
 

Multiple Professional Skills Required in a University Graduate from the Perspective of 

Employers  

- An Analytical Survey – 

By 

 

Waheba HamelMiss. , dr. Faizah Al Hammadi & baiben. Nadia Pof 

Abstract 

The present research project  proposed conducting a survey on a sample of previous 

studies (Arab and foreign) which dealt with skills required in university graduate:  

problems and solutions, from the standpoint of the companies owners, industrial 

enterprises and economic development that must be available in the graduate of the 

University of the third millennium in order to develop preliminary design for tests' battery 

 of personal skills and professional competencies which can be reliable for employers and 

those responsible for recruitment in the selection of candidates for the various jobs offered 

in the labor market with  accuracy and objectivity to achieve the desired transparency and 

quality. 

 ملخص البحث

يعرض مشروع البحث الحالي نتائج الدراسة التحليلية التي انجزت من خالل دراسة وتحليل مجموعة من الدراسات العلمية 

التي انجزت في يعض الدول العربية العربية  حول اهم المهارات الشخصية والكفاءات المهنية التي يجب ان تتوفر في 

ة نظر اصحاب الشركات والمؤسسات الصناعية واالقتصادية  وذلك بهدف  تطوير  خريج جامعة لاللفية الثالثة من وجه

وتصميم  لبطارية اختبارات المهارات الشخصية  والكفاءات المهنية المتعددة والتي يمكن ان يعتمد عليها ارباب العمل 

بكل دفة . ة في سوق العملوالجهات المسؤولة عن التوظيف في اختيار وانتقاء المترشحين لمختلف الوظائف المطروح

 .وموضوعية مما يحقق الشفافية والجودة المنشودة

 

Research problem 

A multiple benefits skills,  in this era of increased rates of leave for employees and their 

movement in the market, become weapons arsenal  which should possess even over 

employee and the compounding of competitive superiority and to facilitate the transition to 

a new job. It must be your possession for a set of skills that can be used in different places 

of work and whose ownership is necessary to ensure success in your career. The multiple 

benefits skills are the skills sought by employers in companies when interviewed you. 

Therefore, you must acquire a set of these skills to the addition to be added in the interview 

with the development of the ability to speak it fluently and confidently. 

The use of the professional  psychological tests is useful as follows: 



1. The professional  psychological tests can provide objective and accurate information 

about the candidate for a particular job 

2. The candidate can be compared with respect to his skills and potential with other people, 

in the context of selection of applicants to a specific profession, for example. 

3. The professional  psychological tests can state the extent to which human possesses the 

necessary skills required by the profession. 

 

 

 

Research Questions 

 

1. What is the nature and type of the personal skills and professional competencies 

required to be provided in a university graduate from the perspective of employers? 

2. What are the problems raised by employers, according to the previous studies analysis?  

 What are the solutions proposed by the  studies analysis? 3. 

 

Research objectives 

 

1.Identifying the nature and type of skills required to be provided in a university graduate 

through the analysis of the needs of the labor market in the light of the employers points of 

view.  

. 2. Identifying the problems 

3. Proposing solutions. 

 4. Development of tests battery helping people involved employment in the selection of 

candidates in a scientific and objective manner 

 

 

Research stages: 

 

1.  Analysis of the work environment in the third millennium through a series of previous  

Arab and foreign studies 

2. Stand on personal skills and professional competencies required in a university graduate 

in Arab and foreign countries as Analysis 

3. Identify problems 

4. Propose solutions 

5. Development of tests battery  later 

 

Methodology:  descriptive and analytical 



Sample:  Arab and foreign studies 

Tool:  Content Analysis 

 

 

Results: 

 

The most important professional skills required in a university graduate from the 

perspective of employers (labor market) 

 

The most important professional skills have been identified and arranged according to

 their recurrence in the  previous studies (Arab and foreign): 

1. Communication skills 

2. Owning Rehabilitation Specialist (= scientific expertise, knowledge and scientific 

quantum qualified to do the job) 

3. The use of computer skill 

( 4. Proficiency in English (foreign languages 

5. Sincerity and hard work and responsibility 

6. Discipline and adherence to work 

7. The ability to analyze, innovation and creativity 

8. The ability to work in groups (working group) 

9. The skill to deal with the problems and the ability to solve them 

10. Report writing skill 

11. The ability to continuous improvement and learning 

12. The ability to negotiate and persuade others 

13. The ability to make decisions 

 

 

Identify the most important problems raised by employers in the labor market 

1. Higher education curricula inappropriate dramatically, and do not provide the required 

professional skills in university graduates. 

2. Limited coping disciplines to areas of work in the labor market (the majority of 

graduates from Arab universities hold diplomas in theoretical disciplines).  

3. Low relevance of courses to professional life (work). 

4. Limited academic programs with the practical side career. 

5. A low level of supervision and the level of efficiency of the coach. 



The most efficient graduates students or staff 

is the one who combines technical and 

professional skills and human relations 

(professional technical skills + professional  

humanitarian skills = very needed in market) 

work piece Arabs and even worldwide 

6. Graduate student's inability to adapt to the system to work in the private sector. 

7. Weakness of graduates' enthusiasm to acquire knowledge and various skills and develop 

their level after graduation and enrollment in the job. 

 

 

Identify the most important solutions proposed by studies that dealt with the same subject 

1.There should be mechanisms for coordination between the private or the public sector 

(employers) and the university in order to link education to the labor market. 

2. The need to make changes and adjustments in the structure of higher education, 

curricula and methods, methods and management, according to a rigorous scientific 

planning and thoughtful, and perhaps the first of these amendments, change enrollment 

criteria and registration in various  disciplines. 

3. Training students during the school track on the possession of individual skills 

(behavioral), in addition to being able to both academic and professional skills 

4. Change the methods of teaching (teaching) and learning and make it more practical (the 

tradition of working atmosphere in the classroom, field exercises, involving people with 

expertise and experience of the people in the field or specialty). 

5. Work agreements and mutual cooperation between the university and the employers 

(exhibitions, meetings, seminars, scientific visits for the benefit of students and staff, 

training, forums, a study of the labor market and new professions, research and studies). 

6. Provide counseling service and professional guidance to students about future careers 

and jobs by competent bodies or organs, or units at the level of secondary education. 

7. To find a mechanism to communicate with students after graduation. 
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 االختبارات النفسية والتربوية: محور البحث األول

  :عنوان البحث
 kissler Psychological Distress scale (k10)  ترجمة وتقنين مقياس كيسلر للشدة النفسية

 على عينات من الجنسين في البيئة الجزائرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



األسبوع المقبلومعدلة المداخلة مكتملة  معذرة سأبعث :المداخلة  
 :مقدمة 

 :أهداف البحث
    :أهمية البحث

 :قياس الشدة النفسية
  :النفسية لكيسلرالدراسات السابقة في تقنين مقياس الشدة 

 
 : التعريف بالمقياس

بمعهد العلوم  (  R kissler et D Morczek 1994 زاك ،سرونالد كيسلر و دافيد مور ) قام بإعداده كل من 
استعمل هذا المقياس بشكل . لقياس مستويات الشدة النفسية لألفراد في مجتمعاتهم االجتماعية بجامعة ميشغان

واسع في الدراسات المسحية والممتدة للوقوف على مدى انتشار حاالت الضيق والشدة  النفسية في هذه 
اضطرابات  كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا واستراليا، وكذا في متابعة مدى فعالية عالج: المجتمعات

كما يستعمل أيضا في مجال الصحة العمومية، ويروج له بشكل واسع من طرف وحدة البحوث . الصحة العقلية
على  (Clinical Research Unit for Anxiety Disorders CRUFAD)العيادية حول اضطرابي الحصر واالكتئاب 

 .أنه مقياس تقرير ذاتي لتحديد حاجة األفراد إلى العالج
، تقيس مستويات (بند 2111الصورة األولية كانت تحتوي على ) بنود  01الصورة النهائية للمقياس على  تحتوي

اعتمادا على درجة انتشار أعراض الحصر واالكتئاب لدى األفراد  -مقياس غير نوعي –الشدة النفسية عموما 
 (.(Andrew G, Slade T, 2001, p 496 .خالل فترة الثالثين يوم السابقة لالختبار

 :على النحو التالي" التدرج الخماسي" تتم اإلجابة على بنود المقياس بأسلوب تقريري وفق سلم ليكرت
بحيث تمثل  21-01درجات اإلجابة على هذه البنود بين الدرجتين  تنحصر. (أبدا، نادرا، أحيانا، غالبا، دائما)

فكلما ارتفع أو انخفض مجموع الدرجات  .درجة عالية من خطر اإلصابة باضطرابي الحصر أو القلق 21الدرجة 
 .الفردخطر اإلصابة بالحصر واالكتئاب لدى المتحصل عليها في كل المقياس دل على ارتفاع أو انخفاض درجة 

والنسخة  (k10)توجد العديد من النسخ المعدلة لمقياس كيسلر للشدة النفسية، أكثرها استعماال هما النسختيين 
بحيث يؤكد  . وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على النسخة األولى ألنها أكثر استعماال وأكثر دقة. (k6)  المختصرة

دقة في تحديد خطر اضطراب الحصر واالكتئاب لدى كيسلر  ذلك من خالل نتائج دراسته التي توصلت إلى أن ال
 .R.  (k6)  بالمقارنة مع النسخة المختصرة  (k10)في المائة باستعمال النسخة   21إلى  51األفراد قد يزيد ب 

C. KISSLER et al, 2003, p 188).) 
مستويات تحدد خطر ثالث  CRUFAD  )) حددت وحدة البحث العيادية حول اضطرابي الحصر واالكتئاب     

 :والجدول التالي يوضح ذالك. اإلصابة بالحصر واالكتئاب في أوساط مجتمعات الدراسة
 مستويات الشدة النفسية بداللة درجة خطر االضطراب(: 10)الجدول رقم 



 درجة أعراض اضطرابي الحصر أو االكتئاب      (k01)نتائج 
 درجة خطر ضعيفة أو منعدمة 01-02
 خطر متوسطة درجة 08-51
 درجة خطر عالية 31-21

ألفا حيث بلغ معامل . في نسخته األصلية بخصائص سيكومترية جيدةمقياس كيسلر للشدة النفسية  يتميز 
 .T.  1..1و   1.13، ومعامالت االرتباط واالتساق الداخلي تراوحت بين ( 1.13)كرونباخ لكل المقياس 

FASSAERT et al, 2009, 164)  .) 

 Compositeللصدق التقاربي بين مقياس كيسلر للشدة النفسية  و مقابلة التشخيص الدولية المختصرة بالنسبة 

Internaltional Diagnostic Interview-Short From. CIDI-SF  دال عند مستوى  1.81بلغ معامل االرتباط
 World Health Organisation ةالعالمي أما مع قائمة تقييم العجز العقلي لمنظمة الصحة. 1.110داللة أقل من 

disability Assessment Schedule. WHO-DAS     1.110دال عند مستوى داللة  0..1بلغ معامل االرتباط  
R. C. KISSLER et al, 2003, p 186)  .) 1.بينما كشف التحليل العاملي عن عامل أساسي يفسر أكثر من % 

و استخدم المقياس على أساس أحادي البعد لقياس درجة   . ) (T. FASSAERT et al, 2009, 164من التباين  
 .الشدة النفسية و كذلك على أساس أنه يقيس درجة خطر اإلصابة باضطرابي الحصر واالكتئاب

 :  خطوات ترجمة المقياس .0

 :بإتباع الخطوات التالية قمنا بترجمة و إعداد نسخة باللغة العربية
الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية من طرف الباحث بمساعدة من أستاذ  جامعي متخصص  -  

 . في  اللغة اإلنجليزية
 -جامعة بسكرة -فردا من طلبة السنة الثانية علم النفس  31القيام بتطبيق المقياس على عينة صغيرة من  -     

 . عليماتلتقييم مدى وضوح العبارات و صالحية الت
و باتنة  وبسكرة إلبداء ( 5)عرض المقياس على أخصائيين في علم النفس في كل من جامعة الجزائر  -     

 .آرائهم و مدى مالئمة العبارات لقياس الخاصية التي تقيسها
طبيعة إجراء التعديالت في صيغ بعض العبارات حسب اقتراحاتهم،  بما يتالءم و الدالالت اللغوية ذات ال -     

 (.8، 2)و تم تعديل الصياغة اللغوية للعبارتين   .الثقافية  لمجتمعنا
عرض هذه النسخة على أستاذين جامعيين  في اللغة االنجليزية لترجمتها عكسيا أي من اللغة العربية إلى  -     

أستاذ ) ثم طلب منهم إجراء مقارنتها بالنسخة األصلية لتقييم مدى الحفاظ على األمانة العلمية . اللغة اإلنجليزية
 (.جامعة أم البواقي -عي بقسم اللغة االنجليزية، و أستاذ جام -جامعة باتنة –جامعي بقسم الترجمة 



مع تطبيق كل من قائمة ارون بيك الثانية فردا بالموازاة  060تطبيق الصورة النهائية باللغة العربية على عينة من 
وكذا مقياس تايلور للقلق للصريح من (  0118)ومقياس التشاؤم لمعده احمد عبد الخالق (  0118)لالكتئاب 
) والدكتور محمد أحمد غالي ( أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس) من الدكتور مصطفى فهمي  اقتباس كل

، إضافة إلى ( حساب الصدق التقاربي)و ذلك لدراسة  الخصائص السيكومترية (  أستاذ علم النفس جامعة األزهر
جل دراسة الخصائص ، من ألحساب الصدق التباعدي( 0118) مقياس التفاؤل لمعده أحمد عبد الخالق 

 .السيكومترية للمقياس

 :عينات الدراسة. 2
 : االولىالعينة  0.2

و تكونىت ، لدراسىة الخصىائص السىيكومترية لمقيىاس كيسىلر للشىدة النفسىية  فىردا، 060شملت هذه العينة علىى 
 . من طلبة شعبتي علم النفس والتكنولوجيا بجامعة بسكرة و مجموعة من طلبة شعبة االقتصاد جامعة باتنة 

تم تطبيق كل من مقياس كيسلر للشدة النفسية بصورة جماعية وبإشراف من الباحث نفسه بالموازاة مع تطبيق  
،  وكذا مقياس (0118)أحمد عبد الخالق ومقياس التشاؤم لمعده (  0118)الثانية لالكتئاب " ارون بيك"قائمة 

( أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس) الدكتور مصطفى فهمي  كل من تايلور للقلق الصريح من اقتباس
،  و ذلىىك لدراسىىة  الخصىىائص السىىىيكومترية (أسىىتاذ علىىم الىىىنفس جامعىىة األزهىىر) والىىدكتور محمىىد أحمىىد غىىالي 

لحسىىاب الصىىدق ( 0118) ، إضىىافة إلىىى مقيىىاس التفىىاؤل لمعىىده أحمىىد عبىىد الخىىالق ( حسىىاب الصىىدق التقىىاربي)
 .التباعدي

 تطبيىق جىرى(. 3.51=انحىراف معيىاري 55.20= متوسىط) سىنة  32و  06تىراوح سىن أفىراد العينىة مىا بىين  
(  15)و يوضىح الجىدول . 5103إلىى نىوفمبر   5103أكتىوبر فىردي  فىي الفتىرة الممتىدة بىين  بشىكل االختبىار

 .الخصائص الديمغرافية  للعينة
 (060=ن)العينة االستطالعية الثانية خصائص (:  15) الجدول 

 (%)نسبةال العدد الفئة 
 51.6 051 22 -01 السن

22- 56 2. 50.6 
 51.1 053 اناث الجنس

 52.1 26 ذكور
 36.5 65 علم النفس التخصص 

 20.6 31 تكنولوجيا
 55.0 81 اقتصاد

 (%)100 010  العينة 



وهي . % 35.1، والذكور ب% 86.1يوضح الجدول أعاله أن نسبة االتاث في هذه العينة تقدر ب       
و حسب التخصص (  . %30.2بنسبة  32-55)و ( % 86.2بنسبة  55-06) مقسمة إلى فئتين عمريتين 

، (%50.2) من العينة الكلية وطلبة التكنولوجيا ( % 12.3)الجامعي تمثل نسبة طلبة علم النفس جامعة بسكرة 
 (. % 33.0)بينما بلغت نسبة طلبة االقتصاد جامعة باتنة  

 : الثانيةالعينة  2.2
لدراسة خاصية الثبات لمقياس كيسلر للشدة النفسىية   ترجمىة وتقنىين رحىال  فردا، 013شملت هذه العينة على 

عىادة التطبيىق غربي محمىد الهىادي والعقىون لحسىن ، بطريقى مىن طلبىة شىعبة تكونىت هىذه العينىة .  ة التطبيىق واع
عىادة التطبيىق لكىل مىن مقيىاس كيسىلر للشىدة النفسىية بصىورة جماعيىة  . علم الىنفس بجامعىة بسىكرة تىم تطبيىق واع

) سىنة  31و  06تراوح سن أفراد العينة ما بىين .  يوما 02وبإشراف من الباحث نفسه مع فارق زمني قدر ب 
فردي في الفترة الممتدة بين نوفمبر  بشكل المقياس تطبيق جرى(. 5.08=  انحراف معياري .55.0= متوسط

 .الخصائص الديمغرافية  للعينة(  13)و يوضح الجدول . 5103 و ديسمبر
 ( 013=ن)العينة االستطالعية الثالثة خصائص (: 13)الجدول 
 (%)نسبةال العدد الفئة 

 31.6 21 22 -01 السن
25- 51 23 60.6 

 5..6 65 اناث الجنس
 21.3 50 ذكور

 (%)100 015  العينة 
وهي مقسمة إلى . % 51.1، والذكور ب % 1.8.يوضح الجدول أعاله أن نسبة اإلناث في هذه العينة تقدر 

 (  . %  20.2بنسبة  31-55)و ( % 16.2بنسبة  55-06) فئتين عمريتين 
  :الخصائص السيكوميترية. 5

 : حساب الصدق. 0.5
تم عرض المقياس في نسخته المترجمة باللغة العربية التي قمنا بصياغة عباراتها على ثمانية : صدق المحكمين.أ

نورالدين جبالي ، بوسنة زهير عبد الوافي ، نحوي عائشة ) أساتذة جامعيين أخصائيين في علم النفس اإلكلينيكي 
لغرض تقييمها ( حمد الهادي ، جار اهلل سليمان ، صالحي حنيفة ، خالد خياط، رابحي إسماعيل ، رحال غربي م

وأجمعوا على أن كل العبارات تقيس . و تقديم اقتراحات حول مدى قياس كل من العبارات للشدة النفسية لدى الفرد
 .   عوامل الشدة النفسية ودرجة الخطر لإلصابة باضطرابي الحصر واالكتئاب

 الصدق التمييزي. ب



 27 ) العليا الفئة بين السلم التمييزية لبنود القدرة من للتأكدمقارنة متوسطات الدرجات بين الطرفين أجريت عملية 
الذين لديهم درجات منخفضة  ( % 27 ) الدنيا ،  و الفئة(طالبا 11)الذين لديهم درجات مرتفعة وبلغ عددهم ( %

لتقييم الفروق في " ت"نتائج اختبار ( 11)يبين الجدول . بنود السلم عن أجابوا ممن(  طالبا 11)و عددهم 
  . المتوسطات  بين الفئتين

 

 للمقارنة الطرفية  بين الفئة العليا والفئة الدنيا "  ت"نتائج اختبار(: 11)الجدول 

اإلنحراف  متوسط 
 المعياري

خطأ 
المتوسط 
 المعياري

 مستوى "ت"
 الداللة

 1.22 3.62 33.05 الفئة العليا
61.2. 1.111 

 1.52 ...0 02.8 الفئة الدنيا
ت )جيدة، حيث بلغت قيمة  تميزية بقدرة تتمتع بنود مقياس كيسلر للشدة النفسية أن يتضح من نتائج الجدول 

 .مما يعني أن السلم يتمتع بصدق تمييزي مقبول  0011.مع مستوى الداللة أقل من (  21.51= 
 :االتساق الداخلي. ج

كل بند  درجات بين بيرسون ارتباط معامل و حساب  الداخلي، االتساق صدق االختبار بطريقة من  التحقق جرى
   1.221)بنود المقياس والدرجة الكلية  بين االرتباط معامالت تراوحت. الكلية للمقياس والدرجة من بنود المقياس

بين البنود فيما بينها فتراوحت معامالت  أما 1.10داللة أقل من  مستوى عند إحصائًيا دالة وهي ( 5...1 و
 المقياس  أن يؤكد مما. 1.10وهي كلها دالة إحصائيا عند مستوى أقل من ( 1.835و  1.063) االرتباط بين 

 .  (12 الجدول )الداخلي  االتساق من عالية بدرجة يتمتع

 الكلية  الدرجة مع بند كل رتباط بين البنود و درجةاال معامالت(:  12)الجدول                  
 لمقياس كيسلر للشدة النفسية 

بالدرجة   11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البند

 الكلية

 

1 1 ,492** ,407** ,388** ,304** ,312** ,396** ,345** ,355** ,183**  0.600 ** 

2  1 ,600** ,450** ,407** ,381** ,427** ,382** ,413** ,235**  0.6.0 ** 

3   1 ,533** ,600** ,529** ,462** ,375** ,495** ,326**   0...0 ** 

4    1 ,489** ,466** ,632** ,360** ,600** ,413**  0...0 ** 

5     1 ,579** ,410** ,333** ,474** ,307**  0..00 ** 

6      0 ,469** ,376** ,447** ,308**  0.600 ** 



 .  p<1.10دالة عند **     p <1.12دالة عند * -
لمقياس كيسلر  للشدة النفسية كلها دالة  الكلية و الدرجة البنود جميع معامالت االرتباط بين أن توضح هذه النتائج

أن جميع معامالت االرتباط بين البنود فيما بينها دالة إحصائيا عند  ، كما1.10إحصائيا عند مستوى اقل من 
 .الداخلي االتساق من عالية بدرجة يتمتع السلم  أن يؤكد مما  1.10مستوى داللة اقل من 

 الصدق التباعدي. د
لقياس ( 0118)تم تطبيق كل من مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس التفاؤل الذي أعده احمد عبد الخالق 

و يتم حساب الدرجات  فيه بحسب سلم بندا ،  02يتكون هذا األخير من  .درجة إحساس الفرد بالتفاؤل في الحياة 
ال توجد ) كما أن تصحيح جميع البنود في نفس االتجاه(. كثيرا جدا= 5ال إلى = 1)ليكرت وفق خمس درجات 

رد على مقياس التفاؤل منخفضة، بينما إذا كانت أكبر فان درجة الف .3إذا كانت الدرجة أقل من (.  عبارات سالبة
نتائج درجات المتوسطات و االنحرافات المعيارية في كل من ( 18)يبين الجدول . فهي درجة مرتفعة .3من 

  . ومعامل االرتباط بينهما ( 0118)مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس التفاؤل ألحمد عبد الخالق 
 ( 060= ن)مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس التفاؤل معامل االرتباط بين درجات (: 18)الجدول 

 
اإلنحراف  المتوسط   

 المعياري
 معامل اإلرتباط

  35.. 53.05 مقياس كيسلر للشدة النفسية– 1
 00.21 .23.5 مقياس التفاؤل -2 ** -1.566

وبلغ . وهي منخفضة( 53.05)النفسية لدى أفراد العينة بينت النتائج أن متوسط درجات مقياس كيسلر للشدة 
بينما معامل االرتباط بين كل من . وهي درجة مرتفعة( .23.5)متوسط درجات مقياس التفاؤل لدى أفراد العينة 

مما يؤكد على وجود عالقة عكسية ( 1.10، دالة عند مستوى أقل من 1.3.2 -)درجات األفراد في األداتين 
 . دل على صحة الصدق التباعديمما ي. بينهما

 :الصدق التقاربي.د

 :مع مقياس التشاؤم* 
لقياس ( 0118)تم تطبيق كل من مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس التشاؤم الذي أعده أحمد عبد الخالق 

و يتم حساب الدرجات  فيه بحسب بندا ،  02يتكون هذا األخير من  .درجة إحساس الفرد بالتشاؤم في الحياة 

7       0 ,419** ,608** ,390**  0...0 ** 

8        0 ,441** ,300**  0.606 ** 

9         0 ,460**  0..6. ** 

10          0  0...0 ** 



ال ) كما أن تصحيح جميع البنود في نفس االتجاه(. كثيرا جدا= 5ال إلى = 1)سلم ليكرت وفق خمس درجات 
فان درجة الفرد على مقياس التشاؤم منخفضة ، بينما إذا   .3إذا كانت الدرجة أقل من (.  توجد عبارات سالبة

نتائج درجات المتوسطات و االنحرافات المعيارية في ( .1)يبين الجدول  .فهي درجة مرتفعة .3كانت  أكبر من 
  ومعامل االرتباط بينهما ( 0118)مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس التشاؤم ألحمد عبد الخالق كل من 

 ( 060= ن )مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس التشاؤممعامل االرتباط بين (: .1)الجدول 
اإلنحراف  المتوسط   

 المعياري
 معامل اإلرتباط

  35.. 53.05 مقياس كيسلر للشدة النفسية– 1
 05.86 56.03 مقياس التشاؤم -2 **.1.66

وبلغ . وهي منخفضة( 53.05)بينت النتائج أن متوسط درجات مقياس كيسلر للشدة النفسية لدى أفراد العينة 
بينما معامل االرتباط بين . وهي درجة منخفضة أيضا( 56.03)العينة متوسط درجات مقياس التشاؤم لدى أفراد 

مما يؤكد على وجود عالقة ( 1.10، دالة عند مستوى أقل من  1.221)كل من درجات األفراد في األداتين 
 .مما يدل على صحة الصدق التقاربي .موجبة  طردية بينهما

 :مع مقياس تايلور للقلق الصريح *
تقنين وترجمة إلى اللغة العربية من تم تطبيق كل من مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس تايلور للقلق الصريح 

) والدكتور محمد أحمد غالي ( أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس) طرف كل من  الدكتور مصطفى فهمي 
ويتم بندا ،  21يتكون من  .الفرد في الحياة لقياس درجة القلق الصريح لدى (  أستاذ علم النفس جامعة األزهر

كما أن تصحيح (. 1= إلى ال  0= نعم )حساب الدرجات  في  هذا المقياس حسب سلم ليكرت، وفق درجتين 
فان درجة الفرد على مقياس القلق منخفضة، بينما إذا  52إذا كانت الدرجة أقل من . جميع البنود في نفس االتجاه

نتائج درجات المتوسطات و االنحرافات المعيارية في ( 16)يبين الجدول . درجة مرتفعةفهي  52كانت أكبر من 
  . ومعامل االرتباط بينهما مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس تايلور للقلق الصريح كل من 

 مقياس كيسلر للشدة النفسية و مقياس تايلور للقلق الصريحمعامل اإلرتباط بين (: 16)الجدول 
 

اإلنحراف  المتوسط   
 المعياري

 معامل اإلرتباط

  35.. 53.05 مقياس كيسلر للشدة النفسية– 1
 1.83 0..50 مقياس تايلور للقلق الصريح -2 **1.555

وبلغ . وهي منخفضة( 53.05)بينت النتائج أن متوسط درجات مقياس كيسلر للشدة النفسية لدى أفراد العينة 
بينما معامل . وهي درجة منخفضة أيضا( 56.03)للقلق الصريح لدى أفراد العينة متوسط درجات مقياس تايلور 



مما يؤكد على ( 1.10، دالة عند مستوى أقل من  1.888)االرتباط بين كل من درجات األفراد في األداتين 
 .مما يدل على صحة الصدق التقاربي. وجود عالقة موجبة  طردية بينهما

 

 (:5..0)ثانية لالكتئاب ارو نبيك ال. مع قائمة ت*
ترجمة ( 0118)ارو ن بيك الثانية لالكتئاب . تم تطبيق كل من مقياس كيسلر للشدة النفسية و قائمة ت 

كما يتم مجموعة من العبارات،  50تتضمن هذه القائمة . وتقنين على البيئة الجزائرية للدكتور بشير معمرية 
أو  0أو  1اإلجابة على هذه القائمة بوضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى العبارة التي اختارها المفحوص سواء 

يقوم . بحيث تكون العبارة التي اختارها تصف بشكل أفضل حالة المفحوص خالل األسبوعين الماضيين 3أو  5
يبين . لمفحوص فيحصل على الدرجة الخام لكل مفحوصالباحث بجمع األرقام الواحد والعشرين التي اختارها ا

ومعامل االرتباط بينهمامقياسين و االنحرافات المعيارية في كل من ال نتائج درجات المتوسطات( 11)الجدول 
 مقياس كيسلر للشدة النفسية ومع قائمة ارون بيك الثانية لالكتئاب معامل االرتباط بين (: 11)الجدول  

اإلنحراف  المتوسط   
 المعياري

 معامل اإلرتباط

  35.. 53.05 مقياس كيسلر للشدة النفسية– 1
 55.. .02.1  مع قائمة ارون بيك الثانية لالكتئاب -2 ** 1.613

وبلغ . وهي منخفضة( 53.05)بينت النتائج أن متوسط درجات مقياس كيسلر للشدة النفسية لدى أفراد العينة 
بينما . وهي درجة منخفضة أيضا( .02.1)لدى أفراد العينة بيك الثانية لالكتئاب قائمة ارون متوسط درجات 

مما يؤكد ( 1.10، دالة عند مستوى أقل من  11..1)معامل االرتباط بين كل من درجات األفراد في األداتين 
 .مما يدل على صحة الصدق التقاربي. على وجود عالقة موجبة  طردية بينهما

 :العاملي الكشفيالتحليل . ه
استخدمنا التحليل العاملي و اعتمدنا على طريقة المكونات األساسية و القيام بتدوير العوامل تدويرًا متعامدًا 

Varimax-Rotation 0"الجذر الكامن  قيمة المكونة للمقياس عند العوامل  الستخراج ." 
 البنود على عامل واحد لمقياس كيسلر للشدة النفسية  مصفوفة تشبعات(: 01)الجدول رقم 

 1العامل  البنود

1 0.... 

2  0.6.0 

3  0...6 

4  0...0 

5 0..00  

6 0..0. 

7 0...0  



8 0.600  

9 0...0 

11 0..06  

   %(48.32)نسبة تفسير التباين 

 هذا العامل   و فسر. و هي القيمة األكثر استعماال( 1.31)معيار التشبع الجوهري للبند على العامل  حدد أدنى
بينما ال يمكن حساب نتائج التحليل العاملي بعد التدوير بطريقة .  من التباين الكلي%(  16.35)ما نسبته 

عاملي بدون تدوير خلصت إلى وجود عامل ألن نتائج التحليلي ال( 1.31)الفاريماكس التي تشبعت بقيمة أكبر من 
 .واحد يفسر هذا المقياس

 – 1.218) أن جميع البنود تتشبع على عامل واحد فقط بنسب تتراوح بين ( 01)يتضح من نتائج الجدول 
وصعوبة فصلها  ذلك بتداخل األعراض اإلكلينيكية يفسر. من التباين الكلي%( 16.35)فسرت نسبة (  1...1

و من الناحية النفسية  فإن سلوكات الفرد تتميز بوجود ارتباط بين األعراض  مما يدل . ها بوضوحتماما عن بعض
 . على ارتباطها في العديد من البنود و بالتالي ارتباطها بنفس العامل

 .مما سبق نستنتج أن مقياس كيسلر للشدة النفسية يتمتع بصدق عالي
 :الثبات 2.5
 .1.665في كل المقياس  بلغت قيمته كرونباخ، و ألفا تم حساب معامل - 
الثاني في العينة  النصف درجاتمتوسط  األول و  النصف درجاتتم حساب متوسط  :النصفية التجزئة -    

( 00) والجدول .سبيرمان براون و معامل  التجزئة النصفية جيتمان معامل حساب و كذلك االستطالعية األولى 
 .ذلك يوضح 

 للتجزئة النصفية االرتباطنتائج معامالت  :(00)الجدول 
 
 
 
 

معامل  التجزئة و ( 1.62)معامل سبيرمان براون و ( 1..1)تبين النتائج أن معامل اإلرتباط بين النصفين 
 .، مما يثبت بأن المقياس يتمتع بثبات جيد، و هي قيم مرتفعة( 1.62) النصفية جيتمان

من طلبة ( 013=ن)تطبيق و إعادة تطبيق المقياس في فترتين مختلفتين يفصل بينهما أسبوع على عينة  -
السنة الثالثة علم النفس المدرسي،  السنة الثانية جذع مشترك توجيهي ، السنة الثالثة عيادي ،) شعبة علم النفس

بلغ معامل االرتباط في  . جامعة بسكرة –بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية (  الثالثة علم النفس العمل والتنظيم
مما يفسر  ارتفاع درجة ثبات  المقياس عند الطلبة   (. 13..1(**))كل االختبارين في التطبيق األول والثاني 

 قيمة المعامل المعامالت
 1.630 معامل االرتباط بين النصفين

 1.160 معامل سبيرمان براون
 1.160 معامل  التجزئة النصفية جيتمان



ة الفاصلة بين االختبارين قصيرة جدا  التي تتميز عموما باستمرار األعراض  ودرجة تغيرها من خالل الفتر 
 .صغيرة، وبالتالي فهي أفضل لمعرفة مدى ثبات المقياس في مثل هذه الحاالت مما يدل على ثبات المقياس

 
 
 

 
:الخاتمة  
:المراجع  

 المقياس في صيغته بالعربية
 المقياس في صيغته باالنجليزية
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:مة مقد

فإنالتطور العلمي ألي فرع من فروع المعرفة یقاس بمدى تطور مناهجه ووسائله ، وانطالقًا من ذلك إن

تطویر وسائل القیاس والتقویم من اختبارات ومقاییس نفسیة وتربویة ، لن یتأتى إال بالعمل الدؤوب على تطویر 

جة ظواهره على نحو یتسم بالدقة والموضوعیة المنشودة المنهجیات والوسائل التي تمكن باحثیه من دراسة ومعال

.في البحث العلمي بما یؤدي إلى مزید من الثقة بالنتائج في هذا المجال

، وهي أقرب )SEM(منهجیة النماذج العاملیة التوكیدیة كأحد منهجیات النمذجة بالمعادلة البنائیة وتعتبر 

ا اإلحصائیة ، حیث یتم النظر فیها إلى المتغیرات النفسیة والتربویة ما تكون إلى النمذجة الریاضیة وتحدید

كظواهر یمكن قیاسها وتحدیدها كمیًا من خالل بناء نماذج لقیاسها یتضمن مجموعة من المؤشرات الدالة علیها 

حلیل الت(أو ما یسمى، واختبار مدى صدق نموذج القیاس من خالل مجموعة من األسالیب اإلحصائیة المتقدمة

) .العاملي التوكیدي

أن مناقشة تاریخ النمذجة بالمعادلة البنائیة Schumacker and Lomax,2004"شوماخر ولوماكس" یرى و 

) . نموذج االنحدار، والنموذج العاملي ، ونموذج المسار (یقتضي التعرض لتطور النماذج األساسیة الثالثة 

تشارلز " استخدم فقد والتي هي موضوع دراستنا الحالیة ، التوكیدیةلعاملیةالنماذج اتاریخ أما في ما یخص 

معامل االرتباط لتحدید المفردات المرتبطة أو التي تتجمع معًا وذلك ,1927،1904Charles Spearman"سبیرمان

إن إلیجاد النموذج العاملي ، وقد كانت فكرته األساسیة هي أنه لو ارتبطت مجموعة مفردات أو تجمعت معًا ف

األفراد على هذه المجموعة من المفردات تتجمع لتعبر عن الدرجة التي یمكن أن تقیس أو تحدد أو استجابات 

أول من استخدم مصطلح التحلیل العاملي وذلك عند تحدیده لبنیة " سبیرمان " وبذلك یعتبر . تتضمن البنیة

بتطبیقات "Lowley and Thurstoneليثرستون و لو " قام كل من 1940وفي عام . العاملین لنظریة الذكاء

التي تعبر عن الدرجات المشاهدة لتلك البني ) مجموعة من المفردات(إضافیة للنماذج العاملیة واقترحوا أدوات 

ویالحظ أن معظم االختبارات والمقاییس والقوائم وغیرها من األدوات المستخدمة .التي یستدل علیها من خاللها

.دادات والتحصیل واالختبارات التشخیصیة تم تطویرها باستخدام األسالیب العاملیةالیوم في قیاس االستع
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1955"هـــــــو"حد ما على جهود  إلىأما مصطلح التحلیل العاملي التوكیدي كما یستخدم الیوم فإنه یرتكز 

Howe,اندرسون وروبین" و"Anderson and Rubin,1956 لولي" و"lowly,1958التطور األكثر اكتماًال ،أما

karl"كارل جورسكوج" لطریقة التحلیل العاملي التوكیدي فقد حدث في عقد الستینیات من القرن السابق على ید 

joreskog أنهىكانت مجموعة من المفردات تحدد البنیة ، حیث إذاالذي حاول استخدامه في اختبار ما "

والتي 1969عام شر أول مقال له عن التحلیل العاملي التوكیديون1963رسالته للدكتوراه عام "جورسكوج

وقد تم استخدام التحلیل العاملي من . التحلیل العامليإلجراءساعدت بعد ذلك في تطویر أول برنامج محوسب 

أما الیوم . یزید على المائة عام لبناء أدوات القیاس المستخدمة في كثیر من التخصصات األكادیمیةخالل ما

).09: 2007الهنداوي،(التحلیل العاملي التوكیدي یستخدم الختبار وجود هذه البنى النظریة إنف

:مشكلة الدراسة 

في إلقاء الضوء على منهجیة النمذجة العاملیة التوكیدیة وبیان أهمیتها ، الحالیةتتحدد مشكلة الدراسة

.بارات والمقاییس النفسیة والتربویة لالختمن الصدق البنائي وكیفیة استخدامها في التأكد 

:وهي كما یلي ،تحاول الدراسة الحالیة اإلجابة عنهاومنه یمكن أن تثار هذه المشكلة في شكل أسئلة

ما منهجیة النمذجة العاملیة التوكیدیة ؟. 1

ختبارات والمقاییس لالالصدق البنائي كیف یمكن تطبیق منهجیة النمذجة العاملیة التوكیدیة في التأكد من . 2

النفسیة والتربویة ؟

:هدف الدراسة 

من حیث التعریف بها وكیفیة التعریف بمنهجیة النمذجة العاملیة التوكیدیةإلى تهدف هذه الدراسة

، مع  تطبیق هذه ألدوات القیاسالصدق البنائي في التأكد من استخدامها ومجاالت ومتطلبات هذا االستخدام 

على البیئة الجزائریة ةالمقننالنسخة المختصرة DASS21ى مقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسيالمنهجیة عل

.)2014(من طرف الباحث زیاد 
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:منهج الدراسة وخطواتها 

هذا المنهج للمتطلبات والشروط الخاصة " تكییف " تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ، هذا مع مراعاة 

وكذلك في عرضها لهذه المنهجیة . لتي تفرضها الدراسة السیكومتریة ألدوات القیاس النفسي والتربوي عامة ا

.البحثیة من حیث التعریف بها وكیفیة استخدامها ومجاالت ومتطلبات هذا االستخدام 

:وتسیر الدراسة طبقا للخطوات، اآلتیة 

.النماذج العاملیة التوكیدیة:أوًال 

.لغة النمذجة العاملیة التوكیدیة:ثانیًا 

.خطوات اختبار النموذج العاملي التوكیدي:ثالثًا 

.التعریف بعینة من مؤشرات حسن المطابقة:رابعًا 

دراسة میدانیة للتأكد من الصدق البنائي باستخدام بیانات تحلیل واقعي من خالل تطبیقي عرض مثال :خامساً 

یة من الدرجة األولى و التحلیل العاملي التوكیدي الهرمي من الدرجة الثانیة منهجیة النمذجة العاملیة التوكید

على تالمذة المرحلة الثانویة ةالمطبقالنسخة المختصرةDASS21لمقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

.بالوادي

.خاتمة :سادساً 

Confirmatory factor Models: النماذج العاملیة التوكیدیة :أوًال 

أو أكثر من التي یفترض أنها تقیس واحداً تتضمن النماذج العاملیة التوكیدیة المتغیرات المشاهدة

، وبالطبع تقتصر هذه النماذج على النمط التوكیدي من التحلیل العاملي ) المستقلة أو التابعة(المتغیرات الكامنة 

سابقًا إجراءاً افي ، فعادة ما یكون التحلیل االستكشافي أن ذلك ال یعني أنها تغفل تمامًا النمط االستكشإال

.للتحلیل التوكیدي

:ولعله من المفید في هذا الصدد توضیح الفرق بین النمطین على النحو التالي 
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بدون نموذج واضح ) المیدانیة(في التحلیل العاملي االستكشافي یرید الباحث استكشاف البیانات األمبریقیة ف

، فالباحث هنا ینطلق من المجهول لیستكشف أبعاد المقیاس أو البنیة أي إن التحلیل العاملي االستكشافي محدد 

التوكیدي (أما التحلیل االثباتي .)15: 2007الهنداوي،(یمكن أن یولد البنیة ویولد النموذج أو یولد الفرض

CFA (نات الممتحنین لتقدیر قابلیة النجاح عملیًا للعوامل تكون بنیة االختبار مفترضة استنتاجًا وتستخدم بیا

ملفتًا للنظر كونه یمكن ) CFAالتوكیدي (وبذلك یعد التحلیل االثباتي ).145: 2006همبلتون،(للبنیة المفترضة 

استخدامه إلثبات صحة بنیة مفترضة معینة وألنه یوفر نظامًا لالختبار اإلحصائي للفرضیات المتنافسة فیما 

).151: 2006همبلتون،(ختبارات یتعلق ببنیة اال

:نوجزها في ثالثة أنواع ، وهي . التوكیدیةعدة أنواع من النماذج العاملیةهناك وتوجد 

.وحید العامل أو البعد التوكیدي النموذج العاملي . 1

بالنموذج الذي ینطوي على عاملین أو أكثر من عاملین ، ولنصطلح على تسمیتهالتوكیدي النموذج العاملي . 2

.العاملي المتعدد العوامل أو األبعاد 

.من الدرجة الثانیة أو النموذج العاملي الهرميالتوكیدي النموذج العاملي . 3

: وحیدة البعد أو العامل التوكیدیةالنماذج العاملیة. 1
األسئلة أو المقاییس وفیها یفترض الباحث أن مفهوم معینًا ینطوي على عامل واحد بحیث تشترك الفقرات أو 

بقدر كاف في هذا المفهوم ، أي أن القاسم المشترك بین المؤشرات أو ) أي المتغیرات المقاسة أو المؤشرات(

فمساحة العالقة . المتغیرات المقاسة تدل على عامل واحد أو بعد واحد یلخص المفهوم الذي یراد تحلیله 

سواء أكانت فقرات أو مقاییس أو غیر ذلك تمثل الداللة النظریة المشتركة بین المؤشرات أو المتغیرات المقاسة 

وبما أن المتغیرات المقاسة أو المؤشرات تلتقي عند مفهوم واحد لذلك یسمى بمفهوم أو مصطلح أو . للمفهوم 

.)23-22: 2011تغیزة،(تكوین فرضي وحید البعد أو متجانس
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:األولى النموذج العاملي التوكیدي العادي من الدرجة. 2

یفترض وجود عامل كامن واحد أو عاملین كامنین أو عدد من العوامل الكامنة التي ترتبط بمؤشراتها 

ولكن ال یفترض الباحث وجود عامل أكبر أو عامل عام أو عامل أكثر اتساعًا تنضوي . المقاسة الخاصة بها

بذاتها ، بل تشتق قدرا كبیرا من داللتها ومغزاها العوامل السابقة تحته بحیث تصبح العوامل السفلى غیر كافیة 

والنموذج العاملي التوكیدي العادي قد ینطوي على عامل واحد ترتبط به جمیع المؤشرات . من هذا العامل العام

المقاسة والذي یسمى بالنموذج العاملي التوكیدي الوحید البعد ، وقد یحتوي على بنیة عاملیة تتكون من عاملین 

). 159: 2012تغیزة،(عوامل ویدعى حینئذ بالنموذج العاملي المتعدد األبعاد أو عدة 

: النموذج العاملي التوكیدي من الدرجة الثانیة أو الهرمي . 3

یعتبر افتراض النموذج العاملي من الدرجة الثانیة مرحلة متقدمة في التنظیر ، لكون الباحث اهتدى إلى 

یستبدل النموذج التوكیدي ، حیث )35-33: 2011تغیزة ،(العوامل الكامنة تصور وجود بنیة هرمیة بین 

الهرمي العالقات االرتباطیة بین العوامل بمسارات تدل على تأثیر العامل الهرمي العام في العوامل الكامنة غیر 

التأثیر یدل من الدرجة األولى ، ومسارأثیر العامل العام على كل من العواملویدل كل سهم على ت. الهرمیة

أو مقدار العالقة التي ) من الدرجة األولى(على مقدرا التأثیر الذي یمارسه العامل العام على العوامل الفرعیة 

واستعاضة العالقة االرتباطیة بمسارات ومغزى هذا التغییر. یفسرها أو یحددها العامل العام في كل عامل فرعي

تصور واضح إلىتحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة األولى افتقر تدل على عالقات محددة ، أن الباحث في ال

للعالقة التي تربط بین العوامل ، بمعنى ال یتوفر لدى الباحث سند نظري الفتراض أن أحد العوامل یؤثر في 

، أو یمثل المساحة عامل أعم یفسر القاسم المشترك بینهماإلىاآلخر ، أو أن العالقة بین العاملین تعزى 

المشتركة من العالقة الكائنة بینهما ، بحیث أنه عند افتراض تثبیت هذا العامل العام أو حذف تأثیره ، تختفي 

وامل الفرعیةونتیجة لعدم وجود تنظیر یحدد العالقة بین الع. معه العالقة االرتباطیة بین العوامل الفرعیة 

. یفترض الباحث مجرد ارتباطهما أو تغایرهما
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ن العالقة االرتباطیة التي أالهرمي فیوحي بالتوكیديلتنظیر للنموذج باستعمال النموذج العامليأما ا

أفترضها الباحث بین العوامل هي عالقة سطحیة ، ونتاج عالقة التأثیر الذي یمارسه العامل العام على العوامل 

ملي الهرمي تحصیل حاصل ، وال قیمة وبالتالي تصبح هذه العالقة االرتباطیة في ظل النموذج العا. الفرعیة 

كما أن البناء الهرمي للنموذج . نظریة لها ، ألنه تم تفسیرها عن طریق عالقة العوامل الفرعیة بالعامل العام

قد یزداد ارتفاعًا بحیث تزداد مستویاته الهرمیة ، غیر أنه قلیًال بل نادرًا ما نصادف نماذج التوكیديالعاملي

ومن حیث األهمیة ، یساهم . للعوامل ن واقع البحوث تتعدى الدرجة الثانیة في البنیة الهرمیةمتوكیدیة عاملیة 

هذا النوع من التنظیر في إضفاء قوة تفسیریة وتنبؤیة للنظریة أو النموذج الذي یقوم على تمییز مكونات المفهوم 

: 2012تغیزة،(ونات المتباینة للمفهومإلى مراتب ومستویات هرمیة متمفصلة ، تضیف تماسكًا وتالحمًا بین المك

171 -178.(

:لغة النمذجة العاملیة التوكیدیة :ثانیاً 

توجد للنمذجة العاملیة التوكیدیة لغة موحدة یتفق علیها العلماء في تصمیم النماذج واختبارها وتتمثل في 

:كیدي ، وهي مجموعة من األشكال واألسهم المستخدمة في رسم النموذج العاملي التو 

.    المتغیرات الموجودة داخل الدائرة أو الشكل البیضاوي تسمى متغیرات كامنة 
.المستطیل أو المربع ، ویشیر إلى المتغیرات المشاهدة

.سهم في اتجاه واحد یشیر للعالقة السببیة بین المتغیرات
).لیس فیها سببیة(ارتباطیة /سهم مزدوج عالقة اقتران 

.خطأ القیاس للمتغیرات المشاهدة 
.بالنسبة للمتغیرات الكامنة) البواقي(خطأ البناء 

. من عامل إلى عامل آخر) االنحدار(معامل المسار 
(Barbara ,2010 : 09)
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د المراحل ، وفي تبیان رغم االختالف الكبیر في تحدید عد:خطوات اختبار النموذج العاملي التوكیدي : ثالثًا 

طبیعة كل مرحلة ، غیر أننا نمیل إلى تفضیل تلخیص عملیة اختبار النموذج النظري المفترض عند توظیف 

:طریقة التحلیل العاملي التوكیدي في خمس مراحل أساسیة ، وهي 

.بناء النموذج أو تحدیده أو التحدید اختصارا. 1
.اتعیین النموذج أو التعیین اختصار . 2
.تقدیر معالم أو بارامترات النموذج أو التقدیر اختصارا. 3
.اختبار حسن المطابقة للنموذج أو االختبار اختصارا. 4
.)55: 2011تغیزة ،(إعادة تحدید النموذج ، أو تعدیل النموذج لتطویره أو التعدیل اختصارا. 5

:بناء النموذج أو تحدیده : المرحلة األولى 
، وقدرة الباحث بتحدید النموذج توظیف النظریات ،واألطر النظریة ، والنماذج التنظیریة المناسبةیقصد

لعاملي عرضة لبعض أخطاء التحدید، وغالبًا ما یكون النموذج ا. على التنظیر ، في تطویر نموذج نظري عاملي

وهریة لم یتفطن إلى أهمیتها الباحث ، ولعل أهمها افتقار النموذج إلى متغیر أو متغیرین أو متغیرات هامة وج

ولذلك لم یدرجها في نموذجه ، أو أن یعاني النموذج المفترض من تخمة أو وفرة زائدة في المتغیرات المدرجة ، 

بحیث أن متغیر أو متغیرین أو عددا من المتغیرات ال تؤدي وظیفة محددة في النموذج ، بل قد تعرقل أو 

وأخطاء التحدید تمثل تهدیدًا كبیرًا لصدق النموذج ، وتعرقل . الحرجة في النموذج تحجب دور المتغیرات الهامة

تیغزة (قدرته على المطابقة ، وتقوي من التحیز ، وتضخم من أخطاء القیاس ومن أخطاء التباین غیر المفسر

،2012 :189(.

بناء على البیانات المتوفرة في : ي السؤال التالي تتلخص قضیة التعیین ف:تعیین النموذج : المرحلة الثانیة 

هل یمكن التوصل إلى تقدیرات وحیدة .العینة المدروسة التي تتخذ شكل مصفوفة التباین والتغایر للمجتمع 

وبتعبیر آخر تعني مشكلة تعیین النموذج بمدى توفر المعلومات ؟محددة للبارامترات الحرة للنموذج المفترض 

افتقر فإذا.انات العینة للتوصل إلى حل وحید ومحدد للبارامترات الحرة للنموذج العاملي المفترضالكافیة في بی

من البارامترات الحرة للنموذج بارا مترالتعیین مثًال ، یستحیل تقدیر قیمة محددة وحیدة لكل إلىالنموذج 
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وبالتالي یستحیل انتقاء الحل األنسب عدد كبیر من القیم التي تمثل خالله ، بارا مترالمفترض ، فیكون لكل 

.بارا مترلكل 

:تقدیر بارامترات النموذج العاملي المفترض أو النظري : المرحلة الثالثة 

وظیفة التقدیر هي إیجاد قیم عددیة لهذه البارامترات الحرة في النموذج بحیث أن مصفوفة البیانات المشتقة 

تكون قریبة جدًا من بیانات العینة ، أي من مصفوفة ) لتغایر للنموذج المفترضمصفوفة التباین وا(من النموذج 

التباین والتغایر للعینة التي تمثل اإلطار المرجعي الذي ینبغي أن یعید النموذج المفترض إنتاجها بدقة لكي یكون 

. نموذجًا نظریًا متطابقًا مع بیانات العینة

مثًال توفر خمس طرق لتقدیر Amosدة طرق للتقدیر ، فحزمة أموس وتوفر الحزم اإلحصائیة المختصة ع

:بارامترات النموذج ، وهي 

.(ML):أو األرجحیة القصوى وتسمى اختصارا طریقة االحتمال األقصى. 1

.)ULS(طریقة المربعات الصغرى غیر الموزونة . 2

.)GLS(طریقة المربعات الصغرى المعممة . 3

.)TSLS(غرى طریقة المربعات الص. 4

غیر أن هذه الطریقة .)ADF(طریقة التقدیر الحرة التوزیع القائمة على العینة الواسعة وتسمى اختصارًا . 5

).فردا1000ال تقل عن (تتطلب أن تكون العینة واسعة 

:تقدیر جودة مطابقة النموذج المفترض الختبار النموذج العاملي التوكیدي : المرحلة الرابعة 

إنتاجإعادةأي حد یمكن إلىیقصد بها ) مدى جودة المطابقة(مستوى مطابقة النموذج النظري للبیانات إن

مصفوفة ارتباطات أو أكانتسواء (مصفوفة البیانات من طرف النموذج المفترض بحیث أن هذه المصفوفة 

)مصفوفة االرتباطات أو التغایر(انات القائمة على النموذج المفترض تماثل بدرجة كافیة مصفوفة البی) تغایر

ولقد اقترحت مؤشرات عدیدة لتقدیر المطابقة ، وسنتطرق إلى بعضها ، ثم .األصلیة المشتقة أمبریقیًا من العینة
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ننتقل إلى القوائم التصنیفیة المختلفة لمؤشرات حسن المطابقة لكي نطلع على التصنیفات المعتمدة ، وعلى 

.)229: 2012تغیزة،(ا ، ولنتعرف أیضًا على مؤشرات المطابقة ذات األداء الجیدالمؤشرات األكثر ورود

وال سیما :الشائعة االستخدامالمطابقةحسن عینة من مؤشرات التعریف ببسنقوم في هذا العنصر

كما ،) ثالً حزمة آموس م(المؤشرات التي تبنتها الحزم اإلحصائیة المتخصصة في النمذجة بالمعادلة البنائیة 

james L.Arbuckle,2011(أوردها كٍال من  :601-616(Hooper,D et al,2008 : 2011تیغزة،(و)(53-60:

يأبعض خصائصها ودرجة القطع لكل مؤشر ، إلىونتطرق ).239-229: 2012تیغزة،(و ) 277- 101

.القیمة التي تفصل بین توفر النموذج على مطابقة من افتقاره لها

من أفضل المؤشرات والتي أظهرت دراسات یعتبر:)RMSEA(االقترانر التربیعي لمتوسط خطأ الجذ. 1

تدل على مطابقة جیدة ، والقیم التي تتراوح من ) 0.05(فالقیمة التي تقل عن .المضاهاة تفوقه وأداءه الجید 

إلى ) 0.08(تتراوح من تدل على وجود خطأ تقارب معقول في المجتمع ، والقیم التي ) 0.08(إلى ) 0.05(

ونستنتج من .دلت على مطابقة سیئة ) 0.10(وٕاذا تجاوزت قیم المؤشر . تدل على مطابقة غیر كافیة ) 0.10(

سوء المطابقة بحیث إن القیمة صفر تدل على أفضل مطابقة ممكنة ، وكلما مؤشر )RMSEA(ذلك أن مؤشر

.اارتفعت قیمتها كلما قلت جودة المطابقة وازدادت سوء

كقاعدة عملیة تنطبق . یعتبر من أفضل المؤشرات القائمة على المقارنة :)CFI(مؤشر المطابقة المقارن . 2

یمكن أن تدل على مطابقة ) 0.90(على هذا المؤشر ومؤشرات المقارنة األخرى ، فإن القیمة التي تتعدى 

. من الصفر إلى الواحد الصحیحمعقولة لنموذج البحث أو المفترض ، علما بان قیم هذا المؤشر تتراوح

وقیمة تأویله یسري على ) NNFI(ویسمي أحیانًا بمؤشر المطابقة غیر المعیاري :)TLI(لویس- مؤشر تاكر. 3

)CFI(شاكلة مؤشر

مطابقة إنازدادت قیمة مربع كاي ، فهو أعرق مقیاس لتقدیر مدى حسن المطابقة ، فكلما):2χ(كاي مربع . 4

ارتفعت لماوبالتالي یعتبر مربع كاي مؤشرًا لسوء المطابقة ولیس لحسن المطابقة ألنه ك. وءا النموذج تزداد س
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غیر أن مربع كاي ینطوي على عیوب كثیرة ، ولذلك . قیمته كلما تدهورت مطابقة النموذج المفترض للبیانات

.ینصح باستعماله بمعیة مؤشرات أخرى لحسن المطابقة

:)SRMR(وجذر متوسط مربعات البواقي المعیاریة )RMR(قي جذر متوسط مربعات البوا. 5

انخفضت قیمته بحیث تساوي فإذامن مؤشرات المطابقة الهامة حیث یعتبر من مؤشرات سوء المطابقة ، 

وتدل قیمة . مطابقة سیئةصفرا دل ذلك على مطابقة تامة للنموذج المفترض ، وكلما ارتفعت قیمته دل ذلك على 

.على مطابقة جیدة عموماً ) 0.1(ال تقل عن )SRMR(مطابقة مؤشر ال

ومؤشر حسن المطابقة )AGFI(ومؤشر حسن المطابقة المصحح )GFI(مؤشر حسن أو جودة المطابقة . 6

الواحد الصحیح ، بحیث أن قیم هذه إلىتراوح مجال هذه المؤشرات من الصفر ی:)PGFI(االقتصادي 

تدل على مطابقة جیدة والقریبة من الصفر تدل على مطابقة ردیئة للنموذج النظري المؤشرات القریبة من الواحد 

التي تساوي أو تتجاوز )AGFI(ومؤشر )GFI(تقریبیة عملیة ، فإن قیمة كل مؤشروكإرشادات. أو المفترض 

اوز قیمته فینبغي أن تتج)PGFI(أما بالنسبة لمؤشر . تدل على مطابقة النموذج المفترض للبیانات ) 0.90(

. للداللة على جودة مطابقة النموذج للبیانات) 0.6ومن األفضل أن تتعدى قیمته(0.5

فهو یختلف عن المؤشرات المختلفة :CN(Hoelter’s Critical N(مؤشر حجم العینة الحرج لهولتر . 7

وتعتبر مطابقة . فایة المطابقةالسابقة ألنه یركز مباشرة على كافیة حجم العینة المستعملة بدًال من التركیز على ك

).200(أكبر من )CN(كانت قیمة مؤشر إذاالنموذج المفترض للبیانات مرضیة أو كافیة 

: ثالثة مجموعات وهي ، كاآلتي إلىوتصنف مؤشرات حسن المطابقة 

Absotute Fit indices.مؤشرات المطابقة المطلقة : المجموعة األولى 

.Comparative fit indices/ineremental fit indices.ت المطابقة المقارنة أو التزایدیة مؤشرا: المجموعة الثانیة 

Parsimony Correction. مؤشرات تصحیح االفتقار لالقتصاد أو المؤشرات االقتصادیة: المجموعة الثالثة 
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:تعدیل النموذج المفترض في فحص البواقي ومؤشرات التعدیل : المرحلة الخامسة 

قد یكون (ولفحص مواطن الخلل في مواقع موضعیة في النموذج المفترض ، أو خلل في جزء أو عنصر 

من عناصر النموذج ، توجد طریقتان أو إستراتجیتان واسعتا االستعمال توفرهما كل ) عالقة أو بارامتر أو غیره

: ، وهماالحزم اإلحصائیة المختلفة 

مصفوفات (تباین وتغایر لكل نموذج مفترض توجد ثالثة مصفوفات :Residuals:طریقة البواقي : أوًال 

، ومصفوفة التباین والتغایر بین المؤشرات Ѕمصفوفة التباین والتغایر للعینة ویرمز لها بـ: وهي ) المعلومات

ادة ویرمز لها ع) نموذج البحث أو النموذج المفترض(القائمة على العالقات المفترضة في النموذج النظري 

، ومصفوفة التباین والتغایر للبواقي ، بحیث أنها تمثل الفرق بین عناصر مصفوفة العینة والعناصر ∑بسیجما

). ∑- Ѕ=مصفوفة البواقي (المناظرة لها في مصفوفة النموذج 

ة وعند اكتشاف قیمة بواقي معیاریة مرتفعة فداللة ذلك أن النموذج المفترض یحتاج إلى بارامترات إضافی

فحجم البواقي المعیاریة قد یتأثر بحجم العینة ، وٕاجماال فإن. لتفسیر أو التنبؤ بقیم تغایر المؤشرات المقاسة 

اتساع العینة یرتبط بازدیاد في حجم قیم البواقي المعیاریة ألن حجم الخطأ المعیاري لبواقي مصفوفة النموذج 

بعض المختصین ینصح باستعمال درجات قطع فإن المفترض له عالقة عكسیة بحجم العینة ، ولهذا السبب

وهي القیمة الحرجة الزائیة التي توافق مستوى الداللة ) (2.88(كاستعمال درجة قطع تساوي ) 1.96(أعلى من 

األولى أو الثانیة فینبغي على الباحث أن ) القیمة الحرجة(وسواء استعمل الباحث درجة القطع ) . 0.01عند 

.تأثیر حجم العینة عند تأویل قیم البواقي باعتبارها كبیرةیأخذ بعین االعتبار

يوه.اختبار مربع كاي بدرجة حریة تساوي واحد وهي :Modification indices:مؤشرات التعدیل : ثانیًا 

أو أحد النموذجین یكون فیه البارامترات ثابت: لمربع كاي لنموذجین اإلجمالیةمرادف تقریبًا للفرق بین القیمة 

غیر أن مؤشرات التعدیل حساسة لحجم العینة ، فعند . مقیدا ، وفي النموذج اآلخر یكون فیه نفس البارامتر حرا

البارامتر أو تحریره بناء على إضافةاتساع العینة فقد نحصل على مؤشرات تعدیل مرتفعة على الرغم من أن 

اإلحصائیةلمواجهة هذا المشكل ترفق الحزم و . مؤشر التعدیل المرتفع قد یكون حجمه منخفضا أو تافهًا 



13

Expected parameter changeالمتخصصة مؤشرات التعدیل بما یدعى التغیر المتوقع في قیم البارامتر  (EPC)

ومن جهة أخرى یجب أن تكون قیمة .Expected changeلكل مؤشر تعدیل ، وتسمى اختصارا المتغیر المتوقع

، أي یجب أن تكون قیم مؤشرات ) 4أو تجبر إلى الرقم (3.84مؤشر التعدیل التي تبدو مرتفعة ال تقل عن 

.أو القیمة أربعة إجماال3.84التعدیل تساوي أو تتعدى 

نائي باستخدام دراسة میدانیة للتأكد من الصدق الببیانات عرض مثال تطبیقي واقعي من خالل :خامساً 

منهجیة النمذجة العاملیة التوكیدیة من الدرجة األولى و التحلیل العاملي التوكیدي الهرمي من الدرجة الثانیة 

المطبقة على تالمذة المرحلة الثانویة النسخة المختصرة DASS21لمقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

.بالوادي

138(منهم )تلمیذا وتلمیذة404(یة أجریت على عینة قوامها استخدم الباحثان بیانات دراسة میدان

من تالمذة سنة 2.16سنة ، وانحراف معیاري قدره 18بمتوسط حسابي ألعمار العینة ) إناث266(و) ذكور

المرحلة الثانویة بمدینة الوادي ، طبقت علیهم النسخة الكلیة لمقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

DASS4212014- 2013ل السنة الدراسة خال.

:إجراء التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة األولى . 1

، تم افتراض أن جمیع البنود وبعض الدراسات واألبحاث السابقة وبناء على نتائج التحلیل االستكشافي 

لوب التحلیل العاملي ، و باستخدام أس)االكتئاب ، والقلق ، والضغط النفسي: (، وهيواملعثالثةتنتظم حول 

MacCllun(التوكیدي للتحقق من الصدق البنائي للمقاییس المختلفة التي تم بنائها في ضوء أطر نظریة سابقة

and Austin,2000 ( أعتمد في تطبیق هذا األسلوب على البرنامج اإلحصائي ،Amos.v22 بطریقة األرجحیة ،

وفة التغایر للمتغیرات الداخلة في التحلیل والمصفوفةوفي ضوء افتراض التطابق بین مصف. )ML(العظمى 

، تنتج العدید من المؤشرات الدالة على جودة هذه ) المستهلكة من قبل النموذج(لمفترضة من قبل النموذج 

1
.الل تطبیق النسخة الكاملةوینبغي اإلشارة في ھذه الدراسة أن بیانات النسخة المختصرة استخرجت من خ.  
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المطابقة والتي یتم قبول النموذج المفترض للبیانات أو رفضه في ضوئها والتي تعرف بمؤشرات جودة 

أدناه النموذج التخطیطي لمسارات النموذج العاملي الذي أخذناه )02(و)01(رقم النكویوضح الش.المطابقة

. Amosمن نتائج الحزمة اإلحصائیة 

3) 02(الشكل رقم 2) 01(الشكل رقم 

2
و قیم بارامترات النموذج بوحداتھا غیر المعیاریة بإجراء التحلیل العاملي "  آموس "یوضح مسار تخطیطي مستقطع من نتائج ) 01(الشكل رقم . 

.التوكیدي من الدرجة األولى
3

ترات النموذج بوحداتھا المعیاریة  بإجراء التحلیل العاملي التوكیدي و قیم بارام"  آموس "مسار تخطیطي مستقطع من نتائج یوضح) 02(الشكل رقم . 
.من الدرجة األولى
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الثانیة والتي قام بها الباحثان وهي تفحص مؤشرات حسن المطابقة المسجلة للنموذج المفترض أما الخطوة

بعض المؤشرات لحسن المطابقة للنموذج المفترض بإجراء التحلیل العاملي ) 01(، حیث یظهر الجدول رقم 

.DASS21التوكیدي من الدرجة األولى للنسخة المختصرة لمقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسي

)01(الجدول رقم 
المدى المثالیة للمؤشرقیمة المؤشرمؤشرات حسن المطابقة

2χ(2(.النسبة االحتمالیة لمربع كاي  χ = 444.074
df = 181
دال إحصائیًا 
P= 0.000

.أن تكون غیر دالة

.تطابق تام2أقل من df/2χ(2.453(ة الحریة لمربع كاي مؤشر نسبة درج
.مطابقة جیدة0.05أقل من RMSEA(0.060(. الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتران

.تدل على مطابقة جیدة0.1أقل من RMR(0.33(.جذر متوسط مربعات البواقي 
.0.90لقیمةتساوي أو تتجاوز اGFI(0.91(.مؤشر حسن أو جودة المطابقة 
.0.90تساوي أو تتجاوز القیمةAGFI(0.89(.مؤشر حسن المطابقة المصحح

.0.6واألفضل أن تتجاوز0.5أن یتجاوز القیمة PGFI(0.72(.مؤشر حسن المطابقة االقتصادي
.0.95القیمة القریبة من CFI(0.88(.مؤشر المطابقة المقارن
.0.90أكبر من القیمة IFI(0.88(.مؤشر المطابقة التزایدیة

.0.90أكبر من القیمة TLI(0.86(لویس -مؤشر تاكر
0.50تساوي أو أعلى من PCFI(0.76(.مؤشر المطابقة المقارن االقتصادي
200القیمة أكبر من N(208(.مؤشر حجم العینة الحرج لهولتر 

james L.Arbuckle,2011(: جدول من انجاز الباحثان اعتمادًا على* :601-616(Hooper,D et al,2008 :53-60)(

).239-229: 2012تیغزة،(و ) 277- 101: 2011تیغزة،(و

عدم مالءمة النموذج مالءمة مقبولة للبیانات، فمؤشر مربع كاي دال على ) 01(یتضح من الجدول رقم 

له بمعیة مؤشرات أخرى لحسن الرغم من أن هذا المؤشر ینطوي على عیوب كثیرة ، ولذلك ینصح باستعما

المطابقة ومن ذلك حساسیته لحجم معامالت االرتباط ،ومعامالت االرتباط المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع قیمة مربع 

، بحیث یعتبر مقیاسًا مناسبًا لمطابقة النموذج ) 115: 2011تیغزة،(كاي، كما أن مربع كاي یتأثر بحجم العینة 

200وأن الداللة اإلحصائیة تكون أقل استقرارًا مع حجم عینة أكبر من 200ى إل100لحجم عینة تتراوح بین 

RMSEA،وبالرغم من أن قیمة مؤشر الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتران  ) 49: 2012فهد عبد اهللا ،(

والعلیا0.053=والتي لم تخرج عن حدود الثقة الدنیا 0.06ضمن المستوى الذي یدل على حسن المطابقة 
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،إال أن قیمة مؤشر0.08وبالتالي فهي أقل من درجة القطع القیمة التي تدل على جودة المالئمة ،0.067=

بالرغم أنها التي 2وهي مرتفعة على القیمة الجیدة أقل من 2.453تساوي df/2χنسبة درجة الحریة لمربع كاي 

، وارتفاع )james L.Arbuckle.2011:601-616(والتي اقترحها كٍل من 3لم تخرج عن حدود الثقة المقدرة بـ 

أن ورغم، 0.60أو 0.50على القیمة الدنیا المحددة بـPCFIمؤشرو PGFIمؤشر جودة المطابقة االقتصادي 

TLIمؤشر المطابقة التزایديوCFIمؤشر المطابقة المقارن، إال أن 0.91یساويGFIمؤشر حسن المطابقة 

Hooper,D et al,2008والتي یحددها كٍل منقیمها بعیدة عن الواحد،  ،مما یدل على أن هناك 0.90بـ)(53-60:

.بعض التناقض بین النموذج والبیانات 

مصفوفة البواقي المعیاریة لمعرفة السبب في التناقض - ان الباحث–ولتحسین مالءمة النموذج راجع 

أحیانًا ارتفعت لبواقي المعیاریة أنها منخفضة القیمة ولكنهاویتضح من قیم االنسبي في نتائج مؤشرات المالءمة

حیث أشارت قیم البواقي المعیاریة إلى ارتفاع التغایر أو االرتباط بین خطأ ) 2.58(عن القیمة الحرجة المقدرة بـ

).12،22(و) 26،03(و) 17،20(و) 26،25(و) 20،02(و) 25،02(و) 28،02(و) 40،02(البنود قیاس 

أن معامالت االرتباط أو التغایر من خالل الدرجات المعیاریة بین ) 02(الشكل رقم خالل ر من یظهو 

، وبین القلق 0.80، وبین االكتئاب والقلق بـ0.92االكتئاب والضغط النفسي : المقاییس الفرعیة كالتالي

ین العوامل أو المقاییس للعالقة بان، وهي معامالت ارتباط تتماشى مع توقعات الباحث0.88والضغط النفسي بـ

الثالثة ، وتعزز فرضیة التمایز النسبي بین العوامل الثالثة بحیث یتضح أن لكل عامل هویة تمیزه نسبیًا عن 

: وبالتالي تبرهن نتائج معامالت االرتباط على أن العالقة بین االنفعاالت الوجدانیة السلبیة. العامل اآلخر

.عالقة ارتباط ، وهذا ما أكده األدب النظري و أكدته البحوث اإلكلینیكیة االكتئاب ،القلق ،الضغط النفسي هي

كما یظهر الشكل أن هناك تشبعات مرتفعة لمؤشرات االكتئاب والقلق والضغط النفسي مما یدل على تمتع 

امل السابقة االكتئاب ،القلق ،الضغط النفسي على الصدق التقاربي ألن كل العو : العوامل أو األبعاد الثالثة 

.تربطها عالقات قویة بمؤشراتها التي وظفت لقیاسها
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:التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة الثانیة أو الهرمي . 2

,Lovibond(صاحب المقیاس وبناءا على نتائج التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة األولى ، وفرضیة 

الثة والتي تعكس التفكیر المعاصر لبنیة تصور وجود بنیة هرمیة بین العوامل الكامنة الثإلىالذي اهتدى )1995

وفة التغایر للمتغیرات الداخلة في التحلیل وفي ضوء افتراض التطابق بین مصف.دانیة السلبیة االنفعاالت الوج

، تنتج العدید من المؤشرات الدالة على ) المستهلكة من قبل النموذج(لمفترضة من قبل النموذج والمصفوفة

جودة هذه المطابقة والتي یتم قبول النموذج المفترض للبیانات أو رفضه في ضوئها والتي تعرف بمؤشرات جودة 

أدناه النموذج التخطیطي لمسارات النموذج العاملي الذي أخذناه )04(و)03(رقم النكویوضح الش.المطابقة

. Amosمن نتائج الحزمة اإلحصائیة 
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5)04(الشكل رقم 4)03(الشكل رقم 

4
و قیم بارامترات النموذج بوحداتھا المعیاریة بإجراء التحلیل العاملي التوكیدي من " آموس "یوضح مسار تخطیطي مستقطع من نتائج ) 03(الشكل رقم . 

.الدرجة الثانیة أو الھرمي
5

و قیم بارامترات النموذج بوحداتھا غیر المعیاریة  بإجراء التحلیل العاملي "  آموس "مسار تخطیطي مستقطع من نتائج یوضح) 04(رقم الشكل.
.التوكیدي من الدرجة الثانیة أو الھرمي
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الثانیة والتي قام بها الباحثان وهي تفحص مؤشرات حسن المطابقة المسجلة للنموذج المفترض أما الخطوة

بعض المؤشرات لحسن المطابقة للنموذج المفترض بإجراء التحلیل العاملي ) 02(، حیث یظهر الجدول رقم 

.DASS21للنسخة المختصرة لمقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسيالثانیة أو الهرميالتوكیدي من الدرجة 

.لمقیاسالبنیة یوضح مؤشرات حسن المطابقة للنموذج الهرمي المفترض )02(رقم التالي والجدول 

المدى المثالیة للمؤشرقیمة المؤشرمؤشرات حسن المطابقة
2χ(2(.النسبة االحتمالیة لمربع كاي  χ = 348.509

df = 186
حصائیًا دال إ

P= 0.000

.أن تكون غیر دالة

.تطابق تام2أقل من df/2χ(1.874(مؤشر نسبة درجة الحریة لمربع كاي 
.مطابقة جیدة0.05أقل من RMSEA(0.047(. الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتران

.تدل على مطابقة جیدة0.1أقل من RMR(0.057(.جذر متوسط مربعات البواقي 
.0.90تساوي أو تتجاوز القیمةGFI(0.93(.ر حسن أو جودة المطابقة مؤش

.0.90تساوي أو تتجاوز القیمةAGFI(0.91(.مؤشر حسن المطابقة المصحح
.0.6واألفضل أن تتجاوز0.5أن یتجاوز القیمة PGFI(0.74(.مؤشر حسن المطابقة االقتصادي

.0.95ة القریبة من القیمCFI(0.93(.مؤشر المطابقة المقارن
.0.90أكبر من القیمة IFI(0.93(.مؤشر المطابقة التزایدیة

.0.90أكبر من القیمة TLI(0.92(لویس -مؤشر تاكر
0.50تساوي أو أعلى من PCFI(0.82(.مؤشر المطابقة المقارن االقتصادي
200القیمة أكبر من N(271(.مؤشر حجم العینة الحرج لهولتر 

james L.Arbuckle,2011(: ول من انجاز الباحثان اعتمادًا علىجد* :601-616(Hooper,D et al,2008 :53-60)(

).239-229: 2012تیغزة،(و ) 277- 101: 2011تیغزة،(و

مؤشر مربع كاي دال رغم أن للبیانات، جیدةمالءمة النموذج مالءمة إلى) 02(یتضح من الجدول رقم 

له بمعیة مؤشرات أخرى لحسن المطابقة هذا المؤشر ینطوي على عیوب كثیرة ، ولذلك ینصح باستعماأنإال

ومن ذلك حساسیته لحجم معامالت االرتباط ،ومعامالت االرتباط المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع قیمة مربع كاي، 

، بحیث یعتبر مقیاسًا مناسبًا لمطابقة النموذج لحجم ) 115: 2011تیغزة،(كما أن مربع كاي یتأثر بحجم العینة 

فهد (200وأن الداللة اإلحصائیة تكون أقل استقرارًا مع حجم عینة أكبر من 200ى إل100عینة تتراوح بین 

ضمن المستوى RMSEAأن قیمة مؤشر الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتران  إال،) 49: 2012عبد اهللا ،

خرج عن حدود الثقة الدنیا یلم ذيوال، 0.05أقل من هوو 0.047التامةالذي یدل على حسن المطابقة
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،0.08أقل من درجة القطع القیمة التي تدل على جودة المالئمة ووبالتالي فه،0.054=والعلیا0.039=

والتي تدل 2أقل من قیمة جیدة وهي 1.874تساوي df/2χنسبة درجة الحریة لمربع كاي أن قیمة مؤشركما

مؤشر لارتفاع كما سجلنا ، )james L.Arbuckle.2011:601-616(مع البیاناتالمفترضتطابق النموذجعلى 

أن مؤشر كما، 0.60أو 0.50على القیمة الدنیا المحددة بـPCFIمؤشرو PGFIجودة المطابقة االقتصادي 

، 0.93تساويوجدناها النموذج األول حیث المسجلة في قیمة العلى كذلك ارتفعت قیمته GFIحسن المطابقة 

، على التوالي0.92و0.93إلىTLIمؤشر المطابقة التزایديوCFIمؤشر المطابقة المقارنقیمارتفعتكما 

Hooper,D et al,2008منوالتي یحددها كالٍ  مؤشرات حسن المطابقة مما یدل على أن ،0.90بـ)(53-60:

.حسن المطابقة للنموذج األولمؤشراتبالمقارنة مع كثیربأفضلالثانیةللنموذج العاملي التوكیدي من الدرجة 

علىتأثیر العامل الهرمي العام وهو االنفعاالت الوجدانیة السلبیة أن ) 03(الشكل رقم خالل ر من یظهو 

من 0.98، وعامل الضغط النفسي بـ0.86االكتئاب بـعامل، و 0.85بالقیمة من الدرجة األول القلق عامل 

على التوالي 12.588،9.163،6.692: اءت كالتالي فقد ج"ت"أما قیم اختبار .خالل الدرجات المعیاریة 

.0.001، وهي قیم جمیعها دالة عند مستوى )القلق ، االكتئاب ، والضغط النفسي(

كما یظهر الشكل أن هناك تشبعات مرتفعة لمؤشرات االكتئاب والقلق والضغط النفسي مما یدل على تمتع 

االكتئاب ،القلق ،الضغط النفسي على الصدق التقاربي ألن كل : هيو ، من الدرجة األولىالثالثة العوامل 

.امل السابقة تربطها عالقات قویة بمؤشراتها التي وظفت لقیاسهاالعو 

) المفهوم الذي یمثل العامل(أما في ما یخص ثبات المؤشرات المقاسة تدل على مدى خلو قیاسها لعملها 

Squardاء العشوائیة ، وهذه المعلومة یمكن استفاؤها من معاینة أیضًا معامالت التحدید المتعدد من األخط

multiple correlation (R2)فقیمة معامل التحدید لعامل القلق تساوي .وتدعى أیضًا بمعامالت التحدید المتعدد

عاالت الوجدانیة السلبیة ، وكذلك قیمة من تباین العامل یفسر العامل الكامن العام االنف%72أي أن ) 0.72(

من التباین العامل الكامن العام االنفعاالت الوجدانیة السلبیة ، %75أي أنه یفسر ) 0.75(معامل االكتئاب 
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تباین العامل الكامن من %96أي أنه یفسر ) 0.96(ونفس الشئ لقیمة معامل الضغط النفسي والتي تساوي 

.یة السلبیةاالنفعاالت الوجدانوهو العام 

:خاتمة

بویة بوصفه میدان بحاجة ماسة أصبح واضحًا اآلن أن میدان تطویر االختبارات والمقاییس النفسیة والتر 

تضافر جهود الباحثین من أجل تطویر البحوث والدراسات في هذا المیدان ، وأن تطویر أدوات القیاس إلى

بالحرص على تطویر المنهجیات والمداخل واألسالیب إاللن یتأتى والتقویم من اختبارات ومقاییس نفسیة وتربویة 

.نشودةالموضوعیة المإلىتطور أدوات القیاس والسعي بها اجه البحثیة لمعالجة المشكالت التي تو 

التي ) منهجیة النمذجة العاملیة التوكیدیة(وفي هذا السیاق قدمت الدراسة الحالیة ألحد المنهجیات الحدیثة 

استخدام هذه أن إالمنها في بحوث ودراسات حول تطویر المقاییس واالختبارات النفسیة والتربویة ، اإلفادةیمكن 

وهو ما تم توضیحه خالل هذه الدراسة ، إتباعهایتم إجراءاتالمنهجیة له شروط ومتطلبات یجب مراعاتها و 

وقد تم استخدام مثال تطبیقي واقعي في كیفیة تطبیق هذه المنهجیة على أحد المقاییس العالمیة المكیفة على 

.)Lovibond,1995(النسخة المختصرة لـDASS21ط النفسي البیئة الجزائریة وهو مقیاس االكتئاب والقلق والضغ

وبعد فإن هذا العرض كان مجرد محاولة لالجتهاد من جانب الباحثان ودعوة لمزید من الحوار یقدمها إلى 

كل المهتمین بإثراء منهجیات وأسالیب البحث المتعلقة بتطویر أدوات القیاس والتقویم والمتمثلة في االختبارات 

. مقاییس النفسیة والتربویةوال
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لمالحقا

)01(رقم ملحق

المعّدلة للبیئة)Lovibond,1995(لـDASS42النسخة العربیة لمقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسي
.المستخرجة منهاDASS21النسخة المختصرة و)2014زیاد،(الجزائریة من طرف الباحث 

- التعلیمات -
:أخي الطالب أختي الطالبة 

ال،أو قلیًال ، أو : تحت واحدة من االختیارات التالیة ) X(ثم ضع عالمة اقرأ كل من العبارات التالیة

ال تقضي وقتًا طویًال . الذي یبین درجة انطباق هذا الشعور علیك في األسبوع الماضي. متوسطًا ، أو كثیرًا 

.على تعاونكم معناوشكرًا .                                                        في أي منها

كثیراً متوسطاً قلیالً الــاراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعبـــــــالرقم
0123.مور تافهة جداً وجدت إنني منزعج بسبب أ01
0123.شعرت بجفاف في فمي 02
0123.لم یبدو لي أن بإمكاني اإلحساس بمشاعر ایجابیة على اإلطالق03
التنفس السریع جدًا، اللهثان بدون القیام بمجهود جسدي (شعرت بصعوبة في التنفس 04

).مثالً 
0123

0123.ي القیام بأعماليلم یبدو لي أن بإمكاني أن أبدأ ف05
0123.كنت أمیل إلى رد فعل مفرط تجاه المواقف واألحداث 06
0123).إن رجلّي ال تقوى على حملي مثالً ( شعرت بالرجفة 07
0123.وجدت صعوبة في االسترخاء08
0123.وجدت نفسي في مواقف جعلتني قلقًا جدًا ، وكنت مرتاحًا للغایة بزوالها09
0123.شعرت بأنه لیس لدي أي شيء أتطلع إلیه10
0123.وجدت نفسي أمیل إلى االضطراب واالنزعاج بسهولة11
0123.شعرت بأنني أستهلك الكثیر من طاقتي العصبیة 12
0123.شعرت بالحزن واالكتئاب13
ر المصعد ، إشارات المرور، أو انتظا: مثل (وجدت أن صبري ینفذ كلما أخرني شيء 14

).كلما طلب مني االنتظار
0123

0123.انتابني شعور باإلغماء15
0123.شعرت بأنني فقدت االهتمام بكل شيء تقریباً 16
0123.شعرت بأنني لست جدیرًا بالثقة كشخص17
0123.شعرت بأنني شدید الحساسیة18
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دون أن یكون الطقس حارًا ودون ) عرق غزیر من الیدین مثالً (عرقت بشكل ملحوظ 19
.بذل مجهود بدني

0123

0123.شعرت بالخوف دون أي سبب وجیه20
0123.شعرت بأن الحیاة ال قیمة لها21
0123.وجدت صعوبة في أن أصبح هادئاً 22
0123.كان لّدي صعوبة في البلع23
0123.ستمتاع بأي شيء أفعلهلم أشعر باال24
كزیادة في معدل الدقات ، أو غیاب دقة (شعرت بضربات قلبي دون مجهود جسدي 25

).قلب
0123

0123.شعرت بالحزن والغم26
0123.وجدت أنني شعرت باالنزعاج الشدید27
0123.شعرت بأنني على وشك الوقوع في حالة من الرعب 28
0123.د صعوبة في استعادة هدوئي بعد انزعاجي من شيء ماأج29
0123.كنت أتخوف من مواجهة عمل بسیط لكنه غیر مألوف لديّ 30
0123.فقدت الشعور بالحماسة ألي شيء31
0123.لم أعد أتحمل مقاطعة اآلخرین ألعمالي32
0123.كنت في حالة توتر عصبي33
0123.م القیمة إلى حد ماشعرت بعد34
0123.كنت ال أستطیع تحمل أي شيء یحول بیني وبین ما أرغب في القیام به35
0123.شعرت بالهلع والرعب36
0123.لم أستطع أن أرى في المستقبل ما یبعث على األمل37
0123.شعرت بأن الحیاة لیس لها معنى38
0123.قلقا ومستثاراً شعرت بأنني أصبحت39
0123.كنت خائفًا من مواقف قد أفقد فیها السیطرة على أعصابي واسبب إحراجا لنفسي40
0123).في الیدین مثالً ( شعرت برجفة41
0123.وجدت صعوبة في أخذ المبادرة النجاز بعض األشیاء42

:DASS42توزیع بنود أبعاد النسخة الكاملة 
.42،38،37،34،31،26،24،21،17،16،13،10،5،3: ئاب االكت

.41،40،36،30،28،25،23،20،19،15،9،7،4،2: القلق 
.39،35،33،32،29،27،22،18،14،12،11،8،6،1: الضغط النفسي 

:DASS21توزیع بنود أبعاد النسخة المختصرة 
.38،17،31،26،10،42،3: االكتئاب 

.20،25،28،40،41،4،2: القلق 
.18،35،8،39،12،6،22: النفسي الضغط 
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)02(ملحق رقم 
.التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة األولىبعد إجراء نموذج لمؤشرات حسن المطابقة ل

Analysis Summary
Date and Time
Date: samedi 12 septembre 2015
Time: 11:32:38
Title
dass21.12.09.2015 cfa: samedi 12 septembre 2015 11:32
Notes for Group (Group number 1)
The model is recursive.
Sample size = 404
Notes for Model (Default model)
Computation of degrees of freedom (Default model)

Number of distinct sample moments: 231
Number of distinct parameters to be estimated: 50

