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 اكمطعريف ابجمللة:
"حتليل املطعييت  اككمية  خمربيصدرها جملة دورية علمية حمكمة  "ـوك  ل  "س  
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية واالتجممتعية"، كلسلوكت  اكنيسية  واككييية

 جبامعة عبد احلميد بن ابديس. مستغامن. اجلزائر.
االنسانية، هتتم اجمللة بنشر البحوث العلمية األصيلة يف ميدان العلوم االجتماعية و 

و خاصة ما يتناسب مع أهداف ونشاطات املخرب، وهي تنشر ابللغة العربية، الفرنسية أ
امللتقيات اجمللة تنشر تقارير املؤمترات و  البحوث العلمية، فإناالجنليزية، ابإلضافة إىل نشر 

مية والندوات واحللقات النقاشية واألايم الدراسية اليت ينشطها خمرب حتليل املعطيات الك
 والكيفية للسلوكات النفسية واالجتماعية.

 أهداف اجمللة:  
حتليل ة املنجزة يف إطار نشاطات خمرب "سلوك" على نشر األعمال العلميتعمل جملة "

املعطيات الكمية والكيفية للسلوكات النفسية واالجتماعية" وكذا األعمال اليت تتقاطع مع 
 ىل مايلي:إ خرب، وحتديدا  فإن اجمللة هتدفأهداف امل

تشجيع البحوث اليت تعتمد على أساليب التحليل الكمي والكيفي للمعطيات يف  -
 ميدان العلوم االجتماعية واالنسانية.

متكني الباحثني واملختصني يف ميدان العلوم االجتماعية واالنسانية من نشر أحباثهم  -
 .وخاصة ما يتعلق منها ابجلانب امليداين

 :اكنشرشروط 
لة األحباث العلمية األصيلة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي ابللغات: تنشر اجمل -

 العربية، االجنليزية أو الفرنسية، واليت مل يسبق نشرها من قبل.
تنشر اجمللة البحوث املرتمجة والنقدية وتقارير الندوات واملؤمترات وأيضا ملخصات  -

 املخرب واجمللة. رسائل الدكتوراه واملاجستري اليت هلا عالقة أبهداف
على الباحث أن يقدم تقريرا  خطيا  يؤكد أن البحث مل ينشر أو مل يقدم للنشر يف 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.
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 .يف حال عدم املوافقة على نشرها صاحبهاتعاد الدراسة إىل ال  -
(، بعرض الباحث مقدمة IMRADأن تعرض الدراسات امليدانية ابتباع طريقة ) -

يوضح فيها طبيعة الدراسة وأهدافها، مث يتناول مشكلة الدراسة وفرضياهتا، بعدها عرض 
الدراسة ومناقشتها وتوصياهتا،  حلدود الدراسة وكيفية حتليل بياانهتا ومن مث يعرض نتائج

 .مث يثبت قائمة املراجع املعتمدة
 American) تعتمد اجمللة يف التوثيق دليل اجلمعية األمريكية لعلم النفس -

Psychological Association. APA)  للنشر العلمي بشكل عـام. 
 ؤسسة االنتماءأن حتتوي الصفحة األوىل من الدراسة: عنوان الدراسة، إسم الباحثني، م -

كلمة، ويتبع كل  022 الدراسة وآخر بلغة اثنية، بواقع ويف الصفحة الثانية، ملخصا بلغة
 ملخص ابلكلمات املفتاحية.

يف مواقعها توضـع اليت )واجلـداول ـث مبـا فيهـا األشـكال أن ال يزيـد عـدد صـفحات البح -
واملالحـق  (forma imageل صورواحملفوظة يف شك وعناوينها كاملة غري ملونة أو مظللة

  .( عشرين صـفحة02علـى )
، (Traditonal arabic)خبط  (A4) على ورق مقياس أن يكـون البحـث مطبوعـا   -

على  0.2ابالجنبية، ومبسـافة مزدوجـة بـني السـطور، ومسافة  20ابلعربية، بنط  14 بـنط
والثانية  word2003يغة جوانب الصفحة، وتقـدم نسـختني رقميتني منـه )واحدة بص

 (.pdfبصيغة 
هليئة حترير اجمللـة احلق فـي أن تطلـب مـن املؤلـف أن حيـذف أو يعيـد صـياغة حبثـه أو أي  -

جـزء منـه مبـا يتناسـب وسياسـتها فـي النشـر، أو إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب 
  وطبيعة اجمللة.

 .ا  لتاريخ قبوله قبوال  هنائيا  أيخذ البحث املقبول دوره يف النشر وفق -
و مباشرة إىل (، أCDترسل البحوث مطبوعة مع تقدمي نسخ رقمية يف قرص مدمج ) - 

 soulouk@yahoo.fr   الربيد اإللكرتوين:
ـر أو اجلامعـة أو ال يعكـس ابلضـرورة آراء هيئـة التحري " سلوكــ"ما يرد يف جملـة  مالحظة:

 .سياسـة اللجنـة العليـا للبحـث العلمي، بل يعبـر عـن آراء املـؤلفني
 

mailto:soulouk@yahoo.frبصيغة
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 اكيهرس

 ص احملموى

 12 اكيهرس
كإلحرتاق اكنيسي كدى عّينة من اكطعتمال   منذتجة املطعتدكة اكبنتئية ملقيتس متسالش

 ي خمتار عنابةججامعة اب- أ. ملني وادي                 املمّزوتجت  
10 

  اإلتجهتد اكطعصيب كدى اكطعتملني يف منتصب اكميتعل مع اجلمهور
 62 جامعة مستغامن  –أ.د. ڤماري حممد ، بن معزوزة خدجية

مسطعيت  دور اكمكيل األرطوفوين يف تنمية مهترا  اإلنمتج اكلغوي كدى األطيتل املطعتقني
 كلزرع اكقوقطعياحلتملني 

  األغواطثليجي  جامعة عمار-بن عابد مجيلة              
62 

 SCL-90-Rاخلصتئص اكسيكومرتية ملقيتس اكصحة اكنيسية 
 جامعة البليدةــ  أ.خرموش مسرية ،جامعة اجلزائرــ  سعود فطيمةأ.            

20 

  حنو رؤى واضحة إشكتكية اكممييز بني بطء اكمطعلم وصطعواب  اكمطعلم األكتدميية
 46 جامعة مستغامنــ  يموين مصطفى، د. مبوشي شريفة                    

مبدينة اكوادي موسيةحيظ اكقرآن اككرمي وعالقمه بدافطعية اكمطعلم كدى تالميذ املرحلة امل  
 22 البليدة امعةجـ  ربيع العبزوزيد.، الوادي امعةج ـ عبد اللطيف فارح ،سليم محي

فيهي اكطعلمي دراسة ميدانية ابملركز اكرت - اكسلية واكرضت اكوظييي داخل املؤسسة
 -اتمنراست –

 نراستاملركز اجلامعي مت ـــأ.لنصاري مرمي 
061 

 منمية مواهب األطيتل املممدرسنيتعال  االتجممتعية خترج املنزل بعالقة اكمي
 014  جامعة أبو القاسم سعد هللا اجلزائر-زعرور لبىن  بوشارب فوزية،

أعضتء هيئة اكمدريس  اكيطعتل كدىكمنمية كيتاي  اكمدريس  فتعلية برانمج تدرييب مقرتح
  غري اكرتبويني جبتمطعة اب

  اليمن-ب جامعة ا – د. حممد أمحد مرشد القواس، د.سلوى حيىي حممد احلداد
021 

 اكيروق يف اكذكتءا  املمطعددة كدى تالميذ اكسنة اكثتنية اكمطعليم اكثتنوي 
 040 أ.د قماري حممد ـ جامعة مستغامن،  بن وزة خدجية
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كإلحرتاق اكنيسي كدى عّينة من  ة املطعتدكة اكبنتئية ملقيتس متسالشمنذتج
  اكطعتمال  املمّزوتجت 

 أ. ملني وادي
ي خمتار عنابةججامعة اب  

 امللخص:

 ملقياس ماسالش ة إىل تقومي اخلصائص السيكومرتيةهتدف الدراسة احلالي
بقطاع الصحة لدى عيّنة من العامالت املتّزوجات  دق وثباتالنفسي من ص   لالحرتاق

منذجة املعادلة البنائية  ابستخدام، ( عاملة متزوجة082لوالية عنابة البالغ عددهن )
در الثبات بطريقة كما ق   ،"02أموس املي التوكيدي( عن طريق برانمج ")التحليل الع

 ألفا كرونباخ" والثبات املركب الذي يتناسب مع دراسة النماذج العاملية."

عاملية ثالثية )اإلهناك  أن املقياس يتكون فعال  من بنية وتوصلت نتائج التحليل
اإلنفعايل، تبلد املشاعر، نقص الشعور ابإلجناز(، طبقا  لتحقق أغلب مؤشرات جودة 

 مبؤشرات ثبات املقياس اجلّيد.أبعاده  تتمتعاملطابقة، كما 

اإلحرتاق  دي،منذجة املعادلة البنائية، التحليل العاملي التوكياككلمت  امليمتحية: 
.، العامالت املتزوجاتالنفسي  

Abstract : 

 This study aims to evaluate the psychometric parameters 

of maslach burn out inventory (reliability and validity) for a 

sample of 280 working wives in health core of Annaba city 

using the structural equation modeling (Confirmatory factor 

analysis) and the statistical measurement was done in Amose20. 

The researcher measured the reliability by Alpha chronbach and 

the structural reliability to fit the study of structural models. 

 The results show that thereis a triple factorial structure of 

this inventory (emotional exhaustion, Apathy, lack of 

accomplishment) based on the quality fit indicators, and the 

inventory shows a good reliability. 
Keywords : Structural equation modeling, Confirmatory 

factorial analysis, Maslach burnout inventory, Working wives. 



6002 ( ديسمبر40العدد ) فيةُسلُـــــــــوْك........مخبر تحليل المعطيات الكمية والكي   
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 مقدمة:

خروج املرأة اجلزائرية إىل ميدان العمل ظاهرة جديدة على اجملتمع، رغم أن املرأة  
ثل نصف اجملتمع، وهي اليت تقع عليها أساسا  مهمة تربية األبناء، فقد ظلت بعيدة عن  مت 

ذ  كان دورها م نحصرا  يف اإلشراف على ميدان العمل واإلنتاج وحتمل املسؤوليات املهنية، إ
األسرة واألبناء واألعمال املنزلية، من حتضري الطعام والتنظيف ...اخل. وابلتايل كانت املرأة 

 سجينة اجملتمع الصغري يتماشى وفق التقسيم التقليدي لدور اجلنسني يف اجملتمع.

، وتطور األحداث ولكن مع التحوالت والتطورات االجتماعية واالقتصادية       
، عوامل أّدت إىل تطور الذهنيات واالجتاهات 02التارخيية، خاصة مع هناية القرن 

حتّول واقع املرأة اجلزائرية، وإىل جتاوز ى إىل وانفتاحها ومسايرهتا للتطورات. وهو ما أدّ 
ة يف اجملتمع املفاهيم التقليدية للقيم، والعادات والتقاليد، مما أثر إجيابيا  على توجهات املرأ

اجلزائري. وهكذا متكنت املرأة من اخلروج للعمل جبميع الوظائف والقطاعات املهنية، 
وعلى رأسها التعليم والصحة والقضاء واملؤسسات اإلنتاجية واخلدمية املختلفة، وهي 

 .(69: 0222)غياث، املرأة قدرا  كبريا  من الكفاءة  جماالت أثبتت فيها

لى املرأة العاملة أدورا  جديدة يف حياهتا إضافة إىل وفرضت تلك املتغريات ع
أدوارها التقليدية. ومع الضغوط البيولوجية الثابتة عندها، تفاعلت معها ضغوط زوجية 

ستنزاف وأسرية واجتماعية ووظيفية، وابلتايل أصبحت أكثر تعرضا  لإلهناك العاطفي واال
 .(96: 0222)علي، اجلسدي والنفسي من الرجل 

 أن جند خاص، بشكل واجلزائرية عام، بشكل العربية العاملة املرأة إىل ظروابلن
 تأدّ  واليت عليها، تؤثر اليت والنفسية االجتماعية والعوامل الضغوط من العديد هناك

 الرجل تصيب قد اليت املهنية األمراض لبعض تعرضها إىل مباشر أو غري مباشر بشكل
 .(20 :0220)اجلمل،  النفسي حرتاقاال هذه األمراض أبرز من ولعل أيضا ،

إّن متالزمة االحرتاق النفسي من احلاالت العيادية احلديثة اليت فرضت نفسها بقوة       
يف احلياة اليومية، وهي اضطراب انتج عن التعرض لضغوط نفسية ووظيفية دائمة. 

لذين تستهدف بصفة أساسية األشخاص يف املهن القائمة على مساعدة اآلخرين، أو ا
يتطلب نشاطهم املهين التزامات كثرية يف عالقات العمل، وتوصف كتشخيص 

ف اخلصائص النفسية لإلنسان مع املتغريات الوظيفية اليت تتعلق الضطراابت يف تكيّ 
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)علي،  رتبطة ببيئة العملتداخلة وم  بطبيعة مهنته بسبب عوامل شخصية وتنظيمية م  
0222 :98). 

 إشكتكية اكدراسة:

الستجاابت السلوكية واملظاهر الدالة على االحرتاق النفسي القاعدة شكل ات  
األساسية اليت يعتمد عليها الباحثون يف تصميم أدوات تساعدهم على اإلجابة على 

رتق نفسيا  ومهنيا ، ويف العادة يقوم املستجيب التساؤل فيما إذا كان الفرد خبري أو حم  
 ة أو عدم املوافقة عليها.تقديرية ابملوافق اتابإلجابة على عبار 

من أقدر املقاييس اليت تقيس درجة االحرتاق النفسي، " مقيتس متسالش" وي عد
 ىي مت استخدامه من ق بل عدد كبري من الباحثني واملؤسسات واملنظمات يف مسعوالذّ 

لك اجلهات. وي عد املقياس موثوقا ، ت لدى املشتغلني يف ت  عرف على اخلربات اليت تولدّ للتّ 
حيث يقوم بتقدير حجم واملشاركة ومدى املشاركة واالجناز للعاملني يف املؤسسات 

الطبعة األوىل خمصصة للمهن  :والشركات واهليئات. وتوجد ثالث طبعات هلذا املقياس
املعنية بتقدمي اخلدمات االنسانية مثل التمريض وغريه من التخصصات الصحية وقد تبنت 

عدلة جزئيا  ومعنية ابلتعليم والقطاعات الثقافية، ثانية هي م  هذه الدراسة هذه الطبعة، وال
اليت  ميةصصة لقياس عالقة املوظف ابلعمل وليس ابلعالقات اخلدعامة خم   طبعةوالثالثة 

هذا املقياس أبنه األكثر " Aldermanاكدرمتن "يقدمها املوظف. حيث وصف
دراسة منذ  282ثر من لقياس االحرتاق النفسي، حيث مت توظيفه يف أك استخداما  

 .(22 :0222)مساهر، م( 2682عام )"كرسمينت متسالك"بل وضعه من ق  

يف م عظم هذه الدراسات  ملقياس ماسالشخل ص الباحثون إىل أن البناء العاملي و 
يدل على وجود عوامل ثالثة )اإلهناك االنفعايل، تبلد املشاعر، ونقص الشعور ابإلجناز(، 

بارات داخل العوامل، وأن هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض.  مع اختالف يف تشبع الع
( بتطبيق التحليل العاملي االستكشايف ابستخدام طريقة 0222كما قام الضفريوالقريويت )

مع تدوير مائل للمحور  (Principal Components)املكوانت األساسية 
(Varimax rotation)( % 28ل فسرت )، وقد توصلت الدراسة إىل وجود ثالثة عوام

ر العامل األول من التباين الكلي، مع تشبع بعض العبارات يف أكثر من عامل، وقد فسّ 
ر العامل الثاين املتمثل من التباين، بينما فسّ  % 08.2املمثل بعبارات اإلجهاد االنفعايل 

ر العامل الثالث نسبة من التباين، يف حني فسّ  % 22.2بعبارات نقص الشعور ابإلجناز 
ويف البيئة اجلزائرية  (0222والقريويت،  )الضفري( من جمموع التباين الكلي. % 8.2)
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 اس مبؤشرات صدق مقبولة، حيث يستم( إىل متتع املقي0222توصلت خملوف سعاد )
بصدق ظاهري وبصدق االتساق الداخلي )معامالت االرتباط األبعاد ابلدرجة الكلية 

 للمقياس(.

إىل أن التحليل العاملي بنوعية  (Dimitrov, 2010) وقد أشار دميرتوف
االستكشاقي والتوكيدي يستخدم لتقدمي الدليل على صدق البناء. وميكن التفريق بني 
النوعني من الدليل يف أّن االستكشايف هو طريقة أو منحى يقوم على البياانت يف 

لتوكيد )أو  استكشاف بناء عاملي غري معروف م سبقا ، بينما التوكيدي فتوجيه النظرية
 عدم توكيد( بناء عاملي مفرتض.

من أحدث املنهجيات املستحدثة يف جمال  SEMوتعد النمذجة ابملعادلة البنائية 
ثل األسلوب األكثر فعالية وصدقية من بني املنهجيات  البحث يف العلوم النفسية، ومت 

واهر املختلفة ومنها املتبعة يف حبوث حقل العلوم االنسانية واالجتماعية لعالج ودراسة الظ
الظاهرة النفسية يف املؤسسات بتفرعاهتا املختلفة )اقتصادية، اجتماعية، خدماتية(، وذلك 
الل التحليل  دقيتها من خ  الل وضع وتصميم النماذج النظرية واختبار ص حتها وص  من خ 

 العاملي التوكيدي.

لتوكيدي هو أّن اهلدف من التحليل العاملي ا (Stewart, 1981)ويرى ستيورت
اختبار مدى م طابقة منوذج أ شتق من نظرية ما جملموعة من البياانت، ويتطّلب ذلك وجود 
أساس نظري ي ساعد الباحث عن حتديد الطريقة اليت تتشّبع هبا املتغريات على العوامل. 

أن التحليل العاملي التوكيدي ي ستخدم الختبار الفرض حول  (Byrne, 1994)وتضيف 
لة  م عينة بني املتغريات الكامنة استنادا  إىل نظرية م عينة أو أدبيات البحث أو وجود ص 

الدراسات السابقة، مث خيترب الباحث النموذج الذي افرتضه اختبارا  احصائيا . وعليه فإن 
التحديد املسبق لنموذج التحليل العاملي التوكيدي يسمح للمتغريات حبرية التشبع على 

ددة دون غري  ها. مث يتم تقومي النموذج بطريقة احصائية لتحديد دقة مطابقته عوامل حم 
الل العديد من املؤشرات املسماة مبؤشرات املطابقة. غري أن  للبياانت املستخدمة من خ 
التمييز بني النوعني االستكشايف والتوكيدي ال يكون دائما  متييزا  قاطعا  أو فاصال ، إذ أنّكثريا  

وعني وذلك ألنّه يندر أن يقوم الباحث إبجراء التحليل العاملي من البحوث جتمع بني الن
على جمموعة عشوائية من املتغريات، بل يكون م دركا  بدرجات م تفاوتة طبيعة املتغريات، 
وعدد العوامل اليت تنطوي حتتها هذه املتغريات، فمثال  يفرتض الباحث وجود عاملني 



 .أ.ملني وادي............املمزوتجت  كطعتمال ا كإلحرتاق اكنيسي كدى منذتجة املطعتدكة اكبنتئية ملقيتس متسالش

11 
 

ات، وأّن بعض املتغريات ينتمي إىل العامل خمتلفني تنطوي حتتهما جمموعة من املتغري 
األول، والبعض اآلخر ينتمي إىل العامل الثاين، فإذا استخدم التحليل العاملي للتحقق من 
صحة افرتاضه وليس للكشف عن العوامل، فإنه يطبق عليه يف هذه احلالة التحليل 

 (26 :0220)الرحيب، العاملي التوكيدي. 

ة البنائية )التحليل العاملي التوكيدي( هو األسلوب لذا فإن النمذجة ابملعادل
اإلحصائي املناسب لدراسة البناء العاملي ملقياس ماسالش لالحرتاق النفسي لدى عيّنة 
من العامالت املتزوجات يف البيئة اجلزائرية وليس التحليل العاملي االستكشايف وعليه 

كننا طرح التساؤل الرئيسي التايل:  مي 

تس متسالش كالحرتاق اكنيسي املطعدل على اكبيئة اجلزائرية هل حيميظ مقي
 مبؤشرا  سيكومرتية مقبوكة على عينة من اكطعتمال  املمزوتجت ؟ 

 وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية واليت مفادها:

الشعور  هل تتأكد البنية العاملية الثالثية )االهناك االنفعايل، تبلد املشاعر، ن قص -
 ؟ابإلجناز( ملقياس ماسالش

هل ميتلك مقياس ماسالش م ؤشرات ثبات مقبولة مع خصائص املقياس اجلّيد على عيّنة  -
 من العامالت املتزوجات؟

 أهداف اكدراسة:

لالحرتاق النفسي على عينة من  شالتأكد من الكفاءة السيكومرتية ملقياس ماسال
 من خالل:ية عنابة بوالالعامالت املتزوجات بقطاع الصحة العمومية 

لالحرتاق النفسي عن طريق التحليل  شالتأكد من البنية العاملية الثالثية ملقياس ماسال -
 العاملي التوكيدي.

 .بطرق خمتلفة شتقدير ثبات مقياس ماسال -

 أمهية اكدراسة: 

اعتماد الدراسة على أحد األساليب االحصائية املتطورة واحلديثة، وهو أسلوب 
، للتحقق من الصدق البنائي للمقاييس املختلفة من (SEM)ادلة اهليكلية منذجة املع

الل التحليل العاملي التوكيدي والذي تفتقر إليه م عظم الب حوث على املستوى الوطين  خ 
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وحىت العريب، الذي ي عد مسامهة يف تعزيز املنهج العلمي من خالل م واكبة التيار البحثي 
 للدول املتقدمة.
حت  اكدراسة:حتديد مصيل  

هو منط مفرتض للعالقات اخلطية املباشرة وغري املباشرة بني  :منذتجة املطعتدكة اكبنتئية
ثل مناذج املعادلة البنائية ترمجات  جمموعة من املتغريات الكامنة واملشاهدة، ومبعىن أوسع مت 

خرون، )املهدي وآ لسلسة من عالقات السبب والنتيجة املفرتضة بني جمموعة من املتغريات
0222: 92). 

ستخدم بني نوع من التحليالت اإلحصائية املتقدمة اليت ت   اكمحليل اكطعتملي اكموكيدي:
جمموعة من املتغريات الكامنة، وجمموعة أخرى من املتغريات املقاسة، ويتم فيها اختبار 

 رياتمدى مالئمة البياانت الواقعية عند املتغريات املالحظة للعالقات املتوقعة بني املتغ
 ( 22 – 22: 0222اجلابري، )

دة الرائ جبامعة بريكلي األمريكية،أستاذة علم النفس " ش"متسالعرفت  االحرتاق اكنيسي:
أبنه " جمموعة أعراض من اإلجهاد الذهين االحرتاق النفسي يف دراسة وتطوير مفهوم 

س بعدم الرضا و اآلخرين، واإلحساواالستنفاذ االنفعايل واالجتاه السليب حنو الذات وحن
 .(Maslach, Jakson, 1986) عن االجناز الشخصي واألداء املهين

حسب هذه الّدراسة هي املرأة املتزوجة اليت تزاول عملها )طبيبة،  اكطعتمال  املمزوتجت :
ممّرضة، قابلة، إداريّة( ابلقطاع الّصحي العمومي بشكل رمسي ومنتظم، مقابل أجر مادي 

 .وارها داخل بيتهاابإلضافة إىل أدتتقاضاه، 

 اإلتجراءا  امليدانية كلدراسة:

 منهج اكدراسة:

 Structural)يستخدم البحث احلايل منهجية النمذجة ابملعادلة البنائية 

Equation Modeling) (SEM)  واليت متثل مدخال  إحصائيا  شامال  الختبار
كما تعرف أهنا منهجية املتغريات املشاهدة.  و الفروض عن العالقات بني املتغريات الكامنة 

حبثية الختبار النماذج اإلدارية النظرية كميا  ابستخدام املنهج العلمي الختبار الفروض 
البحثية، وذلك من أجل حتقيق فهما  أفضل للعالقات بني املتغريات اإلدارية يف اجملال 

 .(20: 0222املهدي وآخرون، ) النفسي والرتبوي
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لعاملي التوكيدي الختبار منوذج قياس البنية ويستخدم البحث أسلوب التحليل ا
وهو ذلك اجلزء )وقد يكون الكل(  Model Measurementالعاملية. ومنوذج القياس 

ؤشراهتا، حيث حيدد من منوذج املعادلة البنائية، والذي يتعامل مع املتغريات الكامنة وم  
ملشاهدة )الكامنة(، كما أنه العالقات بني املتغريات املشاهدة )املؤشرات( واملتغريات غري ا

 (Byrne, 1998)أيضا  يصف صدق وثبات املتغريات املشاهدة.

 جمممع وعينة اكدراسة:

يتكون جمتمع البحث من العامالت املتزوجات مبؤّسسات الصحة العمومّية لوالية 
عنابة، حيث بعد إجراء الّدراسة االستطالعية تبنّي أّن العامالت املتزوجات )طبيبات، 

ضات، قابالت، إدارايت( ميثلن نسبة قليلة مقارنة ابلعامالت الغري متزوجات، ولإلشارة ممرّ 
تعذر علينا احلصول على اإلحصائيات الّرمسية لعدد اجملتمع األصلي، كّون مؤّسسات 
الّصحة العمومية ال تقوم بعملية إحصاء على أساس متغري اجلنس )ذكر، أنثى(، بل 

لرّتبة املهنّية ال غري، لذلك  مت توزيع أكرب عدد ممكن ألداة إحصائيات تعتمد على أساس ا
( مؤّسسات للّصحة العمومية بعد استبعاد املؤّسسات اليت مشلتها 20الّدراسة الذي مشل )

الّدراسة االستطالعّية. وللتأكد من كفاية العيّنة ومتثيلها للمجتمع األصلي فقد مت االعتماد 
 .(The Kaiser- Meyer-Olkin Measure)نياولك –ماير –مقياس كايسر على 

 مطعيتر كيتية اكطعينة ووتجود عالقت  االرتبتط بني املمغريا :

من أجل الّتحقق من ك فاية عيّنة الّدراسة من أهم الّشروط الضروريّة الواجب توفرها 
الختبار املقاييس، وللتحقق من هذا الّشرط فإّن الباحثني أوصوا ابستعمال مقياس كايسر 

الذي ي عد أحد  (The Kaiser- Meyer-Olkin Measure)اولكني –ايرم –
(، والقيمة 2 – 2بني ) (KMO)اخلطوات املهّمة يف هذا التحليل. وترتاوح إحصائية

( ت ؤشر أبن جمموع االرتباطات أكرب من جمموع االرتباطات الكلّية، وهذا ي بنّي أبّن 2)
( فإن هذا ي ؤشر أبن 2القيمة تقرتب من ) منوذج االرتباط يكون منتشرا ، أما إذا كانت

أبّن القّيم املقبولة  (kaiser , 1974)منوذج االرتباطات متواثق وذو مصداقية ويوصي 
( والقّيم اليت تكون أدىن من هذه القيمة تعين أبّن على الباحث 2.22تكون أكرب من )

 ابملتغرّيات املتضمنة يف إّما أن جيمع بياانت أكثر )زايدة حجم العيّنة( أو ي عيد التفكري
 .(292: 0220)العابدي،  املقياس
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( واليت 2.22هي أكرب من )( KMO) ( فإن قيم22وكما يظهر يف اجلدول رقم )
ومقبولة، وبتايل فإن حجم تعّد قّيم جيدة  (kaiser) ( واليت وفق تصنيف2.28بلغت )

 .كاٍف ألهداف الدراسة( 082) العيّنة

 عّينة اكدراسةيتية (: اخمبتر ك10رقم)تجدول 
-Kaiser-Meyerأوككني -متير –مقيتس كتيسر 

Olkin ومؤشرKMO  أبطعتد املقيتس الخمبتر كيتية عينة اكدراسة 

1.14 
 اإلتجهتد االنيطعتيل

 تبّلد املشتعر
 نقص اكّشطعور ابإلجنتز

 حدود اكدراسة: 
لدى  .0229إىل شهر جوان  جانفيمن شهر يف الفرتة املمتدة مت تطبيق الدراسة 

 .ؤسسات الصحة العمومية لوالية عنابةعينة من العامالت املتزوجات ببعض م  

 أداة اكدراسة:

استخدم الباحث يف الدراسة احلالية مقياس  :مقيتس االحرتاق اكنيسي ملتسالش
، ليقيس االحرتاق النفسي لدى العاملني يف جمال 2682ماسالش وجاكسون سنة 
عية والطبية، وقام العديد من الباحثني بتعريبه ليتالءم مع البيئة اخلدمات االنسانية واالجتما

 2680العربية، حيث ميكن استخدامه، ومن بني هؤالء الباحثني نذكر: مسري أبو مغلى 
، وعدانن 2660و 2662نصر مقابلة وكايد سالمة ، و 2686وكمال الدواين وزمالئه 

 .(286: 0222)نعموين،  0222الفرح 
امه يف الدراسات اليت أجريت ابجلزائر مثل دراسة سعاد خملوف وكذلك مت استخد

( على املمرضني، 0220( على األطباء اجلراحني، ودراسة ميهويب فوزي )0220)
 (. 0222ودراسة عبد احلميد عشوي )

( عبارة تتعلق بشعور الفرد حنو مهمته، وقد وزعت البنود 00يتكون املقياس من )
  يف اجلدول التايل: ضحةعلى ثالثة أبعاد كما مو 

 
 



 .أ.ملني وادي............املمزوتجت  كطعتمال ا كإلحرتاق اكنيسي كدى منذتجة املطعتدكة اكبنتئية ملقيتس متسالش

15 
 

 : توزيع اكبنود على أبطعتد مقيتس االحرتاق اكنيسي(16تجدول رقم )
 أرقتم اكبنـود عدد اكبنود اكبطعــــد

 02 - 29 – 22 – 22 – 8 – 9 – 2 – 0 – 2 26 اإلهنتك االنيطعتيل 
  00 – 22 – 22 – 22 – 2 22 تبلد املشتعر

  02 – 26 – 28 – 20 – 20 – 6 – 0 – 2 28 نقص اكشطعور ابإلجنتز

( حيث 0 – 2درجات ) 20وجتدر اإلشارة أن املقياس يف األصل حيتوي على 
فيعين أن  0يعين أن شعور الفرد مبحتوى البند بدرجة ضعيفة جدا ، أما الرقم  2الرقم 

( تعطي تّدرجات الشعور 0 – 2شعور الفرد مبحتوى البند قوية جدا ، واألرقام ما بني )
 قوية جدا  إىل ضعيفة جدا . ابملوقف من

درجات، على غرار سلم ليكرت اخلماسي وهذا  22إال أننا فضلنا استعمال 
 (معارض جدا   -معارض  –حمايد  -موافق  –موافق جدا  ) لتكون اإلجاابت أكثر دقة.

، وص ححت فقرات (  2 - 0 – 2 – 2 – 2) وص ححت على التوايل ابلدرجات 
 (. 2 - 2 – 2 – 0 – 2) اجيابيةعتبارها بنود عكسيا  اب نقص الشعورب عد 

 األستكيب اإلحصتئية املسمخدمة يف اكدراسة:

 (Structural Equation Modeling)أسلوب النمذجة البنائية مت استخدام

(SEM)   طلق عليه ابلتحليل العاملي التوكيدي للتحقق من الصدق البنائي وهو ي
 &MacCallum)ضوء اطر نظرية سابقة  للمقاييس املختلفة اليت يتم بناءها يف

Austin,2000) . 

تغريات البحث فإن ذلك سيتم عن طريق النمذجة مناذج م   بناءجل أومن 
تعددة عد من أفضل الطرق اليت تستخدم الختبار النماذج م  للمعادالت اهليكلية، واليت ت  

املتغريات دفعة  املتغريات، وذلك ألهنا تعطي للباحث امكانية اختبار العالقة بني هذه
واحدة مع حتديد مدى مالئة النموذج للبياانت اليت يتم جتميعها من خالل جمموعة 

 .(02 :0222)حاكم، وآخرون،  يطلق عليها مؤشرات جودة املطابقةمؤشرات 

اهلدف األساسي للصدق البنائي التوكيدي يقّيد الفقرات ابألساس النظري 
عكس التحليل  ماء لألبعاد اليت خيتارها التحليل علىللمقاييس وال يعطيها احلرية يف االنت

، بل يقوم الباحث هو بتحديد انتماء كل فقرة للبعد املالئم حسب العاملي االستكشايف
من الصدق ة ملختلف املقاييس. وهذا النوع األساس النظري واملفاهيمي والدراسات السابق
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0مؤشر   

تمناكك مغريامل 0مؤشر    

0مؤشر   

0مؤشر   

ن منهج عد اجلزء األول مي ي  يعتمد بشكل أساسي على التحليل العاملي التوكيدي الذ
 .معادلة النمذجة اهليكلية

يتم تطبيق طريقة املعادالت  (Roussel et al., 2002)روسال وآخرون وحسب 
 البنيوية تبعا  للمراحل التالية:

 .. تطوير منوذج مطابق للمفاهيم النظرية2
 .. بناء منوذج للعالقات اخلطية بني املتغريات0
 .إىل منوذج بنوي ومنوذج للقياس. حتويل هذا النموذج 2
 .. اختيار نوع مصفوفة البياانت واختبار النموذج املقرتح2
 .قييم التعرف على النموذج البنيوي. ت2
 .تعديل ومطابقة النموذج للبياانت . تقييم نوعية9
. تفسري النتائج والنظر يف التعديالت الواجب إدخاهلا على النموذج إذا كانت مربرة 0

 .نظراي  
 

 

 

 

 ( منوذج قيتس مبّسط يف اكمحليل اكطعتملي اكموكيدي10شكل رقم )
ال ميكن  ( ذلك املتغري الذي22يقصد ابملتغري الكامن، كما يتضح من الشكل رقم )    

". أما املؤشر فهو املتغري املالحظ أو الذي مت االهناك االنفعايلقياسه يف الواقع مثال "
ن العبارات اليت استخدمت ة، وميثل عبارة املقياس. وابلتايل فإقياسه عن طريق أداة معين

سمى املتغري " ي  االهناك االنفعايلؤشرات" ومتغري "م  ى "تسم" االحرتاق النفسيلقياس "
 الكامن. 

الئمة النموذج اهليكلي من خالل مؤشرات املالئمة حيث يتم احلكم على مدى م  
من خالهلا التعرف على مدى مقبولية العالقة تستخرج مؤشرات جودة املطابقة واليت يتم 
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د طبقا  هلذه املؤشرات فإن االختبار يكون وعندما يكون هناك قبول جيّ  ،املفرتضة سابقا  
 Byrne)دقيق جدا  وعكس ذلك يكون ضعيف وغري جيد وميكن رفض النموذج. 

اسات األكادميية عترب من أكثر املعايري استخداما  يف الدر واملعايري اآلتية ت  . (3: 2010,
 الدولية العاملية وأكثرها انتشارا  يف خمتلف املنشورات العلمية، وهي كالتايل:

يف هذه احلالة الختبار الفرضية الصفرية القائلة  0يستخدم اختبار كا: (2X)6* اخمبتر كت
مة هذا أبن منوذج الب ىن العاملية املقرتح يوافق جيدا  البياانت امليدانية. ونظرا  حلساسية قي

االختبار حلجم العينة، فقد مت اقرتاح مقارنة قيمته ابلنسبة لدرجات احلرية، يف هذه احلالة 
 يستخدم االختبار كمعيار التعديل اجليد وليس كأداة الختبار الفرضية الصفرية.

هذا املعيار حمددا  هاما  لتعديل النموذج العاملي  يعتربدرتجت  احلرية : / (2X)مطعيتر * 
قق قيمة أصغر من معيار تغري ودرجة الصرامة يف الدراسة، ويساوي هذا املعيار عندما حي

يف السنوات السبعينات. ابلرغم من ذلك فإنه يبقى متأثرا   2)القيمة املثلى( بعدما كان  2
 حبجم العينة.

ويعتربان معياران مقرتحان  :AGFIومطعيتر اكمطعديل اجليد  GFI* مطعيتر اكمطعديل اجليد 
، وميثالن قيمة التباين والتغاير 2و 2واح قيمة كل واحد منها بني . وترت Amosج يف برانم

أو  2.62يساوي أو يفوق GFIاملفسر من قبل النموذج. ويعترب النموذج مقبوال  إذا كان 
 .أو أكثر 2.82يساوي AGFIإذا كان 

لقد عمل هذان الباحثان  :Bentler&Bonnett وبونيت * مطعتيري اكمطعديل كبنملر
على تطوير معايري أخرى للتعديل اجليد للنموذج، وقد بيّنت بعض الدراسات أن هذه 

. كما متكن هذه املعايري مقارنة ابملعايري السابقة الذكر املعايري تعترب األقل أتثرا  حبجم العينة
من مقارنة منوذج البىن العاملية ابلنموذج الصفري يف هذه احلالة ذلك النموذج الذي 

وجود أي عالقة بنيوية بني املتغريات، أما عن القيمة املعيارية هلذه األدوات  يفرتض عدم
 ( مهما تنوعت املعايري، واليت من امهها:2.62فهي )

 NFI *(Normed Fit Index  : ) 

 
قيمة نفس االختبار اخلاصة ابلنموذج KTو للنموذج الصفري (2X)ميثل قيمة  iTحيث 
 .املعترب
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*NNFI (Non Normed Fit Index) : يعتمد هذا املؤشر على مقارنة النموذج
 Baseline Modelالذي يقرتحه الباحث بنموذج آخر يسمى النموذج القاعدي 

وهو النموذج الذي يفرتض ان  Null Modelوالذي عادة ما يكون النموذج الصفري 
حث مجيع العالقات بني املتغريات صفرية، وهو بذلك يقارن النموذج الذي يقرتحه البا

مة هذا واملعادلة املستخدمة يف حساب قي أبقل النماذج مالئمة )النموذج الصفري( .
 :املؤشر كما يلي

 

على التوايل درجات احلرية للنموذجني السابقني ويسمى أحياان  Kdوidحيث ميثل
  Tucker Lewis Indexنسبة إىل TLI هذا املعيار

CFI* (Comparative Fit Index)  :ملؤشرات السابقة قد خترج عن ونظرا  لكن ا
املدى صفر إىل واحد مماّ يصعب تفسريها وإعطائها معىن هلذا أقرتح هذا املؤشر الذي ال 
تقل قيمته عن صفر وال يزيد أبي حال عن واحد، وما عرض عن املؤشرات السابقة من 

ب اخصائص ودرجة قطع ينطبق أيضا  على هذا املؤشر، وتستخدم املعادلة اآلتية يف حس
 قيمة مؤشر املطابقة املقارن :

 
 

 *RMSEA:)وهو من أهم مؤشرات جودة املطابقة  )اجلذر اكرتبيطعي ملموسط اخليأ
فأقل دّل ذلك أن النموذج يطابق متاما  البياانت، وإذا كانت  2.22وإذا ساوت قيمته 
ت دّل ذلك على أن النموذج يطابق بدرجة كبرية بياان 2.28، 2.22القيمة حمصورة بني 

 (06: 0222.)اليايف، والعمري، فريفض النموذج 2.28العينة، أما إذا زادت قيمته على 

 

 عدد املؤشرات املالحظة. Pدالة املعقولية القصوى عند احلد األدىن و minFحيث ميثل 

 *IFI :  وهو مؤشر يعكس مدى تفوق النموذج الذي يقرتحه الباحث يف مالئمته على
عادة ما يكون النموذج الصفري( واملعادلة املستخدمة يف النموذج القاعدي )الذي 

 :هيحساب قيمة هذا املؤشر 
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 عدد درجات حرية النموذج املراد إختياره. mddlحيث ميثل 

 على مقياسوهكذا سيتم تطبيق خمتلف هذه املعايري يف التحليل العاملي التوكيدي 
وذلك عن ، عاملة متزوجة( 082)الدراسة احلالية، وعلى عينة الدراسة املقدر حجمها بــ 

الئمة النموذج مع ستخدم للتأكد من مدى م  والذي ي   (AMOS v.22)طريق برانمج 
وت عترب هذه املعايري  بياانت العينة املستخدمة وأهنا تقيس فعال  ما وضعت من أجل قياسه.

صها يف وميكننا تلخي .(Roussel et al., 2002 :66) األهم يف جمال املعادالت البنيوية
 اجلدول التايل:

(: مؤشرا  تجودة امليتبقة11تجدول رقم )  
 مؤشرا  حسن امليتبقة   اكقيمة املثتكية كلمؤشر

 (2X)النسبة االحتمالية ملربع كاي. أن تكون غري دالة
تطابق اتم 2أقل من   (df2X/).مؤشر نسبة درجة احلرية ملربع كاي 

2.28أو   2.22أقل من   (  RMSEA ط خطأ االقرتان )اجلذر الرتبيعي ملتوس 
2.62أكرب من   )CFI( مؤشر املطابقة املقارن 
2.62أكرب من   (IFIمؤشر املطابقة التزايدية ) 
2.62أكرب من   (TLIلويس ) –مؤشر اتكر  

2.22تساوي أو أعلى من  (PCFIمؤشر املطابقة املقارن االقتصادي ) 
(، James., L &Arbuckle, 2011, 601): املصدر: من إعداد اكبتحث اعممتدا على

(Hooper,D et al , 2008 :53-60 ) ،(222: 0222و)تيغزة 

 عرض نمتئج اكدراسة ومنتقشمهت:

 عرض وحتليل اكمستؤل األول:

هل تمأكد اكبنية اكطعتملية اكثالثية )االهنتك االنيطعتيل، تبلد املشتعر، نقص اكشطعور 
 ابإلجنتز( ملقيتس متسالش ؟

ومن ساؤل قام الباحث إبجراء التحليل العاملي التوكيدي، لإلجابة على هذا الت
نموذج االحرتاق للتحليل العاملي التوكيدي لالشكل البياين  Amos 00رجات برانمج خم  

 :عرب عنها( واملؤشرات امل2النفسي بعوامله الكامنة الثالثة )
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من  املصدر:) حرتاق اكنيسي(: اكمحليل اكطعتملي اكموكيدي ملقيتس اال16شكل رقم )
 (Amos 22إعداد الباحث إعتمادا على برانمج 

( درجات التشبعات لنموذج االحرتاق النفسي أببعاده 20يوضح الشكل رقم )
(، إذ ت عرب  Bu1 – Bu 22(واملؤشرات املعرب عنها من )F1- F3( من )2الثالثة )

هة من املتغريات الكامنة إىل  كل قيمة من القيم املوجودة على كل سهم من األسهم املتج
كل مؤشر من املؤشرات عن درجة تشبع املتغري الكامن هبذا املؤشر، وللمقارنة بني هذه 
املؤشرات من حيث درجة اإلشباع للمتغري الكامن نعتمد على األوزان املعيارية اليت تسمى 

 يل:مبعامالت الصدق أو التشبع على املتغري الكامن كما يتضح من اجلدول التا
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 درجات التشبع لكل بند من أبعاد مقياس االحرتاق النفسي(: 16تجدول رقم )
 اإلشبتع درتجة املمغريا  اككتمنة ومؤشراهتت اكرمز
F1 االسمنزاف االنيطعتيل 

Bu1 0.22 أشعر أبنين م نهارة إنفعاليا  جراء ممارسيت ملهنيت مع املرضى 
Bu2 0.31 أشعر أن طاقيت م ستنفذة مع هناية اليوم 
Bu3  أشعر ابلتعب عندما أستيقظ من نومي وأعلم أنه علّي م واجهة يوم عمل

 جديد مع املرضى
0.19 

Bu4   0.25 التعامل مع املرضى طوال فرتة العمل يتطلب جهدا   كبريا 
Bu5 0.64 أشعر أبنين سأهنار بسبب عملي مع املرضى 
Bu6 0.82 أشعر أبنين حمبطة يف عملي 
Bu7 0.79 أشقى يف عملي   أشعر أبنين 
Bu8 0.72 املواجهة اليومية للمرضى تسبب يل ضغطا  يف حيايت اليومية 
Bu9 0.81 أشعر وكأنين على حافة اهلاوية جراء ممارسيت ملهنيت 
F1 تبلد املشتعر 

Bu10 0.90 أشعر أنين أعامل بعض املرضى بطريقة غري إنسانية 
Bu11  0.92 ممارسة عمليأصبحت عدمية اإلحساس م نذ بداية 
Bu12 0.83 أخشى أن أ صبح عنيفة وقاسية بسبب عملي 
Bu13 0.91 ال أكرتث وال أابيل ببعض املرضى 
Bu14 0.91 أشعر أبن اآلخرين يلومونين عن بعض املشاكل اليت تواجههم 
F3 نقص اكشطعور ابإلجنتز 

Bu15 0.68 أستطيع أن أفهم بسهولة مشاعر املرضى 
Bu16 0.62 ل املرضى بفعالية عاليةأحل مشاك 
Bu17 0.68 يبدو يل كأنين أؤثر إجيابيا  على املرضى الذين أحتك هبم 
Bu18 0.74 أحس أنيّن نشيطة وحيوية يف عملي 
Bu19 0.55 ميكنين خلق جو م ريح يف املستشفى مع املرضى 
Bu20 0.43 أشعر ابلسعادة بعد العمل مع املرضى 
Bu21 0.55 ألشياء املهمة يف عملي  أجنزت الكثري من ا 
Bu22 0.50 أتعامل بكل ه دوء مع املشاكل االنفعالية أثناء أدائي ملهنيت 

، إذ بلغت Bu11( يتضح أن أكثر البنود تشبعا  هو البند 22من خالل اجلدول رقم )    
إذا  Bu03 ، كما يتضح أن أقل املؤشرات إشباعا  هو 0.92الدرجة املعيارية لإلشباع 

 ، أما ابقي املؤشرات فترتاوح بني هاتني القيمتني. 2.26غت الدرجة املعيارية لإلشباع بل
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 :االحرتاق اكنيسي كبيتان  اكطعينة تجودة ميتبقة منوذج

من خمرجات التحليل االحصائي مؤشرات جودة مطابقة النموذج املقرتح للبياانت 
 فرتض، واجلدول التايل يوضح ذلك:مع النموذج امل

مؤشرات جودة املطابقة ملقياس االحرتاق النفسي (:11)تجدول رقم   

 مؤشرا  حسن امليتبقة قيمة املؤشر
442.491 ( =2X) 

029 DF= 
 P=0.00 دال إحصائيا  

 (2X)النسبة االحتمالية ملربع كاي .

 (df2X/).مؤشر نسبة درجة احلرية ملربع كاي 0.22
 (  RMSEA)ذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاناجل 2.20
2.62 )CFI( مؤشر املطابقة املقارن 
 (IFIمؤشر املطابقة التزايدية ) 2.62
 (TLIلويس ) –مؤشر اتكر  2.86
 (PCFIمؤشر املطابقة املقارن االقتصادي ) 2.82

 Amos 22املصدر: من إعداد اكبتحث اعممتدا على خمرتجت  برانمج 

للبياانت، رغم  أن م ؤشر  م الئمة النموذج م الئمة جّيدة ضح من اجلدول السابق يتّ 
دال إاّل أّن هذا املؤشر ينطوي على عيوب كثرية، لذلك ين صح ابستعماله مبعّية  0كا

م ؤشرات أ خرى حل سن املطابقة، ومن ذلك حساسيته حلجم م عامالت االرتباط، 
 يتأثر حبجم العينة 0كا، كما أن  0ومعامالت االرتباط املرتفعة تؤدي اىل ارتفاع قيمة كا

 222حبيث ي عترب م قياسا  م ناسبا  ملطابقة النموذج حلجم عينة من  (،222 :0222يغزة، )ت
 022وأّن الداللة اإلحصائية تكون أقل استقرارا  مع عينة حجم أكرب من  022إىل 

الل اجلدول ما يلي:. (222: 0220)تيغزة،   كما يتّبني من خ 

مماّ يدل أن النموذج املقرتح يطابق  2( أقل من df2X/).0كا ـمؤشر نسبة درجة احلرية ل -
 بدرجة كبرية النموذج املفرتض لبياانت العينة.

 ، مما يدل على أن النموذج مقبول2.20بلغت قيمته  (RMSEA)املؤشر -
 ل على جودة النموذج ومطابقته متاما  للبياانت.قيم ابقي املؤشرات تدّ  -
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االنفعايل، تلبد املشاعر، ن قص الشعور وعليه تتأكد البنية العاملية الثالثية )االهناك 
 ابإلجناز( ملقياس ماسالش لالحرتاق النفسي.

الباحثون إىل أن البناء وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اليت توصل هلا 
، ةيثالثال يةاملعالبنية اليف م عظم هذه الدراسات يدل على وجود  ملقياس ماسالشالعاملي 

ارات داخل العوامل، وأن هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض.  مع اختالف يف تشبع العب
( بتطبيق التحليل العاملي االستكشايف ابستخدام 0222والقريويت ) كما قام الضفري

مع تدوير مائل للمحور (Principal Components)طريقة املكوانت األساسية 
(Varimax rotation)28فسرت  ، وقد توصلت الدراسة إىل وجود ثالثة عوامل % 

ر العامل األول من التباين الكلي، مع تشبع بعض العبارات يف أكثر من عامل، وقد فسّ 
ر العامل الثاين املتمثل من التباين، بينما فسّ  %08.2املمثل بعبارات اإلجهاد االنفعايل 

 ر العامل الثالث نسبةمن التباين، يف حني فسّ  %22.2عبارات نقص الشعور ابإلجناز ب
 .(0222والقريويت،  )الضفري ن جمموع التباين الكليم 8.2%

  عرض وحتليل اكمستؤل اكثتين:

هل ميملك مقيتس متسالش مؤشرا  ثبت  مقبوكة مع خصتئص املقيتس اجلّيد على 
 عينة من اكطعتمال  املمزوتجت ؟

: طريقة االتساق ل، مت التأكد من الثبات بطريقتنيلإلجابة على هذا التساؤ 
كما هو م وضح يف   رونباخ(، وطريقة التحليل العاملي)الثبات املركب(،كالداخلي )ألفا  

 اجلدولني التاليني:

 :(Cronbach's alpha) كرونبتخ اكثبت  بيريقة مطعتدكة "اكيت"
 قياس االحرتاق النفسيمل"  معامل الثبات "الفا(: 12تجدول رقم )

 مطعتمل اكثبت  عدد اكبنود أبطعتد املقيتس
 2.82 26 االسمنزاف االنيطعتيل

 2.92 22 تبلد املشتعر
 2.82 28 نقص اكشطعور ابإلجنتز
 1.46 66 ثبت  املقيتس

نالحظ من خالل اجلدول أن قيم أو مؤشرات ثبات ألف كرونباخ جّيدة وهي نتيجة       
( حبساب معامل االتساق الداخلي 2682ماسالش وجاكسون ) راسة دتتفق مع نتائج 
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، وتبلد 2.62ك االنفعايل نباخ فكان معامل الفا كالتايل: االهناابستخدام معادلة الفا كرو 
 (262 :0222)نعموين، . 2.02وتدين الشعور ابالجناز  2.06 ،املشاعر

واتصفت البياانت احملصلة من خالل استخدام مقياس ماسالش بثباهتا يف النسخ املرتمجة 
أو  (Laugaa et al. 2008) وعلى عينات خمتلفة مثل الفرنسية

 ,Bellingrath) أو االملانية (Richardsen&Martinussen, 2004)النروجيية

Weigl, & Kudielka, 2008; Schwarzer & Hallum, 2008)  نية انأو اليو
(Kokkinos, 2006; Platsidou&Agaliotis, 2008)  أو الرتكية(Sari, 

ة أو العربي( Loonstra, Brouwers, &Tomic, 2009)( أو اهلولندية 2004
( سواء كانت معامالت الثبات 0222، اجلمايل وحسن، 0222)اخلرابشة وعربيات، 

: 0222)عشوي، بطريقة االتساق الداخلي أو بطريقة إعادة االختبار أو التجزئة النصفية. 
062) 

ل يدّ  :Composite Reliability) -املوثوقية املركبة) اكثبت  بيريقة اكثبت  املركب
املفهوم أو التكوين الفرضي على دقة أو اتساق املؤشرات اليت قد  الثبات املركب أو ثبات

تتمثل يف الفقرات أو قد تكون يف مقاييس جزئية أو فرعية، أو قدتتخذ أشكاال  أخرى يف 
( اليت يفرتض الباحث أهنا يف املؤشرات)فقرات مقياس مثال   يتوقع قياس مفهوم معني، إذ  

من التباين املشرتك بينها وبني املفهوم. أما ابقي تنتمي إىل مفهوم أو تنطوي على نسبة 
 (0228)تيغزة، ي ال حيدده املفهوم يف الفقرة يدعى ابخلطأ. التباين الذّ 

 :م طعتدكة اكثبت  املركب
 )جمموع اكمشبطعت (6

 اكثبت  املركب =                                                                
 )جمموع اكمشبطعت (  6 جمموع خيأ اكقيتس +

 جمموع خيأ اكقيتس = 0 –)االرتبتط اكرتبيطعي املمطعدد( 
طبقا  ملا سبق مت حساب مربع جمموع التشبعات، وجمموع األخطاء لكل بعد من األبعاد، 

 واجلدول التايل يوضح ذلك:
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 الثبات املركب ملقياس االحرتاق النفسي(: 10تجدول رقم )
 بطعد نقص اكشطعور ابالجنتز تبلد املشتعربطعد  بطعد االهنتك االنيطعتيل

ا 
يقر

اك
 

  
رتجت

ابكد
  

شبطعت
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ترية
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ا
شبطع 

 اكم
ربع

م
 ت 

تين
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تء 
خي

أ
 

نود
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ابكد
  

شبطعت
اكم

ترية
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ت  
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 اكم
ربع

م
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اكمب
تء 
خي
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نود
اكب

 

ت 
شبطع

اكم
 

  
رتجت

ابكد ترية
ملطعي

ا
ت  
شبطع

 اكم
ربع

م
 

تين
اكمب
تء 
خي

أ
 

0 1 . 4 0 1 . 2 2 1 . 2 2 0 1 . 2 0 1 . 4 1 1 . 0 0 0 1 . 1 0 1 . 2 6 1 . 1 4 
6 1 . 0 1 1 . 1 1 1 . 6 0 6 1 . 2 0 1 . 4 1 1 . 0 0 6 1 . 1 1 1 . 1 0 1 . 2 2 
1 1 . 0 2 1 . 2 1 1 . 1 0 1 1 . 4 1 1 . 2 2 1 . 1 0 1 1 . 6 1 1 . 0 2 1 . 4 0 
6 1 . 4 6 1 . 2 4 1 . 1 6 6 1 . 2 1 1 . 4 2 1 . 0 6 6 1 . 1 1 1 . 1 0 1 . 2 2 
1 1 . 2 1 1 . 6 6 1 . 1 4 1 1 . 2 0 1 . 4 6 1 . 0 4 1 1 . 0 1 1 . 1 2 1 . 6 6 
2 1 . 6 1 1 . 1 2 1 . 2 6 2 1 . 2 2 1 . 6 0 1 . 1 1 
0 1 . 0 2 1 . 1 6 1 . 2 2 0 1 . 2 1 1 . 1 2 1 . 2 0 
4 1 . 1 6 1 . 0 1 1 . 2 1 4 1 . 2 4 1 . 6 0 1 . 1 1 
2 1 . 6 6 1 . 1 1 1 . 2 1 

 مج
ت 

شبطع
اكم

 

6.0
4 

 مج 6.41 1.00
شبطع

اكم
 ت 

 مج 1.20 6.11 6.62
ت 

شبطع
اكم

 

6.02 1.16 6.24 

 41اكثبت  املركب :  1.21اكثبت  املركب :  1.46اكثبت  املركب : 

الل اجلدول تراوحت بني أن قيم الثبات  وبتطبيق طريقة املوثوقية املركبة  يتضح من خ 
 جدا . ( وهي قيم ثبات جّيدة2.62)( و2.80)

لدراسة إىل نتائج قشتها، توصلت انابعد عرض نتائج الدراسة وم   :اكنمتئج اكطعتمة كلدراسة
:تلخص فيما يلي  

أتكد البنية العاملية الثالثية )االهناك االنفعايل، تبلد املشاعر، نقص الشعور ابإلجناز(  -
 نة من العامالت املتزوجات.لالحرتاق النفسي على عيّ  شملقياس ماسال

امتالك مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي ملؤشرات ثبات تتالءم مع خصائص املقياس  -
 اجلّيد على عينة من العامالت املتزوجات.
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 اإلتجهتد اكطعصيب كدى اكطعتملني يف منتصب اكميتعل مع اجلمهور
 " دراسة ميدانية مبصلحة احلتكة املدنية ببلداي  والية غليزان"

 أ.د. ڤماري حممد  –بن معزوزة خدجية 
 – مستغامن-ابديسجامعة عبد احلميد بن 

 :امللخص
في مصلحة احلالة إهتم البحث احلايل بدراسة مستوى اإلجهاد العصيب لدى عينة من موظ

تطبيق أداة البحث هذا الغرض مت استخدام و  غليزان. وألجلاملدنية ببلدايت والية 
 اموظف 222على عينة قوامها  ،اناملصمم من قبل الباحث العصيب(اإلجهاد  )مقياس

 املدنية.مبصلحة احلالة 

ائص من اخلص التأكد( و spssيا بواسطة برانمج )آلمعاجلتها مجع البياانت و وبعد 
ع اجلمهور )مصلحة . أظهرت النتائج أن موظفي البلدية املتفاعلني مالسيكومرتية لألداة

( يعانون من مستوى مرتفع من اإلجهاد، كما أنه ال توجد فروق يف مستوى احلالة املدنية
 . متغري اخلربة املهنية أو اجلنساإلجهاد العصيب تعزى إىل

لبلدية، مصلحة التعامل مع اجلمهور، ا ،مهورد العصيب، اجلاإلجها اككلمت  امليمتحية:
 .احلالة املدنية

Résumé : 

La Recherche actuelle s’occupe de l’étude des niveaux du 

surmenage chez les employés des services de l’état civil dans les 

communes de Relizane. 

Pour atteindre cet objectif nous avons utilisé l’outil de 

recherche (mesure de stress) élaboré par deux chercheurs, 

appliqué sur 144 employées de l’état civil. 

Après avoir recueilli les données et les avoir traitéesgrâce 

an programme (spss), nous sommes assurés des caractéristique 

de l’outil. des résultats ont montré que les employés de l’A.P.C 

que sont en relation directe avec le public conffrent de troubles 

et subissent d’encroumes efforts qui se répercutent sur leurs 

professions ainsi que le genre. 

