .النمط املتكامل
إىل  الدماغية السيطرة مبفهوم اهتمت اليت النظريات من :نموذج هيرمان . ت

 (Whole Brain Theory) لي الك الدماغ نظرية سبرييماكلني و  نظرييت جانب
على وظائف الدماغ معتمدا على كل  2249هو عامل أمريكي اشتغل منذ سنة هلريمان، و 

أن هريمان ( 190: 0222رواشدة وآخرون، ")من نظرييت ماكلني وسبريي، حيث يذكر 
 الدماغ النظرية هذه الكلي، فجزأت الدماغ نظرية يف سبريي ونظرية نظرية ماكلني دمج"

 ".وأيسر أمين وسفلي؛ وأيسر، أمين إىل علوي؛ التعّلم صائصخ حسب
أن نظرية الدماغ الكلي هلريمان قدمت ( 277: 0224نوفل وأبو عواد، )يشري 

 تفسريا يعترب الرباعي للدماغ الذي النموذج خالل من الدماغ وظائف لفهم آخر مفهوما
 النموذج الكلي ويعرض سان،اإلن لدى املعرفة ألمناط وتفضيالت ألمناط التفكري، جمازيا
 :للتفكري هي أمناط أو أساليب أربعة للدماغ
   Aالدماغ ويرمز له بالنمط  من العلوي األيسر منط التفكري املرتبط باجلزء -
   Bالدماغ ويرمز له بالنمط  من العلوي األمين منط التفكري املرتبط باجلزء -
   Cاغ ويرمز له بالنمط الدم من السفلي األيسر منط التفكري املرتبط باجلزء -
   Dالدماغ ويرمز له بالنمط  من السفلي األمين منط التفكري املرتبط باجلزء -

 :إتجراءات البحث -2
باعتباره أحد  الوصفي املنهج الدراسة على هذه يف الباحثان اعتمد: منهج البحث 5-0

 عـد أكثـروالرتبويـة، كمـا ي النفسـية العلـوم يف بشـكل واسـع املسـتبخدمة البحـث أسـاليب
 .الدراسة ألهداف مالئمة
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تالمــيذ السـنة أوىل  مـن مجيـع الدراســــة جمتـــمع تكــــون :مجممـ  البحـث وعينمـه 5-6 
 حســب إحصــائياتتلميــذا وتلميــذة، ( 2271)ثانـــــوي بواليــة مســتغامن والبــال  عــددهم 

غـــري وفــق مت يتوزعــون 0222-0227مـــن الســنة الدراســية مديريــة الرتبيــة لواليــة مســتغامن 
علـــــوم ( 2172: )لتبخصـــــصمتغـــــري اووفـــــق أنثـــــى، ( 7220)ذكـــــرا و( 7129: )اجلـــــنس

 العشـوائية العينـة بطريقـة الدراسـة، فـتم اختيارهـا عينـة أمـا .آداب( 1421)وتكنولوجيـا و
نســبخة مــن االســتمارات علــى أفــراد العينــة، واســرتجعا  222حيــث وزع الباحثــان  الطبقيــة
تمارة أخــرى ليســـتقر احلجــم النهـــائي ألفــراد عينـــة اســـ 02اســتمارة فيمـــا مت اســتبعاد  779

 .  724البناء عند العدد 

بعد التطرق لإلطار النظري ألمناط التفكري حسب نظرية : خطوات البناء المقياس 5-2
هريمـــان يف اجلانـــب النظـــري مـــن الدراســـة، وبعـــد حتديـــد فكـــرة املقيـــاس ومـــربرات تصـــميمه 

املقياس لدى عينة من تالميذ السنة أوىل  ة يف بناءوأهدافه، يعرض الباحثان اخلطوات املتبع
 :  ثانوي بوالية مستغامن، واليت خلصاها فيما يلي

 :تحديد األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة -

اعتمد الباحثان يف إعداد املقياس على نظرية اهليمنة الدماغية من خالل 
ة اليت وضعها هريمان اخلصائص والصفات اليت متيز كل قسم من أقسام الدماغ األربع

وربطها بأمناط التفكري، حيث ميثل كل منط بعدا فرعيا يف املقياس له صفاته وخصائصه 
 : اليت تعرفه، وهذا على النحو التايل

يتميز الشبخص صاحب هذا النمط بكونه حيب العمل مع احلقائق، يفضل :   Aالنمط 
يعا  القضايا بالتحليل والتعليل،   لغة األرقام، يهتم باألمور التقنية، يستند إىل الدقة،

 .عقالين يف قراراته، يعتمد على املنطق يف حل مشكالته بعيدا عن احلدس والعاطفة
يفضل الطـرق التقلـيدية يف  الشبخص صاحب هذا النمط بكــونه يمميز: Bالنمط 

ز مهامه التفــكيــر، يهتم برتتيب وتنظيم أغراضه، يفضل العمل يف بيئة مستقرة وآمنة، ينج
 .بعد ختطيط مسبق، ويقدر الوقت
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يتميز الشبخص صاحب هذا النمط بكونه متعاطف مع الناس ويعتمد على  C:النمط 
أحاسيسه ومشاعره يف حل مشاكله بدال من املنطق، يستعمل اللغة الرمزية يف تواصله، له 

 .مهارات اتصال عن طريق اجلسد
متجدد وحيب التغيري، يتحمس يتميز الشبخص صاحب هذا النمط بكونه  D:النمط 

لألفكار والتجارب اجلديدة، لديه نظـرة كلية وال يدقــق يف التفاصيل، ينشغــل بعــدة أشياء 
 .يف وقت واحد، حيب املغـــامرة والتحدي، وال مييل الحرتام القوانني

 :تحديد الشكل األمثل للمقياس وطرق المطبيق -

ميكن تطبيقه  إذاس شكل الورقة والقلم الشكل األمثل الذي وضعه الباحثان للمقي
اختبارات الورقة والقلم على ( 292: 2221 سعد،)وقد عرف . بصورة فردية أو مجاعية

االختبارات اليت ال يستدعي تنفيذها القيام بعمل يدوي، لكنها حتتاج لتسجيل " أهنا 
ارة أو كتابة االستجابات يف صحيفة االستجابة أو االختبار باستبخدام القلم مبعىن اإلش

 ".اإلجابة الصحيحة 

 :حصر المقاييس المماحة المي تسمهدف قياس الخاصية نفسها -

من أجل الوقوف على األشكال اليت أخذهتا مقاييس السيطرة الدماغية املصممة 
سابقا، قام الباحثان باالطالع على جمموعة من املقاييس للتعرف على أسلوب صياغة 

 :ليب التقدير، وهي كالتايلالبنود، طريقة التطبيق وأسا

 .الدماغية السيطرة لقياس Torrenceمقياس تورنس  -
 Hemispheres Dominance)للدماغ  الكرويني النصفني سيطرة اختبار -

Inventory Test.) 

 عفانة عـزو .د.املرتجــــم من طرف أ للدماغ الكرويني النصفيـــن سيطرة مقياس -
 .يوسف اجليش.ود

 .0222 الذي أعده األستاذ الدليمي يف التفكري أمناط اختبار -
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 Herrmann Brain Dominanceالدماغية  للسيطرة هريمان مقياس -

Instrument (HBDI) املرتجم إىل اللغة العربية. 
 She) 0221)شي  مقياس من املعدلة 0221اليت أعدها سنة  نوافلة استبانة -

التعّلم  أمناط لقياس (HBDI) الدماغية للسيادة هريمان أداة من أصال واملطورة
  .األردنية البيئة يف الطلبة لدى املفضلة

عدنان قطب لقياس اهليمنة الدماغية حسب نظرية  د.االختبار الذي استعمله أ -
 .هريمان

االختبار الذي استعمله األستاذ املدرب صالح صاحل معمار لقياس اهليمنة  -
 . الدماغية حسب نظرية هريمان

 :الصياغة الفعلية للفقرات -

، حافظا على بعض الفقـرات كمـا هـي ع الباحثني على األدوات السابقةبعد اطال
يف املقـــاييس ســـالفة الـــذكر وهـــذا ملالئمتهـــا جملتمـــع الدراســـة املتمثـــل يف تالميـــذ الســـنة أوىل 

ميكن للباحث أن يرجـع إىل األدبيـات "أنه ( 014:  0221خضر، )ثــانوي حيث يشري 
ض االســتبانات الــيت أثبتــت صــدقية االســتعانة بــبعو  لــيت كتبــت يف نفــس موضــوع الدراســةا
، "دء من الصفر يف بناء االستمارة ثبات املوضوع من خالل دراسات أخرى بدال من البو 

ـــ ــــدم الدراســـة و يف حـــني قـــام الباحثـــان بصـــياغة فقـ يتناســـب مـــع مســـتوى ـرات أخـــرى مبـــا  ــ
فقـرة صـيغت بصـورة ( 68)املفحوصني، إذ بل  عدد الفقـرات يف الصـورة األوليـة للمقيـاس 

الصفات  فقرة لكل منط، حيث ختتص كل فقرة بصفة من(  17)إجيابية بواقع سبع عشرة 
 . متيزه عن األمناط األخرى بناء على أدبيات املوضوعاليت تعرف منط التفكري و 

 : تحديد شكل االسمجابة -

فقرات االبتعاد عن التحديد املتصلب لالستجابة املتمثل يف ال انحاول الباحث
وتدرج يف انطباق الصفة على  ،حىت تكون مساحة واسعة" ال / نعم " ذات اإلجابة 

اليت تتدرج من عدم االنطباق إىل االنطباق  ؛املبحوث مما يتيح له اختيار الدرجة املناسبة
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أبدا، )متاما، وعليه مت اختيار سلم ليكرت اخلماسي الذي حيتوي على التدرجات التالية 
باعتبار أن كل الفقرات ذات اجتاه ، بالنسبة للتصحيح، و (، غالبا، دائمانادرا، أحيانا

 :، فيكون حسب ما هو وارد يف اجلدولموجب

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما اإلجابة
 2 2 0 1 7 الدرجة

 :صياغة تعليمات المقياس -

  :حاول الباحثان يف هذه اخلطوة احرتام املواصفات التالية

 .ت خمتصرةأن تكون التعليما -
 .أن تصاغ بعبارات رقيقة تنم عن تقدير واحرتام للمبحوث -
 .إبراز أمهية البحث وأهدافه -
 .توضيح طريقة اإلجابة -

بناء على ما ذكر، أعد الباحثان تعليمات املقياس الذي يشمل البيانات األولية 
للمفحوص واملتمثلة يف اجلنس والتبخصص، طريقة اإلجابة عن الفقرات بإعطاء مثال 
توضيحي، وفقرة خاصة بوضوح التعليمات جييب عليها التلميذ باختيار إجابة واحدة من 

وتعليمة أخرى يف آخر املقياس تتيح . واضحة، نوعا ما، غري واضحة: اإلجابات الثالث
 .للمفحوص كتابة أرقام الفقرات اليت مل تكن واضحة أو مبهمة بالنسبة له

 :المدقيق اللغوي للبنود والمعليمات -

ام الباحثان بعرض الصورة األولية للمقياس على جمموعة من أساتذة اللغة العربية ق
واألدب العريب ألجل إبداء رأيهم ومالحظاهتم حول املقياس من اجلانب اللغوي والتدقيق 
يف التعليمات والعبارات لتفادي األخطاء اللغوية والنحوية من جهة وتفادي الفهم اخلاطئ 

قبل التالميذ حىت ال تفقد الفقرة اهلدف الذي أعدت ألجله، ومن ملفهوم العبارات من 
 .أجل الوقوف على مدى مناسبة اللغة املستعملة للعمر الزمين للمبحوثني
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متت املناقشة بصفة انفرادية، وعلى إثرها صححت بعض العبارات وعدلت أخرى 
 .لتناسب مستوى جمتمع الدراسة

 :عرض المقياس على الممخصصين في المجال -

بعد أن قام الباحثان بإعداد العبارات وصياغتها وحتديد شكل االستجابة ووضع 
فقرة، وللتحقق من وضوح ( 91)التعليمات، أصبحت الصورة األولية للمقياس تضم 

التعليمات والفقرات ومالئمتها ملستوى تالميذ السنة أوىل ثانوي عرضت هذه الصورة 
تشارين تربويني ونوقشت عباراهتا ومدى مس 21أساتذة للتعليم الثانوي و 27على 

مراعاهتا ملستوى التالميذ يف هذه املرحلة، ويف ضوء هذه املناقشات مت تعديل بعض 
وبذلك أصبحت الصورة األوىل املعدلة للمقياس جاهزة للتجربة . الكلمات والعبارات

 .االستطالعية

 :المجربة االسمطالعية -

طبع نسخ من املقياس لغرض تطبيقه بعد أن عدلت الفقرات، قام الباحثان ب
استطالعيا للتأكد من مدى وضوح التعليمات والفقرات و تقدير الوقت الكايف لإلجابة 
على املقياس وكذا االستقرار على الرتتيب األمثل للفقرات، ويف هذا الصدد طبق الباحثان 

لميذا وتلميذة ت 47املقياس على عينة صغرية من تالميذ السنة األوىل ثانوي بل  عددها 
ومن التبخصصني العلمي واألديب، من ثانويتني ببلدية مستغامن وبلدية مزغران يف الفصل 

فيفري  22إىل  21ويف الفرتة املمتدة من  0227/0222الثاين من العام الدراسي 
حتديدا، ومت اختيار التالميذ بصفة عشوائية، حيث تراوحت مدة اإلجابة ما بني  0222

 .دقيقة 10و  01

من املبحوثني كانت تعليمات املقياس  ℅22.27بعد هذا التطبيق تبني أن 
واضحة لديهم، يف حني بلغت نسبة الذين أجابوا أن التعليمات نوعا ما واضحة 

وهذا .  ℅0.42، بينما الذين أجابوا بعدم وضوح التعليمات فقدروا بنسبة  ℅9.49
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التالميذ ، وعليه ميكن للباحثني يدل أن التعليمات كانت واضحة ومفهومة لدى غالبية 
 .احلفاظ على صيغة تعليمات املقياس دون تعديل

أما بالنسبة للفقرة اخلاصة بكتابة رقم العبارة الغامضة، تبني من هذا التطبيق أن 
أغلب الفقرات كانت مفهومة لدى التالميذ عدا بعض الكلمات والعبارات، قام الباحثان 

 .دون اإلخالل باملعىن العام للفقرة واهلدف الذي تقيسه باستبداهلا بأخرى مرادفة هلا

وبعد إجراء التعديالت أصبح املقياس جاهزا لعرضه على السادة األساتـــذة 
 .واملبختصني للوقوف على مستوى صدق احملكمني مث تطبيق املقياس للتحليل اإلحصائي

 :اإلحصائي المحليل لمجربة المقياس تطبيق -

 بتوزيع استمارات الباحثان قام األساسية البناء عينة حتديد حجم مت أن بعد
 0222أفريل 01تلميذ وتلميذة يف الفرتة ما بني  500العينة املقدرة بـ  أفراد على املقياس

ويف .  اإلجابة يف بالتعليمات االلتزام على الباحثان أفراد العينة وحث 0222ماي  02و
استمارة بواقع  446نها حيث بل  عددها األخري مت اسرتجاع االستمارات بعد اإلجابة ع

 %. 12.02نسبة استجابة 

 :االسممارات تصحيح -

التفكري،  ملقياس استمارة (779)عددها  البال  االستمارات الباحثان بتصحيح قام
 إجابة من أكثر حتمل ألهنا أو فيها اإلجابة اكتمال لعدم استمارة (02)رفض  مت وقد
للتحليل  إخضاعها ميكن واليت املتبقية االستمارات عدد فإن وهبذا الواحدة، الفقرة على
 لكل منط من األمناط األربعة الكلية الدرجة مت استبخراج بعد ذلك استمارة، 724 هو

 .أوزان الفقرات مجع خالل من العينة أفراد من فرد ولكل

 يف الباحثان يهدف: الخصائص السيكوممرية واشمقاق المسمويات المعيارية 5-4
 العمليات إجراء لغرض البحث جملتمع ممثلة عينة على املقياس تطبيق طوة إىلاخل هذه

 .وثباته، مث استبخراج حدود مستويات التفضيل صدقه ملعرفة املقياس على اإلحصائية
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 األيسر العلوي،)جتدر اإلشارة أن املقياس احلايل يتعامل مع أربعة أمناط هي 
ا فقد توجب حساب معامالت لذ( لعلوياألمين ااأليسر السفلي، األمين السفلي و 

ه درجة لار أن كل منط يعد مقياسا فرعيا و الثبات لكل منط على حدة باعتبالصدق و 
بتقومي الشبخص '' أنه  (22: 0221نوافلة، ) حيث يشري ،مستقلة عن األمناط األخرى

حيصل بأداة هريمان فإنه حيصل على عالمة لكل ربع، وال تتأثر عالمة الربع الواحد مبا 
عليه الشبخص من األرباع األخرى منفردة أو جمتمعة، وهذا يعين أن الشبخص يظهر 

د، أو أنه ال يظهر قدرات قدرات مستقلة لكل ربع أو جملموعة من األرباع أو لربع واح
 .''ألي ربع

 :استبخدم الباحثان الطرق التالية للوقوف على درجة صدق املقياس :الصدق 5-4-0

وزيع االستمارات على عينة البناء، استبخدم الباحثان طريقة قبل ت :صدق المحكمين
استطالع آراء احملكمني للكشف عن الصدق الظاهري وصدق احملتوى للمقياس، حيث 
عرضت الفقرات مع املفاهيم األساسية والصفات اليت تقيسها كل فقرة وتعرب عنها، على 

( 22)وس الرتبوي، من األساتذة املبختصني يف القياس النفسي وعلم النف (22)
 .مستشارين تربويني من ذوي ختصص حتليل املعطيات الكمية والنوعية يف علم النفس

بلوم )من آراء السادة اخلرباء إذ يشري %( 42)اعتمد الباحثان على نسبة اتفاق 
إىل أنه ميكن االعتماد على موافقة آراء احملكمني بنسبة "( 209: 2211وآخرون، 

 " نوع من الصدقيف مثل هذا ال%( 42)

 :أهم املالحظات اليت أدىل هبا السادة احملكمون تلبخصت حول

 .ضرورة إعادة ترتيب الفقرات -
 .تعديل الفقرات اليت جيتمع فيها أسلوبا النفي واالستثناء معا -
 .التنويع بني الفقرات ذات االجتاه املوجب واالجتاه السالب -

 تعديلومالحظتهم مت  سادة اخلرباءآراء البناء على مبوجب هذا اإلجراء اإلحصائي و 
، يف حني مل %(42)فقرة حلصوهلا على نسبة اتفاق أقل من ( 27)اللغوية لـ  الصياغة
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تل  أي فقـرة من االستمارة، وبعد إعادة ترتيب فقرات املقياس أصبح جاهزا لتوزيعه على 
ليها عينة البناء، أما خبصوص صالحية البدائل للعبارات فكانت نسبة االتفاق ع

 .من قبل السادة اخلرباء%( 222)

استبخدم الباحثان للتأكد من صدق املقياس الصدق العاملي  :الصدق العاملي
أي أداة جيب أن تتوفر على مستوى كاف من الثبات والصدق، ''االستكشايف ألن 

( عدد العوامل ومنط تشبعات الفقرات عليها)والصدق العاملي يكشف عن البنية العاملية 
فقرة بواقع  91حيث مت توزيع املقياس املكون من (   012: 0222تيغزة، )'' اسللمقي
مت تطبيق التحليل العاملي  SPSS 20فقرة يف كل منط على عينة البناء وباستعمال  24

 .مكونات كل منط من أمناط التفكري األوىل لتحديد الدرجة االستكشايف من

ستكشايف لكل لنمط مت التأكد من قبل الشروع يف إجراءات التحليل العاملي اال
للتحليل العاملي حيث مت  حذف فقرة واحدة من  ( مصفوفة االرتباطات)قابلية البيانات 

كل منط لعدم توافر شروط إجرائه، وهي الفقرات اليت كانت مجيع معامالت ارتباطها مع 
تحليل ، وعليه حتذف هذه الفقرات ويعاد ال(2.02)الفقرات األخرى ضعيفــة وأقل من 
: 0221 أسامة،)فقرة يف كل منط، حيث يذكر ( 29)العاملي للفقرات األخرى وعددها 

أنه يف حالة وجود متغري يف مصفوفة االرتباط له معامل ارتباط مع كل أو معظم ( 244
 .يتم حذفه قبل إجراء التحليل( 2.02)املتغريات أقل من 

ت اليت مت احلصول عليها بعد إعادة التحليل، وبالرجوع إىل مصفوفات التشبعا
( األبعاد الفرعية)بعد التدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس، استبخرج الباحثان العوامل 

من ( A)النمط واليت تشبعت عليها ثالثة فقرات فأكثر، حيث تكون لكل منط املكونة 
فرعية من أربعة أبعاد ( C)النمط من أربعة أبعاد فرعية، ( B)النمط أربعة أبعاد فرعية، 

 .من مخسة أبعاد فرعية( D) والنمط
، قام (بعد)ويف األخري وبعد االطالع على الفقرات املتشبعة على كل عامل 

الباحثان بتسمية العوامل بناء على املغزى املشرتك بني حمتوى الفقرات اليت تتشبع تشبعا 
 .مرتفعا على العامل
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 لالختبار لداخليا االتساق صدق من التحقق جرى :صدق االتساق الداخلي
املكونة من  البناء عينة على املقياس بعد تعديله بناء على نتائج التحليل العاملي بتطبيق

 من فقرة درجات كل بني بريسون ارتباط معامل حساب ومت تلميذ وتلميذة،( 724)
  :يوضح ذلك (22)رقم  اجلدول إليه، تنتمي الذي للنمط الكلية والدرجة املقياس فقرات

 .معامالت االرتباط بين كل فقرة والنمط المنممية إليه(: 10)رقم  الجدول

  Dالنمط   Cالنمط   Bالنمط   Aالنمط 
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

0 2,575** 5 2,524** 6 2,438** 4 2,522** 
1 2,491** 2 2,497** 2 2,478** 2 2,477** 
04 2,470** 06 2,601** 00 2,442** 02 2,511** 
02 2,481** 01 2,555** 00 2,543** 05 2,414** 
02 2,517** 60 2,605** 61 2,438** 62 2,587** 
64 2,456** 66 2,540** 62 2,421** 60 2,119** 
65 2,480** 21 2,404** 22 2,530** 61 2,221** 
20 2,575** 26 2,618** 22 2,550** 25 2,270** 
24 2,442** 20 2,421** 40 2,606** 41 2,414** 
22 2,540** 44 2,534** 46 2,610** 42 2,429** 
45 2,511** 42 2,437** 42 2,416** 40 2,272** 
41 2,488** 50 2,498** 51 2,456** 55 2,441** 
56 2,531** 52 2,416** 54 2,486** 52 2,202** 
52 2,484** 51 2,532** 50 2,382** 26 2,719** 
25 2,491** 21 2,607** 20 2,505** 22 2,412** 
21 2,560** 20 2,451** 22 2,392** 24 2,171** 
 2.22دال إحصائيا عند مستوى داللة ** ، 2.22دال إحصائيا عند مستوى داللة * 

للنمط املنتمية إليه  الكلية الدرجة مع ترتبط الفقرات بالنسبة لالتساق الداخلي مجيع
، مما يؤكد متاسك فقرات املقياس (2.22) داللة مستوى عند داللة إحصائية ذا ارتباطا

 متسق املقياس أن على يدل وهذا يف كل منط وقدرهتا على متثيل منط التفكري املنتمية إليه،
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 يف به يعتد مؤشرا ذلك يعتربداخليا دون احلاجة إىل حذف أي فقرة يف هذه اخلطوة، و 
 .للمقياس التكوين الفرضي صدق على االستدالل

اعتمد الباحثان يف حساب الصدق بداللة احملك على طريقة  :الصدق المرتبط بمحك
 االختبار اجلديد على األفراد درجات اتساق مدى حساب''الصدق التطابقي عن طريق 

 ويقيس وثباته صدقه حساب سبق آخر اختبار على ودرجاهتم ( صدقه حساب املراد )
، حيث (01: 0229أبو هاشم، )'' اجلديد االختبار يقيسها اليت السلوك نفس جوانب

أمناط التفكري حسب نظرية  لقياس الكمية باألدوات الصلة ذات األدبيات مبراجعة قاما
لتأكد من االستبخدامها  كمحك و  املالئمة األداة اختيار أجل من اهليمنة الدماغية هلريمان

الصدق التطابقي، ووقع االختيار على  االختبار الذي وضعه املدرب صالح صاحل معمار 
فقرة بواقع  29لقياس اهليمنة الدماغية حسب نظرية هريمان حيث يتكون االختبار من 

 .تتم اإلجابة عنها بنعم أو ال عبارة شكل على منها فقرة لكل منط، كل 27

يهم كال من وزعا علو  دا من أفراد عينة البناء بطريقة عشوائية،فر  29قام الباحثان باختيار 
بعد تفري  البيانات، مت حساب معامل و  املقياس الذي اختري كمحك،املقياس حمل البناء و 

 (: 20)قد مت تلبخيص النتائج يف اجلدول رقم و  ،االرتباط بريسون بني نتائج املقياسني
رسون بين نمائج المقياس الذي أعده الباحثان والمقياس نمائج معامل االرتباط بي: (16)رقم  تجدول

 .(مقياس صالح صالح معمار) المحك

عدد أفراد  النمط
 العينة

عدد 
االنحراف  المموسط الفقرات

 المعياري
معامل االرتباط 

 بيرسون
 النمط
A 

29 
29 42,48 7,914 

,721**2 
27 6,82 2,294 

 النمط
B 

29 
29 43,56 10,056 

,742**2 
27 6,84 2,286 

 النمط
C 29 

29 40,84 8,462 
,707**2 

27 5,86 2,170 
 النمط
D 29 

29 38,48 5,771 
,699**2 

27 5,26 1,558 
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بالنسبة للصدق املرتبط مبحك ومن خالل نتائج معامالت االرتباط بني عبارات 
املدرب صالح صاحل املقياس الذي أعده الباحثان والعبارات اخلاصة باملقياس الذي وضعه 

معمار والذي مت اختياره كمحك، يتحقق الصدق املرتبط باحملك حبكم قيم معامالت 
بالنسبة ( 2.470)و( D)بالنسبة للنمط ( 2.922)االرتباط املرتفعة اليت تراوحت بني 

يف كل منط من األمناط ( 2.22)وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( B)للنمط 
من خالل النتائج املتعلقة بدراسة األربعة، قق الصدق الرتابطي لألمناط األربعة، وعليه يتح

باعتماده،  لنا تسمح بدرجات صدق يتمتع أن املقياس نستنتج أن صدق املقياس، ميكن
وعليه جنيب عن التساؤل األول بأن مقياس السيطرة الدماغية املصمم لدى تالميذ السنة 

 .بدرجة مقبولة من الصدقتمتع يأوىل ثانوي بثانويات والية مستغامن 

 :الثبات 5-4-6

لكرونباخ لكل منط من األمناط ( α)قام الباحثان حبساب املعامل  :طريقة ألفا كرونباخ
  :يبني ذلك( 21)األربعة اليت يقيسها املقياس واجلدول رقم 

 نمائج معامل الثبات ألفا لكرونباخ: (12)رقم  تجدول

 ألفا لكرونباخمعامل الثبات  عدد الفقرات النمط
A 29 0.803 
B 29 0.814 
C 29 2.441 
D 29 0.780 

عامالت مالثبات، حتصل الباحثان على  درجة حلساب ألفا لكرونباخ معاملباستبخدام 
بالنسبة لألمناط األربعة؛ وكلها أكرب من  2.127و 2.441ترتاوح قيمها ما بني 

 على وتعترب هذه القيم دليل. باتاليت حددها الباحثان كأقل قيمة مقبولة للث( 2.42)
  .املقياس ثبات على منط من األمناط األربعة مما يدل كل بنود بني والرتابط اجليد االتساق

قام الباحثان باستبخراج ثبات املقياس عن طريق استبخدام طريقة  :طريقة المجزئة النصفية
استمارة، مث ( 724)ها إذ مت تفري  استمارات عينة البناء البال  عدد ،التجزئة النصفية
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، ومت بعد ذلك ، (الفقرات الفردية والزوجية)مت الدرجات يف كل منط إىل نصفني قس
بني درجات النصفني يف كل منط، مت ( بريسون)استبخراج معامالت االرتباط البسيط 

 (: 27)مثلما هو موضح يف اجلدول رقم ( براون-سبريمان )تصحيحها باستبخدام معادلة 

 نمائج معامل الثبات باسمخدام المجزئة النصفية: (14)رقم  تجدول

 معامل الثبات بعد المصحيح معامل الثبات باسمخدام المجزئة النصفية عدد الفقرات النمط
A 29 0.697 0.822 
B 29 0.743 0.853 
C 29 0.544 0.705 
D 29 0.627 0.771 

الباحثان على  الثبات، حتصل درجة حلساب طريقة التجزئة النصفيةباستبخدام 
بالنسبة لألمناط األربعة؛ وهي كلها   2.121و 2.422املعامالت ترتاوح قيمها ما بني 

 .اليت حددها الباحثان كأقل قيمة مقبولة للثبات( 2.42)أكرب من القيمة 

قام الباحثان بإعادة تطبيق املقياس على جمموعة من عينة البناء  :المطبيق إعادة طريقة
ذ وتلميذة بعد ثالثة أسابيع من التطبيق األول، مث حساب معــامل تلمي( 12)بتعداد 

 : كما يف اجلدولالنتائج  فكانت  نياالرتبــاط بني الدرجة الكلية لكــل منــط يف التطبيق
 نمائج معامالت الثبات بطريقة إعادة المطبيق: (15)رقم  تجدول

 امل االرتباطمع االنحراف المعياري المموسط عدد الفقرات المطبيق النمط

 النمط
A 

 التطبيق األول
29 

40,57 8,652 
,869**2 

 7,404 39,87 التطبيق الثاين

 النمط
B 

 التطبيق األول
29 

42,64 7,131 
,847**2 

 6,122 42,72 التطبيق الثاين

 النمط
C 

 التطبيق األول
29 

38,19 8,162 
,839**2 

 7,154 37,93 التطبيق الثاين

 النمط
D 

 طبيق األولالت
29 

36,51 7,746 
,804**2 

 7,146 36,12 التطبيق الثاين
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الثبات، حتصل الباحثان على املعامالت  درجة طريقة إعادة التطبيق حلسابباستبخدام 
بالنسبة لألمناط األربعة؛ وهي كلها أكرب من   2.192و 2.127ترتاوح قيمها ما بني 

 .قيمة مقبولة للثبات اليت حددها الباحثان كأقل( 2.42)القيمة 
خمتلفة،  طرق النتائج املتعلقة حبساب معامالت الثبات باستبخدام ثالثة عرض بعد

 تسمح مبؤشرات ثبات يتمتع املقياس وأن املعامالت تعد مقبولة، أن هذه نستنتج أن ميكن
باعتماده، وعليه جنيب عن التساؤل الثاين بأن مقياس السيطرة الدماغية املصمم لدى  لنا
 .بدرجة مقبولة من الثباتيتمتع الميذ السنة أوىل ثانوي بثانويات والية مستغامن ت

 :اشمقاق المسمويات المعيارية 5-4-2

 على تطبيقه خالل من هبا املقياس مير خطوة آخر املعايري اشتقاق عملية تعد 
 املعايري '' ، ألن(122: 2212أمحد، ) املقياس له يعد الذي للمجتمع ممثلة عينات

 يف عليها اجمليب حيصل اخلام اليت الدرجات لفهم إليها نرجع القياس من حمددة مستويات
تستبخدم املستويات ، حيث (149: 2212عوض، ) ''النفسي املقياس أو االختبار

املعيارية لغرض تصنيف عينة البحث حسب تفضيلهم ألمناط التفكري، إذ تساعد هذه 
عطائها معىن له داللة مما جيعلها أكثر موضوعية املستويات يف تفسري الدرجات اخلام وإ

 .أثناء استبخدامها يف عملية القياس والتقييم

يصنف مقياس السيطرة الدماغية األصلي الذي صممه هريمان كمقياس حمكي 
 االختبار ذلك بأنه"االختبار حمكي املرجع ( 011: 2221جابر،)املرجع، حيث يعرف 

 إىل احلاجة دون مطلق أداء أو مستوى حمك إىل النسبةب الفرد أداء لتقدير يستبخدم الذي
 التالية احملكات ''هريمان األصلي على  مقياس يف اعتمد وقد ."اآلخرين بأداء أدائه موازنة

 على حصل الفرد إذا :األربعة الدماغ أقسام أحد الستبخدام الفرد ميل لتعكس درجة
 على يدل هذا فإن(  11-2)دى امل ضمن تقع األربعة الدماغ أجزاء بأحد ترتبط درجة
 بذلك املرتبطة بالطريقة التفكري جتنب إىل مييل أن الفرد أي اجلزء، لذلك ضعيفة سيطرة
 يدل على سيطرة هذا فإن( 99-17)بني  ما ترتاوح درجة على وإذا حصل اجلزء،

 اخلاصة الفقرات على عليها الفرد حصل اليت الدرجة كانت إذا أما اجلزء، لذلك متوسطة
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نوفل و أبو عواد، )'' اجلزء لذلك قوية يعين سيطرة هذا فإن 66 من أكرب األجزاء بأحد
0224  :222.) 

قام الباحثان بإجياد املستويات املعيارية للمقياس حمل البناء بالطريقة اليت صنف هبا 
هريمان الدرجات اخلام يف بوصلة التفكري اليت وضعها، حيث تنتمي كل درجة خام يف كل 

تفضيل أساسي، تفضيل ثانوي، عدم )ىل إحدى املستويات الثالثة من التفضيل منط إ
من خالل تقسيم مدى االستجابات إىل ثالثة فئات متساوية، كل فئة متثل ( تفضيل

 .مستوى من التفضيل
 .يدل ذلك على عدم التفضيل هلذا النمط من التفكري:  02إىل  2من  -
 .ثانوي هلذا النمط من التفكرييدل ذلك على التفضيل ال:  70إىل  00من  -
يدل ذلك على التفضيل األساسي هلذا النمط من التفكري :  97إىل  71من  -

 (.سيطرة قوية هلذا النمط)

 :إخراج المقياس بصورته النهائية 5-5

بعد االلتزام باخلطوات السابقة يف بناء املقياس وإجراء التعديالت عليه يف التجربة 
فسارات التالميذ حول بعض البنود، وبعد تطبيق املقياس على االستطالعية من خالل است

عينة البناء والوقوف على خصائصه السيكومرتية وحذف الفقرات اليت أخلت خباصييت 
فقرة يف كل  29فقرة بواقع  97الصدق والثبات، مت إخراج الصورة النهائية للمقياس بعدد 

 (.ملحق الصورة النهائية للمقياس)منط 

 :المقياس يات المي واتجهت مصممالصعوب 5-2
 :عند قيام الباحثني بتصميم هذا املقياس واجها الصعوبات التالية

عدم التعاون الكايف من بعض أفراد عينة البحث بسبب انتهاء الفصل وقرب  -
 .االختبارات حيث رفضوا متاما تلقي استمارات املقياس

 . ميذ يف مرحلة البناءمن االستمارات املوزعة على التال% 22.21عدم اسرتجاع  -
بعض أفراد العينة مل يكملوا اإلجابة على كل فقرات املقياس مما استدعى  -

 .استبعادها وهذا بدوره أدى إىل نقص عدد أفراد العينة
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وضوح عامل التبخمني يف بعض االستجابات بدليل اختيار التلميذ لبديل واحد  -
 .  يف معظم الفقرات

 (.02من  1)لتحكيم املوزعة على احملكمني عدم اسرتجاع عدد من استمارات ا -
 .قلة عدد احملكمني املبختصني يف القياس النفسي -

 :المقمرحاتو  الموصيات -

توجيه األساتذة لالهتمام بأمناط التفكري والتعرف عليها لدى تالميذ املرحلة  -
 .الثانوية

 . الدماغ نصفي إلثارة التعليمية خالل التنويع يف األساليب من التفكري أمناط تنمية -
 خالل من الدماغ، من األمين توظيف اجلانب على املدارس يف التالميذ تدريب -

 .املناسبة لذلك األنشطة توظيف
استبخدام نتائج املقياس كمؤشر آخر زيادة عن التحصيل الدراسي والرغبة، يف  -

 .  عملية توجيه تالميذ السنة أوىل ثانوي، بناء على بروفايل كل تلميذ
كوينية لفائدة األساتذة هبدف تدريبهم على تعليم التالميذ بطريقة إقامة دورات ت -

 .الدماغ الكلي
العمل على بناء أدوات قياس جديدة على ضوء نظريات السيطرة الدماغية وكذا  -

 .نتائج البحوث احلديثة يف علوم األعصاب والدماغ، توخيا للدقة العلمية
عينة مماثلة أكرب حجما ملعرفة إجراء دراسة مماثلة باستعمال نفس املقياس على  -

 .مدى مطابقة نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية
إجراء دراسة مماثلة على عينات من خمتلف واليات الوطن لبناء مقياس مقنن على  -

 .البيئة اجلزائرية
 املتوسطة، اجلامعية، كاملرحلة أخرى دراسية مراحل يف مماثلة دراسات إجراء -

  .احلايل البحث نتائج مع ائجهانت ومقارنة االبتدائية،
 التنبؤ بسلوكات على مقياس السيطرة الدماغية قدرة من للتحقق دراسات إجراء -

 .املبختلفة العملية املواقف يف األفراد
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 :المراتج 

 طلبة لدى التعلم أمناط(: 0222)العمري  علي، نوافلة و وليد رواشدة، ابراهيم -
، اجمللة األردنية يف العلوم الكيمياء يف حتصيلهم يف إربد وأثرها يف الصف التاسع
 .(27)العدد  9الرتبوية، اجمللد 

اخلصائص السيكــومرتية ألدوات القيـــاس يف (: 0229)أبو هاشم، حممد حسن  -
 .، كلية الرتبية  ،جامعة امللك سعودSPSSالبحـــوث النفسية والرتبوية باستبخدام 

لرسائل العلمية من الفكرة حىت اإعداد البحوث و (: 0221)اهيم خضر أمحد، إبر  -
 .اخلامتة، كلية الرتبية جامعة األزهر، القاهرة

 والرتبوي، القاهرة، مكتبة النفسي القياس(: 2212)السالم  حممد عبد أمحد، -
 .النهضة

التحليل اإلحصائي للمتغريات املتعددة باستبخدام (: 0221)أسامة، ربيع أمني  -
SPSS القاهرة، كلية التجارة، جامعة املنوفية ،. 

: تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويين، ترمجة(: 2211)بلوم، بنيامني وآخرون  -
 .حممد أمني املفيت وآخرون، دار ماكروهيل، القاهرة، مصر

اختبار صحة البنية العاملية للمتغريات الكامنة يف (: 0222)تيغزة، احممد  -
 .لرتبية، جامعة امللك سعودمنحى التحليل والتحقق، مركز حبوث كلية ا: البحــوث

 – النظرية األسس – والتعلم التدريس (:2221)احلميد جابر عبد جابر، -
 .الفكر دار االسرتاتيجيات والفاعلية، مصر ،

 وتعلمها يف منهاج التفكري مهارات تعليم(: 0222)دياب، سهيل رزق  -
 . الرياضيات

، القاهرة ،  1،ط(بيقالنظرية والتط)القياس النفسي (: 2221)سعد، عبد الرمحن  -
 .دار الفكر العريب

، جامعة 0ط علم النفس الفيزيولوجي،(: 2227)حممد، كامل عبد الوهاب  -
 .طنطا
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 املعرفة اإلسكندرية، دار العام، النفس علم(: 2212)حممود  عوض، عباس -
 .اجلامعية

تقنني اختبار تورنس (: 0222)زمزمي، عبد الرمحن بن معتوق بن عبد الرمحن  -
حلة ضعاف السمع يف املر على الطالب الصم و ( ب)اري الشكل  االبتكللتفكري

ة دكتوراه، كلية الرتبية، قسم علم النفس، ، أطروحاملتوسطة مبنطقة مكة املكرمة
 .، مكة املكرمة، السعوديةجامعة أم القرى

يم االختبارات دليل إعداد وتصم(: 0222)صديق، حممد أمحد ومسري، سامية  -
 .، مكتبة جامعة املنياةواملقاييس النفسي

 املفضلة التعلم أمناط(: 0222)الزغول  الرحيم عبد طالفحه وعماد، طه فؤا،د -
والتبخصص، جملة جامعة دمشق، مج  باجلنس وعالقتها مؤتة جامعة طلبة لدى

 .(20+22)ع ( 02)
 السيطرة ملقياس السيكومرتية اخلصائص(: 0224)وفريال، أبو عواد  حممد، نوفل -

 الدماغية السيطرة منط عن الكشف يف وفاعليته (HBDI) هريمان يدلن الدماغية
( 1)األردنية، جملة األردنية يف العلوم الرتبوية، مج  اجلامعات طلبة من عينة لدى
 .(20)ع

حممود، أمحد عمر وعبد الرمحن، فبخرو وتركي، السبيعي وآمنة، عبد اهلل تركي  -
 .دار املسرية، عمان ، 2القياس النفسي والرتبوي، ط(: 0222)

، عمان، دار صفاء 2الذكاء املتعدد، ط (: 0222)نبيل، رفيق حممد إبراهيم  -
 .للنشر والتوزيع

أمناط التعلم و مناحي التدريس املقابلة هلا  أثر(: 0221)نوافلة، وليد حسني أمحد  -
على مستوى التحصيل اآلين و املؤجل يف الكيمياء على طلبة الصف التاسع، رسالة 

 .ري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الريموك، إربددكتوراه غ
- Herrmann, N .(1989). The Creative Brain. Lake Lure, North 

Carolina:    Brain Books.  

- Herrmann, N. (2002). The Creative Brain, retrieved  14 

octobre, 2014, from: www.HBDI.com 

http://www.hbdi.com/


306302   

 

32 
 

المسمخدمة في البحوث النفسية والمربوية  القياسقييم طرق تقدير صدق أدوات ت
 6بجامعة الجزائر

 بن صايف عبد الرمحن
 طاجني علي . د 

 مستغامنجامعة 
 :ملخص

هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى جودة طرق تقدير صدق أدوات 
 .0الرتبية جبامعة اجلزائر القياس املستبخدمة يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم

لتحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحثان ببناء بطاقة لتقييم طرق تقدير 
أطروحة دكتوراه  220مستبخدمة يف  أداة قياس 179الصدق، ومتثلت عينة الدراسة يف 

 .0يف علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر
 :وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالية

 . %40.22تحقق من صدق أدوات القياس بنسبة مت ال -2
أكثر طرق التحقق من الصدق شيوعا هي طريقة صدق احملكمني بنسبة  -0

71.22%. 
 .%21.11استبخدامات طرق التحقق من الصدق كانت جيدة بنسبة  -1
: من االخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استبخدامهم لطرق التحقق من الصدق -7

، عدم التحقق من الصدق على عينة ممثلة %99.94ة عدم كفاية طرق التحقق بنسب
وعدم التحقق من الصدق على عينة مناسبة احلجم  %21.92جملتمع الدراسة بنسبة 

 .%24.11بنسبة 
 .الصدق، أدوات القياس، البحوث النفسية، البحوث الرتبوية: الكلمات المفماحية

Résumé : 

La présente étude vise à déterminer la qualité des 

méthodes d'estimation de la validité et des instruments de 

mesure utilisés dans les thèses de doctorat en Psychologie et 

Sciences de l'Education à l'Université d’Alger 2. 

Pour atteindre l’objectif de cette étude, le chercheur a 

élaboré une grille pour évaluer les méthodes d'estimation de la 

validité, l'échantillon est composé de 346 instruments de mesure 

utilisés dans 112 thèses de doctorat en Psychologie et Sciences 

de l'Education à l'Université d’Alger 2. 

L'étude a révélé les résultats suivants: 

1- Les instruments de mesure sont vérifiés de taux de 72,00%. 

2- La méthode d'estimation la plus fréquentée est la méthode 

d’inter-juges. 
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3- Le taux de bonne utilisation des méthodes de l’estimation est 

83.39%. 

4- Les erreurs qui sont produites par les chercheurs quand ils 

vérifient la validité des instruments sont : l'insuffisance des 

méthodes utilisées (66.66%), l’échantillon utilisé n’est pas 

représentatif de la population (13.65%) et la taille de  

l’échantillon est insuffisante (36.93%). 

Mots-clés : la validité, les instruments de mesure, les recherches 

psychologiques, les recherches pédagogique. 

 :مقدمـة
إن عملية بناء املقياس مببختلف مراحلها تعترب خطوة منهجية مصريية وحمددة 
للبخطوات املوالية وملسار البحث ككل، وعليه هناك خصائص ينبغي التحقق منها يف أداة 

لى دقة النتائج املتحصل عليها وإمكانية اختاذ قرارات هامة متعلقة القياس، لالطمئنان ع
، من "اخلصائص السيكومرتية"بأفراد، مجاعات أو منظمات، وهي ما يصطلح عليها ب 

 .أي أن املقياس يقيس فعال ما وضع لقياسه: بينها الصدق
حيدد  يعترب الصدق من أهم الشروط اليت ينبغى توفرها يف أدوات القياس، فإذا مل

الباحث درجة صدق أدوات القياس اليت يبنيها أو يستبخدمها، فإن ذلك سيقلل من قيمة 
النتائج اليت توصل هلا يف تلك الدراسة، حيث تشري أدبيات القياس النفسي والتقومي 
الرتبوي إىل طرق متعددة للتحقق من صدق املقياس، كمعامل اإلتفاق بني احملكمني، 

قياس واحملك، معامل اإلرتباط بني درجة الفقرة ودرجة البعد أو معامل اإلرتباط ببني امل
 . الدرجة الكلية للمقياس، طريقة املقارنة الطرفية، اجملموعات املتضادة وغريها من األساليب

كما أن أي قصور يف عملية بناء أداة القياس أو يف طرق التحقق من صدقها، 
تفسريا خاطئا، وعدم مناسبة القرار للغرض  سيزيد من أخطاء القياس العشوائية، مما يعطي

 .املستبخدمة فيه هذه األداة، وبالتايل التقليل من قيمتها التعميمية والتطبيقية
 :إشكالية البحث وتساؤالته

 النفسية والرتبوية يف اجلامعات بنتائج البحوث األخذ عدم دواعي أهم من لعل
ات املنهجية، إما يف مرحلة مجع عدم سالمة اإلجراء هو منها، االستفادة وإمكانية

 البيانات أو مرحلة التحليل والتفسري، حيث أن املرحلة الثانية تتعلق بنتائج املرحلة األوىل
وتتحدد هبا، وهذه األخرية تعتمد بدورها على أداة القياس املستبخدمة، فكلما كانت هذه 
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الدراسة ذات مصداقية األداة دقيقة وتتمتع خبصائص سيكومرتية جيدة، كلما كانت نتائج 
 .عالية وميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات

 يتبني أن النفسي والرتبوي اجملال أطروحات الدكتوراه يف استعراض خالل من
الباحثني يقعون يف أخطاء منهجية عند التحقق من الصدق، حيث جند أن  من العديد

 ممثلة، أو يقتصر على طريقة واحدة البعض منهم يطبق أداة الدراسة األولية على عينة غري
فقط كصدق احملكمني، والبعض األخر ال يراعي افرتاضات وشروط التطبيق للطريقة 
املستبخدمة؛ كما أن العديد من الباحثني ال يقومون بإعادة التحقق من صالحية أدوات 

 فونيكت ويطبقوهنا على عينة الدراسة مباشرة، حيث -عربية كانت أم أجنبية  -سابقة 
 .األصلية يف البيئات للمقياس الواردة السيكومرتية باخلصائص
ضرورة التقومي املستمر والدائم للبحوث النفسية  الباحثان يرى املنطلق هذا من

 .والرتبوية، خصوصا فيما يتعلق بالطرق املستبخدمة يف التحقق من صدق أدوات القياس
 :تاليةساؤالت الوعليه ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف الت

 هل مت التحقق من صدق أدوات القياس املستبخدمة؟ -2
 ما هي الطريقة األكثر شيوعا يف التحقق من صدق أدوات القياس املستبخدمة؟ -0
 ما نسبة االستبخدامات اجليدة لطرق التحقق من صدق أدوات القياس؟ -1
 ما هي األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند التحقق من صدق أدوات القياس؟ -7

 الطرق املستبخدمة يف التحقق من الصدق كافية؟هل كانت  - أ
 هل مت التحقق من صدق األداة على عينة ممثلة جملتمع الدراسة؟ - ب
 هل مت التحقق من صدق األداة على عينة مناسبة احلجم؟ - ت

 هل مت مراعاة شروط التطبيق عند التحقق من صدق أدوات القياس؟   -2
 :أهداف البحث

 :يهدف البحث احلايل إىل مايلي
 .رف على مدى اهتمام طالب الدرسات العليا بالتحقق من صدق أدوات القياسالتع -2
 .حتديد الطريقة األكثر شيوعا يف التحقق من صدق أدوات القياس -0
 .من صدق أدوات القياس األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند التحققالتعرف على  -1
 .دمةالتعرف على مدى جودة طرق التحقق من صدق أدوات القياس املستبخ -7
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 :أهمية البحث
عاجلــه، وهــو صــدق ايل مــن خــالل أمهيــة املوضــوع الــذي يأمهيــة البحــث احلــ تظهــر

ومـن مث ، بياناهتـاأدوات القياس، فاألداة اليت ال تتوفر فيها هـذه اخلاصـية، ال ميكـن الوثـوق 
حتقيق ها، وبالتايل فهي لن تساعد يف التحقق من فرضيات البحث أو بالقرارات الناجتة عن

 :أمهية هذا البحث فيما يليتتحدد من هنا ض الذي صممت من أجله، الغر 
إىل أمهية موضوع صدق  اجلزائرية اجلامعات يف العليا مشريف الدراسات توجيه إنتباه -

 .عند التحقق من الصدق الباحثني هبا يقع اليت أدوات القياس، واألخطاء
يقة املناسبة للتحقق من مساعدة الباحثني وطالب الدراسات العليا على اختيار الطر  -

ميكن أن يقعوا فيها عند  صدق أدوات القياس، من خالل تبصريهم باألخطاء اليت
 .التحقق من الصدق

تقتصر الدراسة احلالية على وصف وتقييم الطرق املبختلفة املستبخدمة يف  :حدود البحث
ة جبامعة التحقق من صدق أدوات القياس يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبي

 .، واليت حتتوي على أداة قياس واحدة على األقل0اجلزائر
 :مصطلحات البحث

يعرف الصدق بأنه قدرة األداة على قياس ما وضعت لقياسه، أي  :الصـدق  -أ 
" مدى فائدة األداة يف اختاذ قرار مناسب للغرض الذي صممت من أجله"
 (.012: 0222عالم، )

األداة اليت تنطبق عليها معايري : صدق يف حبثناونقصد باألداة ذات قدر عايل من ال
  .الدراسة احلالية

يقصد هبا األداة املستبخدمة جلمع املعطيات الكمية أو الكيفية  :أداة القياس -ب 
وهي جمموعة من األسئلة أو املواقف اليت متثل القدرة أو "حول ظاهرة معينة، 
 (.292: 2221عبد الرمحن، " )اخلاصية املراد قياسها

املالحظة، املقابلة، : إجرائيا فهي أحد األدوات املستبخدمة يف األطروحات أما
 .اإلختبار
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 :منهج البحث
قام الباحثان باتباع املنهج الوصفي التقوميي ملناسبته غرض الدراسة وطبيعة 
بياناهتا، والذي يعتمد على التكرارات والنسب املئوية لوصف واقع األشياء أو الظواهر اليت 

الدراسة يف ضوء معايري معينة، فغرض البحث احلايل هو تقييم طرق التحقق من  تتناوهلا
صدق أدوات القياس املستبخدمة يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة 

 .وذلك باستبخدام معايري حمددة بدقة 0اجلزائر
 :مجمم  وعينة البحث

روحات دكتوراه علم النفس يشمل جمتمع الدراسة أدوات القياس املستبخدمة يف أط
، ومبا أن جمتمع البحث غري معلوم وحمدد بدقة، فإن هذه 0وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

الدراسة تقتصر على عينة تتمثل يف مجيع األطروحات املتاحة للباحثني بصورة كاملة على 
، (www.pnst.cerist.dz)املوقع اإللكرتوين للبوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات 

 .واليت استبخدمت أداة قياس واحدة على األقل
فقط،  0يتوفر يف املوقع اإللكرتوين للبوابة االطروحات املناقشة يف جامعة اجلزائر

كما أننا مل . باعتبار أن اجلامعات اآلخرى مل تقم برقمنة األطروحات ورفعها على املوقع
 (. ات إداريةصعوب)نتمكن من احلصول على نسخ ورقية يف جامعات أخرى 

التوفر : بعد حتميل هذه األطروحات قام الباحثان بتحليلها حسب املعايري التالية
حيث مت استبعاد عدة . الكامل لألطروحة، مكان إجراء الدراسة، القسم، التبخصص

أطروحات واستثنينا الدراسات اليت توفرت بصورة كاملة، واليت متت يف اجلزائر ومن إعداد 
كما استثنيا فقط أطروحات قسم . الستبعاد متغري البئية أو األثر الثقايفطلبة جزائريني، 
وعلوم الرتبية، واستبعدنا ( إجتماعي، عمل وتنظيم، عيادي: ختصص)علم النفس 

الربوتوكل، واألجهزة )أطروحات قسم األرطفونيا لقلة عددها وطبيعة أدواهتا املستبخدمة 
منها ( 21)د ذكر ملصطلح صدق إال يف ثالث ، كما أننا مل جن...(irmاإللكرتونية مثل 

االرشاد النفسي، علم النفس اإلكلينيكي، علم : فقط؛ واستبعدنا ختصصات أخرى هي
النفس الرتبوي، علم النفس العصيب، علم النفس اللغوي واملعريف، علم النفس املعريف 

يؤثر على يف كل ختصص، مما  21وذلك لقلة عدد األطروحات فيها والذي ال يتجاوز )
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واجلدولني التاليني يوضحان عينة األطروحات حسب ، (نس العينة وبالتايل على النتائججتا
 .متغريي القسم والتبخصص

 يوضح توزي  األطروحات حسب ممغير المخصص( 10)تجدول رقم 
 النسبة عدد األطروحات  المخصص

 % 24 22 علم النفس االجتماعي
 % 21 02 علم النفس العمل واملنظمات

 % 04 12 علم النفس العيادي
 % 11 70 علوم الرتبية
 % 222 220 اجملموع

ميثل اجلدول السابق عدد األطروحات ونسبتها حسب متغري التبخصص، حيث 
أطروحة، وأن أكرب  220نالحظ أن عدد األطروحات اليت ستتم عليها الدراسة هو 

التبخصصات األخرى   أطروحة، مث تليها 70أي   %11نسبة كانت علوم الرتبية ب 
علم النفس العيادي، علم النفس العمل والتنظيم، علم النفس العمل اإلجتماعي : كالتايل

مما يبني لنا مدى تقارب نسب وأعداد األطروحات يف (. على الرتتيب 22، 02، 12)
 .التبخصصات

 يوضح توزي  األطروحات حسب ممغير القسم( 16)تجدول رقم 
 بةالنس عدد األطروحات المخصص
  %90 42 علم النفس
  %11 71 علوم الرتبية
  % 222 220 اجملموع

اجلدول السابق ميثل توزيع أطروحات الدراسة حسب متغري القسم، فأكرب نسبة 
لقسم علوم  %11أطروحة، مث النسبة األخرى  42ب (  %90)هي لقسم علم النفس 

 .نسبةأطروحة، وبالتايل ليس هناك فرق كبري يف ال 70الرتبية ب 
 يوضح توزي  األدوات حسب ممغير المخصص( 12)تجدول رقم 

 المجموع اإلخمبار المقابلة المالحظة المخصص                 األداة
 22 72 1 1 علم النفس االجتماعي

 41 99 2 0 علم النفس العمل واملنظمات
 202 21 29 9 علم النفس العيادي

 21 12 1 22 علوم الرتبية
 179 029 04 02 اجملموع
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ميثل اجلدول السابق عدد األدوات املستبخدمة يف أطروحات الدكتوراه حسب 
متغري التبخصص، حيث نالحظ أن أكرب عدد مستبخدم من االدوات هو يف ختصص علم 

ويرجع هذا لتعقد الظاهرة . النفس العيادي، خاصة فيما  ص أداة املقابلة وأداة اإلختبار
ية وتداخل متغرياهتا، وبالتايل حاجة املبختص لتوفر أدوات كافية النفسية يف الدراسة العياد

 .كما ونوعا هبدف تشبخيص اإلظطرابات ومن مث عالجها
 يوضح توزي  األدوات حسب ممغير القسم( 14)تجدول رقم 

 األداة 
 القسم                  

 اإلختبار املقابلة املالحظة
 المجموع

 %النسبة المكرار
 42.4 071 021 07 22 علم النفس
 01.1 21 12 1 22 علوم الرتبية

 222.2 179 029 04 02 اجملموع
ميثل اجلدول السابق عدد األدوات املستبخدمة يف أطروحات الدكتوراه حسب 

وهي متثل -أداة  179متغري القسم، حيث نالحظ أن العدد اإلمجايل لألدوات يقدر ب 
ما يفوق نسبة الثلثني من هذه األدوات استبخدمت ، وأن -العينة الفعلية للدراسة احلالية
ـ بينما جند أن النسبة املستبخدمة يف أطروحات علوم (%42.4)يف أطروحات علم النفس 
 (.%01.1)الرتبية ال تتجاوز الثلث 

كما نالحظ أن أكثر أداة مستبخدمة بغض النظر عن القسم هي أداة اإلختبار، 
واللتني استبخدمتا بكثرة يف أطروحات علم النفس مث تليها أدايت املقابلة واملالحظة، 

أما . يف هذا التبخصص( حاالت)وطبيعة العينة ( حبث كيفي)العيادي لطبيعة البحث 
بالنظر إىل متغري القسم، فنجد أن نسبيت استبخدام أداة املالحظة متساويتني تقريبا، بينما 

بصفة أكرب، خاصة يف أدايت املقابة واملالحظة فاستبخدمتا يف أطروحات علم النفس 
 .ختصص علم النفس العيادي

 :أداة البحث
لتحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحثان ببناء شبكة لتقييم طرق تقدير 
الصدق املستبخدمة يف أطروحات الدكتوراه، مستفيدا من مراجعته ألدبيات البحث 

قياس، وكذلك من الرتبوي والنفسي، خاصة فيما يتعلق باخلصائص السيكومرتية ألدوات ال
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اليت تناولت تقومي األساليب املنهجية للبحوث  خالل إطالعه على الدراسات السابقة
 .اإلجتماعية عموما وأدوات القياس خصوصا

وتتكون أداة الدراسة من قسمني، القسم األول منها حيتوي على البيانات العامة 
ألطروحة، القسم، التبخصص، الرقم التسلسلي لألطروحة، رقم األداة يف ا: للرسالة، وهي

 .إعداد األداة، نوع األداة والسمة املقاسة
أما القسم الثاين يضم بيانات متعلقة بالطرق املستبخدمة للتحقق من صدق 

أسئلة عامة، مثل الطرق املستبخدمة، شروط العينة : األداة، وبدورها حتتوي على جزئني
 . الصدق الثالث؛ وأسئلة خاصة بكل نوع من أنواع (التمثيل واحلجم)

للتأكد من صدق األداة مت استبخدام طريقة صدق احملكمني حيث  :صدق األداة
قام الباحثان بعرض شبكة التقييم على جمموعة من احملكمني املتبخصصني يف جمال القياس 
النفسي والتقومي الرتبوي، ومت تعديل بعض بنود الشبكة ومعايري التحليل يف ضوء هذه 

أطروحة من  20م الباحثان طريقة صدق احملتوى، حيث قام بفحص كما استبخد .اآلراء
أداة قياس، وذلك للتأكد من مرونة الشبكة  12خمتلف األقسام والتبخصصات ضمت 

يف التطبيق واستيفائها لكل جوانب التقييم؛ وبناء على هذا مت صياغة الشبكة يف صورهتا 
 (.22أنظر امللحق رقم )النهائية 

لباحثان بتقدير ثبات شبكة التقييم عن طريق حساب معامل قام ا :ثبات األداة
، (متبخصص يف القياس النفسي)اإلتفاق بني الباحث ونفسه، وبني الباحث وباحث آخر 

 : Holsti (1969)باستبخدام معادلة هولسيت 

 
 .عدد األسئلة اليت نتجت عن التحليل األول: 2س :حيث أن

 .عن التحليل الثاين عدد األسئلة اليت نتجت: 0س            
 .عدد األسئلة اليت تطابقت يف التحليلني: س ص           

أداة موزعة   21أطروحة اشتملت على  19حيث تكونت عينة الثبات من 
 9)، من حيث التبخصص (علوم تربية 21علم النفس،  21)من حيث القسم : كالتايل
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اختبار )نوع األداة ، من حيث (عيادي 9عمل وتنظيم،  9علم النفس االجتماعي، 
 (.2، شبكة مالحظة 2، دليل مقابلة 20

، أما بني 2921بني الباحث نفسه ( الوسيط)ولقد بل  معامل االتفاق العام 
، مما يدل على ثبات عايل لشبكة التقييم اخلاصة بالدراسة 2922الباحث وزميله فقد بل  

 .احلالية
مت استبخدام جمموعة من األساليب  لإلجابة على تساؤالت البحث :األساليب اإلحصائية

اإلحصـــائية لتحليـــل البيانـــات، حيـــث إعتمـــدنا علـــى التكـــرارات، النســـب املئويـــة ومعادلـــة 
 .هولسيت

 :عرض ومناقشة النمائج
 هل تم المحقق من صدق أدوات القياس المسمخدمة؟: السؤال األول

تحقق من لإلجابة على السؤال السابق قام الباحثان حبصر األدوات اليت مت ال
 :صدقها، واجلدول اآليت يوضح ذلك

 يوضح تكرارات ونسب أدوات القياس المي تم المحقق من صدقها( 15)تجدول رقم 
المحقق 
من 
صدق 
 األداة

 إعداد األداة
 المجموع

 مل حيدد باحث أجنيب باحث عريب الباحث نفسه

  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت

مت 
 40.22 072 22.90 27 14.12 21 22.92 02 72.11 221 التحقق 

مل يتم 
 01.22 24 22.21 22 79.12 72 29.22 29 19.21 12 التحقق 

 222.2 179 / 22 / 211 / 72 / 271 اجملموع

من خالل اجلدول السابق يتضح أنه مل يتم التحقق من صدق أدوات القياس 
وراه علم النفس من جمموع األدوات املستبخدمة يف أطروحات دكت %01.22بنسبة 

أداة؛ وبالنظر إىل متغري  179، والبال  عددها اإلمجايل 0وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر
من األدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها كانت من  %79.12إعداد األداة جند أن 

منها كانت من إعداد الباحث نفسه، أما  %19.21إعداد باحث آخر أجنيب، ونسبة 
، بينما %29.22ليت كانت من إعداد باحث آخر عريب فقدرت بـ نسبة األدوات ا

األدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها ومل حيدد الباحث الذي أعدها فكانت نسبتها 
22.12%. 
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ويف هذه النتائج دليل على إمهال بعض الباحثني العتبارات الدقة يف نتائج 
تحقق من صدقها تعد نسبة من األدوات اليت مل يتم ال %01.22دراساهتم، فنسبة 

منها كانت من إعداد الباحث نفسه،  %19.21ملفتة للنظر، خاصة عند مالحظة أن 
 .أي أهنا أداة جديدة مل تستبخدم من قبل، ورغم ذلك أمهل الباحث تقدير صدقها

حيث وجدت أن ( 0222)وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه نورة القضيب 
 .تبخدمة يف عينة دراستها مل يتحقق من صدقهامن االختبارات املس 07.92%

من األدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها   %79.12وباملقابل جند أن نسبة 
كانت من إعداد باحث آخر أجنيب، رغم أهنا طبقت بلغة خمتلفة وعلى بيئة خمتلفة من 

لب هذه مجيع النواحي، وميكن تفسري هذه النتيجة بأن ارتفاع هذه النسبة راجع ألن أغ
األدوات مت استبخدامها على بيئة عربية وأظهرت صدق مناسب فاستبخدمها الباحث على 

 .هذا األساس وجتاهل اعتبارات مثل اختالف الثقافة والعينة
فقد وجدا أن نسبة ( 2222)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ماير ودافيس 

أن نسبة قليلة منها قام و  %40.22األدوات اليت كانت من إعداد باحث آخر مرتفعة 
 .للمقاالت يف عينة دراستهما %21.22الباحثني بالتحقق من صدقها بنسبة 

أما النتيجة املتعلقة باألدوات اليت مل يتم التحقق من صدقها وكانت من إعداد 
، فقد اكتفى الباحثني بذكر اخلصائص %29.22باحث آخر عريب واليت قدرت بـ 

ك بتشابه خصائص البيئة اجلزائرية والعربية؛ ولكن عند السابقة لألدوات، مربرين ذل
جند أن هذا اإلجراء  (APA, 1999)الرجوع إىل معايري االختبارات النفسية والرتبوية 

ليس هناك اختبار يعترب صادقا جلميع األعراض واملواقف، فكل استبخدام أو "خاطئ ألنه 
اجملتمع  -بلغة واضحة-حتديد تفسري مقرتح لالختبار يتطلب عملية حتقق من الصدق، و 

الذي يالئمه االختبار والبناء الذي يقيسه االختبار، واألسلوب والسياق اللذين سيتم 
 ".توظيف الدرجات فيهما

من  %10حيث وجد أن ( ب-2221)وتتفق هذه النتائج مع دراسة الثبييت 
عربية وسبق منها كانت معدة باللغة ال %27األدوات مل يتم التحقق من صدقها رغم أن 

من إعداد  %94منها مرتمجة استبخدمت يف بيئات عربية و %22استبخدامها و 
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أن ( 0224)كما وجدت غادة خبش  .صاحب الدراسة وتستبخدم ألول مرة
من أدوات القياس يف الرسائل مل يتم التحقق من صدقها، كانت  04.40%
عريب  منها من إعداد باحث آخر %14.09حث ومنها من إعداد البا 11.11%

 .منها من إعداد باحث آخر أجنيب %02.72و
ما هي الطريقة األكثر شيوعا في المحقق من صدق أدوات القياس : السؤال الثاني
 المسمخدمة؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإحصاء طرق الصدق املستبخدمة يف عينة 
 :طرق، موضحة يف اجلدول التايل( 29)البحث، وهي ستة 

 يوضح تكرارات ونسب طرق المحقق من الصدق( 12)تجدول رقم 
 النسبة المئوية المكرار طريقة المحقق من الصدق

 21.29 27 صدق احملتوى
 20.12 22 الصدق املرتبط مبحك
 10.29 209 صدق التكوين الفرضي

 71.22 292 صدق احملكمني
 20.02 71 الصدق الذايت

 29.22 07 الصدق الظاهري
 22.09 22 طريقة أخرى

 222.2 121 اجملموع
من خالل اجلدول السابق يتضح أن أكثر طرق التحقق من صدق أدوات القياس 

من جمموع استبخدامات طرق  %71.22شيوعا هي طريقة صدق احملكمني بنسبة 
التحقق من صدق أدوات القياس يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة 

من  %10.29ريقة صدق التكوين الفرضي بنسبة ، مث ط(طريقة 121) 0اجلزائر
االستبخدامات، مث الصدق الذايت، الصدق الظاهري، صدق احملتوى، الصدق املرتبط 

كما . على التوايل %20.12، %21.29، %29.22، %20.02احملك بنسبة 
 .%22.09استبخدمت طريقة أخرى واحدة وهي الصدق الثقايف بنسبة 

ه كلما تقدمت الطريقة وزادت تعقيدا كلما قل ويفسر الباحث هذه النتائج أن
استبخدامها، حيث أن أبسط طريقة من حيث املتطلبات واالجراءات من وجهة نظر 

، مث صدق التكوين الفرضي بنسبة (%71.22)الباحثني هي صدق احملكمني 
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من االستبخدامات يف أدوات القياس يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم  10.29%
 .0امعة اجلزائرالرتبية جب

الحظ الباحثان أثناء حتليل األطروحات أن أغلب الباحثني استبخدموا نفس 
الطرق يف كل أدواهتم املستبخدمة ، كما الحظ أن بعض الطالب يقلدون بعضهم 
البعض، حبيث يكونوا ينتمون إىل نفس القسم أو يؤطرهم نفس املشرف، حيث أنه مهما 

ستبخدمون نفس الطريقة، حىت أصبح اخلطأ مركب اختلفت أدواهتم وأهدافهم فإهنم ي
وتأخذ الطريقة صفة الشيوع، ليس ملناسبتها ولكن لعدم إدراك الباحثني أن استبخدام كل 

 .طريقة جيب أن يكون له ما يربره من حيث الغرض من األداة والسمة اليت تقيسها
مهية من أ( 2227)وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدت عليه نتائج دراسة ميسيك 

استبخدام طريقة صدق التكوين الفرضي وأنه من الطرق اليت جتعل األسئلة ممثلة حملتوى 
 .السمة مما يزيد من مصداقية النتائج

حيث كانت طريقة ( 2221، 2224)كما تتفق مع دراسيت ويتا ودانيال 
 . %74-%22.72صدق التكوين الفرضي أكثر الطرق استبخداما بنسبة 

قيدا هو الصدق املرتبط مبحك وحقق أقل نسبة كما أن أكثر الطرق تع
، حيث أنه يتطلب إجراءات جتريبية حتوي العديد من التقنيات اليت حتتاج 20.12%

دراية وخربة علمية للتحقق منه بكل دقة، مثل إجياد احملك املناسب الذي يتعلق بالسمة 
 .قت املبذولنياليت تقيسها األداة، مما يشكل عبئا على الباحث من حيث اجلهد والو 

حيث كانت ( 0222)تتفق النتيجة تقريبا مع ما توصلت إليه نورة القضيب 
وبلغت نسبة صدق احملكمني  %07.12نسبة استبخدام صدق التكوين الفرضي 

، %27.22، صدق احملتوى %22.12، وطريقة الصدق املرتبط مبحك 02.12%
 .%20.72، والصدق الظاهري %24.22الصدق الذايت 

حيث توصلت إىل أن ( 0224)ائج السؤال مع نتائج دراسة غادة خبش وتتفق نت
الطريقة األكثر شيوعا يف التحقق من الصدق يف عينة دراستها من الرسائل كانت طريقة 

 .%01.22مث طريقة صدق التكوين الفرضي بنسبة  %27.22صدق احملكمني بنسبة 
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حقق من صدق أدوات ما نسبة االسمخدامات الجيدة لطرق الم: السؤال الثالث
 القياس المسمخدمة؟

 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان بإعداد اجلدول التايل
 يوضح تكرارات ونسب اإلسمخدامات الجيدة لطرق المحقق من الصدق( 10)تجدول رقم 

حالة 
 االسمخدام

 المجموع طرق المحقق من الصدق
 التكوين الفرضي املرتبط مبحك احملتوى

  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار  %ن  التكرار
 21.11 272 29.21 202 222 22 97.02 22 جيد

 29.90 22 21.24 22 22 22 12.42 22 غري جيد
 222 222 222 209 222 22 222 27 المجموع

من استبخدامات طرق  %21.11من خالل اجلدول السابق يتضح أن نسبة 
أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة  التحقق من صدق أدوات القياس يف

حيث كانت طريقة  .منها غري جيدة %29.90كانت جيدة، وأن نسبة   0اجلزائر
، وطريقة التكوين الفرضي جيدة بنسبة %222الصدق املرتبط مبحك جيدة بنسبة 

 .%97.02، أما طريقة صدق احملتوى فكانت جيدة االستبخدام بنسبة 29.22%
صدق احملتوى، الصدق املرتبط )شارة إىل أننا اقتصرنا على الطرق الثالثة وجتدر اإل

فلم ( احملكمني، الذايت، الظاهري)، أما الطرق األخرى (مبحك، صدق التكوين الفرضي
نعتمدها باعتبارها طرق غري علمية بناءا على معايري االختبارات النفسية والرتبوية 

(APA, 1999) .د مراجعتهما لألطروحات يف عينة الدراسة حيث الحظ الباحثان عن
احلالية أن هناك خلط بني طريقة صدق احملكمني والصدق الظاهري، وكذلك بني طريقة 
صدق احملكمني وطريقة ثبات التقدير من حيث املسمى فقط، وتتفق هذه النتيجة مع 

حول  اليت توصلت لوجود جمموعة من األفكار املتنوعة( 2214)نتيجة دراسة هامرسلي 
مفهوم الصدق وأنه يستبخدم استبخداما غامضا وغري منسق، كما تتفق مع توصلت إليه 

حيث وجدت انتشارا ملحوظا إلساءة استعمال ( 2221، 2224)دراسة ويتا ودانيال 
 .اللغة عند تسمية طرق وإجراءات التحقق من الصدق يف املقاالت اليت مت فحصها

 حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، كما أن اإلجراء يف طريقة الصدق الذايت
أن استبخدام الصدق الذايت ال ( 0222)ال ينتمي للصدق مبعناه الدقيق، فحسب فرج 
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يتعارض فقط مع املبادئ السيكومرتية بل يعد تشويها ملعىن الصدق، ويسمى أحيانا 
دق بالصدق اهلرويب ألن الباحث يلجأ إليه عندما يعجز أو يتكاسل عن التحقق من ص