Degrees of freedom (231 - 50): 181
Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = 444.074
Degrees of freedom = 181
Probability level = .000
Estimates (Group number 1 - Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Model Fit Summary
CMIN
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 50 444.074 181 .000 2.453
Saturated model 231 .000 0
Independence model 21 2415.071 210 .000 11.500

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI
Default model .330 .915 .891 .717
Saturated model .000 1.000
Independence model .324 .379 .317 .344

Baseline Comparisons

Model
NFI

Delta1
RFI

rho1
IFI

Delta2
TLI

rho2
CFI

Default model .816 .787 .882 .862 .881
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model .000 .000 .000 .000 .000

Parsimony-Adjusted Measures

Model PRATIO PNFI PCFI
Default model .862 .703 .759
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 1.000 .000 .000
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NCP

Model NCP LO 90 HI 90
Default model 263.074 205.021 328.819
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 2205.071 2050.598 2366.927

FMIN

Model FMIN F0 LO 90 HI 90
Default model 1.102 .653 .509 .816
Saturated model .000 .000 .000 .000
Independence model 5.993 5.472 5.088 5.873

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model .060 .053 .067 .010
Independence model .161 .156 .167 .000

AIC

Model AIC BCC BIC CAIC
Default model 544.074 549.848 744.145 794.145
Saturated model 462.000 488.677 1386.327 1617.327
Independence model 2457.071 2459.496 2541.101 2562.101

ECVI

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI
Default model 1.350 1.206 1.513 1.364
Saturated model 1.146 1.146 1.146 1.213
Independence model 6.097 5.714 6.499 6.103

HOELTER

Model
HOELTER

.05
HOELTER

.01
Default model 194 208
Independence model 41 44
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)03(ملحق رقم 
.لمطابقة للنموذج بعد إجراء التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة الثانیة أو الهرميمؤشرات حسن ا

Analysis Summary
Date and Time
Date: samedi 12 septembre 2015
Time: 12:12:44
Title
dass21.12.09.2015 cfa: samedi 12 septembre 2015 12:12
Notes for Group (Group number 1)
The model is recursive.
Sample size = 404
Notes for Model (Default model)
Computation of degrees of freedom (Default model)

Number of distinct sample moments: 231
Number of distinct parameters to be estimated: 45

Degrees of freedom (231 - 45): 186
Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = 348.509
Degrees of freedom = 186
Probability level = .000
Estimates (Group number 1 - Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum Likelihood Estimates

Model Fit Summary

CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 45 348.509 186 .000 1.874
Saturated model 231 .000 0
Independence model 21 2415.071 210 .000 11.500

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI
Default model .057 .925 .906 .744
Saturated model .000 1.000
Independence model .324 .379 .317 .344

Baseline Comparisons

Model
NFI

Delta1
RFI

rho1
IFI

Delta2
TLI

rho2
CFI

Default model .856 .837 .927 .917 .926
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model .000 .000 .000 .000 .000
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Parsimony-Adjusted Measures

Model PRATIO PNFI PCFI
Default model .886 .758 .820
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 1.000 .000 .000

NCP

Model NCP LO 90 HI 90
Default model 162.509 113.791 219.045
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 2205.071 2050.598 2366.927

FMIN

Model FMIN F0 LO 90 HI 90
Default model .865 .403 .282 .544
Saturated model .000 .000 .000 .000
Independence model 5.993 5.472 5.088 5.873

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model .047 .039 .054 .768
Independence model .161 .156 .167 .000

AIC

Model AIC BCC BIC CAIC
Default model 438.509 443.706 618.573 663.573
Saturated model 462.000 488.677 1386.327 1617.327
Independence model 2457.071 2459.496 2541.101 2562.101

ECVI

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI
Default model 1.088 .967 1.228 1.101
Saturated model 1.146 1.146 1.146 1.213
Independence model 6.097 5.714 6.499 6.103

HOELTER

Model
HOELTER

.05
HOELTER

.01
Default model 254 271
Independence model 41 44
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- باتنة- الحاج لخضرجامعة 

  مخبر بنك االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية 

 حلقة وصل بين الجامعة والمؤسسة :االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية: حول ملتقى وطني

 .م3102 نوفمبر 32 و 32 يومي: باتنة
 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 .بناء أداة لتقييم طرق تقدير صدق وثبات االختبارات النفسية والتربوية :عنوان الورقة البحثية

 .االختبارات النفسية والتربوية –األول  :المحور
 

 :مقدمة

إن عملية بناء االختبار بمختلف مراحلها تعتبر خطوة منهجية مصيرية ومحددة للخطوات الموالية 

ولمسار البحث ككل، وعليه هناك خصائص ينبغي التحقق منها في أداة القياس، لالطمئنان على دقة النتائج 

مكانية اتخاذ قرارات هامة متعلقة بأفراد، جماعات أو منظمات،  وهي ما يصطلح عليها ب المتحصل عليها وا 

أي : أي أن المقياس يقيس فعال ما وضع لقياسه، والثبات: ، من بينها الصدق"الخصائص السيكومترية"

غياب األخطاء العشوائية، واتساق فقرات المقياس فيما بينها واتساق القياسات التي يتم الحصول عليها في 

 .مناسبات مختلفة وتحت نفس الظروف

بات من أهم الشروط التي ينبغى توفرها في أدوات القياس، فإذا لم يحدد الباحث في يعتبر الصدق والث

دراسته درجة صدق وثبات أدوات القياس التي يبنيها أو يستخدمها، فإن ذلك سيقلل من قيمة النتائج التي 

 بن صافي :اللقب   عبد الرحمن     :االسم
 مستغانم -عبد الحميد بن باديس  :الجامعة
  12.2.31.04.31 :الهاتف

 abderrahmenbensafi@gmail.com :البريد اإللكتروني
 طالب دكتوراه :العلميةالدرجة 

 القياس النفسي وتحليل المعطيات :التخصص
 أستاذ جامعي متعاقد :المهنة

 

 بن الحاج جلول :اللقبعبد القادر   :االسم
 مستغانم -عبد الحميد بن باديس  :الجامعة
  23.24..4..122 :الهاتف

 aek48000@live.fr :البريد اإللكتروني
 ماجستير :الدرجة العلمية

 علم النفس المدرسي :التخصص
 مديرية التربية غليزان –مفتش تربوي  :المهنة

 

mailto:abderrahmenbensafi@gmail.com
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ة للتحقق من توصل لها في تلك الدراسة، حيث تشير أدبيات القياس النفسي والتقويم التربوي إلى طرق متعدد

صدق المقياس، كمعامل اإلتفاق بين المحكمين، معامل اإلرتباط ببين المقياس والمحك، معامل اإلرتباط بين 

درجة الفقرة ودرجة البعد أو الدرجة الكلية للمقياس، طريقة المقارنة الطرفية، المجموعات المتضادة وغيرها من 

معامل الثبات مثل معامل اإلرتباط بيرسون، معادلة سبيرمان وبالمقابل هناك عدة طرق لتقدير قيم . األساليب

 .براون ومعامل ألفا لكرونباخ

كما أن أي قصور في عملية بناء أداة جمع المعطيات أو في طرق التحقق من خصائصها 

السيكومترية، سيزيد من أخطاء القياس العشوائية، مما يعطي تفسيرا خاطئا، وعدم مناسبة القرار للغرض 

 .تخدمة فيه هذه األداة، وبالتالي التقليل من قيمتها التعميمية والتطبيقيةالمس

 :اإلشكالية

الباحثين يقعون في  من العديد يتبين أن النفسي والتربوي في المجال البحوث استعراض خالل من

ة على أخطاء منهجية عند التحقق من الصدق والثبات، حيث نجد أن البعض منهم يطبق أداة الدراسة األولي

عينة غير ممثلة، أو يقتصر على طريقة واحدة فقط، كصدق المحكمين وثبات التجزئة النصفية، والبعض 

األخر ال يراعي افتراضات وشروط التطبيق للطريقة المستخدمة؛ كما أن العديد من الباحثين ال يقومون 

نها على عينة الدراسة مباشرة، ويطبقو  -عربية كانت أم أجنبية  -بإعادة التحقق من صالحية أدوات سابقة 

 .األصلية في البيئات للمقياس الواردة السيكومترية بالخصائص يكتفون حيث

ضرورة التقويم المستمر والدائم للبحوث النفسية والتربوية باستخدام أدوات  الباحث يرى المنطلق هذا من

 .من صدق وثبات أدوات القياسموضوعية، خصوصا فيما يتعلق بالطرق واألساليب المستخدمة في التحقق 

 :إجراءات بناء أداة التقييم

لتقييم طرق تقدير الصدق والثبات المستخدمة في ( شبكة، استمارة)قام الباحث ببناء بطاقة تحليل 

االختبارات النفسية والتربوية، مستفيدا من مراجعته ألدبيات البحث التربوي والنفسي، خاصة فيما يتعلق 
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التي تناولت تقويم  السيكومترية ألدوات القياس، وكذلك من خالل إطالعه على الدراسات السابقةبالخصائص 

 .األساليب المنهجية للبحوث اإلجتماعية عموما وأدوات القياس خصوصا

: وتتكون أداة الدراسة من ثالثة أقسام، القسم األول منها يحتوي على البيانات العامة لالختبار، وهي

 .االختبار، نوع االختبارإعداد 

أما القسم الثاني يضم بيانات متعلقة بالطرق المستخدمة للتحقق من صدق االختبار، وبدورها تحتوي 

أسئلة عامة، مثل الطريقة المستخدمة، مدى تحقق افترضات التطبيق، شروط العينة : على جزئين

 . ع الصدق الثالث؛ وأسئلة خاصة بكل نوع من أنوا(اإلستقاللية ،التمثيل والحجم)

الطرق المستخدمة ومدى : والقسم الثالث يتعلق بطرق التحقق من الثبات ويحتوي على عدة بيانات مثل

، طول االختبار، قيمة معامل (والحجم اإلستقاللية، التمثيل)مراعاة شروط تطبيق كل طريقة، عينة الثبات 

 .الثبات ومدى مناسبته للسمة المقاسة

صدق األداة بعرضها على مجموعة محكمين، حيث أوصوا بتعديل صياعة بعض ثم قام بالتحقق من 

اختبار نفسي وتربوي مستخدم في أطروحات  011كما تحقق من صدق المحتوى عن طريق تحليل . الفقرات

، وذلك لمعرفة مدى تغطية األسئلة وكفايتها للحصول على 3دكتوراه علم النفس وعلوم التربية بجامعة الجزائر

 .ومات المطلوبة لتقييم االختبارالمعل

وبعد ذلك قام الباحث بالتحقق من ثبات األداة، بحساب معامل اإلتفاق بينه وبين باحث آخر، والذي 

 .على مصداقية األداةيؤشر وهو معامل مرتفع  4..1؛ حيث كان معامل االتفاق لعينةقام بتحليل نفس ا

 . تفصيل، وقبل ذلك تعليمات ملء البطاقة ومعايير التحليلبال (بطاقة التحليل) األداةأقسام فيما يلي سنعرض 

 تعليمات ملء بيانات البطاقة ومعايير التحليل

 :تعليمات ملء بيانات بطاقة التحليل: أوال

 :أقسام، وذلك على النحو التالي( 12)تتكون البطاقة من ثالثة 

 :في ملء البيانات ما يلي ى، ويراعاالختباريتضمن بيانات عامة عن  :القسم األول
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 .، إما الباحث نفسه، باحث عربي أم باحث أجنبيفي المربع أمام من أعد اإلختبار( x)وضع عالمة  -0

اختبعععار تحصعععيلي، ذكعععاء، : معععن بعععين األنعععواع التاليعععةفعععي المربعععع أمعععام نعععوع اإلختبعععار ( x)وضعععع عالمعععة  -3

 .استعداد/شخصية، اتجاهات، ميول، قيم، قدرة

الثاني يتعلق  سئلة عامة في التحقق من الصدق، أماجانبين، األول يتعلق بأهذا القسم يتضمن  :القسم الثاني

الصعععدق المعععرتبط صععدق المحتعععوى، : بأسععئلة خاصعععة بكعععل طريقععة معععن طعععرق التحقعععق مععن الصعععدق الثالثعععة وهعععي

وقععد  وينععدرج تحععت كعل جانععب عععدد معن األسععئلة، ولكععل سعؤال عععدة إجابععات، ؛التكععوين الفرضعي، وصععدق بمحعك

 :وضع بجانب كل إجابة من هذه اإلجابات مجموعة من األرقام ويتبع ما يلي لإلجابة عن هذه األسئلة

تععتم اإلجابععة عععن األسععئلة المتعلقععة بالجانععب االول الععذي هععو عبععارة عععن أسععئلة عامععة تسععري علععى جميععع  -0

علععى ( x)مععة طععرق التحقععق مععن الصععدق، بحيععث تععتم قععراءة السععؤال األول مععن هععذا الجانععب ثععم وضععع عال

علععى ( x)ثععم تععتم قععراءة السععؤال الثععاني مععن هععذا الجانععب ثععم وضععع عالمععة  اإلجابععة التععي تنطبععق عليععه،

 .ثم تتم اإلجابة عن باقي أسئلة هذا الجانب بنفس الطريقة اإلجابة التي تنطبق عليه،

ول مععن هععذه ثععم تععتم قععراءة السععؤال األ االختبععارتحععدد الطريقععة األولععى المسععتخدمة فععي التحقععق مععن صععدق  -3

على اإلجابة التي تنطبق عليه، ثم تتم قراءة السؤال الثاني معن ( x)، ثم بعد ذلك يوضع عالمة الطريقة

علععى اإلجابععة التععي تنطبععق عليععه، وهكععذا حتععى تععتم اإلجابععة عععن كععل ( x)نفععس الطريقععة، ويوضععع عالمععة 

ذا تعععم اسعععتخدام طريقعععة ثانيعععة للتحقعععق معععن صعععدق نفعععس  ؛أسعععئلة الطريقعععة األولعععى للتحقعععق معععن الصعععدق وا 

علعى اإلجابعة ( x)، فيتم قراءة السؤال األول من أسئلة هذه الطريقة، ثم بعد ذلك يوضع عالمعة االختبار

على اإلجابعة التعي ( x)التي تنطبق عليه، ثم تتم قراءة السؤال الثاني من نفس الطريقة، ويوضع عالمة 

ذا  ؛تتم اإلجابة عن كل أسئلة الطريقة الثانية من طعرق التحقعق معن الصعدقتنطبق عليه، وهكذا حتى  وا 

، يتم تحديعدها، ثعم قعراءة األسعئلة المتعلقعة صدق االختباروجدت طريقة أخرى للتحقق من الصدق لنفس 

 .السابقتين الطريقتينبها، ومن ثم اإلجابة عليها كما تم إيضاحه في 
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األسعئلة المتعلقعة بالثبعات، بحيعث ينعدرج تحعت هعذا الجانعب ععدد معن األسعئلة  يتضمن هذا القسعم :القسم الثالث

وقد وضع بجانب كل إجابة معن هعذه اإلجابعات مجموععة معن األرقعام، ويتبعع  العامة، ولكل سؤال عدة إجابات،

 :ما يلي لإلجابة عن هذه األسئلة

ئلة عامعة تسعري علعى جميعع طعرق تتم اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بهذا الجانب الذي هو عبارة عن أس

علعى اإلجابعة التعي تنطبعق عليعه، ( x)الثبات، بحيث تتم قراءة السؤال األول من هذا الجانعب ثعم وضعع عالمعة 

علععى اإلجابععة التععي تنطبععق عليععه، ثععم تععتم ( x)الثععاني مععن هععذا الجانععب ثععم توضععع عالمععة ثععم تععتم قععراءة السععؤال 

 .الطريقةاإلجابة عن باقي أسئلة هذا الجانب بنفس 

 :تعليمات التحليل ومعاييره: ثانيا

قبل القيام بتحليل مضمون طرق التحقق من الصدق والثبات، يجب قعراءة التعليمعات التاليعة التعي تعتبعر 

وهعذه المععايير  بمثابة معايير أساسية في عملية التحليل، واإلجابة ععن األسعئلة التعي تتضعمنها بطاقعة التحليعل،

 :تتضمن جانبين هما الصدق والثبات، فيما يلي تفصيل للمعايير المتعلقة بكل منهما

 :جانب الصدق: أوال

 :وينقسم هذا الجانب إلى معايير عامة، ومعايير خاصة، فيما يلي عرض لكل منهما

 :معايير عامة - أ

 :المعايير عامة بمعنى أنها تسري على كل طرق التحقق من الصدق المستخدمة وهي هذه

، (بغض النظر عن الطريقة المستخدمة فعي التحقعق معن الصعدق) االختبار تم التحقق من صدقه يعتبر: 3-0

، أو معن إععداد الباحعث نفسعه كعان االختبعارفعي دراسعته الحاليعة، وذلعك إذا  اختبارهإذا تحقق الباحث من صدق 

يستخدم  االختبار مترجمكون يستخدم ألول مرة في البيئة الجزائرية، ويستوي الحال في ذلك أن االختبار يكان 

المسعتخدم قععد سعبق إععداده علععى االختبعار فعي بيئعات عربيععة أخعرى، أمعا إذا كععان  ألول معرة، أو سعبق اسععتخدامه

فعععي دراسعععات سعععابقة، إال إذا اختلعععف ختبعععار االاألصعععلي، أو صعععدق االختبعععار البيئعععة الجزائريعععة فيكتفعععي بصعععدق 

كعأن االختبعار على إعداده أكثعر معن عشعر سعنوات، أو اختلعف الهعدف معن اسعتخدام  ىمجتمع البحث، أو مض
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الباحعث فععي دراسععته الحاليععة ألغعراض التشععخيص، فععي هععذه  ألغععراض التنبععؤ ويسععتخدمه قععد أععداالختبععار كعون ب

 .في دراستهاختباره  الحاالت فإن على الباحث أن يتحقق من صدق

 :سواء كانتاالختبار على الباحث تسجيل طرق الصدق التي استخدمها للتحقق من صدق : 3-3

 .عن طريق التحكيم أو جدول المواصفات: صدق المحتوى -0

اختبععار آخععر، تقععديرات، : االختبععار ومحععك موضععوعي موثععوق منععه االرتبععاط بععين: الصععدق المععرتبط بمحععك -3

 .مجموعات متضادة، أداء فعلي تحصيل دراسي،

 اإلتسععاق الععداخلي: باسععتخدام أحععد المؤشععرات التاليععة(: المفهععوم ء أوالبنععاصععدق )صععدق التكععوين الفرضععي  -2

ككعل، أو االرتبعاط بعين درجعة البععد والدرجعة  لالختبعاراالرتباط بين درجة الفقرة ودرجة البععد أو الدرجعة الكليعة )

إيجععاد الفععروق بععين درجععات مجموعععة المععرتفعين ) ملي، الفععروق بععين الجماعععات، التحليععل العععا(ختبععارلالالكليععة 

إيجعاد الفعروق بعين درجعات مجموععة األكبعر ) ، الفروق بعين األعمعار(ومجموعة المنخفضين في السمة المقاسة

أو ) ، مصععفوفة السععمات، الطعرق التجريبيععة، تحليععل األسععئلة(عمعرا ومجموعععة األصععغر عمعرا فععي السععمة المقاسعة

 ، المقارنععة الطرفيععة(للبنععد معامععل التمييععز، معامععل الصعععوبة، معامععل الثبععات: ليععل البنععود، عععن طريععق حسععابتح

معامععل ألفععا ) ، ثبععات التجععانس(الفرعععياالختبععار تحليععل المجمععوعتين المتضععادتين فععي المحععك علععى المفععردة أو )

 (.31/30ريتشاردسون -كيودر لكرونباخ أو معادلتي

 .جراءات التحكيم فقطإإذا تم استخدام : صدق المحكمين -2

 .إذا تم حساب الجذر التربعي لمعامل الثبات: الصدق الذاتي -2

 .أي تحقق سطحي دون اللجوء إلى تحكيم أو إعداد جدول مواصفات(: السطحي)الصدق الظاهري  -6

 .عند استخدام طريقة أخرى غير الطرق السابقة، فإنه يتم تحديدها -2

 :غير كافية في الحاالت التاليةاالختبار الطريقة المستخدمة في التحقق من صدق  تعتبر: 3-2

  على الصدق الظاهري أو الصدق الذاتياالختبار عندما يقتصر التحقق من صدق. 
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  علععى صععدق المحكمععين لمععا يكععون المجععال المقععاس غيععر االختبععار عنععدما يقتصععر التحقععق مععن صععدق

 .محدد

  يكون المجال المقاس غير محدد لماعلى صدق المحتوى االختبار عندما يقتصر التحقق من صدق. 

  على طريقة ثبات التجانساالختبار عندما يقتصر التحقق من صدق. 

  أحعادي البععد ولعم يسعتخدم طعرق للكشعف ععن تجانسعه بطريقعة  مقياسعبارة عن االختبار كون يعندما

 .االتساق الداخلي أو التحليل العاملي

  متععدد األبععاد أو يقعيس أكثعر معن سعمة ولعم يسعتخدم التحليعل  مقيعاسعبعارة ععن االختبعار كون يعندما

 .العاملي للكشف عن العوامل التي يتكون منها

 .عن عينة الدراسة األساسية (مستقلة) ، بتطبيقه على عينة منفصلةاالختباريتم التحقق من صدق : 3-2

 .جتمع الدراسة األساسيةعلى عينة ممثلة تمثيال جيدا لم ، بتطبيقهاالختباريتم التحقق من صدق : 3-2

معن حيعث الععدد، حيعث تعتبعر عينعة الصعدق مناسعبة  ةعينة مناسعبعلى االختبار يتم التحقق من صدق : 3-6

 .غير مناسبة إذا قلت عن هذا العددفردا فأكثر، وتعتبر  21إذا بلغت 

 :معايير خاصة بكل طريقة من طرق التحقق من الصدق - ب

 :المعايير الخاصة بصدق المحتوى (1

باإلجابععة عععن األسععئلة الخاصععة بإصععدار أحكععام حععول طريقععة التحقععق مععن الصععدق يخععتص هععذا الجانععب 

 :باستخدام صدق المحتوى، وفيما يلي المعايير المتعلقة باإلجابة عن كل سؤال من هذه األسئلة

طيهععا أسععئلة تحليععل المحتععوى تحلععيال دقيقععا حتععى يععتم التأكععد مععن أن جميععع الجوانععب األساسععية تغ يععتم: 3-0-0

 :يلي تغطية مالئمة وبالنسب الصحيحة، ويتم ذلك إذا قام الباحث بمااالختبار 

 .وصف تفصيلي دقيق لمدى المهام والمثيرات والمواقف والمواد التي يستوعبها نطاق المحتوى-أ

ف التعليمية أو التدريبيعة أو العالجيعة، شعرط أن تصعا  فعي عبعارات إجرائيعة سعلوكية قابلعة توصيف األهدا -ب

 .للمالحظة والقياس
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يتم استخدام جعدول المواصعفات كطريقعة معن طعرق تحليعل المحتعوى، وذلعك بتحديعد األهميعة النسعبية : 3-0-3 

وعلى هذا األساس يتم تحديد عدد المفردات التي ترتبط بكل هدف فعي  ،لألهداف ثم مناظرة األسئلة باألهداف

كل موضوع، وذلك بإعداد جدول ثنائي توضع فيه األهداف التعليمية أفقيا والموضوعات رأسيا والوزن النسعبي 

باسععتطالع آراء الخبععراء، أمععا الععوزن النسععبي للمحتععوى فيحععدد  لكععل موضععوع، وهععذه األوزان يجععب تحديععدها مسععبقا

 .ومن األفضل أن تكون نسب مئوية ،وضوعيا في ضوء الوقت المخصص لتدريسه فعليام

يتم استخدام التحليل الكيفي للبنود للحكم على مدى فعاليتها من حيعث صعياغتها وصعالحيتها، وفعي : 3-0-2

وبععد  هذا الصدد يلجأ الباحث إلى مجموععة معن المحكمعين إلبعداء العرأي فعي مختلعف الجوانعب الكيفيعة للسعؤال،

 .ذلك يتم حساب نسبة االتفاق بين المحكمين

تستخدم طريقعة صعدق المحتعوى، عنعدما يكعون المجعال المقعاس محعددا أو معرفعا، بحيعث يعتمعد علعى : 3-0-2

مقرر دراسي أو برنامج تدريبي أو على مجموعة موحدة من الخبرات السابقة التي يمكن منها صعياغة محتعوى 

التحصيلية من أفضل المجاالت مناسبة لقبول صعدق المحتعوى بخعالف اختبعارات  ، وعليه فاالختباراتاالختبار

االسععتعدادات ومقععاييس الشخصععية، وحتععى اختبععارات التحصععيل التععي تقععيس العمليععات المعرفيععة العليععا، فصععدق 

بعارات المحتوى ال يعد كافيا لمثل هذه األنواع من االختبارات، بل ال يعد أساسعيا؛ ذلعك أن هعذا النعوع معن االخت

 .ال تتشابه ضمنيا مع ميدان السلوك الذي تعد عينة منه

 :بالصدق المرتبط بمحكالمعايير الخاصة ( 2

يخععتص هععذا الجانععب باإلجابععة عععن األسععئلة الخاصععة بإصععدار أحكععام حععول طريقععة التحقععق مععن الصععدق 

 :وفيما يلي المعايير المتعلقة باإلجابة عن كل سؤال من هذه األسئلة ،الصدق المرتبط بالمحكباستخدام 

 . ، إما تالزمي أو تنبؤيصدق المحكيحدد نوع : 3-3-0

يحععدد نععوع المحععك المسععتخدم، سععواء كععان اختبععارا، تقععديرا، تحصععيال دراسععيا، مجموعععات متضععادة، أو : 3-3-3

 .م تحديدهاوعندما تستخدم أنواع أخرى من المحكات يت ؛أداء فعليا

 .، بحيث يكون بينهما ارتباط منطقياالختبارقيسها ييجب أن يكون المحك متعلقا بالوظيفة التي : 3-3-2
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 .يجب أن يكون المحك ثبت صدقه وفق ما تشير إليه البحوث والتقارير: 3-3-2

فثبععات المحععك يععؤثر إلععى حععد كبيععر فععي معامععل  يجععب أن تتععوفر فععي المحععك الجيععد خاصععية الثبععات،: 3-3-2

والمحعععك، لععذلك معععن الضععروري اختيععار محعععك عععالي الثبعععات عنععد حسعععاب االختبععار الصععدق، أي اإلرتبععاط بعععين 

 .الصدق المرتبط بمحك

هو التشخيص، حيث يستخدم االختبار يستخدم الصدق التالزمي عندما يكون الغرض من استخدام : 3-3-6

صية التي يلجأ إليها في حل المشكالت الراهنة أكثر من مشكالت المستقبل، وتجمع بعه مع االختبارات التشخي

 .بيانات االختبار والمحك في نفس الفترة الزمنية، أو بفاصل زمني قصير جدا

هعععو التنبعععؤ طويعععل المعععدى، حيعععث االختبعععار أمعععا الصعععدق التنبعععؤي فيسعععتخدم عنعععدما يكعععون الغعععرض معععن اسعععتخدام 

الستعدادات واالختبارات التي تسعتخدم فعي انتقعاء األفعراد وتصعنيفهم وتعوجيههم تربويعا أو يستخدم مع اختبارات ا

مهنيععا أو عسععكريا، وكععذلك ألغععراض التنبععؤ اإلكلينيكععي، ويكععون هنععاك فاصععل زمنععي طويععل بععين جمععع بيانععات 

 (.قد تصل إلى عدة سنوات)االختبار والمحك 

 :يتم الحكم على معامل الصدق طبقا للمستويات التالية: 3-3-2

 .فأكثر 1721مستوى صدق مرتفع إذا بلغت قيمته من -

 ..176-1721مستوى صدق متوسط إذا تراوحت قيمته بين -

 .1721مستوى صدق منخفض إذا كانت قيمته أقل من -

 :المعايير الخاصة بصدق التكوين الفرضي( 3

يخععتص هععذا الجانععب باإلجابععة عععن األسععئلة الخاصععة بإصععدار أحكععام حععول طريقععة التحقععق مععن الصععدق 

، وفيمعا يلعي المععايير المتعلقعة باإلجابعة ععن كعل سعؤال معن (البنعاء، المفهعوم)صدق التكوين الفرضي باستخدام 

 :هذه األسئلة

 .نتائجبال ارتباطهايتم التعريف باإلطار النظري للسمة التي يفترض : 3-2-0

 .يتم اشتقاق فرضيات من اإلطار النظري للسمة المقاسة: 3-2-3
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اإلتساق الداخلي، : ، سواء كانتلالختبارتحدد الطرق المستخدمة في التحقق من الصدق التكويني : 3-2-2

الطععرق الطععرق المتعععددة، -التحليععل العععاملي، الفععروق بععين الجماعععات، الفععروق بععين األعمععار، مصععفوفة السععمات

المقارنععة الطرفيععة، ثبععات ، (معامععل التمييععز، معامععل الصعععوبة للبنععود)تحليععل األسععئلة  التجريبيععة،  (اإلجععراءات)

ذا تم استخدام طريقة أخرى غير الطرق السابقة يتم تحديدها. التجانس  .وا 

 :يةفي الحاالت التالمناسبة،  ة في التحقق من الصدق التكويني لالختبارتعتبر الطرق المستخدم: 3-2-2

  أحعععادي البععععد واسعععتخدم الباحعععث طريقعععة االتسعععاق العععداخلي أو التحليعععل الععععاملي االختبعععار كعععون يعنعععدما

 .للكشف عن تجانسه

  متعدد األبعاد واستخدم التحليل العاملي للكشف عن أبعادهاالختبار عندما يكون. 

 تختلف اختالفا واضحا من مجموعة إلعى أخعرى وتعم اسعتخدام الفعروق بعين  عندما تكون السمة المقاسة

 .الجماعات للكشف عن هذه الفروق

  عندما تكون السمة المقاسة تختلف اختالفا واضحا من فئة عمرية إلى أخرى وتم استخدام الفروق بين

 .األعمار للكشف عن هذه الفروق

 :التالية ةكافية، في الحال صدق التكويني لالختبارة في التحقق من التعتبر الطرق المستخدم: 3-2-2

  االختبارعندما ال يقتصر على أساليب ثبات التجانس للحكم على صدق بناء. 

 :جانب الثبات: ثانيا

 :ويتضمن هذا الجانب المعايير المتعلقة بجميع الطرق المستخدمة في التحقق من الثبات

، إذا تحقق (بغض النظر عن طريقة التحقق المستخدمة)ثباته  المستخدم تم التحقق مناالختبار عتبر ي: 2-0

 االختبعععار معععن إععععداد الباحعععث نفسعععه، أو كعععان كعععانفعععي دارسعععته الحاليعععة، وذلعععك إذا  اختبعععارهالباحعععث معععن ثبعععات 

سععتخدم يمتععرجم االختبععار كععون يسععتخدم ألول مععرة فععي البيئععة الجزائريععة، ويسععتوي الحععال فععي ذلععك أن االختبععار ي

المسعتخدم قععد سعبق إععداده علععى االختبعار أو سعبق اسععتخدامه فعي بيئعات عربيععة أخعرى، أمعا إذا كععان  ألول معرة،

فعي دراسعات سعابقة، إال إذا اختلعف مجتمعع االختبعار األصلي، أو ثبات االختبار البيئة الجزائرية فيكتفي بثبات 
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كععون يكععأن االختبععار  علععى إعععداده أكثععر مععن عشععر سععنوات، أو اختلععف الهععدف مععن اسععتخدام ىالبحععث، أو مضعع

قد أعد ألغراض التنبؤ ويستخدمه الباحث في دراسته الحالية ألغراض التشخيص، فعي هعذه الحعاالت االختبار 

 .في دراسته الحالية اختبارهفإن على الباحث أن يتحقق من ثبات 

ادة إععععع: ، سععععواء كانععععتاالختبععععارعلععععى الباحععععث أن يععععذكر الطريقععععة المسععععتخدمة فععععي التحقععععق مععععن ثبععععات : 2-3

-معادلععععععة كرونبععععععاخ، معادلععععععة كيععععععودر)س اإلختبععععععار، الصععععععور المتكافئععععععة، التجزئععععععة النصععععععفية، طععععععرق التجععععععان

 .، أو ثبات التقدير، أو أي طريقة أخرى(30ريتشاردسون-، معادلة كيودر31ريتشاردسون

والغعععرض معععن االختبعععار الطريقعععة التعععي تتناسعععب معععع طبيععععة االختبعععار يسعععتخدم فعععي التحقعععق معععن ثبعععات : 2-2

 :تخدامه بحيثاس

التععي تقععيس سععمات تتمتععع باالسععتقرار عبععر الوقععت مثععل  االختبععاراتتسععتخدم طريقععة إعععادة اإلختبععار مععع  -

التكيععععف الشخصععععي )اإلتجاهععععات، الميععععول، القععععيم، االسععععتعدادات، ذكععععاء البععععالغين وبعععععض سععععمات الشخصععععية 

نفسعية غيعر مسعتقرة مثعل الحالعة المزاجيعة أو القلعق  في حالة االختبارات التي تقعيس سعماتبينما  (.واالجتماعي

أو ذكعععععاء األطفعععععال أو التعععععذكر، أو االختبعععععارات التعععععي تتطلعععععب أسعععععئلتها اسعععععتخدام العمليعععععات العليعععععا كاالسعععععتدالل 

بخفض الفترة الزمنية الفاصعلة بعين التطبيقعين، بحيعث ال تقعل : نقوم استخدام طريقة اإلعادة إمافإننا  ،واالبتكار

ال تزيععد عععن أسععبوعين، إذا كانععت العينععة مععن األطفععال أقععل مععن سععبع سععنوات أو األشععخاص الععذين عععن أسععبوع و 

بزيعععادة الفتعععرة الزمنيعععة الفاصعععلة بعععين ؛ أو يععععالجون بعقعععاقير تعععؤثر فعععي ذاكعععرتهم، أو األشعععخاص مرتفععععي العععذكاء

غين أو كانعت السعمة التطبيقين، بحيث تكون أكثر من أسبوعين وأقل من ستة أشهر، إذا كانت العينة معن البعال

 .أللفةإلى االمقاسة من النوع الذي يسهل تذكره أو تعلمه أو يتعرض أفراده فيه 

 .، وكذلك تستخدم لتقدير ثبات التقارير الذاتيةمع اختبارات السرعة هذه الطريقةكما يتناسب استخدام 

بعرر الباحعث تكعافؤ هعذين تستخدم طريقعة الصعور المتكافئعة فعي حعال تواجعد صعورتين متكعافئتين، بحيعث ي -

المتوسععطات، االنحععراف المعيععاري، تسععاوي )تسععاوي الصععورتين مععن الناحيععة اإلحصععائية  :الصععورتين مععن حيععث

مستوى صعوبة األسئلة في حالة اختبعارات )، وتساويها من ناحية بنية األسئلة (معامالت االرتباط بين األسئلة
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ة واالسععععتفتاءات، معامععععل شععععيوع اسععععتجابة األسععععئلة فععععي حالععععة الععععذكاء والقععععدرات العقليععععة واالختبععععارات التحصععععيلي

، طريقعععة صعععياغة األسعععئلة، نعععوع السعععمة المقاسعععة، ععععدد االختبعععاراختبعععارات الشخصعععية، القعععدرة التمييزيعععة، طعععول 

وتوحيععد إجععراءات التطبيععق فععي المععرتين ( ، المحتععوى الععذي يقيسععه السععؤالاالختبععارقيسععها يمكونععات السععمة التععي 

كمعععا يجعععب أن تكعععون الفتعععرة الزمنيعععة بعععين التطبيقعععين (. قعععة اإلجابعععة، التصعععحيح، زمعععن اإلجابعععةالتعليمعععات، طري)

 .قصيرة، لكي ال تؤثر التغيرات الحاصلة للمفحوصين خالل هذا الفاصل الزمني في قيمة معامل التكافؤ

المقننععة لضعععف تععأثير عععاملي الععذاكرة والتععدريب  تناسععب هععذه الطريقععة اختبععارات الععذاكرة واالختبععارات التحصععيلية

علععى قيمععة معامععل التكععافؤ، وتسععتخدم فععي الدراسععات التععي تهععدف لمعرفععة أثععر عامععل تجريبععي معععين فععي األداء، 

كمعا تسعتخدم فعي االختبعارات التعي تهعدف لقيعاس القعدرة علعى حعل . خاصة إذا تطلعب األمعر قيعاس قبلعي وبععدي

 .أو المناهج، وفي مواقف العالج النفسي للتعرف على فاعلية العالجالمشكالت، وعند تقويم الطالب 

يفضل استخدامها لتقدير ثبات االختبارات التي تقيس ذكاء األطفال، بينمعا ال يفضعل اسعتخدامها فعي اختبعارات 

سعمة عريضعة ومركبعة مثعل  التعي تقعيس االختبعاراتفعي القدرات والميول واالتجاهات لصعوبة إععدادها، وكعذلك 

 .قدرة على التفكير الناقد أو اإلبداعال

عنعدما نرغعب فعي التنبعؤ بعيعد المعدى واالسعتدالل علعى محتعوى معامعل االسعتقرار والتكعافؤ  تستخدم طريقعة -

 .دراسي معين؛ وزيادة على طريقة الصور المتكافئة يجب أن تكون الفترة الزمنية بين التطبيقين طويلة

يععه يقعيس التي تتسم بتجانس المحتوى، بحيث يكعون جم االختباراتتستخدم طريقة التجزئة النصفية مع  -

ذا السمة نفس  علعى حعده،  فرععي اختبعارقسعم كعل يقيس أكثر معن سعمة فاألفضعل أن االختبار يكان النفسية، وا 

عنعععدما ال يكعععون األداء علعععى كمعععا تسعععتخدم طريقعععة التجزئعععة النصعععفية . بشعععكل منفصعععل هعععاومعععن ثعععم حسعععاب ثبات

ذا  ؛ختبارات القدرة على حل المشكالتبشكل تراكمي على األداء في الخطوات السابقة مثل ايعتمد االختبار  وا 

فعي أحعد نصعفي  المجموععة أن توضعع فيجعباألسعئلة التعي تتعلعق بمشعكلة واحعدة  ةضعم مجموععاالختبار ي كان

تكععون األسععئلة يجععب أن ف (فرديععة، زوجيععة)أمععا فععي حالععة تجزئععة االختبععار التحصععيلي حسععب األرقععام  ؛االختبععار

 .، والتقارير الذاتيةكما ال تتناسب هذه الطريقة مع اختبارات السرعة.مرتبة حسب مستوى الصعوبة
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، عنعععدما (30و 31ريتشاردسعععون-كيعععودر تيمعادلعععة كرونبعععاخ، مععععادل)تسعععتخدم طعععرق التجعععانس المختلفعععة  -

قيسعععها يأمعععا لعععو تععععددت السعععمات والقعععدرات التعععي  ؛أي يقعععيس خاصعععية أو قعععدرة واحعععدةمتجانسعععا، االختبعععار يكعععون 

بكامله، لكن تفيد في حساب ثبات األجزاء بشكل االختبار فلن تكون هذه الطرق مناسبة لتقدير ثبات االختبار 

االختبععارات تسعتخدم معادلععة كرونبعاخ فععي . علععى اختبعارات القععوةكمععا يقتصعر اسععتخدام طعرق التجععانس  ،منفصعل

كاسععتبيانات ) فيهععا يقععوم علععى أوزان متدرجععة لألسععئلة مثععل مقيععاس ليكععرت بأنواعععه التععي يكععون نظععام التصععحيح

-تسعععععتخدم معادلعععععة كيعععععودر ، بينمعععععا(المقاليعععععةاختبعععععارات التحصعععععيل و  مقعععععاييس الشخصعععععيةاالتجاهعععععات، بععععععض 

منهعا ( 30)تضعيف الصعيغة و ، (0،1)التي يكون نظام التصحيح فيها على شكل  االختبارات فيريتشاردسون 

 .هو تقارب البنود في مستوى الصعوبة شرطا آخر

ذات االسععتجابات المفتوحععة والتععي غالبععا مععا تتععأثر بالذاتيععة، االختبععارات تسععتخدم طععرق ثبععات التقععدير مععع  -

االختبعععععارات االسعععععقاطية، االختبعععععارات الخاصعععععة بالقعععععدرات االبداعيعععععة، اختبعععععارات المقالعععععة أو االختبعععععارات : مثعععععل

 االختبععار، بععل يتعععين حسععاب ثبععات لالختبععاروال يكتفععي بمعامععل ثبععات التقععدير وحععده كمعامععل ثبععات  ؛اإلنشععائية

 .التقديرحساب ثبات جانب إلى  بأحد الطرق المناسبة

 .عن عينة الدراسة األساسية( مستقلة) بتطبيقه على عينة منفصلة االختبار،يتم التحقق من ثبات : 2-2

 .على عينة ممثلة تمثيال جيدا لمجتمع الدراسة األساسية االختبار، بتطبيقهم التحق من ثبات يت: 2-2

على عينة مناسبة من حيث العدد، حيث تعتبر عينة الثبات مناسبة، إذا االختبار يتم التحقق من ثبات : 2-6

 .فرد فأكثر، وتعتبر غير مناسبة إذا قلت عن هذا العدد( 21)بلغت 

 (: تصنيف مرفي)وفق تصنيفات خمسة  لالختبارمل الثبات المعتمد يتم الحكم على مستوى معا: 2-2

 (17.2أكثر من )مستوى ثبات مرتفع جدا  -0
 (17.2-1742)مستوى ثبات مرتفع  -3
 (1742-1722)مستوى ثبات متوسط  -2
 (1722-1762)مستوى ثبات منخفض  -2
 (1762أقل من ) منخفض جدامستوى ثبات  -2
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 استمارة جمع البيانات  
  البيانات العامة: أوال
 باحث أجنبي 2 باحث عربي 3 الباحث نفسه 0 االختبارإعداد  0-0

 نوع االختبار 0-3
0 
3 
2 

 تحصيلي
 ذكاء

 شخصية

2 
2 
6 

 اتجاهات
 ميول
 قيم

2 
 
 

 استعداد/قدرة
 
 

 جانب الصدق: ثانيا
 :أسئلة عامة - أ
 مالحظات ال نعم السؤال الرقم
    ؟االختبارهل تم التحقق من صدق  3-0
 ؟االختبارهي الطرق المستخدمة في التحقق من صدق  ما 3-2

0. ............................. 
3. ............................. 
2. ............................. 

 

 

    كافية؟االختبار هل طرق التحقق من صدق  3-2
    هل عينة الصدق مستقلة عن عينة الدراسة؟ 3-2
    هل عينة الصدق ممثلة لعينة الدراسة؟ 3-2
    هل حجم عينة الصدق كاف؟ 3-6

 :أسئلة خاصة - ب
 مالحظات ال نعم األسئلة الخاصة بصدق المحتوى الرقم
    هل تم تحليل المحتوى بالوصف التفصيلي أو توصيف األهداف؟ 3-0-0
    هل تم عمل جدول مواصفات؟ 3-0-2
    اإلتفاق بين المحكمين؟هل تم حساب نسبة  3-0-2
    ؟االختبارمن للغرض هل الطريقة مناسبة  3-0-2

 مالحظات ال نعم األسئلة الخاصة بالصدق المرتبط بمحك الرقم
   تنبؤي -3تالزمي    -0: هل صدق المحك 3-3-0
   ......................: المحك نوع 3-3-2
    هل المحك متعلق بالسمة المقاسة؟ 3-3-2
    هل المحك صادق؟ 3-3-2
    هل المحك ثابت؟ 3-3-2
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    ؟االختبارهل الطريقة مناسبة للغرض من  3-3-6
 ماهو المستوى المعتمد لمعامل الصدق؟ 3-3-2

 منخفض-2متوسط   -3مرتفع   -0
  

 مالحظات ال نعم األسئلة الخاصة بصدق التكوين الفرضي الرقم
    هل تم التعريف باإلطار النظري للسمة المقاسة؟ 3-2-0
    هل اشتقت الفرضيات من اإلطار النظري للسمة المقاسة؟ 3-2-2
 ؟التحقق من صدق التكوين الفرضي لالختبار ماهي طرق 3-2-2

0. ............................. 
3. ............................. 
2. ............................. 

 

 

 مناسبة؟ ختبارهل طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي لال 3-2-2
 0الطريقة رقم .   
 3الطريقة رقم .   
 2الطريقة رقم .   

   

    كافية؟ لالختبارهل طرق التحقق من صدق التكوين الفرضي  3-2-2

 جانب الثبات: ثالثا
 مالحظات ال نعم السؤال الرقم
    ؟االختبارهل تم التحقق من ثبات  2-0
 ؟االختبارماهي الطرق المستخدمة في التحقق من ثبات  2-2

0. ............................. 
3. ............................. 
2. ............................. 

 

 

 مناسبة؟االختبار هل الطرق المستخدمة في التحقق من ثبات  2-2
 0الطريقة رقم .   
 3الطريقة رقم .   
 2الطريقة رقم .   

   

    هل عينة الثبات مستقلة عن عينة الدراسة؟ 2-2
    هل عينة الثبات ممثلة لعينة الدراسة؟ 2-2
    هل حجم عينة الثبات كاف؟ 2-6
 ماهو المستوى المعتمد لمعامل الثبات؟ 2-2

 منخفض جدا-2منخفض -2متوسط -2مرتفع -3مرتفع جدا -0
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 :المراجع
 المراجع العربية: أوال

 (.3111)مكتب التربية العربي، : ، الرياض3، طاإلطار المرجعي للتقويم التربوي: ابراهيم بن مبارك الدوسري -1

 (.0.42)دار المستقبل، : ، عماندليل البحث والتقويم التربوي: أحمد الخطيب وآخرون -2

 (.4..0) دار األمل للنشر والتوزيع، :، األردنالقياس والتقويم في العملية التدريسية: أحمد سليمان عودة -3

 (.6..0)مطبوعات الجامعة، : ، الكويت0طقياس الشخصية، : أحمد محمد عبد الخالق -4

االتجاهات الحديثة لنظرية الصدق ومتضمناتها التطويرية للقياس وتصميم االختبارات، : امحمد بوزيان تيغزة -5

سعود حول علم النفس وقضايا التنمية الفردية  بحوث ندوة قسم علم النفس وكلية التربية لجامعة الملك

 (..311)، الرياض، والمجتمعية

نحو منهجية لتطوير آليات التنظير واألطر  -تجويد البحوث العلمية والرسائل الجامعية : امحمد بوزيان تيغزة -6

 (.3103)، البحرين، المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العاليالنظرية السائدة، 

 (.3111)دار الكتاب الحديث، : ، الكويتقياس الشخصية: بدر محمد األنصاري -7

: ، الجزائر3، طللطالب والباحثين في علم النفس والتربية –القياس النفسي وتصميم أدواته : بشير معمرية -8

 (.3112)منشورات الحبر، 

 (.0.42)الفالح،  مكتبة: ، الكويتمدخل إلى مناهج البحث التربوي: رجاء محمود أبو عالم -9

 (.3102)دار المسيرة، : ، األردن0، طمناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط: رجاء محمود أبو عالم -11

 (.6..0)مكتبة األنجلو، : ، القاهرةالتقويم والقياس النفسي والتربوي: رمزية الغريب -11

ليزبيث هيجن -12 رجمة عبد اهلل زيد الكيالني و ت) القياس والتقويم في علم النفس والتربية: روبرت ثورندايك وا 

 (.0.46)مركز الكتب األردني، : ، عمان2، ط(عبد الرحمن عدس

دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ، عمانمبادئ القياس والتقويم في التربية: زكريا محمد الظاهر وآخرون -13

(0....) 

 (.3112)سيرة، دار الم: ، األردنالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس: سامي محمد ملحم -14
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 (.3114)دار الفكر، : ، عمانمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي: سبع محمد أبولبدة -15

 (.0.42)دار الفكر العربي، : ، القاهرةالقياس النفسي، المقاييس واالختبارات: سعد جالل -16

 (.4..0)العربي، دار الفكر : ، القاهرة2، طالنظرية والتطبيق -القياس النفسي : سعد عبد الرحمن -17

 (.3112)مكتبة األنجلو المصرية، : ، القاهرة6، طالقياس النفسي: صفوت فرج -18

دار : ، القاهرةاالختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية: صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان -19

 (.3113)الكتاب الحديث، 

، 0، طسي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرةالقياس والتقويم التربوي والنف: صالح الدين محمود عالم -21

 (.3111)دار الفكر العربي، : القاهرة

 (.4..0) دار المعرفة الجعامعية،: اإلسكندريةالقياس النفسي بين النظرية والتطبيق، : محمود عوض عباس -21

مكتبة : رياض، الالقياس النفسي والتربوي، نظرياته، أسسه، تطبيقاته: عبد الرحمن بن سليمان الطريري -22

 (.2..0)الرشد، 

، دار المعرفة الجعامعية: اإلسكندرية، القياس والتجريب في علم النفس والتربية: عبد الرحمن عيسوي -23

(0.42.) 

: ، الجزائر0، طاألسس النظرية والمبادئ التطبيقية –القياس في علم النفس والتربية : عبد العزيز بوسالم -24

 .(3102)دار قرطبة للنشر والتوزيع، 
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 الذكاء المتعدد لجاردنرلمقياس الخصائص السيكومترية 

 (دراسة ميدانية على عينة من تالميذ التعليم  الثانوي بوادي ارهيو) 

 مستغانمجامعة   خديجة بن وزة   /االستاذة 

 

الخصائص السيكومترية لمقاييس الذكاء المتعدد ، متمثلة  إيجاد إلىهدفت الدراسة الحالية :  الملخص
،و   الطرفيةنة المقار  الصدق التمييزي بطريقة خلي ،و بطريقة االتساق الدا التكويني أو البنائي في الصدق

تلميذ و تلميذة من مستوى السنة الثانية ثانوي (841)على عينة من للمقياس كرونباخ  -الثبات بطريقة الفا
 -تقني -علمي– أدبي:بحيث راعينا التمثيل لجميع الشعب الدراسية -وادي ارهيو–تم سحبها من ثانويات 

،  إبراهيممتمثلة في مقاييس الذكاء المتعدد المصمم من طرف نبيل رفيق محمد  أداة رياضي ،و باستخدام
فقرة ، حيث تمت معالجة البيانات المسحوبة من العينة بعد تطبيق المقياس بواسطة (844)المكون من 

ف المتوسط الحسابي ، االنحرا) الوصفية و االستداللية  اإلحصائيةخالل المقاييس  spssمن  برنامج 
-بطريقة الفا:، و استخدام معامل الثبات (لداللة الفروق " ت"المعياري ، معامالت االرتباط ، اختبار 

و علية خلصت الدراسة إلى تمتع مقياس الذكاء ،(معامل ارتباط بيرسون )، التجزئة النصفية كرونباخ 
اء المزيد من الدراسات المتعدد بدالالت صدق و ثبات جيدة في البيئة الجزائرية ،و لذلك نوصي بإجر 

 . العاملية و دراسات التقنين للمقياس 

 :المقدمة

العديد من الدراسات و  أثمر،  اإلنسانيمن مائة عام بفهم و قياس الذكاء  أكثراهتمام العلماء منذ  إن 
النفس للجدل بين علماء  أثارتالمفاهيم العقلية  أكثرالنظريات و المفاهيم المفسرة له ،لذلك كان الذكاء 

،وصوال  سبيرمان و ثرستون و تومسون و فرنون: أمثال(G)الذكاء قدرة عقلية عامة  رأى،فمنهم من 
،لتليها  لسترنبرغ،و الذكاء الثالثي ( بنية العقل )ر جيلفوإلى احدث النظريات المفسرة للذكاء مثل نظرية 

 ." ذكاء المتعددنظرية ال" هاورد جاردنرنظرية : اإلنسانيالنظرية الثورة في الذكاء 

تواجه  التيالذكاءات المتعددة هي القوة الكامنة للتعرف و تحديد المشكالت  أن "(.Gardner)هذا و يرى 
مفيدة و  أنهاأو الخلفيات الثقافية على  األوضاعالفرد على توليد منتج فعال أو تقديم خدمة تقييم داخل 



للذكاء  األحاديةلنظرية الثورة تجاوزت النظرة ا أنزهنا يمكن القول " .ضوء المستحدثات العصريةفي 
الجمع بين النموذج المعرفي و البيئي الثقافي في فهم و تفسير  إلى إضافةالنظرة التعددية ،  إلى، اإلنساني

نموذج معرفي  بأنها" الذكاء المتعدد"نظرية  جاردنريصف ( 1188محمد ابراهيم ،)الذكاء بحيث و حسب 
 ".لذكائهم  األفرادالعقل ،و كيفية استعمال  تسعى لتحديد كيفية عمل

ه كذلك في تحديد ماهية هاته حنجا إلى أدى، العلمي لنظريته حول الذكاء  التأسيسفي  جاردنرنجاح  إن
اللغوي ،المنطقي ،الجسمي : بتحديد سبعة ذكاءات هي 8811الذكاءات ، حيث كانت البداية سنة 

ذكاء ثامنا هو الذكاء الطبيعي 8881عام  إليها أضافي ،ثم ،الشخصي ، البصري ،الموسيقي ،االجتماع
الحياة و  إلىهو الوجودي ، المعروف بالمنظور الفلسفي في النظرة  (8887،11جاردنر ،) أخر،و ذكاء 
.الموت   

و الذي يجدد : Verbal_ Linguisticالذكاء اللغوي ، اللفظي  -8:و عليه فالذكاء المتعدد يتمثل في 
امتالك اللغة و التمكن من استخدامها ،و هو من أكثر الكفاءات اإلنسانية التي تعرضت بالقدرة على 

،يالحظ هذا النوع بوضوح لدى الكتاب ، المؤلفين ، الخطباء ، (41421114، إبراهيميوسف )للبحث 
 .الشعراء 

بصورة و هو القدرة على استخدام األرقام :Logical-Mathematicalالذكاء المنطقي ، الرياضي -1
فاعلة ،و التفكير بطريقة حسنة ، يالحظ هذا النوع لدى العلماء ، اإلحصائي ، عالم الرياضيات ، 

 ( .2121111رمسترونجا.)المحاسب 

و يحدد هذا النوع بالقدرة على رؤية الكون على نحو : Spatial-Visualالذكاء المكاني ، البصري  -1
و إدراك المعلومات البصرية و المكانية ،يالحظ هذا النوع دقيق ،و تحويل أو تجديد مظاهر هذا الكون ،

 (11، 1111الهادي.)لدى المهندسين ،الجغرافيين ، المعماريين ، المالحين 

وهو القدرة على استعمال الجسم لحل المشكالت : Bodily-Kinestheticالذكاء الجسمي ، الحركي  -4
 الذكاءيظهر هذا (881، 1111عامر ،)األحاسيس ،و القيام ببعض األعمال ،و التعبير عن األفكار و

 .لدى الرياضيين ،الممثلين ، الجراحين 

الذكاء الموسيقي هو القدرة  أن إلى (1121188، إبراهيممحمد )يشير : Musicalالذكاء الموسيقي  -5
،و  لألصوات،و يتكون هذا النوع من الذكاء من خالل الحساسية  األلحانعلى التعرف على النغمات و 



،  األصوات،و مهندسي  األلحانيالحظ نمو هذا الذكاء مبكرا ،و يظهر هذا النوع بشكل جلي لدى مؤلفي 
 .،و المغنيين  الموسيقيين

إلى الذكاء الضمنشخصي  (1،1111ارمسترونج )يشير  :Intrapersonalالذكاء الشخصي ،الذاتي -1
لى أساس تلك المعرفة ،يتضح هذا الذكاء لدى أنه معرفة الذات ،و المقدرة على التصرف بصورة تكيفيه ع

 .العلماء ،و الحكماء ،و الفالسفة

الذكاء االجتماعي  (88،1111جابر،) يعرف:  Interpersonalالذكاء االجتماعي ، البين شخصي  -7
بأنه القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين ،و مقاصدهم ،و دوافعهم ، و مشاعرهم ،و التمييز بينها ، يظهر 

 .النوع لدى المدرسين ، المرشدين ، المعالجين النفسانيين  هذا

الذكاء الطبيعي يتمثل في الخبرة في (1،1111ارمسترونج ،)يرى : Naturalالذكاء الطبيعي ،البيئي -1
الحية العديدة ،نباتات ،حيوانات ،في بيئة الشخص ،و يتضمن ايضا الحساسية  األنواعو تصنيف  إدراك

 .، نالحظ هذا النوع لدى الفلكين ، الصيادين ، الفالحين  األخرىعية تجاه الظواهر الطبي

من الذكاء في نظرية جاردنر ظهرت العديد من االختبارات ،و القوائم ،و المقاييس  األنواعولقياس هاته 
حسب نظرية جاردنر ،و المطلع على  اإلنسانيتغطى الجوانب المتعددة من الذكاء  أنحاولت  التي

للذكاءات المتعددة  "Teele"قائمة تيلي : تكرارا في الموضوع  األكثروضوع سيجد الكثير نذكر الم أدبيات
، مقياس "Mckenzie"، قائمة ماكنزي " Armestrong"، استبيان الذكاءات المتعددة الرمسترونج 

ر ، مقاييس تقدي"Harms"، اختبار الذكاء المتعدد لجاري هارمس"Teen-Midas"الذكاءات المتعددة 
، مقاييس الذكاء المتعدد ل نبيل رفيق محمد إبراهيم و  "Midase-Kids "الذكاءات ا لنمائية المتعددة

الذي اعتمد عليه الباحث في الدراسة لكون استمد من العديد من المقاييس السابقة الذكر و المالئم للبيئة 
 .العربية 

 : إشكالية الدراسة

م من طرف الباحثين في علم النفس و القياس النفسي لما له من حظي مفهوم الذكاء بالكثير من االهتما
دفع بالكثير من مختصي القياس في العالم العربي و  ما اعلمية و تربوية و نفسية و اقتصادية ، هذ أهمية

لدراسة للخصائص السيكومترية لالختبارات و مقاييس  تكيف ولتقنين و لمحاوالت العديد من   إلىالغربي 
 Multiple"ظهور نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر  أن إالات التي تقيس هذا المفهوم ، و استبيان

Intelligence Theory " حرك فضول مختصي القياس في العالم ،سيكومترية  أدواتوما نجم عنه من



 جهود الدكتور محمد أثمرت، على الفرد العربي ، و هنا  أوجههالقياس هاته الذكاءات بتعدد العربي 
 أنالمثيرة الهتما م الباحثين لثرائه و تنوع مصادر اشتقاق فقراته ،و وحيث احد هاته المقاييس  إبراهيم

المقياس الموثوق في نتائجه هو المقياس المقبول من حيث دالالت الصدق و الثبات ، حاولنا في هاته 
تالميذ التعليم )بيئة الجزائرية الصدق و الثبات  على ال:الخصائص السيكومترية للمقاييس   إيجادالدراسة 
 : الدراسة في  إشكالية،لذلك تمثلت ( الثانوي 

صدق المعبرا عنها بدالالت  إبراهيمحمد المعد من طرف مما دالالت الصدق لمقياس الذكاء المتعدد  -8
 و الصدق التمييزي في عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي ؟التكويني 

كرونباخ -بطريقة  ثبات الفا إبراهيمحمد م المعد من طرف ياس الذكاء المتعددما دالالت الثبات لمق -1
 على عينة من تالميذ التعليم الثانوي ؟

 :أهمية الدراسة

  : الدراسة الحالية في الجوانب التالية الذكر   أهميةتتجلى 

المتعدد من حيث  تناولت اختبار أو مقياس الذكاء التيكثيرة هي البحوث و الدراسات السيكومترية  -
الشروط العملية الواجب توفرها قبل تطبيقها من صدق و ثبات و معايير و تطوير باستخدام النظرية 

دراسة وليد العيد من جامعة  -الالحصر–الحديثة في القياس ، نذكر منه على سبيل التمثيل 
،و دراسة عبد المنعم  على عينة من الطلبة الجامعيين   ، لتقنين مقياس الذكاء المتعدد1184وهران

الذي اشتمل على سبعة ذكاءات فقط ،و الدراسة  "1114" الدردير لتقنين المقياس على البيئة المصرية
التي تهتم بتوفير مقياس للذكاء المتعدد -حسب حدود علم الباحثة–الحالية تعتبر من الدراسات القالئل 

 .مرحلة الثانوية خاصة صالح للتطبيق على البيئة الجزائرية ،و على تالميذ ال

لقياس الذكاءات المتعددة لدى تالميذ المرحلة الثانوية بالبيئة الجزائرية ،تتمتع بصدق و  أداةتوفير  -_
سهولة استخدامها،مستقبال، للكشف عن بروفيالت تالميذ التعليم الثانوي في  إلى إضافةثبات مقبولة ، 

 .د تربوية للمدرسة الجزائرية الذكاءات المتعددة ،و ما ينجم عن ذلك من فوائ

 : أهداف الدراسة

 : إلىتهدف الدراسة الحالية 



نة من تالميذ السنة ثانية ، على عي إبراهيم لمحمدالكشف عن دالالت صدق مقاييس الذكاء المتعدد -
 .ثانوي 

الثانية ، على عينة من تالميذ السنة  إبراهيمالكشف عن دالالت ثبات مقاييس الذكاء المتعدد لمحمد  -
  .ثانوي

إثراء الدراسات السيكومترية في الذكاء المتعدد و حتى النظرية منها بالبيئة الجزائرية عامة و الوسط -
 (.التعليم الثانوي بالجزائر )المدرسي خاصة 

 : المفاهيم اإلجرائية

معلومات التي نفسية لمعالجة ال–إمكانية بيولوجية " عرفه بأنه(Gardner.1997.p37: )الذكاء المتعدد -
،أما التعريف االجرائي "لها قيمة في ثقافة ما التيأو خلق المنتجات  الثقافيةيمكن تنشيطها في البيئة 

للذكاء المتعدد فهو كل الفقرات الموجودة في الذكاءات الثمانية لمقاييس الذكاء المتعدد ،وهي الذكاء 
مي ، الذكاء الموسيقي ، الذكاء الشخصي ، الذكاء اللغوي ،الذكاء المنطقي ، الذكاء المكاني ،الذكاء الجس

التي يتحصل عليها  و الذكاء المتعدد في الدراسة يمثل الدرجة الكلية .االجتماعي ، الذكاء الطبيعي 
 . فقرة ( 844)المكونة من  السالفة الذكر على المقاييس التلميذ

طة ، مدة الدراسة فيها ثالث سنوات تنتهي مرحلة دراسية تكون بعد المرحلة المتوس: المرحلة الثانوية  -
النفسي عموما لذلك الهدوء و االتزان الوسطى فيها  و السنة الثانية ثانوي تمثل مرحلة . بامتحان الباكالوريا

تم اختيار هاته المرحلة لدراسة المقياس و اختبار خصائصه السيكومترية ،و بالتالي يكون هناك تجاوب 
 . طرف التلميذ  مع الموقف االختباري من

يقصد بها إجرائيا  تحديد معامل صدق مقياس الذكاءات المتعددة المعد من : الخصائص السيكومترية -
، بطريقة المقارنات الطرفية ،و ( الطلبة العاديين و الموهوبين )طرف محمد إبراهيم على البيئة العراقية 

 .كرونباخ للمقياس  –ألفا االتساق الداخلي ، و تحديد معامل الثبات بطريقة طريقة 

اقتصر تطبيق أداة  الدراسة على تالميذ السنة الثانية ثانوي و الذين : الحدود البشرية :  حدود الدراسة
 .سنة(  11-81)تتراوح أعمارهم بين 

 . اقتصر التطبيق على تالميذ السنة الثانية بدائرة وادي ارهيو بالثانويات األربعة المتواجدة:الحدود المكانية

 .1185ماي84ماي  الى غاية11تم التطبيق خالل الفصل الثالث في المدة من : الحدود الزمانية 



من الدراسات التى اهتمت بموضوع صدق و ثبات اختبار الذكاء المتعدد لجاردنر  :الدراسات السابقة 
ي لصدق مقياس الذكاءات المتعددة فShearer et James (8884 )دراسة شيررو جيمس -8:نذكر

طالبا و طالبة (111)ضوء نظرية جاردنر ،و عالقتها ببعض المتغيرات النفسية ،و تكونت العينة من 
بالجامعة ، حيث خلصت الدراسة إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الصدق العاملي ،و امتدت قيم 

 .للذكاء اللغوي (1217)للذكاء الجسمي إلى (1.77)معامالت الثبات 

التحقق من صدق وثبات مقياس الذكاءات المتعددة  إلىهدفت  التي Shearer(8887)دراسة شيرر -1
النتائج  أظهرتطفال و طفلة من المرحلة التمهيدية ،(1148)من  العينة،حيث تكونت  األطفاللدى 

،تشبع مفردات المقياس على "ت" اختبارباستخدام التحليل العاملي ،معامل ألفا ،معامالت االرتباط ،و 
 .(1288و1211)امل و تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات انحصرت بينسبعة عو 

عام "شيرر "لتقنين مقياس الذكاءات المتعددة للمراهقين المعد من طرف " ليلى عابد الطوخي "دراسة -1
على عينة من طالب و طالبات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة ،و التحقق من الخصائص ( 8884)

مقياس ، حيث أظهرت النتائج تمتع المقياس بدرجة من الصدق و الثبات عالية و مقبولة السيكومترية لل
 دراسة  -.تتفق مع الخصائص السيكومترية لالختبار الجيد 

نظرا لكون الدراسة تهدف الستخراج الخصائص السيكومترية : منهج الدراسة  -:  إجراءات الدراسة
على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي ، فإن المنهج المالئم   الصدق و الثبات لمقاييس الذكاء المتعدد:

 .هو المنهج الوصفي 

جميع تالميذ التعليم الثانوي بدائرة وادي ارهيو ،من ذكور و إناث ، تترواح أعمارهم :مجتمع الدراسة -
عبد _ومدين هواري ب_ الشهداء _ أحمد بن بلة ) سنة ،الملتحقين بالثانويات االربعة (11-81)مابين 

 .( رياضي _تقني _علمي _ أدبي)و بجميع الشعب الدراسية ( الحميد قباطي 

تلميذ و تلميذة من مستوى السنة الثانية ثانوي ، يزاولون ( 841)تكونت العينة من : عينة الدراسة _ 
من جميع  عبد الحميد قباطي ،و احمد بن بلة بدائرة وادي ارهيوا والية غليزان ،و:دراستهم ب ثانويتي 

 . ،تم اختيارها عشوائياأدبي ، علمي، تقني ،رياضي : الشعب الدراسية 

 الجنس،و الشعبة :يبن خصائص عينة الدراسة  األتيو الجدول 

 النسبة المئوية العدد الفئة النوع



 ٪48218 11 الذكور 

 ٪51281 11 اإلناث

 ٪14211 11 العلوم التجريبية  الشعبة

 ٪11215 18 األجنبيةاللغات 

 ٪8245 84 الرياضيات

 ٪85254 11 اقتصادتسيير و 

 ٪81218 81 تقني رياضي

 ٪81258 11 آداب و فلسفة 

 ٪811 841 المجموع 

 

فقرة ،و من ( 844)مقاييس الذكاء المتعدد من إعداد نبيل رفيق محمد إبراهيم المتكون من :  أداة الدراسة 
فقرة لمقياس الذكاء المنطقي ( 81)فقرة لمقياس الذكاء اللغوي ،و  (18: )ثمانية مقاييس فرعية تتمثل في 

فقرة لمقياس الذكاء  (85)فقرة لمقياس الذكاء الجسمي ،و  (88)فقرة لمقياس الذكاء المكاني ،و  (81)،و 
فقرة  (81)فقرة لمقياس الذكاء الموسيقي ،و  (81)فقرة لمقياس الذكاء الشخصي ،و  (87)الموسيقي ،و 

ياس الذكاء الطبيعي ،حيث أن جميع الفقرات صيغت بصورة إيجابية ،وقد اختارت الباحثة هذا المقياس لمق
للذكاء المتعدد للدراسة ،لكونه مالئم لعينة الدراسة ،إضافة إلى أن المقاييس الفرعية تمت صياغتها انطالقا 

 تصحيح المقياس،نظرية جاردنرمن مصادر متعددة من اختبارات ،قوائم،مقاييس للذكاءات المتعددة حسب 
و المقصود به وضع درجة الستجابة التلميذ على كل فقرة من فقرات المقياس ، حيث الدرجة الكلية هي 

مجموع الدرجات على الفقرات ، إال أن المقاييس يتم تصحيحها على أساس أن كل مقياس قائم بذاته 
تنطبق على دائما ،تنطبق على كثيرا ،تنطبق على قليال )بدائل اإلجابة للمقياس هي أربعة أمام كل فقرة ،

 1.2).1242 (الدرجات التالية  اإلجابة،و أعطيت بدائل (،ال تنطبق على أبدا 

أن الهدف من توزيع هاته : قبل البدء في توزيع المقياس تم التنويه إلى  :تطبيق المقياس  -
إدارة )رات هو جمع بيانات ألغراض البحث العلمي ،ولن يتم عرضها على أي جهة أخرى االستما



توجد إجابات صحيحة أو خاطئة ،بل  ،تم التوضيح للتالميذ أنه ال(الثانوية ،األولياء ،المدرسين
ثم تم .،مع مراعاة أن يجيب على جميع الفقرات اإلجابةعلى التلميذ اختيار ما يناسبه من بدائل 

 .ستمارات بصورة جمعية داخل القسم الدراسيع االتوزي

بواسطة الحزمة قبل المعالجة اإلحصائية تم تفريغ معلومات االستمارات :المعالجة اإلحصائية  -
 :،و معالجتها بواسطة مقاييس اإلحصاء الوصفي و االستداللي متمثلة في Spssاإلحصائية 

 .ات الكلية للتالميذ المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية للدرج -

للكشف عن الفروق بين متوسطات كل من مرتفعي األداء و منخفضي األداء "ت"استخدام اختبار  -
من عينة الدراسة ، بعد التأكد من إعتدالية البيانات و تجانسها من خالل ٪17على عينة نسبتها 

 .كولمنجروف، و اختبار ليفين  اختبار

 طريقةو درجة البعد الذي تنتمي إليه،و الفقرة  درجة باط بينمعامل االرت إيجاد طريقة استخدام -
و بين الدرجة ( ة المقاييس الثماني)معامل االرتباط بين  درجات األبعاد الثمانية إيجاد 

يتم تصحيح المقياس على أساس أن كل مقياس قائم  (11882815، إبراهيممحمد )الكلية،وحسب
تدل  ال -في هذا المقياس–اط بين الفقرة و الدرجة الكلية معامل االرتب إيجادبذاته، لذلك فطريقة 

 .للفقرات  الداخلي االتساقعلى 

 .كرونباخ ،لكل مقياس من المقاييس الثمانية -إيجاد معامل الثبات بطريقة ألفا -

الوصفي من متوسطات حسابية ،انحرافات  اإلحصاءتم استخراج مؤشرات : عرض النتائج  -
 .يوضح ذلك 11لمقياس الذكاء المتعدد و الجدول رقم  معيارية للمقاييس الفرعية

 

لمقياس يوضح المتوسطات الحسابية ،و االنحرافات المعيارية للمقاييس الفرعية (: 11)الجدول رقم 
 (841=ن)الذكاء المتعدد                           

 الطبيعي ماعياالجت الشخصي الموسيقي الجسمي المكاني المنطقي  اللغوي (الذكاء)المقياس

المتوسط 
 الحسابي

51217 41211 47281 41281 11217 51248 41215 47211 



االنحراف 
 المعياري 

7278 81211 81281 81254 8251 1211 8211 8211 

 

للكشف على مدى صالحية مقياس الذكاءات المتعددة تم تطبيقه على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي 
 :من ،و للتحقق 841=حيث ن

صدق البناء الداخلي للمقياس بطريقة االتساق الداخلي تم حساب معامل االرتباط بين المقاييس  -8
  .يوضح ذلك ( 11)،و الجدول رقمالفرعية و الدرجة الكلية للمقياس 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياس لمق وبين الدرجة الكلية المقاييس الفرعيةدرجات معامالت االرتباط بين قيم يوضح (: 11)الجدول رقم 
 (841=ن)الذكاء المتعدد                                        

 

 الطبيعي االجتماعي  الشخصي الموسيقي الجسمي المكاني المنطقي اللغوي المقياس

         اللغوي

        ٭٭1218 المنطقي



       ٭٭1218 ٭٭1244 المكاني

      ٭٭1241 ٭٭1217 ٭٭1241 الجسمي

     ٭٭1248 ٭٭1241 -1251 ٭٭1217 الموسيقي

    ٭٭1218 ٭٭1241 ٭٭1245 ٭٭1218 ٭٭1218 الشخصي

   ٭٭1211 ٭٭1218 ٭٭1248 ٭٭1241 ٭1281 ٭٭1255 االجتماعي

  ٭٭1247 ٭٭1251 ٭٭1241 ٭٭1217 ٭٭1258 ٭٭1211 ٭٭1241 الطبيعي

 ٭٭1271 ٭٭1274 ٭٭1271 1258 ٭٭1278 ٭٭1271 ٭٭1241 ٭٭1271 الكليةالدرجة

تضح من المصفوفة السابقة أن معامالت االرتباط البينية ،و معامالت االرتباط للمقاييس بالدرجة الكلية ي
، فيما عدا االرتباط بين مقياس الذكاء الموسيقي (1218)لمقياس الذكاء المتعدد دالة إحصائيا عند مستوى 

 .و الذكاء المنطقي 

( 14)رقم الجداول الذي تنتمي إليه ،و  معامالت االرتباط بين الفقرة و المقياس إيجاد-
 وضح ذلك ت( 88)،(81) ،(18)،(11)،(17)،(11)،(15)،

 

 

 (841=ن)الذكاء اللغوي مقياس  درجة الفقرة ودرجة االرتباط بين  يوضح قيم معامالت(:14)الجدول رقم 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 طاالرتبا

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 ٭٭1218 88 ٭٭1241 81 ٭٭1245 81 ٭٭1211 81 ٭٭1211 7 ٭٭1247 4 ٭٭1248 8

 ٭٭1248 11 ٭٭1241 87 ٭٭1211 84 ٭٭1248 88 ٭٭1211 1 ٭٭1211 5 ٭٭1247 1

 ٭٭1211 18 ٭٭1241 81 ٭٭1215 85 ٭٭1211 81 ٭٭1247 8 ٭٭1248 1 ٭٭1241 1



الذكاء )نالحظ من خالل الجدول أن جميع معامالت ارتباط بين الفقرة وبين المقياس الذي تنتمي إليه
 . جميع الفقرات تنتمي لهذا المقياس  أندالة إحصائيا،مم يدل على ( اللغوي

مقياس الذكاء المنطقي درجة الفقرة و  درجة باط بينمعامالت االرتقيم يوضح (: 15)الجدول رقم 
 (841=ن)

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 ٭٭1255 81 ٭٭1214 81 ٭٭1278 81 1288 7 ٭٭1218 4 ٭٭1214 8

 ٭٭1271 87 ٭٭1281 84 ٭٭1271 88 ٭٭1271 1 ٭٭1217 5 ٭٭1271 1

 ٭٭1275 81 ٭٭1258 85 ٭٭1218 81 ٭٭1258 8 ٭٭1218 1 ٭٭1271 1

دالة إحصائيا ،  ألنهاجميع فقرات المقياس الذكاء المنطقي تنتمي للمقياس  أنيتضح من خالل الجدول 
 .لة إحصائية ليس لها دال التي(7) فيما عدا الفقرة

 

 

 

 

مقياس الذكاء المكاني درجة الفقرة و  درجة معامالت االرتباط بينقيم يوضح (: 11)الجدول رقم
  (841=ن)

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

عامل م
 االرتباط

 ٭٭1211 81 ٭٭1251 81 ٭٭1255 81 ٭٭1214 7 ٭٭1211 4 ٭٭1214 8

 ٭٭1251 87 ٭٭1255 84 ٭٭1241 88 ٭٭1247 1 ٭٭1211 5 ٭٭1248 1



 ٭٭1248 81 ٭٭1251 85 ٭٭1211 81 ٭٭1247 8 ٭٭1244 1 ٭٭1251 1

، إذن الفقرات (1218)يتضح من خالل الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
 .تتمتع إتساق داخلي مقبول فيم بينها و بين البعد أو المقياس الذي تنتمي إليه 

 الجسميمقياس الذكاء  درجة الفقرة ودرجة معامالت ارتباط بين قيم يوضح (: 17)الجدول رقم 
 (841=ن)

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 ٭٭1241 88 ٭٭1214 81 ٭٭1248 81 ٭٭1211 81 ٭٭1251 7 ٭٭1211 4 ٭٭1241 8

   ٭٭1211 87 ٭٭1217 84 ٭٭1211 88 ٭٭1257 1 ٭٭1258 5 ٭٭1241 1

   ٭٭1254 81 ٭٭1251 85 ٭٭1214 81 ٭٭1211 8 ٭٭1248 1 ٭٭1211 1

دالة ( الذكاء الجسمي)نالحظ من خالل الجدول أن جميع معامالت االرتباط بين الفقرة وبين المقياس 
 2( الذكاء الجسمي)إحصائيا ، بمعنى أن المقياس يتمتع إتساق داخلي ، يقيس سمة واحدة 

مقياس الذكاء الموسيقي درجة الفقرة و درجة بين  باطاالرتمعامالت قيم يوضح (: 11)الجدول رقم 
 (841=ن)

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 ٭٭1214 81 ٭٭1214 81 ٭٭1258 7 ٭٭1218 4 ٭٭1251 8

 ٭٭1211 84 ٭٭1211 88 ٭٭1244 1 ٭٭1251 5 ٭٭1215 1

 ٭٭1257 85 ٭٭1211 81  ٭٭1251 8 1251٭٭ 1 ٭٭1254 1

مقبول بين الفقرات ،و بين مقياس الذكاء الموسيقي ،لكون  داخلي اتساقيتضح من خالل الجدول وجود 
 (1218)دالة إحصائيا عند مستوى  االرتباطمعامالت 



 

ط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الشخصي معامالت االرتبا قيم يوضح(: 18)الجدول رقم 
 (841=ن)

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

8 1241 4 1251 7 1251 81 1218 81 1211 81 1211 

1 1251 5 1214 1 1251 88 1218 84 1251 87 1215 

1 1211 1 1211 8 1255 81 1241 85 1251   

نالحظ وجود اتساق بين الفقرات و بين مقياس الذكاء االجتماعي ،الن ( 18)من خالل الجدول رقم
،إذن الفقرات (  1218)معامالت االرتباط بين فقرات المقياس جاءت كلها دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 . صادقة في قياس سمة الذكاء االجتماعي 

 

 الكلية لمقياس الذكاء االجتماعي قيم معامالت ارتباط بين درجة الفقرة و الدرجةيوضح (:81)الجدول رقم 

 (841=ن)

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

ل معام
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 ٭٭1255 81 ٭٭1258 81 ٭٭1218 81 ٭٭1255 7 ٭٭1251 4 ٭٭1257 8

 ٭٭1258 87 ٭٭1257 84 ٭٭1254 88 ٭٭1218 1 ٭٭1211 5 ٭٭1211 1

 ٭٭1251 81 ٭٭1255 85 ٭٭1251 81 ٭٭1255 8 ٭٭1241 1 ٭٭1251 1

أن جميع معامالت ارتباط بين الفقرة وبين المقياس الذي تنتمي ( 81)ول رقم نالحظ من خالل الجد
دالة إحصائيا،مما يدل على أن جميع الفقرات تنتمي لهذا المقياس، و الفقرات ( الذكاء االجتماعي)إليه

 .صادقة في قياس سمن الذكاء االجتماعي 



لدرجة الكلية لمقياس الذكاء الطبيعي يوضح قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة وا(: 88)الجدول رقم 
 (841=ن)

رقم 
ال

 فقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
لفا

 قرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
الف
 قرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 ٭٭1251 81 ٭٭1255 81 ٭٭1251 81 ٭٭1258 7 ٭٭1211 4 ٭٭1218 8

 ٭٭1251 87 ٭٭1251 84 ٭٭1245 88 ٭٭1218 1 ٭٭1254 5 ٭٭1257 1

 ٭٭1258 81 ٭٭1244 85 ٭٭1251 81 ٭٭1241 8 ٭٭1251 1 ٭٭1258 1

يتضح من خالل الجدول وجود اتساق داخلي مقبول بين الفقرات ،و بين مقياس الذكاء الطبيعي، لكون 
 .(1218)معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

يقصد بشرط : اختبار اعتدالية الدرجات الكلية لمقياس الذكاء المتعدد بواسطة اختبار كولمنجروف -
أن تكون عينة الدراسة مسحوبة من مجتمع تتبع بياناته التوزيع ( "288121117ربيع أمين)حسباالعتدالية 

 .يوضح نتائج اختبار كولمنجروف لبيانات الدراسة ( 81)و الجدول رقم ". الطبيعي

يوضح اختبار إعتدالية التوزيع االحتمالي لدرجات مقياس الذكاء المتعدد باستخدام (: 81)الجدول رقم 
 .إختبار كولمنجروف 

 sigاالحتمال  درجات الحرية إحصائي االختبار

12158 841 1211 

 .الطبيعي بياناته التوزيع تتبع مسحوبة من مجتمع يتضح من خال ل قيمة االحتمال أن البيانات العينة 

أن التباينات أو االنحرافات المعيارية ("88821117رييع أمين،)يقصد بشرط التجانس: التجانس  اختبار -
يوضح نتائج اختبار التجانس (81)و الجدول رقم ".للمجتمعات المسحوبة منها العينات تكون متساوية 

« levene ». 

 "levene"يوضح اختبار ليفين (: 81)الجدول رقم 



 sigاالحتمال  (1)درجة الحرية (8)درجة الحرية االختبار إحصائي

8214 5 841 1218 

 .يتضح من خالل الجدول وجود تجانس في البيانات المستمدة من عينة الدراسة 

يتم إيجاد الصدق التمييزي بطريقة المقارنة الطرفية ، بعد أن يتم ترتيب الدرجات الكلية  :الصدق التمييزي 
 اختيارمن أعلى درجة إلى أدنى درجة ،ثم يتم  ،على مقياس الذكاء المتعدد(الدراسة عينة )للتالميذ 

من حجم عينة الدراسة  ٪17نسبة كل واحدة ( األدنى،االرباعي  األعلى االرباعي )مجموعتين طرفيتين
 و بعد التأكد من توفر شرطي االعتدالية ،و( .تلميذ 41)، وعليه بلغ حجم المجموعة الطرفية (841)

 .لداللة الفروق بين المتوسطات " ت"التجانس في البيانات يمكن استخدام اختبار

 

  (.41=ن) لداللة الفروق بين المجموعتين حيث" ت"اختباريبين نتائج ( 84)الجدول رقم 

 .للمجموعة الطرفية في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء المتعدد"ت"يوضح نتائج اختبار(: 84)الجدول رقم 

 "ت"قيمة 
 المحسوبة

متوسط العينة  درجات الحرية 
 االولى

متوسط العينة 
 الثانية 

) االحتمال
sig) 

1828 71 41128 18128 1211 

 

لداللة الفروق بأن متوسطي المجموعتين الطرفيتين دالة إحصائيا " ت"تبين من خالل الجدول أن قيمة 
ذكاء المتعدد قادر على التمييز بين لداللة الذيلين ،و هذا يدل على أن مقياس ال 1215عند مستوى 

 .بالصدق التمييزييتمتع الذكاء ،أي المقياس  و منخفضي مرتفعي

 :ثبات المقياس 

الذكاء اللغوي ،الذكاء : تم التحقق من ثبات مقاييس الذكاء المتعدد باستخدام معامل ألفا كرونباخ لمقاييس 
لموسيقي ، الذكاء االجتماعي ،الذكاء الشخصي ، المنطقي ،الذكاء المكاني ،الذكاء الجسمي ، الذكاء ا

الذكاء الطبيعي ، و الثبات بطريقة ألفا كرونباخ للمقياس ككل ، حيث النتائج موضحة بالجدول رقم 
(85.) 