Mots clés: Stress , le public, Relations avec le public, la 

communes , services de l’état civil. 
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 :املقدمة

يتعرض الشخص لكثري من املواقف احلياتية اليومية املختلفة اليت تستوجب من 
. ويعد العمل الذي  ردود أفعال كحلول هلذه املواقفالشخص إستجاابت ترتجم يف

شأهنا أن تؤثر يف  يقضي فيه الشخص الوقت الكبري مجا ابملواقف املختلفة اليت من
، وذلك إبعتبار العمل وسيلة يقتنيها كل شخص إلثبات شخصيته صحته وفعاليته

وحتقيق ذاته وإشباع حاجاته فالعمل ابإلضافة إىل كونه مصدرا للرزق فهو أيضا جانب 
. خاصة عند العاملني يف مناصب التفاعل مع وانب التفاعل بني الفرد واجملتمعمن ج

 .وغريهااخلدماتية العمومية اجلمهور كاملؤسسات 

اليت اليت يتوالها األفراد العاملون و يعترب التعامل مع اجلمهور من أصعب املهام و 
، يف التعامل معينا ، ألن هناك أسلوابملهم التعامل املباشر مع اجلمهورتتطلب طبيعة ع

شرطا من  .خاصة إذا كان التعامل مع اجلمهورالتحلي بهالفرد العامل من يتطلب 
والذي يؤدي به إىل  ،، كما أن هذا الشرط جيعل الفرد يف ضغطشروط البقاء يف الوظيفة

 . املرتجم يف اجلوانب السلوكية والنفسية واجلسديةالعصيب اإلجهاد

، وهذا فيها اجلسم مهدد بفقدان اإلتزان احلالة اليت يكون"يعد اإلجهاد العصيب و 
، وكل عامل صدها عن حتقيق التوازنوت بسبب مواقف أو عوامل تعرتض األجهزة العاملة

 "عة فيزيقية أو كيميائية أو نفسيةمن شأنه أن خيل هبذا اإلتزان سواء كان ذو طبي
(Nobert: 1996,249). 

 ، ينتج من عدم قدرة الفردأن اإلجهاد هو رد فعل داخلي 0246(Mils)ميلزويؤكد 
نطاق هذه  (Gerenberg, 1984) تجرينبريج، ويوسع متطلبات البيئة الواقعة عليهعلى

انتج عن  ، فيعرف اإلجهاد أبنه رد فعل فيزيولوجي وسيكولوجي وعقلياإلستجابة
، 0222 :)املشعاناعات واألحداث الضاغطة إستجاابت األفراد للتوترات البيئية والصر 

02). 
 على مستوى اإلجهاد العصيب لدى خالهلا من التعرف حملاولة الدراسة هذه جاءت وعليه

 .ابلبلدية مع اجلمهوريف مناصب التفاعل لني عامال
 :اكدراسة إشكتكية – 0

خر يف الدراسات احلديثة رغم أن فكرهتا آأخذت ظاهرة اإلجهاد العصيب منحى لقد 
تطور ريها من الظواهر مل تبقى ساكنة و كغقدم وجود اإلنسان على األرض. و  قدمية
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، خاصة بعد تطور خداماهتاستإات احلياة، وإختالف جماالهتا و مفهومها بتطور متطلب
من خالل اإلطالع على اخللفية النظرية ملوضوع وم العمل ومقارابته اجلديدة. و مفه

. خاصة على مستوى التحليل النظري لكن نالحظ أن مفهومه مل يظهر حديثا ،اإلجهاد
له  سببةذلك لعدة أسباب كتنوع العوامل املو ت امليدانية نصيبا كبريا فيها مل تلقى الدراسا

حمدد لإلجهاد مما يوقع الباحث الذي إتفاق الباحثني على مفهوم دقيق و عدم  ،وتداخلها
 .(226 ،0222 :ض يف هذا اجملال حبرية ) العميانحياول اخلو 

صعبة  (Stress)أن كلمة إجهاد (Jean Benjamin)سمورا بنجتمني تجونويرى  
وذ من الكلمة الالتنية. ، وهذا ألن مفهوم اإلجهاد يف حد ذاته مأخالتحديد زمنيا
(Stringer) ضان الشديد للجسم بواسطة األطرافواليت تعين ابللغة الفرنسية اإلحت ،

 .(stora : 1991 ,03)وهذا مع الشعور ابلقلق والعذاب 

، إذ مت اإلنتقال من النتيجة اإلنفعالية منذ القرن الثامن عشر تطور داليلوحدث 
، للمادةليت تنتج توثرا أو تشوها ، الثقل اوة، الضغطي، أي القلإلجهاد إىل سببه األساس

أما يف اللغة العربية  .املفرط املنتج للتشويه يف الشيء أي أصبح اإلجهاد يعين ذلك الضغط
. هذه األخرية اليت إختارها أنطوان عين كرب، ضائقة، إرهاق، إجهادت (Stress)كلمة 

: )ستوار صاحة وأقرب لإلستعمال( لكوهنا أكثر فStressاهلاشم يف تعربيه لكلمة )
2660، 0 - 8. ) 

 هتنزسيليويندرج اإلستعمال احلديث ملفهوم اإلجهاد حتت لواء العامل الفزيولوجي 
(2609 (HansSelye,،  على الرغم نذ فرتة مبكرة أن املرضى يشرتكونفقط الحظ م ،

متشاهبة ، املرض والشكوى لديهم يف خصائص متماثلة وأعراض مرضية  من تعدد مصادر
، فجميع صف وترتبط ابملرض اخلاص بكل منهمابإلضافة إىل األعراض النوعية اليت ت

 متمن ، و لعضلي، وفقدان اإلهتمام ابلبيئةاملرضى يعانون من ضعف الشهية والوهن ا
بطة أو جمموعة مرتاتشرتك يف إحداث زملة )(أن األمراض املختلفة Selye) سيليإفرتض 

 Common Stress)" يها "زملة الضغط العاممن األعراض(، أطلق عل
Syndrome)عبد الستار:) ، ابإلضافة إىل األعراض النوعية اخلاصة بكل مرض 

0220 ،26). 

 عليها أطلق راحلم ثالث يف املستمر لإلجهاد يستجيب اجلسم أن "سيلى" ستنتجإ وقد
 :ومتثلت يف( General Adaptation Syndrome)اكطعتم اكمأقلم ممالزمة اسم
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 ،لعوامل اإلجهاد مدركا اإلنسان يصبح : فيها(Alarm) اكميقظ أو نذارمرحلة  اإل
مرحلة ، وأخريا اإلجهاد مع الشخص يتأقلم (: فيهاResistance) املقتومة مرحلة

 استمر ما ٕواذا التأقلم، على قدرته الشخص يفقد فيها (:Exhaustionاإلهنتك )
 الداخلية البيئة ثبات على احملافظة يستطيع ال اجلسم نإف النقطة هذه بعد اإلجهاد
 إصابة إىلي يؤد ال واإلجهاد األقلمة. أمراض "كتنون" يسميه ما أو املرض وحيدث
 جمموعة على تتوقف ونوعها ابملرض اإلصابة ولكن ابملرض، مجيعها   احليواانت أو األفراد

 واجلنس العمر شملت الداخلية فالعوامل واخلارجية، الداخلية العوامل أو الظروف من
 والتمرينات التغذية فتشمل اخلارجية العوامل أما العامة، والصحة الوراثي واالستعداد

 أوال ستنكسر املستمر اإلجهاد ظروف حتت جتماعية.اإلو  اجلوية والظروف الرايضية
 األمراض أو القلب أمراض أو التقرحات مثل أمراضا حمدثة اجلسم يف نقطة أضعف

 على امللقاة والعاطفية اجلسمانية املتطلبات أن على العلماء بني إمجاع شبه وهناك النفسية.
 صابةلإل الشخص هذا قابلية مدى حتدد يتالي ه معها تعامله وطريقة الشخص عاتق

 ابملرض.
بتطوير مفهوم اإلجهاد شيئا فشيئا إىل أن  2622و 2629بني  هتنزسيليوقام  

ا على أي أتثري بيئي "، وهو آخر مفهوم له عن وعي جلسم موصل إىل إعتباره "رد فعل ن
 .(22، 2660)ستورا:  اإلجهاد

البد من مراعاة شروط  ،مهم ابلنسبة للفرد يف حياته ككل وإبعتبار العمل شيئ 
ففي اآلونة األخرية  .(البشري )اجلمهور وردصة ما تطلب منه التعامل مع املخاأدائه و 

خذها العامل للراحة من اإلجهاد الذي يعاين منه أصبحنا نسمع عن العطل املرضية اليت أي
الضغط الذي ميارس عليه من قبل صاحب العمل أو و  ، بسبب ظروف العمليف عمله

حبيث إذا قمنا بدراسة هذه العطل املرضية لوجدان أهنا تؤخذ  .املتعاملني من اجلمهور
ألحيان نتيجة ي يكون يف أغلب ابسبب اإلجهاد العصيب أكثر من اإلجهاد البدين الذ

 : اآليت التساؤل الرئيسيومن هنا جاء  .له

 ؟ني يف مناصب التفاعل مع اجلمهورما مستوايت اإلجهاد العصيب لدى العامل –   

 :األسئلة اكيرعية -

إحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني يف مناصب  ةق دالو وجد فر تهل  -
 ؟نية ابلبلدية( يعزى ملتغري اجلنس)مصلحة احلالة املد التفاعل مع اجلمهور



 حممد يقمتر د.أ. ،دجيةخ.بن مطعزوزة .......اإلتجهتد اكطعصيب كدى اكطعتملني يف منتصب اكميتعل مع اجلمهور 
 

33 
 

إحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني يف مناصب  ةق دالو وجد فر تهل  -
 ؟)مصلحة احلالة املدنية ابلبلدية( يعزى ملتغري اخلربة املهنية التفاعل مع اجلمهور

اصب  يف منإحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني ةق دالو وجد فر تهل  -
 ؟يعزى ملتغري املستوى العلمي دية(مصلحة احلالة املدنية ابلبلالتفاعل مع اجلمهور )

 :فرضيت  اكدراسة -2

 :التساؤالت السابقة صيغت الفرضياتوعلى ضوء 

إجهاد  ن يف مناصب التفاعل مع اجلمهورمن مستوىو يعاين العامل :اكيرضية اكرئيسية
 .عصيب مرتفع

 :اكيرضيت  اكيرعية

فروق دالة إحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني يف مناصب وجد ت -
 .)مصلحة احلالة املدنية ابلبلدية( يعزى ملتغري اجلنس التفاعل مع اجلمهور

ال توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني يف مناصب  –
 .ملتغري اخلربة املهنية ( يعزىة)مصلحة احلالة املدنية ابلبلدي التفاعل مع اجلمهور

 يف مناصب إحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني ةق دالو وجد فر تال  –
 .يعزى ملتغري املستوى العلمي  (التفاعل مع اجلمهور )مصلحة احلالة املدنية ابلبلدية

 اكدراسة : ميةھأ – 3

لني يف جهاد العصيب لدى العاماإلاملتمثل في تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية موضوعها
. الذي أعطى نظرة جديدة وواسعة ملفهوم اإلجهاد ومدى مناصب التفاعل مع اجلمهور

 نو خر أتثريه على العامل يف جمال العمل الذي ميارسه ويشارك يف أدائه أشخاص آ
يف إجياد حلول  يدانية.كما تكمن أمهية الدراسة املكوانت بيئتهم إىلابإلضافة 

الرجل » جيات تساعد يف إختيار األشخاص املناسبني ملناصب العمل من فكرة وإسرتاتي
وتفاداي لوقوع مثل هذه اإلضطراابت النفسية واجلسمية اليت « املناسب يف املكان املناسب 

 .فيها العامل أثناء ممارسته لعملهيقع 
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 اكدراسة: أهداف-6

لني يف العصيب لدى العاماإلجهاد  مستواىت هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن
 : كما يهدف بصفة خاصة إىل ما يلي .مناصب التفاعل مع اجلمهور

التعرف على مستوايت اإلجهاد العصيب اليت ميكن أن يتعرض إليها العاملني مبناصب  –
اخلاص من ليت يزورها العام و التفاعل مع اجلمهور خاصة يف املؤسسات اخلدماتية ا

 اجلمهور.
قة بني بعض املتغريات الشخصية واإلجهاد العصيب لدى فئة معينة الكشف عن العال –

 ابلبلدية(.)عمال مصلحة احلالة املدنية  من العاملني مبناصب التفاعل مع اجلمهور
ملمارس إظهار اإلختالف بني العاملني يف مناصب التفاعل مع اجلمهور يف نوع العمل ا –

 .وإصابتهم ابإلجهاد العصيب
 :يلحت  اكدراسةاكمطعريف مبص – 1
ت أو توقع هو حالة جسمانية حتدث نتيجة حلدوث صعواب :اكطعصيب اإلتجهتد-أ 

ي خيلف . أو قد يكون أي تغري فيزايئي أو كيميائي أو عاطفحدوث صعوابت يف احلياة
 (.22 ،0220 :)شتيويآاثرا قد تؤدي إىل املرض 

ت وفقا ملقياس هو ما حيصل عليه املفحوص من درجا :اإلتجهتد اكطعصيب :تإتجرائي
 .اناملعد من قبل الباحثهاد العصيب املعتمد يف الدراسة و اإلج
تربطهم مصلحة أو أهداف  هو جمموعة مكونة من فردين أو أكثر :اجلمهور –ب 

، أي أن يؤثر فيها يف نفس الوقتلقائمة و يتأثر هذا اجلمهور ببعض املنظمات امشرتكة و 
 .(228: 1985، )عجو نظمة اليت يتعامل معهاهور واملوظيفة التأثري متبادلة بني اجلم

  هو ظاهرة سلوكية ترتبط كل اإلرتباط ابلسلوك اإلنساين :اكمطعتمل مع اجلمهور –ج 
األفعال اليت أي التصرفات و  .ف اليت يتعرض هلااملواقكمحصلة للتكوين الداخلي للفرد و 

  .(22 ،2226 :الصعيديقوم هبا الفرد يف حياته اليومية )ي
هم العمال يف القطاعات اليت  :ن يف منتصب اكميتعل مع اجلمهورو اكطعتمل :تإتجرائي

ضمن منطقة  ية، منها مصاحل احلالة املدنيةتتعامل مع اجلمهور اخلاصة ابخلدمات العموم
 .بلدية غليزان

 22/22/2662 املؤرخ يف 62/28 رقم القانون من األوىل املادة وعرفتها :اكبلدية –د 
 ستقاللاإلو  املعنوية ابلشخصية وتتمتع األساسية اإلقليمية اجلماعة يف هي أبن البلدية

 ومنحها األساسية المركزية وحدة هي البلدية أن مبعىن ."القانون مبوجب وحتدث املايل،
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 جيعلها مما لتزاماتإ من عليها كما حقوق هلا عمومي مرفق عتبارهاإب املعنوية الشخصية
 أهنا أي أخرى جهة من خاصة مالية ذمة وهلا جهة نم هلا املسريين األفراد عن متميزة
 من املايل ستقاللاإل أن عتبارإب وكذا هلا املسريين األشخاص عن مايل ستقاللإب تتمتع

 37 عدد الرمسية اجلريدة ابلبلدية، املتعلق .10 /2011/7 املعنوية الشخصية خصائص
 .11 القانون من األوىل املادة 1 / 3 يف املؤرخة

 :اكدراسة حدود  -2
 . لة املدنية ببلدايت والية غليزانمبصاحل احلا احلالية مت إجراء الدراسة :احلدود املكتنية -أ 

 . 0229- 0222: أجريت الدراسة ابملوسم اجلامعي احلدود اكزمنية -ب 

:متثلت يف عمال مصلحة احلالة املدنية الذين يتعاملون مع اجلمهور احلدود اكبشرية -ج 
 دايت والية غليزان .مباشرة يف بل

 :إتجراءا  اكدراسية امليدانية -0

 :اكدراسة اإلسميالعية - 0-0
ختتلف املناهج إبختالف مواضيع الدراسة فهو الطريقة اليت يسلكها  :منهج اكدراسة -أ

الباحث للوصول إىل نتيجة معينة و ذلك كون الباحث حياول الوصول إىل احلقيقة من 
هج ية .وقد مت اإلعتماد يف هذه الدراسة على املنخالل جمموعة من القواعد املنهج
حتليل الظاهرة هبدف لفت اإلنتباه إىل خلفيات هذه الوصفي التحليلي و ذلك لوصف و 

 ظيفية .و املشكلة وما يرتتب عنها من نتائج صحية و 
مت تصميم  ،اإلجهاد العصيب لدى عينة الدراسةلقياس مستوى  :أداة اكدراسة - ب

على  أبعاد وهي  2على  موزعة ابند 28يتكون املقياس من  .انلباحثاملقياس من قبل ا
األعراض النفسية واألعراض السلوكية. حبيث تكون اإلجابة  ،األعراض اجلسدية :الرتتيب

سلم حسب  .، دائما(أبدا، اندرا، أحياان، غالباستعمال اخليارات التالية )على فقراته إب
العبارات  حالة يف( 2، 2، 2، 0، 2التوايل ) لىع وقد مت تصحيحها ،اخلماسيليكارت 

 السالبة. العبارات حالة يف والعكس املوجبة
موظفة و  اموظف 02مشلت عينة الدراسة اإلستطالعية  :عينة اكدراسة اإلسميالعية - ج

 . إانث 20وذكور  08من مصلحة احلالة املدنية ببلدايت والية غليزان ، موزعة على
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 ة ألداة اكقيتس:اخلصتئص اكسيكومرتي -د
 :  حساب صدق املقياس بعدة طرق وهيلقد مت: اكصدق -
( حمكما من ذوي 22على ) انعرض املقياس املعد من قبل الباحث :صدق احملكمني 

، مخيس وهران، غليزان ،امعات خمتلفة )بشاراإلختصاص يف العلوم اإلجتماعية من ج
كمني بطريقة الوشي  . وبعد عرضه على احملكمني مت حساب صدق احمل(مليانة

Lawsy ; 1995) )  حلساب نسبة اإلتفاق بني احملكمني ومدى متثيل الفقرة للمجال
 الذي وضعت ضمنه إبستخدام املعادلة التالية   :

Ne- N/2 
                               Cvr=     

N/2 
 .( content validity ratio)توافق احملتوى = نسبة  CVRوميثل 
Ne ني الذين إتفقوا على صيغة الفقرةد احملكم= عد. 
N (.022 ،0226 :)سعدالكلي للمحكمني  = العدد 

 :صدق املقترنة اكيرفية
من  ترتيبا تنازليا مدرجاهتترتيب عد بو  ،وموظفة اموظف 02أداة البحث على  قيطببعد ت

بعد يا و موعة العليا واجملموعة الدناجمل كل منل %00نسبة  ذأخ متاألكرب إىل األصغر 
 التايل: دولهو موضح يف اجل نت النتائج كمااكف نا حبساب الفروق بينهماقمذلك 

 يبني نمتئج صدق املقترنة اكيرفية (:10تجدول رقم )

 اكطعينة اكدرتجت 
 املموسط
 احلستيب

اإلحنراف 
   اجلدوكية ح .د   احملسوبة املطعيتري

مسموى 
 اكدالكة

0 04 010.02 02.10 
00.61 16 6.16 1.10 

6 04 40.26 06.11 
( أكرب من )ت( 22.22بتطبيق صدق املقارنة الطرفية وجدان أن قيمة )ت( احملسوبة )

أن اإلختبار ، أي (2.22( ومستوى داللة )22احلرية )( عند درجة 0.22اجلدولية )
 .يتمتع بقدر من الصدق

 صدق اكبنتء)اإلتستق اكداخلي (: 
مالت اإلرتباط بني معدل  معا مت حسابللفقرات  صدق اإلتساق الداخليإلجياد        

ويف النهاية كانت ( والدرجة الكلية للمقياس، ، النفسي، السلوكياجلسديكل بعد )
 : النتائج كاآليت
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 أبطعتد املقيتس واكدرتجة اككلية إرتبتط (: يبني مطعتمال  16اجلدول رقم )
 السلوكية النفسية  اجلسدية أبطعتد املقيتس
 2.22 2.62 2.99 طمطعتمل اإلرتبت

 إرتبتط كل بند واكدرتجة اككلية(: يبني مطعتمال  11اجلدول رقم )
 مطعتمل اإلرتبتط اكبند مطعتمل اإلرتبتط اكبند مطعتمل اإلرتبتط اكبند

2 2.62 22 2.22 00 2.22 
0 2.62 22 2.22 08 2.26 
2 2.66 29 2.22 06 2.20 
2 2.20 20 2.26 22 2.92 
2 2.02 28 2.22 22 2.90 
9 2.22 26 2.22 20 2.29 
0 2.22 02 2.22 22 2.92 
8 2.22 02 2.29 22 2.20 
6 2.22 00 2.92 22 2.22 

22 2.22 02 2.28 29 2.22 
22 2.22 02 2.92 20 2.22 
20 2.29 02 2.22 28 2.29 
22 2.20 09 2.22   

( 22، )(20)ة يف اجلدول رقم نيت اإلرتباط املتحصل عليها واملبوتعترب معامال
 (. مما يوحي لنا أن املقياس2.22معامالت صدق داخلي مقبولة ودالة إحصائيا عند )

 .حيتوي على مستوى مقبول من الصدق
يشري الثبات إىل إتساق الدرجات املستخرجة من إستجاابت األفراد أنفسهم : اكثبت  –

مبجموعات خيتربون ، أو عندما ابإلختبار ذاته يف أوقات خمتلفة عندما يعاد إختبارهم
) مقداد وآخرون: ، أو حينما خيتربون يف ظل متغريات أخرى خمتلفة من بنود متكافئة

2668، 292 - 292). 
 حساب معامل الثبات ابإلعتماد على مت، وحلساب درجة ثبات مقياس اإلجهاد العصيب

 : طرقثالثة 
 ختباراإل تطبيق على تعتمد ألهنا الطريقة هذه ستخدامإ يشيع: طريقة اكمجزئة اكنصيية

 األرقام ذات والفقرات األول النصف يف الفردية األرقام ذات الفقرات خذأن مث واحدة مرة
 لفقراتخاصة اب عالمة على مفحوص كل حيصل وبذلك الثاين النصف يف الزوجية
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 فنحصل العالمتني بني رتباطاإل معامل حنسب مث الزوجية لفقراتاب خاصة وعالمة الفردية
 .( 95 -94، 2007  )الكيالين: النصفية التجزئةطريقة ب ختباراإلات ثب املعم على

، قمنا (2.80الثبات) معامل وصل حيث"بريسون" مبعادلة الثبات معامل حساب بعدو 
 ( .2.62) يساوي فأصبح براون سبريمانل صحيحالت إبستخدام معادلة

 اكنصييةاكثبت  بيريقة اكمجزئة  : يبني حستب مطعتمل(16اجلدول رقم )
 مطعتمل اكثبت  طريقة حستب مطعتمل اكثبت 

 2.80 طريقة التجزئة النصفية
 2.62 دلة التصحيح سبريمان بروانامع

تساوي  Conlation betwen formsكانت قيمة اإلرتباط لنصفي اإلختبار 
صبح معامل الثبات لإلختبار ككل أ .تصحيحه مبعادلة سبريمان بروان( وبعد 2.80)

 .ثبات عايلوهو معامل  (2.62وي )يسا
 وهي لكرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامل حساب مت :طريقة مطعتمل أكيت ككرونبتخ 

 يدل مما (0.89)ـب قدرت حيث املتعددة البدائل ذات املقاييس حالة يف املناسبة الطريقة
 الثبات. من عال قدر على ختباراإل أن على
 اكدراسة األستسية :- 6 –0

 :مواصيتهتتاكدراسة و  عينة- 0 – 6- 0
 يف مناصب التفاعل مع وموظفة من العاملني اموظف 222على الدراسة عينة مشلت

الية غليزان من بلدايت و  بسيطة عشوائية بطريقة ختيارهمإ ومت ،اجلمهور )احلالة املدنية(
 :مواصفات العينة  يلي وفيما

موظفة و  اموظف 222تكونت عينة الدراسة من  :مواصيت  اكطعينة حسب اجلنس -أ 
كما هو   أنثى 02و  اذكر  02، موزعة على ()والية غليزان مبصلحة احلالة املدنية ابلبلدية

 :جلدول التايليف اموضح 
 : ميثل توزيع اكطعينة حسب اجلنس(11اجلدول رقم )

 اجملموع إانث ذكور اجلنس
 222 02 02 اكطعدد

 % 222 % 26.22 % 22.02 اكنسبة %
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 : ميثل نسب توزيع اكطعينة حسب اجلنس(10اكشكل رقم )

 :حسب اخلربة املهنية )األقدمية(مواصيت  اكطعينة  –ب 

 : ميثل توزيع اكطعينة حسب اخلربة املهنية(12اجلدول رقم )

 اجملموع سنوا  01أكثر من  01إىل  2من  1إىل  0من  اخلربة املهنية
 222 02 99 28 مكرارا اك

 % 222 % 22.86 % 22.82 % 22.00 بة %اكنس
 

 
 : ميثل نسب توزيع اكطعينة حسب اخلربة املهنية(16اكشكل رقم )
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 :اصيت  اكطعينة حسب املسموى اكطعلميمو  -ج

 : ميثل توزيع اكطعينة حسب املسموى اكطعلمي(10اجلدول رقم )

 عاجملمو  تجتمطعي اثنوي مموسط املسموى اكطعلمي
 222 62 20 28 مكرارا اك

 % 222 % 92.00 % 00.00 % 20.22 اكنسبة %
 

 
 : ميثل نسب توزيع اكطعينة حسب املسموى اكطعلمي(11اكشكل رقم )

ائية التالية يف الدراسة مت إستخدام األساليب اإلحص :األستكيب اإلحصتئية املسمخدمة
-tإختبار "ت"  ،معامالت اإلرتباط ،ابية واإلحنرافات املعياريةحلساملتوسطات ا :احلالية
test حتليل ،للفروق (التباين األحاديanova). 

 :عرض اكنمتئج ومنتقشمهت - 4

 اكنمتئج : وحتليل عرض - 0 –4

 :ض وحتليل نمتئج اكيرضية اكرئيسيةعر 

هاد عصيب ن يف مناصب التفاعل مع اجلمهورمن مستوى إجو يعاين العامل" :نص اكيرضية
 مرتفع ".

صل عليها النتائج احمل" لداللة الفروق و إستخدام إختبار "ت للتأكد من صحة الفرضية مت
 :موضحة يف اجلدول التايل
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 يوضح نمتئج اكيرضية اكرئيسية (:14اجلدول رقم )
 راف املطعيترياإلحن املموسط احلستيب مسمواي  اإلتجهتد اكطعصيب

 2.244 64.11 األعراض  اجلسمية
 01.166 12.16 ألعراض اكنيسيةا

 2.640 02.61 األعراض اكسلوكية
 06.216 41.10 اجملموع

اإلجهاد العصيب ( نالحظ وجود مستوى مرتفع من 28من خالل اجلدول رقم )
 ـإحنراف معياري قدر بو  (82.22) ـ، حبيث قدر املتوسط احلسايب بلدى عينة الدراسة

( 26.22)ـب النفسي مبتوسط حسايب قدر باجلان: )موزعة على التوايل (22.920)
 (08) ـ، اجلانب اجلسمي مبتوسط حسايب مقدر ب(22.222) ـإحنراف معياري بو 
 (29.02) بلغ حسايب واجلانب السلوكي مبتوسط (،6.688) ـإحنراف معياري بو 
مصلحة احلالة املدنية يف  . هذا ما يعين أن "العاملني(9.082)بلغ  معياري إحنرافو 

 .من مستوى إجهاد مرتفع" يعانون املتعاملني مع اجلمهورة و ابلبلدي

 :يل نمتئج اكيرضية اكيرعية األوىلعرض وحتل

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني يف " :نص اكيرضية 
 ."( يعزى ملتغري اجلنسمصلحة احلالة املدنية ابلبلدية) اجلمهور مناصب التفاعل مع

صل عليها النتائج احملصحة الفرضية مت إستخدام إختبار "ت" لداللة الفروق و د من للتأكو 
 :موضحة يف اجلدول التايل

 ح نمتئج اكيرضية اكيرعية األوىل : يوض(12اجلدول رقم )

   00إانث ن =  01ذكور ن= 
 احملسوبة

 رتجةد
 ريةاحل

مسموى    اجملدوكة
 اكدالكة

موسط امل
 احلستيب

اإلحنراف 
 املطعيتري

موسط امل
 احلستيب

اإلحنراف 
 1.10 0.24 066 1.216 املطعيتري

46.12 06.010 46.12 06.164 
 )ت( قيمة من ( أقل2.92واملقدرةبـ ) احملسوبة "ت" قيمة أن اجلدول من يتضح

 ونقبل ومنه ،0.01 داللة ومستوى 220 حرية درجة عند (2.68بــ ) واملقدرة دولةلمجا
اإلجهاد العصيب لدى  مستوى يف ختالفإ "عدم وجود على نصت اليت الصفرية الفرضية
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( يعزى ملتغري ني يف مناصب التفاعل مع اجلمهور)مصلحة احلالة املدنية ابلبلديةالعامل
 .الفرضية البديلة نرفض اجلنس"

 
 عرض وحتليل نمتئج اكيرضية اكيرعية اكثتنية:

 هاد العصيب لدى العاملنيال توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى اإلج": نص اكيرضية
 مصلحة احلالة املدنية ابلبلدية( يعزى ملتغري اخلربة املهنية"يف مناصب التفاعل مع اجلمهور )

 ئج اكيرضية اكيرعية اكثتنية : يوضح نمت(01اجلدول رقم )

 جمموع املربطعت  مصتدر اكمبتين املمغري
درتجة 
 احلرية

مموسط 
 املربطعت 

 قيمة ف
 احملسوبة

مسموى 
 كةاكدال

اخلربة 
املهنية 

 )األقدمية(

 060.298 0 262.220 بني اجملموعات
 020.222 222 06862.822 داخل اجملموعات 2.22 2.222

  222 22288.620 اجملموع
 وهي 2.22ـب تقدر  احملسوبة" ف "قيمة أن (22رقم) اجلدول خالل من يتبني

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية  رفضنعليه و  0.05داللة مستوى عند حصائياإ دالة قيمة
يف العاملني  لدى اإلجهاد العصيب يف مستوى فروق على وجود يؤكد ما هذاو  البديلة

 .( يعزى ملتغري اخلربة املهنية "مصلحة احلالة املدنية ابلبلدية) مناصب التفاعل مع اجلمهور

  :ل نمتئج اكيرضية اكيرعية اكثتكثةعرض وحتلي

 فروق دالة إحصائيا يف مستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني ال توجد" :نص اكيرضية
عزى ملتغري املستوى ت( الة املدنية ابلبلديةمصلحة احليف مناصب التفاعل مع اجلمهور )

 .العلمي"

 نمتئج اكيرضية اكيرعية اكثتنية  : يوضح(00اجلدول رقم )

 املمغري
مصتدر 
 اكمبتين

درتجة  جمموع املربطعت 
 احلرية

مموسط 
 ربطعت امل

 قيمة ف
 احملسوبة

مسموى 
 اكدالكة

املستوى 
 العلمي

بني 
 22.200 0 82.022 اجملموعات

داخل  2.22 2.280
 اجملموعات

22228.282 222 022.992 

  222 22288.620 اجملموع
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 وهي 2.280بـ قدرت احملسوبة" ف "قيمة أن (22رقم) اجلدول خالل من يتبني
 على يؤكد ما وهذا 143 حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند حصائياإ دالة غري قيمة
العاملني يف  لدى العصيب اإلجهاد يف مستوى فروق توجد "ال أي الصفرية الفرضية حتقق

 ")مصلحة احلالة املدنية ابلبلدية( يعزى ملتغري املستوى العلميمناصب التفاعل مع اجلمهور

 اكدراسة: نمتئج ومنتقشة تيسري 4-6

 اجلدول يف عليها املتحصل النتائج وحتليل عرض وبعد حصائيةاإل املعاجلة خالل من
من مستوى  جلمهورن يف مناصب التفاعل مع او العامليعاين  أنه ىلإ خلصنا (28رقم)

 (  واليت0220لدراسة األمحدي ) موافقة جاءت النتائج وهذه" .إجهاد عصيب مرتفع
عاملني يف املستشفيات ألطباء الا يف املتمثلةو  الدراسة عينة أفراد أن نتائجها أظهرت

( كما بينت 22) ـاألعراض اجلسمية قدرت ب من عالية درجة اخلاصة لديهماحلكومية و 
( مما يعد مؤشرا على إرتفاع مستوى 22) ـوجود أعراض نفسية بدرجة عالية قدرت ب

 :أن ىلإ نتائجها أظهرت ( اليت0228زروال ) دراسة مع متفقة جاءت اإلجهاد .كما
ملناصب اليت يتم فيها التعامل مع اجلمهور )الربيد ( ذو اب العاملني لدى عينة من اداإلجه

 مستوى عايل .
 طلبة نأ ىلإ توصلت ، واليت(0220الشهاب) دراسة مع النتائج هذه أيضا تتفق كما

 .مرتفع بلبنان إجهاد نفسي من يعانون التمريض
 اليت تتعامل مع اجلمهور تتميزمتطلبات العمل يف املناصب  أن ىلإ ذلك تفسري ويرجع

ر يف السلوكات املعتمدة من وجسمية اليت تظه نفسية ضغوط وابلتايل املهنية ابلضغوط
الشديدة يف أتدية هذه املهام  واملسؤولية املرتاكمة املهام لتعدد نتيجة ،الدراسة عينةطرف 

 ابجلهد مقارنة جوراأل قلة ذلك على زايدة .ابلتعامل مع مجيع شرائح اجملتمع واليت تتعلق
 . الطويلة العمل وساعات املبذول
املبينة يف و  عليها املتحصل النتائج وحتليل عرض وبعد حصائيةاإل املعاجلة خالل من كذلك
 نافيةم دراستنا نتائج وجاءت. الفرضية البديلة عدم حتقق ىلإ توصلنا (26رقم) اجلدول
مستوى  يف حصائيةإ داللة ذات فروق وجود ىلإ توصل ، والذي(2662النمر ) لدراسة

أما دراسة سيمبسون .اخلاص ابلسعوديةالعينة يف كال القطاعني العام و  اإلجهاد بني أفراد
يتعرض له األطباء  للتعرف على حجم اإلجهاد الذياليت جاءت ( 2662جرانت )و 

 الذكور يفاإلانث و جود فروقات فردية جوهرية بني توصلت الدراسة إىل و  فقد، ومصادره
 .الدراسة موافقة للدراسة احلالية هذهحجم اإلجهاد، و 



6002 ( ديسمبر40العدد ) فيةُسلُـــــــــوْك........مخبر تحليل المعطيات الكمية والكي   

 

44 
 

 ،(22رقم) اجلدول يف املوضحة النتائج وحتليل عرض وبعد اإلحصائية املعاجلة خالل ومن
وهذا  إحصائيا ةدالهي قيمة و ( 2.222)املقدرة ب و  احملسوبة 'ف' قيمة على حتصلنا

 يف مستوى فروق على وجود ؤكدي ما يعين رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
 .يعزى ملتغري اخلربة املهنية العاملني يف مناصب التفاعل مع اجلمهور لدى اإلجهاد العصيب

 فروق وجود ىلإ توصل ( والذي2662توليفر) متوافقة مع دراسة دراستنا نتائج وجاءت
 .املهنية اخلربة متغري يعزى إىل اإلجهاد مستوى يف حصائيةإ داللة ذات
ابلتايل الضغوطات و  زادت كلما العمل سنوات زادت كلما أنه ىلإ ذلك تفسري عويرج

الفرد   على أقوى العملية الضغوط أتثري كان وكلما العامل لدى زايدة مستوى اإلجهاد
 .العمال لدى اجلسديةأعراضه النفسية والسلوكية و  كلما إرتفعت نسبته وزادت

حتليل النتائج توصلنا إىل خالل عرض و ( ومن 22اجلدول رقم ) وحسب ما هو موضح يف
العاملني يف  لدى العصيب اإلجهاد يف مستوى فروق توجد "ال أي الصفرية الفرضية حتقق

ما أكدته دراسة زروال  وهذا ."مهور يعزى ملتغري املستوى العلميمناصب التفاعل مع اجل
(0228). 
جهاد العصيب اإل مستوى معرفة ىلإ الدراسة هذه هدفت :اكموصيت و  اخلالصة -

 يف مناصب التفاعل مع اجلمهور العاملني لدى السلوكية(و  ،اجلسدية ،)األعراض النفسية
 الشخصية العوامل إسهام بعض ومامدى .)مصلحة احلالة املدنية( ببلدايت والية غليزان

 مستوى يف إحداث بعض الفروقات واملستوى العلمي يف املهنية اخلربةاجلنس و ك
العاملني يف  أن تبني دراستنا يف عليها حتصلنا اليت النتائج خالل منو  .اإلجهاد العصيب

 ىلإ يرجع وذلك من مستوى إجهاد عصيب مرتفعون عاني مناصب التفاعل مع اجلمهور
الرتكيبة الداخلية ) واليت تشمل العوامل العمل. بيئة يف هلا يتعرضون اليت الضغوطات

حبيث   .للفرد واجلسمية النفسية الصحة على سلبا الفيزيولوجية( والعوامل اخلارجية املؤثرة
 .اللذان سيؤداين حتما إىل اإلجهاد والتوتر القلق مستوى زاد الضغوطات زادت كلما

 اإلجهاد تعزى ملتغري املستوى التعليمي مستوى يف فروق توجد ال نهأ ىلإ توصلنا كما
 :وعليه نوصي مبايلي .واجلنس خبالف اخلربة املهنية

وف الصعبة اليت يؤدى فيها العمل ابلنسبة ملناصب العمل اليت حتتاج تقدير الظر  -
 للتعامل مع اجلمهور.

 .املعنويو زايدة احلافز املادي  -
 .هنيةعطل تتخلل السنة امل منحهم -
 .هم وتوزيع املهام على مصاحل أخرىاملسؤوليات على عاتقاألعمال و  ختفيف -
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 .املدنية اخلدمة جملة

، 2، طاكسلوك اكمنظمي يف منظمت  األعمتل(: 0222العميان، حممود سلمان ) -
 .، األردن، دار وائل للتوزيع والنشرعمان
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 01/10/1100 المؤرخة
، دراسة مقارنة مصتدر اكضغوط يف اكطعمل: (0222، عويد سلطان )املشعان -

، ، السعودية، الرايض22وغري الكويتني يف القطاع احلكومي، اجمللد املواظفني الكويتني 
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 النيل هبة اجليزة، ،واكميبيق اكنظرية اكنيسي، اكقيتس(: 0226الرمحن، سعد) عبد -
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، الكويت، اإلبداع واإلضيراب اكنيسي واجملممع(: 0220)براهيمعبد الستار، إ –
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 .الكتب

، ، اجلزائر، ابتنة0، طاكقراءا  يف اكمقومي اكرتبوي(: 2668مقداد، حممد وآخرون ) –
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Larousse,Paris. 
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األطيتل املطعتقني مسطعيت يف تنمية مهترا  اإلنمتج اكلغوي كدى  يندور اكمكيل األرطوفو 
 كلزرع اكقوقطعي احلتملني

 بن عابد مجيلة 
 جامعة عمار ثليجي ابألغواط 

 :ملخص اكدراسة 
هدفت الدراسة احلالية إىل البحث عن دور التكفل األرطوفوين يف تنمية 

حلاملني لزرع قوقعي من خالل تطبيق مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني مسعيا ا
بعد أن مت التحقق من صدقه وثباته، ، كشوفري ميللر N-EELاختبار اللغة اجلديد 

 20إىل  2أفراد حاملني لزرع قوقعي تراوحت أعمارهم من  26على جمموعة تكونت من 
" حلساب بريسون"سنة ولإلجابة على تساؤالت الدراسة مت حساب معامل ارتباط 

أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد حلساب داللة الفروق، وقد  "متن وتين، واختبار "العالقة
عالقة ذات داللة إحصائية بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن مهارات اإلنتاج اللغوي،  

اإلنتاج اللغوي تعزى مهارات  كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
 رع .لعامل السن عند عملية الز 

 التكفل االرطوفوين، اإلعاقة السمعية، الزرع القوقعي اختبار اللغة. اككلمت  امليمتحية:
Abstract : 

      The present study aimed to search the role of Orthophony or 

the speechtherapy provide for the development of language 

production skills in deaf children with cochlear implants, by 

applying the new language test N-EEL of Chevrie Muller, after 

been verified sincerity and persistence on a group of 09 

members with cochlear implant and ages ranged from 5 to 12 

years.  

      To answer the questions of the study, the "Pearson" 

correlation coefficient was calculated and "Mann-Whitney U " 

test to calculate the significance of differences.  

      The results of the study showed that no significant 

relationship in the language production skills due to the age 

factor of the cochlear implant. 
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   :مشكلة اكدراسة (0

حتتل حاسة السمع املرتبة األوىل ابلنسبة للفرد من حيث األمهية، فهي متثل حلقة      
حيث أن الشخص الذي يفقد  (9، 0226)عطية حممد، الوصل بني الفرد وجمتمعه 

إىل العميقة. فاإلعاقة  هذه احلاسة يصاب ابإلعاقة السمعية اليت ترتاوح شدهتا من الضعيفة
هي تلك احلالة اليت يعاين منها الفرد من نقص يف القدرات السمعية الغري كافية السمعية 

 (22 ،0226 )خالدة نيسان، لتمكينه من استعمال لغته واملشاركة يف األنشطة العادية
من أهم ما يرتتب على وجود الضعف السمعي هو أتخر يف النمو اللغوي، فاملعاقني و

مسعيا يعانون من مشكالت لغوية بدرجات متفاوتة من تناقص لعدد املفردات وضعف يف 
أن الصمم  Elisse webesterإكيس وبسرت  يذكرحيث  (22، 0222، )النويباإلنتاج 

ليس جمرد احلرمان من مساع األصوات لكن يعين احلرمان من اللغة، ألن الصوت اللغوي 
 (.22،  0226 ،)عطيةهو أثر مسعي يصدر طواعية 

تنقسم األذن الداخلية إىل قسمني مها القوقعة والقنوات اهلاللية، فالقوقعة هي اجلزء       
املسؤول عن حتليل الصوت وتقويته، فإذا أصيبت حتدث اإلعاقة السمعية، وللتعويض عن 

حيث ، هذا الضعف ميكن االستعانة بزرع القوقعة لكي يصبح ابإلمكان السمع مرة أخرى
زرع القوقعة من أحدث ما توصل إليه العلم ألولئك الذين يعانون من تكنولوجيا تعترب 

فقدان مسعي اتم أو شبه اتم يف كال األذنني، واليت تقف املعينات السمعية على الرغم من 
تقدمها عاجزة عن تعويض فقداهنم السمعي. مما دفع ابلباحثني إىل اكتشاف وسيلة 

طريق قطب يزرع ابألذن الداخلية حيث يتم  بديلة، وهي حث العصب السمعي عن
استقبال الصوت بواسطة مكرب صغري يوضع خارج األذن، مث حيول الصوت ليتم معاجلته 

 .(222 ،0222 ،)النويبتكنولوجيا هبدف تبسيطه حبيث يسهل على األذن إدراكه 

 ويف هذا الصدد أشارت الدراسات أن األطفال الذين أجروا عملية زرع القوقعة من
مستخدمي لغة اإلشارة والذين كانوا يعانون من صعوبة يف فهم الكــالم قد حتسنت  لديهم 

 & Kuwin)مهــارات التواصل بشكـــل ملحوظ وهذا ما أكده كل من كاوين وستيوارت
Stewart, 2000)   ،يف الدراسة اليت أجرايها على أطفال يعانون من إعاقة مسعية شديدة

الكالم حلاملي زرع القوقعة من  فهمن يف مهارات التواصل و أبنه ميكن مالحظة التحس
خالل متابعتهم لفرتات طويلة، خاصة وأن لغة الطفل تتحسن دوما مع تقدمه يف العمر، 
ولقد أثبتت الدراسات أنه كلما كان عمر الطفل صغريا أثناء إجراء عملية الزرع كلما كان 



6002 ( ديسمبر40العدد ) فيةُسلُـــــــــوْك........مخبر تحليل المعطيات الكمية والكي   

 

48 
 

وودورث قونتاز كالسي،   ،يلتبريتشي، ذلك أفضل وهذا ما أشارت إليه دراسة 
(Bertschy, Tyle, Kelsa, Gontaz & Woodworth, 1997)      أبن األطفال

الذين يقل أعمارهم عن مخس سنوات هم أكثر استفادة من زرع القوقعة إذا ما قورنوا 
 (.2، ص 2006)لينا عمر بن صديق، بغريهم
ت املعقدة ليس يف طريقة العمليا ومن املؤكد أن عملية زرع القوقعة تعترب من   

مشاكل شاقة يف فهم وإدراك  إجرائها فقط، وإمنا يف نتائجها وما يتعرض له األطفال من
، فاإلدراك السمعي يبدأ بسماع حيــــاهتم احلديث املتداول أمامهم لفرتات طويلة نسبيا من

ستطيع ختزن يف ذاكرته السمعية، بعد ذلك ي الطفل لألصوات من البيئة وهذه األصوات
 .يستعمل تلك األصوات يف وقت الحق أن

ونظرا العتماد النمو اللغوي على السمع وأتثره به فمن املهم أن تدرس اآلثــار اللغوية      
النامجة عن القصــور السمعي، إذ يعترب ضعف املهارات اللغوية عند األطفال املعاقني مسعيا 

ثــار السلبية لإلعاقة السمعية يكون يف أكثر اآلومن ابرز املشكالت اليت يعانون منها. 
جمال النمو اللغوي، وعليه فــــإن املعاقني مسعيا يعـــانون من أتخر واضح يف النمو اللفظي، 

حيث أهنم يعانون من عجز  وتتضح درجة هذا التأخر كلما كانت درجـــة اإلعــــاقة أشد،
)الصفدي، اللغوي ت يف اإلنتاج معي، ابلتايل مشكاليف مهارات االستقبال واإلدراك الس

0220، 222).  

الناجح  توفر التأهيل بشرطلكن عملية زرع القوقعة تساعد األطفال املعاقني مسعيا        
على دجمهم يف اجملتمع وإمكانية التواصل معهم من خالل الطرق العادية يف ظل احلياة 

بية على نواحي حياهتم االجتماعية منها، وتنعكس آاثرها االجيا الطبيعية اليت طاملا حرموا
 واألكادميية، مما يساعد على دمج الطفل املعاق مسعيا مع األطفال العاديني. 

 : ابلتايل حددت تساؤالت الدراسة فيما يلي

 ؟ملعاقني مسعيا بعد الزرع القوقعيهل تتحسن مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال ا   
 وللتوضيح أكثر : 

ة ذات داللة إحصائية بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن هل توجد عالق.  
 ؟عاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعيمهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال امل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى إىل عامل  . 
 ؟عاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعيلدى األطفال املعند الزرع  السن
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 :فرضيت  اكدراسة (6
عملية زرع القوقعة وذلك من  نفرتض أن مهارات اإلنتاج اللغوي تتحسن بعد  

 :  خالل
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن مهارات اإلنتاج . 

 .قني مسعيا احلاملني لزرع القوقعياللغوي لدى األطفال املعا
 حصائية يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى إىل عامل السنوجود فروق ذات داللة إ.   

 .ني مسعيا احلاملني للزرع القوقعيلدى األطفال املعاقعند الزرع 
 :أهداف اكدراسة (1
 هتدف الدراسة إىل: 
 وين وحتسن مهارات اإلنتاج حماولة التعرف على العالقة بني مدة التكفل األرطوف

 .املني لزرع قوقعيعاقني مسعيا احللدى األطفال امل اللغوي
 فحص داللة الفروق يف مهارات اإلنتاج اللغوي وفقا لعامل السن عند الزرع 

 لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي.
  :أمهية اكدراسة (6
تساير هذه الدراسة االهتمام الكبري لفئات ذوي  :. أمهية أكتدميية نظرية0.6

م يف وكيف ميكن دجمهحلاملني لزرع قوقعي وا (املعاق مسعيا)اإلحتياجات اخلاصة 
تقدم الدراسة احلالية إطارا نظراي من املعلومات احلديثة ، كما املدارس العادية مع اقراهنم

 يف جمال زرع القوقعة. 
 من خاصة لفئة تناوهلا يف الدراسة هلذه العملية األمهية تكمن :. أمهية تيبيقية6.6

 يف وقصور التواصل، يف بقصور تتمثل الصعوابت من من جمموعة اليت تعاين األطفال،
 التعبريية. اللغة وحتديدا يف خاص بشكل اللغة
  :اكمطعتريف واإلتجرائية ملصيلحت  اكدراسة   (1

يقصد ابإلعاقة السمعية تلك املشكالت اليت حتول دون أن  :اإلعتقة اكسمطعية.0.1
لفرد على مساع األصوات يقوم اجلهاز السمعي عند الفرد بوظــائفه أو تقلل من قدرة ا

 املختلفة ويف هذه الدراسة املعاق مسعيا هو ذو إعاقة مسعية ثنائية عميقة )حس عصبية(.
لتقوم بنقل هي آلة حتمل إلكرتودات تزرع داخل قوقعة األذن،  :زرع اكقوقطعة. 6.1

 . املعلومة السمعية للعصب السمعي لتعطي منبه حسي للسمع
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درة على الرتكيب الصحيح للجمل واختيار الكلمات هو الق :اإلنمتج اكلغوي.1.1
املناسبة يف مكاهنا، النطق الصحيح لألصوات والكلمات، التعبري والسرد اجليد للقصة، 

 .N- EEL  أي ما يقيسه بند اإلنتاج اللغوي يف اختبار اللغة اجلديد 
 

 :منهج اكدراسة( 2
الذي يعترب هو املنهج  املنهج اكوصييطبيعة هذه الدراسة تقتضي ضرورة إتباع 

الذي يتناسب مع هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤالهتا والتحقق من صحة فروضها 
 ( .20 ،2606 فاخر،)

 
 :إطتر اكدراسة( 0

يف القسم  عويسي اكييبمت إجراء هذه الدراسة يف مدرسة  :اإلطتر املكتين كلدراسة 
نة أوىل وسنة اثنية ابتدائي، ويف املدمج لألطفال املعاقني مسعيا واحلاملني لزرع قوقعي س

 يف والية األغواط .  اكشول عيتء هللااملركز النفسي البيداغوجي 
إىل  0222أفريل  20مت إجراء البحث خالل الفرتة املمتدة بني : اإلطتر اكزمتين كلدراسة

 .0222أفريل  02
 

 :ة اكدراسة ومطعتييـر اخميـترهتينع( جمممع و 4
 يف مدينة عاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعيفال املميثل جمتمع الدراسة األط

حاالت زرع قوقعي مت اختيارهم  26من  ةتكونمة الدراسة ينعمنه  سحبت، األغواط
  واجلدول املوايل ميثل توزيع جمموعة الدراسة وخصائصها.بصورة قصدية، 
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 ةمجموعة الدراسخصائص  ( يوضح1دول رقم )ج

درتجة  االسم اكطعمر
قةاالعت ةاكسنة اكدراس   

سبب 
 االعتقة
ةاكسمطعي  

اكطعمر 
عند 
 اكمشتف
 االعتقة

اكلغة 
ية اكمطعبري 
قبل 
 اكطعملية

اكلغة 
ملة املسمطع

قبل 
 اكزرع

اكطعمر 
عند 
 اكزرع

اكمكيل قبل 
 اكطعملية

مدة 
اكمكيل 
 يناالرطوفو 
بطعد 
 اكطعملية

 أمحد 
سنوات 8  

ئياثنية ابتدا عميقة  
غري  شهرين والدي )قسم مدمج(

 موجودة
ة لغ

 اإلشارة
2 

سنوات 2 تكفل ارطوفوين سنوات  

 عبد اكرمحتن
سنوات 8 ئياثنية ابتدا عميقة   

منذ  وراثي )قسم مدمج(
 الوالدة

غري 
 موجودة

لغة 
 اإلشارة

2 
 سنوات

 سنتني
درسة صغار مب

 الصم
سنوات 2  

 عتئشة
سنة 22 ئياثنية ابتدا عميقة   

منذ  والدي )قسم مدمج(
 الوالدة

غري 
 موجودة

لغة 
ةاإلشار   

2 
امل يتكفل هب سنوات سنوات 2   

 تجهتد
سنوات 6  عميقة 

يأوىل ابتدائ  
 والدي )قسم مدمج(

منذ 
 الوالدة

غري 
 موجودة

لغة 
 اإلشارة

8 
 سنوات

قسنتني تنطي  
 يف مدرسة صغار

 الصم
أشهر 8  

 امستعيل
سنوات 0 يأوىل ابتدائ عميقة   

منذ  والدي )قسم مدمج(
 الوالدة

غري 
 موجودة

لغة 
 اإلشارة

9 
تسنوا  

قسنتني تنطي  
 يف مدرسة صغار

 الصم
أشهر 8  

 رضت
سنة 20 ئياثنية ابتدا عميقة   

 )قسم مدمج(
 التهاب
غري  شهرين السحااي

 موجودة
لغة 

 اإلشارة

22 
 سنوات
 ونصف

قسنتني تنطي  
سنوات دراسة  2

 يف مدرسة صغار
 الصم

 سنة

 خوكة
سنوات 22 ائياثنية ابتد  عميقة   

 )قسم عادي(
 التهاب
 السحااي

22 
شهرا  

غري 
 موجودة

لغة 
 اإلشارة

28 
ل هبامل يتم التكف سنوات  سنتني 

 نسيمة
سنوات 28 ائياثنية ابتد  عميقة   

 )قسم عادي(
 التهاب
 السحااي

22 
 أشهر

غري 
 موجودة

لغة 
 اإلشارة

29 
ل هبامل يتم التكف سنوات  سنتني 

 يونس
سنوات 22  التهاب - عميقة 

غري  سنة السحااي
 موجودة

لغة 
ل بهمل يتم التكف سنة اإلشارة أقل من  

 سنة

  :ىلإ حاالت موزعة12ة الدراسة من ينعتكونت  :ة اكدراسةينع. خصتئص 1.4
 2حاالت ذوي زرع قوقعي من القسم املدمج يف مدرسة عويسي الطيب،  (9ست )ـ 

 حاالت ختضع للتكفل األرطوفوين كحاالت خارجية يف املركز النفسي البيداغوجي.
 سنوات ونصف. 4 سنة أي مبتوسط عمر 06سنوات و  1 بنيأعمارهم اوح ترت ـ 
املستوى الدراسي ملختلف احلاالت يرتاوح بني السنة أوىل إىل سنة اثنية ابتدائي يف أقسام ـ 

)أربعة منهم يف  حاالت سنة اثنية 2عادية وأقسام مدجمة، حيث هناك حالتني سنة أوىل و
 واحدة ال تدرس. القسم املدمج، واثنان منهم يف قسم عادي( وحالة

 .1 وعدد الذكور 6احتوت اجملموعة على اجلنسني حيث كان عدد اإلانث ـ 
عميقة يف كل احلاالت )مع عدم توفر درجة اإلعاقة يف ملفات احلاالت(،  :ة اإلعاقةشدـ 
 حاالت بسبب التهاب السحااي وحالة واحدة وراثية. 6حاالت والدية و6
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 وفري ميللر لقياس اإلنتاج اللغويلشN-EELاختبار مت استخدام : أداة اكدراسة .2
 Claude)كشوفري ميللر   N-EEL اجلديد للغة االختبار :الخمبتر. اكمطعريف ابأ

Chevrié-Muller ) مث أعيد النظر فيه سنة  0201هو رائز فرنسي نشر سنة
، يطبق على األطفال لقياس وتقييم  كل مكوانت اللغة من اجلانب االستقبايل 0241

ي، يتكون من عدد من االختبارات الفرعية اليت تقييم النطق، الفهم واإلنتاج والتعبري 
بناء هذه البطارية اجلديدة نتيجة لزايدة املعرفة  اللغوي واجلوانب املعجمية  النحوية للغة، مت

البطارية  تتكون (C.Muller, 2001 ).  يف علم اللغة وتطور التقييم والتشخيص  اللغوي
عي هبدف تقييم كل مكوانت اللغة الرمسية أي يف كل مكوانت اللغة اختبار فر  00من 

 حنوية وهذا يف جانب االستقبال واإلنتاج )التعبري(. -الصوتية، املعجمية، املورفو
هتدف الستكشاف مكوانت اللغة املختلفة  N-EELاالختبارات الفرعية اليت تشكل 

ثالثة وقد مت اختيار  ة املكتوبة.وقدرات األطفال يف تطوير اللغة الشفوية وتعلم اللغ
 .دول التايل يوضح البنود املختارةواجل ،فرعية الستخدامها يف البحث اختبارات

 و كييية اكمنقيط N-EEL( يوضح اكبنود املخمترة من اخمبتر 6رقم )تجدول 

)أنف، عضو من أعضاء اجلسم  22صورة + تسمية  49يتكون من و : بند اكيونوكوتجيت
 : يطبق على حنوينيم، مرفق، اكسبتبة، اكشطعر( وسن، أصبع، يد، قدم، رأس، رتجل، ف

 التنقيط التعليمات املكوانت البنود الفرعية البند الرقم

2 

علم األصوات 
:  طقالفونولوجيا والن

يهدف إىل تقييم 
اإلنتاج النطقي من 

 خالل التسمية والتكرار

 التسمية
نطلب من الطفل   كلمات أحادية املقطع

تسمية ما يوجد يف 
 الصورة 

نقطة لإلجابة  2 
 اخلاطئة

نقطة لالجابة القريبة  2
 من الصحيحة

نقطة لالجابة   0
 الصحيحة 

 كلمات متعددة املقاطع

 التكرار
نسمي حنن الصورة  حادية املقطعكلمات أ

ونطلب منه إعادة 
 كلمات متعددة املقاطع تسميتها

22 
التعبري: يهدف إىل 

تقييم الثراء املعجمي 
 عند الطفل

التسمية 
 املباشرة

نطلب من الطفل  مفردات
تسمية ما يوجد يف 
 الصورة

نقطة لإلجابة  2
 اخلاطئة

نقطة لإلجابة القريبة  2
 من الصحيحة

نقطة لإلجابة   0
 الصحيحة

 مفردات

التسمية  
 املبدئية

نقول اول حرف من  مفردات
الكلمة ونطلب منه 

 مفردات تكملة الكلمة 

22 

سرد قصة  -التعبري 
مصورة : يهدف إىل 

احلصول على معلومات 
من خالل التعبري 

العفوي للطفل حملتوى 
 الصورة املقدمة له

سرد قصة 
 مصورة

 
 

 لسقوط يف الوحلقصة ا

نطلب من الطفل أن 
يروي قصة من 
خالل الصور 

 املوجودة يف القصة

نقطة لإلجابة  2
 اخلاطئة

نقطة لإلجابة القريبة  2
 من الصحيحة

نقطة لإلجابة   0
 الصحيحة
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نشري إىل عضو من أعضاء جسمنا أو جسم الطفل ونطلب منه : : اكمسميةأوال -
 .يف الصورة نظهر للطفل الصورة ونطلب منه أن يذكر اسم الشيء املوجود تسميته، مث

ة، إذا مل يستطع الطفل تسمية الشيء املوجود يف الصور اثنيت: اكثتين اكمكرار:  -
 .  (C.Muller, 2001,p5) نسميه حنن ونطلب منه إعادته

 2متثل أشياء ملموسة، و صورة 12ويتكون من : د اكمطعبري وتقييم اكثراء املطعجميبن
 : ويطبق على حنويني صور متثل األشكال 2صور متثل األلوان و

 .حيث يطلب منه أن يسمي ما يوجد يف الصورة بدون مساعدة: اكمسمية املبتشرة -

إذا مل يستطع الطفل أن يسمي مباشرة، يطلب منه أن يسمي ما : ملبدئيةاكمسمية ا -
 .(C. Muller, 2001,p26) ونساعده بقولنا احلرف األول من الكلمة يوجد يف الصورة

بطاقات تعرب عن قصة طفل سقط يف الوحل،  1: يتكون من بند اكقصة وتقييم اكسرد 
 (  (C. Muller, 2001, p34 ل تلك الصوروعلى الطفل أن حيكي لنا قصة من خال

   :.  كييية اكمنقيطب
يتم تنقيط االختبار حسب إجاابت الطفل، فيأخذ : تنقيط بند اكنيق واكيونوكوتجيت 

إذا كانت إجابته قريبة  (0)صحيحة نطقا، وأيخذ نقطة إذا كانت إجابته  (6)نقطتني 
فيكون بذلك:  اطئة نطقا.إذا كانت إجابته خ (1)من النطق الصحيح، وأيخذ صفر 

يف اكبند  ، و نقية 061يف بند اكمكرار ، و نقية 061أعلى عالمة يف بند اكمسمية 
 .نقية 661ككل 

إذا كانت  (6)يتم تنقيط البند حسب إجاابت الطفل، فيأخذ نقطتني : تنقيط بند اكمطعبري
حيح، إذا كانت إجابته قريبة من النطق الص (0)صحيحة نطقا، وأيخذ نقطة إجابته 

ية يف اكمسمية أعلى نق :بذلك فيكون إذا كانت إجابته خاطئة نطقا. (1)وأيخذ صفر 
 نقية. 026يف اكبند ككل ، و نقية 22 بند اكمسمية املبدئية يف، و نقية 22املبتشرة 
إذا تعبريه  (6)يتم تنقيط البند حسب إجاابت الطفل، فيأخذ نقطتني : د اكقصةتنقيط بن

إذا كانت  (1)إذا كان تعبريه متوسط، وأيخذ صفر  (0)نقطة  عن الصورة جيدا، وأيخذ
 01أعلى نقية يف بند اكقصة  :بذلك فيكون، ابته خاطئة أو مل يعرب عن الصورةإج

 .نقية 666 يف االخمبتر ككلو  ،نقتط
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 :. اخلصتئص اكسيكومرتية كإلخمبتر 
ألساتذة : قمنا بعرض األداة على جمموعة من ا(صدق احملكمني) صدق االخمبتر

كل بنود كانت النتائج أن  املختصني يف األرطوفونيا وعلم النفس املعريف والعلوم العصبية،  
 لتايل مت اعتماد هذا االختبار يف الدراسة. اب %  222األداة قد حازت على نسبة اتفاق 

الختبار ككل وكانت النتيجة ل أكيت كرونبتخمت حساب معامل ثبات  :ثبت  االخمبتر
1.20 . 