 .أدواته بالطرق السليمة، وهو غري مقبول كبديل لطرق الصدق األخرى
قد يرجع انتشار اخلطأ يف استبخدام طرق التحقق من الصدق إىل أن بعض 

أن كل أداة جيب تقدير صدقها  -لقلة اخلربة وقلة اإلعداد األكادميي–الباحثني يعتقدون 
الوقت، وتبني هذه النتيجة أمهية مبا يتيسر للباحث من الطرق سواء من حيث اجلهد أو 

، بضرورة توحيد مفهوم صدق األداة واليت (2221)ما أوصت به نتائج دراسة شيبارد 
تؤكد أمهية تفسري الدرجات واستعماالهتا يف امليادين التطبيقية يف ظل إطار مفاهيمي 

عليه  نظري يصور العالقة بني احملتوى واألداء وما ميثله من استجابات، وهذا ما أكد
 (.0222)الباحثني يف االجتاهات احلديثة لنظرية الصدق أمثال تيغزة 
حيث وجد أن ( ب-2221)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الثبييت 

من عينة دراسته مت التحقق من صدقها باستبخدام طرق ال جتيب عن السؤال  22.22%
دام اجلذر الرتبيعي الذي يطرحه صدق األداة بأي حال من األحوال، من بينها استبخ

كما تتفق جزئيا مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة غادة خبش  .ملعامل الثبات
، وطريقة %99.94حيث كانت طريقة الصدق املرتبط مبحك جيدة بنسبة ( 0222)

، أما طريقة صدق احملتوى فكانت جيدة %21.42التكوين الفرضي جيدة بنسبة 
 .%12.22االستبخدام بنسبة 

ما هي األخطاء المي وق  فيها الباحثون عند المحقق من صدق : الراب  السؤال
 أدوات القياس المسمخدمة؟

يتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة، يتعلق كل سؤال بعامل من العوامل اليت تؤثر على 
  :انهمقة املستبخدمة يف تقدير الصدق؛ و صدق األداة بشكل عام بغض النظر عن الطري

المسمخدمة في المحقق من الصدق   الطرقهل كانت :ولالسؤال الفرعي األ -أ 
 كافية؟

 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان بإعداد اجلدول التايل
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 يوضح تكرارات ونسب عدم كفاية طرق المحقق من الصدق( 11)تجدول رقم 
 النسبة المئوية المكرار كفاية طرق المحقق من الصدق

 11.11 11 نعم
 99.94 299 ال
 222.2 072 موعاجمل

من خالل اجلدول السابق يتضح أن خطأ عدم كفاية طرق التحقق من صدق 
األدوات من االخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استبخدامهم لطرق التحقق من الصدق 

، حيث 0يف أدوات القياس يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر
 072)أي ثلثي جمموع األدوات  %99.94ستبخدام بنسبة ا 299ظهر هذا اخلطأ يف 

 .، وتدل النسبة على أن ظهور هذا اخلطأ كان متوسطا(أداة
ويفسر الباحثان يف الدراسة احلالية ارتفاع نسبة خطأ عدم كفاية طرق التحقق من 

غري )الصدق يف األطروحات بأن ذلك راجع الستبخدام أغلب الباحثني طريقة واحدة 
حقق من أدواهتم واليت هي طريقة صدق احملكمني بالدرجة األوىل، مث طريقة للت( علمية

 .الصدق الذايت وطريقة الصدق الظاهري
( 0222)وتتفق نتيجة هذا السؤال الفرعي مع ما توصلت إليه نورة القضيب 

، كما جاءت %22.42حيث كانت أساليب التحقق من الصدق غري كافية بنسبة 
حيث وجدت أن نسبة ( 0224)مقاربة لنتائج دراسة غادة خبش نتائج الدراسة احلالية 

 .%29.22الوقوع يف خطأ عدم كفاية طرق التحقق من صدق أدوات القياس 
هل تم المحقق من صدق األداة على عينة ممثلة : السؤال الفرعي الثاني -ب 

 لمجمم  الدراسة؟
 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان بإعداد اجلدول التايل

يوضح تكرارات ونسب عدم المحقق من الصدق على عينة ممثلة لمجمم  ( 12)ول رقم تجد
 الدراسة

 النسبة المئوية المكرار المحقق من الصدق على عينة ممثلة 
 79.12 44 نعم
 21.92 12 ال

 222.2 299 اجملموع
من خالل اجلدول السابق جند أن خطأ عدم التحقق من صدق األداة على عينة 

تمع الدراسة من األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استبخدامهم لطرق التحقق ممثلة جمل
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 11أداة، حيث مت استثناء  299من صدق أدواهتم، ويالحظ أن عدد األدوات الكلي 
أداة وهي اليت استبخدمت طريقة صدق احملكمني أو صدق احملتوى فقط، ألهنا ال حتتاج 

استبخدام بنسبة  12هذا اخلطأ يف  إىل عينات للتحقق من صدقها، وقد ظهر
 .من جمموع االستبخدمات، مما يدل على أن ظهور هذا اخلطأ كان متوسطا 21.92%

ويعود سبب الوقوع يف هذا اخلطأ إلمهال بعض الباحثني أو جهلهم بالعوامل 
املؤثرة على طرق التحقق من الصدق، حيث جند أن بعض الباحثني يكتفون بالتحقق من 

قة واحدة فقط، مثل الذكور دون اإلناث أو فئة عمرية دون أخرى، ويرتك الصدق على طب
بقية الطبقات ويستبخرج مؤشر الصدق هلا ويرتضيه كمعامل صدق لبقية الفئات رغم 

كما أن بعض الباحثني مل يتطرق أصال خلصائص العينة اليت . اختالف خصائصها
 .ال الكبري هلذا اجلانباستبخدمها يف التحقق من صدق أداته، مما يدل على اإلمه

( 0222)وختتلف نتيجة هذا السؤال الفرعي مع ما توصلت إليه نورة القضيب 
حيث أهنا وجدت أن عينة الصدق غري ممثلة جملتمع الدراسة األساسية بنسبة منبخفضة 

حيث ظهر هذا ( 0224)، ولكن تتفق إىل حد ما مع دراسة غادة خبش 22.12%
 .موع الكلي لالستبخداماتمن اجمل %17.22اخلطأ بنسبة 

هل تم المحقق من صدق األداة على عينة مناسبة : السؤال الفرعي الثالث -ج 
 الحجم؟

 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان بإعداد اجلدول التايل
 يوضح تكرارات ونسب عدم المحقق من الصدق على عينة مناسبة الحجم( 01)تجدول رقم 

المحقق من الصدق على 
 بة الحجمعينة مناس

 النسبة المئوية المكرار

 92.72 220 نعم
 24.11 21 ال

 12.40 22 مل حيدد
 222.2 299 اجملموع

من خالل اجلدول السابق جند أن خطأ عدم التحقق من صدق األداة على عينة 
مناسبة احلجم من األخطاء اليت وقع فيها الباحثون عند استبخدامهم لطرق التحقق من 

، 0س يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائرصدق أدوات القيا
استبخدم فيها )أداة  11أداة، حيث مت استثناء  299ويالحظ أن عدد األدوات الكلي 

استبخدام  21، وقد ظهر هذا اخلطأ يف (طريقة صدق احملكمني أو صدق احملتوى فقط
ظهور هذا اخلطأ كان  من جمموع االستبخدمات، مما يدل على أن %24.11بنسبة 



306302   

 

48 
 

من االستبخدامات مل يذكر فيها الباحثون أي معلومات  %12.40منبخفضا، كما أن 
 .عن هذا اجلانب

ويعود سبب الوقوع يف هذا اخلطأ إلمهال بعض الباحثني أو جهلهم بالعوامل 
املؤثرة على طرق التحقق من الصدق، حيث جند أن بعض الباحثني يكتفون باختيار عينة 

احلجم، مما يدل على عدم وعيهم بأمهية حجم العينة، فكلما كان كبريا مبا فيه صغرية 
الكفاية كلما أمكن احلصول على نتائج إحصائية دقيقة تقلل من أخطاء اختيار العينة 

 .وبالتايل متكن من تعميم هذه النتائج
( 0222)تتفق نتيجة هذا السؤال الفرعي مع ما توصلت إليه نورة القضيب 

، يف حني مل حيدد %22.22دت أن عينة الصدق غري مناسبة احلجم بنسبة حيث وج
 .%22.22الباحث حجم العينة بنسبة 

بعد أن ناقش الباحثان األسئلة الفرعية الثالثة اليت من خالل اإلجابة عليها متت 
اإلجابة على السؤال الرابع الذي يبحث يف األخطاء املتعلقة بالعوامل اليت تؤثر على 

داة بشكل عام اليت وقع فيها الباحثون عند استبخدام طرق التحقق من صدق صدق األ
 :أدوات القياس ، قام الباحثان بإعداد اجلدول التايل

 يوضح نسب األخطاء الممعلقة بالعوامل المؤثرة على الصدق( 00)تجدول رقم 
 نمشارنسبة اإل النسبة المئوية األخطاء الممعلقة بالعوامل المؤثرة على صدق األداة

 20.27 99.94 عدم كفاية طرق التحقق من الصدق
عدم التحقق من الصدق على عينة ممثلة للدراسة 

 األساسية
21.92 72.12 

 29.22 24.11 عدم مناسبة حجم عينة الصدق
 222.2 201.22 اجملموع

أخطاء متعلقة بالعوامل املؤثرة  21يتضح أن هناك  من خالل اجلدول السابق
يث ظهرت بنسب متفاوتة، وكان خطأ عدم كفاية طرق التحقق من على الصدق، ح

، مث خطأ عدم التحقق %20.27الصدق هو األكثر ظهورا من بني هذه األخطاء بنسبة 
، ويأيت يف األخري خطأ %72.12من الصدق على عينة ممثلة للدراسة األساسية بنسبة 

 .%29.22عدم مناسبة حجم عينة الصدق بنسبة 
ر ظهور األخطاء يف مجيع طرق الصدق تقريبا عند التحقق من وقد يرجع تكرا

صدق أدوات الدراسة إىل عدم وعي الباحثني بأمهية أدوات البحث وباألسس اليت تبىن 
عليها وبالعوامل اليت تؤثر عليها، والباحث املبتدئ قد ال يدرك الفرق بني األدوات 

لتايل مبفاهيم ومبادئ القياس املبختلفة من حيث طبيعتها والغرض من استبخدامها، وبا
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املتعلقة بكل نوع واليت من أمهها مفهوم الصدق والطريقة املالئمة إلجياد مؤشراته بالنسبة 
 .لكل نوع من أنواع األدوات يف ضوء أهداف القياس يف كل دراسة على حدة

هل تم مراعاة شروط المطبيق عند المحقق من صدق أدوات : السؤال الخامس
  خدمة؟القياس المسم

صدق احملتوى، الصدق )من الطرق الثالثولإلجابة على السؤال مت عرض نتائج كل       
  .تحقق من صدق األدوات على حدةلل (املرتبط مبحك وصدق التكوين الفرضي

 :صدق المحموى -أ 
 :لإلجابة على السؤال املتعلق بطريقة صدق احملتوى قام الباحثان بإعداد اجلدول التايل

 يوضح النمائج الممعلقة بجانب المحقق من صدق المحموى ( 06)تجدول رقم 
 النسبة المئوية المكرار اإلسمجابات البند

هل مت حتليل احملتوى بالوصف 
 التفصيلي أو توصيف األهداف؟

 نعم
 ال

 اجملموع

27 
22 
27 

01.24 
42.71 
222 

 هل مت عمل جدول مواصفات؟
 نعم
 ال

 اجملموع

21 
22 
27 

02.71 
41.24 
222 

مت حساب نسبة اإلتفاق بني  هل
 احملكمني؟

 نعم
 ال

 اجملموع

22 
22 
27 

12.42 
97.02 
222 

أخطاء متعلقة  21من خالل اجلدول السابق يتضح أن الباحثني وقعوا يف 
بإجراءات تطبيق طريقة صدق احملتوى، حيث ظهرت بنسب متفاوتة، فنجد أن نسبة 

مل  %42.71، ونسبة من االستبخدامات مل يتم عمل جدول مواصفات 41.24%
مل يتم  %97.02يتم حتليل احملتوى بالوصف التفصيلي توصيف األهداف، بينما نسبة 

وقد يرجع ذلك إىل عدم وعي الباحثني بشروط  .حساب نسبة اإلتفاق بني احملكمني
 .وافرتاضات طريقة صدق احملتوى أو بأمهيتها

 :الصدق المرتبط بمحك -ب 
قة الصدق املرتبط مبحك قام الباحثان بإعداد لإلجابة على السؤال املتعلق بطري

 :اجلدول التايل
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 يوضح النمائج الممعلقة بجانب المحقق من الصدق المرتبط بمحك( 02)تجدول رقم 
 النسبة المئوية المكرار اإلسمجابات البند

 صدق احملك
 تالزمي
 تنبؤي

22 
22 

222 
22 

 نوع احملك
 مقياس
 تقدير

 حتصيل دراسي

22 
22 
22 

72.72 
22.22 
72.72 

هل احملك متعلق بالسمة 
 املقاسة؟

 نعم
 ال

22 
22 

222 
22 

 هل احملك صادق؟
 نعم
 ال

 مل حيدد

22 
22 
22 

22 
22 
222 

 هل احملك ثابت؟
 نعم
 ال

 مل حيدد

22 
22 
22 

22 
22 
222 

ماهو املستوى املعتمد 
 ملعامل الصدق؟

 (2.42أكثر من )مرتفع 
 (2.92-2.12)متوسط 
 (2.12أقل من )منبخفض 

29 
22 
22 

27.22 
72.72 
22 

من خالل اجلدول السابق يتضح أن كل طرق الصدق املتعلق مبحك املستبخدمة  
ويرجع ذلك . كانت من نوع الصدق التالزمي ومل يستبخدم الصدق التنبؤي على اإلطالق

 . الصدق التالزميلصعوبة تطبيقه مقارنة بإىل طبيعة البحوث والغرض منها، وقد يرجع 
: تبخدام احملكات املبختلفة يف التحقق من الصدق املرتبط مبحك وهيكما مت اس

، %72.72: مقياس آخر، حتصيل دراسي، تقديرات، حيث كانت نسبها على التوايل
والحظ الباحثان أن أغلب احملكات اليت استبخدمت كانت . 22.22%، 72.72%

االقل وهي .بينهاقاموا ببنائها كمحكات فيما  جاهزة، وبعض الباحثني استبخدموا أدوات
الحظ أيضا أن  وي .تكلفة من حيث اجلهد والوقت، ولو كانت على حساب الدقة العلمية

كل الباحثني يف عينة الدراسة ركزوا على تعلق احملك املستبخدم بالسمة املقاسة، لكنهم مل 
أما بالنسبة للمستويات املعتمدة ملعامل  .و ثباتهيذكروا أي معلومات حول صدق احملك أ

، %27.22بنسبة ( 2.42أكثر من )صدق املتعلق باحملك فقد كانت مرتفعة ال
 .%72.72بنسبة ( 2.92-2.12)ومتوسطة 
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( 0222)وتتفق نتائج هذا السؤال مع ما توصلت إليه دراسة نورة القضيب 
، %92.22حيث وجدت أن احملكات املستبخدمة كانت عبارة عن اختبارات بنسبة 

وكانت نسبة تعلق . %22.22وتقديرات بنسبة  ،%02.72وحتصيل دراسي بنسبة 
أما فيما  ص صدق وثبات احملك . %222.2احملك بالسمة اليت يقيسها االختبار 

من االستبخدامات مل يتم فيها ذكر  %02.22، %24.22املستبخدم، فكانت نسبة 
ولكن ختتلف مع نتيجة نورة القضيب . معلومات حول الصدق والثبات على التوايل

حيث وجدت أن املستويات املعتمدة ملعامل صدق االختبار كانت مرتفعة ( 0222)
، بينما كانت منبخفضة بنسبة %71.92، ومتوسطة بنسبة %01.22بنسبة 
طرق ال، ويرجع ذلك الختالف حجم العينة بني الدراستني، حيث بل  عدد 11.12%

 (.0222)طريقة يف دراسة نورة القضيب  12طريقة مقابل  22يف 
 :التايلبإعداد اجلدول  لإلجابة على السؤال قام الباحثان :كوين الفرضيصدق الم -ج 

 يوضح النمائج الممعلقة بجانب المحقق من صدق المكوين الفرضي ( 04)تجدول رقم 
 النسبة المئوية المكرار اإلسمجابات البند

هل مت التعريف باإلطار النظري 
 للسمة املقاسة؟

 نعم
 ال

 المجموع

22 
229 
062 

24.27 
20.29 
011 

هل اشتقت الفرضيات من اإلطار 
 النظري للسمة املقاسة؟

 نعم
 ال

 المجموع

22 
229 
062 

24.27 
20.29 
011 

ماهي طرق التحقق من صدق 
 التكوين الفرضي لألداة؟

 اإلتساق الداخلي
 املقارنة الطرفية
 التحليل العاملي
 طريقة أخرى
 مل حيدد الطريقة
 المجموع

40 
29 
24 
22 
22 
042 

72.10 
11.19 
27.42 
29.12 
22.91 
011.1 

هل طرق التحقق من صدق 
 التكوين الفرضي لألداة مناسبة؟

 نعم
 ال

 المجموع

272 
22 
045 

29.22 
21.72 
011.1 

هل طرق التحقق من صدق 
 التكوين الفرضي لألداة كافية؟

 نعم
 ال

 المجموع

207 
22 
065 

22.02 
22.12 
011.1 
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هناك قصورا ملحوظا من قبل الباحثني نالحظ من خالل اجلدول السابق أن 
باتباع اخلطوات املنهجية للتحقق من صدق التكوين الفرضي، حيث مل يشر إىل البناء 

فبالرغم من أن الباحث يفرد له فصال كامال . %20.29النظري للسمة املقاسة بنسبة 
من فصول البحث، ولكن يتحتم عليه عندما يستبخدم هذا النوع من الصدق أن يذكر 
البناء النظري الذي اعتمد عليه ولو باإلشارة بشكل موجز إىل نظرية معينة أو جمموعة من 

 .النظريات اليت حاول الباحث أن يوفق بينها
اخلطوة التالية اليت جيب أن يتبعها الباحث عند التحقق من صدق التكوين  

ات مصاغة من الفرضي بعد أن يذكر النظرية اليت اعتمد عليها، أن حياول اشتقاق فرضي
، هذه اخلطوة (Gronglund, 1976)إطاره النظري مث يتحقق منها إحصائيا أو جتريبيا 

 .%20.29مت اغفاهلا كذلك من الباحثني بنسبة 
للتحقق من التكوين الفرضي وهي ( األنواع)استبخدم الباحثون جمموعة من الطرق 

، (0222تيغزة، )ت حسب نظرية الصدق احلديثة مبثابة بينات أو دالالت أو مؤشرا
مث  %72.10وكانت الطريقة األكثر استبخداما هي طريقة االتساق الداخلي بنسبة 

كما مت استبخدام طريقة أخرى متثلت يف الصدق . %11.29املقارنة الطرفية بنسبة 
، %27.42، واستبخدمت طريقة التحليل العاملي بنسبة %29.12التقاريب بنسبة 

 .%22.91بخدام واحد فقط أي بنسبة بينما مل حتدد الطريقة يف است
فقط، ويرجع ذلك يف  %21.72ولقد كانت هذه الطرق غري مناسبة بنسبة 

استبخدام طريقة االتساق الداخلي بصورة خاطئة، حيث قام بعض الباحثني حبساب 
معامالت االرتباط بني درجة البند والدرجة الكلية ألدوات متعددة املقاييس، يف حني كان 

 .احلالة استبخدام الدرجة الكلية للمقاييس الفرعية وليس األداة كلهاجيب يف هذه 
كما نالحظ أيضا أن طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي مل تكن كافية 

استبخدام بعد استثناء استبخدام واحد مل يتم فيه حتديد  202من  %22.12بنسبة 
مت فيه اسبخدام أحد  الطريقة وتوضيح إجراءات التحقق، حيث وجد الباحثان إجراء واحد

 .اساليب ثبات التجانس للحكم على صدق بناء األداة
يف دراسته بأن امللفت ( 2221)وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الثبييت 

الذي يعترب ( البناء النظري)للنظر يف النتائج اليت توصل إليها أن صدق التكوين الفرضي 
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ات املعطيات مل يلق أي اهتمام من قبل العمود الفقري لعملية التحقق من صدق أدو 
 . الباحثني، مما قد يكون له األثر الواضح على حتليل النتائج وتفسريها وعمليات التطبيق

حيث توصلت إىل أن ( 0222)كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة نورة القضيب 
ضيات ، ومل يقوموا باشتقاق فر %29.72الباحثني مل يشريوا إىل البناء النظري بنسبة 

كما وجدت أنه استبخدمت طرق . %12.22مصاغة من اإلطار النظري بنسبة 
خمتلفة للتحقق من صدق التكوين الفرضي لألدوات املستبخدمة يف عينة دراستها ( بينات)

االتساق الداخلي، التحليل العاملي، الفروق بني األعمار، حتليل البنود وبينات : وهي
، %01.92، %12.72: نسبها على التوايل أخرى، الفروق بني اجلماعات، وكانت

24.22% ،21.92% ،21.92% ،22.42% . 
ويفسر الباحثان النتائج اليت توصل إليها فيما يتعلق ببعض املمارسات اخلاطئة 
لبعض الباحثني عند التحقق من صدق أدواهتم، يف عدم الوعي مبفهوم القياس النفسي 

م الوعي بطبيعة األداة املستبخدمة والغرض ينتج عن ذلك عد. وبناء وتطوير االختبارات
من استبخدامها، وعدم الوعي باملفاهيم املتعلقة بالقياس النفسي وبناء االختبار وأمهها 

يتضح ذلك يف ميل بعض الباحثني اىل استبخدام الطرق الشائعة وحماكاة . الصدق
حىت ولو  ( خاصة إذا كانت األطروحات يشرف عليها نفس األستاذ)الباحثني اآلخرين 

كما يفسر الباحثان . كانت غري سليمة أو غري دقيقة أو مل تستبخدم استبخداما صحيحا
أوجه القصور يف عملية التحقق من صدق احملك يف الصعوبة اليت يواجهها الباحثون يف 
احلصول على حمك جيد يستويف أهم الشروط اليت جيب توافرها فيه، وهي مشكلة متأزمة 

صون يف القياس النفسي حبلها عن طريق استبخدام حمكات متعددة دائما ما ينادي املبخت
أو تصحيح معامل الصدق يف ضوء ثبات احملك وثبات االختبار، وغالبا ما يكتفي 

أما فيما يتعلق بعدم اتباع الشروط . بتصحيح معامل الصدق يف ضوء ثبات احملك فقط
حثان بأن هذه املمارسات املنهجية يف التحقق من صدق التكوين الفرضي، فيفسرها البا

ما هي إال انعكاس ألدبيات القياس النفسي وخاصة العربية منها واليت تنظر إىل الصدق 
على أنه نوع منها ( البناء، املفهوم)وفق منظور تعددي، وتنظر إىل صدق التكوين الفرضي 

 (.0222تيغزة، )يتم التحقق منه عن طريق بينات حمددة 
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 :اسمنماتجات البحث
 :ل مناقشة نتائج البحث يف ضوء تساؤالته، نستنتج أنهمن خال

من جمموع األدوات  %40.22مت التحقق من صدق أدوات القياس بنسبة  -2
، والبال  عددها 0املستبخدمة يف أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

متغري  نظر عنهذا بغض ال؛ %01.22أداة؛ ومل يتم التحقق منه بنسبة  179اإلمجايل 
 .سواءا من قبل الباحث نفسه أو من إعداد باحث آخر أجنيب أو عريب إعداد األداة 

أن أكثر طرق التحقق من صدق أدوات القياس شيوعا هي طريقة صدق احملكمني  -0
من جمموع استبخدامات طرق التحقق من الصدق يف أطروحات  %71.22بنسبة 

، مث طريقة صدق التكوين (طريقة 121) 0اجلزائر دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة
من االستبخدامات، مث الصدق الذايت، الصدق الظاهري،  %10.29الفرضي بنسبة 

، %21.29، %29.22، %20.02صدق احملتوى، الصدق املرتبط مبحك بنسبة 
على التوايل؛ كما استبخدمت طريقة أخرى واحدة وهي الصدق الثقايف بنسبة  20.12%
22.09%. 

من استبخدامات طرق التحقق من صدق أدوات القياس يف  %21.11ن نسبة أ -1
كانت جيدة، وأن نسبة   0أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

منها غري جيدة، حيث كانت طريقة الصدق املرتبط مبحك جيدة بنسبة  29.90%
ريقة صدق احملتوى ، أما ط%29.22، وطريقة التكوين الفرضي جيدة بنسبة 222%

 .%97.02فكانت جيدة االستبخدام بنسبة 
أن خطأ عدم كفاية طرق التحقق من صدق األدوات من االخطاء اليت وقع فيها  -7

الباحثون عند استبخدامهم لطرق التحقق من الصدق يف أدوات القياس يف أطروحات 
 299أ يف ، حيث ظهر هذا اخلط0دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

 .%99.94استبخدام بنسبة 
أن خطأ عدم التحقق من صدق األداة على عينة ممثلة جملتمع الدراسة من األخطاء  -2

اليت وقع فيها الباحثون عند استبخدامهم لطرق التحقق من صدق أدوات القياس 
 12، وقد ظهر هذا اخلطأ يف 0أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر

 .من جمموع االستبخدمات الكلي %21.92تبخدام بنسبة اس
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أن خطأ عدم التحقق من صدق األداة على عينة مناسبة احلجم من األخطاء اليت  -9
وقع فيها الباحثون عند استبخدامهم لطرق التحقق من صدق أدوات القياس يف أطروحات 

استبخدام  21أ يف ، وقد ظهر هذا اخلط0دكتوراه علم النفس وعلوم الرتبية جبامعة اجلزائر
من االستبخدامات مل  %12.40من جمموع االستبخدمات، كما أن  %24.11بنسبة 

 .يذكر الباحثون أي معلومات عن هذا اجلانب
أخطاء متعلقة بإجراءات تطبيق طريقة صدق احملتوى،  21أن الباحثني وقعوا يف  -4

ة من االستبخدامات مل يتم عمل جدول مواصفات، ونسب %41.24حيث أن نسبة 
مل يتم حتليل احملتوى بالوصف التفصيلي توصيف األهداف، بينما نسبة  42.71%
 .مل يتم حساب نسبة اإلتفاق بني احملكمني 97.02%

أن كل طرق الصدق املتعلق مبحك املستبخدمة كانت من نوع الصدق التالزمي ومل  -1
التحقق  يستبخدم الصدق التنبؤي على اإلطالق، كما مت استبخدام احملكات املبختلفة يف

مقياس آخر، حتصيل دراسي، تقديرات، كما أن كل : من الصدق املرتبط مبحك وهي
الباحثني يف عينة الدراسة ركزوا على تعلق احملك املستبخدم بالسمة املقاسة، لكنهم باملقابل 

 .معلومات حول صدق احملك أو ثباتهمل يذكروا أي 
طوات املنهجية للتحقق من أن هناك قصورا ملحوظا من قبل الباحثني باتباع اخل -2

كما مل يتم   إىل البناء النظري للسمة املقاسة،صدق التكوين الفرضي، حيث مل يشر 
اشتقاق فرضيات مصاغة من اإلطار النظري، واستبخدم الباحثون جمموعة من الطرق 
للتحقق من التكوين الفرضي، حيث كانت الطريقة األكثر استبخداما هي طريقة االتساق 

، كما مت استبخدام طريقة %11.29مث املقارنة الطرفية بنسبة  %72.10سبة الداخلي بن
، واستبخدمت طريقة التحليل العاملي %29.12أخرى متثلت يف الصدق التقاريب بنسبة 

، بينما مل حتدد الطريقة يف استبخدام واحد فقط أي بنسبة %27.42بنسبة 
غري مناسبة بنسبة ولقد كانت طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي . 22.91%
 .%22.12، كما أن هذه الطرق مل تكن كافية بنسبة 21.72%
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 :بناءا على نتائج الدراسة احلالية فإن الباحثان يوصيان مبا يلي :الموصيات واإلقمراحات
  تركيز أساتذة قسم علم النفس وعلوم الرتبية الذين يقومون بتدريس مادة القياس

باعتبارها خطوة هامة من خطوات البحث  النفسي على خطوة مجع البيانات،
 .العلمي، وخاصة موضوع الصدق وكيفية التحقق منه

  تبصري طالب الدراسات العليا باألخطاء اليت قد يقع فيها الباحثني فيما يتعلق
بطرق التحقق من صدق أدوات القياس، من خالل تقومي الرسائل واألطروحات 

عرف على أمناط األخطاء الشائعة بني الباحثني اجلامعية املتوفرة يف القسم، وذلك للت
 .يف هذا اجملال بصورة عملية

  بناء أدوات القياس عقد ورشات ودورات تدريبية لطالب الدراسات العليا حول
 .كيفية التحقق من صدق أدوات القياسو 
  إجراء دراسات تقييمية دورية شاملة ملراحل بناء وتطوير االختبارات النفسية

 .ملستبخدمة يف الرسائل اجلامعية واألحباث املنشورة يف اجملالت العلميةوالرتبوية ا
 المراتج  

االجتاهات احلديثة لنظرية الصدق ومتضمناهتا التطويرية (: 0222)احممد بوزيان تيغزة  -
بحوث ندوة قسم علم النفس وكلية المربية لجامعة للقياس وتصميم االختبارات، 

 .، الرياضا المنمية الفردية والمجممعيةالملك سعود حول علم النفس وقضاي
حنو  -جتويد البحوث العلمية والرسائل اجلامعية (: 0220)احممد بوزيان تيغزة  -

المؤتمر العربي الدولي الثاني منهجية لتطوير آليات التنظري واألطر النظرية السائدة، 
 .، البحرينلضمان تجودة المعليم العالي

للطالب والباحثين في  –نفسي وتصميم أدواته القياس ال(: 0224)بشري معمرية  -
 .منشورات احلرب: ، اجلزائر0، طعلم النفس والمربية

، 2، طمناهج البحث الكمي والنوعي والمخملط(: 0221)رجاء حممود أبو عالم  -
 .دار املسرية: األردن

: ، القاهرة1، طالنظرية والمطبيق -القياس النفسي (: 2221)سعد عبد الرمحن  -
 .ر العريبدار الفك

 .مكتبة األجنلو املصرية: ، القاهرة9، طالقياس النفسي(: 0224)صفوت فرج  -
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القياس والمقويم المربوي والنفسي أساسياته (: 0222)صالح الدين حممود عالم  -
 .دار الفكر العريب: ، القاهرة2، طوتطبيقاته وتوتجهاته المعاصرة

األسس النظرية  –المربية القياس في علم النفس و (: 0227)عبد العزيز بوسامل  -
 .دار قرطبة للنشر والتوزيع: ، اجلزائر2، طوالمبادئ المطبيقية

أخطاء شائعة بني تصاميم البحوث الرتبوية والنفسية (: 2220)علي حامد الثبييت  -
، 2، السنة رسالة الخليح العربيوعالقة ذلك بالصدق اإلحصائي للنتائج وتعميمها، 

 .12-22، (77)ع
صدق البناء النظري ألدوات مجع املعلومات يف (: 2221)ثبييت علي حامد ال -

، رسالة الخليج العربيةالبحوث الرتبوية والنفسية وانعكاس ذلك على تفسري النتائج، 
 .90-24، (29)، ع22السنة 

تقويم طرق تقدير ثبات وصدق (: 0224)غادة بنت عبد القادر يار حممد خبش  -
سائل الماتجسمير بكلية المربية بجامعة أم أدوات القياس المسمخدمة في بعض ر 

 .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، مكة املكرمةالقرى
أساليب المحقق من ثبات وصدق (: 0222)نورة عبد الرمحن القضيب  -

االخمبارات المسمخدمة في رسائل الماتجسمير في اقسام علم النفس في بعض 
، رسالة ماجستري غري دراسة تقويمية مقارنة –عربية السعودية تجامعات المملكة ال

 .منشورة، جامعة امللك سعود بن عبد العزيز، كلية الرتبية، الرياض
- Anastasi, A & Urbina, S. (1997). Psychological testing, 7th 

ed; New York; prentice hall. 

- Messick, S. (1994b). Validity of psychological 

Assessment: Validation of Inferences from persons’ 

Response and Performances as scientific Inquiry into Score 

meaning. Princeton, N. J: Educational Testing Services. (ERIC 

No. ED 380466). 

- Messic, S. (1995b). Standards of Validity and the Validity 

of Standards in Performance Assessment. Educational 

Measurement: Issues and Practice, winter. 

- Witta, E. Lea and Daniel, Larry G. (1997). Implication for 

Teaching Graduate Students Correct Terminology for 
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Discussing Validity and Reliability Based on a Content Analysis 

of Three social Science Measurement Journals. Paper 

Presented at the annual meeting of the American 

Educational Research Association. Chicago. IL. March 24-28. 

(ERIC No. ED 408853). 

- Witta, E. Lea and Daniel, Larry G. (1998). The Reliability 

and Validity of Test Scores: Are Editorial Policy Changes 

Reflected in Journal Articles? Paper presented at the annual 

meeting of the American Educational Research Association. 
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 زياد رشيد.أ................المحليل العاملي الموكيدي لمقياس االكمئاب والقلق والضغط النفسي 

 

59 
 

 DASS21المحليل العاملي الموكيدي لمقياس االكمئاب والقلق والضغط النفسي 
 لدى عينة من تالمذة المرحلة الثانوية بالوادي

 زيــــاد رشيــــد. أ
  0جامعة وهران

 :ملخص
تسعى الدراسة الراهنة إىل اختبار مالءمة النموذج الثالثي املكونات ملقياس        

، من خالل البيانات املستمدة من عينة  DASS21لنفسي االكتئاب والقلق والضغط ا
مت حتليل . (ذكور 211اث، إن 099)تلميذا ( 727)من تالميذ املرحلة الثانوية ، بواقع 

( اهلرمي)ىل مث الدرجة الثانية البيانات عن طريق التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األو 
طابقة تدعم البنية الثالثية للمقياس يف البيئة وقد أشارت النتائج إىل أدلة ملؤشرات حسن امل

 .اجلزائرية على غرار البيئة األصلية بأسرتاليا
، التحليل العاملي التوكيدي، االكتئاب، القلق، الضغط النفسي: مفماحيةالكلمات ال
DASS21 . 

Abstract :  
            The current study seeks to test the suitability of the 

tripartite model components of The Depression, Anxiety and 

Stress Scale DASS21 (Lovibond,1995), through data derived 

from a sample of high school students, of which (404) pupils of 

whom (266) females and (138) males. The data by Confirmatory 

factor analysis model first-order and second-order Confirmatory 

factor analysis (hierarchical). The results showeda evidence of 

good indicators for the corresponding  supports the tripartite 

structure of the scale in the Algerian environment in haste of the 

original environment in Australia. 

Key words : Confirmatory factor analysis, Depression, Anxiety, 

Stress, DASS21. 
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 :مقدمة

االكتئاب من أكثر االضطرابات النفسية انتشاراً بني  القلق، تعد الضغوط النفسية،        
 املساعدة يف صفوف الطالب، كما أهنما أكثر االضطرابات النفسية شيوعًا بني طاليب

مراكز الرعاية األولية ويف املستشفيات بشكل عام، وقبل ما يقارب العقدين من الزمن مل 
أما يف  ،املراهقني لالضطرابات االكتئابيةيكن من املألوف احلديث عن تعرض األطفال و 

الوقت احلاضر فتشري العديد من الدراسات ليس فقط إىل انتشار االكتئاب وغريه من 
بات النفسية بني األطفال واملراهقني ،وإمنا إىل أن نسب انتشار هذه االضطرابات االضطرا

من اجملتمع يعانون إما القلق  %22وتشري الدراسات الوبائية أن . بينهم يف تزايد مستمر
وإما االكتئاب على مدار العام وأهنما يشكالن أعلى نسبة بني زوار العيادات النفسية يف 

إذ تتوافر مؤشرات دالة على ارتفاع  ومؤسسات الصحة النفسية،املدارس واجلامعات 
معدالت اإلصابة هبا خاصة خالل سين املراهقة والشباب ، واليت متثل أهم مراحل احلياة 

ويكفي ذلك كدليل آخر على أن  (029: 0222غريب،)من ناحية العمل واإلنتاج 
ميالين  " ذه احلقيقة هو قول العامل اليوم يعيش عصر االكتئاب، ولعل أبل  تعبري عن ه

أحد علماء النفس بأن املعاناة اليت تسببت لإلنسانية من أثار االكتئاب النفسي " كالين 
      (.1: 0220الشربيين ،) تفوق تلك اليت نتجت عن بقية األمراض األخرى جمتمعة 

بأن الضغط النفسي والقلق اليوم من أكثر  Servant(2012)ويؤكد كذلك         
مشاكل الصحة النفسية انتشاراً، وأن الضغط النفسي واألحداث الضاغطة املستمرة طويالً 
تؤدي إىل ظهور اضطرابات القلق، ويضيف بأن كل الدراسات تشري إىل وجود القلق 
واالكتئاب كاعتالل مشرتك وعايل، كما ميكن لألحداث الضاغطة أن يكون هلا تأثري كبري 

ء يف مرحلة الطفولة أو املراهقة أو يف وقت الحق يف مرحلة يف تطور اضطراب القلق، سوا
أن االكتئاب والقلق  Ali (2008)، ويضيف ( Servant ,2012:75-01) .البلوغ

والضغط النفسي من أهم االضطرابات األكثر شيوعًا وتعاماًل من قبل علماء النفس 
                         .                      (Ali Asghari et al ,2008)اإلكلينيكي 

إال أنه جيب التفرقة بني  %2ومبا أن نسبة االكتئاب يف العامل تصل إىل حوايل         
إذ ال تشكل األعراض  أعراض االكتئاب واليت تعّد أكثر انتشاراً وبني اضطراب االكتئاب،
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إال إن  قتصادية،مرضًا ولكن تٌعّد هذه األعراض تفاعاًل للظروف االجتماعية والثقافية واال
، وعلى الرغم (777: 0220 اخلواجة،)إمهاهلا قد حيوهلا إىل اضطرابات اكتئابية مزمنة 

من أن األحباث تشري بقوة إىل أن ظواهر مثل االكتئاب والقلق هي ظواهر عاملية إال إن 
هناك أدلة على أن األعراض ميكن التعبري عنها بشكل خمتلف يف الثقافات املبختلفة 

(Miriam and F.Lovibond : 06) . ( 2222)كما أكد كٍل من كالرك وواطسون
بأن القلق واالكتئاب اعتربا من قبل الباحثني بأهنا متمايزة على مستوى املفهوم ومع ذلك 
جرت حماوالت عديدة من طرف الباحثني لتحديد هذه الرتكيبات باستبخدام االستبيانات 

رت النتائج درجات عالية من التداخل بني مفهوم ودرجات التقييم السريري وكثرياً ما أظه
وكما عربت وجهات النظر املعاصرة على بنية االنفعاالت السلبية، واليت  القلق واالكتئاب،

تعود نشأهتا إىل حد كبري من خالل املراقبة أو املتابعة املوثوقة جيدًا لعشرات األدوات 
 واليت متيل إىل االرتباط إىل حد كبري، ،ممة لقياس حاالت االكتئاب والقلقاملبختلفة املص

 Brown et))ووجود معدالت عالية من االعتالل املشرتك بني القلق واضطرابات املزاج 
al, 1997: 80 .                                                        

يه العديد ومن بني أهم املقاييس شائعة االستبخدام يف هذا اجملال والذي أجريت عل       
من الدراسات للكشف عن بنائه العاملي وخصائصه السيكومرتية مقياس االكتئاب والقلق 

 .   DASS21والضغط النفسي 
 Miriam)"مرييام توق وبيرت لويف بوند"ومن أهم هذه الدراسات دراسة كٍل من       

Taouk and peter F.Lovibond) اس واليت هدفت إىل تطوير النسبخة العربية ملقي
، وتقييم DASS21والنسبخة املبختصرة DASS42 االكتئاب والقلق والضغط النفسي

شبخصاً  002خصائصها السيكومرتية على عينة من املهاجرين العرب بأسرتاليا وعددهم 
شبخصاً، أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي اليت مت  402وعينة أسرتالية مكونة من 

 Lisrelباستبخدام برنامج  بيق النسبخة العربية للمقياس،إجراءها على العينة العربية بتط

النموذج األول املفرتض هلذا املقياس هو فرضية العامل الوحيد أسفرت عن : ، التايل8.3
χ): مؤشرات حسن املطابقة التالية 

2 (819)=2070.5,p<0.05.GFI 0.66 مما يدل ،
ج الثاين املفرتض على أساس على وجود تباين كبري بني النموذج والبيانات، أما النموذ 
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χ): عاملني سجل مؤشرات حسن املطابقة التالية
2 (818)=1993.9,p<0.05.GFI 

: ، أما النموذج الثالث املفرتض لثالثة عوامل سجل مؤشرات حسن مطابقة التالية) 0.67
(χ

2 (816)=1867.29,p<0.05.GFI 0.68 ( أما التحليل التوكيدي الثاين الذي ،
: نة االسرتالية  بتطبيق النسبخة االجنليزية، حيث سجلت النتائج التاليةأجري على العي

χ: )النموذج األول لعامل واحد سجل مؤشرات حسن مطابقة كالتايل
2 

(819)=9013,p<0.05.GFI 0.59  أما النموذج الثاين لعاملني فقد سجل مؤشرات ،
χ) :حسن مطابقة التالية

2 (818)=5031.5,p<0.05.GFI 0.72  (، ما النموذج أ
χ): الثالث  املفرتض على أساس ثالثة عوامل سجل مؤشرات حسن مطابقة التالية 

2 

(816)=4188.3,p<0.05.GFI 0.76  (، ،كما نالحظ أنه يف كال النسبختني  وهكذا
أن منوذج ثالثة عوامل أفضل بكثري من منوذج العامل الواحد والعاملني، كما أن النسبخة 

 . ل نسبياً من النسبخة االجنليزيةالعربية أظهرت نتائج أق
 Arturo Bados,Antonio Solans and)ويف دراسة أجراها كٍل من        

Raquel Andrés,2005 .) بعنوان اخلصائص السيكومرتية للنسبخة االسبانية ملقياس
طالبًا جامعياً  122على عينة متكونة من  (DASS)االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

طالباً  91طالبة و 024الثالثة علم النفس جبامعة برشلونة باسبانيا، منهم  يدرس يف السنة
من  01وعينة من مخسة وثالثني مريضًا بوحدة العالج السلوكي جامعة برشلونة ،منهم 

استبخدمت يف هذه الدراسة عدة . شبخصًا االكتئاب 20يعانون من اضطرابات القلق  و
-SCL)قائمة األعراض املرضية : وهي اعدي،مقاييس للتحقق من الصدق التقاريب والتب

90-R) قائمتا بيك لالكتئاب الثانية ،(BDI-II)  والقلق(BAI) قائمة االنفعاالت ،
مجيع املقاييس املستعملة يف هذه الدراسة هي مقننة . (PANAS)االجيابية والسلبية 

يس داللة ومكيفة على البيئة اإلسبانية، أكدت نتائج معامالت االرتباط بني املقاي
إحصائية، أما نتائج الصدق التمييزي كانت مرضية على الرغم من أن مقياس القلق أظهر 
عدم متييزه للذين يعانون من اضطرابات القلق واالكتئاب، أظهر التحليل العاملي 

فرضية النموذج األول املبنية على عاملني بينت  (DASS42)التوكيدي للمقياس النسبخة 
χ) :تاليةمؤشرات املطابقة ال

2(816)=2327,p<0.001,RMSEA0.07, 
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CFI0.79 ,GFI0.74 ) ، أما النموذج الثاين والذي أفرتضه الباحث للمقياس وهو
 :حسن املطابقة التالية النموذج ثالثي العوامل فسجل مؤشرات

χ
2(816)=2.250,p<0.001,RMSEA0.07, CFI0.79 ,GFI0.74)  )  

ساندهتا للنموذج الثالثي العوامل للنسبخة الكاملة أكدت النتائج السابقة على م        
للمقياس، كما أفرتض الباحث نفس الفرضيات األوىل على النسبخة املبختصرة سجلت 

 منوذج العاملني: وهي على التوايل ،ات حسن املطابقة النتائج التاليةمؤشر 
(χ

2(156)=520.3,p<0.001,RMSEA0.070, CFI0.87 ,GFI0.87 ) أما،
χ (0.89:ثة عوامل فسجلمنوذج الثال

2(186)=431.4,p<0.001,RMSEA0.061, 

CFI0.89 ,GFI) للنموذج الثالثي العوامل ، فاملالحظ هلذه النتائج يرى كذلك موافقتها
أهنا مقبولة، ولكن  (DASS21)، إال أنه ميكن اعتبار نتائج النسبخة املبختصرة للمقياس

لدراسة أن بيانات النسبخة املبختصرة ليست مبا فيه الكفاية، وينبغي اإلشارة يف هذه ا
 .استبخرجت من تطبيق النسبخة الكاملة 

بعنوان الصدق ( Ramasawmy,S,fort,I and Gilles,P-Y.2012) دراسة        
على عينة من  (DASS21)الداخلي واخلارجي ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

فت الدراسة إىل اختبار والتحقق من مرسيليا، هد( جامعة أيكس)املراهقني يف موريشيوس 
النسبخة  (DASS21)اخلصائص السيكومرتية ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 
تلميذاً مراهقاً  2219الفرنسية على عينة من املراهقني يف موريشيوس، تكونت العينة من 

مقياس  :طبقت عليهم املقاييس التالية . سنة 27.1ذكوراً متوسط أعمارهم  112منهم 
، مقياس القلق الظاهري لألطفال (DASS21)االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

(RCMAS)،  قائمة االكتئاب لألطفال(MDI-C)،  قائمة املواقف العصبية
(CISS)مت إجياد ثالثة عوامل فسرت  ، بعد إجراء التحليل العاملي االستكشايف

أكدت  (CAF)لعاملي التوكيدي كما أن نتائج التحليل ا   .من التباين الكلي 71.0%
χ) :الثالثة نموذج متطابق مع العواملعلى أن ال

2=345.7,df 
184;CFI=0.94;RMSEA=0.042; SRMR=0.039). 
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سوف تركز البحوث املستقبلية  (Ramasawmy,S et al,2012:6 )وحسب  
 .على العمليات املعرفية اليت ينطوي عليها االكتئاب والقلق 

ميكننا حتديد هدف رئيسي للدراسة الراهنة  الدراسات السابقةى ماسبق و عل وبناءا        
هو التحقق من البنية العاملية والنموذج الثالثي املفرتض ملقياس االكتئاب والقلق والضغط 

لة الثانوية يف البيئة األصلية ، من خالل بيانات عينة من تالميذ املرح  DASS21النفسي
دام طريقة التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األوىل والدرجة ، باستبخيف البيئة اجلزائرية

للتحقق من الصدق البنائي للمقاييس املبختلفة اليت مت بنائها يف ضوء أطر (. اهلرمي)الثانية 
 .( MacCllun and Austin,2000) نظرية سابقة

 :مشكلة الدراسة وفرضياتها 
فسية والرتبوية يف البيئة العربية والبيئة إن املتمعن يف الدراسات والبحوث الن         

اجلزائرية على وجه اخلصوص يدرك القصور الشديد، ورمبا الندرة يف الدراسات اليت تتعرض 
، فرمبا يصلح ال بعد تطبيقها على عينات عربيةلتدعيم أو تفنيد النظريات العاملية يف اجمل

نفسه إذا ما طبق على لنموذج ، وال يصلح اصف أداء معني يف جمتمع غريب حمددمنوذج ي
آخذين يف االعتبار ندرة الدراسات عرب الثقافية بني اجملتمعات الغربية  ،عينات عربية

واجملتمعات العربية مما يفرض حاجة ملحة إىل إعادة الدراسات اليت أجريت يف بيئات 
البنية إىل أن فرضية وجود ( 0229)وهو ما ذهب إليه هاميلتون. غربية على عينات عربية

املتكافئة بني الثقافات املبختلفة اليت جرت دراستها فإن القيام باملقارنات بني الدراسات 
عرب الدول، عرب الثقافات وعرب اللغات أساسي فاستبخدام اختبار غري متكافئ البنية هو 

 (.227-02: 0229هاميلتون،)أكثر األخطاء أمهية يف البحث عرب اللغات املبختلفة 
 :ديد حتاول الدراسة احلالية اإلجابة األسئلة ، اآلتيةو بالتح      

هل حتتفظ النسبخة العربية املعّدلة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي بنفس . 2
األبعاد االكتئاب والقلق والضغط النفسي بعد إجراء التحليل العاملي التوكيدي من 

 بالوادي؟الدرجة األوىل على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية 
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هل حتتفظ النسبخة العربية املعّدلة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي بنفس . 0
األبعاد االكتئاب والقلق والضغط النفسي بعد إجراء التحليل العاملي التوكيدي من 

 على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية بالوادي؟( اهلرمي)الدرجة الثانية 
 :فرضيات الدراسة 

ظ النسبخة العربية املعّدلة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي بنفس األبعاد حتتف. 2
االكتئاب والقلق والضغط النفسي بعد إجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األوىل 

 .على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية بالوادي 
قلق والضغط النفسي بنفس األبعاد حتتفظ النسبخة العربية املعّدلة ملقياس االكتئاب وال. 0

االكتئاب والقلق والضغط النفسي بعد إجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية 
 .على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية بالوادي ( اهلرمي)

 :حدود الدراسة وطريقة تحليل البيانات 
ا من بيانات عينة من تالميذ مت تطبيق الدراسة، واستبخراج نتائجها وتفسريه        

، يدرسون بأربعة  0221/0227املرحلة الثانوية مبدينة الوادي ، خالل املوسم الدراسي
ثانوية بوشوشة، ثانوية عبد العزيز الشريف، ثانوية :) ثانويات من مدينة الوادي ، وهي 
 (.السعيد عبد احلي،ثانوية علي عون

 احلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية   جاستبخدم الباحث يف حتليل النتائ        

SPSS V21  ومنهجية النمذجة باملعادلة البنائية بتقنية التحليل العاملي التوكيدي من ،
الدرجة األوىل واهلرمي ، باستعمال أشهر الربامج اإلحصائية ، وهو برنامج أو حزمة  

Amos v22  املتبخصصة يف النمذجة باملعادلة البنائية(SEM).  وتقدير بارامرتات
 Maximum Likelihood (أقصى األرجحية)النموذج بطريقة االحتمال األقصى 

(ML)  ، والذي يعطي جمموعة من مؤشرات لتقدير جودة املطابقة واليت تتبناها حزمة
Amos v22  واليت سنتطرق إىل بعضها وخصائصها ودرجة القطع لكل مؤشر ، أي ،

موذج على مطابقة من افتقاره هلا ، كما أوردها كل من القيمة اليت تفصل بني توفر الن
(james L.Arbuckle,2011 :601-616)) (Hooper,D et al,2008 :53 

 :،كاآليت وهي (012-002: 0220تيغزة ، )و ( 044: 0222تيغزة،)و
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يعترب من أفضل املؤشرات : (RMSEA) الجذر المربيعي لمموسط خطأ االقمران. 0 
تدل ( 2.22)فالقيمة اليت تقل عن   .املضاهاة تفوقه وأداءه اجليد  واليت أظهرت دراسات

تدل على وجود خطأ ( 2.21)إىل ( 2.22)على مطابقة جيدة، والقيم اليت ترتاوح من 
تدل على ( 2.22)إىل ( 2.21)تقارب معقول يف اجملتمع، والقيم اليت ترتاوح من 

ونستنتج .دلت على مطابقة سيئة (2.22)وإذا جتاوزت قيم املؤشر . مطابقة غري كافية
مؤشر سوء املطابقة حبيث إن القيمة صفر تدل على   (RMSEA)من ذلك أن مؤشر

 .أفضل مطابقة ممكنة ، وكلما ارتفعت قيمتها كلما قلت جودة املطابقة وازدادت سوءا
. يعترب من أفضل املؤشرات القائمة على املقارنة :(CFI)مؤشر المطابقة المقارن . 6

ة عملية تنطبق على هذا املؤشر ومؤشرات املقارنة األخرى، فإن القيمة اليت تتعدى كقاعد
ميكن أن تدل على مطابقة معقولة لنموذج البحث أو املفرتض، علما بان قيم ( 2.22)

  . هذا املؤشر ترتاوح من الصفر إىل الواحد الصحيح
 (NNFI)املعياري  ويسمي أحيانًا مبؤشر املطابقة غري :(TLI)لويس -مؤشر تاكر. 2

 .(CFI)وقيمة تأويله يسري على شاكلة مؤشر
2)كاي مرب  . 4

χ) : هو أعرق مقياس لتقدير مدى حسن املطابقة ، فكلما ازدادت
وبالتايل يعترب مربع كاي مؤشرًا لسوء . قيمة مربع كاي ، فإن مطابقة النموذج تزداد سوءا
يمته كلما تدهورت مطابقة النموذج املطابقة وليس حلسن املطابقة ألنه كلما ارتفعت ق

غري أن مربع كاي ينطوي على عيوب كثرية، ولذلك ينصح باستعماله . املفرتض للبيانات
 .مبعية مؤشرات أخرى حلسن املطابقة

وتجذر مموسط مربعات البواقي المعيارية  (RMR)تجذر مموسط مربعات البواقي . 5
(SRMR) : 

يعترب من مؤشرات سوء املطابقة ، فإذا اخنفضت  من مؤشرات املطابقة اهلامة حيث      
قيمته حبيث تساوي صفرا دل ذلك على مطابقة تامة للنموذج املفرتض ، وكلما ارتفعت 

ال تقل عن  (SRMR)وتدل قيمة مؤشر املطابقة . قيمته دل ذلك على مطابقة سيئة
 .على مطابقة جيدة عموماً ( 2.2)
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ومؤشر حسن المطابقة المصحح  (GFI)مؤشر حسن أو تجودة المطابقة . 2
(AGFI)  ومؤشر حسن المطابقة االقمصادي(PGFI) : يرتاوح جمال هذه املؤشرات

من الصفر إىل الواحد الصحيح ، حبيث أن قيم هذه املؤشرات القريبة من الواحد تدل 
على مطابقة جيدة والقريبة من الصفر تدل على مطابقة رديئة للنموذج النظري أو 

اليت  (AGFI)ومؤشر  (GFI)رشادات تقريبية عملية، فإن قيمة كل مؤشروكإ. املفرتض
أما بالنسبة . تدل على مطابقة النموذج املفرتض للبيانات( 2.22)تساوي أو تتجاوز 

( 2.9ومن األفضل أن تتعدى قيمته) 2.2فينبغي أن تتجاوز قيمته  (PGFI)ملؤشر 
 . للداللة على جودة مطابقة النموذج للبيانات

فهو  : Hoelter’s Critical N(CN)ؤشر حجم العينة الحرج لهولمر م. 0
 تلف عن املؤشرات املبختلفة السابقة ألنه يركز مباشرة على كافية حجم العينة املستعملة 

وتعترب مطابقة النموذج املفرتض للبيانات مرضية أو  . بداًل من الرتكيز على كفاية املطابقة
 (.022)أكرب من  (CN)كافية إذا كانت قيمة مؤشر 

 : مجمم  وعينة الدراسة
ثانويات ( 22)تلميذا وتلميذة، يتوزعون على  4442تكون اجملتمع األصلي من          

سحبت عينة عشوائية مكونة من (. الثالثة ثانوي ،الثانية ،األوىل) وثالث مراحل دراسية
مبتوسط ( %92.1نسبته  ما ىثأن 099و %17.2ا ما نسبته ر ذك 211)تلميذا  727

 . سنة 0.29، واحنراف معياري قدره سنة 21حسايب ألعمار العينة 
 :أدوات الدراسة 

( DASS21)استبخدم الباحث مقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي         
اليت أعدها  (DASS42)النسبخة العربية املبختصرة املستبخرجة من تطبيق النسبخة الكاملة

 -سيدين -يو ساوث ويلز جبامعة ن (Lovibond,Lovibond ;1995) "لويف بوند " 
اعتمادنًا على العديد من املقاييس املوجودة، وكذلك استبيان حتليل . بأسرتاليا
يتكون  .( Self-Analysis Questionnaire SAQ,S,Lovibond 1989)الذات
، وهو عبارة بندا 02بندا ونسبخة خمتصرة مكونة من  70س يف صورته األصلية من املقيا

عن استبيان تتم االستجابة عليه من خالل التقرير الذايت صمم لقياس األعراض األساسية 
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تتوزع بنود هذا املقياس . لالنفعاالت الوجدانية السلبية االكتئاب، القلق، الضغط النفسي
بندا يف النسبخة الكاملة 27" االكتئاب "املقياس األول لقياس : على ثالثة مقاييس فرعية 

، شعور باليأسنسبخة املبختصرة لتقييم اضطراب املزاج ، فقدان األمل والبنود لل 24و
فقدان االستمتاع  واملشاركة ،/ ، فقدان االهتمامفاض قيمة احلياة، احتقار الذاتاخن

، قصور ذايت ،العجز،الكسل واخلمول، أما املقياس الفرعي الثاين لقياس وانعدام التلذذ
 ،ةبنود للنسبخة املبختصرة لتقييم االستثارة الذاتي 24وبندا يف النسبخة الكاملة 27" القلق"

التأثر اجلسمي احلركي، تأثري التجارب الشبخصية يف حالة القلق، أما  ،القلق املوقفي
بنود للنسبخة  24بندا يف النسبخة الكاملة و27" الضغط النفسي"املقياس الثالث لقياس 

الغري حمددة، صعوبة االسرتخاء، املبختصرة، لتقييم مستوى احلساسية لالستثارة املزمنة 
تتم . االستثارة العصبية والتهيج، القابلية لالستثارة واهليجان ورّد الفعل املفرط، نفاذ الصرب

ال ينطبق بتاتاً، ينطبق بعض :)اإلجابة على بنود املقياس وفق مدرج رباعي،وهي 
مدى انطباق  األوقات، ينطبق علّي بدرجة ملحوظة، ينطبق معظم األوقات،واليت تقيم

 .على التوايل ( 2،2،0،1)وتعطى الدرجات ( هذا الشعور يف األسبوع املاضي
 :عرض ومناقشة نمائج الدراسة 

حتتفظ النسبخة  : "عرض ومناقشة نمائج الفرضية األولى المي تنص على أنه. أوالا 
والقلق  العربية املعّدلة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي بنفس األبعاد االكتئاب

والضغط النفسي بعد إجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األوىل على عينة من 
 ".تالميذ املرحلة الثانوية بالوادي 

وبناء على اإلطار النظري و الدراسات واألحباث السابقة، مت افرتاض أن مجيع            
، ويف (، والضغط النفسي االكتئاب ، والقلق: )البنود تنتظم حول ثالثة عوامل، وهي

ضوء افرتاض التطابق بني مصفوفة التغاير للمتغريات الداخلة يف التحليل واملصفوفة 
، تنتج العديد من املؤشرات الدالة (املستهلكة من قبل النموذج)ملفرتضة من قبل النموذج 

وئها على جودة هذه املطابقة واليت يتم قبول النموذج املفرتض للبيانات أو رفضه يف ض
أدناه النموذج ( 20)و( 22)ويوضح الشكالن رقم .واليت تعرف مبؤشرات جودة املطابقة
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 التبخطيطي ملسارات النموذج العاملي الذي أخذناه من نتائج احلزمة اإلحصائية
Amos.v22  

 
قيم بارامرتات النموذج و " آموس"يوضح مسار ختطيطي مستقطع من نتائج  (10)الشكل رقم 

 املعيارية بإجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األوىلبوحداهتا غري 
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قيم بارامرتات النموذج و  "آموس "طيطي مستقطع من نتائج يوضح مسار خت (16)الشكل رقم 

 .بإجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األوىل بوحداهتا املعيارية
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أما اخلطوة الثانية واليت قام هبا الباحث وهي تفحص مؤشرات حسن املطابقة         
بعض املؤشرات حلسن ( 22)حيث يظهر اجلدول رقم  املسجلة للنموذج املفرتض،

للنسبخة  املطابقة للنموذج املفرتض بإجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األوىل
 . DASS21  املبختصرة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي

 مؤشرات حسن المطابقة للنموذج الهرمي المفمرض لبنية مقياس: يوضح( 10)تجدول رقم 
DASS21. 

 املدى املثالية للمؤشر قيمة املؤشر مؤشرات حسن املطابقة

2) .النسبة االحتمالية ملربع كاي 
χ) 

2 
χ =444.104 
df = 010 

 =Pدال إحصائياً 
1.111 

 .أن تكون غري دالة

مؤشر نسبة درجة احلرية ملربع كاي 
(df/2

χ) 6.452  تطابق تام 0أقل من. 

اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ 
 .مطابقة جيدة 2.22أقل من  1.121 (RMSEA). االقرتان

جذر متوسط مربعات البواقي 
.(RMR) 1.22  تدل على مطابقة  2.2أقل من

 .جيدة
مؤشر حسن أو جودة املطابقة 

.(GFI) 1.20 2.22تساوي أو تتجاوز القيمة 
. 

مؤشر حسن املطابقة 
 2.22تساوي أو تتجاوز القيمة 1.12 (AGFI).املصحح

. 
 .مؤشر حسن املطابقة االقتصادي

(PGFI) 1.06  2.2أن يتجاوز القيمة 
 .2.9واألفضل أن تتجاوز

 .2.22لقيمة القريبة من ا 1.11 (CFI ).مؤشر املطابقة املقارن
 .2.22أكرب من القيمة  1.11 (IFI ).مؤشر املطابقة التزايدية

 . 2.22أكرب من القيمة  1.12 (TLI)لويس  -مؤشر تاكر
مؤشر املطابقة املقارن 

 2.22تساوي أو أعلى من  1.02 (PCFI).االقتصادي

مؤشر حجم العينة احلرج هلولرت 
.(N) 611  022القيمة أكرب من 

( james L.Arbuckle,2011 :601-616): اعتماداً على جدول من اجناز الباحث*
Hooper,D et al,2008 :53-60) ( ( 044-222: 0222تيغزة،)و

 (.012-002: 0220تيغزة،)و
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عدم مالءمة النموذج مالءمة مقبولة للبيانات، ( 22)يتضح من اجلدول رقم          
ن هذا املؤشر ينطوي على عيوب كثرية، ولذلك فمؤشر مربع كاي دال على الرغم من أ

ينصح باستعماله مبعية مؤشرات أخرى حلسن املطابقة ومن ذلك حساسيته حلجم 
معامالت االرتباط، ومعامالت االرتباط املرتفعة تؤدي إىل ارتفاع قيمة مربع كاي، كما أن 

مناسبًا ملطابقة  ، حبيث يعترب مقياساً (222: 0222تيغزة،)مربع كاي يتأثر حبجم العينة 
وأن الداللة اإلحصائية تكون أقل  022إىل  222النموذج حلجم عينة ترتاوح بني 
، وبالرغم من أن قيمة (171: 0220تغيز،)  022استقرارًا مع حجم عينة أكرب من 

ضمن املستوى الذي يدل على   RMSEAمؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتان  
والعليا  2.221=الدنيا  مل خترج عن حدود الثقة واليت 2.29حسن املطابقة 

اليت تدل على جودة املالئمة ، وبالتايل فهي أقل من درجة القطع القيمة 2.294=
df/2نسبة درجة احلرية ملربع كاي  إال أن قيمة مؤشر ،2.21

χ   وهي  0.721تساوي
 1ود الثقة املقدرة بـ بالرغم أهنا اليت مل خترج عن حد 0مرتفعة على القيمة اجليدة أقل من 

، وارتفاع مؤشر جودة (james L.Arbuckle.2011:601-616)واليت اقرتحها كٍل من 
، 2.92أو  2.22ة الدنيا احملددة بـعلى القيمPCFI ومؤشر PGFIاملطابقة االقتصادي 

 ، إال أن مؤشر املطابقة املقارن2.22يساوي  GFIورغم أن مؤشر حسن املطابقة 
CFIقة التزايديومؤشر املطاب  TLI  قيمها بعيدة عن الواحد، واليت حيددها كٍل من

Hooper,D et al,2008 :53-60)  (مما يدل على أن هناك بعض التناقض  ،2.22بـ
 .بني النموذج والبيانات

ولتحسني مالءمة النموذج راجع الباحث مصفوفة البواقي املعيارية ملعرفة السبب يف        
ويتضح من قيم البواقي املعيارية أهنا منبخفضة  ائج مؤشرات املالءمةالتناقض النسيب يف نت

حيث أشارت قيم ( 0.21)القيمة ولكنها أحيانًا ارتفعت عن القيمة احلرجة املقدرة بـ
( 72،20)البواقي املعيارية إىل ارتفاع التغاير أو االرتباط بني خطأ قياس البنود 

( 09،21)و( 24،02)و( 09،02)و( 02،20)و( 02،20)و( 01،20)و
 (.20،00)و
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أن معامالت االرتباط أو التغاير من خالل ( 20)ويظهر من خالل الشكل رقم       
، وبني 2.20االكتئاب والضغط النفسي : الدرجات املعيارية بني املقاييس الفرعية كالتايل

 ، وهي معامالت ارتباط2.11، وبني القلق والضغط النفسي بـ2.12االكتئاب والقلق بـ
، وتعزز فرضية بني العوامل أو املقاييس الثالثةتتماشى مع توقعات الباحثان للعالقة 

التمايز النسيب بني العوامل الثالثة حبيث يتضح أن لكل عامل هوية متيزه نسبياً عن العامل 
وبالتايل تربهن نتائج معامالت االرتباط على أن العالقة بني االنفعاالت الوجدانية . اآلخر
الضغط النفسي هي عالقة ارتباط، وهذا ما أكده األدب  ،القلق ،االكتئاب: ةالسلبي

 .أكدته البحوث اإلكلينيكيةالنظري و 
كما يظهر الشكل أن هناك تشبعات مرتفعة ملؤشرات االكتئاب والقلق والضغط      

 الضغط النفسي ،القلق ،االكتئاب: متتع العوامل أو األبعاد الثالثةالنفسي مما يدل على 
على الصدق التقاريب ألن كل العوامل السابقة تربطها عالقات قوية مبؤشراهتا اليت وظفت 

 . لقياسها
حتتفظ النسبخة  : "عرض ومناقشة نمائج الفرضية الثانية المي تنص على أنه. ثانياا 

العربية املعّدلة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي بنفس األبعاد االكتئاب والقلق 
على ( اهلرمي)النفسي بعد إجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية  والضغط

 ".عينة من تالميذ املرحلة الثانوية بالوادي
، وفرضية عاملي التوكيدي من الدرجة األوىلوبناءا على نتائج التحليل ال             

هرمية بني الذي اهتدى إىل تصور وجود بنية  (Lovibond, 1995)صاحب املقياس 
. العوامل الكامنة الثالثة واليت تعكس التفكري املعاصر لبنية االنفعاالت الوجدانية السلبية

ويف ضوء افرتاض التطابق بني مصفوفة التغاير للمتغريات الداخلة يف التحليل واملصفوفة 
الة ، تنتج العديد من املؤشرات الد(املستهلكة من قبل النموذج)ملفرتضة من قبل النموذج 

على جودة هذه املطابقة واليت يتم قبول النموذج املفرتض للبيانات أو رفضه يف ضوئها 
أدناه النموذج ( 27)و(  21)ويوضح الشكالن رقم .واليت تعرف مبؤشرات جودة املطابقة

التبخطيطي ملسارات النموذج العاملي الذي أخذناه من نتائج احلزمة اإلحصائية 
Amos.v22 . 
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وقيم بارامرتات النموذج " آموس"يوضح مسار ختطيطي مستقطع من نتائج  (12)الشكل رقم 

 .بوحداهتا املعيارية بإجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية أو اهلرمي
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وقيم بارامرتات النموذج " آموس"يوضح مسار ختطيطي مستقطع من نتائج  (14)الشكل رقم 

 .جراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية أو اهلرميبوحداهتا غري املعيارية  بإ
     

ملطابقة أما اخلطوة الثانية واليت قام هبا الباحث وهي تفحص مؤشرات حسن ا  
بعض املؤشرات حلسن ( 20)، حيث يظهر اجلدول رقم املسجلة للنموذج املفرتض

كيدي من الدرجة الثانية أو اهلرمي املطابقة للنموذج املفرتض بإجراء التحليل العاملي التو 
 .DASS21  للنسبخة املبختصرة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي
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 يوضح مؤشرات حسن المطابقة للنموذج الهرمي المفمرض لبنية مقياس( 16)والجدول رقم 
DASS21. 

 املدى املثالية للمؤشر قيمة املؤشر  مؤشرات حسن املطابقة 
2) .ربع كاي النسبة االحتمالية مل

χ) 2 
χ = 241.512  

df = 012 
دال إحصائياً   P= 

1.111 

 .أن تكون غري دالة

مؤشر نسبة درجة احلرية ملربع كاي 
(df/2

χ) 
 .تطابق تام 0أقل من  0.104

. اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتان
(RMSEA) 

مطابقة  2.22أقل من  1.140
 .جيدة

جذر متوسط مربعات البواقي 
.(RMR) 

تدل على  2.2أقل من  1.150  
 .مطابقة جيدة

مؤشر حسن أو جودة املطابقة 
.(GFI) 

تساوي أو تتجاوز  1.22
 . 2.22القيمة

مؤشر حسن املطابقة 
 (AGFI).املصحح

تساوي أو تتجاوز  1.20
 . 2.22القيمة

 .مؤشر حسن املطابقة االقتصادي
(PGFI) 

 2.2أن يتجاوز القيمة  1.04
واألفضل أن 

 .2.9تتجاوز
القيمة القريبة من  1.22 (CFI ).مؤشر املطابقة املقارن

2.22. 
 .2.22أكرب من القيمة  1.22 (IFI ).مؤشر املطابقة التزايدية

 2.22أكرب من القيمة  1.26 (TLI)لويس  -مؤشر تاكر
. 