 .يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقاييس الذكاء المتعدد(: 85)الجدول رقم 

 الكلي الطبيعي االجتماعي  الشخصي الموسيقي ميالجس المكاني المنطقي اللغوي المقياس

معامل 
 ألفا

1.18 1211 1211 1217 1211 1211 1211 1214 1284 

 .يتضح من خالل الجدول تمتع مقاييس الذكاء المتعدد الثمانية و المقياس الكلي بثبات مرتفع

تعدد ل محمد إبراهيم من خالل اإلجراءات السابقة تأكد للباحثة تمتع مقياس الذكاء الم: الخالصة
و ثبات (طريقة االتساق الداخلي ،طريقة المقارنة الطرفية )بدالالت صدقبخصائص سيكومترية تمثلت في 

 .،و عليه ثبت صالحية المقياس لقياس الذكاء المتعدد في البيئة الجزائرية (طريقة ألفا كرونباخ)
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 عرض بروتوكول رورشاخ:التقنيات االسقاطية بين التشخيص و العالج

 جامعة المسيلة .بوعالقة مة طاف

لجامعة الجزائرية في السنوات ادخل منذ أن اهتماما واسعا العيادية  عرف  ميدان علم النفس و الممارسة النفسية 
من التخصصات المطالب بها في المؤسسات العالجية، التربوية و حاليا  بل و أصبح الثانية،األخيرة من األلفية 

التأهيلية، ويعود السبب للصدمات النفسية التي مر بها مجتمعنا في العشرية السوداء و الحمراء  من إرهاب و كوارث 
يعيشها  األخصائيون النفسانيون في  ظهرت النقائص التكوينية و الصعوبات التي  وفي ضوء هذا االهتمام .طبيعية

بدأ التبصر حول حيثيات العمل النفسي الذي يتطلب الدقة ، االحترافية والتكوين المستمر؛ و الميدان التطبيقي 
الصعوبات المواجهة ميدانيا، تلك المتعلقة بالفحص النفسي، إذ ال يتسن للعيادي  ونخصص في مقالنا انشغاال حول أحد

 .عالج إال على ضوء البيانات التي يجمعها عن الحالة أثناء عملية الفحصاالنتقال إلى ال

وسيلة العيادي في طريقه إلى فهم الحالة، ومن خالله ( l’examen psychologique)ويعد الفحص النفسي
والوصول يهدف إلى جمع معلومات متشعبة عنها قصد دراستها أو التكفل بها نفسيا، وكذا تقييم أعراضها المرضية، 

حباطاتها وحاجياتها؛ وغالبا ما يندرج الفحص النفسي في  إلى فهم عميق بشأنها، من حيث نقاط ضعفها وقوتها، وا 
إطار ديناميكي ومتعدد التخصصات، ويتطلب من األخصائي النفساني أن يكون على دراية معمقة بالقوانين العامة 

النظرية التي يميل إليها أو يتبناها، عالوة على ضرورة إكتسابه التي تحكم السير النفسي، وكذا التمكن من الخلفية 
للمهارة التقنية التي تسمح بمعرفة منافع وحدود كل اختبار، وكذلك ضرورة توفر العيادي على الخبرة العيادية 

ى وعموما، تدخل عملية الفحص في إطار أخالقي ومهني يفرض على العيادي أن يراعي بالدرجة األول. المتشعبة
عندما يتعلق األمر مصلحة المفحوص، وليس مصلحته الخاصة أو مصلحة الجهة التي ينتمي إليها المفحوص، و 

مصدرا لرغبات شعورية أو ال شعورية بالفحص النفسي للطفل، يجب أن ال يغيب عن أذهاننا أن هذا األخير قد يكون 
-Andronikof, Verdier)سرحا ألزمات نمائيةمن طرف محيطه، وال يزال في طور التكون والبناء، ويكون أيضا م

Gibello,1983) و هذا ما يؤكدانه كال من . في مختلف األطوارJ. Bergeret  وDubor P.  من خالل عملهما
في حد ذاته و ال بالتعابير السوماتية، فالمفحوص ال يلعب دور موضوع  عرض الالعيادي حيث كانا ال يهتمان فقط ب

في فحص تقني، و لكنه يتخذ من األول وضعية تواصل خاصة به مع  أوكحالة االستجواب  OBJET PASSIFفاتر 
  (J., Dubor P., 1976   تفاعليةو بالتالي فهي من األول "شاهد"و ك" مستقبل"النفساني العيادي الذي سيعاش ك

Bergeret ) 
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إنه عمليه متكاملة تشمل . ذا األخيرالفحص النفسي إذن هو عالقة تفاعلية ديناميكية تهدف لتحديد سمات شخصية ه

يرتبط الفحص النفسي أيضا بالقياس، الذي هو . في إحدى خطواتها على عملية التصنيف أو تطبيق الروائز المقننة

فالقياس النفسي . عملية تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية بغية الوصول إلى نتائج موضوعية أكثر دقة وتقنينا

ارنة شيئين أو أكثر بوحدات معينة أو بمقدار مقنن من نفس الشيء أو الخاصية، يساعد على معرفة باعتباره عملية مق

يشترك كل من الفحص والقياس النفسي في . كم من وحدات يتضمنها هذا الشيء، وبالتالي تحديد معالمه األساسية

 .جود به المالحظة الطويلة من معلوماتكونهما ميدانا للمالحظة القصيرة والمكثفة، التي قد تعطي بعمقها نفس ما ت

النفسي شكل تطبيق بعض االختبارات واستخالص نتائجها، أو شكل تشخيص حالة انطالقا من وقد يأخذ الفحص 

بعض األعراض الظاهرة والمميزة، وفي حاالت أخرى، يتخذ شكل دراسة شاملة للشخصية بمختلف أبعادها الذاتية 

فيصل )جوانبها الديناميكية التي تحركها وتعطيها اتجاها معينا أو نمطا سلوكيا محدداوالموضوعية، قصد الكشف عن 

 (.1991عباس، 

ولعل أحد دواعي الحاجة إلى ضمان جودة مؤسسات التعليم هو تحسين جودة المخرجات الممثلة في الطالب وبنيته  

قيام بهذه المهمة من خالل استخدامه لفنيات فاألخصائي هو الشخص الذي أعد علمًيا وعملًيا لل ؛الشخصية والمعرفية

وأساليب اإلرشاد النفسي، وهذا الشخص له سماته وقدراته واتجاهاته الشخصية التي جعلته أهاًل لممارسة المهنة 

وفنياتها، وقد أشارت نتائج الدراسات السيكولوجية التي أجريت على األخصائيين النفسيين أن تلك السمات الشخصية قد 

 .وًرا فاعاًل في نجاحهم أو فشلهم في أداء أدوارهم كما ينبغيتلعب د

حول عالقة سلوك تقديم المساعدة ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية،  Amato 5891ففي دراسة أماتو 

الدفء والمسئولية االجتماعية كان لها أثر إيجابي في هذا السلوك، بينما أشارت : أشارت النتائج إلى أن سمات مثل

 نتائج د

تقدير الذات والتعاطف : إلى ارتباط هذا السلوك بسمات مثل Batson et al 5891راسة باتسون وآخرون 

إلى وجود بعض السمات  5891ودراسة عبير الفار  5891والمسؤولية االجتماعية، وألمحت نتائج دراسة محمد القيسي 
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يل للسيطرة وقوة الميل للمغامرة والدهاء وعدم التحفظ والثبات االنفعالي والم: الشخصية التي تميز المرشد الفعال مثل

أن الشخصية أحد العوامل األكثر أهمية في نجاح  Hammersely, K .5881الضمير، وبينت دراسة هامرسلي 

عن أهم  Zandt & ,Mccreary 5881األخصائيين النفسيين في ممارستهم المهنية، وكشفت دراسة ذانت وماكريري 

 0222التعاطف والدفء والحدس، أما دراسة مها صبري االنبساطية و : السمات المميزة لألشخاص اإليثاريين وهي

 (5888الجربوع،).فأوضحت أن سمات التعاطف والتنظيم الذاتي هي المميزة لهؤالء األشخاص

متشابكة في ضوء وسائط  إنسانيةلالختبارات و ال حتي نمطيا بل هو عالقة  ليا آ الفحص النفسي ليس تطبيقا
جانب الدفاعات النفسية التي يجندها المفحوص في الوضعية الفحصية علينا أن نشير الى الدفاعات  فإلى، تقنية

شعور -مفحوص عالقة ثنائية تتعدى التواصل شعور -النفسية المضادة التي تنبعث من الفاحص الن العالقة فاحص
ن إلى أن عملية التحويل والتحويل يذهب بعض الباحثياذ ؛ (Marbeau Cleirens,1997)ال شعور -الى تواصل الشعور

المضاد التي يمكن أن تتم في خضم عملية الفحص النفسي هامة إلى درجة أنها يمكن أن تتدخل حتى في مصداقية 
مآل  إنبل (.Samai-Haddadi, 1998)نتائج االختبارات النفسية االسقاطية، التي كثيرا ما تطبق في هذا المجال

تحي كالهما حاجيات االصالح التي تكلمت  إذهو العالج  المقابالت العيادية الفحصيةأو /الفحوص النفسية و بعض
راد التي تقاوم طلب العالج و العالج، يمكن أن نذكر هنا حاالت األف إلىو تمهد بدورهما  Mélanie Kleinعنها 
تكوينا متواصال متمركزا  لكل هذا فان.رغم حاجتها له و تمر عبر الفحص النفسي كطلب مستتر للعالج إليهاللجوء 

  .الجية ععلى الذات كذات معرفية و وجدانية حاجة ماسة للطالب المتمرس على التقنيات الفحصية و ال

لقد نالت االختبارات االسقاطية  اهتماما واسعا في ميدان الصحة النفسية لما  تتميز به من تناول موضوعي 
 الباحثينللحياة النفسية ، و يعتبر الرورشاخ و تفهم الموضوع من أهم الروائز التي حظيت بالبحث و التطبيق من قبل 

،روش دوتروبنبارغ .،شنتوب ف.و بعدهم شافير ر (1931)و موراي( 1921)من هرمان رورشاخ ابتداءالغربيين 
في االختبارات االسقاطية  تعثرتوغيرهم  في حين . و بوكولت م. ، فوالر ف.، شابير ك.، آنزيو د.،دوبراي ر.ن

عقبات منهجية في المغرب العربي و بالتحديد في الجزائر أهمها مشكلة مصداقيتها في وسط مختلف عن الوسط الذي 
خصائص السواء و االضطراب في ضوء المشكلة الثانية تتعلق بفائدتها في التشخيص العيادي و تبيان وضعت فيه؛ و 

و بن  الرحمانو تعتبر أعمال الباحثين سي موسي عبد (.2212،.ر.،سي موسي ع.بن خليفة م.)الخصوصية الثقافية
، .سي موسي ع)ل الجزائري للرورشاخ في وضع مدخل للدليمن األعمال الرائدة  في الجزائر و آخرون  خليفة محمود 
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و المشجعين على استعمال التقنيات االسقاطية مركزين في بحوثهم على الجانب (  ب2222، و آخرون،. بن خليفة م
 (.2212،.ر.،سي موسي ع.بن خليفة م)للقدرات التكيفية لألشخاصالتشخيصي 

 و تقييمية ألهداف استعمالها أن إلى االسقاطية االختبارات مجال في .ك شابير و .د آنزيو من كال أعمال كذلكتشير 
 تسمح أنها حيث من هذا و النفسي، العالج في تدخل التي الوسائل من وسيلة يجعلها المرضي النفس علم في تشخيصية

 فان لهذا الفرد، يقدمها التي العيادية اللوحة مالحظة خالل من عليها الحصول يصعب عميقة معلومات بجمع لنا

 Anzieu D.,Chabert) فعال عالجي مشروع بوضع تسمح أخرى كشف و فحص تقنيات جانب الى التقنيات هذه استعمال

C.,1998,p.32)   

 : المعنون مقالها في (.Emmanuelli M)م امانيولي تبين كما

 (Quelle théorie pour la Clinique de l'examen psychologique!)    االختبارات مجال في الحديثة األعمال أن 

 تفهم رائز و الرورشاخ في المفحوص لحديث الّلغوية الخاصيات حول  LAUSANNE مدرسة أعمال منها االسقاطية

 المجال بين التكامل ذلك توضح (.Azoulay C).ك آزوالي  مع وأعمالها(  (Boekholtتبوكول أعمال ،TATالموضوع

 التناول صعبة باتت الضطرابات موضحا فهما تعطي التي و االسقاطية االختبارات ضوء في العلمي البحث و العيادي

  (Emmanuelli M.,2010).الّلغوي النمو تأخر أو للنمو الحادة االضطرابات مثل النفسي التقييم حيث من

 ضرورة عن "الّلغة اضطرابات" مقياس في عيادي ثالثة سنة لطلبتنا أكدنا فاننا النظري المنظور لهذا وفقا

باعتباره مجاال خصبا للبنى المرضية و لكونه يتميز بالتشابك  اللغة اضطرابات مقاربة في االسقاطية ياتنالتق استعمال
الكلمة هي الوحدة القاعدية ’ في علم النفس:" فرويد و نعود هنا لقول و التعقيد مما يصعب من عملية التشخيص 

و التي تتضح أنها تصور معقد مكون من عناصر سمعية، بصرية و حركية،معرفة هذه التركيبة ندين ’ لوظيفة اللغة
عضوية في جهاز اللغة، ينتج عنه تفكك مماثل للحوار وفقا  إصاباتبها للمرض ، و الذي يوضح لنا أنه في حالة 

 (la boule du cristale"(clement de Guibert,2008)ةيبتدع بالغة البلور  فرويدو هذا ما جعل " لهده التركيبة

؛ كما  "الجهاز النفسي"الذي أصبح فيما بعد " جهاز اللغة"ويؤكد أن التفكك المرضي للغة يؤسس لنظرية حول 
المضطربين لغويا و ألفراد التكفل النفسي باكميلي في عملية أن طلبتنا و حتى الممارسين الميدانيين اكتفوا بالدور الت

المختص األرطفوني والمختص في األمراض العصبية   إالكأن عملية التشخيص و المخطط العالجي ال يتمكن منهما 
ل عن باقي المكونات الشخصية في ذلك أن اللغة أحد الوحدات القاعدية للشخصية و ال يمكن أخذها بمعز  متجاهلين

أو / بل و أن مهامنا كعياديين يندرج ضمن عمل تنسيقي و نسيجي مع فريق متعدد المهام  و ليس أبدا ثانويا و قيةالبا
 .توجيهيا
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  الكالم طالقة اضطراب من يعاني الذي "محمد" لحالة رورشاخ لبرتوكول نموذجا عرضأس لعلي في هذا المقال  و
متخذا هذا في التنفس  واضطرابعلى أن السبب وراء اضطرابه  مختص أرطفونيو الذي شخص من طرف (ةالتأتأ)

و قبل أن أستطرد  عيادي مختص نفسي إلىاألخير السبب الخطي لمعاناة محمد اللغوية و دون التفكير في توجيهه 
نبدأ ، و للنعرج سوية حول أهم أسباب اضطراب طالقة الكالم و كذا الدراسات النفسية المقامة عليهفي فحوى الحالة ف
ينتفض الذي ،.Begaiement "  Stambak M"المعروضة من طرف كاتب مقال Diaktineعصاب بأعمال طبيب األ

 السلوكياتاضطراب اللغة، التأتأة تمثل توترا ألحد :" في بداية مقاله ضد فكرة وضع تفسير عام أو معياري للتأتأة قائال
مؤكدا بذلك تشابك هذا االضطراب الذي قد يجمع بين العديد من " الشاملة ، ال يمكن عزله عن مجموع األفعال 

وراء تدهور التي تعدو من األعراض ، و هي االضطرابات التنفسية المتمثلة في  األسباب العضوية منها   األسباب
السلوك الطفولي، تثبيت على األم، طبع عدائي، تظاهرات مثل االضطرابات الوجدانية  و يضيف  .التعبير الصوتي 

 (، (Stambak M., 1954 .االمتناع العقلي عن األكل،فالعالجات النفسية تبين أهمية و تفضيل المادة ما قبل تناسلية

التي تركزعلى السمات الشخصية والعوامل النفسية في تفسير التأتأة، فمن خالل  ،و هذا ما ذهبت اليه نظريات العصاب
المقابالت واالختبارات االسقاطية واختبارات الورقة والقلم فإنه يمكن فهم الشخصية والدينامية النفسية والتكيف 

إلى اإلشباع الفمي والشرجي  االجتماعي والحاجات الالشعورية والشخص الذي يتأتئ، فتأتأته ينظر لها على أنها حاجة
الخوف من أنها والتعبير الكامن عن العداء وقمع مشاعر التهديد والعدوان والعداء المكبوت، كما ينظر لها على 

 ( 2002باي حورية   ) .أنها أداة لجذب االنتباه والتعاطف ووسيلة لمشاعر التهديد والكبت castration الخصاء

أن ضعف األنا وقمع الميول خشية   - Bloodstinيرى أنصار مدرسة التحليل النفسي مثل بلودستين  إذ 
العقوبة وضعف الثقة بالنفس من أهم العوامل النفسية التي تكمن وراء اللجلجة في الكالم، وأن المتلجلج ينكص في 

 .شعور باألمن أو الشعور بالنقصلحظات اللجلجة إلى مرحلة الكالم الطفلى كتعبير عن القلق أو فقدان ال

والخوف المكبوت،والصدمات ,ويؤكد حامد عبد السالم زهران على أن اضطرابات الكالم ترجع إلي الصراع والقلق 
لىالنفسية، واالنطواء، والعصابية، وضعف الثقة بالنفس، والعدوان الم  .العطفكبوت، والحرمان االنفعالي،واالفتقارا 

أن هذا االضطراب ما هو إال عرض عصابى تكمن وراءه رغبات عدوانية مكبوتة، حيث  ويؤكد البعض اآلخر على
يعيش الفرد نكوًصا إلى المرحلة الشرجية وصراًعا بين الرغبة الشعورية فى الكالم والحاجة الالشعورية بعدم الكالم، 

الكالم، ثم إخراج يعقبه خوف آخر  فتكون اللجلجة وقفا لهذا العدوان، وما اللجلجة إال إخراج يعقبه إيقاف وخوف من
 ). عبالصرا المرتبطةمام الكبار وفى المواقف من إخراج العدوان وهكذا، ولذا فإن هذا االضطراب يكون أكثر حدوثا أ

 (3991 ،إبراهيم زريقات
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أن تشخيص التأتأة من قبل  عمقاومة التوقو النظرية النمائية ممثل  Jonson Wendel ويندل  جونسونو يرى  
اآلباء يوفر بيئة الفرق واإلعاقة حيث يبدأ الطفل بالكالم غير الطبيعي كاستجابة للقلق وللضغوطات والنتقادات اآلباء، 

أن التأتأة تبدأ في :" حيث يستجيب كل من اآلباء والطفل لفكرة اإلعاقة أكثر من سلوك كالم الطفل، ويقول جونسون
 ( 3990 ،رفيصل محمد خي ).  "أذن اآلباء قبل فم الطفل

أقامتها عن التأتأة في  Hélène Harel-Biraudفي مقال لها عن دراسة ل Anne Marie-Simonلنا تنقل 
 22جمعتهم من عاني من التأتأة ي متمدرس 803سنة ، منهم 31-6طفال من الفئة العمرية  35859أفريقيا شملت 
، مجتمع الدراسة ينتمي الى بيئة ريفية و اسالمية تفتقر ( %1926)فتاة  222و( %6998)فتى 555مدرسة، منهم 

 الى مظاهر الحضارة، و يجتمع فيها 

عرقا  لم تلحظ فبها فروقا مهمة من حيث شكل العرض أو بنية النفسية أو من حيث الرعاية  32
لعيادي معطيات طفال فحصتهم في المدارس أين جمعت الباحثة المختصة في علم النفس ا 320أبقت على .االمومية

-بحثها من خالل المقابالت مع أمهات االطفال الممثلين لمجموعة الدراسة ، و طبقت على األطفال فحوصات نفس
الزماني، الجانبية  و -، اختبارات االنتباه، التوجه الفضائي(، التوازن.......،.…)حركية تتكون من عدة  اختبارات

 .(CATرسم العائلة الخيالية، الرورشاخ و  )المخطط الجسمي، و كذا اختبارات الشخصية

والد يختلف عن النمط من خالل دراستها ان النمط العالئقي الذي يجمع أمهات هؤالء األالحظت الباحثة 
ئهن، العالقة التي تجمع أبناء مجموعة الدراسة مع أمهاتهم مشبعة بالتصورات ي بين األمهات الغربيات و أبناالعالئق

مفضلة و  المستثمر بقوة، و العالقة الفمية ة، جسدهتحركي: بممارسة الطقوس ترافق نمو الطفل العميقة المرتبطة
 .مستثمرة بصفة خاصة

و استنتجت منطلقة من منحى تحليلي ان نشوء التأتأة يعود الى عناصر مختلفة مثل المعاش الفموي المشبع 
عن العدوانية؛ الذي يتناقض و أنماط شرجية محبطة كغياب التربية على النظافةالشرجية المرتبطة و استحالة التعبير 

 يتمال وارد أكثر منه فمرات كاح 5يمكن لهذه العناصر أن تعزز انفجار عرض التأتأة 

 (Simon A.-m.,2012).فرنسا 

الذي يرى أنه من الصعب وضع  stambakأما فيما يخص مآل هذا االضطراب أو تنبؤات تطوره فنعود الى العيادي   
المظاهر المرضية لكن دون اختفاء تختفي  بعض الحاالتقوانين خاصة بمآل اضطراب طالقة الكالم و الحظ انه لدى 
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التأتأة، لدى البعض اآلخر ، تتدخل عوامل أخرى تؤثر على االضطراب، توجد حاالت تشفى بتلقائية دون تدخل 
 .عالجي بينما توجد حاالت رغم العالجات المتعددة تبقى تتأتأ

و  االنزعاجكثيرا  راشدين المضطربين في طالقة الكالم الى مجموعتين؛ االولى ال يظهر عليها الو يصنف 
و يروي .نيا مناصب عالية، و الثانية تعيش االضطراب بمعاناة و يبدي أشخاصها ميوال الى التكرار و العصبيةتبلغ مه

-السادية و الشرجية-هذا الباحث العيادي ان البحوث في التحليل النفسي تلقي الضوء على الميكانيزمات الفموية
د الى آخر ، بعض األفراد تمركز حياتها و عالجها  السادية، لكن استدخال الصراعات البدائية يكون مختلفا من فر 

 (Stambak m.,1954) .تدمج اضطرابها جزئيا من الناحية الوجدانيةعلى االضطراب ،  بينما أفراد أخرى 

 

 :الذي يعاني من اضطراب طالقة الكالم" محمد"عرض بروتوكول رورشاخ للشاب

ويزاول اناث ،02ذكور و01سنة ، هو األصغرفي الترتيب االخوي المكون من  22 محمد يبلغ من العمر
الدراسة الجامعية حيث  يعتبر من الطلبة المجتهدين، يعاني محمد اضطراب طالقة الكالم من النوع المختلط أي 

و تظهر التأتأة عنما يفاجؤه أحدهم  ،التي بدأت أعراضها في الطفولة الصغرىو ،  التأتأة التكرارية و االختالجية معا
العالج لدى  إلىو لم يتوجه كالم لديه و يضرب رجله على األرض حتى تتحرر الكلمة، البالمخاطبة، يفزع ويختنق 

 ؛ % 80أرطفوني الى أن بلغ مرحلة المتوسطة و الذي شخص االضطراب قائال  أنه مشكل في التنفس بنسبة 

فالحالة عاش في بيئة رحمية متوترة بسبب المشاكل األسرية التي عايشتها  أما من حيث المعطيات العائلية 
، استوفى رضاعة طبيعية دامت عامين و شهرين و يذكر أن عالقته بأمه جيدة و هما مقربان، األم مع عائلة الزوج

كما أن أخاه . هبعد أسبوع من وفات إالسنين و كان قاسيا على محمد و لم يستطع بكاءه  01أما األب فمتوفى منذ 
في حضور محمد الذي كان   األختاألكبر كان يتعاطى المخذرات وسلوكاته تتسم بالعدوان اذ كان يضرب األم و 

و  .يصف محمد طفولته بأنها مرحلة سوداء تمنى فيها الموت و كان يدعو بذلك في صالته. و صامتا يبقى ساكنا 
منذ أن وجد من يأخذ بيده  و يشجعه على المضي قدما و يضع ، و يذكر محمد أنه منذ بداية العالج مع المختص

" عادي"فيه االمل في ان يتغير و كذا الحياة الجامعية و الشراكة مع الطالب و الطالبات،   أصبح حسب قوله 
بدأ يسترجع ثقته بنفسه وبدا يهتم بوضع خطط للحياة هدفها النجاح في  يستطيع الكالم بسهولة واضطرابه انخفض و

 .لدراسة و التأ لق في العمل المهنيا
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لما عرضت هذه الحالة داخل الفوج ، ناقش الطلبة الموضوع على أن التأتأة لدى محمد تعود الى اضطراب 
 :وجداني سببه الجو األسري غير اآلمن في اعادة صياغة المضمون الظاهر لمقال الحالة فتح الباب لعدة تساؤالت

م االصالحي الحباطات الوالد والذي كان من األدور اء االضطراب و أين هل قسوة األب فعال من كانت ور 
 الممكن أن يخلق التوازن ؟

هل المشاهد العدوانية و الصدمية التي كان يعيشها محمد بسبب ضرب األخ األكبر للوالدة و األخت هي التي 
 ذلك التناقض الى درجة االنشطار أحدثت الفزع  لدى الحالة وانعكست الصدمة على الكالم فأصبح مضطربا أم أنه 
و هذا ما يحملنا الى التساؤل حول بين صور ذكورية متسلطة وعدائية و صور أنثوية فاترة ، مستكينة و غير آمنة 

كما تساءلنا عن طبيعة العالقة العالجية بين  الحالة و طبيعة التقمصات و أثرها في البناء النفسي لمفحوصنا؟؛ 
 األرطفوني و هل فعال تمارين التنفس هي التي 

 .أحدثت التغيير أما ان محمد وجد في العالج  سندا ليعيد فيه تنظيم شخصيته ؟

نتبين أكثر على ضوء أسئلتنا طلبنا من الطالبتان العارضاتان للبحث ان تطبقا على الحالة الرورشاخ حتى 
 .التقمصات و الدينامية النفسية لمحمد ةنوعي

الر
 قم

 التنقيط التحقيق االجابات

I هاجس 
 

 كمامة نهدر نجي كي

 ماشي وجانب مليح جانب فيه

 الصغار الخربشات حسب مليح
 يتعبني (القاتم إلى أشار)جانب

 والجانب وسواس فيه نحس

 خاطر على يريحني المعاكس

 نتغلب نقدر صغيرين التعقيدات

 صافي ديما ماشي وساعات عليهم

 وأنا رأيي ونقول ونهدر نواجه نقدر

 رايح

 
 

 تجريد
+ 

 تعليق ذاتي

                             
II    

 رفض كيما ماشي شوية  يريح الشكل هذا والو شكل، حتى مابانلي
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 معقديني كانوا األلوان هذو لخرين

 كيما ماشي نحبهم عدت وضرك

 صاحبي بواحد يفكرني شكل قبل

 تريكوا في رسمة عندو كانت

 تشبه نتاعوا
+R1 

G  F+  DESSIN/OBJ 
III (البطاقة لمس)  

 اللون هذا يأس يانج

 (D1)مايخلنيش

 
 االحمرنريحلو نقرب، 

 ((D3 نقرب ويخليني

 وردي لون يعجبني واحد لون كاين

 شكل شكل حتى مابالي شكل

 كاين شويه يخوف

 (D9)،راسوا،صباطودعب
 أنا بصح قبايله بالي الشكل هذا

 على ركزت أهمية ماعطيتلوش

 خاطر على(D3) الشكل هذا

 يريحني
+R2                                      

DI    F+  H 

 هم ناس أخرى حاجة شفت زدت 

 حاجة ،توازي،صافي كيف كيف

 األلوان و شكل عادو كي مليحة

 وهذا الشخص هذا بين توازي

 ناحية من شكيت الشخص

couleurs  مايعجبنيش(G) 
+R3                                       

G             K+           H         
Réponse symétrique       

 صدمة اللون األسود ← 
 

 تعليق لوني+        

IV كالم نقول حيرة سكوت 

 بين و بين ال وال نواجه

 شخصيات فيه نحس الشكل هذا

 نواجههم مانقدرش شغل كبار

          R4+هذا نخاف
G limité      F±clob         H 

                                             

              

تعليق يفيد تعارضا 
 وجدانيا
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 بصح ماريحتلهمش (D1)الشكل 

 شفتم كي شغل ريحتلهم الباقي

 يجيني الشعور هذا الثقة رجعتلي

 نقول أنا شغل األحيان اغلب في

  لكواغط خرجوا روحوا لدارنا

 
 عندو كان بجارنا يفكرني ثاني

 نهاب كنت غذائية مواد حانوت

 (D1 )عندو من نشري نروح باش
                               

+R5 
D         F-      H               

                              
V 
 
 
 
 
 

 مثل كيف كيف

 في جاي( ضحك)السابقة

 ويخنقني صدري

 األلوان كيما ماعجبنيش اللون هذا

 ال وجانب يريح جانب فيه لخرين
 قليل يريح الي الجانب بصح

 على إلي يريح إلي الجانب

 هذا يخنقني نحسو الباقي الحاشية

  ،((D7بزاف فيا يتحكم الجانب

 بصح )الحواف إلى أشار)الثقة
 ماريحنيش )الشكل الى اشار)

 (G)خفاش شكل،
+R6                         

G      F+       A          BAN    
          

 

 هذا زاهية ،تكونفراشة شكل، 

 اللون هذا شغل قاتم اللون

   R7+     ماريحنيش،

G       F+         A          BAN 

           
 مع  نشايخ  كي شغل بانلي كشفت

 شغل عالية مرتبة في شخص

 
المثابرة في موضوع   

 االختناق 

(persévération) 

 صدمة ←
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 نعود الشكل بهذا نشوفوا يسبني

 ،نكون أخرى حاجة فيه نشوف

 فيه نشوف نولي صفة فيه نشوف

 الجانب هذا (D7)أخرى  صفة

 بزاف فيا مأثر
+R8                         

D               F-        
H/SCENE            

VI ماشي شويه يريح لونو 

 ويأثروا السابقين مثل قاتمين

 نفسيتي على

 نحس قيتارة شكل-1 

 في تحت نتاعي بالوجود

 االعلى وفي مرحلة

 (G)طالع

 
 

 طالع نجي كي صعوبة نشوف

 نحس لبالصة لذيك نوصل وكي

 صعوبات شويه، الراحة بواحد

 (الوسط)قابض طالع لي العمود
 نوصل باش نعاني أنا فيا متحكم

 وريحت (األعلى)المرحلة هذه إلى

 الصعوبة هذه رجعت وعاد شويه

 شغل تروح ثقتي شغل رجعت

 وصلت كي ثم نحارب نحارب

 الحالة رجعتلي ثم ريحت
 (تعليق ذاتي)

G     F+    OBJ 

 
 

 

 
 
 
 

                      
VII 

 كنت حوايج زوج يبانولي

 هلل الحمد شويه ضركو  نتأتأ
 قديمة وجهة جديدة جهة

 
 

 في) بعد ومن قبل حوايج زوج يبانو

 الجامعة مرحلة (أشار األسفل
 قبل كنت الفاتحة األلوان

 بزاف نستعملهم وذك مانحبهمش

 (تعليق لوني) الكتبة في سوى

 تجريد يميل الى االنشطار 

VIII بصح الفاتحة األلوان أحب 

 نحس منهم نخاف

 اللبسة في مايولمونيش

 كيما قاتمة، األلوان نحب

 ساعات(الفاتحة)األلوان هذه

 قوسطو على يطيحولي

 اللبسة أو الماكلة في سوى

 يشير)اللون هذا نحب كنت قبل

 نحبهم األلوان باقي (األحمر إلى

 ثقتي هيبة شوية عندي بصح

 روحي نحس ناقصة شويه كانت

  لطريقة نوصل باش نحارب
 ، (  D(2   فراشة شكل نشوف

+R8                                 

تعليق + تكوين عكسي 
 لوني
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 هذه مانحبهمش كنت ،قبل

 في عادو وضرك األلوان

 نلبس كنت قبل شوية لبستي

 الكحلة غير
 

D        F+     A      BAN              

 واحد ،زوج نمر شكل في نشوف

 (D1) منا واحد منا

+R9                                
D       F+     A      BAN        

 نلحق باش نعاني ....

IX بشكل األلوان طريقة 

 درجات شغل شويه يريحني

 اللون نتقبل باش يهيئني

 األخضر، اللون خاصة
 وجانب شرير جانب فيه

 فيه وجزء الخير فيه جزء

 الشر

 بالنار عالقة له برتقالي لون

(D3) 
+R10                                      

D   CF+  Elém 
 

 األلوان نحب ماكنتش قبل أنا

 شرير شكلو كذلك الفاتحة
 

 نحبو أنا قبل من تحت من اللون

 كي يعني التواضع فيه نشوف

 معايا يشايخو يجوا ناس نشوف

 معاهم نشايخ نولي نريحلهم

 نقرب مانجي عالي البرتقالي اللون

  بصعوبة ليه

 

 مثابرة في التعليق اللوني
+ صدمة لون  ←

 انشطار
 

X االبتدائية بالمرحلة يفكرني 

 عالمة أعلى ندي كنت

 الدار في بزاف نرسم وكنت

 كي كنت المدرسة أو

 نخربش نهدر مانقدرش

  الطاولة في سوى

 كاين ((D3عقدة شكل-2

 ماشي وألوان مالح ألوان

 مالح،
 

 بجهاز عالقة لديه -3

 دايرين ارطفوني عند نعالج رحت

 األزرق اللون
 الشر وجانب الخير جانب

 كي الكالم جهاز )األسفل الشكل(

 يوري التلفاز في طبيب نشوف

 ونبدل نتأثر لقراجم حوايج

 سراولي في قبل كنت اسود لون

  ال وضرك أسود فيستاتي تركواتي

 شفتهم كي مالح األلوان باقي

 لمالح عالمتي في فكروني ريحت

 تعليق) االبتدائي في

D    F-  OBJ 

 تعليق لوني+ 
 
 
 
 

  D   F-   ANAT 
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 في نشوفو كي كنت الكالم

 كي عقدة تجيني التلفاز

 (D10)تأتأة عندي كنت

 
 كنت األلوان بعض كاين

 وضرك بزاف نريحلهم قبل

 كيما مانريحلهمش عدت

 االسود و الرمادي اللون

 

 (لوني 

 
  

  III،X :المفضلة البطاقات 
  VI ،IV  :المفضلة غير البطاقات 

  
 :تحليل البروتوكول

، و Beizmann c.(2229 )لقد اعتمدنا في تنقيط بروتوكول محمد على دليل  تنقيط األشكال في الرورشاخ ل 
للعصابات الخطيرة و كذا ( 2212) .و بن خليفة م.سي موسي عاعتمدنا على شبكة  التوظيف النفسي للحالةمقاربة ل

و بن .سي موسي ع ).التطبيق على كل التوظيفات النفسيةغربية القابلة على الشبكة العامة المستخلصة من األعمال ال
 (2212 ،.خليفة م

في التعليق التجريدي  التوظيف الهجاسي من اللوحة األولى مؤشرات  ظهرت: و المنتوجية السياق اللغوي -1
كي نجي " مثل النزوي الفمويميتبعه تعليق ذاتي يحمل داللة الكف والقمع لل" هاجس" و كأنه عنوان للوحة

؛ و تتواصل مظاهر الكف في رفض " يتعبني نحس فيه وسواس" يؤكدها في مرحلة التحقيق" نهدر كمامة
والعودة الى قمع الكالم و لكن بأقل   IIIو اللجوء الى التعليق اللوني خارج االجابة  في اللوحة  IIاللوحة

نقول /سكوت)وجدانيا صالبة مع امكانية التفاوض في اخراج الكالم  من خالل تعليق يفيد تعارضا 
، المثابرة على موضوع االختناق يكثف من (سكوت حيرة)يسمح بتناول الصراع داخليا (وال بين وبين...كالم

مظاهر الكف و يكشف قوة الكبت و سلطويته في تصور اضطهادي يمكنه أن يأخذ عدة تصورات كتصور 
 Harry"مما يذكرني بكتاب " يجاي في صدري و يخنقن"تصورا ال يمكن تسميته او " كمامة"أشياء

potter,L'enfant-héros " لكاتبهricé      AURIACOMBE   طابو االسم ومنوع الكالمحينما أثار فكرة 
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  Auriacombe)حتي نحمي أنفسنا من شرها موضحا أن المواضيع التي نخافها ال ننطق أسماءها

E.,2005). 

ال ان األولى من خالل التعاليق الذاتية و التجريدات ارغم الجهود المكثفة في مقاربة اللوحات  الخمس 
 كأننا أمام طقس وسواسيو  1االجابة   VIيناولنا في اللوحة المفحوص يفشل في اعطاء اجابة تلقائية و 

-J'énonce)االولى  دون اجابة و الخمس الباقية يبدأ باعطاء االجابة 1حيث يقسم عدد اللو حات الى 

j'énonce pas) ؛ يعود الكف  من جديد في اللوحةVII  و VIIوIX  في نزعة تكرارية للتجريد القريب من
ليصل  بإجابتينمنفصال عن مادة االختبار  األخيرةاالنشطار و التعاليق اللونية و يحدث الفرق  في اللوحة 

الحالة اال  رغم الفقر في منتوجية.دليل آخر على الكف والحصر و شدة الكبت R =3مجموع اجابات  إلى
أن مقاربة البطاقات كان مصبوغا بنوع من التلوين العاطفي من خالل التعاليق الذاتية و التعابير المباشرة 

و العجز  ، وحتى ان كانت تعتبر دفاعات لتجنب بلورة الصراعاتو الراحة و المتناوبة بين مشاعر الخوف
وكول في ص من االختناق المعاش طيلة البروتاال أنها تعد متنفسا للمفحو   عن هلوسة الموضوع الغائب،

 مرحلة االجابات التلقائية
 :السياقات المعرفية-2

 G)جزئية كبيرة بسيطة أيضا إجاباتكلية بسيطة و  إجاباتتناول البطاقات كان عموما شامال من خالل 

=32%  ،D=72%)   تدل حسبBöhm  االكتآب الثانوي ،  إلىعلى كف في العدوانية وحتى ميل
والتي جاءت في صورة مدرك  VIفي البطاقة  األولى اإلجابةمثلتها   F+=32%الشكلية الموجبة  اإلجابات

و بتناول عقالني يدل على هيمنة  يفيد عدم اختيار هوية جنسية واضحة، يحمل رمزية الثنائية الجنسية
جمد التصور الجنسي في النرجسية لي الدفاعاتيجند الكثير من  إذ "شكل قيثارة"الفكر و الكف النزوي 

منخفضة مقارنة مع تها تبقى نسبمحاصر بتعاليق ذاتية ؛ (  القيثارة=Objet)وشيئي" شكل"شكلي إطار
البطاقة األخيرة، بطاقة االنفصال مع الرائز و التي  التي جاءت في و F-=72%السلبية  اإلجاباتغلبة 

بتكرار للعالم الداخلي بقدر ما هي تمسك  قات انزاللم تكن   هفوات إلى،و تشير تحي االنفصاالت األولية
االضطراب اللغوي أي واقع ملموس يقترب من الشكاوي الجسدية في التوظيفات البسيكوسوماتية  ،  معاش

يعتبر غالف حامي ضد  ،األلمهذا التشبث بالواقع الجسدي المرضي في سياق ذكروي يكرر معاش 
  األوليةالمرتبطة وهشاشة المواضيع  هشاشة القواعد النرجسية بسبب  الخوف من الوقوع أو مواجهة الفراغ 

هل هي " عقدة"ونتساءل من خالل المحتوى المسقط .التي ال تسهل و لنقل ال تؤمن االنفصال
 األناكمحاولة ربط الماضي بالحاضر أي ربط باالنشطار المحفوظ لحد اآلن  األناللملمة  (nœud)عقدة
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التخلي  إمكانيةما زالت المفاوضات في  (complexe)عقدة عالئقية أنها النرجسي باألنا الموضوعي أم
يفكرني بالمرحلة االبتدائية كنت " عن المواضيع األولية و البدائية قائمة مما يعزز أكثر الدفاعات النرجسية 

لالجابة يمكن .كتمجيد لألنا الخائف من االنفصال عن مواضيع حبه وتحديدا االم  .."ندي أعلى العالمات
على هذا التساؤل علينا مناقشة التناول االنشطاري للوضعية االسقاطية بالعودة الى مرحلة التحقيق أين 

و جمعنة محفوظة من  F+=81%اجابات متنوعة مرتبطة أكثر بمدركات سليمة 12يرفع الكف و يضيف 
ة التكيف االجتماعي و الثقة ، كلها تصب في سالمة الواقع الخارجي و امكاني 4=خالل  االجابات المألوفة

في االستناد عليه، الحضورالنشط للفاحص من خالل األسئلة التي يطرحها على المفحوص أخرج هذا 
 UN récipient),) االخير من صمته و وجدت التصورات الفكرية و النزوية العاطفية العائمة حاويا شكليا

formel ة تصلح هشاشة المواضيع الداخلية بسبب مما يشير الى الحاجة الى مواضيع سندية خارجي
و التي ارتبطت ( (F+,F-,F-+,FClobاو عدم أمنها و هذا ما آلت اليه الشكليات بتنوعها/اضطهادها و

نحس فيه شخصيات كبار، كي نشايخ مع شخص في " IV,Vممثلنة في البطاقة أكثر بمحتويات بشرية اما 
 "مرتبة عالية

 "DI Fclob Hشكل يخوف شوية كاين عبد" IIIو أخرى مخيفة و مثبطة في البطاقة 
و بالتالي يبدو مفحوصنا في وضعية ". نهاب باش نروح نشري من عندو...يفكرني بجارنا "IVوالبطاقة 

 .عقدة عالئقيةبحث نرجسي أمام موضوع ممثلن و مخيف ال يسهل اللقاء مع الموضوع و يشكل أكثر 

و المثابرة عليه في باقي   Iفي مقاربة البطاقة األولىان االختناق المعبر عليه منذ الوهلة  :الصراعات دينامية-3
توضح ذلك بالغياب الكلي TRIالبطاقات يكشف مبدئيا انغالق الحياة النفسية و اختناقها ومعادلة نمط الرجع الحميم 

 Cالحسية اللونية  اإلجاباتو   Kالحركية لالجا بات

(0C/0K)  التضليلية ما يدل على الميل االنسحابي في الصيغة المكملة اإلجاباتو كذا  غياب(0K/0E).  لكن يبدو
علينا أن نتفحص عن  التي تفرضو  اإلضافية اإلجاباتللمفحوص طريقة خاصة للتكيف مع مثيرات الرائز من خالل 

و التي جاءت فيها أول  IIIمن البطاقة بدءا قرب نوعية المعالجة للمحددات الحركية و الحسية التي جاءت في التحقيق 
ذات طابع تثبيطي  إنسانيةتمكن بها من تخطي أول صورة  التيالحركية اليتيمة  اإلجابةو حتى أنها  حركية إجابة

 تزوياالموضوع  إلفراغ أخرىو كأنها محاولة .." أخرى ناس حاجة شفت" ي بالحياةومخيف، و في سياق لغوي ال يوح
دون تناول  حتى يتخطى خطورته ويستثمره من بعيد في نمط عالئقي فموي تلعب فيه العين دور مستقبل بدل الفم؛ و
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توازي " و تناظري" كيف كيف"او سجل عالئقي بل التناول نرجسي و مكثف بادراك مرآتي" ناس"لسجل جنسي معرف
 .الثانوية الالتمايز الجنسي  و بالتالي هشاشة التقمصات إشكاليةمما يثير ، " بين هذا الشخص و هذا الشخص

في سياق انشطاري " بالنارلون برتقالي له عالقة "متبعة بمدرك شكلي  IXاللونية شحيحة و ظهرت في اللوحة اإلجابات
، هذه البطاقة " من قبل ما كنتش نحب األلوان الفاتحة كذلك شكلو شرير أنا"عازال بذلك العاطفة عن التصورات المخيفة

التي تجنب مواجهتها طيلة البروتوكول و في البطاقات التي  األمالصور الوالدية و باألخص صورة  إلىالتي تبعث 
في  بإفراط مرصن فقط التعاليق الذاتية و اللونية إسقاطي إنتاجالالتي بقيتا كأرض بور دون   I,VIIتبعث لها كالبطاقة 
المحددات الحسية .الموضوع البدائيبسبب ضعف تشهد عجزا على احتواء التصورات أو العواطف سياق انشطاري 

تدل على الشعور بعدم الثقة ونقص  IVو    IIIفي البطاقة Fclobالقاتمة -الفاتحة اإلجاباتانحصرت في  األخرى
 RC اللونية  يقابله ارتفاع في نسبة اإلجابات اللونية اإلجابات الشح و االنحصار في اهذ ؛األمن أمام الصور الوالدية

تؤكد العزلة بين تلوينات هستيرية تلطف نوعا ما الجو الخوافي و االكتآبي لكنها باألرجح  إلىتشير بدء  %72بنسبة 
 اإلفراط.و سد الثغرات النرجسية   واإلشباعفي تحقيق التكيف  األخيرالعالم الداخلي و الخارجي حيث يعتمد على هذا 

والتعليق عليها تعد دفاعات هوسية ضد الوظيفة االكتآبية التي لم تتمكن جيدا من حلها الميكانيزمات  األلوانفي تسمية 
طغيان ا  إلىو تفادي البقع السوداء و كذا التعاليق الذاتية الحزينة  األسودسية الزائدة للون تفيد الحسا إذ اإلصالحية

شكل )في محتويات بشرية و حيوانية مراقبة بزيادة من خالل الشكل األخرىالمحتويات تنحصر هي .لوضعية االكتآبية
 .الراحة  و االستقرارو في مناخ  انتقادي ال يدل على  (فراشة، شكل نمر، شكل خفاش

 :خالصة

توظيف النفسي لمحمد يندرج ضمن أن ال إلىيمكن أن نخلص  فإننا التحليل العام لمعطيات الرورشاخ بناءا على 
االختناق النفسي و ،العصابات الخطيرة الذي يضم دفاعات هجاسية هشة تخفي النقائص النرجسية و تقاوم قلق الفقدان 

، هشاشة  ، الخوف من الكالملمشاعر الخوف تعزز الكبت الذي يبرز على شكل أعراض رهابية بإفراطالنزعة التحكمية 
القواعد النرجسية  لم تسمح بارصان التقمصات الثانوية و بلورة الصراعات األوديبية  بل يطغى السجل البدائي من 

ألي نشاط أو حركة داخلية  و  يعني غياب األمغياب  خالل صور والدية يطبعها االنشطار و االنشغال بتجنبها،
التي ال تكف عدوان ولدها عنها و ال تحفظ حدود ذاتها باستكانتها و سلبيتها  األمغياب للكالم، متقمصا بذلك دور 
التي تهدد بدورها حدود الذات  األمصورة الذات لهذه  إشكاليةمما يجعلنا نفكر في  أمام العدوان الخارق لحدود الجسد

حدودا حامية لتحقيق االستقرار و بلوغ  الخارجيالذي يجد في الكف و سد العالم الداخلي عن العالم محمد لدى االبن 
شكلت احد المنظمات للحدود و حتى ، كما فكر فيها طلبتنا بدل أن تكون قاهرة  األبالنضج العاطفي، و لعل قسوة 
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من طرف األم ،عاشه و احتفظت به  عدواني أو/تعبير وجداني و إمكانيةبالوجود بدل الصمت المجمد  ألي  اإلحساس
 .عينا مفحوصنا

تعد من الحلول التعويضية و حتى و الثقة بالنفس  األمنبالوجود،  إحساسمن  اإلشباعبدائل قوية تجلب  إلىاللجوء 
التغير و تخطي  إمكانيةقابلة للتعاطي و التفاعل االجتماعي، ،التفرد ب مستقرة تسمح بناء حدود ذات إلعادة اإلصالحية
الجيد لتحرير النزوات العدائية و العاطفية  اإلصغاءيرتكز على  إصالحيممكنة في ضوء عالج سندي  عقدة الكالم

 .التنفيس إلىحتى ال ينحصر العالج في التنفس ويمتد 
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 .القياس والتقويم في مجال التربية الخاصة: مداخلة تحت عنوان

 .20أسماء بوعود، جامعة محمد األمين دباغين، سطيف : إعداد األستاذة

 :تمهيد

جوانب حياتهم  بجميع إن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة يتطلب من القائمين على هذا الميدان اإللمام 
اليومية لمعالجة القضايا التي تمس شخصياتهم وتفاعالتهم االجتماعية وكذلك القضايا التي تمس الجانب 

هذا األخير الذي يعد من أهم النقاط أو المؤشرات على درجة الوعي والتحضر التي يمكن من خاللها  ،التربوي
 .تطور الدول وتمدنها ىالحكم على مد

والحديث عن التربية في أغلب المناسبات يوحي ضمنيا بالحديث عن التعلم وفي الحقيقة أن محاولة الفصل بين 
كون أن التعلم قد يحدث في إطار غير رسمي ودون وجود قائم على  فقط،التربية والتعليم يتم في أمور دقيقة 

خاصة إذا تعلق األمر  ودائم،كل دقيق بشو ها أشخاص يعنون بها يدفي حين أن التربية يجب أن يكون ل ،ذلك
والتربية كغيرها من الجوانب التي يجب أن يهتم بها العاملين على تنمية . باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة

 . قدرات ذوي االحتياجات الخاصة ال تخلو من مشاكل وصعوبات

 في النفس وعلم التربية ميدان في كبيرا اهتماما   أخذت التي الموضوعات من الخاصة التربية أصبحتوقد 
 األفراد غير على التربويين ركز إذ العشرين القرن من الثاني النصف إلى بها االهتمام ويعود الحديث العصر
 مما واهتماماتهم وقدراتهم احتياجاتهم مع وتتالءم العاديين لألفراد تقدم التي البرامج تناسبهم ال الذين العادين
 هذا وعلى بهم، خاصة برامج لهم يكون أن وضرورة الفئة بهذا االهتمام التربوي الميدان على القائمين من يتطلب
 العادين غير األفراد من لفئات تقدم التي المتخصصة التربوية رامجالب مجموعة :"هي الخاصة فالتربية األساس
 ذواتهم تحقيق في تهم مساعدة إلى إضافة ممكن مستوى أقصى إلى قدراتهم وتنمية مساعدة بهدف وذلك

 .1"التكيف ومساعدتهم على
موضوع القياس والتقويم في التربية بشكل عام وفي التربية الخاصة على وجه الخصوص، حجر الزاوية في ويعد 

بدون توفر أدوات فإنه ( 7002السيد هاشم، )وحسب التعرف على فئات األطفال غير العاديين وتشخيصها، 
ئة، فإنه يصعب على واضع البرامج التربوية أن يحيل تلك الفئات إلى المكان القياس والتقويم المناسبة لكل ف

 .تقييمها للتعرف على مدى فعاليتهاالمناسب لها، وأن يصمم البرامج التربوية المناسبة، ومن ثم 

 .الخاصةكما يعد القياس والتقويم في التربية الخاصة عامل أساسي في تحقيق الجودة الشاملة في عملية التربية 
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اإلجابة على  محاولة، تحاول الورقة الحالية تسليط الضوء على موضوع القياس والتقويم في التربية الخاصةلذلك 
 :التساؤالت التالية

 .التشخيص في التربية الخاصة؟/ ماهية القياس والتقويم -
 .؟القياس والتقويم في التربية الخاصة أهداف توظيف واستخدام -
 .التقويم في ميدان التربية الخاصة؟فلسفة وغرض القياس و  -
 .أساليب القياس والتشخيص لكل فئة من فئات التربية الخاصة؟ -
 .قضايا ومشكالت القياس والتقويم في التربية الخاصة؟ -
 :تحديد مفاهيم الدراسة-1
التربوية بأنهم أولئك  الناحية من( 7002)وكوفمان  هاالهان يعرفهم :اإلعاقات ذوو األطفال -1-1

األطفال الذين يحتاجون إلى نمط معين من التربية الخاصة، وما يرتبط بها من خدمات إذا ما أردنا 
ومن الواضح أن حاجتهم إلى التربية . لهم أن يستغلوا ما تبقى لديهم من إمكانات أو طاقات كامنة

ال، نظرا النطباق واحد أو أكثر الخاصة ترجع في األساس إلى اختالفهم الظاهر عن معظم األطف
 .من عدة محكات عليهم

على درجة كبيرة يتعلقان بتعريف هؤالء األطفال تربويا، يتمثالن  هناك مفهومان ومن الناحية التربوية -
حتى  والحاجة إلى التربية الخاصة، وما يرتبط بمفهوم االستثناء أو غير العادية، تعدد الخصائصفي 

 ذوياألطفال  مصطلح استخدام حاليا   التربويين معظم وُيفضل .7نتمكن من تحقيق الفائدة المرجوة لهم
العجز  مصطلحات عليها تنطوي التي السلبية على المضامين ينطوي ال ألنه لخاصة،ا االحتياجات

 .واإلعاقة وما إلى ذلك
 .3"التحديد وجه على العادي أو المتوسط عن جوهري اختالف وجود :"إلى الخاصة االحتياجات مصطلح يشيرو 
في خاصية  المتوسط العادي أو ن ينحرفون عن المستوىالذيولئك األفراد أ:" الخاصة االحتياجات بذوي وُيقصد 

تحتم احتياجاتهم إلى خدمات  ما من الخصائص، أو في جانب أو أكثر من جوانب شخصيتهم، إلى الدرجة التي
يقدم إلى أقرانهم العاديين، وذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكنهم بلوغه من النمو خاصة، تختلف عما 

 :تصنيف فئات ذووا االحتياجات الخاصة .4"والتوافق
 :يصنف ذووا االحتياجات الخاصة إلى الفئات التالية

 متميزة أدائية مهاراتأو  متميزة عقلية قدرات امتالك والتفوق بالموهبة ويقصد :الموهوبون والمتفوقون -
 .محددة مجاالت في

 :مختلفة أنواع فهي اإلعاقة وأما 
 (.التكيفي والسلوك العام العقلي األداء من كل في ملحوظ ضعف) العقلية اإلعاقة -
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 (.الفعلي واإلنجاز القابلية بين الملحوظ التباين) التعلم صعوبات -
 (.البصر وضعف العمى) البصرية اإلعاقة -
 قيودا   تفرض مزمنة أمراض أو عظميةأو  عضلية او عصبية اضطرابات) والصحية الجسمية اإلعاقة -

 (.وطبيعي مستقل بشكل اليومية الحياتية بالوظائف للقيام جسمه الفرد استخدام على
 سمعية خسارة وهو السمعي والضعف ديسبل 00 تزيد سمعية خسارة وهو الصمم) السمعية اإلعاقة -

 (.ديسبل 00 -25 بين تتراوح
 واالنحراف والعدوان الشخصية واضطراب النضج وعدم التصرف اضطرابات) السلوك اضطرابات -

 . (االجتماعي
  (.والكالم اللغة اضطرابات) التواصل اضطرابات -
ثارة التواصل في نوعي وقصور ملحوظ سلوكي عجز فيه يحدث شديد تطوري اضطراب) التوحد -  ذاتية وا 

  (.محدودة واهتمامات مفرطة
 حركي ونشاط المهمة تأدية في واالستمرار التركيز في صعوبة) الزائد والنشاط االنتباه ضعف اضطراب -

  .5(وتهور مفرط
 :االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة على المستوى العربي -1-1-1

 األصعدة جميع على مفقود ا الخاصة االحتياجاتبذوي  االهتمام كان بقري عهد والى العربي المستوى على
 وال مناسبة، غير التعليمية فالمدارس والبيئات خاصة، بصفة التعليمي المجال وفي عامة بصفة والمستويات

 التعليمية وبرامجهم الالزمة، والتجهيزات األجهزة وال لهم، المناسبة التعليمية الوسائل والمصادر فيها يتوافر
ا،أ مناسبة غير الدراسية مراتهومقر   االهتمامأ بد ةاألخير  اآلونة في ولكن كافية، بدرجة مدربين غير والمعلمون يض 
ا،أ والمستويات ةاألصعد كافة وعلى الفئات، كبتل قوي ا  الحكومية الهيئات لقب ومن يض 
 الخيرية والجمعيات الدولية المؤسسات مع بالتعاون لالعم شوور  الندوات من الكثير وعقدت. الحكومية وغير
ذلك و  السويدية، والجمعية واليونيسيف اليونسكو منظمة لمث الخاصة االحتياجات ذووا لرعاية والدولية العربية
 بتعليم ملالهتما بينها والتعاون قوالتنسي العربيةالدول  بينالمشتركة  األولويات وتحديد مستقبلية رؤية لوضع
  .6نفسهمأ على إلى االعتماد ليتوصلوا وتأهيلهم منهم والكبار غارالص

 : التربية الخاصة -1-0

من حيث تحديدهم ألفراد وفئات ذوي االحتياجات الخاصة حيث  فهوم التربية الخاصة بين العلماءرغم اختالف م
بينما يستخدمه األمريكيون ( كان نوعها  اأي) يستخدمون هذا المصطلح للداللة على فئة المعاقين  بريطانيونالأن 

فعلى سبيل المثال التعريف الذي قدمه . المتفوقينو ليشتمل المعاقين ( الشواذ ) للداللة على األفراد المنحرفين 
Brich Jahnson  في حين أن تعريف عبد الغفار عبد السالم ويوسف الشيخ سنة  ،المعاقين علىيركز فقط
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غير الشخص  ىتقدم إل التيأنها مجموع الخدمات المنظمة والهادفة "تربية الخاصة حول مفهوم ال لم يقو 1095
وذلك بتوفير ظروف مناسبة له كي ينمو نوا سليما يؤدي إلي تحقيق ( المتفوق أو المعاق)عتيادي أو الشاذ اال

 ."الذات

فئة المتفوقين والقاصرين  لتتضمن ىويشير هذا التعريف إلي أن التربية الخاصة ال تخص فقط المعوقين بل تتعد
هي الخدمات المقدمة لكل من المعاقين والمتفوقين والتي تستهدف استغالل " :وبهذا تعتبر التربية الخاصة هنا

          2."القدرات واالستعدادات واإلمكانيات كل منهم إلى أقصاها

 : ما يلي وهناك عدة تعريفات حظي بها هذا المفهوم ، نذكر من أهمها
 الحاجات ذوي لألطفال الفردية الحاجات للتلبية خصيصا   المخطط التعليم :"بأنها( 7000) عرفها عوده

 ".الخاصة
 يمثلون أطفاال خاصة مؤسسات ومجموعة خاصة صفوف داخل تستهدف التي التربية:" هي حسب اليونسكوو 

 ".البلدان من العديد في استثنائية حاالت
 طبية الصعوبات ذوي المختلفة الخاصة الحاجات لتلبية الفردية الخدمات من سلسلة:" أنها الوقفي عرفهاكما 

  .9"وحادة– متوسطة
 الخاصة، االحتياجات ذوي لتالميذ تقدم التيمتخصصة ال الخدمات من مجموعة ومنه فالتربية الخاصة هي

تذليل الصعوبات والمعيقات وتهدف في مجموعها إلى  ،ن في التربية الخاصةئيو ن وأخصاو ويشرف عليها معلم
ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة باستخدام وسائل تعليمية تتناسب وقدرات  التي تكتنف عملية التعليم العادية

 .تلك الفئة
 :في مجال التربية وعلم النفسوالتقويم القياس  -0

القياس يتم االعتماد على و التربية وعلم النفس بصورة واسعة المجال، مجاالت في والتقويم يستخدم القياس 
ف على مستوى تحصيل الطالب أو قدراتهم واستعداداتهم ودرجة ذكائهم، هذا باإلضافة إلى وسائله في الوقو و 

 .التعرف على ميولهم ودوافعهم واتجاهاتهم وقيمهم، وما تتصف به شخصياتهم من سمات

 ترتيبات ووضع والضعف القوة نواحي عن لكشفوا المحيطة والظروف المواقف والتحليل بالدراسة يتناول والتقويم
 نتائج لتحسين استخدامه يمكن الذي والمؤشر الدليل يهيئ وذاك هذا فوق وهو لها، كاف كعالج حالة لكل

 .وسائله وتشخيص األداء وتحسين اإلنتاج في الكفاية رفع التقويم من الغرضو  ،األعمال
 كمية على التعرف خاللها من يمكن التي المحددة المنهجية العملية": بأنه إجرائيا حسب كرونباخويعرف القياس 

 ".نقيسها التي الخاصية أو السمة من الشيء المقاس في يوجد ما
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 وضع على تشتمل عملية وأنها للتخطيط، كأساس تستخدم أحكام فيها تصدر عملية: "بأنهفيعرف  أما التقويم
صدار األهداف  يهدف ويمالتق وأن األحكام، هذه ضوء في واألهداف األساليب ومراجعة األدلة على األحكام وا 

 ."نفسها األهداف وحتى المستخدمة والعمليات النتائج تحسين إلى
 عن المعلومات جمع تتضمن التي المنهجية العملية تلك يعني اصطالحا   التربوي المجال في والقياس والتقويم
 ضوء في السمة هذه على حكم إصدار في هذه المعلومات استخدام ثم (غيره أو الكمي بالقياس) معينة سمة

  .0كفايتها مدى لنعرف سلفا   محددة أهداف
وسواء تم استخدام القياس كجزء من التقويم أو تم استخدامه إلصدار حكم نهائي دون االستفادة من هذا الحكم 

 .المقياس أو االختبارفي التشخيص أو العالج أو الوقاية، فإن الوسيلة المستخدمة هي 
 

 :االختبار /تعريف المقياس -0-1
مجموعة مرتبة من المثيرات لتقيس بطريقة كمية أو كيفية : "المقياس أو االختبار، بأنه (K, Bean)يعرف 

 ". بعض العمليات العقلية أو السمات أو الخصائص النفسية
يطبقها جامع المعلومات للوقوف على  واالختبارات والمقاييس طبقا لهذا التعريف تتضمن كل الوسائل التي

المعارف والمهارات التحصيلية، والوسائل المستخدمة في التعرف على القدرات واالستدالالت وغيرها من السمات 
  .10أو الخصائص الشخصية، هذا باإلضافة إلى الطرق المستخدمة في الحكم على سلوك األفراد ومقارنتها

 :خاصةالقياس والتقويم في التربية ال -3
 :الخاصة التربية في القياس مفهوم -3-1
 . كمي ا أو عددي ا الخاصة التربية لفئات السلوك وصف هو

 :الخاصة التربية فى التشخيص أو التقويم مفهوم -3-0
 ويستخدم بها، الخاصة المعايير من بعدها أو قربها ومدى السلوك مظاهر على فيها ُيحكم التي العملية تلك هو

  .11السلوك على الحكم ألغراض الخاصة التربية ميدان في خاص بشكل
تقييم متعدد التخصصات، وعلى أفراد ويجب أن يتبنى قضية القياس والتقويم لذوي االحتياجات الخاصة، فريق 

 :الفريق القيام بما يلي
 .إجراء تقويم تربوي شامل -
 .الحصول على التاريخ النمائي للطفل من الوالدين أو أولياء األمور -
 .على النتائج من المفحوص المتضمنة للنواحي السمعية والبصرية والحركية والعصبية الحصول -
االتساق في انخفاض نتائج الطفل في القدرات العقلية من جهة، ومقياس السلوك التكيفي من جهة أخرى  -

 .بدرجة دالة
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 .تقرير فيما إذا كان األداء التربوي والنمو الطبيعي متأثرا بشكل عكسي -
التعريفات واإلجراءات القانونية التي تخص التقويم التربوي لذوي االحتياجات الخاصة، والتحقق مراجعة  -

 .من مدى تطبيق اإلجراءات المطلوبة في تقييمهم
 . 17مراجعة جميع المعلومات التي تستخدم لمعرفة ما إذا كان الطفل معوقا أم ال؟ -

 :لخاصةالقياس والتقويم في التربية ا أهداف توظيف واستخدام -4
يعتبر القياس والتقويم التربوي والنفسي إحدى الممارسات األساسية في ميدان التربية الخاصة، فنواتج إجراءات 

يتم اتخاذها في إطار القياس والتقويم تشكل القاعدة واألساس الذي تبنى عليه جميع الممارسات والقرارات التي 
، أم بناء العملية التعليمية ف باألفراد ذوي االحتياجات الخاصةالتربية الخاصة، سواء ما يطال منها عملية التعر 

 .الخاصة، أم ضبط الجودة والنوعية في برامج وخدمات ميدان التربية الخاصةالتي تتم في إطار ميدان التربية 
أهمها وهناك أهداف متعددة يتم من أجلها توظيف واستخدام إجراءات القياس والتقويم في ميدان التربية الخاصة، 

 :ما يلي
تستخدم لهذا الغرض إجراءات قد : المسح والتعرف باألفراد الذين هم بحاجة إلى خدمات التربية الخاصة -

مثل االختبارات المعيارية الخاصة بالتحصيل والقدرة العقلية العامة أو السلوك التكيفي )تكون رسمية 
 ..(.المتجمعة عند المعلم أو الوالدينكالمالحظات )، أو إجراءات غير رسمية ..(والنضج االجتماعي

 يتم من خالل عمليتي القياس والتقويم تقرير البرامجحيث : ستراتيجياتهاا  البرامج التعليمية و تقرير وتقييم  -
ستراتيجيتها المالئمة، كذلك الوقوف على فاعلية هذه البرامج وكذا فاعلية الخطة التربوية  التربوية وا 

 .األطفال الفردية المعدة لكل طفل من
إن المعلومات التي يتم الحصول عليها : تقرير مستوى األداء الحالي للمعاق وتقرير الحاجات التربوية -

تحديد المجاالت التي يتوجب أن يعطيها البرنامج التربوي : من خالل القياس والتقويم، يمكن أن تخدم في
وتقرير االستراتيجيات التعليمية ووسائل مزيدا من االهتمام، وتحديد نواحي الضعف والقوة لدى الطالب، 

 .العالج التي تالئم الطالب
إن عملية التصنيف تسهم في الوقوف على أوجه الشبه : القرارات حول التصنيف والوضع في البرامج -

واالختالف بين األفراد، مما يسهل مهمة القائمين على البرنامج التربوي في التعامل معهم، وكذا تقرير 
 .ج والخدمات التربوية التي تعتبر مالئمة للفرد موضع االهتمامنمط البرام

عند قبول الفرد في أي برنامج من برامج التربية الخاصة، يتوجب وضع : الفردية تطوير الخطط التربوية -
وال بد من . خطة تربوية فردية له، يتم فيها توضيح أغراض وأهداف الخدمات التربوية التي تقدم له

بوي للفرد على أساس المستوى الحقيقي ألدائه وما يمتلكه من قدرات واستعدادات وضع الخطة التر 
 :ويجب األخذ بعين االعتبار ما يلي .13وخصائص شخصية وسلوكية
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 .للطفل واضحة تعليماتها تكون وأن ومالئمة مناسبة المستخدمة واألدوات المقاييس تكون أن يجب -
 .حالة كل وتشخيص قياس عند متنوعة وأدوات أساليب استخدام يجب -
 .الطفل لبيئة ومالئمة والثبات بالصدق تتصف مقننة المستخدمة والمقاييس االختبارات تكون أن يجب -
 .الخاصة التربية لخدمات الطفل استعداد تحديد عند واحد مقياس بنتائج االكتفاء عدم -
 .مؤهلين متخصصين قبل من القياس وأدوات أساليب وتفسير تطبيق يتم أن يجب -
 .(الطفل – المعلم – األسرة)متنوعة  مصادر من التشخيصية المعلومات جمع يتم أن يجب -
 .والتشخيص القياس إجراءات على – رسمي ا إشاره بعد – خطي ا األمر ولي موافقة على الحصول يجب -
  .14والتشخيص القياس معلومات سرية على المحافظة -

 :الخاصة وغرض القياس والتقويم في ميدان التربيةفلسفة  -5
أصبحت عملية القياس والتقويم ينظر لها بأنها أوسع من مجرد إعطاء واستخراج االنحراف المعياري وتحديد 

لدى الفرد، بل هي عملية تحليل شاملة متأنية لجميع المظاهر المختلفة لسلوك ونمو  مستوى الوظيفة المقاسة
 . وهي عمل تعاوني جماعي تقوم به فرقة من المختصينالفرد، 

واألدوات التي تستخدم بها متنوعة تتراوح من القياسات المعيارية إلى القياسات البديلة، بما في ذلك القياس 
 .القائم على اللعب والمالحظات اإلكلينيكية للطفل المعاق في كافة المواقف

ني النموذج البيئي للتقييم، حيث أصبح القياس والتقويم في ببتكما أصبحت عملية القياس والتقويم تسمح 
تقييم البيئة المحيطة بالطفل واألفراد الذين يوجدون في حياة إطار التربية الخاصة إضافة إلى تقييم الطفل، 

خوته وأجداده ومن لديهم داللة في حياته، األمر الذي قاد إلى توسيع أنماط التقييم  الطفل من والديه وا 
المستمر للمهارات النمائية للطفل وزمالئه، وذلك للوقوف  توسيع محتوى وسياق التقييم يركز على القياسو 

على ما حققه كل منهم لوحده من نمو وتطور أثناء التفاعل االجتماعي مع مختلف الخبرات والمواقف 
 .واألفراد خالل اليوم الحياتي لهم

كما تم توسعة النظرة لعملية القياس والتقويم في التربية الخاصة لتصبح وكأنها خبرة عالجية قصيرة المدى، 
وذلك من أجل تنظيم المالحظات حول الطفل وعائلته بدال من النظر إليها كطريقة لضبط عملية القبول 

تمر وعملية دينامكية لها مكونات فالقياس والتقويم أصبح بهذا المنظور إجراء مس. ببرامج التربية الخاصة
متعددة، تشمل التعامل مع الحالة وتقديم الدعم لألسرة، وهي عملية يتم بناء عليها بناء وتطوير الخطة 

  .15التربوية الفردية وخطة الخدمات الفردية لألسرة
 :أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة -6
 :أساليب قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية -6-1

 :المقاييس المستخدمة في قياس القدرة العقلية، ما يليمن 
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 :من هذه المقاييس :المقاييس التحصيلية: أوال

، Gastakمقياس المهارة اللغوية، مقياس القراءة والكتابة، مقياس التحصيال العام الذي أعده جاستاك  -
 .ورفاقه  Denالذي أعده دن( مقياس المفردات اللغوية)ومقياس التحصيل الفردي 

 :مقاييس البعد السيكومتري: ثانيا

بينيه، ومقياس  -وتشمل مقياس ألفرد بينيه وعدل هذا المقياس في جامعة ستانفورد ليصبح اختبار ستانفورد
 .وكسلر لألطفال والراشدين، ومقياس جودانوف لرسم الرجل، مقياس ماكارثي للقدرة العقلية لألطفال

 :المقاييس االجتماعية: ثالثا

مراحل : ويقيس األبعاد التالية( )AAMD)مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي  -
النمو الجسمي وتطوره، نمو اللغة، القدرة على تحمل المسؤولية، مهارات العمل االستقاللي، التوجيه 

 ..(.الذاتي

ية بالنفس بوجه عام، ارتداء العنا: يقيس األبعاد التالية( )SMS)مقياس فيالند للنضج االجتماعي  -6-2
 ..(. المالبس، العناية باألكل، االتصال، النضج االجتماعيالتقبل في البيئة

 :أساليب قياس وتشخيص اإلعاقة البصرية -6-3

 :من المقاييس المستخدمة في تشخيص اإلعاقة البصرية، ما يلي

تحديد اتجاه  صفوف من الحروف أين يتم 80تتكون من ( )Snellenchart)طريقة لوحة سنلن  -
 (.أمتار من قبل المفحوص 80الحروف الموجودة على هذه اللوحة على مسافة 

رسم "اختبار تآزر العين مع الحركة : يشمل األبعاد التالية( )DTVP)مقياس فروستج لإلدراك البصري  -
يات إدراك األشكال على أرض"، اختبار الشكل واألرضية "خط مستقيم أو زوايا دون توجيه من الفاحص

تمييز "، اختبار الوضع في الفراغ "التعرف على أشكال هندسية معينة"، اختبار الشكل "متزايدة التعقيد
تحليل النماذج واألشكال البسيطة " ، اختبار العالقات المكانية "االنعكاسات والتعاقب في األشكال

 ".بنسخها أو تقليدها

: قياس القدرة على اإلدراك البصري وهيإضافة إلى هذه المقياس هناك مقاييس أخرى تستخدم ل -6-4
بكتنيك للتآزر البصري الحركي، مقياس  -مقياس بندر البصري اإلدراكي الكلي، مفياس بيري

 (. MVPT)اإلدراك البصري الحركي 

 :أساليب قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية -6-5
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 :من المقاييس المستخدمة في قياس اإلعاقة السمعية، ما يلي

، اختبارات (زوجا من المفردات التي ال معنى لها 08يتألف من ) للتمييز البصري السمعيمقياس ويب مان 
ويتم باستخدام الجهاز السمعي ذي ( " WT)اختبار ويبر: يتكون من االختبارات التالية( )TFT)الشوكة الر نانة 
 .(P PT)باثرسون  -، اختبار بنتر(RT)، اختبار رينيه (BT)، اختبار بنج "التوصيل اللفظي

 :أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم -6-6

 :من المقاييس المستخدمة في قياس صعوبات التعلم، ما يلي

بينيه، واختبار وكسلر واختبار ريفن وغيرها، وكلها تحدد القدرة  -مثل اختبار ستانفورد)اختبارات القدرات العقلية 
، اختبارات التكييف االجتماعي (تحديد صعوبات التعلمالعقلية هذه األخيرة التي تعد من المعايير المهمة في 

، واختبار (VSMS)تقيس مظاهر النمو والتكيف االجتماعي للطفل ومنها، اختبار فنلند للنضج االجتماعي )
اختبار : ويشمل األبعاد التالية)الجمعية األمريكية للتخلف العقلي والخاص بالسلوك التكيفي، مقياس مايكل بست 

خصي االجتماعي، اختبار اللغة، اختبار االستيعاب السمعي، اختبار التناسق الحركي، اختبار السلوك الش
، اختبار ماكرثي للقدرات المعرفية، اختبار ديترويت لالستعداد للتعلم، اختبار ماريا فروستج (المعرفة العامة

ألطفال ذوي الصعوبات اللغوية لإلدراك البصري، مقياس دل السمعي للقراءة، مقياس سلنرفرالند للتعرف على ا
 . الخاصة

 :أساليب قياس وتشخيص االضطرابات االنفعالية والسلوكية -6-7

 :من المقاييس المستخدمة في قياس وتشخيص االضطرابات االنفعالية والسلوكية ، ما يلي

ت يقيس مظاهر االضطرابات االنفعالية كاإلفراط في القلق، ولوم الذا)مقياس بيركس لتقدير السلوك  -
واالعتمادية الزائدة واالنسحابية الزائدة وضعف قوة األنا، كما يقيس تدني القدرة العقلية والتحصيل 

 ..(.الدراسي، ضعف اإلحساس بالهوية

، ومقياس فنلند (A.A.MD)كمقياس الجمعية األمريكية لقياس السلوك التكيفي )مقاييس السلوك التكيفي  -
 (.في لألطفالللنضج االجتماعي وقائمة السلوك التكي

اختبار الروشاخ، اختبار تفهم الموضوع للكبار : هذا باإلضافة إلى استخدام مقاييس واختبارات أخرى، مثل
 . الخ.. أو للصغار، مقياس الشخصية آليزنك، قائمة السلوك الفصامي

 :أساليب قياس وتشخيص اضطرابات التواصل -6-8
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 :التواصل، ما يليمن المقاييس المستخدمة في قياس وتشخيص اضطرابات 

عبارة عن مجموعة من الصور وتستخدم فيه اإلشارات بدل ( )PPVT)مقياس المفردات اللغوية  -
 (.الكالم

االستعداد اللغوي المبكر، : ويشتمل على األبعاد التالية( )LSSمقياس المهارات اللغوية للمعوقين عقليا  -
 (.غة االستقبالية، اللغة التعبيريةالتقليد اللغوي المبكر، المفاهيم اللغوية األولية، الل

، اختبار مايكل بست لصعوبات (ITP. UA)باإلضافة إلى اختبار الينوي للقدرات السيكولغوية  -
 . 60التعلم

 : الخاصة التربية مجال فى والتربوي النفسي للتقويم المستقبلية التوجهات تطبيقات -7
األعمال،  بعض إنجاز فى تقليديا   استخداما   والتربوي النفسي والتقويم القياس مجال فى الكمبيوتر يستخدم قد

 خصائصها من للتحقق النفسية والمقاييس االختبارات تطبيق عن الناتجة للبيانات ياإلحصائ كالتحليل
ي والتربوي النفس والتقويم القياس مجال فى الكمبيوتر استخدام أن إال.  "والمعايير والصدق الثبات " السيكومترية

نما الجانب، هذا على يقتصر يعد لم  المعاصرة تطبيقاته له وأصبح تكنولوجية أكثر أخرى جوانب ليشمل امتد وا 
 : وهى الخاصة التربية مجال يف منها االستفادة يمكن يوالت
 :آليا   المبرمج التقويم  -7-1

 ويمكن الكمبيوتر، خالل من تطبيقها يتم ، آليا   مبرمجة ومقاييس اختبارات على التقويم من النوع هذا ويعتمد
 أو مكتوبة، تحريرية أو منطوقة، لفظية اختبارات خالل من وذلك التعليمية المواقف أثناء أو بعديا   أو قبليا   تنفيذها
 .السؤال عن اإلجابة يف وسرعته قدرته لمستوى وفقا   بالتتابع المفحوص إلى األسئلة تقديم يتم وفيه .مصورة
 السابق السؤال عن إجابته وزمن قدرته لمستوى طبقا   فرد لكل المفردات يختار يالذ هو الكمبيوتر أن هذا ومعنى
 ولكنه يوالتربو  يالنفس التقويم مجال يف التوجهات أحدث من التقويم من النوع هذا ويعد. يالتال السؤال له فيختار

 .ما نوعا   مكلفا   يكون وقد فردية، بصورة يتم
 يالذات التقويم برامج من الكثير وانتشار البرمجة تقدم مع خصوصا   والتشويق بالمتعة التقويم من النوع هذا ويمتاز

 .المتعددة والذكاءات المشكالت حل على المعتمدة
 يف والصعوبة السهولة حيث من التدرج يتيح بما األفراد وقدرات لمستويات مناسبة اختبارات تقديم إلى باإلضافة
 .تفريد التقويم بمبدأ يعرف ما وتطبيق الوقت وتوفير األسئلة، أو الفقرات

 : المصور التقويم -7-0
 بدال   لذلك المصورة االختبارات يستخدم حيث ، التقويم تنفيذ فى والصور والرسوم األشكال على النوع هذا ويعتمد

 القياس، مجال في والمستجيب الكمبيوتر بين التفاعل تحقق بصورة الشفهية أو التحريرية اللفظية الصيغ من
 ويمكن اللفظية، اللغة أثر من ممكنة درجة أكبر إلى التقليل أو لغويا ، غير متحيزة اختبارات تقديم يمكن حيث
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 خالل شفهيا   فردية بصورة تطبيقه يمكن كما التعليمي، الموقف وبعد وأثناء قبل التقويم من النوع هذا تنفيذ
 اختبارات أو مصورة، اختبارات خالل من النوع هذا يتم أن ويمكن .تحريرية جماعية بصورة أو شخصية مقابالت
 .الخاصة الفئات ذوى األطفال وقدرات لتتناسب المتحركة الرسوم أو بالفيديو مصورة

 :أسئلة بنوك -7-3
 والفكرة األسئلة، ببنوك يعرف ما تصميم خالل من والتربوي النفسي التقويم مجال في بالكمبيوتر االستعانة تتم
 األسئلة هذه تصنيف مع المعرفة، مجاالت مختلف في األسئلة من هائل كم تخزين في تتمثل عليها تقوم التي
 في تطبيقه عن الناتجة اإلحصائية خصائصه سؤال لكل يكون بحيث عديدة، لخصائص طبقا   الحاسب ذاكرة في

 من متحررة والصعوبة السهولة لمستويات طبقا   األسئلة لهذه تدريج عمل ويتم الخصائص، هذه لحساب الميدان
حيث  من نتائجها بين المقارنات عمل إلمكانية األسئلة هذه معادلة وكذلك ، العينة أفراد خصائص طبيعة

  .للمفردة االستجابة نماذج أحد باستخدام واستدعاء تخزين وبرامج إحصائية برامج على ذلك ويعتمد المستوى،
 :للطالب الشخصية األعمال ملف أو التقويم حقائب -7-4

 لمعرفة الحقيقي المحك يعد ثم ومن .أعماله فيه يحفظ الذي الوعاء بمثابة للطالب الشخصية األعمال ملف يعتبر
صالح مستمرة، بصورة األداء تحسين على والعمل بها، قام التي والتكليفات األعمال في تقدمه مدى  يف الخطأ وا 

 األحكام بإصدار التعليمية والبرامج الخطط تنفيذ خالل من تحقيقه تم ما قيمة وتبيان والتعليم، التعلم أساليب
 يف المتعلم وضع تكفلي الت العالجية البرامج بناء ثم ومن األخطاء، بيان طريقها عن يمكن يالت الموضوعية

 .الصحيح مساره
 مستمر بشكل نموه ومراقبة الطالب ألعمال الحية واألمثلة المعلومات لجمع فعالة كأداة التقويم حقائب برزت ولقد

 .األداء تقويم باختبارات المتزايد االهتمام ضمن
 من تتيحه لما التقويمية الحقيبة على األداء تقويم اختبارات مجال في حاليا   تنفذ التي البرامج من كثير وتعتمد
 .تقدمه مستوى لمراقبة محدودة غير وفرص محتوياتها، اختيار في الطالب لمشاركة واسعة إمكانات

 :البديل التقويم استخدام  -7-5
استثارة  من بدال   الناس، بها يقوم التي األعمال نوع على قائمة االختبارات تكون عندما حقيقيا   التقويم يكون

 ما إذا نعلم بذلك ألننا لألداء الفعلي التقويم هو البديل أو األصيل أو الحقيقي والتقويم .سهلة أسئلة عن إجابات
 الحياة مواقف من كثيرا   تقترب التي المدرسية الحياة في مواقف تعلموه ما استخدام على قادرين الطالب كان

ذا الفعلية،  . 12الجديدة المواقف في واالبتكار التجديد على قادرين كانوا ما وا 
 :قضايا ومشكالت القياس والتقويم في التربية الخاصة -8

االنتقادات، فهناك من أيد استخدامها الكثير من  ذوي االحتياجات الخاصة قياس وتشخيص عرفت أدوات
وهناك من عارض ذلك، وتبدو وجهة نظر المؤيدين الستخدام أدوات القياس والتشخيص في األهداف 
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وخاصة بعدما توفرت . المتوقعة من استخدام هذه االختبارات، وأن البديل لتلك االختبارات غير متوفر
االجتهادات الشخصية في الحكم على فئات األطفال غير دالالت صدق ومعايير بدال من استخدام األحكام و 

 .العاديين
انطالقا  إال أن المعارضين الستخدام مثل هذه األساليب في القياس والتشخيص، يبررون صعوبة استخدامها

من المشكالت المرتبطة بذلك االستخدام، والمتمثلة في مشكالت إساءة اختيار تلك االختبارات واستخدامها 
واستخدامها من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك، هذا باإلضافة األغراض التي وضعت ألجلها، في غير 

إلى المشكالت المتعلقة بصدق وثبات ومعايير تلك االختبارات وأشكال التمييز المالزمة لها، ويرى 
لحكم والمبررات التي تدعو إلى صعوبة استخدام كل هذه األساليب في االمعارضون الكثير من األسباب 

على األطفال غير العاديين وأن نتائجها غير موثوق فيها ألكثر من سبب، ومن هنا ظهرت قضايا 
 .ومشكالت قياس وتشخيص األفراد غير العاديين

وتتعدد قضايا القياس والتشخيص في التربية الخاصة تبعا لكل فئة من فئات التربية الخاصة، وأدوات القياس 
 .والتشخيص الخاصة بها

 :تقويم القدرة العقلية العامةأساليب قياس و قضايا ومشكالت  -8-1
هي اختبارات ومقاييس الذكاء، والهدف  في القدرة العقلية العامة قضايا ومشكالت القياس والتقويمبيقصد 

التوزيع الطبيعي، ومن ثم تصنيفه  األول من استخدام اختبارات الذكاء تحديد موقع المفحوص على منحى
المكان المناسب تربويا، وقد يكون من السهل استخدام اختبارات الذكاء مع األطفال العاديين وتحويله إلى 

لكن يصعب استخدام هذه االختبارات مثل مقياس ستانفورد بينيه مع األطفال المعاقين واألطفال الموهوبين، 
وكسلر خاصة الجانب عقليا بسبب تشبع فقرات هذا االختبار بالعامل اللفظي، كما يصعب استخدام مقياس 

 .اللفظي منه مع األطفال المعاقين عقليا للسبب نفسه
( جودانوف لرسم الرجل) وهذا األمر يستدعي التفكير بحلول بديلة، مثل استخدام مقاييس الذكاء غير اللفظية

 .واختبارات الذكاء المصورة، والتي قد ال تقيس األداء الحقيقي للمفحوص على هذه االختبارات
وبالرغم من كل االنتقادات والقضايا التي أثيرت حول اختبارات الذكاء، فإنها تبقى األداة األكثر فاعلية في 

 .قياس وتشخيص القدرة العقلية، خاصة مع عدم وجود الحل البديل
 :قضايا ومشكالت أساليب قياس وتقويم السلوك التكيفي االجتماعي -8-0

إلعاقة العقلية نتيجة لالنتقادات التي وجهت إلى مقاييس ظهرت أساليب ما يعرف بالبعد االجتماعي ل
، ولهذا الذكاء، حيث يعتبر االتجاه االجتماعي من االتجاهات الحديثة في قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية

ظهرت مجموعة مقاييس تغطي هذا البعد، مثل مقياس السلوك التكيفي التابع للجمعية األمريكية للتخلف 
 .، ومقياس كين وليفين للكفاية االجتماعية وغيرها(AAMR , ABS)العقلي 
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 :إال أن هذا االتجاه قد أثار بدوره عددا من القضايا
قضية األساس النظري لتلك المقاييس، وتباين األبعاد في كل من تلك المقاييس التي تقيس السلوك  -

 .التكيفي، مما يثير تساؤال حول األبعاد التي يمثلها السلوك االجتماعي

قضية إجراءات تطبيق فقرات المقياس، حيث يقيم أداء المفحوص في تلك االختبارات إما عن طريق  -
المفحوص نفسه أو عن طريق المعلم، كما توجد ثالث طرائق إلجراءات التطبيق والتصحيح مما قد 

 .يصعب على الفاحص تنفيذها

 :قضايا ومشكالت أساليب قياس وتقويم صعوبات التعلم -8-3
بات التعلم مجموعة من األطفال األسوياء في جميع أبعاد نموهم، إال أنهم يعانون من تمثل فئة صعو 

، (ITPA)ومن المقاييس الموجهة لهذه الفئة مقياس الينوي للقدرات السيكولغوية مشكالت تعليمية متعددة، 
ت بعض ومقياس مايكل بست للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وغيرها من المقاييس، وقد أثير 

 :القضايا المرتبطة بهذا النوع من المقاييس، منها
قضية غموض مصطلح صعوبات التعلم، ومن المصطلحات الغامضة المرتبطة بهذه الفئة، صعوبات  -

 ..القراءة، صعوبات الكتابة

كما يتضمن مصطلح صعوبات التعلم عددا من األبعاد، وبالتالي تتفاوت تلك األبعاد في أساليب القياس  -
 .والتقويم الخاص بها

قضية إجراءات تطبيق فقرات المقاييس، وخاصة على الفاحص المبتدئ، وتحويل الدرجات الخاصة  -
 .بالمفحوص وتفسيرها

قضية دالالت صدق وثبات أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم، وعلذلك يجب تفسير األداء على  -
 .المقياس بحذر شديد

 :م اإلعاقة البصريةقضايا ومشكالت أساليب قياس وتقوي -8-4
إن مهمة األخصائي في التربية الخاصة بالنسبة لفئة اإلعاقة البصرية، هو قياس وتشخيص المشكالت 
التربوية الناتجة عن اضطرابات اإلبصار، فظهر مقياس فرستنج لإلدراك البصري، ومقياس اإلدراك البصري 

 :ن المقاييس، منهاالخ، وأثيرت بعض القضايا المرتبطة بهذا النوع م..والحركي
وكذا تعدد األبعاد الممثلة لذلك  غموض مصطلح اإلدراك البصري وارتباطه بمفهوم صعوبات التعلم، -

 .المفهوم في مقاييس القدرة البصرية
قضية إجراءات تطبيق المقاييس خاصة مقياس فروستج لإلدراك البصري، وصعوبة تحويل الدرجات  -

 .الخام إلى درجات قياسية



14 
 

ج لإلدراك البصري، إذ توفر دالالت ضعيفة خاصة بالنسبة تدالالت صدق وثبات مقياس فروسقضية  -
 .لألعمار الدنيا