  :عرض نمتئج اكدراسة (2
تطبيق اختبار اإلنتاج اللغوي وتدوين اإلجاابت، مت تنقيط كل حالة حسب كل بند  بعد

مث حساب اجملموع، واجلدول التايل يوضح نتيجة كل فرد من جمموعة الدراسة يف كل بند 
 من بنود االختبار ونتائجهم يف االختبار ككل. 

  ج اكلغوي( يوضح نمتئج اخمبتر اإلنمت 6تجدول رقم)

 والشكل املوايل يوضح نتائج جمموعة الدراسة يف اختبار اإلدراك السمعي

 
 ( : رسم بيتين يوضح نمتئج اخمبتر اإلنمتج اكلغوي0شكل رقم )

 علم األصوا  اكيونوكوتجيت  
 /661 

 اكمطعبيـــــــــــر
/026 

 قصة مصورة
/01 

 اجملموع
 /666 

 662 8 80 222 أمحد
 00 2 20 26 رضت

 640 0 202 292 عتئشة
 666 0 82 222 عبد اكرمحتن

 46 2 28 92 تجهتد
 11 2 20 28 إبراهيم
 661 2 96 222 خوكة 
 616 2 99 228 نسيمة

 61 2 20 22 نس يو 
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  :( حتليل نمتئج اكدراسة01

يف ضوء اإلشكالية والتساؤالت اليت انطلقت منها الدراسة، والفرضيات اليت مت      
ول مؤقتة هلذه التساؤالت، اعتمد للتحقق منها على األساليب اقرتاحها كحل

 اإلحصائية اليت كانت نتائجها كما سيتم عرضه ابلرتتيب حسب كل فرضية.
 والشكل املوايل يوضح نتائج جمموعة الدراسة يف اختبار اإلنتاج اللغوي حسب كل بند 

 
 نمتئج احلتال  يف بنود اخمبتر اإلنمتج اكلغوي : رسم بيتين يوضح(6شكل  رقم )

أعاله نالحظ أنه يوجد تفاوت يف  (0يف الشكل رقم )من خالل النتائج املوضحة       
ولعل هذا التفاوت يرجع  أداء األطفال احلاملني لزرع قوقعي يف اختبار اإلنتاج اللغوي،

عوامل، ابإلضافة لطبيعة  لسبب صغر حجم جمموعة الدراسة وعدم جتانس أفرادها يف عدة
 اخلدمات التأهيلية املقدمة هلم، لكن إذا ما قاران نتائج األطفال ككل يف االختبار نالحظ

 .أهنا من متوسطة إىل ضعيفة
ففي بند الفونولوجيا نالحظ وجود صعوابت يف نطق الكلمات وخاصة متعددة 

احللقية وهذا لصعوبة  " وبعض الكلمات اليت حتتوي على احلروفحميظةاملقاطع ككلمة "
 (.92، 0222 )لينا بن صديق،( 0220عبيد )ماجدة  تشكيلها على الشفتني حسب

أما يف بند التعبري فنجد تفاوت ملحوا يف نتائجهم فأظهر كل من )عائشة، أمحد، 
عبد الرمحان، نسيمة وخولة(  نتائج مرتفعة، مما يدل على أن لديهم رصيد لغوي جيد  

الطويلة نسبيا، مقارنة ابآلخرين الذين حتصلوا على  كفل األرطوفوينوهذا بفضل مدة الت
نتائج جد منخفضة يرجع ذلك لكوهنم ال يستعملون لغة اإلشارة  فـــ)رضا، جهاد، 
إبراهيم، يوسف( ال يزالون يتواصلون هبا وال يستعملون مسعهم أو اللغة التعبريية لديهم، 

 وا عنها إشارة .حيث تعرفوا على أغلب الصور إال أهنم عرب 
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أما بند القصة فكانت إنتاجهم قصريا نوعا ما وكانوا يعربون عن كل صورة بكلمة أو  
على بناء القصة والربط بني املفاهيم هذا الطفل األصم كلمتني، يرجع ذلك إىل عدم قدرة 

 ,Singleton) زريير ووايلس  مورتجتن، دجييلو، سينجلمون،ما أكدته كال من دراسة 
Morgan, Digello, Wiles & River,2004) ،(.226، 0220)الزريقات 

 :وتيسريهت .عرض اكنمتئج املمطعلقة ابكيرضية األوىل0.01
توتجد عالقة بني مدة اكمكيل "األوىل واليت مفادها  تتضح نتائج الفرضية   

 : يف اجلدول التايلاألرطوفوين وحتسن مهترا  اإلنمتج اكلغوي " 

 إلنمتج اكلغويابدة اكمكيل األرطوفوين معالقة  بني( ي1تجدول رقم )

املموسط  اكطعينة 
 احلستيب

درتجة 
 احلرية

  "rقيمة "
 احملسوبة

مسموى اكدالكة 
 اإلحصتئية

 مدة اكمكيل 
2 

0.42 
0 1.21 1.112 

 012.04 اإلنمتج اكلغوي
 من خالل هذه النتائج يتضح لنا أن معامل االرتباط احملسوب يساوي      

(1.21r= ) وهي أقل من  (1.112)ومستوى داللة إحصائية  0ند درجة حرية وع
 (.1.10)  ابلتايل نقبل الفرضية والعالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة (1.11)

توجد عالقة دالة إحصائيا بني  وعليه ميكن اعتبار أن الفرضية األوىل قد حتققت، ومنه   
طفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي، مدة التكفل األرطوفوين واإلنتاج اللغوي لدى األ

هناك تطور لإلنتاج  الذي توصل إىل أنL’Anes  (2666 )النس هذا ما أثبتته دراسة 
والشكل  (.M.Mondan et V.Brun, 2009, p63) اللغوي بعد التكفل األرطوفوين

 املوايل يوضح نتائج اختبار اإلنتاج اللغوي حسب مدة التكفل 

 
 يوضح اكطعالقة بني مدة اكمكيل األرطوفوين واإلنمتج اكلغوي رسم بيتين: (1شكل رقم )
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( نالحظ أن احلاالت اليت حتصلت على نتائج جيدة 2من خالل الشكل رقم )
على اختبار اإلنتاج اللغوي كانت مدة التكفل األرطوفوين من سنتني فأكثر، بعكس 

توجد عالقة بني مدة التكفل احلاالت اليت خضعت للتكفل ملدة أقل من ذلك، ابلتايل 
 & Kluwin) كلوين وسميوار االرطوفوين واإلنتاج اللغوي هذا ما أكدته دراسة  

Stewart, 2000)    على جمموعة من طلبة املرحلة االبتدائية من حاملني لزرع قوقعي
واليت مل تشر إىل أي حتسن ملحوظ يف قدراهتم الكالمية بعد مالحظتهم ملدة زمنية بلغت 

أشهر، إال أن الدراسة قد توصلت إىل أنه ميكننا احلكم على جناح وأثر زرع القوقعة  ةسم
من خالل متابعة حتسن مهارات الكالم والتواصل مع تقدم الزمن، خاصة وأن لغة الطفل 

) لينا بن الصديق، تتحسن وتنمو دوما مع تقدم العمر إذا ما مت توفري التدريب املكثف 
0222 ،22)  

 وتيسريهت اكنمتئج املمطعلقة ابكيرضية اكثتنية عرض. 6.01
ذا  دالكة إحصتئية يف  توتجد فروقتتضح نتائج الفرضية الثانية واليت مفادها " 

كدى األطيتل املطعتقني مسطعيت احلتملني   تطعزى إىل عتمل اكسن نمتج اكلغويمهترا  اإل
ة هذه النتائج وذلك عن طريق استخدام اختبار اإلدراك السمعي ومعاجل "كزرع قوقطعي

إىل جمموعتني  بعد تقسيم اجملموعة لعينتني مستقلتني" متن ويمينإحصائيا ابختبار الفروق "
  أكرب من مخس سنوات ونصف، وأصغر من مخس سنوات ونصف(وحساب طول الفئة )

 حيث مت التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل :
مين" كدالكة اكيروق يف اإلنمتج اكلغوي ( يوضح نمتئج اخمبتر "متن وي2تجدول رقم )

 حسب اكطعمر عند اكزرع
 

 اكطعينة
مموسط 
 اكرتب

Z 
مسموى 
 اكدالكة

 6.25 6 سنوا  ونصف 1أقل من 
0.66 ,2211 

 4 1 ونصف سنوا  1أكرب من 
عند  1.22)احملسوبة تساوي )  "zمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة "

(، ابلتايل هي غري دالة 2.22هي أكرب من )( و 0.22ومستوى الداللة يساوي )
ذات داللة إحصائية يف مهارات اإلنتاج إحصائيا وعليه الفرضية مل تتحقق وال توجد فروق 

لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع  اللغوي تعزى إىل عامل السن عند زرع القوقعة
 قوقعي . 
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اختبار اإلنتاج اللغوي حسب والشكل املوايل يوضح نتائج جمموعة الدراسة يف 
 العمر عند الزرع.

 
: رسم بيتين يوضح نمتئج إخمبتر اإلنمتج اكلغوي حسب اكطعمر عند زرع (6شكل رقم ) 

 اكقوقطعة 
أن النتائج املرتفعة يف اختبار اإلنتاج اللغوي ( 6)يظهر لنا من خالل الشكل رقم 

 فأقل.سنوات  8تنسب للحاالت اليت أجريت هلا عملية الزرع من 
حاالت متت عملية الزرع هلم يف عمر  2ومن خالل الشكل أعاله أن نالحظ هناك 

حاالت نتائجها مرتفعة بينما احلالة الثالثة اليت خضعت للزرع يف  2سنوات،  2ال يتعدى 
 عمر سنة مل تكن نتائجه جيدة وذلك يعود لعدم التكفل به بعد العملية.

سنوات جند  2لية الزرع يف عمر أكرب من فيما خيص احلاالت اليت أجريت هلا عم
اختالف يف نتائجهم، حيث سجلت حالتني نتائج جيدة، هذا بفضل الدعم األسري 
وطريقة التواصل يف املنزل ابإلضافة إىل طول مدة التكفل اجليد، بينما سجلت احلاالت 

 والرة الت ال تزال تستعمل لغة اإلشاالثالث األخرى نتائج متدنية ترجع إىل أن احلا
 تستطيع التحكم يف نطقها ألغلب احلروف كما أهنم ال ميلكون رصيدا لغواي.

ابلتايل أمكننا القول أن العمر عند الزرع يساهم بشكل كبري على حتسني مهارات 
اإلنتاج اللغوي مع إلزامية التكفل األرطوفوين اجليد واملكثف، هذا ما أثبتته كل من دراسة 

يت توصلت لوجود عالقة موجبة وطردية وال (Ermeter et al,2007)  أرمييت وآخرون
نرمتند  ودراسة (L. Scarbel, opcit, p86)بني السن عند الزرع واإلنتاج اللغوي 

اليت أظهرت أن األطفال اخلاضعني  (  (Normand et lacheret , 2008الشري  و 
هم للزرع بعد شهر كانت نتائجهم مرتفعة مقارنة ابلذين مت إخضاع 28للزرع قبل سن 
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شهر، والباحثني هنا استنتجوا أن األطفال الذين مت إخضاعهم للزرع متأخرا يكون  28
 (L. Scarbel, ibid, p 95)لديهم نقص للفرتة الضرورية لتحقيق اللغة     

أن التحسن يف أداء  ((Domico & Lupfer, 1994 دوميكو والبير كما أشار        
لذي حدث فيه الفقدان السمعي والعمر عند زرع القوقعة وفهم الكالم مرتبط ابلعمر ا

وعليه ميكن اعتبار أن الفرضية الثانية مل تتحقق، ولعل  (.2، 2013، لينا بن الصديق)
عدم جتانس  ذلك يرجع إىل كون بعض احلاالت مل ختضع للتكفل بعد العملية، وأيضا

 بعض احلاالت.جمموعة الدراسة وصغر حجمها وقصر مدة التكفل األرطوفوين ل

من خالل عرض ومناقشة النتائج العامة للدراسة توصلنا إىل نتائج هامة فيما يتعلق 
ابلعالقة بني اإلدراك السمعي واإلنتاج اللغوي وفيما يتعلق كذلك ابملتغريات الوسيطية 
املعتمدة يف الدراسة من العمر عند زرع القوقعة ومدة التكفل األرطوفوين، وابلرجوع إىل ما 

 تناوله من خلفية نظرية ودراسات سابقة، وانطالقا من أهداف البحث واإلجابة عن مت
 :دراسة احلالية توصلنا إىل ما يليتساؤالت ال

توجد عالقة دالة إحصائيا بني مدة التكفل األرطوفوين واإلنتاج اللغوي لدى  -
 , L’anes) النساألطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي، هذا ما أثبتته دراسة 

هناك تطور لإلنتاج اللغوي بعد التكفل األرطوفوين،  الذي توصل إىل أن (1999
وخلصت دراستنا إىل أن  مهارات اإلنتاج اللغوي تبدأ يف التحسن بعد مدة سنتني من 

 التكفل األرطوفوين .
عدم وجود فروق يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى إىل عامل السن عند زرع  -

األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي ولعل ذلك راجعا لعدم خضوع القوقعة لدى 
بعض احلاالت للتكفل األرطوفوين املكثف، وعدم جتانس جمموعة الدراسة يف عدة 
متغريات منها العمر عند الزرع واختالف مدة وطريقة التكفل، ابلتايل نتائج هذه الدراسة 

  (Normand et Lacheret, 2008)  نرمتند والشري  مل تتفق مع نتائج دراسة
هذه الدراسة توصلت إىل الدور اإلجيايب واهلام للتكفل األرطوفوين لألطفال  -

املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي فبدونه ال ميكن اعتبار عملية الزرع انجحة، ابلتايل 
 .أو بروتوكول للكفالة األرطوفونيةميكن من خالهلا وضع برانمج عالجي 

ري يف األخري إىل أنه ال ميكن تعميم النتائج على اجملتمع بل تبقى النتائج حمصورة نش   
على جمموعة الدراسة فقط يف إطار احلدود املكانية، الزمانية، البشرية وأدوات مجع 

 البياانت اليت استخدمت.
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  :قتئمة املراتجع

طفال منتدى أ ، كلية دار احلكمة،زراعة اكقوقطعة(، 0229بن الصديق لينا ) -
 قسم الدراسات واألحباث.  –اخلليج 

، أثر اكمدخل املبكر أبحد تدريبت  طريقة اكليظ (0222بن الصديق لينا ) -
املقتطع دي( يف حتسني نيق أصوا  احلروف و املنغم )اإليقتع احلركي اجلس

( سنوا  1-1اكصوتية كدى األطيتل زارعي اكقوقطعة يف اكيئة اكطعمرية )
، اجمللد الرابع عشر، جبدة، جملة اكييوكة اكطعربية مبدارس دمج رايض األطيتل

 92 -22 ، الكويت، مارس، ص ص  22العدد 
، املميوقون عقليت وذوو صطعواب  اكمطعلم(، 0220الزريقات فتحي مصطفى ) -

 : دار النشر للجامعات.مصر
 : اليازوري. عمان ، اإلعتقة اكسمطعية،(0220الصفدي عصام محدي ) -
: مؤسسة ،  اإلسكندريةاكسمطعية واكمواصل اكشيهي اإلعتقةعطية عطية حممد،  -

 حورس.
 للماليني. العلم : داربريوت ،اكطعلمي اكبحث أسس(، 2606فاخر عاقل ) -
 .: دار وائل للنشر، األردناإلعتقة اكسمطعية(، 0226حممد علي النويب ) -
، عمان : دار االعتقة اكسمطعية من ميهوم أتهيلي(، 0228نيسان خالدة  ) -

 والتوزيع. أسامة للنشر 
- Chevrie-Muller  . C. (2001), Nouvelles Epreuves pour 

l’Examen du Langage (N-EEL), paris : ecpa. 

- Mondain. M et Brun. V. (2009) , Les surdites de 

l’enfant, France : masson. 
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 SCL-90-Rاخلصتئص اكسيكومرتية ملقيتس اكصحة اكنيسية  

 جامعة حممد بوضياف ابملسيلةو  البليدة نيسي عليراسة ميدانية جبامعيت لو د
 سعود فطيمة بوزريعة جامعة اجلزائر .أ

 جامعة لونيسي علي البليدة أ.خرموش مسرية         
  لخص:امل

املميـــزة ملقيـــاس  ىل الكشـــف عـــن اخلصـــائص الســـيكومرتيةهـــدفت الدراســـة احلاليـــة إ
طبيق التحليل العاملي الكشف عن مكوانته العاملية بتو  SCL-90-Rالصحة النفسية 

حيـث طبـق  بتدوير متعامـد بطريقـة فارميـاكس،يف والتوكيدي مبركبات األساسية و االستكشا
جـــامعيت املســـيلة مـــن طالبـــا  202لبـــة اجلـــامعيني والـــيت قوامهـــا املقيـــاس علـــى عينـــة مـــن الط

 : ، حيث كانت نتائجه كتايل20بليدة الو 
أبعــاد شــكلت  ا مت التوصــل إىل مخســةكانــت قــيم الصــدق وثبــات ذات موثوقيــة عاليــة وكمــ

 التحليــل العـاملي االستكشــايف، وأنابسـتعمال  SCL-90-Rمقيـاس الصـحة النفســية 
 .ت حسن مطابقته ذات جودة عاليةبناؤه الفرضي جاءت مؤشرا

 .التحليل العاملي، اخلصائص السيكومرتية، الصحة النفسية: اككلمت  امليمتحية
Résumé: 

     La présente étude à révéler les propriétés psychométriques 

caractéristiques de l'échelle de la santé mentale SCL-90-R et la 

détection de ces composent factorielle  par L'application de 

l'analyse des facteurs affirmative et exploratoire avec les 

composés globaux tourner verticalement par la méthode  de 

Varimxs, où l'échelle est appliqué sur un échantillon des 

étudiants d’une force de 120 étudiants des universités  de M’sila 

et celle de Blida  02, dont  les résultats ont été expliqués ci-

dessous: 

 Les valeurs des résultats de variabilité et la fiabilité on était   

très élevées. Elles aboutaient cinq dimensions formant une 

échelle de santé mentale SCL-90-R en utilisant l'analyse 

factorielle exploratoire, et son principe potentielle est obtenu 

avec des indicateurs de bonne compatibilité et de haute qualité. 

Mots clés : analyse factorielle, les caractéristiques 

psychométriques, la santé mentale. 
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 :اإلشكتكية -0
إن السعي إىل حتديد وقياس العوامل الكامنة وراء الظواهر النفسية واالجتماعية يعتمد 

ال تظهر  فهياملتغريات اليت تكون لتلك الظاهرة، بني  أساسا على املالحظة الطبيعة  والعالقة
وجب بطريقة عفوية خاضعة للصدفة أو التلقائية، لكنها ختضع لنظام حتدده الظاهرة، وبذلك 

على الباحث التعرف على تلك العالقات وتوظيفها للتوصل إىل تفسري علمي صحيح ملا بني 
يديه من بياانت، وحىت ال تكون نتائج  حبثه جمرد معلومات ووقائع حول مشكالت موضع 
البحث، على الباحث أن خيضعها للتقدير املوضوعي  والقياس الكمي الدقيق أو التحليل 

ائج أحباثه على جمتمعات الدراسة جيدر به اختيار األداة املناسبة  ملعاجلة بياانته  الكيفي، ولتعميم نت
كمية كانت أو كيفية بصورة مالئمة حتقق أهداف حبثه، وقد يقف الباحث عاجزا  أمام اختيار 

تناسب هدف حبثه ومتغريات دراسته وطبيعة البياانت  املراد احلصول مجع البياانت  أي أداة 
ك تزايد اهتمام الباحثني هبذه األدوات غري أن هذا االهتمام يتزامن مع ختوف الباحثني عليها؛ لذل

ومع النقص الفادح للمقاييس النفسية  همن مدى صالحيتها، ومناسبتها لعينات دراسته، حيث أن
يف الوطن العريب فان الباحثني يضطرون يف كثري من األحيان إىل اللجوء الستعمال مقاييس نفسية 

نقلها من بيئات  وثقافات غري البيئة العربية  دون التأكد من مدى صالحيتها على البيئة مت 
فالتطبيق هذه املقاييس ختتلف نتائجه يف اجملتمعات  العربية، مما قد يشويه النتائج املتحصل عليها،

ورات الغربية نفسها ما ابلك بتطبيقها يف جمتمعات عربية، فالصدق الثقايف وما حيمله من التص
واملعارف اليت تشّكل بنية مقياس يف جمتمع معني وعلى عينة سوية أو غري سوية معينة ذات  قيم 
ومعايري اجتماعية معينة ليست واحدة يف خمتلف الثقافات، فهناك مظاهر سلوكية ابرزة يف ثقافة 

التعريب أو  اما عن طريق معينة وضامرة يف أخرى، لذالك قد تتأثر صالحيته، فعملية  النقل هاته 
الرتمجة املباشرة،  جتعلها يف حاجة ماسة  إىل تقومي والتحقق من مدى صالحيته  خاصة مع 

وعليه جاءت هذه الدراسة للبحث يف اخلصائص  خصوصية  اجملتمعات العربية )واجلزائرية منها(، 
  SCL-90-Rالسيكومرتية واملكوانت العاملية ألحد هذه  املقاييس وهو مقياس: الصحة النفسية 

 أهداف اكدراسة: -6
 :الية إىل حتقيق األهداف التاليةتسعى الدراسة احل     
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لصاحبها  SCL-90-Rالتحقق من اخلصائص السيكومرتية ملقاييس الصحة النفسية  -
ية على عينات  ، حيث أن نسخ املقياس يف صوره األولية مبن(2660خالد فضل أبو هني)

، مما يعين مصريةوسورية و  فلسطينيةية مكيفة على عينة حىت النسخة العربكندية وأمريكية و 
 .أخرى تطبيق يف جمتمعات أو بيئاتأهنا قد ال تكون صاحلة لل

يتيح لنا   SCL-90-Rإن تطبيق منوذج التحليل العاملي على مقياس الصحة النفسية -
 . فرصة  التوصل إىل املكوانت العاملية هلذا املقياس على عينة من البيئة اجلزائرية

 : أمهية اكدراسة-1
 :هذه الدراسة يف اجلوانب اآلتيةوتظهر أمهية 

حيتاج إىل جهد  وية موثوقة على البيئة اجلزائريةالرتببناء االختبارات النفسية و إن تصميم و  -
تقنينها و ك ميكن االستعانة مؤقتا ابالختبارات مصممة على بيئات غربية للذو  ،علمي

الناجتة عن النقص  البيئة اجلزائرية لتلبية احلاجة امللحة ومعرفة خصائصها السيكومرتية على
 .يف االختبارات

من مدى صالحية أداة مهمة من  هذه الدراسة للتحقق اإلحصائيهتدف  كما -
من األمهية وهو الصحة  ةأدوات القياس ذات ثقة عاملية لقياس مفهوم على درج

 .النفسية

ختبارات لقياس الصحة النفسية على ميكن أن تساعد نتائج الدراسة حماوالت بناء ا -
 البيئة اجلزائرية.

 :ديد امليتهيم اكدراسةحت-6
السيكومرتية حسب ما عرفها فرج صفوت  فاخلصائص :اخلصتئص اكسيكومرتية –       

 (.62: 2686أبهنا: "حتديد وتقدير معامل ثبات وصدق املقياس")صفوت، 

سية من خالل إجياد الصدق النف: هو البحث عن مدى صالحية مقياس الصحة تإتجرائي
 .والثبات

التحليل العاملي حسب ما يشري إليه مصطفى حسن ابهي وآخرون  اكمحليل اكطعتملي: -
على أنه: عملية رايضية هتتم بتصنيف الظواهر العلمية يف خمتلف البحوث الرتبوية 
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ة والنفسية، فهو أسلوب إحصائي يستهدف تفسري معامالت االرتباط اليت هلا دالل
إحصائية بني خمتلف املتغريات، أي تبسيط االرتباطات بني خمتلف املتغريات الداخلة يف 
التحليل وصوال إىل العوامل املشرتكة اليت تصف العالقة بني املتغريات وتفسريها، حيث 

عدد  اإلقالل من املتغريات العديدة إىلو  يهدف إىل تقليل حجم البياانت وتلخيصها
 .(28-20: 0220ي وآخرون، العوامل)ابهضئيل من 

هو األسلوب اإلحصائي املستخدم يف حتليل مصفوفة االرتباط إىل عوامل حمددة  إتجرائيت:
تكمن وراء طبيعة العالقات الداخلية بني جمموعة املتغريات يف هذه الدراسة و اليت تتمثل يف 

 .(SCL-90-R)خمتلف أبعاد مقياس الصحة النفسية 

لسالم أمحد حسب عبد السالم عبد الغفار على أنه: عرفه حممد عبد ا :اكطعتمل -
"متغري  افرتاضي مستنتج من إجراء عمليات التحليل العاملي للعالقات املرتابطة بني عدد 
من املتغريات أو االختبارات املتعلقة أبحد الوظائف، وهو مفهوم لوصف أحد جماالت 

")عبد الغفار، ن العوامل السلوك بعد تصميم اختبار يقيس عامال بذاته أو جمموعة م
0220 :02-02) 
عبارة عن متغريات مثل املتغريات يد أمحد حممد املالكي على أنه: "كما عرفه  عبد اجمل        

االخري مع وجود فرق بسيط وهو أن جل املتغريات ميكن قياسها مباشرة، أما العوامل فهي 
متغريات مت قياسها قياسا  متغريات افرتاضية أو متغريات كامنة مشتقة من جمموعة من

مباشرا، وأن معين العوامل ينبع من داخل جمموعة العالقات بني املتغريات، فعند إعطاء 
تفسري للعوامل الناجتة جيب أن يكون مستخلصا من خصائص جمموعة العالقات بني 

 (. 02: 0222املالكي، )" املتغريات موضع التحليل
الدراسة، واليت هي:  متغريات من ميكن استخالصها اليت السلوكية املظاهر إتجرائيت هو:

األعراض اجلسدية، الوسواس القهري، احلساسية التفاعلية، االكتئاب، القلق، العداوة، قلق 
 .، البارنواي التحليلية، الذهانيةاخلواف

 املتغريات معامل ارتباط": ما ذكره بلبخاري سامي فالتشبع هو عبارةحسب  :اكمشبع -
  (.26: 0226، سامي) "ابلعامل
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 من ابلعوامل املستخلصة الدراسة متغريات ارتباط معامل قيمة :أبنه إتجرائيت يطعرف و    
 . العاملي التحليل

عملية إجراء "يشري التدوير حسب غريب عبد الفتاح غريب على أنه:  تدوير احملتور:  -
مل، وبذلك يتم تعديل على احملاور األساسية حبيث يتم إعادة توزيع التباين بني العوا

احلصول على عوامل جديدة تكون ارتباطاهتا مع املتغريات األصلية موزعة بطريقة يسهل 
" )غريب، تفسريها، ابختصار يؤدي هذا اإلجراء إىل وضع العوامل يف صورة البناء البسيط

2662 :20.)  
( Varimaxهو: حساب التشبعات بطريقة التدوير املتعامد أبسلوب الفارمياكس ) إتجرائيت  

 إلدارة العوامل الناجتة من حتليل متغريات الدراسة.
 
القابلية على التمتع ابلتوازن على أهنا  حامد عبد السالم زهرانعرفها : اكصحة اكنيسية -

 ،0220اء احلياة املختلفة )زهران: قدرة الفرد على التعايش مع أجو وإدارة املشكالت و 
20.) 

 يف املستخدمة يف أبعاد مقياس الصحة النفسية الفرد يهاعل حيصل اليت الدرجة هي تإتجرائي  
ية، االكتئاب، ، الوسواس القهري، احلساسية التفاعلالدراسة، واليت هي: األعراض اجلسدية

 .، البارنواي التحليلية، الذهانيةالقلق، العداوة، قلق اخلواف
 SCL-90-R)) R  (syndrome: مقياس الصحة النفسية مقيتس اكصحة اكنيسية  -

check list  (Derogatis and all, 1986, 18)  الوالايت املتحدة  صدرت يف مقياس
اليت متت ، ليبمانو لينوكويف  و ليوانرد ديروجيتش، روانلد سألصحاهبا  2600األمريكية سنة

ويتكون  على عينة فلسطينية . 2660تعريبها من طرف فضل خالد أبو هني سنة و ترمجتها 
أبعد  26بندا مقسمة على  22ا بينما صورته املختصرة تتكون من بند 62املقياس من 

، القلق، العداوة، ، االكتئابألعراض اجلسمية، الوسواس القهري، احلساسية التفاعليةا: هي
 ، غالبا،"دائماملقياس على تدريج مخاسي اشتمل ا ، وقدنواي، الذهانية، الباراقلق اخلواف

 ,leonard R ( 2أو2أو0أو2أو2لبدائل الدرجات حيث أخذت ا "أحياان، اندرا، مطلقا
1977, 23& Derogati     
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 اكدراست  اكستبقة :-1
 ,leonard. R. Derogatis) لينوكويفليوانرد ديروجيتش، روانلد س، ليبمان و ل دراسة 

Ronald. S, Lipman and Lino covi, 1977) التحليل العاملي : حتت عنوان
قد (، و سخة األمريكية )النسخة األصليةالن (SCL-90-R)ملقياس الصحة النفسية 

، (SCL-90-Rهدفت إيل الكشف عن البنية العاملية ملقياس الصحة النفسية )
من أفراد مصابني ابلفصام و أفراد يعانون من   292 ـقدرت ب اعتمدت على عينةو 

ساسية استعمل فيها التحليل العاملي بطريقة احملاور األاضطراابت نفسية متنوعة ، وقد
 (.varimax rotationوالتدوير املتعامد )

 هاته الدراسة على النتائج التالية: يف قد توصلو          
 ( .2.62- 2.00)  ما بنيرتباط بني املعامالت قوي تراوح أن اال -
األعراض اجلسمية، أبعاد هي:  26من  (SCL-90-R) تكون مقياس الصحة النفسية -

اعلية، االكتئاب، القلق، العداوة، قلق اخلواف، البارانواي، الوسواس القهري، احلساسية التف
 .(Derogatis and all, 1977)    الذهانية

التحليل العاملي  :حتت عنوان (Derogatis et cleary , 1977كلري )دروغتيس و لدراسة 
أبعاد  26أتكد من وجود (، حيث هدفت إىل  SLC-90-R) ملقياس الصحة النفسية

حالة نفسية  2220اعتمدت على عينة مقدرة ب و ، SCL-90-R النظرية ملقياس
استعمل فيها التحليل العاملي بطريقة احملاور األساسية والتدوير اسعافية، وقد

(Procruste)، هاته الدراسة على النتائج التالية:  يف وقد توصل 
 أبعاد فقط. 22التدوير املتعامد مل تعط نتائجه إال  حيث أن -
 .2.22بنود لبعد القلق مع تشبع  22سوى تدوير الفارمياكس أعطي كما أن طريقة ال -
 .د توافق بني بنود وأبعاد القلقجتكما أن النتائج مل  -
بنود بطريقة  26بنود بدل  29كما أن بعد احلساسية التفاعلية يكون فقط من  -

 (.Derogatis and all, 1986 : 15استخراج الفارمياكس)
: التحليل العاملي حتت عنوان(  Haffman et overall,1978أوفريال)افمن و هلدراسة 

أبعاد  26أتكد  من وجود (، حيث هدفت إيل   SCL-90-R)ملقياس الصحة النفسية 
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متنوعة االضطراابت  228 ـبعينة قدرت  اعتمدت علىو ، SCL-90-Rالنظرية ملقياس 
التدوير املتعامد استعمل فيها التحليل العاملي بطريقة احملاور األساسية و ، وقدالنفسية

(varimax rotation.)   22صول على إىل احلالدراسة  يف هذهقاد التحليل العاملي وقد 
اليت تتوافق مع أبعاد املقياس  ،ض اجلسدية، االكتئاب، قلق اخلواف: األعراأبعاد رئيسية هي

(SCL-90-R( كما وجد بعد جديد مسي العجز الوظيفي ،)déficit fonctionnel )
جمموعة من بنود بعد الوسواس القهري حيث ظهر أنه يقيس العجز املعريف أكثر  الذي ضم

 مما يقيس الوسواس القهري. 
هذه  (2.020 - 2.222كما وجد أيضا ارتباطات مرتفعة بني األبعاد تراوحت ما بني) 

، مع (2.62-2.02ارتباطات قوية ابلدرجة الكلية ودرجة البنود ) املالحظة ترتجم وجود
للدرجة الكلية يف نتائج دراسة هيفمان و اوفرال  2.602ايل نتيجة ألفا كرومباخ  التوصل

(Haffman et overall, 1978 كنتيجة عامة هلذه الدراسة يف كون ان مقياس )
(SCL-90-R( يقيس االستغاثة )déstresse العامة بدل األبعاد املقرتحة يف )

  .(Derogatis and all, 1977 : 22)املقياس
 :ينة اكدراسةع -2

جامعة و  0معيت لونيسي علي البليدةاجب ( طالبا وطالبة202)اشتملت العينة على       
مستوى  ـاالرطوفونيا تخصص علم النفس وعلوم الرتبية و حممد بوضياف ابملسيلة املنتمون ل

 :ل يوضح توزيع العينة حسب اجلامعةفيما يلي جدو ، و -ماسرت
 كطعينة حسب اجلتمطعة: توزيع أفراد ا(10اجلدول رقم )

 اكنسبة املئوية اجملموع أفراد اكطعينة اكمخصص  اجلتمطعة 
 %29.99 02 02 االرطفونيا علم النفس وعلوم الرتبية و  البليدة   لونيسي علي

حممد بوضياف 
 املسيلة

 09 علم النفس العيادي.

222 82.22 % 
 20 علم النفس العمل والتنظيم.

 28 رتبية يف علوم التوجيه ارشاد و 
 20 (علم النفس العيادي )سنة اثنية

 20 ()سنة اثنيةعلم النفس العمل والتنظيم
 100% 061 اجملموع
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 منهج اكدراسة : -7
 الكشف عن اخلصائص الذي يهدف أساسا إىل إستجابة لطبيعة موضوع الدراسة        

التأكد من البنية و  الكشف أيضاو  SCL-90-Rملقياس الصحة النفسية السيكومرتية 
بة والطالبات جبامعيت على عينة من الطل SCL-90-Rالعاملية ملقياس الصحة النفسية 

 من خالل توزيعاملنهج املالئم ملوضوع الدراسة  ، فان املنهج الوصفي هووالبليدةاملسيلة 
ومن مث مجعه وحتليل املعطيات وتفسريها  SCL-90-R النفسيةاملقياس الصحة 

 .حمددةداللتها بعبارات واضحة و ستخالص الو 
 حدود اكدراسة:  - 4      

التطبيق ملية متت عحيث دود املكانية واحلدود الزمنية تضمن حدود الدراسة احل        
 20ما بني ) املسيلة يف الفرتة على عينة جامعة SCL-90-Rمقياس الصحة النفسية 

 22إيل  26ما بني )   الفرتةيف 20على عينة جامعة  البليدة ، ( 0222مارس  29إيل 
معيت لونيسي علي البليدة على عينة من طالب وطالبات املاسرت جا.(0222مارس 

 جامعة حممد بوضياف ابملسيلة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية .( و 20)
 تيسري اكنمتئج :حتليل و عرض و  -2

بعض مؤشرات  مرتية يف ضوءسيتم فيما يلي عرض كل نتائج اخلصائص سيكو       
وحممد  20 الثبات املطبقة على أفراد العينة من جامعيت لونيسي علي ابلبليدةالصدق و 

 : بوضياف ابملسيلة
لقد أصبح  :SCL- 90- Rاخلصتئص اكسيكومرتية ملقيتس اكصحة اكنيسية  -2-0

من األمور املسلم هبا يف جمال القياس النفسي أنه كلما تعددت الطرق املستخدمة يف 
قق من صدق األداة كان ذلك مدعاة لقدر أكرب من الثقة يف هذه األداة ، ومؤشر التح

 :مت االعتماد على ما يلي على قدرهتا على قياس جمال موضوع االهتمام، لذا فقد
 :صدق املقيتس .أ

 (اكصدق احملكي:)قمنا مبقارنة متوسطات درجات أفراد العينة  اكصدق اكممييزي
 %00 ممن متثل درجاهتمرجات العليا و من الد %00 ن متثل درجاهتماالستطالعية مم

قياس على التمييز بني وهذا للتحقق من قدرة امل ،الدرجات الدنيا للمقياس وأبعادهمن 
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، مث قمنا بعد ذلك جات ومنخفضي الدرجات على املقياسمرتفعي الدر  :اجملموعتني
قيمة "ت" بني  ، مث حسابواالحنراف املعياري للمجموعتني حبساب املتوسط احلسايب

 الطرفني  وكانت النتائج كالتايل:
 أفراد اكطعينة على  ة: اكصدق اكممييزي ألبطعتد مقيتس اكصحة اكنيسي(16) اجلدول رقم

 اكطعينة          

 األبطعتد

 32ن=اجملموعة اكدنيت  16= ن اجملموعة اكطعليت
قيمة 
" " 

مسموى 
مموسط  اكدالكة 

 احلستيب 
االحنراف 
 املطعيتري

مموسط 
 احلستيب 

االحنراف 
 املطعيتري

 02.82 9.29 22.29 9.99 22.22 األعراض اجلسمية

2.22* 

 22.20 2.29 29.62 9.22 28.82 اكوسواس اكقهري
 09.20 2.90 22.26 2.02 22.92 احلستسية اكميتعلية

 02.02 9.22 20.28 8.22 02.22 االكمئتب
 02.22 2.20 20.29 9.69 22.22 اكقلق

 02.92 2.92 2.82 2.22 0.62 ةكطعداو ا
 02.00 2.99 8.20 2.68 22.22 قلق اخلواف

 00.26 2.22 0.29 2.29 6.22 اكبترانواي
 02.20 9.22 22.82 2.92 22.22 اكذهتنية

 22.22 26.96 220.20 22.20 222.92 اكدرتجة اككلية

 (2.22توى )" كلها دالة إحصائيا عند مسقيم "ت ( أن20يتبني من اجلدول رقم )
على التمييز بني  املقياسمما يشري إىل قدرة  ،SCL-90-Rألبعاد مقياس الصحة النفسية 

منه فاملقياس على درجة مقبولة من القدرة و ، طرفيتني والدرجة الكلية للمقياساجملموعتني ال
 .وعتني الطرفتني العليا والدنياعلى التمييز بني اجملم

  :بني معامالت االرتباط قيم : حسابلقد مت ذلك من خال صدق امليهوم 
الكلية  الدرجة اكذالبعض و  بعضها مع SCL-90-Rمقياس الصحة النفسية  أبعاد

 االرتباط معامالت قيم الداخلي(، هذا من انحية ومن انحية أخرى مت حساب )االتساق
م معامالت حساب قي إليه، إضافة إىل تنتمي الذي للبعد الكلية الدرجةو  بند كل بني

ملقياس يعتمد على صدق أبعاده، الدرجة الكلية للمقياس، فصدق االرتباط بني كل بند و ا
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أما فيما خيص ارتباط  .هي زايدة واضحة يف صدق املقياس فأي زايدة يف صدق األبعاد
مقبولة تراوحت ما بني  درجات األبعاد فيما بينها فكانت درجات ارتباطهم بقيم

اقل من ، و واف والذهانية والبارانوايقلق اخلداوة وقلق و ( بني األبعاد الع2.00( و)2.26)
 ذلك عند ابقي األبعاد.

 اككلية  اكدرتجة وبني مقيتس اكصحة اكنيسية أبطعتد بني مطعتمال  االرتبتط (:11اجلدول رقم )

 األبطعتد
األعراض 
 اجلسدية

اكوسواس 
 اكقهري

احلستسية 
 اكميتعلية

 اكطعداوة اكقلق االكمئتب
قلق 
 اخلواف

 اكذهتنية انواياكبتر 

األعراض 
 اجلسمية

         

اكوسواس 
 اكقهري

2.20**         

احلستسية 
 اكميتعلية

2.22** 2.98**        

       **2.92 **2.98 **2.26 االكمئتب

      ** 2.90 **2.28 **2.29 **2.28 اكقلق

     **2.20 ** 2.22 **2.22 **2.28 **2.28 اكطعداوة
    **2.22 **2.92 ** 2.22 **2.22 **2.22 **2.22 قلق اخلواف
   **2.20 **2.22 **2.20 ** 2.26 **2.22 **2.29 **2.22 اكبترانواي
  **2.22 **2.20 *2.22 **2.92 **2.22 **2.28 **2.20 **2.22 اكذهتنية
اكدرتجة 
 اككلية

2.00** 2.82** 2.08** 2.82** 2.82** 2.26** 2.90** 2.02** 2.02** 

 2.22مستوى داللة **   
القلق  االكتئاب، الوسواس القهري و  كل من أبعاد:درجات   اجلدول أعاله أنمن يتضح  

، أما ابقي (2.82 ـ2.82) كانت أكثر ارتباطا ابلدرجة الكلية إذ تراوحت ما بني
(. أما فيما خيص 2.00ـ 2.26ما بني ) انت اقل ارتباط وتراوحت درجاهتماألبعاد فك

 بقيم مقبولة تراوحت ما بنيارتباطهم  بعاد فيما بينها فكانت درجاتاأل رتباط درجاتا
ب، واقل من احلساسية التفاعلية واالكتئا( خاصة بعد الوسواس القهري و 2.98ـ 2.92)

 بني معامالت االرتباط قيم أن السابق اجلدول من يتضحكما . ذلك عند ابقي األبعاد
، كذلك 2.22مستوى  عند إحصائيا دالة الكلية كانت املقياس التسعة والدرجة أبعاد

 كل بني االرتباط معامالتب حبسا ،البعض مع بعضها األبعاد بني العالقة فيما خيص
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، وهي كلها 2.09و 2.29 ما بني رتاوحت، فإليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة بند
من مؤشرات صدق  ةمهم اتؤشر م يوه.2.22داللة  مستوى عند إحصائيا دالة
  .ياساملق

املقياس مرتبطة جماالت االرتباط نالحظ أن بنود من خالل مقارنة و مما سبق و       
هذا ما أشارت إليه عفاف بنت راضي دقة البنود من دقة املقياس و ف ،ابألبعاد املنتمية هلا

قوة ارتباطها بنوده و  القياس يعتمد على دقة مشخص اللحياين يف كون دقة املقياس يف
تعرب و ياس متناسقة فيما بينها املق بنود(، مما يعين أن 20، 0228ياين، لح)ال أببعادها

معامالت ارتباط البنود  وحبساب .عن حمتوى البعد نفسه الذي يفرتض أهنا تنتمي إليه
 إحصائي ا دالة وهي قيم، 2.90و 2.06مابني  اوحرت تجاءت  ابلدرجة الكلية لالختبار

على صدق التجانس الداخلي  مقبوالا ، ما يعترب مؤشر 2.22أو 2.22 مستوى عند
ذفها من املقياس حم تف 86-82-92-22-02ما عدا العبارات التالية:  ،للمقياس

 .بندا األصلية 62بندا بدل  82منه أصبح املقياس حيوي على لعدم داللتها، و 
 مت التحقق من ثبات املقياس ابستخدام: : اكثبت  املقيتس .ب

مد تيغزى فطريقة التجزئة النصفية: أشار إليه أحمحسب ما  طريقة اكمجزئة اكنصيية: -
وعدم  لزوجيةاظروف التطبيق لألسئلة الفردية و  تتميز طريقة التجزئة النصفية بتشابه"

يضيف و  (26تيغزة، ب س: ) "التأثر ابملمارسة والتدريب وتوفري الوقت واجلهد
لنصفني صالح الدين أبو عالم أن لتطبيق هذه الطريقة يشرتط جتانس درجات ا

 :اجلدول كما يف،  (0229عالم، ) لتحديد الطريقة املناسبة
 (: جتتنس درتجت  نصيي املقيتس16اجلدول رقم )

تبتين درتجت  اكنصف 
10 

تبتين درتجت  اكنصف 
16 

مسموى  ف اجملدوكة ف احملسوبة
 اكدالكة

028.22 262.22 0.22 2.22 2.22 

 كانت أقل من قيمة "ف" اجملدولة  اليترنة قيمة "ف" احملسوبة و من خالل مقا        
نظرا لتجانس درجات براون  ( مت اختيار طريقة سبريمان _2.22عند مستوى داللة )

 بعدها مت حساب معامل ثبات بطريقة التجزئة النصفية. نصفي املقياس.
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 (: مطعتمل اكثبت  بيريقة اكمجزئة اكنصيية11اجلدول رقم )

 حستب اكثبت  طريقة
ني مطعتمل االرتبتط ب
 درتجت  اكنصيني

مسموى 
 اكدالكة

قيمة مطعتمل 
 ثبت  املقيتس

 1.21 1.10 1.46 )سبريمتن_ براون(     اكمجزئة اكنصيية

نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية على        
للتجزئة  براونـــــــ سبريمان ( بطريقة 2.62اس على درجة عالية جدا حيث بلغت)املقي

املقياس جاءت على درجة الثبات بطريقة التجزئة النصفية  وعليه فان نتائج النصفية.
 مقبولة جدا من الصالحية.

قيمة معامل ألفا لكرونباخ عبارة عن متوسط املعامالت  :مطعتمل ثبت  أكيت ككرونبتخ -
 كتايل:   جاءت نتائجهف، الناجتة عن جتزئة املقياس بطرق خمتلفة

 اكدرتجة اككليةمل ثبت  أكيت ككرونبتخ كألبطعتد و : مطعت(12م )اجلدول رق

 األبطعتد
مطعتمل اكثبت  أكيت 

 ككرونبتخ
 املموسط احلستيب االحنراف املطعيتري
 061 = ن

 20 0.80 2.62 األعراض اجلسمية
 26.89 9.22 2.89 اكوسواس اكقهري

 22.22 2.80 2.88 احلستسية اكميتعلية
 00.26 8.28 2.60 االكمئتب

 22.22 9.60 2.62 اكقلق
 8.28 2.92 2.06 اكطعداوة

 6.92 2.22 2.89 قلق اخلواف
 6.02 2.89 2.89 اكبترانواي
 22.00 0.22 2.60 اكذهتنية

 062.10 62.26 1.42 اكدرتجة اككلية

للدرجة الكلية  قيمة معامل الثبات ألفا لكرونباخمن اجلدول أعاله نالحظ أن     
وال للحكم على أن املقياس على درجة عالية من الثبات، كما أن وهو مقب( 2.86هو)

( وهي قيم مقبولة جدا تدل  على 2.62(  و)2.06ائج ثبات األبعاد تراوحت ما بني)نت
التجانس الواضح يف درجات األفراد على كل البنود، كما أن قيم االحنراف املعياري 
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على أن  معامل الثبات يدل فعال ( ما يدل 8.28( و )2.92لألبعاد تراوحت  ما بني )
 على جتانس داخلي مرتفع لعبارات املقياس وال يرجع إىل أسباب أخرى .

مت اختيار طريقة التحليل العاملي  اكمحليل اكطعتملي ملقيتس اكصحة اكنيسية: -
حيث يتم فيها  ،التوكيدي كأحد الطرق للتحقق من صدق املقياس يف هذه الدراسة

اقعي أو العملي للعالقات املفرتضة بني املتغريات، وأيضا التحقق التحقق من الصدق الو 
من جودة املطابقة عن طريق جمموعة من املؤشرات اليت يتم بناء عليها قبول النموذج أو 

، وعليه مت افرتاض متغري كامن واحد LISREL8.80رفضه، وكل ذلك ابستخدام برانمج 
متغريات صرحية أو مقاسة هي  تتشبع عليه تسعة SCL-90-Rهو الصحة النفسية 

ابستخدام طريقة أبعاد مقياس حمل الدراسة  ومت إخضاع النموذج لتحليل العاملي 
يف البداية سيتم التحقق من توفر الشروط الالزمة الستخدام طريقة  االحتمال األقصى.

 . االحنرافات املعيارية لبياانت العينةساب املتوسطات و حبلنج املركبات الرئيسية هلوت
 االحنرافت  املطعيترية كألبطعتد مقيتس اكصحة اكنيسية(: املموسيت  و 10اجلدول رقم )

SCL-90-R كلطعينة اككلية  
 قيمة    املموسط احلستيب االحنراف املطعيتري األبطعتد م
 29.26 22.28 9.22 األعراض اجلسمية 0
 22.62 20.09 9.02 اكوسواس اكقهري 6
 22.20 02.69 2.89 احلستسية اكميتعلية 1
 22.02 26.82 8.69 االكمئتب 6
 08.22 09.02 0.20 اكقلق 1
 00.29 20.68 2.00 اكطعداوة  2
 22.02 28.09 2.98 قلق اخلواف 0
 00.20 28.20 2.22 اكبترانواي 4
 02.20 02.80 0.28 اكذهتنية 2

 20.20 222.02 26.20 اككلية
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 من أقل متغري لكل عيارية ابلنسبةامل االحنرافات قيم مجيع أن النتائج وقد أوضحت
بني  االرتباط معامالت قيم أن على قوي مؤشر وهي املتغريات، لنفس املتوسطات

 خطية. املصفوفة حتتويها اليت املتغريات
 ملقياس الصحة  االرتباط من الدرجات اخلام معامالت مصفوفة كما مت حساب

 .معامل ارتباط بريسون ابستخدام النفسية
 ذا عن ميكن التأكد من هرتباط خمتلفة عن مصفوفة الوحدة: و مالت االمصفوفة معا

جند أن  SCL-90-R ، ابلنسبة ملقياس الصحة النفسيةطريق داللة اختبار ابرتليت
 اجلدول التايل يوضح ذلك :و  .2.22اختبار ابرتليت دال عند مستوى 

 SCL-90-R دالكة اخمبتر ابرتليت ملقيتس اكصحة اكنيسية :(14اجلدول رقم )
 درتجة احلرية اجملدوكة 6كت

01166.026 1.111 1642 

  أوككنـ متير ـكتيزرينبغي أن تكون درجة جتانس العينة اليت حنصل عليها من اختبار 
KMO  ملقياس الصحة النفسيةهي ابلنسبة و  كافية SCL-90-R ( 2.062) تساوي

أنه يوجد جتانس بني  أي أهنا أكرب من احلد األدىن الذي اشرتطه كايزر فيمكن القول
 العوامل.

 هذا ميكن احلصول عليه من قيم غري على حدة مع متغريات العينة و قياس توافق كل مت
يف قطر مصفوفة معامالت االرتباط،  املوجودة( و MSAمقياس مالئمة املعاينة  )

هي ترتاوح ما بني ( و 2.2مجيع هذه القيم أكرب من ) املالحظ ابلنسبة للعينة الكلية أنو 
(2.90-2.02. ) 

 على العاملي التحليل إجراء مت بعد التحقق من شروط استخدام التحليل العاملي        
الصحة ملقياس  األساسية املكوانت بطريقة ابند 82من  املكونة االرتباطية املصفوفة قيم

 قةطري ابستخدام متعامدا تدويرا تدويرها هلوتيلنج، مث األساسية املكوانت النفسية بطريقة
 : كانت نتائجها كتايلس. و الفارمياك
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ملقيتس (  PCM)اكطعوامل اكيت انمهى إكيهت اكمحليل اكطعتملي بيريقة  :(12اجلدول رقم )
 كلطعينة اككلية SCL-90-R اكصحة اكنيسية

مل
طعوا

اك
 

 بطعد اكمدوير قبل اكمدوير

 اجلذر 
 اككتمن

نسبة مشتركة كل 
عتمل يف اكمبتين 

 اككلي

اكنسبة اكرتاكمية 
 كلمبتين امليسر

اجلذر 
 اككتمن

نسبة مشتركة 
كل عتمل يف 
 اكمبتين اككلي

اكنسبة اكرتاكمية 
 كلمبتين امليسر

0 8,699 21,743 06,743 6,557 7,624 02,624 
6 3,437 3,997 25,740 6,422 7,467 15,091 
1 2,816 3,275 22,014 5,197 6,043 28,135 
6 2,594 3,016 32,031 4,510 5,244 26,378 
5 2.396 2.786 53.704 6.081 7.070 53.704 

 مخسةإىل استخالص تهى التحليل العاملي االستكشايف للمقياس على العينة الكلية ان       
( من التباين الكلي ملصفوفة االرتباط،  حيث  %  53.704عوامل تستوعب معا ما نسبته )

اط بني بنود الدراسة تفسره هذه العوامل، أنه ما يقابل هذه النسبة من تشتت معامالت االرتب
 أما القدر من التباين الذي ال يستخلص يف شكل عوامل فهو تباين اخلطأ .

 

-SCL ملقيتس اكصحة اكنيسية نحىن بيتين كلطعوامل املسمخرتجةم (:10اكشكل رقم )

90-R كلطعينة اككلية 
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 تفسري التباين يوضح الشكل أن هناك مخسة عوامل ميكن االعتماد عليها يف       
هذا ما يؤكد النتائج اليت حصلنا عليها من ، و االرتباط على العينة الكلية الكلي ملصفوفة

 حمك العوامل ذات اجلذر الكامن األكرب من واحد صحيح.
 Matrix deاالرتباط األبعاد )الذي يوضح مصفوفة ( و 22ومن اجلدول رقم)

corrélations اليت مت استخالصها قبل التدوير عاداألبو ( قبل التدوير بني كل بعد. 
 component Matrix( بعد التدوير ))األبعاد يوضح مصفوفة املكوانتكما 

Rotated اجلدول السابق ولكن بعد ( يتضمن هذا اجلدول نفس البياانت اليت تضمنها
بعاد اجلدول يعرض التشبعات اخلاصة بكل بعد على كل األ ، أي أن هذاالتدوير

الغرض من التدوير هنا الوصول إيل وضع جديد للعوامل و  د التدوير،بعاملستخلصة 
  لكي يسهل تفسريها.