مؤشر املطابقة املقارن 
 (PCFI).االقتصادي

تساوي أو أعلى من  1.16
2.22 

 022القيمة أكرب من  600 (N).حلرج هلولرت مؤشر حجم العينة ا
 james L.Arbuckle,2011 :601-616 )Hooper,D:داً علىجدول منجز معتم*

et al,2008 :53-60  012-002: 0220تيغزة،و  044-0222:222تيغزة،و.) 
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إىل مالءمة النموذج مالءمة جيدة للبيانات، رغم ( 20)يتضح من اجلدول رقم          
، ولذلك ينصح هذا املؤشر ينطوي على عيوب كثريةع كاي دال إال أن أن مؤشر مرب

ك حساسيته حلجم معامالت باستعماله مبعية مؤشرات أخرى حلسن املطابقة ومن ذل
ومعامالت االرتباط املرتفعة تؤدي إىل ارتفاع قيمة مربع كاي، كما أن مربع كاي  ،االرتباط

ث يعترب مقياسًا مناسبًا ملطابقة النموذج ، حبي(222: 0222تيغزة،)ر حبجم العينة يتأث
وأن الداللة اإلحصائية تكون أقل استقرارًا مع  022إىل  222حلجم عينة ترتاوح بني 
،إال أن قيمة مؤشر اجلذر الرتبيعي ( 171: 0220 تيغزة،) 022حجم عينة أكرب من 
التامة ضمن املستوى الذي يدل على حسن املطابقة   RMSEAملتوسط خطأ االقرتان  

والعليا  2.212=قة الدنيا ، والذي مل  رج عن حدود الث2.22وهو أقل من  2.274
اليت تدل على جودة املالئمة ، وبالتايل فهو أقل من درجة القطع القيمة 2.227=

df/2نسبة درجة احلرية ملربع كاي  ، كما أن قيمة مؤشر2.21
χ   وهي  2.147تساوي

 james)لى تطابق النموذج املفرتض مع البيانات واليت تدل ع 0قيمة جيدة أقل من 

L.Arbuckle.2011:601-616) ، كما سجلنا ارتفاع ملؤشر جودة املطابقة
، كما أن 2.92أو  2.22على القيمة الدنيا احملددة بـPCFI ومؤشر PGFIاالقتصادي 

 ذج األولارتفعت قيمته كذلك على القيمة املسجلة يف النمو  GFIمؤشر حسن املطابقة 
ومؤشر CFI ، كما ارتفعت قيم مؤشر املطابقة املقارن2.21حيث وجدناها تساوي 

على التوايل، واليت حيددها كاٍل من  2.20و 2.21إىل TLIاملطابقة التزايدي 
Hooper,D et al,2008 :53-60)  (مما يدل على أن مؤشرات حسن 2.22بـ ،

أفضل بكثري باملقارنة مع مؤشرات  املطابقة للنموذج العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية
أن تأثري العامل ( 21)يظهر من خالل الشكل رقم و  .حسن املطابقة للنموذج األول

ل بالقيمة اهلرمي العام وهو االنفعاالت الوجدانية السلبية على عامل القلق من الدرجة األو 
رجات من خالل الد 2.21، وعامل الضغط النفسي بـ2.19، وعامل االكتئاب بـ2.12
على  20.211،2.291،9.920: فقد جاءت كالتايل" ت"قيم اختبار أما .املعيارية 
وهي قيم مجيعها دالة عند مستوى ،(قلق، االكتئاب، والضغط النفسيال)التوايل 
2.222. 
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كما يظهر الشكل أن هناك تشبعات مرتفعة ملؤشرات االكتئاب والقلق والضغط        
 القلق، االكتئاب،: امل الثالثة من الدرجة الثانية، وهيالنفسي مما يدل على متتع العو 

الضغط النفسي على الصدق التقاريب ألن كل العوامل السابقة تربطها عالقات قوية 
 . مبؤشراهتا اليت وظفت لقياسها

املفهوم )أما يف ما  ص ثبات املؤشرات املقاسة تدل على مدى خلو قياسها لعملها      
ن األخطاء العشوائية ، وهذه املعلومة ميكن استفاؤها من معاينة أيضاً م( الذي ميثل العامل

وتدعى أيضاً   Squard multiple correlation (R2)معامالت التحديد املتعدد 
أي أن ( 2.40)فقيمة معامل التحديد لعامل القلق تساوي . مبعامالت التحديد املتعدد

م االنفعاالت الوجدانية السلبية، من تباين العامل يفسر العامل الكامن العا 40%
من التباين العامل الكامن  %42أي أنه يفسر ( 2.42)وكذلك قيمة معامل االكتئاب 

العام االنفعاالت الوجدانية السلبية ، ونفس الشئ لقيمة معامل الضغط النفسي واليت 
 من تباين العامل الكامن العام وهو االنفعاالت %29أي أنه يفسر ( 2.29)تساوي 

 .الوجدانية السلبية
 :خالصة النمائج

نستبخلص من نتائج الدراسة الراهنة أهنا استطاعت أن تؤكد البنية الثالثية للنسبخة      
، وفق نظرية لبيئة اجلزائريةيف ا DASS21العربية ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

االكتئاب، القلق، )صاحب املقياس والذي أفرتض أن االنفعاالت السلبية الوجدانية 
فإنه يف  ،وال ختتلف يف النوع( الشدة)لدرجةهي بنية واحدة ختتلف يف ا( الضغط النفسي

الوقت احلاضر ال يوجد مقياس عريب يعكس التفكري املعاصر لبنية االنفعاالت الوجدانية 
 (.Miriam and F.Lovibond : 03)السلبية مت التحقق من صدقه القياسي حبسب

املزيد من الدراسات حول النسبخة العربية ائج الدراسة الراهنة نقرتح إجراء نت وبناءا على 
والنسبخة املبختصرة  DASS42الكاملة ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

DASS21 من اجملتمع يف البيئة اجلزائرية على عينات كبرية احلجم وتتضمن فئات خمتلفة .
واستبخدام منوذج راش وفق .ية وبنيته العاملية من خالل التحقق من خصائصه السيكومرت 

 .النظرية احلديثة يف تطوير املقياس
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 :المراتج 
بوي والنفسي القياس والتقومي الرت (.0220)، صالح الدين حممود أبو عالم -

 .الفكر العريب تطبيقاته وتوجهاته املعاصرة، القاهرة ، دار أساسياته و 
عاملي االستكشايف والتوكيدي التحليل ال(.0220.)تيغزة،أحممد بوزيان  -

 .دار املسرية: ، األردنLisrelوليزرل  SPSSمفاهيمهما ومنهجيتهما بتوظيف حزمة 
اختبار صحة البنية العاملية للمتغريات الكامنة يف (.0222.)تيغزة،أحممد بوزيان -

الرتبية،  منحى التحليل والتحقق ،حبث علمي حمكم، قسم علم النفس، كلية : البحوث 
 .امللك سعود، الرياض جامعة
تكييف االختبارات الرتبوية والنفسية للتقييم عرب (.0229)رونالد ك، مهيلتون  -

 .مكتبة العبيكان: الرياض . الثقافات، ترمجة هالة برمدا، ومصطفى عشوي
اخلصائص السيكومرتية للنسبخة العربية املعدلة ملقياس (. 0222.)زياد، رشيد  -

تالمذة املرحلة الثانوية بالوادي، لدى   DASS42  سياالكتئاب والقلق والضغط النف
 .، قسم علم النفس وعلوم الرتبية جامعة وهرانرسالة ماجستري غري منشورة

، "البناء النظري والقياس"توقعات الكفاءة الذاتية (. 2224.)مجيل رضوانسامر، -
 .22-02، السنة الرابعة عشر، ص22جملة شؤون اجتماعية، الشارقة، العدد  

مصادر الضغط النفسي لدى األطفال  (. 0224)لي هاشم، جاوش الباوي ع -
 . كما يدركها  األطفال وكما يدركها املعلمون، الكلية الرتبوية املفتوحة بواسط، العراق

أبعاد حل املشكالت االجتماعية املنبئة بكل من (.0222)غريب، أسامة حممد   -
ية، دراسات عربية يف علم النفس  القلق واالكتئاب لدى طالب كلية الرتبية األساس

 .020-022، 0، العدد22مؤسسة أم القرى للبخدمات الرتبوية، اجمللد
الصحة النفسية بني (. 0221)حممد أشرف، عبد الغين وأميمه، الشربيين  -

 .رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية كلية. النظرية والتطبيق 
- Anastasi A,and Urbina,S(1997).psychological Testing (7

a
 ed) 

.New york, NY; prentice  Hall. 
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عالقة ما وراء المعرفة وفعالية البنية المعرفية باسمراتيجيات المعلم الفعالة 
 .لدى الطلبة الجامعيين

 نزيهة صحراوي.أ
 تيزي وزو جامعة مولود معمري

:ملخص  
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة العالقة بني ماوراء املعرفة وفعالية البنية     

تعلم املعرفية لدى الطلبة اجلامعيني، ولتحقيق هذا اهلدف مت املعرفية واسرتاتيجيات ال
استبخدام املنهج الوصفي االرتباطي، وقد افرتضنا وجود عالقة متعددة بني درجات مقياس 
ماوراء املعرفة ودرجات مقياس فعالية البنية املعرفية ودرجات مقياس اسرتاتيجيات التعلم 

طالبة مت اختيارها بشكل عشوائي ( 292)ة من املعرفية، وطبقت الدراسة على عينة مكون
وباستبخدام ( 20)طبقي من بعض ختصصات السنة الرابعة علم النفس جبامعة اجلزائر 

مقاييس الدراسة املتمثلة يف مقياس ماوراء املعرفة ومقياس فعالية البنية املعرفية ومقياس 
اسطة األساليب اإلحصائية اسرتاتيجيات التعلم املعرفية مت مجع البيانات مث حتليلها بو 

 :املناسبة، وقد مت التوصل إىل ما يلي
وجود عالقة متعددة بني درجات مقياس ماوراء املعرفة ودرجات مقياس فعالية البنية  -

 .املعرفية ودرجات مقياس اسرتاتيجيات التعلم املعرفية لدى الطلبة اجلامعيني
 .ت التعلم، البنية املعرفية، الفعاليةما وراء املعرفة، اسرتاتيجيا: الكلمات المفماحية

Résumé: 

 La présente étude vise à identifier la nature de la relation 

entre la métacognition et de l'efficacité de la structure cognitive 

et les stratégies d'apprentissage chez les étudiants universitaires, 

et pour atteindre cet objectif est l'utilisation de l'approche 

descriptive corrélative, nous avons supposé l'existence de 

relations multiples entre les degrés au-métacognition de 

l'ampleur et du degré de structure cognitive de l'efficacité de la 

mesure et le degré de cognitive échelle des stratégies 

d'apprentissage , l'étude et appliqué à un échantillon de 160 

étudiantes qui ont été sélectionnés au hasard classe de certaines 

disciplines de la quatrième année de psychologie à l'Université 

de l'Algérie (02) et l'utilisation de l'étude d'au-métacognition et 

de mesurer la structure cognitive de l'efficacité et de l'échelle 

des stratégies d'apprentissage cognitives échelle les données 

métriques ont été recueillies et analysées par les méthodes 

statistiques appropriées, a été atteint comme suit: 
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- La présence de relation multiple entre le degré de la 

métacognition l'échelle et le degré de structure cognitive de 

l'efficacité de la mesure et les degrés de stratégies 

d'apprentissage cognitives échelle avec des étudiants 

universitaires. 

Mots-clés: la métacognition, les stratégies d'apprentissage, 

structure cognitive, de l'efficacité. 

 

:مقدمة. 0  

ت املبختصني يف تعد ما وراء املعرفة والبنية املعرفية من أهم املواضيع اليت شغل
عليم واالنتقال من ، كوهنا جاءت مواكبة للتطورات احلاصة يف جمال التعلم النفس الرتبوي

، وكذا االنتقال ز على املتعلم وامكاناته العقليةفلسفة التمركز على احملتوى املعريف اىل التمرك
، لذا أردنا من خالل القيام هبذه هر الرتبوية اىل التفسري املعريفمن التفسري السلوكي للظوا

، وكذا حماولة الرتبوي هلا املبختصني يف اجملال الدراسة التطرق هلذه املتغريات للفت انتباه
فهمها أكثر لتفسري الفروق بني املتعلمني يف بعض املتغريات كاسرتاتيجيات التعلم الفعالة 

 .والنجاح األكادميي والتعلم املنظم ذاتيا

حيث تظهر أمهية الدراسة احلالية كوهنا تعد نقطة وصل بني علم النفس املدرسي    
ولة االستفادة من النظريات احلديثة يف جمال علم وعلم النفس املعريف، من خالل حما

النفس املعريف ملعاجلة بعض القضايا الرتبوية والدراسية، واليت من بينها استبخدام الطلبة 
كما تعد هذه الدراسة مسامهة متواضعة يف جمال البحث . السرتاتيجيات التعلم الفعالة

ون انطالقة لبحوث ودراسات أخرى العلمي، فالنتائج اليت ستتوصل هلا هذه الدراسة ستك
يف جمال علم النفس املدرسي كما ستساهم يف إثراء املكتبة اجلامعية خاصة أمام حداثة 

التعرف على طبيعة العالقة بني : حيث أن اهلدف األساسي للدراسة احلالية هو .املوضوع
 .ما وراء املعرفة وفعالية البنية املعرفية واسرتاتيجيات التعلم

 :كاليةاإلش. 6
يعد االرتقاء باملستويات األكادميية للمتعلمني يف كافة املراحل التعليمية من 
املطالب امللحة سواء للمتعلمني أو من قبل األسرة أو املسؤولني عن العملية التعليمية، 
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وهو ما دفع الرتبويني والباحثني عن الطرق اليت ميكن هبا حتقيق ذلك يف ضوء االهتمام 
 .بختلفة واليت تؤثر على عملية التعليمباملتغريات امل

وتعد مرحلة التعليم اجلامعي أكثر املراحل التعليمية تقدما بالنسبة للطالب وهي 
حتظى باهتمام واسع على كافة األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ملا هلا من 

 .تأثري على مستقبل الطالب من جهة وعلى مستقبل اجملتمع من جهة أخرى

ذ هتيئ مرحلة التعليم اجلامعي اجملتمع الستقبال الرأس املال البشري الذي إ
استنفذت عدة طاقات منه لسنوات عديدة، كما هتيئ الطالب لتوظيف ما اكتسبه من 
معارف نظرية وتطبيقية يف سوق العمل وذلك بعد استكمال تعليمة باجلامعة، لذا فان 

كبرية ويرتبط التكوين الفعال للطالب مبدى   التكوين الفعال يف هذه املرحلة ذو أمهية
 .استيعابه للمعارف واحلقائق واملفاهيم اليت تقدم يف جمال ختصصه أي بفعالية تعلمه

هم ما مييز التعلم يف مرحلة التعليم اجلامعي املسؤولية امللقاة على عاتق الطالب أو 
يعتمد هذا األخري على  عن تعلمه الن بيئة التعلم ال تؤثر بدرجة كبرية على تقدمه، بل

اجملهود الذايت له، حيث يتطلب منه استبخدام اسرتاتيجيات حسب طبيعة املشكالت 
 (.12: 6112رشوان، . )األكادميية اليت يواجهها

جمموعة من   Les Stratégies d’Apprentissageوتعد اسرتاتيجيات التعلم 
تعلمه أي لتسيري اكتساب  العمليات واخلطوات اليت ميكن أن يستبخدمها الفرد لتحسني

 (Paul‚Cyr‚1998: 21)واالستفادة منها  وتوظيفهااملعلومات وختزينها واالحتفاظ هبا 

حيث أن مواجهة الطالب لعدة مهمات أكادميية طيلة مرحل دراسته اجلامعية 
يتطلب منه استبخدام اسرتاتيجيات متنوعة ملعاجلة تلك املهمات واجنازها يف حالة ما إذا  

طبيقية كاسرتاتيجيات حل املشكلة، كما أن أسئلة االمتحانات يف املرحلة كانت ت
اجلامعية تتعدى مستوى التذكر واحلفظ البسيط إىل مستوى التطبيق والتحليل والرتكيب 
والتقومي وهو ما يتطلب من الطالب استبخدام اسرتاتيجيات تعلم متكنه من اجتياز تلك 

ت التعلم من طرف العديد من الباحثني من وتصنف اسرتاتيجيا .االمتحانات بنجاح



306302   

 

84 
 

إىل اسرتاتيجيات ما وراء معرفية  ,Chamot,1990) (Malleyشامو و ماليبينهم 
Les Stratégies Métacognitions   وهي االسرتاتيجيات اليت تعمل على التوجيه

وهذه  Les Stratégies Cognitivesواملراقبة والسيطرة على اسرتاتيجيات التعلم 
رية تعمل على االجناز املباشر ملهمة التعلم سواء تعلق األمر حبفظ املعلومات أو األخ

 Les Stratégieاستيعاهبا أو توقيفها أو االستفادة منها، وكذا االسرتاتيجيات االنفعالية 

Effectives 12) اليت تعمل على توجيه ورفع دافعية الطالب حنو التعلم لتحسني املزاج 
:1998‚Paul‚Cyr) 

قد أكدت العديد من الدراسات على أمهية تلك االسرتاتيجيات يف مساعدة الطلبة و 
اليت أكدت على فعالية  Witman"وتمان"على حتقيق املهمات األكادميية كدراسة 

تدريب الطالب على االسرتاتيجيات املعرفية يف حتسني الفهم القرائي، كما أكدت دراسة 
سرتاتيجيات التعلم املعرفية يف تنمية استيعاب على فعالية ا" محمدصالح الدين سليم"

 . (221: 0224بن بريكة، . )القواعد النحوية

و تلف الطلبة يف استبخدامهم السرتاتيجيات التعلم رغم اتفاق الظروف حيث أن 
الكثري منهم يعاين من عدم معرفة االسرتاتيجيات األنسب للتعامل مع بعض املهمات 

بشكل على اسرتاتيجيات ثابتة للتعامل مع خمتلف املهمات  األكادميية ومنهم من يعتمد
رغم تنوعها كاسرتاتيجية احلفظ، ومن وهذا ما يدل على أن استبخدام اسرتاتيجيات التعلم 

ومن املتغريات اليت تؤثر على . الفعالة هلا عالقة مبتغريات ذاتية تتعلق بالفرد يف حد ذاته
املعلومات مستوى التفكري الذي يصل له الفرد، عملية التعلم حسب توجيه معاجلة وجتهيز 

فالطالب الذي يصل إىل املراقبة الفوق معرفية لعمليات تكون عملية تعلمه أكثر فعالية 
 .من الطالب الذي يصل إىل ذلك املستوى من التفكري

وعي الفرد  Flavel  فالفلكما يرى ( Métacognition)ومتثل ما وراء املعرفة 
ضبطه وسيطرته على عمليات املعرفية وتوجيهها لتصويب مسارها بصريورة تفكريه و 

للوصول إىل أعلى درجة من األداء على خمتلف املهمات واملشكالت اليت يتعرض هلا يف 
، وتؤثرها وراء املعرفة على اجناز املهمات (12: 0227الزيات، )مواقف حياته اليومية 
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ثريها على العمليات املعرفية اليت تعمل املقبل عليها الفرد بشكل غري مباشر من خالل تأ
على اجناز تلك املهمات، وإذا ما أسقطنا هذا املعىن على عملية التعلم، فان الطالب 
الذي هو بصدد فهم حماضرة معينة بواسطة شبكة املفاهيم على سبيل املثال بعد اختياره 

اتيجية مناسبة لفهم املدروس هلذه االسرتاتيجية تكون لديه معرفة سابقة بان هذه االسرت 
تلك احملاضرة، كما انه يكون قد استفاد من تقييمه لتلك االسرتاتيجية لفهم حماضرات 
متشاهبة يف احملتوى يف حالة جناحها مع احملاضرة السابقة أما يف حالة فشلها يغريها 
ما باسرتاتيجية أخرى أكثر فعالية، وكل تلك العمليات اليت قام هبا الطالب متثل مهارات 

 .وراء املعرفة

ويف هذا الصدد توصلت العديد من البحوث والدراسات يف جمال التعلم املعريف إىل 
فعالية ما وراء املعرفة يف مساعدة الطالب على حتسني مستوياهتم الدراسية وحتسني 

اليت تؤكد على فعالية ما وراء املعرفة يف حل  Gama قامااستيعاهبم من بينها دراسة 
 (.10: 0224خلطاب، ا)املشكالت 

إىل إمكانية حتسني أداء التالميذ ذوي التحصيل  Hakr هاكركما توصلت دراسة 
 (.22: 0221احلارون، )املنبخفض من خالل استبخدام ملهارات ما وراء املعرفة 

ورغم ما سبق ذكره حول أمهية ما وراء املعرفة يف رفع املستوى الدراسي للطالب من خالل 
االسرتاتيجية األنسب للتعامل مع خمتلف املهمات وتوجيهه  مساعدته على اختيار

 (Gleserتجلسر و راينمرلعمليات املعرفية أثناء أداءها، إال أن بعض الباحثني مثل 
(Rayenter,  يرون بان التعلم الفعال هو نتاج البنية املعرفية اجليدة التنظيم والعمليات

بنية لفرز اسرتاتيجيات معرفية أكثر فعالية،  املعرفية اليت تتعامل بكفاءة مع حمتوى هذه ال
أن البنية املعرفية تلعب دورا أكثر  (Bernard, Goss)قوس وبرناركما يرى كل من 

 (.22: 0222ركزة، )أمهية يف إحداث التغريات املعرفية للفرد 

أن البنية املعرفية حمددا حمورا هاما من احملددات األساسية اليت  فمحي الزياتويرى 
 (.721: 0227الزيات، )التعلم املعريف لتجهيز ومعاجلة املعلومات  يقوم
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فيعرف البنية املعرفية بأهنا احملتوى الشامل للمعرفة البنائية  Ausubel اوزبل أما
للفرد وخصائصها من حيث التنظيم والتمايز والتكامل والرتابط الذي مييز اجملال املعريف 

ثر يف معىن التعلم ومعناه االحتفاظ به وتغيريه ومنوه للفرد وهي متثل العامل الرئيسي املؤ 
بذلك أن الفرد الذي  اوزبل، ويقصد (720:  0227الزيات، . )واسرتجاعه وتوظيفه

ميتلك معارف تتميز بالتنظيم اهلرمي والرتابط فيما بينها وكذا التمايز يف خمتلف اجملاالت 
فية لديه بصفة عامة وعلى فعالية املعرفية يؤثر ذلك إجيابا على االسرتاتيجيات املعر 

اسرتاتيجيات التعلم بصفة خاصة مقارنة بالطالب الذي ميتلك معارف اقـــل تنظيمــا واقل 
ترابط واقل متايز، فالطالب الذي يعرف العالقة بني مقياس املنهجية ومقياس اإلحصاء 

رة التبخرج مثال يتمكن من معرفة األسلوب اإلحصائي املناسب ملشكلة دراسته يف مذك
 .مقارنة بالطالب الذي ال يعرف طبيعة تلك العالقة

وقد أكدت العديد من الدراسات على فعالية البنية املعرفية يف التعلم من بينها 
اليت توصلت إىل األثر االجيايب ,Jarlook)  (Rodenski وجارلوكرودنسكيدراسة 

على االسرتجاع، كما توصلت  لكفاءة احملتوى البنائي للبنية املعرفية على قدرة الطالب
التنظيم أو )إىل األثر االجيايب لبعض أبعاد البنية املعرفية ( أمينه إبراهيم شبلي)دراسة

 ،ركزة)على االسرتاتيجيات املعرفية للمتفوقني من طالب املرحلة اجلامعية ( الرتابط، التمايز
0222 :29.) 

ة اليت مت عرضها وضحت وانطالقا مما سبق نالحظ بان جمموع الدراسات السابق
العالقة بني ما وراء املعرفة واسرتاتيجيات التعلم، وكذا طبيعة العالقة بني فعالية البنية 
املعرفيـة واسرتاتيجيات التعلم، لكن مل توضح الطبيعة القائمة بني املتغريات الثالث، لذا 

 .ك املتغرياتسوف حناول من خالل الدراسة احلالية إيضاح طبيعة تلك العالقة بني تل

 :تساؤل الدراسة

هل توجد عالقة بني مفهوم ما وراء املعرفة ومفهوم فعالية البنية املعرفية ومفهوم 
 اسرتاتيجيات التعلم املعرفية لدى الطلبة اجلامعيني؟
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 :فرضيات الدراسة.2
توجد  عالقة متعددة بني درجات مقياس  ما وراء  املعرفة ودرجات مقياس فعالية البنية   
 .ملعرفية ودرجات مقياس اسرتاتيجيات التعلم املعرفية لدى الطلبة اجلامعينيا

 :المعريف االتجرائي لمفاهيم الدراسة. 7
بعد اإلطالع على عدة تعريفات نظرية  :المعريف االتجرائي لماوراء المعرفة. 0.4

 :أن ما وراء املعرفة تعرف حسب أبعادها املتمثلة يف ما يلي للمفهوم توصلنا إىل
واليت تتمثل يف معرفة الفرد بطبيعته لشبخص جمهز ومعا  املعلومات : معرفة ما وراء املعرفة*

 .ومعرفته لطبيعة املهام املقبل عليها وكذا الفروق بني اسرتاتيجيات التعامل معها
وتشمل جمموع املعتقدات اليت حيملها الفرد حول ذاته وحول : خربات ما وراء املعرفة*

 .ليها نتيجة لتوظيفه املستمر للمعرفة واخلربات النامجة عنهااملهام املقبل ع
وهي جمموع اإلجراءات اليت يستبخدمها الفرد من اجل : اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة*

 .تنمية قدرته على الضبط والسيطرة عن عملياته املعرفية
 .ء اجناز املهام املبختلفةواملتمثلة يف التبخطيط واملراقبة والتقومي أثنا: مهارات ما وراء املعرفة*

ويعرب عن مدى استبخدام الفرد ملا وراء املعرفة يف الدراسة احلالية بالدرجة اليت يتحصل 
 :عليها يف مقياس ما وراء املعرفة املستبخدم يف الدراسة حيث ترتاوح درجة الفرد

 .كدرجة دنيا حسب املقياس70درجة قصوى و 022بني  -
ى كلما دل ذلك على استبخدامه ملا وراء املعرفة وكلما اقرتب الفرد للدرجة القصو  -

 .بأبعادها املبختلفة
وكلما اقرتب الفرد للدرجة الدنيا ذلك على عدم استبخدامه ملا وراء املعرفة  -

 .بأبعادها املبختلفة

تتمثل البنية املعرفية نتاج التفاعل  :تعريف مفهوم فعالية البنية المعرفية. 6.4
ا ميثله من معلومات ومفاهيم وحقائق وأفكار وقواعد وقوانني القائم بني احملتوى املعريف مب
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، 0227الزيات، .)وقضايا ومعطيات إدراكية، والعمليات املعرفية اليت تعا  ذلك احملتوى
729) 

ونادرا ما يستدل على فعالية البنية من خالل احملتوى املعريف أو من خالل العمليات 
 .قات القائمة بني مكونات ذلك احملتوىاملعرفية، وإمنا يستدل من خالل العال

وتعد العالقات مؤشرا على طريقة تنظيم احملتوى املرجعي ونتاجا لعمل العمليات املعرفية يف 
كما أن صعوبة قياس البنية املعرفية تزول مبجرد . معاجلة ذلك احملتوى وختزينه واسرتجاعه

 وحمدد لبعض التبخصصات، إذا حتديد اجملال املعريف الذي ميثل عناصر حمتوى معريف معني
فإننا سنتناول من خالل هذه الدراسة قياس بعض أبعاد البنية املعرفية، واليت تدل على 

 :فعاليتها وهي كالتايل

ويقصد بـه مدى قدرة الطالب على إقامة عالقات بني مفاهيم مقياس : التنظيم*
 (.منبخفضة الرتبة) إىل األقل عمومية( عالية الرتبة)املنهجية من األكثر عمومية 

ويقصد بـه مدى قدرة الطالب إىل إقامة عالقات بني مفاهيم مقياس : الرتابط* 
مقياس اإلحصاء، القياس التقين، : املنهجية ومقاييس أخرى هلا عالقة وطيدة به مثل

 .اخل... بناء االختبارات،
عية ملقياس ويقصد به مدى قدرة الطالب على وضع املعلومات الطبيعة النو : التمايز* 

 .املنهجية يف فئات متمايزة كل فئة تضم عناصر تشرتك يف خصائص معينة
ويتم قياس فعالية البنية املعرفية بواسطة االختبار الذي مت بناؤه يف الدراسة احلالية وتظهر 

 :األبعاد املذكورة سابقا على االختبار كما يلـــي
درجات فما أكثر  9على  حيث يظهر التنظيم اهلرمي لدى الفرد عندما يتحصل -

 .على الفقرة األوىل لالختبار
درجات فما أكثر على الفقرة  22ويظهر التمايز لدى الفرد عندما يتحصل على  -

 .الثانية لالختبار
فما أكثر على الفقرة الثالثة  1ويظهر الرتابط عندما يتحصل الفرد على الدرجة   -

 .لالختبار
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لفعالية عندما يتحصل على منتصف ويعد الطالب ذو بنية معرفية متوسطة ا -
 .1-22-9:الدرجة القصوى يف كل فقرة من فقرات االختبار

ويعد الطالب ذو بنية معرفية منبخفضة الفعالية عندما يتحصل على اقل من  -
 .منتصف الدرجة القصوى يف إحدى فقرات االختبار بغض النضر عن الدرجة الكلية

فعالية عندما يتحصل على   متوسط ويعد الطالب ذو بنية معرفية   مرتفعة ال -
لدرجة الدرجة القصوى يف يكل فقرة من فقرات االختبار مع اقرتاب درجته من ا

 .12:القصوى لالختبار الكلي وهي

انطالقا من التعريفات النظرية  :تعريف مفهوم اسمراتيجيات المعلم.2.4
حيث سة احلالية، ب للدراالسرتاتيجيات التعلم مت اختيار التعريف التايل والذي يعد األنس

تعد اسرتاتيجيات التعلم جمموعة من اخلطوات اليت تتمكن أن يستبخدمها الطالب لتسيري 
 .واكتساب املعلومات واالحتفاظ هبـا واسرتجاعها وتوظيفها واالستفادة منها

وقد مت اختيار االسرتاتيجيات املعرفية يف الدراسة احلالية ذلك إهنا تؤثر بشكل 
عملية التعلم كما أن هلا أمهية كبرية مقارنة باسرتاتيجيات األخرى اليت مت مباشر على 

استيعاهبا واملتمثلة يف االسرتاتيجيات الداعمة للتعلم كاالسرتاتيجيات االنفعالية 
كما مت االعتماد على تقنييت روبنسون  .واالجتماعية واملاوراء املعرفية

Robinson(SQR3 )وتقنية دانسريو(Dansereau Murder System.) 
اشتقاق وإعداد  - Survey (S) املسح واالستعراض -:وتلك االسرتاتيجيات هي

 مراجعة -  Recall (R) اسرتجاع -Read (R)   قراءة - Question (Q)األسئلة
Review(R)  - الفهمUnderstand  (U)  - اهلضم Digest  (D) . 

ملعرفية الفعالة باإلجابة على املقياس وتقدر درجة استبخدام الفرد السرتاتيجيات التعلم ا
 :املستبخدم يف الدراسة حيث تصنف درجته على املقياس كالتايل

فما أكثر واقرتبت درجته من الدرجة القصوى  212إذا حتصل الفرد على الدرجة  -
 .يصنف ضمن الفئة املتفوقة 002
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 72لدنيا واقرتبت درجته من الدرجة ا 212إذا حتصل الفرد على اقل من الدرجة  -
 .يصنف ضمن الفئة الدنيا

 .فما أكثر يصنف ضمن الفئة املتوسطة 212إذا حتصل الفرد على الدرجة  -

 :الحدود الزمنية والمكانية والبشرية للدراسة. 5

يف  هايتمثل جمتمع، 0222متت الدراسة احلالية بني شهري ماي و أفريل من سنة 
فونيا املقبالت على التبخرج يف كافة طالبات قسم علم النفس وعلوم الرتبية واالرط

 124يشمل وبعد استبعاد الذكور أصبح جمتمع الدراسة  ،التبخصصات جبامعة اجلزائر
 :كما موضح يف اجلدول التايلطالبة موزعة على أربعة ختصصات  

 .توزي  عدد األفراد في مجمم  الدراسة األساسية(:10)الجدول رقم
 ارطفونيا الصناعي علمنف ياملدرس علمنف العيادي علمنف المخصص
 024 207 297 100 العدد

 :إتجراءات الدراسة األساسية. 2
متثل العينة جمموعة من األفراد الذين يتم سحبهم من اجملتمع  :اخميار عينة الدراسة. 0.2

األصلي حبيث تكون العينة ممثلة للمجتمع من خالل جتانس الصفات واخلصائص بني 
فالعينة جيب أن تكون انعكاسا شامال لصفات وخصائص اجملتمع أفرادها وأفراد اجملتمع 

 (.272 :الرشيدي، ب ت) الدراسية
وقد مت االعتماد على العينة العشوائية الطبقية، حيث تستبخدم هذه الطريقة 
لضمان وجود طلبة من خمتلف التبخصصات، أي أن الدراسة تتطلب تكوين طبقات على 

دراسة احلالية الذي ميثل يف جمموع الطلبة اجلامعيني أساس التبخصص، وبالنسبة جملتمع ال
املقبلني على التبخرج يف كافة التبخصصات، وال ميكننا احلصول على عينة ممثلة إال إذا 

 .سحبنا من كل ختصص نسبة معينة من الطلبة توافق نسبة تواجده يف اجملتمع الكلي

 :قة العشوائية الطبقيةلذا سوف يتم إتباع اخلطوات التالية الختيار عينة بالطري
 .حتديد وتعريف اجملتمع األصلي -
 .حتديد حجم العينة املراد اختيارها -
 .إعداد قائمة األفراد بكل ختصص -
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اجلنس، العمر، طبيعة )حتديد عدد الطلبة بكل ختصص وحتديد خصائصهم  -
 (.االنتقال

 .سنة 09إبعاد الطلبة الذين تتوفر لديهم الشروط املطلوبة كان يفوق سنهم  -
 .حتديد النسبة الواجب اختيارها من كل ختصص -

 عدد افراد العينة حسب المخصص( 16)الجدول رقم  
 االرطفونيا الصناعي العيادي املدرسي المخصص
 72 72 72 72 عدد الطلبة

ونالحظ من خالل اجلدول السابق أن الباحث اتبع الطريقة املتساوية اليت تعد إحدى 
ية وذلك بسحب نفس العدد من كل ختصص، وبذلك بل  طرق العينة العشوائية الطبق
 .من اجملتمع الكلي للدراسة% 02طالبة وهي متثل  292عدد عينة الدراسة األساسية 

 :أدوات تجم  البيانات.6.2

ملعرفة مدى استبخدام مت إعداد مقياس ما وراء املعرفة : مقياس ما وراء المعرفة. 0.6.2
طالع اتيجيات ومعارف ما وراء املعرفة، وذلك بعد االالطلبة عينة الدراسة ملهارات واسرت 

 :مثل على بعض املقاييس املشاهبة

  0221احلارون، " )شيماء محود احلارون"مقياس مهارات ما وراء املعرفة للباحثة :
222.) 

  بن بريكة، " )عبد الرمحان بن بريكة"مقياس الوعي بالعمليات املعرفية للباحث
0224 :10.) 

  ولفزمقياس Wolfs  (.42: 0221حساين، )لقياس اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة 
 مقياس ما وراء املعرفة(. 0229‚ الوطبان: www.geslem.org.sa) 

معارف ما : فقرة موزعة على ثالثة أبعاد 24من  يف صورته األوليةيتكون املقياس 
 .وراء املعرفة، مهارات ما وراء املعرفة، اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة

طريقة صدق حمتوى اعتمدنا على للتحقق من صدق وثبات مقياس ما وراء املعرفة 
وقد كانت أغلب معامالت االرتباط املستبخرجة بني كل بند من بنود املقياس  البنود

ومن ثباته . كأعلى قيمة  2.17كأقل قيمة و  2.10: والدرجة الكلية للمقياس ترتاوح بني
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ة معامل ثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس ما وراء قيمفكانت التجزئة النصفية  بطريقة
الصورة النهائية ملقياس ما وراء  ا على هذه النتائج أصبحتبناءو  .2912املعرفة تساوي 

بند موزعة على األبعاد الثالثة له، كما هو موضح يف اجلدول  70تكون من ت املعرفة
 :التايل

 .ى أبعاد الصورة النهائية لمقياس ما وراء المعرفةأرقام الفقرات الموزعة عل(: 12)الجدول رقم 
 مج أرقــام الفقرات  البعـد

-02-20-22-22-2-1-4-9-7-1-0-2 مهارات ما وراء املعرفة
00-01-07-02-09-04-01-02-12-12-

10-11-17-12-19-14-11-12-72. 

12 

 9 .70-72-02-21-24-2 اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
 2 .22-29-22-27-21 رفةمعارف ما وراء املع

 :مقياس فعالية البنية المعرفية.6.6.2

 :وقد مت إعداد هذا املقياس وبإتباع اخلطوات التالية

حيث يهدف إىل قياس فعالية البنية املعرفية يف مقياس  :تحديد الهدف من االخمبار.
س املقياس لدى طلبة السنة الرابعة جامعي قسم علم النفس، ويقي( حمتوى معريف)املنهجية 

 (.التنظيم اهلرمي، الرتابط، التمايز)األبعاد الثالثة اليت تدل على فعالية البنية املعرفية وهي 
 :وذلك بعد االطالع على مايلي :تحديد المعريف اإلتجرائي لفعالية البنية المعرفية . 
 الرتاث النظري للموضوع. 
 مقياس : ية املعرفية منهااإلطالع على بعض املقاييس اليت حاولت قياس فعالية البن

لقياس فعالية البنية املعرفية يف ماديت الفيزياء والعلوم الطبيعية لدى  "ركزة سميرة"
 .الطلبة اجلامعيني

وذلك لبناء فقرات : القيام بمحكيم المفاهيم المي تم تجمعها في مقياس المنهجية.
 :االختبار على أساسها وقد استعنا يف هذه املرحلة مبصدرين ومها

 اإلطالع على الكثري من الكتب املعتمدة يف املنهجية. 
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  توزيع تلك املفاهيم يف استمارات لتحكيمها من طرف أساتذة لديهم خربة يف
تدريس مقياس املنهجية حيث مت عرضها على أربعة أساتذة حمكمني وقد أرفقناها 

 هذه مبقدمة وضحنا فيها اهلدف من االستمارة وكذا إشكالية الدراسة وهدفنا يف
 :العملية إىل

  الدقة، )التحقق من مدى مناسبة كل مصطلح ملدلول املفهوم بوضع ثالثة خيارات
 (.الشمولية، االتفاق على املصطلح

 نسبة ارتباط املفهوم باملقياس. 
 حذف املفاهيم اليت ال ترتبط باملقياس. 
 إضافة مفاهيم أخرى يراها احملكم ضرورية ومل يتم التطرق إليها. 

 :ع االستمارات من احملكمني مت التوصل إىلوبعد مج
إن كافة املفاهيم اليت مت عرضها مقبولة بنسبة مرتفعة ومرتبطة باملقياس، وقد بل  عدد 

 .مفهوم 211املفاهيم 

  .انتفاء املفاهيم األساسية اليت تبين على أساسها فقرات املقياس. 

صورة األولية حيث تتكون ال :بناء الصورة األولية ملقياس فعالية البنية املعرفية.
 :جوانب هي 2للمقياس من 

 .التعليمة العاّمــة - أ
 .تعليمة الســؤال - ب
 .مضمون السـؤال - ت
 .اإلجابة النموذجية - ث
 .مفتاح التصحيح - ج

وقد متت إعادة صياغة الصورة األولية ملقياس فعالية البنية املعرفية بناءا على آراء احملكمني 
 :مقياس فعالية البنية املعرفية حيتوي على مايليوعينة الدراسة االستطالعية فأصبح 

 .حيث مت من خالهلا توضيح اهلدف من االختبار وما املطلوب منهم فعله :المعليمة*
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والذي يقيس بعد التنظيم اهلرمي جملموعة من املفاهيم اليت درسها : السؤال األول* 
مفهوم من املفاهيم  20ا الطالب يف مادة املنهجية، حيث بل  عدد املفاهيم اليت مت عرضه

اليت مت حتكيمها سابقا، واملطلوب من الطالب هو تنظيم تلك املفاهيم من األكثر عمومية 
 . إىل األقل عمومية يف اهلرم املوضح أمام السؤال

مفهوم، واملطلوب  00ويقيس بعد التمايز حيث حيتوي السؤال على : السؤال الثاني* 
 مخس فئات حيث تشرتك مفاهيم الفئة الواحد يف من الطالب تصنيف تلك املفاهيم يف
أدوات مجع البيانات، منهج البحث، عينة البحث،  :موضوع معني، والفئات اخلمسة هي
 .األساليب اإلحصائية، عرض البيانات

ويقيس بعد الرتابط وذلك من خالل ترتيب مخس مفاهيم من حيث  :السؤال الثالث* 
 (.011، 0222صحراوي،  ) درجة ارتباطها مبفهوم الفرضية

لكل فئة أساسية أو فئة فرعية أو مفهوم أثناء ( ن2)متنح عالمة واحدة : طريقة المنقيط* 
وضعها يف مكاهنا الصحيح يف اهلرم بالنسبة للسؤال األول وبالتايل تصبح أقصى درجة يف 

 (.ن20)بعد التنظيم 
أثناء تصنيفها يف فئتها اليت  متنح عالمة واحدة لكل فئة أساسية أو فئة فرعية أو مفهوم -

تنتمي إليها فعال بالنسبة للسؤال الثاين وبالتايل تصبح أقصى درجة يف بعد 
 (.ن00)التمايز

متنح عالمة واحدة لكل فئة أساسية مت ترتيبها بشكل صحيح وفقا لدرجة ارتباطها  -
 .مبفهوم الفرضية

طبيقها على عينة الدراسة وبعد إعادة صياغة الصورة األولية للمقياس مت إعادة ت -
 مت استبخدام صدق احملتوى ؛ للتأكد من صدق املقياس االستطالعية حلساب صدقه وثباته

أو عينة من بنود ( بنود االختبار)يتعلق مبدى إمكانية قياس حمتوى االختبار  الذي
ى االختبار للمادة الدراسية املطلوب قياسها أي إىل أي حد متثل أسئلة االختبار للمحتو 

وقد استبخدامنا هذا النوع من  (.242: 0220الصراف، )األصلي للمادة العلمية 
الصدق الن فقرات مقياس فعالية البنية املعرفية تنتمي إىل حمتوى معني وهو الربنامج 
الدراسي يف مادة املنهجية الذي يدرس لطلبة علم النفس وعلوم الرتبية واالرطفونيا يف 
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من  قنيات يتم التأكد من خالهلا على صدق حمتوى االختباروهناك عدة ت .مرحلة التدرج
بينها حتليل البنود االختبار ، وذلك حبساب قيم معامل الصعوبة االميز لفقراته فكانت 

 :النتائج كما يلي
 .قيمة معامل الصعوبة وقيمة معامل المميز لفقرات مقياس فعالية البنية المعرفية :(14)تجدول رقم 

 معامــــــل الممييز معامـــــــل الصعوبة ـرةالفقــــــــــــ
 2922 2979 2الفقرة 
 2977 2972 0الفقرة 
 2944 2979 1الفقرة 

ونالحظ من خالل نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات املقياس أن الفقرات الثالثة مقبولة 
ة حمصور لثالثنظرا ألهنا متوسطة الصعوبة والسهولة حيث كان معامل الصعوبة للفقرات ا

هو ما يتفق مع املعيار الذي وضعه العلماء لقبول معامل الصعوبة،  و  2992و 2972بني 
ويقرتب من الواحد صحيح وهذا  2972كما أن معامل متييز الفقرات الثالثة كان يفوق 

 .ما يدل قدرة الفقرات الثالثة على التمييز بني األقوياء والضعفاء
النصفية وقد كان معامل ثبات املقياس هبذه  املقياس بطريقة التجزئة هثباتومن 

 .             وهي قيمة مرتفعة. 2.11الطريقة يقدر بـ 
 :مقياس اسمراتيجيات المعلم.2.6.2

 :وقد مت إعداد مقياس السرتاتيجيات التعلم املعرفية الفعالة بإتباع اخلطوات التالية

مدى استبخدام الطلبة حيث يهدف املقياس إىل قياس  :تحديد الهدف من المقياس.
اسرتاتيجية املسح، اسرتاتيجية )اسرتاتيجيات التعلم املعرفية الفعالة واملتمثلة يف -ل

االسرتجاع، اسرتاتيجية القراءة واشتقاق وإعداد األسئلة، اسرتاتيجية املراجعة، اسرتاتيجية 
 (.الفهم، اسرتاتيجية اهلضم، اسرتاتيجية التوسع واإلحاطة

 :وذلك بناءا على: اإلتجرائي السمراتيجيات المعلم المعرفيةتحديد المعريف . 
 اإلطالع على الرتاث النظري حول املوضوع. 
 نذكر منها: اإلطالع على بعض املقاييس املتشاهبة: 
 "بن زاين حفيظة"للباحثة : مقياس اسرتاتيجيات التعلم -
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ه رشوان للباحثني عصام علي الطيب وربيع عبد: مقياس مهارات التعلم واالستذكار -
 (.077: 0229عصام و رشوان، )

ويتكون مقياس اسرتاتيجيات التعلم يف صورته األولية  :صياغة الصورة األولية للمقياس.
املســح، )أبعاد حيث ميثل كل بعد اسرتاتيجية تعلـم وهي  4فقرة موزعة على  72من 

( سع واإلحاطةالقراءة، واشتقاق األسئلة، االسرتجاع، املراجعة، الفهم، اهلضم، التو 
 .واجلدول التايل يوضح أرقام الفقرات املوزعة على أبعاد املقياس يف الصورة األويل

 :إعداد تعليمات المقياس. 
مت إعداد تعليمات املقياس هبدف تسهيل مهمة الطالب يف اإلجابة عنه وتضمنت 

بتقدمي مثال  تعليمة املقياس مقدمة استهاللية مث توضيح كيفية اإلجابة على املقياس وذلك
على ذلك، كما اشرنا إىل احلفاظ على سرية اإلجابة باإلضافة إىل ضرورة اإلجابة بدقة 

 .وصدق
 :الخصائص السيكوممرية لمقياس اسمراتيجيات المعلم. 
 :الصدق/ أ

بعد مجع االستمارات اخلاصة بتحكيم مقياس اسرتاتيجيات التعلم  :صدق المحكمين
 :مت التوصل إىل النتائج التاليةوتفري  نتائج آراء احملكمني 

 .اغلب احملكمني يتفقون على مالئمة الصياغة اللغوية لكامل فقرات املقياس -
اغلب احملكمني يتفقون على مالئمة كامل فقرات املقياس لقياس ما وضعت لقياسه  -

 %. 22حيث فاقت نسبة االتفاق بعد تفري  التكرارات وحتويلها إىل نسب 
ند والدرجة الكلية لب معامالت االرتباط بني درجة البكانت أغ :ودصدق محموى البن.

كأعلى قيمة عدا بعض البنود اليت مل   2.42كأقل قيمة و  2.19للمقياس ترتاوح بني 
 .تتمتع بصدق حمتوى دال مت حذفها يف الصورة النهائية للمقياس

طريقة التجزئة م باستبخداثبات مقياس اسرتاتيجيات التعلم  التأكد من  ومت: الثبات/ ب
وهي قيمة مقبولة إلستحدامه كأداة  2994فكان معامل ثبات املقياس يساوي النصفية 

 .لقياس اسرتاتيجيات التعلم
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أن الصورة النهائية للمقياس تتكون من  :الصورة النهائية لمقياس اسمراتيجيات المعلم.
ورة األولية بعد بندا موزعة على أبعاده الستة، إذ مت حذف أربعة بنود من الص 72

 .حساب صدقها بطريقة صدق حمتوى البند

 .أرقام الفقرات الموزعة على أبعاد مقياس اسمراتيجيات المعلم(: 15)الجدول رقم 
 مج أرقـام الفقرات األبعــاد
 22 .72-17-11-02-00-02-29-9-2-0-2 املسح واالستعراض

 1 .72-22-21 القراءة واشتقاق األسئلة
-14-19-12-1-21-27-22-22-7-1 االسرتجاع

11-02-12. 
21 

 7 .70-20-4-22 املراجعة
 4 .71-01-09-04-77-2-24 الفهم

 4 .72-10-12-07-01-12-02 اهلضم والتوسع واإلحاطة

 :المنهج الممب . 0

ومبا أن هدف دراستنا دراسة طبيعة العالقة بني عدة متغريات، فإننا سوف 
 .هبدف معرفة طبيعة العالقة واجتاههانستبخدم املنهج الوصفي االرتباطي 

 :عرض نمائج الدراسة ومناقشمها. 1
توجد عالقة متعددة بني درجات مقياس ما وراء املعرفة ودرجات مقياس " :نص الـفرضية

 ."فعالية البنية املعرفية ودرجات مقياس اسرتاتيجيات التعلم املعرفية لدى الطلبة اجلامعيني
واجلدول املوايل  ،تماد على معامل االرتباط املتعددالعوالختبار صحة الفرضية مث ا

 .يوضح النتائج املتحصل عليها
قيمة معامل االرتباط الممعدد بين درتجات مقياس ما وراء المعرفة ودرتجات (: 12)الجدول رقم 

 .مقياس فعالية البنية المعرفية ودرتجات مقياس اسمراتيجيات المعلم المعرفية
مستوى 
 F قيمة DF الداللة

 اجملدولة
 Fقيمة 

 احملسوبة
 (R)قيمة

 N املتعدد
 االحصائيات

 الممغيرات

دالة عند 
مستوى 
2922 

09222 7910 02 2922 221 
 ما وراء املعرفة

 فعالية البنية املعرفية
 اسرتاجتيات التعلم
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 2922أن قيمة االرتباط دالة عند مستوى ( 22)ويتبني من خالل اجلدول رقم  
توجد عالقة متعددة بني درجات مقياس ما وراء املعرفة ودرجات مقياس فعالية البنية  ومنه

املعرفية ودرجات مقياس واسرتاتيجيات التعلم املعرفية لدى الطلبة اجلامعيني، حيث بلغت 
 مبعىن انه كلما ارتفعت درجات مقياس ما وراء املعرفة ترتفع درجات 2922قيمة االرتباط 
بنية املعرفية وترتفع درجات مقياس اسرتاتيجيات التعلم املعرفية لدى الطلبة مقياس فعالية ال

ترى الباحثة انه من املنطقي نظريا ومن املقبول علميا، أن تكون هناك عالقة  .اجلامعيني
 بني املتغريات الثالثة، وهذا ما يتفق مع آراء الكثري من الباحثني، إذ أشار فتحي مصطفى

عل بني كل من وراء املعرفة والبنية املعرفية يؤدي إىل اشتقاق الزيات إىل أن التفا
اسرتاتيجيات معرفية فعالة، حيث تساهم ما وراء املعرفة يف إثراء البناء املعريف للفرد من 

  الزيات،)خالل توسيع خرباته املعرفية باشتقاق اسرتاتيجيات لتتواءم مع املواقف اجلديدة 
ناء مواجهته ملشكلة جديدة حيدث له اختالل يف حيث أن الطالب أث(. 721 :0227

التوازن مما يدفعه إىل حماولة التكيف مع تلك املشكلة، وال يكون ذلك إال من خالل فهم 
طبيعة تلك املشكلة وحتليلها حتليال عميقا إلجياد االسرتاتيجية اليت تتالءم معها من خالل 

ب السرتاتيجية جديدة متكنه من حل تلك التبخطيط واملراقبة والتقومي، وأثناء اشتقاق الطال
 املشكلة يتم استدخاهلا يف بنائه املعريف، وهذا ما وضحته النظرية البنائية املعرفية جلون
بياجيه من خالل تطرقها ملفهومي التمثيل واملواءمة، والتوازن املعريف يتم عند حدوث 

يف البىن العقلية أو دمج  االستدخال، إذ يعمل التمثيل على استدخال املواضيع اخلارجية
 ,Trodeo, Martinot).املعلومات اجلديدة والعمليات املعرفية يف البىن الداخلية

واليت من بينها اسرتاتيجيات التعلم، ولكي حيدث االستدخال ال بد أن  (2003:55
 تسبقه عملية املواءمة اليت تشمل تعديل املعارف السابقة لتتالءم مع املعارف اجلديدة،وهذا

، وناتج كل من عملييت التمثل واملواءمة (ما وراء املعرفة)ما ميثل الوعي بالعمليات املعرفية 
يؤدي إىل استدخال معارف جديدة من جهة واسرتاتيجيات معرفية مشتقة من جهة 
أخرى، مما يؤدي ذلك إىل حدوث التوازن املعريف والذي يعرب عن جناح الفرد يف توظيف 

كما ميكن تفسري ذلك  (.214: 0229الزيات، . )البيئة حولهإمكاناته مع متطلبات 
من خالل تأثري سعة البناء املعريف للفرد على استبخدامه للعمليات أملا وراء املعرفية من 
جهة والعمليات املعرفية من جهة أخرى حيث أشار فتحي مصطفى الزيات إىل انه بدون 
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حتتاج إىل وجود عمليات ما وراء  حمتوى معريف ال جند عمليات معرفية وهذه األخرية
الزيات، . )معرفية تعمل على توجيهها وضبطها من اجل حتقيق اهلدف منها بأكثر فعالية

كما تتفق النتيجة املتوصل إليها مع نتائج الدراسات اليت تناولت  (.720:0227
ليت تناولت العالقة الثنائية بني ما وراء املعرفة واسرتاتيجيات التعلم، ونتائج الدراسات ا

 العالقة الثنائية بني فعالية البنية املعرفية واسرتاتيجيات التعلم لدى الطلبة من بينها دراسة
اليت توصلت إىل األثر االجيايب الستبخدام الطلبة ( 0220)ليلى عبد اهلل حسام الدين 

(. 072: 0224بن بريكــة، )السرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتسني عملية التعلم لديهم
ودراسة أمينة إبراهيم شليب اليت توصلت إىل األثر االجيايب لبعض أبعاد البنية املعرفية على 

 (.29: 0222ركزة، ) االسرتاتيجيات املعرفية للمتفوقني من طالب املرحلة اجلامعية

نظرية البناء العقلي ميكن تفسري وجود عالقة متعددة بني املتغريات الثالثة من خالل و 
خالل تقسيمه للذكاء إىل من  الذي وضحالثالثية للذكاء  سمرنبرغنظرية و  لجيلفورد

العالقة بني ما وراء املعرفة ( ذكاء املكونات وذكاء السياق وذكاء اخلربات)ثالثة أصناف 
واسرتاجتيات التعلم من خالل ذكاء املكونات حيث أن هذا األخري يتفرع إىل ثالثة أقسام 

وما وراء املكونات ومكونات األداء حيث أن الفرد  تشمل عمليات اكتساب املعرفة
عندما يريد ربط معلومة قدمية بأخرى جديدة أو جيمع معلومات متفرقة أو ينتقي 
معلومات أو حيل مشاكل ويولد أفكار ينبغي له أن  طط وينفذ ويقوم من اجل اكتساب 

ونات  ذكاء السياق املعرفة من جهة، واالسرتاجتيات من جهة أخرى، وينتج عن ذكاء املك
وذكاء اخلربات حيث أن هذا األخري يولد اآللية واحلداثة لدى الفرد واليت تعين التعامل 
مبرونة مع املواقف  اجلديدة وبالية من خالل توظيف املكتسبات وهذا حيتاج من الفرد بناء 

ات، أما معريف ثري بكل من املعارف واالسرتاجتيات املعرفية واليت تنتج من ذكاء املكون
جيلفورد فانه يوضح العالقة بني املتغريات الثالثة يف نظريته من خالل توضيح التفاعل بني 
أبعاد البناء العقلي الثالثة اليت يطلق عليها جيلفورد العملية واحملتوى والناتج، حيث أن 

ملعارف اليت العملية تتمثل العمليات العقلية مبا فيها االسرتاتيجيات املعرفية، واحملتوى ميثل ا
تتعامل معها تلك العمليات واليت متثل البنية املعرفية والنواتج واليت متثل الفئات والعالقات 
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، وهذه األخرية أشار فيها جيلفورد إىل نوع من املنظومات والتحويالت والتضميناتو 
التنبؤ، وتوقع الفرد ملعلومات أو أحداث قبل حصوهلا انطالقا من وجود معطيات معينة 

 (04: 0224أبو محاد، ) هذا ما يطابق جزء كبري من ما وراء املعرفةو 

كما ميكن تفسري العالقة املتعددة بني ما وراء وفعالية البنية املعرفية واسرتاجتيات 
التعلم لدى الطلبة اجلامعيني من خالل التداخل بني املفاهيم الثالثة، إذ أن ما وراء املعرفة 

عرفة وخربات ما وراء املعرفة وهذا ما ميثل جزء كبري من البنية حتتوي على معارف ما وراء امل
املعرفية، حيث أن متكن الفرد من معرفة الفروق بني االسرتاتيجيات املعرفية واسرتاجتيات 
حل املشكلة واملعارف اإلجرائية اليت تشمل معرفة الوسائل واإلجراءات اليت تؤدي إىل 

متثل معرفة وقت ومربر استبخدام اسرتاتيجية دون  حتقيق اهلدف واملعارف الشرطية اليت
األخرى يأيت من خالل ثراء البناء املعريف باحملتويات املعرفية واسرتاجتيات التعامل معها 
الناتج عن العمليات املعرفية وخربات ما وراء املعرفة إذ متثل هذه األخرية نواتج توظيف 

 تنتج االسرتاتيجيات املعرفية املكتسبة أو املعرفة يف خمتلف املواقف ومناشط احلياة واليت
 (.241: 0227 الزيات، .)املشتقة

واحلوصلة العامة ألهم النتائج املتوصل إليها من خالل اجناز هذه الدراسة، تبني وتؤكد    
أمهية ما وراء املعرفة يف حتسني التحصيل األكادميي لدى الطلبة اجلامعيني كما تعمل ما 

ساعدة الطالب اجلامعي على تكوينه الذايت واستقالليته املعرفية خاصة وراء املعرفة على م
يف ضل التغريات احلديثة للتعليم اجلامعي يف اجلزائر، واليت تفرض على الطالب وصوله إىل 

 .أقصى مستويات التفكري للتعامل مع خمتلف املشكالت واملواقف األكادميية

يف حدود العينة املتعامل معها، وبعض وتبقى هذه النتائج مقبولة وذات مصداقية   
جوانب قصور أدوات الدراسة املستبخدمة جلمع البيانات، باإلضافة إىل احلدود الزمنية 

 :وميكن للدراسة أن خترج باالقرتاحات التالية. واملادية والبشرية إلجراء الدراسة

لى اشتقاق اسرتاتيجيات أثر التفاعل بني فعالية البنية املعرفية ومهارات ما وراء املعرفة ع -
 .التعلم الفعالة لدى الطلبة اجلامعيني 

 .بناء اختبار مقنن لقياس فعالية البنية املعرفية يف علم النفس لدى الطلبة اجلامعيني -
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باستبخدام ( السطحي، العميق)دراسة العالقة بني مستوى جتهيز ومعاجلة املعلومات  -
 .العمليات املاوراء معرفية

على اشتقاق اسرتاتيجيات ( الشكلي، الرمزي، العملي) التمثيل املعريف  أثر أشكال -
 .التعلم املعرفية الفعالة لدى الطلبة اجلامعيني

أثر برنامج تدرييب قائم على مهارات ما وراء املعرفة على اكتساب الطلبة السرتاتيجيات  -
 .التعلم الفعالة

:المراتج   

اسمراتيجية ما وراء المعرفة في  ر اسمخداماث(: 0224)محد على إبراهيم اخلطاب أ -
تدريس الرياضيات على تحصيل وتنمية المفكير اإلبداعي لدى تالميذ الحلقة الثانية 

 .، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة القيوم، مصرمن المعليم األساسي
، دار مناهج البحث المربوية رؤية تطبيقية مبسطة(: د ت)بشري صاحل الرشيدي  -

 .الكتاب احلديث، اجلزائر
ما وراء المعرفة وعالقمها بمركز المحكم لدى  اسمراتيجية(: 0221)حساين رشيد  -

 .رسالة ماجستري غريمنشورة، جامعة اجلزائر الطلبة الجامعيين،
، 2، طالمعلم المنضم ذاتيا وتوتجهات أهداف االنجاز(: 0229)ربيع عبده رشوان  -

 .عامل الكتب، مصر
، 1، طالقياس والمقويم في المربية وعلم النفس(: 0222)ملحم .2د سامي حمم -

 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن
اثر بعض أبعاد البنية المعرفية على عملية حل المشكالت (: 0222)مسرية ركزة  -

 باتنة، عةيف علم النفس املعريف، جام ، أطروحة دكتوراه،عند الطالب الجامعي الجزائر
 .اجلزائر

كيف يعمل العقل أثناء حدوث عملية المعلم (: 0221)شيماء محود احلارون  -
 .، املكتبة املصرية، مصر(نموذج عملي لمهارات ما وراء المعرفة والمحصيل الدراسي)
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العالقة بين الوعي بالعمليات المعرفية وداف  (: 0224)عبد الرمحن بن بريكة  -
 .، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولةاالنجاز

سيكولوتجية المعلم بين المنظور االرتباطي (: 0227)فتحي مصطفى الزيات  -
 .، دار النشر للجامعات، مصر2، طوالمنظور المعرفي

األسس المعرفية للمكوين العقلي وتجهيز (: 0229)فتحي مصطفى الزيات  -
 .، دار النشر للجامعات، مصر0، طالمعلومات

، دار الكتاب القياس والمقويم في المربية والمعلم(: 0220)قاسم علي الصراف  -
 .احلديث، الكويت

مهارات ما وراء املعرفة لدى مرتفعي ومنبخفضي (: 0229)حممد بن سليمان الوطبان  -
 .، جامعة القصيم04الفاعلية الذاتية، رسالة الرتبية يف علم النفس، العدد 

 (www. Geslen. Org. Sa.) 
أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل (: 0222)د إبراهيم مروان عبد اجملي -

 .، مؤسسة الوراق، عمانالجامعية
، عامل الكتب اخمبارات الذكاء ومقاييس الشخصية(: 0224)ناصر الدين أبو محاد  -

 .احلديث، األردن
عالقة ما وراء المعرفة وفعالية البنية المعرفية (: 0222)نزيهة صحراوي -

رسالة ماجستري غري منشورة يف  م الفعالة لدى الطلبة الجامعيين،باسمراتيجيات المعل
 (.20)علم النفس املدرسي، جامعة اجلزائر

- Cyr, Paul (1998): les stratégies d’apprentissage,CLE 

international: Paris. 

- Trodec, B, Martinot, C (2003) : le développement cognitif 

(théories actuelles de la pensé en contexte), Belin : Paris. 
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الضغط المدرسي وعالقمه بسلوكات العنف والمحصيل الدراسي لدى المراهق 
 (.بجايةولى ثانوي بوالية دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة األ)المممدرس

 جبايةجامعة عبد الرمحان مرية  ،عبدي مسرية
:الملخص  

شف عن العالقة املوجودة بني الّضغط املدرسي هتدف الدراسة احلالية  إىل الك
سنة، ( 24-22)الذي يتعّرض له التلميذ املتمدرس يف السنة األوىل من التعليم الثانوي 

ة بالسن مراهقا( 197)تكونت عيّنة الدراسة من   .والتحصيل الدراسي وسلوكات العنف
 ة عشوائية بسيطة، ولقدمّت اختيارهم بطريق. األوىل من التعليم الثانوي، مبدينة جباية

استبخدمنا مقياس الّضغط اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، و 
 بيارلـ ومقياس سلوكات العنف املدرسي، (0222)لطفي عبد الباسط إبراهيملـ املدرسي
أظهرت نتائج الدراسة . ، وسجل النتائج الدراسية(Pierre coslin, 1997) كوزلني
د عالقة ذات داللة إحصائية بني الّضغط املدرسي، وظهور سلوكات العنف توج على أنه

 .لدى املراهق يف مستوى السنة األوىل من التعليم الثانويوالتحصيل الدراسي، 

Résumé : 

Cette étude a pour objectifs d’indiquer la relation qui 

existe entre le stress scolaire que vivent les adolescents 

scolarisés, niveaux première année lycée, et les comportements 

violents et le rendement scolaire, chez les adolescents scolarisés 

(15- 17) niveaux première année lycée, dans la ville de Bejaïa. 

L’échantillon de l’étude  se compose de (363) adolescents 

scolarisés, niveaux première année lycée, choisis au hasard dans 

deux lycées de la Wilaya de Bejaïa .et on a adopté dans la 

méthode descriptive analytique. On a utilisé le test du "stress 

scolaire" de "Lotfi Abdel Basit Ibrahim" Egypte, (2009), et test 

des "comportements violents "de "Pierre Coslin" France, (1997), 

après adaptation au terrain Algérien, et Les registres scolaires 

pour l’obtention des résultats des élèves, pour l’année scolaire 

2009- 2010. 

 On est arrivés  aux résultats suivants : 

- Il y’a une relation corrélationnelle entre : Le stress scolaire et les 

comportements violents, et le rendement scolaire chez les 

adolescents scolarisés, niveaux première année lycée. 
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  : إشكالية الدراسة/ 1

على  جذرية تغريات األخرية، السنوات يف اجلزائرية الرتبوية املنظومة شهدت
 التعليم حتسني نوعية إىل اجلزائر يف الوطنية الرتبية وزارة سعت أين الرتبوي، نظامها مستوى
 يف النظر حيث أعادت والتكنولوجي، العلمي بالتقدم يتميز الذي احلايل، العصر ليواكب

 املديرين وإعداد املعلمني واإلدارة، املدرسية و الكتب واملناهج، الرتبوية األهداف
 املفاهيم من اإلصالح الرتبوي مفهوم و يعدٌ  ،"الرتبوي باإلصالح"يسمى ما أي وتدريبهم؛
 عديدة مبفاهيم املفهوم هذا، يرتبط حيث الرتبوية، األوساط يف واسع بشكل املستعملة

 الرتبوي باإلصالح ونقصد (.292، 0227 عاشور،)واالخرتاع  بتكاراال التجديد، منها
 العمل جمال يف املمارسات بتطوير اجملتمع املدرسي أفراد يبذهلا اليت املبخططة اجلهود تلك

 تعليم فرص حتسني هبدف القومية، املعايري إىل مستوى األداء مبستوى واالرتقاء املدرسي،
 (.29، 0229سليمان، ) التالميذ

 لدى التالميذ املدركة النفسية الضغوط أن الدراسات على بعض برهنت وقد ذاوه
 الدراسية تشمل املقررات واليت الرتبوية، املنظومة عرفتها اليت السريعة التغريات من تنشأ

 بعضهم التالميذ بني طبيعة العالقات اجلديد، الرتبوي والتقومي االمتحانات ونظام الكثرية،
 امللقاة املسؤوليات وزيادة جهة أخرى، من واإلداريني معلميهم وبني جهة، من البعض
، 0222إبراهيم،  الباسط عبد.) أم خارجها املدرسة داخل سواءً  التالميذ عاتق على
20.) 

يف  املبختصني اهتمام جمال التالميذ لدى املدرسية الضغوط موضوع أصبح لقد
 املبختلفة تغريات الدراسية، ملراحلا عرب التالميذ يعيش حيث الرتبية، وعلوم النفس علم

 بفرتة نتيجة الرتباطها الثانوية املرحلة منها خاصة واجلسدي، النفسي الصعيد على عديدة
 االنفعالية االجتماعية اجلسمية، املعرفية، التغريات مرحلة املبختصون يعتربها اليت املراهقة،

: لطفي عبد الباسط ابراهيم اىلكما يشري  .ألخرى دراسية مرحلة ترافق اليت واألكادميية،
أن الضغط املدرسي عبارة عن ظاهرة سيكولوجية متعددة االبعاد تنتج عن خمتلف " 
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أهنا مصدر التوتر العالقات النفس االجتماعية والبيئية اليت يتفاعل معها التلميذ ويدرك 
 (.21، 0222، عبد الباسط)"والقلق النفسي

 واخلوف من الدراسية واملواد االمتحانات أن على الدراسات أمجعت العموم على
 بعض للتالميذ؛  ومع أن الدراسي الضغط مصادر تعترب املنزلية الواجبات وكذا الفشل

 االمتحان قبل على املذاكرة تساعده التلميذ، على إجيابًيا تأثريًا هلا يكون الضغوط
 واملواقف األحداث من هناك العديد أن إال احملدد، الوقت يف وواجباته بدروسه واالهتمام
 باإلحباط؛ اإلحساس إىل به واألداء، وتؤدي اإلجناز عن تعيقه أن شأهنا من اّليت الضاغطة

 Alain)بووي أالن يعرفه الذي يف املدارس العنف سلوك ممارسته من آثاره تظهر اليت

Bauer)  أم اجسمي أكان سواءً  املدرسة داخل التلميذ يصدر من تصرفًا أو سلوًكا بكونه 
    (Alain Bauer, 2010, 09).املدرسة مبمتلكات والضرر بإحلاق األذى ، يهدفارمزي

 والنامية، منها املتقدمة الرتبوية املؤسسات يف االنتشار سلوكية واسعة ظاهرة وهي
 فيها ينتشر اليت الدول قائمة األمريكية املتحدة الواليات العاملي تتصدر الصعيد فعلى
 الذهاب اخلطورة من وأصبح املدارس، يف يومًيا حتدث القتل دثاملدرسي، فحوا العنف

 بني ما التعليم إلحصائيات األمريكي الوطين املركز أجراها دراسة املدرسة، ويف إىل
 أن تبني احلكومية، املدارس يف السلوكي واالنضباط العنف حول( 2224-2229)عامي

بني  والشجار البدين العراك هي رساملدا مديرو منها يعاىن اليت االنضباط أبرز مشكالت
كما توصلت اجلمعية النفسية   .وبدنًيا لفظًيا املعلمني وإهانة السالح ومحل التالميذ،

املعلمني حماطون بالعنف  اىل ان (0222) االمريكية من خالل احصائية هلا عام
حدة أي ، وأن ما يقابل ثالثة ماليني حالة عنف حتدث يف املدارس يف السنة الواوالقسوة
 (7-1، 0222الشهري، )حالة عنف يف اليوم ( الف 29) ما يعادل

أما يف على الصعيد العريب فقد بينت احصائية يف االردن ان العنف يف املؤسسات 
من التالميذ أقروا وجود أنواع  (%21)الرتبوية ظاهرة مستفحلة ، حيث أثار ما يقارب 

 (.2، 0224خرية ،)عديدة من العنف يف مدارسهم 
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أما يف اجلزائر فمشكلة العنف قد انتشرت يف مؤسساتنا الرتبوية بشكل مدهش 
فال يكاد مير يوم دون أن يقرأ أو نسمع عن ظاهرة أو سلوك عنيف ، وقع يف احدى 

 0222جانفي  2املؤسسات التعليمية ويف هذا الصدد نذكر ما نشرته جريدة النهار ليوم 
يف سوق أهراس ، أين تعرضت أستاذة " بومعراف "بعنوان تلميذ يصفع استاذته مبتوسطة 

مادة الرياضيات اىل اعتداء هجومي من طرف تلميذها خالل احلصة وذلك اثر توبيبخها 
له بسبب نقص الدروس يف كراسه ، االمر الذي مل يعجبه وأجاهبا مباشرة بلكمة وصفعة 

، 0222، طوفاسية)على مستوى الوجه ما سبب هلا جروح على مستوى الفم واالنف 
 أن التالميذ جند اجلزائري، املدرسي امليدان إىل بالرجوع ذكره، سبق ما على بناءً (. 7

 اىل -حسبهم  - يؤدي العنيفة، السلوكات وتزايد املدرسية من الضغوطات الكثري يعانون
 :التساؤل التايل نطرح جيعلنا ما الدراسي، التحصيل يف الرتاجع

وسلوكات  املدرسي، الضغط بني إحصائية لةدال ذات ارتباطية عالقة توجد هل -
 ؟الثانوي التعليم السنة االوىل منب املتمدرس املراهق لدى الدراسي والتحصيل العنف

 :ذا التساؤل تساؤلني فرعيني مهاوتنبثق عن ه
ظهور سلوكات العنف لدى ارتباطية بني  الضغط املدرسي، و  هل توجد عالقة -

 األوىل من التعليم الثانوي ؟ املراهق املتمدرس يف مستوى السنة
التحصيل الدراسي لدى املراهق  الضغط املدرسي، و هل توجد عالقة ارتباطية بني -

 .املتمدرس يف مستوى السنة األوىل من التعليم الثانوي ؟

 : فرضيات الدراسة/ 6
 : الفرضية العامة -

ت العنف سلوكالة إحصائية بني الضغط املدرسي، و توجد عالقة ارتباطية ذات دال
 .والتحصيل الدراسي لدى املراهق املتمدرس يف مستوى السنة االوىل  من التعليم الثانوي 

 : الفرضيات الفرعية -
 املراهق لدى العنف ، ظهور سلوكاتقة ارتباطية بني  الضغط املدرسيعال توجد -

 .الثانوي من التعليم األوىل السنة مستوى يف املتمدرس
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 املراهق لدى التحصيل الدراسياملدرسي، و  الضغطعالقة ارتباطية بني  توجد -
 .الثانوي التعليم األوىل من السنة مستوى يف املتمدرس
 : وأهداف الدراسة أهمية / 2

 حياة يف املواضيع اهلامة من موضوًعا يتتناول كو نه يف البحث هذا أمهية تأيت
 الضغط تأثري ضوء علىال يّسلط إذ املدرسية؛ البيئة مبؤثرات وعالقته املدرسية التلميذ
 يتعامل كونه يف أمهية البحث تكمن كما الدراسي، وحتصيله التلميذ سلوك يف املدرسي

 كان إذا ما معرفة فهو حماولة دراستنا هدف اجلزائري؛ أما اجملتمع مراهقي من عينة مع
 مستوى تالميذ عند والتحصيل الدراسي العنف، سلوكات ظهور يف يّؤثر املدرسي الضغط

 .الثانوي التعليم من األوىل نةالس

 :هيتتضمن دراستنا ثالثة مفاهيم أساسية   :تحديد مفاهيم الدراسة/ 4

فهو كل النتائج املتحصل عليها عند تطبيق : المعريف االتجرائي للضغط المدرسي/4-0
 لــ لطفي عبد الباسط ابراهيم"  الضغط املدرسي"مقياس 

ة اليت يقصد به جممل السلوكات العنيف :المعريف االتجرائي للعنف المدرسي/ 4-6
للمرحلة  (Pierre Coslin) بيار كوزلين" السلوكات العنيفة"تظهر عرب استعمال مقياس 

 .الثانوية

فهو جمموع املعارف العلمية اليت تقدر : المعريف االتجرائي للمحصيل الدراسي/ 4-2
اليت توجد يف السجالت و  0220/0221للعام الدراسي ( أفراد العينة)بعالمات التالميذ 
 .والوثائق املدرسية

وهي املرحلة اليت يكون فيها املراهق : المعريف االتجرائي للمراهق المممدرس/ 4-4
 .متمدرًسا يف مستوى السنة األوىل من التعليم الثانوي
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 :الجانب النظري 

 :الضغط المدرسي/ أوال
املدرسي  لضغطا أن   حسني العظيم عبد يرى طه: مفهوم الضغط المدرسي/ 0

 اليت البيئية املواقف بني يقارن عندما التلميذ لدى وتنشأ عدم  التوازن، من حالة"هو
 تلك يصاحب واجتماعية، ومصادر شبخصية إمكانات من ما ميلك وبني هلا، يتعرض
 (.210، 0229حسني، )) "وسلوكية سلبية نفسية فسيولوجية)أعراض  احلالة

 :ل يفوتتمث :المدرسي الضغط أعراض/ 6

 يف أالم العضالت، والصداع، مستوى على توتر يف تتمثل :االعراض الفيزيولوتجية -
 .التالميذ لدى تظهر اليت األعراض من وغريها املعدة،

 اهلروب مع االنسحاب العدوانية، يف السلوكية األعراض تتمثل :االعراض السلوكية -
 النوم يف اضطرابات تظهر أن كذلك ميكن كما األقران، مع املدرسة واملشاغبة من

 .واألكل

 الوساوس، يف فتتمثل املدرسية للضغوطات النفسية أما األعراض: االعراض النفسية -
 (.101، 0229العظيم،  عبد)والغضب بالنفس الثقة نقص تقدير الذات، اخنفاض

 بصفة االنفعالية الناحية من املدرسية الضغوطات أعراض تظهر :االعراض االنفعالية -
 يف نقص الرتكيز، فقدان :يف خاصة األعراض هذه وتتمثل املستوى املعريف، على ةعام

 (.22، 0221شيبخاين، )القرارات، صعوبة يف متابعة الدروس  اختاذ يف التذكر، صعوبة

 :عوامل الضغط المدرسي/ 2

مشكالت خاصة بالتلميذ، سوء التكيف املدرسي، انتشار : العوامل االتجمماعية -
 .الذهين، التفكري يف املستقبل ظاهرة الشرود
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: نذكر منها املعاملة أساليب من عديدة أنواًعا الوالدان يستبخدم:العوامل االسرية -
 والصراعات العالقات العقاب، توتر الرفض، أسلوب السوي، أسلوب غري املعاملة أسلوب

 .األبناء قدراتو   األولياء توقعات بني الوالدية، التباين

 الضغط عوامل من عامال لألسرة االقتصادي الوضع يعترب: اديةالعوامل االقمص -
فالفقر   األبناء؛ حاجات تلبية على القدرة عدم إىل الدخل يؤدي فاخنفاض املدرسي،

مستلزمات  كل أمامهم جيدون ال األفراد، إذ على بالسلب تعود اّليت املشكالت من يعترب
جبلب مصارفهم  االهتمام إىل الوضع ذلك ويدفعهم خصوًصا، والدراسية عموًما حياهتم
بالعمل  وذلك العلمي، ومستقبلهم الدراسة حساب على األسرة حاجات لسد اخلاصة
 .بالدراسة اهتمامهم من تقلل احلالة هذه أوقات الدراسة، خارج

 ، طرائقالبيئة املدرسية :تتمثل يف املعوقات هذه  ص فيما :العوامل المدرسية -
 ملدرسي  االمتحانات، الوقت فرتة املتسلط، قلق اإلداري ألسلوبالتقليدية، ا التدريس

 السلبية اآلمن، النظرة غري املدرسي األقران، املناخ الدراسية، مجاعة احلصص توزيعو 
 التقومي، العالقة التعليمية، أسلوب املواد وصعوبة للمدرسة، الربامج

 .ظ االقسام، املنافسة بني التالميذ، اكتظا(تلميذ/معلم)البيداغوجية

 :أثار الضغط المدرسي / 4
 فاألحداث للفرد، الفيزيولوجية النواحي على سلًبا تؤثر الضغوط :االثار الفيزيولوتجية -

 يف وخلل األعضاء وظائف يف تغريات حتدث الفرد، هلا يتعرض والظروف الضاغطة اليت
األدرينالني  كمية رازوإف الدم، يف الكولسرتول نسبة كارتفاع العصيب، الغدد واجلهاز إفراز

 (.72، 0221خليفة وعيسى، )واضطرابات يف اهلضم 
 آثارًا املدرسية للضغوط أن على النفسية الدراسات نتائج جتمع تكاد: االثار النفسية -

 يتميز إذ واهنيارها، الدفاعية اآلليات اختالل يف اآلثار هذه وتظهر على التلميذ سلبية
 الشديد اخلوف يصاحبه الراحة، وعدم بالقلق الشعور ال،االنفع بسرعة حتت الضغط الفرد

 (.022، 0220باهي ،)اآلخرين  يف الّنفس، يف الثقة وفقدان 
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 على القدرة انعدام مع واالنسحاب والعزلة العالقات إهناء وتشمل :االثار االتجمماعية -
 .(20، 0222عبد الغرير، )الواجبات  أداء يف والفشل املسؤولية حتمل

 من فإن العديد مث ومن للفرد، املعريف البناء على الضغوط تؤثر :ار المعرفيةاالث -
 : يف اآلثار هذه وتظهر عالية غري العقلية تصبح الوظائف

 على الفرد قدرة تقلّ  حبيث الذاكرة الرتكيز، تدهور وصعوبة االنتباه نقص* 
 التفكري يكون يثح التفكري املعريف، اضطراب التقييم على القدرة االسرتجاع، فقدان

 .جامًدا، االثار السلوكية 
 إنتاجية فيها، اخنفاض مرغوب غري سلوكية باستجابات والقيام األداء اخنفاض* 

 .والتلعثم التأتأة مثل لغوية والصحة، اضطرابات املظهر وإمهال النوم الفرد، اضطرابات
 :نذكر املدرسي داءأل مستوى على عديدة آثارًا املدرسي الضغط يرتك:االثار المدرسية -

 .الدراسي املدرسي، التأخر التكيف املدرسي، سوء التسرب

 :العنف المدرسي/ ثانيا 

: فعرفه (Alain Bauer) بووي أالن أما  :تعريف العنف المدرسي/ 0
 السلوك هذا أكان سواءً  املدرسة، التلميذ داخل من يصدر تصرفًا أو سلوًكا بكونه"

 ,Alain Bauer) "املدرسة والضرر مبمتلكات اق األذىبإحل يهدف رمزيًا، أم جسمًيا
2010, 09.) 