، مما يعني أن المقياس ال يقيس اإلدراك تداخل القدرات الحركية مع القدرات البصرية في مقياس فروستج -
 .البصري وحده بل مهارات أخرى

درا - كها، ولم يتضمن المقياس أي فقرات تتناول قدرة المفحوص اقتصرت فقرات المقياس على األشكال وا 
 .على التمييز بين األرقام أو الحروف المتشابهة أو المتجانسة

 :قضايا ومشكالت أساليب قياس وتقويم اإلعاقة السمعية -8-5
ت وأثير يقوم أخصائيي التربية الخاصة باستخدام األساليب واالختبارات التربوية مع فئة اإلعاقة السمعية، 

 :، منهاساليب واالختباراتبعض القضايا المرتبطة بهذا النوع من األ
قضية صعوبة تحديد القدرة السمعية وخاصة لدى األطفال، وبالتالي صعوبة إعداد المخطط السمعي  -

 (.HZ)، والذبذبات ممثلة بوحدات هرتز (DB)والذي يمثل توزيعا لشدة الصوت ممثال بوحدات ديسيبل 
 . 81تعليمات األخصائي، خاصة من قبل األميين واألطفال أثناء تطبيق االختباراتقضية صعوبة فهم  -

   
 
 
 
 

 :قائمة المراجع

 صفوف في التربوية التقنيات استخدام ، واقع(7014كانون أول )رياض كاظم، مرتضى عبد الحسين،   (1)
واإلنسانية، جامعة بابل،  بابل، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية محافظة في الخاصة التربية
 .493ص: 19العدد 

، متطلبات تحقيق جودة إعداد وأداء األخصائي تعديل سلوك (7017أكتوبر )عادل عبد اهلل محمد،   (7)
علمية دورية محكمة، مركز المعلومات التربوية والنفسية : األطفال ذوي اإلعاقات، مجلة التربية الخاصة

 .04 -03ص: 01والبيئية، ع
، فاعلية برنامج تدريبي قائم على االحتياجات الخاصة في تنمية (7000سبتمبر )مد إبراهيم، حمادة مح  (3)

مهارات استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم لدى معلمات التربية الخاصة بمراكز الوفاء االجتماعي 
ة، جامعة مجلة محكمة للبحوث العلمية والتربوية والنفسية واالجتماعي: بسلطنة عمان، مجلة التربية

 .30 ص: 07، ج147األزهر، ع 
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، نظرة اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة، مجلة كلية اآلداب (7009جوان  -جانفي)رواب عمار،   (4)
  .pdf: ، جامعة محمد خيضر، بسكرة03و  07والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع 

 لتوجهاتها،تحليل ( 7002 -1009) الخاصة التربية في العربية البحوث ،(7010)جمال الخطيب،   (5)
 .792ص: 4، ع6مالتربوية، المجلة األردنية في العلوم التربوية،  بالممارسات وعالقتها وجودتها،

 .33ص : مرجع سابقحمادة محمد إبراهيم،   (6)
 .دار وائل للنشر عمان ،، (01ط) مدخل إلي التربية الخاصة،، (7005) قحطان أحمد الظاهر،  (7)
 .495ص: مرجع سابقرياض كاظم، مرتضى عبد الحسين،   (9)
التعليمية، مجلة العلوم  العملية إنجاح في ودوره التربوي والقياس ، التقويم(7002)يحي علوان،   (0)

 .12 -16ص : 11اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
، عمان، دار (01ط)جديدة، رؤية : ، القياس والتقويم في علم النفس(1002)عبد القادر كراجة،  (10)

 .101 -100ص: اليازوري
، محاضرات في التقويم والتشخيص في التربية الخاصة، كلية (7010)بطرس حافظ بطرس،  (11)

 . 04pdf  -03ص : رياض األطفال، جامعة القاهرة
: ، أهمية التشخيص المبكر، مجلة التربية الخاصة(7000)عبد العزيز بن محمد الدهيمي،  (17)

 .14ص: ، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي10سنوية، عمجلة نصف 
، االتجاهات الحديثة في مجال القياس والتقويم وتطبيقاتها في (7005)محمد وليد البطش،  (13)

الواقع والمأمول، كلية العلوم : ميدان التربية الخاصة، ورقة مقدمة إلى مؤتمر التربية الخاصة العربي
 .71 -70، ص19 -12ص : عة األردنيةمالتربوية، الجا

 .pdf، 77ص : مرجع سابقبطرس حافظ بطرس،  (14)
، االتجاهات الحديثة في مجال القياس والتقويم وتطبيقاتها في (7005)محمد وليد البطش،  (15)

الواقع والمأمول، كلية العلوم : ميدان التربية الخاصة، ورقة مقدمة إلى مؤتمر التربية الخاصة العربي
 .74 -73 ص: الجامعة األردنيةالتربوية، 

، (80ط)، مقدمة في التربية الخاصة، (0868)تيسير مفلح كوافحة، عمر فواز عبد العزيز،  (16)
 .657 -658، ص 608 -678، ص08 -37ص: عمان، دار المسيرة

 والتربوى النفسى للتقويم المستقبلية ، التوجهات(7002سبتمبر )السيد محمد أبو هاشم،  (12)
 .126 -124ص: 11للتربية الخاصة، ع الخاصة، المجلة العربية التربية مجال فى وتطبيقاتها

: ، عمان، دار الفكر(12ط)، قضايا ومشكالت في التربية الخاصة، (3182)فاروق الروسان،  (19)
 .842 -841، ص822، 821ص 
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 :مقدمة
يلعب الوعي الفونولوجي دورا بالغ األهمية في تعلم القراءة، كونه نشاط ذو أساس لغوي حيث غيرت    

النظرة إلى القراءة من كونها إدراك و استيعاب بصري إلى نشاط أساسه لغوي   0791األبحاث منذ 
ت، و أن هذه وتتمثل مهارات الوعي الفونولوجي في إدراك أن اللغة مكونة من كلمات، مقاطع و أصوا

المكونات يمكن تشكيلها بطرق عديدة ذات ارتباط بالنجاح في القراءة في سنوات التعلم األولى، فالعديد من 
 .صعوبات القراءة في المراحل األولى تظهر نتيجة اضطراب في الوعي الفونولوجي

 : تعاريف الوعي الفونولوجي. 0
رس األصوات اإلنسانية من حيث وظائفها في سياق الكالم إذا كانت الفونولوجيا جزء من علم اللغة،  يد   

سماها بعض اللغويين لهذا الغرض  بعلم وظائف األصوات، ألنه يدرس النظم الصوتية للغة معينة كاللغة 
العربية مثال من حيث قيم هذه األصوات و معانيها و قوانينها الصوتية و وظائفها في التركيب الصوتي، 

و المقطع،  ( Le phonème)ية و يخضعها للتنظيم، و تتسم دائرته ليدرس مع الفونام فينظم المادة الصوت
 (  21، ص  0771نور الدين، . ع.   ) النبر و التنغيم، و دورهم في تحديد معنى الكلمة أو العبارة

 فما هو الوعي الفونولوجي ؟ 
محاولة الوعي الفونولوجي من خالل لبحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم من هذا المنطلق يهدف هذا ا  

 .اختبار تم تحكيمهبناء 
 تعاريف الوعي الفونولوجي

على أنه قدرة لغوية لسانية، و القدرة على التعامل و التفكير في الوحدات : " D.Delpechيعرفه        
 (D.Delpech et autres, 2001, p 9".  ) الصوتية للكالم

القدرة على تمثل أصوات الكالم و استعمالها في إجراء عمليات " و نجده في تعريف آخر على أنه     
 ".  عقلية تحليال و تركيبا تجزئة و تجميعها،  أثناء العمل الذهني إلنتاج و استقبال الرسالة اللغوية

 ( 20، ص  1112لعوامن ، . ح )
وعي الفونولوجي قدرة متعلقة باللغة، تتمثل في التعامل مع يبدو من خالل هاذين التعريفين على أن ال   

 .الرسالة اللغوية و تتدخل في ذلك عمليات ذهنية
 (Mots)كلمات)القدرة على تحليل مكونات الكالم :" على أنه 0797سنة  Zorn et Alو يعرفه     

(Rimes) مقاطع ،(Logatomes)أصوات ،(Sons)  و وحدات صوتية ،(phonèmes) و يتم عن ،
 طريق عمليات معقدة هذه القدرة التي تسمح خصوصا للطفل 

 الصوتية، و هذا مهم جدا بالنسبة للقارئ المبتدئ فالمسلك -بالسيطرة على قواعد المماثلة الخطية
 .الفونولوجي يعرف من طرف العديد من الباحثين على أنه أساس القراءة

 (C.Cheverie, M.Juan Narbona, 2000, p 328)  



 

 .و من الباحثين من يقترح التمييز بين الوعي الفونولوجي و الوعي الفونيمي
مصطلح عام يتضمن مفهوم :" الوعي الفونولوجي على أنه(Morais 1991 ) و في هذا الصدد يعرف  

الوعي الصوتي، فالطفل يعرف بوجود و حدات دنيا للكلمة،  على أنها وحدات أو ليست وحدات صوتية، 
سنوات بإمكانه تجزئة الكلمة إلى مقاطع و حساب هذه المقاطع، في حين ال يملك  2-4ئ المبتدئ و القار 

 "أي قدرة على التقطيع الصوتي
 (A.Van. Haut, F. Estienne, 1998, P 42) 

و الوعي الفونولوجي ال يقتصر على امتالك الطفل لقدرات اللغة فقط، بل تتجاوز إلى قدرات ما وراء    
عنى قدرة الطفل على التنغيم، تقسيم الجملة إلى كلمات، و الكلمات إلى مقاطع، و المقاطع إلى اللغة بم

 .  أصوات إضافة إلى مزج األصوات لتكوين الكلمات
يبدو من خالل هذه التعاريـف أن الوعي الفونـولوجي يعني قدرة الطفل على اكتساب التطـابقات بين    

 .ز، هذه العملية تبدأ بسرعة و تدريجيا لتصبح آليةالحروف، و األصوات أي فك الترمي
 : مراحل تطور الوعي الفونولوجي. 0

الوعي الفونولوجي ينضج يبطئ فهو يحتاج إلى التطور النفس حركي،  العاطفي، و التفاعل مع    
 .المحيط

 Arlène.Irène)الوظيفية،  البنيوية و الشاملة قدمت بحوث من طرف كل من : يتواجد ثالث مدارس
Moskowitz, Roman Jakobson, L.L.Orach, Emilio Alarcos)  ظهرت فيها الميكانيزمات

" األساسية لإلكتساب الفونولوجي، ذكروا أوال أن مرحلة الثرثرة متميزة بإحداث أصوات متعددة أي أن 
لغة و ال الطفل بإمكانه نطق في ثرثرته مجموعة من األصوات، التي ال يجدها مجتمعة مرة واحدة في 

أين يكون الصوت ( Des mouillées)ضمن عائلة اللغات صوامت ذات مخارج متعددة  أصوات ملينة 
، مصوتات ( Des sifflantes) ،  أصوات صفيرية ( Des arrondies) منفعل،  أصوات مستديرة 
مل ضمن هذه و أثناء تحويل إلى أول مدرج لغوي، سيرورة االنتقاء تع. الخ... معقدة، مصوتات مزدوجة 

 ".األصوات
 .هذا المسار في انتقاء األصوات يلي قاعدة االكتساب الفونولوجي   

 L.Lorch سيرورة االنتقـاء المعمول به عند الطفل : تابع مشروع النظام الفونولوجي انطالقا من وحدتين
 بعض أصوات مرحلةأثناء المرور من مرحلة الثرثرة إلى المرحلة اللغوية، يركز حول المفهوم الوظيفي، 

األصوات تأخذ موهبتها في وظيفة حديثة لتكوين أصوات لغوية، و لها قيمة فونيتيكية واعية . الثرثرة مخزنة
المالمح المتميزة مركبة حسب الطبيعة الفونولوجية لكالم الراشد فيما بعد، التباين مهم حيث أن الطفل 

يكشف هذا عن طريق المالحظة منذ الوالدة من المحظوظ هو الذي يقّر بين الصامت و المصوت، و 
 .التجويف الفموي  و قناة الزفير(. فتح و غلق) خالل حركات اللعب 



 

صيغات لنوعين من الصواتم )نظام االكتساب الفونولوجي عن طريق مصطلحات  L.Lorchفقد شرح    
المسار .  مات كلية، هذه الصيغات تستقر على شكل فوني)  (و المصوت  (K)مثل الصامت ( الكلية

 .مرتكز إذن على النظام الفونولوجي أكبر عدد من المعالم المتميزة إلى غاية أن تأخذ التالؤم الكامل للغة
  (N. Zellal, 1991, pp 43, 44 ) 

 : فترتكز فرضيته حول حديثين هماJakobson أما     
و هويات التي تكون في األول مدركة  كل مسار و عملية إدماج للنظام الفونولوجي تحمل إلى اختالفات -

 .ثم مستعملة، يتعلق األمر بشرح الفونيمات و اكتساب بنية المصطلحات
الكثير من األصوات المرتبطة بصوت الثرثرة و لغة )...كل مرحلة تطور من التحليل تطرح بناءها  -

 (.إليهالذي يمثل هذه األخيرة، الثرثرة بالنسبة : الراشد تظهر عند التدفق، مثال
هذا المسار من التنظيم يبدأ بالتعرف و استيعاب التضاد و االختالف الذي يكون أكثر بعدا و أكثر     

 .وضوحا
Jakobson   قّرب تعلم هذه المتضـادات، و األكثر مالحظة لديه هي األلوان، فالعديد من اإلحساسات

ما هو متعلق باأللوان أو تميزانه  السمعية تعوض عند الطفل بتفريق إدراكي لألصوات المنطوقة، مثل
 الفونولوجية االعتباطية موجهة نحو المدلوالت،  متطلبة لالختالفات والمتضادات البسيطة الواضحة

 .و الثابتة قابلة لالسترجاع و مستعملة 
 طرح المشكل فيما يخص القدرات على إنتاج المصطلحات يعني ذلك القدرة Moskowitzأما   
و الكفاءة يتعلق األمر بالطفل وتشكيله ألكبر قدر ممكن من البنـيات، من وجهة نظر تطوير قدراته في  

 (N.Zellal, 1991, P 45. ) كل مرحـلة   وبخصوصياته الخاصة
   (La réduplication)إعادة المضاعفة . مثال الطفل يطرح ميكانيزم يستنتج انطالقا من نظام مقطعي

 :المتطورة
 

           ...C1VC2V    ----------  CV + CV----------- CV    
 مصوت صامت---مصوت صامت + مصوت صامت ---- 0مصوت صامت 1مصوت صامت...  

توصلوا إلى أنه توجد  Boysson Bardes et J.E.Bonnert  B deو نجد أن أعمال كل من    
 .مرحلتان كبيرتان لتطور الوعي الفونولوجي

 : و التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين متتاليتين: مرحلة الالوعي. 0.1
 : مرحلة االكتساب األولي للقدرة اللغوية -
و فيها يتدرج الطفل في الفهم و التعبير اللغويين، و يكون هذا التنظيم األولي للغة بسيط جدا، و ينمو   

 .جنبا مع زيادة عدد الكلمات التي يخزنها الطفل في الذاكرة
 



 

  : Epiling uistique: مرحلة اكتساب القدرات -
و هي متصلة بإعادة تنظيم األصوات األولية بطريقة منتظمة أكثر من أجل فهم لغة الكبار، التي تكون    

 .معقدة بزيادة الكلمات في الذاكرة
 : و التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين :مرحلة الوعي. 0.0

 :(Métalinguistique): مرحلة اكتساب القدرة -
تمثل خروج الطفل من التمركز حول الفونيمات بشكل تدريجي، يسمح له بالربط بينها من أجل تكوين    

 . الكلمات  و هنا يصبح واعي بتشكيل أصوات الكالم و يستطيع التحكم بها
 :مرحلة آلية التقدم  -
 .غير واعية اللعب المتكرر بالكلمات يسمح للطفل بإعادة إجراءات آلية و 

 (D. Delpech et autres, 2001, p55) 
 : تطور الحلقة الفونولوجية أثناء الطفولة. 3

حساسة لتأثير الوعي  (empan articutaire )سنوات تكون وحدة الحفظ اللفظية  6عند األطفال قبل    
مدرسة، يمكنه أن الفونولوجي الذي يظهر حتى بوجود حذف لفظي، وبهذا فإن الطفل في بداية  دخوله ال

يرمز فونولوجيا المعلومات اللفظية التي يسمعها، بدون أن يحتاج إلى نطقها،  وهذا ما يبين أنه في هذه 
السن هناك وحدة تخزين فونولوجية تذهب إليها المعلومات  الملفوظة و المسموعة مباشرة، كما أنه فس 

 .لكن عند التقديم السمعي فقطسن قبل المدرسة تتأثر وحدة الحفظ اللفظية بطول الكلمة 
 (p.Gillet, M.D.Martory, 2000, p125)   هذا ما يبين وجود ميكانيزم أولي إلعادة آلية، يتميز

 .بقدرة إعادة الكلمة التي تم سماعها مباشرة
 8في التقديم البصري تأثير التماثل ال يظهر إال بعد ست سنوات، أما تأثير طول الكلمة ففي حوالي  

سنوات يمكنهه تسمية األشياء بصورها المقابلة، وال  6هذا ما يدعنا نفكر بأن األطفال أقل من  سنوات،
أما عدم تأثر وحدة الحفظ . يستعملون الحلقة الفونولوجية لكي يحتفظوا مؤقتا بتلك المعلومات البصرية

ونولوجي غائبة، وهذا ما اللفظية للصور بالتماثل الفونولوجي، وبطول الكلمة يبين بأن إعادة الترميز الف
 .  يمنع المعلومات البصرية من الدخول إلى وحدة التخزين  الفونولوجي

سنوات  6، يقودنا للقول بأن الطفل قبل (طول الكلمة، التماثل الفونولوجبي ) إن هذا التأثير رلتلك الكلمات 
أما تأثر التذكر . ضائية البصريةيحبذ االحتفاظ بالصور الكلمات التي يمكنه االحتفاظ بها في المفكرة الف

الفوري للصور بالتماثل الفونولوجي دون طول الكلمة  يبين بأن الطفل في ست سنوات يمكنه توظيف 
إعادة الترميز الفونولوجي للمعلومات البصرية، فيأخذ الرموز الفونيمية المتولدة عن إعادة الترميز إلى غاية 

 .وحدة التخزين الفونولوجي
سنوات تبدأ وحدة الحفظ بالتأثر بكل من التماثل الفونولوجي وطول الكلمة وهذا مهما  8لي وفي حوا   

فالمعلومات اللفظية المسموعة مثلها مثل المعلومات البصرية  (. سمعية أو بصرية ) كانت صيغة التقديم 



 

 répétition )الداخلية المنطوقة، لديها ورق عبور غلى وحدة التخزين الفونولوجي، واإلعادة اللفظية اآللية 
 automatique sub-vocal )     تكون في هذه السن ثنائية، فتسمح بمراجعة الخزان الفونولوجي و

 .أيضا الرموز الفونولوجية المأخوذة من نظام إعادة الترميز الفونولوجي
لى اللغة الداخلية سنوات ذو طبيعة لفظية داخلية يعتمد ع 8ويكون ميكانيزم اإلعادة اآللية عند الطفل    

أكثر من اعتماده على التحقيق الفعلي للكالم ، الن تأثير طول الكلمة يالحظ في حالتي اإلسترجاع  
 ( J.F.Richard, 1990, pp37-38 ). اللفظي، واإلسترجاع الغير اللفظي

 :و يتضمن: نمو الوعي الفونولوجي.  4
 :نمو الوعي بالقافية. 0.4

من خالل استعمال البادئة قافية، لوحظ عند أغلبية األطفال استعمال تمرينات لغوية عفوية، أن األطفال    
 .U.Goswami, P.E)  . ذو أربع سنوات قادرين على التعرف على القافية حسب مؤلفي نماذج التماثل

Bryant)  دراسة تمت على                                                                                                                نالحظ القافية في مراحل مبكرة جدا من تعلم القراءة، وهي نتيجة ل    
الخامسة و أربعة أشهر قادرين على استخراج جزء من التمثيالت عندما يتعلق األمر بقافية الكلمات، و قد 

بدراستهم لديهم طفال ذوي ثالث سنوات الذين قاموا من األ %11ند وآخرون وجودها ع (Mac Lean)أّكد 
 .الوعي الخاص بالكلمات المعزولة

لهذا يمكن القول أن نمو القافية يكون قبل الدخول المدرسي، و ال يتطلب تعلم القراءة لنمو هائل تكتسب   
 .عن طريق تمرينات لفظية عفوية لغوية مع المحيط الذي يحيط بهم

 : نمو الوعي بالمقطع.  0.4
 المقطع لم يعد كسلسلة خطية من األصوات و لكن كيفية تسلسلية و هو متكون من مكونيـن رئيسين    

، فيتم نمو المقطع كما هي عليه القافية،  فيالحظ في سن الخامسة وأربع أشهر أو في (البادئة  القافية )  
بطريقة ضمنية ( قافية،  مقطع ) وعة كما يمكن اكتسابها سن الرابعة، و هذا من خالل تجارب لغوية متن

قبل سن التمدرس،  إن إدراك الوعي المقطعي يتم التعرف عليه قبل السن الدراسي، و ترجع سهولة إدراكه 
لكونه يوافق فعل نطقي موحد مع سهولة عزله أو ما دام المقطع وحدة صوتية مستمرة على المستوى 

ذه الوحدة يتطور مبكرا حتى في اللغة العربية، فإن المقطع يعتبر بأنه أصغر إيقاعي ما يجعل الوعي به
وحدة تركيبية في الكلمة أو اصغر كتلة يمكن أن يقف عليها المتكلم، و يتكون من عدد من الصوامت و 

 .الصوائت مصحوبة بظواهر صوتية أخرى كالنبر و التنغيم
 :نمو الوعي بالصوت.  3.4 

بالصوت تعلم واضح و ينمو متصل مع تعلم القراءة  عكس الصوت غير المقطعي  يشترط نمو الوعي   
ترى   ( Goswani ): الذي ال يدرك منعزال،  لكن دائما مندمج في المقطع و من خالل دراسة مطولة لـ

 .أنه يجب اإلنتظار حتى سن الخامسة لكي يكون اكتشاف األصوات ممكنا



 

بّينا أن سن الثالثة و الخامسة يظهر عند األطفال  ( J.A.Rondal, B.Bedert )و حسب      
بالحساسية بالطبقة الصوتية لللغة، بما أنهم يمكن يشوهوا إراديا بعض الكلمات و التسلية بأخطاء  نطق 

 .اآلخرين، و هذا من خالل تغيير أو تشويه في كيفية نطق أصوات حروف الكلمات
طور باالحتكاك النظام األبجدي الذي يؤدي إلى تطور هذه إّن التحليل الصوتي في غالب األحيان يت   

المهارة فالصوت هو الجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف، ولن تكون لحركات اللسان لفظا وال 
 . كالما موزونا و ال منثورا إال بظهور الصوت

قافية الكلمات المعزولة إاّل من األطفال في سن الثالثة لهم وعي ب %11أن    ( Mclean )كما يشير   
 .أن معارفهم الصوتية ال تسمح بالنجاح في اختبارات التحليل األكثر تعقيدا

 (97، ص1112حميدوش، . س) 
و آخرون بدراسة طويـلة كانت على األطفـال ذوي سن الرابعة و عشـرة أشهر و ( Liberman ) كما قام  

ختبارات الحساب المقطعي و الصوتي، فاستنتجوا أنه منذ اتبعوهم إلى غاية سن السادسة، طبقوا عليهم ا
عمليا في اختبارات التقسيم المقطعي،  أي المقاطع المعزولة  %46سن الرابعة نجح نصف األطفال 

فقط، وعند بلوغهم سن السادسة استطاع  %09بالنظر إلى النطق حيث كان التقطيع إلى أصوات حاولي 
٪ 91في التقطيع المقطعي و  %71فكان )ختبارات بنسبة مؤوية معتبرة أغلبية األطفال أن ينجحوا في اال

 (. في الصوتي
 : عناصر الوعي الفونولوجي. 5

 : الفونام. 0.5
هو عبارة عن عائلة من األصوات المترابطة فيما بينها في الصفات في لغة معينة، التي تسهل بطريقة    

تمنع وقوع أحد األعضاء في كلمة من الكلمات في نفس السياق، الذي يضع فيه أي عضو آخر من 
ا و األنماط العائلة نفسها ، و هو عبارة عن نماذج صوتية التي لها قدرة على تمييز الكلمات و أشكاله

الصوتية المستقلة، التي تميز الحدث الكالمي المعين و غيره من األحداث األخرى، و هو أصغر وحدة 
 ( 020، ص 1114البهنساوي، . ح.    ) صوتية لها معنى

باإلضافة إلى ذلك  الفونام ال يستطيع أن يكون منفردا، ففي اللغة الفرنسية نجد المقطع أنه وحدة قاعدية   
نطق : )لغة الشفوية، و من جهة أخرى من غير الممكن أن يظهر فونام منفردا دون إضافة و مثالفي ال

، كذلك معظم االختبارات التي تعرض عمل أو تقييم مستوى الوعي ( (e)بدون إضافة ( t)الصوت 
 :حذف أول فونام: مثال( الحذف ،إضافة  أو تغيير فونام )الفونولوجي عند الطفل تدور حول 

 (antalon) → (Pantalon)  (Bricot) → ( abricot),  أو تغيير الفونيمات ،  
 La vie des mots →L'ani des veaux...إلخ . 

 (M,Mazeau , 2003, P205 ) 



 

و نجد الفونام الرئيسي و الثانوي األول نعني به ذلك الوحدة الصوتية التي تكون جزء من أبسط صيغة    
لسياق أو الفونام الرئيسي، و هو ذلك العنصر الذي يكون جزء أساسيا من لغوية ذات معنى منعزلة عن ا

 . الكلمة المفردة
أما الفونام الثانوي فهو ظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى في الكالم المتصل، فالفونيمات الثانوية    

إلى أخرى أو بعكس الرئيسية التي ال تكون جزء من تركيب الكلمة، و إنما تظهر و تالحظ فقط حين تظم 
 حين 

 (024، ص 1114ح، البهنساوي، .  )تستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصة
فالفونام هو مجموعة من العالمات الموافقة، و هذه  إذن العالمات الفونولوجية للصوامت العربية     

 .الجزائرية
  (les consonnes): الصوامت. 0.0.5

 (b     مجهورة(b.f) شفوية  ، (b.d, b.g) غير غنية ،(b.m.) 
 (f     مهموسة(f.b) شفوية  ،(f.t, f.s) غير غنية ،(f.m) 

(m     شفوية(m.n) غنية ،(m.b, m.f.) 
(w     نصف صامت(w.b, w.j) شفوي ،(w.j.) 
 (t      مهموسة(t.d)  ذولقية ،(t.f, t.c) غير غنية  ،(t.n) غير مفخمة ،(t.t.) 

     (t   مهموسة(t.d) ذولقية  ،(t.s) غير غنية ،(t.n) مفخمة ،t.t .) 
     (d مجهورة(d.t) ذولقية ،(d.b) غير غنية ،(d.n) غير مفخمة ،(d.d.) 
     (d مجهورة(d.t) ،ذولقية ،(d.b) غير غنية ،(d.n) غير مفخمة ،(d.d.) 
     (n ذولقية(n.b) غنية ،(n.t.) 
     (r اهتزازية(r.m) غير مفخمة ،(r.r).  
     (r اهتزازية(r.m) مفخمة  ،(r.r).  

(l      جانبية(l.r.) 
(j       شبه صامت(j.s) متقدمة عن الحنك ،(j.w.) 
(s      مهموسة(s.z) صفيرية ،(s.s) غير مفخمة ،(s.s.) 
(s      صفيرية(s.d) مفخمة ،(s.s.) 
(z      مجهورة(z.s) صفيرية ،(z.d) ،(z.g.) 
(s      متفشية(s.g) ،(s.s.) 
(c      مهموسة(c.g) متقدمة عن الحنك ،(c.s, c.t.) 
(g      مجهورة(g.c) متقدمة عن الحنك ،(g.k, g.z, g.s.) 
(k      مهموسة(k.g) حنكية ،(k.s, k.q.) 



 

(g      مجهورة(g.k) حنكية ،(g.r, g.q.) 
(x      مهموسة(x. .) لهوية ،(x.h, x.q .) 

 (.q. .)، (. . . ,q. .)، لهوية (x. .)مجهورة       ). 
(q      لهوية(q.g, q.k, q. ., q.x, q. ..) 
(h      مهموسة(,h.hع.h) حلقية ،(h.x, h.h.) 
 (.ع ,q.ع. .)، حلقية (ع,h.ع x.)مجهورة         )ع
(h     إحتكاكية(h.k) حنجرية ،(h.h.) 

 (.  . .ع, h. .)، حنجرية  (h. .)مقفلة         
  (N. Zellal, 1991, ppp26-27.28) 
 

 (Les voyelles): المصوتات. 0.0.5   
 تصنيف/ تعريف 

 االرتباطات األساسية
 الطويلة    القصيرة القصيرة   
 
 /u   /-      /                       /   /a    /-   /u      /-  / i/ 

هذه االرتباطات منقسمة بدورها إلى ثالث ترتيبات محددة بالطابع،  و ثالث سالسل محددة بدرجة     
 . الفتحة الصوتية

 (u, . .a. . )طابع مركزي (               u, . .i, . .u, . .a. .)درجة متوسطة   / : ./
/u : /  درجة دنيا(u. ., u.a                            )ي طابع وسط(u.i, u. .) 
/i : / درجة دنيا(i. ., i.a                                   ) طابع أمامي(i.u, i.u,. i. .) 
/u / درجة دنيا(u. ., u.a                               ) طابع وسطي(u.i, u. .) 
/a / درجة قصوى(a. ., a.i, a.u                     ) طابع وسطي(a.i, a. . ) 
( N.Zellal , 1991, pp31,32 ) 

 :المقطع. 0.5
المقطع هوتقسيم طبيعي فوق البسيط للحدث اللغوي،  بمعنى أنه وحدة صوتية أكبر من الفونيم، و تأتي    

 . الفونيم مباشرة من حيث البعد الزمني في النطق و البعد المكاني في الكتابة
 .أو هذه األخيرة عادة مكونة من صائتيتكون المقطع من نواة تدعى النواة المقطعية  -
 . مصحوب في بعض اللغات بصامت واحد أو أكثر، أو غير مصحوب في بعض اللغات باي صامت -



 

و تتصف مكونات المقطع و نوع من التماسك النطقي و التماسك النفسي عند بعض العلماء، وسبق    
، و تشرف القافية على (الذيل) مكن أن نسميه ، و يتبعها ما ي(البادئة ) هذه النواة ما يمكن أن نسميه 

 :  القمة والذيل معا، مما يعني أن المقطع يتألف من ثالث أقسام و هي
 ".عد"االستئناف و هو هنا العين من . 0
 .القمة أو النواة و هي هنا الضمة. 1
 .الذيل و هو هنا الدال. 2

ل ينتهي بصائت طويل أو قصير، أما المقطع أنواعه تتجلى في المقطع المفتوح و المغلق بالنسبة لألو 
 (74، ص  0771نور الدين ، .ع.  )المغلق فينتهي بصوت صامت 

 8إلى  0: فالبينة المقطعية لللغة الفردية المالحظة يمكن أن تكون مخططة إجماليا على النحو التالي   
 : فونيمات  لكن الفونام ال يمثل فوناما إال في حضور الصوامت التالية

 
cv                                    ga    
cv                                  dda 
cvc                                    fil 

laع  ccv                                 
cvc                              ddek 

  cvcc                              roht 
rga                                ccvc   

ccvcc                           xrazt 
cvcvc                          hedik 

cvccvcv                  t. pdele 
ccvcvcvc             stiluwwet 

 
(N.Zellal, 1991, p37 
 :التنغيم. 3.5 

التنغيم هو رفع الصوت و خفضه أثناء الكالم،  للداللة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة، "     
للداللة على التغني أو التهكـم أو االستفهام، و غير ذلك و هو الذي يفـرق بين " ال يا شيخ" كنطقنا للجملة 

 . الجمـل االستفهامية و الخبرية



 

غيم الموضعي و التنغيم االنسيابي، بالنسبة للنوع األول فهو التنغيم الذي يقع أّما أنواع التنغيم نجد التن   
على موضوع معين فقط في مسار التنغيم االنسيابي، و قد يكون أعلى موضع، كما قد يكون أعمق 

 .موضوع في هذا المسار
خرى عميقة لكن و في اللغة التي تميز بين نغمتين موضوعتين ال بد أن تكون إحداها عالية، و األ   

 .نغمة عالية و أخرى متوسطة و الثالثة عميقة: بعض اللغات تميز بين ثالث نغمات موضعية
 .و في معظم اللغات التي تكون فيها نغمات موضوعية تميز كل لغة مقطعا، و يكون لكل مقطع نغمة

المنحنى التنغيمي، و إنما أما التنغيم اإلنساني فهو الذي ال تتحدد فيه النغمة من خالل نقطة معينة داخل 
يشارك في هذا الدور اتجاه المنحنى أو اتجاهاته المتتابعة، و نميز في أبسط الحاالت بين نغمة صاعدة و 

 (064 - 062، ص 1114البهنساوي، . ح . )نغمة هابطة
 : النبر. 4.5

هو نشاط في جميع أعضاء الجسم، إذ تنشط عضالت الرئتين نشاطا كبيرا كما تقوى حركات الوترين    
الصوتيين من الهواء، و يقتربان أحدهما من اآلخر ليسمحا  بتسرب أقل مقدار من الهواء،  فتعظم لذلك 

األصوات  سعة الذبذبات، و يترتب عليه أن يصبح الصوت عاليا واضحا في السمع، هذا في حالة
المهموسة فيبتعد الوتران الصوتيان إحداهما عن اآلخر أكثر من ابتعادهما من الصوت المهموس غير 
المنبور، و بذلك يترسب مقدار أكبر من الهواء، كذلك يالحظ مع الصوت المنبور نشاط في أعضاء 

 . النطق
 .النّبر القوي، الوسيط، و النّبر الضعيف: أنواعه هي

 .يكون ضغطه و أثره السمعي على مقطعه الصوتي أقوى و أوضح من أي مقطع آخر:  النّبر القوي -
 .يكون ضغطه و أثره السمعي على مقطعه الصوتي أقل من النوع األول: النّبر الوسيط -
فيكون ضغطه و أثره السمعي أدنى و أقل من النوع الثاني، و للنّبر بدرجاته الثالث : النّبر الضعيف  - 

 . نوعه على المقطع المعين، بحيث يمكن التفريق بين أقوى المقاطع نّبرا و أوسطها و أضعفهارموز تميز 
 (  024،  022، ص  1114ح، البهنساوي ، )

 : خلفيات بناء االختبار
جاءت فكرة تصميم هذا اإلختبار نتيجة قلة اإلختبارات التي تستهدف تقييم مستوى الوعي الفونولوجي، تم   

ر من خالل االطالع على ما توفر لدينا من تراث سيكولوجي،  كذلك من خالل استوحاء تصميم االختبا
أفكار من القوائم االجنبية و التي استخدمت لقياس الوعي الفونولوجي للكشف عن عسر القراءة بعنوان 

Odédys outil de dépistage des dyslexies Académie de Grenoble 2002كذا ، 
قد أخذ ( الفرنسي)االختبار الذي قامت بتكييفه الباحثة لواني يمينة للغة العربية علما بأن االختبار األصلي 

  La conscience phonologique (Teste, éducationet rééducation): من كتاب
« D.Delpech, édition Solal, année 2001 » 

 « Collection :Teste en orthophonie .. 



 

و ( االنتباه البصري )يتطلب الفعل القرائي كفاءات معرفية مثل الكفاءات اإلنتباهية خصوصا     
تتفاعل فيما بينها لتحقيق ( إستراتيجية البصر،  الكفاءات الماوراء الفونولوجية ) الكفاءات التنفيذية مثل 

 .نشاط القراءة
الرمزية أي التعرف  –لسلة من الوحدات الخطية فنجد أن الكفاءات الفونولوجية تسمح للطفل بمعالجة س   

، و أي خلل يمس مستوى القدرة (الفهم ) على الكلمات للوصول إلى المعنى، انطالقا من الخبرات السابقة 
الفونولوجية يؤدي ال محال إلى صعوبة تعلم القراءة، فحسب الدراسات السابقة هناك شنه اتفاق حول 

يعة الفونولوجية هو ما يأتي في  طليعة أسباب هذا اإلضطراب عند القراء اعتبار الخلل المعرفي من الطب
 . المبتدئين

فالخلل الفونولوجي ال يمثل فقط المظهر األساسي من االضطراب،بل أصبح يعد أهم المؤشرات التي    
عسير يمكن التنبؤ بها عن صعوبة تعلم القراءة لدى الطفل المتمدرس، و من ثم فإن الطفل المعسور أو 

القراءة هو الطفل الذي يعاني خلال في القدرة الفونولوجية، و ما الصعوبات المالحظة في القراءة إال 
تحصيل حاصل في نفس الوقت، تساهم الوظيفة السيميولوجية في تنشيط و استدعاء التمثيالت الخطية 

 .كونها تعتمد على الترميز و القدرة التمثيلية
) فونولوجية تسمح للقارئ ,أو الفعل القرائي يتأسس على عمليات معرفية منسجمة يبدو أن تعلم القراءة     

التعرف على التمثيالت ) ، و السيميولوجية (بالتعرف على التمثيالت الفونولوجية للمكونات الحرفية 
 و أن  الصعوبة في هاتين الوظيفتين تؤدي إلى اضطراب في التعرف على( الكتابية للكلمات المقروءة  

 الخطية،  هذا ينجر عنه صعوبة تعلم القراءة   –الكلمات سواء من الناحية الصوتية أو الصورة الذهنية 
 .تصميم اختبار الوعي الفونولوجي إلى فكرة  نا من هنا عمد

المقاطع ) في القدرة على استعمال ومعالجة الوحدات المكونة للكالم   فالوعي الفونولوجي يتمثل  
وبالتالي فهي تنمو بنمو اكتساب الطفل للغة وهي ضرورية الكتساب اللغة الكتابية القائم على ( والفونيمات 

 . التمييز بين وحداتها الخطية الذي يتطلب التعرف عليها الربط مع صورها الصوتية ىالقدرة عل
ونولوجية فأكدت الكثير من الدراسات االرتباط بين القدرة الVellentino (0799 )قا من أعمال  انطال

والقدرة على القراءة، حيث أن األطفال الذين يعانون صعوبات في مهمة تقطيع السلسلة الكالمية إلى 
فاءة في أداء هذه فونيمات لديهم أكثر صعوبة في تعلم القراءة بالمقارنة مع أطفال في مثل سنهم أكثر ك

 .المهمة، سواء تعلق األمر بدراسات تتبعية، تنبؤية أو مقارنة 
جاء اختيارنا لهذا اإلختبار الذي يعتمد على فحص القدرة الفونولوجية لدى التلميذ كونها تعتبر واحدة من 

همات ذات المحددات األساسية للتقدم التدريجي في القراءة بناءا على الترتيب الذي قدمه البعض للم
الوحيد الذي قامت بتكييفه الطالبة لواني يمينة للغة العربية علما االرتباط بالقدرة الفونولوجية مثل اختبار 

  « La conscience phonologique“: قد أخذ من كتاب( الفرنسي)بأن االختبار األصلي 
 (Test, éducation et rééducation)  

« D.Delpech, édition Solal, année 2001 » 



 

 « Collection :Teste en orthophonie ».القسم -0: وقد تم ذكره سابقا، وهذه المهمات تتمثل في

التقطيع المقطعي ، التقطيع الفونيمي، والقسم الثالث من : الثاني من االختبار بعنوان تقطيع الكلمات يحتوي

كم على القوافي، الكلمة التي تقفي،قافية الح: االختبار بعنوان الوعي الفونولوجي في حد ىذاته يحتوي على

 مع كلمة مقصودة، إزالة المقطع، تعويض الحرف األول، الصوت الناقص 

 :تناسب عدد ونوع الكلمات في اإلختبار المصمم -0

على تصميم اختبار يتكون من ست بنود، على أن ال يكون تباعد بينها أثناء أداء المهمات،  ناحرصقد  

 :الغرض على المهمات التاليةواعتمدنا لهذا 

 : بند اكتشاف الفونيمة األولى من الكلمة-0 

 بند اكتشاف الفونيمة األخيرة من الكلمة-1

 بند تقطيع الكلمات إلى مقاطع -2

 (أصغر وحدة صوتية في الكلمة ) بند تقطيع المقطع والكلمة إلى فونيمات -4

 بند إزالة مقطع من بداية الكلمة ونهايتها -2

 بند إزالة فونيمة من نهاية الكلمة وبدايتها -6

 .أوراق 6يطبق هذا اإلختبار فرديا وبصفة متتابعة على :كيفية استعمال االختبار -3
هذا البند يحتوي على اختبارات الستعمال الفاحص، بحيث يقرأ الكلمات للتلميذ شفهيا  :االختبار تعليمات

 .فقط، دون أن يعرضها عليه، وذلك من أجل فحص قدراته في مجال الوعي الفونولوجي
لإلجابة الخاطئة، في حال كانت ( 1)لإلجابة الصحيحة واشارة ( 0)يقوم الفاحص بوضع دائرة حول إشارة 

 .خاطئة على الفاحص تدوين اإلجابة في جدول بشكل دقيقاإلجابة 
إذا كانت النتيجة المتحصل عليها أقل من أو تساوي المتوسط فإن التلميذ يعاني من اضطراب في الوعي 

فإن التلميذ ال يعاني من أي مشاكل في الوعي الفونولوجي أما إذا كانت النتيجة أكبر من المتوسط 
 .الفونولوجي

الفاحص من التلميذ التوقف عن حل التمرين، في حال مالحظة عدم تمكنه من حلها  يطلب: مالحظة
 .بالمعظم



 

 :الفونيمة األولى من الكلمةاكتشاف  ( أ
مجردا من صوت ) يطلب الفاحص من التلميذ أن يستخرج الصوت األول من الكلمة  :التعليمات

  (الحركة 

  تلميذإجابة ال (للفاحص)اإلجابة الصحيحة  الكلمة رقم
- +/  ج   ل  يم  ج   10
- +/  غ   اء  ر  غ   11
- +/  د   د  ح  أ   12
- +/  ن   ةل  ح  ن   14
- +/  ح   ةو  ل  ح   12

 
 الفونيمة األخيرة من الكلمة اكتشاف ( ب

 .أن يستخرج الصوت األخير من الكلمة سواء كان حرفا أو حركة تلميذيطلب الفاحص من ال: التعليمات
 

  تلميذإجابة ال (للفاحص)اإلجابة الصحيحة  الكلمة رقم
- +/  ر   ير  ف  ز   10
- +/   ء   اء  و  ه   11
- +/  س   س  ي  ك   12
- +/  و   ود  ش  ي   14
- +/  ر   ر  اف  س   12

 
 (Découpage syllabique) إلى مقاطع تقطيع الكلمات( ج

يطلب الفاحص من التلميذ أن يحلل الكلمة إلى مقاطعها بناءا على بعض األمثلة المطروحة  :التعليمات
 .من قبل المعلم

 .ب/ ع / يل : يلعب  :المثال
 

  تلميذإجابة ال (للفاحص)اإلجابة الصحيحة  الكلمة رقم
- +/  يم  / ا ر   يام  ر   10
- +/  ب  / ه  /  ذ   ذ ه ب   11



 

- +/  ت  ظ  /  ف  / ح   ت  ظ  ف  ح   12
- +/  ن  / ا ض  /  م  / ر   ان  ض  م  ر   14
- +/  ة   / م  / ل  /  ع  /  م  /  ال   ة  م  ل  ع  م  ال   12

 
 (أصغر وحدة صوتية في الكلمة ) المقطع والكلمة إلى فونيمات  تقطيع( د

أن يحلل الكلمة إلى أصواتها بناء على أكثر من مثال يطرح من  تلميذيطلب الفاحص من ال :التعليمات
 . أجل التوضيح

ل (:3)مثال .       س/ر/   / ع: ع رس (:0)مثال .      م/ي/ر: ريم (:0)مثال .   ل/   /د/ا/ع: عاد 
 .ك/    /  م/    / س: س م ك (:4)مثال

 
  تلميذإجابة ال (للفاحص)الصحيحة اإلجابة  الكلمة 

- +/  ا/م ما 10
- +/  ق/ و / ب  بوق 11
- +/  د/ ُ   / ع ع د   12
ل 14 - +/  م/ ل /  /  ع  مع 
مير 12 - +/  ر/ ي / م /   ُ   /ض  ض 
- +/  ر / و / ص / ُ   / ق  ورق ص   16
- +/    ُ   /ع / ُ   /م / ُ   /س  س م ع   19
سناء 18 - +/  ء/ ا / ن / س /  ُ   / ح  ح 

 
 مقطع من بداية الكلمة ونهايتها إزالة( ه

حذف مقطع من نهاية الكلمة ولفظ الجزء المتبقي منها، مع ذكر تلميذ يطلب الفاحص من ال :التعليمات
 .ثم ينقل لحذف مقطع من بداية الكلمة بنفس النمط. أكثر من مثال واحد من أجل التوضيح

 
  تلميذإجابة ال (للفاحص)اإلجابة الصحيحة  الكلمة  

صان تلميذيطلب الفاحص من ال: مقطع من نهاية الكلمة، مثال حذف  ثم يطلب منه ... أن يقول كلمة ق م 
صان بدون   "        ق م  "ويسأله ماذا يبقى؟ يجيب الطالب " صان"أن يقول كلمة ق م 

ت ار   10 - +/  س   "ر  ت ا"بال  س 
- +/  ط   "ر يق  "ط ر يق  بال  11



 

- +/  م   "يح  ر  "بال  يح  م ر   12
ل م بال  14 - +/  م ع   "م  ل  "م ع 
- +/  ر ا "ئ ع  "بال  ر ائ ع   12

 " ........ اء  ج  ر  ع  "أن يقول كلمة  تلميذيطلب الفاحص من ال:حذف مقطع من بداية الكلمة مثال  
 "        جاء" تلميذويسأله ماذا يبقى؟ يجيب ال" ر  ع  "بدون  اء  ج  ر  ثم يطلب منه أن يقول كلمة ع  

- +/  اث  ر   "ح  م  "بال  ث  ا  ر  ح  م   16
- +/  ال  ف   "ط  أ  "بال  ال  ف  ط  أ   19
- +/  ب   "ذ ه  "بال  ذ ه ب   18
- +/  ار  ن   "م  "بال  ار  ن  م   17
- +/   د  اه  ش   "م  "بال  د  اه  ش  م   01

 
 فونيمة من نهاية الكلمة وبدايتها إزالة( و

حذف فونيمة من نهاية الكلمة ولفظ الجزء المتبقي منها مع ذكر  تلميذيطلب الفاحص من ال :التعليمات
 .أكثر من مثال واحد

 .من أجل التوضيح ثم ينتقل لحذف فونيمة من بداية الكلمة على نفس النمط
 
  لتلميذإجابة ا (للفاحص)اإلجابة الصحيحة  الكلمة  

 "د  ع  "  "س"بال  س  د  ع  : حذف فونيمة من نهاية الكلمة مثال 

- +/  ر  ق   "ر"بال  ر  م  ق   10
- +/  اع  و   "ء"بال  اء  ع  و   11
- +/  ير  م   "ح"بال  يح  ر  م   12
- +/  ر  ز  ي   "ع"بال  ع  ر  ز  ي   14
- +/  اد  ف   "ي"بال  ياد  ف   12

على  تلميذيجب التأكيد لل ،(تلفظ أريد) ري د   _  " ف"بال  يد  ر  ف  :حذف فونيمة  من بداية الكلمة مثال  
 " + "   "ف  " هي عبارة عن صوتين "ف  "أهمية حذف صوت واحد فقط وأن 

- +/  رق ُ   _    "و" بال  ق  ر  و   16
ل   _ "ظ"بال  ل  ظ   19  ُ  /+ -
- +/  بع   _    "س" بال ع  ب  س   18
- +/  ميةُ  _   "د"بال  ة  يم  د   17



 

- +/  آمر _   "ع"بال  ر  ام  ع   01
 

 :حدود الدراسة
تلميذ من تالميذ المرحلة  21تم تطبيق الدراسة على عينة متكونة من :الحدود البشرية - 

 (.السنة الرابعة و الخامسة إبتدائي)االبتدائية 
) تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي:الحدود الزمنية - 

1104-  1102.) 
درسة اسماعيل كتفي الواقعة بحي تليجان تم تطبيق الدراسة في م:الحدود المكانية -

 .بمدينة سطيف
يقصد بالمنهج تلك الطرق واألساليب التي تستعين بها فروع العلم المختلفة  :منهج الدراسة

، ( 081،ص0781عبد الهادي الجوهري ،)في عملية جمع البيانات واكتساب المعرفة 
من الميدان ولكل ظاهرة أو مشكلة بعض الخصائص التي تفرض على الباحث منهجا  

–  الباحث –مناهج وطرق متكاملة تعينه  معينا  لدراستها، ويمكن للباحث أن يستخدم عدة
 (122،ص0797عبد الباسط محمد حسن ،.) في تحقيق هدفه العلمي 

اقتضت  طبيعة هذه الدراسة  االستعانة  بالمنهج الوصفي لمناسبته في التعرف على 
 الخصائص السيكومترية الختبار الوعي الفونولوجي

 :عينة الدراسة
تلميذ  و ( 21)تالميذ المرحلة االبتدائية والبالغ عددهم تكّونت عينة الدراسة من  

 .سنة(  01 – 7) راوح أعمارهم بين تلميذة ، تت
 

 يوّضح أفراد العينة حسب الجنس (0)جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد الجنس

 96,66 12 ذكر
 12,22 19 أنثى

 %011 21 المجموع
 

 :الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة
 :األداةصدق  -0
 : و في هذه الدراسة بالطريقة التالية ختبارتم حساب الصدق لهذا اإل:حساب الصدق 



 

تم حساب صدق األداة عن طريق حساب صدق المحكمين حيث تم :صدق المحكمين
عرض األداة  على خمسة من األساتذة  المختصين في الميدان التربوي المعلمين في 

لهدف الدراسة و مدى  كلماتى مدى مناسبة الالمدارس اإلبتدائية  بهدف الحكم عل
وضوحها من حيث الصياغة اللغوية وتم حساب معامل االتفاق بين المحكمين عن 

و ألغيت  %011الموافق عليها بنسبة  كلماتو تم االحتفاظ بال,طريق معادلة كوبر
بعضها التي لم تكن مناسبة لهدف الدراسة و أعيدت صياغة بعضها التي لم تكن  

 .واضحة 
الختبار الوعي تم حساب االرتباطات المتبادلة بين األبعاد الفرعية  :البناء صدق

قيم معامالت االرتباط دالة  معظم ، وكانت ختبار، و النتيجة الكلية على اإل الفونولوجي
 :، كما يبينها الجدول التالي( 1,10)إحصائيا عند مستوى الداللة 

و  الختبار الوعي الفونولوجييمثل معامالت االرتباط بين األبعد الفرعية ( 0) جدول رقم
 ختبارالنتيجة الكلية لإل

اكتشاف  اسم البعد
الفونيم 

األول من 
 الكلمة

اكتشاف 
الفونيم 
من األخير 
 الكلمة

تقطيع 
الكلمات 

 إلى مقاطع

تقطيع 
المقطع و 
الكلمة إلى 

 فونيمات

إزالة المقطع 
من بداية 
الكلمة و 

 نهايتها

إزالة الفونيم 
من بداية 
الكلمة و 

 نهايتها

اإلختبار 
 ككل

اكتشاف الفونيم 
 األول من الكلمة

- *1..1 *1.5. *1... *1..0 *1..5 *1... 

اكتشاف الفونيم 
 الكلمةاألخير من 

- - *1.50 **1..3 **1... *1.55 **1..4 

تقطيع الكلمات إلى 
 مقاطع

- - - *1.5. **1... **1..1 **1... 

تقطيع المقطع و 
الكلمة إلى 

 فونيمات

- - - - *1.54 **1..0 **1... 

إزالة المقطع من 
بداية الكلمة و 

 نهايتها

- - - - - **1..0 **1..0 

إزالة الفونيم من 
الكلمة و بداية 
 نهايتها

- - - - - - **1..5 

 
 
 



 

 :حسبت معامالت الثبات في هذه الدراسة كمايلي:حساب الثبات -0
 :باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  حسب الثبات بهذه الطريقة: طريقة االتساق الداخلي

يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ لمقياس أبعاد اإلساءة ( 3)جدول رقم
 .أبعادهبجميع 

 معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي اسم البعد
 0,74 اكتشاف الفونيم األول من الكلمة
 0,85 اكتشاف الفونيم األخير من الكلمة

 0,67 تقطيع الكلمات إلى مقاطع
 0,83 تقطيع المقطع و الكلمة إلى فونيمات

 1..1 إزالة المقطع من بداية الكلمة و نهايتها
 3..1 الفونيم من بداية الكلمة و نهايتهاإزالة 

 0,90 اإلختبار ككل
 

في حين بلغت معامالت الثبات ( 90،1)ككل  إلختبارمعامل االرتباط ل تحصلنا على
اكتشاف الفونيم األخير من و ( 74،1) اكتشاف الفونيم األول من الكلمةلبعد 
تقطيع المقطع و ، و لبعد ( 67،1) تقطيع الكلمات إلى مقاطعو لبعد ( 85،1)الكلمة

و إزالة ( 1.81)و إزالة المقطع من بداية الكلمة و نهايتها ( 83،1) الكلمة إلى فونيمات
 .أعالهكما هو موضح في الجدول ( 1.62)الفونيم من بداية الكلمة و نهايتها 

 :استنتاج عام
يمكننا القول أن االختبار في حساب الصدق و الثبات من خالل النتائج المتحصل عليها 

 .صالح لما أعد له و هو تقييم القدرة الفونولوجية لدى التالميذالذي تم تقديمه 
 

 :خاتمة
اختلفـت اإلتجاهـات فـي تفسـير هـذه الظــاهرة، إاّل أن التوجـه المعرفـي يـرى أن صـعوبة تعلــم 

لجـة المعلومـات القراءة يمكن إرجاعها إلى خلل في اآلليات أو العمليات المسؤولة علـى معا
 .القرائية

هــذه اآلليــات تتفاعــل فيمــا بينهــا لتحقيــق نشــاط القــراءة، فنجــد أن الكفــاءات الفونولوجيــة    
الرمزية، فحسب دراسات سابقة هناك  –تسمح للطفل بمعالجة سلسلة من الوحدات الخطية 

ضطراب ا اإله اتفاق حول اعتبار الخلل الفونولوجي  هو ما يأتي في  طليعة أسباب هذبش
 (. 1112لعيس، . إ )  عند القراء المبتدئين



 

فالخلل الفونولوجي ال يمثل فقط المظهر األساسي من االضـطراب، بـل أصـبح يعـد أهـم    
ـــــراءة ، كمـــــا تســـــاهم الوظيفـــــة  ـــــؤ بهـــــا عـــــن صـــــعوبة تعلـــــم الق ـــــي يمكـــــن التنب المؤشـــــرات الت

و القـدرة  مد على الترميـزالخطية كونها تعت السيميولوجية في تنشيط  و استدعاء التمثيالت
 .التمثيلية

ــم القــراءة يتأســس علــى عمليــات معرفيــة منســجمة، فونولوجيــة ومنــه            يبــدو أن تعل
ـــــارئ  ـــــي تســـــمح للق ـــــة ) الت ـــــات الحرفي ـــــة للمكون ـــــيالت الفونولوجي ـــــى التمث ـــــالتعرف عل ، و (ب

أن  الصـعوبة فـي و ، (ت الكتابية للكلمات المقـروءة  التعرف على التمثيال) السيميولوجية 
هاتين الوظيفتين تؤدي إلى اضطراب في التعرف على الكلمات سواء من الناحية الصـوتية 

  .الخطية،  هذا ينجر عنه صعوبة تعلم القراءة –أو الصورة الذهنية 
مـن هنـا تتجلـى أهميـة الـوعي الفونولـوجي  منـه األهميـة لبنـاء اختبـار يشـخص القــدرة       

ميـــدان صـــعوبات –ن يســـاعد هـــذا االختبـــار المختصـــين فـــي الميـــدان الفونولوجيـــة و نأمـــل أ
 . -التعلم  األرطفونيا
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 .لتحقيق الجودة التعليمية  وضرورة التحول نحو التقويم البديل

 

 فا  خاصاة بصاورة العاال  والتعليم عامة بصورة التعليم يشهد  :ملخص المداخلة
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 وقادجاتت  .والعشارون الحااد  القارن يفرضاها الت  التحديات لمواجهة الجامع 
 الذ  السلوك  التقليد  المفهو  من ميالتعل مفهو  لتغير نتيجة اإلصلحات هذه
 البنااي  المفهاو  إلا  التعليمياة العملياة مان سالبيا موقفاا الماتعلم فيا  يتخاذ

 العملياة فا  ودينامكياا ايجابياا موقفاا الماتعلم فيا  يتخاذ الذ  الحديث المعرف 
 .التعليمية

 تكتف  الت  التقليدية التقويم عملية ف  النظر إعادة اإلصل  هذا استدع  وقد 
 التفكيار مان الدنيا والمستويات المعارف إال تقيس ال الت  والقلم الورقة باختبارات

 ، الطالا  تعلام كتقاويم التعليمياة المؤسساة مرافا  كال لتشامل لد  الماتعلم
 والمناخ التعليمية، والمواد والمنهاج، التدريس، هيئة لعضو التدريس  األدات وتقويم

 والتجهيا ات، والمرافا  الطلبياة، والخادمات الطلبياة، والنشاااات التعليما ،
 ربا  عان فضال،  وغيرها واإلدارة المؤسسة داخل والتنظيم والمكتبة، والمختبرات،
 الحيااة فا  فعلية مها  أدات عل  واستعداده الطال  قدرة وبمد  بالواقع التقويم
 .) الجودة الشاملةمنظور(المهنية

 
 األساسية العناصر من تعد خاصة الطلب وتقويم عامة بصورة التقويم أن إل  نظراو

 فانن ،خاصاة العاال  والتعلايم عاماة التعليما  للنظاا  الشااملة الجاودة فا 
 التعلايم فا  واالعتمااد الجاودة حاو  األخيارة العقاود فا  تجر  الت  اإلصلحات
 "المخرجات ا  تقويم الطلب "  التعليمية النوات  تقويم عل  ترك  العال 
 تغييارات عنهاا نجام هاماة تطاورات التقاويم عملياة تشهد زالت وما شهدت لذلك
 ماا ظهور إل  أدت التقويم وخصايص ووظايف وأغراض وأسالي  مفهو  ف  جذرية
 .دات األ تقويم أو المتعدد التقويم أو البديل بالتقويم اآلن علي  يصطلح

 التقاويم فلسافة فا  جذرياة تحاوالت الباديل التقويم أحدث فقد حا  كلوعل   
 أساساية جوانا  ثلثاة فا  خاصاة وأدايهم الطلب تحصيل وتقويم عامة التربو 
 :ه 
  المتعدد التقويم سياسة إل  االختبارات سياسة من التحو. 
   الاذكاتات "  متعاددة قادرات تقاويم إل  المعرفية القدرات اختبار من التحو

 ."المتعددة 
  متكامل تقويم إل  منفصل تقويم من التحو. 
  الاذ  التقاويم  إلا الكفاياة تحقيا  يساتهدف الاذ  التقاويم مان التحاو 

 .واالمتياز الجودة تحقي  يستهدف
 

 فا  ودوره البديل لتقويما اليات استعراض هو الورقة هذه من الهدف من هنا فان
 وأهدافا   مفهوماخل  توضيح  من الجودة تحقي  نحو جامعيةال المؤسسة قيادة

 ومعايير للتعلم الحديث المفهو  من بكل وعلقت  اجراي  وكيفية ووسايل  وأساليب 
  ’التعليمية  الجودة

،التقويم التقليد  ، ، االختبارات التحصيلية  التقويم البديل :  الكلمات المفتاحية 

 .الجودة التعليمية 



 -باتنة–جامعة الحاج لخضر 

 مخبر بنك االختبارات النفسية و المدرسية و المهنية

 ينظم ملتقى وطني حول

 االختبارات النفسية و المدرسية و المهنية

 3102نوفمبر /32-32يومي 

 

 جامعة بسكرة                            دبراسو فطيمة/ د

 قسم علم النفس         كلية العلوم االنسانية و االجتماعية        

debarassoufatima@yahoo.fr 

 .مدى استخدام المؤسسات لالختبارات النفسية و التربوية -الثالث:المحور

بسكرة مدينة  حالة ).واقع تطبيق االختبارات النفسية و التربوية داخل المؤسسات الجزائرية: العنوان
 (انموذج

 :ملخص 

حيث تساعده على تشخيص األمراض  النفسييعتبر االختبار النفسي أداة ضرورية لمهنة األخصائي 
في الكشف عن الجوانب المعرفية و قياس هم كما تس المختلقةو االضطرابات السلوكية النفسية و العقلية 

لذا يجب على األخصائي النفسي أن يكون معدا و مدربا على تطبيقها للقيام بمهنته  سمات الشخصية ،
 .على أكمل وجه

تطبيق االختبارات النفسية و التربوية داخل المؤسسات لذا سنحاول في هذه المداخلة الكشف عن واقع 
و  لالختباراتء تطبيقه ، و معرفة أسباب المشكالت التي يواجهها المختص النفسي و التربوي أثناالجزائرية

  .ذالك عن طريق دراسة ميدانية بمدينة بسكرة
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 :مقدمة

لتقديم الخدمات النفسية  ومهنياالنفسي هو ذالك الشخص المتخصص و المؤهل علميا و  األخصائيإن 
وذالك من خالل تشخيص و عالج المشكالت التي يعاني منها األفراد أو التي تواجه  يحتاجهالمن 

 .المؤسسات

النفسي العيادي، الذي يهتم بتشخيص و عالج  األخصائيونظرا لتعدد التخصصات لهذه المهنة، فهناك 
كما يوجد االخصائي التربوي و الذي يتمثل عمله في االسهام داخل  االضطرابات النفسية المتعددة،

كما  اجتماعيهسواء كانت دراسية، نفسية أو حتى المؤسسة التربوية بمعالجة مشكالت الطالب المختلفة 
مختص في علم النفس الصناعي الذي يهتم بمشكالت العمال المختلفة و خاصة تلك اليوجد أيضا 

و عالج االضطرابات  باإلضافة إلى المختص االرطفوني الذي يهتم بكشف إلنسانيةاالمرتبطة بالعالقات 
إال أن هذه المهنة تحتاج إلى أن يتحكم ذالك المتخصص بعدة تقنيات و يستخدم أدوات تعتبر  اللغوية

تشخيص و عالج مختلف الحاالت، إال في  تساعده أساسية في عمله و أهمها االختبارات النفسية التي 
يرجع  ذالكو  في الجزائر يواجه االخصائي النفسي داخل المؤسسات التي يعمل بها عدة صعوبات  أنه

و الجزء اآلخر يرجع إلى االخصائي نفسه و  منها يتعلق بالمؤسسة التي يعمل بها جزء إلى عدة أسباب
 .نوعية التكوين الذي تلقاه

 :النفسي صائياالخ تعريف :أوال

ذالك الشخص المتخصص الذي يستخدم األسس و )لألخصائي النفسي على انه هناك عدة تعاريف
و يتعاون مع غيره من األخصائيين في الفريق اإلكلينيكي  ةالتقنيات و الطرق و اإلجراءات السيكولوجي

كل في حدود إعداده و تدريبه  ةمثل الطبيب و الطبيب النفسي األخصائي االجتماعي  والممرضة النفسي
و تشخيص مشكالته و ( المريض)ته في تفاعل ايجابي بقصد فهم ديناميات شخصية العميل و إمكانا

على الوصول به إلى التنبؤ باحتماالت تطور حالته ومدى استجابته لمختلف أساليب العالج ثم العمل 
 .أقصى درجة تمكنه من التوافق الشخصي و االجتماعي



اإلنساني و العمليات العقلية و يعمل على تطبيق  األخصائي النفسي هو الشخص الذي يدرس السلوك-
 .عالج األمراض النفسية و العقلية  و ما تعلمه في عمليات تقويم

هو قبل كل شيء عالم النفس يحتفظ بوالئه لعلم النفس الذي  (جارفيد)إن األخصائي النفسي كما يؤكد -
يتلقى إعداده فيه ويلزم بقيمه األساسية ومنها القيم المرتبطة بالبحث العلمي و لو انه يتلقى التدريبات 

 . (1)العملية في المواقف العيادية

  :نفسيةأهم الصعوبات التي يواجهها األخصائي النفسي عند تشخيص المشكالت ال -ثانيا

 .كغياب فرد هام من األسرة  ةعدم كفاية البيانات في تقرير الدراس -
 .عدم وجود اختبارات نفسية تناسب شديدي اإلعاقة كنقص أجهزة الكشف والقياس في المدرسة  -

 .عدم وجود خبرة تطبيقية في التشخيص -
 التشخيصإجراءات دراسة الحالة والتدريب الكافي علي  ىكل هذه الصعوبات تعبر عن نقص التدريب عل

إضافة إلى عدم وجود االختبارات التي يمكن استخدامها في التشخيص وهذه الصعوبات مفروضة علي 
 .                                                األخصائي  بحكم ظروف إعداده عمال علميا 

وتتعلق بادراك الذات المهنية والتي تتصف بضعف (الذاتية ) صعوبة  وقد تشكل األمور المتمثلة بالفاحص
الشخصية وافتقارها لخصائص النجاح في الممارسة السيكولوجية نظرا لوجود عدد من األخصائيين 

النفسانيين تم توجيههم إلي معاهد علم النفس لمأل األماكن البيداغوجية وليس علي أساس الرغبة والقدرات 
 . (2)ألخصائيين بنظرة المجتمع التي تفتقر للثقافة النفسيةوكذلك تأثر ا

 :وتتعلق بظروف الحالة  اإلخصائيالصعوبات التي تواجه  -

صعوبة النطق وهذا يظهر عند عجز العميل علي تغيير عما بداخله بسهولة وهذا يكون في حالة * 
 .األطفال الصغار أو المصابين بعاهات وأمراض

 .عدم اقتناع الحالة بجدوى العالج  *

وهذه المشكالت تحتاج إلي تدريب األخصائي للبحث عن البدائل المناسبة التي تمكنه من توفير 
  .المعلومات الدقيقة عن الحالة وتبصيرها لما يجعلها تقتنع بجدوى العالج وأهميته

 



  صعوبات تصميم البرامج-

 عند تصميم برامج العالج وهذا حسب نوع المشكلة وطبيعتها بعض الصعوبات  النفسييواجه األخصائي ا
 ..(3)األخصائي أن يفهم االضطراب لتصميم البرامج وفق لالضطرابات وطبيعتها علىلذا 

 :تعريف االختبار النفسي:ثالثا

في  هو مجموعة من الظروف المقننة أو المضبوطة تقدم بنظام معين للحصول على عينة ممثلة للسلوك،)
ظروف أو متطلبات بيئية معينة، أو في مواجهة تحديات تطلب بذل أقصى جهد أو طاقة و غالبا ماتأخذ 

 .(هذه الظروف أو التحديات شكل األسئلة اللفظية

 (.به التنبؤعينة ممثلة للسلوك المراد قياسه و ) و يعرف أيضا على أنه 

، و هو يقوم على تقديم أسئلة، أو الفردعينة من سلوك  موقف مقنن مصمم إلظهار:) كما يعرف على أنه
 .(4)(أشياء للشخص الذي يتم فحصه

االختبار النفسي هو طريقة منظمة للمقارنة بين األفراد أو داخل الفرد الواحد في ) و يعرفه أبو حطب 
 .(5)(السلوك أو في عينة منه في ضوء معيار أو مستوى أو محك

 :االختبارات النفسية مجاالت استخدامبعض  :رابعا

 :التقدير-

تساعد بيانات االختبار في إيجاد مقارنة بين المفحوصين و أقرانهم، أو بعض معايير األداء و التقدير في 
هذه الحالة يستلزم استخدام درجات االختبار يمثل أو يظهر مستوى األداء، مثل استخدام الدرجات كمقياس 

 .ألداء الطالب

 :التوجيه-

دون االلتحاق بعمل ما، ليتم توجيههم إلى و االختبار النفسي في عملية تقويم االشخاص عندما ييستخدم   
الوظائف التي تكون األنسب إليهم، على سبيل المثال في عملية تحديد التخصص التعليمي المناسب 

كما يستخدم في شتى المجاالت األخرى كالتجارة و الصناعة و قطاع  للطالب أو في التوجيه المهني،
 .الموظف االنسب الختياراالعمال 

 

 



 :االختيار

بالمدارس  لاللتحاقفي اختيار مجموعة من األشخاص ضمن الكثيرين، سواء  االختباراتتستخدم أيضا 
الفروق بين األفراد في معرفة ل، كما تطبق أيضا الخاصة أو الجامعات أو الوظائف المدنية و العسكرية

درجات الذكاء مثل معرفة القدرة العقلية العالية أو المحدودة لألطفال في نفس العمر لتوفير لهم الرعاية 
 .الخاصة، كما يمكن استخدامها كاختبارات تحصيلية للكشف عن التالميذ ذوي صعوبات التعلم

 :التشخيص

يستخدمها المعالجون النفسانيون للكشف على انواع المشكالت المرضية و إيجاد العالج المناسب، كما 
 .تستخدم لتحديد طبيعة و نمط سمات الشخصية لدى األفراد

 :أداة جمع البيانات

في عينات البحوث الميدانية التي يقوم بها  بيانات المفحوصين تستخدم أيضا كأداة أساسية لجمع 
ون في مختلف مجاالت تخصص علم النفس، و ذالك للتحقق من فروض بحوثهم و تفسير النتائج الباحث

 .(6)المتوصل إليها

 :واقع تطبيق االختبارات النفسية في الوطن العربي:خامسا

المشكالت التي تواجه االخصائي النفسي أو التربوي في تطبيق االختبارات النفسية في الوطن من أهم 
تحيزها، ألنها غير مكيفة على البيئة العربية و قد أوضحت بعض الدراسات التجريبية أن العربي هي 

 .احتمال التحيز في اختبارات الذكاء يكون بدرجة أكبر من التحيز في اختبارات  التحصيل الدراسي

ب بعض الباحثين العرب حاولوا تجنب بناء اختبارات جديدة، ألن اجراءات تصميمها و اعدادها و حسا
ألن بناء أداة قياس مناسبة تحتاج من  الصدق و الثبات يستغرق وقتا، و قد تكون مكلفة و باهظة الثمن

 .موسعة لتناسب مشكلة بحثه و مفحوصيه و الظروف البيئية و الثقافية المحيطة الباحث القيام بدراسات
ببناء االختبارات و شروط تصميمها السيكومترية من  وله دراية كافية أن يكون الباحث ملما لذا يجب

نفسها وذلك  الدول العربية المصممة فيصدق و ثبات، و قد يجد الباحث مشكالت في تطبيق االختبارات 
  .بين أفرادهاالختالف الثقافة والبيئة 



عدم مصداقيتها أو تجنب بعض الباحثين العرب بناء اختبارات تتفق و ثقافتهم المحلية خوفا من احتمالية ي
ها لما وضعت لقياسه، و لهذا ظلت االختبارات المعربة و المترجمة متربعة على تالتشكك في صالحي

و لعل أشهرها اختبارات الذكاء مثل اختبار وكسلر لألطفال و  العربيعرش االختبارات النفسية في الوطن 
شاخ، و اختبار مينسوتا متعدد األوجه و غيرها و و اختبار الر بنيه للذكاء يو اختبار ستانفورد ،الراشدين 

و العيادات النفسية، الجامعات و  ،التي تستخدم في معظم مصحات العالج النفسي االختباراتمن 
ء عليها اثار سلبية سوا تانعكس فقد و نظرا للعيوب الموجودة بهذه االختبارات .المراكز الطبية البيداغوجية

ألن تلك  اإلنسان، أو على تفسير سلوك االجتماعية و النفسيةالعلوم  على مستوى البحوث العلمية في
ال يتوافق مع المشكالت و  ما هذافي حقبة زمنية سابقة و ظروف مكانية مختلفة، و  صممت االختبارات

ى النظرية و ؤ ختبارات و مقاييس تتفق و الر ااعداد  لضرورةلذا جاءت الدعوة  الظواهر النفسية الحالية
التصورات الحديثة في تفسير السلوك االنساني و جوانبه المتعددة، مع مراعاة الخصوصية الثقافية 

حتى يتسنى لعلم  للمجتمعات و االفراد و السياق الموقفي للظاهرة محل الدراسة في محتوى تلك االختبارات
 .(7)البشرية لمجتمعاتها لتنميةعلى ومساهمته في اإلى مستوى أ االرتقاءالنفس في الوطن العربي 

 :الدراسة الميدانية

 :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة التعرف على واقع تطبيق االختبارات النفسية و التربوية داخل مختلف المؤسسات 
، مراكز التوجيه المدرسي أو  استشفائيةواء كانت مراكز طبية  بيداغوجية ، مؤسسات س الجزائرية

و  تقديم بعض  هاتطبيق فيالشباب، والكشف عن أهم المشكالت التي تواجههم مؤسسات إدماج 
 .االقتراحات لمواجهة هذه المشكالت

 :أهمية الدراسة

تتمثل أهميتها في الكشف عن مدى  تطبيق هذه االختبارات  في المؤسسات الجزائرية وتوضيح أهم 
 .المشكالت التي تواجه المختصين من أجل اقتراح حلول لذلك

 لمنهج الوصفي التحليليهو ا :المنهج -

 



 :األدوات

 . نصف موجهة مع  بعض األخصائيين مقابالتو  استبيانيهاستمارة 

 :العينة

 .المتواجدين عبر بعض المؤسسات بمدينة بسكرةبويين مجموعة من األخصائيين النفسانيين والتر 

 .يمثل عينة البحث عبر المؤسسات: (1)جدول رقم

 %النسبة الخبرة الشهادة  العدد المؤسسة
ن  ماستر+ ليسانس كالسيك 8 مؤسسة ادماج الشباب

بي
2-

31 
ــــــــــــ

نـــــــــ
س

ـــــــة
ــــــــــــ

ــــــ
 

05.20 
 20.70 //                    // 02 مصلحة النشاط االجتماعي

 07.17 //                 // 7 وحدة الكشف المدرسي
 02.62 دكتوراه//               //+ 6 االستشفائيةالمؤسسات 

 07.17 طلبة دكتوراه//               //+ 7 مركز التوجيه المدرسي
 011   20 المجموع

االخصائيين المتواجدين على مستوى  بعض أن عينة البحث تتكون من :(1)رقم  نرى من خالل الجدول
كمؤسسة إدماج الشباب  التي يتواجد بها خاليا اإلصغاء هدفهم  المؤسسات المختلفة بمدينة بسكرة، 

لإلصغاء إليهم و  والوقاية منها كالمخدرات  واستقبال الشباب داخل الخلية  االجتماعية باآلفاتالتحسيس 
توجيههم ، المراكز الطبية البيداغوجية التي تهتم بحاالت التخلف العقلي والتوحد عند األطفال باإلضافة 

اإلعاقات الحسية كاإلعاقة البصرية والسمعية ، ووحدات الكشف الطبي المدرسي التي تهتم بمختلف إلى 
جيه و ،باإلضافة  إلى مراكز الت صعوبات التعلم واالضطرابات الدراسية و السلوكية كالتبول الإلرادي  

حيث مستشارو التوجيه المدرسي عبر المؤسسات التربوية بأطوارها المختلفة  المدرسي التي يعمل بها
 لالهتمامالمنتشرين عبر  المستشفيات  العياديين األخصائيين النفسانيين واإلرشاد وكذلكيمارسون التوجيه 
يك، تتراوح بين ليسانس كالس اتالشهاد ويملك هؤالء المختصين خبرة  مهنية معتبرة و. بمختلف الحاالت

 .من هو متحصل عليها وينتظر التوظيف بالجامعةو أ  دكتوراهبينهم طلبة  ماستر و 

 

 



 .كأداة لمهنة االخصائي النفسي والتربوي يبين مدى أهمية االختبار النفسي: (2)جدول رقم

 النسبة ال النسبة نعم 
20 011% 0 0% 

و ذالك ألنه  كأداة أساسية لهذه المهنة أكدت كل عينة البحث أن االختبار النفسي و التربوي ضروري جدا
يساعد في تشخيص الحاالت و قياس الجوانب المعرفية، و التعرف على أسباب االمراض و الكشف عن 

، ألنه ال يمكن االعتماد فقط  على أدوات جمع المعلومات األخرى كالمقابلة و  الفروق الفردية بين األفراد
 .دراسة الحالة

دى توفر االختبار النفسي داخل المؤسسة التي يعمل بها االخصائي النفسي و يبين م: (3)جدول رقم
 . التربوي

 النسبة ال  النسبة نعم  المؤسسة
   05.20 8 مؤسسة ادماج الشباب

   20.70 02 مصلحة النشاط االجتماعي
 07.17 7   وحدة الكشف المدرسي
 02.62 6   المؤسسات االستشفائية

 07.17 7   التوجيه المدرسي مركز
 28.88 31 20.33 30 المجموع

أجابت نسبة كبيرة من االخصائيين النفسانيين بعدم توفر االختبارات النفسية داخل المؤسسات التي يعملون 
يجعلهم  االختباراتهذه  دإذ اشتكى هؤالء أن عدم وجو  أنها تعتبر أداة  أساسية في عملهم تأكيدهم بها رغم

عن  عليهاا يسعون الحصول ذأو اقتراح العالج المناسب ، ل لحاالتل الجيد تشخيصالغير قادرين على 
يجدونها ناقصة أو بدون  ثحي األنترنتنسخها من عند زمالئهم أو عن طريق  استعارتها أو طريق

 .االختبار أو طريقة تصحيح تعليمات

 

 

 



 

 

 .المتوفرة داخل المؤسسات االختبارات: (4)جدول رقم

 هانوع االختبار المؤسسة

ــــي
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 اختبار رسم الرجل

ـر 
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ــــــــــــ
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يفـــــــ
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 رسم الشجرة       
 اختبار العائلة

 اختبار كولومبيا لذكاء األطفال
 اختبار االدماج لألطفال
 اختبار هاريس للجانبية

 اختبار شكل راي
 اختبار التصور الجسدي

 اختبار وكسلر  لذكاء االطفال

 مؤسسة ادماج الشباب

 اختبار الروشاخ
 اختبار هاريس للجانبية

 ختبار متعدد االوجهاإل
 للذكاء D48اختبار 

أن االختبارات الموجودة داخل المؤسستين غير مكيفة على البيئة (2)رقمنالحظ من خالل الجدول  
صعوبة في تطبيقها على المجتمع  ونيجد صرحت لنا  عينة البحث أنهم الجزائرية و بلغة أجنبية حيث

لغة  ألنهاالمحلي، كما أن اللغة الموجودة بها تعليمات تطبيق االختبار صعبة على بعض االخصائيين 
عند الكثير من المختصين  و هذا ما النجده أثناء الترجمة تحتاج إلى شخص يجيد اللغة االجنبية تقنية

بالنسبة إلى الكم الهائل الموجود على مستوى العالم  وقديمة إلى أن هذه االختبارات تعتبر قليلة باإلضافة
 .الغربي أو حتى العربي نظرا للتطور الحاصل في تصميم االختبارات و تكييفها

 .كفاية لتطبيق االختبارات النفسيةمؤهال نفسه  مدى اعتبار االخصائي النفسي و التربوي : (5)جدول رقم

 النسبة ال  النسبة نعم 
6 02.62 22 82.27 



غير  أنفسهم اعتبروا من االخصائيين %82.27أن النسبة المقدرة ب  (2)نالحظ من خالل الجدول رقم 
نفسها مدربة على تطبيق االختبار  ترى %62.أما النسبة المقدرة النفسيمؤهلين كفاية لتطبيق االختبار 

كما أنها تلقت تدريبات مختلفة من  .سنة 31النفسي و هذا ألن لها خبرة في الممارسة النفسية ألكثر من 
جهات مختصة في تطبيق االختبارات باإلضافة إلى تكوينها الذاتي و اتصالها المستمر بالجامعة و بحثها 

 .يين الممارسين داخل مختلف المؤسساتالدائم عن تبادل الخبرات بين االخصائ

 .أهم المشكالت التي تواجه االخصائي التربوي و النفسي في تطبيق االختبارات: (6)جدول رقم

 النسبة التكرار المشكلة
 68.35 38 نقص التكوين في الجامعة

 72.07 21 عدم توفر االختبار داخل المؤسسة
 28.78 31 عدم وجود اختبارات مكيفة

 83.52 22 نقص الخبرة و التدريب 
 72.07 21 ضعف التكوين الذاتي

 07.17 17 أخرى
 

أن من أهم المشكالت التي تواجههم هي نقص الخبرة والتدريب الذي  6نالحظ من خالل الجدول رقم 
اختبار أو اثنان ولم يجدوه  تطبيق عليه أثناء التكوين الجامعي الذي اقتصر على يحصلواحسب رأيهم لم 

أيضا أثناء مزاولة مهنتهم بالمؤسسات التي يعملون بها الفتقادهم إلى الرسكلة والتكوين ،ويأتي عدم توفر 
ويرجعون السبب لعدم إعطاء مسؤليهم أهمية لمهنتهم وتبريرهم  72.07بالمرتبة الثانية بنسبة   االختبار

يمهم طلبات كثيرة لتوفيرها  لهم منذ سنوات وهذا ألن مسؤليهم ذلك بغالء ثمن هذه االختبارات رغم تقد
بعيدين عن تخصص علم النفس وغير ملمين بأهمية هذه األداة بالنسبة لمهنتهم،باإلضافة إلى عدم تكييف 

التي يجدون صعوبة في تطبيقها على الحاالت فهم يحاولون تكييفها بطريقة غير علمية  كما  االختبارات
و   األجنبية بتكوينه الذاتي في اللغات األخصائيكما أن عدم اهتمام  ،ماشى مع الحاالتلتتصرحو لنا 

الجامعيين تذة بالممارسين واألسا كاالحتكاكاإلطالع على المستجدات العلمية و المبادرات الشخصية 
فقط المبادرة من مسئولي  ينتظرونال  و أنو تكييفها  االختباراتلديهم خبرة طويلة في تطبيق  الذين

 .مؤسساتهم



 .من قبل األخصائيين  الحلول المقترحة: (7) جدول رقم

 الحلول المقترحة
 وفير االختبار النفسي داخل المؤسسةت -0
 المحلية تكييف االختبار على البيئة -3
 االختباراتأثناء الدراسة الجامعية على تطبيق لطلبة علم النفس   الكافي التدريبا توفير -2
  في مختلف المؤسسات المتواجد بها التكوين الذاتي لألخصائي -2
 تبادل الخبرات بين االخصائيين النفسانيين في مختلف المؤسسات  -2
و االخصائيين النفسانيين في مختلف المؤسسات الكتساب الخبرات و االستفادة  بين الجامعة التنسيق -6

 .المتبادلة
 

 :خاتمة

 من خالل هذه الدراسة أن األخصائي النفسي وبجميع تخصصاته وفي مختلف المؤسساتيتبين لنا 
رغم تأكيد عينة البحث  بأنواعهاالتي يعمل بها يواجه مشكالت في تطبيق االختبارات النفسية  الجزائرية

في تحقيق  همةاكما يمكنها المس على أنها أداة  أساسية لهذه المهنة النبيلة التي غايتها مساعدة األشخاص
وتحقيق التنمية البشرية لذا أولت األمم المتقدمة أهمية كبير  الصحة النفسية التي تعتبر أساس تقدم األمم

للباحثين والعاملين في هذا المجال وذلك بتوفير لهم كل اإلمكانيات المادية والبشرية عكس البلدان 
 . المتخلفة التي يعتبر البحث العلمي والرقي بمواطنيها أخر اهتماماتها

 

 

 

 

 

 



 :المراجع و الهوامش

، دار القباء للطبع و النشر و التوزيع، 0558المعطي، علم النفس االكلينيكي، حسن مصطفى عبد  -0
 .012القاهرة، ص

أرنست هوفمان، عصر علم النفس، ترجمة محمد ابراهيم زايد، الهيئة المصرية للمطبوعات، القاهرة،  -3
 .33، ص0573

 .88بنان، ص، دار المعلم للماليين، ل3، ط0586عطوف محمد ياسين، علم النفس العيادي،   -2

، منشورات 0، طللطالب و الباحثين -بشير معمرية، القياس النفسي و تصميم االختبارات النفسية -2
 .016، ص3113الجزائر، –شركة باتنيت، باتنة 

مناهج البحث و طرق التحليل االحصائي في العلوم النفسية و فؤاد أبو حطب و أمال صادق،   -2
 .82، ص0550مكتبة االنجلومصرية،  ،0التربوية و االجتماعية، ط

محمد غازي الدسوقي، طيف االختبارات النفسية و اشكالية القياس في الوطن العربي، دراسات نفسية  -6
 .003-001، ص3118ورقلة، -جامعة قاصدي مرباح ،0، العددمجلة علمية محكمة-و تربوية

 .031-006سابق، ص النفس المرجع  -7

 



 
 استمارة المشاركة 

 زعموشي رضوانركزة سميرة و  : االسم واللقب -
 دكتوراه : الدرجة العلمية -
 علم النفس المعرفي : التخصص -
 البليدة-جامعة سعد دحلب : المؤسسة -
  rakzasamira@hotmail.fr:البريد اإللكتروني -
 0660168482 :الهاتف -
 1 :محور المداخلة -
 بناء االختبار النفسي وأصول تطبيقه في الوسط الجزائري  :عنوان المداخلة -

النفسي  الختباروأصول تطبيق , بناء االختبار النفسي :  الكلمات المفتاحية للموضوع
 الوسط الجزائري,
 

 : ملخص المداخلة  -
 

 اإلنسانيبناء اختبار في ميدان علم النفس شيئا هينا الن دراسة السلوك  أوال يعد تصميم 
 :ويمكن رصد خطوات بناء االختبار النفسي بالشكل التالي. يتسم بالتعقيد 

 األهدافتحديد  -
 )إجرائية  أهداف)مفاهيم  إلى األهدافترجمة  -
 تحديد المحتوى تعريف السمات وتحليل العمل و تحديد -