( ملقيتس PCM: اكطعوامل اكيت انمهى إكيهت اكمحليل اكطعتملي بيريقة )(01اجلدول رقم )
  .بطعدهت  كلطعينة اككليةقبل عملية اكمدوير و  اكصحة اكنيسية

 مصفوفة االرتباط األبعاد قبل التدوير
Matrix de correlations  

 مصفوفة األبعاد بعد التدوير 
component Matrix Rotated 

 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 
0 0     1.26 1.60 1.61 1.11 - 
6 1.04 0    1.66 1.02 1.60 - - 
1 1.20 1.40 0   - 1.60 - 1.21 1.12 
6 1.01 1.41 1.01 0  1.12 - 1.00 - - 
1 1.21 1.20 1.21 1.46 0 - - - 1.26 1.01 

نالحظ من اجلدول السابق أن قيم االشرتاكيات أو  شيوع املتغريات )األبعاد( ترتاوح مابني و 
( وميكن النظر إىل قيم الشيوع هذه على أهنا معامالت ثبات للمتغريات   2.00 - 2.22)

ات مقبولة هر معامالت ثبوعليه ميكن القول أن التحليل العاملي أظ كما ذكران سابقا.
 و مخسة املستخرجة من التحليل متداخلة ضح لنا من انحية أخرى أن العواملكما أو   ،لألبعاد

 اخلمسة املستخرجة العوامل حملاور املتعامد التدوير استخدمتنا وقد للمحاور. تدوير إىل حتتاج
 اءوإعط لألبعاد التشبعات السالبة من اإلمكان قدر للتخلص وذلك ،سبطريقة الفارمياك

  للمتغريات. واضح نفسي معىن العوامل
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 ملقيتس اكصحة اكنيسية: خميط اكطعوامل املدورة بيريقة اكيترميتكس (16اكشكل رقم )
SCL-90-R كلطعينة اككلية 

متحور البنود حول حمور واحد هو الصحة ( تقارب و 02نالحظ من الشكل رقم )     
التدوير ستخرجة عن طريق امل SCL-90-Rمشكلة مقياس الصحة النفسية النفسية 

  املتعامد بطريقة الفارمياكس.
 بيريقة اكيترميتكس ممطعتمدا تدويرا احملتور تدوير من املسمخلصة اكطعوامل تيسري 0-6

  SCL-90-R ملقيتس اكصحة اكنيسية ابكنسبة

 :مهاو  معيارين إىل حناول تسميتها االستناد سوفعوامل قد مت استخالص مخسة و      
، العامل على املتشبعة اإلجرائية للمتغريات التعريفاتو  العامل على ملتغرياتا تشبع قيمة

 .نسانية املتبناة يف هذه الدراسةالنظرية اإلو 
 .تشبعاهتا حسب تنازليا ترتيبا مرتبة التالية األبعاد هو يضمو : األول اكطعتمل

 األول اكبنود ابكطعتمل  تشبطعت  ( :00اجلدول رقم )

 اكمشبع اكبند م اكمشبع  كبند ا م اكمشبع  اكبند  م
10 00 2.90 06 26 2.22 61 22 2.20 
16 06 2.92 01 20 2.28 66 28 2.22 
11 22 2.92 06 22 2.20 61 92 2.22 
16 02 2.90 01 22 2.29 62 26 2.22 
11 02 2.90 02 22 2.29 60 22 2.22 
12 08 2.92 00 29 2.29 64 20 2.20 
10 22 2.22 04 22 2.22 62 28 2.20 
14 20 2.22 02 28 2.22 11 22 2.20 
12 29 2.22 61 29 2.22 10 26 2.22 
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 – 2.90بني ) العددية قيمها متتد جوهرية العامل هذا البنود  تشبعات مجيع أن يتضح
 .: اخلجل  أبنه العامل هذا تسمية ميكن ( وعليه2.22
 . تشبعاهتا حسب تنازليا ترتيبا مرتبة التالية األبعاد هو يضم: اكثتين   اكطعتمل

 اكبنود ابكطعتمل اكثتين  تشبطعت  ( :06اجلدول رقم )
 اكمشبع اكبند م اكمشبع  اكبند  م اكمشبع  اكبند  م

10 22 2.92 12 28 2.22 00 02 2.28 
16 92 2.92 01 20 2.22 04 22 2.29 
11 80 2.90 00 02 2.22 02 22 2.29 
16 82 2.90 06 92 2.22 61 09 2.29 
11 22 2.28 01 00 2.22 60 82 2.22 
12 82 2.22 06 96 2.22 61 28 2.22 
10 20 2.22 01 00 2.22 66 06 2.22 
14 09 2.22 02 20 2.26 - - - 

بني  العددية قيمها متتد جوهرية العامل هذا البنود  تشبعات مجيع أن يتضح
 :  القلق االكتئايب  أبنه العامل هذا تسمية ميكن ( وعليه2.22 – 2.92)

 . تشبعاهتا حسب تنازليا ترتيبا مرتبة التالية األبعاد هو يضم: اكثتكث   اكطعتمل
 البنود ابلعامل  الثالث  تشبعات :( 01تجدول رقم )

بني  العددية قيمها متتد جوهرية العامل هذا البنود  تشبعات مجيع أن يتضح
 :  الذهانية  أبنه العامل هذا تسمية ميكن ( وعليه0.30 –2.92)

01 22 2.22 60 22 2.22    
00 20 2.22 66 22 2.26    

 اكمشبع اكبند م اكمشبع اكبند م اكمشبع اكبند م
10 0 2.92 14 26 2.22 01 29 2.29 
16 02 2.28 12 20 2.22 02 09 2.22 
11 00 2.29 01 22 2.26 00 22 2.22 
16 22 2.20 00 82 2.26 04 28 2.20 
11 02 2.26 06 29 2.28 02 22 2.22 
12 22 2.28 01 08 2.20 61 22 2.22 
10 20 2.20 06 22 2.20 60 22 2.22 
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 . تشبعاهتا حسب تنازليا ترتيبا مرتبة التالية األبعاد هو يضم: اكرابع اكطعتمل
 البنود ابلعامل الرابع  تشبعات ( :06اجلدول رقم )

 اكمشبع اكبند م اكمشبع اكبند م اكمشبع اكبند م
10 02 2.28 12 98 2.22 00 02 2.22 
16 02 2.22 10 02 2.22 06 20 2.22 
11 82 2.22 14 22 2.28 01 22 2.22 
16 99 2.26 12 02 2.20 06 22 2.22 
11 00 2.22 01 82 2.22 - - - 

بني  العددية قيمها متتد جوهرية العامل هذا البنود  تشبعات مجيع أن يتضح
 :  االكتئاب الذهاين .هأبن العامل هذا تسمية نميك ( وعليه2.28-2.22)

 . تشبعاهتا حسب تنازليا ترتيبا مرتبة التالية األبعاد هو يضم :اخلتمس اكطعتمل
 البنود ابلعامل اخلامس  تشبعات :(01اجلدول رقم )

بني  العددية قيمها متتد جوهرية العامل هذا البنود  تشبعات مجيع أن يتضح
 :  العداوة. أبنه العامل هذا تسمية ميكن ( وعليه2.92-2.22)
 ملقيتس اكصحة اكنيسية اكموكيدي بيريقة االحممتل األقصىاكمحليل اكطعتملي  -

SCL-90-R 

يف ضوء نتائج التحليل العاملي االستكشايف مت افرتاض تشبع املكوانت  مقياس       
ابستخدام التحليل اد عينة  الكلية على مخسة عوامل، و الصحة النفسية لدى أفر 

رت النتائج أظه LISREL8.80العاملي التوكيدي بطريقة االحتمال األقصى بربانمج 
التحقق من من خالل تقومي النموذج األصلي و  وذلك صدق النموذج املفرتض،

 : ، وهيجموعة من املؤشرات اإلحصائيةاستيفائه للمعايري املثلى اخلاصة مب

 اكمشبع اكبند م اكمشبع  اكبند  م اكمشبع  اكبند  م
10 90 2.92 16 92 2.22 10 92 2.26 
16 22 2.29 11 20 2.22 14 22 2.29 
11 20 2.22 12 28 2.26 12 92 2.22 
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ملقيتس اكصحة : مؤشرا  حسن امليتبقة كلنموذج امليرتض (02اجلدول رقم )
 SCL-90-R اكنيسية

مقبولة حيث جاءت    DFدرجة احلرية و  0يتضح من هذا اجلدول أن النسبة ما بني كا      
، كما أن مؤشر حسن بولة من املطابقةوهذا يعين أن النموذج على درجة مق 2تساوي 
والذي يقيس مقدار التباين املصفوفة احملللة عن طريق النموذج املتحصل  (GFI)املطابقة 

املدى  وتشري هذه القيمة إىل (2.88)( جاءت تساوي 2-2عليه والذي ترتاوح قيمته بني )
مسة  على عامل كامن التطابق النموذج مع بياانت العينة وهو ما يؤكد تشبع العوامل  اخل

 واحد هو الصحة النفسية، حيث كانت قيمته ضمن املدى املثايل. 
رب من أهم مؤشرات جودة ابلنسبة ملؤشر متوسطات مربع اخلطأ التقرييب والذي يعتأما       

( مما يعين أن  2.22 -2.22( وهي ضمن اجملال)2.22املطابقة حيث جاءت تساوي)
ينة، كما أن بقية املؤشرات بعضها كان مرتفعا بلغ احلد األقصى النموذج مطابق للبياانت الع

( غري أنه ال مينع 2.06( والبعض اآلخر كان منخفضا حبيث بلغ احلد األدىن )2.62فيها )
 املطابقة،  والشكل التايل يوضح النموذج املفرتض وتشبعات عوامله:

 قيمة املؤشر املدى املثتيل كلمؤشر املؤشر
 2.22 غري دالة 0كا

 df  2   ات احلرية درج
 2.22 0-2ومن األفضل  df2x 2-2/من درجة احلرية  0نسبة كا

 2.22 2.22-2ومن األفضل  RSMEA 2-2.28جذر متوسط مربعات اخلطأ التقرييب 
 NFI 2-2 2.80مؤشر املطابقة املعياري 

 GFI 2-2 2.88مؤشر حسن املطابقة 
 AGFI 2-2 2.86 مؤشر حسن املطابقة املعدل 

 TLI 2-2 2.22شر توكر لويس مؤ 
 CFI 2-2 2.22مؤشر املطابقة املقارن 

 IFI 2-2 2.92مؤشر املطابقة التزايدي 
 RFI 2-2 2.86 مؤشر املطابقة النسيب 
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كدى   SCL-90-R يسيةملقيتس اكصحة اكن(: اكنموذج امليرتض 16اكشكل رقم )
 اكطعينة اككلية

شبعات مقبولة حيث ترتاوح ما يتضح من الشكل السابق أن العوامل هلا قيم ت    
( كأكرب قيمة يف بعد العداوة وهي قيم مقبولة 2.80( كأصغر قيمة يف اخلجل و)2.22بني)

-SCL-90مقياس الصحة النفسية  منه أسفر التحليل العاملي ألبعادو  (.2.2)أكرب من 

R  فأكثر، وقد  2.22عن مخسة عوامل تشبعت األبعاد فيه على العامل على العينة الكلية
اليت تتشبع على قق من مدى مطابقة منوذج العوامل اخلمسة وهي املتغريات املقاسة مت التح

ابستخدام طريقة  لدى أفراد العينة الكليةتغري الكامن والذي افرتضنا أنه الصحة النفسية امل
 .ال األقصىاالحتم

 :الدراسة ككل كتايلومنه جاءت النتائج  اخلالصة : 
 .كانت على جانب كبري من املوثوقيةكما ان نتائج اخلصائص السيكومرتية   -
لدى العينة الكلية  SCL-90-R مقياس الصحة النفسيةأن املكوانت العاملية  -

 ،الكتئاب الذهاينكتئايب واالعداوة القلق اال الذهانية و مخسة أبعاد هي كتايل هي: ضم 
 .اخلجل

جاء مالئم لنموذج   SCL-90-Rملقياس الصحة النفسية كما أن البناء الفرضي  -
 النظري .

 

05.4 

05.0 

05.. 

05.. 

052. 
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 راتجع:قتئمة امل
اخمبتر صحة اكبنية اكطعتملية كلممغريا  اككتمنة يف (: 0222أحممد، تيغزى) -

امعة _منحى التحليل والتحقق، حبث علمي حمكم ، مركز حبوث كلية الرتبية جباكبحوث
 امللك سعود، السعودية،.

مدى دقمه يف ة املنيقية ملطعتمل أكيت ككرونبتخ، و اكبني(: أحممد، تيغزى )ب س -
، حبث مقدم لكلية الرتبية جامعة امللك تقدير اكثبت  يف ضوء افرتاضت  منتذج اكقيتس

 سعود ابململكة العربية السعودية.

ريا  يف حتليل ممغاسمخدام اكمحليل اكطعتملي كل (:0226لبخاري، سامي)ب -
غري منشورة ، مذكرة ماجستري دراسة تيبيقية على بطعض اكبحوث اسمبيتان  اكمسويق

 ، جامعة ابتنة.يف العلوم التجارية

بطعض طرق تقدير  أثر(: 0228عفاف، بنت راضي مشخص اللحياين ) -
اكدرتجت  كلميردا  على ثبت  وصدق درتجت  اخمبتر حتصيلي يف اكرايضيت  ذي 

، مذكرة ماجستري ممطعدد كدى طتكبت  اكصف األول اكثتنوي مبكة املكرمة االخميتر من
 .ختصص قياس وتقومي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية

، 2، طاكصحة اكنيسية واكطعالج اكنيسي: (0220حامد، عبد السالم زهران) -
 .، عامل الكتبالقاهرة

دار ، ، عمان2ط ،كنيسيةمقدمة يف اكصحة ا (:0220)عبد الغفار ،عبد السالم -
 .الفكر

اكمحليل  اسمخدام شروط ومطعتيري: (0222عبد اجمليد، أمحد حممد املالكي) -
منشورة يف علم النفس ختصص  غري ماجستري رسالة ،تيبيقية إحصتئية دراسة اكطعتملي

 .القرى أم إحصاء وحبوث، مكة املكرمة، جامعة

رحلة االبمدائية: دراسة اكمئتب أطيتل امل: (2662غريب، عبد الفتاح غريب ) -
، 20العدد  ،، اجمللد الرابعواإلمترا  اكطعربيةبنية اكطعتملية كالكمئتب بني مصر مقترنة كل

 مصر، جملة دراسات نفسية، رابطة األخصائيني النفسيني املصرية. 
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اكقيتس واكمقومي اكرتبوي واكنيسي (: 0222)مصالح الدين، حممود عال -
، القاهرة، دار الفكر العريب للنشر 2، طتته املطعتصرةأستسيتته وتيبيقتته   وتوتجه

 والتوزيع.

، منتهج اكبحث يف اكرتبية وعلم اكنيس(: 0229صالح الدين، حممود عالم ) -
 ، القاهرة، دار النهضة العربية.2ط

 .، القاهرة، األجنلو املصرية2، طاكقيتس اكنيسي(: 2686فرج، صفوت) -

أسس اكبحث اكطعلمي يف  (:0220حممود، عبد احلليم وسهري، كامل امحد) -
 ، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب. 2، طاجملتال  اكنيسية واالتجممتعية واكرتبوية

، اكمحليل اكطعتملي اكنظرية واكميبيق: (0220آخرون)و  مصطفي حسن ابهي -
  ، القاهرة، مركز الكتاب للنشر.2ط

وامل اكبنتء اكطعتملي ملقيتس اكطع(: 0220) نبيل، بن بسيس علي اجلابري -
اخلمسة اككربى يف اكشخصية ابسمخدام اكمحليل اكطعتملي اكموكيدي كدى طالب 

، رسالة ماجستري يف علم النفس ختصص إحصاء وحبوث، جامعة أم تجتمطعة أم اكقرى
 القرى، مكة املكرمة.

- leonard R& Derogati)1977  ( : évaluation des qualités 

psychométrique du questionnaire se sante mentale SCL -

90-R. 

- Derogatis and all (1986)  :  Symptom Chickliste 90 

revidiert. (Deutsche Uebersetzung). In Collegium 

Internationale Psychiatriae Scalrarum (Hrsg.), Internationale 

Skalen fuer Psychiatrie (3.Auflage). Weinheim. Beltz.
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حنو رؤى واضحة  ء اكمطعلم وصطعواب  اكمطعلم األكتدمييةإشكتكية اكممييز بني بط
 كمحديد نوع اإلضيراب

 جامعة مستغامن ـ ، د. ميموين مصطفىبوشي شريفة
 :امللخص

مـــن مســـتوى النجـــاح طـــوال العـــام  % 2التســـرب املدرســـي، حتقيـــق أقـــل مـــن  
 الدراســي؛ مــن بــني املؤشــرات الــيت تؤكــد انتشــار الفشــل املدرســي رغــم اخــتالف األســباب

ختالف حـول األسـباب ااخللفية هلذا الرسوب، وتشري الدراسات إىل وجود نقاط تباين و 
املؤدية هلذا الرسوب، ولعل أحد املوضوعات اهلامة املتعلقة به، مها موضوعي بطء التعلم 
وصعوابت التعلم األكادميية الذي يدجمهما البعض معا وجيد البعض صعوابت يف التفريق 

 العجز يف إجياد طرق عالج مناسبة. بينهما مما يؤدي إىل
وابلنظــر إىل أمهيــة وحساســية هــذا املوضــوع يف اجلزائــر الــيت عرفــت ابنتشــار العلــم واملعرفــة 

والقفزة النوعية احملققة يف جمـال التعلـيم واجلهـود املبذولـة فيـه بعـد  ،قبل االحتالل الفرنسي
فقد رأينا  ؛من التالميذ سنواي االستقالل والذي يعرقل مسار التنمية ابستنزافه لعدد هائل

أن حنــاول يف هـــذه الدراســـة طــرح موضـــوع إشـــكالية التمييـــز بــني بـــطء الـــتعلم وصـــعوابت 
الــتعلم األكادمييــة، أمــال يف أن يســهم ذلــك يف توضــيح االضــطرابيني وإلقــاء الضــوء علــى 

 خمتلف النقاط املتعلقة به للوصول إىل عملية العالج.
Résumé : 

 Le décrochage scolaire, la réalisation de moins de 5% 

du niveau de succès tout au long de l'année scolaire, parmi les 

indicateurs qui confirment la propagation de l'échec scolaire, 

malgré les différentes raisons de fond de cet échec. Les études 

indiquent qu’il y a des points de divergence sur les causes de 

cet échec, et l'un des sujets importants liés à ce sujet, sont 

objectivement la lenteur d'apprentissage et les difficultés 

scolaires d'apprentissage, que certains les réunissent ensemble 

et certains trouvent difficile de distinguer entre eux, menant au 

déficit en moyens de traitement approprié. 

Compte tenu de l'importance et de la sensibilité de ce 

sujet en Algérie, qui était connu comme la propagation de la 
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science et de la connaissance avant la colonisation française, et 

le saut qualitatif réalisé dans le domaine de l'éducation et les 

efforts déployés après l'indépendance, ce qui entrave le 

développement en écoulant un grand nombre d'élèves par 

année ; nous avons décédé de faire une étude sur le problème 

de la distinction entre la lenteur d’apprentissage et les 

difficultés d'apprentissage scolaire, dans l'espoir que cela 

contribuera à la clarification des deux troubles et les divers 

aspects relatifs à accéder au processus de traitement. 

 املقدمة:
االبتدائية من التغريات النوعية يف حياته، سواء كان  إن التحاق الطفل ابملدرسة 

من الناحية املعرفية حيث يبدأ الطفل ابكتساب املهارات األكادميية األساسية املتمثلة يف 
القراءة، الكتابة واحلساب، أم من الناحية النفسية حيث يبدأ ابلتفاعل مع اآلخر 

نتماء إىل اجملتمع لديه، وهنا يظهر )املعلم، الزمالء، املدير(، ويبدأ تشكل شعور اال
ومبرور الوقت ختتلف هذه املشاعر من طفل آلخر، إذ يرتاجع  التنافس بني األطفال.

هذا احلماس عند بعض التالميذ نظرا لعجزهم عن قراءة نص أو إجياد حل ملسألة 
حسابية بسيطة أمام زمالئهم، مما يفقدهم الثقة بذاهتم، وهنا جند بعضهم يعيشون 

يف قوهلا "أن ذوي اضطراب  Lerner 2001مات نفسية، وهو ما عربت عنه لرينرأز 
التعلم يكونون بداخلهم مفهوما عن العامل مهددا هلم، حيث يشعر الفرد بعدم األمان 
وعدم الكفاءة، وأهنم ال يتلقون اإلشباعات السوية للتعرف األفضل على بيئتهم وذاهتم، 

ميي واخلربات االجتماعية املؤملة يؤدي إىل تراكم وتكرار الفشل وعدم النجاح األكاد
مشاعر اإلحباط ومشاعر عدم الكفاءة، ونقص جدارة الذات وضعف مفهوم الذات" 

(Lerner,Janet  W , 2001, 85).  إذن يتحول محاس الطفل ورغبته للتعلم إىل
ل ولكن مشاعر القلق، اإلحباط، العدوانية وحىت اإلحنراف، مأساة يعيشها التلميذ كطف

نراه مثل السفينة جزء منه فوق املاء ظاهر للعيان وجزء حتت املاء ال يراه أحد، ابعتباران 
حنكم على سلوكه فقط دون حماولة معرفة ملاذا؟ فكيف ختلق هذه األزمات النفسية؟ كم 
عدد احلاالت اليت ترى فيها تالميذ يف سن صغري رفضوا الذهاب إىل املدرسة واجتهوا إىل 

لشغل بدون استقطاب أدىن حد للمعرفة؟ فنجد البعض محال واآلخر ابئع سجائر عامل ا
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وآخرون مستغلون من طرف الراشدين يف أعمال منحرفة، كم عدد الشكاوى اليت 
كم املبالغ اليت   ،نسمعها من طرف اآلابء عن جهل مستقبل أبنائهم وحتمية ضياعهم

اوبون مع النظام املدرسي ويعيدون ختسرها الدولة على هؤالء التالميذ الذين ال يتج
السنة عدة مرات مث يتوجهون للحياة املهنية بدون التمكن من التعرف على احلروف، 
ومعززون ابضطراابت نفسية تدفعهم إىل االحنراف والتمرد عن اجملتمع وعن القيم 

 اإلنسانية؟ 
ة أال وهي تفاداي لكل هذه املآسي احملتمل حدوثها، وجب االنطالق من فكرة أساسي

معرفة نوع االضطراب الذي يعيق عملية االستيعاب املدرسي للتلميذ بشكل مبكر 
وحتديد خصائصه، أسبابه، تشخيصه وفق األعراض املقدمة والتدخل العالجي املناسب 
له. وأكثر االضطرابيني اللذين يستنزفان املنظومة الرتبوية مها بطء التعلم وصعوابت 

 ذي حياول آابء هذه الفئة من التالميذ كثريا بتلخيصه بعدم الفهم.التعلم األكادميية، وال
 أوال: حتديد ميهومي "اضيراب بطء اكمطعلم" و"صطعواب  اكمطعلم األكتدميية":

 ميهوم بطء اكمطعلم: .0
نقيض السريع" " مة بطء يف املعاجم العربية تعينجتدر اإلشارة يف البداية إىل أن كل

 (.022)املنجد األجبدي، 
مصطلح "التلميذ بطيء التعلم" للتعبري عن الطفل الذي ال يكون  اجنرامتخدم ولقد اس

مستوى حتصيله يف نفس مستوى زمالئه يف الدراسة، أي يكون أقل من مستوى القسم 
 الذي جيب أن يكون فيه.

 62يرى أن "مجيع األطفال الذين تبلغ نسبة ذكائهم أقل من  فيدرسمونيف حني أن 
جة يكونون ضمن اجملموعة اليت متثل بطء التعلم" )خريي در  02درجة وأكثر من 

 (.28 ،0222وبوصنوبرة، 
فاعتربا بطء التعلم حالة تطلق   (Wodrich & Smith, 2006)أما وودريش ومسيث

على الطالب الذي يعاين من اخنفاض يف قدراته العقلية، حبيث يكون أقل من مستوى 
ذي اإلعاقة الذهنية، وهذا ال يعين عدم  الذكاء العادي وأعلى من مستوى ذكاء الفرد



يية.د.ميموين مصييىشر  يبوش .... إشكتكية اكممييز بني بطء اكمطعلم وصطعواب  اكمطعلم األكتدميية  

87 
 

قدرة الطالب على التحصيل الدراسي، بل يعين أن الطالب قادر على التعلم، ولكن 
 (.0222بصورة ودرجة ختتلفان عن الطالب العادي" )العجمي، 

أبن بطيء التعلم يظهر عليه بطء يف تعلم املهارات األكادميية واحلركية،  كريكأفاد  وقد
على التحصيل والنجاح األكادميي ولكن مبعدل أدىن من األطفال  وهو قادر

 . (Samual Kirk a. and James J Gallaghen , 1979, 500)االعتياديني" 
على أن "سوء األداء الوظيفي املتدين  كليمنتنقال عن  عدانن غتئب راشد وذهب

جلهاز العصيب للدماغ يصاحبه صعوابت تكيف يف السلوك والتعلم املرتبطة بوظائف ا
 (.2، 0222عدانن، ) املركزي"

وعليه ميكن استقراء من التعاريف السابقة أن: بطء التعلم هو اخنفاض يف التحصيل 
الدراسي للتلميذ مقارنة ببقية زمالئه من نفس سنه ومستواه الدراسي بسبب تدين نسبة 

 ذكاءه اليت ال تصل إىل املتوسط وتعلو عن التخلف.
 طعلم األكتدميية:ميهوم صطعواب  اكم .6

يف توضيح لكلمة صعب "أهنا خالف السهل،  ورد يف معجم لسان العرب البن منظور
فتدل على  Larousse، أما يف قاموس (928، 0222نقيض الذلول" )ابن منظور، 
 .(Larousse, 2001, 123)"عدم تلقي شيء ما بسهولة" 

 ارف.خنلص إىل أن صعوبة التعلم تعين العسر يف تلقي املع ومنه
أين "استخدم  2620تعود أصول مصطلح صعوابت التعلم األكادميية إىل سنة و 

مصطلح التشوه الرمزي يف توضيح فكرة أن صعوابت التعلم تعزى إىل  صموئيل أورتون
عدم سيطرة أحد شقي الدماغ يف وصف حاالت األطفال الذين يدركون الرموز، سواء 

 .(28، 0228باس ورجب، أكانت أعدادا أو حروفا بطريقة مشوهة" )ع
بتوضيح طبيعة اضطراب صعوابت التعلم حيث  صموئيل كريكقام  2692ويف سنة 

أشار إىل " أهنا صعوبة يف اكتساب مهارات اللغة واملعرفة أبساليب التدريس العادية 
بدون وجود ختلف عقلي أو اعاقات بصرية أو مسعية حتول بينهم وبني اكتساب اللغة 

 عدم املقدرة على االستماع، التفكري، الكالم، القراءة، الكتابة، والتعلم، وتظهر يف
 .(02، 0228التهجي أو حل املسائل الرايضية" )عباس ورجب، 
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إىل مصطلح صعوابت التعلم  2600وزارة الرتبية ابلوالايت املتحدة األمريكية  وتشري
ملتضمنة يف الفهم احملددة إىل "أهنا واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية ا

واستخدام اللغة الشفوية والتحريرية، واليت تظهر بصورة غري مناسبة سواء يف القدرة على 
، 2668الكالم، االستماع، القراءة، الكتابة، التهجئة وحل املسائل الرايضية" )عدس، 

22.) 
إىل  فهي "مفهوم عام يشري 2682عند اجلمعية األمريكية املشرتكة لصعوابت التعلم  أما

جمموعة غري متجانسة من االضطراابت تتمثل يف درجة دالة على الصعوبة يف اكتساب 
واستخدام أي من مهارات اإلصغاء، القراءة، الكتابة، احلساب وإصدار األحكام؛ 
وتتصل هذه االضطراابت مبشكالت داخلية لدى الفرد، وميكن أن تعزى إىل عجز 

الرغم من أن صعوابت التعلم ميكن أن  وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي، وعلى
تصاحبها اضطراابت أخرى كالصعوابت احلسية، التخلف العقلي، أو مشكالت 

، 0228سلوكية و آاثر بيئية غري مستحبة إال أهنا ليست نتيجة هلا" )عباس ورجب،
02.) 

 فقد اعترب صعوابت التعلم األكادميية على أهنا E. Pelletierأما إمانويل ابليتييه  
"اضطراب يظهر عند شخص يتمتع بذكاء جيد، كما رأى أن هذا االضطراب خيص 

وقصد ،  (E. Pelletier, 2004, 03)عيب لشخص" الوظيفة املعرفية اليت تشكل 
ابلوظيفة املعرفية: االنتباه، اإلدراك البصري والسمعي، الذاكرة القصرية والطويلة املدى، 

 ومعاجلة املعلومات.
صعوابت التعلم: تلك اجملموعة غري املتجانسة من االضطراابت الناجتة وعليه نستنتج أن 

عن خلل وظيفي لدى طفل يتميز بذكاء عادي وسليم على املستوى اجلهاز العصيب 
 املركزي، ولكن لديه صعوابت ختص اجلانب املعريف.

 اثنيت: خصتئص بطء اكمطعلم وصطعواب  اكمطعلم األكتدميية:
 بطء اكمطعلم: .0
بدنية متخلف عن املتوسط العام ملن هم يف مثل عمره الزمين، من الناحية ال -

يف حني يبدوا يف بعض األحيان أطول  وغالبا ما يكون أقل طوال وأكرب وزان،
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وأضخم بنية من أقرانه يف نفس القسم وهذا راجع إلعادهتم السنة عدة  قامة
 مرات.

 ضعف الرتكيز. -
 كثرة الشرود. -
 عالقات غري مستقرة مع الزمالء. -
 لشعور ابخليبة واإلحباط، وامليل إىل العزلة.ا -
 فقدان الثقة ابلذات.  -
 صطعواب  اكمطعلم األكتدميية: .6
منو بدين سوي مقارنة مع أقرانه مما هم يف سنه ولكن أحياان يبدوا أكرب مما معه  -

 يف القسم يف حالة إعادة السنة عدة مرات.
 النشاط الزائد. -
 الشعور ابخليبة واإلحباط.  -
 (.28، 0222، وبوصنوبرةابلذات. )خريي  فقدان الثقة -

 اثكثت: أسبتب كل من اضيراب بطء اكمطعلم وصطعواب  اكمطعلم األكتدميية:
  :األسبتب األستسية -

 أسبتب بطء اكمطعلم: -أ
( 09السبب األساسي لبطء التعلم هو اخنفاض نسبة الذكاء اليت ترتاوح بني ) -

 ( درجة.86درجة حىت )
( 200على ) Qotetezedأجرهتا كوتيتزد اضطراب عصيب: يف دراسة تتبعية  -

 ( سنوات22حالة طفل بطيء التعلم ملدة )
أثبتت أتخر نضجي لديهم، وأهنم حباجة إىل وقت أكثر للتعلم والنمو لتعويض 
االضطراب العصيب، وأهنم ميكن أن حيققوا جناحا أكادمييا عند منحهم الوقت 

 (.0222الكايف واملساعدة الالزمة. )املرشدي، 
 تب صطعواب  اكمطعلم األكتدميية:أسب -ب
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ابلنسبة لألطفال املصابني هبذا االضطراب إهنم أقل ثباات، حيث جندهم يشكون  -
من  John Steinمن تغري احلروف من مكاهنا وتنقلها، وهذا حسب "الطبيب 

جامعة أوكسفورد الذي قام أبحباث عميقة لنظام املعاجلة البصرية ألشخاص ذوي 
ل إىل أنه هناك عدم ثبات حركات العيون مما حيدث أن عسر القراءة، أين توص

-L. Brazeau) حروف الكلمات تبدوا يف غري حملها، متشابكة ومشوشة"
Ward, 2006, 55). 

وجود تغريات غري طبيعية يف منطقة ويرنيكي، واليت تعرف بعالقاهتا ابلقدرات  -
م اخلالاي يف اللغوية االستقبالية، من أهم هذه التغريات اليت لوحظت صغر حج

من كلية الطب يف  أكرب  تجتالبوردارهذه املنطقة وتغريات أخرى، وأشار الباحث 
جامعة هارفارد يف تلخيصه لنتائج الدراسة إىل وجود ثغرات معينة يف تركيب وتنظيم 

 (.292، 0226عوراتين وآخرون، ) املناطق اللغوية لدى املصابني بعسر القراءة"
 فك الشفرات.نقص يف اإلدراك الصويت و  -
أتسيس سيئ للمفاهيم، العدد وتطور العمليات املنطقية وتنظيمها، ومشاكل يف  -

التفكري املنطقي الذي يعود إىل اضطراب اإلدراك اللمسي والقدرات احلسابية 
ايزابل ورنقوتن" و مترستل كينسبورن حسب "أخصائيي األعصاب النفسي: 

(fayol Michel ,Catherine Marinthe,Pierre Barrouillet, 2013). 
" أنه حيدث اضطراب قوي يف تعلم القراءة واللغة املكتوبة إذا ما  غتكييري وترى -

ويؤدي هذا  أبدى الطفل اضطراابت يف تنظيم الرتكيب احليزي والتصور اجلسدي،
 (.00،إىل اضطراب يف تكوين املعلم يف احليز" )تعوينات 

 األسبتب اكثتنوية: -
 فيها االضطرابيني معا، واليت تعمق االضطرابيني: وهي األسباب اليت يشرتك

تقوم على أساس نفسي الشعوري، حيث ختتزل الرغبة يف معرفة أسبتب نيسية: 
الصراعات الداخلية اليت متنع الطفل من إشباع فضوله للمعرفة وتنمية اهتمامه مبا هو 

ى جزئيا عن مكتوب، ويف رأي بعض احملللني النفسانيني " كما لو كانت األان تتخل
الوظيفة املعرفية لتجنب الصراع مع االنفعال الالواعي، لكن هذا التنازل يؤدى بدوره إىل 
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تدخل العقاب الذايت لألان العليا. إن تعلم القراءة قد يتسلل إليه الصراع األودييب املرتبط 
األم، ابلرغبة وابخلوف من املساواة أو التفوق على األب وكذلك الرغبة يف إاثرة إعجاب 

فالطفل قد يصبح غري قادر على ختطى العالقة الثنائية مع األم وتقبل الرجوع إىل طرف 
اثلث، واضع القانون، الذي يسمح ابلوصول إىل املنطق الرمزي وينقل الرغبة خارج 
الوضع األودييب قد يقوي كبت الرغبة يف املعرفة. ومن انحية أخرى، االجنذاب الواسع 

املظهر البصري للقراءة، ميكن أن يصبح مكبوات ألنه قد يعاش اجملال، الذي يفعله 
 (.  260، 0229، اره مسببا للشعور ابلذنب" )دميونابعتب

عدم تالؤم الربانمج التعلمي مع الفئتني أو حاجة هؤالء الطالب إىل أسبتب تربوية: 
مهارات خمتلفة عما حيتاجه غريهم من األطفال العاديني، مع التأكيد على هذه 

 احلاجات من وقت إىل أخر أو حاجاهتم إىل طرق تعليمية تتالءم مع االضطرابيني.
اخنفاض املستوى الثقايف للوالدين، ابعتبار أن اآلابء ذوي مستوى أسبتب ثقتفية: 

تعليمي منخفض ال يعطي نفس األمهية للتمدرس مثل املتعلمني، كما أن الطموحات 
 مما يشكل عائقا أمام النجاح املدرسي.املهنية ألبناء هذه الفئة تبقى بسيطة 

 التفكك األسري، الصراعات بني الوالدين، وفاة أحد الوالدين.أسبتب اتجممتعية: 
اخنفاض الدخل املعيشي لألسرة جيعل األسرة تدفع أببنائها للعمل يف  أسبتب اقمصتدية:

 سبيل حتسني ظروفهم االقتصادية.
 اكمطعلم األكتدميية:رابطعت: أعراض كل من بطء اكمطعلم وصطعواب  

 أعراض بط اكمطعلم: .0
 اخنفاض يف القدرة االستيعابية جلميع املواد. -
 (09،00  ،0222)عبد اهلادي،  ضعف القدرة على التحليل واالستنتاج. -
 ضعف القدرة على التنبؤ بنتائج األعمال. -
 قبول أقرب احللول دون تفكري. -
 بطئ يف الفهم. -
 ضعف القدرة على التخيل. -
 (.2، 0222العقايب،  تابة. )القراءة والكبطء استيعاب  -
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 أعراض صطعواب  اكمطعلم األكتدميية: .6
 مردود دراسي غري متساوي. -
 اضطراب يف االستدالل والعمل الكتايب. -
 من خالل: Dyslexia لدسلكسياصعوابت القراءة أو ما يعرف اب -

 .صعوبة يف جتزئة اجلملة إىل كلمات 
 .)عجز يف إدماج صوت رمز )حرف، صوت 
  والكلمات لبناء اجلملة. )تعويناتالقدرة على ربط وترتيب احلروف عدم، 

09.) 
 لسم (.  صعوبة يف متيز األصوات مثال خلط ) رسم / 
 .حذف، قلب، خلط، إضافة حروف يف الكلمات 
 ل، ر -ز، س -ظ، ض -اخللط يف األصوات املتشاهبة يف النطق )س، ص ،

 ....اخل( 
 كل )ب، ن، ت( )ج، ح، خ( )ش، اخللط يف األصوات املتشاهبة يف الش

 س( )ع، غ( )ف، ق(.
 .قراءة ببطء للمقاطع اللفظية 
 .صعوبة يف فهم ما مت قراءته 

 :وتتضح Dysgraphiquesأو ما يعرف صعوابت يف الكتابة  -
  ،التنظيم املكاين للورقة سيء مع عدم احرتام الفراغ بني احلروف والكلمات

 والسطور مشوشة.
  احلروف. إنتاج شكل خطي مهمل وغري واضح أخطاء يف أشكال وتناسب

 للقراءة.
  كتابة بطيئة وجمهدة. عدم الثبات يف الكتابة من خالل التوجه، حجم

 احلروف املتغري.
 ف والكلمات لبناء مجلة. )تعوينات، القدرة على ربط وترتيب احلرو  عدم

09.) 
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 على ربط األصوات مبا يرافقها مثال هاتف يكتبها هتف أو  عدم القدرة
سلحفاة يكتبها سل حف ت. والكتابة املقدمة هي لتلميذ يعاين من 

 صعوبة الكتابة.

النص الكتايب املقدم عن تلميذ )ذكر( يف حصة إمالء يدرس يف  (10اكشكل رقم)
 22السنة الثالثة وهو معيد السنة الثانية مرتني والسنة الثالثة مرة واحدة يبلغ من العمر

 اس.سنة ذو ذكاء عادي وسليم احلو 
 من خالل: Dyscalculieاحلساب ما يصطلح عليه  عسر -

 داد مثال العدد مئة ومخسة يف قدرات تسمية أو كتابة األرقام واألع صعوبة
 (.222102يكتب على الشكل التايل ) (202وسبعون)

  ،صعوبة يف الرتتيب املكاين لألعداد والتعرف على الفرق بني العدد والرقم
أو احلسابية مثل اجلمع، الطرح، الضرب، القسمة.  واكتساب العمليات الرايضية

 .(208، 0220، )البطانية والرشدان وآخرون
  عدم حفظ جدول الضرب وفهم الرموز الرايضية والقدرة على املقارنة بني

 عددين أيهما أصغر.
 .التقدير السيئ للقيم وغياب جترد العدد واالعتماد على األصابع يف احلساب 
  ممكن.احلساب الذهين غري 
 .صعوبة يف فهم قاعدة رايضية ويف التوجه املكاين )اليمني واليسار( والزماين 
 الذاكرة، نقص يف الربط.... ، اضطرابالرتكيز وعدم االنتباه تشتت 
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 الثقة مما خيلق إحباط  فقدان يف إقامة عالقات، صعوابت املهارة احلركية، غياب
 لديه. 

 رابيني:اكمشخيصية كمحديد االضي احملكت ختمست: 
يف الواقع ليس هناك حمك واحد لتحديد صعوبة التعلم، بل جمموعة من احملكات قد 

 اتفق عليها الباحثني وهي: 
 ابكنسبة كبطء اكمطعلم: .0
ومثال ذلك ال يستطيع  عد بني القدرة العقلية والعملية،وهو التباحمك اكمبتين:  .أ

 النواحي املهنية.بطيء التعلم مواصلة تعليمه ما بعد الثانوي لكنه يبدع يف 
وهنا جيدر بنا عند احلديث عن بطء التعلم، حذف كل من حمك االسمبطعتد:  .ب

التخلف العقلي، اإلعاقة البصرية أو السمعية أو التأخر املدرسي. حذف حاالت 
 التغيب املتكرر أو االنقطاع عن املدرسة لفرتة طويلة.

ي التعلم يف إطار هذا وسبيل تقدمي مساعدة للتالميذ بطيئحمك اكرتبية اخلتصة:  .ج
احملك، فانه البد من تعليم األطفال ذوي بطء التعلم املهارات األكادميية بطرق 

 الرتبية اخلاصة ومبا يتناسب مع قدراهتم.
 ابكنسبة كصطعواب  اكمطعلم األكتدميية: .6
التباين هو التباعد بني القدرة العقلية والتحصيل الفعلي يف جانب حمك اكمبتين:  .أ

ك أن حيدث أحياان أن يتفوق التلميذ يف مهارة الرايضيات ولكنه معني، ومن ذل
 مقصرا يف مادة التعبري.

وهنا جيدر بنا عند احلديث عن صعوابت التعلم حذف كل من حمك االسمبطعتد:  .ب
التخلف العقلي، اخنفاض نسبة الذكاء عن املتوسط، اإلعاقة البصرية أو السمعية 

 ب أو االنقطاع عن املدرسة. أو التأخر املدرسي. حذف حاالت التغي
وسبيل تقدمي مساعدة لتالميذ صعوابت التعلم يف إطار هذا حمك اكرتبية اخلتصة:  .ج

احملك، فالبد من تعليم األطفال ذوي صعوابت التعلم املهارات األكادميية بطرق 
  .الرتبية اخلاصة ومبا يتناسب مع صعوابهتم
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 ني:ستدست: كييية عالج االضيراب
 م: بطء اكمطعل0

يتم املساعدة العالجية الضطراب بطء التعلم من خالل أوال التشخيص املبكر هلذه 
 الفئات مث االعتماد على ما يلي:

تعديل مناهج التالميذ العاديني يف تعليم التالميذ ذوي بطء التعلم ابالعتماد  .أ
 على:

 خفض مستوى املناهج العادي من حيث احلجم ودرجة التعقيد. -
اسية اليت يركز عليها املنهاج العادي ليتناسب مع خربات تغيري العناصر األس -

 واهتمامات بطيء التعلم.
 جيب أن يتضمن أسئلة توضيحية ملموسة بدال من اجملردة. -
 توسيع خلفية املادة التعليمية حىت يتوفر لبطيء التعلم قواعد أساسية لفهمها. -
إاتحة الفرصة للتلميذ استخدام أسلوب التعلم املبين على العمل واخلربة املباشرة و  -

 لكي يعرب عما يقوم به.
 استخدام التعزيز املناسب. -
عرض املادة أبسلوب يتيح لبطيء التعلم استخدام أكثر من حاسة أثناء التعلم  -

 ليسهل عملية التعليم وجيعل هلا معىن.  
استخدام بعض األنشطة إلجراء اختبار قبلي ملعرفة قدرات واستعدادات التلميذ  -

 عدي ملعرفة مدى تقدمه ومنوه.واختبار ب
 تغيري طرق الشرح. -

االهتمام ابجلانب النفسي هلذه الفئة من خالل: تعزيز الثقة ابلنفس. التخفيف  .ب
 من القلق واإلحباط. التفريغ االنفعايل.

 : صطعواب  اكمطعلم األكتدميية 6
عملية  بصعوابت التعلم األكادميية على األطر التالية بعد يرتكز إعادة أتهيل املصاب

 التشخيص وهي: 
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 من اكنتحية املطعرفية: -أ
 إعادة أتسيس مفهوم البنية املكانية والزمانية. -
سند لتعلم )نص( كتابة واضح وخبط مقروء ووقت كايف الجناز التلميذ  تقدمي -

املصاب بصعوابت التعلم األكادميية أعماله، مما يسمح ابلتقييم الصحيح لقدراته  

(Anne-Catherine Lyon, 2008, 7). 

 التشجيع على اإلجابة. -
الطلب من التلميذ القراءة بصوت مرتفع ومرافقته أثناء القراءة من أجل مساعدته  -

 على فك الرموز وفهم املعىن.
من خالل: إمالء مقاطع لفظية، حذف حروف من   املعجميالصويت و  التدريب -

 كلمة.
هو املشار إليه؟  تدريب على كيفية املعاجلة األساسية للمعلومات من خالل: ماال -

 Collectif des)ماذا طلب مين؟ ماذا أعرف؟ ماذا جيب أن أقوم إلجياد احلل؟ 
enseignants de cycle III des écoles de Boussac, 2009, 4) 

 توضيح طريقة مسك القلم، كيفية كتابة احلروف. -
 زايدة االستيعاب واالنتباه من خالل مثري بصري. -
 قيام أبعمال منزلية.تشجيع وحتفيز التالميذ لل -
 العمل ابلنظام اللغوي املتبادل )املعاجلة البصرية والسمعية(. -
 إعادة أتسيس خمتلف العمليات املنطقية منها اإلحتفاظ، التصنيف، التسلسل. -
العد انطالقا من توضيح التعرف على األرقام، معرفة االختالف بني خمتلف  -

 ل املشكالت الرايضية.العمليات )الطرح، الضرب، القسمة، اجلمع(، ح
 من اكنتحية اكنيسية: -ب

القضاء على مشاعر اإلحباط واخلجل واالنطوائية إبدماج وإشراك التلميذ يف  -
 خمتلف النشاطات املقدمة من طرف املعلم. 

 إعادة تعزيز الثقة ابلنفس. -
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 املراتجع:قتئمة 

 .022، ص 2، دار املشرق، بريوت، ط (2698) املنجد األجبدي -
أستكيب اكمطعلم امليضلة كدى طلبة بطء اكمطعلم : (0222) محد العجمي ،بليه -

دراسة وصفية مقارنة يف بعض املتغريات ) يف املدارس املموسية بدوكة اككويت
  .2، العدد 22الدميوجرافية(، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، اجمللد 

 صطعواب  تطعلم اكلغة اكطعربية املكموبة يف اكيور: (2660) علي ،تعوينات -
 ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر.اكثتكث من اكمطعليم األستسي دراسة ميدانية

 أيب الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفريقي ،مجال الدين -
 .د األول دار الكتب العلمية بريوتاجملل، 2ط، كستن اكطعرب: (0222)

كنيس اكمشريع اكرتبية وعلم ا: (0222) عبد احلميد ،بوصنوبرةو  وانس ،خريي -
 .الوطين للتعليم والتكوين عن بعد ، الديواناملدرسي

، ترمجة 2ط ،اكدسلكسيت اضيرااب  اكلغة يف األطيتل: (0229) أىن ،دميون -
 .القاهرة ،الراعي، مطابع االمريية ،مليسو صادق  ،الياس

وائل للطباعة  دار، 2،طبطء اكمطعلم وصطعوابته: (0222)نبيل ،عبد اهلادي -
 .والنشر

 دار الفكر، عمان،.،2ط، صطعواب  اكمطعلم: (2668) حممد عبد الرحيم عدس -
صطعواب  اكمطعلم، بني اكنظرية : (0228) عباس، حسن هناء رجب علي -

 .، األردن، دار املناهجواكميبيق برانمج ممكتمل
مقدمة يف : (0226) عوراتين طييب سناء، السرطاوي عبد العزيز وآخرون -

 ر،عمان.، دار وائل للنشصطعواب  اكقراءة
األطيتل ذوي االحميتتجت  اخلتصة اكدارسون : (0222)راشد عدانن ،غائب -

التدريب والتطوير  ، منشورات معهديف املرحلة االبمدائية وأستكيب تطعليمهم
 .الرتبوي بغداد
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 http//:data.over-blog-kiwi.com, novembre  2014.  Heure 

17 :00. 



 د. ربيع اكطعبزوزي ،فترح ييفل. اكع ،محي ليمس .......حيظ اكقرآن اككرمي وعالقمه بدافطعية اكمطعلم

 

99 
 

مبدينة  موسيةحيظ اكقرآن اككرمي وعالقمه بدافطعية اكمطعلم كدى تالميذ املرحلة امل
 اكوادي

 جامعة الوادي ـ عبد اللطيف فارح ،سليم محي
 0جامعة البليدة  د. ربيع العبزوزي ـ

 ملخص اكدراسة:
ودافعية التعلم لدى العالقة بني حفظ القرآن الكرمي  هدفت الدراسة للكشف عن     

، القرآن الكرمي والذين ال حيفظونه املرحلة املتوسطة، بني التالميذ الذين حيفظونتالميذ 
استخدمت الدراسة احلالية  ة املنهج الوصفي السبيب املقارن.الدراسيف عليه اعتمد و 

 202اة على عينة قوامها حيث مت تطبيق هذه األدسجالت النتائج الدراسية للتالميذ، 
 مدينة الوادي. تلميذة من متوسطاتتلميذا و 

 بعد التحليل اإلحصائي للبياانت أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:و     
يف دافعية التعلم لدى  2.22وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

تالميذ املرحلة املتوسطة بني التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي والذين ال حيفظونه 
 ين حيفظون القرآن الكرمي. لصاحل التالميذ الذ

إانث الذين حيفظون القرآن الكرمي روق ذات دالة إحصائية بني ذكور و عدم وجود ف -
 .دافعية التعلميف 

 املرحلة املتوسطة. ،دافعية التعلم، القرآن الكرمي حفظاككلمت  امليمتحية:
Abstract: 

The study aimed to investigate the differences between 
memorization of the Koran and academic achievement 
development among middle school pupils, between pupils who 
memorized the Koran and who do not, according to gender 
variable. The study adopted the descriptive causal- comparative 
approach. The current study used pupils' records of academic 
results. This tool was implemented on a sample of 320 middle 
school pupils (males, females) from the city of El oued. 
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After statistical analysis of the study, data resulted in the following 
findings: 
- There were statistically significant differences at the level of 
significance 0.01 in academic achievement development among 
pupils of middle school stage between the pupils who memorized 
the Koran and who do not in favor of pupils who memorized the 
Koran. 
- There were statistically significant differences at the level of 
significance 0.01 between males and females who memorized the 
Koran in academic achievement development in favor of females. 
-There were no statistically significant differences between males 
and females who do not memorize the Koran in academic 
achievement development. 
Keywords: Memorization the Koran, academic achievement 
development, the middle school stage. 

 :مقدمة
ليكون  صلى هللا عليه وسلمالقرآن الكرمي كالم رب العاملني أنزله على نبينا حممد     

الطرق وأوضح  يعا لإلنسانية كافة، يف كل زمان ومكان، يهدي ألقومتشر هدى وعبادة و 
ن نَي الَّذ يَن يـَع َمل وَن  السبل، قال تعاىل:  ر  ال م ؤ م  د ي ل لَّيت  ه َي أَقـ َوم  َويـ َبشّ  إ نَّ َهَذا ال ق ر آَن ي ه 

ر ا َكب ري ا َات  أَنَّ هَل م  َأج   .6اإلسراء اآلية  .الصَّاحل 
اختص هللا سبحانه وتعاىل هذا القرآن الكرمي ابحلفظ واخللود، فهو الكتاب لقد و     

النقصان، وذلك مبقتضى العناية اإلهلية و املعلنة التبديل و السماوي احملفوظ من التحريف و 
َر َوإ انَّ َله  حَلَاف ظ ونَ  يف قوله تعاىل:   . 6األية احلجر  إ انَّ حَن ن  نـَزَّل َنا الذّ ك 

وسائل حفظ القرآن الكرمي أن يسر هللا حفظه يف الصدور، ويؤكد ذلك قوله ومن     
ر  فـََهل  م ن مُّدَّك ٍر﴾ القمراآليةتعاىل:    .20،َوَلَقد  َيسَّر اَن ال ق ر آَن ل لذّ ك 

وانطالقا من أمهية حفظ القرآن الكرمي يف تنشئة الشخصية املتميزة للفرد املسلم، فقد   
للناشئة منذ  مون قدميا بضرورة البدء بتعليم القرآن الكرمي تالوة وحفظاأهتم العلماء املسل
صار القرآن أصل التعليم " يؤكد ذلك ابن خلدون يف مقدمته بقوله:الطفولة املبكرة. و 
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أشد ذلك أن التعليم يف الصغر الذي يبىن عليه ما حيصل بعد من امللكات، وسبب 
على األول للقلوب كاألساس للملكات، و هو األصل ملا بعده، ألن السابق رسوخا، و 

 (.16 ، ب  ،)ابن خلدون. "أساليبه يكون حال من يبىن عليهحسب األساس و 
 من مبكرة سن يف ألبنائهم القرآن تعليم إىل ،وحديث ا قدمي ا املسلمني ما دفع وذلك     

 ذينال العلماء من عظيمة أفواج ا الدنيا عرفت النتيجة أن تلك كانت حىت أعمارهم،
 حنبل، وابن كالشافعي، اإلسالم أئمة ذلك ومن سن العاشرة، قبل القرآن حفظوا

                                                                                                            وغريهم. والنووي،
 ، ودراسة(2662 (السويديراسات العلمية، ومن بينها دراسة كما أكدت الد    

أن ، (0222املغامسي ) (، ودراسة2662الغامدي) وكذلك دراسة (،2662(العريفي
حفظ القرآن الكرمي يسهم يف تنمية عمل املخ، ويسهم كذلك يف زايدة ملكة احلفظ لدى 
الطالب، إضافة إىل ما يورثه حفظ القرآن وتعلمه من تقوى هللا واحلصول على توفيقه 

 وتسديده.
عود على قارئه من خالل تعليمية، تفإن للقرآن الكرمي آاثر تربوية و ملنطلق من هذا ا    

تدبره، أييت هذا البحث للتعرف على عالقة حفظ القرآن الكرمي بدافعية تالوته، وحفظه، و 
 املتوسطة.التعلم لدى تالميذ املرحلة 

 إشكتكية اكدراسة: -0
 من وذلك، واملربني الباحثني هتماما انلت اليت املواضيع من الدراسي التحصيل يعترب    

 واليت التالميذ، بني التحصيل درجة يف التفاوت حول مجعوها اليت املالحظات خالل
 .ظروف من به حييط وما وتدريب، ومهارة خربة من لديه وما التلميذ قدرات على تعتمد

 على واحملفز ملساعدا املدرسي اجلو خالهلا توفري من يتم اليت الرتبوية البيئة هياملدرسة و     
 .اجليد التحصيل

 للمنظومة الشامل اإلصالح إطار يف إليه الوصول الوطنية الرتبية وزارة حاولت ما وهذا   
 اليت املتغريات بعض يف التحكم حاولت أين التعليمية، األطوار خمتلف مس والذي الرتبوية

تبين  خالل من ناهجامل وحتديث املدرسي اإلطعام كالنقل، التالميذ حتصيل على تؤثر
 دافعيتهم واستثارة التالميذ انتباه جذب على قادرة جديدة تدريس وطرق تقومي أساليب
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 دراسة إليه أشارت ما وهذا التعليمية، العملية يف جدا مهما مفهوما ابعتبارها للتعلم
  األهداف نظرية إطار يف التعلم على الدافعية أتثري تناولت (، واليت2689، دويك)

. للمعرفة واملهارات األطفال واستغالل اكتساب يف تؤثر الدافعية أن إىل توصلت حيث
 (0222،20)قماشة،

 البحث يف الرغبة توفر حيث ؛ اجليد التعلم عملية يف أساسي شرط التعلم فدافعية     
 . 863) ،2003  توفيق،(   التعليمية املهمات يف واملثابرة واملعرفة املخاطر وخوض

 الدراسي، حتصيلهم وعلى التلميذ أداء على مباشر ا ومؤثر ا مؤشر ا أيض ا دافعيةوتعد ال   
 ألن نظر ا ؛ الفرد دافعية ضوء يف اإلنساين السلوك مظاهر من كثري تفسري ميكن أنه حيث

 معظم يف يتوقف األعمال هذه مواصلة أو معينة أبعمال القيام على وإصراره الفرد أداء
 .(298، 0222)لطف هللا،دافعية  نم لديه ما على املواقف

 فكلما يف العملية التعليمية التعلمية، كبرية أمهية ذات التعلم يف الدافعية تعترب لذلك    
مرتفعا، وكلما كانت الدراسي  حتصيلهم كان كلما التالميذ عند للتعلم الدافعية ارتفعت

تقدمهم الدراسي، على  هذه الدافعية منخفضة كان حتصيلهم منخفضا، مما ينعكس ذلك
ما  وهو بنفسه، ثقة التلميذ فقدان إىل يؤدي حيث ذلك، من أكثر إىلوقد يتعدى األمر 

 إىل اإلصابة يؤدي ورمبا املستقبل، يف له يسند عمل أي يف غالبة مسة الفشل جيعل
 الذين معظم أن حيث ،العلمية الدراسات تؤكده ما وهذا، خطرية نفسية ابضطراابت

 اإلحساس هذا اعرتاهم مث دراسيا فشلوا أفراد األمر واقع يف هم حنرافاال يسلكون سبيل
 السوية. غري أبفعاهلم جمتمعهم على حقدهم ففجروا ابلنقص

والصحة  التعليمية األهداف لتحقيق الوسائل أهم من الدافعية تبقي سبق ما خالل ومن  
وتعزيز الثقة ابلنفس.  ،املعرفة حتصيل على تساعد اليت العوامل أهم من ألهنا النفسية،

وهذا ما نالحظه عند التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي، الذي يغرس يف نفوس 
الغاايت املهمة يف حياهتم ويربيهم على حتديد األهداف و ، حافظيه أمهية طلب العلم

من بني هذه فتكون دافعا لتحصيلهم الدراسي، و فيخططون لتحقيقها بعون هللا وتوفيقه 
ركزت على أهم اآلاثر الرتبوية  (، واليت0222ات دراسة "سعيد املغامسي" )الدراس

لدى  اليت تؤثر يف التحصيل الدراسية القرآن الكرمي وحفظه وتدبره، و التعليمية لتالو و 
 تقوية الدافعية للتعلم. ، واليت منهاالطالب يف املرحلة اجلامعية
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التعليمية،  املراحل مجيع يف تعاىل هللا بكتاب العناية وبناءا على ما سبق تتضح أمهية   
 اإلنسان عمر أن إذ آخر؛ دون سن على وقف القرآن ألن ال ،خاصة املرحلة املتوسطةو 

 وأقوى أثبت أبنه ميتاز املرحلة هذه يف حفظه ألن بل للقرآن، كله يكون أن جيب املسلم
دراك معىن ملا يراد إائما على الفهم و وعقله، وخاصة إذا كان ق التلميذ نفس يف أتثري ا

 (0228،209)الصنيع،   حفظه.
القدرة أن عملية احلفظ و ، تذكر "أمال صادق كما ذلك إىل النفس علماء أشار وقد    

 (28 ،2688، )صادق  .على التذكر تنمو لدى التلميذ، يف هذه املرحلة
ه يف حفظ احلزب وابلنظر إىل واقع حتفيظ القرآن الكرمي يف املدرسة اجلزائرية جنده خيتصر    

بعض اآلايت املتعلقة ببعض األحكام أو رحلة االبتدائية، وحفظ حزب عم و األخري يف امل
                  (22 ،0222 ،)وزارة الرتبية الوطنية املواضيع يف مرحلة التعليم املتوسط.

فتوىل ذلك  أي أن التعليم الرمسي يف اجلزائر ال يويل اهتماما بتحفيظ القرآن الكرمي،       
التعليم غري الرمسي متمثال يف املدارس القرآنية أو بعض اجلمعيات أو من طرف ويل التلميذ 

كتاب هللا يسجلوهنم يف إحدى اء الذين يهتمون بتحفيظ أبنائهم  نفسه، مما جعل األولي
 هذه املدارس القرآنية أو اجلمعيات.        

واليت أجريت يف  العربية، دراساتد من الالعدي على نياطالع الباحث وبعد            
على العملية  وحفظه القرآن لتالوة اإلجيابية األثر أكدت مجعيها واليت البيئة السعودية،

 القرآن حفظ بني العالقة تبحث دراسة ضرورة إجراء يراين نيالباحث فإن لذا ؛التعليمية
 يدرس مل املوضوع هذا وأن صةدافعية التعلم، لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، خاالكرمي، و 

من هنا تتضح إجراء هذه الدراسة ملعرفة بلدان يف حدود علم الباحثني؛ و  يف قبل من
 طرح التساؤل التايل:دافعية التعلم، وعليه ميكن الكرمي، و  القرآن حفظ بني العالقة

طة بني لدى تالميذ املرحلة املتوسدافعية التعلم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -
 التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي والذين ال حيفظونه؟ 

لدى التالميذ الذين حيفظون دافعية التعلم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -
 القرآن الكرمي تعزى متغري اجلنس؟. 
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 أمهية اكدراسة : -6
مهية علمية ونفسية دافعية التعلم له أحفظ القرآن الكرمي و ة يف موضوع إن الدراس      

 وتربوية وأخالقية، وهلا أكثر من فائدة للرتبويني والتالميذ واجملتمع بصورة عامة.
القرآن الكرمي، وما تعود أمهية الدراسة إىل كوهنـا مسامهة يف كشف خبااي وأسرار وفوائد  -

 .الفرد واجملتمع من فضل يف جمال الرتبية، وجماالته احلياتية األخرىيعود به على 
القرآن الكرمي تالوة وحفظ لدراسة  التعليميةراسة يف إبراز اآلاثر الرتبوية و ترجع أمهية الدو  -
 تدبرا.و 

 التعرف على أثر حفظ القرآن الكرمي على دافعية التعلم. -
 أثره علىتوعيتهم إىل أمهية حفظ أبنائهم للقرآن الكرمي و لفت انتباه أولياء التالميذ و  -

 .دافعية التعلم
دوره االجيايب يف ة إىل أمهية حفظ القرآن الكرمي و فت انتباه املهتمني ابملناهج التعليميل -

 دافعية التعلم. 
مقرتحاته، قد تفتح الطريق أمام الباحثني ببحوث ودراسات نتائج البحث احلايل و  -

 مستقبلية يف جمال حفظ القرآن وأثره على دافعية التعلم.       
 كن حصرها يف:ومي :أهداف اكدراسة -2
البحث ميدانيا عن اجلواب للسؤال املطروح يف موضوع الدراسة، والتحقق من  -

 الفرضيات احملددة آنفا إذ أن ذلك يبني بوضوح أهداف هذا البحث.
التحقق من الفروق بني التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي والذين ال حيفظونه يف  -

 دافعية التعلم .
ق لدى التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي يف دافعية التعلم وفقا التحقق من الفرو  -
 تغري اجلنس. مل

إاثرة الوعي العام حول املدارس القرآنية، على أساس أن حفظ القرآن الكرمي مقدمة  -
 أساسية وضرورية لنجاح التلميذ يف التحصيل الدراسي.