 :عوامل العنف المدرسي/6

 ال ومما البيولوجية، وبطبيعته ذاته، بالتلميذ ترتبط عوامل وهي :العوامل الفردية/ 6-0
 مرحلة مع تتزامن الّثانوي التعليم إىل األساسي التعليم من االنتقال مرحلة أن فيه شك

 يؤدي مما انفعالية، فيزيولوجية، عقلية، اجلوانب؛ خمتلف يف تغريات مرحلة وهي املراهقة،
 االنفعايل الّنفسي البناء أن إىل الدراسات بعض وتشري سلوكية، مشاكل ظهور إىل
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 السلوك يولد ما ،"االندفاعية" اخلصائص هذه بني ومن لديه الشبخصية وخصائص
 (092، 0224لعظيم، ا عبد طه)املراهقة  مرحلة يف خاصة العنيف،

 :العوامل االسرية / 6-6

 .أسلوب التسلط -
 .أسلوب احلماية الزائدة -
 .أسلوب العقاب -
 .التذبذب يف املعاملة  -
 :العوامل المدرسية/ 6-2

 .املدرسية اإلدارة -
 .الرتبوي التقومي -
 .الرفاق مجاعة -
 .اإلعالم وسائل -
 .السلطوي األسلوب -
 (.املتسامح  ) اللني األسلوب -
 .اضرةاحمل طريقة -
 للفرد االقتصادي املستوى باختالف العنيف السلوك  تلف: العوامل االقمصادية/ 6-4
 (.12، 0227عريش، )

  :أثار العنف المدرسي/ 2

 باخلوف كالشعور عديدة، نفسية آثارٌ  العنف سلوك على يرتّتب:االثار النفسية/ 2-0
 اإلحساس عدم وكذلك ر،والتوت واالكتئاب بالنفس الثقة لديه نقص تظهر كما والفزع،
 (.272، 0221دريدي، )باألمان 
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 املّعنف التلميذ يفقد حيث االجتماعي، اخلمول يف وتتّمثل :اآلثار االتجمماعية/  2-6
 اآلخرين اجتاه بعدوانية املّعنف التلميذ يتصرف وقد القسم، يف أساتذته حيويته طرف من

  .للهجوم معرض مهدد وبأّنه إلحساسه باخلطر

 والرسوب للتلميذ الّتحصيلي املستوى تدين يف أساًسا وتتمثل: آلثار المعليميةا/ 2-2
 لتصل األمور تتواصل مث املتكرر، الغياب أو املدرسة إىل عن  احلضور التأخر أو الدراسي،

 (.42-92 ،0221 بوزيدة،)املدرسة عن أو االنقطاع التسرب إىل

 :المحصيل الدراسي/ ثالثا 

" 0221/ رفعت حممود هبجات حممد"وعرفه  :دراسيف المحصيل اليتعر / 0

على أنه درجة االكتساب الذي حيققه الفرد يف مادة دراسية معينة، أو يف جمال 
رفعت، ). تعليمي، أو هو مستوى النجاح الذي حيرزه يف تلك املادة

0221،02.) 

بالرغم من أمهية التحصيل : العوامل المؤثرة في المحصيل الدراسي/ 6
كمعيار ميكن على ضوئه حتديد مستوى التلميذ من خالل العمليات الرتبوية اليت الدراسي  

تستهدف بناء شبخصيته إال انه ال ميكننا االعتماد على صدق الدرجات التحصيلية اليت 
 : حيصل عليها وذلك لوجود عدة عوامل تؤثر يف تلك الدرجات واليت تتمثل يف

 :يلي واليت تتلبخص فيما :العوامل الذاتية/ 6-0

 :العوامل الجسمية/ 6-0-0

 ببنية يتمتع الدراسي، فالطالب التحصيل على اثر هلا أن حيث :البنية الجسمية (أ 
انقطاع،  دون الدراسة، ومتابعتها مزاولة عقله سليما، ويستطيع قوية، يكون جسمية
املدرسة،  عن إىل التغيب، واالنقطاع يضطر جسمية ضعيفة، فانه الطالب ببنية عكس
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مستمر،  بشكل متابعتها دراسته، وعدم عرقلة إىل طويلة، وهذا يؤدي لفرتات ورمبا
 (.122، 2222بركات، )الفهم واالستيعاب عدم ومستقل، وبالتايل

إن سالمة احلواس، وخاصيت السمع، والبصر، تساعد التلميذ على إدراك  :الحواس (ب 
ن متابعة دروسه ومتابعة الدروس بشكل واضح، يف حني أن ضعفها يؤدي إىل عرقلته ع

هذا إضافة إىل األثر النفسي الذي حيدث للتلميذ، وخاصة إذا قارن نفسه مع أقرانه 
 . فشعوره باإلحباط بعد ذلك، من أكثر العوامل تأثريا، يف التحصيل الدراسي

إن بعض العاهات، مثل صعوبة النطق، والكالم، حتول دون قدرة الطالب  :العاهات (ج 
صحيح، كما أن العاهات قد تشعره بالنقص، فيعتمد أن اآلخرين على التعبري الصريح، وال

يراقبونه ويتفحصونه، وهو ما يسبب له مضايقات متعددة، تعكس سلبا على حتصيله 
-722، 2212القاضي وآخرون، )الدراسي، وتفقد القدرة على الرتكيز يف دراسته 

ن العاهات اجلسمية وهلذا ميكن القول إن صحة التلميذ وسالمة حواسه وخلوه م ،(722
 .أيا كان نوعها يساعده على التحصيل الدراسي اجليد

وتتمثل يف كل العوامل املؤثرة يف التحصيل، ويقصد هبا   :القدرات العقلية/ 6-0-6  
 :كل العوامل املرتبطة بالقدرات العقلية، من أمهها جند

ل الدراسي والضرورية يعترب الذكاء من أهم القدرات العقلية املؤثرة يف التحصي :الذكاء (أ 
للنشاط املدرسي، وذلك لوجود عالقة ارتباطيه قويه بينهما وهذا ما أكدت عليه 
الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال أن هناك ارتباطات موجبة بني الذكاء وامليل العلمي 

 (.704، 2212القاضي وآخرون، ) عموما واللغوي خصوصا
ط معني من أمناط السلوك املعريف ويظهر هي إمكانية وجود من: القدرات الخاصة (ب 

اثر القدرات اخلاصة يف حالة تفوق التالميذ يف مواد معينة مع تأخرهم يف مواد أخرى ومن 
القدرات اللغوية، وفهم الكلمات وإدراك : القدرات اليت تظهر عند املتفوقني منها

 (.102، 2229 معوض،)العالقات، والقدرة على التفكري املنطقي واالستداليل العام 
هي القدرة علي تذكر واسرتجاع املعلومات واحلقائق والصور الذهنية وغريها  :الذاكرة (ج 

وكل هذا يؤثر على التحصيل الدراسي للتالميذ بشكل إجيايب، وضعف الذاكرة ألي 
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سبب يؤثر على التحصيل الدراسي للتالميذ بشكل اضح يف اضطراب احلفظ واالسرتجاع 
 (.2222،72عواطف، )عمال كلمات خاطئة ونسيان عمل شيء واست

نستنتج مما سبق أن السمات العقلية تعترب من أهم العوامل اليت هلا تأثري يف التحصيل 
 .الدراسي، هي مبثابة الطاقة الكامنة القابلة للعمل بكفاءات يف مواجهة املواقف الدراسية

 :تتمثل يف :العوامل الخارتجية/ 6-6

 احلالة يف تؤثر اليت العوامل أهم من األسرية األوضاع عتربت: العوامل األسرية/6-6-0
 :يلي فيما األوضاع هذه التلميذ، وتتحدد لدى واجلسمية والعقلية النفسية

 التعليمي لألسرة، املستوى الثقايف باملستوى يقصد :لألسرة الثقافي المسموى (أ 
 مراجعة على مساعدته حيث التلميذ، من حتصيل على من تأثري كبري له ملا للوالدين، ذلك

 للدراسة الكافية العناية يتلقى بذلك املدرسية، وهو نشاطاته دروسه، ومراقبة خمتلف
 على بال  تأثري األسرة داخل السائد األسري للجو :األسرة داخل السائد الجو (ب 

 ذلك فإن والراحة االستقرار يسوده مكان يف يعيش كان التلميذ التلميذ، فإذا حتصيل
 (.209، 2221برو حممد، ) دراسة، وبذلك التحصيل اجليد بال له يسمح

 عوامل اجلسمية، توجد والعوامل العقلية العوامل إىل إضافة: العوامل المربوية/ 6-6-6
 .يعيشها اليت املدرسية الظروف يف جممل وتتمثل تربوية

 دورٌ  للمعلم: الدراسي التحصيل يف مؤثر كعامل املعلم :المدرسة داخل الملميذ . أ
 قدرته خالل من إجيابًا وذلك أو سلًبا وحتصيله، إما التالميذ مستوى يف ومباشر اسي  أس

 التالميذ، وحالته للفروق الفردية بني مراعاته ومدى التدريس أساليب يف التنويع على
 بطريقة التحصيلية على تعميم االختبارات قدرته الشبخصية، ومدى العامة، ومنط املزاجية
التالميذ  يستحقه وما يتناسب ال توزيع العالمات مبا يف التساهل دموموضوعية، وع جيدة

 (.94، 0229أماين، )
 اليت اهلامة العوامل من املدرسي االجتماعي اجلو يعترب: الجو االتجمماعي المدرسي . ب
املدرسي،  اجملتمع أفراد بني اإلجيايب بالتفاعل القسم يتسم كان التالميذ، فإذا على تؤثر
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 إىل يؤدي ذلك اإلدارية، فإن واهليئة والتلميذ وزمالئه التلميذ لتالميذ، بنيوا األستاذ بني
 اجملتمع أفراد بني العالقات اضطربت إذا لديهم، أما الدراسي مستوى التحصيل ارتفاع

عن  عاجزًا يصبح الالسوية، فالتلميذ األساليب املدرسي حيدث العكس، وإذا انتشرت
 .الدراسي حتصيله على سلًبا راجملتمع، مما يؤث هذا مع التكيف

 منو طبيعة فيها تراعى سليمة، حبيث أسس على مبين الربنامج كان إذا :المناهج . ت
 الفيزيولوجي النمو مع متكيفة تكون أجلها، حيث من اليت اعد التلميذ يف املرحلة
 .ناقًصا حتصيله يكون العكس حصل جيدا، وإذا حتصيله ويكون والنفسي للتلميذ

 يؤثر أن املدرسة يف السائد اإلداري للنظام ميكن :الدراسي محصيلوال اإلدارة . ث
 إدارة من العمل فريق بني العالقة كانت التالميذ ومستواهم، فإذا أداء يف إجيابًا أو سلًبا

 .إجيابًا ذلك جيدة، أّثر ومعلمني
اإلدارة  التالميذ، كما أن منط على سلبًيا تؤثر جيدة، فإهنا غري العالقة هذه كانت أما إذا

حتصيل  مستوى واخنفاض تراجع يف مباشر أثرٌ  له متسيًبا، يكون أو دكتاتوريًا كان إذا
واملوضوعية  كالتقومي األساسية االعتبارات حيث من االمتحانات ولنظام .التالميذ
،  أماين. )خفضه أو رفعه حيث من الدراسي التحصيل يف دورًا تؤدي املالئمة والظروف
 حتصيله على سلًبا تؤثر بالتلميذ حتيط اليت املدرسية فالظروف ، إًذا(41، 0229
 .الدراسي

 : المراهق المممدرس: رابعا

مرحلة انتقالية من :" املراهقة بكوهنا    Bernard برنارديعرف :تعريف المراهقة/ 0
سنة 27)، حتدث تقريبا ما بني (سنوات22-4)الطفولة اىل الرشد، متتد يف املتوسط بني 

 (Bernard,1979,p59)"  (سنة 29-

 العديد املتمدرسني املراهقني لدى الضغط موضوع أثار :المراهق المممدرس والضغط/ 6
 Frydenberg 1997,/فريد نربق"والبحوث ومنها ما توصل إليه الباحث  الدراسات من

 :ان اهتمامات التلميذ تقع يف ثالث فئات، وهي "



306302   

 

116 
 

 النجاح الدراسي يف االمتحانات. 
 (.تشمل االسرة ومجاعة الرفاق)العالقات االجتماعية القيام ب 
  القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني. 

 املتغريات البدنية تشمل للمراهقني ضغطًا تشكل اليت العوامل أن إىل" "Dialyويشري 
 بني والوالدين، الطالق بالرفاق العالقات تغيري ألخرى، مدرسة من واالنتقال الفيزيولوجية،

 املراهق معاناة وتزيد. اليومية املشاحنات النهاية ويف األسري، والتفكك الدينالو 
 إىل واالنتقال النجاح حيث يريدون املدرسية، االمتحانات ميعاد يقرتب حينما املتمدرس؛

 واالضطرابات والضيق، التوتر الضغط واملتمثلة مظاهر تظهر وهنا تعليمي، مستوى أعلى
 (027، 0222فايد، )املضاد اجتماعيا  السلوك اكذ واالجتماعية، النفسية

 هامة مرحلة املراهقة مرحلة يف الدخول يعترب:المراهق المممدرس وسلوكات العنف/ 2
 جديدة لسلوكات يلجأ فنجده الكبار، عامل وهو عامل آخر، يف نفسه جيد فاملراهق للغاية،
-Jean )ملدرسي ا اجملال يف خاصة عنيفة، تكون سلوكات ما وعادة التكيف، قصد

François.M, 2003, P42). 

لالضطرابات  عرضة املراحل أكثر من تعترب املراهقة مرحلة أن الدراسات أوضحت
هذا  ففي .ذلك حدوث يف هاًما دورًا وللمدرسة املتمدرسني، التالميذ عند السلوكية
 االضطرابات حدوث على تساعد عوامل وجود إىل"  Cazdin / كازدين"  يشري الصدد

من  تزيد اليت العوامل أبرز من تعد واليت املدرسية، العوامل منها للمراهقني، السلوكية 
 .االحنرافات هلذه الفئة هذه تعرض

يتوقف  حيث حياته، مراحل أخطر من تعد الثانوية املرحلة أن "  احلقيل" أوضح كما
يزداد  املرحلة هذه يف أن" زهران" ويذكر إجيابًا، أو سلًبا املستقبلي، حياته مسار عليها
 االستقالل  من املزيد حتقيق وحماولة العنف، إىل وامليل االجتماعي الوعي الفرد لدى

 (.19، 0224/0221احلارثي،)السلطة  مقاومة يف ورغبته االجتماعي،
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 من جمموعة الثانوية املدرسة يف املراهق يعاين:  المراهق المممدرس والمرحلة الثانوية/ 4
 يطلب الذي فاالمتحان مبستقبله ، وتفكريه دراسته عات ذلك بسببوالصرا األزمات
 والداه يّعلقه ما شدته؛ من يزيد بضغط وما يواجه إىل الثانوية الدخول أجل من اجتيازه

 القلق  من الكثري الثانوية املدرسة تالميذ بني جند املدرسة الثانوية، لذلك على آمال من
 من قليل غري جهًدا املراهق من الثانوية املدرسة لبتط العنيف كما والصراعات، والسلوك

 (.721، 2241الرفاعي،  )آلخر تعليمي مستوى من الدراسة واالنتقال متابعة أجل

يسعى  الذي التعليمي املستوى إىل الوصول يف التلميذ يقصر أن أحيانًا حيدث ولكن 
وقد  اإلحباط، مشكالت مواجهة أو نفسه، الصف يف السنة إعادة إىل فيضطر إليه،

مع  التكيف ،-جهة -من اإلحباط صعوبات وحتمل هنائًيا، املدرسة تغيري إىل يضطر
 (.721، 2241الرفاعي، ) -جهة ثانية  -من  اجلديدة البيئة

 الّنفسية كالضغط االضطرابات فيها تنتشر خصبة أرًضا تعترب املراهقة فمرحلة إًذا 
 ويف لتغريات عديدة، ة عرضً  املرحلة هذه يف املراهق كون وذلك العنيف، والسلوك
 عن عليه البحث يتوجب ما نفسية، وتوترات ضغوطات له  لق ما األعضاء، خمتلف
 مرحلة صراعات بّأهنا يتفقون العلماء فكلّ  األخرية، كلّ  مع للتكيف جديدة وسائل
 اليت خالل التصرفات من تظهر اّليت السلوكية املشكالت ذلك إىل أضف نفسية، وأزمات
 نفسه املراهق جيد التلميذ وهكذا الرتبوية، املؤسسات داخل املتمدرس املراهق من تصدر
 . اجلديد متطلبات الواقع مع تالؤم أفضل لتحقيق جهوده أقصى بذل إىل حباجة

 : الجانب المطبيقي
 :المناول المنهجي للدراسة: أوال
لوصفي التحليلي نظرا لطبيعة الدراسة فقد اختري املنهج ا :منهج الدراسة/ 0

الذي يصف الظاهرة حمل الدراسة ، كما هي يف الواقع وذلك جبمع احلقائق والبيانات ، 
ومن مث تصنيفها وحتليلها للوصول اىل نتائج وتعميمات فيما  ص موضوع البحث، وكان 
اهلدف من دراستنا هو وصف ظاهرة واقعية متثل يف العالقة بني الضغط املدرسي 
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التحصيل الدراسي، فاملنهج االكثر مالئمة هو املنهج الوصفي وسلوكات العنف و 
وصفا دقيقا وحتديدا   التحليلي يهدف هذا املنهج اىل اكتشاف الوقائع وصف الظواهر

، وكيف وصلت اىل صورهتا الكشف عن احلالة السابقة للظواهر، وهو يقوم بكيفيا وكميا
 (.209، 0222راهيم ،اب)احلالية وحتاول التنبؤ ستكون عليه يف املستقبل 

 : حدود الدراسة الميدانية/ 6

 .بثانويتني موجودتني يف مدينة جبايةأجريت الدراسة امليدانية :  المجال المكاني للدراسة
 .0222 أواخر أفريل إىل أواخر جوانمن البحث امليداين  مت:المجال الزماني للدراسة

  :عينة الدراسة األساسية/ 2

تالميذ مستوى  السنة االوىل من التعليم يدانية من سحبت عينة الدراسة امل
تلميذاً ( 722)جم قدر يف البداية الثانوي  ذكورا واناثا ومن شعبيت اآلداب والعلوم حب

وتلميذة، إاّل أنّنا قمنا باستبعاد بعض اإلجابات، كون أصحاهبا مل حيرتموا تعليمات 
ضهم إجابات خارجة عن املوضوع،  املقياسني، كاإلجابة يف أكثر من خانة، أو إجابة بع

( 197)كما أّن بعضهم مل نستطع اسرتجاعها منهم أصاًل، فوصلت العينة النهائية 
 :تلميذاً وتلميذة، يتوّزعون حسب اجلنسني كالّتايل

 يمثل توزي  أفراد عينة الدراسة حسب الجنس( 10)تجدول رقم 

 % النسبة المئوية العدد الجنس
 %79.4 227 الذكور

 %21.1 242 اثاالن
 100% 197 اجملموع

، أما %(  53.3)نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة تالميذ إناث قدرت بــ 
 %46.7)) الذكور فبلغت 
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 : أدوات الدراسة/ 4

لطفي عبد الباسط ابراهيم  املقياس من اعداد الباحث املصري: مقياس الضغط المدرسي
  .ل مصدرا للضغوط الدراسة للتالميذأهنا متثيرى بعبارة  22يتكون من ، 0222

 .2224" بيار كوزلني " مقياس سلوكات لــ  استبخدم: مقياس سلوكات العنف الدراسي
 .عبارة 71تكون من امل

حتقق لتأكد من لمعامل االرتباط بريسون بخدام مت است :أساليب المعالجة اإلحصائية/ 5
 .فرضيات الدراسة

 شمها في ضوء الفرضياتعرض النمائج ومناق: ثانيا 
   :مناقشمها عرض نمائج الفرضية الجزئية األولى

 عالقـة ارتباطيـة بـني  الضـغط املدرسـي ، ظهـور سـلوكات توجـد: ":الفرضـيةنـص 
 " الثانوي  من التعليم األوىل السنة مستوى يف املتمدرس املراهق لدى العنف

إلبراز العالقة بني الّضغط " نبيرسو "للتحقق من هذه الفرضية مّت حساب معامل االرتباط 
تلميذًا يف السنة األوىل  197املدرسي، وسلوكات العنف  لدى عيّنة الدراسة واملقّدرة بـ 

 :واجلدول الّتايل يوّضح النتائج املتحّصل عليها. من التعليم الثانوي
 العالقة بين الضغط المدرسي و سلوكات العنف(: 16)الجدول رقم 

 الممغيرات
  االرتباط

 سلوكات العنف املدرسي الّضغط املدرسي

 *2.20 "ر"قيمة اإلرتباط 

 1،15٭القيمة دالة عند مستوى داللة 
ــــني الضــــغط املدرســــي  نالحــــظ مــــن خــــالل اجلــــدول أعــــاله أن قيمــــة االرتبــــاط ب

ـــ    0.05 ائيا عنــد مســتوى الداللــة وهــي قيمــة دالــة احصــ 1.06وســلوكات العنــف قــدر بـ
أي انـه كلمـا . ة بـني درجـات الضـغط املدرسـي وسـلوكات العنـفأهنـا عالقـة ارتباطيـة موجبـ

 .يهمدلكلما زاد يف العنف املدرسي أفراد عينة الدراسة  زادت درجة الضغط املدرسي لدى 
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وقــد تعــود هــذه النتيجــة اىل طبيعــة املدرســة، أي االحبــاط الــذي يعيشــه التلميــذ 
ات وكثافة الربامج كلها مشاكل داخل املدرسة، نتيجة صعوبة املناهج، وكذا نظام االمتحان

وهذا ما توصلت اليـه . يعيشها التلميذ داخل البيئة املدرسية ما يؤثر على تصرفات التلميذ
الـيت بّينـت أن أسـباب جلـوء التلميـذ إىل سـلوك العنـف املدرسـي؛ هـي  0227/ زايد دراسة

ملعلــم، أســباب مدرســية، متثلــت يف ضــرب املعلــم للتلميــذ أمــام الــزمالء وضــعف شبخصــية ا
أن االحبـــاط هـــو الـــدافع " 0224/بكـــار" أكدتـــه دراســـة و  .وعـــدم إملامـــه باملـــادة الدراســـية

الرئيسي لسلوك العنف املدرسي فبواسـطته يـتمكن التلميـذ الـذي يشـعر بـالعجز مـن اثبـات 
 (.270، 0222الصرايرة ، )قدراته اخلاصة 

وكات العنــف وقــد ترجــع هــذه النتيجــة إىل العالقــة بــني الضــغط املدرســي، و ســل 
لــدى املراهــق املتمـــدرس، إىل طبيعــة املرحلــة العمريـــة الــيت ميـــر هبــا التلميــذ حبـــد ذاهتــا، والـــيت 
يعتربها املبختصون سن األزمات، وكون التلميذ يف املرحلة الثانوية معروفًا مبعاناتـه الوجدانيـة 

عـه  إىل إظهـار اّليت يتميز هبا يف مرحلة املراهقة، فيجـد نفسـه يف حالـة تذبـذب انفعـايل يدف
السلوكات العنيفة، فاملمارسات العنيفة تـزداد بشـكل ملحـوظ يف مرحلـة  املراهقـة عـن بقيـة 

 وسلوكات املدرسي، الضغط بني العالقة الدراسات بعض تعود قد كما. املراحل االخرى
 .اآلخرة اآلونة يف مدارسنا معظم يسود الذي املدرسي إىل املناخ العنف،

 (Gustave,2006)راسة احلالية مع نتائج دراسة قوستاف حيث تتفق نتائج الد
كشفت أّنه يوجد ارتباط بني العنف ووضع املدرسة، كنقص املقاعـد واالحتياجـات، الذي  

دراســــة فونــــك و ، الــــيت يــــؤدي إىل انتشــــار فوضــــى مــــن أجــــل البحــــث عــــن املقعــــد النــــاقص
(Funk,2001)   ظ األقسـام،الـذي أ كـدت أ ن أسـباب العنـف يف املـدارس هـو اكتظـا 

 (.002، 0224خالدي خرية ، )التالميذ  مراقبة لصعوبة وذلك

   :مناقشمها عرض نمائج الفرضية الجزئية الثانية

 املدرسي، والتحصيل الدراسي عالقة ارتباطية بني الضغط توجد" :الفرضيةنص 
 "  الثانوي التعليم األوىل من السنة مستوى يف املتمدرس املراهق لدى
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عالقة بني املتغرّيات اليت تتضّمنها الفرضية اجلزئية الثانية، واختبار للكشف عن ال
حلساب معامل " بريسون"االرتباط  حتقّقها أو عدم حتقّقها، مّت االعتماد على معامل

االرتباط  بني كّل من متغرّي الّضغط املدرسي، والّتحصيل الدراسي لدى عيّنة الدراسة 
واجلدول الّتايل يوّضح . لسّنة األوىل من التعليم الثانويتلميذًا يف ا( 197)واملقّدرة بـ 

 :النتائج املتحّصل عليها
 .العالقة بين الضغط المدرسي و المحصيل الدراسي(: 12)الجدول رقم 

 الممغيرات
 اإلرتباط

 التحصيل الدراسي الضغط املدرسي

 *-2.22 "ر"قيمة اإلرتباط 

 0.05٭٭القيمة دالة عند مستوى داللة 
ــــني الضــــغط املدرســــي  قيمــــةحــــظ مــــن خــــالل اجلــــدول أعــــاله أن نال االرتبــــاط ب

وهـــي قيمــــة دالـــة احصــــائيا عنـــد مســــتوى الداللــــة    -0,15التحصـــيل الدراســــي قـــدر بــــــ و 
وهـــــي عالقـــــة عكســـــية ســـــالبة ودالـــــة احصـــــائيا بـــــني درجـــــات الضـــــغط املدرســـــي   2.22

املراهــق  كلمــا قــل والتحصــيل الدراســي، أي انــه كلمــا زادت درجــة الضــغط املدرســي لــدى 
 .التحصيل الدراسي عند أفراد عينة الدراسة

قـــد ترجـــع هـــذه النتـــائج اىل البيئـــة املدرســـية الـــيت يعـــيش فيهـــا التلميـــذ حيـــث أن 
ــــا مــــن  النجــــاح الدراســــي يــــرتبط ارتباطًــــا كبــــريًا بتــــوفري مناًخــــا مدرســــًيا إجيابيــــا، يكــــون خالًي

عامل بشكل عادل من طرف املدرسني، املضايقات والصراعات، فعند شعور التلميذ بأّنه ي
ويشعر بأّنه لديه عالقات جيدة باملدرسـة يزيـد مـن أداء التلميـذ يزيـد، أمـا إذا كـان التلميـذ 
يعامـــل بقســـوة فتكـــون عالقاتـــه ســـيئة، أضـــف إىل ذلـــك عامـــل الوقـــت أو احلجـــم الســـاعي 

ن ألســلوب الــذي يقضــيه التلميــذ داخــل املدرســة تعتــرب عناصــرًا تــؤثر علــى حتصــيله، كمــا أ
ــــادة االســــتبدادي  ــــريًا يف التحصــــيل، فأســــلوب القي ــــادة القــــائم داخــــل املؤسســــة دورًا كب القي
والتّسلطي يؤديان بالتلميذ إىل الشعور بامللل والضجر منها، ممـا يـّؤدي إىل عـدم حضـورهم 
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إىل احلصــــص التعليميــــة بانتظــــام، والنفــــور منهــــا؛ مــــا يــــّؤدي إىل اخنفــــاض مســــتوى حتصــــيله 
 .الدراسي

الضغوط املدرسية تؤثر سلًبا على العمليات املعرفية، كالرتكيز، التذكر والذاكرة، ف
مع فقدان االهتمام واالنتباه داخل القسم، مما يؤدي إىل مشكالت دراسية كثرية واخنفاض 

 .درجاهتم يف املواد الدراسية

" 2229/ وغنـيم "  2220/ الشـهايب"دراسـة  نتـائج مـع احلاليـة الدراسـة نتـائج تّتفـق

 املؤسسات داخل يعيشوهنا اليت املشاكل هي اللذين بينا أن سبب تدين معدالت التالميذ
 ونظـام الدراسـية واملنـاهج األسـتاذ يسـتبخدمها التـدريس الـيت أسـاليب منهـا الرتبويـة

" 0224/والقطـب ومعـوض 0229/ابـو محـادة " دراسـة  مع النتائج تتفق كما،  االمتحانات
التحصـيل الدراســي للتالميـذ إىل صـعوبة املنـاهج وعـدم توافقهــا  اللـذان ارجعـا أسـباب تـدين

 (. 222، 0222، سلطانة) التلميذ وميول مع قدرات

 إىل كذلك الثانوية املرحلة تالميذ لدى الدراسي الّتحصيل تدين إرجاع و ميكن
بخذها يّت حيث املراهقة، فرتة خالل الدراسي اإلجناز يف مهًما دورًا تلعب اّليت مجاعة الرفاق

وهتـتم  املدرسـي، الصـف داخـل صـغرية جملموعـات االنتمـاء قصـد كنمـوذج، التلميـذ
 علـى التفـوق مباشر غري بشكل الزمالء هؤالء يتنافس حيث املرتفعة، املدرسية بالدرجات

 .الدراسي حتصيلهم على ذلك وينعكس بالقلق؛ يشعرهم ما

ية العامة قد حتققت هي ومبا أن الفرضيتني السابقتني الذكر قد حتققتا فإن الفرض
تنص على أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني الضغط  واليت االخرى

املدرسي، وسلوكات العنف والتحصيل الدراسي لدى املراهق املتمدرس يف مستوى السنة 
 .االوىل  من التعليم الثانوي، وهذا ما ميكن االستدالل عليه يف اجلانب النظري 
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  :اتاالقمراح

 .مستمر بشكل الثانوية املرحلة يف خاصة للتالميذ إرشادية خدمات تقدمي  -
 .توعية األولياء و املربيني باملواقف اّليت تشكل ضغوطات ألوالدهم  -
 .التواصل بني املدرسة واألسرة من خالل جمالس أولياء األمور -
 .مراجعةلل الكايف الوقت للتالميذ يتيح مما املدرسية، الواجبات من التبخفيف -
 .هلا االستعداد وكيفية املدرسية االختبارات بأغراض التالميذ توعية -
 عن اجلنس النظر بغض وذلك لألبناء، متكافئة وتربية تنشئة تقدمي على احلرص -

 .إليه ينتمي الذي
 :قائمة المراتج 

المعامـــــل مـــــ  (:  6112)أمحـــــد، نايـــــل الغريـــــر وأمحـــــد، عبـــــد اللطيـــــف أبـــــو أســـــعد  -
  .، االردن، دار الشروق للنشر والتوزيع0ط، النفسية. الضغوط

ــــــأخرين : (6115/6112)أمــــــاين حممــــــد ناصــــــر - ــــــف المدرســــــي عنــــــد المم المكي
والممفـــــوقين تحصـــــيالا فـــــي مـــــادة اللغـــــة الفرنســـــية وعالقمـــــه بالمحصـــــيل الدراســـــي 

 .منشورة يف الرتبية، جامعة دمشق. ، مذكرة ماجستري غفي هذه المادة
وتجيــــــــه المدرســــــــي علــــــــى المحصــــــــيل أثــــــــر الم: (0226/0222)بــــــــرو حممــــــــد  -

منشـــــورة، . ، مـــــذكرة ماجســـــتري غدراســـــة ميدانيـــــة بالســـــنة االولـــــى ثـــــانوي الدراســـــي
 . -6 -جامعة اجلزائر

نظريــــــــات -علــــــــم الــــــــنفس الفيزيولــــــــوتجي  (: 6116) حســـــــن بــــــــاهي مصــــــــطفى -
 .، مصر، مكتبة االجنلو املصرية2ط ،-وتحليالت وتطبيقات 

، لنمــــــو والطفولــــــة والمراهقــــــةســــــيكولوتجية ا(: 0222)خليــــــل ميبخائيــــــل معــــــوض -
 .، االسكندرية، دار املعرفة للنشر والتوزيع2ط
ـــــــــيم االســـــــــمراتيجي (: 6112)رفعـــــــــت حممـــــــــود هبجـــــــــات حممـــــــــد  - مـــــــــدخل )المعل

 .، القاهرة،  عامل الكتب2ط، (مقمرح لمحفيز المفكير العلمي
ــــــد أمحــــــد احلــــــارثي - ــــــد الزاي ــــــوي  (:6110/6111)زيــــــد عب إســــــهام اإلعــــــالم المرب

ــــــق األمــــــ ــــــة مكــــــة فــــــي تحقي ــــــة، بمدين ــــــة الثانوي ــــــدى طــــــالب المرحل ن الفكــــــري ل
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ــــــويين ، المكرمــــــة، مــــــن وتجهــــــة نظــــــر مــــــديري وكــــــالء المــــــدارس والمشــــــرفين المرب
 .السعودية العربية اململكة والتبخطيط، الرتبوية اإلدارة يف( م. غ)ماجستري  رسالة

تجـــــودة المـــــدارس المصـــــرية فـــــي ضـــــوء  (:6112)ســـــليمان  أمحـــــد ســـــعيد -
 .برنامج مع جوائز االمتياز املدرسيللممعلم المعايير القومية 

ـــــــه، أســـــــبابه، المســـــــاعدة (:  6112)مســـــــري شـــــــيبخاين - الضـــــــغط النفســـــــي، طبيعم
 .، لبنان، دار الفكر العريبالذاتية

ــــــــــي عيســــــــــى - ــــــــــد الســــــــــيد خليفــــــــــة، مــــــــــراد عل الضــــــــــغوط النفســــــــــية  (:6111) ولي
ـــــاهيم، النظريـــــات،  ـــــي، المف ـــــم الـــــنفس المعرف ـــــي علـــــى ضـــــوء عل ـــــف العقل والمخل

 .، دار الوفاء2، طامجالبر 
نمــــــو االحكـــــام الخلقيــــــة وعالقمــــــه (: 6114)صـــــديق بـــــن أمحــــــد حممـــــد عــــــريش -

ــــيم  ــــة والمعل ــــة النموذتجي ــــزالء مؤسســــة المربي ــــة مــــن ن ــــدى عين ــــدواني ل بالســــلوك الع
، رســــالة ماجســــتري منشــــورة يف  العــــام فــــي مرحلــــة المراهقــــة بمنطقــــة مكــــة المكرمــــة

 . علم النفس النمو، السعودية
اســـــــمراتيجيات إدارة الضـــــــغوط المربويـــــــة (: 6112)م حســـــــنيطـــــــه عبـــــــد العظـــــــي -

 .، عمان، دار الفكر2، طالنفسية
، ســـــيكولوتجية العنـــــف العـــــائلي والمدرســـــي (: 6110)طـــــه عبـــــد العظـــــيم حســـــني -

 .، االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة2ط 
العنـــــف فـــــي ثانويـــــات العاصـــــمة دراســـــة (: 6110/6111)عبـــــد الرمحـــــان بوزيـــــدة -

ـــــة، ـــــم . ســـــتري غرســـــالة ماج مقارن منشـــــورة يف علـــــم الـــــنفس االجتمـــــاعي، قســـــم عل
 .-0-النفس االجتماع ، جامعة اجلزائر 

ــــــرمحن  - ــــــد ال ــــــن عب ــــــوح ب ــــــن ن ــــــدى طــــــالب (: 6112) الشــــــهريعلــــــي ب ــــــف ل العن
ــــة  ــــي مدين ــــة ف ــــرات النفســــية واالتجمماعي ــــة المموســــطة فــــي ضــــوء الممغي المرحل

 .رسالة ماجستري منشورة يف االرشاد النفسي، السعودية  ،تجدة

ــــراهيم حممــــد - ــــال(: 0220)عواطــــف اب ــــاض االطف ــــيم فــــي ري ، المــــنهج وطــــرق المعل
 .القاهرة، املكتبة االجنلو مصرية

ـــــــه (: 0210) القاضـــــــي يوســـــــف مصـــــــطفى وآخـــــــرون - اإلرشـــــــاد النفســـــــي والموتجي
 .السعودية، دار املريخ المربوي،
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ـــــــاس ضـــــــغوط الدراســـــــة(: 6112)لطفـــــــي عبـــــــد الباســـــــط  ابـــــــراهيم  - ، مصـــــــر مقي
 .ة االجنلو املصرية، مكتب(القاهرة)

، الكويـــــــت، دار 0، طعلـــــــم الـــــــنفس المعليمـــــــي(:0225)حممـــــــد خليفـــــــة بركـــــــات -
  التعلم الكويتية للنشر والتوزيع،

مــــــدى اهممــــــام هيئــــــة المــــــدريس فــــــي كليــــــات (:6114) حممــــــد علــــــي عاشــــــور، -
ــــــالمطوير  ــــــالبحوث المرتبطــــــة ب ــــــة ب ــــــة فــــــي الجامعــــــات الحكومي العلــــــوم المربوي

ــــــوي، ــــــة العلــــــوم الرتب المرب ، جامعــــــة الريمــــــوك، 10ع، 15ويــــــة والنفســــــية، مــــــج جمل
 .االردن

ـــــــــد ابـــــــــراهيم  - ـــــــــد اجملي أســـــــــس البحـــــــــث العلمـــــــــي ألعـــــــــداد (: 6111)مـــــــــروان عب
 .، مؤسسة الوراق(عمان)، االردن الرسائل الجامعية

، دمشــــــق، دار العلميــــــة للنشــــــر  5، طالصــــــحة النفســــــية (:0201)نعــــــيم الرفــــــاعي -
 .والتوزيع

 .12/10/6101جريدة النهار املؤرخة بتاريخ  -
- Alain Bauer (2010): Mission sur les violences en milieu 

scolaire, les sanctions et la phase de la famille, rapport remis 

aux ministres de l’éducation national, Paris. 

- Jean-François (2003): Rapport sur la violences et santé, 

Paris. 

- Bernard(1979) :développement de la personnalité, 5
eme

 éd, 

Paris, Masson.  
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 وتيس لينون للقدرة العقلية المسموى المموسطأقياس الصدق المحكي الخمبار 
 دراسة ميدانية على عينة من تالميذ المعليم المموسط بوالية سيدي بلعباس

  فالح أمحد
 قماري حممد. د.أ

 جامعة مستغامن  
 ملخص البحث

ون هتدف الدراسة إىل التعرف على مؤشرات الصدق احملكي الختبار أوتيس لين
تلميذا مت اختيارهم بطريقة عشوائية  212للقدرة العقلية  املستوى املتوسط على عينة متثل 

من تالميذ السنة الرابعة متوسط من ثالث متوسطات لوالية سيدي بلعباس موزعني بني 
الذكور واإلناث، وقد مت استبخدام املنهج الوصفي، بينما متثلت أداة الدراسة يف اختبار 

للقدرة العقلية املستوى املتوسط الذي قام الغامدي بتكييفه على البيئة وتيس لينون أ
واختبار رافن للمصفوفات املتتابعة، اما األساليب اإلحصائية فتم  0222السعودية سنة 

 .   استبخدام املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و معامل االرتباط بريسون
 :وقد خلصت الدراسة إىل أن

بني درجات التالميذ على اختبار اوتيس لينون واختبار رافن للمصفوفات هناك عالقة  -
 . املتتابعة كمؤشر على الصدق احملكي

هناك عالقة بني درجات التالميذ على اجلزء غري اللفظي الختبار اوتيس لينون  -
 . ومعدالت الرياضيات كمؤشر على الصدق احملكي

ء  اللفظي الختبار اوتيس لينون ومعدالت هناك عالقة بني درجات التالميذ على اجلز  -
 .اللغة العربية كمؤشر على الصدق احملكي

Résumé 

     Cette étude a pour but d’extraire les indicateurs du validité 

criteriée du test  otis – lennon  des aptitudes mentales niveau 

moyen, sur un échantillon de 181 élèves niveau moyen, choisis 

de 03 CEM de la wilaya de sidi belabbes. 

     Cette étude a été appliquée suivant  l’approche descriptive, 

en utilisant comme outil de recherche, test de otis – lennon et 

test de raven. 

     Et après le traitement des données, on a obtenu les résultat 

suivants: 

- Il y’a une relation statistiquement significative pour les scores 

des élèves sur le test «otis-lennon » et le test de raven . 

- Il y’a une relation statistiquement significative pour les scores 

des élèves sur la partie non verbale du test « otis-lennon » et les 

moyennes des élèves en math.   
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- Il y’a une relation statistiquement significative pour les scores 

des élèves sur la partie verbale du test «otis-lennon » et les 

moyennes des élèves en langue arabe.   
 

 :مقدمة 
ختبارات النفسية أدوات، ولكي جنين الفوائد اليت ميكن ان تقدمها تلك تعد اال     

االختبارات، ينبغي ان نتذكر هذه احلقيقة فأي أداة ميكن أن تكون مفيدة او ضارة، 
اعتمادا على كيفية استبخدامها فالعمليات االختبارية تنمو مبعدل متزايد، وتسهم بفاعلية 

ولكن هذا النمو قد صاحبه بعض التوقعات غري الواقعية .يف جماالت كثرية يف احلياة اليومية
. فمستبخدمو االختبارات حيتاجون اىل معرفة كيفية تقييم االختبارات. وسوء االستبخدام

؟ و ما نوع املعلومات اليت الذي يستبخدم من اجله ة جودة هذا االختبار للغرضوما درج
كيف ميكن تفسري نتائجه يف و  ميكن أن يقدمها فيما يتعلق بالشبخص الذي  ترب به؟

 (29: 0222انستازي وايرينا، )  ؟إطار شبكة البيانات مبا يؤدي إىل قرارات عملية
اختبارات ) لقد اعتاد كثري من علماء النفس وضع اختبارات االستعداد العقلي      

ر األوىل تقيس يف تقابل مع اختبارات التحصيل، على اعتبا( الذكاء والقدرات العقلية 
والواقع ان هذا التصور خاطئ، اذ كال النوعني . ة  تقيس آثار التعلملقدرة الفطرية، والثانيا

ان فحص مفردات . يقيس أداء الفرد الراهن، الذي يعكس بالضرورة اثر التعلم السابق
اختبارات الذكاء يوضح أهنا تقيس قدرا كبريا من املعلومات ولعل الفرق بني النوعني من 

هو درجة جتانس اخلربة اليت يقيسها كل نوع  األول: مثل أساسا يف أمرينرات يتاالختبا
فاختبارات الذكاء . واألمر الثاين يتعلق باالستبخدامات اخلاصة لكل من النوعني ،منهما

تستبخدم يف التنبؤ باألداء الالحق، بتحصيل الفرد يف موقف جديد، اما اختبارات 
                                                                                                  .(92: 0227الشيخ، )هناية برنامج معني فرد يفالتحصيل فتستبخدم لتقومي حتصيل ال

 : أهداف البحث وأهميمه 
من بني األهداف األساسية يف اختيار هذا البحث هو تغطية النقص الذي أبدته       

وع الذي يتناول تقنني اختبار اوتيس لينون وندرة البحوث بعض البحوث يف هذا املوض
األكادميية على مستىوى اجلزائر  اليت تقيس اخلصائص السيكومرتية مبا فيها خاصية 
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الصدق احملكي و التقنني على حد سواء، ومن األهداف األخرى هو حتديد مدى إمكانية 
مرحلة التعليم املتوسط، كذلك االعتماد على االختبار يف جتديد مستويات ذكاء تالميذ 

عن ار اوتيس لينون للقدرة العقلية و إثراء املؤسسات الرتبوية ببعض املعلومات حول اختب
مؤشرات الصدق احملكي اليت حتدد إمكانية تبنيه كأحد األدوات يف الكشف عن 

 .مستويات ذكاء التالميذ
هذا حىت يسمح و  يوتكمن أمهية البحث يف إجياد مستوى كبري للصق احملك      

بإمكانية استبخدام اختبار اوتيس لينون يف قياس القدرات العقلية للتالميذ واستعمال 
نتائجه يف الكشف عن قدرات التالميذ والفئات اخلاصة و الكشف عن مستوياهتم و 

التوجيه املدرسي و املهين، و هبذا يتم فيد بعد ذلك يف عملية االنتقاء و استعداداهتم  مبا ي
التكوين املهين يف احلصول على أدوات علمية موضوعية حاجات مؤسسات التعليم و  بيةتل

الستعماهلا يف اإلرشاد النفسي و حتديد التالميذ املعنيني بالتعليم املكيف باإلضافة إىل 
مرافقة نتائج التحصيل لدى التالميذ لوضع خطة إسرتاتيجية لعملييت الدعم و االستدراك 

التوجيه و اإلرشاد املدرسي واألخصائيني النفسيني أدوات و كذا إعطاء مستشاري 
للكشف عن مشكالت التكيف املدرسي باإلضافة إىل مساعدة الرتبويني على تصنيف 
التالميذ يف أقسام متجانسة، هذا مع مالحظة قلة االشتغال على تقنني هذا النوع من 

قوية للصدق وباألخص  االختبارات، فلذلك تصبح الضرورة ملحة جدا يف إجياد مؤشرات
 .الصدق احملكي الذي هو موضوع حبثنا

 إشكالية البحث 
تلعب اختبارات الذكاء دورا رئيسا يف جمال الكشف عن القدرات العقلية يف      

مؤسسات التعليم والرتبية كما تكشف عن املوهوبني واملتأخرين دراسيا كما تستبخدم يف 
الشعب اليت تالئم قدراهتم   توجيه التالميذ إىلتفويج التالميذ داخل أقسام متجانسة ويف

استعداداهتم املعرفية كما تسهم يف عملية اإلرشاد النفسي الذي يراعي صعوبات التعلم و 
افق النفسي النمائية عند التالميذ باإلضافة إىل جانب عالقة ذلك بالتو و  األكادميية

لك تدعو الضرورة إىل تقنني هذه مع احمليط الرتبوي واالجتماعي، لذللتالميذ مع ذواهتم و 
االختبارات على البيئة احمللية اجلزائرية ودراسة خصائصه السيكومرتية وقد رأى الباحثان انه 
توطئة لعملية التقنني، البد من دراسة صدق هذا االختبار يف بيئتنا وخاصة انه نال شهرة  
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به من دقة، جعل منه مؤشرا  كبرية يف العامل وخاصة الواليات املتحدة األمريكية ملا يتصف
قويا للكشف عن املوهوبني و املتفوقني، وقد رأى الباحثان دراسة قياس الصدق احملكي 

 .                                                       لالختبار وذلك قصد فتح الباب حول تكييف وتقنني االختبار على مستوى اجلزائر 
ما دالالت الصدق احملكي الختبار : اغة اإلشكالية التاليةومن خالل ما سبق ميكن صي

 ؟للقدرة العقلية املستوى املتوسطاوتيس لينون 
 :  وميكن تفكيك التساؤل العام إىل التساؤالت التالية      
اختبار رافن تالميذ على اختبار اوتيس لينون و هل هناك عالقة بني درجات ال -2

 . ؟الصدق احملكي للمصفوفات املتتابعة كمؤشر على
ري اللفظي الختبار اوتيس لينون هل هناك عالقة بني درجات التالميذ على اجلزء غ -0
 . ؟معدالت الرياضيات كمؤشر على الصدق احملكيو 
ء  اللفظي الختبار اوتيس لينون هل هناك عالقة بني درجات التالميذ على اجلز  -1
 .؟معدالت اللغة العربية كمؤشر على الصدق احملكيو 

 المحديد اإلتجرائي للمفاهيم 
ختتلف وتتباين تعريفات الذكاء باختالف وجهات : يقصد هبا الذكاءلقدرة العقلية و ا* 

ميكن تعريف الذكاء من وجهة و باختالف املدارس والنظريات واالجتاهات، الباحثني،و نظر 
 كافة العامل العام وهو عبارة عن طاقة  عقلية عامة متضمنة يف: نظر سبريمان بأنه

النشاطات العقلية للفرد، باإلضافة إىل وجود عامل خاص مييز هذا النوع من النشاط عن 
ومعاجلة األوضاع اجلديدة وغري  القدرة على حل املشكالت،: غريه؛ أما وكسلر فيعرفه بأنه

  .(011 :0222، ملحم)املألوفة 
تالميذ وقياس ام مع الهو اختبار مصمم لالستبخد: اختبار اوتيس لينون للقدرة العقلية* 

واالختالفات وتعريف  غري اللفظية مثل الكشف عن التشاهباتالعمليات اللفظية و 
يف والتسلسل اجراء التصنو  االعدادرتجاع الكلمات و اسالكلمات واتباع التعليمات و 

لفظية وغري لفظية للقدرة العقلية رياضية وينتج االختبار مؤشرا ت كلية و حل مسائل  و 
                                           .( 112: 0221عالم، )
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العالقة بني درجات االختبار ودرجات  امربيقية عنيتضمن مجع بيانات : الصق احملكي* 
ي الذ) مها الصدق التالزمي لتمييز بني نوعني من هذا الصدق و ميكن ااملقياس احملك  و 

س بينهما يتعلق باملدة ازمنية الفاصلة  الفرق الرئيوالصدق التنبؤي و ( هو موضوع الدراسة 
الزمي يتطلب ، فالصدق التالختبار املراد التحقق من صدقه وتطبيق احملكبني تطبيق ا

نبؤي بعد انقضاء مدة زمنية املقياس احملك  يف نفس الوقت بينما التتطبيق كل االختبار و 
  .(221 :0227عالم، )معينة

 الجانب النظري 
 قياس الصدق  -0
صحته يف قياس ما وضع اس و يشري الصدق اىل مدى صالحية املقي  :فهوم الصدقم -أ

   .( 02: 0220االنصاري، )  لقياسه
املستقلة على وظائف وأشكال السلوك احملدد ة و و يعرفه كاتل بأنه القدرة على التنبؤ ب

   .(04: 0224فرج، )  ار واليت تعد حمكا لصدق الدرجةاالختب
       :أنواع الصدق-ب
يدل على مدى قدرة االختبار على التنبؤ بسلوك املفحوين يف مواقف : الصدق احملكي* 

معمرية، ). حمددة و احملك هومقياس موضوعي مستقل عن االختبار نقيس به صدق احملك
 :وهو نوعان (274: 0224

وهو استبخراج االرتباط بني االختبار اجليد و املتاح سلفا حول : الصدق التالزمي - 
 .                  السمة يف زمن متقارب نفس

النتيجة  االختبار و قدرة االختبار على التنبؤ باجياد االرتباط بني: الصدق التنبؤي - 
 .( 29: 0221ابو غريبة، ) املستقبلية

البنود للمجال السلوكي جراء فحص منظم جملموع العمليات و يقدر باو  :صدق املضمون* 
حملكمني هناك طريقتان حلسابه، طريقة استشارة القياسه و  عني الذي اعد االختبارامل
 .طريقة االتساق الداخليو 
 .وهو صدق العالقة بني نتائج االختبار وبني مفهوم نظري: صدق التكوين الفرضي*  

اجياد والدنيا و  وهو تقسيم درجات االختبار اىل جمموعتني، العليا :الصدق التمييزي* 
 .الفروق بينهما
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وهو التعرف على جمموعات البنود اليت ترتبط مع بعضها البعض : عامليالصدق ال* 
            (. 94 : 0220االنصاري، ) بدرجة كبرية و بدرجة اقل مع جمموعة اخرى 

 :الذكاء -6
كانت مجيعها هيم املبختلفة للذكاء والقدرات و تعددت املفا :مفهوم الذكاء - أ

 س الذكاء  يهدف إىل حتديد موضوعي يؤدي إىل عملية قيا
النشاط ، و بعض املفاهيم ترى أن الذكاء ميكن أن حيدد يف إطار التكوين التشرحيي

الفيزيولوجي للجهاز العصيب، وخاصة جمموعة اخلاليا اليت تكون الطبقة العليا من املخ 
أو مع عدد " شرجنتون " وتسمى طبقة القشرة ويتفق هذا مع النتائج اليت وصل إليها 

حيث يفرتض أن نسبة  2207وهذا ما أشار إليه تورندايك سنة  الوصالت العصبية
الوصالت العصبية يف حالة الشبخص العبقري إىل الشبخص العادي وإىل الشبخص ضعيف 

         (.                                                                          2)الضعيف ، (24)، العادي (94)العبقري : العقل    كما يلي
وهناك مفاهيم أخرى تدور حول الظاهرة السلوكية للذكاء حبيث ميكن تفسري الذكاء       

هو القدرة على التعلم واكتساب املعرفة أو اخلربة اجلديدة أو عملية التعلم و  يف إطار
بينما هناك مفاهيم للذكاء تقوم على أساس عملية التفكري واحملاكمة . التكيف مع البيئة

واملشكالت وهنا جند أن تريمان يعرف الذكاء على انه  وضوعاتة و معاجلة املالعقلي
القدرة على التفكري اجملرد ومن جهة أخرى ميكن أن يفهم الذكاء على انه ذلك النشاط 

التعقيد و التجريد و االقتصاد  الصعوبة و: الذي يتميز ب -حسب ستودارد–الذهين 
 .                                                                                                                    تركيز الطاقة وممانعة الطغيان االنفعايلبداع و اإلة و والتوافق والقيم االجتماعية واألصال

هو أول من أشار إىل أن الذكاء هو قدرة فطرية عامة من " سبريمان "واحلقيقة أن      
دامه للتحليل العاملي، فهو أول من اقرتح نظرية الذكاء العام ومسي بنظرية خالل استبخ

فقد " بريت"وعلى ضوء الدراسات اليت قام هبا ( العامل العام والعامل اخلاص ) العاملني 
مت حتديد عامل اللغة وعامل اإلعداد وعامل األداء العملي باإلضافة إىل العامل العام الذي 

وهو اخللفية النظرية اليت اعتمدها أوتيس ولينون يف بناء " ان سبريم" سبق وأن حدده
 (                                                                                    019-011: 2221عبد الرمحن، .)اختبار القدرة العقلية
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جمموعة كيب العقلي و الرت  فقد اشتق لنفسه طريقا مغايرا حيث يرى أن" بياجيه " أما      
فاحملتوى . األنشطة العقلية ال ميكن فهمها إال من خالل النظرية النمائية للكائن احلي

، فان اخلصائص النمو التكويين للفرد العقلي يتغري بشكل ظاهر من عمل آلخر أثناء
                                                                                             .(21:2221 ،الطريري. )الوظيفية العامة لعملية التكيف تظل ثابتة ال تتغري

بينما يرى غاردنر ان الذكاء قدرة بيولوجية ميكنها حتليل بعض املعلومات ببعض      
الطرق ،و يف اجلانب االخر ،فان الذكاء هونشاط منظم يف الثقافة ميكن بواسطته ترتيب 

                                                 .(27: 0222رشوان، )ل تبعا خلربهتم السابقةاالفراد يف مدى قبو 
 :انواع اخمبارات الذكاء -ب

ميكن تصنيف اختبارات الذكاء إىل نوعني وفقا لطريقة تطبيقها، فهناك اختبارات      
 .غري لفظيةتوى االختبار لفظية و فردية ومجعية، ووفقا حمل

كل فرد   االختبار عبارة عن موقف مقابلة مقنن يهدف إىل قياس أداء: ت فرديةاختبارا* 
  .منها اختبار وكسلرعلى حدة بواسطة فاحص واحد و 

ال تناسب املواقف االكلنيكية بل تستعمل أكثر يف أغراض التصنيف : اختبارات مجعية* 
ن نتائجها اقل تعطى لكم من املفحوصني وتكو االستعدادات و املهين وتقييم القدرات و 

: 0220، عالم)ار اوتيس لينون للقدرة العقليةدقة من االختبارات الفردية ومنها اختب
112). 

 :اخمبار اوتيس لينون  -2 
لينون للقدرة  –ميثل هذا االختبار أحد املستويات اليت تتضمنها سلسلة اختبارا ت أوتيس 

ب املرحلة املتوسطة، الذين ترتاوح العقلية، والذي مت إعداده لقياس القدرات العقلية لطال
بالتحصيل سنة ويقيس االختبار العديد من القدرات العقلية املتعلقة22-20أعمارهم بني 

طريق قياس القدرات واملهارات اليت تساعد الطالب على التعلم والنجاح الدراسي عن   
   .(( otis – lennon ,2002 يف املدرسة

رة على التفكري اجملرد وعلى حل املشكالت، وأنه يوجد ويصنف كاختبار يقيس القد      
كما أورد مركز .ارتباط بني نتائجهم على االختبار وبني درجات حتصيلهم الدراسي

االختبار األمريكي أن االختبار يقيس قدرات الطالب على إتباع التعليمات، والتفكري 
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ربات السابقة على مواقف ويقيس القدرة على التذكر، وتطبيق اخل والتحليل، العقالين،
 . (ford , 2001)جديدة
لفظي وغري لفظي، وتتكون النسبخة العربية اليت قام : وحيتوي االختبار على جزئيني     

(  12) على البيئة املصرية من  2212بإعدادها وتقنينها كل من مراد وعبد الغفار عام 
ستدالل اجملرد، وقد مت صياغة البنود بنًدا متنوًعا، ويركز االختبار على قياس القدرة على اال

يف صورة االختيار من متعدد، والذي يعتمد على مخسة بدائل لالستجابة، والبنود متدرجة 
يف الصعوبة من السهل إىل الصعب، بواسطة األوراق املثقبة، ويستغرق تطبيق االختبار 

 (                                  1: 2229القرشي، . ) مخسني دقيقة، وميكن تطبيقه يف احلصة الدراسية العادية
 -أوتيس )ويستند قياس القدرة العقلية العامة أو االستعداد املدرسي بواسطة اختبار      
 :على فرضني أساسيني مها( لينون
إن مجيع الطالب لديهم فرصة متكافئة لتعلم خمتلف أنواع املهام املتضمنة يف بنود  -

 .االختبار
طالب لديهم دافعية متكافئة لبذل أقصى ما لديهم من جهد فيأدائهم على إن مجيع ال -

 .االختبار
 :اآلتية األربعة للمجاالت وفًقا االختبار فقرات تصنيف وميكن     
 التعاريف املرتادفة، والعكوس، وإكمال اجلمل،: )اللفظي ويشتمل على االستيعاب -

 ( .واجلمل الغامضة 
تركيب الكلمات حسب األحرف، والقياسات : ) ل علىاالستدالل اللفظي ويشتم -

 (.اللفظية، واملؤهالت اللفظية، واالستدالالت، واالختيار املنطقي 
القياسات الشكلية، وسالسل اإلكمال، ومناذج : ) االستدالل الشكلي ويشتمل على -

 (.الرتاكيب
 (.ية التسلسل الرقمي، واملسائل احلساب: ) االستدالل الكمي ويشتمل على -
فقرة تقيس  (221)فقرة، منها( 192)فقرة من أصل( 12)ويتكون هذا املستوى من  

فقرة تقيس ( 29)فقرة تقيس االستدالل اللفظي، و (210)االستيعاب اللفظي، و
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 ,Otis & Lennon) .فقرة تقيس االستدالل الكمي( 97)االستدالل الشكلي، و
1969: 9 - 11) 

 :فقرة، موزعة على النحو التايل(  12) النهائية وعدد فقرات االختبار يف صورته 
  حسب أبعاده الفرعية( لينون -أوتيس )يبين توزي  فقرات إخمبار  (10)تجدول رقم 

 النسبة العدد رقم الفقرة البعد
االستيعاب 
 اللفظي  

1-22-27-22-04-10-19-77-79-72-22-
21-29-22-92-97-94-41-42-44 

02 02% 

االستدالل 
 اللفظي

2-2-9-22-21-22-24-02-01-02-01-12-
11-17-14-11-12-72-72-70-74-20-27-
21-92-90-92-92-42-49-42-12 

10 72% 

االستدالل 
 الشكلي

0-7-2-29-21-02-00-09-12-71-71-22-
94-47-41 

22 22% 

االستدالل 
 الكمي

1-4-21-07-02-12-72-22-24-91-99-
42-40 

21 29% 

 ( 92: 0222مشاط، )
واليت أٌتيـح  البحث، بعض الدراسات اليت تناولت موضوع نعرض :سابقةالدراسات ال

  :                                                  عليها االطالع للباحثني
اخلصائص السيكومرتية الختبار اوتيس لينون للقدرة " عنواهنا(: 0222)دراسة زكري  -

ج راش لدى طلبة املرحلة التوسطة مبحافظة العقلية مقدرة وفق القياس الكالسيكي و منوذ 
استبخدم الباحث املنهج الوصفي على عينة من مجيع صفوف  حيث ."صبيا التعليمية

، وكانت أسئلة الدراسة ما اخلصائص اطالب2222املرحلة املتوسطة، حيث بلغت 
السيكومرتية الختبار اوتيس لينون وفق القياس الكالسيكي ووفق منوذج راش وخلصت 

راسة اىل حتقق صدق اختبار اوتيس لينون للقدرة العقلية من خالل ما يوفره منوذج راش الد
وارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لالختبار وحتقق الثبات . من احادية البعد يف القياس
 . 2.47وبطريقة التجزئة النصفية ب 2.17بطريقة االتساق الداخلي ب

صائص السيكومرتية الختبار اوتيس لينون للقدرة اخل" عنواهنا(: 0222)دراسة الزهراين  -
استبخدم الباحث املنهج  حيث ."العقلية لدى طلبة املرحلة املتوسطة مبحافظة القنفذة

، اطالب222الوصفي على عينة من مجيع صفوف املرحلة املتوسطة، حيث بلغت 
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ارتباط  وخلصت الدراسة اىل حتقق صدق اختبار اوتيس لينون للقدرة العقلية من خالل
 2.17ـ الفقرات بالدرجة الكلية لالختبار وحتقق الثبات بطريقة االتساق الداخلي ب

 . 2.17ـ وبطريقة التجزئة النصفية ب
قلية لينون للقدلرة الع –تقنني اختبار اوتيس "عنواهنا  (:0222) راسة مشاطد  - 

 "يف مدينة جدة املرحلة املتوسطة على عينة من طالبات ( ج)املستوى املتوسط الصورة 
طالبة،  0212حجمها استبخدم الباحث املنهج الوصفي على عينة ممثلة للمجتمع  حيث

ريق االرتباط موزعات على مدينة جدة وخلصت الدراسة إىل حتقق الصدق احملكي عن ط
 .ارتباطه مبعدالت ماديت اللغة العربية والرياضياتبني اختبار اوتيس واختبار رافن و 

لعقلية لينون للقدرة ا–تقنني اختبار اوتيس " عنواهنا ( 0222)مدي الغادراسة  -   
العسري يف ة يف منطقيت الباحة و على طالب املرحلة املتوسط( ج)املستوى املتوسط الصورة 
استبخدم الباحث املنهج الوصفي على عينة ممثلة  حيث" اململكة العربية السعودية

لصت الدراسة إىل متتع االختبار ، وخاطالب2472للمجتمع اإلحصائي، حيث بلغت 
بدرجة عالية من الصدق دلت عليها املؤشرات الكمية املستبخرجة لكل من صدق 

الصدق التالزمي، كما يتمتع االختبار بدرجة عالية من الثبات وهو ما و التكوين الفرضي 
، اعادة تطبيق االختبار) دلت عليه معامالت الثبات واليت مت حساهبا بالطرق املبختلفة 

  .(التجزئة النصفية، االتساق الداخلي 
 اخلصائص السيكومرتية لصورة اردنية اختبار" عنواهنا(: 2221)دراسة الدرابسة  - 

مقارنتها مبثيالهتا يف البيئة االمريكية و   k، املستوى املتوسط الصورةاوتيس للقدرة العقلية
مدارس وكالة احلكومية و املدارس استبخدم الباحث املنهج الوصفي على عينة من  حيث". 