 المهارات والسمات والمعايير
 مراجعة مفردات االختبار -
 تحليل مفردات االختبار -أ 
 تحديد معامل التمييز -ب
 تحديد معامل الصعوبة -ج
 تحديد مفردات االختبار في صورته النهائية -
 التعليمات -
 التطبيق -
 الزمن -
 تحليل االختبار -



 المعايير –الصدق  –الثبات  -
وبما ان االختبار النفسي أداة رئيسية من أدوات األخصائي النفسي ، وشأنه شأن أي أداة    

  ... ستخدامها أصول ووواعدأخرى ، ال
في الجزائر وسوف نحاول أن نعرض ألهم هذه األصول التي ينبغي على األخصائي النفسي 

 ...النفسيةأن يراعيها في تناول لالختبارات 
وسم يتعلق بالقائم باالختبار ، ووسم ... وسوف نقسم هذه األصول إلى وسمين رئيسين  -

  ..االختباريتعلق بظروف 
 

 االختباراتبناء 
  :بصورة عامة األهدافتحديد  1-  

صورة  األهداف وتأخذ . التي من اجلها يصمم االختبار األهدافيقوم معد االختبار بتحديد 
ويمة  أنها :اإليثارعامة يوضح فيها السمة المراد وياسها و مفهومها و تحديدها و نوعها مثل 

 .و اجتماعية و كدافع للسلوك أخالوية
 
  :إجرائيةبصورة  األهدافتحديد  2- 

 إلىمن الصورة العامة  األهدافو هي تحويل , بطريقة كمية األهدافوياس  إمكانية أي
 باإلجابةمجموعة مفردات يقوم المفحوص  إلىيمكن وياسها بطريقة يمكن ترجمتها  أهداف
 . يتسم بالوضوح و الشمول و القابلية للقياس أنومن شروط الهدف , عليها 

 : مستويات 3الهدف له 
كان يقيس القدرة الحسابية فان المهارات يجب  فإذاتحديد المحتوى والمهارات التي يقيسها  - أ
 ----تشمل عمليات جمع و طرح و وسمة نأ

 .يشمل طالوة الكلمات و الفهم اللغوي أنكان يقيس القدرة اللغوية فانه يجب  إذا أما
 :تعريف السمات - ب

فتخطيط االختبار يجب ان ,  إجرائيةفات الهدف المراد وياسه بطريقة تحديد خصائص و ص
يغطي معظم الخصائص للمفهوم و يصلح هذا المستوى الختبارات الشخصية التي تتكون 

. كل عامل يحتوي على مجموعة من السمات لهذه العوامل  أنمن العد يد من العوامل حيث 



 .صميم اختبار تحصيليو بالتالي يمكن استخدام جدول المواصفات لت
 تحليل العمل - ج

يتم  أنالمستقبلي ويمكن  باألداءهذا المستوى لتحديد عناصر االختبار التي تفيد بالتنبؤ  يأتي
و استخدام المحكات المرتبطة , من خالل تصميم المعايير و تحديد السمات للمفردات 

 يأتيو . ابة مفردات االختبار منها معد االختبار لكت يبدأالتي  األولىبالنجاح هي الخطوة 
السلوك المراد وياسها و التي ترتبط بالهدف  أنماطلتحليل العمل و ذلك عن طريق  أخرهدف 

 .اإلجرائيالعام والهدف 
 
  :مراجعة مفردات االختبار 3- 
 

معد  إن. تحسين االختبارات من حيث المعنى و الفهم والقصد و الغاية  إلىتؤدي 
االختبارات الشخصية يجب عليه االطالع على المعرفة المتنوعة و النظريات المختلفة 

 .يراجعه دوما أنو عليه  ----للشخصية حتى يكون اختياره شامل و عميق 
تمر بمراحل عديدة فهي تبدأ بالكتابة و التهذيب و االختبار و  أنو المفردة الجيدة يجب 

ة حتى يتسنى لنا وجود مفردة جيدة تكون مفهومة ولها معنى المراجعة وهذه الخطوات مطلوب
 .واحد

الرصيد الذي يحتاجه المعلم  ألنها األسئلةيمكن كتابة العديد من المفردات و تخزينها في بنك 
 .حتى يسهل عليه تقديمها للمفحوصين األسئلةالمتخصص في  أو
 
 :تحليل االختبار 4- 

 :تحتوي على العديد من العمليات هي
المعايير لالختبار حتى يكون لدينا اختبار سيكولوجي يتسم  إنشاءالمعيارية الهدف من  - أ

 . بالدوة وتقل نسبة الخطأ فيه وتكون العوامل غير المرتبطة بالهدف وليلة
مفردات االختبار لها معنى واحد و استجابة واحدة يفهمها جميع  أنوالمعيارية تعني 

  و الدرجة (Z ر خفي ومن المعايير المتعارف عليها الدرجةالمفحوصين بدون تأويل و تفسي
( T 



االختبار مباشرا و واضحا و مفهوما للمفحوصين  أسئلةيكون محتوى  أنالمحتوى يجب  - ب
بقدر من المنطقية  األسئلةتتسم  أنوكما يجب . ويكون مناسبا للمفحوصين وله زمن محدد 

و تلعب الثقافة دورا رئيسيا في محتوى مفردات  األدائية أوالصيغ اللفظية  يأخذوالمحتوى ود 
 . االختبار

 
 التطبيق - ج

يمكن تطبيقه على مجموعة من المفحوصين حتى تتأكد من أن مفردات االختبار واضحة 
بمثابة المراجعة  ألنهاوهذه الخطوة هامة , ومفهومة و كذلك تعليماته وكل ما يتعلق به 

وهذه الخطوة تحدد لنا الووت المناسب للتطبيق  . تطبيق االختبار النهائية والتي يصلح بعدها
 .جزء من االختبار أوو الدرجات لكل مفردة 

 
 التحليل السيكومتري 5- 

 .يقصد به تحديد و تقدير معامل الثبات و الصدق و المعايير لالختبار
 الثبات -أ

عندما يطبق عليهم  داألفرامن احد شروط االختبار الجيد وهو يدل على اتساق ترتيب 
على نفس الدرجات عندما يطبق  األفرادوهو يدل على حصول . من مرة  أكثراالختبار 

النسبة بين التباين الحقيقي والتباين الكلي  بأنهويعرف . عليهم االختبار في مرات متتالية 
 . لدرجات المفحوصين

 الصدق -ب
فاالختبار الجيد هو . يعد الصدق احد المؤشرات التي تدل على مصداوية و جودة االختبار 

وياسها و تختلف االختبارات في درجات صدوها  إلىيقيس السمة التي يهدف  أنالذي يهدف 
 .وياسها إلىابتعادها من تقدير تلك السمة التي تهدف  أوتبعا الوترابها 

االختبارات النفسية و ذلك بالكشف عن محتوياتها الداخلية وصوى في بناء  أهميةللصدق  إن
في حياتهم التعليمية و المهنية توفيرا للجهد و المال  األفرادوكذلك مفيدة في التنبؤ بمستويات 

انه يعمل في الميدان الذي يتفق مع استعداداته و مواهبه  إلىوالتدريب حتى يطمئن كل فرد 
 .ومهاراته المختلفة



 رالمعايي -ج
 إحصائيةالمشتقة من الدرجات الخام بطرق  أوهي عبارة عن مجموعة من الدرجات المحولة 

 . معينة
 

 :في الوسط الجزائري أصول استخدام االختبار النفسي
 
االختبار النفسي أداة رئيسية من أدوات األخصائي النفسي ، وشأنه شأن أي أداة أخرى ،  -

  ... الستخدامها أصول ووواعد
نحاول أن نعرض ألهم هذه األصول التي ينبغي على األخصائي النفسي أن يراعها وسوف 

 ... في تناول لالختبارات النفسية
  
ثمة خصائص محددة البد أن تتوافر لالخصائى النفسي الذي يستخدم االختبارات النفسية  و

صائص فيما ، وعليه أن يكتسبها إذا لم تكن متوافرة لدية ويمكننا أن نلخص ألهم تلك الخ
  -: يلي
 
 ... األلفة الكاملة باالختبار - أ

من البداية من تفاصيل الخطوات  متمكنابمعنى أن يكون الفاحص أو األخصائي النفسي  -
تطبيق االختبار ، وان يكون متنبهًا لما يسمى باألخطاء الشائعة  فيالتي ينبغي علية إتباعها 

ومن ... في تطبيق اختبار معين ، فضاًل عن تنبيهه لألخطاء الذاتية المتووعة في المجال 
الواضح أن اإلتقان الكامل الستخدام كراسة التعليمات ال يمثل سوى الحد األدنى الضروري 

  ... من هذه المتطلبات
البعض أن االختبارات الفردية تتطلب ودرًا اكبر من اإلعداد والتدريب بالنسبة  وود يرى -

األخصائي النفسي بمقارنتها باالختبارات الجمعية ، ولسنا من أصحاب هذا الرأي ، 
فاالختبارات الجمعية كما سيتضح لنا بعد وليل تحتاج إلى ودر من التدريب والمهارة اليمكن 

طويل ، وفى نهاية األمر فإن كفاءة األخصائي النفسي في تناول اكتسابه إال بالتجريب ال
  ... االختبارات النفسية تتحدد في المقام األول بممارساته العملية



ونقصد باأللفة الكاملة انه وبل تطبيق االختبار يجب على الباحث معرفة االختبار من  -
ى وجود كراسة ناوصة بعض وذلك لتىف... الناحية العملية من حيث عدد الصفحات مثاًل 

  ... الخ... الوروات 
 
 تعبيرات موجهه أيةدون صدور  الحيلولة فيقدرة الباحث على التحكم  - ب
 
وهى الخاصية الثانية التي ينبغي على القائم باستخدام االختبارات أن يتحلى بها هي القدرة  -

إال إذا كان ذلك جزءا  الحيلولة دون صدور أية تعبيرات موجهه للمفحوص فيعلى التحكم 
 من تعليمات االختبار 

ومن ومقنن ال يتغير سواء . بعبارة أخرى على األخصائي النفسي أن يحتفظ بتعبير ثابت  -
  ...ذلكإال إذا كان االختبار يتطلب  أصاب،خطا المفحوص أو أ

يقننة  مشكلة علم النفس إن اإلنسان يدرس نفسه ، وبالتالي فما أن إلىاشرنا  أنوسبق  -
  ...لدى المفحوص لدية بالضرورة مووف منه 

  -: مثال
 في... إذا كنا نطبق اختبار للشخصية يتعرض لجوانب من مثل الممارسات الجنسية المثلية 

هذه الحالة سيعبر المفحوص عن مووفة الشخصي من هذه الممارسات ، والباحث النفسي 
المشكلة إذا ما نجح المفحوص في أن ، وتأتى ... لدية بشكل أو بأخر مووف معين منها 

  ... يستنج حقيقة اتجاه الفاحص
، محاوال اتخاذ  الحقيقيمووفة  إخفاء إما اتجاه فيهذه الحالة سوف يندفع المفحوص  في

 نم متفقاماكان هو  إذامنها  يضخمحتى  أويكف عن االستجابة ،  أن أومووف الفاحص 
هذا المجال تشمل التعبيرات اللفظية ، والتعبيرات  فيالفاحص ، والتعبيرات  اتجاهالبداية مع 
  .. ذلك إلىوما  واإليماءاتالوجهية ، 

  ... الفاحص مووف محايد من المفحوص يأخذ أنوهذه المسألة شاملة الى اختبار ، اى  -
  -: مثال

النطق  فيوالمفحوص لدية عيب  –( القدرة الحسابية مثال  )إذا كنا نطبق اختبار للقدرات
يتطابق الفاحص ، وأال أال ولكن يجب ... تؤخر إخراجه لأللفاظ ، تؤدى إلى ضيق الفاحص 



هذه القاعدة ال تطبق عشوائيا ، ففي بعض األحيان يكون  أنوينبغي أن يكون واضحا 
مووف إحباطي ، بهدف وياس تحمله  فيمووف االختبار وضع المفحوص  فيضروريا 

 ..لإلحباط مثالً  
ه الحالة يصبح مرسومًا أن يمارس االخصائى النفسي دورًا إحباطيا للمفحوص ، هذ في -

يتم االختبار تحت أوصى ظروف تشجيعية ممكنة  أنوفى بعض الحاالت يكون مطلوبًا 
 ... بهدف وياس تأثير التشجيع على أداء المفحوص مثال

  -:مثال 
ليس لقياس القدرة  ) حسابفي اختبارات اإلحباط ، لو أن لدى طفل أجدى علية اختبار 

نما لقياس اثر اإلحباط على الطفل ( الحسابية  على أن اخبر الطفل بان كل ما يقوم ... وا 
  .. به خطأ في خطأ

  -: مثال
على أن اخبر الطفل بان كل ما يقوم به صواب ، وذلك لو حتى ... في اختبارات التشجيع 

  ... كان خطأ ، وذلك ألويس اثر التشجيع على الطفل
 
  ة مع المفحوصضرورة إقامة العالقة الطيب – ج
 
،  الفنيوينبغي أن يهتم الفاحص بإوامة عالوة سابقة مع المفحوص يطلق عليها التعبير  -

ولآلمنة فليس لهذا التعبير كلمة عربية واحدة تعالجه ، والمقصود به تلك العالوة اإلنسانية 
، ويمكن الفاحص هو المسئول  - والمفحوصالضرورية التي ينبغي أن تقوم بين الفاحص 

عن أوامتها ومهارة الفاحص في إوامة هذه العالوة الخاصة تتووف على ودرته على تحاشى 
  .. خطاءين
   :األول

هو االندفاع في إوامة هذه العالوة بأكثر مما يجب بحيث تؤثر على االلتزام بحرفية 
يشكل المووف المحيط به تشكياًل خاصًا بعيدًا  التعليمات ـ فضاًل عن تأثيرها االنفعالي الذي

  .. عن التقنين
  :- الثاني



هو أن يسرف الفاحص في التقنين من االهتمام بإوامة هذه العالوة إلى الحد الذي يحول دون 
مووف  فيحرص المفحوص على إظهار أوصى حد من ودراته ، وهو األمر المفترض 

) علينا أن يقس ودراته ( إنسان ) االختبار ، بمعنى إننا حين تكون في مواجهة مفحوص 
، البد أن تنشأ عالوة بين  (مووف وياس نفسي) في مووف اختباري ( ودرته الحسابية مثالً  
 هذه العالوة يصعب توصيفها وصفا دويقًا ... الفاحص والمفحوص 

بالمفحوص فيتعاطف نعه ، وينشغل بشاغله ويفرح لفرحة فالبعض يندفع في إوامة عالوة  -
، بمعنى أن الفاحص في  مواتي، ويصبح المووف االنفعالي المحيط باالختبار مووف غير 

هذه الحالة ال يستطيع مثاًل أن يرفض طلبا من المفحوص لمساعدته في إجابة ما طالما 
  ... أصبحا أصدواء

 :أهم مشكالت وعيوب االختبارات
 
  :تأثير تغير صياغة البنود 1- 

كثيرا ما أصاب : "على سؤال يعد مؤشرا لسمة غير سارة مثل " نعم "لوحظ أن نسبة القائلين 
فقد اتضح .للسؤال نفسه بعد عكس صياغته اللفظية " ال"تتغير عن نسبة القائلين , " بالصداع

النسبة نظرا الن مضمون على حين يجب ان تتساوى " ال"تقل عن نسبة " نعم  " هنا أن نسبة
 . البند واحد على الرغم من تغير اتجاه صياغته اللفظية

 .والحل العملي هنا هو إحكام صياغة بنود االستخبارات ليكون فهم المفحوصين لها واحدا
 
  :مشكلة صيغ اإلجابة2-  

ثرها وأك, يعترض كثير من المفحوصين على التحديد المتصلب لفئات اإلجابة إلى فئتين فقط 
و من ناحية أخرى فهناك مشكلة متصلة بتفسير المفحوصين للفئات " . ال / نعم " شيوعا 

إذ تفسر بطريقة مختلفة من وبل ( عادة  -كثير -متوسط -أحيانا -ال) الخماسية لالستجابة 
من % 011بأنها نسبة حدوث تصل إلى " عادة" فقد تفسر كلمة  ,مختلف المفحوصين 

و , وهكذا ----وما بعدها % 01ها آخرون بأنها نسبة حدوث تبدأ من وود يفسر , الحاالت 
لكن دراسة عربية أثبتت تقاربا كبيرا في فهم المفحوصين للبدائل الخمسة على الرغم من 



 اختالف العينات
 
 راالختبااختالف اتجاهات المفحوصين نحو 3- 

فقد .  ألخرفحوص والتي تختلف من م, فيستجيب له المفحوص تبعا لدوافعه الشخصية 
وليس تبعا لسماته الفعلية وما يشعر به في , يستجيب تبعا لنوع الشخصية المناسبة للمووف

ولكن معظم طرق وياس الشخصية ليست محصنة ضد هذا . كما ود يزيف إجاباته , الحقيقة 
كما آن معرفة العوامل التي تؤثر في اتجاه المفحوص نحو االستخبار وعزل هذه , النقد 

 .عوامل هو المدخل األمثل لضبط العوامل المتصلة باتجاه المفحوص نحو االختبارال
 
 
 تنوع العوامل التي تؤثر في االستجابة 4- 

ومدى ترحيب المفحوص  , من هذه العوامل اتجاه المفحوص نحو مووف القياس بشكل عام
, يغا أو خداعا للذات فقد تكون االستجابة تسو , وعدم معرفة اإلنسان بنفسه تماما , بالتعاون 

فقد توحي أسئلة االستخبار للمفحوص أن يقبل خبرات على , فضال عن تأثير عامل اإليحاء 
. إذ يضخم القابلون لإليحاء إرجاعهم , أنها خبراته بينما هي لم تحدث له أبدا في الحقيقة 

 .هذا فضال عن ذكاء المفحوص ومدى فهمه لألسئلة ومدى تعليمه
 
 :الذاتي ونقص المعنى النسبيالتفسير 5-  

 .تتضمن اإلجابة درجة كبيرة من الذاتية فيما يختص باإلجابة عن معظــم االستخبارات
فإن كل شخص سوف يفسر هذا البند , هل تتكرر إصابتك بالصداع؟  ":فإذا سألنا مثال

 .تفسيرات مختلفة 
  :نقص استبصار المفحوص ومعرفته بنفسه6- 

 .ة اإلنسان بنفسه واستبصاره بذاتههناك شك حوا مدى معرف
 
  :تأثير الحالة المزاجية الراهنة والخبرات الحديثة7- 

وكذالك , نقدت االستخبارات من ناحية زيادة حساسيتها لحاالت مثل التعب والضيق والسرور 



كما  , ولكن الدراسات ال تثبت ذلك إال وليالا . الخبرات التي يمر بها الفرد منذ ووت وريب 
 ت تفروة مهمة بين الحاالت و السماتوضع

 
  :عدم الدقة في التقنين8- 

وهم عينة مختارة ومتحيزة ال تمثل , من االستخبارات على طالب جامعيين فقط  ونن كثير
, الجنس  , السن: ولم تقنن على عينات متنوعة و تبعًا لتأثير متغيرات مثل , المجتمع 
ولكن النقد العملي الخاص بعدم . الخ ... الوطن ,  التعليم, الطبقة االجتماعية , الذكاء 

يجب أال ينسحب ( وهو ما يحدث فعاًل في كثير من االستخبارات )الدوة في إجراءات التقنين 
 . بوصفه نقدا لالستخبارات ذاتها

  :اختالف ظروف التطبيق عن ظروف التقنين9- 
ومن ثم فمن الصعب أن ,  تؤثر في المفحوص إبان االستجابة لالستخبارات ظروف كثيرة

. نقارن بين الظروف التي يجيب فيها المفحوص والظروف السائلة خالل عملية التقنين 
 .ولكن هذه المشكلة غالباا ما تعد مشكلة عامة في القياس النفسي في معظم مجاالته

 
 :مشكالت االستخدام في مجال الطب النفسي10-

وليس هناك ضمان , يقدموا إجابات مضلـلة وأن , من السهل أن ينكر المرضى األعراض 
ولكن يجب أال . الن يفهم جميع المرضى المصطلحات المستخدمة في االستخبار فهما واحد 

و نقص االتفاق بين , وأهمها انخفاض الثبات , ننسى المشكالت العديدة للمقابلة التشخيصية 
 . األطباء النفسيين

 
  :تأثير عامل التعليم الراقي11-

طالب الجامعة وأصحاب المهن العليا إلى أن يحصلوا على متوسطات أعلى بكثير في  يميل
و ود يعكس ذلك ميل المثقفين . العصابية و االنطواء أكثر مما يحصل عليه غير المثقفين 

لى وضع خبراتهم االنفعالية في صورة لفظية, الزائد إلى تحليل أنفسهم  ولكن ذلك يمكن  , وا 
 . ن عند تفسير درجات مثل هذه الفئاتأن يوضع في الحسبا

 



 
 : بعض المشكالت األساسية في القياس و التقويم في الجزائر

 
 إسناد مهام القياس النفسي والتربوي إلى غير االختصاصيين  -1
خبرة االختصاصيين النفسيين المحدودة بنظريات القياس النفسي والتربوي واألسس التي   -2

 يقوم عليها
 االختبارات المقننة و اختبارات الكفايات في البالد الجزائرولة  -3 
 
 
 

بعض األخطاء الناجمة عن إساءة استخدام االختبارات و المقاييس النفسية و التربوية في 
 :الجزائر

 
 تحيز المسئولين عن البرامج االختبارية -1
 الثقة التامة في التنبؤ باستخدام االختبارات -2
 ني لدرجات االختباراتاالستخدام الروتي -3
 افتراض أن االختبارات العقلية تقيس خصائص موروثة -4

 
 وهناك أخطاء ناجمة عن تقديم االختبارات إلى غير المتخصصين أو إلى المفحوصين

 
 مسايرة التووعات لنتائج االختبارات -1
 تأثر مفهوم الذات لدى الفرد بنتائج االختبارات -2

 
 : ي الجزائر بين الذاتية و الموضوعيةالقياس التربوي والعقلي ف

. فبعملية التقويم و استمرارها على مدار العام تعطي المعلم علما بعائد جهده وطرق تدريسه 
 . والطالب يعرف مواطن القوى والضعف في تحصيله



لكن االختبارات بصورتها التقليدية ال تحقق الفرص التربوية المنشودة منها لذلك ال يعتمد 
 : لعدة عيوب فيها منها, ئجها علي نتا

 
 . االمتحان التقليدي كثيرا ما يعاني من غموض الصياغة وعدم وضوح المعنى وتحديده -1
االمتحان التقليدي يقيس أكثر ما يقيس ودرة الطالب على التحصيل و التذكر والحفظ  -2

ستدالل و التفكير واالسترجاع ويعتمد على السرد ال على الربط و التحليل و االستنتاج و اال
 .العلمي المنطقي المنظم و تطبيق ما يتعلمه الطالب على ميادين أخرى في حياته

يؤثر في مستوى أداء الطالب في االمتحان عوامل ووتية طارئة من الصعب االعتماد  -3
 .عليها
 .والخوفالحالة الصحية للطالب والشعور بالقلق  -4

 
 و المقاييس النفسية والتربويةالشروط العلمية النتقاء االختبارات 

 
إن إجراء االختبارات يعد نوعا من التواصل و التفاعل االجتماعي بين طرفين أو أكثر وهذا 

و الرغبة في التعاون من جانب , يتطلب اتجاها أخالويا مسئوال من جانب الفاحص 
 , المفحوص

لحكم على االختبارات يجب توفر مهارات معينة لدى األخصائيين النفسيين تساعدهم في ا -
 و مدى والءمتها للغرض الذي سوف تستخدم من اجله

يجب أن يكون هناك روابط وعالوات بين األخصائيين لتبادل المعلومات و الخبرات فيما  -
 .بينهم

 
وفيما يلي بعض األسس العلمية و االعتبارات الفنية التي يجب مراعاتها في انتقاء 

 :تستخدم في المجاالت المختلفة للخدمات النفسيةاالختبارات و المقاييس التي 
 
توافر خصائص االختبار الجيد التي من أهمها الموضوعية والثبات و الصدق و وجود  -

 معايير مستمدة من البيئة التي يستخدم فيها االختبار



 . مناسبة االختبار للمفحوص من حيث النوع والعمر و المستوى التعليمي واالجتماعي -
بة االختبار للغرض الذي يقيسه وهو جمع بيانات و معلومات تفيد في اتخاذ ورارات مناس -

معينة تفيد في اتخاذ ورارات معينة تتعلق باإلفراد أو الجماعات بأول ودر ممكن من الخطأ أو 
 الصدفة

 و هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند تطبيق االختبار و تصحيحه
 

طبيق االختبار أو مقياس معين أن اإلجراءات المقننة المذكورة ينبغي على من يقوم بت -1
 في كراسة تعليمات االختبار بعناية تامة

ينبغي تهيئة ظروف متسقة لتطبيق االختبار تساعد على ضبط متغيرات المووف  -2
 و التأكد من أن المفحوص ود فهم تعليمات االختبار, االختباري بقدر اإلمكان 

نفسي مسئول عن دوة تصحيح االختبارات و مراجعة عمليات التصحيح إن األخصائي ال -3
 و تسجيل النتائج

 
 : الشروط العلمية التي يجب مراعاتها عند تفسير درجات االختبار و تقديم نتائجها

 
ينبغي تقديم التقارير التي تتضمن درجات االختبارات ألفراد مؤهلين لتفسيرها واستخدامها  -1

 .استخدام مناسبا
ينبغي العناية بتفسير درجات االختبارات و المقاييس المقننة في ضوء المعايير الخاصة  -2

 . وااللتزام بهذه المعايير و عدم الجيد عنها, بها و المدونة في دليل االختبار أو المقياس
ا ينبغي أن تتباين أشكال تقارير نتائج االختبارات بتباين األفراد أو الجهات التي تقدم إليه -3

 . إذ يجب أن تمكنهم هذه التقارير من فهم تفسير هذه النتائج بيسر و سهولة, هذه النتائج
ينبغي تجنب استخدام كلمات وصفية مثل متخلف عقليا أو عدواني أو راسب أو غير  -4

 .كفء عند تفسير الدرجات
ية وما ينبغي الحيطة عند تفسير نسب الذكاء و العمر العقلي و معايير الفرق الدراس -5

 .إذ أن هذه المعايير يشوبها كثيرا من العيوب التي تؤدي إلى عدم دوة التفسير, شابه ذلك
 



 
 :خاتمة 

 
 :أخالويات استخدام االختبارات النفسية و التربويةنختم ب

 
إن من حق المفحوص أن يكون على دراية بالهدف الذي يهدف إليه : حقوق المختبرين  -1

 . نتائجهاالختبار و فيم تستخدم 
 .النفسعدم تداول االختبارات بين غير المختصين في علم  -2
فهناك . تنظيم عملية نشر و توزيع االختبارات بشكل جيد لتالفي كثير من المشكالت -3

حاجة لتقييد توزيع أو بيع بعض االختبارات النفسية وان يكون ذلك واصرا على من تتوافر 
 .ة الستخدامها االستخدام المناسبلديهم المهارات أو الكفايات الالزم

إن من حق المفحوص االطالع على تقرير نتائج : سرية تقارير نتائج االختبارات  -4
 .االختبارات والتعليق عليها وتعديل و توضيح بعض المعلومات الخاصة به عند الضرورة
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 مقاربة سيكومترية جديدة لمرورشاخ " (le système intégré)النظام المدمج " 

 -جامعة المسيمة –لبنى سفاري أ. من إعداد 

  االختبارات النفسية و التربوية و البحث العممي: :المحور الثاني 

 االختبارات النفسية و التربوية أداة موضوعية لجمع البيانات ؟-

 :  مقدمة

ىو طريقة او منيج حي يتطور  (The comprehensive system)النظام المدمج او االدماجي  إن
الرورشاخ في ،  من جية اخرى األبحاث أعمالبشكل مستمر عبر االتصال بالواقع العيادي من جية ، و 

  الرورشاخ ،إلجراء ، و تنقيط و تفسير اختبار  (standardisation)معايرة ج يتمثل في م  د  النظام الم  

يدمج ىذا النظام عناصر ناتجة عن خمسة انظمة من التنقيط ، و التفسير المطورة في الواليات المتحدة 
نقل  واالمريكية بعد الحرب ، اليدف الموضح من قبل جون ايكسنر عند ابتكاره لمنظام المدمج ى

خطوة كممت  بالنجاح و سرعان ، ىذه ال (test)الى اختبار (épreuve)الرورشاخ من مكانة منيج او رائز
ما اصبح النظام المدمج المنيج الموحد المتبع الستكشاف الرورشاخ ، و يتمتع باعتراف عالمي ، و ىو 

و بالتالي تحديد اىمية و فائدة  (validité)ما سمح باجراء عدد كبير من الدراسات الصالحية او الصدق 
خ ، يوجد حاليا نظامين رئيسين في التفسير : النظام المدمج ىذا االختبار في العيادي فيما يتعمق بالرورشا

(Le système intégré و الرورشاخ ،(le Rorschach Performance Assessment 

system(R-PAS))  نركز في ىذه المعالجة عمى النظام االول الذي اثبت جدارتو عمى الصعيد ،
 العيادي و القياسي.

  Rorschach et la psychométriele: الرورشاخ و القياس النفسي

رغم كون الرورشاخ احد االختبارات النفسية االكثر استعماال ، فان صدقو و صالحيتو و فائدتو العيادية 
، رغم الجيود المعتبرة التي تم بذليا لتعيير اجراءات التمرير و غالبا ما تتمقى نقاش و معارضة كبيرين 

 محل تمحيص . التنقيط اضافة الى وضع صدقو التجريبي

(M.Patrick Fontan,2014,p.41) 



 A quoi sert le Rorschach) (?في ماذا يفيد الرورشاخ 

إن فائدة الرورشاخ ىي جد كبيرة عندما يصبح من الميم فيم الفرد باعتباره فردا بيدف اختيار احسن 
عالج لو او لالجابة عمى اسئمة اخرى تتطمب قرارات ىامة . قميمة او حتى منعدمة ىي االجراءات 

قيام بو ، اذا تم شخص مثمما يمكن لمرورشاخ ال (originalité)التقييمية ، التي يمكن ان التقاط اصالة 
استعمالو بطريقة مالئمة . و ىو ما يتاتى من كون اجابات الرورشاخ ىي منتوج لعدد كبير من العمميات 

 و التجارب النفسية .

(John E.Exner,Jr,2003,p.8) 

 le Rorschach et la batterie de testsالرورشاخ و بطارية االختبارات :

 قييم النفسي ، يحاول العيادي بشكل عفوي استعمال اجراءات متعددة.في تاريخ التشخيص النفسي ، او الت
كل قوة الرورشاخ تكمن في ما يقدمو فيما يتعمق بالسير النفسي لمفرد ، في اغمب الحاالت ، من الميم 

 ىذه االضافة الى كل مجموع المعطيات و المعمومات المتحصل عمييا .ادماج 

، يمكن استعمالو لوحده و ال شيء من ىذا يدرج ان الرورشاخ ينبغي ان يشكل جزءا من بطارية اختبارات 
يزودنا بالكثير من المعمومات حول الفرد ، من المعطيات الوصفية ، يذىب ابعد من ما تقدمو باقي 

 االختبارات.

(John E.Exner,Jr,1995,p.60-62)  

 :جالرورشاخ في النظام المدم تمرير

 :  (procédures) اإلجراءات

يمكن ان يصبح معقدا و بسيط ، و لكن لسوء الحظ  إجراءالرورشاخ ىو  (administration)تمرير إن
 شاقا من قبل فاحص غير محضر او غير واثق من نفسو .

 se préparerالتحضر: 

المادة محضرة بشكل  (bien-être) الوضعية و ينشغل براحة عميمو (anticipe)الفاحص الكفؤ يستبق 
 مسبق ، الكراسي موضوعة ، و االختبار يتم اقتراحو في وقت مناسب .



يب الوجو المخفي ؟ ىل يمكننا وضعيا خارج متناول الفرد بحيث تالموحات : ىل الموحات مرتبة وفق تر 
 يتم تقديميا في االتجاه الصحيح. الموحات نظيفة ، بدون آثار سيال و بدون بقع 

 مادة اخرى :

 feuille de)، ىل نمتمك ورقة الموقع  (prévoir largement)ىل ىنالك كمية كافية من الورق؟ 

localisation) . من اجل التحقيق 

 (position)الوضعية : 

ان ىذه المسالة جد ميمة ، الن الفرد و الفاحص ينبغي ان ال يجمسا ابدا وجيا لوجو. بالفعل ، اظيرت 
كميا لمفاحص يمكن ان تؤثر عمى انتاجية  (attitude inconsciente)ية المواقف الالشعور  أن أبحاث

 (table basse)الفرد ، اما عبر تثبيط بعض انواع اإلجابات ، او عمى العكس امام طاولة منخفضة 
موضوعة عمييا الموحات ، يمكن لمفاحص ان يستعين بمحبرة او ظرف ادوات كتابة . ايا كان الحل 

 فينبغي تجنب الوجو لوجو .نى ، ب  ت  الم  

 préparer le sujetتحضير الفرد: 

عمى عكس ما يعتقده البعض ، ليس من الضروري شرح االختبار بالتفصيل الدقيق لمفرد ، فميس فقط ىذا 
ليس ضروريا ، و لكن باالضافة الى ىذا يمكن ان يحدث قمقا او مقاومة ، بالفعل ، فاذا كان الفرد 

 الجراء االختبار .كما ينبغي محضرا بشكل الئق او 

ال وجود الي تفسير خاص يقدم فيما يتعمق بالرورشاخ ، عمى وجو العموم ، فان تفسير عاما يعطى قبل 
مقابمة قصيرة تيدف الى التاكد من امتالك الفرد لفيم ما ، او من كون الفرد فيم اليدف من الفحص 

لفيم يمكن احيانا ان يكون خاطئا ، و لذلك ، لسوء الحظ ىذا ا (examen psychologique)النفسي 
 ستعماليا ، و منيا الرورشاخ .ال (envisage)يخططفانو من الضروري ادخال مجموع االجراءات التي 

ان اغمبية الناس قد سمعت بالرورشاخ ، او اختبار بقع الحبر، و يمكننا اذن ذكره خالل المقدمة بالشكل 
ساقترحيا عميك ىو اختبار الرورشاخ ، ىل سمعت بو من قبل ؟ ىل تم االتي : "...احد االختبارات التي 

 تمريره من قبل عميك ؟



اذا لم يسبق لمفرد ان سمع باالختبار، ينبغي ان نقدمو لمفرد بقول شيء مثل: " ىو مجموعة من بقع الحبر 
 a quoi vousساريكم اياىا و ساطمب منكم اخباري ......تفكرون بانيا تشبو لماذا او الي شيء

pensez qu’elle ressemblait  

اذا لم يكن الفرد قد سمع عن االختبار ابدا ، ينبغي ان نقدمو لو بقول شيء مثل : " ىي مجموعة من بقع 
 "الحبر

الرورشاخ من قبل ، من الميم اذن ان نطمب منو : متى مرره ، اين اجرى الفرد بانو قد  صرحاذا  -
، و الجل اي سبب، اضافة الى معرفة ما الذي يتذكره ، بالفعل. يحدث لسوء الحظ ان بعض 

االفراد عبر طرح الكثير من االسئمة عمييم اثناء  (contaminent) يموثون او يعدونالفاحصين 
صة يمكن ان يكون ليا اىمية او فائدة عيادية و لكن ليس ليا التحقيق او عبر ادراج اجراءات خا

 (associer)اي عالقة بالرورشاخ ، مثل ان نطمب منيم التداعي 

  (la durée)المدة : 

دقيقة في تمرير االختبار، و ىذا متضمنة التحقيق .  55الى  40ان راشدا يستغرق في المتوسط من 
 دقيقة . 40الى 30ينبغي تخصيص  سنوات ، 10بالنسبة لالطفال االقل من 

(John E.Exner,Jr,2001,p.9-11) 

  (consigne)تعميمة : 

التعميمة ىي جد بسيطة . نقدم لمفرد الموحة االولى ، يقول الفاحص : " ما الذي يمكن ان يكون ىذا" 
« Qu’est-ce que cela pourrait être » . و ال شيء غير ىذا 

حديدا كممة بكممة. بالفعل " ما الذي يمكن ان يكون ىذا " تطمق مجموعة من ينبغي احترام ىذه التعميمة ت
 ترميز ، تصنيف ، مقارنة.،  (balayage du champ)العمميات المعرفية المعقدة ، خاصة كنس الحقل 

 االجابة عمى االسئمة :

مختصر، نزيو او امين اذا طرح الفرد اسئمة بعد بداية االختبار، ينبغي عمى الفاحص اإلجابة عمييا بشكل 
و غير توجييي. عمى سبيل المثال، أسئمة من نوع : " ىل يمكنني قمبيا ؟" او " ىل يتوجب عمي استعمال 



البقعة كميا" ، نجيب " كما تشاؤون"، اذا ، في بداية االختبار، يسال الفرد كم عدد االجابات التي ينبغي 
عطون اكثر من اجابة واحدة " . اذا كان السؤال ىو:" ما عميو تقديميا ، عادة ما نجيب :" اغمبية الناس ي

الذي يراه اغمبية الناس ىنا ؟" احسن اجابة ىي :" يرون كل انواع من االشياء".اذا سال الفرد : " كيف تم 
او صنع االختبار" ينبغي ان نشرح باختصار كيف تم صنع بقعة من الحبر. يحدث ان  اعداد االختبار

اجابات اكثر كاممة تامة ، مثل :" كيف تفعل من اجل استخالص خالصات من بعض االسئمة تتطمب 
اجاباتي؟" . في ىذه الحاالت، من المفضل ان نقترح عمى الفرد ان نستعيد او نسترجع ا وان نعود الى 

 ىذه االسئمة في نياية االختبار.

 les encouragementsالتشجيعات :

. ىي الحالة الوحيدة التي يتوجب فييا عمى  Iحدة في الموحة قد يحدث ان ال يعطي الفرد اال اجابة وا
الفاحص تقديم تشجيعات لمفرد بقولو : " خذ وقتك ، انظر ايضا او انظرا جيدا ، انا متاكد بانك ستجد 

و يسالنا كم ينبغي عميو ان يقدم من  Iشيئا اخر" .اذا اعطى الفرد او قدم اجابتين او اكثر في الموحة 
 اجابات ، نجيبو : " كما تشاء".

 noter les réponsesتسجيل او تدوين االجابات :

، يمكن ان يبدو ىذا عمال مستحيال ، و لكن التجربة تظير  (verbatim)حرفياكل اجابة ينبغي ان تدون 
تصار و ممخصة ، و لكنو ليس اليدف من بانو ليس كذلك ، فعال انو عمميا تعمم الكتابة بسرعة في اخ

 العممية . بالفعل ، من الميم ان يتم تدوين اإلجابات بشكل مقروء بالنسبة لمجميع . 

اذن من االساسي ان يفرض الفاحص ايقاعا يكون مريحا . ينبغي ان ال يكون الوقت او الزمن مصدر 
 قاع يسمح بكتابة كل شيء بطريقة سيمة القراءة .انشغال او قمق اثناء التمرير. اكثر اىمية لمغاية ايجاد اي

بعض االفراد يميمون الى الحديث بسرعة فائقة ، تقريبا كما لو انو لتحدي الفاحص . رغم انو من غير 
مقاطعة الفرد، احيانا من الضروري ان نطمب منو تكرار اجابة ، او بكل بساطة ، الرجاء منو  والمنصوح ب

لفاحص يمكن ان يقول : " انتظر ال يمكنني الكتابة بيذه السرعة . ابطىء من الحديث بشكل ابطأ. مثال ا
 فضمك"



اذا كان الفاحص مدعو الى ان يطمب من الفرد تكرار جزء من اجابتو ، عمية ان يسترجع ما الذي دونو 
، في االخير : " انا أسف ، لم ادون كل شيء . لقد قمت شخصان بقبعتان و .....؟" عبر القيام بيذا 

 نزيد من فرص رؤية االجابة االولية مكررة كاممة .

 االسئمة و التعاليق :

  :(l’enquête)التحقيق  

المكان لعدد من سوء الفيم  و من االكثار و التعسف  أعطتالتحقيق ىو احد مراحل التمرير التي 
(abus)  ال تتم ادارتو كذلك . عندما تتم إدارتو بشكل صحيح . فانو سيضفي الى ثراء االختبار. و عندما

، يمكن ان يسيم كثيرا في اختالط البروتوكول و انتاج معطيات ال عالقة ليا بمعطيات الرورشاخ ، حتى 
 عندما تظير فائدة عيادية .

 son objectif:  التحقيق ىدف

اليدف من التحقيق السماح بتنقيط وفي قدر االمكان. ييدف التنقيط الى تجسيد او تمثيل ما ادركو الفرد 
في الوقت الذي صاغ فيو االجابة . ىدف التحقيق اذن ىو السماح لمفاحص برؤية ما راه الفرد ، او عمى 

 (déterminer)حة تحدد االقل فيم في اي جزء من البقعة راى الفرد شيئا ما، و اي  خصائص من المو 
 اجابتو .

التحقيق ىو المرحمة من االختبار التي يتشارك فييا الفرد اجابتو مع الفاحص.ال يتعمق االمر باختبار 
جديد ، و ال بفرصة لمحصول عمى معمومات جديدة . ىو ببساطة فترة تكون فييا المعمومات التي تم 

ة . ىو مرحمة جد دقيقة من التمرير و التي و موضح (passés en revue)مستعرضةالتحصل عمييا 
تيدد ، إذا أسيء فيميا من قبل الفرد او تمت تسيرىا بشكل سيء من قبل الفاحص ، بتوليد الكثير من 

 المشاكل في التفسير.

 introduire l’enquêteتقديم التحقيق:

ء التي رايتيا و ان اتاكد من " سنقوم االن باسترجاع الموحات. لن يستغرق االمر طويال. اريد رؤية االشيا
رؤيتيا مثمك. سنقوم باعادة رؤيتيا واحدة تمو االخرى او واحدة بواحدة .ساقرا لك اجاباتك و اطمب منك ان 



تظير لي او تبين لي في اي جزء من الموحة رايتيا و ان تقول لي او تخبرني عمى اي شيء اعتمدت 
 تني"بيدف ان اتمكن من رؤيتيا تحديدا مثمك. ىل فيم

 procédureاالجراء :

عندما يصبح الفرد جاىزا لمبدء. يقدم الفاحص الموحات لمفرد واحدة بواحدة و يقرا االجابات حرفيا كممة 
بكممة : "ىنا قمت ...". اذا فيم الفرد التعميمة بشكل جيد. فانو سيشرح او سيظير المنطقة المعنية و يحدد 

 الخصائص الرئيسية لمموضوع المذكور. (identifier)ىوية 

 متى نطرح االسئمة :

بالنسبة لكل اجابة ، يبدا التحقيق بقراءة االجابة كممة بكممة. االفراد المتعاونون يفيمون بسرعة ما الذي 
 .ننتظره منيم و يقدمون كل المعمومات الضرورية لمتنقيط. فاذن من غير الضروري طرح االسئمة

 .معرفة كل احتماالت التنقيط يتوجب عمى الفاحص 

  localisation et qualité de développementالموقع و نوعية النمو او التطور:

:" أي جزء من  (la localisation)يخص موقع اإلجابة  (la cotation)إن أول قرار يخص التنقيط 
البقعة تم أخذه بعين االعتبار في اإلجابة"  الفرد يمكنو اما ان يستعمل البقعة ككل ا وان ينتقي منيا جزءا 

وعندما ال  ، Wو تنقيطيا بسيط :  (Whole)عندما يستعمل الفرد البقعة كاممة ، فيي اجابة كمية 
و التنقيط يعتمد عمى تكرار الذي عمى  (détail)يستعمل اال جزءا منيا ، فيي اجابة تفصيل او جزء 

، اما  (D)فاننا ننقط  (découpe habituelle)اساسو تم عزل ىذه المنطقة ، اذا كانت مقطعا معتادا 
، عندما يستعمل الفرد فراغا او فضاءا  (Dd)اذا لم يكن كذلك اي اذا لم يكن المقع معتادا فاننا ننقط 

  (Space) (S)الرمز ابيضا ، نضيف الى احد ىذه المواقع 

 المعايير التعريف الرموز
W البقعة كاممة او كمية مستعممة في  اجابة كمية

 االجابة 
D مقطع معزول كثيرا جزء معتاد 

Dd  مقطع غير معزول كثيرا جزء غير معتاد 



Ws 
Ds 

Dds 

 فراغ ابيض مستعمل في االجابة جزء ابيض

 (: الرموز المستعممة لموقع االجابات 2جدرول رقم )

: W  الفرد اما ان يستعمل مجموع البقعة ا وان يستعمل منيا اجزءا ، ال ننقط االجابة الكمية: W 

اال في الحالة االولى فقط ، من الميم التاكد من ان الفرد استعمل مجموع بقعة الحبر في اجابتو ، اذ 
عادة عمى مجموع البقعة و لكنو ال يستعمل في الواقع اال جزءا  تنصبت يحصل ان يعطي الفرد اجابا

 منيا  

: D  اذا لم تكن االجابة كمية(W)  اذن ينبغي تنقيطيا ،(D)  او(Dd)                  كل المقاطع الجزئية الكبيرة تم ،
استعماليا من قبل عدد كبير من االفراد ، النظام  االدماجي او  (fréquence)حسب معيار تكرار 

مقطعا جزئيا كبيرا، عدد كبير من ىذه المقاطع يخص مناطق ذات حجمكبير و لكنيا  97المدمج يضم 
 ليست دائما الحالة . بعض ىذه المقاطع ىو ذو حجم صغير

لتحديد ما اذا كان مقطع االجابة  -أ–مة ، يمكن لمفاحص الرجوع الى القائ (W)اذا لم تكن االجابة كمية 
 (D)ينبغي ان ينقط كجزئية كبيرة 

: Dd  كل اجابة ليست كمية ، و ليست جزئية كبيرة يتم تنقيطيا بشكل الي كاجابة جزئية صغيرة(Dd)  ،
حجم المقطع ال يتم اخذه بعين االعتبار ، فبعض االجابات الجزئية الصغيرة توافق او تطابق تفاصيل 

 ة ، في حين يوافق البعض االخر مقاطع كبيرة او واسعةصغير 

: S  تتم اضافة الرمز(S)  الى تنقيط الموقع في كل مرة يتم فييا استعمال فراغ ابيض في اجابة معينة
 (espace blanc)الفراغ االبيض 

 qualité de développementنوعية النمو او التطور:

 التطور او النمو .: رموز و معايير لنوعية  3جدول رقم 

 المعايير التعاريف الرموز
عدة اشياء متمايزة موضوعة في  اجابة تركيبية +



عالقة. واحد من ىذه االشياء 
عمى االقل ينبغي ان يكون لو 

شكل محدد او يتم وصفو بطريقة 
 تحدده .

O  كل البقعة او جزء منيا تم  اجابة عادية
التعرف عميو كشيء واحد لو 

ذاتي او تم وصفو شكل محدد 
بطريقة تضفي عميو شكال 

محددا. االجابة ال تحتوي اال 
عمى شيء واحد او ، اذا وجدت 
عدة اشياء ، فانو ال يتم وضعيا 

 في عالقة .
V/+  عدة اشياء متمايزة موضوعة في  اجابة تركيبية

عالقة. واحد من ىذه و ال واحد 
 من ىذه االشياء لو شكل محدد .

V اجابة غامضة  
 (déterminants)المحددات : 

 المعايير الرموز  األصناف
االجابة شكل. اجابة تعتمد  F الشكل

بصورة حصرية عمى الخصائص 
 الشكمية لمموحة

 M الحركة
 
 
 

FM 
 
 
 

حركة انسانية . اجابة تدرج -
النشاط الحركي النسان، 

لشخصية خيالية او لحيوان في 
 نشاط ذو نمط انساني

حركة حيوان.نشاط حركي -
لحيوان. الحركة المدركة ينبغي 

ان تكون خاصة بنوع الحيوان ، 
 Mاذا لم تكن كذلك ننقط 



 
m 

حركة شيء غير حي او جامد -
. حركات اشياء جامدة، غير 

 عضوية اوفاقدة لالحساس
 Chromatique Cالمون 

 
 

CF 
 
 
 
 
 

FC 
 
 
 
 
 

Cn 

لون خالص. اجابات تعتمد -
لون حصريا عمى خصائص 

 الموحات. ال يدرج اي شكل.
شكل . اجابات تعتمد -لون-

بشكل اساسي عمى خصائص 
لون الموحات .الخصائص 

الشكمية مستعممة و لكنيا ذات 
 اىمية ثانوية .

لون. اجابات تعتمد -شكل-
بشكل اساسي عمى الخصائص 

الشكمية الموحات .المون  مستعمل 
 و لكنو ذو اىمية ثانوية .

تسمية لون. مستعمل عندما تتم -
تسمية الوان البقعة عوضا عن 

 االجابة 
 

 ’achromatique Cالمون 
 
 
 
 
 

C’F 
 
 
 
 

خالص   achromatiqueلون -
اجابة تعتمد حصريا عمى 

الخصائص الرمادية ، السوداء او 
البيضاء لمبقعة ، المستعممة 

 بوضوح كمون. ال يدرج اي شكل.
-achromatiqueلون -

شكل.اجابات محددة بشكل 
رئيسي بالخصائص الرمادية ، 

السوداء او البيضاء لمبقعة 
،الخصائص الشكمية مستعممة ، 

 و لكنيا ذات اىمية ثانوية . 



 
 

FC’ 
 

 achromatiqueلون -شكل-
االجابات تعتمد بشكل رئيسي 

 عمى الشكل . الخصائص 
achromatique  المستعممة

درجة بوضوح كمون ، ىي ايضا م
 و لكنيا ذات اىمية ثانوية .

 achromatiqueلون -شكل-
Estompage-texture  تظميل

 نسج  –
 

T 
 
 
 
 

TF 
 
 
 
 

FT 
 
 

نسج خالص . اجابات تتم فييا -
ترجمة المكونات التضميمية لمبقعة 
في انطباع لمسي دون اخذ بعين 

 االعتبار لمخصائص الشكمية
شكل .  اجابات تتم فييا -نسج-

الخصائص التضميمية ترجمة 
لمبقعة في انطباع لمسي ، الشكل 

 مستعمل بشكل ثانوي.
نسج . االجابات تعتمد -شكل-

بشكل رئيسي عمى الشكل. 
الخصائص التضميمية لمبقعة 

تضفي عمييا انطباعا لمسيا و 
 لكنيا ذات اىمية ثانوية .

Estompage-
  عمق – profondeurتظميل

V 
 
 
 
 

VF 
 
 
 
 

خالص . اجابات يتم فييا -فيستا
تفسير الخصائص التظميمية 

 profondeur)كعمق او نتوء 
ou relief) 

 ال يدرج اي شكل .
شكل .اجابات فييا -فيستا-

الخصائص التظميمية يتم تفسيرىا 
كعمق او نتوء. الخصائص 

الشكمية مدرجة و لكنيا ذات 
 اىمية ثانوية.



FV 
 
 
 
 
 
 
 

فيستا . اجابات تعتمد -شكل-
سي عمى الخصائص بشكل رئي

الشكمية لمبقعة. الخصائص 
التضميمية ىي ايضا يتم تفسيرىا 

وفق معنى العمق او النتوء، و 
لكنيا ذات اىمية ثانوية في 

 صياغة االجابة .

Estompage-Diffusion 
 

 نشر او انتشار -تظميل
 
 

Y 
 
 
 
 
 

YF 
 
 
 
 

FY 
 

تظميل خالص . اجابات تعتمد -
حصريا عمى الخصائص 

لمبقعة  (dégradé)المتدرجة 
دون اي رجوع الى الشكل و دون 

 ادراج لمنسج او لمعمق
شكل . اجابات تعتمد -تظميل-

اساسا عمى الخصائص المتدرجة 
لمبقعة . الخصائص الشكمية 

مدرجة و لكنيا ذات اىمية 
 ثانوية.

تظميل . اجابات تعتمد -شكل-
اساسا عمى الخصائص الشكمية 

ء لمبقعة . التدرجات تدرج كاثرا
او/و توضيح و ثانوية مقارنة 

 بالشكل .
اجابة ذات منظور او - FD الشكمي-البعد

شكمي.  (perspective)افق
انطباع منظور او افق ، انطباع 

مسافة او بعد تعتمد عمى 
او /و  (taille)عناصر حجم 

شكل الحدود. ال يدرج اي تظميل 
 في ىذه االجابة.



 (2) زوج و انعكاس
 
 
 
 
 
 
 

rF 
 
 
 
 
 

Fr 

اجابات زوج .يتم ذكر شيئان -
متطابقان في االجابة ، من 

 الجانبين محور التناظر
االشياء ينبغي ان تكون متطابقة 

في كل النقاط و لكن ينبغي ان 
ينظر الييا باعتبارىا تنعكس او 

 منعكسة.
شكل . اجابات -انعكاس-

انعكاس او صورة في مراة تعتمد 
عمى تناظر الموحة . محتوى 

لو شكل محدد  االجابة ليس
)غيوم ، مشيد طبيعي ، ظالل، 

 الخ(
انعكاس. اجابات انعكاس -شكل-

او صورة في مراة تعتمد عمى 
تناظر الموحة . اساس االجابة 

يعتمد عمى الخصائص الشكمية و 
 الشيء لو شكل محدد.

 

 

 la qualité formelleالنوعية الشكمية : 

التنقيط. تعممنا حول الدقة االدراكية لمفرد. يتعمق االمر  النوعية الشكمية ىي احد العناصر االساسية في
 بتقدير المالئمة الشكمية لالجابة : ىل شكل الموضوع المذكور موافق لمقطع البقعة ؟

 : رموز و معايير لتنقيط النوعية الشكمية  5جدول رقم 

 المعايير التعريف الرموز
فرط في  +

 (hyperdétaillé)التفصيل
مفصمة كثيرا اكثر اجابة اشكاليا 

من المعتاد، دون االضرار 



بالنوعية الشكمية االجمالية . ىذه 
 االجابات +

O الشكل مذكور بشكل بسيط و  عادي
جمية بالنسبة لموضوع او شيء 
مدرك كثيرا في المقطع المعني. 
االجابة شائعة و سيمة الرؤية . 

 ال وجود الثراء خاص بالتفاصيل.
U تكرار ضعيف ،  اجابات ذات غير معتاد

حدوده ليست شاذة ، ىي اجابات 
قميمة الشيوع و ىي قابمة لالدراك 

 بسيولة من قبل المالحظ
اجابة تم فييا استعمال الشكل  اقل -

بطريقة شاذة ، اعتباطية ، 
مشوىة . االجابة 

عمى بنية  (plaquée)موضوعة
البقعة دون اعتبار لحدودىا 

الخاصة . يحدث ايضا ان الفرد 
يخترع حدودا او اثار خطوط اين 

 ال يوجد شيء 
 

، عندما  -F+,Fo,Fu ou Fتوضع رموز النوعية الشكمية بعد المحددات، االجابات الشكمية فقط تنقط : 
يتم تنقيط محددات اخرى غير الشكل لالجابة ، رمز النوعية الشكمية توضع في نياية كل المحددات مثال 

 :Mao,TFu,FD-,FMp.FC’+ 

 (contenus et banalités)المحتويات و الشائعة: 

 المعايير الرموز االصناف
شكل انساني كمي او كامل ، اذا  H انسان كامل

اريخية تعمق االمر بشخصية ت



)وجدت فعال ، كمثال نابميون ، 
 Ayجان دارك ، الخ( نضيف 

 كمحتوى ثانوي
شكل انساني كامل ذو طبيعة  (H) انسان كامل، خيالي او اسطوري

خيالية او اسطورية مثل ميرج، 
جنية ، غول ، ساحرة ، شخصية 

قصة خرافية ، شبح ، قزم ، 
-شيطان ، مالك ، مخموق خيال

 عممي ، 
 (humanoïdes)انيذكر باالنس

 ، وحش ذو شكل انساني.
شكل انساني غير كامل او جزء  Hd جزء انساني

من الجسم االنساني ، مثل ذراع 
، ساق، اصبع، رجل، امراة دون 

 راس
شكل إنساني غير كامل ذو  (Hd) جزء انساني ، خيالي او اسطوري

طبيعة خيالية ااو اسطورية مثل 
راس شيطان ، ذراع ساحرة ، 

عينا مالك، اجزاء من مخموقات 
 العممي -الخيال

 (humanoïdes)يذكر باالنسان
 و كل االقنعة.

كمحتوى رئيسي بالنسبة  Hxننقط  Hx معاش انساني
لالنفعاالت او التجارب الحسية 

لحب ، المعطاة كاجابة ، مثل ا
الكره ، االكتئاب ،الفرح ، صوت 
، رائحة ، الخوف ، الخ.بالنسبة 

لكل ىذه االجابات ننقط ايضا 
.يمكننا  (AB)التنقيط الخاص

كمحتوى ثانوي  Hxايضا تنقيط 



بالنسبة لالجابات التي يتم فييا 
اسناد انفعال قوي او احساس الى 

شيء ، مثل شخصان يحبان 
بعضيما البعض، قط جد حزين 

امراة  تشعر بالتقززبسبب رائحة ، 
كريية ، شخصان يكرىان 

بعضيما البعض، رجل يائس، 
امرأتان سعيدتان جدا،اسناد 

االنفعال او االحساس ينبغي ان 
يكون صريحا ، و بدون ابيام . 

الجابات من نوع :  Hxال ننقط 
اناس يستمتعون ، انسان 

 شرير،شخص متعب.
 حيوان كامل  A حيوان كامل

كامل ، خيالي او حيوان 
 اسطوري

(A)  حيوان كامل خيالي او اسطوري
 (licorne)وحيد القرن  ، مثل

تنين،حصان مجنح ، 
 . (Mickey)ميكي

شكل حيواني غير كامل او جزء  Ad حيوان جزء
من حيوان ، مثل جمد حيوان، 
حافر، مقبض سمطان ، راس 

 كمب
كامل او جزء شكل حيواني غير  (Ad) حيوان جزء، خيالي او اسطوري

من حيوان خيالي او اسطوري ، 
 aile de)مثل جناح بيغاز

Pégase)  راس ،
 (Babar)بابار

كل طعام يؤكل، مثل افخاذ  Fd غذاء
ضفادع ، مثمجات ، بسكويت ، 
 خضر ، غزل البنات ، عمكة ، 



بالنسبة  Fdنشير ايضا 
لمحيوانات المدركة و ىي تتناول 

طعاميا ، و لكن فقط اذا كان 
عام موافقا او مالئما لجنسيا، الط

مثل عصفور ياكل دودة ارض ، 
 بقرة ترعى العشب.

يستعمل الجابات يرجع محتواىا  An تشريح
الى الييكل العظمي ، الى 
العضالت، ا والى التشريح 

الداخمي، مثل الجمجمة ، القفص 
الصدري،القمب، الرئتان،المعدة ، 

الكبد،االلياف العضمية ،  الفقرات  
الدماغ .اذا تعمق االمر بتوضيح 

(illustration)  او بموحة ،
 Artتشريحية ، ينبغي اضافة 

 وى ثانوي.كمحت
اجابات ذات مفيوم ثقافي او  Ay انثروبولوجيا

تاريخي ، مثل الطوطم ، خوذة 
 notre-dame deرومانية ، 

Paris  قبعة نابميون ، راس او ،
 حد سيم ، شيء قبل تاريخي.

لوحات، رسوم ، توضيحات ،  Art فن
ديكور)يضم الماكياج(، اشياء 

ثريا ة، مثل تماثيل،مجوىرات، فني
  (candélabres)كبيرشمعدان 

 (percepts)مدركات حسية Bt (botanique)نباتي
ترجع الى العالم النباتي ، مثل 

االدغال، االزىار، 
،  (algues)طحالب

اشجار،اوراق،بتالت او توجات 



 ،ساق شجرة ، جذع 
 (percepts)مدركات حسية Ex (Explosion)انفجار

انفجار، بما في ذلك االلعاب 
 النارية.

النار او  (percepts)مدركات Fi (Fire)نار
 دخان.

بطاقة جغرافية ، مفصمة او غير  Ge جغرافيا
 مفصمة

كل موضوع اثاث او منزلي، مثل  Mobilier (Household) Hhاثاث
السرير ، االريكة ، المصباح 

االغطية ، الصحون ،الكاس، 
ادوات المطبخ اواني ، سكين 
لمقطع، انبوب لمسقي،سجادة 

اء جمد حيوان ينقط ك )باستثن
Ad) 

بشكل خاص لممحتويات "غيوم" .  Cl (Clouds)غيوم
كل تنوع اخر مثل ضباب ينقط 

Ad 
منظر طبيعي او عناصر من  Ls (Landscape)مناظر طبيعية

منظر طبيعي ،مثل جبل ، 
سمسمة جبال ، ىضبة ، جزيرة ، 

صخور ، صحاري ،سبخة او 
مستنقع ، منظر بحري )مثل 

، او مشيد تحت مقعد مرجان 
 البحر(

الدم ،  (percepts)مدركات Bl (Blood)دم 
 انساني او حيواني.

عناصر ثياب مثل القبعة ، جزمة  Cg (clothing)لباس
، حزام ، ربطة عنق ، سترة ، 



 سروال ، وشاح.
تنوع كبيرة في المحتويات ترجع  Na (Nature)طبيعة 

الى المحيط الطبيعي و التي ال 
،  Lsوال  Btيا ال يمكننا تنقيط

مثل الشمس، و القمر، الكوكب ، 
السماء، الماء، المحيط،النير، 

الجميد،الثمج ، المطر، 
الضباب،قوس قزح ،العاصفة ، 

 زوبعة       ، الميل ، قطرة مطر
تستعمل بشكل خاص بالنسبة  Xy (X-ray)اشعة 

لمحتويات االشعة ، سواء كانت 
لييكل عظمي او لالعضاء . ال 

 An كمحتوى ثانوي ننقط 
اشياء، منتوجات العموم ،  Sc (Science)عمم 

العممي، -التكنولوجيا او الخيال
مثل الميكروسكوب، التيميسكوب، 

اسمحة ، بنادق،محركات، 
مركبات فضائية،مسدس 

ليزر،طائرة،باخرة،قطار،سيارة ، 
دراجة نارية ،لمبة كيربائية ، 

 ىوائي التمفاز، محطة رادار
 Sx (Sexe)جنس

 
 
 
 
 
 
 

اعضاء جنسية او نشاطات ذات 
طبيعة جنسية ، مثل ، العضو 

الذكري، ميبل، ارداف ، اثداء، 
خصيتين، طمث،اجياض،اختراق 

(pénétration)  ننقط عادة ،
Sx  كمحتوى ثانوي يرافق

 H ,Hd,Anمحتويات

 (Popular) (banal)(: قائمة االجابات الشائعة 9جدول رقم )



 المعيار الموقع الموحة
I W  خفاش، فقط في االجابةW 
I W  فراشة ، فقط في االجابةW 
II D1  ،حيوان، محدد فيل، دب، كمب

 حمل. راس او حيوان كامل.
III D9  محتوى انساني،او تصور

انساني، مثل دمية ، كاريكاتير، 
 P  ،D7الخ.من اجل اعطاء

ينبغي ان ال يكون متضمنا كجزء 
 من الجسم.

IV W ou D7  شبيو باالنسان  اوانسان
(humanoïde)  ، مثل عمالق

 وحش، مخموق خيال عممي، الخ.
V W الراس في( ،خفاشD6 فقط في، )

W 
V W  فراشة، لوحة ممسوكة في

 Wموضعيا ، فقط في 
VI W ou D1  جمد حيوان او فرو حيوان.يحدث

ان جمد الحيوان يشكل جزءا من 
حيوان كامل مثل قط او ثعمب، 

وفق شكل طبيعي او غير 
اذا  Pطبيعي. من اجل اعطاء 

ذكر الفرد بوضوح الجمد، او 
 يرجع اليو عند وصفو الجابتو .

VII D1 ou D9  راس او وجو انساني محدد انثوية
، طفل او ىندي ، او ذو جنس 

 (D5)غير محدد . النتوء العموي 
عادة ما يتم التعرف عميو كريشة 

، ذيل حصان ، الخ. عندما 



او  D2يكون موقع االجابة في 
اال اذا كان  P، ال ننقط  Wفي 

 D9الراس موجودا في 
VIII D1  حيوان كامل ، عادة ذو نسل

 طي، او قارض.نابي، ق
IX D3  يذكر باالنسان شخص انساني او

paranoïde  ، مثل ساحرة
-عمالق ، وحش، مخموق خيال

 عممي، الخ.
X D1  سرطان او سمطعون ، دون

 D12ادخال 
X D1  عنكبوت ، دون ادخالD12 
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 (.للثقة في نتائج البحث)االختبارات النفسية والتربوية والبحث العلمي  :محور المداخلة

 علىوفق نموذج نيد هيرمان  (A.B.C.D)انماط السيطرة الدماغية مقياس برمجة أثر: عنوان المداخلة
 .المتغيرات بعض

 :ملخصال

نيد وفق نظرية  (A.B.C.D)السيطرة الدماغية نماطأ لمقياس برنامج تصميم :الى الدراسة تهدف
 وهي دراسة ميدانية بجامعة المسيلة علمية أسس على الحاسوب بواسطةعلى بعض المتغيرات،  هيرمان

 المقياس على المستجيبين بين الفروق درجة على التعرفالدراسة الى  وقامت 0666/0666للسنة الجامعية 
 االجابة في والحساسية الجاذبية، ومستوى والكلفة، والدقة السرعة في والقلم الورقة ومقياس بالحاسوب المبرمج
 والقلم الورقة ومقياس بالحاسوب المبرمج المقياس على التصحيح في وقالفر  درجة على التعرف وكذلك عليه،
 في النفس علم قسم من المسيلة جامعة طلبة من مجموعة على الدراسة طبقتو ، والكلفة والدقة السرعة في

 أما )طالبة وعشرون طالبا   عشرون( وطالبة طالبا أربعين بلغت عشوائية بطريقة اختيارهم تم الثاني المستوى
 من عدد الدراسة هذه في متخد  ت  س  إ  و. الجامعة في األساتذة من عشرة عددهم بلغ دفق المصححين عينة

 :وهي األدوات

  الساايطرة الدماغيااةأنماااط(A.B.C.D)  نسااخة صددالص صددعم معمددار اعااداد ماان نيددد هيرمددانوفااق نظريااة 
 والقلم الورقة

 السيطرة الدماغيةأنماط  مقياس(A.B.C.D)  تام  رمعمداصالص صدعم من اعداد  نيد هيرمانوفق نظرية
 .برمجته من طرف الباحث

 :التالية النتائج الى الدراسة توصلتو 

صددالص صددعم ماان اعااداد  نيددد هيرمددانوفااق نظرياة  (A.B.C.D)الساايطرة الدماغيااةأنماااط  مقياااس برمجاة :أوال  
 .نفسية علمية أسس على العربية باللغة الحاسوب بواسطة رمعما
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 جمياا  فااي والتجريبيااة الضااابطة المجمااوعتين بااين 6.66 مسااتوى عنااد احصااائية داللااة ذات فااروق وجااود :ثانيااا  
 الورقاة مقيااس استخدام من أكفأ المبرمج المقياس استخدام أن يدل   امم   التجريبية، المجموعة لصالح المتغيرات

 يجعااال مماااا التحساااس عملياااة وفاااي االساااتجابة نحاااو واالنااادفا  الرضاااا درجاااة فاااي االساااتجابة، سااارعة فاااي والقلااام
 فااي والدقااة الساارعة الااى اضااافة األخطااا  وتاادني الدقاة مسااتوى بارتفااا  متمياا ا مصااداقية أكثاار المباارمج المقيااس
 .المقاييس تصحيح

صالص من اعداد  نيد هيرمانوفق نظرية  (A.B.C.D)السيطرة الدماغيةأنماط برمجة مقياس  :الدالة الكلمات
 .(السرعة والدقة والكلفةو  مستوى الجاذبية، والحساسية)وبعض المتغيرات  ،رمعماصعم 

 :مقدمة

العالمية تطورات كبيرة ومتالحقة لمواكبة التغيرات الناتجة عن تقدم العلم تشهد اغلب المنظومات 
والتكنلوجيا وما يترتب عليه من نمو سري  ومستمر في عصر المعرفة، لذى كان من الطبيعي ان تسعى 
النظم العلمية وخاصة في علم النفس للتكيف م  هذه التطورات واستيعاب مفاهيمها وتطبيقها بما يتناسب م  
كل مجال من مجاالت علم النفس وخاصة مجال القياس والتقويم النفسي والعقلي، ويتطلب ذلك احداث تغير 
جذري في المفاهيم الخاصة بالباحثين لالنتقال من االطار الفكري التقليدي الى االطار فكري جديد يتوافق م  

ق مقاييس واختبارات الكترونية متغيرات عصر المعرفة، االمر الذي يمكن تحقيقه من خالل تصميم وتطبي
 .نفسية او مدرسية او مهنية المعتمدة على البرمجة االلكترونية

برمجة المقاييس واالختبارات النفسية والعقلية الكترونيا اصبح في العصر الحالي ضرورة حتمية ال  إن  
حسب يجب ان تكون والتربوي ادماج تكنلوجيا المعلومات في القياس والتقويم النفسي و يمكن االستغنا  عنها، 

االختبارات ومخابر على الباحثين في مجال هذا التخصص انشا  اقسام بما يفرض خطة تطوير هذا المجال 
والمقاييس النفسية والعقلية االلكترونية، من اجل تطوير وبرمجة المقاييس واالختبارات النفسية باستخدام 

بحيث تكون هناك مستويات او المستخدم الحاسب وتطبيقها بطريقة تحفظ امن وسرية المقياس او االختبار 
 . مختلفة من السرية لكل مستخدم

حدى التقنيات الحديثة التي يمكن توظيفها للتغلب على إتعتبر االختبارات والمقاييس االلكترونية 
االختبارات والمقاييس التقليدية الورقية، او توظيفها لتوفر  استخدام بعض الصعوبات التي يمكن ان تعيق

باحثين عن طريق تطور متاح لل أصبحجم  البيانات لدى المفحوصين واالن و قنوات اخرى ل يادة الدقة 
البرامج االلكترونية الجديدة ان يصمم مقاييس او اختبارات الكترونية نفسية او مدرسية او حتى مهنية االمر 

 .ذاته الذي يسهل عليه عملية التصحيح والتي تتم بطريقة آلية من خالل النظام او البرنامج االلكتروني
 (6:ص ،وحدة التدريب والتنمية البشرية)
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تتمي  بتوفير و  علم النفستعد مقاييس التقدير الذاتي من أهم األدوات المستخدمة للقياس النفسي في و 
وقت المتخصص والنفقات وال تحتاج الى شخص مدرب ومن الممكن أن تعطى في ظروف مقننة وأن 

كنة الدرجات وتفسيرها أكثر موضوعية وبالتالي تصبح المقارنة بين عينات مختلفة من األشخاص مم
كما يتمي  بحساسية أكثر من القياس بواسطة المتخصص المبني على  )74 :ص ،5991عويضة، (

المقابلة االكلينيكية، لكن يعيبها أن عددا  من المرضى ال يرغبون في اكمالها وعرضة تتفاوت مستوى التعليم، 
ون المستوى االجتماعي والخلفية الثقافية، فهي تعتمد على ما ينتقيه األفراد ليقولوه عن أنفسهم وكيف يفسر 

الغرض من السؤال وكيف يتصرفون فيه وهي ان كانت تعطي معلومات أقل شمولية من التقويم بواسطة 
 )74 :ص،5991عويضة، (المقابالت، اال أن كليهما عرضة للخطأ واألمثل استخدامهما معا  

 الباحثين بين واسع ا صدى الحاضر وقتنا في والعصبية المعرفية بالمتغيرات المتعلقة الدراسات تلقى
 الدِّماغ بوظائف الخاصة الدراسات وتحتل لإلنسان العام المعرفي النشاط في بالغ أثر من لها لما والدارسين
 خاصة الحساس العصبي العضو هذا أغوار سبر على الباحثين من الكثير عكف فقد فيها، الصدارة وعملياته

 تحدث التي العمليات ومختلف إليه ترد التي للمعلومات معالجته وطريقة يؤديها التي الوظائف بأهم يتعلق ما
 تعتبر الباحثين حيث لهؤال  األكبر الهاجس كان الدِّماغ لنصفي الوظيفي التخصص ولعل مستواه، على

 نصف كل فيها يتحكم التي الوظائف عن كشفت التي التجارب أهم من المنشطر أو المج أ الدماغ تجارب
 اللغة رأسها على الوظائف من مجموعة إدارة على مسؤول األيسر الدِّماغي النصف أن تبين إذ دماغي،
 السيما الوظائف من أخرى مجموعة تسيير عن مسؤول األيمن الدِّماغي النصف أن حين في والمنطق،
 المعرفي النشاط على األيسر الدِّماغي النصف يهيمن فقد وبالتالي والذاكرة والبصرية المكانية القدرات

 الهيمنة يعرف ما وهذا أيمنا فيكون األيمن الدٍّماغي النصف عليه يهيمن أو أعسر ا، فيكون لإلنسان والجسمي
 . للمخ النصفية

بفكرته عن الجانب  (John Jackson) جون جاكسونماغية إلى العالم الدِّ  الهيمنةيرج  مفهوم و 
 الهيمنةشتقت منه مفهوم إالمفهوم األصل الذي  ويعتبر هذا (The Leading Hemisphere) ماغالقائد في الدِّ 

إن  نصفي الدماغ ال يمكن أن يكونا مجرد " :بقوله عن ذلك (John Jackson) جاكسونإذ يعبر  ،ماغيةالدِّ 
ماغ يفقد القدرة على الكالم وهي التلف الذي يحدث ألحد نصفي الدِّ  حيث بين أن  ، و  "تكرار لبعضهما البعض

 ماغ هو الذي يتولى أرقى هذه الوظائفحد نصفي الدِّ أاإلنسان فال بد إذن من أن يكون  الوظيفة األرقى في
 .الي يكون هذا النصف هو النصف القائدوبالت  

النصف  هيمنةعالم األعصاب إذ أشار إلى  (Hugoliepman) هيوغوليبمانده وهذا أيضا  ما أك  
على الحركات اإلرادية  يهيمنماغ هو الذي الدِّ  بين أن النصف األيسر من األيسر لدى معظم األفراد حيث

النصفين الكرويين  حدأماغية والذي أصبح يشير إلى تمي  الدِّ  الهيمنةالي ظهر مفهوم والمنطق وبالت   واللغة
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ماغ أكثر من النصف حد نصفي الدِّ أ عتماد علىم في تصرفات الفرد أو ميل الفرد إلى اإلماغ بالتحك  للدِّ 
ماغ هو النصف األيمن من الدِّ  سرعان ما ظهر أن   الدماغية شائعا   الهيمنةاألخر وبعد أن أصبح مفهوم 

حيث يرى أن االتجاه الحالي في  جوسيف بوغونعالم األعصاب  وقد أكد هذه النتيجة،النصف المهمل 
 ماغؤدي إلى إماتة نمو وظائف الجانب األيمن للدِّ ماغ وهذا يالجانب األيسر من الدِّ  التعليم يرك  على وظائف

 ( 577:ص ،7004فلاير أبو عواد و محمد نوفل )  .

تقديم إضا ات أولية  (Toure)ستونإلى توروالسويدي  (Fuile)فويل ولقد توصل العالمان األمريكي
والتفكير دقق العالمان في والحركة  ومن خالل البحث في مراك  اإلحساس ،الفاعلة ماغ ومكوناتهعن عمل الدِّ 

البصر واستطاعا كشف النظام الذي تقوم عليه  عمل كل خلية عصبية على حدة ثم في عمل خاليا مراك 
وقدرتها الخارقة على التعبير عن المرئيات والمشاهدات وتحويلها إلى موضوعات  وخالياها المراك  البصرية

  .يدركها العقل منطقية

كل نصف من  ، وأثبت بالبحث أن  1691سنة  (Spery) روجر سبيريي جا  العالم األمريك ثم  
األشكال والتذوق واإلبدا   نة، فالنصف األيمن مسؤول عن التميي  بينالدماغ متخصص في أعمال معي  

وقد نال  تصال خاصة لغة الكالموالتحليل واإل واإلحساس بالجمال، أما النصف األيسر فمسؤول عن اإلدراك
  .كتشافه الفريد هذاإعلى جائ ة نوبل 

في السبعينيات من القرن الماضي أن دماغ اإلنسان يتكون  (MacClen) بول ماكلينكما أوضح 
 :ثالثة أدمغة هي من

 .األمن والسالمة الجنس ويختص ِبالحاجات البيولوجية الطعام والشراب: دماغ ال واحف1- 

 . الشم، الذوق االنفعال اللطيفةو يختص بالشعور، المهارات : دماغ الثدييات2- 

 . التعلم ويختص بالتفكير، التصور،: الدماغ اإلنساني العاقل3-

جديدة أال وهي تقسيم  ليبد  فكرة( بول ماكلين)وفكرة ( روجر سبيري)فكرة ( هريمان)ستخدم إن أالى 
لتكوين وأعطى لكل مرب  الدماغ رباعي ا الدماغ إلى أربعة أربا ، وهذا انتقال من العلم إلى الرم  ليصبح

فكرة الهيمنة الدماغية والتي يتم التعرف عليها من خالل تعبئة  اسما  ولونا  ومواصفات، ومن هنا بدأ تفعيل
 (571:ص ،7004فلاير أبو عواد و محمد نوفل ) .خاصةاستبانة 

 :يما يلي النفسية العلومب المعلوماتيةععقة وتتسم 
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 من العديد برمج النفسي العالج مجال ففي المعلوماتية، عالم ولوج عامة بصورة النفس علم بدأ
 برنامج أول منذ م6767 عام بدايات منذ النفسية االختبارات تطبيق في استخدامها وشا  النفسية المقاييس
 .)5999 والصالحي، الكبيسي( مايو عيادة قبل من أعد الحاسوب على MMPI اختبار وض 

 ساشوستس معهد في األستاذ وايتزبناوم السبعينيات في بتصميمه قام :النفسي اليزا برنامج
 طلبة من لمستخدميه الراحة بتقديم يتمي  ولكنه الحديثة بالبرامج مقارنة بدائي برنامج وهو للتكنولوجيا
 .العليا الدراسات

 تسار  م  وأمريكا أوروبا في األخيرة العشر السنوات في النفسية للمقاييس المحوسبة البرامج تطورت
 بواسطة الدرجات وتفسير القياس يتم آلية نسخ بظهور وذلك األخيرة، الخمس السنوات في تطورها معدالت
 Kobak et al)لالكتئاب هاملتون ومقياس Peck & Dean 1988 لالكتئاب بك مقياس مثل الحاسوب

 Rosenfeld et 1992 . القهري للوسواس براون ددد بال ومقياس( 1990

 في صممت حيث حديثة علمية دراسات في الحاسوب تقنية استخدمت فقد العربية للبرمجة بالنسبة
 ومقياس المرضية للمخاوف وماركس العصابية للتوترات كرسب وكراون لالكتئاب بك الختبارات برامج العراق
 لالكتئاب بيك مقياس الى اضافة -86)41:ص ،5991 الغني، وعبد الكبيسي( االجتماعي التوافق

للشخصية  إيزنكاما برنامج مقياس .) 5995 والصالحي للكبيسي( مينسيسوتا ومقياس )5991 عويضه(
E.P.Q المملكة العربية السعودية و ارة الصحة المديرية  عبد العزيز حمود البديوي اإللكتروني من اعداد

العامة للشئون الصحية بمنطقة القصيم مرك  التأهيل النفسي يعد اول مقياس محترف ومتخصص في الوطن 
حيث يحتوي على قاعدة بيانات للمفحوصين م  عرض البيانات الخاصة لكل مفحوص وهو مقياس العربي 
 .مطور

 المستخدمة المقاييس من حساسية وأكثر المعالجين وقت توفر أنها بالحاسوب المصممة النسخ تتمي 
 تحد نقل لم اذا وتقلل ،)54ص5995 عويضة،( التطبيق عند معيارية أكثر ظروفا   تقدم أنها كما والقلم للورقة
 وتسجيل البيانات تفريغ عند وتحي ه الفاحص تأثير تقلل كما وتافاسايارها الباياناات تافارياغ أخطا  من نهائيا  

 م  للتعامل الحاسوب على المبرمجة االختبارات بهذه الخاصة األنظمة قابلية كذلك تفسيرها، وحتى الدرجات
 كم م  بيسر التعامل يمكنه بالبرنامج ولهذا والمعالج الباحث يواجهه صعب أمر وهذا مقارنة أكثر معلومات

 الذي ،ميامي جامعة مان جود األستاذ ذلك على يؤكدو  ،(Butcher, 1997, p:19) البيانات من هائل
 مختلفة أمراضا   هناك ألن المعتاد التشخيص الى باالضافة مقارن تشخيص تعمل أن يمكنها البرامج أن يرى
 أبو( االحتماالت من الكامل المدى هذا دائما   يتذكر أن يمكنه ال االنسان وأن األعراض مجموعة نفس لها

 .)2222 السعود، وأبو السعود

 :الدراسة هميةأ
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 :يلي فيما الدراسة هذه اهمية تكمن

 تسوق ولم جدا منها القليل او العربية باللغة الكمبيوتر طريق عن المبرمجة المقاييس توفر وعدم ندرة
 . الباحث علم حسب االن الى

 بسيطة لغة برمجت او باحترافية مبرمجة غير غلبهاا برمجت والتي النادرة المقاييس ان ايضا ونجد
 .الكمبيوترية والبرامج البرمجة للغات السريعة وراتطالت بسبب قديمة تكون وربما

 فيها متخصصين وغير البرمجة يتقنون ال النفس علم مجال في المتخصصين اغلب ان نجد كذلك
 علم مجال فهم على قادرين غير البرمجة لغات في والمتخصصين المبرمجين على بالعكس ايضا ينطبق وهذا
 يخدم والذي المناسب التصميم يعيق مما وامكانياته االخر واحتياجات مطالب احدهم يفهم ال وعادة النفس

 .توافقال عدم او صعوبات او مشاكل اي بدون المتخصص البحث موضو 

 المقياس ان نجد وبالتالي مما النفس علم في متخصصين غير بها يقوم  المبرمجة المقاييس ان نجد
 دراسة الى يحتاج تنفيذه وطريقة والوانه شكله حيث من البرنامج تصميم ان كما ،ثابت وغير صادق غير
 .نفسية علمية

 عملاااااااااااااه يفااااااااااااا حديثاااااااااااااة وأدوات ومقااااااااااااااييس بااااااااااااارامجل العرباااااااااااااى النفساااااااااااااى االخصاااااااااااااائى إفتقاااااااااااااادان 
  يالنفسااااااااااااا يلالخصاااااااااااااائ والتشاااااااااااااخيص البحاااااااااااااث أدوات أهااااااااااااام مااااااااااااان النفساااااااااااااية واإلختباااااااااااااارات المقااااااااااااااييسو 

شعار  للمفحوص بالنسبة ةالسري عامل توفيرحيث   .األسئلة على إجابته طريقة على اآلخرين إطال  بعدم هوا 

 خاصااااااة الماجسااااااتير وطااااااالب والباااااااحثين لالخصااااااائيين بالنساااااابة التصااااااحيح وعنااااااا  الوقاااااات تااااااوفيرو  
عطاا  االختباار صادق وضمان المقياس تصحيح يف الدقة  المقيااس يمساتخدم أغفاال وعادم صاحيحة نتاائج وا 

ثرا و  المقياس من جملة يأ   .والمقاييس االختبارات مجال يف العمل ا 

 عن متمي ا علمية اسس على العربية باللغة التفكير انماط مقياس برمجة تحاول الدراسة هذه ان
 :يلي فيما والقلم الورقة مقاييس

 بنفسه للبرنامج المستجيب استعمال بسبب المستخدم جهد يوفر. 
 التصحيح وقت يوفر. 
  المجيب وقت رفيو. 
  التصحيح عملية في االخطا  يمن. 
 المادية التكلفة يقلل . 
  االسئلة على االجابة في نفسه على المستجيب العتماد نتيجة االستجابة في الصدق درجة يرف 

 .االحراج وتجنب
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 المقاييس يةلجاذب والقلم الورقة مقياس في الطويلة االسئلة على االجابة في الملل خفض 
 .المبرمجة

 للمعلومات ومعالجته تفكيره نمط معرفة وكذلك بنفسه نفسه المستجيب معرفة ةامكاني. 
 والجهد الوقت توفير. 
  بينها التنقل وسهولة األسئلة وضوح. 
 واالنتظار القلق من بدال   النفسية بالراحة المستخدمين يشعر االختبار نهاية يف الدرجة معرفة. 
  والطمأنينة الراحة إلى تؤدى وتنسيقها تنظيمها وجمال األسئلة ظهور. 
  فرد ألي بالتحي  الشعور من بدال   الدرجات تو ي  يف والمساواة بالعدالة المستخدمين شعور. 
  لمراجعتها حلها بعد لألسئلة للرجو  البرنامج يتيحه الذي لألسئلة المراجعة سهولة. 

 السرعة حيث من بالتقليدي مقارنة المبرمج النفسي المقياس خصائص ابرا  الدراسة هذه في نحاولو 
 مي ته الى اضافة لالستجابة والداف  والتصحيح، االستجابة أثنا  األخطا  نسبة وتدني ةوالدق المبذول والجهد

 .المطبق أو المعالج ايحا ات توفر وعدم المطبق من المستجيب تحسس عدم في

 :يليما  البرنامجونجد من ممي ات 

  واالستفتا ات والمقاييس والروائ  واالستبيانات االختبارات اجرا. 
 االنترنت أو الداخلية الشبكة أو الحاسوب على تركيبه يمكن. 
 الجوال الهاتف أو التابلت أو الحاسوب على االختبار اجرا  يمكن.  
 االمان مستوياتل المتعددة الصالحيات. 
 المنسقة والنتائج .....(و والمتوسط الصعوبة ومستوى الصدق مثل) االحصا ات انتاج. 
 ملفات شكل على ونتائجها االختباراتالمقاييس و  تصدير WORD.EXCEL.ACCESS.PDF. 
 والمستخدمين االسئلة واستيراد تصدير. 
 (.صور – اصوات -افالم) المختلفة الملتميديا ملفات دراجإب السماح 
 البيانات قواعد من مجموعة دعم .ACCESS.ORACLE. SQL 
 تقريبا االسئلة انوا  جمي  دعم. 
 صيغة دعم GPEG االسئلة في ادراجها يمكن التي التوضيحية والرسومات للصور. 
 امره ولي أو بالمختبر الخاص االلكتروني البريد إلى النتائج ارسال امكانية. 