 تدبرا.لكرمي تالوة وحفظا و ية لدراسة القرآن االتعليمإبراز اآلاثر الرتبوية و  -
 .دافعية التعلم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة علىمعرفة أثر حفظ القران الكرمي  -
 طريقة حتفيظ القرآن الكرمي.يف إعادة النظر  -
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 .التدرب على تقنيات البحث العلمي -
 فرضيت  اكدراسة: -6
راسات السابقة منها ما بناء على إشكالية الدراسة والتساؤالت املطروحة، والد      

وبناء على اطالعنا يف اجلانب النظري حول  م(،0228الصنيع)توصلت إليه نتائج دراسة 
  الفرضيات ابلشكل التايل:متغريات الدراسة، صغنا 

 اكيرضية األوىل: -6-0    
( يف دافعية التعلم 2.22توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )      

ذ املرحلة املتوسطة بني التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي والذين ال حيفظونه لدى تالمي
 .ميذ الذين حيفظون القرآن الكرميلصاحل التال

 اكيرضية اكثتنية:  -6-6
التالميذ الذين حيفظون  لدىيف دافعية التعلم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        

 القرآن الكرمي تعزى ملتغري اجلنس.
 اكمحديد اإلتجرائي ملمغريا  اكدراسة: -1

 اكمطعريف اإلتجرائي حليظ اكقرآن اككرمي: -1-0  
مع معلمي القرآن الكرمي ابملساجد  بعد املشاورات اليت أجراها أصحاب البحث      

الذي ميكن من  القرآن الكرمي، حول مقدار احلفظ واملدارس القرآنية اليت ت عىن بتحفيظ
أن ال يقل مقدار احلفظ يف  ات التالميذ ارأت أصحاب البحثخالله أن تظهر ملك

افق مع دراسة "عبد من القرآن الكرمي، و هذا ما يتو جزء )حزبني(  هذا البحث على
 (".      2662خضر )الباسط متويل 

هو الدرجة الكلية اليت حيصل عليها التلميذ   اكمطعريف اإلتجرائي كدافطعية اكمطعلم: -1-6
 لى مقياس دافعية التعلم املطبق يف دراستنا. من خالل إجابته ع

هي مرحلة من مراحل التعليم متتد فيها الدراسة من  مرحلة اكمطعليم املموسط : -1-1
السنة األوىل متوسط إىل السنة الرابعة متوسط، حيث يكون فيها التالميذ يف مرحلة طفولة 

 .متأخرة أو مرحلة املراهقة
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 اكدراست  اكستبقة: -2
 است  اكيت تنتوكت حيظ اكقرآن اككرمي:اكدر  -أ

 مبشكلة تتعلق اليت السابقة الدراسات من عدد على أصحاب البحث ابطالع      
 القرآن أثر تناول وبعضها عام، بشكل الكرمي القرآن بعضها تناول حيث احلالية، الدراسة

 تناول اآلخر ضوالبع التالميذ، لدى العقلية والقدرات املهارات، بعض تنمية على  الكرمي
أثر  البعض اآلخر تناول و  االبتكاري، والتفكري التدريس، طرائق ببعض القرآن عالقة
 ومنها اليت أوضحت أثر القرآن يف اللغة العربية،على التحصيل،  الكرمي القرآن حفظ

، واألمن النفسي لدى الطالب والطالبات، ومجيعها هلا عالقة وثيقة مبوضوع البحث احلايل
 اآليت: النحو على تجاء حيث

عنوان ب تهدراسالباحث متويل خضر  قدم :م2662دراسة عبد اكبتسط ممويل خضر -
( على مستوى النمو اللغوي  دراسة أثر تعلم العلوم الدينية ) قرآن _ فقه _ توحيد"

" إىل املؤمتر الدويل "الطفولة يف اإلسالم ". وقد هدفت الدراسة معرفة أثر تعلم للطفل
 لصف الرابعاب ( تلميذا222) منعلى مستوى النمو اللغوي لدى عينة  دينيةوم الالعل

 نيفهم إىل اجملموعات التالية :ابملدارس املصرية ، ولقد مت تص االبتدائي

 القرآن الكرمي .  ومل يلتحقوا جبمعيات حتفيظ ا( تلميذ282اجملموعة األوىل : مكونة من )

لميذا ممن التحقوا جبمعيات حتفيظ القرآن الكرمي ( ت222انية : مكونة من )اجملموعة الث
 حبيث ال يقل مستوى حفظ التلميذ عن جزء من القرآن الكرمي . 

من التالميذ املصريني الذين يتلقون الدراسة  ا( تلميذ222اجملموعة الثالثة : مكونة من )
 .االبتدائية منذ بدايتها ابملدارس السعودية

احث اختبار الذكاء املصري ألمحد زكي صاحل، وإلجراء الدراسة استخدم الب
ومقياس املستوى الثقايف لألسرة إعداد عبد الباسط خضر، ولتثبيت املتغريات استخدم 

 أبعاده.خضر، لقياس مستوى النمو اللغوي و مقياس املستوى الذي أعده عبد الباسط 
 ن أمهها:إىل نتائج م وبعد االنتهاء من إجراء الدراسة امليدانية توصل الباحث

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة  
األوىل ومتوسطات درجات اجملموعة الثانية يف مستوى النمو اللغوي وأبعاده عدا بعد 
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 .(0222،229)فايزة ، االستدالل اللغوي، وهذه الفروق لصاحل اجملموعة الثانية
 حفظ أثر" جمال يف البحث يف احلالية الدراسة مع اتفقت السابقة الدراسة أن ويتضح  

 الدراسة بينما تعلم العلوم الدينية ، األثر تناولت السابقة الدراسة أن إال ؛ "الكرمي القرآن
طبقت على املرحلة االبتدائية  كوهنما يف واختلفتا ،دافعية التعلمالعالقة مع  تناولت احلالية

 اجلانب يف الدراسة هذه من االستفادة توسطة ، ومتتاملرحلة امل على بينما الدراسة احلالية
 .الكرمي القرآن أمهية عن احلديث عند احلالية للدراسة النظري

 بني العالقة عن الكشف إىل وهدفت :)م 2662 ( اكسويدي أجرهتا اليت الدراسة -
 اجلهرية القراءة ملهارات األداء ومستوى جهة، من وتالوته الكرمي القرآن حفظ مدى

 بدولة االبتدائي الرابع الصف وتلميذات تالميذ من عينة لدى أخرى، جهة من الكتابةو 
 االبتدائي الرابع الصف وتلميذات تالميذ من عينة عشوائية على الدراسة وطبقت قطر،
 مستوى لقياس الباحثة استخدمت وقد ، وتلميذة اتلميذ (022) عددهم قطر بدولة

 اجلهرية القراءة ومهاريت الكرمي، القرآن وتالوة فظح مهارة يف التالميذ لدى التحصيل
 ومهاريت القراءة وتالوته، الكرمي، القرآن حفظ تشمل وحتريرية شفهية اختبارات والكتابة،

 حفظ بني قوية إجيابية عالقة وجود منها، نتائج إىل الباحثة توصلت وقد والكتابة، اجلهرية
 قوية إجيابية عالقة جود و وأيض ا الدراسة، عينة دأفرا لدى اجلهرية والقراءة الكرمي، القرآن

 وجود أظهرت كما الدراسة، عينة أفراد لدى اجلهرية الكرمي، والقراءة القرآن تالوة بني
 الكتابة، على وقدرهتم الكرمي، للقرآن الدراسة عينة أفراد حفظ بني إجيابية قوية عالقة
ا قوية إجيابية عالقة وجود وأيض ا  وقدرهتم الكرمي، للقرآن الدراسة عينة أفراد تالوة بني جد 

 . الكتابة على
 منها، التوصيات من العديد وضعت نتائج، من الباحثة إليه توصلت ما ضوء ويف    

 على والعمل االبتدائي، الرابع للصف والنشاط القراءة، كتاب يف القرآنية النصوص زايدة
 وذلك القرآن، وتالوة يف حفظ املتفوقني عوتشجي الكرمي، القرآن بعلوم املقرر املنهج ربط

  (222 ،0222 )الثبييت،هلم. املادية واملعنوية احلوافز بتقدمي
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 القرآن حفظ استقصاء يف احلالية الدراسة مع اتفقت أهنا السابقة الدراسة من ويتضح  
 كما اتبع، كمتغري اجلهرية القراءة مبهارات اهتمت السابقة الدراسة أن إال الكرمي؛

 .التعليمية املرحلة يف عنها ختلفتا
يهدف البحث إىل إبراز فضل القرآن الكرمي  :0222دراسة سطعيد فتحل املغتمسي  -

الدراسي لطالب املرحلة اجلامعية وآاثره وخصائصه، والرتكيز على أثر حفظه يف التحصيل 
 واشتمل على دراسة نظرية وميدانية.  

رف على الفروق يف التحصيل الدراسي حيث ركزت الدراسة امليدانية على التع
من خالل املعدل الرتاكمي بني الطالب احلافظني للقرآن الكرمي كامال، والطالب غري 

( بكلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة  يف السنتني الثالثة والرابعة )النظام السنوياحلافظني
نصفهم من حفظة القرآن اإلسالمية، واشتملت عينة الدراسة امليدانية على أربعني طالبا 

الكرمي كامال، مت اختيارهم بطريقة قصديه، والباقون من غري احلافظني، مت اختيارهم بطريقة 
 عشوائية. 

وأظهرت نتائج الدراسة امليدانية أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
سنة الثالثة، ( يف التحصيل الدراسي من خالل املعدل الرتاكمي بني طالب ال2.22)

احلافظني للقرآن الكرمي وغري احلافظني، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
( يف التحصيل الدراسي من خالل املعدل الرتاكمي بني طالب السنة 2.22مستوى )

 الرابعة احلافظني للقرآن الكرمي وغري احلافظني.
 حفظ" جمال يف البحث يف احلالية الدراسة مع اتفقت السابقة الدراسة أن ويتضح    
 استفادت ولقد ،التعليمية املرحلةدافعية التعلم و  يف عنها اختلفت كما ؛"الكرمي القرآن

  .واملراجع التنظيم حيث من السابقة للدراسة النظري اإلطار من احلالية الدراسة
ارة بعنوان  أثر حفظ القرءان الكرمي يف تنمية مه (:0228كيلى كيرش)  دراسة -

( تلميذا 28القراءة لدى تالميذ السنة األوىل ابتدائي ابجلزائر، حيث مشلت الدراسة )
على مستوى والية جباية، واعتمدت الباحثة يف مجع املعلومات على استبياانت من إعداد 
الباحثة وعلى التسجيالت الصوتية، وكذلك بطاقة مالحظة للمهارات القرائية، ومن أهم 

 لت إليها الباحثة : النتائج اليت توص
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وجود أثر حلفظ القرآن الكرمي يف تنمية املهارات القرائية لدى تالميذ السنة األوىل   -
 ابتدائي، وكذالك له أثر يف تعليم املواد العلمية األخرى.

وجود اختالف بني التالميذ الذين سبق هلم أن تلقوا حفظ القرآن الكرمي، وبني الذين  -
  (.26 ،0228 )لطرش،التعليم يف مادة القراءة نوع من مل يتلقوا هذا ال

 حفظ استقصاء يف احلالية الدراسة مع اتفقت أهنا السابقة الدراسة من ويتضح     
 يف عنها اختلفت كما اتبع، كمتغري القراءة مبهارات اهتمت هناأ إال الكرمي؛ القرآن
 من السابقة للدراسة نظريال اإلطار من احلالية الدراسة استفادت ولقد، التعليمية املرحلة
 .واملراجع التنظيم حيث

 :اكمطعليق على اكدراست  اكستبقة -
متت  واليت الدراسة هذه سبقت اليت والبحوث للدراسات السابق العرض خالل -

 :يلي ما يتضح أنه أصحاب البحث يرى منها االستفادة
الكرمي  لقرآنا حفظ جمال يف – الباحثني علم حدود يف – املوجودة الدراسات أكثر أن  -

 عام، بشكل األساسية ومهاراهتا العربية اللغة على الكرمي القرآن حفظ أثر إىل أشارت
 .(0222املغامسي) ودراسة

املهارات  تنمية على وأثره الكرمي القرآن حفظ تناولت اليت الدراسات معظم أثبتت  -
راسة ؛ ود (2662مثل دراسة السويدي)   والتحصيل العقلية واملهارات اللغوية

للبحث عن العالقة بني حفظ القرآن الكرمي  دافعا ذلك فكان (،0228لطرش)
  يف اللغة العربية. الدافعية للتعلمو 

يف حدود  والدافعية الكرمي القرآن حفظ العالقة بني عن حبثت اليت دراسات عدم وجود -
 . علم الباحثني

 تتم اليت مرحلة حسب  طبيعة كل الدراسة إجراءات يف املستخدمة األدوات تنوعت -
 .الدراسة فيها

 دراسة وصفية، كوهنا يف السابقة الدراسات بعض مع تتفق احلالية الدراسة أن يتضح -
 صياغة : أمهها ؛ عديدة جوانب يف الدراسات تلك من أصحاب البحث استفاد كما

 البياانت. لتحليل اإلحصائية األساليب واختيار أسئلتها، الدراسة، وحتديد مشكلة
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 است  اكيت تنتوكت دافطعية اكمطعلم:اكدر  -ب
 التعلم دافعية حول الدراسة متحور : 1988تركي هللا عبد آمنة اكبتحثة دراسة -

 عدد بلغ حيث قطر بدولة االبتدائية املرحلة تالميذ لدى املتغريات ببعض وعالقتها تطورها
 يف التعلم يةلدافع حيدث الذي التطور على التعرف الدراسة استهدفتو  يذاتلم 180 العينة

 من جمموعات ثالث لدى للتعلم الدافعية دراسة طريق عن وذلك خمتلفة، عمرية مستوايت
 .ابتدائي السادسةو   الرابعة الثانية السنة صفوف يف األطفال

، املدرسية البيئة يف والتوافق التعلم دافعية بني العالقة عن الكشف الدراسة حاولت كما
 :يةالتال النتائج إىل توصلت حيث
التعلم  دافعية يف البناتو  للبنني ابلنسبة الدراسة عينة أفراد بني فروق يوجد ال -

 .االستقاللية
التعلم  دافعية يف والبنات للبنني ابلنسبة الدراسة عينة أفراد بني فروق توجد ال -

 .االجتماعية
 و البنني لدى االجتماعية التعلم ودافعية االستقاللية التعلم دافعية بني فروق وجود -

 (0222،20 )فروجة، .البنات
 كما  دافعية التعلم؛ يف احلالية الدراسة مع اتفقت أهنا السابقة الدراسة من ويتضح       

 النظري اإلطار من احلالية الدراسة استفادت ولقد، التعليمية املرحلة يف عنها اختلفت
                                                              .واملراجع التنظيم حيث من السابقة للدراسة

 وعالقتها التعلم دافعية   الدراسة موضوع :(1994)اكطعمران راشد أبو تجيٌهتن دراسة  -
 من تلميذ ة 377 اشتملت ين ةة، لدى عاملتغري ات الدمي وغرافي وبعض الدراسي، ابلتحصيل  

 مدارس مثانية   من عشوائيا اختيارهم مت رينالبح بدولة يةاإلعدادو   املرحلتني  االبتدائية   طلبة
 والتحصيل   للتعلم الدافعية   بني   العالقة على التعرف ث، وهدفت الدراسة إىلاإلانو  للذكور

 .الدراسي
 م و توصلت هذه الدراسة إىل:للتعل الدافعية   اختبار استخدم الباحث  
 الدراسي. التحصيل و التعلم دافعية   بني عالقة وجود-
 .للتعلم دافعيت هم يف األطفال إليها ين تمي اليت اجلغرافية   املناطق اختالف أثر وجود-
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لصاحل  التعلم دافعية   مقيا س على واالانث الذكور بني احصائية   داللة ذات فروق وجود -
                                                             .(16 ،1988 )مطري ي، اإلانث

 كما  دافعية التعلم؛ يف احلالية الدراسة مع اتفقت أهنا السابقة الدراسة من ويتضح    
 النظري اإلطار من احلالية الدراسة استفادت ولقد، التعليمية املرحلة يف عنها اختلفت
 .واملراجع التنظيم حيث من السابقة للدراسة

 اكمطعليق على اكدراست  اكيت تنتوكت دافطعية اكمطعلم:
متت  واليت الدراسة هذه سبقت اليت والبحوث للدراسات لسابقا العرض خالل    -

 :يلي ما يتضح أنه أصحاب البحث يرى منها االستفادة
 كذلك توصلت فقد للتعلم ابلدافعية عالقة هلا اليت السابقة الدراسات هذه أن جممل  -

 بني فروق توجد ال أنه إىل1988) )"تركي هللا عبد آمنة"فتوصلت :خمتلفة نتائج إىل
 توجد حني يف االجتماعي التعلم ودافعية تعلم االستقاللية دافعية يف واإلانث الذكور
 بدافعية العام والتوافق الدراسي والتوافق الشخصي واالجتماعي، التوافق بني اجيابية عالقة
 .اجلنسني لدى االجتماعي والتعلم االستقاللية التعلم

 بني عالقة وجود إىل دراسته يف (1994) "العمراين راشد أبو جيهان" توصل حني يف   
 للتعلم دافعيتهم يف واإلانث الذكور بني فروق ووجود الدراسي، والتحصل التعلم دافعية

 .للتعلم الدافعية على تؤثر األسرية التنشئة أساليب أن إىل توصل كما
 منهج اكدراسة: - 7

وق بني احلافظني للقرآن مبا أن دراستنا احلالية تعتمد على حماولة الكشف عن الفر    
يف اللغة العربية، اعتمدان على نوع من أنواع  الدافعية للتعلمالكرمي وغري احلافظني له يف 

 ه املنهج املناسب لدراستنا.نهج السبيب املقارن ابعتبار املنهج الوصفي وهو امل
 واملنهج السبيب املقارن هو ذلك النوع من البحوث الذي حياول فيه الباحث حتديد

أسباب الفروق القائمة يف حالة أو سلوك جمموعة من األفراد؛ ومبعىن آخر إن الباحث 
يالحظ أن هناك فروقا بني بعض اجملموعات يف متغري ما، حياول التعرف على العامل 

 الرئيسي الذي أدى إىل هذا االختالف.                                 
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منهج البحث الّسبيب املقارن هو ذلك  وأبسلوب أكثر وضوح ا ميكن أن نقول أن
اليت كان  -وهلذا مسّي "الّسبيب"–النوع من البحوث الذي يطّبق لتحديد األسباب احملتملة 

هلا أتثري على السلوك املدروس، وليس من خالل التجربة، كما هي عليه احلال ابلنسبة 
يتصف به مبن ال للمنهج التجرييب، وإمنا من خالل مقارنة من يسلك ذلك السلوك أو 

 يسلكه أو ال يتصف به وهلذا مسي بـ: املقارن.
 : مهتعينو اكدراسة جمممع  -4
 جمممع اكدراسة: -4-0

البحث احلايل يف مجيع تالميذ وتلميذات املرحلة املتوسطة للموسم  يتمثل جمتمع    
وتلميذة تلميذا  22000والبالغ عددهم  ،ملدينة الوادي 0222/0222الدراسي 

تلميذا  222بع ملديرية الرتبية ابلوالية، ومركز التوجيه املدرسي التا صائياتحسب إح
من من املساجد و  أصحاب البحثتلميذة حسب اإلحصائيات اليت توصل إليها و 

 املدارس القرآنية يف مدينة الوادي. 
 ملا نظرا اجملتمع، مفردات كل َحص ر أو دراسة الباحث يستطيع ال األحيان أغلب ويف  

 جزء من البياانت مجع يتم لذلك ابهضة، وتكاليف وجهد وقت من العملية ذهھ هلبتتط
 .العّينة يسمى اجملتمع مفردات من فقط
 :ـ عينة اكدراسة وخصتئصهت4-6

وتلميذة من بعض متوسطات  تلميذا320  قوامها  عينة على الدراسة ذهھ إجراء مت     
 :يتوزعون إىل ،0222/ 0222مدينة الوادي املسجلني يف السنة الدراسية 

 ذين حيفظون القرآن الكرمي.التالميذ الالتلميذات و عينة من  - 
 .الذين ال حيفظون القرآن الكرميالتالميذ عينة من التلميذات و  -

 تكتفؤ اجملموعمني: -
سنة 22اوح أعمارهم بني رت ت، تالميذ املرحلة املتوسطة يعترب أفراد العينيتني من  

جبمع نتائج التحصيل يف اللغة العربية للفصل األول  صحاب البحثأقام و ، سنة22إىل 
  هي موضحة يف اجلدول التايل:، فكانت النتائج كما 0222/ 0222 الدراسي عامالمن 
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 يبني تكافؤ عينيت الدراسة امليدانية حسب متغري العمر (:10تجدول رقم )
 والتحصيل الدراسي

ن خالل اجلدول السابق نالحظ أن العينتني متكافئتني حسب متغري العمر م
 يف كل مرة. ويظهر ذلك من خالل القيمة التائية الغري دالةومتغري التحصيل الدراسي، 

  أدوا  اكدراسة: - 2
 املستعملة األدوات أهم من يعترب والذي للتعلم الدافعية مقياس على نيإعتمد الباحث   

 طرف من املقياس هذا قد بينو  ،املتمدرسني املراهقني التالميذ لدى التعلم دافعية لقياس
 ،1992اجلزائر سنة جبامعة الرتبية وعلوم علم النفس مبعهد أستاذ الدكتور "أمحد دوقة"

 تلميذا 105  أفرادها عدد عينة على النصفية التجزئة بطريقة الثبات حبساب حيث قام 
 فقد الصدق بينما ، (0.87)بـ  الثبات معامل قدر حيث إانث،55 ذكور و 50 منهم

 اإلجاابت حول ملختلف العاملي التحليل طريق عن احملتوى بصدق همن مت التأكد
د وهي: إدراك عبارة تقيس ستة  أبعا50 املقياس  حيث يتضمن املشكلة. العبارات

 29) إدراك  معاملة األستاذبندا( و  22) ك قيمة التعلم، وإدرابندا( 28املتعلم لقدراته )
(، دو بن 22إدراك العالقة مع الزمالء) ،  و (دو بن 22) إدراك معاملة األولياءو  ،(دو بن

 .(22 ،2660  ،)دوقة (دو بن 22وإدراك املناهج الدراسية )
 حدود اكدراسة : -01
قرآنية مبدينة ارس مدمساجد و متت الدراسة ببعض متوسطات و  :ـ من حيث املكتن  

هي متثل اجملتمع مساجد ومدارس قرآنية و  2و، متوسطات 2الوادي، والبالغ عددها 
 . األصلي للدراسة

 اكطعينة املمغري
املموسط 
 احلستيب

ف االحنرا
 املطعيتري

اكقيمة 
 اكمتئية

قيمة   
 اجلدوكية

اكدالكة 
 االحصتئية

 السن
 0.61 06.61 ذين حيفظون القرآن الكرميال

 غري داكة 0.22 -1.16
 0.64 06.60 الذين ال حيفظون القرآن الكرمي

التحصيل 
 الدراسي

 6.64 06.06 ذين حيفظون القرآن الكرميال
 غري داكة 0.22 1.10

 6.40 06.21 فظون القرآن الكرميالذين ال حي
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مت تطبيق الدراسة احلالية ما بني اجلانبني النظري والتطبيقي يف الفرتة :  من حيث اكزمتنـ  
 .0222إىل غاية هناية أفريل  0222املمتدة من بداية شهر مارس 

مرحلة  وتلميذات تالميذ من عينة على احلايل البحث يقتصر اكبشرية: حلدودا -
  .الوادي املتوسطة مبدينة

  :اكوستئل اإلحصتئية املسمطعملة  - 00  
 SPSS)االجتماعية، احلزمة اإلحصائية للعلوم ربانمجب ابالستعانة أصحاب البحثقام 

 :التالية اإلحصائية األساليب ستخدامابو   (15.0
 .العينة أفراد درجات متوسط حلساب احلسايب توسطامل-
 .العينة أفراد درجات تشتت حلساب املعياري االحنراف-
   .الدراسة متغريات بني الفروق داللة لدراسة ذلك ختبار )ت(ا -

 اكدراسة: نمتئج تيسري ومنتقشة و  عرض -06
 : األوىل اكيرضية نمتئج تيسري ومنتقشة و عرض  -

( يف 2.22فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )د جتو  :اكيرضية نص
دافعية التعلم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة بني التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي 

 والذين ال حيفظونه لصاحل التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي .
وسطات احلسابية، املت أصحاب البحثتفسري الفرضية األوىل، استخدم و  من أجل حتليل  

كذلك اختبار "ت" ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات، كانت واالحنرافات املعيارية، و 
 النتائج كالتايل:
يذ الذين حيفظون التالمدرجات يبني داللة الفروق بني متوسطات  (:16تجدول رقم)

 الذين ال حيفظونه يف دافعية التعلم.القرآن الكرمي و 

 اكطعدد اكمالميذ
ط املموس

 احلستيب
االحنراف 
  املطعيتري

درتجة 
  احلرية

قيمة 
" " 

اكدالكة 
 اإلحصتئية 

 06.06 020.06 021 اكذين حييظون اكقرآن اككرمي

 02.20 012.16 021 اكذين ال حييظون اكقرآن اككرمي 1.10 01.66 104
  161 اجملموع

 *sig=1.10  1.11تدل أنه داكة عند مسموى اكدالكة 
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نالحظ   أن  املتوسط  احلسايب  لدرجات  التالميذ الذين ( 20اجلدول )  خاللمن   
، بينما  (20.00ابحنراف  معياري  )، و (292.00الكرمي،  قد  بلغ  ) حيفظون القرآن 

(، 226.20بلغ  املتوسط  احلسايب لدرجات التالميذ الذين ال حيفظون  القرآن  الكرمي )
لنظر إىل قيمة "ت" املقدرة بـ اب ة التعلم.( يف دافعي29.92ابحنراف معياري )و 
مستوى الداللة يا عند ( جند أهنا دالة إحصائ228عند درجة حرية ) ،(01.66)
هذه النتيجة تؤكد أنه توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (، و 2.22)
ميذ الذين متوسطات التاليذ الذين حيفظون القرآن الكرمي و ( بني متوسطات التالم2.22)

الذين حصلوا  ،ميذ الذين حيفظون القرآن الكرميال حيفظونه يف دافعية التعلم لصاحل التال
على متوسط  على متوسط أعلى يف دافعية التعلم، بينما حصل التالميذ الذين ال حيفظونه

هذا يعين أن حفظ القرآن الكرمي قد أسهم يف دافعية التعلم لدى التالميذ الذين أقل، و 
 ونه . حيفظ
ميكن تفسري الفروق املوجودة بني التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي والذين ال و     

، مما مكن التالميذ الذين الكرمي قد أسهم يف دافعية التعلمحيفظونه، إىل أن حفظ القرآن 
من التالميذ الذين ال حيفظونه، حيفظون القرآن الكرمي من احلصول على درجات أعلى 

من بني ذلك إىل أن للقرآن الكرمي آاثر تربوية على التلميذ، و  حاب البحثأصيرجع و 
، اليت تعترب من أهم العوامل اليت تساعد على التفوق الدراسي، هذه اآلاثر دافعية التعلم

 غريها.األخرى كالذكاء وطرق التدريس و  شأهنا يف ذلك شأن العوامل
الذين يتمتعون بدافعية عالية يتم  لقد أكدت العديد من الدراسات أن التالميذو     

حتصيلهم بفعالية عالية، وهذا ما نلتمسه عند التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي، الذي 
الغاايت املهمة ، ويربيهم على حتديد األهداف و يغرس يف نفوس حافظيه أمهية طلب العلم

من صيلهم الدراسي، و تكون دافعا لتحتوفيقه فم فيخططون لتحقيقها بعون هللا و يف حياهت
ركزت على أهم اآلاثر  اليت(، و 0222راسة "سعيد املغامسي" )بني هذه الدراسات د

 اليت تؤثر يف التحصيل الدراسيره، و التعليمية لتالوة القرآن الكرمي وحفظه وتدبالرتبوية و 
 ، واليت منها  تقوية الدافعية للتعلم.لدى الطالب يف املرحلة اجلامعية
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آخر جند أن حفظ القرآن الكرمي يكسب تالميذه الثقة ابلنفس، من من جانب و    
خالل متكنهم من حفظ اجلزء من القرآن الكرمي تلو اجلزء اآلخر، مما يعزز هذه الثقة، وأي 
ثقة أكرب من ثقة حافظ القرآن الكرمي بنفسه، ثقة مستمدة من حفظه للقرآن الكرمي، 

حكام واألخالق والقصص املختلفة. وقبل ومجعه يف صدره للمتشاهبات واحملكمات واأل
كرمي، فلسان هذا كله ثقة مستمدة من معيَّة هللا وحفظه وحفظ املالئكة حلافظ القرآن ال

: هل أعجز بعد أن حفظت كتاب هللا أن أحقق التفوق يف هذه حال احلافظ واحلافظة
كده أغلب ؤ ا تاملادة أو تلك؟ وهل أعجز عن فك رموز هذه املسألة أو تلك؟، وهذا م

الدراسات النفسية حول أمهية التحدث الذايت االجيايب، يف حتقيق التوافق والصحة النفسية 
                                                        .(08 ،0222 )الفقي، لديه، واإلقبال على حل مشكالته احلياتية

اهاهتم الدراسية، وهذا ما أكدته ابلفشل، فينعكس إجيابيا عن اجتفيبتعد عن اإلحساس    
اليت أكدت وجود مخس عوامل ( حول دافعية التعلم، و 2690")chooدراسة "شو 
ميذ اليت تتوفر يف التالا: االجتاه االجيايب حنو الدراسة، ودافع جتنب الفشل، و للدافعية منه

 ، أكثر من غريهم. الذين حيفظون القرآن الكرمي
فظيه الرغبة يف احلفظ والتعلم حا من القرآن الكرمي، يكسباجلزء  حفظ اجلزء تلوإن     

جل إشباع دوافعه للمعرفة، أ، من قته يف أي موقف تعليمي يشارك فيهاستغالل أقصى طاو 
 الوصول إىل أعلى مراتب النجاح.و 

 اكثتنية: اكيرضية نمتئج تيسري ومنتقشة و عرض  -
لدى التالميذ الذين  ية التعلمدافعال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  اكيرضية: نص

 حيفظون القرآن الكرمي تعزى ملتغري اجلنس.
املتوسطات  أصحاب البحثتفسري الفرضية الثانية، استخدم و  من أجل حتليل   

 ،كذلك اختبار "ت" ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطاتابية، واالحنرافات املعيارية، و احلس
 كانت النتائج كالتايل:و 
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اكمالميذ اكذين حييظون اكقرآن اككرمي (: يبني اكيروق بني مموسيت  11م)تجدول رق
 ممغري اجلنس يف دافطعية اكمطعلم حسب

      *sig=1.266  1.11تدل أنه غري داكة عند مسموى اكدالكة 
( نالحظ  أن املتوسط احلسايب لدرجات الذكور، قد بلغ 22من خالل  اجلدول )   

، بينما بلغ املتوسط احلسايب لدرجات (22.02ابحنراف معياري )(، و 292.92)
 ( يف دافعية التعلم.20.02ابحنراف معياري )(، و 292.82اإلانث )

( جند أهنا غري 228عند درجة حرية ) ،(-2.20ابلنظر إىل قيمة "ت" املقدرة بـ )و     
(، وهذه النتيجة تؤكد عدم وجود فروق دالة 2.22دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

لوايت حيفظن القرآن الكرمي، إحصائيا يف دافعية التعلم بني متوسطات كل من التلميذات ال
 ومتوسطات التالميذ الذين حيفظونه.

ف ميكن تفسري هذه النتائج إىل العوامل اليت تؤثر يف دافعية التعلم عند الذكور ال ختتلو    
، أن الفروق " McClellandهذا ما أكده "ماكيالند عن العوامل اليت عند اإلانث، و 

البيئة، و خاصة حينما تكون أساليب الرتبية  الفردية يف دافعية االجناز تتوقف على
 (.                                                                220، 2686)قشقوش، على الذات االعتماد، و االستقالليةلألطفال تدعم 

 العربية، البيئة يف واألنثى الذكر من كل أن إىل السبب أصحاب البحث يرجعقد و     
 والرعاية، التشجيع حيث من متشاهبة، تكون ما غالبا اجتماعية تنشئة ساليبأل يتعرض

 املعاملة نفس يلقى أصبح وكالمها ابلنفس، والثقة االستقالل، مفاهيم وغرس واالهتمام
 التفوق على مجيعا وتشجعهم حتثهم بل واإلانث الذكور بني تفرق تعد ومل الوالدية،
 جبالء ذلك ويظهر اجلنسني بني الفروق اختفت لذا بسواء سواء العمل يف والنجاح

 واالجتماعية،وبقدرته والنفسية اجلسمية بكفاءته نفسه، من الواثق الشخص إبحساس

اكمالميذ اكذين حييظون 
 اكقرآن اككرمي

 اكطعدد
املموسط 
 احلستيب

االحنراف 
 املطعيتري

درتجة 
 احلرية

قيمة 
" " 

اكدالكة 
 اإلحصتئية

 01.61 020.21 41 اكذكور

 06.61 020.41 01 اإلنـــتث 1.266 -1.10 014

  021 اجملموع
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 وقبوله األهداف، وبلوغ املشكالت وحل لبيئة ومواجهة ومتطلباته، حاجاته حتقيق على
بني اجلنسني يف  وهذا ما جعل  أثر حفظ القرآن الكرمي خيتفي فيه، وثقتهم اآلخرين لدى

 دافعية التعلم. 
وتتفق هذه النتائج أي عدم وجود فروق بني اجلنسني مع العديد من الدراسات، ومن      

( يف دراسته اليت تناولت دافعية االجناز عند الذكور 2688بينها ما توصل إليه )تركي، 
روق جنسية واإلانث يف وضعية حمايدة وأخرى منافسة، وكشفت الدراسة عن عدم وجود ف

 .(20 ،0220  يف الدافعية لالجناز يف الوضعيتني احملايدة واملنافسة )سخسوخ،
( اليت هدفت إىل التعرف على عالقة أمناط الشخصية 2669ويف دراسة )اهللسا،       

عند "أيزنك" ومسة القلق واجلنس بدافع االجناز. كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق 
      (.  202، 0228)بن يوسف، 

(" اليت هدفت إىل الكشف 2688ابإلضافة إىل ذلك دراسة "موسى و آخرون )       
عن البنية العاملية بني الذكور واإلانث يف متغري الدافع لالجناز، ومن نتائج هذه الدراسة 
فيما خيص الفروق بني اجلنسني أن التحليل العاملي لكل من عينة الذكور وعينة اإلانث 

                        .(229 ،0222 )خليفة، ما يف مضموهنا متشاهبة إىل حد
( اليت 2662وعلى عكس دراستنا والدراسات السابقة توصلت دراسة قطامي )      

هدفت إىل تقصي أثر متغري اجلنس ومتغري موقع الضبط الداخلي واخلارجي واملستوى 
ه الدراسة إىل وجود ذتائج هقد أشارت نى دافع االجناز يف مدينة عمان، و األكادميي عل
                                                                     .(89، 2662)قطامي،  س على دافع اإلجناز لصاحل الذكورأثر املتغري اجلن

( اليت هدفت إىل الكشف عن تفاعل بني بعض احملددات 2662) دراسة موسىو       
طالبة من كليات خمتلفة جبامعة األزهر أظهرت ( طالبا و 202لوكية عند عينة من )الس

)بن  اإلانث يف متغري الدافعية لالجنازفروق دالة إحصائيا بني الذكور و  هذه الدراسة وجود
       .(222، 0222، يونس

 :اخلتمتة
إن حلفظ القرآن الكرمي أمهية كبرية تعود على مهارات الطفل املختلفة ابلفائدة      

ولذلك فقد أعده ابن خلدون أساس التعليم، فيقول :" وصار القرآن أصل  العظيمة،
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التعليم الذي يبين عليه ما حيصل بعد من امللكات، وسبب ذلك: أن تعليم الصغر أشد 
 (.222 ،د ت خلدون، ابنرسوخا، وهو أصل ملا بعده" )

قارئ القرآن الكرمي تعليمية، تعود على إن للقرآن الكرمي آاثرا تربوية و من هذا املنطلق ف  
 من خالل تالوته، و حفظه، و تدبره، ومن بني هذه اآلاثر دافعية التعلم  .

وبناءا على ما سبق طرحه فإن الدراسة احلالية كشفت عن عالقة حفظ القرآن الكرمي 
 بدافعية التعلم  لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.

عليهـا يف البحـث إىل وجـود فـروق  و يظهر من خـالل حتليـل البيـاانت الـيت مت احلصـول    
بني التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي والذين ال دافعية التعلم  ذات داللة إحصائية يف 

ذه الفروق بـني صاحل التالميذ الذين حيفظون القرآن الكرمي ، يف حني ال تظهر هلحيفظونه 
 أن   إىلنيرأي الباحث اإلانث( يف دافعية التعلم ، و يرجع ذلك حسباجلنسني )الذكور و 

 تكون ما غالبا اجتماعية تنشئة يتعرض ألساليب العربية، البيئة يف واألنثى الذكر من كل
 والثقـة االسـتقالل، مفـاهيم واالهتمـام وغـرس والرعايـة، التشـجيع حيـث مـن متشـاهبة،
 بل ثواإلان الذكور بني تفرق ومل تعد الوالدية، املعاملة نفس يلقى أصبح وكالمها ابلنفس،

 الفـروق اختفـت لـذا بسـواء العمـل سـواء يف والنجـاح التفـوق علـى مجيعـا وتشجعهم حتثهم
 اجلسـمية بكفاءتـه نفسـه، الواثـق مـن الشـخص إبحسـاس جبـالء ذلك ويظهر اجلنسني بني

 وحـل لبيئـة ومتطلباتـه، ومواجهـة حاجاتـه حتقيـق علـى واالجتماعية،وبقدرتـه والنفسـية
 بينهم الفروق ما جعل وهذا فيه، وثقتهم اآلخرين لدى بولهوق األهداف، وبلوغ املشكالت

 ختتفي.
 موضوع مهم لبحث متواضعة حماولة عن عبارة إال هي ما الدراسة هذه تبقى اخلتام يف     

العالقـــة بــني حفـــظ القـــرآن الكــرمي و دافعيـــة الـــتعلم  لــدى تالميـــذ املرحلـــة  يتنـــاول جــدا
  املتوسطة.
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 قتئمة املراتجع
الكرميالقرآن  -  
، القــاهرة: دار عبــد الرمحــان لنشــر القــرآن املقدمــة :ت( عبــد الرمحــان )ب ،ابــن خلــدون -

 الكرمي.
تيوير مقيتس دافطعية اكمطعلم كدى تالميذ اكمطعليم  :(0220وآخرون ) دوقة ،أمحد -

 .، جامعة اجلزائر2العدد ،املموسية
ة كلــمطعلم اكطعالقــة بــني اســرتاتيجيت  اكــمطعلم واكدافطعيــ : (2008)آمــال ،بــن يوســف -

 ، رسالة ماجستري يف علوم الرتبية مودعة جبامعة اجلزائر.وأثرمهت على اكمحصيل اكدراسي
 اكمالميذ كدى اإلجنتز بدافطعية وعالقمهت األسرية اكبيئة :(2003) علي جناة توفيق، -

 (.192 ( أسيوط، الرتبية، كلية جملة ،واكطعتديني املميوقني
حيــــظ اكقـــــرآن علــــى تنميـــــة اكميكـــــري أثـــــر  (:0222الثبيــــيت، يوســــف بـــــن ســــعيد،) -

 رسالة ماجستري منشورة، جامعة أم القرى.للسنة السادسة ابتدائي،  االبمكتري
، رسالة أسرار اكذاكرة يف حيظ اكقرآن اككرمي(، 0222موسى بن ابراهيم ) ،حريزي -

 اجلزائر. ، مجعية الرتاث، غرداية،دكتوراه منشورة
كليـة العلـوم  ،كلـمطعلم ابكدافطعيـة قمهـتعالو  اكشخصـية مسـت  (،2005نبيلـة) ،خـالل  -

 .اجلزائر جامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة االجتماعية،و  اإلنسانية
دار غريب للطباعة و مصر: ، اكدافطعية كإلجنتز(، 0222)حممد عبد اللطيف ،خليفة  -

 النشر والتوزيع  القاهرة.
كــز التنميــة مصــر: مر  ،2ط ،منــو االنســتن ،(2688فــؤاد) ،أبــو حطــبأمــال و  ،صــادق  -

 املعلومات، اجليزة. البشرية و 
أثر حيظ اكقرآن اككرمي على اكصحة اكنيسية  :(0228)  بن إبراهيم الصنيع ،صاحل  -

دراسة ميدانية منشورة ، العدد السادس من جملة معهد  ،كدى مطعهد اإلمتم اكشتطيب جبدة
 .اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية

أثـــر حيـــظ اكقـــرآن اككـــرمي يف غـــرس وتنميـــة  ،(0222)طيـــب، أم ســـلمة عبـــد هللا ال -
 .، جامعة أم درمان اإلسالميةعند الطلبة، رسالة ماجستري اكقيم اإلسالمية
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عالقمــه ابكقــيم اإلســالمية اكمحصــيل اكدراســي و  (، 0222)د علــيامحــ ،عبــد احلميــد -
 حبــث مقــدم لنيــل درجــة دكتــوراه يف الرتبيــةن ختصــص علــم الــنفس الرتبــوين مكتبــة  اكرتبويــة

 حسن العصرية  لبنانن. 
اكطعمليت  اكطعقلية يف اكقرآن اككرمي ودالالهتت ، (2662صاح عبد هللا ) ،الرمحنعبد  -

 .للدراسات االسالميةالعلوم الرتبوية و  ،جمللد السابعا جملة جامعة امللك سعود، ،اكرتبوية
 كلـمطعلم ابكدافطعيـة وعالقمـه اإلتجممـتعي اكنيسـي اكموافـق ،(0222)بلحـاج ،فروجـة -
منشورة، جامعة ميلود معمري  ماجستري   رسالة الثانوي، التعليم يف املممدرس املراهق دىك

 وزو. بتيزي
مؤسسة اخلطوة  :، جدة0، طقوة اكمحكم يف اكذا (، 2004)إبراهيم  ،الفقي -

 الذكية.
 مكتبة، مصر: وقيتسهت اكمطعلم دافطعية (،2686)طلعت ،ومنصور إبراهيم ،قشقوش -

  .مصرية األجنلو
أثر درتجة اكذكتء واكدافطعية كإلجنتز علـى (. 2662) وقطامي، انيفـة ، يوسفقطامي -

جملـــة دراســـت : لـــدى الطلبـــة املتفـــوقني يف ســـن املراهقـــة، أســـلوب تيكـــري حـــل املشـــكلة 
 .(، اجلامعة األردنية، عمان02( اجمللد )2، العدد )اكطعلوم اكرتبوية

 تالميـذ لـدى اكـمطعلم ةبدافطعيـ وعالقمـه املدرسـي اكموتجيـه ،(2011 ) آسـيا ،قماشـة  -
 .البويرة جامعة منشورة، غري ماسرت مذكرة اثنويي، أوىل السنة

لـــدى  أثـــر حيـــظ اكقـــرآن اككـــرمي يف تنميـــة مهـــترة اكقـــراءة ،(0228) ليلـــى ،لطـــرش -
 تالميذ السنة األوىل ابتدائي، رسالة ماجستري، جامعة مولود معمري: تيزي وزو.

 شترك  – زاوج – فكر " إسرتاتيجية اسمخدام أثر ،(2005)  اندية هللا، لطف -
 االبمدائي اكرابع اكصف تالميذ كدى اإلجنتز ودافطعية االبمكتري واكميكري اكمحصيل يف"

 – الرتبية كلية – العلمية للرتبية املصرية اجلمعية العلمية، الرتبية جملة ،"بصراي   املطعتقني
 .8 (3)ع مشس، عني جامعة
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ـــيم املموســـط واســـرتاتيجيت  صـــطعواب  اكمقـــومي(، 0229يوســـف) ،خمنـــاش -  يف اكمطعل
 .ابتنة ،رسالة ماجستري منشورة ،األستتذة كلمغلب عليهت

، 2ط ،اضيراابهتتاكصحة اكنيسية ميهومهت و (، 0222)يلمعصومة سه ،املطريي -
 مكتبة الفالح للنشر و التوزيع.  مصر: 

 محصـيلٌ اك علـى ياالتجممـتعو  اكنيسـي اكموافـق أثر ،(2688) الكرمي   عبد ،املطري ي -
 مشس. عني   جامعة منشورة غري   ماجستري   رسالة املتوسط، يف الطور كلمراهقنيٌ  اكدراسي

أثر حيظ اكقرآن على تنميـة مهـترا  االسـمقبتل  (:0222معلم، فايزة بنت حممد ،)  -
 رسالة ماجستري منشورة، جامعة أم القرى.للسنة السادسة ابتدائي،  اكلغوي

اكطعالقة بـني حيـظ اكقـرآن اككـرمي وتطعلـم اكلغـة ، (2662) املغامسي، سعيد بن فـاحل -
االمـــام حممـــد بـــن ســـعود  ، العـــدد احلـــادي عشـــر "جملـــة جامعـــة اكطعربيـــة كغـــري اكنـــتطقني  ـــت

 .االسالمية
أثر حيظ اكقرآن اككرمي يف اكمحصيل اكدراسـي (، 0222)املغامسي، سعيد بن فاحل -

 اململكة العربية السعودية. ،جامعة امللك سعود ،، دراسة ميدانيةابملرحلة اجلتمطعية
 .، اجلزائرمن اكمطعليم املموسط منهتج اكسنة اكثتنية ،(0222)وزارة الرتبية الوطنية -
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 اكسلية واكرضت اكوظييي داخل املؤسسة
-اتمنراست ،ميدانية ابملركز اكرتفيهي اكطعلميدراسة  -  

املركز اجلامعي اتمنراست أ.لنصاري مرمي   
 امللخص

، ما يف دراسات الباحثني واملفكرينملوارد البشرية حيزا هالقد انلت إشكالية ا
وكذا نقاشات أصحاب املؤسسات بعد التأكد من أمهيتها يف رفع كفاءة وفاعلية املؤسسة 
يف سوق متيزت ابملنافسة الشرسة مما أدى إىل بروز العديد من العوامل اليت فرضت على 

األساسية لألداء رد البشري الدعامة املؤسسات تبين سياسات دينامكية يكون فيها املو 
، إذا أن جناح أي مؤسسة يف حتقيق أهدافها ال يتوقف على استخدام املوارد املؤسسايت

املادية فحسب بل أيضا على استخدام املوارد البشرية على اعتبار أهنا رأمسال فكري 
لطة وتوجيهه إىل وهذا ماال يتأتى إال إبتباع منط حمدد من الس، عقالنيا ورشيدا استخداما

اف وتفجري الطاقات على اكتش العملو االهتمام ببعد الرضا الوظيفي للعمال ابملؤسسة 
درة ذات فعالية إال  بتحريكها وتطويرها ا، فالطاقات البشرية ال تصبح قالكامنة لديها

 وإشباع حاجاهتا اإلنسانية والجتماعية والنفسية واالقتصادية مما زاد االهتمام بفكرة وضع
خطط تنموية واسعة تتطلب العناية ابلعنصر البشرية وإجياد السياسات والربامج اخلاصة 

 بنمط تسيريه وحتفيزه وتنميته ابستمرار.

السلطة، الرضا الوظيفي، اختاذ القرار، املشاركة العمالية، االستقرار  اككلمت  امليمتحية:
 الوظيفي، الوالء التنظيمي، الروح املعنوية.

Résumé 

Le problème des ressources humaines a acquis une place 

importante dans les chercheurs et penseurs d'études, ainsi que 

des discussions des chefs d'entreprise après avoir confirmé son 

importance dans l'augmentation du rendement et de l'efficacité 

de l'organisation dans un marché caractérisé par une 

concurrence féroce, ce qui conduit à l'émergence de nombreux 

facteurs qui ont été imposées à l'adoption de politiques, 

institutions où dynamique des ressources humaines est le pilier 
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la performance de l'institution, si le succès de toute organisation 

à atteindre ses objectifs dépend non seulement de l'utilisation 

des ressources matérielles, mais aussi sur l'utilisation des 

ressources humaines comme le capital intellectuel utilisé 

judicieusement et rationnellement, et cet argent ne suit un 

modèle spécifique de puissance et dirigé à la dimension de 

l'attention de la satisfaction au travail pour l'institution des 

travailleurs et de travailler pour détecter et faire exploser le 

potentiel d'avoir une des ressources humaines ne deviennent pas 

efficaces seulement capable déplacer à développer et à satisfaire 

les besoins humains et sociaux, psychologiques et économiques. 

Ce qui a accru l'intérêt pour l'idée d'un plan de développement 

généraux exigent l'attention sur l'élément humain et de créer des 

politiques et des programmes exécuter et de stimuler le 

développement du modèle de permanence 

Mots clés: l'autorité, la satisfaction au travail, la prise de 

décision, les syndicats participants, la stabilité de l'emploi, la 

loyauté organisationnelle, le moral 
 مقدمة عتمة:

ميكن اعتبار املؤسسة تنظيم رمسي يضم عالقات اجتماعية ومهنية خمتلفة تتجلى  
يف تنظيم رمسي حتكمه قوانني وإجراءات وقواعد وتنظيم غري رمسي يتمثل يف عالقات تنشأ 

تماعي للعمال بصورة تلقائية بني العمال حتكمه قوانني غري رمسية انبعة من احمليط االج
، لذلك فاملؤسسة ائية والعادات والتقاليد احملليةومن طبيعة شخصياهتم القيادية أو االنطو 

وتسليطا منا الضوء على  ،التوفيق بني النمطني املذكورين الناجحة هي اليت تسعى إىل
، فقد جاءت هذه بحث عالقة السلطة ابلرضا الوظيفيالشق الرمسي للمؤسسة وذلك ب

مليدانية الختبار  الدور الذي تلعبه السلطة اليوم  داخل املؤسسات اجلزائرية  الدراسة ا
هادفة اىل إبراز مدى أتثري منط وطرق ممارسة السلطة على الرضا الوظيفي  لدى العامل يف 
املركز الرتفيهي العلمي ابعتبار املركز الرتفيهي العلمي مؤسسة جزائرية ميكن ان تتخذ  

 إمكانية تعميم نتائج الدراسة على نطاق أوسع من املؤسسات. كوحدة دراسة صغرى مع
 إشكتكية اكدراسة:

متطلبات التقدم ملؤسسات  يعترب اإلصالح اإلداري وما يتبعه من تغيري وتطوير، من أهم
، وإعداد مع معطيات العصر احلايل من جهة ، وبناء كامل املؤسسة مبا يتناسباليوم

ريات ومواجهة التحدايت املستقبلية من خالل جتاذب كل إسرتاتيجية من اجل مواكبة التغ



  أ.كنصتري مرمي  ......................................... اكسلية واكرضت اكوظييي داخل املؤسسة

 

125 
 

من الرقابة التنظيمية، واختاذ القرار، واجتاهات شبكة االتصاالت والتسلسل واملركزية وغريها  
، والروح املعنوية والدافعية، والوالء كعناصر تعرب عن متغريات السلطة من جهة واالستقرار

 .ريات الرضا الوظيفي من جهة اثنية عن متغوالشعور ابالنتماء وغريها كعناصر تعرب
يق ويعترب قطاع مؤسسات الشبيبة والرايضة يف اجلزائر احد أهم القطاعات املسامهة يف حتق

، وابلرغم من األمهية واإلسرتاتيجية هلذا القطاع احليوي يف التوازن االجتماعي واالقتصادي
عرف مجلة من املشاكل ذات أسباب ، إال انه ياالجتماعية واالقتصادية للدولة التنمية

ثقافية تنظيمية ، اقتصادية اجتماعية ارتبطت جبملة من املمارسات والعالقات والعمليات 
املؤسسة اجلزائرية بصفة  شاهدهتااالجتماعية اليت تبلورت عرب املراحل التنموية املختلفة اليت 

ارسات إشكالية السلطة ، ومن بني هذه املمالرتفيهي العلمي بصفة خاصةعامة واملركز 
وعالقتها ابلرضا الوظيفي الذي أصبح من أهم املواضيع األساسية اليت حتظي ابهتمام 

أين  ،املؤسسات الدارسني والباحثني يف جمال التنظيم واإلدارة، وكذا نقاشات أصحاب
جند أنفسنا  طالقا من كل هذه االعتباراتوإن، السلطة دورا هاما داخل املؤسسة تلعب

 إشكالية للدراسة متمثلة يف: أمام
مت عالقة طبيطعة اكسلية مبسمواي  اكرضت اكوظييي كدى اكطعتملني داخل املركز اكرتفيهي 

 ؟ اكطعلمي
 ولدراسة هذه اإلشكالية حاولنا جتزئة السؤال العام إىل التساؤالت الفرعية التالية:

 ء كدى عتملي مت عالقة املشتركة اكطعمتكية يف اختتذ اكقرارا  ابكشطعور ابالنممت
 املركز اكرتفيهي اكطعلمي؟

 مت عالقة طبيطعة اكرقتبة اكمنظيمية ابسمقرار اكطعتملني ابملركز اكرتفيهي اكطعلمي؟ 
 فرضيت  اكدراسة: *

 تنطلق الدراسة من الفرض الرئيس املتمثل يف: 
 كيبيطعة اكسلية داخل املؤسسة عالقة مبسموى اكرضت اكوظييي كلطعتملني  ت. 

 :الفرض الرئيس فرضيات فرعيةن هذا وتتفرع م
  كلمشتركة اكطعمتكية يف اختتذ اكقرار دور يف اكشطعور ابالنممتء كدى عمتل املركز

 اكرتفيهي اكطعلمي.
  يطعمرب منط اكرقتبة املمخذ من قبل إدارة املركز من اكدعتئم األستسية السمقرار

 اكطعتملني به.
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 * أمهية وأهداف اكدراسة:
، من لعاملني ابملركز الرتفيهي العلميت ابالنتماء لدى اإبراز عالقة اختاذ القرارا  -

، والالمركزية يف واملشاركة يف صياغة القرارات ،خالل متغريات كل من تفويض الصالحيات
، وروح التعاون لدى العاملني تحقيق األهداف والشعور ابالرتياحمقابل متغريات االلتزام ب
 ابملركز الرتفيهي العلمي.

لدى رقابة التنظيمية كمصدر لبناء السلطة ابالستقرار املؤسسايت إبراز عالقة ال  -
اليت متارس من خالله هذه  ، وذلك بوصف اجلوانب والنواحيعمال املركز الرتفيهي العلمي

منط اإلشراف، ، القواعد التنظيمية ،كشف عالقة كلمن التسلسل الرائسي، و السلطة
، متثال الرغبة يف العمل اط املبادرة واالبتكارالعالقات اإلنسانية من جهة واملواطنة واالنضب

 قيم العاملني مع القيم السائدة يف املؤسسة من جهة اثنية.
 الكشف عن أهم االنعكاسات املرتتبة عن تداخل الصالحيات بني سلطة اإلدارية -

وعالقة ذالك بوالء العاملني  ،مهنية جيب عدم خمالفتها ، وأخرىالبد من تنفيذ قراراهتا
ل من التحكم يف انسياب املركز الرتفيهي العلمي وهذا من خالل معرفة أتثري كداخل 

، ، تعدد مصادر األوامر، تعدد قنوات االتصال على دقة أداء وتنفيذ األنشطةاملعلومات
 ، وفعالية واستمرارية أداء األنشطة داخل املركزظهور الصراعات

السلطة وخمتلف التعرف على حدود ومستوايت ومسارات االتصاالت بني  -
، ومدى اهتمام القائمني على شؤون هذه األخرية ابجلوانب لتنظيمية يف املركزاملستوايت ا

 االجتماعية والنفسية للعاملني.
 :حتديد امليتهيم -

تعترب السلطة يف جمال العمل من املرتكزات اهلامة والدعامة األساسية اليت تلعب : اكسلية
فرد لكي يغري أدائه ملا يتناسب وحتقيق األهداف دورا رئيسيا للتأثري على سلوك ال

 والسياسات املرسومة من طرف القائمني على شؤون املؤسسة.
ماع تنظيم والعمل على وقد حظي مفهوم السلطة ابهتمام الباحثني واملفكرين يف علم اجت

، وقد اختلف استخدام مفهوم السلطة من ابحث ألخر كما ارتبط بعدة وجه اخلصوص
، وكغريه من املفاهيم فالعلوم االجتماعية من ، القوة، النفوذ، السيطرةاملسؤوليةمفاهيم ك

الصعب منهجيا حتديد مفهوما للسلطة أو حصره وذالك الختالف الباحثني والدارسني 
 كونمز واودونلويعرف ، ات النظر حول مدلول مفهوم السلطةيف حتديد وتوحيد وجه

ل على امتثال املرؤوسني يتمكن الرؤساء من احلصو  "السلطة على أهنا احلق الذي بواسطته
 .(62 ،0222 هبجت،) "للقرارات
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"هي الصالحية املخولة للقادة واإلطارات اإلدارية واملشرفني يف اختاذ  فالسلطة إذا:
ل تنفيذ خمتلف اخلطط جمن ا، وكذا القرارات اليت تسبقها ،اإلجراءات وإعطاء األوامر

"حق  من عرف السلطة يف املؤسسة أبهنا وهناك ".لية يف املؤسسةية والربامج العماإلسرتاجت
اختاذ القرارات فيما جيب القيام به من أعمال وكذا حق أداء هذه األعمال وتكليف 
آخرين ابجنازها هذا ابإلضافة إىل حقوق أخرى يقتضيها األداء، من تعيني األفراد 

   .(26 ،0222 دون،وحتديد أجورهم وساعات عملهم")ع، هموإعدادهم وتدريب
من خالل التعريفني املذكورين آنفا فالسلطة هلا ركنان أساسيان ومكمالن 

 أوكالمها. أحدمهالبعضهما البعض وال ميكن للسلطة إن تكون مكتملة إذا ما غاب 
وهو قدرة من  الثاين:أما ويتمثل يف قدرة الفرد على إصدار األوامر إىل اآلخرين.  األول:

 .ر على جعل اآلخرين يلتزمون مبا أصدره إليهمتصدر عنه األوام
ومبا أن املركز الرتفيهي يتوفر على كل املتغريات التنظيمية اليت وردت يف أدبيات 

حرية اكمصرف واختتذ اكقرارا  واإلتجراءا  التنظيم ميكن اإلشارة إىل السلطة على أهنا:"
يف إطتر حمدد وواضح املطعتمل وإصدار األوامر، ومراقبة اجنتز املهتم وتوتجيه املرؤوسني، 

 .(222 ،2660 )طلعت، واكصالحيت "
، وهذه املفاهيم هي يف الغالب من املبادئ د من املفاهيم ذات الصلة ابلسلطةوهناك العدي

، تفويض السلطة )التسلسل الرائسي، نطاق اإلشراف األساسية للتنظيم ونذكر من بينها
 .…(املركزية والالمركزية، املسؤولية

ال ميكن رفع مستوى أداء العاملني من خالل املداخل الفنية كتطوير  ضت اكوظييي:اكر  
عمل، أوتر شيد معايري األداء اآلالت التكنولوجية أو حتسني وتبسيط طرق وإجراءات ال

، ية للعاملني ورفع روحهم املعنوية، وإمنا يتطلب األمر أيضا االهتمام ابجلوانب النفسفقط
، وال يتحقق ذالك إال من خالل جمموعة من العوامل منها ما مة رضاهوحتقيق أو زايد

، والعالقات بني املادية واملعنوية يتعلق بنوعية وطبيعة العمل ومدى استجابته للتطلعات
 أعضاء جمموعة العمل من جهة اثنية وعالقة العامل برؤسائه يف العمل من جهة أخرى. 