التعليم ملنطقة اربد األوىل، حيث بلغت العينة التابعة ملديرية الرتبية و الغوث 
مفحوصا، وخلصت الدراسة اىل حتقق صدق اختبار اوتيس لينون للقدرة العقلية 2220

من خالل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إما بالنسبة لدالالت الصدق 
نتائجهم املدرسية درجات املفحوصني على االختبار و  ي فقد كان هناك ارتباط بنياحملك

عامل مب ، كما مت  إجياد االرتباط بني االختبار ومباحث الرياضيات2.92العامة مبعامل 
 . 2.42اللغة العربية مبعامل و  2.49
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ة اخلصائص السيكومرتية لصورة معدلة للبيئ" عنواهنا(:2221)دراسة الكوفحي  -
استبخدم  حيث".  jاالردنية من اختبار اوتيس للقدرة العقلية ، املستوى املتوسط الصورة  

الباحث املنهج الوصفي على عينة ممثلة للمدارس احلكومية ملنطقة اربد، حيث بلغت 
استبخرجت دالالت من االناث و 247من الذكور و 029منهم  مفحوصا،2472

ت املفحوصني على اختبار الذكاء ط بني عالماالصدق التالزمي عن طريق اجياد االرتبا
واملستوى  2.42معدالهتم املدرسية، وكانت قيم معامالت االرتباط للمستوى السابع و 

 . 2.19واملستوى التاسع  2.12الثامن 
اخلصائص السيكومرتية لصورة ادنية اختبار اوتيس " عنواهنا(: 2224)دراسة عريقات  -

استبخدم  حيث". مدى مطابقتها لنموذج راشو   kعايل الصورةللقدرة العقلية ، املستوى ال
الباحث املنهج الوصفي على عينة ممثلة للمدارس التابعة ملديرية الرتبية و التعليم يف حمافظة 

من االناث  172من الذكور و 121مفحوصا، منهم  921عجلون، حيث بلغت 
بني عالمات املفحوصني استبخرجت دالالت الصدق التالزمي عن طريق إجياد االرتباط و 

على اختبار الذكاء ومعدالهتم املدرسية، وكانت قيم معامالت االرتباط للصف العاشر 
إجياد االرتباط  ، كما مت2.44وللصف الثاين عشر  2.41وللصف احلادي عشر 2.97

 .اللغة العربيةوم والرياضيات و بني أبعاد االختبار ومباحث العل
منهج البحث الوصفي، وذلك ألنه مناسب لطبيعة  لقد مت اعتماد: منهج الدراسة
 .املوضوع احلايل

تالف جمتمع الدراسة من تالميذ السنة الرابعة متوسط لوالية  :وعينمها مجمم  الدراسة
بطريقة عشوائية ت عينة الدراسة سحب، 0229-0222عباس للسنة الدراسية سيدي بل

 :و موضح يف اجلدولكما ه  يتوزعون  ،اتربع متوسطأمن  اتلميذ212 بواقع
 .والطاب  السكاني يوضح طبيعة العينة من حيث العدد والجنس( 16)رقم  الجدول

 الجنس
 اجملموع االناث الذكور الطاب  المموسطات      

 22 17 02 حضري متوسطة ابن زيدون
 97 12 11 شبه حضري متوسطة بوداليل

 90 12 10 ريفي متوسطة غراس القوم
 212 22 19 اجملموع
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ملتوسطات املعنية بعينة استعان الباحثان يف توزيع ااالختبارين مبدراء ا: إتجراءات المطبيق
وذلك لتسهيل عملية االتصال باألساتذة،وقد أشرف الباحثان شبخصيا على الدراسة 

 . العملية حىت ال تكون هناك إجابات منقوصة على مستوى مجيع فقرات االختبار
حيث تعطى درجة مفتاح التصحيح لالختبارين الباحثان  استبخدم: إتجراءات المصحيح 

 .لالجابة اخلاطئة( 2)بة الصحيحة ولالجا( 2)
لإلجابة على أسئلة الدراسة استبخدم الباحثان : األساليب اإلحصائية المسمخدمة

 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االرتباط بريسون
اختبار رافن اختبار اوتيس لينون للقدرة العقلية و متثلت اداة البحث يف : أداة الدراسة

 :للمصفوفات املتتابعة
كما هو موضح يف اجلانب   - :بالنسبة الختبار اوتيس لينون  املستوى املتوسط -     

يعتمد على مخسة بدائل و لفظي وغري لفظي، : حيتوي االختبار على جزأين -النظري
السهل إىل الصعب، ويستغرق تطبيق االختبار  لالستجابة، والبنود متدرجة يف الصعوبة من

 (.1: 2229القرشي، )مخسني دقيقة، وميكن تطبيقه يف احلصة الدراسية العادية 
فقرة تقيس ( 221)فقرة، منها( 192)ويتكون االختبار يف كل مستوياته من      

فقرة تقيس ( 92)فقرة تقيس االستدالل اللفظي، و( 210)االستيعاب اللفظي، و
 ,Otis & Lennon) .فقرة تقيس االستدالل الكمي( 97)تدالل الشكلي، واالس

1969: 9-11) 

يتكون االختبار يف مجلته من ستني مشكلة، مرتبة يف سياق  :بالنسبة الختبار رافن -     
متدرج الصعوبة، حبيث جند ان املشكلة األوىل يف كل قائمة تكاد تكون حملولة من تلقاء 

ة، وحبيث تأيت املشكالت املتتالية يف كل قائمة يف سياق متدرج نفسها من فرط السهول
 .الصعوبة

كذلك صممت القوائم اخلمس يف االختبار حبيث تكون كل قائمة أسهل من اليت       
وتتطلب . تليها ويفرتض رافن أن بنود االختبار تتدرج يف الصعوبة داخل اجملموعة الواحدة

أما املصفوفات املتأخرة واألكثر صعوبة فتتضمن إدراك املصفوفات األوىل دقة يف التمييز، 
 (. 77: 0222مهدي، ) العالقات املنطبقة 
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 :عرض نمائج الدراسة 
  :عرض و مناقشة الفرضية االولى  -0 

واليت تنص على أن هناك عالقة بني درجات التالميذ على اختبار اوتيس لينون و اختبار 
 . الصدق احملكي رافن للمصفوفات املتتابعة كمؤشر على

 لينون  واخمبار رافن –يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين اخمبار اوتيس ( 12)تجدول 

 العينة الممغير
المموسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

 الداللة

 لينون -اختبار اوتيس 
212 

01.11 22.00 
2.72 2.22 

 21.22 04.29 اختبار رافن
مبتوسط حسايب قدر بـ ( 0)طيات اإلحصائية املوجودة يف اجلدول من خالل املع

الختبار اوتيس لينون، ومبتوسط حسايب قدر  22.00واحنراف معياري قدر بـ  01.11
الختبار رافن، تبني لنا وجود عالقة إرتباطية  21.22واحنراف معياري قدر بـ  04.29بـ 

وهذا ما ذهبت اليه  ،(2.72)وبقيمة ارتباط قدرها ( 2.22)دالة عند مستوى 
 (.  0222)ودراسة الغامدي ( 0221)الدراسات السابقة وخنص دراسة مشاط 

 : عرض ومناقشة الفرضية الثانية  -6
اليت تنص بان هناك عالقة بني درجات التالميذ على اجلزء غري لفظي الختبار اوتيس و 

 . لينون و معدالت الرياضيات كمؤشر على الصدق احملكي
لينون   –يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الجزء غير الفظي اخمبار اوتيس ( 14) مرق تجدول

 ومعداللت الرياضيات

المموسط  العينة الممغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

 الداللة

اجلزء غري اللفظي الختبار 
 212 لينون-اوتيس

21.49 21.12 
2.221 2.22 

 27.10 22.02 معدالت الرياضيات

ـ مبتوسط حسايب قدر ب( 1)من خالل املعطيات اإلحصائية املوجودة يف اجلدول 
للجزء غري اللفظي الختبار اوتيس لينون،  21.12ـواحنراف معياري قدر ب 21.49

 ،ملمعدالت الرياضيات 27.10ـواحنراف معياري قدر ب. 22.02ـومبتوسط حسايب قدر ب
وبقيمة ارتباط قدرها ( 2.22)دالة عند مستوى  تبني لنا وجود عالقة إرتباطية
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( 2221)وهذا ما ذهبت اليه الدراسات السابقة وخنص دراسة كوفحي  ،(2.221)
 ( .  0222)ودراسة عريقات 

 : عرض ومناقشة الفرضية الثالثة -1
واليت تنص على أن هناك عالقة بني درجات التالميذ على اجلزء اللفظي الختبار اوتيس 

 . دالت اللغة العربية كمؤشر على الصدق احملكيلينون ومع
لينون   –يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الجزء للفظي الخمبار اوتيس( 15)رقم تجدول 

 ومعداللت اللغة العربية

المموسط  العينة الممغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

 الداللة

 لينون -اجلزء اللفظي الختبار اوتيس
212 

02.20 29.12 
2.70 2.22 

 21.22 22.22 معدالت اللغة العربية

مبتوسط حسايب قدر ( 7)من خالل املعطيات اإلحصائية املوجودة يف اجلدول 
للجزء غري اللفظي  الختبار اوتيس لينون،  29.12واحنراف معياري قدر ب 02.20ب

دالت اللغة العربية ملع 21.22واحنراف معياري قدر ب22.22ومبتوسط حسايب قدر ب
وبقيمة ارتباط قدرها ( 2.22)،تبني لنا وجود عالقة إرتباطية دالة عند مستوى 

، ( 0222)خنص دراسة الغامدي ما ذهبت اليه الدراسات السابقة و وهذا  ،(2.70)
 ( .  0222)ودراسة عريقات ( 2221)و دراسة كوفحي ( 0221)دراسة مشاط 

 :عالقة ارتباطية دالة ملعطيات اإلحصائية تبني وجودمن خالل ا :ملخص نمائج الدراسة 
 –بني اختبار اوتيس  (2.72)وبقيمة ارتباط قدرها ( 2.22)عند مستوى داللة  -2

  .لينون  واختبار رافن
بني اجلزء غري اللفظي  (2.221)وبقيمة ارتباط قدرها ( 2.22)عند مستوى داللة  -0

 .تلينون ومعدالت الرياضيل –الختبار اوتيس 
بني اجلزء اللفظي  (2.70)وبقيمة ارتباط قدرها ( 2.22)عند مستوى داللة  -1

 .لينون  ومعدالت اللغة العربية –الختبار اوتيس
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 :المراتج 

، االسكندرية، املكتب 2، طالقياس والمقويم المربوي (:0221)أبوغريبة، أمحد  -
 .اجلامعي احلديث

 . ، الكويت، دار الكتابالشخصية المرتج  في مقاييس(: 0220)بدراألنصاري،  -
الخصائص السيكوممرية لورة معدلة للبيئة (:  2221)الدرابسة، رياض امحد  -

االردنية الخمبار اوتيس لينون للقدرة العقلية المسموى المموسط الصورة ك ومقارنمها 
 .، جامعة الريموك، االردنبمثيالتها في البيئة االمريكية

الخصائص السيكوممرية الخمبار اوتيس لينون (: 0222)د الزهراين، حممد بن راش -
بية ، جملة كلية الرت للقدرة العقلية لدى طلبة المرحلة المموسطة بمحافظة القنفذة

 .نفسية، مصر بالزقازيق، دراسات تربوية و 
، 2، طسيكولوتجية الفروق الفردية في الذكاء(: 0227)الشيخ، سليمان اخلضري  -

 .  عمان، دار املسرية
، العني، دار الكتاب 2، طاخمبار القدرات العقلية(: 2222)الطريري، عبد الرمحن  -

 . اجلامعي
الخصائص السيكوممرية لصورة معدلة للبيئة االردنية (: 2224)الكوفحي، أروى -

جامعة الريموك، ،جار اوتيس لينون للقدرة العقلية مسموى مموسط الصورةمن اخمب
 .االردن

د صالح الدين .، ترمجة أالقياس النفسي(: 0222)ايرينا  ،اناانستازي وسوز  ،آن -
 .، عمان، دار الفكر2حممود عالم، ط

، الذكاء االسس النفسية واالتجمماعية(: 0222)رشوان، حسني عبد احلميد  -
 . القاهرة، مركز االسكندرية للكتاب

ن الخصائص السيكوممرية الخمبار اوتيس لينو (: 0222)زكري، علي بن حممد  -
للقدرة العقلية مقدرة وفق القياس الكالسيكي ونموذج راش لدى طلبة المرحلة 

، أطروحة دكتوراه، جامعة ام القرى، اململكة العربية المموسطة بمحافظة بيا المعليمية
 .السعودية
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، القاهرة، دار 1، طالقياس النفسي النظرية والمطبيق(: 2221)عبد الرمحن، سعد  -
 .الفكر العريب

الخصائص السيكوممرية لصورة اردنية (: 2224)قات، زياد علي عريقات عري -
الخمبار اوتيس لينون للقدرة العقلية ، المسموى العالي الصورة ك ومدى مطابقة 

 .، رسالة ماجيستري، جامعة الريموك، األردن فقراتها لنموذج راش
فسي اساسياته القياس والمقويم المربوي والن(: 0220)عالم، صالح الدين حممود  -

 . ، القاهرة، دار الفكر العريبوتطبيقاته وتوتجهاته المعاصرة
، 2، طإتقان القياس النفسي الجديث(: 0221)عالم، صالح الدين حممود  -

 .عمان، دار الفكر
، االخمبارات والمقاييس المربوية والنفسية(: 0227)عالم، صالح الدين حممود  -
 .، عمان، دار الفكر7ط
 .، القاهرة، املكتبة االجنلو مصرية9، طالقياس النفسي(: 0224)ت فرج، صفو  -
تقنين اخمبار اوتيس لينون  للقدرة العقلية المسموى (: 0222)مشاط، سارة  -

، رسالة المموسط الصورة ج على عينة من طالبات المرحلة المموسطة في مدينة تجدة
 .ماجستري، جامعة ام القرى، اململكة العربية السعودية

، اجلزائر منشورات 2، طالقياس النفسي وتصميم أدواته(: 0224)معمرية، بشري  -
 .اخلرب
، عمان، دار 2، طالقياس والمقويم في علم النفس(: 0222)ملحم، سامي حممد  -

 .املسرية
- Ford, valeria (2001) /board of education of prince George 

country public school, talented and gifted test 

:http://www.pqcps.rg/testing test –ad-tay.html. 

- OLSAT 7,otis lennon school ability test  ,seventh edition, 2002 

( online ). Available  

- Otis, arthur s & lennon,roger  t (1969) otis lenon mental ability 

test, manual for administration, the psychological corporation, 

new york harcourt brace .inc (electronic version) 

http://arc.missourie.du/k12/olsat7.html. 

http://arc.missourie.du/k12/olsat7.html
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اسمعمال الدرتجة المعيارية في تقييم المحصيل الدراسي وتوتجيه تالميذ السنة رابعة 
 -ميدانية بمديرية المربية لوالية مسمغانم دراسة-مموسط 

 مرنيز عفيف.د
 وليد مجال
 جامعة مستغامن

 :ملخص الدراسة

هتدف الدراسة احلالية إىل تأكيد ضرورة استبخدام الدرجة املعيارية املناظرة 
 0227للدرجات اخلام يف تقييم التحصيل الدراسي والتوجيه وحتديد ملمح عينة من 

توسط، متبعني يف ذلك املنهج الوصفي املقارن، فكانت النتائج أن عدم تلميذاً بالتعليم امل
إتباع النموذج القائم على التقييم باستبخدام الدرجة املعيارية يضعف عملية القياس ويقلل 
من القدرة التنبؤية بنتائج التالميذ، وكذلك يف حتديد ملمح التلميذ وبالتايل يف عملية 

 .التوجيه إىل الدراسات العليا

 .الدرجة املعيارية، الدرجة اخلام، التقييم، التوجيه :الكلمات المفماحية

Résumé :  

La présente étude vise à confirmer la nécessité de 

l'utilisation du degré normalisé dans l’évaluation  des résultats 

scolaires et de l’orientation en plus d’un profilage d’une 

population de 2014 élèves de l'enseignement moyen, suivant la 

méthode descriptive et comparative. Les résultats ont montré 

que le non-respect du modèle d’évaluation basé sur le degré 

normalisé affaiblit le processus de mesurage  et réduit la 

capacité prédictive quant aux résultats des élèves, ainsi que 

l’identification du profil de l'élève et donc porte préjudice dans 

le processus d'orientation dans les études supérieures. 

Mots clés : Classe standard, Classe brute, l'évaluation, 

l'orientation. 
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 :دتمـــــهيــ

لقد ظهر يف السنوات األخرية املاضية اهتمام متزايد بعمليـــــة التعلم والتعليم 
للقيام هبذا القطاع واالرتقاء به إىل أحسن املستويات، هذا ما أدى إىل ظــهور أساليب 
واسرتاتيجيات خمتلفة يف عملية تقييم تعلمات التالميــذ، إال أنــه مازال االعتماد الوحيد يف 

تقييم أدائهم على الدرجة اخلام بالرغــــم من وجــود طــرق أخرى ميكن االعتماد عملية 
عليها، وهي أكثر فعالية يف عملية التقييم منها الدرجـــــة املعيارية أو الدرجة احملولة وهذا ما 

 . سوف نبينه يف هذه الدراسة

 :إشكالية الدراسة .0

ختالف يف الصفات واخلصائص إن أحد مميزات األفراد هي الفروق الفردية واال
ولذلك فإن الطاقم الرتبوي من معلمني وإدارة يعانون من بعض املشكالت يف عملية 
تقييم عائد العملية التعليمية عامة وتعلمات وسلوكات التالميذ خاصة نتيجة لتلك الفروق 

العملية الرتبوية  الفردية لألفراد باإلضافة إىل عامل الذاتية، وملا لعملية التقييم من أمهية يف
أو املؤسسة الرتبوية أو اجملتمع ( االنتقال، التوجيه)سواء بالنسبة للحياة الدراسية للتلميذ 

نتيجة ملبخرجات عملية الرتبية والتعليم، وجب على املهتمني بالقطاع بتوفري أدوات أو 
التقييم بدال أساليب تقييم أكثر دقة ومصداقية، واليت منها استبخدام الدرجة املعيارية يف 

من الدرجة اخلام اليت يتحصل عليها كل تلميذ، وهلذا تتجلى إشكالية الدراسة يف 
 :التساؤالت التالية

  هل هناك فروق بني نسبيت انتقال التالميذ باستعمال الدرجات اخلام والدرجات
  .املعيارية

 اء التالميذ هل يؤثر استعمال الدرجات املعيارية على ترتيب املؤسسات الرتبوية وانتق
 .املتميزين

 هل هناك فروق بني ملمح التلميذ باستعمال الدرجات اخلام والدرجات املعيارية. 
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 :الدراسةفرضيات  .0

توجد فروق دال بني نسبيت انتقال التالميذ باستعمال الدرجات اخلام والدرجات  -
 .املعيارية

ام والدرجات هناك فروق بني ترتيب املؤسسات الرتبوية اعتمادا على الدرجات اخل -
 .املعيارية للتلميذ

 .تؤثر الدرجة املعيارية يف انتقاء التالميذ املتميزين للمسابقات اجلهوية أو الوطنية -

توجد فروق الدرجات اخلام والدرجات املعيارية يف تكوين امللمح الدراسي  -
 .للتلميذ

 :أهمية الدراسة .2

طرق أو األساليب تكمن أمهية الدراسة احلالية يف معرفة مدى جناعة أحد ال 
األكثر أمهية يف عملية تقييم أداء التالميذ خالل املسار الدراسي وبالتايل اختاذ القرارات 
الرتبوية بشكل سليم سواء اجتاه التلميذ من عملية انتقال هذا األخري يف هناية العام 

ككل،   الدراسي أو عملية التوجيه املدرسي، أو قرارات ختص املعلم أو املؤسسة الرتبوية
باإلضافة إىل هذا التحكم  اجليد يف عملية التقييم وتفادي ظلم التلميذ بطريقة غري 

 .مقصودة

 :أهداف الدراسة .4

معرفة دور الدرجة املعيارية يف عملية التوجيه الصحيحة وهذا مبعرفة تكوين امللمح * 
 .الدراسي للتلميذ باستبخدام الدرجات املعيارية

التلميذ من سنة دراسية ألخرى بطريقة سليمة بواسطة الوقوف على عملية انتقال * 
 .الدرجة املعيارية للتلميذ
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استعمال طريقة ميكن أن تكون أكثر فائدة يف اختبار التالميذ املتميزين واالستفادة * 
 .منهم يف املسابقات اجلهوية أو الوطنية

 :المعاريف االتجرائية .2

عليها التلميذ يف السنة حمولة هي الدرجة اخلام اليت حيصل  :الدرتجة المعيارية
 Zإىل درجة بواسطة قانون رياضي إحصائي واستعمل يف البحث احلايل الدرجة الزائية 

 .املعدل النهائي الذي حيصل عليه التلميذ يف السنة الدراسية :الدرتجة الخام

 :حدود الدراسة .2

زماين تتحدد الدراسة احلالية باإلطار املكاين وهو والية مستغامن واإلطار ال
، وتتحدد كذلك بعينة من تالميذ السنة الرابعة 0221/ 0220بـالسنة الدراسية 

 .متوسط

 :الخلفية النظرية للدراسة .0

يعرف القياس بأنه العملية اليت بواسطتها حنصل على صورة كمية ملقدار ما 
دقة يوجد يف الظاهرة عند الفرد من مسة معينة، وتتوقف دقة النتائج اليت حيصل عليها على 

أداة القياس املستبخدمة هلذا الغرض، وميكن اعتبار االمتحانات بأنواعها كأدوات لقياس 
التحصيل، وعليه فالسمة املقاسة يف هذه احلالة هي حتقيق أهداف املادة الدراسية سواء  

: الشيخ، عطا اهلل)كانت معرفية، أو حركية أو وجدانية مقاسة باالمتحانات الفصلية 
0220 ،01.) 

عطي الدرجة اخلام معىن أو داللة يف أي جمموعة من القيم مثاًل إذا حتصل ال ت
من عشرين يف مادة دراسية، فإن هذه الدرجة ال تدل على ما  20تلميذ ما على العالمة 

إذا كان هذا التلميذ متفوقا يف هذه املادة أو متوسطا أو دون ذلك؛ فقد يكون االختبار 
المة هي أعلى الدرجات، كما قد يكون االختبار سهالً صعباً جداً فتكون بذلك هذه الع



306302   

 

146 
 

جدًا حبيث تكون هذه العالمة هي أدىن الدرجات، أو قد يكون متوسطًا حبيث تكون 
وعليه فإن عالمات التالميذ واملقصود هبا الدرجات اخلام . هذه العالمة تقع وسط التوزيع

Raw Score رنات دون اللجوء إىل معايري يف الدراسة احلالية ال تستعمل عادة يف املقا
 . Standard Scoreلتفسريها، ومن بني هذه املعايري الدرجة املعيارية

 :تعريف الدرتجة المعيارية

احنراف القيم عن وسطها احلسايب، وهي مقاسة )يقصد بالدرجات املعيارية 
 22بوحدات االحنراف املعياري بعد أن كانت مقاسة بوحدات القيم األصلية مستواها 

 (.241، 2214: قيس ناجي( )22واحنرافها املعياري 

وتستبخدم الدرجة املعيارية لوصف موقع درجة معينة بالنسبة إىل جمموعة من 
الدرجات يف التوزيع نفسه، أو مقارنتها مع درجة أخرى يف توزيع آخر، وميكن اإلفادة من 

إىل قيم قابلة للتفسري مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت يف حتويل الدرجات اخلام 
 (.122، 2221: البشرية، بغداد ةمطبعة وزار )

قانون الدرجة املعيارية قائم على أساس حساب نسبة احنراف القيم عن 
هي الدرجة ( د)متوسطها احلسايب على االحنراف املعياري هلذه القيم، والدرجة املعيارية 

 :وسط احلسايب للتوزيع كما يأيتاألصلية بعد حتويلها بواسطة االحنراف املعياري وال

        =   د    

 . الدرجة اخلام: س.    الدرجة املعيارية: د: حيث أن 

 (. 211، 2214: أبو النيل)االحنراف املعياري: ع.       الوسط احلسايب: س    

وميكن معرفة داللة الفرق بني درجة الفرد اخلام وبني متوسط مجاعته إحصائياً 
أذا كانت الدرجة  2.22استبخدام الدرجة املعيارية، ويعترب الفرق داال عند مستوى داللة ب

والدرجة املعيارية قد تساوي  0.21عندما تساوي  2.22وعند  2.29املعيارية تساوي 
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صفراً يف حالة تساوي الدرجة اخلام مبتوسط اجملموعة، وكذلك تأخذ قيما موجبة يف حالة 
املتوسط، وتكون سالبة إذا كانت الدرجة اخلام أقل من املتوسط،  الدرجة اخلام أكرب من

 :ميكن حتويل الدرجات املعيارية إىل قيم أصلية وفق القانون التايل

 االحنراف املعياري × الدرجة املعيارية± املتوسط = الدرجة اخلام س 

 :الدرتجة المائية

، وهبا ميكن 22ي واحنرافها املعيار  22هي عبارة عن درجة معيارية متوسطها 
 (.272، 2214: أبو النيل) التبخلص من اإلشارات السالبة يف الدرجة املعيارية 

 .22×الدرجة املعيارية ±  22( = T)الدرجة التائية : حسب القانون

  72=22×2-22فإن الدرجة التائية املقابلة هلا تساوي  2-= إذا كان د: مثالً  

 :ةاإلتجراءات المنهجية للدراسة الميداني .1

 : منهج الدراسة . أ

استبخدم يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي املقارن باعتباره املنهج األنسب 
كونه ميكن الباحث من دراسة الظاهرة يف مواقف طبيعية "لتحقيق أهداف البحث 

 (211، 2222: محصي" )ووصفها بدقة، والتعبري عنها كميا 

 :مجمم  الدراسة وعينمها. ب

احلالية على تالميذ السنة الرابعة متوسط من متوسطات يشمل جمتمع الدراسة 
تلميذا وتلميذة، مت اختيار جمموعة من املتوسطات  2202والية مستغامن حبجم إمجايل 

بطريقة عشوائية،  سحبت منها عينة من تالميذ السنة الرابعة متوسط هبذه املتوسطات 
 .تلميذاً  0227حيث بل  حجم هذه العينة 
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 :سةأدوات الدرا. ت

جلمع بيانات الدراسة قام الباحث باالتصال مبدير مصلحة االمتحانات 
واملسابقات ملديرية الرتبية لوالية مستغامن لتزويده بنتائج تالميذ السنة الرابعة متوسط للسنة 

الرمسية باعتبارهم ممثلني جملتمع الدراسة احلالية، ليتم بعد ذلك  0221/0227الدراسية 
نة الدراسة ومعاجلتها بطريقة احصائية، حبساب الدرجات املعيارية سحب نتائج أفراد عي

 . املقابلة لكل درجة حقيقية لكل فرد من أفراد عينة الدراسة

 :عرض نمائج الدراسة ومناقشة فرضياتها . ث

 :عرض النمائج الممعلقة بالفرضية األولى

درجات توجد فروق دال بني نسبيت انتقال التالميذ باستعمال ال: "نص الفرضية
 " .اخلام والدرجات املعيارية

 يوضح الفروق بين نسب انمقال المالميذ بالدرتجات الخام والمعيارية(:10) رقم تجدول

 

بتني لدراسة الفرق بني النسبتني هل دال أو ال نستعمل النسبة اختبار الفرق بني نس
 :وفق القانون التايل

 ( = ذ)النسبة احلرجة 

 ( = 2ف)اخلطأ املعياري للفرق 

 درتجات معيارية درتجات خام 
 0227 0227 عدد المالميذ
 %11 %41 نسبة االنمقال
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 2.19=  2.11 – 2.41= الفرق بني النسبتني

 ( = ذ)السنة احلرجة 

                  = ذ

 22.22= ذ      

بقيميت التوزيع االعتدايل للنسبة ( 22.22)نقارن قيمة النسبة احلرجة  
على الرتتيب  2.22،  2.22عند مستويي ( 0.21،  2.29±)احلرجة لداللة الطرفني 

جند أن قيمة النسبة احلرجة دالة إحصائيا وبالتايل نرفض الفرض الصغرى ونقبل الفرض 
ة البديل الذي ينص على وجود فروق دالة إحصائيا بني نسبيت انتقال التالميذ بواسط

 .الدرجات اخلام والدرجات املعيارية

انطالقا من املعطيات املوجودة تبني لنا أن عملية تقييم التالميذ يف املؤسسة 
الرتبوية فيه نوع من عدم الدقة املبال  فيه هذا ما يؤثر على سري العملية الرتبوية بصفة عامة 

، الشيخ وصالح وعلى خمرجات التعليم بصفة خاصة، هذا ما وافق دراسة عبد الرضي
، وقد يرجع سبب ذلك حسب الباحثني إىل أن األساتذة (0220)الدين، عطا اهلل

يتفادون ختفيض نسبة الرسوب بني تالمذهتم، حىت ال يكونوا بذلك موضع املسائلة من 
اإلدارة الوصية ومن أولياء التالميذ، وهذا ما قد يعرضهم كذلك ألن يكونوا مطالبني ببذل 

إلستدراك النقائص لدى تالمذهتم، هذا وباملقابل فإن ضعف عملية  جمهودات إضافية
، كون أن العديد من التالميذ القياس ال حيفز التالميذ على املنافسة واجلدية يف العمل

 .يقعون يف نفس املستوى فوق املتوسط أو اجليد
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 :عرض النمائج الممعلقة بالفرضية الثانية

ب املؤسسات الرتبوية اعتمادا على هناك فروق بني ترتي: "نص الفرضية
 ".الدرجات اخلام والدرجات املعيارية للتلميذ

ترتيب بعض المؤسسات المربوية باسمعمال الدرتجات الخام (: 16) رقم تجدول
 والمعيارية للملميذ

 المموسطة
باسمعمال  المرتيب

 الدرتجات الخام
باسمعمال  المرتيب

 الدرتجات المعيارية
 7 2 أ

 2 0 ب
 1 1 ج
 0 7 د
 2 2 هـ
 1 9 ت
 4 4 و
 9 1 ي

 0(كا)لدراسة الفرق بني الرتتيبني للمؤسسات الرتبوية هل دال أو ال تستعمل اختبار 

 27.22=  0كا  : جند       مج =  0كا

ومستوى داللة  4اجلدولية عند درجة حرية  0احملسوبة  بـ كا 0نقارن كا
 0احملسوبة أكرب من كا 0، جند أن كا27.24=  0واليت تساوي كا 2.22إحصائية 

اجلدولية فإننا نرفض الفرض الصغرى ونقبل الفرض البديل الذي ينم على وجود فروق 
، دالة إحصائية بني ترتيب املؤسسات الرتبوية بواسطة الدرجات اخلام واملعيارية للتلميذ

تتعمد الرفع من  وذلك ما قد يرجع إىل أسباب إجتماعية أو سياسية، فاملؤسسات قد
نسبة النجاح لدى طلبتها تفاديا الوقوع يف تصادمات مع الطلبة أنفسهم ومع اجملتمع 
بصفة عامة، هذا اخلري الذي تتحكم سياسته وفلسفة الرتبية املعتمدة به بصورة أو بأخرى 

 .يف خمرجات هذه املؤسسات 
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 :عرض النمائج الممعلقة بالفرضية الثالثة

فروق يف انتقاء التالميذ املتميزين باستعمال الدرجات هناك : "نص الفرضية
 ".اخلام والدرجات املعيارية

متوسطات واختبار جمموعة من التالميذ  1لإلجابة على هذه الفرضية مت اختبار 
مث  (Z)يف مادة الرياضيات بناءا على حمك مت حتويل الدرجات اخلام إىل درجات معيارية 

 .كانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايلاختبار التالميذ املتميزين و 

يبين الفروق بين درتجات المالميذ الممميزين بثالث مموسطات في مادة (: 12)رقم  تجدول
 الرياضيات

 المؤسسة           
 الدرتجات

 ج ب أ

 2 1 1 خام

 1 0 2 معياري
 

مسرينوف حسب  -فوملعرفة داللة الفروق بني التكرارات قمنا باستعمال اختبار كوملوجرو 

 ( = ) K   :القانون التايل

ومبقارنة هذه القيمة  K  =2.220: وبعد إجراء العمليات احلسابية أتضح أن
 2.17=اجلدولية  Kبالقيمة اجلدولية لذات االختبار واليت تساوي

نقبل اجلدولية فإننا نرفض الفرض الصفري و  Kاحملسوبة أكرب من  Kمبا أن 
الفرض الفرض البديل الذي ينص على وجود فروق يف انتقاء التالميذ املتميزين تعزى إىل 

، وهذا ما (الدرجات اخلام أو الدرجات املعيارية)نوع الدرجات املستبخدمة يف االختيار 
يبني أن استعمال الدرجات املعيارية يف عملية اختيار التالميذ للمسابقات يكون أكثر دقة 

 .ومصداقية
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 :عرض النمائج الممعلقة بالفرضية الرابعة

توجد فروق بني الدرجات اخلام والدرجات املعيارية يف تكوين : "نص الفرضية
 "امللمح الدراسي للتلميذ

تلميذا بطريقة  022وللتحقق من هذه الفرضية مت اختيار عينة من التالميذ 
الدرجات املعيارية ودراسة  عشوائية مت حتديد ملمح كل تلميذ الدرجات اخلام مت بواسطة

 .الفرق بني النتائج

 .يبين الفروق بين كيفية تحديد الملمح العلمي لمالميذ عينة الدراسة (:15)تجدول رقم 

 ملمح الملميذ بـ عدد المالميذ

022 
 الدرجات املعيارية الدرجات اخلام
 علمي علمي
202 12 

 

لميذا قد حدد له امللمح ت 022تلميذا من  202يتضح من اجلدول أنه يوجد 
العلمي باستبخدام درجاته احملصل عليها يف املوسم الدراسي، ويف املقابل قد اخنفض هذا 

تلميذا عند استبخدام درجات ذات التالميذ املعيارية، ما يبني وجود فروق  12العدد إىل 
وملعرفة  بني عدد التالميذ يف حتديد ملمحهم الدراسي العلمي كمثال يف الدراسة احلالية،
فكانت  0داللة هذه الفروق بني تكرارات التالميذ مت استعمال اختبار حسن املطابقة  كا

اجلدولية املقابلة هلا تساوي   0، يف حني أن قيمة كا 1= احملسوبة  0قيمة كا
اجلدولية فإننا نرفض الفرض  0احملسوبة أكرب من كا 0؛ مبا أن كا1.17= اجلدولية0كا

البديل الذي ينص على وجود فروق بني ملمح التلميذ بواسطة الصغرى ونقبل الفرض 
الدرجات اخلام واملعيارية، هذا ما يبني أن الدرجة املعيارية تؤثر يف تكوين ملمح التلميذ 
الدراسي وبالتايل تتأثر عملية توجيه التلميذ للتبخفيف املناسب لقدراته وبالتايل التأثري يف 

ضبخيم الدرجات قد يربك أساتذة املستوى األعلى فالتلميذ احلياة الدراسية للتلميذ، وأن ت
قد يكون أداؤه أقل  02من  21املمتاز الذي حتصل على معدل يساوي أو يفوق معدل 
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من ذلك بكثري يف األقسام األعلى من الدراسة، وعله تكون الدرجة املمنوحة له يف هذه 
ة يف املستقبل الدراسي أو املهين، احلالة غري دقيقة وال ميكن هبا حتديد ملمح التلميذ بدق

وهذا قد يالحظ بصورة جلية يف امليدان من خالل اخنفاض أداء التالميذ يف التعليم 
الثانوي بصفة عامة، هذا ما أشار إليه كل من عبد الرضي، الشيخ وصالح الدين، عطا 

ا  أن ، واللذان أكدا فيهيف دراستها على الطلبة اجلامعيني السودانيني( 0220)اهلل
نضبخيم درجات الطلبة اخلرجيني قد يربك املعلمني يف األطوار الالحقة وأرباب العمل يف 

 .التنبؤ مبدى كفاءة الطالب املنتقل إىل األقسام العليا أو املتبخرج 

 : مناقشة الفرضية العامة

 "سةالدرجة املعيارية تؤثر يف القرارات الرتبوية اليت ختص التلميذ او املؤس: "نص الفرضية

تبني أن تقييم التلميذ      من خالل مناقشة الفرضيات اجلزئية 
باستعمال الدرجات املعيارية يؤثر يف القرارات الرتبوية سواء اليت ختص التلميذ أو املؤسسة 
الرتبوية من عملية انتقال التلميذ وعملية التوجيه املدرسي وترتيب املؤسسات وانتقاء 

احمللية أو الدولية  هذا ألن الدرجة املعيارية تسمح باملقارنة يف  التالميذ للمسابقات سواء
اجملتمع الواحد  بني جمموعات خمتلفة او بني جمتمعات خمتلفة ألن الدرجة املعيارية تتعامل 
مع متوسط واحد يسهل عملية املقارنة ويعطيها أكثر دقة ومصداقية وهبذا نتحكم يف 

على استعمال الدرجات اخلام مثل االختبار املستعمل بعض املتغريات الدخيلة اليت تؤثر 
يف عملية التقييم واملعلم باعتبار هو املصحح أي عملية التصحيح لدى نفس املعلم من 
تلميذ ألخر ومعلم ألخر باختالف القسم أو املؤسسة ككل وهذا ما يؤثر بالتايل يف 

ات املعيارية ألن اشتقاقها القرارات الرتبوية اليت تبين على الدرجات اخلام عكس الدرج
الرياضي جيعل كل األفراد داخل نفس التوزيع الطبيعي مما يقلل من بعض أخطاء عملية 

 .التقييم
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انطالقا مما سبق طرحه يتبني لنا مدى أمهية استعمال الدرجة املعيارية داخل 
 : القطاع الرتبوي، وعليه يوصي بـ

املؤسسات التعليمية بنظام النقاط  أن يعمل مجيع األساتذة واملعلمني يف مجيع
 . وفق منوذج الدرجات املعيارية، وذلك يف تقييم حتصيل تالمذهتم الدراسي

أن تعمل املؤسسات التعليمية يف مجيع أطوارها بنظام الدرجات املعيارية املناظرة 
للدرجات اخلام يف توجيه التالميذ إىل التبخصصات الدراسية العليا، اليت تساهم بشكل 

باشر يف حتديد ملمح التلميذ املستقبلي الذي يوضح كفاءاته ومهاراته األدائية اليت م
 .تنعكس يف إجنازاته داخل جمتمعه ووفق ما يتطلبه منه سوق العمل

أن يدرب األساتذة ومستشاري التوجيه على العمل بالطرق املعيارية الصحيحة 
ت، وصياغة معايري التقييم اخلاصة الدقيقة واملوضوعية لتصميم وتنفيذ وتصحيح االمتحانا
 .هبا حسب أهداف وتطلعات املنظمة الرتبوية يف البلد
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االخمبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال (. 2214)فيس، ناجي وبطويي، أمحد  -
 .اد، مطبعة التعليم العايل، بغدالرياضي

، 2، طاإلحصاء النفسي واالتجمماعي والمربوي(. 2214)حممود السيد، أبو النيل  -
 .بريوت، دار النهضة العربية

، مديرية مطبعة رزمة تدريبية لدورات اخمبار مديري المدارس(. 2224)وزارة الرتبية  -
 .2وزارة الرتبية رقم
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ي المعليم اإلبمدائي من وتجهة نظر معلميهم األنماط القيادية السائدة لدى مدير 
 "هيرسي وبالنشار"دراسة في ضوء نموذج 

 عبد الكرمي صاحلي جامعة املدية  
 رابح هوادف جامعة البليدة  

 :الملخص

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن النمط القيادي السائد لدى مديري التعليم       
دارس االبتدائية بوالية املدية، من وجهة نظر االبتدائي من وجهة نظر معلميهم، ببعض امل

، ولقد أجريت هذه الدراسة على "Hersey et Blanchard""هريسي وبالنشارد"منوذج 
مقياس : معلمًا ومعلمة، اعتمد الباحث على أداة وهي( 220)عينة عشوائية تتكون من 

ائد بعد لتحديد النمط القيادي الس "Hersey et Blanchard""هريسي وبالنشارد"
هريسي "أن النمط القيادي السائد حسب نظرية : تعديله، ومت التوصل إىل النتائج اآلتية

ببعض املدارس االبتدائية يف والية املدية من  "Hersey et Blanchard""وبالنشارد
 .مث التفويض فاإلبالغ" اإلقناع"يليه منط " اإلشراك: "وجهة نظر املعلمني هو

Resume:  

      Cette étude vise à la mise en stridence du type de leadership 

chez les directeurs des établissements de l'enseignement 

primaire de la wilaya de Médéa d'apres les points de vue des 

enseignants, ayant pour Cadre théorique le modèle de "Hersey et 

Blanchard", et un échantillon aléatoire de 502 enseignement des 

deux sexes. les résultats de cette étude ont montre que le type de 

leadership le plus priulegie est le participatif virenment ensuite 

dans l'ordre décroissent le type conuretionnel, le négociateurs et 

enfin l'ammonciateur.  
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 :مقدمة

إن اإلدارة هي عملية تسيري مؤسسة ما، يف جمتمع ما، وفقًا للعقيدة السائدة يف 
ذلك اجملتمع وما يعيشه وحييط به من متغريات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، من أجل 
حتقيق أهداف معينة، ويكون ذلك من خالل ما يسود املؤسسة من عالقات إنسانية 

ساليب متقدمة يف اإلدارة، من أجل الوصول إىل أحسن النتائج بأقل جهد، سوية، وأ
 .وأدىن كلفة، ويف أقصر وقت ممكن

وإذا تأملنا أي نشاط بشري يقوم على اجلهد اجلماعي فسوف جند انه حيتاج      
بالضرورة إىل من يشرف عليه وينظمه ويوجهه، ومن هنا تتأكد حتمية القيادة، ويف ذلك 

تراثه ور عميقة، تتصل بطبيعة اإلنسان و القيادة ظاهرة اجتماعية ذات جذ( "وظحمف)يقول 
الثقايف، ومشاركته ملن حوله يف جمتمعه، فالوجود املشرتك لشبخصني أو أكثر  لق نوعا من 

، "احلاجة إىل من ينظم هذه العالقات بينهم، ويف هذه احلالة يتوىل القيادة واحد منهم 
طبيعة احلياة جتعل من حاجتنا إىل القيادة أمراً البد منه، وأنه  وهكذا يرى علم النفس أن

 .ال تكون مجاعة إال وجيب إن يكون هلا قائد 

فالقيادة حتتل مكانة بارزة يف خمتلف اجملاالت وينسب إليها جناح أو فشل أي عمل،      
الذي يتسم ولعل مما يزيد من أمهية القيادة يف العصر احلايل، طبيعة وخصائص هذا العصر 

بسرعة التغري و التبدل يف شىت مناحي احلياة، باإلضافة إىل تزايد حجم املؤسسات 
واتساعها، األمر الذي يتطلب وجود قيادة إدارية فاعلة وقادرة على إدارة هذه املؤسسات 

 .لتحقيق أهدافها، والسري هبا حنو التقدم والتطور 

اخلصوص املدرسة، ال تقل أمهية عن مثيالهتا  والقيادة يف املؤسسة الرتبوية، وعلى وجه    
يف املؤسسات األخرى، بل تفوقها أمهية التصاهلا بالعنصر البشري، وجناح اإلدارة املدرسية 
يعتمد بالدرجة األوىل على املديرين، ألهنم يشكلون العنصر القيادي يف العملية اإلدارية، 

وية يضعون املدير يف موقع مهم بالنسبة لذلك فإن غالبية املبختصني يف جمال اإلدارة الرتب
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لكل ما جيري يف املدرسة، فهو القائد املباشر هلذه املؤسسة التعليمية، وهو املسؤول األول 
 .عن جناح املدرسة يف حتقيق أهدافها

إن النمط القيادي الذي يتبعه املدير ميكن أن يؤثر على املعلمني إجيابا أو سلباً، فهو     
، كما ميكن أن يكون عاماًل مثبطاً ...ا، وأكثر دافعية، وأكثر كفاءةً جيعلهم أكثر رض

هلممهم وأدائهم ودافعيتهم لالجناز، كما أن اختيار النمط القيادي املالئم لكل مؤسسة 
حيتاج إىل دراسة ظروف املؤسسة التعليمية اليت متارس فيها القيادة واختالف العاملني 

جاءت هذه الدراسة إىل للتعرف على األمناط القيادية  واختالف مستوياهتم العلمية وعليه
الرتبوية الالزمة يف املؤسسات التعليمية ودورها يف العملية التعليمية،  انطالقا من النظرية 

كأحد أهم هذه النماذج لطرحة فكرة " هريسي وبالنشارد " املوقفية، حيث أخذنا منوذج
 .ية اسلوب القيادة النضج الوظيفي للمرؤوسني كمحدد رئيسي لفاعل

 :اإلشكالية

يتوقف تقدم األمم على تقدم التعليم فيها، ولكي تتحقق أهداف التعليم ال بد من     
وجود معلم كفء،  والذي ميثل عنصرا أساسيا يف املنظومة التعليمية، ويعد املعلم مسؤوال 

ره بالسعادة والرضا عن تربية النشء يف املراحل العمرية املبختلفة فبقدر كفاءة املعلم وشعو 
 .يف العمل بقدر ما ينجح يف أداء رسالته السامية 

تربز يف جمال عمل املعلم معوقات حتول دون قيامه بدوره   -وألسباب شىت –غري انه     
كامال، ومنها األساليب واألمناط القيادية اخلاطئة املتبعة من قبل املشرفني جتاه املعلم، 

بالعجز عن القيام بالعمل املطلوب، واملستوى الذي يتوقعه األمر الذي يسهم يف إحساسه 
، وعندما حيدث ذلك فإن العالقة اليت تربط بني املعلم (0229العياصرة، ) اآلخرون منه 

واملتعلم تأخذ بعدا سلبيا له آثار مدمرة على العملية الرتبوية ككل، وهذا يؤدي إىل 
جز واستنفاذ اجلهد، والشعور السليب حنو اخنفاض مستوى الدافعية للتدريس، والشعور بالع

 .املهنة، مما ينعكس سلبا على أنفسهم وعلى طالهبم
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فالسلوك القيادي للمدير إذًا هو مفتاح جناح املدرسة، وأن االختالف والتباين بني      
املدارس سواءًا يف املناخ املدرسي العام، أو يف حتصيل املتعلمني، أو يف مستوى الدافعية 

اخل، إمنا يعود إىل كفاءة املدير وقدرته على التحكم يف ....يس لدى املعلمني للتدر 
 .أساليب القيادة

ومن هذا املنطلق فاألمناط القيادية اليت يستبخدمها املدير ميكن اعتبارها سالحًا ذو     
حدين يف يده، فإما يستعملها بشكل اجيايب حبيث تساهم يف رفع األداء التدريسي للمعلم 

عيته لالجناز، وإما يستعملها بشكل سليب مما يعود بالضرر على املعلم بل وسائر أركان وداف
 .العملية التعليمية

ولكن بغض النظر عن النمط القيادي الذي يسلكه مدير املدرسة، فإنه تبقى أمهية    
فليس املهم ما "، (0222السعود،)إدراك املعلمني له هي حجر الزاوية على حد قول 

املدير من سلوكات بل مايدركه املرؤوسون، الن هذا اإلدراك له األثر األكرب يف ميارسه 
( هاوكنز)، ويف هذا الصدد قام الباحث "سلوك الفرد، ويف جودة العمل الذي يؤديه

بدراسة كان اهلدف منها معرفة العالقة بني النمط القيادي ملدير املدرسة كما يراها أعضاء 
، وقد أظهرت نتائج (نيوجرسي)خ املدرسي يف املدارس الثانوية يف هيئة التدريس، وبني املنا 

الدراسة أن السلوك القيادي ملدير املدرسة له أثر مهم على املناخ العام للمدرسة، وانه  
كلما كان السلوك القيادي مييل أكثر إىل السلوك اإلشراكي وأقل إىل النمط التوجيهي  

( ودرد)ري بعيد عن هذه الدراسة، قام الباحثكان املناخ املدرسي أكثر انفتاحا،  وغ
األمناط القيادية لدى مديري املدارس الوسطى وعالقتها بدافعية " بدراسة حتت عنوان
، توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل وجود عالقة دالة "املعلم حنو العمل 

بينت الدراسة أن إحصائيا بني النمط القيادي ملدير املدرسة ودافعية املعلم للعمل، كما 
املعلمني تكون لديهم دافعية أكثر للعمل حينما يعملون مع مدير له قدرة عالية من 

 (.woodrd,1994)مهارات السلوك القيادي 
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 -وتأسيسا على ما تقدم وإدراكا منا ألمهية النمط القيادي ملدير املدرسة االبتدائية    
وما  -ن أجل االرتقاء بعملية التعليم والتعلم باعتباره أكثر العاملني يف امليدان الرتبوي، م

يرتكه سلوكه اإلداري من اثر يف املناخ املدرسي بصفة عامة، وعلى سلوكات املدرسني 
بصفة خاصة، بات من األمهية مبكان إجراء دراسة استكشافية تتناول النمط القيادي 

هريسي "وذج ملديري التعليم االبتدائي من وجهة نظر معلميهم،  انطالقا من من
، الذي يؤكد على عامل النضج الوظيفي للمرؤوسني، الذي اعتربه متغرياً "وبالنشارد
، ويشري النضج الوظيفي إىل قدرة  -باإلضافة إىل ب عد املهمة وب عد العالقات -أساسيا

املرؤوسني واستعدادهم الجناز املهمات املوكلة إليهم، ومن مثة فإن أسلوب القيادة  تلف 
ف مستوى النضج الوظيفي للمرؤوسني واستعدادهم للعمل، ومن خالل هذا باختال

 :العرض ألبعاد املشكلة املطروحة ميكن بلورهتا يف التساؤل اآليت

ببعض املدارس " هريسي و بالنشارد"ما هو النمط القيادي السائد حسب نظرية -
 االبتدائية يف والية املدية من وجهة نظر املعلمني ؟

  :هتدف هذه الدراسة اىل مايلي :ةأهداف الدراس

من ( هريسي وبالنشارد)الكشف عن النمط القيادي السائد يف والية املدية  وفق نظرية -
 .وجهة نظر املعلمني

الكشف عن ردود املعلمني حول ما يتلقونه من رؤسائهم وفقط منط القيادي الذي يتبعه -
 .رئيسهم

 : أهمية الدراسة

يتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله، فموضوع القيادة من تستمد هذه الدراسة أمه    
املواضيع اهلامة اليت جيب على األخصائي الرتبوي أن يطلع عليه، خاصة ما تعلق منها 

 .بالقيادة يف الوسط الرتبوي
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هريسي "تبدوا أمهية الدراسة احلالية كذلك يف تأكيدها على أمهية منوذج    
، الذي يؤكد على عامل النضج الوظيفي "Hersey et Blanchard""وبالنشارد

للمرؤوسني، وأمهية مراعاته بالنسبة للقائد يف معاملته ملرؤوسيه، مما يفضي إىل سلوكات 
قيادية سليمة، وهذا من شأنه مساعدة املديرين على استثمار جهودهم واملسامهة بطريقة 

ليت يناط هبا مدير املدرسة فعالة يف تطوير النظام الرتبوي، خاصة يف ظل كثرة املهام ا
 .االبتدائية يف الوقت الراهن 

 :المحديد اإلتجرائي للممغيرات

 اإلدارية ممارسته يف االبتدائية، املدرسة مدير ينتهجه الذي السلوك هو :النمط القيادي
 :الدراسة هذه يف إجرائيا ويتحدد عليهم من وجهة نظرهم، يشرف الذين املعلمني مع

 القائد فاعلية وصف مقياس الدراسة، على لعينة املكونني املعلمني استجابات مبجموع
 .Hersey et Blanchard""(L.E.A.D)"وبالنشارد، هلريسي "وتكيفه

 م2240عام ( كنيث بالنشارد)و( بول هريسي)قام كل من : نموذج هيرسي وبالنشارد
دة، وهذا النموذج بتطوير منوذج دورة احلياة للقيادة على ضوء حبوث منوذج ريدن يف القيا

يعترب إحدى نظريات املوقف يف القيادة، ويقوم هذا النموذج على افرتاض أساسي هو انه 
بزيادة درجة نضج املرؤوسني يتطلب السلوك القيادي املناسب درجات خمتلفة من التهيئة 

 ،(األفراد)والتهيئة للعالقات ( العمل ) للمهام 

 :الجانب النظري
 : مفهوم القيادة -0
 من الدابة يقود قود، يقود، قاد، من فالقيادة" ،(منظور البن)العرب  لسان حسب: غةل

 مبعين خيال أقاده ويقال خلف، من والسوق األمام من فالقود خلفها، ويسوقها من أمامها
ابن منظور، " )قائد مجع وهو وقادة اخلضوع، مبعين االنقياد ومنها يقودها، إياها أعطاه
2224 .) 
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ن الصعب يف ميدان العلوم اإلنسانية أن جتد تعريفا متفقا عليه لظاهرة م: اصطالحا
إنسانية معينة، وإمنا قد نستنتج خصائص مشرتكة، جتمع بني اغلب املفاهيم اليت تتناول 

 .الظاهرة

ولقد حضي مصطلح القيادة بتعاريف متعددة، ولكن جند أن كل تعريف منها ينفرد     
فتتفق يف بعض اجلوانب وختتلف يف جوانب أخرى، لذا قام جبانب أو أكثر من جوانبها، 

 :  بعض الباحثني بتصنيفها إىل عدة فئات

 معني، منصب كبخاصية القيادة :معان ثالث حسب ( وكاهن كرتز)صنفها  فقد    
 (1992عشوي، ) سلوكية كبخاصة القيادة و شبخصي طابع كسمة أو والقيادة

 :فئات أربع إىل (شوقي طريف) وصنفها   

 وت رِبز القائد حول التعاريف هذه تتمركز حيث القائد، حول تتمركز اليت التعاريف فئة -أ 
 التعاريف هذه عن كمثال و ترشيدها، و اجلماعة توجيه يف يشغله الذي الرئيسي الدور

 من اجلماعة أهداف ينجز أن على املدير مبقدرة" القيادة حيدد الذي( إكليس)تعريف 
 ".خالل افرادها

 ميارسه الذي بالتأثري الفئة هذه هتتم حيث التأثري، بعملية تعين اليت التعاريف فئة -ب 
تعريف  التعاريف من هذهو  بلوغها املرجوِ  األهداف حتقيق على اجلماعة، حلثها على القائد

 ليتصرف بالطريقة آخر، فرد يف التأثري على فرد قدرة "بأهنا القيادة يعرف ، الذي(توسي )
 ". ايرغبه اليت

 التعاريف من الفئة هذه تركز حيث القيادي، السلوك على تركز اليت التعاريف فئة -ج 
 هذه ومن اجلماعة، داخل العمليات كافة على تأثرياتهو  للقائد الفعلي السلوك على

 يف يشرع حيث الفرد سلوك هي" القيادة أن يرى الذي ،(هيمفيل) التعاريف تعريف
 " اجتماعية أنشطة توجيه
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 ينصب حيث القيادة، ظاهرة مكونات بني التفاعل بعملية هتتم اليت التعاريف فئة -د 
 كل حتوي املكونات من عدد بني التفاعل نتاج على التعاريف من الفئة هذه يف االهتمام

، إذ ( وستارك قاري،) تعريف من املتغريات، ومن هذه التعاريف جند طائفة منها
 التنظيمية األهداف بعض اجناز بغية األتباع و القائد بني تتم تفاعل عملية بأهنا"يعرفاهنا

 ( 2007 الشايب، )املشرتكة   

 جتعل القيادة مفهوم حتديد يف تتحكم املتغريات اليت تداخل و احملكات اختالف إن     
 قد اليت التعاريف من جمموعة سندرج لذلك حمدد، تصنيف على الصعب االعتماد من

 :منها و السابقة التصنيفات مع املشرتكة عواملاحد ال مضموهنا يف حتمل

 تربوي اجتماعي دور" بأهنا الرتبوية يعرف القيادة إذ( زهران السالم عبد حامد) تعريف
 يف التأثري على والقدرة بالقوة الدور هذا ويتسم املدرسية، اجلماعة القائد مع به يقوم

 (.0222زهران، " )يةالرتبو  األهداف حتقيق سبيل يف سلوكها اجلماعة وتوجيه

 نشاط يوجه حني الفرد به يقوم الذي السلوك"بأهنا ( عطوي عزت جودت) ويرى     
 ( 0222عطوي، )  "مشرتك هدف  حنو مجاعة

 مدير)اإلداري  القائد قدرة هي"الرتبوية القيادة بأن (األغربي الصمد عبد) يرى كما      
، (اإلداريني،املعلمني والتالميذ ) يهمرؤوس واجتاهات سلوك يف التأثري ، على(املدرسة
 (0222االغربي، " )املدرسة أهداف حتقيق حنو ثقتهم وكسب وحتفيزهم

 :مفهوم النمط القيادي -6

، "pattern"و "type"هو مصطلح يقابله يف اللغتني االجنليزية والفرنسية، :النمط     
 .وله معاٍن عدة يف اللغة العربية مثل طراز ، منوذج، نوع

 القيادي النمط تعريف حول اآلراء تعددت أما من حيث التعريف االصطالحي فقد     
 منهاو  التعاريف هذه من الفكرية، وسندرج جمموعة توجهاهتم وتعدد الباحثني لتعدد نتيجة

: 
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 وكثريا املميز، السلوك ذات القيادة من نوع ( "روميل)يقصد بالنمط القيادي حسب     
 يف القيادة تسلكها اليت الطريقة مبعىن منط يستبخدم مصطلح قانونال و اإلدارة فقهاء من

 (.2009 روميل، )األفراد  أو للمنظمة إدارهتا

واإلجراءات  مجلة السلوك"النمط القيادي بأنه( هريسي و بالنشارد)ويعرف كل من      
 (.2002 قرقش،  ) "العاملني نشاطات يف للتأثري املدير ميارسها اليت

" ما لشبخص مميز و متكرر سلوك عن عبارة"النمط القيادي بأنه( ري سيداهلوا)ويصف 
 (.     0227 الصغري،)

 يف للتأثري القائد ميارسه الذي األسلوب" بأنه القيادي النمط( احلراحشة)ويعرف     
 (. 2010 الرشيدي،" )سلوكهم توجيهو  اآلخرين

 اليت املمارسات و لوكياتالس من جمموعة"بأنه  القيادي النمط(  شهاب )ويعرف     
 "ثقافية، سياسية، اقتصادية تربوية، سواءا كانت هبا يعمل اليت املؤسسة يف القائد هبا يقوم
 (. 2010الرشيدي،)

 غريها عن املميزة القيادية السلوكات من منوذج "بأنه القيادي النمط مكفس عرف كما    
 املسطرة،  احملددة األهداف ىلإ الوصول حنو أساسا تتجه اليت  السلوكات األخرى، من

 مكفس،) "ذلك غري أو باحلوار أو بالتسلط سواء اجملموعة، أفراد مع بالتعاون وذلك
0222.) 

ومنه ميكن القول أن النمط القيادي هو سلوك أو جمموعة من السلوكات، اليت يتبعها      
هامهم، للوصول إىل لإلشراف على مرؤوسيه، واليت جتعلهم يقومون بأداء م( املدير)القائد

األهداف املسطرة اليت حتددها املؤسسة الرتبوية، غري أن هذه السلوكات البد أن تكون 
كل التصرفات الصادرة عن الفرد " أن القيادة هي( كيتز)سلوكات واعية وهادفة، إذ يرى 

 كصاحب (القائد)الفرد  هذا عن والناشئة باملنظمة  املتعلقة التنظيمية األمور يف تؤثر واليت
 ".فكر
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عام ( كنيث بالنشارد)و( بول هريسي)قام كل من  :نموذج هيرسي وبالنشارد  -2
م بتطوير منوذج دورة احلياة للقيادة على ضوء حبوث منوذج ريدن يف القيادة، وهذا 2240

النموذج يعترب إحدى نظريات املوقف يف القيادة، ويقوم هذا النموذج على افرتاض 
درجة نضج املرؤوسني يتطلب السلوك القيادي املناسب درجات  أساسي هو انه بزيادة

، فعند النظر إىل عالقة (األفراد)والتهيئة للعالقات ( العمل ) خمتلفة من التهيئة للمهام 
 : الطفل بوالديه ميكن تصور أربع مراحل هلذه الدورة وهي 

هبيكلة املهام من  عندما يكون الطفل صغريًا يقوم الوالدان بكل األعمال املتعلقة    
 .، ويكون سلوكهما بصفة أساسية هو التهيئة املهامية...إلباسه وإطعامه

عندما ينمو الطفل يبدأ سلوك الوالدين تدرجييا يف االجتاه حنو العالقات بإظهار     
 .االحرتام والثقة، وهنا تكون التهيئة حنو العالقات مرتفعة

تحمل جزء من املسؤولية عن سلوكه، وعند هذه حينما يلتحق االبن باجلامعة يبدأ ب    
املرحلة يبدأ الوالدين يف استبخدام منط منبخفض بالنسبة للتهيئة املهامية، ومنط مرتفع 

 .بالنسبة لتهيئة العالقات سلوكيا

عندما يتزوج االبن ويكوِّن عائلة فإن الوالدين ميارسان هتيئة مهامية وعالقات معه     
 .بشكل منبخفض

ذلك انه كلما تقدم الفرد من حالة عدم النضج إىل حالة النضج املبختلفة، ويعين    
تطلب األمر منطا خمتلفا من السلوك من جانب والديه، وكذلك احلال يف ظروف العمل، 
فاإلدارة إذا مسحت للعامل أن ينضج، فإمنا يتم ذلك من خالل التغيري الذي يظهر يف 

، إذ عرّفا النضج يف "القيادة املوقفية"سمى سلوك القائد، وقد شرحا نظريتهما حتت م
". قدرات واستعدادات األفراد لتحمل املسؤولية إلدارة سلوكهم"القيادة املوقفية بأنه 

(Hersey & Blanchard,1982) 
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 :مها النضج من نوعني بني "وبالنشار هريسي" ومييز    
 حتديد على ماعةاجل قدرة به ويقصد : Job Maturity)) (الكفاءة)العمل  نضج يف
 ومستوى خربهتم ومدى املسؤولية حتمل على وقدرهتم ورغبتهم لتحقيقها، معينة  أهداف

 .العمل إجناز يف كفاءهتم مدى يعين تعليمهم، وهذا
 بالنفس الثقة مستوى به ويقصد (: (Psychological Maturityالنفسي النضج
 من عالية بدرجة التابعني متيز إن حيث املطلوب، العمل ألداء بالنسبة الذات، وتقدير
 بدرجة التابعني متيز أن كما إجنازه، يف ثقة ولديهم العمل على يعين قدرهتم النضج

 انعدام وكذلك اخلربة، وإىل العمل على القدرة إىل يفتقرون أهنم يعين من النضج منبخفضة
 (. 1998عالوي،. )املطلوب أداء العمل يف الثقة

حمدد  ولكنه لديهم، العاطفي االستقرار أو العاملني سن يفيالوظ بالنضج يقصد وال    
 :اآلتية بالعناصر

 .املسؤولية لتحمل واالستعداد العمل يف املرؤوس رغبة-
 .إليه املوكلة املهام إجناز على قدرته-
 .عمله جمال يف خربته-
 .والعملية العلمية مؤهالته-

يتناسب  قيادياً  أسلوباً  يعتمد يراملد فإن للمرؤوسني، الوظيفي النضج على وبناء    
 بالعمل اهتمامه إىل باإلضافة الذكر، السابقة املراحل من مرحلة لكل الوظيفي والنضج
 :ميكن توضيحه من خالل املراحل اآلتية ،(2000األغربي،) والعاملني

عندما يكون املرؤوس قليل النضج من حيث معرفته بنظام  :المبكر االنضمام مرحلة
طبيعة العمل، فإن دور القائد هو تزويد املرؤوس باملعارف واملعلومات الالزمة  املؤسسة أو

 (.اإلبالغ)حىت يفهم املهام بالشكل املطلوب، ومنط القائد يف هذه احلالة هو توجيهي 

هي حماولة القائد الرتكيز على تكوين اجتاهات اجيابية لدى  :مرحلة العضوية المبدئية
، وحنو رؤسائه وتأكيد والئه للمنظمة، ويكون ذلك م املطلوبةرؤوس حنو العمل واملهاامل

باالهتمام البال  بالعالقات العامة واالهتمام باملشاعر واألحاسيس لدى املرؤوس، ومراعاة 
 .(اإلقناع)كون ذلك من خالل أسلوب وتقدير واحرتام نفسيته، وي ،ظروفه
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االجتاهات االجيابية حنو اعر و أن تتكون لدى املرؤوس املش بعد :المامة مرحلة العضوية
العمل والفهم الدقيق لطبيعة املهمة، فإن من املؤكد أن املرؤوس أصبح ذو قدرة كبرية على 
ممارسة دوره بفعالية كبرية، والقيام مبا يطلب منه على الوجه املطلوب، وي نتظر منه املبادرة 

ك ينتقل القائد إىل مشاركة حنو العمل، نظرا ِلما تكونت لديه من اجتاهات إجيابية، ولذل
ذلك املرؤوس ألنه ميتلك جانبني على قدر كبري من األمهية مها اإلتقان وحب العمل، 

 (.اإلشراك)ولذلك فاألسلوب األمثل هو أسلوب 

إذا استطاع املرؤوس أن يكتسب املهارات الفردية الالزمة،  :العالي النضج مرحلة
النضج ومهارة كافية ألداء املهام، فإن  وأصبحت سلوكياته تدل على مستوى عاٍل من

القائد ينتقل إىل توظيف قدرات املرؤوس حنو العمل اجلماعي وقيادة جمموعات وفر ق 
العمل، وبذلك يكتسب مهارات السلوك اجلماعي، وعند توفر هذه املهارة  يكون النمط 

 .، ومنح مزيد من الصالحيات(التفويض)القيادي مع ذلك املرؤوس هو أسلوب 
(Hersey &Blanchard,1982. ) 

 من القائد قلل للمرؤوسني، الوظيفي النضج مستوى وعليه ميكننا القول انه كلما ارتفع    
 املعين األسلوب على اعتماده ازداد املقابل ويف باملهمة املعين على األسلوب اعتماده

 يصبح القائد دور فإن للمرؤوسني، الوظيفي النضج مستويات أقصى مرحلة باألفراد، ويف
 .الذايت االستقالل من عالٍ  مبستوى يتمتعون التابعني لكون نظراً  دوراً إرشادياً،

 :إتجراءات الدراسة الميدانية
 :منهج الدراسة -0

يعترب حتديد املنهج املتبع من أهم اخلطوات يف البحث العلمي، كما يؤكد ذلك     
بالضرورة قسمًا حول املنهجيـة،  ينبغي أن يتضمن تقرير البحث" بقوله( موريس أجنرس)

يتم فيه توضيح الطريقة املعتمدة، ذلك أن النتائج يف حد ذاهتا ال تعين شيئا، بل إن 
األساس املتني لبحث ما وصحته مها اللذان سيتم احلكم عليهما أساسا، انطالقا من 

 (.0229أجنرس، ) مالئمة املنهج ووسائله وتطبيقه مدى
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ضوع املدروس هي اليت حتدد نوع املنهج الذي يتبناه الباحث، ومبا وحيث أن طبيعة املو     
أننا بصدد معرفة النمط القيادي السائد لدى مديري التعليم االبتدائي من وجهة نظر 

 .معلميهم، ومن مثة فاملنهج الوصفي هو املنهج املالئم هلذه الدراسة

 :مجمم  الدراسة -6

صر اليت يسعى الباحث إىل أن يعمم عليها يقصد مبجتمع الدراسة، جمموع العنا    
النتائج اليت هلا عالقة باملشكلة حمل الدراسة، ويتحدد جمتمع البحث يف الدراسة احلالية 

فرد منهم  7121مبجموع معلمي التعليم االبتدائي بوالية املدية والبالِ  عددهم 
، %(72)إناث، بنسبة مئوية بلغت (2222)، و%(92)ذكور بنسبة قدرها ( 0212)

 .مقاطعة تربوية 91يتوزعون على 

 : عينة الدراسة -2

يعترب اختيار العينة من اخلطوات األساسية يف البحث، ويقوم الباحث عادة بتحديد     
جمتمع البحث حسب الظاهرة املدروسة، وملّا كانت جمتمعات الدراسة كبرية احلجم يف 

الظاهرة منفرداً، وإمنا يلجأ الختيار  الغالب، فإنه ال ميكن لباحث واحد أن يقوم بدراسة
 (.0222ملحم، )عينة الدراسة من ذلك اجملتمع، حبيث متثله متثيال صادقاً 

ومعلمة فقد مت اختيار  امعلم 7121ونظرا ِلكرب  حجم اجملتمع اإلحصائي الذي بل      
 :العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وفق اإلجراءات اآلتية

 29قاطعات يف والية املدية يف قصاصات صغرية مث سحبنا عشوائيًا كتابة أمساء امل-
 .مقاطعات منها مدارس ريفية وأخرى حضرية

أخذنا كل املدارس التابعة هلذه املقاطعات يف الدراسة باستثناء املدارس اليت ال يتوفر فيها -
 (.سنتني يف نفس املنصب بالنسبة للمدير)شرط االقدمية 
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 .أدوات الدراسة -4

 :لغرض حتقيق أهداف الدراسة وفحص فرضيتها، مت االعتماد على أداة هي    

 "Hersey et Blanchard"هلريسي وبالنشارد"مقياس وصف فاعلية القائد وتكيفه  -

(L.E.A.D)  لتحديد النمط القيادي، والذي تبناه الباحث بعد تعديله من طرف الطالبة
الدراسة، مع إدخال تعديالت طفيفة  ليتناسب مع أهداف وعينة( 0221 بن حفيظ،)

 .عليه فيما  ص صياغة بعض العبارات

 (.L.E.A.D)أداة وصف فاعلية القائد وتكيفه  -

 ": (L.E.A.D)وصف فاعلية القائد وتكيفه "الخصائص السيكوممرية ألداة  -5

، فقد أعاد حساب (الصدق والثبات)حىت يطمئن الباحث على صالحية األداة       
رى فيها هذه اخلصائ ص السيكومرتية هلا، ألن األداة طبقت يف بيئة خمالفة للبيئة اليت جت 

حمي () ليونا تايلر)الدراسة، ذلك أن املقاييس ليست متحررة من تأثري الثقافة كما يرى 
 ( .0220الدين، 

، (0221مقدم، )تعترب األداة صادقة إذا كانت تقيس ما وضعت لقياسه  :صدق األداة
 :عدة طرق حلساب الصدق فقد مت االعتماد على طريقتني مهاوإذ يوجد 

للتحقق من الصدق الظاهري لألداة بعد التعديالت اليت أجراها  :صدق المحكمين
الباحث، قام بعرضها على جمموعة من األساتذة احملكمني يف علم النفس وعلوم الرتبية 

مدى وضوح عبارات  بكل من جامعة البليدة وجامعة ورقلة، وذلك هبدف احلكم على
املقياس ومالءمتها ألفراد العينة، ويف ضوء ما صدر عن األساتذة احملكمني من توجيهات 
حاول الباحث باالتفاق مع املشرف تعديل بعض الكلمات يف بعض العبارات، وإعادة 

 .صياغة عبارات أخرى
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إجياد الفروق مت حساب صدق املقارنة الطرفية لألداة، عن طريق  :صدق المقارنة الطرفية
يف األداء على األداة لكل من اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا، من جمموع استجابات أفراد 

 .عينة الدراسة االستطالعية، واجلدول التايل يوضح ذلك

 "وصف فاعلية القائد وتكيفه"يوضح صدق المقارنة الطرفية ألداة ( 10)تجدول رقم 

حجم  اجملموعة املقياس
 العينة

سط املتو 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
F 

درجة 
 احلرية

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

وصف 
فاعلية 
 القائد 

 3,37 39,70 04 العليا
0,98 52 13,37 0,01 

 2,15 29,41 04 الدنيا

وهي قيمة أكرب من ( 21914= )احملسوبة ( ت)نالحظ من هذا اجلدول أن قيمة       
، وهي قيمة دالة عند (20)، عند درجة حرية (0.92)رة بـ اجملدولة املقد( ت)قيمة 

 α =2.22مما يعين أن هناك فروق دالة عند مستوى داللة α ( =2.22 )مستوى داللة 
بني درجات اجملموعتني العليا والدنيا لدى أفراد العينة، وبالتايل فإن االختبار مميز وصاحل 

 .لالستعمال
قياس أو اتساقه، فإذا حصل نفس الفرد على نفس يقصد بالثبات دقة امل :ثبات األداة

الدرجة، أو درجة قريبة منها يف نفس االختبار عند تطبيقه أكثر من مرة، فإننا نِصف 
االختبار يف هذه احلالة بأنه على درجة عالية من الثبات، ومن أجل التأكد من ثبات 

 :تساق الداخلي مقياس وصف فاعلية القائد وتكيفه، اعتمد الباحث على طريقة اال

لقد مت حساب ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي عن طريق  : االتساق الداخلي -ا
 :الفا كرونباخ بعد تطبيقه على عينة الدراسة االستطالعية، وكانت النتائج كاآليت

 ".وصف فاعلية القائد"يبين قيمة معامل الثبات عن طريق االتساق الداخلي ألداة ( 16)تجدول 
 القرار قيمة ألفا كرونباخ ياسالمق

 معامل ثبات مقبول 2.92 امناط القيادة



هوادف. صالحي، ر. ك.ع.............األنماط  القيادية السائدة لدى مديري المعليم االبمدائي   

 

171 

( 2.22)مبا أن معامثل الثبات يكون مقبول يومكن اعتماده اذا كانت قيمته تفوق       
باملئة حيث نالحظ من ( 22)واي ان نسبة اخلطا يف املقياس أو االداة تقل عن نسبة 

، وهذا معناه ان اداة (2.92)ا كرونباخ قد بلغت خالل  هذا اجلدول ان قيمة معامل الف
الدراسة على درجة مقبولة من الثبات، ومنه ميكن استعمال هذه االداة يف مجع املعطيات 

 .اخلاصة باجلانب التطبيقي

 : األداة في صورتها األولية -2

مت االعتماد على هذه األداة من أجل حتديد النمط القيادي لدى مديري التعليم     
االبتدائي، وهي أداة طورها كل من هريسي وبالنشارد، واعتمد عليها يف البيئة العربية كل 

كما اعتمد عليها يف   ،(0222حممد مساعدة، )، (2227جي، املغيدي وآل نا)من 
 (.0220بن حفيظ، )، و(0224حممد الساسي الشايب، )البيئة اجلزائرية كل من 

أربعة  Hersey et Blanchard""وبالنشاردهريسي "من خالل هذه األداة حددا     
أساليب قيادية ميكن التعرف عليها من خالل عالقة القائد مع مرؤوسيه وهذه األساليب 

موقفًا تعكس  20وتشتمل األداة على . اإلبالغ، اإلقناع، اإلشراك، التفويض: هي
 تار  ،الالحق( 21)ما يف اجلدول رقموظيفي للمرؤوسني وهي موزعة كمستوى النضج ال

 (.د)،(ج)،(ب)،(أ) املفحوص يف كل موقف إجابة واحدة من بني أربع إجابات معطاة

القات اإلنسانية وهو منط فقد تعكس اإلجابة االهتمام بالعمل بصورة أكرب من الع    
أو تعكس اإلجابة االهتمام بالعمل والعالقات اإلنسانية بصورة عالية وهو منط  .اإلبالغ
اإلجابة االهتمام بالعالقات اإلنسانية بصورة أكرب من العمل وهو منط  أو تعكس .اإلقناع
سانية بصورة أقل وهو منط أو تعكس اإلجابة االهتمام بالعمل والعالقات اإلن .اإلشراك
                                                                .(0222االغربي، )  التفويض

حىت تتناسب األداة مع أهداف وعينة الدراسة اعتمد الباحث  :األداة بعد المعديل -0
مع إدخال بعض  (0220بن حفيظ، )رف الباحثة على النسبخة املعدلة من ط

 تغيري بعض املفردات عم ،بعض البنودو   الصياغة اللغوية لبعض العباراتالتعديالت يف
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صدق  تبخدامسبا ألداة،ا صدقمن  ، وقد حتققت الباحثةحىت تتالءم مع خصائص العينة
عند  دالةال (29.91)احملسوبة ( ت)يمة احملكمني، وصدق املقارنة الطرفية إذ بلغت ق

ت األداة عن طريق اثبمن  (.2.19)، وبل  الصدق الذايت لألداة 2.22مستوى داللة 
 .2.22وهي قيمة دالة عند مستوى داللة  2.47التجزئة النصفية والذي بل  

 :طريقة تصحيح المقياس

من خالل مالئمة النمط ( 7)إىل( 2)تم تصحيح األداة وفق تدريج رباعي من ي  
 :القيادي للموقف بناءاً على مستوى النضج، واجلدول اآليت يوضح ذلك

 "وصف فاعلية القائد وتكيفه"يوضح طريقة تصحيح مقياس( 12)تجدول رقم 

 مسموى النضج
العبارات الدالة 

 الوزن درتجة المالئمة األنماط القيادية عليه

 2، 2، 2 املنبخفض
 

 اإلبالغ -
 اإلقناع -
 اإلشراك -
 التفويض -

 مالئم متاماً  -
 مالئم -
 غري مالئم -
 غري مالئم متاماً  -

7 
1 
0 
2 

من املنبخفض 
 إىل املتوسط

0 ،9 ،22 

 اإلقناع -
 اإلبالغ -
 اإلشراك -
 التفويض -

 مالئم متاماً  -
 مالئم -
 غري مالئم -
 غري مالئم متاماً  -

7 
1 
0 
2 

من املتوسط إىل 
 املرتفع

1 ،4 ،22 

 اإلشراك -
 التفويض -
 اإلقناع -
 اإلبالغ -

 مالئم متاماً  -
 مالئم -
 غري مالئم -
 غري مالئم متاماً  -

7 
1 
0 
2 

 20، 1، 7 املرتفع

 التفويض -
 اإلشراك -
 اإلقناع -
 اإلبالغ -

 مالئم متاماً  -
 مالئم -
 غري مالئم -
 غري مالئم متاماً  -

7 
1 
0 
2 
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 :  عرض وتحليل نمائج الفرضية

ببعض املدارس " بالنشاردهريسي و "قيادي السائد حسب نظرية النمط ال :نص الفرضية
 . االبتدائية يف والية املدية من وجهة نظر املعلمني هو اإلبالغ يليه التفويض

حه لعينة واحدة، كما يوض( ت)وللتأكد من صحة هذه الفرضية مت استعمال اختبار     
 :اجلدول اآليت 
 البحثيبين المموسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل نمط حسب أداة ( 14)تجدول رقم 

 اخلطأ املعياري االحنراف املعياري املتوسط احلسايب حجم العينة النمط القيادي
 0,08 1,73 8,17 502 اإلبالغ
 0,08 1,83 8,92 502 اإلقناع
 0,09 2,01 9,40 502 اإلشراك

 0,07 1,67 8,58 502 تفويضال

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن منط اإلشراك جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب     
، يليه منط اإلقناع يف املرتبة الثانية  (2,01)وباحنراف معياري يقدر ب( 9,40)قدره 

عده منط ، مث يأيت ب(1,83)وباحنراف معياري يقدر بــ ( 8,92)مبتوسط حسايب يقدر بــ 
، ويأيت يف (1,67)وباحنراف معياري يقدر بــ( 8,58)التفويض مبتوسط حسايب يقدر بــ 

( 1,73)واحنراف معياري يقدر ( 8,17)املرتبة األخرية منط اإلبالغ مبتوسط حسايب بل  
مها النمطان السائدان لدى مديري  " اإلقناع"يليه منط " اإلشراك"وهذا يعين أن منط . 