 :سابقةال دراساتال

 البيئة على المقياس قنن Basic البيسك باللغة العربية بالغة لالكتئاب بك مقياس 6776 عويضة برنامج*
 البرنامج وحجمه والخط الشاشة ألوان ليختبر أسويا  شخصا عشرين من عّينة على البرنامج وطبق السعودية،

https://www.google.dz/search?biw=1360&bih=653&q=WORD.EXCEL.ACCESS&spell=1&sa=X&ei=YdaBVb--AcGiyAPMqIHQDQ&ved=0CBgQvwUoAA
https://www.google.dz/search?biw=1360&bih=653&q=WORD.EXCEL.ACCESS&spell=1&sa=X&ei=YdaBVb--AcGiyAPMqIHQDQ&ved=0CBgQvwUoAA
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 المستجيب فيض  خياراته م  السؤال شاشة كل تعرض أبيض، الخط ولون داكنة  رقا  شاشة 06 من يتكون
 ينتهي وعندما وتعليماته المستجيب بيانات على األولى الشاشة وتحتوي سؤال، لكل خمسة الى واحد من رقما

 .اكلينيكيا الفحص نتيجة تعرض والتي النفسي التقرير صفحة تظهر االستجابة من المستجيب

 االختبار ترجمة بعد األوجه، متعدد مينيسوتا ااا المستنصرية اختبار 6777 والصالحي الكبيسي برنامج*
 بيئة في مصمم بأنه عويضة برنامج على يتمي  أنه اال   برو فوكس برنامج باستعمال صدقه من والتأكد
 لبيانات حماية سرية ألرقام استخدامه الى اضافة الصوتية المؤثرات باستعمال التطوير قابلية م  وندوز

 في المستجيب نتائج مقارنة يمكن كما مختصرة نتائج وجود م  للمستجيب الحالة شرح وتفاصيل المستجيب،
 وأقل أدق المبرمج االختبار أن تبين والقلم الورقة باختبار مقارنته وبعد يلحظ مرتين، االختبار على االستجابة

 .السرعة متغير على للتدليل 6،66 داللة مستوى أعتمد فقد للسرعة وبالنسبة والقلم الورقة اختبار من كلفة

: حيث هدفت الدراسة إلى  مقيااس التوافاق النفساي وأثاره علاى بعاض المتغيارات سفيان صالص برنامج نبيل*
تصميم برنامج لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي بواسطة الحاسوب باللغة العربية على أسس علمية نفسية، 
وكذلك التعرف على درجة الفروق بين المستجيبين على المقياس المبرمج بالحاسوب ومقياس الورقة 

ة، والحساسية في اإلجابة عليه، وكذلك التعرف على درجة في السرعة والدقة والكلفة، ومستوى الجاذبي  والقلم
في السرعة والدقة   الفروق في التصحيح على المقياس المبرمج بالحاسوب ومقياس الورقة والقلم

مقياس التوافق النفسي واالجتماعي للشباب   هذه الدراسة عدد من األدوات وهيفي  استخدمت .والكلفة
من ) مقياس التوافق النفسي واالجتماعي للشباب الجامعيو  نسخة الورقة والقلم (الباحثمن إعداد ) الجامعي

توصلت الدراسة إلى أن استخدام المقياس المبرمج استبيان مفتوح مغلق،  النسخة المبرمجة (إعداد الباحث
و االستجابة وفي في سرعة االستجابة، في درجة الرضا واالندفا  نح  أكفأ من استخدام مقياس الورقة والقلم

متمي ا بارتفا  مستوى الدقة وتدني األخطا    عملية التحسس مما يجعل المقياس المبرمج أكثر مصداقية
 .إضافة إلى السرعة و الدقة في تصحيح المقاييس

 التقني المستوى تدني أن حيث من نجد أننا اال السابقين البرنامجين من الدراسة هذه في االستفادة تعد
 بنظام مقارنة جليا الفرق ويبر  Dos الدوس نظام تحت عويضة لدى المستخدمة بايسك فلغة رامج،الب لهذه

 الكبيسي برنامج وأما والجاذبية، والدقة السرعة و يادة المستجيب وراحة االمكانيات حيث من الويندو 
 اللغة، من كفا ة أقل البرنامج وبالتأكيد لغة وليس برنامج وهو برو فوكس ببرنامج مصمم فهو والصالحي

 بسهولة يحتضنه الذي البرنامج عن فصله امكانية لعدم اضافة

 في بينما سؤال لكل خمسة الى واحد من أرقاما يكتب ةعويض برنامج في المستجيب أن نالحظ
 أو بالماوس اال رار أحد يختار أن اال المستجيب على وما البرنامج العملية بهذه يقوم اعتمدناه الذي البرنامج
 .المستجيب لدى واالستمتا  والجاذبية والدقة السرعة في يؤثر مما السهم

http://arabpsynet.com/archives/op/OP.Sofiane.SoftPersScale.htm
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وتتسم العناصر الال مة والمطلوبة فقد كانت دراسة نموذجية  سفيان صالص برنامج نبيلاما دراسة 
وعدم ادراجه على قاعدة بيانات لبنا  مقياس الكتروني رغم بعض النقائص في البرنامج من حيث التصميم 

او الرجو  الى االسئلة لمفحوصين، وكذا اشتماله على عدة نوافذ ال تتيح للمستخدم السهولة في االجابة ل
 .للمراجعة

 :الدراسة أهداف

 :يلي ما الى الدراسة هذه تهدف

 السيطرة الدماغيةأنماط  برمجة(A.B.C.D)  رمعماصالص صعم من اعداد  نيد هيرمانوفق نظرية 
 .نفسية علمية أسس على العربية باللغة

 السرعة في والقلم الورقة ومقياس المبرمج المقياس على المستجيبين بين الفروق درجة على التعرف 
 .والحساسية الجاذبية، ومستوى والكلفة، والدقة

 السرعة في والقلم الورقة ومقياس المبرمج المقياس على التصحيح في الفروق درجة على التعرف 
 .الجاذبية ومستوى والكلفة، والدقة

 :الدراسة اشكالية

 .؟االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى السرعة في احصائية داللة ذات فروق توجد هل  .6
 ؟االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى الدقة في احصائية داللة ذات فروق توجد هل  .0
 طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى االستجابة صدق في احصائية داللة ذات فروق توجد هل .7

 ؟االستجابة
 ؟االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى الدافعية في احصائية داللة ذات فروق توجد هل .6
 ؟االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المصححين لدى السرعة في احصائية داللة ذات فروق توجد هل .6
 ؟االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المصححين لدى الدقة في احصائية داللة ذات فروق توجد هل .0

 

 :الدراسة فروض

  االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى السرعة في احصائية داللة ذات فروق توجد. 
  االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى الدقة في احصائية داللة ذات فروق توجد. 
 االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى االستجابة صدق في احصائية داللة ذات فروق توجد. 
 االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المستجيبين لدى الدافعية في احصائية داللة ذات فروق توجد. 
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 االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المصححين لدى السرعة في احصائية داللة ذات فروق توجد. 
 االستجابة طريقة لمتغير وفقا   المصححين لدى الدقة في احصائية داللة ذات فروق توجد. 

 :الدراسة مصطلحات

المعجم )إال  أن ه قد وردت في ( المختار في صحاح الل غة)ليس لها ذكر في كتاب  َهي َمنَ  إن  كلمة :لغة-1-1
على كذا أي سيطر عليه وراقبه وحفظه، وهيمن الطائر  َهي َمنَ ، و"قال آمين: المهيمن على فالن: "هكذا( الوسيط

 (.040 :، ص4002: مجمع اللغة العربية)    .(رفرف على فراخه: )على فراخه

 .هذا ولم يجد الباحث في معاجم الل غة التي إط ل  عليها أي تصريف للكلمة  

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين : قال اهلل تعالى

 . ...عليه فاحكم بينهم بما أنزل هللا ومهيمناً يديه من الكتاب 
 (.24 :سورة المائدة اآلية :القران الكريم)

 :اصطعح  إ

 (:Ned Herrmenn) هيرمان نيد نموذج السيطرة الدِّماغية وفق

 بعدد قاسةم   األربا  األخرى على عتمادهإ من أكثر ماغالدِّ  أربا  أحد على عتمادإلى اإل الفرد يلم   هي

 للهيمنة (Ned Herrmenn) هيرمان نيد مقياس على ماغمن الدِّ  قسمأو  رب  كل على قهاي حقِّ  التي الدرجات

 .(Herrmenn) هيرمان مقياس تطبيق نتيجة درجات أرب  الحصول على ويتم   ماغية،الدِّ 

ماغ ل بين نصفي الدِّ ماث  ت  مفهوم الال  أي السيطرة الدِّماغية  أن  : يرى محمد عبد الرحمن الشقيراتو 
السيطرة مفهوم  أم ا األيسروالنصف  األيمنبين النصف  والمورفولوجية الفسيولوجيةالفروق  إلىشير ي  و 

لغة ال أن  ماغ في التخصص الوظيفي وعندما نقول الفروق بين نصفي الدِّ  إلىالسيادة فيشير  أوالدِّماغية 
 .غةبالنسبة لل   األيمنعلى  األيسرللنصف  هيمنة أوهناك سيادة  أننقول  فكأن نا األيسرمتمرك ة في النصف 

 (.111: ص: محمد عبد الرحمن الشقيرات)

 أو األيسر الكرويين أحد النصفين إستخدام" :هيالسيطرة الدِّماغية  أن آخرون و مراد أحمد صعم يرى و

 (.110:، ص1982 ،وآخرون  أحمد صعم مراد) "السلوك أو العقلية العمليات في معا كليهما أو األيمن
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 (2009): بشارة سليم موفقو  العلوان فعم أحمدها عرفوي

 الفرد ميل أي الفرد وتصرفات سلوكات في مبالتحك   أنصاف الدِّماغ أحد  تميِّ السيطرة الدِّماغية  بأن   "

 (.141:، ص العلوان فعم أحمد) ".اآلخر من أكثر ماغالدِّ  نصفي أحد على عتمادإلا إلى

 Ned) هيرمددددان نيددددد نمددددوذج وفددددق( A.B.C.D)التعريددددف االجرائددددي ألنمدددداط الهيمنددددة الدماغيددددة 

Herrmenn:) األرباا   علاى عتماادهإ مان أكثار ماغالادِّ  أرباا  أحاد علاى عتماادإلاى اإل الفارد يالم   هاي
 نيدد مقيااس علاى ماغمان الادِّ  قسامأو  ربا  كال علاى قهااي حقِّ  التاي الادرجات بعادد قاساةم   األخارى
 تطبيااق نتيجااة درجااات أرباا  الحصااول علااى الدِّماغيااة، ويااتم   للهيمنااة (Ned Herrmenn) هيرمددان
 (.Herrmenn) هيرمان مقياس

 :(A.B.C.D)أنماط الهيمنة الدماغية  لمقياس الكمبيوترية البرمجية 

 من المستجيب فيجيب، (A.B.C.D)أنماط الهيمنة الدماغية  انماط مقياس أسئلة البرنامج يعرض
 قاعدة في االولية البيانات وادخالالتصحيح  عملية االجابات معالجة برنامج ويتولى العرض شاشة خالل
 .بيانيا وتمثيلها المئوية والنسبة والمتوسط الدجة حساب م  الشاشة على النتيجة وتعرض البرنامج بيانات

 :الدراسة عينة

للسنة الجامعية  )الثاني المستوى( النفس علم قسم الجامعة طلبة من مجموعة على الدراسة طبقت
 العينة صفت حتى الدراسة في المشاركة في رأيهم أخذ تم أن بعد عشوائية بطريقة مختارين 0666-0666
 .)طالبة وعشرون طالبا   عشرون( وطالبة طالبا أربعين على

 .جامعة المسيلة أساتذة من 63 سبعة عددهم بلغ فقد المصححين عّينة وأما

 :الدراسة أدوات

 :التالية األدوات الدراسة هذه في طبق

 .والقلم الورقة نسخة ااا الباحث اعداد من (A.B.C.D)أنماط الهيمنة الدماغية  انماط مقياس .6
 .المبرمجة النسخة ااا الباحث اعداد من، (A.B.C.D)أنماط الهيمنة الدماغية  مقياس .0
 بعد عليه يجاب ثم للتطبيقين للمستجيب المستغرق ال من عليه يسجل ومغلق مفتوح استبيان .7

 .االستجابتين في وانفعاالته ومشاعره تفضيله في المستجيب رأي على خالله من ونحصل التطبيقين

 :والقلم الورقة دد (A.B.C.D)أنماط الهيمنة الدماغية  انماط مقياس أسئلة مقياس :أوال  
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 HBDI):) ماغيةالدِّ  للسيطرة هيرماننيدمقياس 

  د هيرمانين :الخاص با (H.B.D.I) ماغيةالدِّ  الهيمنةنماط أعتمد الباحث على مقياس إ 

(Herrmann.1976) نيد هيرمانمقياس  في ستشاريا  مدرب و وهو  ارمَ ع  عم م  ص صَ ال  صَ  :من إعداد 
(Herrmann)  نيد هيرمانأرب  أبعاد حسب نموذج مو عة على  بند( 65)ن هذا المقياس من تكو  يو 
(Herrmann)  الذي يتضمن أرب  أبعاد(D.C.B.A)  (ال .نعم)وأمام كل عبارة إجابتين.  

 :أبعاد المقياس

  األولالبعد (A) :656656616756.26.463163563365465.616.65. 

  البعد الثاني(B) :6.6746776736.16.66.763463.63165265665165. 

  البعد الثالث(C) :6666367167.6.36.1632637635651655646763. 

   البعد الراب(D) :676726766756716.56..6.56366556576536266. 

دنا بمعلومات قيمة م بحيث يمكن تذكره بسهولة عن طريق األرقام واأللوان كما ي وِّ مصم  وهذا المقياس 
،  متوا ن من حيث العمق والسهولةو ن   وملو  م ومرم  ه سري  ومرق  إضافة إلى أن  ، ماغ عن النمط المهيمن على الدِّ 

  ( .نعم، ال)على االجابتين ( 51،6)حيث تعطى العالمة 

قطة الخاصة بالتفضيل الل  HBDI) )ماغية لهيمنة الدِّ ل (Ned Herrmenn) هيرماننيدمقياس  دويحدِّ 
منطقة رب  اليسار : وهي مترابطة مناطقماغ إلى أرب  الدِّ ( هيرمان)جابة على األسئلة ويقسم الذهني بعد اإل

ومنطقة رب  اليمين السفلى  B)) السفلى ولونها أخضر وسماها منطقة رب  اليسار(A)  لونها أ رق وسماهاو األعلى 
معينة  بطريقة وكل منطقة تختص (D) سماهاو ومنطقة رب  اليمين العليا و لونها أصفر  (C) ولونها أحمر وسماها

النتائج ، التقييم، التركي  ،األرقام ،البياناتالحقائق  ،التحليل: تختص باِ  (A) لعمل العقل؛ فمثال  المنطقة ال رقا 
 النظام إدارة ،الترتيب الطرق واألساليب ،الصيانة ،التفاصيل ،التنفيذ اإلجرا ات :تختص باِ  (B) الخضرا و المنطقة 

 ،اآلخرين المشاعر العواطف العالقات م : تختص باِ  (C) الحمرا  والمنطقة الوقت االنضباط األمن والسالمة
تختص   (D)والمنطقة الصفرا  الحسية البديهة االهتمام باإلنسان ،الرعاية ،التعامل م  اآلخرين المعاني اإلنسانية

التجارب  ،المتعددة االستكشاف الخياراتو  التصوراتو  النظرة الشاملة التفكير اإلبداعيو اإلستراتيجي التفكير: باِ 
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، وهناك منطقة واحدة أو يماغ الكلِّ الدِّ سويا  لتشكل  الطرائق األرب  تعمل وعليه فإن  ، البديهة االبتكار اإلبدا 
 . أكثر تكون غالبة أو مهيمنة

 :(HBDI)ماغية الدِّ  الهيمنةرية لمقياس ت  الخصائص السيكوم  
 :دقالص  
 (Interned validity): اخلي ساق الد  اإلتِّ 

رتباط التوافق بين درجة العبارة الواحدة إعامل ستخدام م  إيتم التأكد من الصدق البنائي في المقياس الحالي ب
، وبين درجة العبارة الواحدة والدرجة الكلية للمحور الذي يتضمنها من  والدرجة الكلية للمقياس من ناحية

تم التحقق من وقد  بين أبعاد المقياس المختلفة من ناحية ثالثة رتباطحساب مصفوفة اإل ، ثم   ناحية أخرى
  . بين درجة كل بند والدرجة الكلية للبعد (Person) بيرسونتباط ر عامل اإلتمت  المقياس وذلك بحساب م  

 . (HBDI)ماغيةالدِّ  الهيمنةمقياس  أبعادرتباط بين يمثل مصفوفة معامل اإل  (01: )رقم جدول

الهيمنة مقياس  األبعاد
 الدماغية

A B C D 

الهيمنة مقياس 
 الدِّماغية

5     

A 1.42 5    

B 1666 1623 5   

C 1646 1626 1644 5  

D 1621 162. 1627 1625 5 

 (.0001)دال إحصائيا  عند مستوى *      

تشير إلى داللتها اإلحصائية  رتباطعامالت اإلم م  جمي  قي   أن   (15:)ضح من الجدول السابق رقميت  
ويكشف  اخلي للمقياسعلى التجانس الد   ا يدل  متماسكة، مم   المقياس بنود وهذا يعني أن  ( 1615)عند مستوى 

ها األدنى في حدِّ ( 1666)رتباط بين أبعاد المقياس نفسها تراوحت بين عامالت اإلقيمة م   عن أن   علىالجدول 
رتباط بين أي بعد من أبعاد المقياس معامالت اإل وأن  تنظيم الذات ين بعد ها األعلى بفي حدِّ ( 1621)

ة للمقياس ها األعلى بين بعد والدرجة الكلي  في حدِّ ( 1625)ة لجمي  أبعاد المقياس تراوحت وبين والدرجة الكلي  
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ة ق  اسِ ن  ت  وهذا يشير إلى أبعاد المقياس م  ( 1615)ذات داللة إحصائية عند مستوى  رتباطجمي  معامالت اإل وأن  
 . مفرداته متماسكة وأن  

 :اتيالصدق الذ  

وبعد حساب الث بات  كما أشرنا سابق ا بأن الِصدق الذ اتي هو الجذر التربيعي لمعامل ثبات المقياس
 . وعليه فالمقياس صادق ذاتيا 1611 : إذن فالِجذر التربيعي يساوي 1.23: والذي كان يساوي

 

 

 

  (Reliability):  الثبات
عادة التطبيق  :التطبيق وا 

 إعادة تم   أن بعد وذلك التطبيق إعادة بطريقة (H.B.DI) مقياس أنماط الهيمنة الدِّماغيةثبات  حساب تم  

 بيرسون م عامل وبتطبيق اإلستطالعية الدراسة عينة على لاألو   تطبيقه من أسبوعين مرور بعد المقياستطبيق 
(Person)   اليالت   الجدول في نةالمدو   النتائج على لناتحص:  

 .بيرسون  إرتباط عاملم   الثبات بإعادة التطبيق بإستخدام ضصو ي( 02) :رقم جدول خعل من

 
 عند ادال إحصائي  وهو  1627 :اب المقدر بيرسون  إرتباط عاملم   أن   ضحيت    (13) :رقم جدول خالل من

 ( H.B.DI)مقياس أنماط الهيمنة الدِّماغية  بثبات كمح  ال يمكن وبالت الي مرتف  اإلرتباط عاملفم   وعليه 0.01
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 :(Cronbach Alpha)طريقة التباين بإستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

مقياس أنماط معامل ثبات  لإليجادوذلك  ( (Alpha Cronbachلفا كرونباخأستخدم الباحث طريقة إ
 . (HBDI)الهيمنة الدِّماغية 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     18.0              

Alpha =    0.5280 

 

لمقياس أنماط الهيمنة   كرومباخ αحيث بلغت قيمة  ، الكمية لمقياس كرومباخ αبحساب م عامل 
مم ا يدل على أن  مقياس أنماط الهيمنة الدِّماغية  α  =1642بند با  65المؤلف من  (HBDI)الدِّماغية 

(HBDI)  ثابت. 

  (Split-Half Coefficient): التجزئة النصفية
سبيرمان جا  التقدير على م عامل اإلرتباط بين ِنصفي المقياس وذلك بحساب م عامل اإلرتباط 

وهذا يدل ( 16212)بين النصفين وقد و جد أن م عامل الث بات الكلِّي بعد التصحيح يساوي  (Sperman)براون
 .على أن المقياس يتمت  بدرجة عالية من الث بات 

 :راسةألدوات الدِّ ة ي  ر  ت  السيكوم   لمختلف الخصائص ملخص

 .وأنماط السيطرة الدماغيةأنماط التفكير  لمقياسيلخص مختلف الخصائص السيكومترية ( 01) :الجدول رقم

الخصائص 
مقياس أنماط  ختباراإل السيكومترية

 .التفكير
مقياس أنماط 
 الداللة الهيمنة الدماغية

 دددددقالص  

 جيد / %100-%40 صدق المحكمين

 دال 00.0 0044 اإلتساق الداخلي

 دال .01. 2041 المقارنة الطرفية
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ت بالشروط السيكومترية لالختبار ف  أو  قد راسة الدِّ  تاو أد أن   (.1: )من الجدول السابق رقمستنتج ن
وهذا ما يوضحه الجدول السابق من حيث الِصدق والث بات ويمكن اإلعتماد  ي بأغراض الدراسةفِ ها ت  د، وأن  الجيِّ 

 .عليها 

 :المبرمج المقياس صدق

 منها تأكد الذي والقلم الورقة مقياس فقرات نفس فهي وثابتة صادقة ومجاالته المقياس فقرات تعد
 والصدق عامة بصورة البرنامج في المحتوى صدق الباحث أعتمد فقد البرنامج يخص لما وبالنسبة الباحث
 عامة بصورة البرنامج على والحكم لالطال  النفس علم في الخبرا  بعض على عرضه خالل من الظاهري
 من اناث وخمسة ذكور خمسة أفراد 66 من مكونة استطالعية عينة على طبق، و وتعليماته وخطوطه وألوانه
 .استخدامه وسهولة فقراته فهم حيث من بدائية مشكالت أي من خلوه من النفس للتأكد علم قسم طلبة

 :التجريبي التصميم
 :األول التصميم

 يطبق تجريبية والثانية والقلم، الورقة مقياس عليها يطبق ضابطة األولى مجموعتين الى الطلبة قسم
 .األخطا  بعدد والدقة بالدقيقة ال من حيث من التطبيقين بين الفرق يحسب ثم المبرمج، المقياس عليها

 :الثاني التصميم
 المقياس استخدمت التي والمجموعة والقلم، الورقة مقياس أستخدمت التي المجموعة على طبق
 في والقلم الورقة ومقياس المبرمج للمقياسين استخدامها في مجموعة كل بين الفروق يحسب ثم المبرمج،
 .والحساسية والتفضيل الدافعية

 :الثالث التصميم
 المستجيبين اجابات عليهم و عت التصحيح في خبرة ذوي األساتذة من مصححين عشرة اختيار تم

 أن الى التصحيح بعملية فقاموا التصحيح طريقة لهم وشرح التصحيح نموذج م  والقلم الورقة مقياس على

 دال 00.0 0044 الصدق الذاتي

 بددداتالث  

إعادة تطبيق 
 ختباراإل

 دال 0042 00.1

 دال 0044 0004 لفا كرومباخامعامل 

 دال .004 0042 التجزئة النصفية
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 في البداية وكانت السادسة الورقة بداية من التصحيح في ال من حساب بداية كانت الخامسة الورقة من انتهوا
 تصحيح بين الفرق حسب ثم األخطا ، وحسبت الباحث قبل من أخرى مرة األوراق صححت ثم واحد، وقت

 في الفرق حيث من وذلك والبرنامج المصححين خالل من والقلم الورقة ومقياس البرنامج بواسطة آليا المقياس
 .األخطا  بعدد والدقة بالدقيقة ال من في التطبيقين

 

 

 

 

 

 :النتائج
 .على أسس علمية نيد هيرمان: ددالسيطرة الدماغية لانماط تم تصميم برنامج مقياس  :أوال

 :المبرمجةالنسخة  –انماط التفكير االنظمة التمثيلية مقياس 
 :يلييحتوي على نفس مجاالت مقياس الورقة والقلم ونو  وعدد الفقرات ونصف هذا البرنامج كما 

تعاارض هااذه الشاشااات كلمااة الساار للاادخول وعنااوان البرنااامج والتعليمااات  ةشاشاا 60 ماانيتكااون البرنااامج 
وعرضااها ماا   بشاشااة مسااتقلة وتفسااير النتااائج اساائلة 66حيااث يعاارض كاال  70وبيانااات المسااتجيب واألساائلة 

 .المستخدمينقاعدة بيانات تشمل كل المفحوصين م  التمثيل البياني للنتائج لكل فرد او لمجمو  

 :للمستجيبوصف البرنامج الظاهر 
 وبهااا اساام المقياااس ومصاامم البرنااامج بيضااا تشااغيل البرنااامج تظهاار الشاشااة األولااى بخلفيااة  عنااد-6

 ر لبااد  االجابااة علااى المقياااس وهناااك  ر اخاار خاااص باادخول الماادير فااي وسااط والتعريااف بالمقياااس 
رقم الجلوس  ولية حول المستخدم مثلالبيانات االكافة كتابة االنتها  من بعد و ، عن طريق كلمة السر

ID تلقائيا تظهر الشاشة الثانية االسم واللقب والسن والجنس تاريخ اليوم. 

فاي الشاشاة الثانياة ذات الخلفياة بااللون األ رق مفااتيح علاى يساار الشاشاة بااللون الرماادي  ويظهر-0
 :كالتاليووظائفها 

المجموعااة االولااى ماان شاشااة  حالااة الضااغط عليااه ينتقاال البرنااامج إلااى الشاشااة الثالثااة ليعاارض وفااي :ابدددا –أ 
ذا اختااار  ،لكاال سااؤال (، النعاام)وهااي  تثالثااة خياااراالمقياااس باااللون األباايض ماا  عاارض مسااتطيل بااه  اساائلة وا 
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المجوعااة ينتقاال البرنااامج إلااى عاارض  االساائلة العشاارة االولااىالمسااتجيب واحاادا  ماان هااذه الخيااارات إجابااة علااى 
، ثام تظهار مجموعاةفي الشاشة الثانياة ما  عارض مساتطيل الخياارات وهكاذا يساتمر البرناامج إلاى أخار  الثانية

 . وتفسيرها وعرضها على األسئلة االجاباتشاشة ثالثة تعرض نتائج 

وفااي هااذه الصاافحة كافااة البيانااات المتعلقااة بالمسااتجيبين وبكاال دقااة حيااث تشااتمل علااى : صددفحة المدددير –ب 
علااى المقياااس ماا  بياناااتهم االوليااة ونتائجااه فااي المقياااس  المسااتخدمينقاعاادة بيانااات تجماا  فيهااا نتااائج كاال 

ضااغط علاى هاذا الاا ر إظهاار مسااتطيل فاارغ يطلااب كتاباة اساام  وتوجااد كاذلك خانااة البحاث اذوعرضاها بيانياا 
كال البياناات المتعلقاة ساابقا ، فيعارض  المخ ناة فاي قاعادة البيانااتالشخص الذي تريد أن تبحث عان نتائجاه 

 .بالمستجيب 

 .عن طريق ضغط هذا ال ر يتم الخروج من هذا البرنامج   : خروج –ج 

 الالحااااق كالحااااذف، والسااااجل السااااابق، والسااااجل هناااااك ا رة أخاااارى تااااؤدي خاااادمات ثانويااااة
 .و ر االنتقال بين الصفحات االخرى والتعديل واالضافة

لتأكددد مددن أفضددلية المقيدداس المبددرمج علددى مقيدداس الورقددة والقلددم مددن حيددث السددرعة فددي التطبيددق ول :ثانيددا  
 :المذكورة الفروضعرض نتائج البحث في ضوء  وفيما يلي والتصحيص والدقة والحساسية والتفضيل

فدي السدرعة لددى المسدتجيبين وفقدا  لمتغيدر طريقدة توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية : الفرض األول -  5
 االستجابة

متوسطي المجموعتين وانحرافاتهما المعيارية وحساب درجات الفروق بين المجموعتين باستخدام  تم حساب    
 .يوضح ذلك( 7)لعينتين مستقلتين والجدول  "ت"اختبار 

 اإلجابة بين مجموعتي المستجيبين يوضص داللة الفروق في سرعة( 04)جدول 

 الداللة
القيمة 
 التائية

باستخدام برنامج 
 الحاسوب

 باستخدام الورقة والقلم

االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 المتوسط

.000 -11.78 5.5 66.9 2.8 02.8 

بااااين   6.666 <داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى   أن هناااااك فااااروق ذات( 66)  يتضااااح ماااان الجاااادول
المجماااوعتين فاااي سااارعة اإلجاباااة ومااان النظااار فاااي متوساااطي المجماااوعتين يتباااين أن الفااارق لصاااالح المجموعاااة 
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فااااي ساااارعة اسااااتجابة   التجريبيااااة، وهااااذا يعنااااي أن المقياااااس المباااارمج أكفااااأ ماااان اسااااتخدام مقياااااس الورقااااة والقلاااام
 . المستجيب على المقياس

حصددائية فددي الدقددة لدددى المسددتجيبين وفقددا  لمتغيددر طريقددة توجددد فددروق ذات داللددة إ: الفددرض الثدداني -  7
 االستجابة

متوسطي المجموعتين وانحرافاتهما المعيارية وحساب درجات الفروق باين المجماوعتين باساتخدام  حسابتم    
 .يوضح ذلك( 66)اختبار ت لعينتين مستقلتين والجدول 

 

 

 

 

 بين مجموعتي المستجيبينيوضص داللة الفروق في دقة االستجابة   (05)جدول 

 الداللة
القيمة 
 التائية

باستخدام برنامج 
 الحاسوب

 باستخدام الورقة والقلم

االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 المتوسط

.000 - 4.42 0.57 6.30 2.01 7.40 

باااااين   6.666  <داللاااااة إحصاااااائية عناااااد مساااااتوى   أن هنااااااك فاااااروق ذات( 66)يتضاااااح مااااان الجااااادول 
ومان النظار فاي متوساطي المجماوعتين يتباين أن الفارق لصاالح المجموعاة التجريبيااة ، المجماوعتين فاي الدقاة، 

وهااذا يعنااي أن اسااتخدام البرنااامج أكفااأ ماان اسااتخدام مقياااس الورقااة والقلاام ماان حيااث الدقااة وقلااة األخطااا  فااي 
 . استجابة المستجيب

إحصائية في الدافعية لدى المسدتجيبين وفقدا  لمتغيدر طريقدة م توجد فروق ذات داللة : الفرض الثالث-  1
 :االستجابة

تاااام اسااااتخراج متوسااااطي المجمااااوعتين وانحرافاتهمااااا المعياريااااة وحساااااب درجااااات الفااااروق بااااين المجمااااوعتين     
 .يوضح ذلك( 66)باستخدام اختبار ت لعينتين مترابطتين والجدول 
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 االستجابة بين مجموعتي المستجيبين لعينة مترابطةيوضص داللة الفروق في دافعية ( 06)جدول 

 الداللة
القيمة 
 التائية

 باستخدام الورقة والقلم باستخدام برنامج الحاسوب

االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 المتوسط

.002 3.58 .696 1.55 6.68 0.46 

بين المجماوعتين ,  002. عند مستوى داللة إحصائية  أن هناك فروق ذات( 60)  يتضح من الجدول
 .القبلية والبعدية في درجة الرضا واالندفا  نحو االستجابة لصالح االستجابة للمقياس المبرمج

لددددى ( التحسدددس أو الخجدددل)توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي الحساسدددية : الفدددرض الرابدددع -  7
 .المستجيبين وفقا  لمتغير طريقة االستجابة

اسااااتخراج متوسااااطي المجمااااوعتين وانحرافاتهمااااا المعياريااااة وحساااااب درجااااات الفااااروق بااااين المجمااااوعتين تاااام     
 .يوضح ذلك( 60)باستخدام اختبار ت لعينتين مترابطتين والجدول 

 .بين مجموعتي المستجيبين  يوضص داللة الفروق في الحساسية( 07)جدول  

 الداللة
القيمة 
 التائية

 باستخدام الورقة والقلم باستخدام برنامج الحاسوب

االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 المتوسط

.000 4.82 .516 1.55 6.52 0.46 

بااين (  6.666)< داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى   أن هناااك فااروق ذات( 63) يتضااح ماان الجاادول
لصاااالح المجموعاااة المجماااوعتين فاااي التحساااس، ومااان النظااار فاااي متوساااطي المجماااوعتين يتباااين أن الفااارق 

 .التجريبية، وهذا يعني أن استخدام البرنامج أكفأ من استخدام مقياس الورقة والقلم

توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي السدددرعة فدددي التصدددحيص بدددين البرندددامج : الفدددرض الخدددامس-   1
 .والتصحيص بالورقة والقلم

سااب درجااات الفاروق باين الطاريقتين باسااتخدام تام اساتخراج متوساطي الطااريفتين وانحرافاتهماا المعيارياة وح    
 .يوضح ذلك ( 08)اختبار ت لعينتين مستقلتين والجدول 
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 يوضص داللة الفروق في السرعة في التصحيص بين طريفتي التصحيص( 04)جدول 

 الداللة
القيمة 
 التائية

 باستخدام الورقة والقلم باستخدام برنامج الحاسوب

االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 المتوسط

0.000 11.72 0.00 0.56 3.48 14.90 

باين الطاريقتين  6.666< داللاة إحصاائية عناد مساتوى  أن هنااك فاروق ذات( 08) يتضح من الجادول
فااي التصااحيح، وماان النظاار فااي متوسااطي الطااريقتين يتبااين أن الفاارق لصااالح طريقااة المقياااس المباارمج، وهااذا 

 .البرنامج في التصحيح أكفأ من استخدام مقياس الورقة والقلميعني أن استخدام 

فدي التصدحيص بدين الطدريقتين الورقدة  توجد فروق ذات داللة إحصدائية فدي الدقدة: الفرض السادس -   6
 .والقلم والمقياس المبرمج

الطاريقتين باسااتخدام تام اساتخراج متوساطي الطااريقتين وانحرافاتهماا المعيارياة وحسااب درجااات الفاروق باين     
 .يوضح ذلك( 67)اختبار ت لعينتين مستقلتين والجدول 

 يوضص داللة الفروق في الدقة في التصحيص بين طريقتي التصحيص(  09) جدول 

 الداللة
القيمة 
 التائية

باستخدام برنامج 
 الحاسوب

 باستخدام الورقة والقلم

االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 المتوسط

0.004 3.25 0.00 0.00 1.75 1.80 

باين الطاريقتين ( 6.66) <داللاة إحصاائية عناد مساتوى  أن هنااك فروقاا ذات( 67) يتضح من الجادول
في الدقة وقلة األخطا ، ومن النظر في متوسطي الطريقتين يتبين أن الفرق لصالح المجموعة التجريبية  وهذا 

 .من استخدام مقياس الورقة والقلم في الدقة وقلة األخطا  افضليعني أن استخدام المقياس المبرمج 

 :تفسير النتائج 

ياااس المباارمج بواسااطة الحاسااوب مقارنااة بمقياااس الورقااة والقلاام بعااد أن تشااير النتااائج إلااى أفضاالية المق
 :أثبتت الفرضية المتجهة، و يمكن مناقشة النتائج كل على حدة فيما يلي 
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هناك فروقا بين المقياس المبرمج ومقياس الورقة والقلم فدي سدرعة االسدتجابة  : الفرض األول-5
رغم توحد الفقرات لكان يبادو أن الفارق باين المقياساين هاو وضاوح الخاط ذو  لصالص المقياس المبرمج

اللااون األباايض وخلفيااة الشاشااة ذات اللااون الااداكن فااي المقياااس المباارمج وكااذلك حجاام الخااط المجساام 
الكبيار، علااى عكااس مقيااس الورقااة ذو الخااط الصاغير الااذي تااؤثر علياه عمليااة التصااوير واالستنسااا ، 

ت في عملياة الكتاباة والتأشاير فاي ورقاة اإلجاباة المساتقلة، كماا أن تنقال البصار إضافة إلى توفير الوق
ماان سااؤال إلااى آخاار وماان ورقااة إلااى أخاارى بينمااا فااي الحاسااوب يااأتي السااؤال تلقائيااا فااي نفااس مكااان 

الخاتالف   (6777) الكبيسدي والصدالحيالسؤال األول وبخط كبير، وتختلف هذه الدراسة ما  دراساة 
 (.6773) القعود والسيدنبيل صالص سفيان و البرنامجين ويتفق هذا م  دراسة 

هناك فروقا بين المقياس المبرمج ومقياس الورقة والقلم في دقة اإلجابدة وقلدة  :الفرض الثاني- 0
حيث تم حساب األخطا  من خالل خدوش المستجيبين والتأكد من المستجيبين أنفسهم وكان  األخطاء

ته فاااي خاناااة غيااار الخاناااة التاااي يقصااادها اب األخطاااا  الرئيساااية هاااي أن يضااا  المساااتجيب تأشاااير أسااابا
الحتياجه لبذل جهد في التركي  على الخانة المناسابة باين الخاناات المتراصاة أماماه فاي ورقاة اإلجاباة 

إلاى  وهذا يؤثر أيضا على سرعة االستجابة، وبالنسبة لألخطا  في المقياس المبرمج فهي قليلة وتعاود
 .تسر  المستجيب في اإلجابة ثم يريد التراج  يسمح البرنامج له بذلك

هنددداك فروقدددا بدددين المقيددداس المبدددرمج ومقيددداس الورقدددة والقلدددم فدددي صددددق  :الفدددرض الثالدددث-7
ويعود هاذا الصادق أن بعاض األسائلة تحارج المساتجيب أثناا  :  لصالص المقياس المبرمج  االستجابة

لقلم والتي تكون إجابة الفقرة معروضاة أماام الفااحص، بينماا فاي المقيااس إجابته على مقياس الورقة وا
نمااا مجمااو  درجاتهااا فااي مجموعااات ومجاااالت ويعلاام  المباارمج ال يعاارف الفاااحص إجابااات الفقاارات وا 

الكبيسدددددددي المساااااااتجيب باااااااذلك مااااااان خاااااااالل التعليماااااااات، وتتفاااااااق هاااااااذه النتيجاااااااة مااااااا  األدب الساااااااابق 
 (.5991: عويضة  5999 والصالحي

هنددداك فروقدددا بدددين المقيددداس المبدددرمج ومقيددداس الورقدددة والقلدددم فدددي الدافعيدددة  :الفدددرض الرابدددع- 6
، ومان أساباب لعستجابة على المقياس المبرمج أكثدر مدن مقيداس الورقدة والقلدم والجاذبيدة والمتعدة

ذلك استخدام الحاسوب كطريقة جديدة وسهلة ال تتطلب جهدا في الكتابة والتنقل بين الاورق واألساطر 
اسااتخدام القلاام، كمااا أن ساامعة الحاسااوب جياادة وكااون المسااتجيب باادأ بالتعاماال معااه فااإن ذلااك يجعلااه و 

سعيدا  كما صرح معظم المستجيبين، إضافة إلى جمال الخاط وحجماه وألاوان الشاشاات الخلفياة وتكفال 
 .الحاسوب بالتنقل من صفحة إلى أخرى بنفسه وبسرعة غير ملحوظة

ا بدددين المقيددداس المبدددرمج ومقيددداس الورقدددة والقلدددم فدددي سدددرعة هنددداك فروقددد :الفدددرض الخدددامس- 6
ولعال هاذه النتيجاة تكااد تكاون واضاحة مان خاالل معرفتناا لقادرة  لصالص المقياس المبدرمج  التصحيص
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والتخا ين فاي  الحاسوب بل إن الهدف األول من تصميم البرامج لهاذه المقااييس هاو سارعة التصاحيح،
نحاان بصاادد ولكاان  ،هولة والتعاماال ماا  النتااائج باااي صاايغة كانااتقاعادة بيانااات يمكاان الرجااو  اليهااا بساا

مناقشااتنا لدرجااة الفاارق ولاايس للفاارق نفسااه هااو األهاام هنااا لنسااتطي  التعاارف بدقااة علااى هااذه الدرجااة فااي 
فقاااد أتضاااح أن التصاااحيح ال يساااتغرق وقتاااا  ياااذكر فاااي تصاااحيح البرناااامج بينماااا يساااتغرق وقتاااا   الفاااروق
ونالحااظ هنااا أن الوقاات المسااتغرق لاايس قلاايال دقيقااة بعااد تصااحيح عاادد ماان األوراق،  6,76  بمتوسااط

مقابل لحظات على اعتبار أن أقل من الثانية ال نستطي  قياساه فاي األوضاا  العادياة، فمااذا لاو كاان 
دقيقاة  676عدد األوراق المصححة أكثار مان ورقاة فسايكون الوقات المساتغرق لكال مائاة ورقاة يسااوي 

ذا لاادى باحااث مااا بحااث عينتااه  2.27  وتساااوي فإنااه يحتاااج أليااام ال تقاال عاان ، فاارد( 666)ساااعة وا 
 .ساعات في اليوم مقابل ثوان بالبرنامج 7بمعدل  ساعة 66

هنداك فروقدا بدين المقيداس المبدرمج ومقيداس الورقدة والقلدم فدي الدقدة فدي : الفرض السدادس -  0
بالدقااة  الحاسااوب هااو تعاماال ماا  آلااة تتصااف أن التعاماال ماا :  لصددالص المقيدداس المبددرمج  التصددحيص

الثبات ولكن وضحت لنا هاذه النتيجاة األخطاا  التاي وقا  فيهاا المصاححون فاي مقيااس الورقاة والقلام و 
وأن هذه الفروق ليسات بسايطة تعاود إلاى الصادفة بال تتكارر بصاورة طبيعياة مرتبطاة بطبيعاة اإلنساان 

دقيقة إضافة إلى المتغيرات األخرى في تركيباه  66 الذي يفقد التركي  المتواصل في مدة ال ت يد على
البيولوجي والسيكولوجي، كما أنه من األجدر ترك العمليات الروتينية للحاسب ليتفرغ اإلنسان لعمليات 

 .التفكير واالبتكار

 :المدراجدددع

 المراجع العربية

رة الكمبيوتر الكمبيوتر والطبيب، حضا 0666أبو السعود، عبد اللطيف وأبو السعود، منى  .6
 .أبريل، و ارة األعالم، الكويت66واالنترنيت، كتاب العربي، الكتاب األربعون، 

 .0666 غ ة،فلسطين،  اإلسالمية، ، الجامعة6التربوي، طالبحث : االغا .0
 .المرج  في علم النفس، دار الفكر العربي، القاهرة 6726جالل، سعد  .7
أثر برنامج استخدام الحاسب اآللي فى تنمية التفكير : 0666 حسين، محمد عبد الهادى .6

االبتكارى لدى األطفال، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين 
 .شمس

 .دار هايتيه: القاهرة. الحاسب اإللكتروني للصف الثانوى: 6722رشوان، فوقية  .6
 ، 6777لتربوي، ديوان المطبوعات الجامعية الج ائر، اإلحصا  النفسي وا:عبد الحفيظ مقدم  .0
 اإلحصا  النفسي والتربوي، ديوان المطبوعات الجامعية ،الج ائر، : 6777عبد الحفيظ مقدم .3
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، دار غريب، القاهرة ، ب  6سيكولوجية االتجاهات ، ط: عبد اللطيف خليفة وهبد المنعم شحاتة  .2
 .س 

، دار بن ح م ، بيروت ،  1، ط6لغوية العصبية  ،جالبرمجة ال: 2005عبد الناصر ال هراني .7
 . لبنان 

: القاهرة. تحديث وسائل تعلمنا بالتكنولوجيا الصغيرة يرؤية ف6776عثمان، مصطفى وعثمان، أمينة  .66
 .اليوسف الجديدة مطاب  رو 

  .، دار المسيرة 6علم النفس المعرفي ، ط: 0666عدنان يوسف العتوم .66
تصميم برامج أللعاب الكمبيوتر الرياضية كأسلوب لتنمية اإلبتكار : 6776على، محمود محمد  .60

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة . الرياضى لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسى
 .عين شمس

كتئاب وتقنينها نسخة مبرمجة على حاسوب باللغة العربية من مقياس بك لال 6776عويضة، محمد  .67
نوفمبر ااا ديسمبر السنة  _أكتوبر 70على عينة سعودية من المنطقة الشرقية، مجلة علم النفس، العدد 

 .التاسعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب
، مكتبة اإلشعا  الفنية 6أسس ومبادئ البحث العلمي، ط: فاطمة عوض صابر ومرفت علي خفاجة .66

0660.  
سيد علي جوارنه أثر التعلم بواسطة الحاسوب في تنمية الفكر االبداعي لدى القعود، ابراهيم وال .66

يناير، السنة  0طالبات الصف العاشر األساسي في مبحث الجغرافيا، مجلة دراسات مستقبلية، العدد 
 6773 .األولى، مرك  دراسات المستقبل، جامعة أسيوط

الجتماعي لدى األحداث الجانحين الكبيسي، عبد الكريم عبيد جمعة قياس التكيف الشخصي ا .60
 6722 .كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية )غير منشورة(أطروحة ماجستير وعالقته بمعاملة الوالدين،

الكبيسي، فحل والصالحي، عادل عبد الرحمن الطب النفسي والحاسوب اختبار المستنصرية ااا  .63
، شباط، 7الفكر التربوي العربي، العدد مينيسوتا المتعدد األوجه للشخصية نسخة الحاسوب، مجلة 

 .6777اتحاد التربويين العرب، بغداد
حسام الدين  :كيلش، فرانك ثورة االنفوميديا الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك؟ ترجمة .62

 ، يناير، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت067ذكريا، سلسلة عالم المعرفة، العدد 
0666. 

 . 6776،  دار ابن خلدون6أفاق بال حدود بحث في هندسة النفس البشرية ، ط: محمد التكريتي .67
 0666 .بيروت النهضة العربية، دار ، 2المعاصر، ط النفس علم :حلمي المليجي .06
المعرب للتكيف الشخصي، بغداد، مرك  البحوث  استبيان هستون :6736المنصور، ابراهيم يوسف،  .06

 .التربوية والنفسية، جامعة بغداد
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 استمارة المشاركة في الملتقى الوطني حول:
 االختبارات النفسية و المدرسية و المهنية

 يوسف عدوان : االسم و اللقب
 -أ-أستاذ محاضر : الرتبة

 علم النفس العيادي: التخّصص
 - 1 –جامعة باتنة : المؤّسسة

 0555505550: النّقال
 adouane_y@hotmail.com: البريد اإللكتروني

الشروط العلمية و العملية الواجب توّفرها لتطبيق االختبارات )االختبارات النفسية و التربوية: المختارالمحور 
 (النفسية و التربوية

في  الرورشاخ في الممارسة العيادية و البحوث الميدانية ضوابط استخدام معطيات اختبار: عنوان المداخلة
 المجتمع المحّلي

 مقّدمة
النقاط على الحروف بخصوص التعامل مع مساهمة متواضعة تهدف إلى وضع  المقال اعتبر هذي         

و يعتبر هذا العمل ذو أهّمية قصوى؛ . دالالت استجابات مختلف عوامل اختبار الرورشاخ في البيئة الجزائرية
يستخدم على  ذلك أّن اختبار الرورشاخ يستخدم على نطاق واسع في مختلف البحوث النفسية في هذه البيئة، كما

و مع ذلك فإّن االعتماد في تطبيقه و تقدير . نطاق أوسع في جميع حاالت الفحص والتشخيص النفسي
و ال يخفى في مثل . استجاباته و تفسيرها ال يزال يعتمد على القوائم المعيارية األجنبية المعّدة خّصيصا لذلك

كن أن يّتخذ من قرارات يكون محّل شّك و يفتقد إلى هذه الحاالت أّن ما يمكن الوصول إليه من نتائج أو ما يم
 .أدنى مستويات الثقة و الموضوعية

تمّثل خصوصا في أّن دالالت استجابات الرورشاخ في تساسية أفتراضات جملة ا ، هناكو في الواقع        
نبية األخرى بل إّن نفس تكون متمّيزة عن غيرها من دالالت تلك االستجابات في البيئات األجقد البيئة المحّلية 

و ما يالحظ على هذه الدالالت أّنها  .تلك الدالالت قد تتأّثر في البيئة المحّلية ذاتها ببعض المتغّيرات النوعية
، و هذا مّما يقتضي من مستخدم االختبار أن ينتبه إلى أّن الرورشاخ عوامل في الغالب تشترك فيها مختلف

اسا و ليس مدلولها؛ و بهذا المعنى فإّن أشكال االستجابات هي التي تفيد األصل في االستجابة هو شكلها أس
الباحث أو الفاحص في تحديد بعض سمات الشخصية أو حاالتها أو اضطراباتها أو أنماط تفاعلها بينما يمكن 

تجابة هو و هذا يؤّكد بالتالي أّن شكل االس. أال تتدّخل دالالت أشكال تلك االستجابات إال على مستوى ثانوي
الذي يأتي نتيجة مباشرة للعملية النفسية التي تكمن وراء تلك االستجابة،  و أّن تلك األشكال يمكن أن تتّفق أو 
تختلف في دالالتها بمقدار ما تتدّخل مختلف العوامل االجتماعية و النفسية و حتى الحيوية في التأثير النوعي 

  .أو الظرفي في مختلف تلك العمليات النفسية
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االعتماد على القوائم األجنبية في تطبيق أو تقدير أو تفسير استجابات  حقيقة أنّ هذا المقال ؤّكد و ي          
و يجدر االهتمام بدال عن ذلك ببذل الجهد من . ينبغي التخّلي عنه الرورشاخ محفوف بكثير من المحاذير و

ار الذي أصبح واحدا من أهّم األدوات التي ال يستغنى أجل إعداد قوائم معيارية تتناول مختلف جوانب هذا االختب
عالوة على الفحص أو التشخيص  -النفسي أو االجتماعي بل حتى عبر الحضاري -عنها في ميادين البحث

في إعداد قوائم تشخيصية تتماشى  -و بشكل خاّص  -كما ينبغي االهتمام و بذل الجهد عالوة على ذلك. النفسي
الستخدامات هذا االختبار؛ كما في التشخيص السيكوسوماتي أو االضطرابات النفسية و التوّجهات الحديثة 

و هذه . العصبية بل حتى اإلصابات ذات الطبيعية العصبية البحتة و عند مختلف الفئات العمرية سواء بسواء
بل متعّددة  شاّقة و صعبة و مكلفة مّما يستدعي أن تناط بفرق بحث متخّصصة -في الواقع -المهّمة تعتبر 

 . التخّصصات كاّل اقتضت الضرورة ذلك
و يذهب المقال في األخير، إلى تحديد أهّم النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار، عند مناقشة قضايا        

في البيئة  المعتمدة على معطيات اختبار الرورشاخ يةالفحص و التشخيص، أو نتائج البحوث و الدراسات الميدان
 .المحّلية

 العالقة بين النظرية و أدوات البحث في علم النفس
تاريخ العلم على العالقة الوثيقة بين النظرية و مناهج البحث و هذه الحقيقة تنطبق على نظرية  يؤّكد

 الشخصية و طرق قياسها؛ فالنظرية تعتبر هي المنطلق في تطوير طرق القياس الموضوعية، ولذلك فإّن عددا
و من ناحية أخرى فإّن . من اختبارات الشخصية قد وضعت في إطار نظرية أو أخرى من نظريات الشخصية

تطوير طرق القياس يمكن في نفس الوقت أن يساعد على تطوير و نمّو النظرية و ذلك من خالل اختبار 
للجوء إلى أدوات القياس، و طبعا العالقات التي تقوم عليها تلك النظرية، و ال يمكن أن يتّم ذلك االختبار إال با

( بيرن)فالعالقة إذن متبادلة، و قد أوضح ذك. ال يخفى أّن ذلك يمكن أن يطّور أو يعّدل جوانب في النظرية
(Byrne ) لّما أشار إلى أّن فحص تاريخ أّي ميدان من ميادين البحث العلمي يكشف عن أّن أهّم التغّيرات التي

ا تقّدم هذا الميدان زاد التقّدم باّطراد في أدوات القياس، و أّن تطوير أدوات دقيقة يمكن أن تالحظ هي أّنه كّلم
للقياس ال يمكن أن تكون له أّي ميزة إذا كان هناك غياب في تطّور النظرية، و أخيرا فإّن التقدم النظري في 

اريخ العلم تعالج اإلضافات و قد كتبت فصول عّدة في ت. غياب أدوات القياس المناسبة سيبقى محدودا بالضرورة
المتبادلة بين النظرية و مناهج البحث، إال أّن مشكلة القياس في ميدان دراسة السلوك اإلنساني كانت و ال تزال 

و الباحث في ميدان دراسة السلوك . (51ص، 5)صعبة رغم أّن تلك الصعوبة قد واجهتها أيضا علوم أخرى
ّن الشخصية تحتوي على سلسلة من الطبقات غير القابلة لالختزال إلى مجّرد اإلنساني يتحّتم عليه االنتباه إلى أ

مجموعة من المظاهر النفسية الخارجية، ذلك أّن تلك المظاهر إّنما يختفي خلفها الوجه األهّم و الواقعي للحقيقة 
نيات التي تؤّهله ألن النفسية، و هو الوجه الذي يتوّجب عليه التحّري عنه تماما كما يتوّجب عليه اكتساب التق

 (.  34ص، 14)يقوم بذلك
و انطالقا من االعتبارات السابقة، فقد شهدت استخبارات الشخصية نجاحا معتبرا في البحوث و 
الدراسات النفسية، و لقد دفع هذا النجاح المشتغلين في ميدان الصّحة النفسية عموما، و خصوصا أولئك الذين 



3 

 

يتعاملون مع االضطرابات النفسية إلى البحث عن أدوات دعم إضافية لتكون لهم سندا في ميادين تشخيص و 
نوع جديد من األدوات عرف باسم التقنيات ( 5291)فكان أن ظهر في حدود عام عالج تلك االضطرابات،

فرنسيس )يت قواعده على يدو هذه التقنيات تعود في أصولها إلى مبادئ التداعي الحّر الذي أرس. اإلسقاطية
كارل )و( Kraepelin()كرايبلن)ثّم دخلت بعد ذلك إلى المجاالت العيادية على يد (F.Galton()غالتون

 (.91ص، Freud()20()فرويد)و( K. G. Jung )(غوستاف يونغ
ا يدركه و هي كّلها تعتمد على تعّدد و تنّوع م. و تعّددت االختبارات اإلسقاطية المعروفة إلى حّد اآلن

األشخاص في نفس المثير خصوصا كّلما كان غير محّدد و غير واضح؛ إذ يفترض أّن ذلك يعكس شخصية 
و هناك من هذه االختبارات ما جرى تطويره و تقنينه و تعميقه إلى حّد (. 591ص، 10)الفرد و نشاطه العقلي

وسيلة آمنة توصل إلى النتائج الدقيقة جّدا كبير، حتى إّن بعض الباحثين يعتقد أّن تطبيق هذه االختبارات أصبح 
بل شهد النشاط المتزايد في بناء االختبارات اإلسقاطية ظهور نوع جديد ( 55ص، 12)في مجال الفحص النفسي

من االختبارات يزعم دارسوها أّنها تجمع في بنائها بين آليتي اإلسقاط و التقّمص، و يعتبر 
و هكذا شّكلت التقنيات (. 49ص، 51)ت هذا النوع و أكثرها موضوعيةأشهر اختبارا( Szondi()سوندي)اختبار

التي تستند إلى بقع الحبر أو أشكال السحب باإلضافة إلى تقنيات أخرى تستند إلى أسس مغايرة كاللغة و 
 (و منها اختبار تفّهم الموضوع و اختبارات تكملة الجمل و رسوم األشكال اإلنسانية وغيرها)الصور و الرسوم

، و هو الميدان الذي يعنى بالبحث و أطلق عليه بعض الباحثين اسم علم النفس االسقاطيميدانا جديدا تماما 
بتطوير ذلك النوع من أدوات الفحص، و الذي بدا أكثر دّقة و أحسن فائدة من االستبيانات، و يستطيع العياديون 

و قد اعتبر  (.91ص، 91)فصاح عنهابواسطته سبر مختلف جوانب الشخصية التي يحجم المفحوص عن اإل
هو من وضع محاور االهتمام الرئيسية في هذا التخّصص الجديد من خالل تحليل ( فرويد)باحثون آخرون أنّ 

و من خالل المعنى الذي يضفيه على تداعي األفكار ( سيكوباثولوجية الحياة اليومية)زاّلت اللسان في كتاب
و من خالل الصراعات النفسية و االهتمامات الالشعورية و ميكانيزمات ( العالج التنويمي في الهستيريا)في

و هم يرون أّنه بذلك قد وّفر أساسا متينا للمنهج العلمي حين أثبت أّن ما يعتبر ( العالج التحليلي)الدفاع في
ب زاّلت حركة أو فعال ال معنى له هو في الحقيقة  محّصلة صراع بين الميول العاطفية المتناقضة التي تسب

        (.55ص، 55)اللسان و األفعال المغلوطة و غيرها من أشكال التصّرفات الغريبة
ظهور أّول نموذج ناجح لهذه التقنيات، و هو الذي وضعه الطبيب النفسي ( 5295)و لقد شهد عام

ر تقّدم و يتكّون من عشرة بطاقات تتضّمن بقعا من الحب( Hermann Rorschach()هرمان رورشاخ)السويسري
و يعود نجاح هذا النموذج األّول من التقنيات اإلسقاطية . إلى المفحوص واحدة تلو األخرى من أجل تفسيرها

الشكلية إلى أّنه يعتمد على طريقة معيارية في الحصول على االستجابات حول ما يراه المفحوص في تلك 
عكس بشكل واسع أساليب هذا األخير في إدراك البطاقات و من ثّم تفسير تلك االستجابات على اعتبار أّنها ت

انتقل االختبار إلى الواليات ( 5299)المفاجئة عام( هرمان رورشاخ)و بعد وفاة. المحيط و في التعامل معه
المّتحدة األمريكية أين حظي باهتمام بالغ من طرف المختّصين هناك و أصبح منتشرا في العديد من الجامعات 

و لقد حظي منذ ذلك الحين باهتمام بالغ، و في هذا الخصوص تكفي اإلشارة (. 91ص، 91)و العيادات النفسية
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إلى أّن عدد الدراسات التي أنجزت حول اختبار الرورشاخ أصبحت تقّدر بعّدة مجّلدات، كما أصبح التدّرب على 
 (.55ص، 59)تطبيق هذا االختبار اختصاصا مستقاّل تستغرق دراسته مّدة تزيد عن السنتين

، كما أّن أحد أهّم الدوافع الكامنة وراء بالبحثإّن ما سبق ذكره شّكل دافعا قوّيا لتناول هذا الموضوع 
اختيار هذا الموضوع هو انتشار استخدام اختبار الرورشاخ في البيئة المحّلية في مجاالت البحث العلمي و 

ة تؤّكد مدى صالحية استخدام هذا االختبار مجاالت التشخيص النفسي المختلفة رغم أّنه ال تتوّفر دراسات وافي
في هذه البيئة، عالوة على أّن هناك دالئل كثيرة تشير إلى تأّثر معايير استجابات مختلف عوامل اختبار 

و ال يخفى أّن هذا القصور يسيء إلى نتائج و قرارات تلك البحوث و . الرورشاخ بالخصوصيات الثقافية
لى المشتغلين في مجاالت البحث العلمي و التشخيص النفسي واجب القيام التشخيصات، و ذلك مّما يفرض ع

بإعداد معايير شاملة تنبثق من خصوصيات المجتمع المحّلي سواء فيما يتعّلق بالقيم اإلحصائية المعيارية 
أم ما يتعّلق  لمختلف أنواع االستجابات أم ما يتعّلق بالنسب المئوية أم ما يتعّلق بالمئينات السوية أو المتطّرفة

و . بطرق و أساليب التطبيق و التقدير و التفسير أم ما يتعّلق بدالالت و معاني تلك االستجابات في األخير
يعتقد الباحث أّن أّي مساهمة تهدف إلى الكشف عن تلك المعاني أو الدالالت هي إجراء ضروري يجب أن 

ا لما ينبني على ذلك من استنتاجات أو اقتراحات يدخل ضمن أولويات كّل باحث أو فاحص على حّد سواء، نظر 
علمية، عملية، عالجية، : أو توصيات ترتبط في عمومها بأبناء المجتمع أو مؤّسساته مهما كانت طبيعتها

. الخ، و ال يخفى وفق منظور أخالقيات البحث العلمي ما يترّتب عن ذلك من تبعات كبيرة و خطيرة...توجيهية
يصبو  كان؛ هذه األهّمية التي تترّسخ أكثر عند النظر نحو ما المقالهنا نواة أهّمية هذا  و تشّكل هذه القضّية

 و هو ضرورة اعتماد قائمة معاني و دالالت الستجابات مختلف عوامل الرورشاخ توضيحه،إلى   المقال هذا
و الواقع يؤّكد أّن هذا العمل العلمي من الصعب أن يتيّسر إنجازه لباحث واحد ألّنه . تنبثق من المجتمع المحّلي

عمل ضخم فيما يمليه على من يتصّدى له من جهود و ما يفرضه عليه من متطّلبات ال حصر لها، و هذه 
ة حال، ينبغي و على أيّ . معالجة بياناتهبصدد يكون  عندمافعال  المشتغل باالتختبارواجه يالحقيقة هي ما 

أّن دالالت استجابات مختلف عوامل الرورشاخ ال تتأّثر فقط بالفروق الثقافية و التأكيد خصوصا، على 
الحضارية و البيئية و التاريخية و غيرها، بل تتأّثر أيضا بخصوصيات الموقف الراهن و الخصوصيات 

ت األخرى في إطار نفس البيئة الماّدية و االجتماعية ناهيك عن أّنها تتباين اإلنسانية المتنّوعة و بعض المتغّيرا
و . جذريا عن غيرها من الدالالت التي يعتقد أّنها أصبحت دالالت راسخة في البيئات األجنبية التي قّننت فيها

لتساهل في استخدام هذا هذا يدّعم التوّجه العام الذي يؤمن به الباحث و هو ضرورة إعادة النظر الشاملة إّزاء ا
االختبار في البحوث و الفحوص النفسية و اإلكلينيكية والعصبية و غيرها،  في أّي بيئة لم يتم تقنين هذا 

 .االختبار فيها
حّل جذري و نهائي لإلشكال  اقتراحات هومن  يعرضه منأّن ما في هذا المقال، و ال يزعم الباحث 

اسم لمستخدمي هذا االختبار يمكن أن يعتمدوه في كاّفة أشكال الممارسة ، أو جواب حهذا الميدانالمطروح في 
 المقال الذي بحدود هذا -على وجه الخصوص -حكومةستظّل م اقتراحاتالعيادية أو البحث العلمي، بل هي 

في ظّل ظروف اجتماعية و اقتصادية و تاريخية و تحوالت كبيرة ماّدية و بشرية يمّر بها المجتمع  كتب
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زائري، و هي ال شّك ظروف و تحوالت لها انعكاساتها المباشرة و تأثيراتها اآلنية على شخصية كّل فرد من الج
بحث أو خضوع قّدمها في إطار تطّوعه للمشاركة في إنجاز قد ي ، و بالتالي على استجاباته التي المجتمعأفراد 

جسامة خطأ اعتماد القوائم  راحات تؤّكد علىأخرى، أّن تلك االقت إال أّنه مّما ال شّك فيه من جهة. لفحص
الرورشاخ في البيئة المحّلية بدعوى أّنه اختبار المعيارية الغربية و ما تتضّمنه من دالالت في تفسير نتائج 

اختبار متحّرر ثقافيا، و االستناد إلى تلك القوائم في اتخاذ قرارات يتعّلق بها مصير أفراد أو جماعات أو هيئات 
و لذلك يعتقد الباحث أّن اإلعداد النهائي الختبار الرورشاخ لالستخدام السليم في البيئة المحّلية . ساتأو مؤسّ 

 .يجب أن يقوم على دراسات تتّبعية، و تحت إشراف فرق بحث مؤّهلة من جميع النواحي
الرورشاخ خصوصا من ومجمل القول، فإّنه رغم ما أثير حول التقنيات اإلسقاطية عموما و اختبار          

شكوك كبيرة، تتعّلق أساسا بقضايا الصدق فيها، على اعتبار أّنها تستند باألولى إلى تفسيرات كيفية و ذاتية أكثر 
مّما تستند إلى معطيات كّمية و موضوعية، فإّنها تبقى مع ذلك تشّكل جانبا مهّما في رصيد وسائل الفحص و 

هذا يفرض على كاّفة دوائر البحث العلمي و المتخّصصين في الميدان التشخيص لدى العديد من الممارسين، و 
واجب النهوض بحسن إعداد هذه التقنيات حتى تؤّدي الغرض الذي يتوّخاه مستعملوها منها على أفضل وجه 

 .و عسى هذه الدراسة أن تكون مساهمة متواضعة في هذا االّتجاه. ممكن في المجتمع المحّلي
 استخدام اختبار الرورشاخ في البيئة المحّلية قضايا منهجية تواجه

لقد اّتسع ميدان استعمال االختبارات النفسية في عمومه اتساعا عريضا، و لكّن هذا االتساع في حّد ذاته 
ال ينطوي على أّي اتفاق أو إجماع بين الباحثين حول خلّو هذه االختبارات من السلبيات، كما ال يعني أّنها 

و على الرغم من أّن هناك نسبة كبيرة من الباحثين . خيص ناجعة في كّل األحوال و الظروفوسائل بحث أو تش
و لعّل من . يقّرون بأهّمية هذه االختبارات إال أّنهم مع ذلك غالبا ما يوّجهون إليها انتقادات في أكثر من جانب

بالعوامل الذاتية للباحث، مع ما يعني هذا  -بدرجات متفاوتة -أهّم تلك االنتقادات أّن نتائج هذه االختبارات تتأّثر
من زيادة احتمال اختالف النتائج بين مختلف الباحثين، عالوة على استحالة وجود اختبار نفسي يتوّفر على 
خصائص صدق و ثبات مطلقة، أضف إلى ذلك أّن نتائجها تتأّثر بالصورة الهوامية التي يرسمها المفحوص 

و هنا كان  (.18ص، 8)النتائج تبقى نسبية جّدا عند تطبيقها في ثقافات مختلفة لنفسه و لآلخرين، و أّن هذه
لظهور علم النفس الحضاري نتائج متعّددة انعكست على مختلف التطبيقات النفسية عموما و العيادية على وجه 

العيادي الخصوص؛ حيث بدأ المختّصون ينتبهون إلى ضرورة مراعاة البعد الحضاري في جميع خطوات العمل 
و فرض ذلك في النهاية ضرورة التنّبه و توّخي الحذر الشديد عند كّل خطوة من خطوات المهّمتين األساسيتين 

و هكذا تأّكد أّنه ال يصّح . القياس التشخيصي و العالج: اللتين يضطلع بهما األخّصائي النفسي العيادي و هما
الفحص و القياس المعروفة كما هي في أّي مجتمع من مطلقا التسليم مسبقا باستعمال أّي أداة من أدوات 

مجتمعات العالم حتى و لو كان هذا المجتمع قائما في نفس إطار الحضارة التي تّم فيها تقنين تلك األداة، و 
لكن البّد من التساؤل أوال عّما إذا كانت هذه األداة تعرّضت أثناء تكوينها و تقنينها لتسّرب عناصر من اإلطار 

ضاري الخاّص بالمجتمع األصلي إلى مضامينها، و طبيعة هذه العناصر و مدى تدّخلها، و من ثّم العمل الح
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على التحّكم في تأثير هذه العناصر أو تحييدها حتى يتسّنى االنتقال باألداة من داخل إطار المنشأ لكي تستعمل 
 (.511-22ص،3)بطريقة سليمة في ظل أطر حضارية أخرى

و لعّل ما سبق ذكره يتأّكد يوما بعد يوم نتيجة لتقّدم الدراسات و تطّور مناهجها و تقنياتها إلى درجة أّن 
بعض الباحثين يقول باستحالة تطبيق أّي اختبار نفسي وفق األصول الغربية في المجتمعات المحّلية بسبب أّن 

ض في نواح كثيرة مثل النواحي اللسانية و ما يرتبط بها القواسم المشتركة بين هذه المجتمعات تكاد تنعدم بل و تتناق
من قواعد الخّط و اللغة و انعكاسات ذلك على قوانين إدراك الشكل و األرضية على سبيل المثال، و مثل النواحي 

دون  األسرية و ما يرتبط بها من توزيع للسلطة بين اآلباء و بالتالي ما يمكن أن يحظى به أحد األبوين من امتيازات
اآلخر، و مثل أساليب التنشئة االجتماعية و ما يتعّلق منها بإعداد الذكور و اإلناث كّل لدوره المنوط به في المجتمع، 
و ما يستتبع ذلك من تأثيرات في بنى الشخصية؛ كما قد يتجّلى ذلك في ميكانيزمات الدفاع مثال؛ فاألنثى في 

مبادئ التي ترّبت عليها في حين تدفعها نفس تلك المبادئ إلى المجتمع المحّلي قد تتجّنب اإلسقاط بحكم ال
و ال يخفى على أّي باحث أّن ذلك مّما يقّلل من نجاعة تطبيق االختبار الغربي في البيئة . و هكذا...التسامي
 (.  41-43ص،51)المحّلية

 ا تتأّكد أكثر فيما يخّص و إذا كانت االعتبارات السابقة تسري على جميع أنواع االختبارات النفسية، فإّنه
 -على غرار ما سبق –االختبارات اإلسقاطية إجماال نظرا لما تتمّيز به هذه االختبارات من طبيعة خاّصة، فهي

اختبارات مجّربة و مقّننة في مجتمعات تختلف عن المجتمعات العربية و اإلسالمية في أكثر من مجال و في 
ف في بعض جوانبه إلى اختالف الالشعور الجمعي في هذه و يعود هذا االختال. أكثر من وجهة نظر

كما يعود هذا االختالف في جوانب أخرى (. 54ص،59)المجتمعات و تمّيزه عن غيرها من المجتمعات األخرى
تتأّثر بالعوامل الكثيرة التي  -التي هي من العمليات األساسية في هذه االختبارات -إلى أّن العملية اإلدراكية

البيئة المحّلية بكّل خصوصياتها الماّدية و الثقافية، و لكّل ذلك انعكاسات و دور حاسم  في نتائج هذه  تنبثق من
و لقد أشارت تجارب عديدة إلى هذه الحقيقة و أّكدتها، و من ذلك . االختبارات

ا شابهه على ميل األشخاص المحرومين من األغذية إلى رؤية الغذاء و م( Sanford()5241()سانفورد)تجربة
في المثيرات المبهمة التي عرضت عليهم في حين غاب ذلك عند األشخاص غير المحرومين، و هذه التجربة 

و يعود هذا االختالف في بعض . يتأّثر بالحالة النفسية العاّمة للفرد -كنموذج-تؤكّد أّن اإلدراك االنتقائي
وصيات تجعلها تتحّكم في نوعية االستجابة الجوانب األخرى إلى االّتجاهات و ما تتمّيز به أيضا من خص

على ( 5234) (Murphy) (ميرفي)و( Levime) (ليفيم)للمثيرات اإلسقاطية، و هو ما أّكدته تجربة كّل من
عّينتين من الشباب إحداهما كانت مناهضة للشيوعية و األخرى مؤّيدة لها؛ حيث جاءت استجابات كّل مجموعة 

 -و هذا يدّل على حقيقة أّن إدراك العالم الخارجي يتأّثر بما ال يدع مجاال للشكّ  منسجمة مع ميول أعضائها،
لى حّد كبير و من جهة أخرى، فإّن من (. 44-49ص،54)بحالة و استعداد العالم النفسي الداخلي للفرد -وا 

بيئة أخرى، و  جوانب هذا االختالف أيضا كون ماّدة االختبار األجنبي نفسها قد ال تتناسب و االستعمال في
يّتضح ذلك في اختبار القرية الذي يحوي مجّسمات و أبنية على الطراز الغربي، و أشجارا غير معروفة في 
البيئة المحّلية، مّما يجعل من الطبيعي أن يفشل المفحوص في البيئة المحّلية في تخّيل هذه القرية و بالتالي أن 
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و لذلك يمكن القول إّن الفوارق عبر الحضارية تزيد (. 41ص، 51)يفشل االختبار في الوصول إلى نتائج دقيقة
هذا النوع من االختبارات صعوبة إلى صعوبته، و تزيد استخالص نتائجه تعقيدا إلى تعقيده، و ذلك يقتضي أن 
ينصّب أّي جهد للتعديل هنا أساسا على ماّدة االختبار نفسه قبل أن ينصّب على أّي إجراء آخر في عملية 

و لعّل هذه الخصوصية في ماّدة أّي اختبار إسقاطي هي التي جعلت بعض (. 513ص، 51)يف مهما كانالتكي
ص، 51)الباحثين الغربيين يضطّرون إلى تغيير لوحات اختبار تفّهم الموضوع حين أرادوا تطبيقه في إفريقيا

41.) 
تمع األمريكي في فترة من و لئن كان التعّقد الثقافي الذي شهدته بعض المجتمعات الغربية مثل المج

ألغراض فتراته قد دفع الباحثين هناك إلى االعتقاد أّن االختبارات االسقاطية هي الطريقة الفّعالة و المناسبة 
الفحص و التقييم في األوساط أو مع الجماعات متعّددة الثقافات، و ذلك لما كانوا يرونه من أّن لهذه االختبارات مزايا 

امها في مثل تلك األحوال، منها خصوصا االعتقاد السائد من أّنها تتضّمن درجات أقّل من مظاهر عديدة تبّرر استخد
التحيز الثقافي بسبب غموض المثير فيها و عدم وضوح حقيقة المهاّم التي يطلب من الفحوص أداؤها، ثّم بسبب أّن 

ة، إال أّنه من  الواضح أيضا أّن أحد تعليمات هذه االختبارات تعّمد واضعوها أن تكون بسيطة، مقتضبة و غامض
أهّم عيوب االختبارات االسقاطية على اإلطالق هو غياب المعايير اإلحصائية و مخّططات الصدق و الثبات خارج 
تلك الجماعات السّكانية الغربية، مّما من شأنه أن يعّرض استخدام هذه االختبارات بعيدا عن تلك الجماعات إلى 

و حتى لو  . ز الثقافي التي يمكن أن تبرز بصفة خاّصة عند تقدير استجابات هذه االختباراتمختلف أشكال التحيّ 
رأى بعض الخبراء تقديم بعض التدابير المؤّقتة يتيح االعتماد عليها للباحثين و الممارسين حسن االستفادة و حسن 

 ()دانا)ة األسئلة التي اقترحت من طرفاستخدام هذه االختبارات في مختلف البيئات الثقافية، و التي منها قائم

Dana ) و التي يعتقد أن يدّعم طرحها أثناء الفحص و التقييم عبر الثقافي قّوة االختبار، و ذلك في انتظار أن تطّور
و باحثين آخرين أنفسهم ( دانا)معايير إحصائية ثقافية خاّصة أو تعّد معايير عالمية للصدق و الثبات، فإّن تأكيدات

بديل عن التعّمق في ثقافات الجماعات و ما يرتبط بها من اهتمامات و عن  -رغم ما سبق -لتقّرر أّنه ال يوجدتأتي 
و لعّل . إتقان اللغات الخاّصة، بها حتى يضمن الباحث أو الممارس نجاعة االستخدام عبر الثقافي لتلك االختبارات

ة إشكاال على إشكالها أّن التوّجه في البحوث المستقبلية و اّطراد مّما يزيد االستخدام عبر الثقافي لالختبارات االسقاطي
استخدام هذه االختبارات يدفع إلى ضرورة التركيز و التأسيس لبحوث ثقافية ذات صبغة شاملة و منّظمة و تنصّب 

: ر عديدة مثلعلى تتناول تعقيدات التعّدد الثقافي في المجتمع الواحد و تأخذ بعين االعتبار مختلف مستويات ظواه
ظاهرة التثاقف، الفروق اللغوية، خبرات و مظاهر التمييز الظاهرة  و الخفّية بين المجموعات اإلثنية، و النزعات 

غير متاح إلى حّد اآلن، هذا إن  -حسب ما يتبّدى بداهة ألّي مالحظ -،  و كّل ذلك(415-411ص، 52)العرقية
ثين أو الممارسين المستخدمين لهذه االختبارات في البيئة المحّلية بل حّتى لم يكن مّما ال يؤبه له كثيرا من طرف الباح
 .في كثير من البيئات غير الغربية األخرى

إال واحدا من االختبارات اإلسقاطية التي تسري عليها أيضا تلك  -من جهته -و ليس اختبار الرورشاخ
على األوروبيين و المّراكشيين و ( Bleuler()لويلرب)و( Bleuler()بلويلر)االعتبارات السابقة؛ فقد طّبقه مثال

تضّمنت العّينة عائلة فاّلحين مّراكشيين ذكورا و إناثا و أوربيين من فاّلحي سويسرا و ألمانيا و وجدا في نتائج 
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فالمّراكشي العادي يستجيب بعدد يفوق األوروبي و : هذه الدراسة فرقا أساسيا في استجابات التفاصيل الصغيرة
ألّن المّراكشيين لم يألفوا النظر إلى الصور؛ حيث ِيؤّدي ذلك إلى صعوبة في فهم الكّل في الصور و هذا  ذلك

و قد اّتضح لباحثين آخرين أّن االستجابة الختبار (. 914ص،5ج5)يؤّدي إلى الميل إلى إعطاء تفاصيل صغيرة
االستعداد اللغوي و السّن و المستوى التعليمي، كما أّن العدد الكّلي  :رورشاخ ترتبط بعوامل عديدة منها

يختلف من فاحص إلى آخر مّما يشير إلى أّن الدرجات تتأّثر بعوامل خارجية بعيدة عن ( س)لالستجابات
 (. 189-185ص، 9)العوامل التي يزعم الرورشاخ أّنه يقيسها

تعّد مّما يدّعم فرض  -عموما رو هذا فيما يتعّلق باالختبا –إّن هذه النتائج و غيرها من الدالئل األخرى 
أّن العمليات النفسية التي تتدّخل في االستجابة الختبار الرورشاخ تتأّثر بالفروق و الخصوصيات الحضارية، و 

يتوّقف و ال . معّدالت مختلف المتغّيرات النمائية، عالوة على أّنها يمكن أن تقع تحت طائلة التحريفات اإلرادية
األمر عند هذا الحّد؛ إذ أّن ماّدة االختبار أيضا ترتبط بكثير من الخصوصيات الحضارية، و لعّل ذلك يّتضح 
مثال في عنصر اللون؛ فقد أشار بعض الباحثين إلى ذلك من خالل اإلشارة إلى العالقة بين اللون والمعتقدات؛ 

و . وله، كما رمز بها إلى قوى خفية يشعر بها و ال يراهاإذ ربط اإلنسان األّول األلوان بالعالم المرئي من ح
كذلك غزت األلوان عادات الشعوب و تقاليدها حتى صارت جزءا من تراثها، و استخدمها اإلنسان القديم و 

كما ارتبط اللون بالخرافة؛ إذ اعتقد الهنود في وجود ارتباط بين الطبقة . الحديث في طقوسه الدينية و في عبادته
و بعض ... تماعية و اللون، كاعتقادهم مثال بأّن طبقة الجنود الذين لونهم أحمر جاءت من ذراعي اآللهةاالج

الشعوب األخرى استخدم أحجارا معّينة لكشف الكذب، كما استخدمت شعوب أخرى اللون في السحر و في 
جلب الخصب و النماء، و أّن التعاويذ كاعتقادهم أن اللوّن األصفر يجلب السعادة و الغنى، و أّن األخضر ي

و استخدمه آخرون في عالج األمراض و األوبئة، كاستخدام  األحجار ... األبيض يحمي من عين الحسود
و لقد ارتبط اللون أيضا منذ أقدم العصور . و هكذا... الكريمة الصفراء مثال في عالج اليرقان و أمراض الكبد

رمزا لشيء معّين، و هو ما يزال يستخدم بين إنسان العصر الحديث، بالتقاليد؛ إذ كثيرا ما استخدم شعارا أو 
حتى صار تقليدا أو شبه تقليد استخدام ألوان محّددة في مواقف بعينها، بل يوجد من األلوان ما أخذ صفة رمزية 

ر من و لقد ارتبط اللون  من جهة أخرى بالدين؛ فقد أعطت كثي. بصورة اعتباطية ال يظهر فيها الرابط بوضوح
فاألصفر : الديانات لأللوان قيمة محّددة، و دالالت رمزية، كما ارتبطت بعض الممارسات الدينية بألوان خاصة

مثال لون مقّدس عند الصينيين و الهنود، و كذلك في المسيحية األوربية، بينما استخدمه قدماء المصريين رمزا 
؛ (Jupiter()جوبيتر)مقّدسا و مكّرسا إلله الرومان و كان األبيض في العصور القديمة(. Ra()رع)إلله الشمس

فقد كان يضّحى له بحيوانات بيضاء، في حين أّنه عند المسلمين هو لباس الحج و العمرة، و هو كفن للمّيت، 
و يشير األخضر في بعض . كما استخدم القرآن الكريم بياض الوجه يوم القيامة داللة على الفوز في اآلخرة

خالص و الخلود و التأّمل الروحي، و هو يستعمل في عيد الفصح ليشير إلى البعث بينما ارتبط العقائد إلى اإل
و يعتبر األحمر في الديانات الغربية رمزا لالستشهاد في سبيل مبدإ أو . عند المسلمين بالنعيم و الجنة في اآلخرة

فيها بأّنها حمراء، في حين أّن دين، و هو رمز لجهّنم في كثير من الديانات األخرى؛ حيث توصف جهّنم 
 -طبعا -و ال يخفى على أّي باحث(. 513-514ص، 1)و هكذا... األزرق هو أحد األلوان المقدسة عند اليهود
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و بغّض النظر عن البطاقات ذات . أّن هذه األلوان تتوّزع بنسب متفاوتة في مجموع بطاقات اختبار الرورشاخ
عن قضّية جّد ( آمال صادق)و( سّيد عثمان)و( فؤاد أبو حطب)كشف كّل مناأللوان السوداء أو الرمادية، فقد 

حسب ما  -هاّمة، و هي أّن تقديم البطاقات الملّونة ذاتها غير ملّونة ال ينجم عنه أّي فرق يذكر، و ذلك يشير
أهّم المحّددات في  و الجدير بالذكر أّن اللون يعتبر واحدا من. إلى أّن اللون ال يؤّثر في االستجابة -خلصوا إليه

أحكام إكلينيكية و استنتاجات بحثية غاية في الخطورة من طرف أغلب  -غالبا–اختبار الرورشاخ، و تنبني عليه 
و لقد تبّين مّما سبق عرضه أّن اللون عموما يحمل . الباحثين الذين يعتمدون على هذا االختبار في دراساتهم

على خالف ما  -ا االختبار خصوصا قد ال يكون له أّي تأثير يذكردالالت حضارية جّد متباينة و هو في  هذ
و هذه النتيجة تدفع من جهة إلى التشكيك في مثل تلك األحكام اإلكلينيكية و االستنتاجات  -كان يفترض فيه

البحثية، ومن جهة أخرى تعتبر دعما للفرض الذي يذهب إلى أّن اختبار الرورشاخ هو في ماّدته غير متحّرر 
 .افياثق

و من جهة أخرى يبدو أّن تعّدد و اختالف نظم وضع الدرجات و الجداول التي تهدف إلى المساعدة في 
برونو )حيث توجد على األقّل سّت طرق للتطبيق و استخراج الدرجات و هي لكّل من -تفسير نتائج االختبار

 (هرتز)و (Piotrowski)(زيجمانت بيتروفسكي)و( Samuel Beck( )صمويل بيك)و (Klopfer)(كلوبفر
(Hertz) (رابابورت)و(Rapaport.D )(شافر)مع(Schäfer) جون إكسنر)و() (John Exner باإلضافة إلى

 و استخدام معظم اإلكلينيكيين لهذه الطرق بشكل كّلي و ذاتي، -مؤّلف االختبار نفسه( هيرمان رورشاخ)طريقة
و تفسيرهم الستجابات األفراد ضمن سياق المعلومات المستقاة من خالل المقابالت الشخصية و غيرها من 

قد جعل من الصعب أن يحّدد صدق هذا االختبار  -(5219)عام ( إكسنر)كما بّين ذلك-المصادر األخرى 
تقريرا عن استخدام ( إكسنر)و في هذا الصدد أورد. و زمالؤه( Zubin()زوبن)بالطريقة السليمة كما أوضح ذلك

حوالي أربعمائة إكلينيكي الختبار الرورشاخ يتضّمن مختلف جوانبه وّضح فيه أّن االستجابات جاءت متأّثرة 
االختالف في خبرة التدريب و مداه عند هؤالء اإلكلينيكيين، و منها االختالف في طرق : بجملة عوامل منها

و على الرغم من أّن معظمهم قد . بعا للميول الشخصية لكّل واحد منهمالتطبيق و التفسير والتصحيح، و ذلك ت
إال أّنهم قد تخّلوا عن ذلك إلى طرق أخرى أو إلى خبرتهم الشخصية، و ( كلوبفر)أو( بيك)تدّرب على طريقة

لذلك يخلص بعض الباحثين إلى أّنه ليست هناك طريقة واحدة في اختبار الرورشاخ يمكن أن تعتمد من أجل 
و بناء على ما سبق، يمكن الخروج بمالحظة أساسية هنا وهي أّن . لوصول إلى تفسير مقنع و مفيد للشخصيةا

تبقى نسبية إلى حّد بعيد  -و التي يمكن الوصول إليها باستخدام الرورشاخ في البيئات المختلفة  -النتائج النهائية
يمكن تعميمها على سائر األفراد أو بقّية  البناء عليها في صياغة تنّبؤات علمية -منهجيا -و ال يصحّ 

المجتمعات، و هذا حتى في حالة االعتماد الصارم على طريقة من الطرق السابقة؛ إذ أّنها زيادة على أنّها قّننت 
في بيئات أجنبية مختلفة فإّنه توجد بينها فوارق جذرية، على الرغم من أّن هناك منها ما قّنن في بيئة واحدة كما 