اله خاصة يف البحوث اليت تتناول ورغم شيوع مصطلح الرضا الوظيفي وكثرة استعم
املؤسسة أين احتلت مشكلة الرضا الوظيفي حيزا وأمهية واضحة يف العلوم االجتماعية 

توحيد وجهات النظر  بصفة عامة وعلم اإلدارة بصفة خاصة، إال أن ذالك مل يؤدي إىل
"أبنه ذكك ، إذا يعرف مركز البحوث جبامعة ميتشيجن الرضا الوضعي حول مدلوله

، ويذهب "الرتيتح اكذي يسمخلصه اكطعتمل من األوتجه املخملية النممتئه إىل املشروعا
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"على انه حتكة نيسية يشطعرهنت اكيرد وفقت كدرتجة البعض إىل تعريف الرضا الوظيفي 
 (.220 ،2666 مصطفى، )سيد إشبتع حتتجتته"

سية والوجدانية من التعارف السابقة خنلص إىل إن الرضا الوظيفي هو جمموعة املشاعر النف
، وهذا نتيجة لعدة عوامل منها ما هو داخلي وهو شعور هبا الفرد جتاه عملهاليت يشعر 

، ورضا ها مثل العالقة بينه وبني رؤسائهالفرد حنو العوامل واملتغريات اليت يشارك يف صناعت
يتأقلم  خارجي وهو شعور الفرد حنو العوامل واملتغريات اليت حيطمها النظام على إن العامل

 ويتكيف معها.
ظيفي "على انه احلالة اليت يتكامل فيها تعريف الرضاء الو وهناك من يذهب إىل 

الفرد مع وظيفة وعمله فيصبح أنساان تستغرقه الوظيفة ويتفاعل فيها من خالل طموحه 
 .(6 ،0220 " )الشهري،مية الفرد حينئذ ابلشخص املتوازنوميكن تس
مركب وله عدة أوجه، ولكن ميكن القول أبنه حالة  غم إن الرضا الوظيفي مفهومر

يتمثل فيها الرضا الذي يستمد من حميط العمل، واجلماعة اليت ، ذهنية ونفسية ووجدانية
يعمل معها والعمل نفس ومنه ميكن استخدم مفهوم الرضا الوظيفي لإلشارة إىل مدى 

يعمل معها من خالل زمالئه استقرار العامل ووالئه وشعوره ابالنتماء إىل اجلماعة اليت 
والشكل التنظيمي لإلشارة إىل مدى استقرار العامل ووالئه وشعوره ابالنتماء إىل اجلماعة 
اليت  يعمل معها من خالل زمالئه والشكل التنظيمي لعالقات مع رؤسائه)شكل تنظيم 

 وتوزيع وممارسة السلطة بني الرؤساء واملرؤوسني( وحميط العمل ، والعمل نفسية.
خمتلف  وقصد اإليضاح واإلملام الشامل هبذا املفهوم كان البد من التعرض إىل

، وكذا العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي وقياسها إذا تعددت آراء التفسريات والتحليالت
حيث يرى البعض  ،ا الوظيفي نظرا لتعدد ميول الفردالباحثني حنو العوامل املؤثرة يف الرض

العمل الوظيفي وظروفه وانب ومكوانت خمتلفة تكمن يف حمتوى إن الرضا الوظيفي ج
ففي  .إطار نظري يف حتديدها وحتليلها وقياسها، وان هذه اجلوانب تستند إىل التنظيمية

املرتبطة دراسة قام هبا هرزبرج وجمموعة من الباحثني ابلتفريق بني جمموعتني من العوامل 
 عوامل صحية. * عوامل دافعة. * :ابلرضا الوظيفي ومها

يرى العديد من الكتاب  وبناء على ما ورد من تفسريات ووجهات نظر سابقة،
والباحثني إن العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العاملني تتفاوت درجة أمهيتها من 

كما تتفاوت أمهيتها ابختالف التنظيمات اإلدارية والبيئية احمليطة هبا وميكن  فرد آلخر،
 – مجاعة العمل - االحرتام والتقدير - األمن – الرتقية – الراتب - يلي: إدراجها كما

 .العالوات واملكافآت واملنح - احلرية يف العمل - اإلشراف
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 اجلتنب اكميبيقي كلدارسة:
 مجع اكبيتان : أدوا   

تعد أدوات مجع البياانت الوسيلة اليت تستخدم يف مجع املعطيات الكمية والكيفية 
ة أو الواقع االجتماعي املدروس وتساعد يف فهمه وتفسريه عندما يتم عرضه حول الظاهر 

وحتليله إلصدار األحكام على مدى صدق العالقات اليت تربط بني املتغريات اليت يفرتض 
 الباحث وجودها. 

 هذه الدراسة امليدانية:ومن بني األدوات اليت استعملناها يف ه
 التنظيمية داخل املركز واستخالص العالقات بينها،وذالك مبالحظة املتغريات  املالحظة:

 .وكذلك مالحظة خمتلف سلوكيات العمال واملشرفني على حد سواء
تكمن أمهية املقابلة يف أهنا تتيح للباحث فرصه االتصال املباشر واإلملام بظروف  املقتبلة:

قد مت استخدام و  املبحوثني ومالحظة وقع األسئلة من خالل مالحظة ردة الفعل املباشرة،
هذه األداة مع رؤساء األقسام وكذا مدير املركز ابعتماد بعض األسئلة حول منط السلطة 

 وعالقته ابلرضا الوظيفي.
فقد ارتكز عليها وتعد االستمارة من ابرز األدوات اليت استعملناها يف حبثنا  االسممترة:

لها عبارة عن أسئلة هلا حيث مت تصميم استمارة تضم ثالثة حماور ك ،البحث بشكل كبري
 عالقة ابملوضوع.

 عينة اكدراسة:
 02نظرا لكون الدراسة امليدانية قد متت ابملركز الرتفيهي العلمي والذي يضم حوايل 

فقط موزعني بني إداريني وعمال نظافة وصيانة، فقد مت اعتماد أسلوب املسح  اموظف
ري يف البحوث االجتماعية يقوم أسلوب من أساليب املنهجية الشه يعترب يلذا يجتماعاال

وذلك ابعتبار ، وجودة يف أماكن أو مجاعات معينةبدراسة علمية للظواهر االجتماعية امل
بيدا انه مت إقصاء عمال النظافة وكذا الصيانة واقتصرت  يتم دراستها. وحدة شاملةاملركز 

 .اموظف 22الدراسة على العمال اإلداريني فقط.والبالغ عددهم
 يل اكبيتان :عرض وحتل

 نة حسب اجلنسيوضح توزيع أفراد اكطعي -0-تجدول
 اكنسبة اكمكرار اجلنس
 %92 26 ذكر
 %22 9 أنثى

 %222 22 اجملموع
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ذكور حيث توضح املعطيات اإلمربيقية أعاله أن اغلب أفراد العينة هم من فئة ال
بب فقط ويرجع الس % 22ـ على عكس فئة اإلانث اليت قدرت ب %92 قدرت بنسبة

يف ذالك إيل طبيعة العمل يف قطاع الشباب والرايضة والذي يعتمد بدرجة كبرية على 
 النشاطات الرتفيهية والرايضية واليت جتد ميوال كبري لدى الذكور على عكس اإلانث.

 وضح توزيع أفراد اكطعينة حسب اكسني -6-تجدول
 اكنسبة اكمكرار اكسن

 %2 2 61اقل من
61-62 9 22% 
11-12 9 22% 
61-62 2 02% 

 %222 22 اجملموع
  لعينة حسب السن،حيث أن اكرب نسبةتوزيع أفراد ا -0-يوضح اجلدول  

تليها النسبة  %22حيث بلغت النسبة  26-22   06-02سجلت يف الفئتني 
 سنة.02مفردة يف الفئة اقل من  بينما مل تسجل وال 26-22ا الفئة واليت كشفته02%

 ن يف توزيع السن عند أفراد العينة إىل السياسة التنظيمية املتبعة منوميكن إرجاع هذا التباي
داخل التنظيم يكفل له رفع الفاعلية يف األداء  طرف إدارة املركز فوجود فئة شبانية

 ابإلضافة إىل مالئمة العنصر الشباين ملختلف نشاطات املؤسسة.
 يوضح توزيع أفراد اكطعينة حسب املسموى اكمطعليمي -1-اجلدول
 اكنسبة اكمكرارا  املسموى
 %2 2 ابمدائي
 %22 2 مموسط
 %02 2 اثنوي
 %20 0 تجتمطعي
 %222 22 اجملموع

نالحظ أن اغلب أفراد جمتمع الدراسة هم ن خالل استقراء اإلحصاءات أعاله م
، ورمبا يرجع السبب يف ذالك إىل الدور املوكل % 20جامعيني حيث بلغت نسبتهم 

لرامية إىل امتصاص البطالة رجيي اجلامعات يف إطار سياسة الدولة اللمركز وهو توظيف خ
 .فئة الطلبة اجلامعيني والذين هم يف تزايد مستمرخاصة 
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 زيع أفراد اكطعينة حسب مدة اكطعمليوضح تو  -6-اجلدول
 اكنسبة اكمكرار مدة اكطعمل

 %20 0 سنوا  6-0من 
 %22 9 سنوا  1-2

 %22 0 سنة 01-06
 %2 2 سنة01-61
 %2 2 فمت فوق 61

 %222 22 اجملموع
من اجملموع الكلي جملتمع الدراسة قدرت 20من خالل اجلدول نالحظ أن %

ويرجع السبب يف ذالك إىل حداثة املركز يف حد ذاته حيث أن املركز  2-2مدة عملها من
 ، أما بقية مفردات جمتمع0222اتمنغست مت تدشينه يف بداية الرتفيهي العلمي بوالية 

الدراسة والذين اشتغلوا مدة اكرب، فريجع السبب يف ذالك إىل حتويلهم من مدرية الشباب 
والرايضة إىل املركز اجلديد غري أهنم ال ميثلون نسبة كبرية وذالك حلرص املركز اجلديد على 

 معة والطاقات الشبابية البطالة.توظيف خرجي اجلا
 يوضح مالئمة ستعت  اكطعمل كلطعمتل -1-تجدول

 اكنسبة اكمكرار يترا اخل
 %92 6 نطعم
 %22 9 ال

 %222 22 اجملموع
من اجلدول أعاله نالحظ أن النسبة الكبرية من جمتمع الدراسة هم راضني عن 

وميكن تفسري ذالك  من اجملموع الكلي،% 92ـ ساعات عملهم حيث قدرت نسبتهم ب
 للعمال. حبرص اإلدارة على كسب رضا موظفيها إبعداد مواعيد عمل مناسبة

 القة بني اكطعمتليوضح نوع اكطع -2-اجلدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %22 2 تجيدة
 %%22 9 مموسية

 %00 2 سيئة
 %222 22 اجملموع

يوضح اجلدول أعاله نوع وطبيعة العالقة بني العمال حيث تشري املعطيات 
اليت تربطهم بباقي  من اجملموع الكلي للعينة قد اقروا ابن العالقة%22الكمية أن نسبة 
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العمال ابملؤسسة هي عالقة متوسطة مقتصرة على العالقات الرمسية يف إطار العمل حيث 
يسود بينهم التفاهم والتعاون أحياان فيما خيص حتقيق أهداف املؤسسة ما يكسبهم نوع 

 من الرضا عن العمل.
 اكرئيس املبتشر يف مستعدة عمتكه يوضح مستمهة -0-تجدول

 اكنسبة مكراراك اخليترا 
 %62 22 نطعم
 %%0 2 ال

 %222 22 اجملموع
نالحظ ابن اغلب مفردات العينة قد اقروا  ،استقراء النتائج اإلحصائية أعالهمن خالل 

من اجل توضيح آليات العمل  ابن الرئيس املباشر هلم يقوم مبساعدهتم إذا استدعى األمر
لى كسب رضا ووالء املوظفني من اجل ويف هذا داللة على حرص السلطة العليا ع ،وطرقة

 حتقيق أهداف املنظمة.
 طعمتكه على رضت املوظيني عن اكطعمليوضح أتثري مستعدة املشرف ك -4-تجدول

 اكنسبة اكمكرار اخليترا 
 %02 2 زايدة ثقيت برئيسي

 %02 2 اكزايدة يف اتقتين كطعملي
 %92 6 كالمهت
 %222 22 اجملموع

مدى انعكاس مساعدة املشرف للعمال الذي يوضح و  ،من خالل اجلدول أعاله 
حيث أوضحت املعطيات الكمية أن اغلب أفراد العينة يرجعون اثر  على رضا املوظفني،

 .ايدة يف إتقان العمل على حد سواءرئيس العمل وكذالك الز إىل زايدة الثقة ب ذلك،
 يزيقية يف رضت املوظيني عن اكطعمليوضح مستمهة اكظروف اكي -2-تجدول

 اكنسبة اكمكرار اخليترا 
 %222 22 نطعم
 %2 2 ال

 222% 22 اجملموع
نالحظ من خالل اجلدول أن غالبية أفراد العينة يرون ابن الظروف الفيزيقية 
ابملؤسسة مهيأة بشكل كايف ويكفل هلم العمل بشكل جيد ما يفسر حرص اإلدارة على  

من جهة، ومن جهة أخرى  هذا كسب رضا موظفيها والعمل يف ظروف مواتية للعمل،
 على معدات حديثة وجتهيزات جديدة ميكن إرجاع ذالك إىل أن املركز حديث ويتوفر 
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 يوضح مدى شطعور اكطعتمل ابالنممتء وروح اكمطعتون داخل املركز -01-تجدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %41 06 نطعم
 %61 1 ال

 %011 01 اجملموع
يشعرون ابالنتماء وروح  أفراد العينة من % 82ول نالحظ أن من خالل اجلد

التعاون داخل املركز ويرجع السبب إىل قلة العدد مما جيعلهم يعملون كفريق واحد مما 
 ينعكس على رضاهم من جهة وسهولة وسرعة أتدية مهامهم داخل املركز. 

 كتفئت  كلطعتمل عدا اكراتب اكرمسييوضح توفري م -00-تجدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %22 8 نطعم
 %02 2 ال

 %00 2 أحيتان
 %222 22 اجملموع

من اجملموع الكلي ألفراد العينة قد اقروا ابن  %22تبني النتائج الكمية أعاله ان
واليت متثل العمال الذين  %00تليها نسبة اإلدارة متنحهم مكافئات عدا الراتب الشهري،

وهم الذين اقروا ابن اإلدارة  %02ا نسبةوأخري  اقروا ابن اإلدارة متنحهم املكافئات أحياان،
ويرجع السبب يف ذالك إىل السياسة التنظيمية املتبعة من  ال متنحهم مكافئات إطالقا،

طرف السلطة العليا  للمركز واليت متنح مكفئات للعمال ذوي الشهادات العليا وكذالك 
 القدماء والذين ميتلكون خربة اكرب جتعلهم يبدعون يف أعماهلم.

 اإلدارة كبطعض اكصالحيت  كلموظينييوضح تيويض  -06-ولتجد
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %22 2 نطعم
 %00 2 ال

 %22 9 أحيتان
 %222 22 اجملموع

من خالل اجلدول ميكن القول ابن اإلدارة تقوم بتفويض صالحيات متباينة إىل 
قوم اإلدارة بتفويض متثل نسبة أفراد العينة الذين ت %22قليلة إىل موظفيها حيث أن 

بعض الصالحيات هلم أحياان، وهي الفئة من خرجي اجلامعات وأصحاب الشهادات 
 العليا فقط.
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 رتاف اكرؤستء ملت يقوم به من عمليوضح شطعور اكطعتمل ابع-01-تجدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %22 8 نطعم
 %0 2 ال

 %22 9 أحيتان
 %222 22 اجملموع

ابن اغلب أفراد العينة يشعرون ابن الرؤساء يعرتفون  من خالل اجلدول نالحظ
وهذا دليل على حرص اإلدارة على كسب رضا  ويقيمون ما يقوم به العمال داخل املركز،

موظفيها وهو الشيء الذي ينعكس ابلتايل على رضاهم على العمل وابلنهاية أتدية املهام 
 بشكل أفضل.

 إلداريةقرارا  ايوضح مشتركة اكطعمتل يف اختتذ اك-06-تجدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %22 2 دائمت
 %90 22 أحيتان
 %222 22 اجملموع

من أفراد العينة قد اقروا أبهنم استشارهتم  %90من خالل اجلدول نالحظ نسبة 
أحياان يف القرارات اإلدارية مما ينعكس على شعورهم حبرص اإلدارة على مساع مقرتحاهتم 

 عملية اختاذ القرارات املتعلقة ابملركز. وحماولة إشراكهم يف
 ا  اإلدارية اكيت ال يقمنطعون  تيوضح كييية تطعتمل اكطعمتل مع اكقرار  -01-تجدول

 اكنسبة اكمكرار اخليترا 
 %02 2 أنيذهت حرفيت

 %20 0 ال أنيذهت
 %22 2 أغري شيء يف حممواهت وأنيذهت

 %222 22 اجملموع
واليت مثلها افرد العينة  %20أن أعلى نسبة هي تدل النتائج الكمية أعاله على

الذين اقروا أبهنم ال ينفذون القرارات اليت ال يقتنعون هبا وهذا دليل على أن اإلدارة متنحهم 
 هذه الفرصة يف مناقشة ورفض القرارات الغري مناسبة وتوصيل أرائهم.
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 اكرضتابملوظف إىل اإلحبتط وعدم  يوضح اكطعوامل اكيت تؤدي -02-تجدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %82 20 كطعدم املشتركة يف اكقرارا  اإلدارية اكيت تمخذ يف املركز
 %02 2 كطعدم قدرته وكيتءة يف اختتذ اكقرارا 

 %2 2 أخرى تذكر
 %222 22 اجملموع

أدلت غالبية مفردات العينة، ابن السبب يف إحباط العامل وعدم رضاه عن العمل 
 .ي إىل عدم مشاركته يف القرارات اإلدارية اليت تتخذ يف املركزيرجع بشكل أساس
 ارة كطعملية املراقبة على موظييهتيوضح ممترسة اإلد -00-تجدول

 اكنسبة اكمكرار اخليترا 
 %222 22 نطعم
 %2 2 ال

 222% 22 اجملموع
يف من خالل اجلدول نالحظ ابن جل مفردات العينة أكدت ابن هناك نظام للمراقبة      

 مبا يكفل بسط سلطة على املوظفني من اجل االنضباط واحرتام مواعيد العمل. ،زاملرك
 مدة من طرف اإلدارة على املوظينييوضح طرق اكرقتبة املطعم -04 -تجدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %22 0 عن طريق مراقبمهم يف مواقع اكطعمل
 %2 2 عن طريق االتجممتعت 

 %80 22 النصرافعن طريق سجال  احلضور وا

 %222 22 اجملموع
 ،ارسها إدارة املركز على املوظفنييوضح اجلدول خمتلف طرق الرقابة اإلدارية اليت مت

كانت إبدالء أفراد العينة ابن الطريقة املتبعة   %80ـ حيث أن أعلى نسبة واليت قدرت ب
ارة معرفة حتركات مما ميكن اإلد ،راقبة هي سجالت احلضور واالنصرافمن قبل اإلدارة للم

 العاملني األمر الذي يكفل انضباط اكرب من قبل املوظف.
 وكلة هلم يف اجآتجتل احملددة هلتيوضح مدى قيتم اكطعمتل ابألعمتل امل-02-تجدول

 اكنسبة اكمكرار اخليترا 
 %62 22 نطعم
 %0 2 ال

 222% 22 اجملموع
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اء األعمال املوكلة هلم نالحظ من خالل اجلدول أن معظم أفراد العينة يقومون أبد
 وهذا ما يدل على وجود فاعلية للتنظيم داخل املركز. يف اآلجال احملددة هلا،

 اكطعمتل إىل أداء أعمتهلم بكيتءة يوضح األسبتب اكيت تدفع -61 -تجدول
 اكنسبة اكمكرار اخليترا 

 %22 9 اإلشراف اجليد
 %00 2 اكمدريب

 %22 2 اكيهم اجليد كيرق اكطعمل
 %222 22 عاجملمو 

يوضح اجلدول األسباب اليت تدفع العامل إىل أداء عمله بكفاءة وفاعلية، ولعل 
هو اإلشراف اجليد ومنط السلطة األسباب وحسب النتائج اإلحصائية من ابرز هذه 

 السائد داخل املركز والذي من شانه دفع العمال إىل أداء أعماهلم بكفاءة وفعالية.
 عن منط اإلشراف واكسلية ابملركز نييوضح رضت اكطعتمل -60-تجدول

 اكنسبة اكمكرار اخليترا 
 %62 22 نطعم
 %0 2 ال

 222% 22 اجملموع
ميكن مالحظة أن اغلب أعضاء التنظيم يرون ابن منط  ،من خالل اجلدول أعاله

اإلشراف داخل املركز، يساعدهم على الرضا عن عملهم من خالل توفري طرق وأساليب 
 لك توفري احتياجاهتم املادية واملعنوية من اجل حتقيق األداء الفعال.سهلة للعمل، وكذا
 ختمتة عـــــــــــــــــتمة:

تشكل التنظيمات الفعالة اللبنة األساسية لناجعة األهداف اجملتمعية اليت تعمل  
كل مؤسسة يف ظل منطلقاهتا وخصائصها إىل حتقيقها، فهي تضمن هلا البقاء يف الواقع 

 خضم توفري موارد بشرية مؤهلة وكفؤ تلتزم بضوابط العمل والقيمة لتحقيق التنظيمي يف
 أعلى درجات الفاعلية يف األداء.

ويف هذا السياق جند أن اغلب املنظمات اليوم حترص وبشكل كبري على اعتماد الرضا 
 الوظيفي من طرف عماهلا كأحد أهم احملددات واملداخل الرئيسية للتطوير اإلداري وهذا ما

ال يتحقق إىل بوجود نسق موايت من السلطة التنظيمية واليت من شاهنا حتقيق الفاعلية 
وكسب ثقة ووالء العمال من خالل إشراكهم يف القرارات اإلدارية وتوفري خمتلف 

 االحتياجات املادية منها واملعنوية. ولذالك جاءت نتائج الدراسة امليدانية ابلشكل التايل:
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مة بني الزمالء يف العمل مؤثر يف كل عضو من أعضاء التنظيم إذ انه تعد العالقات القائ -
 يكسب سلوكيات اجيابية للعمال بعضهم ببعض.

كما تساهم عالقات العمل يف كسب الرضا الوظيفي للعاملني يف ميدان العمل يف حال  -
 توجيهها خلدمة أهداف املنظمة

ز الرتفيهي العلمي إىل معرفة العالقة توصلنا من خالل الدراسة امليدانية اليت أجريت ابملرك -
وكيف أن لنمط اإلشراف دور يف كسب رضا  ،ة بني نسق السلطة والرضا الوظيفياملتبادل

املوظف من خالل توفري االحتياجات املهنية املادية واملعنوية وكيف انه ابستطاعة املشرف 
النتماء األمر الذي املباشر دفع العمال إىل أتدية املهام بفاعلية من خالل شعورهم اب

 ينعكس عليه بكسب والئهم 
عزيز ثقة املوظف بنفسه وبقدراته إن إشراك العمال يف عملية اختاذ القرارات من شانه ت -

 ورضاه عن العمل من جهة ووالئه وشعوره ابالنتماء من جهة أخرى.
 
 
 

 قتئمة املراتجع:
كقرن اكواحد إدارة املوارد اكبشرية، منظور ا: (2666)سيد مصطفى ،أمحد –

 .وائل للنشر والتوزيع ، دار، األردنواكطعشرين
اعة دار غريب للطب ،القاهرة ،علم اتجممتع اكمنظيم :(2660)إبراهيم لطفي ،طلعت –

 .والنشر والتوزيع
مذكرة  ،اكرضت اكوظييي وعالقمه ابإلنمتتجية :(0220)بن حيي الشهري ،علي –

 .العربية للعلوم األمنيةة انيف جامع ،السعودية ماجستري يف العلوم اإلدارية،
 اإلسكندرية، ،املنظمت  وأسس إدارهتت :(0222)هبجت جاد هللا كشك ،حممد -

 .املكتب اجلامعي احلديث
 ،االتصتل ودوره يف كيتءة املؤسسة االقمصتدية :(0222)دادي عدون ،انصر –

 .دار احملمدية العامة جلزائر،ا ،دراسة نظرية وتطبيقية
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   االتجممتعية خترج املنزل يف تنمية مواهب األطيتل املممدرسنيعالقة اكميتعال

  اجلزائرجامعة أبو القاسم سعد هللا  - زعرور لبىن ،بوشارب فوزية

 : لخصامل
 األطفال مواهب مبختلف االجتماعية التفاعالت عالقة الدراسة هذه تناولت      

 املنطقية: التالية اجملاالت يف ملنزلا إطار خارج الطبيعية االجتماعية البيئة يف املتمدرسني
 .والذاتية االجتماعية احلركية، اجلسمية، املكانية، املوسيقية، اللغوية، الرايضية،

 األطفال أي للدراسة، كعينة املتمدرسني األطفال فئة اختيار مت الغرض وهلذا     
 الوصفي ملنهجا طبقنا. سنوات22و سنوات9الـ  سن بني االبتدائي الطور يف املتمدريسن
 قوائم ومقياس املنزل خارج لالطفال االجتماعية التفاعالت مقياس: مقياسني مستعملني

 معامالت ابستعمال النتائج معاجلة ومتت. املدرسة سن يف االطفال مواهب لتقييم جاردنر
 .االحصائية الفروق واحتبار "ت" لدراسة االرتباط

 وخمتلف املواهب أمناط بني عالقة وجود على مؤكدة الدراسة نتائج جاءت      
 . االجتماعية التفاعالت
  .الذكاء املوهبة، االجتماعي، التفاعل :امليمتحية اككلمت 

 Résumé : 
Cette étude a examiné la relation entre les interactions 

sociales avec divers talents d'écoliers dans l'environnement 
naturel et social en dehors du cadre familiale dans les 
domaines suivants: logique mathématique, linguistique, 
musicale, spatiale, physique, moteur, social et personnelle. 

A cet effe un groupe d'écoliers a été sélectionné en tant 
qu’échantillon d’étude, en classe primaire   dans la catégorie 
d’âges de 6 à 10 ans. Nous avons appliqué l'approche 
descriptive en utilisant les outils de mesure suivants : les 
interactions sociales pour les enfants en dehors de l'échelle de 
la maison et les listes de l'échelle Gardner pour évaluer les 
talents des enfants d'âge scolaire. Le traitement des résultats a 
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été effectué par le calcul des coefficients de corrélation ainsi 
que le T test pour étudier les différences statistiques. 
      Les résultats de l'étude ont affirmé l'existence d'une 
relation entre le talent et les différents modes d'interactions 
sociales. 
 Mots clés: L'interaction sociale, le talent, l'intelligence. 

 : املقدمة

يعترب احتكاك األطفال بعضهم ببعض خارج إطار املنزل، حاجة حيوية ال ميكن ألي      
نفسية فطرية. إن عملية املشاركة االجتماعية بني طفل االستغناء عنها وهي أيضا  حاجة 

األطفال من خالل مواقف احلياة اليومية تفيد يف إقامة عالقات مع اآلخرين يف حميط 
 اجملال النفسي االجتماعي.

إن البيئة االجتماعية خارج املنزل تقدم لألطفال جوا  اجتماعيا  ونفسيا  مغايرا  ملا اعتاد     
سرية. واالنفصال عن هذه األخرية يف بعض الظروف واالحتكاك مع عليه يف بيئته األ

 .   مجاعة من األطفال يعتربه العلماء صعب من جهة ويف غاية األمهية من جهة أخرى

مع ذلك يبقى االجنذاب الفطري جلماعة األطفال حاصل حتمى، يكتسب من      
بديها الطفل يف ( عدة مهارات ي ,Gillson 0222خالله الطفل حسب "جيلسون" )

التعبري عن ذاته لآلخرين واإلقبال عليهم واالتصال هبم والتواصل معهم ومشاركتهم يف 
األنشطة االجتماعية املختلفة إىل جانب االنشغال هبم وإقامة صداقات معهم واستخدام 
اإلشارات االجتماعية للتواصل معهم ومراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام يف التفاعل 

االحتكاك والتفاعل االجتماعي مع األطفال اآلخرين يؤثر و . خالل جلسات اللعب معهم
الطفل فيهم ويتأثر هبم وهذا هو جوهر عملية التفاعل االجتماعي. هذا التأثري املتبادل 
يقوم يف جانب منه على اكتساب عدة مهارات منها اللفظية وغري اللفظية حىت يتمكن 

الشخصي او االجتماعي ومنو شخصيته من كل اجلوانب الطفل من حتقيق التوافق سواء 
 .(0222، )عادل عبد هللا
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لقد قدم لنا التاريخ أمساء لعباقرة برزت مواهبهم ومهاراهتم يف سن جد مبكرة. إن     
التاريخ حافل بسجل ابداعي ألطفال يف سن مبكرة حققوا امورا  غري مألوفة للعادة نذكر 

يوشكن"، الشاعر الروسي""موزارت" والرسام "برولوف" و املوسيقار  على سبيل املثال:
الشاعر "انيكرا سوف" املوسيقار "ارمينوي كارابيتيان"، املوسيقار "اليشي ابنويف" والرسامة 

"سوريكوف" الرسامان، املوسيقي " و"انداي رو شيفا" واملوسيقار "سيد درويش" "ريبني
 (.0226، إدسون"  وغريهم )بن يونس"هايدن" واملخرتع "

ويبقى الطفل أرضية خصبة اللتقاف وحتصيل كل املهارات مهما كانت حىت إن      
من هذا املنظور يتحدث عن  Haward Gardner( 2682الباحث "هاوارد جاردنر" )

، حيث يعترب كل مهارة او موهبة  Multiple Intelligencesنظرية الذكاءات املتعدد
معينة وان يقوم حبلها او يقدم من خالله شيئا  هي: " قدرة الفرد على ان يرى مشكلة 

 (29: 0222، )عادل عبد هللا مفيدا  جملموعة من األفراد"

 وهبذا التعريف يوازي "جاردنر" بني املوهبة والذكاء على حد سواء.    

( سبعة أمناط 20وألجل قياس هذه املواهب استخدم جمموعة من القوائم مجعها يف )     
لطفل واالفراد بشكل عام وهي: املهارة اللغوية، املهارة الرايضية املنطقية، من الذكاء لدى ا

 املهارة املوسيقية، املهارة املكانية واحلركية، املهارة الشخصية الذاتية واملهارة االجتماعية.
مث   Naturalisticأطلق علينه اسم الذكاء الطبيعي  1997أضاف إليها منطا آخرا عام و 

وأضاف منطا اتسعا أطلق عليه الذكاء الوجودي  1999عام عاد بعد ذلك يف 
Existential  ان هذه االمناط التسعة توجد لدى كل طفل بدون يرى "جاردنر" . و

استثناء، اال ان مستوى كل منها او درجته ختتلف حسب الفروق الفردية )عادل عبد هللا 
 (0222حممد، 

  مشكلة اكدراسة: .2

 بقة تبلورت لدينا مشكلة الدراسة كالتايل:يف ظل املعطيات النظرية السا
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 هل هناك عالقة بني التفاعالت االجتماعية خارج املنزل و مواهب األطفال التمدرسني.-

 فرضيت  اكدراسة:. 6    
 . اكيرضية اكطعتمة:

 مواهب األطفال التمدرسني.فاعالت االجتماعية خارج املنزل و هناك عالقة بني الت -

 :اكيرضيت  اجلزئية.   

 االانث.التفاعل االجتماعي بني الذكور و  _ هناك فروق يف درجة 

 االانث.املواهب بني الذكور و  هناك فروق حسب أمناط -

 هناك عالقة بني بعض أمناط املواهب والتفاعل االجتماعي دون غريها. - 

 أمهية املبحث:. 2 

اهب األطفال يسعى هذا البحث إىل إبراز بعض العوامل املسامهة يف تنمية مو     
 املتمدرسني من خالل دراسة تفاعالهتم االجتماعية خارج املنزل.

 اهداف اكبحث: .6

 : البحث إىل ابراز النقاط التالية يهدف هذا

 كيفية تنمية قدرات كافة األطفال بفعالية أكثر مبا فيها املعارف واخلربات  -

لألطفال  تماعيةجاكتشاف وصقل مواهب األطفال من خالل دراسة التفاعالت اال -
 .خارج املنزل

 .احلر لألطفال يف بيئتهم االجتماعيةإعطاء األمهية للنشاط التلقائي و  -

 .التعرف على خمتلف املواهب البارزة خارج إطار رقابة البيئية املنزلية -

 التعرف على الفروق بني مواهب األطفال حسب السن واجلنس -
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 .جتماعي ومواهب األطفال املتمدرسنيالتعرف على العالقة بني التفاعل اال -

 .  اإلطتر اكنظري وميتهيم اكدراسة:1  
 . ميهوم اكميتعل االتجممتعي:0.1    

( التفاعل االجتماعي: "عملية مشاركة بني 0222يعترب عادل عبد هللا حممد)     
ط األطفال من خالل مواقف احلياة اليومية تفيد يف إقامة عالقات مع االخرين يف حمي

 (.29: 0228، جملال النفسي" )عادل عبد هللاا

أبنه "املهارة اليت يبديها الطفل يف التعبري عن ذاته لآلخرين  Gillson يعرفه جيلسون      
واإلقبال عليهم، واالتصال هبم، والتواصل معهم، ومشاركتهم األنشطة االجتماعية املختلفة 

خدام اإلشارات االجتماعية إىل جانب االنشغال هبم وإقامة صداقات معهم، واست
،  التفاعل معهم")عادل عبد هللاللتواصل معهم ومراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام يف

0222 :29) . 

 للتفاعل االجتماعي ثالثة أبعاد حصرها عادل عبد هللا حممد يف :     

  اإلقبال االجتماعي: ويعين إقبال الطفل على اآلخرين، وحتركه حنوهم، وحرصه
 التعاون معهم واالتصال هبم والتواجد وسطهم على
  االهتمام واالشتغال االجتماعي: يعين االنشغال ابآلخرين، والسرور لوجوده معهم

 ووجودهم معه، والعمل جاهدا  على جذب انتباههم واهتمامهم حنوه ومشاركتهم انفعاليا.  
 ت مع التواصل االجتماعي: ويعين القدرة على إقامة عالقات جيدة وصداقا

اآلخرين واحلفاظ عليها، واالتصال الدائم هبم ومراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام يف 
التعامل معهم واستخدام اإلشارات االجتماعية املختلفة يف سبيل حتقيق االتصال هبم 

 (.0-9: 0222، )عادل عبد هللا والتواصل معهم.

خرين والتعامل معهم كما يعترب وهناك من يعرف التفاعل على انه: "االتصال ابآل      
التفاعل املرآة اليت تعكس فعالية القوى اإلدراكية للشخص املتفاعل... فاالتصال شرط 
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هو التأثري والتأثري املتبادل بني األفراد " )جودت شاكر و أساسي حلدوث التفاعل... 
 (  20: 0222حممد، 

فراد واجلماعات عن طريق إن التفاعل هو إحدى نتائج االتصال الفعال بني األ     
 التواصل اللفظي وغري اللفظي وإدراك الفرد لذاته يرتبط ارتباطا  وثيقا  إبدراكه لآلخرين

إدراك الواقع االجتماعي والثقايف لألفراد ويشتمل التفاعل االجتماعي على مجيع أوجه و 
عن أتثري متبادل بني ، فهو عبارة تماعيةالتأثري املتبادل بني األفراد وخمتلف التنبيهات االج

فردين او أكثر يكون أحدمها عبارة عن تنبيه لسلوك اآلخر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
 (. 0222)جودة شاكر حممد، 

إن مجاعة األطفال اليت يتفاعل معها الطفل اجتماعيا خارج جمال بيئته املنزلية يتفق      
ة اجتماعية متفاعلة ومتارس قدرا  كبريا  من مجيع العلماء على أهنا حتمية اجتماعية ومتثل بيئ

النفوذ والتأثري على السلوك االجتماعي للطفل حىت أن بعض الباحثني يتحدثون عما 
يسمى بـ "اجلرح النرجسي" عند بداايت اخلروج من البيئة املنزلية والعائلية واالحتكاك 

          .(Anzieu Didier, 1968)  األويل مع أوىل اجلماعات خارج بيئته العائلية

إن كل مجاعة رفاق خارج البيئة األسرية أي خارج املنزل هي مجاعة تلقائية مل يقم      
أحد بتنظيمها ومل توضع هلا قواعد أو تقاليد أو قوانني. هي مجاعة انبعة عن حاجة نفسية 

رجييا  ماعة تدواجتماعية حقيقية وخالل عملية التفاعل االجتماعي. يدرك الطفل داخل اجل
يضبط سلوكه تدرجييا  يف ضوء املعايري االجتماعية اليت حتدد دوره دوره االجتماعي و 

االجتماعي وأدوار اآلخرين ويرى حامد عبد السالم زهران أن من أشكال التفاعل 
 (0222 ،االجتماعي: التعاون، التنافس، التوافق والصراع )حامد عبد السالم زهران

:"العملية اليت يرتبط هبا أعضاء اجلماعة  أبنه ( 2692Swanson)ويعرفه سوانسون      
بعضهم مع بعض عقليا  ودافعيا  ويف احلاجات والرغبات والوسائل والغاايت واملعارف 

 وغريها.
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إن كل انغماس يف عدة بيئات اجتماعية خارج اإلطار املنزيل ينتج عنه حتما  آاثر      
عي مع األقران وعليه ميكن هلذا الينبوع يف سلوكية وجمال واسع من التفاعل االجتما

التفاعل االجتماعي أن ينتج عنه تعلم واكتساب عدة أشكال سلوكية خالل عملية 
التفاعل االجتماعي مع األطفال اآلخرين، ميكن هلذه املخرجات السلوكية أن تكون جيدة 

يئة طبيعية أو سيئة، ولكن يف كل األحوال يكتسب الطفل من خالهلا عدة مهارات يف ب
مع مجاعات طبيعية متثل هذه األخرية مصدر املكافأة اجليدة للطفل حيث يتولد دافع 

 االنتماء إليها يكون أوال مدفوعا  بقوة قاهرة وميل غريزي للعب.

يؤكد بعض الباحثني عن خاصية اجلاذبية وامليل حنو السلوك االجتماعي املشرتك أو     
االجتماعي اخلارجي يف جذب الطفل إىل فضاء اجلماعة املوحد جتاه البيئة أو احمليط 

حيث تتدخل طبيعة مناخ اجلماعة السائد مثل: اجلو العاطفي، التنافس، التعلم 
اجتاهات اكتساب قيم و  ت اجتماعية، لعب أدوار اجتماعية،االجتماعي، بناء عالقا

 . ( 0222عواطف ... اخل )مصباح عامر، و 

 متعي:. قيتس اكميتعل االتجم6.1    

لقد تعددت طرق قياس التفاعل االجتماعي واختلفت من حيث العمق والشكل     
والطرح واختلفت حسب احملتوى الظاهري والوظيفي ومن أهم طرق قياس التفاعل 

 االجتماعي:

  قياس شكل التفاعل االجتماعي: ويتناول خصائص االتصال االجتماعي أثناء
العدد اإلمجايل للرسائل واالتصاالت اليت تصدر  عملية التفاعل بتسجيل مثال: العدد أي

عن كل عضو من أعضاء اجلماعة وحساب الزمن املستغرق لذلك وتكرار استخدام  
 كلمات وعبارات يف االتصال مع ابقي أعضاء اجلماعة.

  قياس حمتوى التفاعل االجتماعي: ويتم ذلك بتحليل التفاعل اللفظي يف ضوء
لب معلومات، تقييم املوقف، املبادرة، املساعدة، اجملادلة فئات مصنفة مثل لفت النظر، ط

 وغريها وتعتمد هذه الطريقة على احملتوى الظاهري لكل فعل.
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  :السيطرة، املكانة، االعتماد، قياس مقاصد التفاعل االجتماعي ودوافعه مثل 
 التنفيس وغريها. العدوان،
 را  كبريا  من االستنتاج قياس حتليل التفاعل االجتماعي: تتطلب هذه الطريقة قد

واالستدالل العميقني كما تتطلب حتليل الشخصية ككل وهتدف إىل قياس عدة خصائص 
 مثل: امليل إىل اإلقدام،  االعتماد، املرافقة واالقرتان .... اخل.

 ( 2622قياس وظيفة التفاعل االجتماعي: جاء هبذه الطريقة بيلزBeles, )  وتقوم
التفاعلي الذي يصدر عن كل فرد من أفراد اجلماعة أثناء على حتديد وظيفة السلوك 

عملية التفاعل االجتماعي سواء كان هذا السلوك فعال أو قوال . )حامد عبد السالم 
 (0222زهران، 

( التفاعل االجتماعي أبنه: "عالفة متبادلة بني فرد 2680ويعرف هلموت بينيش )      
 .(22 :0222 ،)هلموت بينيش "وآخر

تصبوا اىل   T.Sarbin et D.Jonesذه العملية التفاعلية حسب "سارابن وجونزه     
تّكون األان كظاهرة فينومينولوجية وهو حاصل معريف يتحدد فيما بعد كسمة شخصية 

(2600, Andrée Levy.) 

 إن عملية التفاعل االجتماعي هي جزء من عملية االتصال ككل فرياها "فيستنجر      
Festinger  حيوية عاملية تدفع هذه احلاجة ابألطفال خالل تفاعالهتم بشكل عام حاجة

إىل بناء عاطفة وروابط اجتماعية تناولتها العديد من الدراسات، حيث تعترب العالقة 
األوىل بني الطفل ووالديه عالقة مبنية على العاطفة وتبين هذه العاطفة فيما بعد مع 

 . (2682)جون ميزونوف،  اثبات الشخصيةاآلخرين على ديناميكيتني مها: الرغبة و 

 :. ميهوم املوهبة1.1   

رأي عدم  ق.م( مبفهوم القدرات واملواهب وهو صاحب 228-208جاء افالطون )    
املواهب بني األفراد وراثيا  منذ الوالدة. كما أكد الفيلسوف املساوات يف القدرات و 

عرتف بدور الرتبية يف تنمية وصقل فرنسيس بيكون على املوهبة الطبيعية ولكن مع ذلك ا
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م(  22القدرات وعكس هذان الفيلسوفان انتقد حبدة كل من توماس هويس )القرن 
وجون لوك فكرة وراثية املواهب والقدرات وبدأت حينها مرحلة جديدة يف دراسة املواهب 

ي مع ظهور االختيارات النفسية وسيكولوجية الفروق الفردية كاجتاه علم 26يف القرن 
جديد، ويبقى اسهام العامل اإلجنليزي فرنسيس جالتون بنشر سلسلة من االعمال: 
"املوهوبون الوارثون" و"دراسة قدرات اإلنسان وتنميتها" تصب يف املنحى الوراثي النتقال 

 املواهب من اآلابء اىل األبناء.

ف كتاب عن استخدم العامل األملاين وليام شترين بطارية اختيار ألفرد بينيه وأل    
املواهب الفعالة  :مها سيكولوجية الفروق الفردية حيث ميز بني نوعني من املواهب

واملواهب التلقائية حيث يرى ان األطفال الذين ميتلكون املواهب الفعالة حيتاجون كل مرة 
اىل االستشارة من اخلارج واألداء العلمي هو األنسب هلم، اما األطفال الذين ميتلكون 

التلقائية لديهم ميوالت اكثر حنو األداء العقلي والنظري. واعترب املوهبة الفعالة املواهب 
األطفال. إن احليواانت و هي اقل درجة من املواهب التلقائية وذلك ألهنا موجودة عند 

الفكرة األساسية يف تفسري املوهبة حسب "شترين" تتمثل يف تقارب العامل الداخلي 
للتعليم والوسط احمليط وحتت أتثري التطور النمائي والظروف  للمواهب مع العامل اخلارجي

اخلارجية أين تتحول املواهب اىل صفات واليت تعترب نتيجة للتأثري املتبادل بني العوامل 
( 2620اخلارجية والداخلية. على عكس ذلك اعترب العامل األملاين "ارنست ميامني" )

ية او اضعاف املواهب الوراثية )بين يونس، الظروف اخلارجية هي الوحيدة والكفيلة بتقو 
0226.) 

اخلاصة  compétenceاستعمل علماء النفس يف هناية اخلمسينيات مفهوم املهارات      
ابألطفال وبقيت املوهبة حكرا  على الدراسات األدبية والفنية الكربى ضمن إطارما يسمى 

مصطلح املهارة لعلم  (,White 2626بعلم نفس الفنون ومنذ أن ادخل ""وايت" )
 )  النفسية النفس ما يزال اىل يومنا مفهوم املهارة واملوهبة متداخلني نوعا  ما يف الدراسات

Pièrre Oleron et AL,1981).                 
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إن كثريا من الباحثني يدجمون املواهب مع دراسة القدرات والذكاء بصفة عامة،      
توايت العالية من تطور املكوانت املعرفية العامة واخلاصة يعتربون أن القدرة "متثل املسو 

واملهارات واخلربات اليت تضمن التوصل إىل حتقيق النجاح يف خمتلف أنواع األنشطة" )بين 
بذلك ال يتحدث العلماء عن قدرة واحدة فحسب بل (. : 250 0226يونس، 

 تأثر ابلعوامل التالية:جمموعة من القدرات ذات االرتباط املتبادل بينها وكل قدرة ت

 التأثريات املتبادلة والنشطة مع الوسط احمليط -

 عمليات الرتبية والتعليم -

كل هذه العوامل تؤدي إىل بروز نوعني من القدرات واملواهب: مواهب وقدرات        
عامة ومواهب وقدرات خاصة. يتناىف هذا الطرح مع آراء ابحثني آخرين يف أصل منشأ 

قدرات يرجع ذلك إىل تضارب اآلراء وتعدد املدارس النفسية فمنهم من يعتقد املواهب وال
أبن القدرات واملواهب حمددة من الوالدة وهي مربجمة مسبقا  يف جينات اإلنسان، وهنالك 
رأي اثلث جيمع بني العوامل الوراثية والعوامل املكتسبة يف بزوغ املوهبة والقدرة معا  متثل 

قدرة وموهبة(.  ←استعدادات + وسط بيئي مناســــب الية:)لك يف املعادلة التذ
فاالستعداد مع ممارسة تفاعل مستمر يف وسط بيئي غين وثري ابحملفزات يساعد على بروز 
مواهب وقدرات متميزة. فاملوهبة خاصية فردية متيز كل شخص عن اآلخر وهي خاصية 

يات العقلية املعرفية وغري املعرفية نفسية ابلدرجة األوىل، تتطلب تفاعل بني مجلة من العمل
واملتطلبات األساسية ملمارسة األداء، فمثال  تتطلب القدرات األدبية توفر: املوقف 
اجلمايل، قوة املالحظة، الذاكرة الصورية، التخيل اخلالق وقدرة لغوية مميزة يف التعبري 

( أن 2602اإلنسانية )وقابلية للتأثر واحلس املرهف. اعترب ماسلو صاحب نظرية الدوافع 
يصبح الشخص ما يكون دوافع حتقيق الذات هي العليا يف هرم الدوافع وهي الرغبة يف أن 

عن األشخاص الذين حققوا ذواهتم  (2622وتعترب دراسة ماسلو )عليه شخصيا  
ابستخدام طريقة دراسة احلالة، الحظ وجود نزعة أو دافع لتحقيق ذواهتم ومن مجلة 

 .(0226ة اليت يتمتعون هبا املوهبة اإلبداعية واالبتكار)قاسم عبد هللا، الصفات األساسي
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لقد اهتم علم النفس بدراسة املوهبة واإلبداع كظاهرة سلوكية متميزة وسعى العلماء      
( 0222يف وقت مبكر لتصميم روائز واختبارات لقياس خمتلف املواهب )هيلموت، 

ستعداد لإلنتاج يعود اىل املراحل املبكرة من الطفولة ويعترب العلماء ان النبوغ الفين واال
 .(2666األوىل ويربط شيلر بني الفن واللعب حىت اعترب ان كل فن لعب )سويف، 

ولبناء عالقات اجتماعية وحتقيق تفاعل اجتماعي انجح وفعال يتوقف ذلك على القدرة 
آلخرين، القدرة على وهي "القدرة على حسن التعامل مع ا  Ability socialاالجتماعية

املسامهة يف التفاعل االجتماعي وعلى إحراز مقام يف عداد مجاعة ما، القدرة على التأثري 
على اآلخرين واالندماج هبم دون ما جهد أو خصام، القدرة على التكيف واالنسجام مع 

 (،  222: 2606اآلخرين )زيدان، 

أن املبدعني يف الفنون التشكيلية  توصل إىل  R . Cattellحسب دراسة رميوند كاتل     
  واآلداب يتميزون عن غري املبدعني بعدد من السمات منها: احلساسية الوجدانية

والتلقائية، االكتفاء الذايت، امليل إىل املغامرة الفكرية. جمموعة أخرى من البحوث اهتمت 
ة على إدراك ابلعوامل كوظائف قائمة حبد ذاهتا منها: احلساسية للمشكالت )أي القدر 

 اكرب قدر من املشكالت اليت تنطوي عليها مواقف احليات اليت تواجهنا(، الطالقة الفكرية
أي القدرة على إنتاج اكرب قدر من األفكار املختلفة يف فرتة زمنية حمدودة(، املرونة )أي )

 القدرة على إحداث تغريات جزئية يف اجتاه سريه العقلي دون أن خيرج عن اخلط العام(
 األصالة والتقومي )أي قدرة الشخص على إعادة النظر من حني آلخر يف إجنازاته(

 (.2666)سويف، 

هي عبارة عن بذور يف خربات  J.DEWEYإن كل موهبة حسب "جون دوي"      
احليات العامة. واخلربة مبعناها الدقيق حسب "دوي" تعين: "أشد درجات احليوية يف 

جود املغلق الوجود املغلق داخل أحاسيسنا الشخصية وإمنا هي ال تعين الو حلي و الكائن ا
 (.22: 2666تعين التفاعل التام بني اللذات وعامل األشياء واألحداث" )سويف، 
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اعتربت نظرية الذكاءات املتعددة لصاحبها جاردنر  . نظرية اكذكتءا  املمطعددة:2.1  
(2682 Haward Gardner,)  من املواهب من اهم النظرايت اليت احصت عدد

 والذكاءات بكثري من التفصيل، حيث يرى ان:

 :تتميز ابلسمات التاليةاملهترا  اكليظية واكلغوية:  .2.2.2
 توجيه العديد من األسئلة لآلخرين. 
 التحدث إىل اآلخرين مبتعة كبرية. 
 ثروة يف املفردات اللغوية. 
 سهولة اكتساب لغة جديدة. 
 لبديعية واألوزانمتعة كبرية يف اللعب ابلكلمات واحملسنات ا. 
  حب الكتابةمتعة كبرية يف القراءة و. 
   فهم الوظائف اللغوية جيدا. 
 ذاكرة قوية. 
 التعلم من خالل الكالم، الرؤية، السمع، القراءة والكتابة. 
  ،امليل اىل األنشطة التالية: الكتابة االبتكارية، الشرح والتفسري، كتابة السري الذاتية

 اءة، الكتابة الصحفية وكتابة التقارير.التعبري عن املشاعر، القر 

 :وتتميز ابلسمات التالية . املهترة املنيقية اكرايضية:6.6.1               

 التمتع حبل األلغاز. 
 التالعب ابألرقام واالعداد. 
 التوجه حنو األنشطة اليت تعتمد على قواعد معينة. 
 االهتمام ابملنطق. 
 تصنيف وجتميع األشياء املختلفة. 
 يل اىل التفكري التحليليامل. 
 التعلم عن طريق التصنيف، التبويب واالمناط والعالقات اجملردة. 
 التفكري االستداليل واالستنباطي. 
 اجناز احلساابت املعقدة. 
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 التفكري العلمي. 
 إدراك األمناط واملفاهيم اجملردة. 

 :يةوتتميز ابلسمات التال . املهترا  اجلسمية احلركية:2.6.1            

 مستوى جيد من التوازن. 
 مستوى جيد من اإليقاع اجلسمي احلركي. 
 رشاقة حركات اجلسم وتناسقها. 
 القدرة على قراءة لغة اجلسم. 
 وجود آتزر جيد بني العقل وحركة اجلسم. 
 استخدام االمياءات للتواصل. 
 آتزر جيد بني اليد والعني. 
 م ال يزالون يف سن صغرية  جيدون سهولة يف التقاط وتناول األشياء املختلفة وه

 .كالكرة، االبرة وغريها
 ،احلرف الرقص، التمثيل و  إبداء مستوى جيد من األنشطة اجلسمية كالرايضة

 املختلفة.
   السيطرة عليها.  وعي جيد حبركات اجلسم و 
  إمكانية التعلم من خالل اللمس واحلركة والتفاعل مع الفراغ وإدراك وتبادل

 .ساسات اجلسميةاملعلومات من خالل االح

 :وتتميز ابلسمات التالية. املهترا  املوسيقية: 6.6.1           

 احلساسية ألمناط وطبقات الصوت. 
 الدندنة. 
 التحدث بشكل منغم. 
 القدرة على التمييز بني األصوات. 
 إحساس جيد للنغمات. 
 يتحرك وفق إيقاع معني ويكيفها وفقا  للصوت. 
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 وات املختلفة واالحلانقدرة جيدة على تذكر أمناط األص. 
 التالعب ابألصوات. 
 إمكانية التعلم من خالل املوسيقى وااليقاع. 

 :وتتميز ابلسمات التالية . املهترا  اكبصرية املكتنية:1.6.1        

 حب الرسم وامليل اليه. 
 الرغبة يف عزل األشياء. 
 الرغبة يف بناء األشياء. 
 متعة كبرية يف حل االلغاز. 
 تفاصيلإدراك جيد لل. 
 إدراك عالقة اجلزء ابلكل. 
 الرباعة امليكانيكية. 
 تذكر األماكن ابلوصف او من خالل الصور. 
 القدرة على تفسري اخلرائط. 
 التعلم من خالل الرسم والتصور البصري واأللوان والصور. 

 وتتميز ابلسمات التالية . املهترا  اكشخصية او اكذاتية:2.6.1           

  أحواهلم الداخليةالقدرة على عكس. 
 مستوى جيد من الوعي الذي يتعلق مبا وراء املعرفة. 
 الرتكيز والتفكري اجليد. 
 الوعي ابملشاعر الشخصية. 
 القدرة على فهم الذات. 
 القدرة على التعبري عن احلب والكره واألنشطة اخلاصة. 
 امكانية التواصل من خالل املشاعر. 
  املناسبةالثقة ابلنفس، الطموح وحتديد األهداف. 
 قدرة عالية على فهم الذات ومتابعة االهتمامات واالهداف. 
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 إمكانية التعلم من خالل العمل الفردي واملشاريع الشخصية والفردية. 

 ::  وتتميز ابلسمات التالية.املهترا  االتجممتعية0.6.1               

 سية ملشاعر التعاون، املناقشة، التواصل، لعب األدوار، العمل اجلماعي واحلسا
 .اآلخرين

   إبداء مستوى جيد من األداء يف املشاريع اجلماعية. 
  إبداء التعاطف مع اآلخرين و اإلعجاب ابآلخرين. 
 االرتباط ابألقران والراشدين. 
 قدرة ومهارة على القيادة. 
 ارشاد االخرين وتوجيههم. 
 التعلم من خالل املشاركة، القصص، املقابلة، املقارنة والتعاون. 

 . إتجراءا  اكدراسة:2   
 . منهج اكدراسة: 0.2    

اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي الذي يقوم على جمموعة من اإلجراءات      
البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا  على مجع احلقائق والبياانت وتصنيفها 

لوصول إىل نتائج أو تعميمات عن ومعاجلتها وحتليلها حتليال  دقيقا  الستخالص داللتها وا
  الظاهرة حمل البحث.

 أدوا  اكدراسة:     .6.2
)لألطفال العاديون وذوو .مقيتس اكميتعال  االتجممتعية كألطيتل خترج املنزل 0.6.2

االحتياجات اخلاصة( مت إعداد هذا املقياس من طرف عادل عبد هللا حممد وهو موجه 
ىل هناية مرحلة الطفولة ويهدف املقياس إىل التعرف لألطفال بداية من مرحلة الروضة إ

على مستوى العالقات والتفاعالت االجتماعية لألطفال اليت تتم خارج املنزل وذلك كما 
عبارة يوجد أمام كل عبارة ثالثة  20تعكسه درجاهتم على املقياس. ويتألف املقياس من 

(  0.1.2 على التوايل الدرجات )اختيارات هي )نعم، احياان ، مطلقا( يوافق كل اختيار 
-28-22-22-22-0-2-2ابستثناء العبارات السلبية وهي اليت حتمل األرقام: 



كبىن زعرور ية،فوز  بوشترب ...........االطيتل واهبمة يوتنمخترج املنزل ية اكميتعال  االتجممتع   

153 
 

عبارة فتتبع عكس هذا التدريج حيث حيصل  20وعددها  26-00-09-06-20
املفحوص على درجة مستقلة يف كل عامل من تلك العوامل اليت يتضمنها املقياس كما 

املقياس عن طريق مجع درجاته يف تلك العوامل الثالثة وترتاوح حيصل على درجة كلية يف 
درجة. تدل الدرجة املرتفعة على مستوى مرتفع  92و 2الدرجة الكلية للمقياس بني صفر

للتفاعالت االجتماعية والعكس صحيح. أما عن تطبيق املقياس فإنه يعطي لواحد من 
املنزل كأحد املعلمني أو األساتذة  بني األشخاص ذوي األمهية والقريبني من الطفل خارج

وثيقي الصلة ابلطفل أو األخصائي النفسي أو احد املقربني منه من الراشدين الذين 
يعرفونه جيدا  أو احد أقرانه ممن تربطه هبم صلة وثيقة أو احد أصدقائه املقربني. اخرتان يف 

 لتطبيق االختبار لألسباب التالية: ةجمموع هؤالء األستاذ
 22جمموع الساعات اليت يقضيها الطفل خالل معاشه االجتماعي اليومي تقدر ب إن  *

ساعة يف كل أسبوع ملدة قرابة الثماين أشهر فحيز احلياة  02ساعات يوميا  مبعدل 
االجتماعية للطفل داخل املدرسة كبري وهام جدا  لوجوده مع أطفال آخرين يف بيئة 

 اجتماعية حقيقية معاشة.