 .االبتدائية بوالية املدية من وجهة نظر معلميهم بعض املدارس

 : عرض ومناقشة النمائج

وصف "من حيث األمناط القيادية اليت يستبخدمها املديرون، فقد كشف تطبيق أداة      
أن املديرين يستبخدمون األمناط ( هريسي وبالنشارد)للباحثني" فاعلية القائد وتكيفه

غري أهنم يستبخدموهنا بنسب ( ع، اإلشراك، التفويضاإلبالغ، اإلقنا )القيادية األربعة 
متفاوتة، ، ونرى أن استبخدام مديري التعليم االبتدائي جلميع األمناط القيادية حسب أداة 

، واملتمثل يف مع اإلطار النظري الذي اعتمدناه يتوافق" وصف فاعلية القائد وتكيفه"
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لذي ميارسه القائد على مرؤوسيه، النظرية املوقفية اليت تؤكد على أن النمط القيادي ا
 تلف باختالف الظروف واملواقف اليت مير هبا القائد، وأنه ال يوجد منط قيادي واحد 

 .فّعال وصاحل لكل املواقف والظروف

أداة سب درجة ممارستها فقد كشف تطبيق أما فيما  ص ترتيب هذه األمناط ح     
هو النمط السائد لدى مدراء بعض املدارس  وتكيفه أن منط اإلشراك وصف فاعلية القائد

ة كنمط يف املرتبة الثاني من وجهة نظر معلميهم، يليه  منط اإلقناعاالبتدائية بوالية املدية 
 .  يف املرتبة الثالثة والرابعة على التوايل مساند له،  بينما حل منط التفويض ومنط اإلبالغ

قق، ونرى أن احتالل منط اإلشراك صدارة عليه ميكن القول أن فرضية البحث مل تتح     
وهو النمط الذي يؤكد فيه القائد على العالقات اإلنسانية  –ترتيب األمناط القيادية 

بصورة اكرب من اهتمامه بالعمل، ويتناسب هذا النمط مع املرؤوسني ذوي املستوى 
وظ يف ممارسة ينم عن تطور ملح –من النضج واالستعداد الوظيفي "  املتوسط إىل العايل"

األمناط القيادية باجتاه العالقات اإلنسانية، ويفسر هذا على أن املعلمني على درجة مقبولة 
من النضج وان منط اإلشراك هو النمط األكثر مالئمة للتعامل معهم، ويف هذا الصدد 

أن القيادة املشاركة هي واحدة من أكثر األنواع "على " سريجفونا وإسرتات"يؤكد كل من 
اعلية يف القيادة، فالقائد الدميقراطي جيد لديه املهارات الن حيدد لكل عضو من مجاعته ف

لدى " اإلشراك"كما نعتقد أن شيوع منط ". دورا قياديا، والقيادة املشاركة حتقق ذلك
املدراء يعكس التطور امللحوظ يف املستوى التعليمي للمدراء واملعلمني على حد سواء، 

جند اغلبهم يتمتعون مبؤهالت عالية، تعكس ثقافتهم يف جمال التسيري فبالنسبة للمدراء 
واإلدارة، ورمبا يرجع ذلك إىل فعالية الربامج والدورات التكوينية اليت  ضعون هلا يف جمال 

أما بالنسبة للمعلمني فنجد أن معظمهم من خرجيي املعهد . القيادة والتسيري الرتبوي
فهم ممن ميتلك مؤهالت عالية، وخربة طويلة يف التدريس،  التكنولوجي للرتبية، وبالتايل

ونضج وظيفي مقبول، وعليه فاملدير يف غىن عن متابعتهم لكل صغرية وكبرية فيما  ص 
العمل، وبالتايل فهم حباجة إىل االحرتام والثقة من طرف املدير نظرًا للمؤهالت اليت 

 .يتمتعون هبا، ومنط املشاركة حيقق ذلك
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أن منط اإلشراك يعد أكثر األمناط مسامهة يف الرفع من ( 0222صاحلي، )وصل قد ت     
الدافعية لدى املعلم، وي فس ر ذلك بكون أساليب اإلشراف التشاركية تعتمد أساسا على 
مبدأ العالقات اإلنسانية يف التسيري، وهو مبدأ يعزز رضا األفراد واجلماعات عن العمل 

اهاهتم حنو املهنة، والرضا عن العمل واالجتاه اإلجيايب وعن أسلوب اإلشراف، ويطور اجت
النظام " ان( ليكريت)يقود إىل مستوى عاٍل من األداء يف العمل، ويف هذا الصدد يرى 

القائم على الصداقة بني القائد واملرؤوسني والثقة املتبادلة، والعمل بروح الفريق، باإلضافة 
وإدماجهم يف وضع األهداف، هو من أفضل النظم إىل مشاركة األفراد يف اختاذ القرار، 

 .                                                                      لتحقيق أهداف املؤسسة الرتبوية

ومن خصائص النمط التشاركي أن املدير يهتم بقيمة املعلم والعمل على إشباع      
العمل يف هذا النمط هو تقدير ظروف احلاجات اإلنسانية لدى املعلمني، فأساس 

العاملني من جهة، مع مراعاة الصاحل العام للعمل املدرسي من جهة أخرى، كما يأخذ 
مببدأ املشاركة يف اختاذ القرارات وتنفيذها، مبعىن أن العاملني يف املدرسة يعملون كمجموعة 

م بأن املدرسة جزء من واحدة متماسكة بدال من تعاملهم كأفراد وهذا ما يعزز شعور املعل
ملكيته الشيء الذي جيعله يتفاين يف خدمتها وهو ما يفسر ارتفاع الدافعية لالجناز لدى 

ار س  عليهم هذا النمط من القيادة  .املعلمني اللذين مي 

 :االسمنماج

تعترب املدرسة هي الواقع العملي والتنفيذي لرتمجة اخلطط والسياسات لتحقيق      
من خالل أبنائه، وإدارة املدرسة هلا الدور الفعال يف تنفيذ الربامج أهداف اجملتمع 

واخلطط، ومن مثة حتقيق األهداف املنوطة هبا، ومما الشك فيه أن مدير املدرسة يقوم بدور 
هام يف تسيري العملية الرتبوية وإجناحها، فهو القائد الرتبوي املسؤول عن توفري بيئة تربوية 

ي صحي، ومن هذا املنطلق فإن إدارة املدرسة تتأثر بطبيعة شبخصية اجيابية، ومناخ تعليم
املدير وميوله، والنمط القيادي الذي يستبخدمه، هذا األخري الذي يعد عاماًل حامسا يف 

 .دفع املعلمني وحتفيزهم للعمل بإتقان، أي الرفع من مستوى دافعية املعلمني لالجناز
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لدراسة اليت هدفت إىل الكشف عن النمط ومن هذا املنطلق تربز أمهية هذه ا     
هريسي "القيادي ملديري التعليم االبتدائي من وجهة نظر معلميهم وفق نظرية

كمقاربة حديثة يف النظرية املوقفية، واليت تؤكد   "Hersey et Blanchard""وبالنشارد
على عامل النضج الوظيفي للمرؤوسني، كمحدد أساسي لفاعلية اسلوب القيادة، ومن 
خالل دراستنا ملوضوع األمناط القيادية السائدة لدى مديري التعليم اإلبتدائي من وجهة 

 :نظر معلميهم وبعد مناقشة وحتليل النتائج توصلنا اىل

أداة وصف فاعلية "ترتتب هذه األمناط حسب درجة ممارستها فقد كشف تطبيق       
مدراء بعض املدارس االبتدائية  هو النمط السائد لدى" اإلشراك"أن منط " القائد وتكيفه

يف املرتبة الثانية كنمط مساند " اإلقناع"بوالية املدية من وجهة نظر معلميهم، يليه  منط 
 .يف املرتبة الثالثة والرابعة على التوايل" اإلبالغ"ومنط " التفويض"له، بينما حل منط 

 :المراتج 

 املعاصر، والتنظيم التنظيمي بعدال -املدرسية اإلدارة(: 0222) الصمد عبد األغربي، -
 .لبنان بريوت، النهضة العربية، دار
، ترمجة "منهجية البحث العلوم اإلنسانية تدريبات عاملية(:" 0229)أجنرس، موريس  -

 .بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر د ط، اجلزائر
رد بالوالء عالقة النمط القيادي حسب هريسي وبالنشا( "0221)بن حفيظ، شافية  -

، رسالة ماجستري يف علم " التنظيمي لدى عينة من معلمي املدارس االبتدائية مبدينة ورقلة
 .النفس العمل والتنظيم، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ورقلة

اإلدارة الشاملة منوذج مقرتح لتطوير اإلدارة املدرسية يف (: 0221)السعود، راتب -
 .222-22، ص0، العدد21لداألردن، جملة جامعة دمشق، جم

( التفتيش) عالقة أساليب اإلشراف الرتبوي (: 0224)الشايب، حممد الساسي -
بكفايات املعلمني التدريسية وباجتاهاهتم حنو مهنة التدريس، رسالة دكتوراه غري منشورة، 

 .قسم علم النفس،جامعة وهران
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 يف في تقدير صالحية أدوات القياس المنقولة ثقافياتجدلية الكم والك
 عباس عبد الرمحان، املركز اجلامعي غليزان. أ

 بن احلاج جلول عبد القادر، جامعة مستغامن
 :الملخص

، االت احلياةجميف كافة واقع االختبارات النفسية جيد أن استعماهلا أصبح لإن املتتبع      
إال أن هذه االختبارات  رات النفسية يف البيئة اجلزائرية،إىل احلاجة املاسة لالختباإضافة 

خلصوصية  االيت أصبحت تستبخدم يف اجلزائر فتحت جماال واسعا من الشك يف مالئمته
ن عملية تكميم النتائج واليت نقصد هبا التقنني والرتمجة أو  ،الفرد اجلزائري وبيئته الثقافية

كم على مدى صالحية استعماهلا يف ثقافة اليت خضعت هلا هي يف االصل غري كافية للح
الختالف البنية الثقافية للبيئة اجلزائرية عن باقي البنيات الثقافية الغربية، خرى، ونظرا أ

لذا جيعل من استعمال االختبارات املرتمجة واملقننة فقط عامل مهم يف احنياز هذه األخرية، 
 .الغريب ضرورة البد منها أصبحت عملية تكييف االختبارات النفسية ذات املنشأ

من خالل  ،ومنه توصلنا اىل أن ترمجة االختبارات وتقنينها وإعطاء تفاسري حمتلفة     
 وب أحصائي واحد أو إثنني غري كافجمموعة من االرقام حنصل عليها عن طريق أسل

تعتمد يف فالرتمجة هي أول مرحلة  ،جلعل االختبارات الغربية صاحلة يف البيئة اجلزائرية امتام
لكن عملية  ، هو اخر مرحلة من عملية التكييفحني التقنني يف ،عملية التكييف
واليت  ،تقدير تركيبة االختبار ذاهتا يف لغة وثقافة أخرىعلى قدرة االختبار التكييف فهي 

تشمل االختالفات اللغوية الثقافية، قواعد الدرجات، لغة التعليمات، ألفة االختبار، 
والبنية االختبار، إدارة االختبار، تكافؤ املنهج، صدق االختبار املكيف، تكافؤ البنود 

خصوصية اجملموعة املستهدفة ومعايري االختبار، وهذه العناصر وجب على الباحثني 
 .التأكد منها كافة من أجل الوصول اىل نسبخة من اختبار ما صاحلة يف البيئة اجلزائرية

ئل مفاهيمية يف التكييف، االحنياز الثقايف، التكافؤ النقل الثقايف، مسا :كلمات مفماحية
 .يف االختبارات النفسية

Abstract:         

      Anyone who has followed the reality of psychological tests 

find that their use has become present in all areas of life, as well 

as the urgent need of psychological tests by researchers in the 

Algerian environment, but these tests are being used in Algeria 

has opened a wide range of uncertainty in the suitability of 

privacy Algerian individual and his environment and cultural 

and quantization results process, which we mean the rationing 

and the translation that has been studied is originally not enough 



 ب تجلول.ر عباس، ع.ع...الحية أدوات القياس المنقولة ثقافياتجدلية الكم والكيف في تقدير ص
 

 

179 

to judge the extent of their use in another culture has expired, 

and because of the different cultural structure of the Algerian 

environment from the rest of the Western cultural structures, 

makes use of localized tests and inhalers only important factor 

in the bias of the latter, so conditioning psychological Western-

origin testing process need to become to be ones. 

     And we concluded that translation tests and codified and give 

interpretations through a set of figures we get through statistical 

and one or two inadequate method fully to make the Western 

tests are valid in the Algerian environment Translation is the 

first stage depends on conditioning process while rationing is the 

last stage of the process air-conditioning, but the adaptation 

process they test estimating the ability of the same test 

combination in the other language and culture, which includes 

the linguistic and cultural differences, the rules of the stairs, the 

language of instruction, affinity test, equal terms and structure 

testing, test management, equal approach, sincerity test 

conditioner, the privacy of the target group and testing 

standards, and these elements shall researchers checked all for 

access to a copy of the test is valid in the Algerian environment 

Key words: Conceptual Issues in Cultural transport psychiatric 

tests, Cultural transport, Cultural bias. 

 :مقدمة
خربة ستفادة من إن الوضع الراهن يف معظم الوطن العريب يتمثل يف حاجتها إىل اإل     
ولذلك جند أن معظم  ،خرين يف هذا امليدان وتطوير هذه اخلربة مبا يالءم ظروفهااآل

الباحثني يف هذه الدول ال يعد إختباراهتا النفسية، ألن ذلك يتطلب جهًدا علمًيا فائًقا، 
ونستعيض عن ذلك بتعديل اإلختبارت اليت ظهرت يف الدول الغربية املتقدمة، ويتطلب 

حول هذه اإلختبارت متثل فئة خاصة من البحث  يام ببحوث علميةهذا بالطبع الق
وذلك هبدف أن  ،العلمي يف ميدان القياس النفسي والعقلي والرتبوي هي حبوث التقنني

وبتتبع حركة اإلختبارت النفسية . تصبح هذه اإلختبارت أكثر مالئمة للظروف اجلديدة
اجلزائرية بوجه خاص جند أن هذه اإلختبارت  العقلية يف العامل العريب بوجه عام، ويف البيئة

ال تتناسب أبًدا مع احلاجة املاسة وامللحة هلذه اإلختبارت يف خمتلف نواحي احلياة النفسية 
والرتبوية واملهنية، فمعظمها مرتجم وفقط أو اعيدت استبخراج خصائصها السيكومرتية 

، وحىت اإلختبارت اليت (جمموعة من االرقام ال حتمل أي دالالت نفسية)على األكثر 
ومما سبق قام الباحث بتبيان  .صحاهبا أهنا مقننة ال تستويف كامل شروط التقننيأيدعى 
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مسائل : أمهية تكييف اإلختبارت النفسية بدل من ترمجتها وتقنينها يف العناصر التالية
نتائج مفاهيمية يف تكييف اإلختبارت النفسية، أثر العوامل اإلجتماعية والثقافية يف 

، العوامل (املنقولة ثقافيا)اإلختبارت، العيوب، واملشكالت املوجودة يف اإلختبارت املكيفة 
، الشروط الواجب مراعاهتا من طرف (املنقولة ثقافيا)املؤثرة يف صدق اإلختبارت املكيفة 

( يااملنقولة ثقاف)الباحثني يف عملية التكييف، اإلحنيازات املوجودة يف اإلختبارت املكيفة 
 .أمهية الداللة الكيفية بدل الكمية يف تقدير صدق وثبات االختبارات النفسية

 مسائل مفاهيمية في النقل الثقافي لإلخمبارت النفسية -0
 أن ميكن اليت املناسبة غري العوامل يف التحكم خالهلا من يتم اليت العملية هو :المقنين 

 عن األدىن حدها إىل القياسأخطاء  ختفيض خالل من القياس وذلك عملية يف تؤثر
 فقراته توحيد مث ومن إختبار؛ عليها يطبق الدراسة جملتمع ممثلة عينة إختبار طريق

 مع تتفق خصائص سيكومرتية لإلختبار يوفر وتصحيحه بشكل تطبيقه وإجراءات
. الدرجات اخلام لتفسري املناسبة املعايري توفري مث ومن اجليد، اإلختبار خصائص

 (1979زيدان،)
الرتمجة العلمية  Hambleton( 5888)يعرف  :المرتجمة العلمية لإلخمبارات

لإلختبارات النفسية على أهنا عملية الوصول إىل مفاهيم، ومفردات وتعابري متعادلة ثقافيا، 
نفسيا ولغويا للغة وثقافة أخرى انطالقا من لغة وثقافة معينة أو هي ترمجة الكلمات 

خذ بعني االعتبار اللهجات األت بذات التواتر يف اللغتني مع وتعابري مكونة من عدة كلما
  .املوجودة داخل اللغة الواحدة

التكييف بأنه كل األنشطة بدءا من تقرير  Hambleton( 5885)يعرف  :المكييف
ستطاعة اإلختبار تقدير تركيبة اإلختبار نفسها يف لغة وثقافة أخرى، مع إعما إذا كان ب

بنيته االصلية وتتمثل هذه األنشطة يف معادلة صيغتني من إختبار  حمافظة اإلختبار على
واحد يف ثقافتني خمتلفتني لغويا وثقافيا ونفسيا واليت تشمل االختالفات اللغوية الثقافية، 
قواعد الدرجات، لغة التعليمات، ألفة اإلختبار، تكافؤ البنود والبنية اإلختبار، إدارة 

اإلختبار املكيف، خصوصية اجملموعة املستهدفة ومعايري  اإلختبار، تكافؤ املنهج، صدق
 .اإلختبار
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تتضمن كلمة اإلحنياز وجود عوامل مزعجة، يقال عن القياس أنه  :اإلنحياز الثقافي
حدى اإلختبارت من لغة إىل أخرى بسبب إمنحاز إذا اختلفت الدرجات املسجلة يف 

يع أنواع العوامل املزعجة اليت تعيق ويشري اإلحنياز إىل مج. وجود تبأين غري مرغوب فيه
تفسري إختالف الدرجات بني جمموعة وأخرى، ويفهم اإلحنياز بشكل افضل من خالل 

 .(Hambleton & All, 2005)القابلية للتعميم 
التكافؤ يرتبط ذهنيا بقياس أوجه اإلختالف بني األعراف وما ينتج عن ذلك  :المكافؤ

دارة املنحازة ستعطي درجات غري متكافئة، كما يشري يسمى إحنياز، أي أن البند أو اال
عدم التكافؤ إىل عدم إمكانية املقارنة بني الدرجات، وعمال هبذا العرف فإننا نستعمل 
عدم التكافؤ كصفة مميزة لدرجات اإلختبار اليت تأثرت بفعل اإلحنياز الثقايف 

(Hambleton & All, 2005). 
االفضل استبخدام عملية التكييف بدل من الرتمجة مع  من :الفرق بين المرتجمة والمكييف

اإلختبارت املنقولة ثقافيا، حيث أن عملية الرتمجة هي جزء فقط من عملية التكييف وأن 
عملية التكييف أوسع وأمشل من عملية الرتمجة، عند إعداد إختبار مت إعداده لالستبخدام 

يث يتضمن تكييف اإلختبارت ح. يف لغة وثقافة واحدة للطبيق يف لغة وثقافة أخرى
ستطاعة اإلختبار تقدير إأنه يتمثل يف كل األنشطة بدءا من تقرير عما إذا كان بالنفسية 

تركيبة اإلختبار ذاهتا يف لغة وثقافة أخرى، إختبار املرتمجني، تقرير التكييف املناسب الذي 
 & Hambleton) .جيب القيام به إلعداد اإلختبار من اجل االستعمال يف لغة أخرى

Bollwark 1991)  واليت تشمل اإلختالفات اللغوية الثقافية، قواعد الدرجات، لغة
التعليمات، ألفة اإلختبار، تكافؤ البنود والبنية واإلختبار، إدارة اإلختبار، تكافؤ املنهج، 

إضافة إىل ما يتعلق جبوانب تطبيق اإلختبار من خربة لدى . خصوصية اجملموعة املستهدفة
فحوصني وجنس املطبق وقدرة املفحوصني على فهم التعليمة ودافعيتهم لالستجابة امل

وعلى هذا االساس ميكن القول أن مصطلح التكييف مناسب اكثر منه من . لإلختبار
الرتمجة، وذلك أن املرتمجني حياولون احلصول على مفاهيم، مفردات وتعابري متعادلة ثقافيا، 

رى، وبذلك تأخذ الرتمجة العلمية لإلختبارات النفسية أبعادا نفسيا ولغويا للغة وثقافة أخ
 .(Hambleton & All, 2005)أكثر من ترمجة حمتويات اإلختبار حرفيا 
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هتدد صعوبات التفاهم بني الذين جيرون اإلختبار وبني الذين يديرون  :إدارة اإلخمبار
يمات غري واضحة اإلختبار صدق نتائج اإلختبار بشكل كبري، فممكن أن تكون التعل

بسبب صعوبة الرتمجة، فيجب أن تكون تعليمة اإلختبار مفهومة وواضحة للمفحوص وال 
" ن تكون صعوبات يف تعليمات التقدير أميكن  كما. تعتمد على االتصال اللفظي

. ن هذه اإلختبارت ميكن أن ال يكون هلا وجود يف دول أخرىأل" إختبارات قياس املوقف
((Hambleton,1998 

الثبات يعين التعرف على العالقة بني االستجابة احلقيقية للفرد اليت ينبغي الوصول  :الثبات
يضا االتساق يف النتائج واالستقرار، أي أاليها وبني استجابة الفرد على اإلختبار، كما يعين 

لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد ألظهرت درجته شيئا من االستقرار، كما يعين 
، ويوفر معامل الثبات املؤشرات االحصائية للظاهرة موضوعة للبحث، واليت من املوضوعية

خالهلا حنكم على دقة اإلختبار، فضال عن ما يزوده للباحث من معلومات أساسية 
ستعمال اإلختبار ومدى دقته واتساقه، والتصل هذه الدقة اىل إسلوب أللحكم على نوعية 

ي إختبار نفسي ال ميكن أألن ( واحد)جة مقدارها أن يكون معامل الثبات مقاربا اىل در 
خطاء يف عمليات القياس جتنب كل األ إمكانيةبسبب عدم  التامأن يصل درجة الثبات 

.(Ebel,1965)   هذا يعين أن الدرجة اليت تشري اىل ثبات اإلختبار، ال تعرب عن االداء
ي أن درجة أ. على الدرجة ليه االخطاءإداء احلقيقي مضافا احلقيقي للفرد، بل متثل األ

ولذلك  الفرد على اإلختبار تعرب عن التباين احلقيقي للفرد وتباين اخلطأ،
على ضرورة حساب ثبات اإلختبار كي حتدد الدرجة احلقيقية   Guilford(1954)يؤكد

ذ أن معامل الثبات يوضح نسبة التباين احلقيقي يف الدرجة إ أو التباين احلقيقي لإلختبار،
  (Guilford,1954) .بة على اإلختباراحملسو 

الصدق من أهم اخلصائص السيكومرتية لإلختبار فال ميكن الوثوق من نتائج  :الصدق
ن حيقق اإلختبار الغرض الذي أن الصدق هو أإختبار ال يقيس ما وضع لقياسه، أي 

وضع من أجله، فمن املؤكد أن عدم إدراك الباحث أو ضحالة استعابه ملا يتحقق يف 
مليدان الذي يقوم بدراسته ونقده له مبوضوعية وصدق، ال ميكنه من إضافة أفكار جديدة ا

ذات عالقة صادقة ودقيقة، بذلك الواقع املدروس، كما أن تلك الضحالة الفكرية تدفع 
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بعض الباحثني إىل ألية النقل من هنا وهناك، ودون إدراكهم للبخلفيات النظرية هلذا العمل 
يف إجياد إعاقات معرفية تطبيقية ال تتفق يف أغلب االحيان مع مالحظة أو ذاك، مما ساهم 

الواقع ومشاهدته، وهذا يدل على قصور يف البناء املفاهيمي لدى بعض الباحثني الذين 
عمليات النقل دون مراعاة للبخلفيات الثقافية، أو دون ربط الفكر بسياقه االجتماعي، 

وبصرية، فإن صدق اإلختبارات النفسية جيب وحىت نستطيع مواجهة االفكار بكل وعي 
 (Bizzo,1996)  نأن يعكس القرائن الثقافية نظرا حلساسية اإلختبار لتلك القرائ

 :أثر العوامل اإلتجمماعية والثقافية في نمائج اإلخمبارت -6
إن مستوى أداء الفرد يف اإلختبارت النفسية يتأثر خبرباته السابقة وبالعوامل      

الثقافية اليت تكتنفه، فاجتاه الفرد يف حد ذاته حنو اإلختبار هو عامل مؤثر،  االجتماعية و 
كان  اف منه فريتبك، ، فهذا االجتاه يلعب دورا هاما يف مستوى أداءه على اإلختبار، 
باالضافة إىل القدرات اخلاصة واملعلومات اليت يستلزمها حل مشكالت اإلختبار، إذ 

جرى أحد الباحثني أعلم النفس والرتبية احلديثة أن يف كتابه  Persie(1977)يشري 
إختبار بينيه الصورة االمريكية املعدلة على جمموعة من االطفال يف منطقة جبلية يف والية 

سنتا ( 22)إذا ذهبت إىل الدكان وكان معك : وتضمن السؤال ما يلي" كنتكي"
ع فأجاب الطفل إين ال سنتا فكم سنتا يردها اليك البائ( 29)واشرتيت حلوى بقيمتها 

سنتا، وإذا كنت أملك فال أنفقها يف شراء احللوى، وهنا حتايل الباحث ( 22)أملك 
بسبب ( 29)تالميذ وأبعد منهم ( 22)وغري طبيعة السؤال، إذا كان يف املدرسة 

" ال أحد"االصابة باحلصبة فما عدد التالميذ الذين يبقون يف املدرسة، فأجاب الصيب 
 .تالميذ سيبخشون اإلصابة باحلصبة فينقطعون عن الدراسةن باقي الأل
ن أإن مغزى من هذا املثال هو أن اإلختبار النفسي يستلزم من املفحوص يف العادة      

يستجيب ملوقف يتطلب نوعا من التبخيل كما لو كان املوقف بالنسبة إىل الفرد موقعا 
ابقة أو تدريب أو آلفة هلذا املوقف واقعيا، ومعىن هذا أنه إذا مل يكن لدى الفرد خربة س

فأنه جيد صعوبة يف اإلجابة الصحيحة وقد تتعذر عليه االجتابة كلية، وليس يف هذا كله 
إذا ما هيئنا له  بالضرورة دليل على أن الطفل يعجز عن القيام بعملية حسابية بسيطة
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 رد وإهتماماته موقفا واقعيا يكون ذا مغزى بالنسبة له، مبعىن أنه يرتبط حباجات الف
(Otto Klineberg, 1971). 

يتأثر بالعوامل  عنصر اخلربة والتصور يوجد عنصر مهم يف االختبارإىل باإلضافة       
الثقافية واالجتماعية وهو التنافس بني األفراد واجلماعات، وهذا التنافس يف ذاته الذي 

( 5861)حيث تشري دراسة  ،معجتاهات السائدة يف اجملتثر بالقيم واإلأختبار يتيهيئه اإل

Portiusse  ختبار هو عبارة إسرتاليا على السكان االصليني حيث طبق أواليت أجراها يف
عن مشكلة يتعرف فيها الفرد عن مسلك معني من بني املسالك املبختلفة داخل متاهة 

 اخلروج من املتاهة، وكان مطلوب من كل فرد أن يؤدي إىلىل فتحة تؤدي به إليصل 
ىل إخرين، فالحظ ان املوقف الذي كان عاديا بالنسبة ختبار بنفسه دون مساعدة اآلاال

األمريكيني أصبح موقف غريب بالنسبة اىل األسرتاليني، وذلك ألهنم إعتادوا أن يلجأوا يف 
وبقوا ينتظرون مساعدة من الفاحص، وكانوا يرون . حل مشكالهتم اىل املشورة والتعاون

ض اإلختبارت يرتتب عليها آليا يف مساعدهتم، واخلالصة هنا أن بعأنه ال يوجد أي مانع 
 .فرتاض غري صحيح يف كل الثقافاتوهذا اإل، همىل بذل قصارى جهدإفيز االفراد حت

خر يف عدم تأثر سلوك بعض االفراد يف ثقافات آمثال  Otto Klinebergيورد     
النفسية، وكانت اإلختبارت املستعملة خمتلفة تأثرا إجابيا بالتنافس الذي ختلقه اإلختبارت 

هي إختبارات أداء وكانت الدرجة اليت حيصل عليها الفرد مبنية على عاملني، األول 
السرعة اليت يؤدي هبا الفرد االختبار والثاين عدد االخطاء املرتكبة اثناء أداء االختبار 

ة وبكامل الدقة، وكانت تعليمة االختبار تتضمن العاملني أي إعمل بأكرب سرعة ممكن
حيث لوحظ أن األمريكييني قاموا بأداء االختبار بأكرب سرعة ممكنة لكن اجملموعة الثانية 

مل حياولوا اإلسراع يف أداء ( واشنطن)ومكونة من أفراد إحدى القبائل املوجودة يف والية 
الثقافة  فهنا جند أن. هذا االختبار، إذ أهنم مل يروا أي داعي اىل أداء االختبار بسرعة

االمريكية تؤكد على أمهية السرعة يف إجناز االعمال، مل تكن هذه الصفة غري موجودة 
عند اجملموعة الثانية، ومبقارنة نتائج اجملموعتني وجد أن اجملموعة الثانية اليت متتلك ثقافتهم 

 اءميزة الدقة والبطئ مل ترتكب الكثري من االخطاء وكانت اجملموعة الثانية عرضة لألخط
.(Otto Klineberg, 1971)  
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إن نوع الثقافة اليت يعيش فيها الفرد هلا دور كبري يف طريقة االستجابة اليت يسلكها      
الفرد يف اإلختبارت النفسية، فهذا األمر جيب أن يؤخذ بعني اإلعتبار يف عملية تكييف 

 & Williamsاإلختبارت خصوصا اختبارات االداء حيث تبني الدراسة قام هبا 

Barefoor(1985) ختبار إالثقايف يف اإلختبارت بإستعمال / تأثري العامل االجتماعي
أ حيث يعرض يف هذا االختبار أمام الفرد .م.الذكاء القومي وهو شائع االستعمال يف الو

عدة سطور يف كل سطر منها كلمة أصلية تتلوها مخسة كلمات فرعية ويطلب من 
ني فقط من بني اخلمسة كلمات حبيث يكون هلاتني املفحوص أن يضع خطا حتت كلمت

الكلمتني عالقة أساسية بالكلمة االصلية مبعىن أن تكونا بالضرورة من خصائص الكلمة 
 :                               والبند املوايل يبني ذلك .األصلية

 (عدد -هياج  -غبار  -خطر  -تقارب )الكلمات الفرعية  - (إزدحام)الكلمة األصلية 
ساس أن االجابة الصحيحة عن هذا البند هي كلمة أوقد وضع االختبار على     
والسؤال الذي يتبادر اىل األذهان اىل أي حد يتأثر احلكم على مثل هذه ( تقارب، عدد)

طبق هذا . العالقة بنوع الثقافة اليت يعيش فيها املفحوص وبالقيم السائدة يف هذه الثقافة
ئة الزامبية حيث كانت معظم إجابات االفراد خمتلفة متاما عن اإلجابة ختبار يف البياإل

كما إختار البعض األخر كلمة ،  (غبار، خطر)ر معظم االفراد كلمة الصحيحة فقد إختا
للتعبري عن اإلزدحام، هذه اإلجابات املقدمة تعترب خطأ يف دليل واضعي االختبار ( هياج)

ىل أخرى إكلمة إزدحام  تلف معناها من ثقافة   أ، فيمكن القول أن.م.االصلي يف الو
(Williams & Barefoor, 1985) 

 :شكالت اإلخمبارت المنقولة ثقافيا المسمعملة في الجزائرمعيوب و  -2
إىل أن أغلب اإلختبارت النفسية املنقولة  Kaufman, et AL(2000)يشري       

ا أن هناك عدد واسع من ثقافيا إىل ثقافات أخرى هي إختبارات منحازة ثقافيا، كم
اإلختبارت ووسائل القياس األخرى اليت تتسم بسهولة التطبيق، إال أهنا تقيس عدًدا قليالً 
قاسة بغض النظر عن املكونات احلقيقية للسمة 

 
من املكونات والعوامل للسمة النفسية امل

والرؤى  لتتفق وتكييفها وهلذا جاءت الدعوة لضرورة إعداد إختبارات. يف ثقافة أخرى
النظرية والتصورات احلديثة يف تفسري السلوك اإلنساين وجوانبه املتعددة، مع مراعاة 
اخلصوصية الثقافية للمجتمعات واألفراد والسياق املوقفي للظاهرة حمل الدراسة يف حمتوى 
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تلك اإلختبارت، ليس هذا فحسب، بل والدعوة ألمهية إحالل تلك اإلختبارت احلديثة 
عربة اليت مل تعد حمتوياهتا تالحق التطورات حمل اإلختبار 

 
ت التقليدية واألجنلو أمريكية امل
 (.Kaufman, AL., 2000)السريعة يف املتغريات املعرفية والتعددية الثقافية 

وعلى الرغم من كثرة تلك اإلختبارت وتنوعها وتعدد استبخداماهتا يف قياس جوانب       
ي  واملشكالت النفسية اليت يقابلها الناس يف البيئة الشبخصية املبختلفة  والسلوك البشر 

اجلزائرية، فأهنا خلفت العديد من اإلشكاليات اليت أسهمت بشكل كبري يف احلد من 
 (.Diz, 1995)فعالية وجناح عمليات القياس والتقومي وعدم حتقيق اهلدف املنشود منها 

 : أهم هذه اإلشكالياتوالناجتة عن عمليات الرتمجة والتقنني اخلاضعة هلا ومن 
غالبية اإلختبارت مرتمجة بطريقة تسمح للمفحوصني بتزييف االستجابة، خاصة  . أ

تلك اإلختبارت اليت تقيس جوانب خاصة يف الشبخصية، أو تكشف عن العامل الداخلي 
فقد تتطلب بعض البحوث النفسية أن يعطي املفحوص بيانات عن نفسه بشكل . للفرد

وقد ختتلط األمور على . أو قيم ومعتقدات أو اجتاهات مباشر، ويشمل ذلك ميول
املستجيب فيجيب عن األسئلة بوصفها ما جيب أن يكون، أو كما هو مرغوب فيه يف 
الثقافة اليت يعيش فيها، وهذا ناتج على أن الرتمجة السيئة قد تكشف عن املعىن الكامن 

 ,Bramble & Mason) .للبند وجتعل املفحوص يتجنب أن يعطي اإلجابة الصحيحة

1997). 
عربة ال يتفق حمتواها مع ثقافة اجملتمع، وال ختاطب الفرد  . ب

 
معظم اإلختبارت امل

اجلزائري ، وبالتايل ال يهتم هبا أو جييب عنها بشيء من املوضوعية والدقة، بل أنه رمبا 
 يستكملها إرضاًء للباحث، ويف معظم األحوال تتسم إجابته بالالمباالة، ويرتتب على

 . ذلك توصل البحث لنتائج مضللة ال تعكس واقع السمة املقاسة
عدم وضوح التصور النظري أو املقاربة النظرية اليت تكمن خلف بعض  . ت

اإلختبارت، خاصة تلك اليت يستبخدمها باحثون غري واعني بدرجة كافية بأمهية املنطلقات 
ما يؤثر يف الصدق الداخلى والبناءات النظرية يف بناء وتعيري اإلختبارت النفسية، وهذا 

 (.Kaufman, AL, 2000) لالختبار أو باالحرى صدق بالناء النظري
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عدة للتطبيق على فئة معينة يف البيئة األصلية لكن يقوم  . ث
 
بعض اإلختبارت امل

الباحثون بتطبيقها على عينات أخرى متباينة ثقافًيا واجتماعًيا وعمريًا يف بيئة ثقافية أخرى 
 (.2222حنا وآخرون )

ت يف الوطن العريب هي حتيزها، فأغلب اأن اإلشكاليات اليت واجهت اإلختبار  . ج
البنية، )ت املقننة يدعي البعض أهنا متحيزة ثقافيا، فعملية التحيز بأنواعه الثالث ااإلختبار 

(. 2222عبد الفتاح )هو أكرب مهدد لصالحية اإلختبارت املنقولة ثقافيا ( املنهج، البند
 .ملرتمجة واملستعملة يف اجلزائر ال تكاد ختلوا من التحيزفاإلختبارت ا

كما أن هناك العوامل اجلانبية واليت هلا تأثري مباشر يف عملية نقل وتكييف       
ت من ثقافة إىل ثقافة أخرى فهذه العوامل بالرغم من أمهيتها يف عملية تكييف ااإلختبار 
احثني ال يعطون هلا أي امهية واليت نذكر ت النفسية إىل أن كافة املبختصني والبااإلختبار 

 :منها
 : ثير تغير صياغة البنودأت -0

ت النفسية عند نقلها من ثقافة إىل أخرى جيعل من بنود اإن عملية ترمجة اإلختبار     
( اإلحنياز الثقايف)ت تبتعد عن مغزى منها أو أهنا تتغري يف معناها ااملكونة هلذه اإلختبار 

على بند يعد مؤشرا لسمة غري سارة تتغري عن نسبة " نعم"بني بـ حيث لوحظ ان نسبة اجمل
" فقد اتضح هنا ان نسبة . للسؤال نفسه بعد التغيري يف صياغته اللفظية"  ال"اجملبني  بـ 

يف حني جيب أن تتساوى النسبة نظرا ألن مضمون البند واحد " ال"تقل عن نسبة " نعم 
   . (0222تيغزة، )ظية على الرغم من تغري اجتاه صياغته اللف

 : إخمالف اتجاهات المفحوصين نحو اإلخمبار -6
إذ يستجيب املفحوص لإلختبار تبعا لدوافعه الشبخصية، واليت ختتلف من مفحوص      
فقد يستجيب تبعا لنوع الشبخصية املناسبة للموقف، وليس تبعا لسماته الفعلية . ألخر

ولكن معظم طرق قياس الشبخصية . هوما يشعر به يف احلقيقة، كما قد يزيف إجابات
ليست حمصنة ضد هذا النقد، كما ان معرفة العوامل اليت تؤثر يف اجتاه املفحوص حنو 
اإلختبار وعزل هذه العوامل هو املدخل االمثل لضبط العوامل املتصلة باجتاه املفحوص 

  (.2222أبو حطب وصادق، )حنو اإلختبار 
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 بةتنوع العوامل المي تؤثر في االسمجا -2
من بني هذه العوامل اجتاه املفحوص حنو موقف القياس بشكل عام، ومدى ترحيب      

املفحوص بالتعاون، وعدم معرفة االنسان بنفسه متاما، فقد تكون االستجابة خداعا 
للذات، فضال عن تاثري عامل االحياء، فقد توحي بنود اإلختبار للمفحوص ان يقبل 

ي مل حتدث له أبدا يف احلقيقة، إذ يضبخم القابلون لالحياء خربات على أهنا خرباته بينما ه
 .هذا فضال عن ذكاء املفحوص ومدى فهمه للبنود ومدى تعليمه. ارجاعهم 

 (:المنقولة ثقافيا)ت المكيفة االعوامل المؤثرة في صدق اإلخمبار  -4
هناك مخسة عوامل تقنية تؤثر يف صدق اإلختباررات املكيفة لالستبخدام يف لغات 

افات أخرى، وهي اإلختبار نفسه، إختيار وتدريب املرتمجني، عملية الرتمجة، عملية وثق
 :التكييف، ويف االخري طريقة مجع املعطيات لتثبيت التكافؤ

إذا كان الباحث يعرف أنه سيستبخدم اإلختبار يف لغة وثقافة  :اإلخمبار . أ
عملية تطوير اإلختبار، وإذا الثقافة يف بداية و  ةخمتلفة، فعليه أن يضع يف احلسبان تلك اللغ

اخفق يف ذلك فسينتج عن ذلك صعوبات يف عملية التكييف اليت تؤدي بدورها اىل 
 (Hambleton & Patsula, 1999. )خفض صدق اإلختبار املكيف

املفردات، تركيب اجلمل، ونواحي )إن إختيار شكل اإلختبار من مواد حمفزة له،      
صعوبة يف عملية الرتمجة اجليدة اليت جيب أن تؤخذ  أخرى واليت من املمكن ان تشكل

فعلى سبيل املثال البنود اليت ال يوجد ما . بعني االعتبار عند إعداد مواصفات اإلختبار
مياثلها يف الثقافة اليت ينقل اليها اإلختبار فهذه البنود حتذف كالبنود اخلاصة بالنقود ألن 

ممكن إجياد تكافؤ يف ترمجتها لوضعها يف العمالت ختتلف من بلد إىل أخر، ومن غري 
كلمة "اإلختبار، كما هو احلال يف املوضوعات اخلاصة واملميزة لثقافات معينة مثل 

فهي غري مألوفة يف عدة ثقافات، وميكن رفضها واالستعانة مبقاطع عن املشي يف " اهلوكي
 Hambleton)احلديقة أو نشاطات أخرى ميكن أن يكون هلا معىن يف ثقافات أخرى 

& All, 2005). 
أما يف معيار الشبخصية فيجب أن يؤخذ احلذر يف إختيار املواقف، املفردات،      

والتعابري اليت ال ميكن تكييفها بسهولة عرب الثقافات خمتلفة، فيمكن أن يكون بعض أنواع 
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 احب" السلوك عاديا يف العامل الغريب ولكن له معىن مغاير يف ثقافات أخرى، فجملة 
ليست هلا معىن يف ثقافة ال يكون فيها احلفالت أو حيث ال تذهب " احملادثة يف احلفالت

النساء إىل احلفالت حيث املبادرة باحلديث ميكن أن يكون تصرف غري مقبول 
(Hambleton & All, 2005). 

إن أمهية احلصول على خدمات مرتمجني  :إخميار وتدريب الممرتجمين . ب
ية الرتمجة ملرتجم واحد مت إختياره ألنه كان من املمكن مؤهلني واضحة، إذ أن عمل

الوصول اليه أو شبخصا ميكن ان نستبخدمه مببل  بسيط ال ميكن أن يكون دليل على 
الرتمجة اجليدة الناجحة، لذا فإن أستبخدام مرتجم واحد سواء كان مؤهل او غري ذلك ال 

ني الجياد احللول لنقاط عديدة يسمح باحلصول على تفاعل ذي قيمة بني املرتمجني املبختلف
تنشأ عند القيام بعملية تكييف اإلختبار، فقد يستعمل املرتجم الواحد وجهة نظر يف 
استبخدام مفردات وتعابري مفضلة لديه قد ال تكون مناسبة لتحقيق تكييف جيد 
لإلختبار، فهنا وجب أستبخدام العديد من املرتمجني حلماية أخطار استبخدام مرتجم واحد 

 .(Hambleton & All, 2005)تفضيالته وخصوصيته اللغوية  مع
ويف نفس الوقت جيب أن يكون املرتمجون أكثر من أشبخاص مؤهلني ومتألفني مع      

اللغات املستبخدمة يف الرتمجة، فيجب أن يكونوا على معرفة جيدة وبشكل خاص الثقافة 
عالية التكييف، كذلك من االفضل اليت يرتجم اليها اإلختبار، إن هذه املعرفة أساسية يف ف

أن يكونوا على معرفة باملوضوعات اليت يتناوهلا اإلختبار، إذ أن الدقة والفروق يف املعىن 
ستبخفي عن املرتجم ليس له معرفة بذلك املوضوع عدة معاين مهمة، فغالبا ما يلجأ 

هذا ما جيعل املرتمجون إىل الرتمجة احلرفية عندما جيهلون املعىن املبخفي للموضوع، و 
صعوبات لدى املفحوصني الذين جيرون اإلختبار، وبالتايل هتدد صدق اإلختبار املكيف، 

يف الفرنسية هلا ترمجة حرفية يف اللغة  "je ne suis pas une valise"فمثال مجلة 
ولكن املعىن احلقيقي لتلك اجلملة يف اللغة الفرنسية هو " أنا لست حقيبة"االجنليزية، وهي 

فهنا الرتمجة احلرفية من الفرنسية إىل االجنليزية قد شوه املعىن " غبيا إىل هذا احلد لست" 
 .(Hambleton & All, 2005)بالكامل 
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 :عملية المرتجمة . ت
قد هتدد اللهجات يف لغة ما صدق تكييف اإلختبارت، أي أن اللهجة هي االهم      

خل اللغة الواحدة، فهذه أو هي اهلدف املستبخدم يف التكييف الذي ميكن تطبيقه دا
النقطة جيب االنتباه هلا قبل البدأ يف عملية التكييف، وجيب تنبيه املرتمجني هلا، كما ان 
احصاء تكرار الكلمات قد يكون قيما يف احلصول على ترمجة إختبار صاحل، ومن 

لك االحسن ترمجة الكلمات والتعابري املكونة من عدة كلمات بذات التواتر يف اللغتني وذ
للسيطرة على الصعوبات عرب اللغات، إن املشكلة أن لوائح تواتر الكلمات والتعابري 
ليست متوفرة دائما وهذا سبب أخر لتفضيل املرتمجني الذين هلم إطالع على كلتا 

 .الثقافتني املصدرة واملستهدفة وليس معرفة اللغتني فقط
فضلتني يف إن اخلطتني امل :تاخطط الحكم النقدى لمكييف اإلخمبار  . ث

الرتمجة مها الرتمجة املبكرة والرتمجة الراجعة، إذ أن خطة الرتمجة املبكرة هي أن املرتجم 
واحدة أو من األفضل عدة مرتمجني يقومون بتكييف اإلختبار من لغة املصدر إىل اللغة 
املستهدفة، عندئذ جيري احلكم على تعادل النسبختني املرتمجتني من اإلختبار من قبل 

ة ثانية من املرتمجني، كما ميكن اجراء مراجعة على نسبخة اإلختبار املرتمجة يف اللغة جمموع
املستهدفة لتصحيح بعض االخطاء اليت وجدها الفريق الثاين من املرتمجني، يف بعض 
االحيان وكبخطوة اخرية يقوم شبخص ثالث ليس بضرورة أن يكون مرتمجا بتحرير اإلختبار 

نه يف بعض االحيان حيصل تفكك يف اللغة أثناء الرتمجة، اليت جبعل اللغة أكثر سالسة أل
 .يقوم هبا عدة مرتمجني أو جمموعات لنسبخة الواحدة

إن امليزة االساسية خلطة الرتمجة املبكرة هو أن احلكم يصدر مباشرة على النسبخة       
عزز األصلية من اإلختبار والنسبخة املرتمجة، إن صدق احلكم على تكافؤ النسبختني ي

بوجود جمموعة صغرية من املمتحنني ليزودوا املرتمجني مبالحظاهتم عن اإلختبار 
 .(Hambleton & All, 2005)واالرشادات، احملتوى أو الشكل العام 

كثر شيوعا يف حفظ احلكم النقدي إن خطة الرتمجة الراجعة هي املعروفة واأل     
 برتمجة  اإلختبار من اللغة األصلية لإلختبارات، حيث يقوم واحد أو أكثر من املرتمجني

إىل اللغة املستهدفة، مث يقوم مرتمجون خمتلفون برتمجة اإلختبار إىل اللغة األصلية، وجيري 
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مقارنة النسبختني األصلية واملعادة املرتمجة، وجيري املوافقة على التكافؤ بينهما، إن خطة 
مجة والكشف عن بعض املشكالت الرتمجة الراجعة ميكن استبخدامها إلختبار نوعية الرت 

اليت ترافق عملية الرتمجة املبكرة، حيث يفضل الباحثون تلك الطريقة بشكل خاص ألهنا 
تزودهم بفرصة للحكم على النسبختني املرتمجة واألصلية لإلختبار وبذلك يستطيعون 
 تكوين رأيهم الشبخصي عن عملية الرتمجة ومدى صالحيتها، وهذا ليس ممكنا يف الرتمجة

 .(Hambleton & All, 2005)املبكرة، إال إذا كانت هلم مهارة يف اللغتني 
 :مخططات تجم  المعطيات وتحليلها ألقامة تكافؤ البنود واإلخمبار . ج

هناك ثالث خطط شائعة االستعمال يف مجع املعطيات لتقومي التكافؤ يف بنية اإلختبار 
 :وبنوده يف لغات خمتلفة، وفيما يلي تقومي تلك اخلطط

جيري الطالب لإلختبار يف اللغتني األصلية واملستهدفة، فامليزة من  :الطريقة االولى - 
هذه اخلطة أنه ميكن ضبط اإلختالف املوجود يف النسبختني حبيث ميكن مجع البنود اليت 
 تلف فيها الطالب وذلك من أجل اقرار التكافؤ، وهنا يكون افرتاض أن الطلبة مزدوجي 

ة متساوية يف كلتا اللغتني، وهذا ال حيدث مع اجملموعات الكبرية من اللغة لديهم مهار 
إن املشكلة يف خطة مجع املعطيات هي ان النتائج اليت مت  (.Cziko, 1987)الطلبة 

احلصول عليها ال ميكن تعميمها على طلبة احادي اللغة ألن جمموعة مزدوجي اللغة 
حيث أظهرت النتائج يف . اللغة خمتلفني يف عدة طرق عن نظائرهم من طلبة احادي

يف  Hulin, Drasgow & Komocar, (1987)احدى الدراسات اليت قام هبا 
من البنود يف مقياس  %27الدليل الوصفي الوظيفي، حيث اكتشف هؤالء الباحثني أن 

املواقف مت تصنيفها على أن ترمجتها سيئة يف أحد مناذج للطالب ثنائي اللغة، يف حني مت 
. من البنود أن ترمجتها سيئة عندما استبخدمها طالب ذوي اللغة الواحدة %12تصنيف 

هناك خطة خمتلفة عن اخلطة ثنائية اللغة، لكنها اسهل يف التطبيق وتتضمن هذه االخرية 
طالبا مزدوجي اللغة مت إختيارهم عشوائيا ألخذ احد اإلختبارت وهنا تظهر جناح عملية 

 .التكافؤ وفعاليتها
وتتظمن هذه الطريقة أخذ طالب ذوي اللغة الواحدة اإلختبارين،  :الثانيةالطريقة  -ب

اإلختبار االصلي واإلختبار املرتجم ترمجة راجعة، ويتم التعرف على تكافؤ البنود مبقارنة 
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أداء املشاركني يف كل من اإلختبارين يف كل بند، وميكن استبخدام التحليل العاملي على 
بار ومقارنة بناء تلك العوامل، إن ميزة هذه الطريقة هي أنه معطيات اجملموعة من كل إخت

باستبخدام منوذج واحد من املشاركني فال يكون هناك خلط يف النتائج بسبب إختالف 
 .( Hambleton & Bollwark, 1991)صفات الطالب 

يف هذه الطريقة يأخذ طالب لغة املصدر احاديو اللغة إختبار يف  :الطريقة الثالثة -ج
املصدر، ويأخذ طالب اللغة املستهدفة أحاديو اللغة اإلختبار يف اللغة املستهدفة،  لغة

وعادة يف هذه الطريقة ال ميكن االحتفاض بإفرتاض تساوي توزع االمكانيات بني 
اجملموعتني، وال توجد ضرورة هلذا االفرتاض يف حالة استبخدام نظرية االستجابة للمفردة 

(Van de Vijver, 2000 .)إذا جرى القيام بالتحليالت حسب دراسات التكافؤ  أو
 ,Hambleton & Wainer)يف عملية التحليل فهنا وجب حتقيق هذا االفرتاض 

إن ميزة هذه الطريقة هي أن جمموعة املصدر واجملموعة املستهدفة تستعمل   (.1993
جودة يف كالمها يف عملية التحليلن وبذلك تكون نتائج تكافؤ اإلختبار يف اللغتني مو 

 .تلك اجملموعات
 : الشروط الواتجب مراعاتها من طرف الباحثين في عملية المكييف -5

إن عملية تطوير وتكييف اإلختبارت النفسية تبدو عملية معقدة اىل درجة معينة       
نظرا اىل اإلختالفات الثقافية واللغوية بالنسبة اىل اجملموعات املقصودة أو املستهدفة وما 

اجملموعات األصلية يف عملية التكييف والتطوير وهنا وجب على مطوري يقابلها يف 
اإلختبارت النفسية وتكييفها اتباع التعليمات التالية كما جاءت موجودة يف دليل اهليئة 

بالنسبة اىل تطوير اإلختبار وتكييفه  لتكييف اإلختبارت النفسية -ITC–الدولية لإلختبار 
 :اتباع التعليمات التاليةفيجب على املطورين والناشرين 

  التأكد من أن عملية التكييف تأخذ بعني اإلعتبار اإلختالفات اللغوية الثقافية
 .للمجموعات املقصودة

  ،اقامة األدلة بان اللغة املستبخدمة يف تعليمات اإلختبار، ارشادات الدرجات
 .البنود، مناسبة للغة وثقافة مجيع اجملموعات اليت ستقوم باالختبار
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 امة دليل على أن إختيار أسلوب االختبار، هيكلة البنود، قواعد االختبار مألوفة اق
 .للمجموعة املقصودة

  اقامة دليل على أن حمتوى البنود واملواد املنبهة يف االختبار مألوفة بالنسبة اىل
 .اجملموعة اليت ستقوم باالختبار

  التطوير ومجع دليل مجع دليل النقد املعريف، لغوي، نفسي، لتحسني دقة عملية
 .على تكافؤ كل النسخ يف ثقافات خمتلفة

 قامة التكافؤ يف لغة النسخ لالختبارإلليب إحصائية مناسبة استبخدام أسا. 
 توفري معلومات عن صدق االختبار املكيف للمجموعة املقصودة. 
 توفري دليل إحصائي عن تكافؤ البنود لكل اجملموعات املقصودة. 
 ار املكيف غري املتكافئ للمجموعة املقصودة مع الدرجات عدم ربط بنود االختب

على كل حال ميكن أن تكون تلك البنود مفيدة إلعطاء تقرير عن . العامة لالختبار
 .(Hambleton & All, 2005). الدرجات كل جمموعة على حدة

 :اإلنحيازات الموتجودة في اإلخمبارت المنقولة ثقافيا -2
اإلحنياز اليت حتدث يف اإلختبار يف اللغة املستهدفة جيب قبل البدأ يف شرح عملية      

التمييز بني مصطلحني نراهم أكثر أمهية يف هذا العنصر ومها اإلحنياز والتكافؤ، حبيث 
 تلف معنامها يف االدبيات، إذ تتضمن كلمة اإلحنياز وجود عوامل مزعجة، يقال عن 

حدى اإلختبارت من لغة إىل أخرى إ القياس أنه منحاز إذا اختلفت الدرجات املسجلة يف
 -بسبب وجود تبأين غري مرغوب فيه، ومثال على ذلك إذا أخذنا الرتمجة السويدية 

فإن الرتمجة " أين حيتمل أن تعيش الطيور ذات وترات يف أرجلها" بند التايل الاالجنليزية يف 
هي الطري ذو " لهطري ذو وترات يف أرج" الراجعة من السويدية إىل االجنليزية لعبارة 

ويكون هناك تفوق أجنليزي يف  ،رجل السباحة، وهذا يعطي إشارة ملعرفة اإلجابةاأل
اإلجابة الصحيحة عن نظائرهم يف السويد، أما مصطلح التكافؤ فريتبط ذهنيا بقياس 

 & Hambleton)أوجه اإلختالف بني األعراف وما ينتج عن ذلك يسمى إحنياز، 

All, 2005). 
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على الرغم من أن اإلحنياز قد ينشأ من عدة مصادر، فمن الضروري  :حيازأنواع اإلن
التمييز بني عدة فئات من اإلحنياز فكثريا ما تؤدي عدة مصادر خمتلفة اىل أنواع متماثلة 

إحنياز البند، إحنياز البنية : من اإلحنياز، ويف اعتقادنا يوجد ثالث أنواع لإلحنياز هي
ة تعترب اإلحنيازات األساسية مع وجود بعض اإلحنيازات هذه اإلخري  .وإحنياز املنهج

 ( Van de Vijver & Tanzer, 1997)األخرى البسيطة 
يقصد هبذا الشكل من اإلحنياز التباين املوجود يف البنيات الثقافية  :إنحياز البنية . أ

السلوك، املواقف، القواعد )بني جمموعات خمتلفة، مثل العوامل اليت تشكل البنية 
إن أنصار نسبية املواقف . موعاتاجملواليت تكون غري متطابقة بني ( لوكيةالس

(5886)Sinha   ( 5886)والسيكولوجيات الثقافيةKole ,(5886)& Greenfield 

 (5886) Miller  مييلون اىل االعتقاد أن إحنياز البنية هو قاعدة وليس استثناء يف
نية مفهوم الذكاء، حيث متيل معظم من أمثلة على إحنياز الب .سيكولوجيا الثقافات

إختبارات الذكاء اىل استبخدام تعريف ضمين للذكاء يتألف من احملاكمة والتفكري املنطقي 
كما هو )وبدرجة أقل من املعارف املكتسبة والذاكرة ( كما هو احلال يف إختبارات رافن)

 ,Sternberg, Conway( )احلال يف سلم فكسلر للذكاء عند االطفال وعند البالغني

Keton & Bernstein, 1981) . إال أن الدراسات يف االوساط غري الغربية بينت أن
املفهوم الشائع للذكاء أوسع من ذلك ويتضمن بعض املظاهر االجتماعية، مثل ما قالته 
أمهات كوكوه يف كينيا، على أن الطفل الذي يعرف مكأنه يف العائلة والسلوك الذي يقوم 

ع منه مثال اتباع الطرق املناسبة يف خماطبة األخرين، وأن الطفل الذكي به هو الذي يتوق
 (. 2247مندي كاستل، )هو الطفل املطيع الذي ال يسبب مشاكل 

يف زمبيا  Serpell( 5883)لقد بينت كذلك دراسات أخرى مماثلة     
(1987)Kashiwagi Azuma &  يف اليابان أن صفات الشبخص الذكي تتجاوز

أ وأوروبا، ومثال أخر على إختالف يف .م.رسة الذي يعتمد عادة يف الوميدان املد
حول طاعة الوالدين يف الصني   Ho(5886)مضمون الذكاء ميكن أن يشاهد يف أعمال 

وقد بني أنه باملقارنة مع الغرب مييل الصينيون اىل تطبيق تعريف أوسع للذكاء، وأن الطاعة 
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أيضا يف الغرب، إال أن املفهوم الصيين إلحرتام  واالحرتام للوالدين هي عناصر موجودة
 .الوالدين يشمل أيضا العناية املادية بالوالدين عندما يتقدمان يف السن

هو مصطلح عام لنوع ثان من اإلحنياز الذي يتضمن كل  :إنحياز المنهج. ب
التحوالت املزعجة الناجتة عن عوامل خاصة باملنهج وقد ابتكر هذا املصطلح ألن 

 (.اإلمربيقية)العوامل تذكر عادة يف القسم اخلاص باملنهج يف الدراسات التجريبية  هذه
 هناك نوعان من إحنياز املنهج مها إحنياز األداة واإلحنياز اإلداري

 :إنحياز األداة - أ
يتضمن هذا النوع من اإلحنياز خصائص األداة اليت ال عالقة هلا هبدف الدراسة، إال      

إن السبب األكثر شيوعا إلحنياز . هبختالفات يف درجات اإلختبارأهنا مع ذلك تسبب 
وهذا ما يعرف بتألف األشبخاص مع املنبهات واالستجابات  األداة يف اإلختبارت الذهنية

حيث اهتم هذا  Serpell(5868)وميكن توضيح ذلك يف دراسة ( شكل اإلجابة)
نيني والزامبيني، وقد طلب منهم احلسية عند االطفال الربيطا/الباحث باملهارات االدراكية

اليت هي )استنساخ صور اشبخاص باستبخدام الورق وقلم الرصاص، واالسالك املعدنية 
فكما هو متوقع تفوق االطفال الربيطانيون يف الرسوم املعمولة بالورق (. شائعة يف زمبيا

عمولة وقلم الرصاصن بينما حصل الزامبيون على درجات أعلى بشكل واضح يف الرسوم امل
باألسالك املعدنية، يف حني مل نسجل أي إختالف باستعمال ادوات غري معروفة يف كال 
البلدين، والتفسري يعود بالدرجة األوىل اىل األلفة لألداة أو التألف مع اإلجابة 

(Hambleton & All, 2005). 
 ويقصد هبذا النوع من اإلحنياز إختالف الدرجات الناجم :اإلنحياز اإلداري. ت

عن التعليمات وغري ذلك من مشكالت التواصل بني الفاحصني واملفحوصني، وحتدث 
هذه املشكالت بشكل خاص عندما يستبخدم الفاحصون لغة غري لغتهم األم فقد يكون 

 Gass)فقدان املعلومات الالزمة ناتج عن عدم القدرة على التعبري عن االفكار بلغة ثانية 

& Varonis,1991) .عرفة ثقافة املفحوصني قد يؤدي اىل انتهاك كما أن عدم م
 .القواعد احمللية للمجاملة
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وقد عا  املبختصون يف علم النفس والباحثون يف الثقافة تأثري مميزات الشبخص الذي      
ويذكر . على نتائج القياس( كاجلنس، العمر، العرق)يقوم بتطبيق اإلختبار 

Hambleton (1331 ) يكولوجية اخلاصة جبنس خمترب على يف مراجعته للدراسات الس
أن الدراسات املناسبة قليلة فال  استنتج Jensen (5893)أداء األطفال يف إختبارات أن 

فاحص مع ذلك فإن البيانات املتوفرة ال تشري /توجد دراسات تعا  قضية عرق مفحوص
ات ما يدعى اىل أن عرق املبخترب وال جنسه ذو أمهية كبرية، كما درس الباحثون يف الثقاف

أن  Cotter, Cohen & Coulter, (1982)، فقد وجد (االحرتام)بنظرية االذعان 
االشبخاص أكثر ميال إلبداء مواقف اجيابية ذات ثقافة معينة عندما جترى مقابلتهم من 

ومع ذلك فإن أمهية التأثريات العائدة لصفات الباحث الذي . قبل أفراد تلك اجلماعة
 (.Senger & Presser, 1989)تضاربة يف خمتلف الدراسات جيري املقابلة تبدو م

ويقصد هبذا النوع من اإلحنياز باألخطار  (:إخمالف عمل البند)إنحياز البند . ث
اليت تؤثر يف صحة البنود فقط، يف حني يتناول إحنياز البنية واملنهج املظاهر العامة 

وبعد . Cleary & Hilton(5869)وجد مصطلح إحنياز البند أول مرة لدى  لإلختبار،
أكثر من ثالثة عقود من التطور املهم يف القياسات النفسية ألكتشاف املوضوعات غري 

إال أنه مت التمسك  ل هذا املصطلح بإختالف عمل البندالسوية، وبعد ذلك استبد
مبصطلح األصلي ألنه يؤكد على العالقة الوثيقة بني األمناط األخرى من اإلحنياز ويقصد 

 ,Hambleton & All)ديد لصحة البند ومينع املقارنة املباشرة للدراجات به هت

2005). 
إن أهم أسباب إحنياز البند هو الرتمجة السيئة وإختالف املعاين الضمنية للكلمات       

فإن العدوانية تتجلى على شكل " وبسرت األمريكي"ومثال على ذلك وإستنادا اىل قاموس 
فيعطي املعىن األول " اوكسفورد الريطاين"بخصام، بينما قاموس تصميم واضح واستعداد لل

للعدوانية بأهنا عمل أو ممارسة اهلجوم دون تربص وبشكل خاص البدأ باحلرب أو النزاع، 
ويأيت املعىن السابق يف القاموس األمريكي يف املرتبة الثالثة، ومن املهم اإلشارة ان مفهوم 

انية والفرنسية واهلولندية وغريهم من اللغات هي أقرب العدوانية يف اللغات األخرى كاألمل
 .(Hambleton & All, 2005)يف معناها اىل التعريف الربيطاين 
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ويف االخري نشري اىل أن هناك نوعني من إحنياز البند، مها اإلحنياز املتسق والنحياز      
ند املنحاز الفرق بينهما، يف أن الب( Mellenbergh, 1982)غري املتسق، إذ يصف 

بشكل متسق إذا كان اإلختالف يف مستوى األداء ثابتا يف مجيع املستويات تقريبا وهو 
يقصد بذلك أنه يف كل جمموعة من الدرجات يكون أداء افراد الثقافة االوىل أفضل من 
أداء افراد الثقافة الثانية بنفس املقدار، اما اإلحنياز غري املتسق أذا كان حجم الفارق 

، ومثال على ذلك يشري (جمموعات الدرجات)بشكل مضطرد بني اجملموعات  تلف 
(5889)Clauser & Mazor  أن عدد االمريكيني الذين يعرفون اسم رئيسهم أقل من

عدد اهلولنديني الذين يعرفون اسم امللكة يف بالدهم، إال أن هذا الفرق يتضاءل تدرجييا 
 .عند اجملموعات ذات الدرجات األوىل

يتمثل هذا النمط من اإلحنياز يف عدم القدرة يف املقارنة بني  :ياز العينةإنح .ج
العينات يف ثقافات خمتلفة، وهذا يتعلق بتباين العينات يف قدرهتا على متثيل ثقافة السكان 

فكثري من الدراسات مت أخذ العينات من طالب اجلامعات . الذي تؤخذ منهم العينات
يف بعض البلدان يعتمد بالدرجة االوىل على االداء إال أن الدخول اىل اجلامعات 

الدراسي، يف حني يكون الوضع االقتصادي واالجتماعي لألهل يف بلدان أخرى هو 
املقياس للدخول اىل اجلامعة، وهنا تظهر إختالفات يف نظام العينات فيما يتعلق 

ىل الصفات مبواصفات اخللفيات مما يعلل أي تباين يالحظ يف الدرجات، باالضافة ا
إن أحد الشواهد املوثقة يف الدراسات عرب الثقافات تتعلق . الثقافية للمجموعة املعينة

بالنتائج املعرفية لألمية، ففي كثري من الدراسات يف هذا اخلصوص يقارن بني األميني وغري 
 األميني بناءا على املنتسبني اىل املدرسة وغري منتسبني اىل املدرسة، الن اإلنتساب اىل
املدرسة والتعلم يعين معرفة القراءة والكتابة، ولكن يف دراسة اليت أجراها كل من 

Scribner & Cole(1981)  يف ليبرييا ودراسةBennett (1991)  يف كندا، وجدوا
، ومن اجلدير (خارج املدرسة)أن القراءة والكتابة تكتسب عن طريق التعلم غري الرمسي 

وصلتا اىل أن النتائج املعرفية لعدم التعليم املدرسي كانت باالهتمام أن كال الدراستني ت
 (Hambleton & All, 2005).ضئيلة 
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 (:المنقولة ثقافيا)مسمويات المكافؤ في درتجات اإلخمبارت المكيفة  -0
إن عملية اإلحنياز هي عدم القدرة على مقارنة الدرجات اليت يتم احلصول عليها يف      

لناحية التقنية تكافؤ الدرجات هو الذي حيدد اإلحنياز ، ولكي اجملموعات املبختلفة، فمن ا
حندد نتائج اإلحنياز عند مقارنة الدرجات يتبني لنا أربعة امناط من التكافؤ مرتبة حبسب 

  (.Van de Vijver & Leung, 2000)صالحيتها للمقارنة الثنائية 
وعا هو التكافؤ هذا النمط يعرف بعدة أمساء خمتلفة أكثرها شي :تكافؤ البناء . أ

البنيوي الوظيفي ويستبخدم هذا النمط بصنف من اإلجراءات اليت تستبخدم إلقامة 
كما هو معمول به يف إحدى إختبارات ( ثقافات)التطابق يف البنيات بني اجملموعات 

القياس النوعية، بشكل عام يتطلب هذا النوع من التكافؤ أن تكون مناذج العالقات بني 
ها يف كل ثقافة،ـ ويستبخدم هذا النوع من التكافؤ يف العديد من املتغريات هي نفس

 (Hambleton & All, 2005)  مشروعات تكييف اإلختبارت
فعندما جيري هتيئة ترمجة إختبار ما اىل لغة اخرى تظهر مسألة صدق البنية أي هل      

ذا التساؤل يقيس النص األصلي والنص املرتجم لإلختبار البنية النفسية ذاهتا؟ يكون ه
مهما عندما يرتجم إختبار حرفيا، ويف مثل هذه احلاالت غالبا مايستبخدم التحليل 

لدراسة متاثل عوامل البنود عرب  العاملي التوكيدي واإلستكشايف متبوعا بتبادل اهلدف
ثقافات سكانية، إن متاثل حمتويات العامل يف كل بند ينظر اليه كشرط اساسي للتكافؤ 

إجراء أي تعديل البد أن تظهر العوامل السابقة  نفسها، إال أنه ال ميكن البنيوي، فعند 
توقع حصول تطابق تام يف كل واحد مع البنود يف النسبختني، فعلى سبيل املثال هناك 

على إختبارات  (Spielberger, Gorsuch & Lushene)أربعني ترمجة لكل من 
ة من أكثر هذه الرتمجات إنتاج مل تكن الغاية املهم (STAI)الشبخصية لسمات القلق 

ترمجة حرفية للنص االجنليزي، وإمنا إعداد إختبار قادر على تقييم القلق بشكل مناسب يف 
 (.Cronbach & Meehl, 1955) .الثقافة اليت جيري الرتمجة إليها

ويقصد هبذا املستوى من التكافؤ أن يكون اإلختبار يف   :تكافؤ وحدة القياس . ب
إن  .س املسافة أي أن القياسات هي نفسها على خمتلف املستوياتكل الثقافات له نف

إختبارين يبديان وحدات قياسية متكافئة إذا كان هلما نفس وحدة القياس وهلا يف نفس 
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وفيه ميكن مقارنة مستوى  ،الوقت مصدر خمتلف، وهذا هو أدىن مستوى من التكافؤ
اليت تشاهد  فرادفوارق بني األالدرجات بشكل صحيح ولو كان ذلك مع بعض القيود، فال

يف اجملموعة االوىل ميكن أن نقارهنا بالفوارق بني االفراد اجملموعة الثانية، ومثال على هذا 
فإذا حقق إختبار إنبساط الشبخصية هذا النمط من التكافؤ أمكن اإلجابة عن التساؤل 

عرب جمموعات يف ذلك اإلختبار متماثلة ( أنثى/ذكر)عما إذا كانت إختالفات اجلنس 
ثقافية خمتلفة، ومع ذلك ونظرا إلحتمال وجود إختالف يف مصدر اإلختبار ال ميكن 

القول بأن إحدى  يستحيلإجراء مقارنات بني الدرجات عرب اجملموعات، وهكذا 
أو ( انبساط الشبخصية)اجملموعات حتصل على مستوى أعلى من غريها يف هذا اإلختبار 

من اجملموعة ( ع)هو أكثر أنبساطا من الشبخص ( 2)من اجملموعة ( س)أن الشبخص 
 إال عندما تكون وحدات القياس يف اإلختبار متكافئة يف كامل اجملموعات ( 0)