و إذا ما أراد بعض الباحثين . في الواليات المّتحدة األمريكية( كلوبفر)و طريقة( بيك)مر بالنسبة لطريقةهو األ
االعتماد عليها، فإّن ذلك يجب أن يكون في حدود مصادر المعلومات المستخدمة و في حدود الخبرة و 
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ضوعية التي يمكن أن تتدّخل في الحساسية الذاتية لكّل واحد منهم، و على أن يستوعبوا كّل المحاذير المو 
 .استنتاجاتهم المختلفة، و أّولها خصوصيات البيئة التي ينتمون إليها

و لعّل األمر يزداد تعقيدا عند تناول االفتراضات الشائعة المتعّلقة بدالالت األنواع المختلفة من 
من استجابات الحركة اإلنسانية في  االستجابات الختبار الرورشاخ، و مثال ذلك ما شاع من أّن النسبة المرتفعة

هذا االختبار مقارنة مع استجابات اللون تعكس نمطا منطويا في حين أّن النسبة المنخفضة تكشف عن ميل 
و لئن ( إكسنر)نفسه و استمّر كذلك حتى عند( رورشاخ)و لئن كان هذا االفتراض قد شاع من عهد. انبساطي

وني مفاده أّن المنبسطين يميلون إلى تفضيل اللون األصفر أو اللون كان هناك افتراض عاّم عن التفضيل الل
األحمر في حين أّن المنطوين يميلون إلى تفضيل اللون األخضر أو اللون األزرق فقد كشفت التجربة التي قام 

لبشرية في أّن هذه االفتراضات خاطئة؛ إذ توّصال إلى أّنه ال ترتبط درجات الحركة ا(  رول)و( بورتر)بها كّل من
و من جهة ثانية، فإّن ما . الرورشاخ ارتباطا جوهريا باالنطواء كما أّن استجابات اللون ال ترتبط باالنبساط

تتضّمنه مختلف أنظمة التصحيح من تصّورات تقول بوجود عالقة بين مختلف عوامل الرورشاخ و بعض 
عزلة كالقول مثال بأّن إدراك الظالل في خصائص الشخصية مستندة في ذلك إلى مالحظات منفردة أو تجارب من

البقعة دليل على اّتسام المفحوص باالعتمادية أو عدم االستقالل يجب أن يعتمد على دراسات تؤّكد هذه العالقة، 
: و على عّينات كافية من المفحوصين، و أن تكون األحكام الصادرة دقيقة، و من قبل اختصاصين من أمثال

ألطّباء النفسيين الذين يعرفون المفحوصين معرفة دقيقة و شاملة، و ال يصّح االكتفاء في المعالجين النفسين و ا
و يمتّد هذا التعقيد أكثر ليشمل . تصّور وجود تلك العالقة ببحث أو بحثين على عّينات صغيرة و محدودة العدد

أن تكون على مستوى معقول حتى الدالالت التشخيصية لهذه االستجابات، و التي يفترض من الناحية العملية 
إال أّن بعض  -باعتبار أّن أصول بناء هذا االختبار و تطويره و أهدافه كانت تشخيصية بدرجة أولى -من الدّقة

الدراسات الواقعية على مرضى فصاميين مزمنين مثال أثبتت أّن اختبار الرورشاخ غير قادر على تسجيل 
أكثر من ذلك، و خالفا لالعتقاد السائد من أّن اختبار الرورشاخ لدى هؤالء، بل و  Psychoseعالمات الذهان 

ال يتأّثر بمحاوالت التحريف المقصودة لالستجابة مثل احتمال تغيير السجاّلت تحت تأثير التمارض لدى 
على أّنه من الممكن لطاّلب الجامعة الذين تلّقوا تدريبا ( كايندر)و( بيري)المفحوص، فقد برهنت دراسة كّل من

أن يغّيروا سجاّلت االختبار في اّتجاه يوحي بالفصام؛ إذ الحظا  Schizophrénieعلى أعراض مرض الفصام 
من  -حسب النماذج التشخيصية لهذا االختبار -لدى المجموعة المتمارضة زيادة أنواع االستجابات التي تعتبر

دالالت النفسية و التشخيصية و من خالل ما سبق، يمكن القول أّن ال(. 183-181ص، 9)عالمات الفصام
لمختلف االستجابات في اختبار الرورشاخ من شأنها أن تتأّثر بالخصوصيات الثقافية و الحضارية في كّل 
مجتمع، و أّنها ليست ذات طابع إنساني شمولي كما يعتقد بعض الباحثين، و في هذا دعم ألحد الفروض 

 .اختبار الرورشاخ غير متحّرر ثقافيا في نماذجه التفسيرية األساسية الذي تستند إليه هذه الدراسة  وهو أنّ 
و أخيرا، فإّن الدالالت التشخيصية لبعض ردود األفعال االنفعالية، أو السلوكية، أو بعض سمات 
الشخصية، و غير ذلك من مظاهر النشاط النفسي، يمكن أن تختلف جذريا حسب خصوصيات المجتمعات و 

ما يمكن أن يكشف عنه اختبار الرورشاخ من تلك المظاهر ال يصّح أن يشير  و هذا يعني أنّ . ثقافاتها
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بل إّن . بالضرورة في البيئة المحّلية إلى نفس الفئات اإلكلينيكية التي يمكن أن يكشف عنها في البيئات األجنبية
لبيئات المختلفة ذلك االختالف قد ينسحب على ما يفهمه الباحثون من مظاهر األنشطة النفسية المالحظة في ا

؛ و مثال ذلك بعض مظاهر سلوك االنسحاب االجتماعي ةو بالتالي ما يرتبط بذلك الفهم من تقديرات تشخيصي
التي قد يرى فيها الباحث الغربي نوعا من التحّفظ االجتماعي و بناء على ذلك يميل إلى تشخيص االضطراب 

في حين يرى فيها بعض الباحثين العرب نوعا من  «Syndrome de Ganser»«تناذر غانسر» : على أّنه
العزلة و االنطواء و بناء على ذلك يميلون إلى تشخيص االضطراب على أّنه نوع من الفصام؛ و ال يخفى أّن  
هذا الفهم أو ذاك يتحّدد انطالقا من خصوصيات العالقات و الروابط االجتماعية السائدة في كّل 

ذلك يمكن التأكيد على فرض آخر مفاده أّن ما يمكن أن يقّدمه اختبار  و بناء على(. 33ص، 51)مجتمع
الرورشاخ من بيانات إكلينيكية أو غيرها، يمكن أن تقرأ أو توّظف أو تبنى عليها تنّبؤات علمية تتباين حسب 

 . السياق االجتماعي الذي ينتمي إليه الباحث الذي يحصل عليها
 في البيئة المحّلية ضوابط توظيف نتائج اختبار الرورشاخ

االجتماعي و  المجتمع المحّليالنتائج من خالله هو واقع أفراد  تلكإّن أّول ما ينبغي النظر إلى          
بتغّيرات متعّددة و متسارعة  -كّل مفحوص أو مبحوثالذي ينتمي إليه  -الماّدي؛ حيث يتمّيز المجتمع الجزائري

مستوى الفرد أو الجماعة أو المحيط أو المؤّسسات، و إن على المستوى و شاملة لجميع مناحي الحياة؛ إن على 
و غير ذلك من ...اإلنساني أو على المستوى الماّدي أو على مختلف مستويات و أبعاد التفاعل السائدة

على استقرار أو  كّل ذلك ال محالة له تأثيراته السلبية من جهة و االيجابية من جهة أخرى. المستويات كثير
هتزاز شخصية كّل فرد ينتمي إلى هذا المجتمع، و من ثّم على ردود أفعاله اّتجاه مختلف المنّبهات البيئية على ا

أّي عليها الباحث في يمكن الحصول إّن هذه الحقائق رّبما ساهمت إلى حّد كبير في طبيعة النتائج التي . تنّوعها
الفرض الضمني و األساسي الذي ينسحب على جميع االختبارات من خالل دّعم ت؛ و هذا يفحصدراسة أو 

اإلسقاطية و هي أّن نتائجها غير متحّررة من العناصر الحضارية و الثقافية كما أّنها تتأّثر بالمتغّيرات اآلنية و 
بناء النفسي و أخيرا فإّن وجود نوع من وحدة الشعور أو وحدة ال. الظرفية و حتى الطارئة التي يتعّرض لها األفراد

ما باإلضافة إلى عند الفرد الجزائري على األقّل في ظّل التفاعل مع الظروف الراهنة التي تكتنفه من كّل جانب، 
دوره في تحديد ردود أفعال  ذلك له ، كلّ "Profilage sociale" "التنميط االجتماعي"يمكن أن يسّميه الباحث 

 .األفراد في مواقف التفاعل المختلفة
النتائج من خالله فهو بعض المتغّيرات المرتبطة مباشرة بأفراد تلك اني ما ينبغي النظر إلى أّما ث

كما أّن معظم  موضوع الدراسة أو موضوع البحث أنفسهم؛ ذلك متغّيرات تتوّزع على كّل مبحوث أو مفحوص،
لعّل هذه المتغّيرات  و. يشتركون في أكثر من متغّير واحد يجمع بينهم جميعا المبحوثين أو المفحوصين قد

طبيعة النتائج التي المختلفة التي يشترك أكثر من فرد في أكثر من واحد منها هي  أيضا ما يمكن أن يفّسر 
و إذا كان ذلك كذلك فهو أيضا دليل آخر يدّعم التوّجه القائل بحساسية االختبارات . يمكن الحصول عليها

و يتأّكد هذا المعنى من جهة أخرى . صيات األفراد أو الجماعاتاإلسقاطية لمختلف المتغّيرات المرتبطة بخصو 
رتباطها ببعض ورودها كذلك، ا قد يفّسرإذ  ؛متمّيزة و فريدة قد تأتيبعض الدالالت التي  الحصول علىعند 
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حجم العّينة أّن و من جانب آخر ينبغي االنتباه إلى . المتغّيرات الخاّصة و غير المشتركة بين أكثر من فرد
باستيعاب استجابات له ال يوّفر ما يكفي من المجال الذي ينضوي تحته من تعّدد المتغّيرات ما يسمح  ندماع

ضعيفة في قضايا الفحص و التشخيص و التنّبؤ و قدرة تمييزية  ذات ، يجعل من النتائجأكثر ثراء و تنّوعا
 .غيرها

األخرى التي قد تستخدم مع دوات األمنهج و الالنتائج من خالله فهو  تلكأّما ثالث ما ينبغي النظر إلى 
و كما هو معلوم فإّن الدراسات التي هي من هذا النوع تتطّلب أن تكون دراسات طولية أو تتّبعية، و . بعض

تقتضي التكامل بين أكثر من منهج من مناهج البحث، و تستدعي خصوصيات دقيقة في مفردات العّينة، و هذه 
ما قد يكون من و رغم . في حالة االختبارات اإلسقاطية -حسب اعتقاد الباحث -األمور تكون أكثر إلحاحا

د عليها، إال أّن هناك اعتميمكن االو رغم التنويع في األدوات التي  المختلفة،هج االتوليف بين بعض أساليب المن
 يمتنعونو  لمفحوصينالمبحوثين أو اتفّلت كثير من قد ي: بعض المالحظات التي ينبغي اإلشارة إليها و أهّمها

ميل بعضهم يعن الخضوع للفحص بواسطة جميع أدوات البحث المقترحة، أو  يمتنعونعن المواصلة نهائيا أو 
إلى التمّلص من االستجابة بسبب عدم األلفة مع هذا النوع من البحوث و األدوات، باإلضافة إلى بعض العوامل 

بنود بعض المقاييس و االختبارات، بل إّن واقع نتائج هذه  المرتبطة باألدوات ذاتها مثل الطول المفرط في
االختبارات و المقاييس في حّد ذاتها أصبح اليوم محّل انتقادات كبيرة؛ ذلك أّن فلسفة القياس النفسي بعاّمة و 

نفسية و النظام مرجعي المعيار بخاّصة و األسس التي يستند إليها هذا النظام  في بناء االختبارات و المقاييس ال
التربوية و تحليل مفرداتها، يعاب عليها أّنها تعتمد على مقارنة أداء المفحوص بأداء أقرانه وفقا للمجموع الكّلي 
لدرجاتهم في االختبار، و سواء  أكان ذلك على أساس الدرجات الخام أم الدرجات المعيارية بأنواعها المختلفة؛ 

تقنين، كما تخضع لخصائص عّينة بنود االختبار، و اختالف تلك إذ أنّ تلك الدرجات تخضع لخصائص عّينة ال
الخصائص باختالف عّينة األفراد المفحوصين و عّينة البنود يؤّثر بال شّك في صدق إجراء المقارنات و بذلك 

بار و كما هو معلوم أيضا فإّن تدريج صعوبة بنود االخت. يصعب تعميم نتائج االختبار أو االستفادة العملية منها
يتباين حسب قدرات المفحوصين الذين تطّبق عليهم تلك البنود، إضافة إلى أّن قياس قدرات أو سمات األفراد 

و من جهة أخيرة، فإّن ثبات درجات االختبار يتأّثر تأّثرا كبيرا بتباين . يتباين من جهته حسب صعوبة البنود
و بمعنى آخر، إّن معايير االختبارات و . لقدراتقدرات األفراد الذين يجري عليهم االختبار و مستوى هذه ا

المقاييس المقّننة التي تشتّق انطالقا من بعض العمليات اإلحصائية على الدرجات الخام المستمّدة من عّينة 
التقنين حيث يقارن أداء الفرد الذي يطّبق عليه االختبار فيما بعد بمعايير هذه العّينة يجعل االختبار محكوما 

و من جهة أخرى . ، و عليه فإّنه إذا تغّيرت العّينة فقدت هذه المعايير داللتهاSample-bound testة بالعّين
فإّنه من المفروض بل من الواجب أن يحصل المفحوص على نفس الدرجة في كّل من اختبارين يقيسان سمة 

ية المحّك إال أّن المالحظ هو أّن محّددة أو قدرة معّينة سواء أكانا من االختبارات المرجعية المعيار أو مرجع
و إن كانت تلك االختبارات المطّبقة جميعا  -درجة الفحوص تختلف عادة باختالف االختبار الذي يطّبق عليه

-Item؛ أي أّن درجة المفحوص هنا محكومة بعّينة المفردات التي يختبر بها -تقيس سمة أو قدرة واحدة

bounded score(1 ،52-58ص.)  إّن ما سبق يوّضح بما ال يدع مجاال للشّك افتقار االختبارات و المقاييس
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وفق منظور نظام  -إلى الموضوعية بمعناها العلمي الدقيق الذي يعني -و حتى المشهور منها -الشائعة اليوم
معايير  أن تتحّرر درجة المفحوص في االختبار من االعتماد على -القياس الموضوعي الذي تّم تطويره حديثا

و . و ذلك مّما يجعل نتائجها عرضة لشكوك حقيقية( 52 -58ص، 1)عّينة التقنين التي يوازن على أساسها
هذا فيما . الدراسة أيّ إليها  تتوّصلالمناسب مع النتائج التي  لاستيعاب هذا الشرط ضروري من أجل التعام

جنبا إلى جنب مع اختبار الرورشاخ المعتمدة  يتعّلق بما يمكن أن يكون من انعكاسات للمقاييس و االختبارات
و عالوة على ما سبق يالحظ أحيانا أيضا غياب أّي طريقة معيارية يمكن أن تتّبع  بين مختلف . على نتائجه

المختّصين لتسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب في حاالت التشخيص النفسي؛ إذ هو عملية تقديرية تتأّثر 
معرفية و القناعة الشخصية للمختّص باإلضافة إلى مهارته في فهم و تأويل جملة العالمات بالخلفية النظرية و ال

السريرية التي بين يديه؛ حيث ما يمكن أن يعتبر مظاهر للوسواس عند أحدهم يمكن أن ينظر إليها آخر على 
و جملة . و هكذا...رهابأّنها بداية تطّور الفصام بينما ينظر إليها ثالث على أّنها من أعراض بعض حاالت ال

كما أّن محاوالت ( 541ص، 2)القول هنا هي أّن ثبات التشخيصات الطّبية النفسية لم يكن جّيدا على أّية حال
أصبحت قاصرة بصورة خطيرة بسبب انعدام االتّفاق على تعريف االضطرابات »جعل تلك التشخيصات صادقة 

و لعّل تلك المعاني تتأّكد أكثر حين يأخذ الباحث (. 539ص، 2)«التي يفترض في هذه المحاوالت تشخيصها
بعين االعتبار التصّورات االجتماعية المرتبطة بمختلف المفاهيم و المظاهر السلوكية التي يمكن أن تنبئ عن 
بعض الحاالت االنفعالية أو سمات الشخصية أو بعض االضطرابات النفسية مثال و مدى اختالفها حسب 

اليأس في تمّثالت اإلنسان الغربي يختلف عن مفهومه في تمّثالت اإلنسان المسلم الذي  المجتمعات؛ فمفهوم
يعّلمه دينه أّن اليأس من شيم الكافرين و بالتالي تطرح التساؤالت حول مدى اعتبار اليأس مرّكب من مرّكبات 

خالق كما يدعو إلى ذلك االكتئاب، و كذلك كظم الغيظ الذي يعتبر في تمّثالت اإلنسان المسلم من فضائل األ
الذي يؤّدي إلى االضطراب، و  Alexithymieالقرآن الكريم بينما يرتبط في تمّثالت اإلنسان الغربي بالتكّتم 

و حتى في بعض المفاهيم . بالتالي يطرح التساؤل حول الداللة الصحيحة التي يجب إضفاؤها على هذا المفهوم
تمّثالت اإلنسان المسلم لكلمة مسجد و تمّثالت المسيحي لكلمة كنيسة األكثر شيوعا مثل االختالف الجذري في 

فإّن ذلك اللبس يطالها، و بالتالي يطرح التساؤل حول مدى صّحة استبدال كلمة كنيسة بكلمة مسجد مثال عند 
ر في تؤثّ  -ال ريب –إّن مثل هذه القضايا . الخ...تكييف اختبار معّين تّم تقنينه في بعض البيئات الغربية

اإلجراءات التشخيصية و في نتائج تلك اإلجراءات، كما تؤّثر في جّل االختبارات و المقاييس التي تّم إعدادها 
 . لتناسب التطبيق في البيئات المحّلية

يمكن أن يستخرجها الباحث و الخالصة أّنه مّما ال شّك فيه أّن ذلك يتخّلل التشخيصات المختلفة التي 
كّلها أدوات تّم  على اعتبار أّنهاأيضا  التي يمكن أن تستخدم متزامنةدوات األكما يتخّلل جميع تماما من أدّلتها، 

 . عادة إعدادها لتكون صالحة لالستخدام في البيئة العربية
و مجمل القول فإّنه ستحوم دائما هناك شكوك حول إجراءات التشخيص التي تستند إلى تقييم ما تجّمع 

كما . لدى أّي مختّص من معطيات إكلينيكية؛ و التقييم في حّد ذاته مهارة يتفاوت المختّصون في استيعابها
صوصا تلك التي أعّدت في بيئات ستظّل دائما هناك شكوك حول تأويل نتائج مختلف االختبارات و المقاييس خ
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التشخيص بمختلف أساليبه من صميم  و لّما كان. من إجراءات التكييف أخرى و خضعت بعد ذلك ألّي إجراء
، العيادي الذي يعتمد ضمن ما يعتمد عليه على االختبارات االسقاطية عموما و اختبار الرورشاخ تحديدامنهج ال

دراساته أو باحث في أّي عتمد عليها اييس األخرى من أهّم الوسائل التي يالمق ولّما كان تطبيق االختبارات و
 .تّم الوصول إليهايأيضا وجب االنتباه إلى كّل ما سبق سرده من محاذير عند التعامل مع النتائج التي  فحوصه
النتائج من خالله فهو العمليات النفسية األربع التي يفترض أّنها  تلكو أّما رابع ما ينبغي النظر إلى        

اإلسقاط و اإلدراك و التخّيل و التضمين و : تتدّخل في تحديد االستجابة لالختبارات اإلسقاطية عموما و هي
طار و في هذا اإل. التي يفترض أّنها هي ذاتها التي تتدّخل أيضا في  تحديد نوعية االستجابة على الرورشاخ

ينبغي االنتباه إلى أّن أنواع االستجابات المختلفة تتأّثر بالنمط اإلدراكي عند المفحوص و بقوانين اإلدراك بصفة 
و قبل االفتراض بأّن استجابة ما هي مؤّشر على حالة معّينة من حاالت الشخصية ينبغي أوال االنتباه . عاّمة

ترتبط ( ك)حديد تلك االستجابة؛ فمثال بدل القول أّن االستجابةإلى بعض المعطيات اإلدراكية التي تدّخلت في ت
هذه االستجابة من جهة أخرى قد ظهرت مثال أكثر ما إذا كانت بمستوى ذكاء أقّل من المتوّسط ينبغي مالحظة 

أكثر عند  التي قد تظهرالتي ( جـ)من غيرها عند أفراد من الذين يقطنون المدن الكبرى في مقابل االستجابة
يعود إلى طبيعة العملية اإلدراكية بحّد  قد أّن هذا ذلك. ّكان الريف و القرى، و هكذا مع بقّية الحاالت األخرىس

ذاتها أكثر مّما يعود إلى بنية الشخصية؛ فاإلدراك يرتبط عند ساكن الريف أو القرية في الغالب بالمجال الواسع 
فالمدركات يغلب عليها الطابع الجزئي؛ حيث يتاح للفرد  و لذلك... و الفضاء الرحب و المدى البعيد، و هكذا

األفق الواسع الذي يمكن أن يالحظ فيه كثيرا من التفاصيل الدقيقة، في حين أّن مجال اإلدراك و فضاؤه و مداه 
و . عند سّكان المدن ضّيق و محدود و قريب و لذلك يميل هؤالء إلى إدراك الكّليات أكثر من التفاصيل الصغيرة

نا يمكن القول أّن االستجابة ترتبط بمثل هذه الخصوصيات من خصوصيات العملية اإلدراكية أكثر من ه
و كما هو معروف تعتبر اإلصابات . ارتباطها ببعض الخصوصيات المزاجية أو االنفعالية مثال للشخصية

االضطرابات ، و عموما جميع حاالت الذهان العضوي من أكثر Affections neurologiquesالعصبية 
و لذلك يمكن القول أّن بعض استجابات اختبار الرورشاخ يمكن أن تعتبر دليال . تأثيرا على الوظائف اإلدراكية

حاسما أو جوهريا على وجود اضطراب عصبي محّدد و ذلك حسب ما يتدّخل ذلك االضطراب في تشويه 
يمكن أن تأخذه من دالالت بعد ذلك قد يكون غير يقتضي االنتباه إلى أّن ّما  -طبعا–الوظيفة اإلدراكية، و هذا 

في دراسة قد تكشف عنه جذري بين ما افتراض وجود اختالف  و في ضوء هذا التصّور أيضا يمكن. ذي معنى
من دالالت استجابات الرورشاخ المختلفة و بين غيرها من الدالالت التي تأخذها نفس تلك البيئة المحّلية 

و على العموم تجدر اإلشارة إلى أّنه مّما ال شّك فيه أّن القوانين األساسية . ألجنبيةاالستجابات في القوائم ا
لإلدراك مثل قوانين الشكل و األرضية و المنظور تتدّخل في تحديد نوع االستجابة على اعتبار أّن النظر إلى 

نعكس من خالل تلك القوانين و بطاقات الرورشاخ تحكمه تلك القوانين و أّن الخصائص الفيزيائية للبقعة ذاتها ت
خصوصا قانون التقارب و التشابه و االستمرار والتماثل و اإلغالق من قوانين التجميع، و غيرها من القوانين 

و هذا أيضا يؤّكد أّن نوعية االستجابة يمكن أن ترتبط بالقوانين الموضوعية لإلدراك أكثر مّما ترتبط . األخرى
دو أّن ما تؤّكده بعض مالحظات علماء األنثربولوجيا من أّن الخبرات في ثقافة و يب. بخصائص شخصية المدرك
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معّينة تؤّثر على طريقة التعامل مع المعلومات يتّم في ضوء تلك القوانين الموضوعية أيضا، و من ذلك ما 
( Bambuti) (البمبوطي)Pygméesمن خالل مالحظته أقزام ( Colin Turnbuill) (كولن تيرنبول)قّدمه

حيث ال وجود لمناظر بعيدة قد تتجاوز ( Kongo) (الكونغو)الذين يعيشون في الغابات االستوائية الكثيفة في
مئة قدم من أعلى الشجرة إلى األرض؛ حيث أحد هؤالء األقزام إلى سهل منبسط أين رأى هذا األخير ألّول مّرة 

ن يوجد فيه قطيع من الثيران فتساءل عن نوع هذه في حياته مسافة تمتّد أمياال و نظر عبر تلك السهول إلى مكا
و لم يصّدق ما أخبره به عالم األنثربولوجيا من أّنها ثيران وهي في ضعف حجم ثيران الغابة المعروفة . الحشرات

لديه بل قهقه ساخرا منه و نصحه أال يروي مثل هذا الكالم السخيف ثّم سأله مّرة أخرى عن نوع هذه الحشرات، 
يجد جوابا مقنعا أخذ يحّدث نفسه و يحاول أن يجد رابطا بين تلك الثيران و أنواع الخنافس و النمل  ولّما لم

المألوفة لديه، و ظّل كذلك حتى اقتربت السيارة من قطيع الثيران و هو يراقب قطيع الثيران و هي تبدو أكبر 
و أخيرا لّما . هو يتمتم بأّن هذا سحر فأكبر و هنا فقد شجاعته و تحّرك و جلس بجانب عالم األنثربولوجيا و

تحّقق من أّنها ثيران حقيقية ذهب عنه الخوف و لكن بقي حائرا و لم يفهم سبب أّنها كانت تبدو صغيرة جّدا و 
و بناء على ذلك (. 985-981ص، 4)إذا ما كانت فعال صغيرة و كبرت فجأة أم أّن هناك خدعة في األمر

المستوى األّول : الالت أّي استجابة على الرورشاخ يجب أن يتّم في مستويينيعتقد الباحث أّن النظر إلى د
يتعّلق بالعملية اإلدراكية في حّد ذاتها و الخصوصيات العاطفية و الشخصية و االجتماعية المؤّثرة فيها، و 

وصيات، و بمقدار المستوى الثاني، و هو أّن تلك الدالالت يمكن أن تتّفق أو تختلف في معانيها تبعا لتلك الخص
ما تؤّثر في العملية اإلدراكية، و ليس تبعا لبنى شعورية أو الشعورية في طابعها الفردي المنعزل كما يعتقد ذلك 
بعض الباحثين، و هذا يعني أّن هذه الدالالت هي مؤّشرات على بعض معايير الجماعة و البيئة المحيطة أكثر 

و هنا أيضا يجب . و غيره( شريف)ما توّضح ذلك مثال تجاربمّما هي مؤّشرات على سمات شخصية بحتة ك
و أخيرا و الحال هذه فإّن الباحث يرى أّن توظيف استجابات . التأكيد على دور الشخصية القاعدية في ذلك

الرورشاخ في العمل اإلكلينيكي خصوصا و العلمي عموما ينبغي أن يرّكز أكثر على أنواع أشكال االستجابات 
 .ا و مواضيعها و ليس على معانيها أو دالالتها إال بصورة ثانويةو محّدداته

و أّما فيما يتعّلق بعملّية التخّيل؛ فكما هو معروف، إّن المخّيلة الفردية جزء ال يتجّزأ من المخّيلة       
ت تتعّلق االجتماعية، و إّن العملية االسترجاعية ذات ارتباط وثيق بوظيفة التخّيل و ما تتضّمنه من تصّورا

مباشرة بخصوصيات المخّيلة في بعديها الفردي و االجتماعي، و هذا مّما يوحي بأّن مجموع استجابات األفراد و 
أنواعها هي بدون شّك نابعة من تلك المخّيلة، و ما يمكن أن يالحظ بينها من تفاوت قد يرجع في الحقيقة إلى 

ي بعض الوظائف العقلية المرتبطة بعملّيات التصّور، ثّم إّن بعض الفروق الفردية في القدرة على االسترجاع و ف
ارتباط مضامين المخّيلة بالجانب االجتماعي سواء من حيث الماّدة أم معاني تلك الماّدة يعني أّن ما ينبثق من 

. التخّيل هذه المخّيلة سيكون متشابها شكال و داللة مع ما تقتضيه األبعاد النفسية االجتماعية التي تحكم عمليات
و بناء على ما سبق، فإّنه من غير المتوّقع إطالقا أن تأتي موضوعات استجابات الرورشاخ مثال عند فرد في 
جماعة معّينة متطابقة مع موضوعات استجابات فرد آخر في جماعة أخرى إال بقدر ما يكون بين الجماعتين 

ضفاؤه من دالالت على تلك المواضيع محكوم بطبيعة من تماثل في المخّيلة الجمعية عندهما، ثّم إّن ما يمكن إ
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التصّور المتشّكل أساسا في تلك المخّيلة، ومعنى ذلك أّن أنواع استجابات الرورشاخ تختلف حسب الجماعات و 
خصوصياتها و أّن دالالتها تختلف حسب التصّورات الجمعية، و أّن تدّخل خصائص الفرد في نوع االستجابة أو 

 عند الفرد، Conformismeف على قدرة االسترجاع الذاتية و مستوى سلوك المسايرة االجتماعية داللتها يتوقّ 
و لقد  .بل حتى في مثل هذه الحالة فإّن تحّرر الفرد من المخّيلة الجماعية التي ينتمي إليها يبقى استثنائيا للغاية

ما يجري في ذهنه، أو عقله من صور عن سبقت اإلشارة إلى أّن الفرد، إّنما يسلك في إطاره االجتماعي وفق 
دراكه،  بيئته الخارجية، هذه البيئة التي اندمجت في كيانه، واتخذت لها رموزا معّينة، يتحّدد بها نمط تفكيره، وا 

من مختلف استجابات الرورشاخ ما يمكن أن تأخذه و هذا المعنى مّما يؤّكد . واستجابته لمختلف المواقف
ّكد بدوره أهّمية البعد االجتماعي و الشخصية القاعدية في تحديد نوع و دالالت استجابات ، و ذلك مّما يؤ دالالت

و من جهة أخرى يبدو أّن عملية التخّيل قد تبّرر التداخل  المالحظ بين بعض الدالالت التشخيصية . الرورشاخ
الضطراب الذهاني الوحيد الذي الستجابات الرورشاخ التي تشير إلى بعض الحاالت الذهانية الوظيفية، ذلك أّن ا

كآلية من آليات الهذيان هو البارافرينيا بمختلف أنواعها أما بقّية أنواع الهذيان التي تسود في يتوّسط فيه التخّيل 
مختلف حاالت الذهان فإّن التخّيل ال يتأّثر فيها و ال يتوّسط كآلية من آلياتها، لذلك يبدو أيضا ذلك التشابه في 

ت استجابات الرورشاخ فيما تشير إليه من عالمات تشخيصية لبعض أنواع الذهان حسب ما ورد مختلف دالال
في التشخيصات المختلفة، بمعنى أّن استجابة واحدة قد توحي من الناحية التشخيصية باضطرابات مختلفة، و 

سقاطية عموما و اختبار باعتباره عملية تتدّخل في االستجابة لالختبارات اإل -ذلك يقتضي أن لو كان للتخّيل 
دور في تحديد نوع اإلصابة المرضية لكان من نتيجة ذلك أن تتمايز استجابات الرورشاخ  -الرورشاخ خصوصا

و لئن كان للمخّيلة في بعديها . و هكذا...في دالالتها التشخيصية التي تتعّلق بحاالت الذهان على األقلّ 
الرورشاخ في البيئة يالحظ من تمايز دالالت استجابات ن أن يمكالشخصي و االجتماعي دور ال يخفى في ما 

لها داللة و إن كانت ثانوية فيما يمكن أيضا عن غيرها من الدالالت األجنبية، فإّنه مّما ال شّك فيه أّن  المحّلية
انطالقا من أّن هذه المخّيلة يمكن أن  ،ذاتها أن يالحظ من فروق في دالالت االستجابات في البيئة المحلّية

تختلف في بعض مضامينها الجزئية وفق بعض المتغّيرات البيئة المحّلية و التي من أهّمها الثقافات الفرعية و 
يقتضي  نكّل ما سبقبناء على و  .الخصوصيات االيكولوجية التي تختلف من منطقة إلى أخرى و لو نسبيا

مكن أن تأخذه كّل استجابة من دالالت هو نتاج لطبيعة العملية التخّيلية أكثر مّما هو التأكيد على أّن ما ياألمر 
داللة على سمات أو انفعاالت أو حاالت شخصية محّددة،  و هو ما ينبع أصال من أهّمية تدّخل البعد 

             .  االجتماعي في العملية التخّيلية عند كّل فرد
ية الثالثة التي تكمن خلف االستجابة لالختبارات اإلسقاطية و التي هي اإلسقاط و أّما فيما  يتعّلق بالعمل

و الذي يميل الباحث الى اعتباره أّنه هو اآللية النفسية التي تكمن خلف كّل سلوك تعبيري فإّنه ال شّك ذو دور 
آلية تتأّثر بالقيم و  و اإلسقاط مثله مثل العمليات السابقة ال يعمل في فراغ بل هو. أساسي في هذا المجال

االتجاهات و الميول و غيرها، و هو بهذا المعنى عندما يتدّخل في تحديد االستجابة إّنما يضفي عليها ما 
يتضّمنه من دالالت تلك القيم و الميول و االتجاهات و ما شابهها، و في نفس هذا السياق فإّنه يمكن القول إّن 

س السمات أو الخصائص أو المظاهر التي ال تشّكل جزءا من منظومة اإلسقاط بهذا المعنى ال يمكن أن يعك
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إّن اإلسقاط . الفرد النفسية هذه المنظومة التي هي في الواقع نتيجة تأّثر الفرد بمعايير الجماعة التي ينتمي إليها
هذا يفّسر  بهذا المعنى عملية تساهم في توحيد موضوع االستجابة و داللته في االختبار اإلسقاطي عموما، و

كما أّن اإلسقاط بهذا المعنى أيضا قد تأتي متوافقة في بيئة ما، من جهته كيف أّن مختلف استجابات الرورشاخ 
ترد في عن غيرها من الدالالت التي  في بيئة مااختالف دالالت استجابات الرورشاخ  يؤّدي إلىهو الذي 

خلف كل سلوك تعبيري بما في ذلك عملية اإلدراك و  و اإلسقاط باعتباره حالة نفسية تكمن. البيئات األخرى
التخّيل يؤّكد ما سبق و أن أّكده الباحث بخصوص تأثيرات الوظيفة اإلدراكية و التخيلية على االستجابة الختبار 

أن ينظر  الدارسيفرض على  -بهذا المعنى -و بناء على ذلك فإّن اإلسقاط. الرورشاخ و دالالت تلك االستجابة
ستجابة اإلسقاطية باعتبارها هي السلوك التعبيري الناتج عن آلية التعامل مع األشكال التي في بطاقات إلى اال

الرورشاخ، و فهم االستجابة في حّد ذاتها باعتبارها سلوكا تعبيريا ذو معنى، و ليس البحث خلف ما يمكن أن 
ة في حّد ذاتها و ليس التأويل الذي يمكن تتضّمنه االستجابة من معان ضمنية؛ فالسلوك التعبيري هو االستجاب

أن تأخذه االستجابة، و وفق هذا التصّور يمكن أن يفهم تنّوع وتعّدد االستجابات عند المفحوص الواحد و في 
تصنيف أو ترتيب االستجابات وفق نماذج تعين الباحث أو  -وفق هذا التصّور -كما يمكن. البطاقة الواحدة

ال المفحوصين في ظّل المبدأ العام الذي هو السلوك التعبيري المحكوم بآلية الفاحص على فهم ردود أفع
اإلسقاط، و عليه كّلما كان تحديد االستجابة دقيقا و تصنيفها أو ترتيبها سليما كّلما سهل بعد ذلك استنباط ما 

شابهة بين و هكذا يمكن أن يكون ترتيب و تصنيف االستجابات المت. يمكن أن تتضّمنه من معان مختلفة
و من جهة أخرى كّلما كانت القيم والميول و االتجاهات . مجموعة من األفراد يتضّمن معان و دالالت متشابهة

واألفكار و المعايير التي تحكم األفراد مّتحدة و متوافقة و متناغمة كّلما كانت أنواع االستجابات الصادرة عنهم 
 -يدعو إليها الباحث شخصياالتي  -و أّما عملية التضمين  .بهةمتشابهة و بالتالي تكون دالالتها أيضا متشا

فتأثيرها واضح في أنواع االستجابات الصادرة عن األسوياء وغير األسوياء على حّد سواء، و ال يحتاج بيان ذلك 
 .إلى كبير تعليق

فالشخصية ليست وحدة فهو البعد الزمني؛  ه،النتائج من خالل تلكو أّما خامس ما ينبغي النظر إلى          
مستقّرة و جامدة و الجماعة التي ينتمي إليها الفرد كذلك، بل كّل من الفرد و الجماعة عرضة لعمليات التغّير 
باستمرار و ال شّك أّن ذلك التغّير المستمّر في الذات و الشخصية ينعكس في كّل أشكال السلوك التعبيري الذي 

تراض بأّن وسائل القياس النفسي عموما و االختبارات اإلسقاطية خصوصا يصدر عن الفرد، وهذا يدفع إلى االف
يجب أن تخضع إّما إلى التطوير بين حين و آخر حتى تواكب ما يستجّد من تطّورات و إّما أن يسهر 

هذا و ب. المختّصون على إعداد ما يناسب من أدوات الفحص و القياس لكّل مرحلة من المراحل الزمنية المستجّدة
أحيانا بين نتائج دراسة معّينة في الجذري  االختالفيفّسر يمكن أن يعتقد الباحث مثال أّن أهّم ما الخصوص، 
ال يرجع فقط إلى الفروق الحضارية و الثقافية و  في البيئات األخرىعن غيرها من نتائج الدراسات بيئة معّينة 

بقيت هي مثال معظم تلك الدالالت في البيئات الغربية  الفكرية و لكن يرجع أيضا إلى هذا البعد الزمني، ذلك أنّ 
عينها منذ أن أشار إليها واضع االختبار نفسه، كما بقيت الدالالت األخرى التي نّص عليها بعض كبار خبراء 
االختبار الذين جاؤوا بعد  ذلك هي ذاتها رغم ما شهدته تلك المجتمعات من قفزات هائلة في التطّور و على 
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و ال يمكن أن يتصّور أحد أّن بنية الشخصية أو بنى أّي جماعة يمكن أن تتمّيز بقدر من . صعدةكاّفة األ
الجمود يجعلها هي نفسها عبر مختلف حقب التاريخ مهما تباعدت، و يجعل ردود أفعالها ثابتة و مستقّرة إلى 

ظواهر سلوكية استجّدت بعد الحّد الذي يجعل أّي باحث يعتمد معايير تشخيصية مضت عليها عقود في تقييم 
مع أّن الفئات التشخيصية في حّد ذاتها تتغّير، و تصنيف االضطرابات يتبّدل و سيميولوجية )ذلك بأمد طويل

La sémiologie بل إّن مناهج تصنيف و تحديد تلك االضطرابات في حّد ذاتها ...( تلك االضطرابات تتجّدد
الماضي تطّور بعض طرق التشخيص منها ما يرّكز على الظواهر  غير موّحدة وغير مستقّرة؛ فقد شهد القرن

و منها ما يرّكز على ديناميات الشخصية و التي يرجع ( كرايبلن)التي يمكن مالحظتها و التي أرسى قواعدها
و منها ما يحاول الوقوع في موضع بين الطريقتين، و استمّر الحال على ذلك حتى بدأ ( فرويد)التأكيد عليها إلى

التجاه الحالي الذي أخذ يبعد عن التفكير أو البحث في الديناميات التحتية ليّتجه نحو السلوك القابل ا
و لذلك فإّن الذين يستمسكون بدالالت الرورشاخ التقليدية سواء في البيئات األجنبية أم (. 534ص، 2)للمالحظة

"  عّباد الرورشاخ"خة هم الذين يستحّقون وصف هنا في البيئات المحّلية، و يضفون عليها نوعا من الحقيقة الراس
و هو الوصف الذي أطلقه بعض كبار الباحثين على االستعمال غير الحذر لهذا االختبار و التسليم المفرط له 

هذه النتائج ينبغي النظر  أّن مثلو الخالصة هنا . رغم أّن العديد من الدراسات قد أثبتت كثيرا من أوجه قصوره
ر نطاق زمني محدود و في إطار ما يرتبط بذلك النطاق الزمني من مالبسات الحياة االجتماعية، و إليها في إطا

 .و هكذا...انعكاساتها على ديناميات الشخصية و ردود الفعل السلوكية

بين دالالت المحتملة النتائج من خالله فهو باختصار الفروق  تلكو أّما سادس ما ينبغي النظر إلى         
هذه االستجابات في البيئة المحّلية و غيرها من الدالالت في البيئات األخرى، و ذلك قد يبّرر، باإلضافة إلى 
تأثيرات العوامل الحضارية و البيئية المختلفة في العمليات النفسية التي تكمن وراء إنتاج مثل تلك الدالالت، 

اللغة تؤّثر في طبيعة استيعاب اإلنسان لما يحيط به، و بالتالي  بواسطة االختالفات اللغوية حيث قد ثبت أنّ 
و . سلوكه بصفة عاّمة، بل كما يذهب بعض الباحثين إلى أّن اإلنسان يدرك محيطه تبعا لّلغة التي نشأ عليها

لتكشف عن أنواع من االضطرابات  Anthropologie médicaleمن جهة أخرى جاءت األنثربولوجيا الطّبية 
ذهان : ية التي تمّيز شعوبا أو جماعات دون سواها و من ذلك ما كشفت عنه من حاالت ذهانية مثلالنفس

في الماليو و اليابان و  Psychose Latahعند اإلسكيمو، أو ذهان التاه  Psychose Whittikoالويتيكو 
الفلّبين و أجزاء  في الماليو و Psychose Amuck، أو ذهان آموك ( 523 -523، ص81)الفلّبين و الكونغو

و جزيرة ( W. Bornéo)في بورنيو الغربية Psychose Koro، أو ذهان الكورو (108، ص81)من إفريقيا
إلى حاالت  ة، باإلضاف(525-520، ص81)و غيرها...في إندونيسيا و جنوب الصين ( Célèbes)سيلبس

و هي اضطرابات حسب التوّجه الغربي في التشخيص يمكن أن تعتبر أنواعا فصامية رغم  أخرى غيرها كثيرة،
تمّيزها من الناحية البنيوية، و هذا يدّعم توّجه الباحث في افتراضاته بأّن المرض النفسي و حتى من الناحية 

فكير في إعادة النظر في البنيوية ليس مرضا عالميا، فإذا صّح مثال الحديث عن الفصام عند المسلمين وجب الت
بناء األعراض التي يمكن أن يشير تجّمعها إلى ما يسّمى فصاما، ألّن هذه األعراض و أشكال ظهورها و 
تعبيرها عن نفسها و نظام ارتباطها مع بعضها بل حتى في نواحيها الفيزيولوجية ال شّك مختلف عّما هي عليه 
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رابات الباقية، و ال يخفى أّنه قد توجد اضطرابات محّددة ال في المجتمعات األخرى، و هكذا مع جميع االضط
ينطبق عليها أّي وجه من أوجه التصنيف العالمية المعروفة و تستدعي تصنيفا جديدا تماما مثل تلك 
االضطرابات التي ترتبط في بعض البالد اإلسالمية بما يسّمى المّس أو السحر أو العين، و عموما جميع 

يمكن أن ترتبط بمفهوم البنية المعرفية عند اإلنسان؛ كّل ذلك يعني أّنه من غير الممكن مثال  االضطرابات التي
أن تكون الدالالت التشخيصية التي تكشف عنها استجابات الرورشاخ تشير إلى نفس ما تشير إليه في البيئات 

ضوء هذا المعطى يشير  و في. األخرى حتى و لو حدث أن كان هناك اتّفاق بين تلك الدالالت في الظاهر
مع غيرها من  دراسة ما في البيئة المحّليةفيها  يمكن أن تتفقالباحث إلى أّن بعض الدالالت اليسيرة التي 

كتشابه أعراض ذهان الكورو مع بعض أعراض  -الدراسات األجنبية ال يعني سوى نوعا من التشابه الظاهري
أّما جوهر تلك الدالالت فهو يختلف  -اقع هو اختالفهما الجذريالفصام في المنظور الغربي لهذا المرض؛ إذ الو 

 . منطلقا و وجهة في البيئة المحّلية عن جوهر نفس تلك الدالالت في غيرها من البيئات
 الخالصة

على غرار سائر االختبارات اإلسقاطية األخرى بل حتى االختبارات -هكذا يّتضح أّن اختبار الرورشاخ
يتأّثر بالخصوصيات الثقافية و الحضارية و القيمية السائدة في المجتمع الذي يطّبق فيه؛  -الموضوعية المختلفة

و ذلك سواء في العمليات النفسية التي تتدّخل في تحديد االستجابة لمختلف عوامله أم في الماّدة التي يتشّكل 
تأخذها مختلف االستجابات أم في  منها أم في طرق التقدير و التفسير أم في المعاني و الدالالت النفسية التي

 .كّل ما يمكن أن يفهمه الباحثون المختلفون و ما يستنتجونه من تلك المعاني و الدالالت
يبدو أّن اختبار الرورشاخ هو اختبار إدراكي بالدرجة األولى، و هو ما أّكده واضع  هكذا أيضا،و         

العصبي نظرا لدّقتها تشخيص الفي  يستند إليه الباحث في اعتماد نتائج اختبار الرورشاخاالختبار نفسه، و هذا 
و  ،في تشخيص كثير من االضطرابات النفسية البحتةوهي الدّقة التي ال يتوّفر على الحّد األدنى منها ، النسبية

ائف اإلدراكية يمكن هذا يدفع نحو افتراض أساسي و هو أّن كّل اضطراب عصبي يؤّثر مباشرة على الوظ
انطالقا من أشكال  -في أوسع معانيه -تشخيصه بدّقة بواسطة هذا االختبار، كما يسمح بالقول أّن التشخيص

االستجابات متى تّم التدقيق في تقديرها هو دائما أدّق من التشخيص انطالقا من دالالتها المختلفة، و هذا طبعا 
الباحث أّن مستقبل أبحاث الرورشاخ سيكون في العلوم المعرفية و لذلك يعتقد . يقتضي مزيدا من األبحاث

 .العصبية
 المراجع
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 .ع.م. ج. األكاديمية للنشر، القاهرة
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 .دالالت صدق وثبات مقياس الغضب حالة وسمة في البيئة الجزائرية
 

 حبال ياسين                          : فارس زين العابدين                          االسم واللقب: واللقب االسم
 أستاذ مساعد أ: أستاذ مساعد أ                             الدرجة العلمية: العلمية الدرجة

 علم النفس                                      : علم النفس                                      التخصص: التخصص
 جامعة سيدي بلعباس: ستخدمةجامعة سيدي بلعباس                المؤسسة الم: المؤسسة المستخدمة

 :الملخص
على عينات ( 8991عبد الرحمن، فوقية،)طبق مقياس الغضب حالة وسمة من وضع سبيلبيرجر تعريب 

، ويتكون (21-81)، تتراوح أعمارهم بين (8601=ن)واسعة ومتنوعة من األفراد بمدينة سيدي بلعباس 
سمة الغضب بواقع خمسة عشرة بندًا لكل مقياس  المقياس من ثالثين بندًا تشمل مقياسين لقياس حالة و

 .فرعي
 تراوحت فقد والصدق، الثبات ناحية من جيدة قياسية بخصائص يتمتع المقياس أن وأشارت النتائج إلى

 يشير مما(6.22 ،6.18) النصفية القسمة وثبات ،(6.18 ،6.10) للمقياسين ألفا بطريقة الثبات معامالت
الصدق التميزي، وصدق  بطريقتي حسابه تم بالصدق فقد يتعلق وفيما للمقياس، مرتفع داخلي اتساق ثبات إلى

 .البنود لكل مقياس فرعي على أساس ارتباط كل بند بمجموع الدرجة الكلية
بينت النتائج أن الفروق بين الجنسين في متوسط درجاتهم على مقياس سمة الغضب، في حين حصل  كما

 .الذكور على درجات مرتفعة في سمة الغضب
وختامًا نوقشت هذه النتائج في ضوء مدى اتفاقها أو اختالفها مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت في هذا 

 .لعلمية لهذه النتائج وقد وضعت بعض التوصياتالصدد، وأبرز الدالالت النظرية وا

 :مقدمة

يعتبر الغضب من المفاهيم األساسية في دراسة االنفعاالت وله أهمية كبيرة في علم النفس الحديث، وقد برز االهتمام 
 .بدراسته في اآلونة األخيرة بوصفه مشكلة حقيقة في حياة اإلنسان في مختلف جوانبها
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 والعداء التوتر علي تدل استجابة الغضب" أن إلي للغضب تعريفهما في كفافي الدين وعالء "الحميد عبد جابر" أشار
 الغضب ومشاعر التمييز أو االنصاف ونقص العدالة وعدم المحقرة والمالحظات والتهديد والقيد االحباط يثيرها

فراز القلب ونبضات والتنفس والعرق الدم ضغط في زيادة مثل المستقل العصبي الجهاز من قوية استجابة تتضمن  وا 
 ومن أخر إلي شخص من الغضب تعبيرات وتختلف للعراك الحي الكائن تهيئ االستجابات هذه وجميع الدم في السكر
 .آخر إلي عمر
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 لعينة أجريت الدراسة في والية سيدي بلعباس و الجداول التالية توضح لنا وصف دقيق : وصف العينة

 .البحث 

 يمثل الجنس من ذكور و إناث( 10) رقم جدول 

 

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة الجنس
 %94 215 ذكور

 %21 225 إناث

 %155 1505 المجموع

 عينة الدراسة ألفراديمثل السن ( 10) رقمجدول 

 النسبة المئوية عدد األفراد السن

أقل من 
11 

05 2,1% 

11-55 515 50,9% 

52-52 512 55,9% 

51-25 122 10,2% 

22-22 121 12% 

أكثر من 
22 

111 12,2% 

 %155 1505 المجموع
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 يمثل المستوى التعليمي ألفراد العينة (10) رقم جدول

 عدد أفراد العينة المستوى
 24 ابتدائي

 151 متوسط

 215 ثانوي

 904 جامعي 

 09 مستوى عال

 يوضح مختلف المهن لعينة الدراسة (10) رقم جدول

 عدد األفراد المهنة
 120 سلك الصحة

 115 إدارة

 192 سلك التعليم

 42 سلك األمن

 20 مهنة حرة

 2 متقاعد

 521 طالب

 92 بطال

 51 مهنة خاصة

 25 مهنة حرة
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 لعينة الدراسة االجتماعيةيبين الحالة ( 10) رقمجدول 

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة االجتماعيةالحالة 

 %53.5 201 أعزب

 %42.2 991 متزوج

 %3.5 22 مطلق

 %1 4 أرمل

 يمثل الوسط الحضري  (10) رقم جدول

 عدد أفراد المنطقة الحضرية

 19 ريف

 501 شبه ريف

 215 مدينة

 1505 المجموع
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 عرض نتائج الدراسة

المعلومات قمنا باستخدام و بعد جمع  1505قمنا بتطبيق مقياس الغضب كحالة و سمة على عينة قوامها 
 .المؤشرات اإلحصائية المناسبة للدراسة بهدف التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس

 الداخلي االتساقيوضح صدق ( 10) الجدول رقم

وبين درجات األفراد على  على البعد ،هم بحساب معامل ارتباط بين درجات األفراد على الفقرات ودرجاتقمنا 
 الفقرات والدرجة الكلية لالختبار والجدول التالي يوضح ذلك

مستوى تشبع البند مع  رقم البند
 البعد

مستوى 
 الداللة

 مستوى الداللة االختبارمستوى التشبع مع 

 البعد األول
1 0.41 0.01 0.49 0.01 
2 0.36 0.01 0.50 0.01 
3 0.35 0.01 0.50 0.01 

4 0.35 0.01 0.52 0.01 

5 0.28 0.01 0.47 0.01 

6 0.37 0.01 0.53 0.01 

7 0.42 0.01 0.58 0.01 

8 0.38 0.01 0.55 0.01 

9 0.36 0.01 0.52 0.01 

10 0.39 0.01 0.58 0.01 

11 0.44 0.01 0.61 0.01 

12 0.38 0.01 0.56 0.01 

13 0.36 0.01 0.55 0.01 
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14 0.33 0.01 0.49 0.01 

15 0.45 0.01 0.57 0.01 

 البعد الثاني
مستوى التشبع مع  مستوى الداللة البند مع البعد رقم البند

 اإلخبار
 مستوى الداللة

1 0.45 0.01 0.54 0.01 
2 0.46 0.01 0.59 0.01 

3 0.41 0.01 0.52 0.01 

4 0.41 0.01 0.52 0.01 

5 0.31 0.01 0.48 0.01 

6 0.14 0.01 0.34 0.01 

7 0.13 0.01 0.33 0.01 

8 0.34 0.01 0.35 0.01 

9 0.15 0.01 0.33 0.01 

10 0.15 0.01 0.48 0.01 

11 0.37 0.01 0.57 0.01 

12 0.49 0.01 0.50 0.01 

13 0.40 0.01 0.50 0.01 

14 0.52 0.01 0.60 0.01 

15 0.35 0.01 0.49 0.01 

الة    من جدول أن معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية في مقياس ح يتضح
رجة الكلية على وسمة الغضب أن غالبية معامالت االرتباط المتبادلة بين البنود والد

وذلك تبعًا لمحك ميشيل  5325=المقياس مقبولة، ألنها أكبر من ر
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(Mischel,1968) مما يعد مؤشرا لصدق االتساق الداخلي   (األنصاري،)نقاًل عن
 .للمقياس 

 يوضح الصدق التمييزي( 10) الجدول رقم

من أعلى  % 52بحيث تم ترتيب درجات األفراد ترتيبا تنازليا من أعلى درجة إلى ادني درجة ثم اخذ نسبة 
ثم حساب الفرق بين المتوسط واالنحراف " كيلي "من أدنى درجة ، وباالعتماد على معادلة  % 52درجة و 

 .للفروق والجدول التالي يوضح ذلك" ت" المعياري للمجموعتين وباالعتماد على االختبار 

 

 لمجموعتينا
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

مستوى 
 الثقة

 8.95 81.52 287 أعلى
 دالة 5350 7.99 57

 5.27 45.95 287 أدنى
 :الثبات

وضع كرونباخ بعد تطبيق واحد وكذلك تم حساب " ألفا"اعتمدنا في حساب ثبات المقياس على طريقة معامل 

، كما هو " سبيرمان، بروان"بمعادلة االتساق الداخلي بطريقة القسمة النصفية بعد تطبيق واحد بعد التصحيح 

 52موضح في الجدول

 كرونباخيوضح معامل ثبات ألفا ( 10) الجدول رقم

 ثبات آلفا كرونباخ األبعاد

 0.98 1بعد
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 0.98 2بعد

نالحظ من خالل الجدول أن مقياس الغضب يتمتع بمعامل ثبات مرتفع حيث بلغ 

5,14 

 معامالت ثبات الصورة المعدلة لمقياس الغضب حالة وسمة (10) الجدول رقم 

النصفية التجزئة معامل ألفا االبعاد  

 0.86 0.89 1بعد 

 0.81 0.89 5بعد 

 

( عبد الخالق، )مقبواًل في مقاييس الشخصية 5325وبوجه عام يعد معامل الثبات الذي يساوي أو يزيد عن 

تزيد عن  الفرعية من مقياس حالة و سمة الغضب تعتبر مقبولة ألنهامعامالت الثبات للمقاييس وبالتالي فإن 

 .في كلتا الطريقتين 5325

 5.11)   أن التجزئة النصفية ألبعاد االختبار تراوحت قيمتها بين ( 59)نالحظ من خالل الجدول رقم 

شير إلى أن مما ي(  5,2و  5,02)أما قيمة معامل سبيرمان براون وجثمان كانت قيمتها بين (  5.10و

 .المقياس يتمتع بثبات مرتفع
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 حالةليوضح ثبات بعد السمة و بعد ا( 10)الجدول رقم 

 ألفاكرومباخ األبعاد

 5,10 بعد السمة

 5,11 بعد الحالة

 يوضح الفروق في الجنسين بين الذكور و اإلناث( 10)الجدول رقم

 الجنس
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

مستوى 
 الثقة

 12.21 09.22 211 ذكور
 دالة  5355 2,52 15

 12.12 01.24 292 إناث

 من خالل الجدول نالحظ أن هناك فروق في الجنس بين الذكور و اإلناث

 يوضح الفروق في األبعاد بالنسبة لبعد الحالة وبعد السمة  ( 10)الجدول رقم 

 بعد الحالة -0

 الجنس
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

مستوى 
 الثقة
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 1,12 25,02 215 ذكور
 دالة  5355 9,22 15

 2,92 51,22 295 اثإن
 

 بعدالسمة-5

 الجنس
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

مستوى 
 الثقة

 1,52 22,02 211 ذكور
 دالة غير  5.95 5,15 15

 2,15 22,51 291 إناث
 

 

 

 



  قاسهي أهال: د.  والمقب االسم
 -ب-ةهحاضر  ة: أستاذ الوظيفة

 أبو قاسم سعد اهلل.بوزريعة. -2-الجزائرجاهعة :  الهؤسسة
 0222032260: الهاتف

  amel@hotmail.com-gasالبريدااللكتروني :
 

 بوهعراف آسيا: د.  والمقب االسم
 باحثة دائهة.:  الوظيفة

 هركز البحث العمهي و التقني لتطوير المغة العربية:  الهؤسسة
 0666201060: الهاتف

 feryella@yahoo.frالبريدااللكتروني :
 

 هقياس "الذاكرة الداللية" لمطفل الهعاق سهعيابناء 
 سنة 12-0بين 

 

 هقدهة:

حالية إلٍ بناء و تطوير هقياس "الذاكرة الداللية " لمكشف عن إضطرابات تيدف الدراسة ال
 سنة. 12-7التنظيم و االسترجاع عند األطفال الهعاقين سهعيا الذين يتراوح سنيم بين 

فهن الهيم لمباحثين و العاهمين في هجال التربية الخاصة عهوها و األطفال الهعاقين سهعيا 
شاكل الهعرفية التي تعاني هنيا ىذه الفئة ،و احصاء نقاط خصوصا، التعرف عمٍ هجهل اله

القوة و الّضعف في سّن هبكرة حتٍ يتم التكفل و االىتهام بيا هبكرا،ألن بقاءىم دون تكفل 
 تعميهية هيهة.-خاص قد يتسّبب في هشكالت تربوية

يس و االختبارات و لتحقيق ذلك تّم إعداد الهقياس بعد اإلطالع عمٍ األطر النظرية و كذا الهقاي
التي صّههت في البيئات العربية و األجنبية ،و تم تطبيق الهقياس عمٍ عينة هن األطفال و ذلك 

 لحساب الخصائص السيكوهترية لمهقياس.

 

 هشكمة الدراسة:

mailto:gas-amel@hotmail.com


تشير الدراسات إلٍ أّن اإلعاقة السهعية يهكن أن تؤدي إلٍ إعاقة جهيع جوانب الّنهو الّسوي 
فغالبا ها يصل ىؤالء األطفال إلٍ سّن الهدرسة دون أن تنهو لدييم الهيارات لمطفل،و بالتالي 

األساسية، الضرورية لمتعمم ،و يترّتب عمٍ ذلك تأّخرىم دراسيا بالنسبة ألقرانيم العاديين، ورّبها 
 (.2008يزداد ذلك التأخر هع تقّدهيم في الهراحل التعميهية الهختمفة )س.شحاتة، 

بشأن التطور الهعرفي عند األطفال ذوي اإلعاقة السهعية تيدف غالبا إلٍ كانت أولٍ البحوث 
فيم النهو الفكري في "غياب المغة"، لكن تمك التقييهات كانت عادة هنحازة ضد األطفال ذوي 
اإلعاقة السهعية، وكنتيجة لذلك عادة ها وصفوا عمٍ أنيم "ناقصون"، أو "هاديون")يعتهدون عمٍ 

ون سطحيون" غير قادرين عمٍ األرجح أن يفيهوا أنواع الهفاىيم الهجردة الهحسوس(، أو "هفكر 
 (Marschark et al,2002الضرورية لمنجاح األكاديهي.)

إحدى الهيارات الهعرفية الهيهة ،و التي حظيت بالدراسة عند فئة الهعاقين سهعيا ىي القدرة 
 عمٍ الحفظ.

لهثيرات الخارجية، وهعالجتيا وترهيزىا واالحتفاظ فالذاكرة وظيفة عقمية عميا، تسهح لمفرد بتمقي ا
 بيا،و استخداهيا كمها دعت الحاجة لذلك.

تعتبر الذاكرة الّداللية أحد أنظهة الذاكرة طويمة الهدى و ىي" الهخزون الذي يعكس الهعرفة 
ت الّعاهة بها في ذلك الحقائق،و القواعد و الهفاىيم ،و أنيا تشهل هعرفة الفرد في شتٍ هجاال

( ،و بالتالي تأثيرىا 2013العموم و الرياضيات و التاريخ و الفمسفة و غيرىا")ع.صالح وآخرين،
عمٍ التعّمم بطرٍق شتٍ،فالذاكرة و نشاطيا تعّد هن العواهل األساسية لمتعّمم ،و بطبيعة الحال 

 ،فإّن أي قصور فييا يؤّثر في التعّمم ،خاصة في الهراحل الدراسية األولٍ لمطفل.

تشير هالحظات الباحثة الهيدانية بحكم عهميا الهيداني لسنوات عديدة هع ىذه الفئة هن  و
األطفال، أنيم  يعانون هن قصوٍر في هيارات التنظيم الّداللي و االسترجاع هن الّذاكرة 
الداللية،هّها يؤدي بيم إلٍ هشاكل عمٍ هستوى القراءة و الفيم،و المغة و التحصيل، و قد 

عمٍ ىذه الهشاكل باستخدام اختبارات الذكاء فقط، و ىذا ها دفع الباحثة إلٍ  يصعب التعرف
 سنة( 12-7اقتراح أو بناء هقياس الذاكرة الداللية عند الطفل الهعاق سهعيا)

لذا تكهن هشكمة الدراسة في االفتقار ألدوات قياسية هكيفة عمهيا و عهميا عمٍ البيئة الجزائرية 
كل التنظيم و االسترجاع هن الذاكرة الداللية عند الطفل الهعاق يا في تشخيص هشالالستعها

 سهعيا لتحديد طريقة التدخل والتدريب  بها يتناسب و قدراتيم.

 خطوات تصهيم الهقياس:



سنة و الذي  12-7قاهنا بتصهيم اختبار يقيس الذاكرة الداللية لألطفال في الفئة العهرية بين 
( أو اختبارات فرعية تقيس االستدخال، التنظيم، و épreuves( هياهات)4تّكون هن أربعة)

 االسترجاع هن الذاكرة الداللية،و وفق الخطوات التالية:
 

 : تعهيق و تحميل الهطالعات النظرية:الخطوة األولٍ
-Valerie Hahmو ذلك بالرجوع إلٍ األطر النظرية الهتعمقة بالذاكرة الّداللية بشكل عام) 

Barma ;2004, Eustache ;1992عند الطفل بشكل خاص  الّداللية (، والذاكرة
(Jambaqué, Chmura ;2006,Bragard, Maillart ;2005 هع هراعاتنا لخصوصية ،)

 ; Dumont, 2001 ; Hage, Charlier, Leybaert ; 2006) الدراسة)األطفال الصم( عينة

Marschark, 1999 ,Robin et al ;2004. 
الجزائرية التي تناولت الذّاكرة الّداللية في حاالت هرضية أخرى باإلضافة إلٍ بعض الدراسات 

 ،(.2010،لعجال،2009،دريفل،2005)دبراسو،
 تصهيم الّصورة األّولية لالختبار،و تم عمٍ الّنحو اآلتي:الخطوة الثانية: 

 /تحديد ووضع الههاهات:1
اهنا بتصهيم بنود و انطالقا هن الهعموهات التي استجهعت هن الهطالعات السالفة الذكر، ق

اختبارات فرعية تقيس هختمف هراحل عهمية التذكر ،هن تنظيم و تخزين و استرجاع الهعموهات 
 هن الذاكرة الداللية.

و قد وقع اختيارنا ليذا النوع هن البنود)بنود تعتهد في أغمبيتيا عمٍ الصور(ألنيا ال تتطمب 
 االستعهال الكثير لمغة.

بيا هن أجل تحديد سن اكتساب  ناور هستهدة هن الدراسة التي قاهإلٍ استعهال ص ناكها عهد
 (139: 2011الطفل الجزائري لمصور الهقدهة لو،و كذا هعرفتو ليا)أ.قاسهي،

 Ferrand et al,2003 ،Hazard etفقد أوضحت العديد هن الدراسات )  

al,2004،Cannard et al,2006،Bragard et al,2010  ة يجب أن (، أن الصور الهستعهم
 تكون هعروفة و هألوفة لدى الطفل و يعرف سن اكتسابيا.

 
 ههاهات الهقياس: 

 ىذا اآلن عرض لمهياهات بالتفصيل:
 l’èpreuve de l’intrusأ/هههة الصورة الدخيمة:

 *الهبدأ:



(صور،ثالثة هنيا تربط بينيا عالقة 4نعرض عمٍ الطفل لوحات تحوي كل واحدة هنيا أربعة)
خضر(و الصورة الرابعة ال تربطيا أية عالقة بالصور األخرى)أي أنيا الصورة  صور 3ها)هثال 

الدخيمة(،و عمٍ الطفل أن يجد ىذه الصورة ،و يبرر إجابتو )أي يذكر فيها تختمف ىذه الصورة 
 عن األخريات(.

تبدأ الهيهة بموحتان تدريبيتان نشرح هن خالليها لمطفل سيرورة النشاط، ونتأكد هن فيهو ثم 
 نطمق في الهيهة. ن

 *األدوات:
لوحة تحوي صور تنتهي إلٍ فئات هختمفة،فئة الحيوانات ، الخضر ، الفواكو  الهالبس،  22

 وسائل النقل
 *التعميهة:

أنظر إلٍ ىذه الموحة،فييا أربعة صور:ثالثة هنيا تتهاشٍ هع بعض،و الرابعة ال تتهاشٍ هع 
 تمف عن األخريات.األخريات،و عميك أن تجدىا،و تقول لي فيها تخ

لإلشارة فقد كانت التعميهات بالمغة العاهية ،و تشرح بكل بساطة)خاصة هع األطفال ذوي اإلعاقة 
هع هختمف الهدّرسين و الهدّرسات و كذا الهختّصات أّن الشرح يكون  ناالسهعية(،و ذلك بعد تأكد

 غالبًا بالمغة العاهية ال بالمغة الّرسهية.
 *التنقيط:

 نقطتين عمٍ االختيار و التبرير الصحيحين. نهنح الطفل-
 نهنح الطفل نقطة واحدة عمٍ االختيار الصحيح دون تبرير،أو التبرير الخاطئ.-
 نهنح الطفل صفر عمٍ اإلجابة الخاطئة ،أو عدم اإلجابة.-
 

 l’èpreuve de catégorisationب/هههة التفييء:
 *الهبدأ:

ب هنو تجهيع الصور التي تربط بينيم عالقة ها،و نضع أهام الطفل هجهوعة هن الصور ،و نطم
 عميو أن يبرر اختياره )أي لهاذا جهعيا بيذه الطريقة(.

 تبدأ الهيهة بهرحمة تدريبية كذلك. 
 *األدوات:

 هجهوعة هن الصور تهثل فئات هختمفة ،تقدم لمطفل عمٍ هرحمتين.
نات هتوحشة،حيوانات أليفة صورة(:حيوا 20الهرحمة األولٍ: نضع أهاهو هجهوعة الحيوانات)-

 ،أسهاك،حشرات، طيور.



صورة(: أدوات الهطبخ،أدوات  20الهرحمة الثانية: نضع أهاهو هجهوعة األشياء)-
 كيرهنزلية،أدوات البستاني،األثاث.

 *التعميهة:
ىذه هجهوعة هن الصور أنظر إلييا جيدا ثم قم بتجهيع الصور بحيث تكّون هجهوعات -

 صغيرة.
ية،و عندها ينتيي الطفل هن وضع الهجهوعات ،نطمب هنو سبب تجهيعو ىذه في هرحمة ثان-

 الّصور بتمك الطريقة ،أي أّنو يبّرر تجهيعو لمّصور.
 *التنقيط:

 نهنح الطفل نقطتين لمتصنيف و التبرير الصحيحين.-
 نهنح الطفل نقطة واحدة عمٍ التصنيف الصحيح دون تبرير.-
 اطئ أو عدم التصنيف.نهنح الطفل صفر عمٍ التصنيف الخ-
 

 l’èpreuve de dénominationج/هههة تسهية الصور:

 *الهبدأ: 
 نعرض عمٍ الطفل هجهوعة هن الصور و الهطموب هنو إعطاء إسم الصورة.

 *األدوات:
صورة تنتهي لهختمف الفئات)حيوانات،خضر،فواكو،هالبس...(تقدم لمطفل عمٍ شكل كراسة  100

 صور،نطمب هن الطفل تسهيتيا. 8هنيا صفحة ،في كل واحدة  12تحوي 
 *التعميهة :

 ىذه هجهوعة هن الصور،سأريك إياىا،و أنت تعطيني اسم كل واحدة هنيا .
 *التنقيط:

 نهنح الطفل نقطتين إذا كانت التسهية صحيحة.-

نهنح الطفل نقطة واحدة إذا أعطانا شرح،تعريف،أو فئة الصورة،أو أنو أعطٍ االسم و لكن -
 ية.بأخطاء نطق

 نهنح الطفل صفر إذا كانت اإلجابة خاطئة أو عدم اإلجابة.-
  

 l’èpreuve de fluence sémantiqueد/هههة السيولة الّداللية:
 *الهبدأ:

د(،أكبر عدد هن الكمهات 1نطمب هن الطفل أن يذكر لنا )هن ذاكرتو( و ذلك خالل دقيقة واحدة)
 لخضر الخضراء...ا-الخضر،-الطيور،-الحيوانات،-التي يعرفيا هن :



 *األدوات:
 هسجمة ،عّداد.

 *التعميهة:
 سأطمب هنك أن تقول لي أسهاء"الحيوانات" التي تعرفيا ،و لكن عندها أقول لك"قف" تتوقف.

 *التنقيط:
 نهنح الطفل نقطة واحدة عمٍ كل إجابة صحيحة.-
 نهنح الطفل صفر عمٍ الكمهات الهكررة،و التي ال تنتهي لمفئة الهطموبة.-
 
 :عرض االختبار في صورتو األّولية عمٍ الهحّكهين:لخطوة الثالثةا

بعد اختيار الهياهات، وهختمف البنود التي ستطبق وكذا وضع األهثمة التدريبية والتعميهات تم 
عرض االختبار عمٍ هجهوعة هن الهختصين العاهمين هع األطفال )الّصم، واألسوياء( هن ذوي 

طفال األسوياء وكذلك األطفال الّصم وضعاف الّسهع، وذلك لمحكم الخبرة الّطويمة في تعميم األ
عطاء اقتراحاتيم حول البنود سواء القبول، الحذف، اإلضافة، أو الّتعديل..  عمٍ االختبار وا 

 تحميل بنود االختبار: الخطوة الّربعة:
اق سهعيا طفل هع 12طفل: 30قاهنا بتطبيق االختبار في صورتو الهبدئية عمٍ عينة تتكون هن 

 سنوات. 12-7طفل سوي يتراوح سنيم بين  18و
 وحساب هعاهل الصعوبة و هعاهل التهييز لكّل بند هن بنود االختبار 

 :الخصائص السيكوهترية لمهقياس :الخطوة الخاهسة
 / الصدق:تم إيجاد الصدق األداة كها يمي:1

 أ(صدق الهحكهين:
طريقة"صدق الهحكهين" لحساب الّصدق الهبدئي لالختبار،فقد تم عرض اإلختبار عمٍ   نااستعهم
أساتذة في هجال عمم النفس و عموم التربية الذين ييتهون بعمم النفس الهعرفي و دراسة  06

و ذلك لتحكيم صالحية الهقياس و تحديد هدى شهولية الفقرات التي تم صياغتيا ،الذاكرة 
 ق كمها تطمب األهر ذلك.لالختبار،و التعمي

و قد أسفرت نتائج التحكيم عمٍ حصول هعظم الفقرات عمٍ درجة اتفاق بين الهحكهين تزيد عن 
  وفقا  ألراء  الهحكهين البنودو تم عديل بعض  ، 80%

 ب( صدق االتساق الداخمي:
الختبار و ىي طريقة يتّم فييا حساب هدى ارتباط الوحدات أو البنود هع بعضيا البعض داخل ا

 ،و كذلك ارتباط كّل بند هع االختبار كّكل.
 وكانت النتائج كها ىي هبّينة:



 *إختبار الّصورة الّدخيمة:
 ( يهثل صدق اختبار الصورة الدخيمة11الجدول رقم )

 هستوى الّداللة هعاهل االرتباط البند هستوى الّداللة هعاهل االرتباط البند
 غير ّدالة 0428 12 0405 0445 1
 غير ّدلة 0432 13 0401 0475 2
3 0451 0401 14 0452 0401 
4 0462 0401 15 0455 0401 
5 0462 0401 16 0443 0405 
6 0458 0401 17 0448 0401 
7 0458 0401 18 0442 0405 
8 0461 0401 19 0445 0405 
9 0445 0405 20 0463 0401 
10 0447 0401 21 0438 0405 
11 0461 0401 22 0,62 0401 

 
،و 12يتضح هن الجدول داللة جهيع هعاهالت ارتباط بنود اختبار الصورة الدخيمة،باستثناء البند 

 20بند )20و عميو أصبحت بنود ىذا االختبارفي صورتو النيائية ،،و لذلك تم إلغاءىها13البند 
 لوحة(.

 *إختبار التفييء:
 صور الحيوانات:-
 

 تفييء صور الحيوانات ( يهثل صدق اختبار10الجدول رقم )
 
 هستوى الّداللة هعاهل االرتباط البند هستوى الّداللة هعاهل االرتباط البند
1 0472 0401 11 0480 0401 
2 0462 0401 12 0461 0401 
3 0461 0401 13 0470 0401 
4 0454 0401 14 0472 0401 
5 0458 0401 15 0473 0401 
6 0454 0401 16 0459 0401 
7 0454 0401 17 0456 0401 
8 0454 0401 18 0456 0401 
9 0448 0401 19 0439 0401 
10 0469 0401 20 0456 0401 



 
ن جهيع البنود ذات داللة إحصائية، و بالتالي أصبحت الصورة النيائية أيتضح  هن الجدول 
 صورة(. 20بند ) 20ليذا االختبار تحوي 

 صور األشياء:-
 دق اختبار تفييء صور األشياء( يهثل ص10الجدول رقم )

 
 هستوى الّداللة هعاهل االرتباط البند هستوى الّداللة هعاهل االرتباط البند
1 0475 0401 9 0444 0401 
2 0475 0401 10 0455 0401 
3 0475 0401 11 0455 0401 
4 0475 0401 12 0456 0401 
5 0469 0401 13 0445 0401 
6 0463 0401 14 0472 0401 
7 0478 0401 15 0465 0401 
8 0466 0401 16 0463 0401 

هن خالل الجدول ، يتضح لنا أن كل البنود ليا داللة إحصائية ،و لم يتم إلغاء أو تغيير أي 
 صورة(. 16بند ) 16هنو،حيث بقي في االختبار 

 
 /ثبات االختبار: 2

 تمّ حساب ثبات االختبار عمٍ الّنحو التّالي:
 

 قة االتساق الّداخمي: أ(الثبات بطري
بحساب هعاهل الثبات لالختبارات الفرعية الثالث) الّصورة الّدخيمة، اختبار التفييء:لصور نا قاه

الحيوانات ،و صور األشياء( بطريقة االتساق الّداخمي باستعهال هعادلة ألفا كرونباخ،وُوجد 
 هعاهل ثبات تمك االختبارات الفرعية عمٍ الّتوالي:

     
 ( يهثل قيم ثبات االختبارات الفرعية.10الجدول رقم )                

 
 قيهة هعاهل ألفا اإلختبارات الفرعية

 0487 إختبار الصورة الّدخيمة
 0492 إختبار تفييء صور الحيوانات
 0489  إختبار تفييء صور األشياء



 
 يتبن لنا أن االختبارات الفرعية تتهيز بالثبات. ،هن خالل الجدول 

 
 ب(الثبات بطريقة اإلعادة:

ىذه الطريقة الختبار السيولة الداللية،فقد تّم الحصول عميو بطريقة تطبيق و إعادة نا استعهم
    تطبيق اإلختبار،و كانت النتائج كها ىي هوّضحة في الجدول:

 
 ( يهثل ثبات اختبار السيولة الداللية10الجدول رقم )                   
 هستوى الداللة تباطهعاهل االر  الفئة

 0213 0229 الحيوانات
 0201 0259 الطيور
 0201 0260 الخضر

 0225 0242 أدوات الهطبخ
 0206 0236 أدوات الهدرسية

 0200 0266 أدوات الكتابة/الرسم
 

 هن خالل الجدول يهكن إستنتاج أن اختبار السيولة الداللية يتسم بالثبات 
 

 اإلختبار : تحديد معايير  الخطوة السادسة

بتقنووين أداة الدراسووة عمووٍ البيئووة الجزائريووة )العاصووهية(، عوون  نووا،قاه القيوواسلمحصووول عمووٍ هعايير  
تمهيووذ و تمهيووذة هتهدرسووين فووي الهؤّسسووات  200طريووق تطبيووق اإلختبووار عمووٍ عّينووة بموو  حجهيووا 

حميووووول بعووووود جهوووووع النتوووووائج و إخضووووواعيا لمت، سووووونة 12-7الّتعميهيوووووة الحكوهيوووووة فوووووي الفئوووووة العهريوووووة
 اإلحصائي تبّين:

*هوون جوودول تحميوول التبوواين األحووادي العاهل،أّنووو ال يوجوود فووروق فووي هختمووف الهتغّيوورات )الّراجعووة 
 .لمسن، أو الهستوى الّدراسي( 

و لوذلك لجأنوا لهعوايرة نتائجنوا ،* كها تبوّين أّن التوزيوع ال يخضوع بشوكل هطموق لمتوزيوع اإلعتودالي 
،و ذلوك بتوزيوع  étalonnage par quantiles :quantilageباسوتخدام هعوايرة النظوام الخهاسوي

 .هن نتائج التوزيع  %20النتائج عمٍ خهس فئات هتساوية،تتضّهن كّل فئة 
/ هن خوالل الفئوات الهكّونوة يوتم تصونيف كوّل حالوة هون الحواالت عموٍ أّنيوا إّهوا حالوة تعواني هون 3

هوووون فئووووات  2،و1تووووائج فووووي القسووووم اضووووطراب عمووووٍ هسووووتوى الووووذاكرة الّدالليووووة إذا وقعووووت هعظووووم الن



الّتوزيع،و إّها حالة طبيعيوة و ال تعواني هون أّي اضوطراب إذا كانوت النتوائج واقعوة فوي فئوة الّتوزيوع 
هون فئوات التوزيوع،  5،و 4الثّالثة،و أخيرًا حالة تتسم بوذاكرة دالليوة جّيودة إذا كانوت تنتهوي لمقسوم ال

ار "همهووح" خوواص بيووا كهووا يوّضووحو الّنهوووذج و هنووو يهكوون وضووع لكووّل حالووة يطّبووق عمييووا اإلختبوو
 التّالي

                    
 
 

 أهثمة لمهمهح الخاص بالحالة بعد تطبيق االختبار                   
Classes  

 5 4 3 2 1 االختبارات الفردية

      الصورة الّدخيمة
      حيوانات تفييء

      أشياء
      تسهية الّصور
      السيولة الداللية

 
 الّصورة الّنهائية لالختبار: :السابعةالخطوة 
هنيا تقيس التنظيم الّداللي لمذاكرة  2اختبارات فرعية )أو هياهات(، 4هن الهقياس يتكّون 

يقيسان االسترجاع هن الذاكرة  2الّداللية،و ىها اختبار الصورة الّدخيمة و اختبار التفييء، و 
( يوّضح توّزع عدد البنود 06ية و لكّل هيهة هن الهياهات عدد هن البنود، والجدول رقم )الّدالل

 في كّل هيّهة هن الهياهات:
 ( يهثل توزع البنود في كل هههة هن ههاهات االختبار.10الجدول رقم )             

 
 عدد البنود الهياهات

 لوحة 20 الّصورة الّدخيمة
 صورة 20 صور حيوانات التفييء  

 صورة 16 صور األشياء
 صورة 100 تسهية الّصور
 هراحل 6 السيولة الّداللية

 



/تطبيق االختبار: يهكن لمباحث أن يطّبق االختبار بعد شرح كّل هيهة و تدريب الهفحوص 2
 عمييا ،بشكل فردي.

 يجيب الهفحوص عمٍ :
 رير إختياره*هيهة الصورة الّدخيمة: باإلشارة إلٍ الصورة الّدخيمة،و بتب

 *هيهة التفييء:بتجهيع الّصور في هجهوعات،و تبرير تجهيعاتو.

 * هيهة تسهية الّصور:بإعطاء إسم الّصورة التي يشاىدىا أهاهو.
* هيهة السيولة الّداللية:بإعطاء أكبر عدد هن الكمهات)أو الهفاىيم( لمفئة الُهقترحة عميو في 

 دقيقة واحدة.
ص في أوراق اإلجابات الخاصة بكّل هيهة،هع العمم أّن زهن يدّون الباحث إجابات الهفحو 

 التطبيق لم ُيحّدد.
 /تصحيح اإلختبار:يكون التصحيح عمٍ الّنحو التّالي3

                    
 ( يهثل طريقة تصحيح االختبار10الجدول رقم )                    

 هثال التنقيط إجابة الّطفل الهيهة
  
 

 ةالّصورة الّدخيم

 نقطتين +        
 

يشير إلٍ صورة "العنب"، ويذكر بأّنيا -
 فواكو و بقية الّصور خضر 

يشير إلٍ صورة العنب،و لكنو ال يبرر - نقطة واحدة -+
 اختياره

 ال يختار و ال يبرر- صفر  -
 يختار صورة خاطئة،وتبريره خاطئ-

 
 التفييء)تصنيف(

ليفة و يضع صورة القط هع الحيوانات األ- نقطتين +
 يذكر بأنيا حيوانات أليفة

يضع صورة القط هع الحيوانات األليفة و - نقطة واحدة -+
 لكنو ال يذكر أّنيا هجهوعة الحيوانات األليفة.