دة الطويلة لألستاذ أو املعلم التعرف اجليد على مهارات وقدرات تسمح هذه امل *
وإمكانيات وخصائص التالميذ النفسية واالجتماعية أحسن عن األولياء الذين عادة ما 
يكونون منهمكني ومنغمسني يف خمتلف مشاغل احلياة اليومية ومتطلباهتا وهذا ال يعين 

 أهنم  جيهلون قدرات وخصائص أبنائهم.

ميكننا االتصال بعدد كبري من األولياء لتطبيق االختبار ولكن االتصال ابألساتذة ال  *
لغرض تطبيق االختبار على أفواجهم الدراسية يكون منظم ومأطر وسهل لعدد كبري من 

 التالميذ بعدد قليل من األساتذة يف عدة مؤسسات تربوية.

خلصوصية االجتماعية ة تربوية: انظرا  خلصوصية كل منطقة جغرافية وكل مؤسس *
اجلغرافية ...اخل، ارأتينا تطبيق االختبارين يف منطقة جغرافية واحدة وهي واالقتصادية و 
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منطقة برج الكيفان ابجلزائر العاصمة خاصة حي سي إمساعيل الواقع هبذه البلدية لتفادي 
 أتثري هذه العوامل على نتائج البحث.

 ثبت  وصدق املقيتس:      

عبد هللا حممد بقياس صدق وثبات املقياس يف البيئة املصرية، فتوصل إىل  قام عادل     
 النتائج التالية : 

 أ_ اكثبت :     

تدل معدالت الثبات اليت توصل إليها الباحث على أن املقياس يتمتع مبعدالت      
طفل من أطفال الروضة  222ثبات مناسبة حيث بلغ معدل الثبات على عينة ن=

وابستخدام  2.98بتدائية وذلك بعد مرور أسبوعني على التطبيق األول واملرحلة اال
وبلغ بطريقة التجزئة  2.92وبلغ بطريقة الفا لكرونباخ  2.92بلغ  KR– 02معادلة 

 .2.22وهي مجيعا  نسب دالة عند  2.90النصفية 

 ب_اكصدق:     

لعينة من  2.22أظهرت نتائج الصدق التالزمي وجود ارتباط دال إحصائيا عند      
اىل  %62عبارات املقياس بني كما بلغت نسبة اتفاق احملكمني على   طفال 222
، أما ابلنسبة للصدق التمييزي 2.222وبلغت قيمة "ر" لتقدير االخصائي  222%

وذلك بعد تقسيم  0.2الذي يقيس قدرة املقياس على التمييز فقد بلغة قيمة "ت" 
 .2.22نازليا  إىل مستويني وذلك عند مستوى الداللة درجات أفراد العينة بعد ترتيبها ت

 . قوائم تجتردنر كمقييم مواهب األطيتل يف سن املدرسة:6.6.2

مقاييس فرعية يقابل كل منها منطا معينا من  20يتألف هذا املقياس أساسا من       
س هاوارد أمناط الذكاءات املتعددة وتعرف إمجاال ابسم قوائم جاردنر اليت أعدها يف األسا

يف ضوء نظريته عن الذكاءات املتعددة ليتعرف من خالهلا  Haward Gardnerجاردنر 
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عن خمتلف األفراد وفق ما يتمتعون به من ذكاء ومواهب خمتلفة. تتألف هذه القوائم من 
أمناط من الذكاء أو  20عبارة تتوزع على سبعة  98مقاييس فرعية تضم إمجاال  20

الذكاء املكاين وميثل  ذايت و الذكاء املنطقي الرايضي، الذكاء ال لغوي،املواهب هي: الذكاء ال
عبارات،  28عبارات يف كل قائمة لكل منها، مث الذكاء املوسيقي ويضم  22كل منها 

عبارات وأخريا الذكاء  26الذكاء اجلسمي احلركي وتتألف القائمة اخلاصة به من 
عبارة. ويوجد اختياران أمام   22ة به االجتماعي أو بني الشخصي وتضم القائمة اخلاص

( على التوايل وبذلك ترتاوح درجات كل 2-2ال( توافق الدرجتني ) - كل عبارة )نعم
( وحصول املفحوص يف أي 02-2منط من األمناط األربعة األوىل للذكاء واملواهب بني )

ن يتمتع أبكثر درجة يوافق متتعه هبذا النمط من املوهبة، علما  أبنه ميكن أ 29منها على 
من منط واحد للمواهب يف الوقت نفسه. أما النمط اخلامس وهو الذكاء املوسيقي فترتاوح 

عبارات فقط بينما ترتاوح درجات  28فقط نظرا  ألنه ال يضم سوى  29و 2درجاته بني 
هو  20درجة أما النمط  28-2النمط السادس وهو الذكاء اجلسمي واحلركي بني 

وبعد حصول املفحوص  00-2او بني الشخصي فترتاوح درجاته بني الذكاء االجتماعي 
درجة  20يف الذكاء اجلسمي احلركي وعلى  22درجة يف الذكاء املوسيقي و 20على 

على األقل يف الذكاء االجتماعي دليال  قواي  على متتع املفحوص هبذا النمط من املوهبة. 
ام العبارة يف اخلانة اليت تنطبق على أم)×(  على الفاحص يف هذا املقياس أن يضع عالمة

 املفحوص.

 ملخص قوائم جاردنر حسب العبارات الدالة على كل منط (01)رقم اجلدول

 الرمز منط الذكاء واملوهبة العبارات
 أ الذكاء اللغوي 22
 ب الذكاء املنطقي الرايضي 22
 ج الذكاء املوسيقي 28
 د الذكاء املكاين 22
 هـ ركيالذكاء اجلسمي احل 26
 و الذكاء الذايت الشخصي 22
 ز الذكاء االجتماعي )بني الشخصي( 22
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 تيبيق املقيتس: 

طبق هذا املقياس مرفقا  مبقياس التفاعالت االجتماعية  لألطفال خارج املنزل، على       
نفس العينة املفحوصة وقام بتطبيق الفاحص نفسه وفق نفس الشروط ولنفس األسباب 

 ا .املذكورة آنف

ثبات وصدق املقياس: قام الباحث عادل عبد هللا حممد بتعريب هذه القوائم        
وتطبيقها على البيئة العربية كمقياس تشخيصي. وللتحقق من صدق هذه القائمة وثباهتا 

جمموعات من األطفال خمتلفي  20يف البيئة العربية مث تطبيقها على آابء ومعلمي سبعة 
كل جمموعة، حبيث متثل كل جمموعة منطا  معينا  من أمناط املوهبة فردا  ل 22املواهب ن=

 شهور. 20أحد عشر سنة و 22وكان متوسط أعمارهم 

مت حساب الثبات عن طريق إعادة التطبيق على عينة من األطفال املوهوبني        
طفل مت إعادة تطبيقهم عليهم بعد مرور أسبوعني من التطبيق األول. وتراوحت  000ن=

كما طبقت   2.22عند مستوى الداللة  2.60-2.90يمة معامالت الثبات بني ق
عند  2.62-0.58طريقة االتساق الداخلي على نفس العينة وكانت النتائج ترتاوح بني

. كما طبقت التقديرات او التقارير البينية حملكمني خمتلفني على 2.22مستوى الداللة 
( وبني 0.92و 2.99)تراوح الثبات بني وذلك بني أزواج من اآلابء  002عينة من 

-2.02( وبني اآلابء واحملكمني )وتراوح بني 2.62-0.71املعلمني )تراوح الثبات بني 
 .2.22( وكلها قيم ثبات دالة مجيعا  عند مستوى 2.89

استخدمت عدة أساليب للتحقق من صدق هذا املقياس يف البيئة العربية منها:        
لكل بعد عند مستوى الدالل  2.62و 2.02ت قيمته بني صدق احملك حيث تراوح

، كما مت حساب الصدق التمييزي للتأكد من صدق هذا املقياس على التمييز 2.22ة
بني الفئات املختلفة ومدى قدرة هذا املقياس يف متييز األطفال املوهوبني دون غريهم 

ما يعين ان  2.22وهذا عند مستوى الداللة  20.02و 8.92وتراوحت قيمة "ت" بني 
 هذه القوائم متيز بصدق بني املوهوبني وبني غريهم.
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 . عينة اكدراسة:1.2    

مت توزيع املقياسني معا  على شكل كراسة واحدة على جمموعة من األساتذة بثالث      
مدارس ابتدائية متجاورة واتبعة ملقاطعة تربوية واحدة وكلها تقع يف بلدية برج الكيفان. 

نسخة  222ستاذ ملئ استمارة املقياسني لكل تلميذ وقد وزعت يف البداية طلب من األ
من كل مقياس على عدد من األساتذة الذين ابدوا موافقتهم املبدئية للتعاون مع 
الباحثتان. ومت شرح هدف البحث وطريقة ملئ استمـارة املقياسني ولكون العملية تتطلب 

الثالث مددان مهلة استالم املقياسني ملدة شهر  وقت وتزامنت مع فرتة امتحاانت الثالثي 
 62ـ استمارة واحتفظنا فقط ب 022كامل. بعد استالم استمارة املقياسني وفرزها اقصينا 

 استمارة لألسباب التالية:

 ترك بعض االستمارات فارغة دون ملئ -

 ملئ استمارة مقياس وترك اآلخر -

 إقصاء االستمارات غري اململوءة كاملة -

 قصاء االستمارات اليت تتضمن معلومات انقصة أو غري مفهومة عن التلميذإ -

 وهناك استمارات مل ت رد ألسباب جمهولة دون مربر. -

 اجلنس وزيع عينة الدراسة حسب املدرسة و ت (02اجلدول رقم )

 اجلنس سي امستعيلمدرسة   رأس اكسوطة مدرسة  مدرسة فرانن فمحي اجملموع
 ذكر 62 14 01 60
 أنثى 10 16 01 61
 اجملموع 21 01 61 21
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 منتقشمهت:.   نمتئج اكدراسة و 6.2   
 :0. منتقشة نمتئج اكيرضية 0.6.2

تنص الفرضية على أنه "هناك عالقة بني التفاعالت االجتماعية خارج املنزل ومواهب 
اعية األطفال"، والختبار هذه الفرضية مت حساب معامل بريسون بني التفاعالت االجتم

 خارج املنزل ومواهب األطفال. 

يبني درجة معامل االرتباط بريسون بني التفاعالت االجتماعية خارج (: 1اجلدول رقم )
 املنزل وأمناط ذكاء مواهب األطفال.

 االتجممتعي اكذايت موسيقي اجلسمي املكتين اكرايضي اكلغوي  

مبتر
اخ

6 

 453, 270, 270, 358, 480, 451, 442, بريسون
يمة ق

 .االحممتكية
,000 ,000 ,000 ,001 ,010 ,010 ,000 

 90 90 90 90 90 89 90 مج

يبينه اجلدول   كما  0,480و 002ن2كانت قيم معامل االرتباط ترتاوح ما بني       
( يف خمتلف أنواع الذكاء اليت يتميز هبا أفراد العينة، مع قيمة احتمالية تقل يف كل 2رقم )

، وهذا دال على وجود عالقة بني التفاعالت 22ن2 ـلة املقدر بمرة عن مستوى الدال
 االجتماعية خارج املنزل ومواهب االطفال.  

 :6. منتقشة نمتئج اكيرضية 6.6.2   

يف درجة التفاعل االجتماعي  وللتحقق من صحة الفرضية الثانية  واملتمثلة يف "هناك فروق
 اختبار "ت" ملتغري التفاعل االجتماعي .مع اآلخرين بني الذكور واالانث"، مت تطبيق 

يف درجة التفاعل االجتماعي مع اآلخرين بني الذكور  يبني الفروق (:6جلدول رقم )ا
 واالانث

عي
تما

الج
ل ا

فاع
الت

 

االحنراف  املتوسط احلسايب العدد اجلنس
 املعياري

 tاختبار 
t ddl  sig 

 815, 88 235,-  7,81842 39,7872 47  ذكور
 10,13207 40,2326 43  اانث
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متوسط حسايب  20الذكور مبجموع يتضح من النتائج اليت ابجلدول السابق أن      
متوسط  22، واالانث مبجموع 82820ن0واحنراف معياري يبلغ  0800ن26 ـيقدر ب

 ، فكانت قيمة "ت" 10,13207واحنراف معياري يبلغ   40,2326 ـحسايب يقدر ب
قيمة االحتمالية فقد بلغت ، أما 22ن2دالة عند مستوى الداللة  يمة، وهي ق235,-
ومبا ان هذه األخرية أكرب من مستوى الداللة فهذا يعين أنه ال توجد فروق بني  ،822ن2

 درجات التفاعل االجتماعي مع اآلخرين بني الذكور واالانث.

 :1. منتقشة نمتئج اكيرضية 1.6.2

هناك فروق حسب أمناط الذكاء واملتمثلة يف "وللتحقق من صحة الفرضية الثالثة 
واملواهب بني الذكور واالانث"، مت تطبيق اختبار "ت" ملتغري أمناط الذكاء واملواهب بني 

 الذكور واالانث. 

 . يبني الفروق حسب أمناط الذكاء و املواهب بني الذكور واالانث (:1اجلدول رقم )

هبة
واملو

كاء 
 الذ

منط
 

املتوسط  اجلنس 
 االحنراف املعياري ايباحلس

 tاختبار 

t ddl sig 

 اللغوي
 2,63103 5,2340 47 ذكور

-,786 88 ,434 
 2,96435 5,6977 43 اانث

 املنطقي
 الرايضي 

 2,52517 5,4043 47 ذكور
1,083 87 ,282 

 3,26145 4,7381 42 اانث

 املوسيقي
 1,70812 2,6809 47 ذكور

-,886 88 ,378 
 1,70434 3,0000 43 اانث

 املكاين
 2,18395 5,2766 47 ذكور

-,148 88 ,883 
 2,45806 5,3488 43 اانث

 اجلسمي
 احلركي 

 2,00923 4,5319 47 ذكور
1,469 88 ,145 

 2,32565 3,8605 43 اانث
 الذايت 

 الشخصي
 3,10977 6,6383 47 ذكور

-,392 88 ,696 
 3,40038 6,9070 43 اانث

االجتماعي )بني 
 الشخصي(

 2,75218 5,7660 47 ذكور
-,692 88 ,491 

 2,32565 6,1395 43 اانث
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املتوسطات احلسابية للذكور واالانث واالحنراف  2جلدول رقم تظهر النتائج اب 
لكل منط. وهي قيم دالة  املعياري حسب كل منط من امناط الذكاء واملواهب و قيم "ت" 

هذه االحتمالية لكل منط يتضح لنا أن ، ومن خالل قيمة 22ن2عند مستوى الداللة 
األخرية أكرب من مستوى الداللة فهذا يعين أنه ال توجد فروق يف أمناط الذكاء واملواهب 

 .بني الذكور واالانث

 :4. منتقشة نمتئج اكيرضية 6.6.2

اهب والتفاعالت االجتماعية تنص الفرضية على أنه "هناك عالقة بني بعض أمناط املو 
خارج املنزل"، والختبار هذه الفرضية مت حساب معامل بريسون بني التفاعالت 

 االجتماعية خارج املنزل ومواهب األطفال.

  التفاعل االجتماعيو يبني العالقة بني خمتلف املواهب  (:6اجلدول رقم )

 املكتين اكرايضي اكلغوي أمنتط املواهب
 اجلسمي
 وسيقيامل احلركي

اكذايت 
 االتجممتعي اكشخصي

اكميتعل 
االتجممتعي 

 خترج
 املنزل

 0,44 0,70 0,67 0,47 0,44 0,69 73, 0 1 اكلغوي
 0,45 0,67 0,69 50, 0 0,60 0,70 1 0,73 اكرايضي
 0,48 0,57 0,64 0,49 0,67 1 0,70 0,69 املكتين

 0,36 0,55  0,54 0,37 1 0,67 0,60 0,44 اجلسمي احلركي
 0,27 0,39 0,40 1 37, 0 49, 0 0,50 0,47 وسيقيامل

 0,69 0,74 1 0,40 0,54 0,64 0,69 0,67 اكشخصياكذايت 
 0,45 1 0,74 0,40 0,55 0,57 0,67 0,70 االتجممتعي

 90 90 90 90 90 90 89 90 اجملموع

 كما يبينه اجلدول رقم0,74 و 002ن2فكانت قيم معامل االرتباط ترتاوح ما بني       
( يف خمتلف أنواع الذكاء اليت يتميز هبا أفراد العينة، مع قيمة احتمالية تقل يف كل مرة 6)

، وهذا دال على وجود عالقة بني التفاعالت 22ن2عن مستوى الداللة املقدر ب 
وبني أمناط املواهب مع بعضها البعض.  حيث  االجتماعية خارج املنزل ومواهب األطفال

نمط اللغوي وكل من الرايضي، املكاين، الذايت الشخصي وجد ارتباط قوي بني ال
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واالجتماعي. كما لوحظ وجود ارتباط قوي بني الرايضي وكل من املكاين، الذايت 
الشخصي واالجتماعي. أما النمط املكاين فجاءت العالقة قوية بينه وبني اجلسمي احلركي 

 عي.والذايت الشخصي. وعالقة قوية بني الذايت الشخصي واالجتما

لقد سجل النمط املوسيقي أضعف االرتباطات بينما متيز النمط الذايت الشخصي مبعامل 
 ارتباط مرتفع بينه وبني مقياس التفاعل االجتماعي خارج املنزل.

 منتقشة عتمة كلنمتئج: 

جاءت نتائج هذه الدراسة مؤكدة على وجود عالقة بني أمناط الذكاء واملواهب      
خمتلف التفاعالت االجتماعية خارج املنزل. وعليه يبقى االحتكاك حسب قوائم جاردنر و 

 الدائم واملستمر مع اآلخرين ضرورة حيوية لتفتح املواهب لدى األطفال.  

لقد أشار العديد من الباحثني على أمهية توظيف تقييم مواهب األطفال وخمتلف      
يم للطفل. ويشري يف هذا الصدد أمناط الذكاء يف جممل النواحي املساعدة على النمو السل

إىل أن هناك العديد من االسرتاتيجيات ( ,T.Armstrong 1994)توماس أومسرتونج 
التدريسية اليت ميكن حتديدها و اللجوء إليها يف ضوء هذه الذكاءات حيث توجد 
اسرتاتيجيات  حمددة تصلح لالستخدام مع كل منط من أمناط املواهب كما تتحدد بناءا 

 ط الذكاء السائد لدى الفرد.على من

لقد متيز هذا العصر بطغيان وسائل االتصال اجلماهريية وقوة انتشارها، إىل جانب     
االنرتنيت ووسائل التسلية االليكرتونية وتفاقمت معه ظاهرة انطواء الطفل و انعزاله عن 

ذه اآلخرين من ذويه وأقرانه، حىت صار يقضي الساعات الطوال وهو قابع أمام ه
األجهزة. جاءت يف هذا الصدد دراسة العلماء والباحثني النفسانيني واالجتماعيني وغريهم 
مؤكدة على دور ما أمسوه ابلذكاء الطبيعي الذي هو حاصل آتلف الطفل مع عناصر بيئته 

( ,L.Wilson 1998االجتماعية الطبيعية. تقر يف هذا الصدد الباحثة ليسلي ولسون )
يتناول إدراك تلك األمناط يف عالقتها ابلعناصر املختلفة يف الطبيعة  أبن الذكاء الطبيعي

ويتسم أوالئك األطفال الذين يتميزون هبذا النمط من الذكاء ابهتمامهم ابلنوعيات 
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األخرى من املخلوقات، واهتمامهم ابلبيئة العامة وما هبا من ظواهر طبيعية إىل جانب 
سية ويكونون على دراية جيدة ابلبيئة احمليطة هبم  ذلك يبدون اهتماما عال ابملواد الدرا

 (2006وما ينتاهبا من تغريات.)عادل، 

يف اخلالصة نصل إىل خالصة مفادها أن جممل التفاعالت االجتماعية للطفل يف      
حياته االجتماعية من أهم املتغريات النفسية االجتماعية واالجتماعية يف تكوين وتنمية 

دى الطفل يف سن ما قبل التمدرس والتمدرس على حد سواء. وهلذا املواهب والذكاء ل
علينا االهتمام كمختصني وكفاعلني وكشركاء يف العملية الرتبوية هبذا البعد النفسي 
االجتماعي واالجتماعي الذي نعتربه من أهم املصادر األساسية لتفتح ومنو مواهب 

 األطفال.   
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دى أعضتء هيئة تعلية برانمج تدرييب مقرتح  كمنمية كيتاي  اكمدريس اكيطعتل كف
 اكمدريس غري اكرتبويني جبتمطعة اب

 د. حممد أمحد مرشد القواس ، د.سلوى حيىي حممد احلداد         

 جامعة اب –كلية الرتبية 

 ملخص اكدراسة :

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على فاعلية برانمج تدرييب مقرتح  لتنمية 
غري الرتبويني جبامعة اب، أعضاء هيئة التدريس  الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال لدى

شبه التجرييب ذو اجملوعة الواحدة بقياس قبلي  التجرييب بتصميم املنهج خدامومت أست
( عضوا  من أعضاء 09من )الدراسة عينة  نتلتحقيق أهداف الدراسة؛ وتكو  وبعدي

ي لقياس أختبار حتصيلالربانمج املقرتح، كما مت إعداد دريبيهم على مت ت هيئة التدريس
لعينتني  ت جلة البياانت أحصائيا  ابستخدام اختبارمت معاة للتدريس، و عرفيامل الكفاايت
وق الربانمج التدرييب، وقد دلت النتائج على وجود فر  ، ومربع إيتا لقياس فاعليةمرتبطتني

االختبارين القبلي  درجات أعضاء هيئة التدريس يف ذات داللة إحصائية بني متوسطي
فاعلية الربانمج التدرييب لتنمية   والبعدي يف كفاايت التدريس الفعال، ودلت النتائج على

قدم الباحثان جمموعة من التوصيات من أمهها : كفاايت التدريس الفعال املعرفية، و 
جلميع أعضاء هيئة لتنمية كفاايت التدريس الفعال  عقد دورات تدريبية االستمرار يف 

 .اجلامعة التدريس يف

 .كفاايت التدريس الفعال ،ريسانمج تدرييب، أعضاء هيئة التدبر اككلمت  امليمتحية: 

Abstract 

 This study aimed at identifying the effectiveness of training 
program for developing the cognitive competences of effective 
teaching among non-education faculty members in Ibb 
University. The experimental Methodology was selected and the 
‘one group, Pre-test, Post-test Design’ was used.  The study was 
carried on faculty members who were training and the sample for 
the present study considered of (26) participants. Data were 
collected using achievement test and the collected data were 
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analyzed using paired samples “t” test. The findings of the study 
revealed that there were statistically significant differences among 
mean scores of the group in pre-test and post-test in 
achievement. That means the effectiveness of training program 
for developing the cognitive competences of effective teaching. 
The researchers recommended that conducting training programs 
for developing effective teaching competences for others non-
education faculty members.    

Keyword: Training Program, Faculty Members, Competences 
of Effective Teaching 

 :اكدراسةمقدمة 

يعترب التعليم اجلامعي ركيزة اساسية يف اعداد خمرجات مؤهلة تليب متطلبات              
ويعتمد التعليم اجلامعي على كفاءة العمليات اليت تتم خالله ومنها   واحتياجات اجملتمع،

أعضاء هيئة التدريس  لتزويد الطلبة  ابملعارف واملهارات يف  عملية التدريس اليت ميارسها
شىت اجملاالت والتخصصات،  ويف ظل التطورات احلديثة التقنية والتكنولوجية مما زاد 
االهتمام بعملية التدريس وتنوع اسرتاتيجياته؛ الن فاعلية اكتساب الطلبة للمعارف 

ومدى استخدام االستاذ طرائق  واملهارات يعتمد على طريقة التدريس املستخدمة
عد القيام ابلتدريس مهمة شاقة ملعظم أعضاء ، ياتيجيات تدريسية حديثة ومتنوعةواسرت 

اءات هيئة التدريس غري الرتبويني وذلك لضعف املعرفة بطرق التدريس املختلفة وإجر 
رت احلاجة ، ونظرا  ألمهية توصيل املعرفة وتبسيطها للطلبة ظهتنفيذها يف املوقف التعليمي

، وضرورة اكتساهبم معارف حول هذه التعليم الفعال امللحة لتدريبهم على كفاايت
 الكفاايت.

حيث ارتبطت مكانته  ؛ة التدريس العمود الفقري للجامعةكما يعد عضو هيئ     
كما ان تطورها مرهون  ، ومسعتها العلمية ترتبط ابداءات أعضاءها،مبكانتها وقوهتاوقوته 

 (. Ganice. H, 1995,1130 ويره، وجتدده الدائم علميا  وتدريسيا  )بكفاءته وتط

إن التنمية املستدامة ألعضاء هيئة التدريس أتين من استهداف جتديد وتطوير 
أدائهم املهين، ورفع اجلودة التدريسية واالرتقاء بقداراهتم أبساليب متنوعة هلا صفة الشمول 

أكدت دراسة حيث  ،(222، 0229)احلريب، يف والتكامل واالستمرارية واملرونة والتك
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على وجود عالقة إرتباطية بني اجلودة النوعية يف التعليم وتطوير األداء  (0226رضوان )
 املهين ألعضاء هيئة التدريس وتطور اداء املتعلمني.

ويشري مفهوم كفاايت األستاذ اجلامعي إىل مهارته يف تقدمي املعرفة حبيث يصبح أكثر    
مع طالبه وعملية التدريس مبا يؤثر يف الناتج املعريف والرتبوي املتوقع )عماشة،  فاعلية

لذلك فإن التدريب من أكثر الربامج اليت أتخذ هبا اجلامعات العاملية واحمللية  (؛0220
 لتنمية أعضاء هيئتها التدريسية ابعتباره العملية احليوية يف جمال التنمية املهنية املستمرة؛

ويعمل على حتسني معادالت أدائهم، واالرتقاء بقيمهم )عبد  معلوماهتم،حيث جيدد 
 (.22ه،2200الغفار،

إن تطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة حيتاج إىل وضع خطط        
اسرتاتيجية، وبرامج تدريبية متخصصة لتزويدهم بكفاايت التدريس واسرتاتيجياته احلديثة 

م يف إكساب طالهبم املعارف واملفاهيم واملهارات بفاعلية، حيث يعد اليت تساعده
 التدريب أثناء اخلدمة عصب احلياة املهنية ألعضاء هيئة التدريس. 

 (0222(، ) شحاتة،  0222، )الغامدي، (Harris, 1980) هاريسيؤكد  و      
عي احتياجات عضو ان التنمية املهنية جيب أن ترتجم من خالل برامج تدريبية خمططة ترا

  .هيئة التدريس بغية حتسني أداء كل فرد منهم 

 مشكلة اكدراسة:

إن التطور املعريف املتسارع يف اسرتاتيجيات التدريس وألياته أدى إىل تغري النظرة          
اجلامعة  طلبةكما ينتقد غالبية  إىل العملية التعليمية وضرورة مواكبتها للتطور احلادث،

ومن  الفروق الفردية لديهم من أعضاء تدريس الكليات غري الرتبويني،ضعف مراعاة 
 خالل عمل الباحثان يف اجلامعة كأعضاء هيئة تدريس الحظا كثرة شكاوي الطلبة يف

الكليات غري تربوية من األساليب اليت ميارسها أعضاء هيئة التدريس عند تدريسهم وأن 
م ال يستطيعون ايصاهلا هلم واليت غالبا يتم األساتذة متمكنني من اجلانب العلمي اال اهن

التدريس  ابستخدام طريقة احملاضرة،  وكذلك  شكوى الطلبة من طريقة تقومي تعلمهم اليت 
ومن خالل عمل الباحثان  تقليدية ترتكز على االختبارات،  ما زالت تستخدم طرق

هيئة التدريس يف  كمدربني يف اجلامعة ومن خالل دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء
التدريس هيئة ظهرت من امهها  احتياجات أعضاء   االحتياجاتند حتليل اجلامعة، وع
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ل مع لتدريبهم على مهارات التدريس الفعال لتوظيفها داخل القاعة الدراسية والتعام
 املستوايت املختلفة لطالهبم

 ،Latchem & Jung ,2010)وأشارت عديد من الدراسات كدراسة )  
( إىل ضرورة التدريب املستمر لعضو هيئة 0222 )أبو خطوة، ،(0222دبيان،)ال

اإلجابة التدريس طوال حياته املهنية ، وبناء  على ذلك فإن مشكلة الدراسة تنحصر يف 
 األسئلة التالية: على 

ما كفاايت التدريس الفعال اليت ينبغي أن يكتسبها أعضاء هيئة التدريس يف  -1
 جبامعة إب؟ الكليات غري الرتبوية

مقرتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة ما مالمح برانمج تدرييب  -2
 التدريس غري الرتبويني جبامعة إب؟

يس غري الرتبويني ما مستوى كفاايت التدريس الفعال املعرفية لدى أعضاء هيئة التدر  -3
 ؟جبامعة إب

التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة ما فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح لتنمية كفاايت  -4
 التدريس غري الرتبويني جبامعة اب ؟

 اكدراسة: ةفرضي

درجات أعضاء  متوسطي( بني 22ن2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 .البعدي يف كفاايت للتدريس الفعالهيئة التدريس جبامعة إب يف القياس القبلي و 

 إىل:لية احلاهدفت الدراسة أهداف اكدراسة: 

بناء برانمج تدرييب مقرتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس  -
 غري الرتبويني جبامعة اب.

التعرف على فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى  -
 أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة اب.

 ر أمهية الدراسة من خالل األيت:تظهأمهية اكدراسة:   

 وما هلا من دور يف املتعلق بكفاايت التدريس الفعال أمهية موضوع الدراسة ،
 االرتقاء بعملية التدريس وارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة.
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  جدة الدراسة وتركيزها على كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس
 غري الرتبويني.

  ها برانمج تدرييب لكافة أعضاء هيئة التدريس يف كفاايت التدريس الفعال توفري
 املختلفة.
  اهتمام جامعة إب يف خطتها االسرتاتيجية بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف

 الكليات يف ضوء معايري اجلودة حيث يعد هذا الربانمج ترمجة ملا تطمح به اجلامعة. 

 لدراسة على:اقتصرت احدود اكدراسة:        

  جبامعة إب خالل الفصل غري تربوية  يف الكليات أعضاء هيئة التدريسعينة من
 م.0220-0229األول من العام الدراسي 

  كفاية التخطيط اآلتيةأقتصر الربانمج التدرييب على الكفاايت التدريسية :
كفاية طرح -كفاية إدارة القاعة الدراسية   -كفاية تنفيذ طرق التدريس الفعال  -للتدريس
  .كفاية التقومي وبناء االختبارات  -األسئلة

  :إتجرائيت   مصيلحت  اكدراسة  
 :مقدار التغري الذي حيدثه الربانمج التدرييب املقرتح يف تنمية مهارات  اكيتعلية

التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة اب ويقاس هذا التغري من خالل مربع 
 إيتا لقياس األثر.

  جمموعة من املعارف واألنشطة اليت يتدرب عليها عضو هيئة  انمج اكمدرييب:اكرب
 .دريس الفعال مبا ينعكس على أدائهالتدريس جبامعة إب هبدف تنمية مهاراته يف الت

 :( أبهنا" جمموعة العمليات 6 ،0222عرفها الزهراين ) كيتاي  اكمدريس اكيطعتل
نشاطه التعليمي داخل وخارج حجرة الدراسة  السلوكية التدريسية اليت يظهرها املعلم يف

 لتحقيق أهداف املادة اليت يقوم بتدريسها".

جمموعة من املعارف والعمليات والسلوكيات التدريسية اليت ككيتاي  اكمدريس:  ت  اتجرائي   
ميارسها أعضاء هيئة التدريس عند التدريس واملتمثلة بكفاية التخطيط، والتنفيذ، وادارة 

  رح االسئلة وكفاية تقومي تعلم الطلبة.القاعة، وط

 أحد األعضاء القائمني بشؤن التدريس اجلامعي يف : عضو هيئة اكمدريس
الكليات غري تربوية جبامعة إب من محلة الدكتوراه من ذوي الرتب العلمية املختلفة 

 أستاذ مساعد(. –أستاذ مشارك  -)أستاذ
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 :اإلطتر اكنظري كلدراسة

 اكمدريس اكيطعتل: 

االبتكار، يهتم التعليم اجليد يف عصر املعرفة بتشجيع الطالب على اإلبداع و      
، والتعليم الذايت املستمر؛ مما يستوجب تطوير املؤسسات التعليمية واستخدام التكنولوجيا

، وتوجيه الربامج واملقررات ا املؤسسية وفاعليتها التعليميةمن خالل النهوض بقدراهت
ل وإكساب اخلريج رف واملهارات اليت تتوافق مع متطلبات سوق العمالدراسية لتنمية املعا

. وأن من األهداف األساسية يف ه من مواكبة التغريات املستقبلية، اليت متكناملرونة الكافية
التدريس اجلامعي بصفة عامة بصفة خاصة تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختالف 

 عي وتنمية مهاراهتم التدريسية الفعالة)حيىي،ختصصاهتم العلمية مهارات التفكري اإلبدا
0222 ،2 .) 

 كيتاي  اكمدريس اكيطعتل: 

يعد التدريس حجر الزاوية ابلنسبة لتحقيق أهداف العملية الرتبوية، فعلى أساسه      
يتحقق القصد من عملية التعليم والتعلم وبذلك تكون خمرجات العملية التعليمية والرتبوية 

( كفاايت التدريس الفعال أبهنا "جمموعة 00، 0226طناوي)إجيابية، ويعرف ال
السلوكيات التدريسية الفعالة اليت يظهرها املعلم يف نشاطه التعليمي هبدف حتقيق أهداف 

وتظهر هذه السلوكيات من خالل املمارسات التدريسية للمعلم يف صورة  ،معينة
قة والسرعة يف األداء والتكيف مع استجاابت انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الد

 وترتكز الكفاايت التدريسية الفعالة على بعدين مها: ظروف املوقف التعليمي"،

 اإلاثرة الفكرية. البعد األول: -

 البعد الثاين: الصلة االجيابية بني املعلم واملتعلم.  -
 :أسس كيتاي  اكمدريس اكيطعتل 

ريس الفعال تقوم على األسس ( أبن كفاايت التد90 -92ن 0228ذكر عطية )    
 اآلتية :

إجيابية املتعلم، ومشاركته يف التعلم فكلما كان املتعلم إجيابيا  ومشاركا  يف عملية  .2
 .التعليم كان التدريس فعاال  
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أن يتأسس التعلم اجلديد على اخلربات السابقة للمتعلم مبعىن أن يستحضر  .0
 .يد وعلى املدرس أن يهيئ لذلكاملتعلم خرباته السابقة ذات الصلة ابلتعلم اجلد

 .إشعار املتعلمني حباجاهتم إىل التعلم ملا يوفره ذلك من زايدة دافعيته حنو التعلم .2
إشراك أكثر من حاسة لدى املتعلم يف عملية التعلم ألن فعالية التعليم ترتفع  .2

 .بزايدة نوافذ التعلم
 .مالءمة مادة التعلم قدرات املتعلمني، واتصاهلا حباجاهتم .2
 .أن يكون املتعلم حمور العملية التعليمية وأن ال يقتصر دوره على التلقي .9

 ميهوم اكمدريب:

ملني املهارات املرتبطة هو جهد تنظيمي خمطط يهدف لتسهيل اكتساب العا      
، وذلك يتم من خالل احلصول على املعارف اليت تساعد على حتسني األداءابلعمل و 

وهو ما مت تنفيذ  وممارستها يف الواقع العملي للمتدربني، التنفيذ اليت مت التدرب عليها
 .(2666 ألياته يف الدراسة احلالية )الطعاين،

جمموعة من األنشطة اليت هتدف إىل تصميم وتنفيذ أمت إسرتاتيجية اكمدريب فهى:   
جمموعة من املمارسات والسياسات املتعلقة بتدريب املوارد البشرية املتجانسة داخليا  

قيق أهداف املنظمة طريقة اليت من خالهلا حتقق رأس مال بشري يساهم يف حتابل
وقد مت استخدام جمموعة من األساليب  ،(0، 0228 )الشرعة، اإلسرتاتيجية

والنشاطات التدريبية املشار إليها يف فعاليات تنفيذ الربانمج التدرييب املقرتح للدراسة 
 احلالية.

 :التنمية املستدامة للكقاايت الضرورية لعضو هيئة تظهر أمهية يف  أمهية اكمدريب
( إىل أن اجلامعات 0220 ويشري )أبو وطفة، التدريس لنموه املهين واألكادميي،

العربية أنشئت ما يسمى الشبكة العربية للتطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس 
 ل:ابجلامعات العربية مقرها األسكندرية وهتدف إىل تعزيز كفاايهتم من خال

 .تنظيم ورش تدريبية وعقد ندوات وحلقات تطويرية  -

 .انشاء مركز اقليمي للتدريب والتطوير املهين -
 اكدراست  اكستبقة:

كثري من تعددت الدراسات اليت أجريت على أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات يف    
هتمت دراسات أ دافها وأجراءاهتا وهنا سنركز على، وتنوعت أهالدول العربية واألجنبية
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ابلربامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات والتحقق من فاعليتها 
 ومنها:

اليت توصلت إىل فاعلية برانمج مقرتح لتنمية كفاايت ( 6111سالمة ) ،احلليب -
أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز يف ضوء معايري اجلودة الشاملة يف اجملاالت 

 الشخصية والبحثية وخدمة اجملتمع وركزت على مهارات العرض الفعال.املهنية و 

اليت هدفت إىل بناء برانمج ( Newland,elt,2006دراسة نوالند وأخرين ) -
لتغيري قائم على إحتياجات أعضاء هيئة التدريس ابملركز الطيب جبامعة نرباسكا ملواجهة ا

 إدارة التدريس يف جمموعات صغرية،، وهذا االحتياج ظهر يف الذي حدث يف مناهج املركز
ومهارة احملاضرة، وتقومي الطالب وكتابة االختبارات، وأظهرت النتائج فعالية الربانمج يف 

واستخدام  ،ملصغر والتدريس للمجاميع الكبريةحتسني أداء األعضاء يف التدريس ا
 .والتدريس حبل املشكالت ،التكنولوجيا ابلتدريس

 هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج توليفي تدرييب يف اليت( 6112دراسة سويدان) -
وذلك بتقدمي برانمج دمج  ،للهيئة املعاونة جبامعة القاهرة إكساب مهارات التدريس الفعال

 ،التدريس الفعال املعريف واألدائيبني التدريب التقليدي والتدريب اإللكرتوين على مهارات 
استخدام بطاقة ، ومت عيدين محلة املاجسترياهليئة املعاونة من امل وطبق الربانمج على

وكان من أهم نتائج الدراسة ان الربانمج لىب  ،واختبار حتصيل ملعرفة الفاعلية ،املالحظة
ية مت ، وظهر التحسن املهين لديهم من خالل نقد واثراء مواقف تدريساحتياجات العينة

يب جلميع أعضاء التدريس أوصت الدراسة ابستمرار التدر تطبيقها داخل قاعة التدريب، و 
 ألثرها يف حتسن األداء .

اليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج تدرييب  (6114دراسة أبو اكشيخ ) -
العليا مصمم وفق املدخل لتحسني األداء التدريسي يف جامعة عمان للدراسات 

ة وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية وليست دالة إحصائيا  يف فاعلي ،النمظومي
واختلفت ابختالف التخصصات ومل يكن  الربانمج يف جمال طرق التدريس والتقنيات،
 للرتبة العلمية لألعضاء أثر يف فروق التحسن.

اليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج لتنمية قدرات ( 6112دراسة متتم،عيييي) -
انمج يليب أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف ضوء احتياجاهتم من خالل تقدمي بر 

احتياجاهتم القائمة يف ثقافة اجلودة، ومت استخدام بطاقة املالحظة واستبانة لرصد 
، سب املعريف من الربانمج التدرييباالحتياجات واختبار حتصيل معريف لتحديد مستوى الك
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اء ، وحتسن يف األداملعريف يف موديول ثقافة اجلودة وتوصلت النتائج إىل ارتفاع التحصيل
واوصت الدراسة بضرورة تقدمي برامج تدريبية يف جماالت  ،ن خالل نتائج املالحظةالعام م

، وعمل قناة اتصال بني املدربني واملتدربني هيئة التدريس ويف ضوء احتياجاته عمل عضؤ
 لالثراء والتوسع .

وهدفت الدراسة التعرف إىل فاعلية برانمج تدرييب  (6101دراسة امليريف )   -
اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات التدريس الفعال لدى مقرتح قائم على 

وتوصلت الدراسة إىل وجود  ،الطالب املعلمني ختصص علوم طبيعية جبامعة أم القرى
فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات كل من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف 

 التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظةن وذلك يف
 تعزى للربانمج التدرييب .

اليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج تدرييب  (6100، اكسطعدين)دراسة حسني -
مقرتح يف حتقيق االحتياجات التدريبية يف حتقيق االحتياجات املهنية ألعضاء هيئة 

وأظهرت النتائج تطور مستوى عينة التدريس ابجلامعات العربية يف عصر املعلوماتية، 
أعضاء هيئة التدريس يف حماور الربانمج التدرييب وتفاعلهم مع مكوانته بصورة إجيابية 

 والرغبة يف إثراءه وتوسيعه .

برانمج مقرتح قائم  واليت هدفت إىل معرفة فاعلية (6101دراسة)أبو خيوة، -
التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء على التدريب اإللكرتوين عن بعد يف تنمية بعض مهارات 

هيئة التدريس،املؤمتر الدويل الثالث للتعليم اإللكرتوين والتعلم  عن بعد، واليت كان من أهم 
توصياته وضع جدول مزمن للدورات التدريبية وضرورة التزام اجلامعة بتنفيذها لرقي العملية 

 التعليمية .

راسات السابقة يف عملية الربط بني وقد أستفاد الباحثان من اإلطار النظري والد  
متغريات الدراسة احلالية وبناء الربانمج التدرييب، واختيار عينتها وإعداد أدواهتا ومعاجلة 

 نتائجها.

 إتجراءا  اكدراسة:

التجرييب للكشف عن فاعلية الربانمج التجرييب  املنهج  الباحثانأعتمد : اكدراسة نهجم   
ة الواحدة واالختبار القبلي والبعدي ابعتباره أحد التدريب كمتغري مستقل للمجوع
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األساليب  املتبعة بشكل واسع يف البحوث الرتبوية كما يعد املنهج املالئم ألهداف 
 .للدراسة احلالية

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف  :اسة وعينمهتممع اكدر جم
يف الفصل األول من امعة اب دريب خبطة جتربوية جبامعة إب املستهدفة للت غريليات الك

كلية الطب البشري، وكلية طب األسنان، وكلية )وهي  م0220 -0229 عامالعام ل
 العلوم، وكلية الزراعة(. 

متدراب  من أعضاء هيئة التدريس يف الكليات  09تكونت عينة الدراسة من  ينة الدراسة ع
كلية الطب البشري، وكلية طب وهي )فة لتدريب كادرها التدريسي غري تربوية املستهد

حيث مت اختيارهم ة(. حيث مت اختيار العينة قصداي األسنان، وكلية العلوم، وكلية الزراع
 من خالل رفع قيادة الكليات ابملتدربني الراغبني اباللتحاق ابلدورة التدريبية. 

 دوا  اكدراسة:مواد وأ

 اآلتية:وات أبعداد األد الباحثانلتحقيق أهداف الدراسة قام 

 . اختبار حتصيل اجلانب املعريف لبعض مهارات التدريس الفعال -0  التدرييب الربانمج -2

 :إعداد أدوا  اكدراسة

: يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة فقد إعداد اكربانمج اكمدرييب املقرتح :أوال  
 مت القيام ابخلطوات التالية: 

 ييب املقرتحام من الربانمج التدر اهلدف الع . 
 خلاصة للربانمج التدرييب املقرتحاألهداف ا . 
  .حمتوى الربانمج التدرييب املقرتح 
  .تصميم الربانمج املقرتح 
  .األنشطة التدريبية 
 مة يف الربانمج التدرييب املقرتحأساليب التقومي املستخد . 
 املدة الزمنية لتنفيذ الربانمج . 
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 . حضبط اكربانمج اكمدرييب املقرت    
( كفاايت أساسية إىل قائمة 9لباحثان بتحويل قائمة الكفاايت )قام ا-أ

ومن مث قام بتوزيعها على عينة البحث للتعرف على أكثر  ،ابالحتياجات التدريبية
ووجد الباحثان أن أكثر احتياجاهتم التدريبية    ،ايت القائمة اليت هم حباجة إليهاالكفا

  - كفاية التقدمي والتهيئة للدرس  - تخطيط للتدريسكفاية ال -كانت الكفاايت التالية:
كفاية   - كفاية إدارة القاعة الدراسية  - كفاية صياغة وطرح األسئلة  - كفاية التنفيذ

  .التقومي
 وبناء عليه فقد قام الباحثان بوضع أهداف الربانمج املقرتح كالتايل: 

 رفية ألعضاء هيئة التدريس.: إكساب كفاايت التدريس الفعال املعاهلدف اكطعتم كلربانمج
 :األهداف اخلتصة كلربانمج

 لتدريس ختطيطا سليما .لأن خيطط عضو هيئة التدريس  -

 أن يقدم عضو هيئة التدريس مقرتحات لتهيئة مناسبة للدرس اجلديد. -

 أن يوظف عضو هيئة التدريس طرق تدريس فعالة لتنفيذ الدرس بتمكن. -

 يدة ويطرحها أبسلوب سليم.عضو هيئة التدريس األسئلة اجلأن يصيغ  -

عضو هيئة التدريس القاعة الدراسية وحيل املشكالت احلادثة داخل أن يدير  -
 القاعة الدراسية.

أن يقوم عضو هيئة التدريس بعملية التقومي أبنواعها املختلفة ابسلوب علمي  -
 سليم.

م مراحل : يعد حمتوى الربانمج التدرييب من أهحمموى اكربانمج اكمدرييب املقرتح -ب
، وقد ألهداف اخلاصة للربانمج التدرييب، ويتم حتديده يف ضوء اختطيط الربانمج التدرييب

 : ليروعي يف اختيار حمتوى الربانمج التدرييب وإعداده ما ي

 . والقدرة على حتقيقها لدى املتدربمالئمة حمتوى الربانمج لألهداف  -

ها مهنيا  لكفاية املطلوب تنميتمشولية حمتوى الربانمج على مجيع جوانب اخلربة وا -
  .وأكادميياَ 

 التنوع واملرونة حبيث يسمح ابلتعديل والتطوير.  -

 . التدرج من السهل إىل الصعب -

  م كل متدرب وفق إمكاانته وقدراته، حبيث يتعلاة الفروق الفردية بني املتدربنيمراع -
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 . القابلية للتقومي املستمر -
، مت داف الربانمج التدرييب واحملتوىهيف ضوء أ :اكربانمج املقرتح تصميم -ج

األهداف اخلاصة اختيار طرق وأساليب التدريس اليت تناسب احملتوى وتؤدي إىل حتقيق 
وتوفر املعينات ، ومدى تنوع طبيعة املتدربني وقدرات املدربني، مع مراعاة والعامة للربانمج

احملاضرة، واملناقشة  يعة املكان املعد للتدريب، ومت استخدام، وطبالبصرية والسمعية
  .، والتعلم التعاوينوالنقاش املفتوح، والعصف الذهين، واحلوار املوجهة
 من ألوان النشاط اليت وجهت للمتدربني :  األنشية اكمدريبية : 

 التقومي الذايت (  ،) أوراق العمل، التقرير الفردي *األنشطة الفردية     

   .ن يف حتضري خطة توصيف مقرر دراسيأنشطة عملية يتدرب عليها املتدربو  *   

العروض  -حل املشكالت -* إعداد الدروس وفق طرق التدريس )التعليم التعاوين
 العملية( . 

 تنوعت طرق تقومي الربانمج التدرييب كالتايل: تقومي اكربانمج اكمدرييب املقرتح: -د

 .ج التدرييب حول موضوعات الربانماختبار قبلي للتعرف على خلفية املتدربني -
 . املتدربني من الربانمج التدرييب اختبار بعدى للتعرف على مدى استفادة -
مت تقومي املتدربني أثناء الربانمج التدرييب من خالل أوراق العمل اجلماعي وورش العمل  -

لفردي واليت قام الباحث ، وأوراق العمل ااعية والتفاعل داخل قاعة التدريباجلم
 . بتحليلها

: مت عرض النسخة املبدئية من الربانمج املقرتح ط اكربانمج اكمدرييب املقرتحضب -ه
على اخلرباء املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس يف ضوء استمارة االحتياجات 

 : من اآليتالتدريبية للتأكد من سالمته وصالحيته للتجريب النهائي من أجل التأكد 
 حتقيقها ومشوله لكل العناصر.  سالمة األهداف املصاغة وإمكانية -
 . أهداف الربانمج التدرييب املقرتحمالئمة أساليب التدريس لتحقيق  -
 . ة تنظيم احملتوى ووحداته لألهدافمالئم -
 . ناسبة األنشطة والوسائل املقرتحةم -
 .  مناسبة أدوات التقومي -
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توى الربانمج واجلدول التايل يوضح حموقد مت تنفيذ املالحظات اليت أبداها احملكمون 
 التدرييب.

 حمموى اكربانمج اكمدرييب املقرتح :(0تجدول )

 احملموى               اكزمن  اجللسة اكمدريبية
ميتهيم أستسية يف اكمدريس 

 اكيطعتل 
001 
 دقيقة 

 –قواعد اكطعمل وتوزيع املهتم واملسؤوكيت   –أهداف اكربانمج 
اكمغذية  -اكمطعزيز -ميتهيم أستسية يف اكمدريس اكيطعتل )اكمهيئة

 اكراتجطعة(
 011 كيتية اكمخييط 

 دقيقة 
 كمتبة اهداف سلوكية  –صيتغة اهداف عتمة  –توصيف مقرر 

 حتديد أستكيب ووستئل وأنشية. -
كيتية اكمنييد ومنتذج كيرق 

 اكمدريس اكيطعتل
601 
 دقيقة

اكمطعلم  -طريقة حل املشكال  -طريقة اكطعصف اكذهين
خيوا  -مبتدىء  -أسس ) ليةاكمجترب املطعم –اكمطعتوين 

 عيوب( –مميزا   - تنييذ
 كيتية طرح األسئلة -

كيتية إدارة اكقتعة  –
 اكدراسية

601 
 دقيقة 

 - طريقة اكمطعتمل مع إتجتاب  املمطعلمني -مطعتيري اكسؤال اجليد
مواصيت  اكبيئة اكمطعليمية  -امنتط ادارة اكيتعة اكدراسية

 هتاملشكال  اكصيية وأستكيب مطعتجلم -املنمجة
 601 اكمقومي وإعداد االخمبترا 

 دقيقة 
مطعتيري كمتبة  –صيتغة األسئلة  - أنوع اكمقومي - ميهوم اكمقومي
 موضوعي(  -أنواع األسئلة )مقتيل - االخمبترا 

 
قام الباحثان ابلتنسيق مع مركز التطوير وضمان اجلودة جبامعة إب كون تدريب  -و

املركز للقيام بعملية التدريب الفعلي لعينة أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة ضمن أنشطة 
 الدراسة.

 االخمبتر اكمحصيلي املطعريف ككيتاي  اكمدريس اكيطعتل::اثنيت  

مت إعداد اختبار حتصيلي يف اجلانب املعريف املرتبط بكفاايت التدريس الفعال، املتضمنة   
 يف قائمة املهارات، وفقا  للخطوات اآلتية: 

االختبار إىل قياس مستوى عينة الدراسة من يهدف : ترحتديد اهلدف من االخمب -
يف اجلانب املعريف املرتبط مبهارات التدريس الفعال  أعضاء هيئة التدريس جبامعة إب

 اليت يشملها الربانمج املقرتح.
أسئلة  مت صياغة بنود االختبار على شكلصيتغة ميردا  االخمبتر:  -

فر يف هذا النوع من مزااي مثل: ، وذلك ملا يتواموضوعية)اختيار من متعدد(
املوضوعية يف بناء االختبار وتصحيحه، واتصافه بصدق وثبات عاليني، ووضوح 
الفقرات وبعدها عن األلفاظ الغامضة أو املضللة، وتوزيع اإلجاابت الصحيحة 
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الختبار يف صورته األولية ( ؛ وقد تكون ا222ن 2668توزيعا  عشوائيا  )جاملن 
 ن نوع االختيار من متعدد.( بندا  م22من )

مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني املختصني يف املناهج  صدق االخمبتر: -
وطرق التدريس وذلك إلبداء آرائهم ومقرتحاهتم حول بنود االختبار من حيث مدى 
وضوح البنود وصحتها، وإضافة وتعديل ما يرونه مناسبا ؛ وقد أبدى بعضهم 

ل بعض بنود االختبار، أفضت عن إجراء التعديالت، مالحظات ومقرتحات حو 
 ( سؤاال . 00حيث أصبح االختبار يتكون من )

(  من أعضاء هيئة 22مت تطبيق االختبار على عينة مكونة من ) ثبت  االخمبتر: -
، ومت حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة  يف التدريبالتدريس غري املستهدفني

 الفردية األرقام ذات األسئلة قسمني إىل االختبار أسئلة بتقسيم النصفية، وذلك
 فكان بريسون ارتباط معامل وحساب الزوجية، األرقام ذات األسئلة مقابل

(، وقد اعترب الباحثان أن نسبة معامل الثبات مرتفعة، وميكن الوثوق 82ن2مساواي )
 هبا، ومن مث االطمئنان الستخدام أداة للقياس.

مت تقدير مستوايهتم يف  ضتء هيئة اكمدريس يف االخمبتر:اكمقدير اككمي ألداء أع -
االختبار، على أساس درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وال شيء لإلجابة اخلطأ، 

 ( درجة. 00وعليه فإن جمموع الدرجات النهائية لالختبار التحصيلي بلغت )
بار قام الباحثان بتطبيق أداة البحث)االخت اكميبيق اكقبلي ألداة اكدراسة: -

وذلك هبدف قياس  ،التحصيلي(  قبليا  على عينة البحث )اجملموعة التجريبية(
املتوفر لديهم حول حمتوى الربانمج املقرتح موضوع  ،واملهاري ،املستوى املعريف

 البحث وذلك قبل البدء بتطبيقه.

على قام الباحثان بتطبيق الربانمج املقرتح انمج املقرتح على عينة اكدراسة: تيبيق اكرب 
وملدة   02/22/0229بداية من يوم األحد  ،هيئة التدريس للكليات املستهدقةأعضاء 

كان إمجايل   ( ساعة تكليفات حبيث20، )اليوم( ساعات يف 9ثالثة أايم تدريبية بــــ)
 ( ساعة22الساعات التدريبية )

ج بعد االنتهاء من تدريب عينة البحث ابلربانم :اكميبيق اكبطعدي ألداة اكبحث -
 املقرتح، مت تطبيق أداة البحث بعداي  )االختبار التحصيلي(.

 



 اكقواسمرشد  حممد ،احلداد حممد سلوى.....فتعلية برانمج تدرييب مقرتح  كمنمية كيتاي  اكمدريس 

179 
 

 االخمبتر اكمحصيلي املطعريف ككيتاي  اكمدريس اكيطعتل: :اثنيت  

مت إعداد اختبار حتصيلي يف اجلانب املعريف املرتبط بكفاايت التدريس الفعال وفقا       
 للخطوات اآلتية: 

يف مستوى عينة الدراسة  إىل قياس االختباريهدف : حتديد اهلدف من االخمبتر -
 اجلانب املعريف املرتبط بكفاايت التدريس الفعال اليت مشلها الربانمج املقرتح.