(Hambleton & All, 2005) 
 :تكافؤ الدرتجات الكلية . ت
إن اإلختالفات االساسية يف مستوى الدرجات ميكن دراسته فقط عندما تبدي       

إن القياسات اليت . ا ما يسمى بتكافؤ الدرجات يف اإلختبارالدرجات تكافؤ أعلى وهذ
تبدى هذا النمط من التكافؤ متلك نفس وحدات القياس ونفس املصدر يف كل 
اجملموعات، ويف هذا النمط من التكافؤ تستطيع الدرجات الكلية جتاوز احلدود الثقافية 

أشبخاص من ثقافات واللغوية دون أي مشكالت كما ميكن مقارنتها بشكل سليم لدى 
 (Hambleton & All, 2005). خمتلفة 
 الخصائص السيكوممرية لإلخمبارات النفسية . ث

يعد مفهوم الثبات من اهم خصائص اإلختبارات النفسية بعد الصدق،  :الثبات -
ألن الصدق اكثر مشولية من الثبات، اال أن هذا القول ال يعين االستغناء عن الثبات اذا 

ار، وذلك ألننا ال منتلك أدلة قاطعة على صدق اإلختبار، لذا ما حتقق صدق اإلختب
 .ينبغي تقدير الثبات فضال عن تقدير الصدق

والثبات يعين التعرف على العالقة بني االستجابة احلقيقية للفرد اليت ينبغي الوصول       
الستقرار، اليها وبني استجابة الفرد على اإلختبار، كما يعين ايضا االتساق يف النتائج وا
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أي لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد ألظهرت درجته شيئا من االستقرار، كما يعين 
املوضوعية، ويوفر معامل الثبات املؤشرات االحصائية للظاهرة موضوعة للبحث، واليت من 
خالهلا حنكم على دقة اإلختبار، فضال عن ما يزوده للباحث من معلومات أساسية 

سلوب استعمال اإلختبار ومدى دقته واتساقه، والتصل هذه الدقة للحكم على نوعية ا
ي إختبار نفسي ال أألن  ،(واحد)اىل أن يكون معامل الثبات مقاربا اىل درجة مقدارها 

م بسبب عدم امكأنية جتنب كل االخطاء يف عمليات التاميكن أن يصل درجة الثبات 
  (Ebel,1965).القياس 

اىل أن مصدر الثبات هو االتساق يف الدرجات، اليت   Anastasi (2249)تشري     
يتم احلصول عليها من نفس االفراد اذا ما اعيد عليهم اإلختبار نفسه يف أوقات خمتلفة، 
أو مع جماميع خمتلفة، وهذا املفهوم للثبات يركز على حساب خطأ القياس يف عدة 

كيد على خطأ يف التأ Anastasiمع  Saxويتفق  (Anastasi,1976).تطبيقات 
القياس حيث يرى أن درجة الفرد على اإلختبار أمنا هي الدرجة احلقيقية له، مضافا اليها 
درجة اخلطأ، حيث تعين الدرجة احلقيقية متوسط افرتاضي لعدد غري حمدد من تطبيق 

تلك التاثريات الناجتة عن اخلربات .اإلختبار عند الغاء التاثريات املصاحبة عند التطبيق 
ايضا اىل أن   Saxويشري   (Sax,1989).عليهم اكمة عندما يعاد تطبيق اإلختباراملرت 

خطأ القياس أو درجة اخلطأ هي نتيجة االختالف بني الدرجة اليت حيصل عليها الفرد 
، وعندما يكون خطأ القياس صفرا فأن (الدرجة املالحظة والدرجة احلقيقية)على اإلختبار 

رد على اإلختبار تكون هي الدرجة احلقيقية، وعليه فأن الدرجة اليت حيصل عليها الف
وملا كان من الصعوبة الوصول اىل الدرجة  .الدرجة املالحظة تسأوي الدرجة احلقيقية

حيث أن . احلقيقية بصورة مباشرة فإنه باالمكان الوصول اليها عن طريق درجة اخلطأ
يق اخلطأ املعياري األحنراف املعياري لدرجة اخلطأ ميكن الوصول اليه عن طر 

ويشار اىل الدرجة احلقيقية بالتباين احلقيقي ودرجة اخلطأ بتباين  ،(Sax,1989)للقياس
وعلى العموم ميكن الوصول اىل ثبات اإلختبار على أنه االرتباط بني اإلختبار  اخلطأ،
  (2212فرج، )ونفسه 
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اإلختبار فهي كما هو ما فيما يتعلق بالطرائق املتبعة للوصول اىل معامل ثبات أ      
معروف، طريقة اعادة اإلختبار وطريقة التجزئة النصفية وملحقاهتا وطريقة الصور املتكافئة، 

 (.2229فيصل عباس، ). وطريقة حتليل التباين وأنواعه
الصدق من أهم اخلصائص السيكومرتية لإلختبار فال ميكن الوثوق من  :الصدق -

، أي ان الصدق هو ان حيقق اإلختبار الغرض الذي نتائج إختبار ال يقيس ما وضع لقياسه
وضع من أجله، فمن املؤكد أن عدم إدراك الباحث أو ضحالة استعابه ملا يتحقق يف امليدان 
الذي يقوم بدراسته ونقده له مبوضوعية وصدق، ال ميكنه من إضافة أفكار جديدة ذات 

لضحالة الفكرية تدفع بعض عالقة صادقة ودقيقة، بذلك الواقع املدروس، كما أن تلك ا
الباحثني إىل ألية النقل من هنا وهناك، ودون إدراكهم للبخلفيات النظرية هلذا العمل أو ذاك، 
مما ساهم يف إجياد إعاقات معرفية تطبيقية ال تتفق يف أغلب االحيان مع مالحظة الواقع 

الذين عمليات  ومشاهدته، وهذا يدل على قصور يف البناء املفاهيمي لدى بعض الباحثني
النقل دون مراعاة للبخلفيات الثقافية، أو دون ربط الفكر بسياقه االجتماعي، وحىت نستطيع 
مواجهة االفكار بكل وعي وبصرية، فإن صدق اإلختبارات النفسية جيب أن يعكس القرائن 

 (Bizzo,1996)  ءالثقافية نظرا حلساسية اإلختبار لتلك القرا
 امليالدي العشرين القرن من األول النصف اتسم  :هوم الصدقلمف الكالسيكيةالنظرية  -

 التسميات، يف عارمة فوضى أوجد مما ألنواع الصدق متباينة وتسميات عديدة أصناف بظهور
 التسميات أهم ومن .هلا املتسق ويف االستعمال الصدق أنواع يف متييز كبريا واضطرابا وغموضا
 التنبؤي، الصدق الصدق التالزمي، احملك، قصد :اليت ظهرت حينئذ هي الصدق ألنواع

 الصدق التقاريب، صدق املنهاج، الصدق التمايزي، صدق احملتوى، الصدق االرتباطي الصدق
املنطقي،  الصدق أو الداخلي الصدق، التجرييب الصدق العاملي، الصدق اإلحصائي،

 . املفاهيمية العالقات صدق الداخلي، االتساق صدق الذايت، الصدق الظاهري، الصدق
 روج الذي األمربيقي االجتاه ومها الصدق ميدان على هيمنا أساسيني منظورين أن غري      

 الثاين فيسمى االجتاه أما ي،العامل والصدق باحملك، االرتباط صدق أو للصدق احملكي
 قديرلت أطر مرجعية أو كمصادر الفردية واخلربة واألحكام املنطق الذي حيكم املنطقي باالجتاه
 (0221تيغزة، ) .أو احملتوى املضمون بصدق عرف هذا االجتاه ما عن انبثق وبالتايل الصدق
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 بصفة" بقوله املوضوع  Guilford( 5836)األمبرييقي، يلبخص  لالجتاه بالنسبة       
 (Guilford,1946). آخر شيء بأي يرتبط ملا صادق اإلختبار أو أن املقياس يقال عامة،
 املقياس درجات بني االرتباطية العالقة يف يتمثلGuilford يف منظور ياس،صدق املق أن أي

أصحاب  التصور ذات تبىن كما .باحملك فنيا الذي يدعى اآلخر الشيء املستعمل وبني
  املقياس فصدق، Gulliksen (1950)و Cureton(1950)اإلجتاه السيكومرتي ومنهم 

إذ . حمك خارجي آخر خارجي أي شيء وبني املقياس بني االرتباط عليه يدل  هلما وفقا
أكثر  إن الطريقة املباشرة :الصدق تقدير عند التالية االقرتاحات Cureton(1950)يقدم 

نقوم  مث .يستهدفها اليت للمجموعة ممثلة األفراد من عينة على املقياس يطبق أن واألفضل،
 حبيث اإلختبار ا يقيسهمب عالقة له سلوك أي حمك، أو مهمة على وتقدير أدائهم مبالحظة

 على األداء مع اإلختبار على األداء يتوافق حد أي نقدر إىل أو نالحظ مث (.احملك ميثل
   (Cureton,1950). احملك
 جنده باحملك، االرتباط صدق على القائم األمبرييقي االجتاه هذا يف التمعن وعند      
 احملك بأن التسليم أي للمحك، بليةالق بالكينونة التسليم أساسية وهي مسلمة على يقوم

 إىل إمجاال احملك حيتاج وال صادق بالضرورة، احملك بأن اآلخر والتسليم .سلفا موجود
 .باحملك االرتباط صدق تقدير يف استعماله قبل صدقه تقدير
 صدق يف فيتلبخص احملكي، الصدق أو التجرييب االجتاه عاصر الذي الثاين االجتاه أما     

 املضمون صدق لكون الرتبوي امليدان يف املشتغلون تزعمه ولقد ن.أو املضمو احملتوى
 (Shepard,1993) .اإلختبارات التحصيلية نظرهم يف يناسب
 بانضمام الصدق ملفهوم الكالسيكي التطور يف الثانية املرحلة ظهور متييز وميكن       
اليت  النفس لعلم األمريكية ةاجلمعي إىل التطبيقي النفس لعلم اجلمعية األمريكية أعضاء
 تنظيم إعادة وعند .اهليمنة هلذه فعل كرد انشقاقهم عنها بعد األكادمييون عليها هيمن

للقياس  وتقين إرشادي وإصدار دليل وضع يف التفكري مت النفس، لعلم األمريكية اجلمعية
 بعنوان العمل املتواصل من سنوات أربع عقب (2227) سنة الدليل صدر .واإلختبارات
الدليل  هذا اقرتح لقد (.التشبخيص أدوات/ النفسية الفنية لإلختبارات/التقنية التوصيات
املضمون، الصدق  صدق الصدق التنبؤي، رباعيا ألنواع الصدق وهي  تصنيفا اإلرشادي
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 املنقح الثاين اإلرشادي الدليل أن غري املفهوم، أو الفرضي وصدق التكوين التالزمي
 تصنيف إىل الرباعي التصنيف هذا قلص سرعان ما (2299) سنة ظهر للقياس الذي

 ميثل الذي احملك صدق حبيث أن املفهوم، وصدق احملك صدق صدق املضمون،: ثالثي
 حتت مظلة التالزمي والصدق التنبؤي الصدق من كل يضم اجلديدة التسمية املعتمدة

 السابق الرباعي التصنيف ام حد وإىل الصدق، ألنواع الثالثي التصنيف ويبدو أن .واحدة
 حيظى زال والتدريس، وما والبحوث، القياس، يف التأليف يف ميدان سيادة مطلقة ساد

 (0221تيغزة، ) .واسعني واستعمال بانتشار
 الرتكيز من الكالسيكي التعريفي املنظور تطور لقد :الحديثة الصدق نظرية -      
 الصدق، يكون الذي هو واملعيار املقياس بني االرتباط أن حبيث املعيار، على املطلق
 حمتوى عناصر من باعتباره يتكون الصدق إىل ينظر حبيث احملتوى على أيضا والرتكيز
 الرتكيز مث .من احملتويات (احملتويات جمتمع) أوسع جملال ممثلة تكون أن جيب اليت اإلختبار

 من أجله املقياس وضع يالذ الغرض أو اهلدف، أو الوظيفة أن حبيث املقياس وظيفة على
املفهوم  توضح أو تفسر اليت النظرية الداللة على الرتكيز إىل مث .الصدق يصنع الذي هو

 .(Shepard,1993) اإلختبار الذي يقيسه
 اليت اللغوية التعابري يف الصدق ملفهوم والتعريف التصور يف التغري بوادر ظهرت ولقد   

 بالدليل وانتهاء للقياس األول اإلرشادي الدليل من نطالقاإ الصدق هبا تعريفات صيغت
 الدليل أن حيث (.2222) سنة ظهر للقياس الذي واألخري اخلامس اإلرشادي
 مت ما سرعان الذي رباعيا للصدق، تقسيما تبىن (2227)للقياس  األول اإلرشادي
 صيةوعمال بتو  (2299) للقياس الثاين اإلرشادي الدليل يف ثالثي تصنيف إىل اختزاله

Cronbach & Meehl (1955)  التالزمي ينضويان والصدق التنبؤي الصدق بأن 
 يف تامة سيادة سائدا للصدق الثالثي النموذج هذا زال وما .احملكي مظلة الصدق حتت

 .حلد اآلن والتأليف والبحث التدريس
 يف تظهر بدأت التصور يف مثة ومن اللغوي التعبري يف التغيري بوادر أن غري      

 الصدق أنواع إىل يشري (2247) للقياس الثالث اإلرشادي جند أن الدليل إذ السبعينات،
 وطريقة جوانب الصدق" لفظ باستعمال الدليلني السابقني، يف املستعمل التعبري وهو
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 تصور يف تطور عن لغويا، وإمنا يكشف جتديدا ليس اجلديدة الصياغة أو هذه، التعبري
 طرف األربعة للصدق من "األنواع" بـ قبل من يدعى كان ما نأ باعتبار الصدق مؤشرات
الدليل  طرف من للصدق الثالثة "األنواع" أو بـ للقياس، األول اإلرشادي الدليل

 مرتبطة أبعاد أو أوجه أو "جوانب" هي وإمنا مستقلة، ليست الثاين للقياس، اإلرشادي
 مل ما الوحدة هذه تكون يتال املقومات يتعذر فهم حبيث .قمتثل الصد أوسع لوحدة
 للقياس الثالث الدليل اإلرشادي يذكر هذا السياق ويف. األبعاد أو اجلوانب هذه تدرس

 وإمنا يستنتج مباشرا، تقاس قياسا خاصية أو صفة ليس الصدق بأن بوضوح (2247)
 ميكن جوانب الصدق أو أبعاد وأن الثالث، أبعاده أو جوانبه دراسة من استنتاجا الصدق

 أهنا ذلك يعين ال ولكن عمليا، بذلك القيام بيسر تتعلق ألسباب على انفراد راستهاد
  بينها مرتبطة فيما أبعاد هي بل جوانب مستقلة

 صراحة أكد الذي ،(2212) الرابع الدليل يف أخرى مرة الصياغة طريقة تغريت مث       
 للصدق املؤلفة دةالوح هذه ضمنيا يقصد ولعله تتجزأ، ال وحدة واحدة الصدق بأن

 يف أخذ الذي الصدق تقسيمات الوحدوي بشأن لالجتاه ستجابةإ املفهوم، صدق
 .(0221تيغزة ) .آنذاك املطرد االنتشار

 بينات الصدق" مجيع يشمل للصدق، الوحدوي التصور أو املفهوم فصدق     
 .وماملفه صدق معني هو واحد معني يف تصب حبيث روافد معلومات فهي وإجراءاته،
 اإلرشادي الدليل يف "الصدق بأنواع"كان يعرف ما مسي التصور، هذا مع وانسجاما
 باستعمال الثالث، اإلرشادي للقياس الدليل يف  "الصدق جبوانب" والثاين، األول للقياس
 مع مبقيا املفهوم صدق احملك وبينة صدق صدق احملتوى وبينة بينة) الصدق ، "بينة" لفظ
 يف واإلقرار الثالثي، التصنيف على اإلبقاء أن غري .املألوف ثالثيال التصنيف على ذلك

 لغة شكلت وجوانبه، الصدق ألنواع اجلامعة الوحدة يشكل املفهوم صدق بأن الوقت ذاته
 يف تناقضا وولدت الدليل، يف وردت اليت التجديد على أبعاد بظالهلا ألقت مزدوجة
 املفهوم، صدق يف يتجلى كما دة الصدقوح على أن نؤكد املنطقي من ليس إذ .التصور

 الثالث من الفئات فئة يكون أن يعدو ال املفهوم صدق أن أخرى جهة من نعترب مث
 .(Linn,1994) الصدق بينات ملصادر
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 يف عكس األحدث الدليل وهو (2222) للقياس اخلامس اإلرشادي الدليل أن غري    
 شابت اليت العيوب بعض وتالىف صدق،ال مفهوم على طرأت اليت ولغته التطورات تصوره
 مبفهوم االستنتاج مفهوم استبدلوا قد الدليل هذا جند واضعي ولذلك السابق، الدليل لغة

 قدرة مدى إىل يشري الدليل اخلامس هلذا وفقا فالصدق الصدق، تعريف يف التأويل
 فسري درجاتأوت تأويل عمليات أي تأويالت، تدعيم على النظرية وقدرة( األدلة)البينات 
يستوجب  الصدق تقدير عملية إن .للمقياس املقرتحة االستعماالت تستلزمها اليت املقياس
 فعمليات .متني علمي بأساس الدرجات تأويل عمليات إلمداد األدلة أو البينات جتميع
 يتم اليت هي املقرتحة االستعمال أنواع تقتضيها اليت املقياس وتفسريها درجات تأويل

 (0221تيغزة، ) .حد ذاته يف اإلختبار وليس الصدق، تقديرل تقييمها
 مدى على يدل فهو .أنواع أو أقسام، إىل يتجزأ ال حبيث موحد مفهوم الصدق إن     
 درجات تأويل عمليات تعزيز على جتميعها مت اليت كفاية البينات واألدلة أو قدرة

 Cronbach أشار ولقد .أو االستعماالت املنشودة لألغراض وتفسريها اإلختبارات
 بإجياد صدق إطالقا تتعلق ال الصدق تقدير عملية بأن مبكر وقت ويف (5865)

 التأويالت أو هي صدقة إجياد يراد الذي الشيء بل القياس، أدوات صدق أو اإلختبار
 عن املنبثقة األدوات ستعمالإ بطريقة املتعلقة القرارات اختاذ الدرجات وكذلك معاين
 درجات توفر إلثبات تقام اليت األدلة حمور يشكل املفهوم إن .الدرجاتتأويل  عملية
 من املستنتجة الدالالت أو املقياس، عملية تأويل درجات وهو الصدق، على املقياس
 كذلك، هي حيث أو الدرجات من ذاته، حد يف املقياس وليست الدرجات، هذه تفسري
 .يقوم على املفهوم بطبيعته فالتأويل. الصدق لتعريف اجلوهرية األرضية تشكل اليت هي

(Cronbach,1988) 
 إن .القياس مرتتبات أو ونتائج لداللة جترييب أو أمربيقي تقييم جوهره يف الصدق إن     

 البيانات، على للحصول االستقصاء يف العلمية الطريقة دمج على الصدق يقوم تقدير
 هبذا يرتبط وما توظيف األداة أو ستعمالاال وعملية عملية التأويل، لتربير املنطقية واحلجج

  (Messick,1992) .سلبية أو إجيابية أومرتتبات قيمية، نتائج من االستعمال
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 :خاتمة

إذا عدنا اىل اجلزائر جند أنه من الواجب على الباحثني الذين يقومون بإستعمال      
له عالقة بالثقافة شمل كل ما عملية التكييف، واليت تإختبارات غربية اإلنتباه إىل 

قواعد الدرجات، لغة التعليمات،  املستهدفة واليت تتمثل يف اإلختالفات اللغوية الثقافية،
لفة اإلختبار، تكافؤ البنود والبنية واإلختبار، إدارة اإلختبار، تكافؤ املنهج، خصوصية أ

دى إضافة إىل ما يتعلق جبوانب تطبيق اإلختبار من خربة ل. اجملموعة املستهدفة
، افعيتهم لالستجابةاملفحوصني وجنس املطبق وقدرة املفحوصني على فهم التعليمة ود

رات اختبوهذه االمور أصبحت غري موجودة متاما يف الوقت احلاضر وخاصة يف اإل
يف البيئة اجلزائرية بالرغم من أن هذه اإلختبارت هي ذات منشأ غريب، فكثري  املستعلمة

لية الرتمجة اليت يقومون هبا كافية جلعل هذ اإلختبارت صاحلة من الباحثون يعتقدون أن عم
يف بيئات ثقافية مغايرة، إال أن يف حقيقة األمر كل ما يتعلق باالختبار من إدارته، حمتواه، 

 .نوعه، تعليماته هي مفاهيم مهمة يف عملية التكييف والنقل الثقايف لإلختبارات النفسية

حت مستعملة يف كامل البيئة العربية بصفة عامة واجلزائر إن هذه اإلختبارت اليت أصب    
بصفة خاصة ونظرا لسوء عملية النقل اليت أجرت هلا جعلها تعاين من عدة مشكالت 

كما   ،معظمها ال يتفق حمتواها مع ثقافة اجملتمعونقائص فأغلبها تعطي إجابات مزيفة و 
يف نفس الوقت تطبق على عينات أهنا تفتقد اىل التصور النظري أو املقاربة النظرية، و 
فكل هذه النقائص املوجودة فيها . متباينة ثقافًيا واجتماعًيا وعمريًا عن عينة البيئة األصلية

 .لصدق اإلختبارت املكيفةجعلها عرضة اىل اإلحنيازات الثقافية واليت تعترب أكرب مهدد 

 :المراتج 

 1ط قياس العقل البشري،س اإلحصائي و علم النف (.بدون سنة) فؤاد البهي السيد .
 . دار املعارف للنشر.القاهرة 

 ،دار :بريوت .وإجراءاهتا تقنياهتا :النفسية االختبارات .(1996). فيصل عباس 
 .والنشر للطباعة العريب الفكر
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مصادر الضغط المهني لدى أطباء المؤسسات االسمشفائية حسب اسمبيان محموى 
  (أم البواقي) دراسة وصفية تحليلية بمسمشفى ابن سيناء- JCQالعمل لروبار كرزاك 

 حيواين كرمية  
 بن زروال فتيحة. د

 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي
 :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد أهم مصادر الضغوط املهنية، لدى أطباء املؤسسات     
 مستبخدمني .اخلربة املهنيةتغري اجلنس و ذه املصادر تتأثر مباالستشفائية ،وإذا كانت ه

الذي حيتوى على ثالث أبعاد تعترب من أهم مصادر حدوث  استبيان حمتوى العمل
 ، لدىاذ القرار، و املتطلبات النفسيةاملساندة االجتماعية، حرية اخت: الضغط املهين، وهي

 .م البواقيطبيبا العاملون باملؤسسة االستشفائية ابن سيناء أ 72عينة مكونة من 
وقد توصلت النتائج إىل أن أطباء املؤسسة االستشفائية يعانون من ضغط مهين  

عايل، وان الطبيبات هن من يعانني أكثر من نظائرهم األطباء ، وان األطباء حديثي 
  .العهد باملهنة هم أكثر عرضة للضغط املهين من غريهم

، استبيان املؤسسات االستشفائية ،أطباء، مصادر الضغوط املهنية :الكلمات المفماحية
 .حمتوى العمل

Abstract:  

The current study aimed to identify the most important job 

stressors for doctors of hospital institutions, and if these sources 

are affected by sex and professional experience variable 

In order to achieve these goals, a researcher has adopted a 

questionnaire for work content, this latter that has three 

dimensions considers from the most important job stressors 

occurrence.They are : social support, freedom of decision-

making, and psychological requirements.The researcher relied 

on a sample of 40 doctors that work with Ibn Sina medical 

institution at Oum El Bouaghi. The results found that male 

doctors of this hospital institution are suffering from a job strain, 

female doctors are suffering more than their male doctors peers, 

and the new profession doctors are more likely job strain than 

others.  

Key words: The job stressors, Job Content Questionnaire, 

doctors, hospital institutions 
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:إشكالية الدراسة  
، جاريا وراء الراحة اليت األمانداية الكون باحثا عن االستقرار و عاش اإلنسان منذ ب    

عى لتبخفيف عبء احلياة عن  لعائلته، فهو يساالتزان وهو ينشد الطمأنينة له و تعطيه 
ازدادت سعت وازدادت مطالبها وحاجاهتا، و وملا ازدادت احلياة تعقيدا وقوة تو كاهله، 

 ، ألنهفال يستطيع التوقف عن جماراة ذلكالضغوط الواقعة عليه لتلبية تلك املطالب، 
، هذا لرغبات واملطالبسيتبخلف عن اللحاق هبا، مما اضطره إىل مواكبة التسارع لتحقيق ا

اإلسراع زاد  مره أخرى من الضغط على النفس وحتميلها أكثر من طاقتها  بغية اللحاق 
فاحلضارة حتمل معها رياح التغيري، ... مبوكب التحضر بكل ما حيمله من قسوة ورخاء 

 عبيد،)وهذا ما ينتج عنه بعض االحنرافات  ،تبديل يف السلوكغيري حيمل معه الالتو 
6111، 02.) 

، ا يطلق عليه  العديد من املسمياتونظرا لكل تلك التغريات أصبحنا نعيش عصر     
، وعصر عدم التأكد عند عامل P.Drucher دروكر" فهو عصر االستمرارية عند

االتصال رية عند عامل اإلعالم و قرية الصغ، وعصر ال"J.Galbraith جالربت"االقتصاد 
 ،مصطفى) ، ومن جهتنا  ميكن أن نطلق عليه عصر الضغوطM.luhan ماك لوهان
، وهذا ما اكده هانز ة من مسات إنسان اجملتمع املتطورحيث  أصبحت مس (2 ،6101
ولكن من املتفق عليه   "الضغوط هي احلياة ،وغياهبا يعين املوت" :بقوله" Selyeسيالي 
غوط يف وقتنا احلايل فاقت كل احلدود، وأصبحت تشكل  املشكلة الصحية األكثر إن الض

من  %12انتشارا يف دول العامل امجع، إذ تشري اإلحصائيات احلديثة إىل  إن  ما نسبته 
 ك بصحة اإلنساناليت ما فتأت هتدد وتفت( أمراض املدنية) مجيع أمراض  العصر احلديثة

 -القولون وقرحة املعدة و  ،الصداع النصفيضغط الدم، و رتفاع ، االنوبات القلبية –
 . (02 ،6101 الشخابنة،) منشأها الضغط

ففي الواليات  شر الضغوط يف مجيع جماالت احلياة، وتظهر أكثر يف جمال العمل،وتنت   
من حوادث الصناعة  %22 - %12، تشري الدراسات إىل أن ما بني املتحدة األمريكية

 بليون دوالر سنويا ناتج عن تغيب العاملني 02وان ما قيمته  كانت بسبب الضغوط،
بليون  222أما األضرار الناجتة عن الضغط تكلف االقتصاد األمريكي حوايل  ،عن العمل
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 بليون دوالر سنويا 2دوالر سنويا، وتقدر اخلسارة النامجة عن ذلك يف اإلنتاجية حبوايل 
إن الضغوط يف بيئة العمل ( 2222)يرى جون وزمالئه  .(052 ،6111 حمادات،)

من دخلها القومي كل سنة ، نتيجة لتغيب  %22تكلف اململكة املتحدة مبا يقدر بـ 
إصابتهم باألمراض، وما يرتتب على ل، وتركهم له، واخنفاض إنتاجهم، و العاملني عن العم
 .(05 ،6101الشخابنة،)ذلك من تكلفة 

الذي يعين املوت باإلرهاق أو التعب   Koroshi ـأيضا يف اليابان ظهر ما يعرف ب      
هبذا االسم،  Tetsunoyo Uehata أو بسبب اإلفراط يف العمل الذي مساه الدكتور

 1222وقد لوحظ عند مديري البنوك باليابان أن ساعات العمل سنويا تقدر حبوايل 
أن ، وقد وجدت احلكومة اليابانية يوم عمل 022ساعة يوميا ملدة  20ساعة مبعىن 

من املوظفني الذين يعملون براتب يف طوكيو، كانوا يعيشون بالقلق من إمكانية  71%
هذا ما جعل كّل من الواليات ، (052 ،6111حمادات،) حدوث هذا األمر هلم

وقد بلغت قيمة  .يتقبلون الضغط املهين كمرض مهين املّتحدة األمريكية، وكندا، وأسرتاليا،
 .1990من التعويضات الكلية سنة % 35تعويض خمّلفاته يف أسرتاليا

كل الصحية ذات توصلت منظمة العمل الدولية، إىل أن خسارة أملانيا من املشا     
مليار دوالر يف العامل، ويف بوالندا منا القلق  0.0الذهنية تقدر بنحو الطبيعة النفسية و 

 .2222م وحىت العا ،1997خالل الفرتة من العام  % 22حول فقدان الوظيفة بنسبة 
، كشفت 0224خالل مؤمتر دويل نظمته اجلمعية اجلزائرية للطب النفسي يف نوفمرب و     

من اجلزائريني يف احلاجة إىل رعاية نفسية، فيما  %22دراسة أجريت باجلزائر أن ماال يقل 
ات ومت التأكيد على عالقة هذه االضطراب. %09وصل عدد حاالت االكتئاب إىل 

د خالل االقتصادي املرتدي الذي عاشته البالجتماعي، واألمين و النفسية باحمليط اال
 . السنوات املاضية

، وهذا ما  به البال  االنشغال نقل مل إن بالضغط الكبري االهتمام يثري سبق ما كل
، وخاصة عند عمال املؤسسات االستشفائية جلزائرية تنتبه له وخلطورة الوضعجعل الدولة ا

، ليهم التعامل املباشر مع األفرادفة خاصة كوهنم مهنهم حتتم عبصفة عامة واألطباء بص
إن Firth et al ("2211 )" ،" فيرت وزمالئه" وقد كشفت الدراسة اليت أجراها
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مما يؤدي إىل الشعور االضطرابات الصحية النفسية تزداد بارتفاع وزيادة الصعوبات املهنية، 
  .طاع الصحي عمال ق.ينعكس هذا سلبا على الفردباالكتئاب و 

  باك  ودراسة ، (Alkander, 1981)ألكندر من كل بدراسة قلناه ما إىل نستندو 
(Beck, 1988) أالماش ودراسة (Allamash, 1989)،  هاري ودراسة
(Haris,1989) وأطباء مشرفني، من الصحة بقطاع العاملني أن إىل توصلت ، اليت 

 النفسية نتيجة الضغوط املهين بالضغط لإلصابة استعداد كبري يظهرون وممرضني
 يف واالستجابة هلا الضاغطة املواقف من العديد ملواجهة عرضة لكوهنم وهذا واالجتماعية،

 السريع والتطور االجتماعي التطور أماله ما وحبكم .اإلشكال حدة من يزيد مما واحد، أن
 التكيف القطاع، هذا يف العامل من يتطلب والعالج، والتشبخيص الفحص يف تقنيات
 بالشيء ليس هذا فان األمثل، األداء بغية فيها التحكمو  على التقنيات اجليد والتدريب
 وسوء عمل وسائل من ،راجلزائ يف القطاع يعرفها هذا اليت االحتياجات عرفنا إذ السهل،
 التعليمة يف الصحي القطاع لعمال العقلية بالصحة االهتمام جاء وعلى هذا، التنظيم
 ما يواجه غالبا ...فيها جاء اليت 2002 أكتوبر 27 بتاريخ املؤرخة 18 رقم الوزارية
 يف قصوى وضعيات .املرّكزة العناية ومصاحل اإلستعجالية املصاحل يف العاملني الصحة مهنيو

 الكمي للعبء فهم  ضعون هبم، يتكفلون الذين املرضى معاناة ضد الدائم كفاحهم
 نظرا املكثف النشاط املصاحل ذات يف تتزايد فعاليةوان فكرية ألعباء أيضا لكن للمهنة،
 نقص الرضا، عدم ميتزج أين مبعاشهم املهين املرتبطة تلك أو والعالئقية، التنظيمية للضغوط
وقد جاءت الدراسة احلالية لتحديد أهم مصادر  .اخل...القرارات اختاذ يف املشاركة

 :ن خالل طرح التساؤل التايلالضغوط املهنية لدى أطباء املؤسسات االستشفائية م
 :تساؤل الدراسة

  ما هي أهم مصادر الضغط املهين اليت يتعرض هلا أطباء املؤسسات االستشفائية ؟ أو
 باألحرى ما هي العوامل أو األسباب  اليت تؤدي إىل ظهور الضغط املهين؟

 :هدف الدراسة
 ئيةحتديد أهم مصادر الضغوط املهنية لدى أطباء املؤسسات االستشفا. 
 معرفة الفرق بني األطباء و الطبيبات يف مصادر الضغوط املهنية. 
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 معرفة الفرق بني األطباء يف مصادر الضغوط املهنية بالنظر إىل اخلربة املهنية. 
 لدى األطباء املهين الّضغط ملواجهة فّعالة ميدانية وحلول اقرتاحات تقدمي األخري يف 

 .عليها املتحصل النتائج وفق وذلك
 :ة الدراسةأهمي
تتضح أمهية هذه الدراسة يف أهنا تعا  مشكلة بدأنا نلمس سلبياهتا، فقد تفاقمت      

ارسي املشكالت املرتبطة مبهنة الطب، وما ينجر عن هذه املشكالت من ضغوط على مم
وما يرتتب على هذه الضغوط من .األطباء بصفة خاصةالصحة العمومية بصفة عامة و 

 .أثار سلبية
  على أهم مصادر الضغط املهين لدى أطباء املؤسسات االستشفائية التعرف

 .وتشبخيصها ملعرفة التعامل معها من اجل وضع اسرتاتيجيات وقائية لتقليل من حدهتا
  حتاول هذه الدراسة الكشف عن عدد ونوع مصادر الضغوط املهنية من حيث

 .، ملعرفة أكثر العوامل تأثريا"ترتيبها"أولويتها 
  يساعد على فهم وتفسري األبعاد مما ( الضغوط املهنية)اث العلمي يف جمال إثراء الرت
 .اآلثار النامجة عن ضغوط العملو 

 :الجانب النظري
 :تعريف الضغوط

جانب  من Stressعلى الرغم من الكتابات املبختلفة حول موضوع الضغط       
و الضغوط ال تعين البدنية، فان عبارة أو مفهوم الضغط أاملهتمني بالصحة النفسية و 

الشيء نفسه هلم مجيعا، وتكمن املشكلة الرئيسية ضمن إجياد تعريف حمدد للمفهوم يف 
أنه تكوين فرضي وليس شيئا ملموسا واضحا من السهل قياسه، وعلى هذا األساس 

 .الدراسة احلاليةل الباحثة حتديد مفهوم يتماشى  و ستحاو 
 :تعريف الضغوط المهنية

بأنه أية خصائص موجودة يف بيئة العمل " وآخرون  "Caplan"،"كابلن"حيث يعرفه 
 " اليت ختلق هتديدا للفرد
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يقصد الضغوط الوظيفية " Marshal & Cooper"، "مارشالكوبر و "ووفقا لتعريف 
اع الدور، وأحوال العمل السيئة مثل غموض الدور، صر  –جمموعة العوامل البيئة السلبية "

 (.010 ،6116 رون،حنفي وآخ")ا عالقة بأداء عمل معنياليت هلو  -واألعباء الزائدة
 :مصادر الضغوط المهنية

يتعرض الفرد يف حياته إىل جمموعة من الضغوط، تأيت من مصادر خمتلفة تعمل كل        
 .منها بشكل مستقل أو تتفاعل معا يف تأثريها على الفرد

التأزم و الضيق لدى تر و الظروف والعوامل اليت تؤدي إىل التو : ويقصد بمصادر الضغط
الفرد، فعندما نتحدث عن مصادر أو أسباب الضغط يف العمل، فإننا نتحدث غالبا عن 

 .ظروف العمل و أنظمته
إن حتديد مصادر الضغوط العمل وتصنيفها يعد من أهم الصعوبات اليت تواجه      

د الباحث الباحثني املهتمني مبوضوع الضغوط املهنية، وذلك ألنه من الصعب أن جي
متفقا عليه بني الدارسني فيما يتعلق بعدد هذه املصادر أو تصنيفها،  -واحد –منوذجا 

؟ وللتدليل على ذلك،  ميكن الرجوع إىل جهود الباحثني يف .....وأيهما أوىل من األخر
جمال الضغوط املهنية حيث جند اختالفا يف وجهات نظرهم حول حصر وتعريف هذه 

ذا التباين ال يلغي يف حقيقة األمر اشرتاكهم يف كثري من العناصر املصادر، وان كان ه
 .األساسية املرتبطة بالضغوط املهنية

من هذا االستعراض البسيط، للتصنيفات السابقة ملصادر الضغوط املهنية، نالحظ أن 
هناك عدم اتفاق على تصنيف موحد، إال أن هناك مصادر مشرتكة ومتفق عليها بني 

 :وتبعا لذلك، سنتبىن تصنيف يتماشى و الدراسة احلالية هذه األصناف،
 :مصادر تنظيمية

 : العالقات في العمل  -0
وهي جمموعة من املتغريات املوجودة يف حميط العمل و اليت قد تكون من أسباب ضغوط   

 :العمل ومنيز بني أربعة أنواع من العالقات وهي
داد تنوع املهن ويتسع التبخصص التقدم يز بزيادة التوسع و  :عالقة العامل بمهنمه - أ

املهين، وتصبح املهنة متضمنة لعدد يزداد مع الوقت من املهن التبخصصية اجلزئية، وهنا 
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كان املناسب له من حيث قدراته وإمكانياته جند ضرورة وضع العامل املناسب يف امل
وعملية عملية االختيار املهين  :ويساعد على حتقيق ذلك عمليتان أساسيتان مها. ميولهو 

التوجيه املهين، والذي يف حتقيق ذلك ينتج عنه ترك الكثريين لعملهم وانتقاهلم إىل غريه 
الذي يعجز من مهنة ألخرى يف أوقات قصرية و  نتيجة فشلهم فيه، فالعامل الذي ينتقل

عن االستقرار يف مهنة معينة، هو ذلك العامل الذي مل يصادف العمل الذي يناسبه منذ 
األعمال من شعور لنا ندرك مقدار ما يعانيه العامل بسبب كثرة التنقل بني البداية، ولع

إرهاق ضياع للوقت واجلهد و املؤملة وفقده للثقة يف النفس و  اخليبةباليأس املرير و 
وهذه الضغوط امللقاة على الفرد غالبا ما ينتج عنها حتويل العدوان الناجم عما .لألعصاب

زمالئه ومع املؤسسة نفسها، ومع من حيتك هبم بوجه  يصادفه من ضغوط إىل عالقته مع
مع البيئات اجلديدة  عام، بل ومع نفسه كذلك، كما أنه يف حاجة دائمة إلعادة التوافق

   (.611 ،6112 الفريجات، واخرون،) واألعمال والظروف اجلديدة
د تعد عالقة العامل برؤسائه يف العمل من أش :عالقة العامل بالرؤساء في العمل - ب

املصادر تأثريا على العامل، ألن سلوك املدير يف العمل  له تأثري على نفسية املرؤوسني، 
ونوعية أدائهم يف املنظمة، فقد وجد أن األفراد الذين يتوىل أمرهم مدير متسلط وغري 

اذ القرارات يكونون أكثر توترا متعاون معهم ويعاملهم بتحيز وحماباة وال يشركهم يف اخت
محاسا يف العمل من زمالئهم العاملني مع مديرين متعاونني وعادلني ا و وأقل إبداع

كما يشري األطباء وعلماء . ويفسحون اجملال ملشاركتهم يف اختاذ القرارات املرتبطة بعملهم
النفس إىل أن املشكالت النفسية يف بيئة العمل غالبا ما تنجم عن وجود عالقات غري 

(. 22 ،6111النعاس،( و رؤسائهم يف العمل  صحية أو غري سليمة بني العاملني
وينبغي على أي مؤسسة إذا ما كانت تعمل جادة على حتسني توافق العامل املهين أن 

االجتماعية الصحيحة بني تعمل على إزالة الضغوط لدى العاملني، وأن تسود العالقات 
 ،White"،"هوايت"و"Lippitt"،"لبيت"املرؤوس، وقد أيدت ذلك دراسات الرئيس و 

ببحث  صناعي الحظ فيه أن إحدى اجملموعات " Mayo"،"مايو"،"Levin"،"وليفن"
قوم على أساس اليت قام ببحثها  كان إنتاجها يزداد عن غريها، ألن اإلشراف عليها كان ي

وتدل البحوث احلديثة  .املشورة وإشعار العاملني باألمهية و املسؤوليةالتفاهم املتبادل و 
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ن املدير أو الرئيس رمبا كان أخطر عامل يف البيئة السيكولوجية للعامل، داللة قوية على أ
فهو ميثل اإلدارة العليا يف أعني مرؤوسيه، كما أن شبخصيته وسلوكه يؤثران يف سلوك من 

   (.60 ،6112الشخابنة،) .يشرف عليهم
ادر املهمة تعد العالقة بني العامل وزمالئه يف العمل من املص :العالقة م  الزمالء -ج   

أيضا للضغوط املهنية، حيث ميكن أن حيدث الضغط يف بيئة العمل نتيجة لفقدان الفرد 
فالعالقات اجليدة بني الزمالء يف العمل  للدعم أو املساندة االجتماعية من قبل زمالئه،

تساعد على التقليل من تأثري الضغوط النفسية على الفرد، إن مفهوم الدعم االجتماعي 
يعمل على ختفيف النتائج السلبية للمواقف الضاغطة الشعور بالراحة واملساعدة و  إىليشري 

وان املساندة اليت حيصل عليها العامل من زمالئه يؤثر إجيابا يف (.21 ،6111 النعاس،)
يتبعه الدعم االجتماعي  ،د، ومن التقليل أثار االكتئاب والضيقختفيض الشعور باإلجها

 .األسرةمث الدعم املقدم من جانب األهل و يف العمل،   املقدم من جانب املشرفني
 (.1 ،0225 االشقر،(

العطاء، األمر الذي دعا األخذ و : لى عالقة ذات طرفني مهاالتفاعل  النفسي يبىن ع
أن األفراد الذين  :"إىل أن يصف هذه العالقة بقوله" Ylton Mayo"،"ألتون مايو "

جمرد أفراد، بل هم يكونون مجاعة يرتبط أفرادها يكونون إدارة من إدارات العمل ليسوا 
 ". العامل وسياسة املؤسسةمل وزمالئه، و العامل ورؤسائه، و بعالقات منطية ثابتة، بني العا

 : ممطلبات الدور في المنظمة -6
ينة يتوقعها الرؤساء و الزمالء عبارة عن توقعات مع: " ميكن تعريف الدور على أنه     

 .د حبكم مركزه يف وظيفته املرؤوسني من الفر و 
إن توقعات الدور تفرض على الفرد أدائها حتت مستوى متوسط من الضغط، ولذا     

فإن الضغوط تزداد إذا كانت تلك التوقعات متعارضة مع بعضها البعض أو متعارضة مع 
بصراع توقعات الشبخص نفسه أو متعارضة مع قيمه الشبخصية وهنا ينشأ ما يسمى 

ا كانت تلك التوقعات يشوهبا الغموض وعدم الوضوح فهنا حيدث ما ، أما إذالدور
قعات تفرض على أعباء فوق طاقته ، أما إذا كانت تلك التو بغموض الدوريسمى 
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بالتايل ينشأ عن ، و (22، 6111النعاس،)بالعبء الدورقدراته فهنا ينشأ ما يسمى و 
  :عالقات الدور ثالثة أنواع من الضغوط تتمثل يف 

ينشأ غموض الدور عادة عندما ال  (:Role Ambiguity)لدور غموض ا  - أ
ميتلك الفرد معلومات كافية عن دوره يف املنظمة أو القسم الذي يعمل به، أو عدم وضوح 
املسؤوليات املهنية املطلوبة منه، كما ينشأ عندما تكون أهداف العمل غامضة أو عندما 

يف بداية استالم العمل دث عادة تتباين توقعات اآلخرين بشأن دور معني، وهذا حي
إعادة التنظيم يف املؤسسة، إذ أن الدور رتقية، والنقل، وتعيني رئيس جديد، و الاجلديد، و 

الوقت الكايف لقدرة على حتديد أولويات العمل و غري الواضح أو الغامض يتسبب يف عدم ا
املتعلقة ولقد أوضحت إحدى الدراسات أن غموض وعدم كفاية املعلومات  .إلجنازه

 %22بوظائف العاملني ميثل مصدرا لضغوط العمل بالنسبة لثلث العاملني يف حني أن 
 منهم شعروا بأن لديهم معلومات كافية عن وظائفهم يف املؤسسات اليت عملوا هبا فقط
 "كان وزمالئه"ويف دراسة أخرى أجراها  (.025-024، 6116 ،حنفي وآخرون)
عامل يف وظائف خمتلفة، ووجدوا أن ما نسبته ( 2222)فقد قاموا مبسح لـ ( 2297)
من العينة لديهم ( %11)من عينة املسح غري قادرين على حتديد مسؤوليتهم، و( 12%)

 ،6116حنفي وآخرون، ( رؤية غري واضحة عما يتوقعه املشاركون منهم يف العمل
لديه أن تكون  شأنه يف تفسري املواقف دونويتبني أن املوظف الذي يرتك و (.025

، من املمكن أن يكون اليت حتدد له الدور املطلوب منه ، أو الواضحةاملعلومات الكافية
عرضة لألخطاء نتيجة للسلوكات اليت يتبعها، و اليت قد تقود يف هناية األمر إىل تعرضه 

 . للضغوط يف بيئة العمل ومن مث ترك املنظمة إىل منظمة أخرى
صراع الدور هنا تعارض يقصد ب (:Role Conflict)صراع الدور - ب

مطالب العمل اليت ينبغي للفرد الوفاء هبا، حيث جند األفراد يف بعض املنظمات قد جيدون 
اليت تقود يف هناية لمطالب املتعارضة املناطة هبم، و أنفسهم يف بيئة تشعرهم باحلرج نتيجة ل

على أن صراع األمر إىل فشلهم، أو عجزهم عن حتقيق هذه املطالب، إما جزئيا أو كليا، 
 :يتبخذ عدة صور يف املنظمات منها الدور هذا من املمكن أن

 تعارض يف مطالب العمل من حيث األولوية. 
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 تعارض حاجات الفرد مع متطلبات املنظمة. 
 تعارض مطالب الزمالء مع تعليمات املنظمة. 
 تعارض قيم الفرد مع قيم املنظمة اليت يعمل هبا . 
 (.21، 6112الشخابنة،) دوار الفردتعرض الدور الناتج عن تعدد أ 

مييل معظم الناس إىل تفضيل القيام باألعمال  (:Role load)عبء الدور - ت
التجديد، له يف طبيعتها من خصائص التحدي و اليت توفر هلم إثبات الذات  وذلك ملا حتم

لكن ليس إىل درجة اإلهناك، كما أهنا يف غالبا ما جتعل أصحاهبا مشغولني و هذه األعمال 
إبداعاهتم، ومبعىن آخر فإن األفراد غالبا ما يكونون اهتم و نفس الوقت تستثري اهتمام

سعداء يف أعماهلم، عندما ال تكون هذه األعمال حتمل طابع الضغط عليهم، أو أهنا مملة 
رتبطة بعبء العمل يف نظرا لتعدد اخلصائص املأهنم يفقدون احلماس يف أدائها، و لدرجة 

 (.002، 0221هيجان،) :نفرق هنا بني نوعني منها مها ، فإنناجمال الضغوط
 زيادة عبء الدور(Role Over load):  اإلحساس يقع العمل الزائد و

بضغط الوقت موقع هتديد و ضغط للفرد، وهو ما يشكل حالة من اإلرباك يف العمل، 
ذه وهو يعين زيادة عبء القيام مبهام ال يستطيع الشبخص اجنازها يف الوقت املتاح، وه

 ،نشبهها بانقطاع التيار الكهربائياملهام تتطلب مهارات عالية قد ال ميلكها الفرد و 
تنقسم زيادة العبء طاقة اجلهاز املولد للكهرباء، و  عندما يزداد احلمل االستهالكي عن

 :إىل 
 حيدث عندما يسند إىل الفرد مهام كثرية جيب عليه اجنازها يف وقت غري  و  :عبء كمي

 .كاف
 (.46 ،6111النعاس، )أي أن الفرد يفتقد القدرة الالزمة ألداء العمل :يعبء نوع 

 انخفاض عبء الدور(Role Low Load :) إن قلة احلمل يعد مصدر
محاسه، وهو اته و اهتماملفرد لديه الذي ال يرضي قدراته وطاقاته و إزعاج للفرد، حيث أن ا

افتقار الشعور باألمهية أو و ضغط املهين وجيعله عرضة للملل ما يعد سببا من أسباب ال
إىل اخنفاض شعوره بتقدير هو ما يؤدي عمله، ويشعره بالقلق والتمارض و اإليثار يف 
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العزلة، أو اهلروب من العمل أو التبخريب أو ادة الشكوى والعصبية والغياب و زيالذات و 
 (.022 ،6111نعاس، ال)ضعف والئه للمنظمة اليت يعمل هبا

 :ظروف العمل -1
القليل  (:Over Work & Time Pressure) كثرة العملو  ضغوط الوقت - أ

من البشر يؤدون  أعماهلم بطريقة  أفضل عندما يكونون حتت ضغوط مستمرة، ولكن 
القهوة، ملعتادة يف أوقات تناول الغذاء و االسرتاحة اات و الغالبية حتتاج باإلضافة إىل اإلجاز 

أخرى، وهو وقت اللتقاط األنفاس  بداية مهمةقات للراحة  متزامنة بني هناية و إىل أو 
، ويؤكد العمل ليجد سبيال لتجديد النشاط للنظر حولنا، وحىت يسرتخي العقل بعيدا عن

، هنة ومتطلباهتا يؤدي إىل الضغوطبعض الباحثني أن عدم كفاية الوقت للقيام بأعباء امل
 الضغطلتوتر و االسرتخاء تشعر الفرد بالضيق  واومن ناحية فقلة الوقت لالزم للراحة و 

 .(42 ،6111النعاس،)
وحيدث عندما ال يسمح لفرد  :(Vocation Distress)الضيق المهني  - ب

إىل بدوره إىل شعور الفرد بالضغط، و  هذا ما يؤديباملشاركة  يف الصنع القرارات، و 
 (.005 ،6111حمادات،)اخنفاض الرضا الوظيفي، ونقص اإلنتاجية يف العمل 

ترتبط املساندة االجتماعية  (:Social Support)المساندة االتجمماعية  - ج
االجتماعي، االستقرار النفسي و تلفة للصحة و اليت يتلقاها الفرد من اآلخرين باجلوانب املبخ

حيث يشري الرتاث  السيكولوجي إىل أن للمساندة االجتماعية وظيفتني يف عالقتها 
الوظيفة الثانية ط، و للضغو  بالضغوط، فالوظيفة األوىل وهي وقائية ضد التأثريات السلبية

أن جمرد إدراك ( 2219)،"ساراسون"عالجية حينما يقع الفرد حتت ضغط، وقد افرتض 
الفرد انه يستطيع الركون إىل شبخص ما للمساندة، فان هذا من شانه أن  فض من 

ومتثل املساندة االجتماعية رضا اآلخرين ومساعدهتم، وقلة هذه . الضغوط الواقعة عليه
 ،"واليسون تيلر"وقد أظهرت دراسات . دة تكون سببا من أسباب الضغط املهيناملسان

"Tyler & Ellison "،(2222 ) أن الضغوط املهنية تزداد عند فقدان أو قلة
 .املساندة االجتماعية
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أن حدة Cary Cooper"،(2221 )"،"كاري كوبر"كما بينت دراسات      
ون بالدعم و املساندة و الثقة من جانب الضغوط املهنية لدى املرؤوسني الذين يشعر 

الرؤساء، تزداد عند فقدان أو انعدام املساندة االجتماعية، حيث أن املدير الذي يركز 
على العمل بكثرة قد يغفل اجلوانب اإلنسانية وذلك على عكس املديرين الذين يركزون 

عل يعد سببا كما نقص الدعم االجتماعي من قبل الزمالء وعدم التفا. على األشبخاص
 .يف حدوث الضغوط وخاصة يف حالة وجود صراعات شبخصية ومنافسات خفية

   (.021المرتج  نفسه، )
 (: climate&organizational structure)المناخ المنظيميالهيكل و  - د

إن وجود الفرد يف املنظمة قد يرافقه هتديد حلريته أو استقاللية شبخصيته، وتدخل هنا 
وعها على نفسية الفرد، كقلة املشاركة يف اختاذ القرارات، عدم قضايا عديدة تؤثر مبجم

 الشعبنتماء للمنظمة، ضعف االستشارات واالتصاالت البناءة بني األقسام و الشعور باال
حيث أن متركز السلطة وعدم تفويضها بشكل مالئم ووجود (.45 ،6111النعاس، )

االلتزام مبال  فيها و  ات مكتوبةدرجة عالية من الرمسية ووجود إجراءات وقواعد وتعليم
استقالل الفرد ومن مث قد تؤثر مبجموعها على نفسية رفيتها، قد يرافقه هتديد حلرية و حب

فاالستقاللية يف أداء املهمات تعطي للعامل احلرية . الفرد وتؤدي إىل شعوره بالضغط املهين
مدى ما يتلقاه العاملون يف تقدير توقيت الواجبات املرتبطة بعمله، وكيفية اجنازها وهي 

قراراهتم من تشجيع من قبل اإلدارة لتحقيق نوع من االكتفاء الذايت واختاذ املوظفني ل
ض االستقاللية التقدم الشبخصي من خالل العمل، لذا فإن اخنفابأنفسهم ومقدار النمو و 

اليت  كما أن التغريات. االكتئابفاض املسؤولية يرتبطان بالقلق و اخنيف أداء املهمات و 
حتدث أحيانا من إحالل إدارة جديدة حمل إدارة سابقة أو حدوث أي تغريات أخرى مثل 
ظهور احلاسب اآليل،الذي جيعل العامل يسعى إلثبات ذاته يف هذا اجملال، قد تشكل 
تغريات على الفرد يف عمله فقد يفقد وظيفته دون سابق إنذار، وقد يقود ذلك الضغط 

ول الفرد على التقدير املستمر ملا يقوم به من أعمال إىل املهين الناجم عن عدم حص
   (.2 ،0225االشقر،) .ضغوط نفسية
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 :الجانب المطبيقي
املنهج الوصفي التحليلي، وهذا وما يتناسب  اعتمد :المنهج المسمخدم 

انطالقا من أن هدف  ،والدراسة احلالية اهلادفة إىل حتديد أهم مصادر الضغوط املهنية
مصادر الضغوط املهنية لدى أطباء املؤسسات االستشفائية، فقد مت االعتماد  الدراسة هو

على املنهج الوصفي، لكونه يهتم بدراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، فيصفها وصفا 
 .دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا وكميا

 :ضمن وتفسريها نتائجها وحساب وتطبيقها الدراسة  تنفيذ مت: حدود الدراسة
 22افريل إىل غاية 20مت إجراء الدراسة خالل الفرتة املمتدة : زمانية ودحد  -
 0227ماي 
  مت إجراء الدراسة احلالية مبستشفى ابن سيناء بوالية أم البواقي :مكانية حدود -
 .طبيبا من أطباء املؤسسة االستشفائية ابن سيناء 72 :تممثل بشرية حدود -

 02طبيبا ممارسا و 11منهم طبيبا عاما،  22اشتمل جمتمع الدراسة على: عينة الدراسة
طبيبا عاما العاملون باملؤسسة االستشفائية ابن سيناء بأم البواقي وقد كانت عينة الدراسة 

املمارسني ممن وزع عليهم االستبيان، وقد مت طبيبا من األطباء العامني و  72ة مكون
 12كل بنودها إذا بقي لدينا   ألنه يتم اإلجابة على 7استبيانا ومت استبعاد  12اسرتجاع 

 .استبيان قابل للدراسة
  :أدوات تجم  البيانات

االجتماعية يف العمل تعترب عوامل هتديد على هو معروف  فان العوامل النفسية و كما 
صحة اإلنسان، وعلى هذا األساس فقد جاء منوذج روبار كرزاك  لشرح وتفسري حاالت  

رئيسية لتقييم العوامل األداة ال JCQيعد استبيانو  .الضغط املهين وأسباهبا ومصادرها
استبيان االجتماعية يف العمل، وقد اعتمدت الباحثة يف الدراسة احلالية  على النفسية و 

 ."   Robert Karazekروبر كرزاك  " أعده والذي JCQحمتوى العمل
ى يرتكز هذا منوذج على ثالث عناصر أساسية لفهم مصادر ضغط العمل وتأثريها عل

وحرية اختاذ القرارات واستقاللية العمال واملتطلبات النفسية االعرتاف : صحة وهي
 .بقدراهتم، و املساندة االجتماعية
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 :بندا، تتوزع على ثالثة أبعاد كاأليت 02حيتوي االستبيان على 
يهتم  هذا البعد باالستقاللية ، و بنود 2يتكون من : الحرية في اتخاذ القراربعد  . أ

املهنية من اجل تعديل  قرار، حرية التصرف، إمكانية اختيار اإلجراءاتيف اختاذ ال
 .الوسائل، باإلضافة إىل القدرة  على التأثري يف القرارات، اإلبداع يف العملاألهداف و 

 .بنود 1حيوي : االستقاللية يف اختاذ القرار -
 بنود 1: استعمال املهارات -
 بنود 1: تطوير املهارات -

 :ستبخدام املعادلة التاليةوحتسب درجة البعد با
 (+9س-2+)7س+)x0(2س+4س+1س(+0س-2+)2س= حرية اختاذ القرار

 x7(1س
هي تلك املطالب اليت ، و بنود 2حيتوي هذا البعد على : المطالب النفسيةبعد  . ب

حجم العمل، ضيق )تشمل جوانب من العبء النفسي الكمي و الكيفي على حد سواء
 (.وتعقيدها، جتزئة العملالوقت، تنفيذ املهام، كمية املهام 

 بنود1:السرعة / الكمية -
 بنود1:احلدة/التعقيد -
 بنود1:التجزئة العمل -

 :وحتسب درجة البعد باستبخدام املعادلة التالية
 +29س+22س+27س(+21س-2+)20س+22س+22س= املتطلبات النفسية  
 21س+24س

وانب يشمل اجلو  ،بندا 22وحيتوى هذا البعد على : بعد المساندة االتجمماعية  . ت
 ،لرؤساء والزمالءاملتصلة بالدعم االجتماعي و العاطفي ، و العالقات االنفعالية مع ا

 (املشرفني)املسؤولني واملساعدة واالعرتاف من طرف الزمالء و 
 بنود2 :دعم الزمالء -
 بنود9: دعم املرؤوسني -

 :وحتسب درجة البعد باستبخدام املعادلة التالية
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 (+07س+01س+00س+02س+02س+22س]) =املساندة االجتماعي
 ([.02س+01س+04س+09س+02س)

ينتج الضغط حسب هذا النموذج يف حالة ما إذا اجتمعت طلبات كثرية مع حرية قرار    
ومساندة اجتماعية ضعيفة حيث أن التحكم الذي ميارسه العامل على الضواغط يكون 

بالفرد يف حالة إذا  بال  األمهية، رغم هذا فان املتطلبات العديدة للعمل تكون اقل ضررا
 .متتع هذا األخري باالستقاللية و التحكم مع إمكانية املشاركة يف اختاذ القرارات 

، فهو مزيج بني مستوى ثة ليس كافيا وحده لتفسري الضغطأيا من هذا املكونات الثال
ساندة اجتماعية عايل من الطلب ومستوى منبخفض من حرية اختاذ القرار، وعدم وجود م

 .املسؤولني يعزز هذا التأثري إىل حد كبريالء و من الزم
 7الطلب النفسي الطلب، يتحدد لنا  االستقاللية يف اختاذ القرار و من خالل اجلمع بني

 :فئات رئيسية هي
 (اخنفاض الطلب، واالستقاللية عالية)العمل املريح  -
 (اخنفاض الطلب، واالستقالل منبخفضة)ؤرق العمل امل -
 (لطلب، استقاللية عاليةارتفاع ا)العمل النشط  -
 (.ارتفاع الطلب، واالستقالل منبخفضة)العمل اجملهد  -

 

 
 يوضح الحاالت األربعة للعمل(: 10)رسم بياني رقم
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 يوضح توزع بنود االسمبيان على األبعاد( : 10)تجدول رقم 
 األبعاد الرئيسة األبعاد الفرعية البنود

 حرية اختاذ القرار  2،0،1،7،2،9،4،1،2
 املتطلبات النفسية  22،22،20،21،27،22،29،24،21

 زمالء العمل 22،02،02،01،07
 املساندة  االجتماعية

 الدعم السلمي 07،02،09،04،01،02

، حيمل (سلم لكرت)يطلب من أفراد العينة حتديد االستجابة، وذلك وفق سلم تدرجي   
بدرجات ( موافق بشدة ، موافق، غري موافق، ال أوافق على اإلطالق)أربعة بدائل 

 :تصحيح كما هو مبني يف اجلدول التايل
 يوضح توزع اسمجابات االسمبيان م  درتجات كل بديل( : 16)تجدول رقم 

ال أوافق على  االسمجابة
 اإلطالق

 أوافق وبشدة غير موافق موافق

 7 1 0 2 الدرتجة
 كيف يمم اسمعمال اسمبيان المحموى العمل ؟ 

ان باالعتماد على عدة طرق  وهذا حسب نوع البيانات املتوفرة يتم استعمال االستبي  
 :وقد ارتأت الباحثة استبخدام طريقتني  ومها

بعد حساب متوسط درجات كل بعد باملعادالت السالفة الذكر، وتفسر النتائج    -2
 : كما يلي

فهو يتعرض  42الشبخص الذي يكون جمموع نقاطه يف بعد حرية اختاذ القرار اقل من  -
 ة اختاذ قرار  حلري
 (.ضعيف)ومنبخفضة    
يتعرض لطلب نفسي  02الشبخص الذي يكون درجته يف الطلب النفسي فوق  -

 (منبخفض)عايل
فهو يتعرض لدعم اجتماعي  07الشبخص الذي تكون درجاته يف املساندة اقل من  -

 (ضعيف)منبخفض 
ن وهذا من عن طريق مقارنة النسب املئوية الستجابات العينة على بدائل االستبيا -0

 اجل حتديد ظروف العمل
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 :الخصائص السيكوممرية لالسمبيان
تقدير صدق االستبيان اعتمدت الباحثة على طريقة االتساق ل :صدق االسمبيان

  . فكانت كل االرتباطات الداخلية دالة إحصائياالداخلي 
بات وللتأكد الباحثة من ثبات االستبيان فقد مت حساب معامالت ث :ثبات االسمبيان 

استبيان حمتوى العمل باستبخدام طريقيت التجزئة النصفية،  باإلضافة إىل معامل الفا 
   :لكرونباخ وكانت النتائج كما يلي 

 JCQمحموى العمليوضح معامالت ثبات اسمبيان ( : 12)تجدول رقم 

 معامل الثبات طرق حساب الثبات
 2.14 التجزئة النصفية

 2.42 معامل الفا لكرونباخ

من اجلدول نالحظ أن قيمة معاملي الثبات بالتجزئة النصفية ومبعامل ألفا لكرونباخ        
، وبذلك  ين أن معامل الثبات مرتفععلى التوايل  هذا يع( 2.42) ،(2.14)كانت 

ا جيعله صاحلا لتحليل النتائج واإلجابة تكون الباحثة قد تأكدت من ثبات االستبيان مم
 .من أهدافها التأكدعلى أسئلة الدراسة و 
 :عرض نمائج الدراسة

 :طبيعة العمل
 يوضح توزع أفراد العينة على طبيعة العمل(: 14)تجدول رقم 

 عمل مؤرق عمل  نشط عمل مجهد المجموع
31 28 1 2 

%222 %91 %3 %6 

من أطباء املؤسسة االستشفائية أعماهلم جمهدة   91%نالحظ أن ( 27)من اجلدول رقم
لعمل الكثرية واستقاللية يف اختاذ القرار ومساندة اجتماعية وهذا نتيجة لطلبات ا

منهم أعماهلم  أعمال مؤرقة وهذا راجع إىل طلبات العمل منبخفضة   6%أما  منبخفضة،
منهم فقط  أعماهلم فعالة ونشطة وهذه النسبة هي نسبة  3%واستقاللية منبخفضة،و

أعماهلم وهذه الفعالية راجعة  ضئيلة إذ ما قورنت بنسبة األطباء الذين يعانون ضغطا يف
 .إىل أن طلبات العمل مرتفعة واستقاللية يف اختاذ القرار عالية
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يوضح توزع أفراد العينة  على طبيعة العمل (:16)مخطط رقم   

 

 :مصادر الضغط
 يوضح توزع أفراد العينة على مصادر الضغط(: 15)تجدول رقم 

 
أما متطلباهتم النفسية مرتفعة، من أفراد العينة  94%: نالحظ أن (22)من اجلدول رقم

أفراد العينة، أما  من %91عن املساندة االجتماعية فقد كانت منبخفضا بالنسبة  إىل  
من أفراد العينة هذا ما   %97فيما  ص اختاذ القرار فقد كان مرتفعا بنسبة تقدر بـ  

بان جل األطباء أعماهلم جمهدة هذا اإلجهاد الذي حيدث نتيجة ( 27)أكده اجلدول رقم
مرتفعة مساندة اجتماعية منبخفضة متطلباهتم النفسية تالقي ثالثة عناصر وهي 

 .ية يف اختاذ القرار منبخفضةاالستقاللو 
 

  ندة االتجمماعيالمسا حرية اتخاذ القرار الممطلبات النفسية
 تك % تك % تك %

 مرتف  22 %10 1 %3 29 %94
 منخفض 02 %91 30 %97 2 %6

 المجموع 31 %100 31 %100 31 %100
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 يوضح توزع أفراد العينة على مصادر الضغط (:21)خمطط رقم

 
 :    مسمويات الضغط حسب ممغير الجنس

 مقارنة لمسمويات الضغط بين الجنسين(: 12)تجدول رقم 

 ذكور إناث المجوع
 تك % تك % تك % 

 العمل اجملهد 10 %32 18 %58 28 %91
 ؤرقعمل املال 2 %6 0 %0 2 %6
 العمل النشط 0 %0 1 %3 1 %3

 المجموع 12 %39 19 %61 31 %100
 

بالنسبة للعمل  58%اليت  تقدر بـ يتضح لنا  أن اكرب نسبة  و ( 29)من اجلدول رقم 
، أما فيما  ص %32 ـاجملهد كانت لإلناث أما بالنسبة للذكور فقد قدرت نسبتهم ب

يف املقابل نسبة اإلناث  6ـ%ـاليت تقدر بكرب نسبة و فقد حاز الذكور على أ العمل املؤرق
الذكور كانت و  % 3كانت منعدمة، أما العمل النشط فقد حاز اإلناث على نسبة 

 .نسبتهم منعدمة
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 مقارنة لمسمويات الضغط بين الجنسين(:14)مخطط رقم

  

 :مصادر الضغوط حسب ممغير الجنس
 سيوضح مصادر الضغط حسب الجن(: 10)تجدول رقم 

   المساندة االتجمماعي حرية اتخاذ القرار الممطلبات النفسية
  

  
 تك % تك % تك %  

 مرتف  4 %13 0 %0 2 %6
 ذكور

 منخفض 8 %26 12 %39 10 %32
 مرتف  6 %19 1 %3 22 %92

 إناث
 منخفض 13 %42 18 %58 2 %2

ختاذ القرار وحرية امن اجلدول نالحظ أن الذكور لديهم مساعدة اجتماعية     
وةذا بالنسبة للجنسني الذكور كانت مرتفعة  اليتاملتطلبات النفسية ب مقارنة تنيمنبخفض

 .واإلناث معا

 
 يوضح مصادر الضغط حسب الجنس(: 15)مخطط رقم 
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 :مسمويات الضغط حسب ممغير الخبرة المهنية
 حسب الخبرة المهنيةمقارنة لمسمويات الضغط (:11)تجدول رقم

هم اعلي نسبة من حيث  2إىل  2ء ذوو اخلربة من من اجلدول نالحظ أن األطبا   
وهذا راجع إىل اخلربة القليلة هلم يف ميدان  العمل اجملهد إذ ما قورنوا بالفئات األخرى،

أما فيما  ص العمل املؤرق فقد انعدم عند الفئات األخرى ما عدا فئة ذوو  عملهم ،
فقد كانت اكرب نسبة لذوو ، أما العمل النشط  % 6فقد قدرت ب  ،2اىل 2اخلربة من 
.  أما باقي الفئات فقد كانت منعدمة 3%سنوات بنسبة تقدر بـ  22إىل  9اخلربة من 

ومن املالحظ أيضا أن نسبة العمل اجملهد تتناسب عكسيا مع سنوات اخلربة أي انه كلما 
 .زادت سنوات العمل كلما تناقصت نسبة العمل اجملهد

 

 
 حسب الخبرة المهنييات الضغط مقارنة لمسمو (:12) مخطط رقم

 
 
 
   

 5إلى  0من  01إلى  2من 05إلى 00من 05فوق  المجموع
 تك % تك % تك % تك % تك %  

 العمل اجملهد 20 %65 5 %16 2 %6 1 %3 28 %30
  ؤرق العمل امل 2 %6 0 %0 0 %0 0 %0 2 %6
 العمل النشط 0 %0 1 %3 0 %0 0 %0 1 %1

 لمجموعا  22 %71 6 %19 2 %6 1 %3 31 %100
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 :مصادر الضغوط حسب ممغير الخبرة المهنية
 يوضح مصادر الضغط حسب ممغير الخبرة(: 12)تجدول رقم 

 المساندة االتجمماعي حرية اتخاذ القرار الممطلبات النفسية
 تك % تك % تك % 

 2من  مرتفع 6 %19 0 %0 20 %65
 منبخفض 16 52% 22 71% 2 6% 2اىل 

من   مرتفع 2 %6 1 %3 6 %19
اىل 9

 منبخفض 4 %13 5 %16 0 %0 22

 من  مرتفع 1 %3 0 %0 2 %6
اىل 22
 منبخفض 1 %3 2 %6 0 %0 22

فوق  مرتفع 1 %3 0 %0 1 %3
 منبخفض 0 %0 1 %3 0 %0 22

من أفراد العينة  %20سنوات كان ما نسبته  2إىل  2نالحظ من اجلدول أن فئة من 
من  71%دة اجتماعية منبخفضة، أما حرية اختاذ القرار فقد كانت عند لديهم مسان

 . 65%أفراد العينة منبخفضة، أما املتطلبات النفسية فقد جاءت مرتفعة عند 
سنوات فقد كانت املساندة االجتماعية منبخفضة بنسبة  22إىل  9أما أفراد فئة من 

وفيما  ص فئة من  ،16%حرية اختاذ القرار هي األخرى منبخفضة بنسبة ، و %13
أي انه من أفراد  3%سنة فان املساندة االجتماعية فقد تساوت النسبة   22إىل  22

 العينة من له مساندة اجتماعية مرتفعة  ومنهم من له مساندة اجتماعية منبخفضة

 
يوضح مصادر الضغط حسب ممغير الخبرة (:10)مخطط رقم  
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 :تحديد ظروف العمل
 :بعد حرية اتخاذ القرار -0

 يمثل اسمجابة أفراد العينة على كل بند وفق بعد حرية اتخاذ القرار(: 01)تجدول رقم 
 ال أوافق على اإلطالق غير موافق موافق أوافق بشدة

 البند
 تك % تك % تك % تك %
%0 0 %68 21 %6 2 %26 8 1 
%48 15 %32 10 %19 6 %0 0 2 
%35 11 %29 9 %23 7 %13 4 3 
%35 11 %32 10 %32 10 %0 0 4 
%16 5 %52 16 %29 9 %3 1 5 
%23 7 %55 17 %13 4 %10 3 6 
%65 20 %32 10 %0 0 %3 1 7 
%35 11 %42 13 %23 7 %0 0 8 
%3 1 %29 9 %52 16 %16 5 9 

 اجملموع 22 %8 61 %22 115 %41 81 %29

من أطباء املؤسسة االستشفائية كانوا  %17أن ( :22)يتضح من خالل اجلدول رقم 
منهم موافقني بشدة  %22موافقني على أن أعماهلم تتطلب أن يتعلموا أشياء جديدة، و

منهم موافقون و بشدة على أن  %72على أن أعماهلم حتتاج كفاءة عالية ألدائه، وان 
فهم يوافقون و بشدة على أن أعماهلم شديدة  %74أعماهلم حتتاج إىل إبداع، أما 

فقون أن لديهم الفرصة لعمل أشياء خمتلقة، أما من األطباء موا %22التكرار، أما 
منهم % 40فهم يوافقون على أهنم لديهم إمكانيات يف حتسني عملهم، و 24%

على أن لديهم  احلرية % 72يوافقون وبشدة على أن قراراهتم تكون ذاتية يف أعماهلم، 
التأثري على  منهم غري موافقني على أهنم بإمكاهنم %74يف كيفية أدائهم ألعماهلم، أما 

 .سريورة عملهم
 :الممطلبات النفسية -6

من األطباء موافقون و بشدة على أن عملهم  32%من اجلدول نالحظ أن ما نسبته    
يوافقون وبشدة على أن مهنتهم تتطلب نوعا من  61%يتطلب السرعة يف األداء، أما 