مت صياغة بنود االختبار على شكل أسئلة موضوعية، صيتغة ميردا  االخمبتر:  -
وذلك ملا يتوافر يف هذا النوع من مزااي مثل: املوضوعية يف بناء االختبار وتصحيحه، 

اتصافه بصدق وثبات عاليني، ووضوح الفقرات وبعدها عن األلفاظ الغامضة أو و 
(؛ وقد 222 ،2668 ،الصحيحة توزيعا  عشوائيا  )جامل املضللة، وتوزيع اإلجاابت

 ( سؤاال  من نوع االختيار من متعدد.22تكون االختبار يف صورته األولية من )
ن احملكمني املختصني يف املناهج مت عرض االختبار على جمموعة م صدق االخمبتر: -

وطرق التدريس وذلك إلبداء آرائهم ومقرتحاهتم حول بنود االختبار من حيث مدى 
وضوح البنود وصحتها، وإضافة وتعديل ما يرونه مناسبا ؛ وقد أبدى بعضهم 
مالحظات ومقرتحات حول بعض بنود االختبار، أفضت عن إجراء التعديالت، 

 ( سؤاال . 00ون من )حيث أصبح االختبار يتك
(  من أعضاء هيئة 22مت تطبيق االختبار على عينة مكونة من ) ثبت  االخمبتر: -

، ومت حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة تدريس غري املستهدفني يف التدريبال
 مقابل الفردية األرقام ذات األسئلة قسمني إىل االختبار أسئلة بتقسيم النصفية، وذلك

(، 82ن2مساواي ) فكان بريسون ارتباط معامل وحساب الزوجية، ألرقاما ذات األسئلة
وقد اعترب الباحثان أن نسبة معامل الثبات مرتفعة، وميكن الوثوق هبا، ومن مث 

 االطمئنان الستخدام أداة للقياس.
مت تقدير مستوايهتم يف  اكمقدير اككمي ألداء أعضتء هيئة اكمدريس يف االخمبتر: -

ساس درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وال شيء لإلجابة اخلطأ، االختبار، على أ
( درجة، وبعد 00وعليه فإن جمموع الدرجات النهائية لالختبار التحصيلي بلغت )

راء املعاجلة رصد البياانت اليت مت احلصول عليها من تطبيق أداة البحث مت إج
 ابة عن أسئلته.ومن مث التحقق من صحة فروض البحث واإلج ،اإلحصائية املناسبة
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استخدام األساليب  spssربانمج ب ابالستعانةمت اكوستئل اإلحصتئية املسمخدمة: 
  tباراخت -معامل بريسون  -املعياري  واالحنراف يباحلسا املتوسط اإلحصائية التالية:

 .مربع ايتا -لعينة واحدة / للعينات املرتابطة

 نمتئج اكدراسة ومنتقشمهت وتيسريهت  : 

، هبدف اإلجابة عن سة اليت مت توصل إليها ومناقشتهاي عرضا  نتائج الدرافيما يل
أسئلة الدراسة وفروضها من خالل استخالص ما أسفر عنه تطبيق أداة االدراسة والربانمج 

 التدرييب وحتليل البياانت إحصائيا  كما أييت:

اليت ينبغي  : والذي نص على" ما كفاايت التدريس الفعالكإلتجتبة على اكسؤال األول
ان يكتسبها أعضاء هيئة التدريس يف الكليات غري الرتبوية جبامعة إب"؟ مت االجابة على 
هذا السؤال من خالل اإلطار النظري ومراجعة االدب السابق وكتب طرق التدريس 
والدراسات اليت تناولت برامج تدريبية يف التدريس الفعال ومت االجابة على السؤال يف 

 ت الدراسة.ثنااي إجراءا

والذي نص على "ما مالمح الربانمج التدرييب املقرتح يف : كإلتجتبة عن اكسؤال اكثتين
مت   أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة إب؟" تنمية كفاايت التدريس الفعال لدى

 الربانمج التدرييب؟ إجراءات الدراسة املتعلقة ببناء يف ثنااي اإلجابة عن هذا السؤال 

ما مستوى كفاايت التدريس الفعال " : والذي نص علىاكثتكث ة عن اكسؤالتباالتج
املعرفية لدى أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة إب عينة الدراسة؟ "لإلجابة على 
هذا السؤال مت تطبيق االختبار التحصيلي املعد لقياس الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال 

( لتحديد مستواهم، وبعد تفريغ البياانت 09والبالغ عددهم )لى عينة الدراسة قبليا ع
وحتليلها ابستخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والتعرف على داللة الفروق بني 
املتوسطات احلسابية ابستخدام اختبار ت لعينة واحدة بني متوسط درجات العينة يف 

اي  من درجات االختبار %02بة االختبار وبني املتوسط املعياري والذي حدد بنس
 :واجلدول اآليت يوضح ذلك 28.6
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 لعينة واحدة لتحديد مستوى املتدربني قبل الربانمج tاختبار : ( 6تجدول )

املتوسط  العينة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 الفرضي

درجات 
 احلرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

09 22.9228 2.06008 28.6 02 8.22 2.222 

يتضح من اجلدول اعاله ان متوسط درجات العينة يف االختبار بلغ        
(، اي ان متوسط درجات العينة 28.6، بينما متوسط املعياري لالختبار )(22.9228)

( 8.22ت بلغت )يف االختبار اقل من متوسط االختبار، ويالحظ أيضا أن قيمة اختبار 
 ،لصاحل متوسط االختبارروق بني املتوسطني مما يثبت داللة الف (222ن2ومستوي داللة )

مما يثبت أن املستوى املعريف حول كفاايت التدريس الفعال لدى املتدربني متدنية مما يربر 
حاجتهم لدورات وبرامج تدريبية يف التدريس الفعال إلكساهبم مهارات وكفاايت التدريس 

التدريس وان جودة املخرجات الفعال، الن جناح العملية التعليمية ترتبط بنجاح عملية 
التعليمية ترتبط جبودة العمليات وان استخدام أساليب واسرتاتيجيات حديثة يف التدريس 
والتقومي يساعد على حتقيق االهداف بفاعلية، فقد يكون االستاذ متمكنا من املادة 

ثلة العلمية ولكن ال يستطيع ايصاهلا للطالب حيث تنقصه مهارة توصيل املعرفة واملتم
مبهارات التدريس واالسرتاتيجيات احلديثة اليت توفر الوقت واجلهد لألستاذ يف توصيل 

النتائج تتفق مع دراسة كل من دراسة )سويدان  ذهوه املعلومات واملعارف وبشكل افضل
 ( . 0226(، )متام،عفيفي،0229

ملقرتح يف تنمية والذي نص على "ما فاعلية الربانمج التدرييب ا كإلتجتبة عن اكسؤال اكرابع
كفاايت التدريس الفعال املعرفية لدى أعضاء هيئة التدريس يف الكليات غري تربوية جبامعة 

 إب؟"

لإلجابة على هذا السؤال مت تطبيق االختبار التحصيلي املعد لقياس الكفاايت املعرفية    
خالل  للتدريس الفعال بعداي على عينة الدراسة ومت حتليل البياانت ومعاجلتها من

استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والتعرف على داللة الفروق بني املتوسطات 
احلسابية ابستخدام اختبار ت لعينتني مرتابطتني بني املتوسط القبلي والبعدي لالختبار 
وذلك من خالل التحقق من صحة الفرضية اآلتية )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

جات العينة يف االختبار التحصيلي القبلي والبعدي يعزى للربانمج بني متوسطي در 
 اجلدول التايل يوضح  نتائج اختبار الفرضية:و لتدرييب( ا
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 لعينتني مرتابطتني للتعرف على فاعلية الربانمج التدرييب tاختبار  (:1تجدول )

املتوسط  العينة االختبار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

 2.22 6.2 - 02 2.2 22.0 09 القبلي
 0.0 26.2 09 البعدي

( 22.0العينة يف االختبار القبلي بلغ )يتضح من اجلدول اعاله ان متوسط درجات      
وهذا يدل على (  26.2بلغ )الذي م يف االختبار البعدي متوسط درجاهتأقل من و 

عال املعرفية، ويظهر من اجلدول قيمة ت اليت حتسن مستواهم يف كفاايت التدريس الف
مما  ،(2.22وهي قيمة دالة عند مستوى ) (2.22ومستوى داللة )( 6.2 -)بلغت 

يثبت وجود فروق بني املتوسطني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي لالختبار مما يدل 
للتدريس الفعال وهبذا مت على أتثري الربانمج التدرييب يف اكتساب العينة الكفاايت املعرفية 

رفض الفرضية القاضية بعدم وجود الفروق وقبول الفرضية البديلة اليت تقضي بوجود 
تعزى للربانمج التدرييب، وتعزى تلك  الفروق بني املتوسطي التطبيق القبلي والبعدي،

وفق  دادهاالنتيجة إىل طبيعة الربانمج التدرييب واحلقائب املقدمة للمتدربني واليت مت اع
ابملادة التدريبية املالئمة الحتياجات املتدربني وزودت  مواصفات جيدة حيث زودت

احلقائب أبنشطة تدريبية متنوعة واليت جعلت املتدربني مشاركني ومتفاعلني بشكل اجيايب، 
من خالل العمل اجلماعي اثناء تنفيذ األنشطة داخل قاعة التدريب مما أدى إىل تبادل 

، واالساليب التدريبية  املستخدمة هم واكتساب املعارف بعضهم من بعضاخلربات فيما بين
يف الربانمج واليت اكدت على التفاعل واملشاركة والنقاش والتدريب اجلماعي لعبت دورا  يف 
حتفيز املتدربني وااثرة دافعيتهم  حنو الربانمج التدرييب وشعورهم أبمهيته يف تنمية مهاراهتم 

ساليب التدريبية واألنشطة التدريبية عملت على خلق جو من املتعة التدريسية، وتنوع األ
تدريس الفعال، وقد يعود هذا والتشويق مما ساعد املتدربني اكتساب الكفاايت املعرفية لل

استخدام اساليب تقومي متنوعة أثناء التدريب واملتمثلة ابلتكاليف واالنشطة التدريبية إىل 
ملنزلية اليت جعلت املتدرب نشطا ومتحمسا للقيام بتلك يف قاعة التدريب والتكاليف ا

وملعرفة مستوى الفاعلية للربانمج التكاليف مما اكسبهم الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال، 
مربع إيتا لقياس  ، فقد كانت قيمةالعملية( فقد مت حساب حجم االثر)الداللةالتدرييب، 

كبري وهذا يدل إىل فاعلية الربانمج أي  أن حجم األثر   ،2.08تساوي  حجم األثر
ويعود هذا  ملعرفية لدى أعضاء هيئة التدريس،التدرييب يف تنمية كفاايت التدريس الفعال ا

التأثري إىل طبيعة الربانمج التدرييب واحلقائب املقدمة واجللسات التدريبية واألنشطة التدريبية 
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دريبية املستخدمة واساليب التقومي الصفية والالصفية خالل اايم التدريب واالساليب الت
شجعت على املشاركة اإلجيابية الفاعلة من املتدربني بنشاط وحتمس وجدية مما ساعدهم 

النتائج احلالية مع على اكتساب املعارف وبعض املهارات يف التدريس الفعال، وتتفق 
أبو (، 0222)سالمة ،احلليب، (Newland,elt,2005): ل منكنتائج دراسة  

 (. 0222، السعدين)حسني ،(0222)حسني ، (0228)خالشي
 يف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان مبا أييت: :توصيت  اكدراسة  

عقد الربانمج التدرييب احلايل لبقية أعضاء هيئة التدريس يف بقية الكليات غري  -
 تربوية جبامعة إب.

فعال ألعضاء هيئة إقامة الدورات والربامج التدريبية لتنمية كفاايت التدريس ال -
 التدريس بكليات جامعة إب بداية كل عام جامعي وبشكل مستمر.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس يف حضور الربامج التدريبية من خالل ربط الرتقيات  -
 واحلوافز املادية واملعنوية االخرى.غ العلمي العلمية واجازات التفر 

ليات اجلامعة حول أمهية إقامة ندوات علمية توعوية بشكل مستمر ويف مجيع ك -
ات العملية اكتساب وممارسة كفاايت التدريس الفعال لتحسني جودة خمرج

 .التعليمية يف اجلامعة
مبا يتعلق ة ابجلامعة أمهية حتديد االحتياجات التدريبية ألعضاء اهليئة التدريسي -

 بكفاايت التدريس وأساليب تقومي تعلم الطلبة.
يف اجلامعة وحتديد نواحي ألعضاء هيئة التدريس ضرورة تقومي االداء التدريسي  -

 .قامة الربامج التدريبية املتنوعةومعاجلتها من خالل ا القصور

 يف ضوء نتائج الدراسة اقرتح الباحثان إبجراء الدراسات األتية: :مقرتحت  اكدراسة

يس فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح يف تنمية االداء التدريسي ألعضاء هيئة التدر   -
 جبامعة إب واجتاهاهتم حنو التدريس.

تقومي االداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة إب يف ضوء معايري األداء  -
 املهين.

تنمية مهارات تقومي تعلم الطلبة وبناء االختبارات لفاعلية برانمج تدرييب مقرتح  -
 التحصيلية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة إب.
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 املراتجع: قتئمة

فاعلية برانمج مقرتح قائم على التدريب (.0222أبو خطوة، السيد عبد املوىل.)  -
اإللكرتوين عن بعد يف تنمية بعض مهارات التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة 

 .22-2،الرايض، املؤمتر اكدويل اكثتكث كلمطعليم اإلككرتوين واكمطعلم  عن بطعدالتدريس.

لية برانمج تدرييب لتحسني األداء فاع (.0228مصطفى حسني) أبو الشيخ، -
اجمللة التدريسي يف جامعة عمان للدراسات العليا مصمم وفق املدخل النمظومي.

 .922-209 مصر، ،2ع (20اجمللد) ،املصرية كلدراست  اكمجترية

واقع النمو املهين ألعضاء هيئة التدريس يف (.0220حممود مرزوق.) أبو وطفة، -
 ،، اجلامعة اإلسالميةرستكة متتجسمريره من وجهة نظرهم. اجلامعة اإلسالمية وسبل تطوي

 غزة.

فعالية برانمج تدرييب (.0226أميمة حممد) عفيفي،و  شادية عبد احلليم متام، -
املؤمتر اكدويل مقرتح لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف ضوء احتياجاهتم التدريبية. 

 ،اكمطعلم مدى احليتة(-اتحةاال-اكستبع)اكمطعليم يف ميلع األكيية اكثتكثة.اجلودة
 .2002-2222 ،(، مصر2اجمللد)

اككيتاي  اكمطعليمية يف اكقيتس واكمقومي  (.2668).جامل، عبد الرمحن -
 دار املناهج. :عمان ،واكمست ت ابكمطعلم اكذايت

إدارات التطوير ودورها يف التنمية املستدامة (.0229احلريب، حياة حممد سعيد.) -
، جملة دراست  يف اكمطعليم اجلتمطعيجلامعات السعودية. ألعضاء هيئة التدريس اب

 .222ص ،، الرايض(22ع)

فعالية برانمج  (.0222).حممد عبد الرمحن السعدين،و  هشام بركات حسني، -
تدرييب مقرتح يف حتقيق االحتياجات املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العربية 

 .92-22مصر، ،22ع ،بور سطعيدجملة كلية اكرتبية بيف عصر املعلوماتية. 

تنمية الكفاايت (.0222).مرمي عبد القادر ،سالمةو  إحسان حممود احلليب، -
الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ونظام االعتماد 

دراسة مقدمة يف ورشة عمل تيطعيل وثيقة األراء كألمري عبدهللا بن عبد األكادميي.
 السعودية. جامعة امللك عبد العزيز، ،م اكطعتيلاكطعزيز حول اكمطعلي
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تنمية إجتاهات الوعي املعلومايت الرقمي لدى .(0222موضي إبراهيم.) الدبيان، -
حممد بن سعود واتثريها على تطوير البحث العلمي.  أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام

 .229-22،222ع ،جملة دراسة املطعلومت 

نمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء الت(.0226حنان أمحد.) رضوان، -
مؤمتر املطعلومتتية وقضتاي اكمنمية متطلبات التعليم اإللكرتوين"دراسة تقوميية".

 القاهرة. ،0226 مارس،02-00"، يف الفرتة اكطعربية"رؤى واسرتاتيجيت 

معرفة فاعلية برانمج توليفي تدرييب يف  (.0229أمل عبد الفتاح) سويدان، -
( 0، اجمللد)عتمل اكرتبية. ت التدريس الفعال للهيئة املعاونة جبامعة القاهرةإكساب مهارا

 .022-020، 0229مايو  ،26ع
 ،التعليم اجلامعي والتقومي اجلامعي بني النظرية والتطبيق (.0222شحاتة، حسن) -

 .اكدار اكطعربية كلكمتب: القاهرة

الثانوية يف األردن بناء برانمج تدرييب ملديري املدارس  (.2666حسن) الطعاين، -
 بغداد. ، اجلامعة املستنصرية،رستكة دكموراهيف ضوء أدائهم ملهاهتم املطلوبة.

التدريس الفعال: ختطيطه، مهاراته،  (.0226عفت مصطفى) ،الطنطاوي -
 .دار املسرية كلنشر واكموزيع :عمان ،اسرتاتيجياته، تقوميه

ريبية ألعضاء هيئة االحتياجات التد (.2200نورة بنت عواد) عبد الغفار، -
 التدريس بكليات الرتبية للبنات للقيام مبهام تصميم املقرر الدراسي واإلعداد لتنفيذه.

 .288-228 ،2 ع الثانية، السنة ،اكرتبوية اكطعلوم: طيبة تجتمطعة جملة

فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم على الفصول  (.0222سامح مجيل.) العجرمي، -
مهارات التدريس الفعال لدى الطلبة املعلمني جبامعة القدس  االفرتاضية يف تنمية بعض
 .2022-2،022اجمللد التاسع عشر،ع ،جملة املنترةاملفتوحة واجتاهاهتم حنوها.

 :، عمتناالسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال (.0228عطية، حمسن علي) -
 .دار صيتء كلنشر واكموزيع

ورقة دة يف مدارس التعليم العام معايري اجلو  (.0220عماشة، سناء حسن.) -
 . بريدة، السعودية.قدمت يف اكلقتء اكسنوي كلجمطعية اكسطعودية كلطعلوم اكرتبوية
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خصائص عضو هيئة التدريس اليت يفضلها  (.0222الغامدي، أمحد محدان)  -
اجمللد  ،جملة كلية املطعلمنيامللتحقون بكليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية.

 .229-22،الرايض،0الثالث،ع

"فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم . (0222، غازي بن صالح بن هليل.)املطريف -
على اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات التدريس الفعال لدى الطالب 

 ،2، ع 22، مج جملة اكرتبية اكطعلميةاملعلمني ختصص علوم طبيعية جبامعة أم القرى". 
 .290 - 226، مصر

فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم على معايري  (.0222.)سعيد حامد حممد ،حيىي -
اجلودة لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى الطالب املعلمني ختصص العلوم بكليات 

 ، القاهرة.جامعة بنها ،كلية اكرتبية جملةر.الرتبية
-Ganice,H.,(1995). Schapler ,Group Practice Overview , In 

Richard Edwards, ed, in-chief: Encyclopedia of Social Work, 

Washington : N.A.S.W.,19th ed. (2). 

-Harris B.M .(1980) .Improving staff performance through 

inservice education, Boston: Allyn and Bacon. 

-Latchem, C.& Jung, I. (2010).Distance and blended learning 

in Asia routledge. New York;  Taylor & Francis Group. 

-Newland, M., et. al, (2006). Experience with a program of 

faculty development, NEW Directions for Community Colleges, 

No. 120. 

-Weimer, Maryellen .(1980).Improving College Teaching, 

Strategies for developing Instructional Effectiveness, (San 

Francisco.Oxford, Tossey-Bass, p. 200-206. 
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 اكيروق يف اكذكتءا  املمطعددة كدى تالميذ اكسنة اكثتنية اكمطعليم اكثتنوي 
 أ.د قماري حممد ،بن وزة خدجية

 مستغامن -جامعة عبد احلميد بن ابديس 

 : امللخص
ية إىل الكشف عن بروفيل الذكاءات املتعددة لدى تالميذ هدفت الدراسة احلال         

السنة الثانية اثنوي، كما سعت الدراسة إىل معرفة الفروق يف تقديراهتم ألنواع الذكاءات 
الشعبة الدراسية، ولتحقيق ذلك مت تطبيق مقياس الذكاءات اجلنس و  لديهم ابختالف

ينت النتائج أن ب تلميذا. 304تكونة من املالدراسة األساسية  املتعددة جلاردنر، على عينة
اللفظي، االجتماعي،  :د العينة حسب تقديراهتم هيالذكاءات اليت يتمتع هبا أفرا

 .الرايضي، املوسيقياجلسمي، الشخصي، الطبيعي، املكاين، 

كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الذكاء اللفظي والشخصي، وفقا   
انث ويف الذكاء الرايضي والذكاء اجلسمي لصاحل الذكور، ووجود ملتغري اجلنس لصاحل اإل

  .فروق ذات داللة إحصائية يف الذكاء الرايضي لصاحل مجيع الشعب الدراسية

 .الربوفيل تالميذ مرحلة التعليم الثانوي، ،الذكاءات املتعددة :اككلمت  امليمتحية

Abstract : 

       The present study aims to reveal the profile of multiple 

intelligences of second- year secondary students, as well as to 

know the differences in their estimation of the types of 

intelligences according to the sex, and school division .To 

achieve the goal we apply multiple scales of intelligences of 

Gardner. These scales have been applied on the study sampel 

consisting of (304) students according to thier estimation the 

results show that the sample's members have the following 

intelligences such as: Verbal, social, bodily, personal, natural, 

spacial, mathematical, musical. 

      The results also, showed that there were statistically 

significant differencies in verbal, and personal intelligence 

according to the sex in favor of females, and in mathematical 

intelligence, and bodily intelligence  for the benefit of males.  

Key words : multiple intelligences, secondary school students, 
profile. 
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 املقدمة:

إن اهتمام العلماء منذ أكثر من مائة عام بفهم وقياس الذكاء اإلنساين، أمثر العديد      
ة جاردنر للذكاءات من الدراسات والنظرايت واملفاهيم املفسرة له، نذكر من أمهها نظري

حيث يرى جاردنر  إحدى النظرايت املعاصر يف فهم وتفسري الذكاء، املتعددة، 
(Gardner.1998 أن الذكاءات املتعددة هي القوة الكامنة للتعرف وحتديد ")

تقدمي خدمة تقييم داخل األوضاع  املشكالت اليت تواجه الفرد على توليد منتج فعال أو
على أهنا مفيدة ويف ضوء املستحداثت العصرية" وهنا ميكن القول أن اخللفيات الثقافية  أو

النظرية الثورة جتاوزت النظرة األحادية للذكاء اإلنساين إىل النظرة التعددية، إضافة إىل 
( إبراهيمنبيل اجلمع بني النموذج املعريف والبيئي الثقايف يف فهم وتفسري الذكاء وحسب )

ملتعدد" أبهنا منوذج معريف تسعى لتحديد كيفية عمل نظرية "الذكاء ا تجتردنريصف 
العقل، وكيفية استعمال األفراد لذكائهم " وعليه فإن النظرية تؤكد على عدة مبادئ نذكر 

 (626 :6112أبو اسطعد ،منها  )

 إن الذكاء ليس نوعا واحدا بل هو أنواع عديدة وخمتلفة. -

  .من أنواع الذكاء الديناميكيإن كل شخص متميز وفريد من نوعه ويتمتع خبليط -

إن أنواع الذكاء ختتلف يف النمو والتطور إن كان على الصعيد الداخلي للشخص أو -
 على الصعيد البيين فيما بني األشخاص.

 يستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه وتطويره وتنميته .-

 إن استخدام ذكاء بعينه يسهم يف حتسني وتطوير ذكاء أخر .-

 ل أنواع الذكاء كلها حيوية وديناميكية )تتفاعل دائما مع بعضها (.إن ك-

يرى أن االختالف مابني األفراد ال يكون فقط يف مستوى كل نوع تجتردنر وعليه فإن     
من أنواع الذكاءات لديهم، بل خيتلفون كذلك يف طبيعة العالقة اليت تربط هاته األنواع، 

قلي" اخلاص بكل فرد و ليؤكد جاردنر هذا املفهوم قام ومن هنا خرج مفهوم " الربوفيل الع
 بدراسات الربوفيالت العقلية لفئة مميزة مثل: القادة، املوسيقني، املبدعني . 
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ك أدى إىل جناحه كذلسيس العلمي لنظريته حول الذكاء، يف التأ تجتردنرلذلك فإن جناح 
بتحديد سبعة ذكاءات 2682حيث كانت البداية سنة يف حتديد ماهية هاته الذكاءات 

البصري، املوسيقي، االجتماعي، مث أضاف لغوي، املنطقي، اجلسمي، الشخصي، هي: ال
الوجودي،  ا هو الذكاء الطبيعي، وذكاء أخر هو الذكاءاثمن اذكاء 2662إليها عام 

 .في يف النظرة إىل احلياة واملوتاملعروف ابملنظور الفلس

 ل يف:تتمث جاردنر أنواع الذكاءات لدى    

والذي حيدد ابلقدرة على امتالك  :Verbal_ Linguisticالذكاء اللغوي، اللفظي -2
اللغة والتمكن من استخدامها، وهو من أكثر الكفاءات اإلنسانية اليت تعرضت للبحث 

 ،إبراهيمنبيل اخلطباء، الشعراء) نوع بوضوح لدى الكتاب، املؤلفني،يالحظ هذا ال
6100 :404.) 

وهو القدرة على استخدام  :Logical-Mathematicalطقي، الرايضي الذكاء املن-0
األرقام بصورة فاعلة، والتفكري بطريقة حسنة، يالحظ هذا النوع لدى العلماء، 

 ( .6: 6112 ،ارمسرتونجاإلحصائي، عامل الرايضيات، احملاسب.)

رؤية  وحيدد هذا النوع ابلقدرة على: Spatial-Visual، البصري الذكاء املكاين -2
الكون على حنو دقيق، وحتويل أو جتديد مظاهر هذا الكون، وإدراك املعلومات البصرية 
واملكانية،  يالحظ هذا النوع لدى املهندسني، اجلغرافيني،  املعماريني،  املالحني 

 (14 :6111، اهلتدي.)

: وهو القدرة على استعمال Bodily-Kinestheticالذكاء اجلسمي،  احلركي  -2
يظهر  حلل املشكالت، والقيام ببعض األعمال، والتعبري عن األفكار واألحاسيس اجلسم

 ( .001 :6114 ،عتمرهذا الذكاء لدى الرايضيني، املمثلني، اجلراحني)

( إىل أن الذكاء 22: 6100، إبراهيم نبيل: يشري )Musicalالذكاء املوسيقي  -2
ان، ويتكون هذا النوع من الذكاء املوسيقي هو القدرة على التعرف على النغمات واألحل

من خالل احلساسية لألصوات، ويالحظ منو هذا الذكاء مبكرا،  ويظهر هذا النوع 
 بشكل جلي لدى مؤلفي األحلان،  ومهندسي األصوات،  املوسيقيني، واملغنيني .
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( إىل 1: 6112ارمسرتونج، : يشري )Intrapersonalالذايت  الذكاء الشخصي، -9
شخصي أنه معرفة الذات، واملقدرة على التصرف بصورة تكيفيه على أساس الذكاء الضمن

 تلك املعرفة، يتضح هذا الذكاء لدى العلماء، واحلكماء، والفالسفة.

: 3611 تجتبر،: يعرف )Interpersonalالذكاء االجتماعي، البني شخصي  -0
دهم،  ودوافعهم،  ( الذكاء االجتماعي أبنه القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين،  ومقاص11

ومشاعرهم،  والتمييز بينها،  يظهر هذا النوع لدى املدرسني،  املرشدين،  املعاجلني 
 النفسانيني .

(الذكاء الطبيعي 1 ،6112 ،ارمسرتونج: يرى )Naturalالذكاء الطبيعي، البيئي  -8
يف بيئة  يتمثل يف اخلربة يف إدراك وتصنيف األنواع احلية العديدة،  نبااتت،  حيواانت،

الشخص، ويتضمن أيضا احلساسية جتاه الظواهر الطبيعية األخرى، نالحظ هذا النوع 
لدى الفلكني، الصيادين،  الفالحني، ولقياس هاته األنواع من الذكاء يف نظرية جاردنر 
ظهرت العديد من االختبارات، والقوائم، واملقاييس اليت حاولت أن تغطى اجلوانب 

واملطلع على أدبيات املوضوع سيجد  ،تجتردنراإلنساين حسب نظرية املتعددة من الذكاء 
الكثري نذكر منها  مقاييس الذكاء املتعدد ل نبيل رفيق حممد إبراهيم والذي استخدمه 
الباحثان يف الدراسة احلالية  لكونه استمد من العديد من املقاييس اليت تقيس الذكاءات 

 الئم للبيئة العربية .ولكونه  م ،تجتردنراملتعددة حسب نظرية 

 :أوال مدخل اكدراسة

 : إشكتكية اكدراسة-0

منذ ظهورها على الساحة النفسية جلتردنر أحدثت نظرية الذكاءات املتعددة       
والرتبوية، انقالاب جذراي يف مفهوم الذكاء ويف طرق قياسه،  إضافة إىل تغيري النظرة إىل 

كثري من العلماء واملختصني أن للنظرية أمهية  التدريس أسلواب وممارسة،  حيث اعترب ال
كربى يف جمال التعليم وداخل املدرسة،  حيث يذكر "ويلز "أن فكرة الذكاءات املتعددة  
كنظرية ليست ضيقة  أو متزمتة، حيث ميكن تطبيقها مبرونة وبطرق متعددة،  وهذا األثر 

م على استخدام قوى مهم من أجل املعلمني والطالب،  فعندما يشجع املعلمون طالهب
الذكاء املتنوعة لديهم فإن هذا يتيح للطالب زايدة قدراهتم لتعلم وحفظ احلقائق عن ظهر 

 حسبو  (061: 6114عتمر، قلب،  وتنمية إسرتاتيجيات التفكري وحل املشكالت )
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التطبيقات الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة أثبتت فإن (00: 6116)عيتنة واخلزندار، 
حتسني مستوايت التحصيل لدى التالميذ ورفع مستوايت  -تها يف اجلوانب التالية: فاعلي

إمكانية استخدام الذكاءات املتعددة كمدخل للتدريس  -اهتمامهم جتاه احملتوى العلمي .
 أبساليب متعددة .

جاء بنظرية أعطت والزالت تعطي يف الفهم  تجتردنرومما سبق ذكره ميكن القول أن    
ذكاء واإلسهام يف تطوير عديد من اجملاالت الرتبوية واالجتماعية و احلياة اليومية العميق لل

الواقعية للفرد عموما ولذلك حاولنا يف هاته الدراسة التعرف على الرب وفيالت العقلية 
 : الدراسة يف لتالميذ املرحلة الثانوية يف البيئة اجلزائرية، متثلت إشكالية

 ؟ة من تالميذ السنة الثانية اثنوياملتعددة لدى عينما هو بروفيل الذكاءات  -

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أنواع الذكاءات املتعددة ما بني تالميذ  -
 السنة الثانية اثنوي تعزى للجنس؟ 

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أنواع الذكاءات املتعددة ما بني تالميذ  -
 ؟تعزى للشعبة الدراسيةانية اثنوي السنة الث

  أهداف اكدراسة :- 2

 هتدف دراسة الفروق يف الذكاء املتعدد بني تالميذ السنة الثانية اثنوي إىل:       

تأكد من توفري أداة لقياس االذكاءات املتعددة لدى تالميذ املرحلة الثانوية بعد ال -
 .اخلصائص السيكومرتية هلا

 .ت املتعددة لدى تالميذ الثانويءاقياس كل نوع من أنواع الذكا -

(، والشعبة إانث –معرفة الفروق يف الذكاءات املتعددة تبعا ملتغريي: اجلنس ) ذكور  -
آداب  –تسيري  واقتصاد  –علوم جتريبية  –آداب وفلسفة  –رايضيات  –)تقين رايضي 

 .و لغات(

تعددة ) أي ملهاته الدراسة الكشف عن أنواع الذكاءات ا حاولت أمهية اكدراسة:3-
( لدى تالميذ املرحلة الثانوية إضافة  إىل على إجياد الفروق يف هاته الربوفيالت العقلية
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فإن أمهية هاته الدراسة األنواع من الذكاءات تبعا ملتغري اجلنس، والشعبة الدراسية لذلك 
 :تتجلى يف

 تلعب دورا مهما يفإن الربوفيالت العقلية اليت يتمتع هبا تالميذ السنة الثانية اثنوي -
خارج القسم، وابلتايل تؤثر يف حتصيلهم للمواد الدراسية طريقة اكتساهبم للمعارف داخل و 

 خاصة، ويف حياهتم العامة عموما.  

إن االجتاهات احلديثة للمنظومة الرتبوية اجلزائرية تفرض على املمارسني واملعلمني،  -
أثناء املمارسة التعليمية، كاءات املتعددة قبل و لنظرية الذ  االهتمام ابلتطبيقات البيداغوجية

ألن التالميذ يف املرحلة الثانوية ال يتعلمون بنفس األسلوب، مما يستدعي توظيف أسلوب 
مات التدريس ابلذكاءات املتعددة للوصول إىل أهداف املنهاج حسب قدرات واهتما

 .وذكاءات كل تلميذ داخل القسم

 امليتهيم اإلتجرائية:  -6

–( " إمكانية بيولوجية Gardner.1997. p37) حسب جاردنر  :ذكتء املمطعدداك -
نفسية ملعاجلة املعلومات اليت ميكن تنشيطها يف البيئة الثقافية أو خلق املنتجات اليت هلا 

اليت  ةللذكاء املتعدد فهو ميثل الدرجة الكلي اإلجرائيأما التعريف  ،قيمة يف ثقافة ما"
، الثمانية ملقاييس الذكاء املتعدد فقرات كل مقياس من املقاييس يفيتحصل عليها التلميذ 

 ،الذكاء املوسيقي ،الذكاء اجلسمي ،الذكاء املكاين ،الذكاء املنطقي ،وهي الذكاء اللغوي
 .الذكاء الطبيعي ،الذكاء االجتماعي ،الذكاء الشخصي

ة الدراسة فيها ثالث مد ،مرحلة دراسية تكون بعد املرحلة املتوسطة :املرحلة اكثتنوية -
فيها  تتسم الوسطى رحلةاملالسنة الثانية اثنوي متثل و سنوات تنتهي ابمتحان الباكالوراي 

يكون هناك  حىت ،لدراسةللذلك مت اختيار هاته املرحلة  ،االتزان النفسي عموماهلدوء و اب
 . ذجتاوب مع املوقف االختباري من طرف التلمي

ختالف مابني التالميذ يف مستوى كل نوع من أنواع : هو ذلك االاكربوفيل اكطعقلي -
الذكاءات املتعددة، وكذلك يف طبيعة العالقة اليت تربط بني هاته األنواع، يسمى كذلك 

يف ترتيب أنواع الذكاءات املتعددة لدى تالميذ ذكية" يتمثل يف الدراسة احلالية بـ"البصمة ال
 .ثانية اثنويالسنة ال
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 :اكدراسةحدود  -1

الذين ترتاوح أعمارهم بني و  على تالميذ السنة الثانية اثنوي تاقتصر  البشرية:دود احل 
 سنة(. 29-00)

اقتصر التطبيق على تالميذ السنة الثانية بدائرة وادي ارهيو ابلثانوايت  احلدود املكانية:
 املتواجدة .الثالثة 

 غاية إىلماي   22ة من الثالث يف املد الدراسي  : مت التطبيق خالل الفصلالزمنيةاحلدود 
 .0222 ماي 22

  :اكدراست  اكستبقة6-

( حول الفروق يف الذكاء املتعدد بني الطالب 0222دراسة ران عبد الرمحن قوشحة ) -
( طالبا وطالبة ميثلون 922تبعا ملتغري اجلنس والتخصص حيث أتلفت عينة البحث من )

دت الباحثة على مقياس ميداس أ.ر الكليات النظرية والعلمية يف جامعة القاهرة، واعتم
(MIDAS ARحيث خلصت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني ال ) ذكور

لصاحل الذكور إضافة إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف  واإلانث يف الذكاء املتعدد،
 (. 661 :6111)قوشحة، التخصص لصاحل الفرع العلمي 

ة البحرين يف املرحلة ( للذكاء املتعدد لطلب0229دراسة جيهان أبو راشد العمران ) -
( طالبا و 028حيث أتلفت العينة من )اجلامعية، وفقا للنوع والتخصص األكادميي، 

طالبة واستخدمت الباحثة أداة التقرير الذايت، وتوصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني 
تبني وجود فروق دالة  الذكور واإلانث يف الذكاء اجلسمي واملكاين لصاحل اإلانث، كما

املوسيقي لصاحل كاء املنطقي و إحصائيا بني طالب الرايضيات، وطالب اللغات يف الذ 
 (.  21-42 :6100،نبيل إبراهيم طالب الرايضيات )

( سعت الدراسة إىل التعرف على مستوايت الذكاء 0222دراسة عفانة و اخلزندار ) -
غزة وعالقتها ابلتحصيل يف الرايضيات وميول املتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي ب

( طالبا وطالبة من طلبة 2280الطلبة حنوها،  طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من )
الصف األول إىل األساسي، أظهرت نتائج الدراسة متتلك الذكاء املتعدد بدرجات 

ي عند متفاوتة، اتضح اتفاقا يف ترتيب الذكاء املوسيقي، والضمن شخصي والبني شخص



6002 ( ديسمبر40العدد ) فيةُسلُـــــــــوْك........مخبر تحليل المعطيات الكمية والكي   

 

194 
 

الذكور واإلانث وتفوق الذكور يف املنطقي والذكاء اجلسمي، كما تبني تفوق اإلانث يف 
 ( . 161: 6116، اخلزندارعيتنة و الذكاء اللفظي والذكاء املكاين  )

 :(Kim Wiseman, 1997)أما الدراسات األجنبية فهناك دراسة كيم وايزمن     
ية، واليت هدفت للتعرف على الفروق يف الذكاء اليت أجريت يف الوالايت املتحدة األمريك

على عينة مؤلفة من   التطبيقية،الثانوية يف املقررات النظرية و  املتعدد، بني طالب املدرسة
ملتعدد( حيث توصلت النتائج طالبة، وابستخدام إستبانة ) تيللي للذكاء ا( طالبا و 022)

النظرية وطالب  العلوم التطبيقية  جود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب العلومإىل و 
 ،) نبيل إبراهيماجلسمي،  والشخصي لصاحل طالب العلوم النظرية و  يف الذكاء املنطقي

6100: 20.) 

(: حول االدراكات الذاتية ,0222Alan L. Neville) . نيفيلدراسة أالن لو     
( 282من ) للطلبة االمريكني خبصوص ذكاءات جاردنر املتعددة، حيث أتلفت العينة

احلادية عشرة وابالعتماد على مقياس السابعة و طالبا وطالبة ميثلون الصفوف الثالثة و 
(، وبعد توصلت النتائج إىل وجود فروق دالة MIDAS)ـ التقومي ألنمائي للذكاء املتعدد ل

: الذكاء اللغوي، هيإحصائيا بني الذكور واإلانث يف مخسة أنواع من الذكاءات الثمانية، و 
 :6100نبيل إبراهيم، )سمي، الشخصي،  االجتماعي، املوسيقي، لصاحل اإلانث اجل
21). 

  :إتجراءا  اكدراسةاثنيت 

 الثمانية الذكاء املتعددللمقارنة بني أنواع نظرا لكون الدراسة هتدف  :منهج اكدراسة -0
 ة،، حسب متغريي : اجلنس، والشعبة الدراسيعينة من تالميذ السنة الثانية اثنوي ىعل

 . املقارن  فإن املنهج املالئم هو املنهج الوصفي

 ،إانثو  من ذكور، مجيع تالميذ التعليم الثانوي بدائرة وادي ارهيو :جمممع اكدراسة -6
امللتحقني ابلثانوايت ) أمحد بن بلة _ الشهداء  ،سنة (00-29أعمارهم مابني ) ترتاوح
الدراسية )أديب_ علمي _تقين  جبميع الشعبو  واري بومدين _عبد احلميد قباطي (_ ه

 _رايضي ( .

تلميذة من مستوى السنة الثانية و  ا( تلميذ222تكونت العينة من ) :عينة اكدراسة -2
،  اثنوية هواري امحد بن بلةو  ،عبد احلميد قباطي :يزاولون دراستهم بثانوييت ،اثنوي
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، تقين ،علمي ،: أديبةمن مجيع الشعب الدراسي، و والية غليزان بدائرة وادي ارهيوبومدين 
 رايضي. 

 الشعبةو ، اجلنسالدراسة:خصائص عينة  (: 22رقم ) اجلدول

 

مقاييس الذكاء املتعدد من إعداد نبيل رفيق حممد  : استخدام الباحثان أداة اكدراسة-2
( فقرة ملقياس 02من مثانية مقاييس فرعية تتمثل يف : )و ( فقرة 222إبراهيم املتكون من )

( فقرة ملقياس الذكاء املكاين 28)و( فقرة ملقياس الذكاء املنطقي 28)ووي الذكاء اللغ
( فقرة 20)و( فقرة ملقياس الذكاء املوسيقي 22)و( فقرة ملقياس الذكاء اجلسمي 26)و

( فقرة ملقياس الذكاء 28)و( فقرة ملقياس الذكاء املوسيقي 28)و ملقياس الذكاء الشخصي
املقصود به تصحيح املقياس و   ،يغت بصورة إجيابيةحيث أن مجيع الفقرات ص، الطبيعي

وضع درجة الستجابة التلميذ على كل فقرة من فقرات املقياس حيث الدرجة الكلية هي 
يتم تصحيحها على أساس أن كل مقياس ، حبيث املقاييس جمموع الدرجات على الفقرات

تنطبق  ،طبق على دائمابدائل اإلجابة للمقياس هي أربعة أمام كل فقرة )تنو  قائم بذاته 
أعطيت بدائل اإلجابة الدرجات و ( تنطبق على أبدا ال ،تنطبق على قليال ،على كثريا

 1.2).ن2ن2 (التالية 

ميذ أنه ال مت التوضيح للتال ستوزيع املقيا قبل البدء يف تيبيق املقيتس: -
سبه من بدائل على التلميذ اختيار ما ينا لب ،خاطئةأو توجد إجاابت صحيحة 

مث مت توزيع االستمارات داخل  مع مراعاة أن جييب على مجيع الفقرات، إلجابةا
لذلك مت ، ي وهنا الحظنا عدم استجابة إحدى الثانوايت األربعةالقسم الدراس

 .الثانوايت فقطثالثة التعامل مع بياانت 
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تفريغ معلومات قام الباحثان بقبل املعاجلة اإلحصائية  املطعتجلة اإلحصتئية: -
معاجلتها بواسطة مقاييس اإلحصاء و  ،Spssمارات بواسطة احلزمة اإلحصائية االست

 :االستداليل متمثلة يفو الوصفي 

ستخراج اخلصائص السيكومرتية من صدق اليف الدراسة االستطالعية   -
لسنة الثانية تلميذا وتلميذة اب228من  ملقاييس الذكاء املتعدد جلاردنر على عينة

 هيو.اثنوي بثانوايت وادي ار 

على  للتالميذاالحنرافات املعيارية للدرجات الكلية  املتوسطات احلسابية، -
 مقاييس الذكاء املتعدد. 

للكشف عن الفروق بني متوسطات كل من  "ت" راستخدام اختبا -
 دبع ،من عينة الدراسة ٪00منخفضي األداء على عينة نسبتها و مرتفعي األداء 

 اختبار ليفنيو ا من خالل اختبار كوملنجروف، جتانسهو التأكد من إعتدالية البياانت 

درجة البعد الذي و استخدام طريقة إجياد معامل االرتباط بني درجة الفقرة  -
درجات األبعاد الثمانية )املقاييس  وطريقة إجياد معامل االرتباط بني تنتمي إليه،

( يتم 061 :6100 ،إبراهيم نبيل) وحسب بني الدرجة الكلية،و الثمانية( 
لذلك فطريقة إجياد معامل   أن كل مقياس قائم بذاته، سعلى أسا سح املقياتصحي

ال تدل على االتساق  -يف هذا املقياس –الدرجة الكلية و االرتباط بني الفقرة 
 الداخلي للفقرات .

من املقاييس  لكل مقياس ، كرونباخ -إجياد معامل الثبات بطريقة ألفا -
 مرتية لألداة يف: . حيث متثلت اخلصائص السيكو الثمانية

صدق االتساق الداخلي حبيث تبني أن املقاييس الثمانية للذكاء  الصدق: -
الن مجيع معامالت االرتباط مابني درجة الفقرة  املتعدد تتمتع ابتساق داخلي مقبول

 (. 22ن2ودرجة املقياس دالة إحصائيا عند مستوى )

قيمة "ت" دالة  الصدق التمييزي بطريقة املقارنة الطرفية حيث تبني أن -
مييز بني (، إذن مقاييس الذكاء املتعدد قادرة على الت22ن2إحصائيا عند مستوى )

 .مرتفعي الذكاء ومنخفضيه
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الثبات مت التحقق منه من خالل معامل ألفا كرونباخ للمقاييس الثمانية  -
-82ن2-89ن2-82ن2-89ن2-80ن2 -80ن2- 96ن2على التوايل )

متتع مقياس الذكاء املتعدد  نيلسابقة أتكد للباحثخالل اإلجراءات ا من(.  62ن2
الالت صدق)طريقة االتساق ل حممد إبراهيم خبصائص سيكومرتية متثلت يف د

عليه ثبت صالحية و  ثبات )طريقة ألفا كرونباخ(،و طريقة املقارنة الطرفية (  ،الداخلي
 املقياس لقياس الذكاء املتعدد يف البيئة اجلزائرية .

للتعرف عن  استخدام الباحثان  املتوسطات احلسابية  :ستسيةاكدراسة األ -2
 ،(العقلي وفيل)الرب لدي تالميذ السنة الثانية اثنوي ترتيب أنواع الذكاءات املتعددة

 الشعب الدراسية و اجلنس  ،قات يف الذكاءات املتعددة تبعا ملتغرييالفرو الكشف عن و 

ق بني جمموعيت الذكور ختبار "ت" لعينتني مستقلتني،  للكشف عن الفرو ا -
 واإلانث يف أنواع الذكاءات املتعددة الثمانية .

اختبار حتليل التباين األحادي، للكشف عن الفروق بني التالميذ ابختالف  -
الشعب الدراسية يف أنواع الذكاءات املتعددة، وإن وجدت فروق نستخدم 

 اختبار "شيفيه" أحد االختبارات البعدية .

 : منتقشمهت كدراسة و اثكثت: عرض نمتئج ا

هو بروفيل اكذكتءا  املمطعددة  متالنتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال األول " -2
  "كدى تالميذ اكسنة اكثتنية اثنوي ؟

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجات الكلية للتالميذ يف  
لذكاء املتعدد لدى تالميذ السنة كل أنواع الذكاء املتعدد،  مث حتديد الرتبة ألنواع ا

 ( يبني ذلك.20وي، واجلدول رقم )الثانية اثن
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(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل نوع من 20اجلدول رقم )
 الذكاءات املتعددة

 
( أن الذكاءات اليت تتمتع هبا عينة الدراسة هي  20يتضح من خالل اجلدول رقم )       

تايل: الذكاء اللغوي، الذكاء االجتماعي، الذكاء اجلسمي، الذكاء الشخصي، الذكاء كال
وهذه النتيجة تتفق عموما مع الذكاء املوسيقي  الطبيعي، الذكاء املكاين، الذكاء الرايضي،

املنطق النظري جلاردنر، الذي يرى أن مجيع األفراد لديهم أنواع خمتلفة من الذكاءات، يف 
نبيل إبراهيم،  نوع معني منه على األنواع األخرى من الذكاءات)حني يتفوقون يف

6100 :000. ) 

"هل توتجد فروق داكة إحصتئيت النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثاين:  -6
يف تقديرا  أنواع اكذكتءا  املمطعددة مت بني تالميذ اكسنة اكثتنية اثنوي 

 ؟"س جنتطعزى كل

قبل استخدامه و  ،تخدام اختبار "ت" لعينتني مستقلتنيلإلجابة على هذا السؤال مت اس
ملنجروف كو   لذلك استخدمنا اختبار ،جتانس البياانتو البد من التأكد من إعتدالية 

 (:22(، )22) نيولالنتائج موضحة يف اجلدو  ساختبار ليفني للتجان، و لالعتدالية

س الذكاء يياجات مقيوضح اختبار إعتدالية التوزيع االحتمايل لدر : (22اجلدول رقم )
 .كوملنجروف  اختباراملتعدد ابستخدام 
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قيمة االحتمال أن بياانت العينة مسحوبة من  أن(22اجلدول رقم ) يتضح من خال ل
 الطبيعي.جمتمع تتبع بياانته التوزيع 

 "levene(: يوضح اختبار ليفني "22اجلدول رقم )

 الدراسة.اانت املستمدة من عينة وجود جتانس يف البي (22رقم ) يتضح من خالل اجلدول

عددة تبعا (: يوضح اختبار "ت"لداللة الفروق يف أنواع الذكاءات املت22اجلدول رقم )
 .222ملتغري اجلنس ن = 
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ى مقاييس ( أن متوسطات درجات الذكور عل22يتضح من خالل اجلدول رقم )     
 02ن29، 02ن29، 02ن28، 69ن22، 22ن20، 22ن22الذكاءات املتعددة هي )

( على التتابع، يف حني بلغت متوسطات درجات اإلانث يف أنواع الذكاءات 22ن20، 
، 82ن20، 20ن22،  20ن22، 00ن22،  80ن29، 20ن82،28ن22)املتعددة 
(، وملعرفة داللة الفروق بني هاته املتوسطات،  نستخدم اختبار "ت" لعينتني 82ن20

بني متوسطات التالميذ)  (22ن2ند مستوى )مستقلتني تبني وجود فروق دالة إحصائيا ع
اإلانث( يف الذكاء اللغوي والذكاء الشخصي لصاحل اإلانث، وميكن إرجاع   –الذكور 

ذلك إىل كون الذكاء اللغوي يتأثر ابحلس يف مرحلة الطفولة، إضافة إىل اهتمام اإلانث 
الشخصي فقد يكون  عموما أبساليب التعلم املعتمدة على املهارات اللغوية، أما الذكاء

مرتبط مبشاعر اإلانث وقدرهتن على إدراك وتقدير الذات إضافة إىل الوعي هبا وإدارهتا 
بني  (22ن2د فروق دالة إحصائيا عند مستوى )أثناء التفاعل مع اآلخرين كما تبني وجو 

إانث( يف الذكاء الرايضي، والذكاء اجلسمي لصاحل الذكور،  –ذكور ) متوسطات التالميذ
فسر هاته النتيجة ابلرتكيبة البيولوجية للذكور، اليت متكنهم من السيطرة واالستقاللية يف وت

التفكري واالستدالل بطرق أكثر دقة من اإلانث اللوايت ميلن غالبا إىل العاطفة يف التفكري، 
أما الذكاء اجلسمي فكما هو معروف البنية اجلسدية للذكور أقوى ومتكنهم من اكتساب 

كما اتضح من خالل اجلدول   اليدوية.الرايضية و  ن املهارات وأداء األنشطةالكثري م
كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كل من الذكاء املكاين، والذكاء 

 املوسيقي، والذكاء االجتماعي والذكاء الطبيعي.

 

 هل توتجد فروق داكة إحصتئيت "النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال الثالث:  -2
يف تقديرا  أنواع اكذكتءا  املمطعددة مت بني تالميذ اكسنة اكثتنية اثنوي 

  كلشطعبة اكدراسية ؟"تطعزى 

 . ANOVAلإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي
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(: يوضح اختبار حتليل التباين لداللة الفروق يف الذكاءات املتعددة تبعا 29اجلدول رقم)
 .222الشعبة الدراسية ن=  ملتغري

 
( أن قيم "ف" لداللة الفروق 29يتضح من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول رقم )   

مابني متوسطات تالميذ السنة الثانية يف أنواع الذكاءات املتعددة تبعا للشعب الدراسية، 
(، حيث وجدت داللة إحصائية عند 02ن02، ف=92ن2ف=بني ) تراوحت ما

تتفق مع دراسة  يف الذكاء املنطقي، والذكاء اجلسمي فقط وهذه النتيجة 22ن2مستوى 
"، واليت توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب العلوم "كيم وإيزمن

بينما مل توجد فروق جوهرية  والذكاء اجلسمي،النظرية والعلوم التطبيقية، يف الذكاء املنطقي 
تبعا للشعب الدراسية يف: الذكاء اللفظي، الذكاء  ملتعددة التالميذ يف الذكاءات امابني

املكاين، املوسيقي، الشخصي، االجتماعي، الطبيعي، ومن أجل معرفة اجتاه الفروق يف 
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هاته الذكاءات ) اليت وجدت هلا داللة إحصائية ( مت استخدام املقارانت البعدية: اختبار 
 ذلك . ( يوضح20اجلدول رقم )و  Scheffe Test   شيفيه

(: املقارانت البعدية بني الشعب الدراسية يف أنواع الذكاءات املتعددة 20اجلدول رقم )
 اليت ظهرت فيها فروق .

 اخلطأ املعياري الفرق بني املتوسطات الشعب املقارنة اكذكتءا 

ضي
الراي

 
 

 أداب ولغات أجنبية علوم جتريبية              
 فلسفة أداب و 

 تقين رايضي
 رايضيات

 يري واقتصادتس

 62ن20٭
            20ن6 ٭

 –22ن0
 –22ن2

 28ن9

 82ن2
 22ن2
 80ن2
 98ن0
 02ن2

لغات آداب و 
 أجنبية      

 علوم جتريبية
 فلسفةآداب و 

 تقين رايضي 
 رايضيات

 تسيري واقتصاد

 62ن20 ٭
 22ن2

 22ن22 ٭
 09ن20 ٭

 82ن9

 82ن2
 82ن2
 09ن0

 69ن0 
 20ن0

 وم جتريبية عل فلسفة              آداب و 
 آداب ولغات أجنبية 

 تقين رايضي
 رايضيات

 تسيري و اقتصاد 

 –20ن6 ٭
 22ن2
 –22ن22

 –02ن22 ٭
 –22ن2

 22ن2
 82ن2
 62ن2
 02ن0
 02ن2

 علوم جتريبية  تقين رايضي              
 آداب ولغات أجنبية 

 آداب وفلسفة 
 رايضيات

 تسيري واقتصاد  

 22ن0
 22ن22 ٭
 22ن22 ٭

 00ن0
 26ن8 ٭

 80ن2
 09ن0
 62ن2
 22ن2
 20ن0

 علوم جتريبية  رايضيات
 آداب ولغات أجنبية 

 آداب و فلسفة 
 تقين رايضي

 تسيري و اقتصاد                           

 22ن2
 09ن20 ٭

 02ن22
 00ن0

 22ن22 ٭

 98ن0
 69ن0
 02ن0
 22ن2
 62ن0

 علوم جتريبية  تسيري واقتصاد          
 آداب ولغات أجنبية 

 وفلسفة آداب 
 رايضيات

 تقين رايضي

 28ن9 ٭
 82ن9
 22ن2

 26ن8٭    
 22ن22 ٭

 02ن2
 20ن0
 02ن2
 20ن0
 62ن0
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مي
جلس

ا
 

 أداب ولغات أجنبية. علوم جتريبية              
 أداب وفلسفة .

 تقين رايضي.
 رايضيات.

 تسيري واقتصاد .

 92ن2
 82ن2  ٭

 –00ن2
 92ن2
 –92ن2

 62ن2
 22ن2
 22ن0
 89ن0
 80ن2

غات آداب ول
 أجنبية      

 علوم جتريبية
 آداب وفلسفة 

 تقين رايضي 
 رايضيات

 تسيري واقتصاد

 –92ن2
 26ن2
 –80ن2
 –22ن2
 –06ن0

 62ن2
 69ن2
 22ن0
 29ن2
 09ن0

 علوم جتريبية آداب فلسفة           
 آداب ولغات أجنبية

 تقين رايضي
 رايضيات

 تسيري واقتصاد

 –82ن2٭ 
 –26ن2
 –29ن9
 –00ن2

 –28ن9٭

 22ن2
 69ن2
 22ن0
 86ن0
 89ن2

علوم جتريبية                           تقين رايضي             
 آداب ولغات أجنبية 

 فلسفةآداب و 
 رايضيات

 اقتصادتسيري و 

 00ن2
 80ن2
 29ن9
 82ن2
 –20ن2

 22ن0
 22ن0
 22ن0
 02ن2
 20ن0

علوم جتريبية                          رايضيات
 آداب ولغات أجنبية 

 فلسفةداب و آ
 تقين رايضي

 اقتصادتسيري و 

 –92ن2
 22ن2
 00ن2
 –82ن2
 –09ن0

 89ن0
 29ن2
 86ن0
 02ن2
 22ن2

علوم جتريبية                            تسيري واقتصاد          
 آداب ولغات أجنبية 

 فلسفةآداب و 
 رايضيات

 تقين رايضي

 92ن2
 06ن0

 28ن9 ٭
 20ن2
 09ن0

 80ن2
 09ن0
 89ن2
 20ن0
 22ن2

(  تبني وجود فرق يف الذكاء 20رقم ) من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول 
 : علوم جتريبية، آدابية اثنوي يف مجيع الشعب الدراسيةالرايضي لدى تالميذ السنة الثان

لغات أجنبية، آداب وفلسفة، تقين رايضي، رايضيات، تسيري واقتصاد وميكن تفسري و 
يات مادة موجودة يف مجيع الشعب لذا ظهر الذكاء هاته النتيجة لكون مادة الرايض

يف حني كان الفرق يف  الرايضي يف كل الشعب  الدراسية ملستوى السنة الثانية اثنوي،
الذكاء اجلسمي لدى تالميذ السنة الثانية يف ثالثة شعب دراسية فقط هي: آداب 

 ينة الدراسة فقط.وفلسفة، والعلوم التجريبية، وتسيري واقتصاد، وهذا ما اختصت به ع
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 اخلالصة: 

من خالل الدراسة احلالية تبني للباحثني أن ترتيب الذكاءات لدى تالميذ السنة الثانية     
الذكاء اللغوي، الذكاء االجتماعي، الذكاء اجلسمي،  :لعقلي" متثل يفاثنوي "الرب وفيل ا

الذكاء املوسيقي،    الذكاء الشخصي، الذكاء الطبيعي، الذكاء املكاين، الذكاء الرايضي،
اإلانث ( يف الذكاء  –كما تبني وجود فروق بني متوسطات تالميذ السنة الثانية ) الذكور 

اللغوي، والذكاء الشخصي لصاحل اإلانث، والذكاء الرايضي والذكاء اجلسمي لصاحل 
الذكور،  واتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف كل من:الذكاء املكاين،  املوسيقي،  

 جتماعي، الطبيعي .اال

أما ابلنسبة للفروق بني متوسطات تالميذ السنة الثانية تبعا للشعب الدراسية فوجدت    
فلسفة، آداب و  يف كل من الذكاء املنطقي لصاحل مجيع الشعب الدراسية ) علوم جتريبية، 

 آداب ولغات أجنبية، تقين رايضي، رايضيات، تسيري واقتصاد( والذكاء اجلسمي،  لصاحل
ثالث شعب )آداب و فلسفة، علوم جتريبية، تسيري واقتصاد( فقط، بينما مل توجد أي 

 فروق يف كل من الذكاء اللفظي، املكاين، الشخصي، االجتماعي، الطبيعي .

يف ضوء الدراسة احلالية حول الفروق يف الذكاءات املتعددة لدى تالميذ  : اكموصيت
توصل إليها نقرتح جمموعة من التوصيات وهي كما التعليم الثانوي، ومن خالل النتائج امل

 يلي : 

بروفيالت و الفروق و القيام ابملزيد من الدراسات امليدانية حول الذكاءات املتعددة  -
التعليم املتوسط حسب اجلنس و لدى عينات أخرى من تالميذ التعليم االبتدائي 

 املستوايت الدراسية املختلفة .و الشعب الدراسية و 

برامج دراسية ملختلف املستوايت تراعي اختالف الذكاءات املتعددة لدى تسطري  -
حىت تكون ، تنمية الذكاءات الغري موجودة لدى التلميذو تساهم يف تعزيز و التالميذ 

 املهين الواقعي الشخصي للفرد .و التدريب للجانب األكادميي و املدرسة فضاء للتعليم 

لدراسية لالعتماد على أنواع  الذكاءات تكوين األساتذة يف خمتلف املستوايت ا -
 وحىت يف عملية التقييم .إلقاء الدروس داخل القسم و حتضري و املتعددة يف تقدمي 
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 املراتجع :قتئمة 

: ديبونو اكرتبويةدكيل املقتييس واالخمبترا  اكنيسية و (،  1112.أمحد أبو اسعد )
 .0للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 دار: السعودية  ،اكذكتءا  املمطعددة يف غرفة اكصف  ،(0229أرمسرتونج ) توماس. 
  .الكتاب الرتبوي

 ، (تطعميقاكذكتءا  املمطعددة واكيهم )تنمية و  ،(0222عبد احلميد جابر) جابر.
 .الفكر العريب دار: القاهرة

لم اكنيس املطعريف اكطعقل املرتجع يف ع (،0222. سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم )
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