، 39%ة ما نسبته الصالبة، أما إذا ما كان عملهم يتطلب العمل الكثري فقد وافق وبشد
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منهم أهنم غري  39%أما عما إذا كان عندهم الوقت الكايف الجناز أعماهلم فقد أكد 
يوافقون وبشدة على أن أعماهلم ال تتعارض مع  39%موافقني، باإلضافة إىل ذلك فان 

من  %17منهم يرون أن مهنتهم تتطلب الكثري من الرتكيز،  52%أعمال اآلخرين، أما 
وافقني على أن أعماهلم كثرية االنقطاع وحتتاج إىل العودة إليه الحقا،و األطباء غري م

غري موافقني على أهنم  12%موافقني أن أعماهلم  فيها نوع من احلركية،أما %48
 .يتباطؤون يف أعماهلم ألهنم جيب أن ينتظروا انتهاء اآلخرين

 الممطلبات النفسية يمثل اسمجابة أفراد العينة على كل بند وفق بعد(: 00)تجدول رقم 
 ال أوافق على اإلطالق غير موافق موافق أوافق بشدة

 البند
 تك % تك % تك % تك %

%32 10 %29 9 %16 5 %23 7 10 
%61 19 %29 9 %3 1 %6 2 11 
%39 12 %39 12 %13 4 %10 3 12 
%23 7 %23 7 %39 12 %16 5 13 
%39 12 %23 7 %32 10 %6 2 14 
%52 16 %39 12 %10 3 %0 0 15 
%23 7 %32 2 %37 10 %13 4 16 
%35 11 %48 15 %10 3 %6 2 17 
%29 2 %16 5 %32 10 %12 22 18 

 المجموع 22 %11 21 %21 84 %31 22 %38

 :المساندة االتجمماعية -2
 :الدعم السلمي - أ

من األطباء غري موافقني  على اإلطالق أن مسؤوليهم  %36من اجلدول نالحظ أن 
أما فيما  ص إذا كان مسؤوليهم يأخذون   ،ن مبن هم حتت إشرافهمبالعمل يهتمو 

،وخبصوص  أهنم  غري موافقني على اإلطالق %12كالمهم بعني االعتبار فقد أجاب 
أما فيما  ص أهنم موافقون وبشدة ، %12يتصرفون بعدوانية فقد أجاب  إذا رؤسائهم
منهم أهنم  غري موافقني ،  %10هم يقومون بتسهيل جمريات العمل فقد أجابيأن مسؤول

موافق على  لغري %12 أما سعي رؤسائهم إىل حتقيق العمل اجلماعي فقد جاءت
 .اإلطالق
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 يمثل اسمجابة أفراد العينة على كل بند وفق بعد الدعم السلمي(: 06)تجدول رقم 
 ال أوافق على اإلطالق غير موافق موافق أوافق بشدة

 تك % تك % تك % تك % البند
%6 2 %23 7 %37 12 %39 10 19 

%16 5 %16 5 %29 9 %39 12 20 

%35 11 %19 6 %26 8 %19 6 21 

%23 7 %19 9 %32 10 %26 8 22 

%19 6 %16 5 %29 9 %35 11 23 

 المجموع 49 %32 46 %30 29 %19 31 %60

 :زمالء العمل - ب
 على أن من األطباء موافقني %12إن نسبة ( 02) نالحظ من خالل هذا اجلدول رقم 

زمالئهم غري مؤهلني للقيام باملهام اليت يؤدوهنا، أما فيما  ص العدوانية يف العمل فقد 
يرون أن زمالئهم %79و  إن التعامل مع الزمالء يف العمل ميتاز بالعدوانية، %12وافق 

من األطباء يرون أن زمالئهم ال يشجعون العمل  %21يف العمل غري ودودين، 
 .يوافقون أن زمالئهم يساعدوهنم يف حتقيق العمل اجليدال  %72اجلماعي، 

 يمثل اسمجابة أفراد العينة على كل بند وفق بعد دعم الزمالء(: 02)تجدول رقم 
 ال أوافق على اإلطالق غير موافق موافق أوافق بشدة

 تك % تك % تك % تك % البند
%23 7 %39 12 %13 4 %26 8 24 
%42 13 %35 11 %16 5 %6 2 25 
%16 5 %12 22 %26 8 %21 1 26 
%41 11 %3 1 %49 12 %6 2 27 
%26 8 %3 1 %58 18 %13 4 28 
%10 3 %32 10 %45 14 %13 4 29 

 المجموع 21 %14 18 %12 62 %40 54 %35
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 :تحليل النمائج
ما يستشف من هذه التحاليل أن جل أطباء املؤسسة االستشفائية يعانون من 

املساندة )مصادره الثالثة حيث أن األبعاد اخلاصة بظروف العمل  ضغط مهين عايل، يف
متوسطاهتا كانت منبخفضة أما املتطلبات النفسية فقد  ( االجتماعية ، و حرية اختاذ القرار

كانت متوسطاهتا عالية، تقع يف جمال العمل اجملهد، ويرجع ذلك أن مهنة الطبيب مهنة 
عملها مساعدة اآلخرين، باإلضافة إىل الكثافة جمهدة، وهي من املهن اليت يتضمن صميم 

، وان الطبيبات هن من . يف العمل و عظم املسؤولية، ويعاين مهنيوها من اإلعياء املهين
 . يعنانني من الضغط أكثر من األطباء

أما خبصوص اخلربة املهنية فان الضغوط تكون عالية كلما كانت سنوات اخلربة 
ناقص حدهتا كلما زادت سنوات العمل وهذا راجع إىل  قليلة، أي أن هذه  الضغوط تت

املساندة االجتماعية اليت تزداد بزيادة خربة الفرد، أي انه مع مبرور الوقت  لق الفرد 
 رئيسي عامل العمل يف األفراد بني احلسنة عالقات مع زمالئه يف العمل، فالعالقات

 لديها ضغوط مهنية مرتفعة هي فئة أما الفئة اليت.حد سواء على التنظيمية الفردية للصحة
 .حديثي التعيني

هي تتعلق بعملية اختاذ القرار  من بني مصادر الضغوط اليت يتأثر هبا األطباء واليت
نتيجة أن أعماهلم حتتاج إىل التجديد كون مهنتهم تتطلب التحيني يف املعلومات من اجل 

من كفاءهتم مما يؤدي إىل إبداع مواكبة التطور احلادث يف جمال عملهم وبالتايل الرفع 
فيها، إضافة إىل ذلك أن أعماهلم تتميز بالتكرار هذا ما يؤدي إىل نوع من امللل على 
الرغم أن لديهم الفرصة لعمل أشياء خمتلفة، باإلضافة إىل أن لديهم إمكانيات من اجل 

ن ذاتية وهذا حتسني عملهم، أما خبصوص قراراهتم وحرية أدائهم ألعماهلم ،يف جمملها تكو 
 .و طبيعة عملهم اليت تتطلب يف معظم األحيان أن تكون سريعة ويف أوقاهتا 

أما يف ما  ص املتطلبات النفسية فاملصدر األول هو السرعة يف أداء أعماهلم كون 
أن أعماهلم متتاز بنوع  من الصالبة و اجلدية و العمل الكثري إذ ما قورنت بالوقت الالزم 

ه يتميز بعدم الكفاية، باإلضافة إىل القوة الكبرية املطلوبة من اجل الرتكيز يف للقيام هبا ألن
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عملهم فأعماهلم تتسم باالستمرارية واحلركية وعدم التأجيل هذا وطبيعة عمل األطباء  
 .الذي اخلطأ فيه يكلف الكثري

 أما بعد املساندة االجتماعية فهم يرون أن رؤسائهم يف العمل ال يهتمون مبن هم
حتت إشرافهم، حيث أهنم ال يأخذون كالمهم بعني االعتبار باإلضافة إىل أهنم يتصرفون 

 .بعدوانية وال يشجعون العمل اجلماعي ويقومون بعرقلة جمريات عملهم
أما ما  ص دعم زمالء العمل فهم يرون أن زمالئهم غري مؤهلني للقيام باملهام 

مي حيث أكدوا على وجود عدوانية يف العمل املوكلة هلم وهذا راجع إىل وجود صراع تنظي
 .وان زمالئهم غري ودودين وال توجد بينهم مساعدة وال ميتازون بروح العمل يف مجاعة

 :الموصيات
 .حتسني العالقات بني األطباء و مرؤوسيهم -
 .إجراء دورات تدريبية من اجل متكني األطباء من اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط -
الية بني األطباء ومرؤوسيهم وزمالئهم يف العمل، وحماولة خلق حتسني العملية االتص -

 .مناخ تنظيمي جيد
القيام بدراسات ومراجعات دورية، وتقييم مستمر للضغط املهين لدى األطباء  -

 .وحتديد املصادر املبختلفة املتسيبة يف إحداثه قصد جتنبها

 :قائمة المراتج 
دراسة ميدانية،  ضغوط النفسيةالمكيف م  ال، (0222)أمحد عيد مطيع الشبخانبة -

 .دار احلامد للنشر و التوزيع: ، األردن2ط

، (0222)خضري كاضم محو الفرجيات، موسى سالمة اللوزي، إنعام الشهايب  -
 .إثراء للنشر والتوزيع: ، األردن2، طالسلوك المنظيمي مفاهيم معاصرة

امل ضغوط العمل منهج ش ،(2221)الرمحان بن امحد بن حممد هيجان عبد -
 -معهد االدارة العامة  :السعودية ،2ط، لدراسة مصادرها ونمائجها وكيفية إدارتها

 .مركز البحوث
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محاضرات في ، (0220)عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، حممد بالل -
 .مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية: ، مصر2ط، السلوك المنظيمي

ومشكالته وأثره على الصحة الضغط النفسي ، (0221)عبيد، ماجدة هباء الدين -
 دار صفاء للنشر والتوزيع: ، األردن2، طالنفسية

، الضغوط المهنية وعالقمها بالصحة النفسية، (0221)عمر مصطفى النعاس -
 .اكتوبر 4جامعة :، ليبيا 2ط

السلوك المنظيمي والمحديات المسمقبلية ، (0221)حممد حسن حممد محادات -
 .دار حامد للنشر و التوزيع: دن، االر 2، طفي المؤسسات المربوية

، 2، طالسلوك المنظيمي في منظمات االعمال، (0220)حممد سلمان العميان -
 دار وائل للنشر : االردن

: ، اجلزائرالضغوط النفسية والمدرسية وكيفية مواتجهمها، (0222)منصور مصطفى -
 .دار قرطبة للنشر و التوزيع

دى النساء العامالت مصادر الضغط النفسي ل، (2222)نادية االشقر -
، رسالة دكتوراه غري الممزوتجات وغير الممزوتجات في القطاع العام في الزرقاء

 .منشورة ، كلية العلوم الرتبوية، اجلامعة االردنية
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 دور المربية المحضيرية في تنمية المهارات اللغوية لدى تالميذ السنة األولى ابمدائي
لسنة األولى ابمدائي الملمحقين وغير الملمحقين دراسة ميدانية مقارنة بين تالميذ ا) 

 (بالمربية المحضيرية ببعض مدارس مدينة مسمغانم
 بوثليجة رمضان

 قيدوم أمحد. د
 جامعة مستغامن

 :الملخص
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور الرتبية التحضريية يف تنمية املهارات       

األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن، واشتملت عينة الدراسة  اللغوية واملعرفية لدى تالمذة السنة
، 0227/0222خالل املوسم الدراسي ( ذكر 242أنثى،  249)تلميذا  122على 

واستبخدمت أداتني لقياس املهارة اللغوية، أسفرت نتائج الدراسة على وجود أثر دال 
االستماع، )ات اللغوية إحصائيا ملتغريي اجلنس وااللتحاق بالرتبية التحضريية على املهار 

 .(القراءة، التعبري، الكتابة
املهارات اللغوية، مهارة االستماع، مهارة  الرتبية التحضريية، :الكلمات المفماحية 

 .ة، مهارة التعبري، مهارة الكتابةالقراء
Abstract: 

            The objective of my study is to know  the role of 

preschool education in the development of language skills 

among students in the first year of primary school belonging to 

the town of Mostaganem. 

The sample of this study consisted of 355 pupils (186 girls, 179 

boys) in the school year 2013/2014. and we use two types of 

tests to measure language and cognitive skills acquired. the 

conclusion of our study indicates a significant way, the 

influence of pre-school of acquisitions in language skills among 

pupils in the first year of primary namely, (listening, reading, 

writing...).  

Keywords : preschool, the langage ability, l’estening, reading, 

written expression, the writing.   
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 :مقدمة البحث
لقد أصبحت مرحلة الرتبية التحضريية يف اجلزائر حمطة مهّمة يف حياة الطفل الرتبوية 

ستمرار يف اإلقبال عليها عند والنفسية واالجتماعية، تساعده على تقبل البيئة املدرسية واال
التحاقه بباقي مراحل التعليم االبتدائي وما بعده، وهي تتماشى مع مرحلة النّمو املمتدة ما 
بني الرابعة والّسادسة من العمر اليت تعّد مرحلة حرجة يف منو شبخصية الطفل وتطّورها 

 .نفسيا، اجتماعيا، وجدانيا ومعرفيا 
اما ملحوظا لدى األخصائيني وحىت اآلباء، ألن كما تشكل مرحلة الطفولة اهتم

الطفل يف هذه املرحلة يكتسب كثريا من معارفه واجتاهاته ومهاراته وقدراته، ومن بني هذه 
ت اللغوية واملعرفية اليت تتضمن املهارة على الكالم والكتابة وفهم الرموز ااألخرية جند املهار 

 .الفرد الشائعة يف لغة اجلماعة اليت ينتمي إليها 
 : وهناك دواعي ودوافع كثرية جعلتنا خنتار املوضوع نذكر منها

 .ظهور الرتبية التحضريية و بداية تعميمها  -2
مدى تكامله مع ديد املسطر للرتبية التحضريية و حماولة الكشف عن الربنامج اجل -0

 .األوىل ابتدائي برنامج السنة 
دة من مراحل اهلرم التعليمي معرفة دور الرتبية التحضريية باعتبارها مرحلة جدي -1

 .باجلزائر
مدى ارتباط هذا املوضوع بالتعليم االبتدائي يف اجلزائر الذي من شأنه أن يساعــد  -7

املربني على اإلملام باخلصوصيات الرتبوية والبيداغوجيـة للسنـة التحضريية وزيادة يف 
 . تبصريهم مببختلف جماالت األنشطة املمكنة

ظام الرتبوي الذي تشكل الرتبية التحضريية نظاما فرعيا املسامهة يف إصالح الن -2
 .منـه
سبب آخر شّجعنا على اختيار هذا البحث، وهو وجود صعوبات يف امليدان،  -9

ولكـون املوضوع من أبرز املواضيع اليت ستواجه املفتشني أو املشرفيـن الرتبويني يف ميـدان 
ة حديثـة عهـد باجلزائر ومل ينل هذا العمل مستقبال هذا إىل جانب أّن الرتبية التحضريي

 .املوضوع حقه من الدراسـة والّتعريـف، فأردنا أن نلقـي مزيدا من الضـوء عليـه
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 إشكالية البحث: أوال
من منطلق اإلميان بأمهية الرتبية قبل املدرسية ودورها يف بناء شبخصية الطفل 

فقد أقر القانون التوجيهي للرتبية واالرتقاء بتنشئته االجتماعية وتأهيله للتعليم املدرسي، 
بأن السنة التحضريية جزء من "ضمن فصله الثاين،  0221يناير  01املؤرخ يف  27/21

تسهر الدولة على " :من نفس القانون على 72، كما نصت املادة "التعليم األساسي
تطوير الرتبية التحضريية وتواصل تعميمها مبساعدة اهليئات واإلدارات واملؤسسات 

، لذا واصلت وزارة الرتبية الوطنية جمهوداهتا "العمومية واجلمعيات وكذا القطاع اخلاص
سنوات أينما كانوا جتسيدا ملبدأ اإلنصاف بني اجلهات وذلك  22قصد تعميمها ألطفال 

بالتعاون مع القطاع اخلاص والنسيج اجلمعيايت، وقد تطورت تبعا  0222يف آفاق سنة 
دد املسجلني للسنة األوىل ابتدائي الذين استفادوا من الرتبية قبل لذلك نسبة التالميذ اجل

 .، يف والية مستغامن0227سنة   %42إىل  0221سنة  %02التحضريية من 
تعترب اللغة وظيفة معرفية من املستوى العايل، فالعجز اللغوي هو من املؤشرات 

 Holland, et)ر منائي املبكرة على اإلعاقة العصبية، واليت تذكر أحيانًا بأهنا تأخ
All. 2007 ) ( أو ممرات)وتعزى حالياً بأهنا عدم تكون أو قلة تكون ارتباطات عصبية

ميكن أن بني خاليا الدماغ، وأحياناً حيدث العكس، عدد من الوظائف العصبية املكتسبة 
اجتة عن الصرع، واجللطة الدماغية، والتورم، واجلروح الدماغية الن :تؤثر سلبًا يف اللغة مثل

عند البالغني أن   (FMRI)الصدمات، وقد بينت دراسات الرنني املغناطيسي الوظيفي 
ويف املناطق " "inferior frontalوظائف اللغة تكون يف اجلهة األمامية السفلية 

؛ واللغة تكتسب " tempor-oparietal posterior"اخللفية املسماة باإلجنليزية بـ
اصل بني الطفل وبيئته  ومن خالهلا تتشكل مفاهيمه وتصوراته أمهيتها من كوهنا وسيلة تو 

  .، وعن موقف اآلخرين منه، وعن بيئته(معرفيا)عن نفسه 
إّن أفضل مراحل اكتساب اللغة  تقع ما بني عامني وسن البلوغ، واالهتمام بدراسة 

غة على ميكننا من بناء طرق تعليم الل -وهو اللغة -الطفل يف أهم مظهر من مظاهر حياته
 . أساس سليم وقومي انطالقا من بيئة الطفل األسرية واملدرسية
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وتعد هذه املرحلة املبكرة من أخصب مراحل العمر يف حياة اإلنسان، وهـي مرحلة 
جوهرية وتأسيسية تعتمد على مراحل النمو األخرى، ومن خصائصها أن النمو يكون 

لعصيب  ضـع ألقصى سرعـة منو له يف فيها سريًعا وحساًسا من مجيع النواحي، فاجلهاز ا
٪ من النمو العقلي يتم يف هـذه املرحلـة، كما أن 12السنوات اخلمس األوىل، فحوايل 

هـذه املرحلة هي مرحلة منو اللغة والعاطفة والعالقات االجتماعية  وأي اختالل يطرأ يف 
فل العاجلة هذه املرحلة وال يكشف ويعا  يف الوقت املناسب يقلل من قدرات الط

واآلجلة؛ وإذا كانت مرحلة الرتبية التحضريية مهمة النطالقة الطفل يف التعليم االبتدائي 
خاصة يف اجلانب املتعلق باملهارات اللغوية، فإّن دراسة هذا اجلانب يعني اآلباء خاصة يف 

 . لمهافهم دور الرتبية التحضريية يف اكتساب اللغة كأساس لباقي املعرفة لدى أبنائهم وتع
وحياول الباحث التعرف على دور الرتبية التحضريية يف تنمية املهارات اللغوية 
واملعرفية لدى تالميذ السنة األوىل ابتدائي، وبالتايل فإن إشكالية البحث متحورت يف 

 :السؤال الرئيسي التايل
ية هل هناك أثر لممغيري االلمحاق بالمربية المحضيرية والجنس على المهارات اللغو 

لدى تالمذة السنة األولى ابمدائي بمدينة ( االسمماع، القراءة، المعبير والكمابة)
 مسمغانم ؟

 :ومنه تفرعت األسئلة التالية 
هل هناك أثر ملتغريي االلتحاق بالرتبية التحضريية واجلنس على مهارة اإلستماع  -0

 لدى تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن ؟
تغريي االلتحاق بالرتبية التحضريية واجلنس على مهارة القراءة هل هناك أثر مل -6

 لدى تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن ؟
هل هناك أثر ملتغريي االلتحاق بالرتبية التحضريية واجلنس على مهارة التعبري  -2

 لدى تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن ؟
اق بالرتبية التحضريية واجلنس على مهارة الكتابة هل هناك أثر ملتغريي االلتح -4

 لدى تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن ؟
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 أهمية البحث: ثانيا
تكمن أمهية املوضوع يف توضيح دور الرتبية التحضريية يف تنمية املهارات اللغوية 

ومن  ،لتعليميلدى تالميذ السنة األوىل ابتدائي، على اعتبارها أوىل درجات السلم ا
خالله يكتسب الطفل املقومات األساسية للتعلم واالستعداد النفسي ملواصلة املسار 

 .التعليمي مستقبال
 أهداف البحث: ثالثا

 : يهدف البحث احلايل لتحقيق ما يلي
التعرف على مدى أمهية الرتبية التحضريية كحلقة وصل بني البيت واملدرسة يف تنمية  -2

 .ى الطفل املهارات اللغوية لد
هدفنا من وراء إجناز هذا البحث أن يكون أداة مساعدة على قراءة املنهاج وفهمه  -0

 .وحسن تنفيذه
التعرف على الفروق بني التالميذ املستفيدين وغري املستفيدين من الرتبية التحضريية  -1

 .يف املهارات اللغوية
 .معرفة ماهية الرتبية التحضريية -7
 .لرتبية التحضرييةالتعرف على برنامج ا -2
 .تسليط الضوء على مراحل النمو ومشاكله يف مرحلة الطفولة -9

 فرضيات البحث: رابعا
االستماع،  ةمهار  هناك أثر ملتغريي االلتحاق بالرتبية التحضريية واجلنس على -0

 .لدى تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن 
القراءة، لدى  ةمهار  ريية واجلنس علىهناك أثر ملتغريي االلتحاق بالرتبية التحض -6

 .تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن 
التعبري، لدى  ةمهار  هناك أثر ملتغريي االلتحاق بالرتبية التحضريية واجلنس على -2

  .تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن
الكتابة، لدى  ةمهار  هناك أثر ملتغريي االلتحاق بالرتبية التحضريية واجلنس على -4

 .تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة مستغامن 
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 حدود البحث: خامسا
دور الرتبية التحضريية يف تنمية "يتحدد هذا البحث بالعنوان الذي سيتناوله 
وبالعينة اليت مشلت تالميذ السنة " املهارات اللغوية لدى تالمذة السنة األوىل ابتدائي

، 0227/0222دارس مدينة مستغامن خالل املوسم الدراسي األوىل ابتدائي ببعض م
 .وباألداة املتمثلة يف مقياس املهارات اللغوية

 المصطلحات األساسية في البحث: سادسا
هي تلك الرتبية املبخصصة لألطفال الذين مل يبلغوا سن " :المربية المحضيرية  . أ

 .جه هلذه الفئةالقبول اإللزامي يف املدرسـة وتعين خمتلف الربامج اليت تو 
املهارة هي األداء املتقن القائم على الفهم واالقتصاد يف : اللغوية  اتالمهار  . ب

الوقت واجلهد املبذول، وهي السهولة والسرعة والدقة يف أداء عمل ما بعد 
االسمماع، المعبير  :وتشمل مهارات اللغة. تعلمه مع اقتصاد  يف اجلهد

 .، القراءة، الكمابة(الحديث)
املهارة اللغوية إجرائيا يف البحث بالدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف االستبيان وتعرف 

 .املعد لقياسها 
هو حمور العملية التعليمية التعلمية وهو كل من يدرس بقسم السنة  :الملميذ . ت

 .0227/0222األوىل ابتدائي مبدارس مدينة مستغامن خالل املوسم الدراسي 
الدراسة احلالية بأنه املكلف بتدريس قسم السنة  ويعّرف املعلم يف  :المعلم . ث

 (.0227/0222)األوىل ابتدائي خالل املوسم الدراسي 
 اإلطار النظري: سابعا
I. المربية المحضيرية: 

مينح التعليم التحضريي يف مؤسسات موضوعة حتت الوصاية الرتبوية  :تعريف -2
داد الطفل ملرحلة ما قبل املدرسة إع" واملقصود بالتعليم التحضريي . للوزير املوكل بالرتبية

وتنشئته قبل السن اإللزامي للدخول للمدرسة وتلقيه بعض اخلربات واملعلومات إضافة إىل 
وبعض مبادئ القراءة . حماولة تنمية قدراته العقلية واحلسية واحلركية والعناية الصحية

 ( .29وزارة الرتبية الوطنية، )   والكتابة واحلساب
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غيريا أساسيا يف سلم اهلرم التعليمي باجلزائر حدد املرسوم الرئاسي يعترب ظهوره ت
مدة الدراسة يف مرحلة التعليم 2249أفريل  22الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 

أما لغة املدرسة التحضريية اللغة . التحضريي عامني قبل االلتحاق باملدرسة االبتدائية
ملرسوم الرئاسي مينح التعليم التحضريي باللغة من ا 22العربية وحدها حيث نصت املادة 

العربية فقط و ترك احلرية املطلقة للمؤسسات واهليئات العمومية واجلماعات واملنظمات 
اجلماهريية اليت تريد املسامهة يف مدارس التعليم التحضريي، أن أطلق عليها اسم الذي 

 .تريده
لرتبية للمرحلة األوىل جيوز ملفتش ا: قسم التعليم التحضريي يف امللحقة -0

والثانية أن يطلب فتح قسم التعليم التحضريي يف امللحقة ويرسل الطلب إىل مدير الرتبية 
 :بعد ما يتأكد املفتش من(مصلحة الدراسات واالمتحانات)

 .طفل على األقل 22عدد األطفال    -
يسجل . وجود معلمة ذات كفاءة مهنية تتسم بالصرب واحلنان وحب الصغار   -

ر فتح قسم األطفال يف خريطة املدرسة امللحقة، كما يقبل األطفال الذين مق
 . سنوات كاملة 2ترتاوح أعمارهم بني 

إن املدرسة التحضريية ال ميكن أن تكون بديال : أهداف التعليم التحضريي -1
عن البيت، وإمنا هي مكملة له يف أداء املهمة بالنسبة للطفل ألهنا تعمل على تزويده 

ريدة وجديدة عن طريق فرص االختالط املنظم مع األقران ويقع على عاتقها خبربات ف
 :بلوغ األهداف الرتبوية التالية

أن تنمي يف الطفل شعوره بالثقة يف نفسه ويف اآلخرين بتوفري الفرص له للتعبري عن  -
 .نفسه حبرية دون أن تشعره بعقدة الذنب إذا كان تعبريه ال يتفق مع قيم الكبار

يف الطفل نزوعه إىل االستقالل وتشعره أنه شبخص قادر على أن يقرر ما  أن تنمي -
على أن تعلمه يف نفس الوقت أن هناك حدود ال يستطيع ختطيها  ،يتعلق بنفسه

وأشياء هي من حق غريه وليس من حقه، وأن هناك آداب عامة وقواعد سلوكية يلتزم 
 . هبا الكبار
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تمكن بواسطتها استكشاف بيئته وحميطه، أن توفر للطفل املواد املناسبة اليت ي -
الغري مبمارستها،  فالطفل يبدأ مبعرفة بيئته من خالل التجارب اليت ميارسها، أو يراقب

 .فهو يتفحص و ترب بإرادته كل جديد بشغف زائد
أن تنمي يف الطفل رغبته يف العيش مع اآلخرين واملشاركة يف نشاطاهتم مث يتعلم أن  -

نشاط واآلخرون دورهم أيضا ، فيقبل فكرة التعاون واملشاركة يكون له دور يف كل 
ويبتعد عن األنانية والفردية ومع ازدياد ثروته اللغوية يصبح أقدر على اإلفصاح عن 

 .حاجاته ورغباته على االتصال باآلخرين وتوضيح أفكاره وعلى حل مشاكله
تهي مبجرد دخوله املدرسة فدورهم ال ين ،أن تزود اآلباء باخلربة واملعرفة عن أبنائهم -

 .التحضريية
من مهام املدرسة التحضريية أن متأل نفوس األطفال حبب كل ما هو مجيل يف احلياة  -

 .ويف الفنون، فتثري عامل الطفل العقلي وتسمو خبياله وشعوره
أن تعد الطفل وهتيئه حلياته الدراسية املقبلة، وكل ختطيط يف املدرسة التحضريية  -

الئم الذي يكشف لى هذا األساس، فالطفل حباجة إىل توفري املناخ املجيب أن يقوم ع
كما ،ظم ويعىن بصحته اجلسمية والنفسيةومواهبه ويساعده على التفكري املنه عن قدرات

 .يعمل على إزالة ما قد يشعر به من خوف أو رهبة حيث يرتك البيت
من حوله املناسبات أن تنمي يف الطفل حب العطاء من نفسه ومما ميلك، وأن تنمي  -

 .اليت جتعله يألف مبدأ األخذ والعطاء يف احلياة
أن تعىن املدرسة التحضريية بتطوير العمل، على تعويد الطفل كيف يعتين بصحته  -

 .ويصوهنا من املرض وإكسابه عادات صحية حبيث تصبح العناية جبسمه عادة يومية
تطور إدراكه وانتباهه، وعلى أن تعىن بتنمية قوى الطفل العقلية وتضع ثقلها على  -

 .ختيله وتفكريه باإلضافة إىل تطور لغته
سواء كانت قدرة لغوية أو بالرسم أو املوسيقى  ،أن تنمي قدرة الطفل على التعبري -

 .والتمثيل، على أن أكثر اهتمامه يقوم على الرتكيز يف تنمية القدرة على التعبري اللغوي
فال وتعمل على إفهام الطفل بأن الكبار هم أن تنمي االجتاه العاطفي عند األط -

 . أناس يعملون معه بوعي وبروح املساعدة االجيابية بأهنم حيبونه
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II. المهارات اللغوية: 
هي األداء املتقن القائم على الفهم واالقتصاد يف الوقت : تعريف المهارة  -0

على األداء هي القدرة :"واجلهد املبذول، وتعرف املهارة يف موسوعة علم النفس احلديث
املنظم واملتكامل لألعمال احلركية املعقدة، بدقة وسهولة، مع التكيف مع الظروف املتغرية 

وهي السهولة والسرعة ( 044، 0220موسوعة علم النفس احلديث،) "احمليطة بالعمل
 .والدقة يف أداء عمل ما بعد تعلمه مع اقتصاد  يف اجلهد

لينا املرور أوال للتعرف على نظرية االتصال وأركاهنا وللحديث عن املهارات اللغوية لزاما ع 
 -والوسيلة هي اللغة. اخل....9املرسل، املرسل إليه،الرسالة، الوسيلة: األساسية املتمثلة يف

وهي هدفنا املقصود يف هذا الصدد، ألن التواصل ال  -ألفاظها وتراكيبها احلاملة للمعاين
واملرسل ال يكون إال . رها الطرفني األساسينييكون إال بني مرسل ومرسل إليه، باعتبا

وعليه تتشكل . ال يكون إال مستمعا أو قارئا( املستقبل)متكلما أو كاتبا، واملرسل إليه 
القراءة )عندما يكون اخلطاب مباشرا و( االستماع والكالم: )اللغة من أربع مهارات، هي

انطالقا من نظرية االتصال واحلديث عن هذه املهارات األربع يكون بدأ (. والكتابة
وأركاهنا األساسية اليت ال خترج على أن اإلنسان إما متحدثا أو مستمعا، وإما كاتبا أو 

(. الكتابة -القراءة  -الكالم  –االستماع : )وتلك عينها املهارات األساسية األربع. قارئا
 .ميكن التطرق إليها يف مواضعها -والشك–ألن هناك مهارات أخرى 

 :مل المي تساعد على تطوير المهارةالعوا -6
 : املمارسة والتكرار -أ

 : الفهم وإدراك العالقات والنتائج -ب 
 : التقومي -ت
 : القدوة احلسنة -ث
 :التشجيع والتعزيز -ج

ولكي يكتسب املتعلم املهارات اللغوية البد للمدرس من أن يعزز أداءه اللغوي ويشعره 
 (. 22-2211،14السيد،) .جاحبالنجاح ألن النجاح يؤدي إىل الن
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 :                                                                                                                   أنواع المهارات اللغوية -2
ويدرس االستماع عادة بطريقة مباشرة أو مع نشاط آخر، خاص يف : أ ــ مهارة االسمماع

 (.91، 94، 0222كرميان، إميلي،   ).واملدرسة االبتدائيةرياض األطفال 
التمكن من مهارة احلديث له أمهية بالغة، باعتبارها من أوسع : ب ــ مهارة الحديث

النوافذ اليت ميكن أن نطل منها على قدرات الطفل ومدى استيعابه للبخربات اليت تعرض 
قبل، فإذا كانت مهارة احلديث طبعة هلا، كما أهنا أداة التفاعل االجتماعي كما ذكرنا من 

يف فم الطفل جاء التفاعل االجتماعي يسريا، ومسار الطفل فيه سلسا، ومما الشك فيه 
أن مهاريت االستماع واحلديث ال تقتصران على جمال التنمية اللغوية فقط، وإمنا متتدان 

 .قدمة هبالتشمال معظم النشاط يف الروضة وتتدخال يف كافة اخلربات الرتبوية امل
نا، يبدو أن لعب األطفال يف املدرسة أو مع األخ أو األخت أكرب س: ت ــ مهارة القراءة
، ولعب مباريات الكلمات هي طرق قوية لكسب السيطرة "األناشيد" وإيقاعات القراءة 
وكذلك درجة اإلثارة والتشويق يف سرد الروايات وقراءهتا يف صحبة  .على اللغة املكتوبة

هذه الذكريات من القراءة والكتابة  .أو اجلد أو األخ أو األخت أكرب سنااآلباء 
وهي تكشف أيضا قدرا  . الناجحني هي تذكرة بأن معرفة القراءة هي نشاط اجتماعي

 .كبريا من نطاق التجارب، واليت تقدم لألطفال يف دور احلضانة أو الفصل الدراسي
أسسها وقواعدها يف اللغة املنطوقة، وحنن يف إن تنمية الكتابة هلا : ث ــ مهارة الكمابة

حاجة إىل  إعطاء األطفال الفرص الستكشاف الكتابة ألغراض مقنعة هلم وبذلك تكون 
ممارسة األطفال للكتابة خارج املدرسة ألسباب حقيقية، حتتاج الكتابة لرؤيتها كطريقة 

تماع واألهداف تشكل متميزة للتعبري عما جيب أن يقوله األطفال، وإجياد مدى من االس
مصدر اإلبداع املدرس، وعندما يعلم األطفال أن عملهم سوف يقرأ، وسوف يرى، أو 
يعرض أو ينشر بطريقة ما، فإن ذلك سوف يشجع األطفال الذين على استعداد ألسباب 
حقيقية للبخط اليد املتقن، وكلما أصبح األطفال أكثر جتربة بتزايد مدى كتاباهتم، فسوف 

نه ميكن أيضا استبخدام الكتابة ألغراض مثل التنظيم، التعليم، التفكري، وتلك يكتشفون أ
وعندما ينبخرط األطفال الصغار يف الكتابة ألغراضهم  .األمور أقل اعتمادا على االستماع

 .فإهنم سوف يستكشفون أيضا مسات ومصطلحات نظام لغتهم. اخلاصة هبم
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 الدراسات السابقة: ثامنا
دراسات اليت تناولت جانب أو أكثر من جوانب الدراسة احلالية توجد العديد من ال

 :ونذكر من على سبيل اإلجياز ال احلصر تلك اليت تناولت صلب موضوع حبثنا ومنها
 يف بالروضة االلتحاق أثر "بعنوان(: 0222/0224)دراسة تجاتجة محمد أو بلقاسم 

 رياض بأمهية التعريف منها واليت اهلدف "اجلزائري الطفل لدى الذهين االستعداد تنمية
 طفال 142 الطفل لدى عينة من لدى الذهين منو االستعداد يف تأثريها ومدى األطفال
 " اختبار ومستبخدما  التجرييب متبعا فيها املنهج شبه ابتدائي، أوىل بالسنة يدرسون وطفلة
 أنإىل   توصل من خالهلا. سبخاروف فيقوتسكي املصمم من قبل" التعليمية التجربة
 الضابطة العينة أطفال عن يتميزون ( بالروضة التحقوا الذين) التجريبية العينة أطفال

 التعبري على االجناز وبقدرهتم سرعة ودقته، و حسن األداء يف (بالروضة يلتحقوا مل الذين)
 برياض التحاقهم أن يؤكد الذي اآلمر واضحة و سليمة وبلغة أعمال من به يقومون عما

 اجملموعة من أقراهنم عكس لديهم، للتعلم الذهين االستعداد على ظهور أثريت له األطفال
 عما التعبري يف أو التجربة يف منهم املطلوبة املهام أداء صعوبات يف عانوا الذين الضابطة
 . اللغة باستبخدام به يقومون

 يف جترييب برنامج بناء " بعنوان(: 6111/6110)دراسة تجاتجة محمد أو بلقاسم 
 اهلدف منها بناء" الروضة  – املدرسي التعليم قبل ما مرحلة ألطفال الرياضية هيماملفا

 العدد، مفاهيم وحدة العدد، قبل ما مفاهيم وحدة : تشمل الرياضيات يف تعليمية وحدة
 طفلة و طفال 38 عينة مشلتلدى . اهلندسية األشكال و التبولوجية وحدة املفاهيم

شبه التجرييب، فكانت  أشهر متبعا املنهج 6 و نواتس5 و 5 بني ما أعمارهم ترتاوح
 نشاطات حمتوى املدرسي التعليم قبل ما مرحلة أطفال تدريس نتائج الدراسة إىل أن

 و املفاهيم تلك من لكثري تعلمهم و إكساهبم يف قد ساهم املقرتح التعليمي الربنامج
 املفاهيم لتعلم عداداست على املرحلة يتوفرون هذه أطفال أن أي . منها االستفادة
 املعريف النمو مع العديدة يف نشاطاته يتوافق املقرتح الربنامج أن و ، اهلندسية و التبولوجية
 . الروضة ألطفال
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 0قياس الكفاءة اللغوية للطفل، من "  بعنوان(: 6111/6112)دراسة قادري حليمة 
ترتاوح أعمارهم من  قياس الكفاءة اللغوية لألطفال الذين اهلدف منها".سنوات 2إىل 

سنتني إىل هناية مخس سنوات، وحماولة إجياد االرتباط بني متغري الكفاءة اللغوية ومتغريات 
 022قوامها  أخرى كاملستوى التعليمي للوالدين، ورتبة الطفل وعدد اإلخوة، لدى عينة

غوية وهي ستبخدمة فيها اختبار الكفاءة اللم .طفال يف مرحلة ما قبل املدرسة مبدينة وهران
أداة لقياس قدرة الطفل على فهم وإنتاج الكلمات فكانت من بني النتائج اليت توصلت 

ـــ هناية  0إليها الباحثة أنه يوجد تنوع يف االستعمال اللغوي لدى أطفال أعمارهم من 
ويوجد ارتباط بني املستوى التعليمي لألب والكفاءة اللغوية عند أطفال . مخس سنوات

الثة من العمر، يف حني ال يوجد أي ارتباط بني نفس املتغريين عند سن الرابعة الثانية والث
 .واخلامسة وهناية مخس سنوات

 تعليق على الدراسات السابقة
من خالل التمحص يف عناوين الدراسات السابقة جند أن دراسة كل من حممود 

( 2212)ودراسة وحيد إمساعيل ( 2241)ودراسة النقشبندي ( 2229)رضوان 
عملت على البحث يف لغة الطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية؛ أما دراسيت كل 

فاجتمعتا للتعرف على أثر ( 0221)، وأمحد صومان (2227)من جاجة حممد 
االلتحاق بالروضة من عدمه يف تنمية االستعداد الذهين للطفل ما قبل املدرسة من جهة؛ 

 .ن جهة أخرىوتنمية مهاريت القراءة والكتابة م
( 2219)وليلى أمحد ( 2212)كما اشرتكت دراسات كل من راتب السعود 

وديكدر يف تناول معجم املفردات اللغوية للطفل يف مرحلة ما ( 2209)ومادورا مسيث 
 .قبل التعليم املدرسي

ودراسة أرفني ( 2214)وتعرضت دراسة كل من نينامونتس، وروبرارين جيول 
 .   اللعب كتقنية يف تنمية النمو اللغويإىل دور ( 2222)سوزان 

أما فيما  ص عينة الدراسة فقد اشتملت على أطفال ما قبل املدرسة يف مجيع 
اليت ضمت ( 2221/2227)الدراسات السالفة الذكر ما عدا دراسة جاجة حممد 

؛ كما أن هناك دراسات (0221)تالميذ السنة األوىل ابتدائي، ودراسة أمحد صومان 
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أثر االلتحاق بالتعليم ما قبل املدرسي من عدمه يف تنمية املهارات املعرفية واللغوية  تناولت
وهذا يف دراسيت ( مل يلتحقوا)وعينة ضابطة ( التحقوا بالرتبية التحضريية)لدى عينة جتريبية 

وكان اختيار العينة (. 0221)، ودراسة أمحد صومان (2221/2227)جاجة حممد 
ودراسة قادري ( 2212)يف دراسات كل من وحيدة إمساعيل  بطريقة عشوائية قصدية

 (.0221)، ودراسة أمحد صومان (0222)
( 2241)أما فيما  ص النتائج املتوصل إليها؛ فقد اتفقت دراسيت النقشبندي 

على أن اإلناث يتفوقون على الذكور من حيث الكفاءة اللغوية؛ ( 0222)وقادري 
وأمحد صومان ( 0222)و( 2227)حممد  وأمجعت نتائج دراسات كل من جاجة

على أمهية التعليم ما قبل املدرسي يف منو املهارات اللغوية واملعرفية؛ وبينت ( 0221)
 .يف دراستها على وجود تنوع يف االستعمال اللغوي هلذه الفئة( 0222)قادري 

كما أظهرت دراسة نفس الباحثة على وجود ارتباط بني املستوى التعليمي لألم 
يف ( 2212)ألب والكفاءة اللغوية ألطفال التعليم ما قبل املدرسي؛ وتوصل سعود وا

أن األطفال امللتحقني برياض املناطق ذات امليزة االقتصادية واالجتماعية العالية  دراسته
يتفوقون يف متوسط الكلمات عن األطفال امللتحقني برياض املناطق ذات املستوى 

جتماعي املتوسط وأرجع ذلك البيئة الثقافية واخلربات املتاحة؛ وركزت االقتصادي واال
على اجلانب اللغوي هلؤالء األطفال ( 2241)والنقشبندي ( 2229)دراسة رضوان 

أن األطفال ( 2227)حجم الكلمات ونوعها؛ وأكدت دراسة جاجة حممد  واملتمثل يف
مل يلتحقوا هبا يف حسن األداء ودقته الذين التحقوا بالروضة يتفوقون على نظرائهم الذين 

وسرعة اإلجناز والقدرة على التعبري عن ما يقومون به من أعمال بلغة سليمة وواضحة؛  
ودراسيت ما ( 2212)ودراسة وحيدة إمساعيل ( 2241)كما ذكرت دراسة النقشبندي 

 .إىل أن معجم لغة الطفل يزداد بتقدم الطفل يف العمر( 2209)دورا مسيث 
إىل أمهية حمتوى الربنامج التعليمي املقدم ( 0222)دراسة جاجة حممد  توتوصل

كما أشارت ألطفال ما قبل املدرسة يف إكساهبم الكثري من املفاهيم التبولوجية واهلندسية،  
على دور مناذج اللعب املعريف االجتماعي يف تنمية ( 2214)دراسة نينامونتس وجيول

              .سهم والكشف عن ميوهلم الكامنة وتوسيع نطاقهاقدرة األطفال على التعبري عن أنف
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 اإلتجراءات المنهجية للبحث : اتاسع
املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي الذي يعرف على  :منهج البحث .2

على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة يف  ستقصاء ينصبانه كل ا
احلاضر، بقصد تشبخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها، أو بني ظواهر 

 .(202، 2217، تركي) تعليمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى
انه اكتشاف الواقع كما وهي أيضا تندرج يف إطار الدراسات املسحية، ويعرف على       

هو، واملسح إما على عينة متثل اجملتمع متثيال إحصائيا صحيحا فيصبح مسحا بالعينة، أو 
 .(212، 2217، تركي) أن ميتد للمجتمع كله فيصبح حصرا

تكون اجملتمع األصلي للدراسة من التالميذ الذين  :مهاعينو  الدراسةمجمم   .0
تلميذا وتلميذة سحبت منه عينة  1222قدر بـ يدرسون بقسم السنة أوىل ابتدائي وامل

توضح  .من جمتمع الدراسة ككل %22تلميذا أي ما نسبته  122الدراسة  بواقع 
  :اجلداول أدناه مميزات عينة الدراسة

 .يوضح توزي  عينة الدراسة حسب الجنس: (10)تجدول رقم            
 اجملموع ذكور إناث الجنس
 122 242 249 العدد
 222 22.70 72.21 ة المئوية ٪النسب

 72.21تلميذة بنسبة  249)يتضح من اجلدول أن عدد إناث عينة الدراسة 
بفارق قدره أربعة ( %22.70تلميذا بنسبة 242)أكرب من عدد الذكور فيها ( %
 .من جمموع أفراد عينة الدراسة ككل %2.17أفراد أي ما نسبته ( 21)

 .نة الدراسة حسب االلمحاق بالمربية المحضيريةيوضح توزي  عي: (16)متجدول رق
 اجملموع مل يلتحق التحق االلمحاق بالمحضيري

 122 222 229 العدد
 222 77.41 22.00 النسبة المئوية ٪

تلميذ  229)يتضح من اجلدول أن عدد التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضريية 
تلميذ بنسبة  222)مل يلتحقوا  أكرب من عدد التالميذ الذين(  %22.00بنسبة 

من جمموع أفراد عينة  %22.70تلميذ أي ما نسبته ( 14)بفارق قدره ( 77.41%
 .الدراسة ككل



قيدوم.أ. بوثليجة، د.ر...........المالميذلدى  دور المربية المحضيرية في تنمية المهارات اللغوية   

 

251 

استبيان املهارات اللغوية من قبل الباحث ومت صمم للدراسة احلالية : أداة الدراسة .2
 :التأكد من صدقه بثالث طرق

 ن حمكما من ذوي االختصاص مت توزيع االستبيان على عشري: صدق المحكمين
يف جمال علم النفس وعلوم الرتبية بصفة عامة، حيث مت حسب آرائهم إبقاء ما كانت 

 .92نسبة االتفاق على إبقائه من قبل احملكمني تفوق أو تساوي 
 حلساب الصدق التمييزي مّت استعمال طريقة املقارنة الطرفية؛ : الممييزي الصدق

ني مّت سحبهما من طريف الدرجات على استبيان املهارات حيث مّتت املقارنة بني عينت
تلميذا وتلميذة بواقع  00اللغوية لعينة الدراسة االستطالعية؛ حجم كل عينة يساوي 

لداللة الفرق بني املتوسطني " ت"كانت قيم ف (.12=ن)من العينة الكلية  04%
أن استبيان  ما يؤكد. (α =2.222)دالة إحصائيا عند مستوى داللة  احلسابيني للعينتني

املهارات اللغوية يتميز بقدرة كبرية على التمييز بني املرتفعني واملنبخفضني يف املهارات 
 .اللغوية األربعة ويف الدرجة الكلية

 للتأكد من فاعلية فقرات استبيان املهارات : الصدق بطريقة االتساق الداخلي
لفقرات األداة عن طريق حساب اللغوية مت التحقق من توفر صدق االتساق الداخلي 

معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات كل بعد والدرجة الكلية للبعد الذي 
تنتمي إليه، كما مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية لألداة، 

إليه معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  فكانت
= α)وهي دال إحصائيا عند مستوى داللة   2.922و  2.229ترتاوح ما بني 

وأن مجيع فقرات كل مهارة من املهارات اللغوية هلا معامل ارتباط موجب ،  (2.22
وبناءا على ما سبق ذكره ميكن (. α =2.22)بالبعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة 
رات كل مهارة على حدة؛ وكذا حتقق قدرة القول بتحقق االتساق الداخلي بني فق

الفقرات على التمييز بني إجابات أفراد العينة على الفقرات ذات العالقة بكل مهارة من 
 .املهارات اللغوية األربعة
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قيمة معامل االرتباط لالستبيان   حيث بلغت:بطريقة التجزئة النصفية ومن الثبات 
فقد بل  معامل الثبات ألفا لكرونباخ  و بطريقة ألفا كرونباخ. 2.247ككل تساوي 

، وألبعاد مقياس املهارات اللغوية تراوحت بني 2.210للدرجة الكلية للمقياس 
 (.2.222ـ  2.202)

 عرض ومناقشة نمائج الدراسة: إحدى عشر 
 : عرض نمائج الفرضية األساسية

ى املهارات هناك أثر ملتغريي االلتحاق بالرتبية التحضريية واجلنس عل: "نص الفرضية
لدى تالمذة السنة األوىل ابتدائي مبدينة ( االستماع القراءة، التعبري، الكتابة)اللغوية 
 ".مستغامن

لإلجابة عن هذه الفرضية األساسية مّت االستعانة بتحليل التباين املتعدد كما أفرزته 
  :اجلداول التالية

 Wilks’ Lambdaيبّين نمائج اخمبار (: 12)الجدول رقم 

 تغريات املستقلةامل
إحصائية اختبار 

Wilks’ Lambda 
ف 
 احملسوبة

قيمة االحتمال  
Sig.(bilatérale) 

 2.22 04.072 2.490 االلتحاق بالرتبية التحضريية
 2.220 0.222 2.244 اجلنس

جند أن قيمة  (21:أنظر امللحق رقم)من البيانات املوجودة يف هذا اجلدول 
بالنسبة ملتغري  2.22هي أكرب من مستوى املعنوية و  2.220تساوي  .Sigاالحتمال 

اجلنس، وبالتايل فإنّه من املتوقع أن ال يكون أي أثر هلذا املتغري على واحد أو أكثر من 
 (.مهارة االستماع، مهارة القراءة، مهارة التعبري، مهارة الكتابة)املتغريات التابعة 

تساوي  .Sig ية فإّن قيمة االحتمالأّما بالنسبة ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضري 
، وبالتايل فإنه من املتوقع أن يكون هلذا 2.22وهي أقل من مستوى املعنوية  2.22

 .أو أكثر من املتغريات التابعة السالفة الذكر املتغري تأثريا معنويا على واحد
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 عرض النمائج الخاصة بالفرضية األولى
حليل المباين لمأثير ممغيري االلمحاق بالمحضيري والجنس يبّين نمائج اخمبار ت(: 14)تجدول رقم 

 .على مهارة االسمماع

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

 ةدرج
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
قيمة 
 االحتمال

 2.22 22.12 2122.22 2 2122.22 متغري االلتحاق بالتحضريي
 2.22 9.92 210.22 2 210.22 متغري اجلنس

   22.42 120 9214.71 اخلطأ
    127 1112.72 اإلمجايل

 :مايلي( 27)يالحظ من جدول حتليل التباين رقم 
على املتغري التابع ( االلتحاق بالرتبية التحضريية)أ ــ معنوية تأثري املتغرّي املستقل األّول 

، وهي 2.22تساوي  Sig.(bilatérale)قيمة االحتمال حيث أّن ( مهارة االستماع)
ومبقارنة املتوسطات املبينة  يتضح أن متوسط التالميذ ، 2.22ستوى املعنوية أقل من م

أكرب من متوسط التالميذ الذين مل يلتحقوا ( 21.97= م )امللتحقني بالرتبية التحضريية 
وعليه فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية  ( 27.20= م )هبا  

 .لصاحل التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضرييةعلى مهارة االستماع 
مهارة )له تأثري معنوي على املتغري التابع ( اجلنس)ب ــ كذلك املتغري املستقل الثاين 

وهي أقل من مستوى املعنوية  2.222حيث أّن قيمة االحتمال تساوي ( االستماع
أكرب من ( 29.10= م )ومبقارنة املتوسطات  يتضح أن متوسط الذكور ، 2.22

وعليه فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري اجلنس على ( 22.12= م )متوسط اإلناث 
 .مهارة االستماع لصاحل الذكور
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  عرض النمائج الخاصة بالفرضية الثانية
يبّين نمائج اخمبار تحليل المباين لمأثير ممغيري االلمحاق بالمحضيري والجنس (: 15)الجدول رقم 

 .اءةعلى مهارة القر 

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

 ةدرج
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

 قيمة االحتمال

 2.22 19.24 2412.22 2 2412.22 متغري االلتحاق بالتحضريي

 2.21 2.21 222.21 2 222.21 متغري اجلنس

   02.22 120 4242.21 اخلطأ

    127 1221.02 اإلمجايل

 :مايلي( 22)رقم  يالحظ من جدول حتليل التباين
على املتغري التابع ( االلتحاق بالرتبية التحضريية)أ ــ معنوية تأثري املتغرّي املستقل األّول 

، وهي أقل من مستوى 2.22تساوي  .Sigقيمة االحتمال حيث أّن ( مهارة القراءة)
توسط التالميذ امللتحقني بالتحضريي يتضح أن م ومبقارنة املتوسطات، 2.22املعنوية

وعليه ( 27.02= م )أكرب من متوسط التالميذ الذين مل يلتحقوا هبا  ( 21.49=م)
فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية  على مهارة القراءة لصاحل 

 .التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضريية
مهارة )ي على املتغري التابع له تأثري معنو ( اجلنس)ب ــ كذلك املتغري املستقل الثاين 

، 2.22وهي أقل من مستوى املعنوية  2.209حيث أّن قيمة االحتمال تساوي ( القراءة
أكرب من متوسط ( 29.20= م )ومبقارنة املتوسطات املبينة  يتضح أن متوسط الذكور 

وعليه فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري اجلنس على مهارة ( 22.92= م )اإلناث 
 .اءة لصاحل الذكورالقر 
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  عرض النمائج الخاصة بالفرضية الثالثة
يبّين نمائج اخمبار تحليل المباين لمأثير ممغيري االلمحاق بالمحضيري والجنس (: 12)تجدول رقم 

 .على مهارة المعبير

 جمموع املربعات مصدر التباين
ة درج
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

قيمة 
 االحتمال

 2.22 12.49 0211.91 2 0211.91 لتحاق بالتحضرييمتغري اال

 2.222 9.12 227.49 2 227.49 متغري اجلنس

   00.42 120 4222.02 اخلطأ

  127 22211.97 اإلمجايل

 :ما يلي( 29)يالحظ من جدول حتليل التباين رقم 
ى املتغري التابع عل( االلتحاق بالرتبية التحضريية)أ ــ معنوية تأثري املتغرّي املستقل األّول 

، وهي  2.22تساوي  Sig.(bilatérale)قيمة االحتمال حيث أّن ( مهارة التعبري)
ومبقارنة املتوسطات  يتضح أن متوسط التالميذ ، 2.22أقل من مستوى املعنوية 
أكرب من متوسط التالميذ الذين مل يلتحقوا ( 22.20= م )امللتحقني بالرتبية التحضريي 

وعليه فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية   (22.20= م )هبا  
 .على مهارة التعبري لصاحل التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضريية

مهارة )له تأثري معنوي على املتغري التابع ( اجلنس)ب ــ كذلك املتغري املستقل الثاين 
، 2.22وهي أقل من مستوى املعنوية  2.222حيث أّن قيمة االحتمال تساوي ( التعبري

أكرب من متوسط اإلناث ( 21.22= م )ومبقارنة املتوسطات يتضح أن متوسط الذكور 
وعليه فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري اجلنس على مهارة التعبري لصاحل ( 29.70= م )

 .الذكور
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  عرض النمائج الخاصة بالفرضية الرابعة
يبّين نمائج اخمبار تحليل المباين لمأثير ممغيري االلمحاق بالمحضيري والجنس : (10)تجدول رقم 

 .على مهارة الكمابة

 جمموع املربعات مصدر التباين
 ةدرج
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
قيمة 
 االحتمال

 2.22 10.24 0291.12 2 0291.12 متغري االلتحاق بالتحضريي
 2.222 2.27 211.44 2 211.44 متغري اجلنس

   02.22 120 1124.99 اخلطأ
    127 22207.42 اإلمجايل

 :مايلي( 24)يالحظ من جدول حتليل التباين رقم 
على املتغري التابع ( االلتحاق بالرتبية التحضريية)أ ــ معنوية تأثري املتغرّي املستقل األّول 

، وهي  2.22اوي تس Sig.(bilatérale)قيمة االحتمال حيث أّن ( مهارة الكتابة)
ومبقارنة املتوسطات  يتضح أن متوسط التالميذ ، 2.22أقل من مستوى املعنوية 
أكرب من متوسط التالميذ الذين مل يلتحقوا ( 24.21= م )امللتحقني بالرتبية التحضريي 

وعليه فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية ( 21.22= م )هبا  
 .ارة الكتابة لصاحل التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضرييةعلى مه

مهارة )له تأثري معنوي على املتغري التابع ( اجلنس)ب ــ كذلك املتغري املستقل الثاين 
وهي أقل من مستوى املعنوية  2.222حيث أّن قيمة االحتمال تساوي ( الكتابة
أكرب من ( 29.22= م )ور ومبقارنة املتوسطات  يتضح أن متوسط الذك، 2.22

وعليه فإنه يوجد أثر دال إحصائيا ملتغري اجلنس على ( 27.72= م )متوسط اإلناث 
 .مهارة الكتابة لصاحل الذكور

 :مناقشة النمائج
لقد بينت نتائج حتليل التباين املتعدد أن اجلنس ليس له أثر على املهارات اللغوية؛ 

وهي غري دالة إحصائيا؛ ومن جهة أخرى  21كما يف اجلدول رقم   0،222=فكانت ف
= أظهرت النتائج أثر الرتبية التحضريية على املهارات اللغوية ؛ حيث كانت ف

؛ وبالرجوع إىل نتائج اجلدوال 2،22وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية  04،072
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ألربعة نتأكد من تأثري الرتبية التحضريية على املهارات اللغوية ا 24، 29، 22، 27رقم 
. 22،112فكانت ف احملسوبة على التوايل ( االستماع، القراءة، التعبري، الكتابة)

 .2،22وكلها دالة إحصائيا عند مستوى  10،294. 12،429. 19،299
، ودراسة أمحد صومان (0222)و( 2227)وتتفق هذه النتائج مع دراسيت جاجة حممد 

اجلنس على املهارات اللغوية مع نتائج ، ومل تتسق النتائج فيما  ص مدى تأثري (0221)
 (.0222)وقادري ( 2241)دراسات كل من النقشبندي 

وأرجع الباحث ذلك إىل أن هناك عوامل تساعد على تطوير املهارة متوفرة يف فضاء 
الرتبية التحضريية نذكر منها املمارسة والتكرار؛ فال ميكن للطفل أن يكتسب هذه 

وا يسمح له فيه بالبحث والتنقيب والعمل واملمارسة؛ وهناك املهارات إال إذا توفر له ج
عامل آخر يتمثل يف الفهم وإدراك العالقات والنتائج، أما التقومي فيعني على اكتساب 
املهارة ويوجه أنظار األطفال إىل أخطائهم ويبصرهم بنواحي قوهتم وضعفهم وتعريفهم 

ر االلتحاق بالرتبية التحضريية للطفل بأفضل األساليب وأجنحها إلجناز األداء؛ كما يوف
أن التشجيع ( 2211)الفرص ملشاهدة األقران ممن يتقنون املهارات، وأشار السيد 

والتعزيز يؤديان إىل جناح التعلم وإىل تقدمي امللموس يف اكتساب املهارة، علما بأن تكرار 
 .األداء يصبح مهارة متكن الطفل بأن يقوم به بكل سهولة ويسر وعفوية

ومما يظهر تأثري الرتبية التحضريية على املهارات اللغوية من خالل نوع اخلربات اليت 
يتعرض هلا الطفل ومن بينها حياة املؤسسات االجتماعية ودور الرعاية اليت تؤثر على 
التطور اللغوي لديه؛ إضافة إىل أن مرافقته ألقرانه يزيد من معدل التطور اللغوي لديه 

 .الذي ال يرافق األطفال مقارنة مع الطفل
وفيما  ص تأثري االلتحاق بالرتبية التحضريية على مهارة االستماع فقد أشارت 

إىل صحة هذا الفرض؛ حيث كانت قيمة ف  27النتائج احملصل إليها يف اجلدول رقم 
؛ ومبقارنة 2،22وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة   22،112احملسوبة تساوي 

( 21.97=م)أن متوسط التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضريية املتوسطات يتضح 
ما يبني أنه يوجد أثر دال ( 27.20= م)أكرب من متوسط التالميذ الذين مل يلتحقوا هبا 

 . ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية على مهارة االستماع لصاحل التالميذ امللتحقني هبا
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، 0227أمحد صومان، ( )0222)نتائج دراسة تايوا واتفقت هذه النتيجة مع 
الذي توصل إىل هناك فروقا دالة إحصائيا بني األطفال يف املدارس االبتدائية ( 422

الذين تلقوا خربات تعليمية يف الروضة وبني األطفال الذين مل يلتحقوا بالروضة، وهذه 
يف املرجع نفسه إىل ( 0222)الفروق لصاحل امللتحقني هبا، ومن بني نتائج دراسة ملحم 

وجود فرقا يف متوسط األداء بني فئيت العينة على االختبار الكلي الذي طبقه لصاحل 
الطالب الذين التحقوا برياض األطفال، وأن مجيع املتوسطات يف فروع االختبار من بينها 

 .االستماع كانت لصاحل من التحقوا برياض األطفال
الرتبية التحضريية يعطي للطفل الفرصة لتوجيه  ويرجع الباحث ذلك إىل أن فضاء

انتباهه من خالل الفهم الدقيق لألفكار ومتابعة األفكار املتالحقة منها وإدارك العالقات 
بني املتتابعة منها، والتمييز بني هذه األفكار من حيث أهنا أساسية أو ثانوية؛ كذلك 

ت هي جزء فرعي من مهارة االستماع؛  اخل، وكل هذه اآلداءا... العالقة اليت تربط بينها 
كما أن إتاحة الفرص للطفل أثناء التفاعل مع املريب من جهة، ومع أقرانه من جهة ثانية 
ميكنه من معرفة موضوع احلديث وكيفية استبخدامه للغة بعد أن مسعها، مث معرفة الغرض 

جلديدة اليت مل احلقيقي من احلديث انطالقا من اكتساب املعلومات اجلديدة واخلربات ا
تتسىن لألطفال الذين مل يلتحقوا بالرتبية التحضريية؛ كما يقدم املريب للطفل يف الرتبية 
التحضريية االستماع بطريقة مباشرة أو مع نشاط آخر خاصة عن طريق التعلم باللعب  

 (. 0222)كما أشارت إليه نتائج دراسة كرميان بدير، وإميلي صادق 
حاق بالرتبية التحضريية على مهارة القراءة فقد أشارت النتائج وفيما  ص تأثري االلت

إىل صحة هذا الفرض؛ حيث كانت قيمة ف احملسوبة  22احملصل إليها يف اجلدول رقم 
؛ ومبقارنة املتوسطات 2،22وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة  19.299تساوي 

أكرب من ( 21.49=م)ية يتضح أن متوسط التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضري 
ما يبني أنه يوجد أثر دال إحصائيا ( 27.02= م)متوسط التالميذ الذين مل يلتحقوا هبا 

ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية على مهارة القراءة لصاحل التالميذ امللتحقني هبا؛ وهذا 
ات ، ودراسة حجيج(0229)، ودراسة برلنسكي (0222)ما تؤكده دراسة بالتشمان 
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؛ واليت أشارت كلها إىل وجود فروق (0220)، ودراسة ميلجان (0222)وهباء الدين 
 .دالة إحصائيا لصاحل التالميذ الذين التحقوا بالتعليم ما قبل املدرسي يف مهارة القراءة

ويرجع الباحث ذلك كزن القراءة كنشاط اجتماعي تتضمن معاملة الطفل مع اآلخر وهذا 
" األناشيد"ة التحضريية؛ فالطفل يلعب مع أقرانه إيقاعات القراءة ما يوفره فضاء الرتبي

ويكتسب الطفل ... ولعب مباريات الكلمات ويقرأ الروايات والقصص صحبة املريب 
 .بذلك أساسيات القراءة اليت تساعده منو تعلمه يف املدرسة االبتدائية
تعبري فقد أشارت النتائج وفيما  ص تأثري االلتحاق بالرتبية التحضريية على مهارة ال

إىل صحة هذا الفرض؛ حيث كانت قيمة ف احملسوبة  29احملصل إليها يف اجلدول رقم 
؛ ومبقارنة املتوسطات 2،22وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة   12.429تساوي 

أكرب من ( 22.20=م)يتضح أن متوسط التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضريية 
ما يبني أنه يوجد أثر دال إحصائيا ( 22.20= م)يذ الذين مل يلتحقوا هبا متوسط التالم

 . ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية على مهارة التعبري لصاحل التالميذ امللتحقني هبا
ويفسر الباحث ذلك بأن الطفل حباجة إىل أن يسمع وينطق ويفهم وكلما تنوعت 

ما ازداد احتكاكه وازداد تعامله مع األشياء والناس زاد خرباته وازداد معها منوه اللغوي، وكل
وهكذا يربط عالقات ... فهمه للعامل من حوله وأصبح لديه الكثري ليتحدث عنه 

اجتماعية تشكل عامال قويا يف حماولة إتقانه مهارة الكالم معهم واحلديث إليهم وهذا ما 
رقة السليمة لنطق احلروف وتدريب توفره فضاءات الرتبية التحضريية؛ واليت متكنه من الط

أعضاء النطق والتمرين على التغيري واستبخدام اخلربات اليت جتعل من صي  كالمه 
منطوقات لغوية مفهومة، وهو بذلك يتمكن من تكوين عادات لغوية سليمة مثل تنظيم 
األفكار وترتيبها وبناء دالالت مفاهيم لغوية وكذلك التمكن من إجراء عمليات عقلية 
سليمة من زاوية التذكر والتبخيل واالستدالل؛ كما تساعد الرتبية التحضريية الطفل يف 

 .التبخلص من السمات السلبية كاالنسحابية واالنطوائية اليت تعيق النمو اللغوي لديه
وأما فيما  ص تأثري االلتحاق بالرتبية التحضريية على مهارة الكتابة فقد أشارت 

إىل صحة هذا الفرض؛ حيث كانت قيمة ف  24اجلدول رقم  النتائج احملصل إليها يف
؛ ومبقارنة 2،22وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة   10.294احملسوبة تساوي 
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( 24.21=م)املتوسطات يتضح أن متوسط التالميذ الذين التحقوا بالرتبية التحضريية 
بني أنه يوجد أثر دال ما ي( 21.22= م)أكرب من متوسط التالميذ الذين مل يلتحقوا هبا 

 . ملتغري االلتحاق بالرتبية التحضريية على مهارة الكتابة لصاحل التالميذ امللتحقني هبا
ويفسر الباحث ذلك بأن الرتبية التحضريية توفر للطفل أسس وقواعد الكتابة كتطور 

اجتاهات  عضالته الصغرى اليت متكنه من اإلمساك بالقلم، وحتريك يده حركة دقيقة يف
خمتلفة؛ إضافة إىل منو التآزر البصري اليدوي فالعيون تبصر وترتجم ما وقع عليه اإلبصار 
من صور ورسومات ومجل وعبارات وأشكال هندسية واليد تكتب، وقد تكون هذه 

 .املتطلبات لصاحل األطفال الذين التحقوا بالرتبية التحضريية
 الموصيات واالقمراحات: اثنا عشر

ينا من خالل هذا البحث إىل مجلة من التوصيات و االقرتاحات، جنملها وقد انته
 :فيما يلي

من أجل أن نوجه مسار النمو اللغوي حنو منوا أفضال، على الكبار أن يشجعوا الطفل  -
ويتيحوا الفرصة له للتَّعبري عن نفسه، كما أنَّ عليهم أن يقدموا مناذج  على التَّحدث 

ويف املدرسة، ويف برامج التلفزيون املوجهة لألطفال، وهذا كالميَّة جيدة يف البيت، 
يتوجب علينا عدم استبخدام لغة طفولية عند التَّحدث مع الطفل، والتَّأكيد على استعمال 

 .لغة سليمة
تتكون املفاهيم من خالل التعامل مع املثريات واخلربات اليت مير هبا الفرد، وتتشكل  -

ريقة حيث تتكون الصور الذهنية عن املواقف واخلربات األطفال بنفس الطاملفاهيم لدى 
واألشياء اليت يتعامل معها الطفل وذلك بناء على إدراكه للصفات املشرتكة بينها فتتبخذ 
امسا ورمزا خاصا يفيد يف الداللة على املفهوم، ويؤكد علماء النفس أن املفاهيم عامة ال 

قت وكلما ازدادت خربة الفرد عن تنشأ دفعة واحدة بوضوح بل تنمو وتتطور مع الو 
 .املفهوم تتغري صورته لديه وتصبح أكثر عمومية 

ومـن دافئ وآمن بني الطفل  ضرورة احلرص على إقامة عالقة محيمة وارتباط وثيق -
 .يرعاه
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أمهية استثارة حواس الطفل وممارسته ألكرب قدر ممكن من النشاط لتحقيق منوه  -
 .وتنميته

حضريية إعدادا جامعيا ضرورة ال غنـي عنها وأحد املعاييـر اهلامة إعداد مريب الرتبية الت -
حيوي ملواجهة حتديات  للحكم على جناح املريب وكفاءته والثقة به، وهو أيضا مطلب

 احلاضر واملستقبل
التدريب املستمر للمريب حىت يستطيع استيعاب املتغريات اجلديدة يف تكنولوجيا  -

 . اختيار وتوصيل املعارف واخلربات لألطفالمنافسا جيدا يفالتعليم ويكون 
إثراء فضاء البيئة التحضريية باملزيد من األنشطة الرتبوية اهلادفة اليت تساعد املريب يف  -

 .حتقيق أهدافه باإلضافة إىل تيسري التعلم
 :قائمة المراتج 

 الكتاب دار ،المبكرة الطفولة في المعليم الى مدخل  (.2004)عيسى ايفال -
 . غزة ،2ط ي،اجلامع

، دار الفكر سكولوتجية اللغة والطفل (.0221)سليمان   السيد عبد احلميد -
 ، القاهرة، 2العريب، ط

درسي للمعليم المحضيري األساسي الدليل في المشري  الم: (ب ت)دجمي .ب -
 .، املطبوعات املدرسيةالثانويو 

 املطبوعات ديوان اجلزائر، ،0ط ، والمعليم المربية اصول (.1990 )تركي رابح -
  اجلامعية

 .دار البداية، عمان، 2، طبرامج طفل ماقبل المدرسة(. 0229)رانيا عدنان  -
ط ، (دراسة وصفية تحليلية)سيكولوتجية المدرس (. 0224) زبدي ناصر الدين -

 ـ اجلزائر ـديوان املطبوعات اجلامعية ـ  1
 الدار ،رسةالمد قبل ما طفل تربية في الحديثة االتجاهات (.2000) بدران شبل -

  القاهرة، ، اللبنانية املصرية
 ،1 ط ،االتجنبية و العربية الدول في االطفال رياض نظم(. 2003) بدران شبل -

 . اللبنانية املصرية ،الدار مقارن ،حتليل القاهرة
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( اجلزائر)، عنابة منهجية البحث العلمي للجامعيين (.0221)شروخ صالح الدين  -
 ـ  دار العلوم للنشر والتوزيع.ـ
 .منشورات جامعة دمشقالمربية قبل المدرسة اإلبمدائية،  (.2227)صاحلة سنقر  -

منهج البحث العلمـي و طرق إعداد  (.2222)حممـد الذينات ، عمـار بوحوش  -
 .ديوان املطبوعات اجلامعية  ،الساحة املركزية بن عكنون ، 0، طالبحـوث

 القاهرة، ،1 ط ،المدرسة قبل ما لطفل العلمية األنشطة (.1995)بدير كرميان -
 . الكتب عامل

دار املسرية  ،األردن، 2، طنمو األطفاللاألسس النفسية  (.0224)كرميان بدير  -
 .للنشر و التـوزيع والطباعة

، القاهرة، تنمية المهارات اللغوية للطفل (.0222)كرميان بدير، إميلي صادق -
 .عامل الكتب

، للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةاألسس النفسية  (.2221)فؤاد البهي السيد  -
 .دار الفكر العريب ،القاهرة

اللغة عند الطفل، تطورها، العوامل المرتبطة بها  (.2221)ليلى أمحد كرم الدين  -
 .مكتبة أوالد عثمان ،، القاهرةومشكالتها

 دار وهران ، ،2 ط ،المربويو   النفسي البحث في مبادئ (.2002) مزيان حممد -
  .املغرب

دار  ،(اجلزائر)ـ وهران  0، ط محاضرات في علوم المربية (0229)محد معروف أ -
 الغرب للنشر والتوزيع ـ 

، وهران مشكالت األطفال النفسية والسلوكية (.0221)منصوري مصطفى  -
 .دار الغرب للنشر والتوزيع  ،(اجلزائر)

ات اإلحصاء في المربية والعلوم اإلنسانية م  تطبيق (.0224)نبيل مجعة النجار  -
 .توزيعدار احلامد للنشر وال ،، األردنSPSSبرمجية 



 

 

 