 ال يصّنف الصورة- صفر 
 يصّنف الّصورة في فئة خاطئة.-

 
 تسهية الّصور  

يقول اإلسم الصحيح لمصورة)سواءا بالمغة - نقطتين +
 ة ،العّاهية،...(                  الرسهي

يعطي تعريف لمّصورة:"لي نكتب بو"بدال - نقطة واحدة -+



 هن "سيالة"
 يعطي إسم الفئة الكبرى"فواكو" لصورة "تهر"-
يعطي الكمهة و لكن بأخطاء نطقية -
 كين"                 سكين"بدال هن "ث"

 ال يسهي الصورة.- صفر 
 اإلجابة خاطئة.-

 في فئة الطيوريذكر:الحهام،ببغاء...- نقطة واحدة + ولة الدالليةالسي
 لمكمهات الخاطئة و الهكّررة.- صفر 

 
عنووود اإلنتيووواء هووون تصوووحيح كووول الهياهوووات، يرجوووع الباحوووث إلوووٍ أقسوووام الهعوووايرة و يضوووع الهمهوووح 

 أم ال2 الخاص بالحالة و يقّرر ىل ىي حالة تعاني هن اضطرابات
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  هثمة ل  يقة تق ين صً   ختبا   لتفيي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  هثمة ل  يقة تق ين صً   ختبا   لتسهية

  

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 هثمة ل  يقة تق ين ص    ختبا   لص      ل  خيمة 
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 / ختال    خل  لفئة  لكب 2ٌ

 

 

 

 

  
 

 

 
   

  
 

 

 



 

 

 في المؤسسات و التربوية المستخدمةتقييم فاعلية االختبارات النفسية مداخلة حول 

 (المؤسسة العقابية أنموذجا)

 :الطرح النظري -1

  :مقدمة
         فقد بذل الباحثين المشتغلين بالقياس والتقويم التربوي ،نظرا لتعدد السمات النفسية و التربوية

فقسمت الى  . اإلنسانياستها وقيا سها لفهم وتفسير السلوك في هذا المجال الجهود لدر  و النفسي
الجسمية العضوية و الفسيولوجية والبعض االخر يتعلق  بالجوانببعضها يتعلق  ،مجموعات
العادي وحتى التربوي قد يمارس  األنسان أن . و المزاجية الوجدانيةالنفسية العقلية و  بالجوانب

 أوما بعد زيارته  مكانكم على االمور و يقومها مثل الحكم على التقويم في حياته وعمله وذلك بالح
ولكن يصعب  .رسميالوهذا يسمى بالتقويم غير  ،حكم مدير المدرسة على كفاءة هيئة التدريس

  .الركون الى نتائج هذا النوع من التقويم في اتخاذ القرارات التربوية
تفيد في ،من مصادر متعددة بطريقة منظمة  البياناتما يفيد عملية التقويم العلمي هو جمع  أنو 

و قوائم  االستبياناتمثل ادوات القياس المتمثلة في االختبارات والمقاييس  ،صنع القرارات المختلفة
 .وغيرها من االدوات التي تقيس السمات السابقة اإلسقاطيةالمالحظة و التقارير الذاتية و الطرق 

 .واعها يتطلب تباين ادوات التقييم والقياسأنتها وتباين ه بسبب تعدد السمات واختالف طبيعأنو 
 .اكثر لدى الفرد أوويحدد مقدار سمة معينة  لألداءفالقياس هو الوصف الكمي الموضوعي 

 .السمة المقاسة أواما التقويم يتخطى ذلك الى اصدار حكم معين على مستوى السلوك 
 .محك اداء معين أوالى معيار تقويم الدرجة والحكم على مستوى االداء يعتمد  أن

موضوعية ومعلومات صادقة من مصادر متعددة  بياناتفالتقويم اذن هو عملية منهجية تتطلب جمع 
دلة أ و ،باستخدام ادوات قياس متنوعة في ضوء اهداف محددة بغرض التوصل الى تقديرات كمية 

 .باألفرادلق اتخاذ قرارات مناسبة تتع أوكيفية يستند اليها في اصدار احكام 
ما على مستوى ادائه ودرجة أنو ،هذه القرارات ال ينعكس اثرها على الفرد فقط  أنومما الشك فيه 
ما يمتد بحيث أنو ،التقويم ال يقتصر على االفراد  أنكما  .مهام معينة أو بأعمالكفاءته في القيام 

اثرها و فاعليتها في تحقيق يشمل تقويم المهام و البرامج و المشروعات و المؤسسات للتحقق من 



 

 

 .اهدافها المحددة
والبعض االخر يعتمد على  ،والتقويم يعتمد على ادوات قياس متنوعة بعضها يؤدي الى مقادير كمية

شخصيته كفرد متكامل ومتميز عن غيره من  أواحكام االختصاصيين فيما يتعلق بسمات الفرد 
و نوع القرار المناسب لهذا الهدف ،على الهدف منها  وتعتمد اجراء عمليات التقويم بال شك ،االفراد 

 .ادوات القياس التي تسترشد هذه العمليات بنتائجها انتقاءو 
 أوتقويم افراد  أنيطبق في مختلف المواقف التربوية سواء ك أنالتقويم المنظم و العلمي يمكن  أن

تعليمية معينة وفقا لمحكات شطة أننعرف مدى فاعلية  أنفمثال يمكن  ،تقويم مشروعات و برامج 
وما  ،برنامج اخر أونشاط  تأثيربرنامج معين افضل من  أونشاط  تأثير انومعرفة ما اذا ك ،محددة 
  .تنفيذ برنامج معين يوازي كلفة اعداده وهكذا أواستخدام  اناذا ك
و في  ،شطتهم أنفللتقويم دور في اعداد المعلمين و  ،للتقييم عدة ادوار في المجاالت التربوية  إن

    التجديدية المتعلقة بتحسين عمليات التعليم  الميدانيةوفي التجارب  ،عملية بناء المناهج الدراسية 
وفي الحكم على استمرار برنامج ،افضل االستراتيجيات و التقنيات التربوية  انتقاءوفي  ،و التعلم 

لغ االهمية في متابعة التقدم الدراسي للطالب للتقويم دور با أنكما . الغائه أوتعديله  أوتربوي معين 
  .و تحديد مستواهم التحصيلي وتوجيههم التوجيه التعليمي و المهني

تبرير استخدامه  أنولعملية التقويم دور يتعلق بمساعدة المسئولين عن تنفيذ المنهج في اتخاذ قرار بش
 .تقويم في الدور السابقفي مرحلة تعليمية معينة وفقا للنتائج التي ابرزتها عملية ال

فعملية التقويم في اساسها  ،تستخدم االختبارات في عملية التقويم وذلك باستخدام اختبارات تحصيلية 
 . فالتقويم عملية تسبق اتخاذ القرار ،عملية قياس تهدف الى التعرف على مدى تحقيق االهداف 

. بما ارتبط بكل دور العديد من االهداففر . نخلط بين اهداف التقويم و ادواره  أنولذلك ال ينبغي 
المراد االجابة  باألسئلةاما اهداف التقويم فتتعلق ،دور التقويم يتعلق بالنشاط المراد تقويمه  أناي 

 .و فاعلية اعداد و تصميم و تنفيذ هذا النشاط إمكانيةعليها والتي تتبلور حول 
صادقة و متسقة عن تحصيل  ببياناتلب ادوات التقويم والقياس تزود كل من المعلم و الطا أن

الطالب بمفهومه الشامل لما لها من اهمية في اتخاذ القرارات التعليمية المختلفة التي تمس حاضرهم 
 .و مستقبلهم

 :للتقويم دورين رئيسيين هما أنلذلك ف



 

 

القوة و الضعف في برنامج تعليمي  جوانبالدور البنائي التشخيصي الذي يهدف للكشف عن - 1
          معين اثناء اعداده و تنفيذه في مرحلة التجريب بغرض مراجعة مكونات البرنامج و تعديلها 

و كذلك تشخيص مواطن القوة و الضعف في اداء المتعلمين و تحديد الصعوبات التي  ،و تطويرها
مساعدة  يواجهها كل منهم اثناء التعليم و اتخاذ ما يلزم من قرارات و اساليب العالج االفضل و

و اقتراح سبل و وسائل تحسينها و تنميتها الى اقصى  ، إمكاناتهالمتعلم في التعرف على قدراته و 
التقويم البنائي للطالب يقدم تغذية مرتدة فيما يتعلق بتخطيط المعلم المستقبلي  أنكما  .حد ممكن

  .شطة التعليميةنلأل
بعد اتمام  ألهدافهدى تحقيق البرنامج الدور التقويمي الختامي التجمعي في الكشف عن م- 2

وكذلك تحديد المستوى التحصيلي العام للمتعلمين في نهاية مدة  ،اجراءات التقويم البنائي المستمر 
تخاذ وذلك ال ،دراسية معينة بالنسبة للمعارف و المهارات واالتجاهات المتعلقة بالمجاالت الدراسية

 .ور االيجابي لعملية التقويم البنائيدلوهذا يؤكد ا ،قرارات تتعلق بتقديراتهم
 :النفسية تعريف االختبارات 1-1

وهي تتطلب هذه الصفات االبداع  ،االختبارات هي أداة لقياس القدرات وخصائص الشخصية 
 .مفيدا استخدامايستخدمها  أنلمن أراد  ،والتفكير الواضح والشك العلمي الحذر

وهي بمفردها ال تحسم .  نسانيةإصممت من أجل أغراض ية ناسنافاالختبارات والمقاييس أدوات 
ولكنها في أيدي  ،حوارا نظريا وال تحل مشكالت اجتماعية وال تعالج مريضا وال تعلم اطفاال

 .تساعدنا في جميع هذه المهام أناألخصائيين الماهرين الذين يفهمونها فبذلك تستطيع 
تخدم في قياس الظاهرة السيكولوجية التي تتميز يعد القياس النفسي احد الوسائل الشائعة التي تس

ماط نها تجمع األأنويركز القياس على نظرية السمات وتعرف ب ،بالتعقيد و التعددية المتغيرة 
  .1السلوكية المرتبطة بعضها مع بعض

في  البياناتالقياس يستخدم العديد من السمات التي يقوم بقياسها فالقياس النفسي عبارة عن وصف 
القياس عبارة عن االداة التي تستخدم لرصد الظاهرة السلوكية بصورة اجرائية وتستخدم   .ة رقميةصور 

ها اصبحت الوسيلة المتاحة لقياس التحصيل أنعلم النفس بصورة كبيرة حيث  ميداناالختبارات في 
تبار النفسي ويعرف االخ  .الدراسي و االتجاهات النفسية والقيم وغير ذلك من المفاهيم السيكولوجية
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  .كيفيا وكميا االداة التي تستخدم في قياس عينة ممثلة من السلوك أوه الوسيلة أنب
ما نقيس نإ هذا امر مستحيل و نه في القياس النفسي ال نقيس السلوك كله ألأننعرف  أنمن المهم  

ى اساس ولكن نحكم على سلوكه عل ،قات طويلة أو ه يصعب مراقبة الفرد نعينة ممثلة للسلوك أل
يمكننا من الحكم و التنبؤ  هو و .اجوبته على اختبار في زمن محدد يقيس عينة من هذا السلوك

فكرة نادى بها عالم النفس االمريكي  أووهو يقوم على اساس مسلمة   .بسلوك الفرد في المستقبل
 .من الممكن قياسه أنواذا وجد بمقدار ف ،ه بمقدار نإف اشيئثورنديك تقول اذا وجد 

  :النفسية في المجال المهنياالختبارات  1-2
مهارات القياس والتجريب يجعل من المختصين في علم النفس و التربية و االجتماع  إتقان نإ

 أوالمعالج النفسي  أوممارسة االخصائي النفسي  نذاك أل.متخصصا مهنيا و فنيا بالمعنى العلمي 
تقوم على اساس علمي موضوعي يتمثل في  أنبد  الباحث في هذه المجاالت لوظائفه ال أوالمعلم 

ومعالجة ما يحصل عليه من معطيات  ،احكام استخدام ادوات القياس ووسائل التجريب المختلفة 
  .1معالجة احصائية ثم تفسير النتائج سيكولوجيا و تربويا و اجتماعيا

 ،لنفسية الحديثة فلقد اصبح القياس الكمي الموضوعي يمثل عصب الدراسات والبحوث ا ،لذا 
يحتاج . واالحصاء هو اللغة التي يتكلم بها الباحث الحديث  ،فوسائل القياس هي اداة الباحث 

ما ايضا لكي يستطيع نا  الباحث الحديث لمعرفة االساليب القياسية و االحصائية ال لتطبيقها وحسب و 
  .حصاءيقرا ويفهم بحوث غيره من العلماء الذين يعرضون نتائجهم بلغة اال أن
ها تساعده على تنمية مهارات نشخصيا وذلك أل القارئمهارات القياس و التجريب تفيد  إتقان نإ

عقلية اخرى كالموضوعية و الدقة واالستدالل و الحياد و المالحظة الواعية واالستنتاج واالستقراء 
تنمية قدرات التفكير وعلى العموم فهي تساعد في  .التحليل والتركيب و والمقارنة والنقد والتطبيق

مفيدة في التحصيل  مبادئتعطيه  أن تستطيعها نوهي مفيدة للباحث أل. العلمي المنظم والتفكير الناقد
 .العلمي وفي حل كثير من المشكالت الدراسية التي تواجه الطالب

تقديرا القياس من اهم ادوات العلم الحديث في جميع العلوم لقياس الظاهرات الطبيعية وتقديرها  أن
وفي علم النفس يقوم القياس العقلي على اساس وجود الفروق الفردية بين الناس في .كميا دقيقا 
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جب قياسها قياسا كميا و رقميا دقيقا أو الذكاء والقدرات والمواهب والميول ووجود هذه الفروق الفردية 
  .كل ما يوجد بمقدار يمكن قياسه أنهناك من يقول  أنبل 
الحسي المباشر لذلك  لإلدراكن مفاهيم وخصائص علم النفس التي ال تخضع الكثير م نو أل

العديد من المفاهيم النفسية هي من قبيل المكونات  أنذلك .  يتستخدم ما نسميه المكون االفتراض
شيء اسمه  نساناإله يوجد عند أنمثل مفهوم الذكاء فهو مفهوم افتراضي حيث نفترض  ،االفتراضية 

 أوسمات  أونفسر سلوك الفرد و ما يتسم به هذا السلوك من خصائص  أننستطيع حتى . الذكاء 
فالمكون االفتراضي هو مفهوم نفترض وجوده لنفسر به الظواهر العلمية المختلفة  .سواء أوشذوذ 

 .مثل الجاذبية و المغناطيسية و المكونات االفتراضية في علم النفس هي مفاهيم هذا العلم االساسية
  :يم و تصنيف االختبارات الى المستويات التاليةتقس 1-3
  :1لمستوى ا

وهو مستوى االختبارات النفسية البسيطة مثل اختبارات الذكاء و الميول و القدرات وبعض اختبارات 
ها أننعم وتتميز ب/ والتي يجيب عليها المفحوص ال. الشخصية التي تقوم على اساس التقدير الذاتي 

يجري هذه االختبارات ويصحح  أنالنفسي المتخرج حديثا  لألخصائيكن ويم .بسيطة و محددة
( بنت )اختبار الرياض  أو. للذكاء ( تيس أو ) مثل اختبار الرياض  .نتائجها بعد التدريب الالزم

 .محمد ربيع شحاتة للمؤلف . يكي ناللفهم الميك
  :2المستوى 

البطارية هي مجموعة من ) والقدرات  مستوى اكثر تقدما مثل بطاريات اختبارات االستعدادات
ختبارات تقيس القدرات وعادة ما تحتوي البطارية على ا. االختبارات يقيس كل منها احدى القدرات 

هذا المستوى يتطلب تصحيحه و تفسير  (.يةناوالمك ،يكيةناوالميك ،والحسابية  ،اللغوية  المختلفة
ويدخل في هذا المستوى  .ها على الصفحة النفسيةنتائجه الرجوع الى معايير متنوعة وتبين نتائج

 .اختبارات تتضمن العديد من المقاييس و يتطلب تفسير نتائجها استخدام الصفحة النفسية
مثل اختبار الرياض منيسوتا  .يكون االخصائي النفسي على خبرة على االقل سنتين أنويلزم 

 .ؤلفلنفس الم. للذكاء " بيتا "واختبار الرياض  ،للشخصية 

  :3لمستوى ا
وهو مستوى االختبارات النفسية المتقدمة والتي نحتاجها في العمل االكلينيكي و يتطلب تطبيقها و 



 

 

ه يتطلب قدرا كبيرا من الخبرة االكلينيكية و الحس أناما تفسير نتائجها ف. ا طويال ناتصحيحها مر 
 أوكسلر لقياس ذكاء الراشدين مثل اختبار بينيه لقياس ذكاء االطفال واختبار و . السيكولوجي 

وتفهم هذا الموضوع يحتاج الى اخصائي ذي خبرة  .1مثل الرورشاخ اإلسقاطيةاختبارات الشخصية 
  .سنوات 5ال تقل عن 

 :االختبارات على النحو التاليتصنيف كما يمكن 

 .اختبارات ذكاء1-
 .)( GATBبطارية االستعدادات العامة:مثل ) اختبارات القدرات 2-
بأن يعرض على المفحوص مثير غامض خالي من المعنى (  يةإسقاط: ) اختبارات الشخصية 3-

ويطلب منه أن يذكر ويوضح ماذا يرى في هذا المثير أو الشكل الغامض وقد يكون هذا المثير بقعة 
ومن امثلته اختبار بقع الحبر . من الحبر أو صورة اشخاص تخلو وجوههم من تعبيرات واضحة 

 .واختبار تفهم الموضوع (رورشاخ )
 .جماعية ،فردية  :يمكن أن يصنف االختبار على حسب طريقة اجراءه- 4
 .تصنف االختبارات على حسب شكلها وطباعتها - 5

 .قرطاسي اي باستخدام ادوات قرطاسية أو ادائية اي يؤدي االختبار باستخدام ادوات يتعامل معها
 :صياغتها ألسلوبتصنف االختبارات طبقا - 6
 .تستخدم اللغة في صياغتها لفظية  - 
 .ولكن تعتمد على االشكال والرموز. غير لفظية ال تستخدم اللغة في صياغتها  - 
  :االجابة عنها الى ألسلوبتصنف االختبارات طبقا - 7
  .سرعة المفحوص في التوصل الى االجابة على اسئلة كثيرة أياختبارات سرعة - 
ولكن االسئلة صعبة ، بحيث ال يستطيع االجابة عليها كلها  وقت كافاختبارات قوة وفيها ال- 

 .لصعوبتها
  :مجاالت القياس النفسي 1-4
  .واع النشاط العقليأنهو قدرة تهيمن على جميع  :الذكاء- 1

                                                           
1
عطية محمود هنا، مؤسسة فرانكلين للطابعة و النشر : د.ترجمة. االختبارات النفسية و دالالتها: وين رايتتون - 

 .22، ص نيويورك. ةالقاهر

 



 

 

ه اقدر واسرع على التعلم والفهم من غيره وكذلك اقدر على التبصر في عواقب افعاله أنفهو ذكي اي 
 . اختالف أوما بين االشياء من فروقات وعلى ادراك 

 :واالستعدادات القدرات- 2
يؤديه في اللحظة الحاضرة من اعمال  أنالقدرة  اصطالح عام يطلق على كل ما يستطيع الفرد 

اما االستعداد  هو القدرة الكامنة للفرد على  .بدون تدريب أوسواء نتيجة تدريب . حركية  أوذهنية 
القدرة هي ما  أنوتختلف القدرة عن االستعداد في . ولة في مجال معين يتعلم بسرعة و سه أن

اما لفظ االستعداد فيشير الى ما يستطيع الفرد اداءه في المستقبل اذا توفرت لديه  تأديتهيستطيع الفرد 
 .فرص التدريب و التعليم

  :ومن اهمها
سهولة  ،يق االلفاظ ومن مظاهرها عن طر  والمعانيتدور حول معالجة االفكار : القدرة اللغوية  -أ 

 أوفهم االفكار والجمل و ادراك ما بين االلفاظ والجمل من عالقات مختلفة مثل التشابه والتضاد 
  .االختالف أوالترادف  أواالتفاق 

     و اصالحها وتركيبها  صيانتهاو ادارتها و  اآلالتتدور حول فهم عمل :  الميكانيكيةالقدرة  -ب
  .القات بين اجزائهاو ادراك الع

تدور حول اجراء العمليات الحسابية بسرعة و دقة وكذلك في ادراك ما بين : القدرة الحسابية  -حـ 
  .االرقام من عالقات وفي سرعة التفكير الحسابي و دقته بوجه عام

  .هي قدرات حركية وعضلية تتصل بسرعة و دقة الوظائف النفسية: القدرات الحركية النفسية  -د
 .بين العينين والساقين أو -بين اليدين والعينين  التجانس -خفة االصابع  – مثل المهارة اليدوية

تتضمن سرعة و دقة مالحظة الكلمات و االرقام وفهم الرموز التي تدل على : القدرة الكتابية  -هـ
 .ة استخدام اللغةكفاء جانبوكذلك اداء العمليات الحسابية بسرعة و دقة الى  ،االرقام  أوالكلمات 

   :سمات الشخصية - 3
هي جملة من الصفات الشخصية و الخصائص االجتماعية و الخلقية و المزاجية التي تميز الفرد 

 ،الرغبة في السيطرة ، التعسف  أوالقدرة على ضبط النفس و الميل الى التسامح  مثل. عن غيره 
ومن الصفات المزاجية الثبات .والصدق ،ملكية احترام ال، األمانة ،االتكال على الغير  ،القناعة 
ومن مجاالت القياس  . أو االكتئاب أو الهوس االنبساطأو  االنطوائيةوسمات نفسية مثل   .االنفعالي



 

 

 .وغيرهاو الدافعية و الصحة النفسية النفسي ايضا اختبارات لقياس الميول و االتجاهات 
  :أغراض وفوائد القياس النفسي 1-5
فهو يساعدنا الى الوصول الى  ،طرق القياس الكمي اصبح عالمة مميزة لعلم النفس الحديث أن

فهي بالتالي تساعد االخصائيين النفسيين في اتخاذ قرارات حول معنى ما يقومون  ، استنتاجات دقيقة
صرية تعقيدات الحياة الع أن .باألفرادكما تيسر المقاييس ايضا اصدار قرارات خاصة  .به من بحوث

اختيار  أودراسة  أويقرر ما يصلح له وما يناسبه من وظيفة  أن نساناإلجعلت من الصعب على 
من الصعب على المؤسسات اتخاذ القرارات المناسبة حول  أنوكذلك ك. تخصص أومجال تعليم 

وحتى على المختصين في العالج النفسي في بعض الحاالت  ،االفراد الختيار المسار المناسب لهم 
العقلي وتحديد نوع العالج  أويصعب اتخاذ قرارات واضحة حول تشخيص نوع المرض النفسي 

  .المناسب
ومن هنا نشأت الحاجة الى ابتكار االختبارات والمقاييس النفسية واستخدامها في قياس القدرات 

 فسهم والتخطيطأنمن اجل مساعدة االفراد على اتخاذ قرارات حول  العقلية وسمات الشخصية
لمستقبلهم ومساعدة المؤسسات التربوية والمهنية ومؤسسات العالج النفسي على اتخاذ قرارات سليمة 

وتساعد في ايجاد الحلول للعديد من المشكالت  .عالجهم أوحول االفراد الذين تتولى امر تعليمهم 
عند االتصال مع  أوالعمل  تأديةكما وتساعد في اتخاذ قرارات حول مسائل عديدة اثناء .االجتماعية 

القرارات و الباحثين الذين يقيمون  صانعياكثر الناس استخدام لهذه االختبارات هم  أن .االخرين
االختبارات والمقاييس النفسية وبخاصة  أنومع  .الناس ويخططون وينفذون برامج البحوث االساسية

م المعرفة الصحيحة والدقيقة كثيرا من الناس الزالت تنقصه أناال  ،اختبارات الذكاء اصبحت شائعة 
 .بطبيعة هذه االختبارات وخصائصها وحدودها وكيفية تقييم نتائجها تقييما صحيحا

وهذه االختبارات  ،ل لكل اختبارات الذكاء في الوقت الحاضر و ويعتبر مقياس آلفرد بينيه األصل األ
ين ال يستطيعون االستفادة اعدها كوسيلة لمساعدة المسؤولين عن التعليم للتعرف على االطفال الذ

ويمكن اعتبار االختبارات والمقاييس النفسية احد  .من برامج المدارس العادية مهما بذلوا من جهد
 :في العمليات التالية االنتشاراالليات واسعة 

 :االختيار- 1
يعتمد على ،تخصص  أوالقبول في كلية  أوترقي  أوللمفاضلة بين الناس للحصول على وظيفة 



 

 

 .ة الفرد في االختبارات النفسيةدرج
 :المركز- 2

جه النقص لدى الفرد حتى يسهل تقديم برامج عالجية له أو تلعب االختبارات دورا تشخيصيا لمعرفة 
 .تحديد المستويات للفرد تسهم بدرجة كبيرة في تطوير اليات تفكيره مع المهن المتغيرة أنو 
 :التشخيص- 3

  .معايير أوف عند الفرد من خال ل استخدام محكات تستخدم لمعرفة نقاط القوة والضع
 .ويمكن استخدامها لمعرفة المشكالت اللغوية عند االطفال وبالتالي يسهل تقديم برامج عالجية لهم

  .يمكن اختبار صحة الفروض من خالل االختبارات النفسية: اختبار الفروض- 4
 :بناء الفروض- 5

احد الباحثين عمل دراسة  أنمثل  ،من دراسة ظاهرة معينة  يمكن بناء العديد من الفروض للتحقق
ييس الذكاء االطفال المحرومين ثقافيا يحصلون على درجة منخفضة في مقا أنمسحية وجد 

فبالتالي يمكن بناء العديد من الفروض التي تختبر في هذه المنطقة . دراسي واختبارات التحصيل ال
  .المحرومة ثقافيا
يختبرها  أن يحاولالمرشد النفسي في بناء العديد من الفروض التي  أورات المعالج كما تفيد االختبا

  .تخصصه من خالل المعلومات المتوافرة لديه ميدانفي 
 :التقويم- 6

فعملية التقويم في اساسها  ،تستخدم االختبارات في عملية التقويم وذلك باستخدام اختبارات تحصيلية 
 .فالتقويم عملية تسبق اتخاذ القرار ،ف على مدى تحقيق االهداف عملية قياس تهدف الى التعر 

  :االختبارات النفسية توضع لقياس بعض العوامل 1-6 
ينجزه بالفعل  أنعقلي وتعني يستطيع الفرد  أوحركي  أنعلى اداء عمل معين سواء ك: القدرة - 1

رق في هذا االستعمال بين وتشمل ايضا السرعة و الدقة في االداء وليس هناك ف. من االعمال 
  .القدرات المكتسبة

تعلم كالقدرة على الكتابة  أوعمل ما دون حاجة الى تدريب  أووتعني قدرة الفرد قيامه بأداء أعمال 
  .القدرة على الرسم أو
 إمكانيةعلى تعلم عمل ما اذا ما اعطي التدريب المناسب وهي  نةامالكقدرة الفرد : االستعداد - 2



 

 

  .المهارة أويكتسب نوعا خاصا من المعرفة  أنتدريب الفرد بال
 .المهارة التي حصلها الفرد نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابقة أومقدار المعرفة : التحصيل - 3
الحركية المعقدة بدقة وبسهولة مع التكيف  لألعمالالمقدرة على االداء المنظم المتكامل : المهارة - 4

  .طة بالعملللظروف المتغيرة المحي
ه لوال الفروق لما أناذ ،واعها المختلفة أنالغرض الرئيسي من القياس هو الكشف عن الفروق ب نإ
من  نالغرض من القياس النفسي هو المساعدة في التقويم النفسي أل أنت هناك حاجة للقياس و أنك
 :اهداف القياس 1-7
 :المسح- 1

      ختبارات النفسية في تحديد المستويات العقلية النفسية وتستخدم اال اإلمكانياتويقصد به حصر 
 وهذا المسح الزم لتخطيط برامج التدريب والتدريب والعالج بعد التشخيص لألفراد الوجدانيةو 
 :التنبؤ- 2
 اإلنسانينا نقيس ونقيم الفرد والجماعة في وظائف معينة في وقت معين و بافتراض ثبات السلوك أن

ه في حدود معينة ايضا وخضوعه لكل نظريات علم النفس في حدود معينة في حدود معينة ومرونت
 يصله في نفس الوظائف أننقدر المستوى المتوقع  أنكذلك يمكننا من معرفة المستوى الحالي للفرد 

 :التشخيص- 3
الضعف والقوة في قدرات الفرد  جوانب أننستخدم االختبارات النفسية في تحديد نواحي القصور وتبي

   المزاجية  الجوانبو ذلك من خالل تحليل نموذج القدرات واالستعدادات و تحليل . اته النفسية وسم
 .1االستجاباتو تحليل تشتت  االنفعاليةو 
 :العالج- 3

القصور ونبدأ في توليها بدراسة  جوانببعد المسح و التشخيص نتعرف على نواحي الضعف و 
نا تتكون لدينا صورة واضحة عن التكوين النفسي للفرد من ه. عميقة لمعرفة اسبابها و دينامياتها 

  .العالج إمكانيةحيث الوظائف المختلفة مما يمكن من 
 :المتابعة- 4

بعد تقديم العالج على مراحل يعاد تقويم الفرد خالل مراحل العالج و ذلك للتعرف على مدى نجاح 
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القلق على سبيل  أويض حدة االكتئاب تخف أوالعالج في تدريب الفرد على اكتساب مهارات معينة 
  .المثال

تستخدم في اتخاذ العديد من القرارات التربوية و االكاديمية و المهنية الصناعية و االدارية ويمكن 
  :في العمليات التالية االنتشاراعتبار االختبارات و المقاييس النفسية احد االليات واسعة 

 .التي اعتمدت على تطبيق ادوات قياس معينة .النفسيةبناء وتطوير النظريات التربوية و - 
  .مراكز تدريب أوبكليات  اللتحاقا أومهن معينة  أواالفراد لشغل وظائف  انتقاء- 
 إمكانياتهالمناسب فيها وفق  المكانالفرد في المؤسسة يتم تسكينه في  انتقاءتسكين االفراد اي بعد - 

 .واحتياجاته
 .اقسام معينة أويين االفراد في مجموعات اي تع. تصنيف االفراد - 
القوة والضعف لدى االفراد من اجل  جوانبالتشخيص والعالج لالضطرابات النفسية و كذلك - 

  .اقتراح اساليب عالج مناسبة
  .االرشاد و التوجيه التربوي و المهني على فرد معين بذاته وتحدد له مجال العمل المناسب- 
      الدراسي المرتبطة بالعديد من المتغيرات العقلية والمعرفية مثل الذكاء تقويم تحصيل الطالب - 

     مثل الميول واالتجاهات و القيم  الوجدانيةماط المعرفية والمتغيرات نواعها واألأنو االستعدادات ب
 .والمتغيرات الحركية ،و السمات المزاجية 

تتسع هذه  أنما ينبغي نإ بارات التحصيلية وادوات تقويم الطالب ال تقتصر على االخت أنلذلك ف
وادوات متضمنة  ،االدوات لتشمل اختبارات الذكاء و االستعدادات ومقاييس الميول واالتجاهات 

و قوائم  ،الشخصية ومؤشرات االداء  المقابالت وموازين التقدير و ،بطاقات مالحظة السلوك 
تمدة من هذه االدوات تفيد في تقويم ومتابعة التقدم المس البيانات أن .المراجعة و اختبارات المواقف

   .الدراسي للطالب وكذلك تفيد في تقويم وتحسين واثراء عملية التعليم

 

 

 :للباحث المهنية الطرح العملي من خالل التجربة الشخصية -2



 

 

رشادعلى  األخصائي النفساني الممارس بالوسط العقابي يعمل  إلى النزالء، و مساعدتهم توجيه وا 
فضل السبل إلعادة تربيتهم، وهو يشكل بالنسبة للنزالء سندا معنويا ويمثل شخصية إنسانية التوجه أل

من ناحية وانفعاالته ومشاعره وتقديرها، ومن  السجينال يمكن االستغناء عنها، كونه الجدير بفهم 
يجاد الحلول الناجعة لها، وهو الوح يد الذي يتقبل إسقاط ناحية اضطراباته المختلفة وتفسيرها، وا 

مختلف المشاعر المتناقضة على شخصه، فكم يكون موضوعا للحب أو للكراهية من طرفهم، مهمته 
إذن ذات صبغة إنسانية، فهو أقرب الموظفين من النزالء دون منازع في محيط أمني مشدد الحراسة، 

أزماته، خصوصا وأن إذ يتعامل مع مشاكل اإلنسان في أعقد مراحل حياته وأخطر ظروفه وأصعب 
للجريمة عالقة وطيدة بالجهاز النفسي، ويتطلب من النفساني التعامل معها كاضطراب في السلوك، 
أو مرض نفسي يصيب الشخصية، وحتى كظاهرة اجتماعية، وذلك ألجل عالجها والتكفل بصاحبها، 

داخل السجن أو بعد  وهكذا يتجلى دوره في المحافظة على التوازن النفسي والشخصي للنزالء، سواء
اإلفراج عنهم، مما ينعكس باإليجاب على المؤسسة العقابية ككل، وما توظيف األخصائيين 

النفسانيين في السجون إال دليل على إحساس المسؤولين على القطاع الوصي بالدور الذي يمكن أن 
عادة إدماج النزالء   النفسانيون في إعادة  يلعبه  .التربية وا 

الطب النفسي   األول بين األخصائيين النفسانيين، وبين قطاع إعادة التربية بواسطةكان اللقاء 
الشرعي، تلته بعض الزيارات القليلة للنفسانيين العاملين بالمستشفيات إلى السجون القريبة من مقر 

حيث  عملهم بدعوة من اإلدارة الوصية التي فتحت أبوابـها فيما بعد لتوظيف األخصائيين النفسانيين،
تزايد   لكن, وكانوا قليلي العدد, اقتصر تواجدهم في الثمانينات من القرن الماضي في أكبر السجون

فاألخصائي النفساني هنا هو موظف محايد، ويعتبر  عددهم وتكاثر منذ التسعينات إلى يومنا هذا، 
والتأثير  شخصا محوريا تتجلى أهمية عمله خصوصا في التنسيق بين مختلف األطراف وتوجيههم

فيهم، ونشاطه ينقسم إلى جهدين األول موجه إلى النزالء والثاني إلى المشرفين على إعادة وهو مرجع 
عادة تربيتهم، وهكذا نجده يقوم بأنشطة  لكثير من الموظفين في العديد من القضايا التي تـهم النزالء وا 

عادة إدماجه من جديد ينالسجمختلفة ومتنوعة ترمي كلها إلى تحقيق هدف واحد وهو إصالح  ، وا 
في المجتمع فردا سليما من الناحية النفسية، ومعافـى من الناحية الجسمية، ومن بين نشاطاته نذكر 

الفحص النفساني، العالج النفسي بمختلف أنواعه، الدعم النفسي، االسترخاء النفسي : ما يلي 
حضير بعض المساجين للخروج إلى والعضلي، اإلرشاد النفسي، اإلحالة إلى أخصائيين آخرون، ت



 

 

الحياة العامة، القيام بزيارات إلى العنابر والقاعات والساحات، زيارة قاعات الدراسة، حضور 
اجتماعات لجنة الترتيب والتأديب كعضو أساسي وفعال، التنسيق مع أطباء المؤسسة، والمساعدة 

لى المستشفى و زيارتـهم باستمرار، االجتماعية، وطبيب األمراض العقلية، مرافقة بعض النزالء إ
مالحظة محادثة النزالء مع أهاليهم، التحاور مع المسؤولين، إضافة إلى األنشطة العلمية حيث يقوم 

جراء الدراسات والبحوث النفسية  .األخصائي النفساني بإعداد محاضرات وا 

الفحص النفسي، ودراسة إجراء معظم عناصر بم األخصائي النفساني الممارس في الوسط العقابي و يق
عداد التقرير النفسي وربما اقتراح التشخيص المبدئي، وبعض التوصيات اإلرشادية  الحالة، وا 

جراء الفحوص والبحوث النفسية الخاصة بالحاالت التي تطلب منه المساعدة، أو تلك  العالجية، وا 
 .العقليرى خصوصا الطب التي يحيلها إليه المرشد أو المعالج أو األطباء من االختصاصات األخ

القياس النفسي باستخدام االختبارات النفسية والعقلية ألجل التشخيص، وذلك باإلشراف كما يهتم ب
على تطبيقها وتفسير نتائجها للكشف عن بناء الشخصية، وتراكيبها وقدراتـها وميولها واهتماماتـها 

واضطرابات في السلوك، ومن وقيمها، وما قد يعاني منه العميل من أعراض نفسية مرضية، 
الضروري إلنجاح هذا الجانب أن يكون هناك تعاون إيجابي مع العاملين في الميدان التربوي 

 .والمهني

يستخدم النفسانيون العياديون في الوسط العقابي االختبارات النفسية، ألغراض تشخيصية و عالجية 
التربية ثم فهناك مؤسسات الوقاية، إعادة المؤسسة أوال، أحيانا، لكن فعاليتها تظهر حسب طبيعة 

دة منها لها و كل واح. ، إضافة إلى المراكز الخاصة باألحداث و النساءمؤسسات إعادة التأهيل
 .عدد و نوع الحاالت الموجودة فيهاظروف عمل خاصة، من حيث 

لكن هناك  هداف المستخدمة ألجلها،في معظم األحيان تكون هده االختبارات فعالة فيما يخص األ
و طبيعة العمل  مشاكل تعترض النفسانيون في كثير من األحيان، تتعلق بمستوى المساجين

    .بالمؤسسات العقابية، حيث هناك بعض القيود ذات األبعاد األمنية خاصة بتحرك المساجين مثال
المساجين إلى سجون و لهذا قد يبدأ النفساني أحيانا بتقديم اختبار ما، لكنه ال يكمله فكثيرا ما يحول 

 .أخرى، و بالتالي ينتهي ما بدأه النفساني مع تلك الحالة



 

 

، حيث اإلسقاطية االختباراتإن أكثر االختبارات النفسية فعالية في المؤسسات العقابية هي خاصة 
كما أنها  .يكون تقديمها في متناول جميع المساجين فهي ال تحتاج إلى مستوى عال لكي نقدمها لهم

النفساني في التشخيص و كوسيلة تساهم في العملية العالجية، و إعادة التكيف داخل الوسط تساعد 
 .العقابي و ما فيه من ظروف خاصة

اختبارات الذكاء، القلق، االكتئاب، الضغط النفسي، الصدمات، )أما االختبارات النفسية األخرى 
ال يسع معظم المساجين للغة الفرنسية و ، فمن الصعوبة تطبيقها في معظم األحيان ألنها با(العدائية

فهم بنودها، حتى االختبارات النفسية التي تكون باللغة العربية فقد جربها الباحث على كثير من 
 .المساجين، فوجد أن جلهم غير قادرين على فهم األسئلة و اإلجابة عليها بمفردهم

 :خاتمة

عرض بعض جوانب تجربته يم عرض نظري، البسيطة، بعد تقدالباحث في هذه المداخلة  لقد حاول
 الشخصية كنفساني في المؤسسة العقابية، حول موضوع فعالية االختبارات النفسية في المؤسسات

، كما سيحاول من خالل تقديم مداخلته و من خالل طرح األسئلة التعمق أكثر (المؤسسة العقابية)
طبيعة العمل في  ه االختبارات حسبتقييم فاعلية هذ في ظروف تقديم االختبارات النفسية و

 .المؤسسات العقابية

 :المراجع

بن . اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي، ديوان المطبوعات الجامعية: مقدم عبد الحفيظ -1
 .2/2003ط. عكنون الجزائر

عطية محمود هنا، مؤسسة فرانكلين : ترجمة. ارات النفسية و دالالتهااالختب: تونوين راي -2
 .نيويورك. و النشر القاهرة عةاللطب
 .1991 ،2دار الفكر العربي ط. النظرية و التطبيق. سعد عبد الرحمن، القياس النفسي -3

، بيروت ، 1، طإجراءاتها، دار الفكر العربيو  تقنياتها االختبارات النفسيةباس، فيصل ع -4
1991. 
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 :عنوان المداخلة

لمقياس فيالدلفيا للروح المعنوية للمسنين الخصائص السيكومترية والبنية العاملية 
(PGCMS).  المسيلة واالغواط واليتيدراسة ميدانية على مستوى . 

 .االختبارات النفسية والتربوية-10: المحور

 نويوة جمال بن : الباحث

 في القياس النفسي ماجستير: الدرجة العلمية

 djamel615@gmail.com:البريد االلكتروني

 9400009960:رقم الهاتف

 بورزق يوسف  : الباحث

 ماجستير في القياس النفسي: الدرجة العلمية 

 youssefbourzeg@yahoo.com:البريد االلكتروني

 9446090940: رقم الهاتف

 :ملخص الدراسة

 فيالدلفياتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الخصائص السيكومترية  والبنية العاملية لمقياس    
لمقياس فيالدلفيا النموذج المفترض مدى مطابقة  إلى، باإلضافة (PGCMS)للروح المعنوية للمسنين 
جزائرية باستخدام التحليل العاملي المستمدة من تطبيقه على عينة  (PGCMS)للروح المعنوية للمسنين 

 .التوكيدي

عبارة موزعة على ستة أبعاد،  99من  (PGCMS)لمقياس فيالدلفيا للروح المعنوية للمسنين يتألف 
وكل بعد يحتوي على عدة مهارات وقد تحقق مصممي هذا المقياس من صدقه و ثباته بطرق متعددة، 

، وقد مسنا ومسنة( 160)مقدارها على عينة المقياس ق الباحثان ، طب أهداف الدراسة الحاليةلتحقيق و 
إلى التحليل العاملي التوكيدي باستخدام البرنامج اإلحصائي  أفراد العينةخضعت استجابات 

(LISREL8.80) 
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 بعدة طرق منها االتساق الداخلي حيث كانت كل للمقياسكما تأكدنا من دالالت الصدق 
ارتباطات  إلىدالة إحصائيا باإلضافة ( البعد)ارتباطات العبارات مع الدرجة الكلية للمقياس الفرعي 

 9091يا عند مستوى الداللة مرتفعة ودالة إحصائ للمقياسمع الدرجة الكلية ( األبعاد)المقاييس الفرعية 
 أن، بمعنى ياس فرعيدالة إحصائيا لكل مق( t)الصدق التمييزي فتحصلنا على قيمة  أما، 9090و

 .تمتع بالقدرة التمييزيةالمقياس ي

ككل أما بالنسبة للمقاييس الفرعية بين  للمقياس 9.64كرونباخ  بالنسبة للثبات فقد كان معامل الفا
الثبات بطريقة التجزئة النصفية وصححت بمعادلة سيبرمان براون وكان معامل تم حساب و  9.41-9.09

 .يتميز بثبات عاليالمطبقة على عينة جزائرية  المقياس، مما يبين ان 9066الثبات بعد التصحيح 

الروح تتشبع على عامل كامن واحد هو  المقياسأما بالنسبة للتحليل العاملي فقد وجدنا أن كل أبعاد 
 أن، ووجدنا أن جميع قيم المؤشرات كانت ضمن المدى المثالي، واغلبها كان مرتفعا مما يؤكد المعنوية
 .عامليا س صادقالمقيا

 

 

abstract 

This study aims to reveal  psychometric properties and The structural 

analysis  of Philadelphia geriatric center morale scale- (PGCMS) and measuring 

the fit of the model is supposed to measure applied to the sample of older people 

with use of Algeria confirmatory factor analysis. 

Philadelphia geriatric center morale scale (PGCMS) consists of 22 items 

across six dimensions and contains all after several skills, and to achieve the 

objectives of the present study, we used a sample of 149 elderly . 

We calculated the scale of validity, including the validity of internal 

consistency paragraphs where all links with the total score of the scale of the sub 

(Dimension) more statistically significant at the internal coherence of the list 

where links subscales (dimensions) with the total score of the high and 

statistically significant list at significance level 0.01 and 0.05, or discriminant 

validity was discriminatory value (t) statistically significant for each subscale, 

meaning the list has discriminatory potential. 

Factor analysis, we found that all dimensions of the current saturation of 

the latent factor and one is the moral of the elderly, and found that all values of 

the indicators are in the range of the ideal, and most One was high, which 

confirms that the honest measure. 
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As for reliability, it was Cronbach's alpha coefficient of 0.76 for the 

measure as a whole as for sub standards between 0.61 to 0.82 and the reliability 

of a method Split - Half and corrected equation sperman Brown, reliability 

coefficient after the 0.74 patch, which shows that the existing applies to 

Algerian sample characterized by a steady increase. 

Factor analysis of the responses of older people using the statistical 

program (LISREL 8.80), where we found that all the scale of a latent 

dimensions saturated factor (Morale of the elderly), and we found that all the 

values of the indicators are in the field of ideal, and most of them were high. 

 

 مقدمة

الشباب وبعدها مرحلة الكهولة  ، تبدأ بالطفولة ثم يمر اإلنسان طوال حياته الطبيعية بعدة مراحل
، حيث ينطلق اإلنسان في حياته من ضعف ثم قوة ثم ضعف في آخر العمر، فكما  ومنها إلى الشيخوخة

 تبدأ حياة الطفل بالنمو الجسمي والتطور العقلي، ثم يستقر نموه في مرحلة من العمر، حتى يصل إلى حد
، ويصيب جسمه  االجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفسية ، يبدأ فيها الجسم بتأثر بالعديد من العوامل ما

 .الوهن والضعف

إن كبير السن هو شخص وصل إلى مرحلة الضعف ، بعد أن أفنى حياته في خدمة المجتمع ، 
 . لذلك على أفراد المجتمع العمل على رد الجميل وتوفير كل المتطلبات النفسية والمادية واالجتماعية

 :اإلشكالية -1

لقد أصبح التطور في العلوم اإلنسانية واالجتماعية سريعا، فقد اتجهت البحوث والدراسات          
الحديثة إلى استخدام طرق حديثة تختصر مراحل عدة في أي دراسة، فقد استخدم الباحثون طرق قياس 

ث قّللت من ، حي كمية ومناهج إحصائية متعددة، بغرض جعل نتائج البحوث والدراسات أكثر موضوعية
الصعوبات المتوقع مواجهتها في هذا المجال الذي يصعب الفصل بين عناصر أي ظاهرة إنسانية أو 

 .، في معزل عن باقي الظواهر المحيطة بها ، ويتعسر البحث في جزء من ظاهرة ما اجتماعية

ال يقل أهمية عن  اهتمام العلماء بمجال اإلحصاء والقياس دفعهم إلى التركيز على مجال أنكما        
غيره وهو مجال االختبارات والمقاييس، فلقد أصبحت الوسيلة الهامة في الممارسات النفسية والتربوية، فال 

 .يستطيع األخصائي النفسي أو التربوي االستغناء عنها ألنها األداة األكثر موضوعية ودقة
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حيث  ، صة بكبار السنالمقاييس الخا مجال،  الت التي تقل فيها البحوث والدراساتاالمج ومن بين     
الستعمالها في توفير أحسن الظروف  الجزائريةمقاييس مقننة وفق البيئة  بتكييف او بناءال يتم االهتمام 

تجعل ، تتميز بها هذه الفئة التيوذلك الن الخصوصية ،  مللمسنين في مراكز العجزة او حتى مع عائالته
اقيل والصعوبات واالمتناع عن اإلجابة بسبب عدم الثقة وعدم االقتناع الباحث يالقي الكثير من العر 

بمبررات إجراء هذا البحث وقد يرجع ذلك إلى انتشار األمية بين أفراد هذه الفئة، كما قد ترجع لألسباب 
 أسرتهعبئا على  أصبحوانه  ، كان مصدر للعطاء أنانه فرد غير منتج بعد  المسن يشعرالنفسية حيث 

ويشعر كان صاحب كلمة مسموعة لذلك نجده يشعر بالقلق من الحاضر والمستقبل  أنتمع بعد والمج
 . ، مما ينعكس على حالته النفسية والصحية بالسلباالجتماعية بالعزلة

لذلك يجب مراعاة الظروف الخاصة التي يمر بها المسن، حتى نتمكن من التعامل معه، وخاصة 
، والتي تنعكس  التغيرات التي تصاحب هذه الفترة العمر، فهناك مجموعة منفي هذه الفترة الحرجة من 

تزداد وتتفاقم بانخفاض ، كما نجد أن مشكالت المسنين النفسية  بدورها على الحالة النفسية والصحية له
روحهم المعنوية والتي تظهر في عدم الرضا عن الذات وعدم اإلحساس بالتناغم بين ذاتهم والبيئة التي 

مع تقدم العمر تتأثر عن الجانب البدني ،ف ، أما ا تظهر عليهم أعراض الضغط النفسييعيشون فيها، كم
، وتقل  وظائف القلب والجهاز التنفسي، مما يؤثر بدوره على القوة العضلية وتضعف قدرته على التحمل

تبط أكثر الذبول البدني لدى المسن ير  إن،  (05، ص8811على محمد الذيب،)ويذكر ،  طاقته
بالضغوط النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها، وان العوامل النفسية واالجتماعية غير مالئمة كالعزلة 
والضيق االقتصادي والحرمان والتجاهل ، يؤدي دورا كبيرا في جعل مرحلة الشيخوخة فترة تدهور واضح 

 .نفسيا وبدنيا

تكييف مقياس فالدليفيا للروح المعنوية لدى لومن خالل بحثنا في الدراسات العربية التي تطرقت 
التي تم تطبيق المقياس على عينة مصرية الذي اشتمل على ( 1558شاذلي،)المسنين، صادفنا دراسة 

عبارة موزعة على ستة أبعاد، وللتأكد من الخصائص السيكومترية استخدم الباحث طريقتين لحساب  11
 1..5رتباط بين المقياس ومقياس الرضا عن الحياة الصدق ، الصدق التالزمي وحصل على معامل ا

، أما عن الثبات فاستخدم الباحث طريقتين ، 5.18،والصدق االمبريقي حيث حصل على درجة الصدق 
وطريقة التجزئة النصفية فكانت درجة الثبات  0..5طريقة إعادة االختبار وحصل على معامل االرتباط 

5.81.  

 & ,.Pinar, R)ة ـــــنجد دراس، ( PGCMS)التي استخدمت المقياسالدراسات األجنبية أما عن 

Oz, H. (2011) )لدى كبار روح المعنوية فالدليفيا للالصدق و الثبات لمقياس : المعنونة بـ
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المطبق على عينة من الشعب التركي، حيث تم تطبيق المقياس على عينة مقدارها  (PGCMS)السن
سنة، وبناءا على النتائج تم حذف بندين وفق االتساق الداخلي بعد  0.مشارك الذين تفوق اعمارهم  881

، كما (8..5-5.88)ايجاد االرتباطات بين البند و الدرجة الكلية حيث تراوحت معامالت االرتباط
التحريض ،الموقف اتجاه )عوامل كامنة 0وتم الحصول على  (CFA)استخدام التحليل العاملي التوكيدي

 (.ا عن الوحدةالشيخوخة،عدم الرض

صالحية الخصائص السيكومترية و :المعنونة بـJ, & ALL. (2015Niklasson) ,)ودراسة 
بندا على  16حيث تم استخدام المقياس ذو (PGCMS)النسخة السويدية لمقياس الروح المعنوية للمسنين

ر لندا وتقدنسنة فما فوق من السويد و ف 09- 00عينة من االشخاص كبار السن تراوح اعمارهم بين 
، وتم استخدام التحليل العاملي 9066لفاكرونباخ هو مسن، وكانت نتائج معامل الثبات أ شخص 600:بـ

 .عوامل كامنة 0بندا  16التوكيدي حيث نتج عن 

يمانا منا     بضرورة االهتمام بكبار السن ألنهم ثروة كبيرة ال يستهان بها من المعلومات  وا 
حاولنا اإلسهام في توفير اداة مناسبة لقياس الروح المعنوية لدى ،  طويلة والخبرات، فهم عصارة تجارب

هذه الفئة ومدى توفرها على الخصائص السيكومترية المعروفة في بيئتنا ومدى مالءمتها لها ومدى 
، ومن اجل ذلك طرحنا من طرف الباحثين والمختصينفي الدراسات والبحوث  استخدامهاصالحية 
 :التاليةالتساؤالت 

عينة من المسنين بواليتي على  المطبق (PGCMS)للروح المعنوية  فيالدلفيامقياس هل يتوفر  -8
 ؟مقبولة   على دالالت صدقالمسيلة واألغواط 

عينة من المسنين بواليتي على  المطبق (PGCMS)للروح المعنوية  فيالدلفياهل يتوفر مقياس   -1
 ؟ مقبولة  على دالالت ثبات المسيلة واألغواط

على مؤشرات (PGCMS)الروح المعنوية  فيالدلفيالمقياس وحيدة البعد هل تنطوي البنية العاملية  -8
 ؟ مطابقة جيدة مع البيانات المستمدة من أفراد العينة

 :أهداف الدراسة -2

المطبق على عينة جزائرية في إعطاء مؤشرات (PGCMS)للروح المعنوية  فيالدلفياقدرة مقياس   -1
 .صدق عالية

على عينة جزائرية في إعطاء دالالت المطبق (PGCMS)للروح المعنوية  فيالدلفيامقياس قدرة   -2
 .ثبات عالية 
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على مؤشرات (PGCMS)الروح المعنوية  فيالدلفيالمقياس وحيدة البعد البنية العاملية على التعرف   -3
 .البيئة الجزائرية  منمطابقة جيدة مع البيانات المستمدة 

 : أهمية الدراسة -3
األهمية النظرية واألهمية العملية، وتكمن األهمية :تستمد هذه الدراسة أهميتها من مجالين اثنين       

النظرية لهذه الدراسة في حداثة موضوعها، والحاجة للبحث فيه، والمتوقع إضافته من نتائج للمعرفة 
ذه الدراسة تنبثق من أنها تحاول إن تستكشف مستوى العلمية في هذا المجال ، لذا فان األهمية النظرية له

 .الروح المعنوية لدى كبار السن 
للروح  فيالدلفيالمقياس تعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات التي تناولت الخصائص السيكومترية  -

 .في البيئة الجزائرية ، تمكننا من إجراء مقارنات بالثقافات والبيئات األخرىالمعنوية 

 :صطلحات الدراسةم -4 

على أنها التحرر من أعراض ( 188، ص 1558عبد الحميد شاذلي ، ) عرفها: الروح المعنوية -
الضغط النفسي والرضا عن الذات واإلحساس بالتناغم بين الذات والبيئة والقدرة على المجاهدة المعقولة 

 .مع استمرار تقبل المحتوم
 .سنة 5.سنهم هم األشخاص الذين تعدى :كبار السن  -
 :إجراءات الدراسة الميدانية  -5
المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي نظرا لمالءمته أهداف : منهج الدراسة  5-1

 . الدراسة واإلجابة عن التساؤالت المطروحة
سنة ، بواليتي األغواط  5.تتكون عينة الدراسة من فئة المسنين األكبر من  :عينة الدراسة 5-2

مسنا ومسنة ، تم اختيارهم بطريقة مقصودة ، وذلك نظرا للصعوبات التي  848والمسيلة ، والمقدر عددهم 
ك القتنا أثناء جمع المعطيات عن هذه الفئة ، وسوف نوضح أفراد عينة الدراسة المنتمون لكل والية وذل

 .حسب الجنس 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس و الوالية المنتمي إليها ( 11)الجدول                

 النسبة المئوية المجموع حسب الجنس المدينة
 اإلناث ذكور

 %88.08 08 84 40 المسيلة
 % 53.69 15 18 8. األغواط
 %855 848 43 .85 المجموع
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 :الدراسة الحالية بالمجاالت التاليةتتحدد : حدود الدراسة 5-3

 .تتم الدراسة الميدانية الحالية بواليتي المسيلة واألغواط: جغرافيا

 .سنة  5.أفراد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم : بشريا

لدى للروح المعنوية  فيالدلفيااألداة المستخدمة في هذه الدراسة هي مقياس :  أداة الدراسة 5-4
، وترجمه the philadelphia geriatric center morale scale(PGCMS)لبويل لوتون المسنين 

 .على البيئة العربية ( 2001)وقننه الدكتور عبد الحميد محمد شاذلي  سنة 

 1)عبارة  11تم تصميم هذا المقياس المتعدد األبعاد لقياس الروح المعنوية لدى المسنين، ويتكون من 
  (1)في الجدولمقسمة إلى ستة أبعاد كما  (عبارة سلبية 84جابية و إعبارات 

 مقياس فيالدلفيا للروح المعنوية توزع المفردات على المقاييس الفرعية ل(: 2)الجدول رقم       

 أرقام المفردات العدد المقياس
 .15، 81،13، 11 4 (التفتح)المقياس األول 

 .8-8-6-1-1 0 (اتجاه الفرد نحو كبر سنه )المقياس الثاني 
 14 -. 1 (قبول الوضع الراهن)المقياس الثالث 

 22 -21 -11 -8 -4 0 (االهتياج)المقياس الرابع 
 21 -18 -88 8 (التفاؤل البسيط) المقياس الخامس 

عدم الرضا المرتبط بالشعور بالوحدة ) المقياس السادس 
 النفسية

8 3- 0- 88 

 . عبارات سلبيةالمفردات التي تحتها خط  :مالحظة   

 .      (كثيرا، أحيانا، نادرا)ولتقييم عبارات المقياس كانت البدائل وفق ميزان ثالثي التدريج 
 :المقياس أبعادوصف  -أ
تصف العبارات في هذا البعد الفرد ذا التفكير المتفائل والمتحرر من القلق واالكتئاب المستعد : التفتح -8

 . القلق المتشائمللبقاء نشطا او مرتبطا، وبعكس ذلك نجد الفرد 
يتصل هذا البعد باإلدراك الذاتي للتغيير او انعدام التغيير كلما زاد عمر  : اتجاه الفرد نحو كبر سنه-1

 .الفرد وبتقدير نوعية التغيير واالتجاهات النمطية الجامدة، وهذا البعد معظمه فردي اكثر منه نمطي جامد
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الدرجات في هذا العنصر هو من يكون راضيا  أعلىالفرد الذي يحصل على  :قبول الوضع الراهن-8
 أومستوى النشاط او التقييم العام للحياة الحاضرة  أوعن األمور كما هي سواء كانت موقع السكن 

 .مقارنتها الماضي

 .عناصر المزاج االكتئابي المصحوب بالقلق إليهاالقلق تقريبا مضافا  أعراضيشمل كل : االهتياج -4
ذا البعد مظاهر انفعالية وفكرية ، وفي حالة االتجاه االيجابي يعني القدرة على له :التفائل البسيط -5

 . االستمتاع باللذات العاجلة وفي اتجاهه السلبي يتضمن االكتئاب
أن محتوى العبارات في هذا العنصر يفترض القبول : عدم الرضا المرتبط بالشعور بالوحدة النفسية -6

آلن، ويحتمل أن يكون االتجاه الموجب لهذا العنصر متسقا مع أو عدم الرضا عن األشياء كما هي ا
 .االرتباط المرضي أو فك االرتباط اعتمادا على الدرجة الفعلية للتفاعل االجتماعي

    ( 132، ص1110شاذلي، )                                                                      
 

 وتفسير نتائج الدراسة الميدانية عرض  -6
 : التحقق من التساؤل األول -6-1

المطبق على عينة من المسنين بواليتي (PGCMS)هل يتوفر مقياس فالديلفيا للروح المعنوية   -
 ؟على مؤشرات صدق عالية المسيلة واألغواط 

الداخلي والصدق وللتحقق من هذا التساؤل يتم حساب دالالت الصدق بعدة طرق منها صدق االتساق 
 .التمييزي 

  :تم استخدام طريقتين لحساب الصدق:الصدق 

وقد تم ذلك من خالل حساب قيم معامالت االرتباط بين أبعاد المقاييس  :صدق االتساق الداخلي - أ
 .الفرعية الستة والدرجة الكلية لألداة 

 ارتباطات األبعاد بالدرجة الكلية: 

 ين المقاييس الفرعية الستة والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط ب( 13)الجدول رقم 

قبول  اتجاه الفرد التفتح األبعاد
الوضع 
 الراهن

التفاؤل  االهتياج
 البسيط

عدم الرضا المرتبط 
 بالوحدة النفسية

 الدرجة
 الكلية

5...** 5.1.** 5.01** 5..8** 5.01* 5.0.** 
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االرتباط بين المقاييس الفرعية الستة والدرجة الكلية أن قيم معامالت ( 58)يتضح من الجدول رقم       
، وهذا ما يعطي مؤشرا للتجانس الداخلي 5.50و  5.58للمقياس كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .للمقياس

ونالحظ أن معامالت ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس كان مقبوال إذ تراوحت ما بين       
 .ة لبعد اتجاه الفرد نحو كبر السنكأقصى قيم .5.1كأدنى قيمة التفاؤل البسيط و  5.01

 البنود بالدرجة الكلية اتارتباط: 
 إليهبين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  االرتباطمعامالت ( 4)الجدول رقم 

التي تنتمي إليها دالة  لمقاييس الفرعيةأن جميع معامالت ارتباطات العبارات با (4)يتضح من الجدول   
فيالدلفيا لمقياس الداخلي  االتساقما يعتبر مؤشرا على صدق ، 5.50و 5.58ئيا عند مستوى داللة إحصا

 لألبعاد الكلية درجاتالوقد تراوحت القيم اإلرتباطية بين درجات العبارات و ، لروح المعنوية لدى المسنين
كأعلى قيمة وهي معامالت  0..5كأدنى قيمة و  5.50وهي دالة عند  *5.84التي تنتمي إليها ما بين 

، مما يعني أن عبارات األبعاد الفرعية متناسقة فيما بينها وتقيس البعد  ارتباط موجبة  ذات داللة إحصائية
وتقديره للمقياس نفسه الذي يفترض أنها تنتمي إليه وتقيس جانبا سلوكيا يعبر عنه بالتماسك الداخلي 

 .لمظاهر سلوكية واحدة

من  %.1قمنا بمقارنة متوسطات درجات أفراد العينة ممن تمثل درجاتهم :  الصدق التمييزي - ب
، وهذا  من الدرجات الدنيا في المقياس وأبعاده الفرعية %.1الدرجات العليا، وممن تمثل درجاتهم 

للتحقق من قدرة المقياس على التمييز بين المستويات المختلفة من الروح المعنوية  لدى أفراد عينة  
 :الدراسة وكانت النتائج كالتالي

 متوسطات المجموعتين الطرفيتين ألفراد العينةداللة الفروق بين  (:15)الجدول رقم 

عدم الرضا  التفاؤل البسيط االهتياج قبول الوضع الراهن الفرد اتجاه التفتح
المرتبط بالوحدة 

 النفسية
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
85 5.01** 8 5.41** . 5.80* 4 5.4.** 88 5.44** 8 5.41** 
81 5..0** 1 5.01** 84 5.81** 1 5.08** 81 5.40** 0 5.05** 
88 5.80* . 5.48**   8. 5.05** 18 5.04** 88 5.08** 

80 5..0** 8 5.84*   15 5.44** 

  8. 5.4.**   11 5.01** 



19 
 

                  
                      

 العينة   

المجموعة الدنيا  45=المجموعة العليا   ن
 45= ن

 قيمة
T 

درجة 
الحرية 

df 

 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 5.55 1. 80.. 8.88 45.05 1.05 01.88 لدرجة الكلية ا

بين ( 0.01)المحسوبة داال إحصائيا عند مستوى داللة ( t)أن قيمة ( 50)يتضح من الجدول رقم       
المجموعتين على الدرجة الكلية للمقياس ، مما يعني أن المقياس يتمتع بالقدرة التمييزية بين المجموعتين 

 .من عينة الدراسة %.1الممثلة لـ والمجموعة الدنيا   %.1المجموعة العليا الممثلة لـ الطرفيتين 

 :التحقق من التساؤل الثاني 1-.

المطبق على عينة من المسنين بواليتي (PGCMS)هل يتوفر مقياس فالديلفيا للروح المعنوية   -
 ؟على مؤشرات ثبات عالية المسيلة واألغواط 

التساؤل يتم حساب دالالت الثبات بعدة طرق منها معامل الفاكرونباخ والتجزئة وللتحقق من هذا  
 .النصفية

كرونباخ بالنسبة المقاييس الفرعية والمقياس ككل، فكانت  αتم حساب معامل : كرونباخ αمعامل  -أ
 :النتائج كالتالي

 كرونباخ αمعامالت ثبات مقياس فيالديلفيا للروح المعنوية  بطريقة (: 6)جدول رقم 
 كرونباخ αمعامل  عدد الفقرات أبعــــــاد المقياس 

 8..5 4 التفتح
 4..5 0 اتجاه الفرد نحو كبر سنه 
 5.11 1 قبول الوضع الراهن 

 8..5 0 االهتياج 
 5..5 8 التفاؤل البسيط 

 8..5 8 عدم الرضا المرتبط بالشعور بالوحدة النفسية 
    ...5            11 المقياس ككل 

بين أبعاد مقياس الروح المعنوية  كرونباخ  αأن معامالت الثبات بطريقة  (.)يتضح من الجدول         
( ...5)وهي معامالت ثبات مقبولة، كما بلغ معامل الثبات الكلي للمقياس ( 5.11-8..5)تراوحت بين 

 .معقولة من الثباتوهي قيمة مقبولة ، مما يعني أن األداة تتمتع بدرجة 
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بتقسيم عبارات المقياس إلى نصفين،  ينباستغالل نفس بيانات العينة، قام الباحث :التجزئة النصفية - ت
النصف األول يضم البنود الفردية، والنصف الثاني يضم البنود الزوجية، بعد ذلك تم حساب معامل 

 :االرتباط فكانت النتائج كالتالي 

 

 يوضح معامل ثبات مقياس الروح المعنوية بطريقة التجزئة النصفية (: 11)الجدول رقم 

 معامل الثبات بعد التصحيح معامل اإلرتباط
5.01 5..4 

 5.01أن معامل االرتباط بين نصف الفردي و النصف الزوجي كانت ( .5)يتضح من الجدول      
وهو معامل مرتفع  ويمكن الوثوق به  4..5وبعد تصحيحها بمعادلة سبرمان براون كان معامل الثبات 

 . حسب المقاييس في العلوم اإلنسانية

 :التحقق من التساؤل الثالث 6-3

على مؤشرات (PGCMS)فالديلفيا للروح المعنوية لمقياس هل تنطوي البنية العاملية الوحيدة البعد 
  ؟مطابقة جيدة مع البيانات المستمدة من أفراد العينة

 :التحليل العاملي التوكيدي  - أ

للتحقق من البنية العاملية  أسلوب التحليل العاملي التوكيدي اختيارتم ، ولإلجابة على التساؤل الثالث     
العملي للعالقات المفترضة بين المتغيرات، باستعمال البرنامج ، أو بعبارة أخرى الصدق الواقعي أو 

ويتم تقويم جودة المطابقة عن طريق مجموعة من المؤشرات التي يتم بناء ( LISREL8.80)اإلحصائي 
تتشبع  الروح المعنوية متغير كامن واحد هو  افتراضعليها قبول النموذج أو رفضه، وفي هذه الخطوة تم 

، وتم إخضاع النموذج إلى التحليل مقياس الروح المعنوية صريحة أو مقاسة هي أبعاد  متغيرات ستةعليه 
 .، كانت مؤشرات جودة المطابقة كما هي موضحة في الجدول التالي(ML)طريقة  باستخدامالعاملي 

 لمقياس الروح المعنوية مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المفترض (: 18)الجدول رقم 

 قيمة المؤشر المدى المثالي ــرالمـــــــؤشـــ
 8.58 غير دالة   

 df - 2درجات الحرية 
 5.08 1-5واألفضل   5-0      من درجة الحرية  1نسبة كا

 5.55 5.50-5واألفضل   RMSEA 0-0.08جذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي 
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 .NFI 0-8 5.8مؤشر المطابقة المعياري 
 GFI 0-8 8مؤشر حسن المطابقة 

 AGFI 0-8 5.81مؤشر حسن المطابقة المعدل 
 TLI 5-8 8مؤشر توكر لويس 

 CFI 0-8 8مؤشر المطابقة المقارن 
 IFI 0-8 8مؤشر المطابقة التزايدي 
 RFI 0-8 5.81مؤشر المطابقة النسبي 

يطابق  (PGCMS)فالديلفيا للروح المعنوية  لمقياسيتضح من الجدول أن النموذج المفترض  
 الروح المعنوية على عامل كامن واحد هو المقياس ، وهو ما يؤكد تشبع أبعاد  تماما بيانات أفراد العينة

مؤشر )ويسمى كذلك  RMSEAغير دالة أما جذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي  1حيث كانت قيمة كا
حسن المطابقة  ، كما بلغت قيمة مؤشر(5.50)أي أنها اقل من ( 5.55()جذر متوسط مربعات البواقي

GFI (8) و قيمة مؤشر حسن المطابقة المعدل 5.85أي أنها اكبر من ،AGFI(5.81) أي انه اكبر من
أي أن جميع قيم المؤشرات ( 8)أي أنها تقترب من الواحدNFI(5.8.) ، ومؤشر المطابقة المعياري5.85

 صادق هأي أن للمقياسئي يؤكد الصدق البنا كانت ضمن المدى المثالي وأغلبها كان مرتفعا، وهو ما
 (99، ص 2113حجاج غانم،)و( 245، ص2112تيغزة محمد، )عامليا، وذلك حسب ما أشار إليه 

 . على أبعادهه وتشبعات للمقياس والشكل التالي يوضح النموذج المفترض

 

                                             5.08               

                                         5.4. 

                                            5.0.                                            

                                         5.88 

                                         5..1 

                                          5.84 

 

 

   (PGCMS)لروح المعنويةفيالدلفيا للمقياس النموذج المفترض (: 1)الشكل رقم 

 التفتح

الروح  اتجاه الفرد نحو كبر سنه
 قبول الوضع الراهن المعنوية 

 االهتياج

 التفاؤل البسيط

 عدم الرضا المرتبط بالشعور بالوحدة النفسية
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نالحظ من النتائج السابقة أن المقياس يتمتع بدرجات مرتفعة من الصدق والثبات يمكن الوثوق    
 .بها الستخدامها في البيئة الجزائرية بكل اطمئنان

 

 : قائمة المراجع 

 .، المكتبة الجامعية ، اإلسكندرية التوافق النفسي للمسنين( : 1558)عبد الحميد محمد شاذلي  -8

دراسة عبر ثقافية عن االكتئاب واالنطواء االجتماعي لدى المسنين ( : .881)أحمد سهير كامل  -1
-181، ص ص  .، الجزء  1، دراسة تربوية ، المجلد المتقاعدين في البيئتين المصرية والسعودية 

141. 

وافق والرضا عن الحياة لدى المسنين وبين استمرارهم العالقة بين الت( : 8811)الذيب علي محمد  -8
 .48-40، ص ص  .، مجلة علم النفس ، العدد  في العمل

دار المسيرة،عمان ،  ،8ط ،التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي: (1581)تيغزة محمد بوزيان -4
 .األردن

عالم  ،8، ط اإلنسانية والتربويةالتحليل العاملي نظريا وعمليا في العلوم :  (1588) حجاج غانم -0
 ، مصر القاهرة الكتب،

6- Pinar, R. & Oz, H. (2011). Validity and reliability of the Philadelphia 

Geriatric Center Morale Scale among Turkish elderly people. Quality of Life 

Research, 20(1), 9–18 

ALL.  (2015). Psychometric properties and feasibility of the  & Niklasson, J -7

Qual life res Philadelphia Geriatric Center Morale Scale. 
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 المالحق

 the philadelphia geriatric(PGCMS) مقياس مستوى الروح المعنوية لدى المسنين 

center morale scale                         

 :وبعدسيدتي  –السالم عليك سيدي   

علمية حول موضوع الخصائص السيكومترية و البنية العاملية لمقياس  نحن بصدد دراسة           
، فنرجو منكم مساعدتنا في إنجاز هذه الدراسة باإلجابة على مستوى الروح المعنوية لدى المسنين بالجزائر

عطاءنا كل البيانات الشخصية المتعلقة بك ، وكن على يقين  في سرية تامة ولن  كمعلومات أناألسئلة وا 
 .ألغراض البحث العلمي  إالتستخدم 

 :البيانات الشخصية 

 )   ( أنثى )    (       ذكر : الجنس 

                       ........: ...........السن 

 رقم العبــــــــــارة كثيرا أحيانا نادرا
 58 تسير األمور نحو األسوأ كلما تقدم بي العمر   
 02 أتمتع بنفس القدر الكبير من النشاط الذي كنت أتمتع به في العام الماضي   
 58 أشعر بأنني قد صرت وحيدا في هذه الدنيا   
 04 األمور التافهة تسبب لي إزعاجا بشكل أكبر هذه األيامأصبحت    
 05 أرى أقاربي وأصدقائي بدرجة كافية   
 06 كلما تقدم بي العمر أصبحت أقل نفعا   
 07 إنني راض عن المكان الذي أعيش فيه   
 08 أشعر بكثير من الضيق ألنني ال أستطيع النوم   
 09 األمور أفضل مما تصورتكلما تقدم بي العمر تصبح    
 10 أشعر بأن الحياة غير جديرة بأن أعيشها   
 11 .أشعر بنفس السعادة التي كنت أشعر بها عندما كنت أصغر سنا   
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 12 أجد لدي كثيرا من األعمال التي يجب علي القيام بها   
 13 لدي الكثير من األمور التي أحزن من أجلها   
 14 حاال في األيام الماضيةكان الناس أفضل    
 15 أخاف من أشياء كثيرة   
 16 صحتي جيدة   
 17 أصبحت أثور وأفقد أعصابي أكثر مما كنت أفعل سابقا   
 18 أشعر بقسوة الحياة   
 19 أشعر بالرضا عن حياتي  في هذه األيام   
 20 .ببساطة ال أعالج األمور   
 21 .يهمني ما سيكون عليه الغد والأفضل أن أعيش من أجل اليوم    
 22 أضطرب بسهولة   
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 تكافؤ النسختين العربية واألمريكية الختبار 
 ( MMPI-2)منيسوتا المتعدد األوجه للشخصية 

  - دراسة عبر ثقافية  في البيئة الجزائرية  -  
 

 علي تودرت نسيمة  .د                                                                              

 2جامعة الجزائر  -كلية العلوم االجتماعية   –استاذة محاضرة 

 

 ملخص 

في  مع النسخة األمريكية األصلية MMPI-2تقويم تكافؤ النسخة العربية الختبار  إلى هدف البحث
هل النسخة : خالل اإلجابة على إشكالية مفادها من وذلك الجزائرية، إطار دراسة عبر ثقافية في البيئة

   مكافئة للنسخة األصلية األمريكية ؟ و هل هي صالحة في البيئة الجزائرية؟ MMPI-2العربية الختبار 
تكافؤ البنية أو المفهوم من خالل عينة من ثنائي اللغة، ثم  تقويم التكافؤ  لتحقيق ذلك قمنا بدراسة

و دراسة البنية  ،(والصدق الثبات) السيكومترية البنود، و دراسة الخصائصالسيكومتري من خالل تحليل 
 .العاملية للنسخة العربية لالختبار و ذلك بمقارنة النتائج مع المعطيات األمريكية

الصيغة استخدمنا و .  راشد 481األسوياء و هي متكونة من  عينةعلى  و اعتمدنا في هذا البحث
 .  ة عبد اهلل محمود سليمان و المعتمدة من طرف جامعة منيسوتامن ترجم MMPI-2العربية لـ 

تكافؤ النسخة األصلية و  MMPI-2أن النسخة العربية الختبار  ، بصفة عامة،بينت نتائج البحث
أظهرت مستوى ثبات و صدق مقبولين مقارنة بالنسخة األمريكية و مقارنة بكل الدراسات السابقة حول 

 .MMPI-2تكييف 

  مقدمة -

إن تطبيق االختبارات و المقاييس بما فيها اختبارات الشخصية في بالدنا، هو أمر تدعو إليه الحاجة 
و الضرورة معا ، ألن اعتماد الحس العيادي وحده ال يكفي أحيانا، إذ البد أن تكمل مالحظاته وتدعم 
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تها و فعاليتها في بوسيلة هي في أصلها عيادية، وأن ما يميزها فقط هو التقنين الذي يرفع من جدي
و الشخصية كعنصر أساسي يقتضي تقديره و قياسه، يتطلب تكييف و تعديل و تقنين وسائل . التشخيص

  .قياسيها في البيئة الجزائرية كخطوة أولى و من ثمة إغنائه بالدراسة

من بين كل االختبارات و المقاييس المعروفة عالميا و التي أظهرت مستوى عالي من الصدق و 
موضوع بحثنا، الذي ُيعتبر من المقاييس  MMPI-2ثبات، نذكر اختبار مينسوتا المتعدد األوجه المعدل ال

كما ُيعتبر أيضا من أكثر . القليلة التي تساعد العيادي في تشخيص االضطرابات النفسية والعقلية
إلى جانب هذا، . لميدانيةالمقاييس استعماال في العالم سواء في الممارسة العيادية أو البحث و الدراسات ا

 . فهو من المقاييس القليلة التي ترجمت و كّيفت على بيئات ثقافية عديدة

، اخترنا تقويم جانب مهم من جوانب صالحية النسخة العربية لالختبار منيسوتا  هذا البحثفي 
ه النسخة مع في البيئة الجزائرية و ذلك من خالل تقويم تكافؤ هذ  MMPI-2المتعدد األوجه للشخصية 
 .(Butcher et al., 2001)النسخة األصلية األمريكية 

إال أن اإلشكال . من أكثر طرق القياس الموضوعية للشخصية وأقلها تحيزا   MMPI-2و يعتبر  
المطروح هو غياب نسخة ُمكيفة و ُمقننة على البيئة الجزائرية و غياب دراسات عبر ثقافية ُتؤكد تكافؤ 
الترجمات العربية المختلفة لالختبار مع االختبار األصلي ، ما يجعل استعماله كما هو، يضر بمصداقية 

 . المعطيات المجمعة، ويضر بالتالي بنوعية االستدالالت و التأويالت التي تنبني عليها

لغرض البحث، تحصلنا على رخصة الستغالل هذا االستبيان في نسخته العربية من طرف جامعة 
  MMPI-2منيسوتا، التي تعتبر صاحبة كل الحقوق فيما يخص بـ 

 شكالية اإل -

المقاييس في القياس اإلكلينيكي، و وجود الكثير من مقاييس تقييم على الرغم من أهمية استخدام 
االضطرابات النفسية و العقلية، التي تسهم في تشخيص هذه االضطرابات و تحديد أعراضها، إال أن 
هناك فقرا كبيرا في هذا النوع من المقاييس في الجزائر، و عليه فالحاجة الماسة إلى توفير مقاييس نفسية 

  .تالءم ظروف البيئة الجزائرية لإلفادة منها كوسيلة مساعدة في التشخيص الدقيق إكلينيكية
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تقنين المقاييس النفسية على البيئة الجزائرية ضرورة ُملحة، خاصة إذا علمنا أن تكييف و هكذا يمثل 
يا و معظم المقاييس التي نقلت إلى اللغة العربية تم تقنينها على بيئات عربية أخرى مثل مصر و سور 

  ....الكويت

في عدد كبير من في المجال العيادي و البحث العلمي و من أبرز المقاييس التي شاع استخدامها 
الذي قنن أو أعدت له صور على ( MMPI)مقياس منيسوتا المتعدد األوجه للشخصية هو  دول العالم

 ,Butcher et al)كي يسهل استخدامه فيها و يتالءم مع طبيعتها   (بلدا 14) عدد من المجتمعات
 .لغة 21متوفر في حيث هو  (,1996

و انطالقا من كون معظم اختبارات الشخصية المستخدمة حاليا في الجزائر هي اختبارات مترجمة 
لجزائرية وهي في في بيئات عربية غير البيئة ا مترجمة و مقننة سواء من الفرنسية أو من اإلنجليزية، أو

، و في ظل غياب. استعمالها في البيئة الجزائرية األصل عملية غير كافية للحكم على مدى صالحية
النسخ المعربة مع النسخ األصلية و صدق و ثبات  (equivalence)دراسات علمية منشورة حول تكافؤ

لوها من أية ترجمات مثيرة للجدل فإن مسألة التدقيق في وسائل التقييم للتأكد من خ. الترجمة و التكييف
أي التأكد من خلوها من انحياز في المفهوم و الطريقة و السؤال، َتطرح نفسها بشكل ُملح على المختصين 

  .( Hambleton, 2005). و الباحثين في هذا المجال

ئرية إن ترجمة االختبارات وتقنينها غير كافي لجعل االختبارات الغربية صالحة في البيئة الجزا
فعملية . فالترجمة هي أول مرحلة في عملية التكييف في حين أن التقنين هو أخر مرحلة من العملية

تشمل االختالفات اللغوية الثقافية، و لغة التعليمات، و ألفة االختبار، و تكافؤ البنود و بنية التكييف 
ف، و خصوصية المجموعة االختبار، و إدارة االختبار، و تكافؤ المنهج، و صدق االختبار المكي

المستهدفة و معايير االختبار، و هذه العناصر وجب على الباحثين التأكد منها لتثبيت صالحية االختبار 
 . في البيئة الجزائرية

تبرز مشكلة البحث الحالي من خالل عدم وجود مقاييس نفسية موضوعية لتشخيص االضطرابات ف
بصفة عامة، وعدم وجود دراسات حول  مقننة على البيئة الجزائريةالنفسية و العقلية في الجزائر معدة أو 

  :اإلشكالية التالية ناوعليه طرح. بصفة خاصة  MMPI-2صالحية االختبارات المتوفرة مثل اختبار 
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مكافئة للنسخة األصلية األمريكية ؟ و هل هي صالحة في   MMPI-2هل النسخة العربية الختبار 
 :سؤال اإلشكالية إلى  خمسة أسئلة هي  تفرع البيئة الجزائرية؟ 

؟  أي البنية أو المفهومتكافئ النسخة األمريكية من ناحية   MMPI-2هل النسخة العربية الختبار (4
 هل المفاهيم المستعملة في الترجمة تكافئ المفاهيم المستعملة في النسخة األصلية ؟ 

تكافئ البنية العاملية للنسخة األمريكية   MMPI-2للنسخة العربية الختبار البنية العاملية هل  (2
 على مستوى المقاييس االكلنيكية األساسية و مقاييس المحتوى؟

للمقاييس المختلفة ( المتوسطات و االنحرافات المعيارية)خصائص النتائج اإلحصائية هل  (3
ليها في المتحصل عليها عند تطبيق النسخة العربية على عينة جزائرية تكافئ النتائج المتحصل ع

 العينة األمريكية؟

على البنود في النسخة العربية تكافئ نمط اإلجابة على البنود في النسخة نمط اإلجابة هل  (1
 األمريكية؟

النسخة األمريكية على مستوى مستوى ثبات نفس   MMPI-2هل تحقق النسخة العربية  إلختبار (4
  المقاييس الفرعية المختلفة؟

  االجراءات المنهجية -

  :البحثعينة 

مع   MMPI-2عينة األسوياء لتقويم تكافؤ النسخة العربية الختبار على اعتمدنا في هذا البحث 
التكنولوجيا و و جامعة العلوم  -2-جامعة الجزائر)واخترنا طلبة الجامعات الجزائرية  النسخة األصلية،

 . إضافة إلى أساتذة وموظفي هذه الجامعات( بباب الزوار بالجزائر العاصمة

، لكن واجهتنا صعوبات في إيجاد MMPI-2استبيان الختبار  333قمنا بتطبيق أزيد من 
فالكثير رفض ألن االختبار طويل جدا . بند 475أشخاص يوافقون على اإلجابة على اختبار متكون من 

فبعد إلغاء االستبيانات التي ال تتوفر فيها شروط الصدق  .ب منا جمع المعطيات وقت طويلولذلك تتطل
  :و هي تتوزع حسب الوظيفة إلى طلبة وأساتذة وموظفين   481 من بقيت لدينا عينة كلية متكونة
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 توزيع افراد العينة الكلية:  4 الجدول رقم                    

 

 

 

عينة الطلبة : عينات فرعية لغرض اإلجابة على تساؤالت البحث هي 33انطالقا من العينة الكلية، شكلنا 
 (. 11)عينة الثباتو ( 41)عينة ثنائي اللغة و ( 411)

 توزيع العينات الفرعية:  2الجدول رقم                               

  المجموع  ذكور  إناث  نوع العينة
  411  34  443  عينة الطلبة

  (كلهم أساتذة) 41  47  2  عينة ثنائي اللغة
 8طالبة و 21) 37  عينة الثبات

  (موظفات  4اساتذات و 
 5أستاذ واحد و )  7

  (موظفين
11  

 
  أداة البحث -

اعتمدنا في هذا البحث على الصورة المراجعة واألخيرة من اختبار منيسوتا المتعدد األوجه للشخصية 
MMPI-2  4181الذي ُنشر عام (Butcher et al., 1989) والذي استخدم في دراسات عديدة وُكيف ،

من ترجمة عبد اهلل  MMPI-2الصيغة العربية الستبيان  ناو استخدام. وُقنن في بيئات وثقافات مختلفة
( . (Soliman,1996 .لكن بقيت تجريبية جامعة منيسوتا ،مطبعة  و التي وافقت عليها. محمود سليمان

بالنسبة لمضمون البنود  في االستبيان ، فأبقينا على عددها ( حذفا  أو إضافة) و لم نجري أي تعديل 
دراسة مدى صالحية هذه النسخة المترجمة وإلجراء مقارنة في إطار دراسة  ، وذلك بهدف( بندا   457)

عبر ثقافية، واالستفادة من نتائج الدراسات العالمية المتوافرة ، وحتى تكون المقارنات المختلفة ممكنة 
  .بالنسبة للبنود والمقاييس الفرعية لالستبيان ككل

  المجموع  ذكور  إناث  العينة
  411  34  443  الطلبة
  88  48  43  أساتذة

  44  5  4  موظفين
  481  11  481  المجموع
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: اييس منها األساسية و منها الفرعية هي من مجموعة كبيرة من المق MMPI 2يتكون اختبار 
المقاييس االكلينكية و مقاييس الصدق و مقاييس المحتوى و المقاييس اإلضافية و مقاييس النجو و 

  .2333هارس و مقاييس فينر و هارمن و مقاييس جديدة  أخرى أضيفت عام 

 :نتائج العرض  -

البنية أو المفهوم من خالل عينة من ثنائي اللغة، قمنا بدراسة تكافؤ ، تساؤالت اإلشكاليةلإلجابة على 
، (الثبات والصدق)ثم  تقويم التكافؤ السيكومتري من خالل تحليل البنود، ودراسة الخصائص السيكومترية 

  .ودراسة البنية العاملية للنسخة العربية لالختبار وذلك بمقارنة النتائج مع المعطيات األمريكية

، ال يحتاج إلى فرضيات تتطلب إثباتها أو نفيها من (التكييف و التقنين) الدراسات إن هذا النوع من 
خالل استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة؛ لذا فقد تم صياغة عدد من التساؤالت التي تؤدي إلى 

ق أهداف البحث، و ذلك من خالل اإلجابة عنها بإجراء عدد من التحليالت اإلحصائية المتعلقة يتحق
  .و خصائصه السيكومترية على مستوى عينة من الراشدين بتحليل فقرات االختبار

 

تكافئ النسخة األمريكية من ناحية المفهوم؟  MMPI-2هل النسخة العربية الختبار :  السؤال األول
 أي هل المفاهيم المستعملة في الترجمة تكافئ المفاهيم المستعملة في النسخة األصلية؟ 

رجل  47)راشد  41اعتمدنا على عينة من ثنائي اللغة متكونة من لإلجابة على هذا السؤال، 
 44.14و كان متوسط سنهم سنوات في الواليات المتحدة األمريكية  1، عاشوا كلهم على األقل (وامرأتين

  .43.2سنة مع انحراف معياري يقدر بـ 

لى العينة بفارق زمني يقدر بأسبوع إلى أسبوعين، ع( العربي واإلنجليزي)قمنا بتطبيق االستبيانين 
فأجاب على ( 41)النسخة العربية ثم اإلنجليزية، أما نصف الثاني ( 44)حيث طبقنا على نصف العينة 

  .النسخة اإلنجليزية أوال ثم العربية، وهذا للتحكم في تأثير لغة على لغة أخرى

عادة التطبيق، حيث اعتبرنا التطبيق تحليل النتائج بنفس طريقة تحليل نتائج طريتم و  قة التطبيق وا 
باللغة العربية هو التطبيق األول، واإلجابة على االختبار باللغة اإلنجليزية هو التطبيق الثاني و حسبنا 

  .المقاييس مختلف نتائج معامالت االرتباط بيرسون على مستوى فيمايلي  .بيرسون معامل ارتباط
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 و مقاييس المحتوى على مستوى المقاييس األساسية معامل االرتباط:  3الجدول رقم                   

 

 

 

 

 

 

 

 

لدراسة تكافؤ النسختين، قمنا أيضا بمقارنة البروفيالت حسب المقاييس األساسية و مقاييس المحتوى 
 تائية بتحويل الدرجات الخامة إلى درجات معياريةقمنا . معتمدين على المتوسطات واالنحرافات المعيارية

T اعتمادا على المعيار األمريكي بالنسبة للنسختين . 

 

 

 

 

 

 

 (النسخة: ن ) بروفيل  متوسطات المقاييس االساسية حسب التطبيقين العربي واالنجليزي:   4الشكل رقم      

 

N=19 

r 

المقاييس 
 اسيةاألس

.81  L  

.83  F  

.81  K  

.66  Hs  

.71  D  

.77  Hy  

.67  Pd  

.91  Mf  

.69  Pa  

.70  Pt  

.50  Sc  

.70  Ma  

.84  Si  

  المتوسط  74.

 

N=19 

r 

المقاييس 
 األساسية

.81  L  

.83  F  

.81  K  

.66  Hs  

.71  D  

.77  Hy  

.67  Pd  

.91  Mf  

.69  Pa  

.70  Pt  

.50  Sc  

.70  Ma  

.84  Si  

  المتوسط  74.

 

N=19 

r 

مقاييس 
 المحتوى

.86  ANX  

.89  FRS  

.85  OBS  

.74  DEP  

.79  HEA  

.77  BIZ  

.71  ANG  

.80  CYN  

.85  ASP  

.84  TPA  

.75  LES  

.87  SOD  

.89  FAM  

.94  WRK  

.83  TRT  

  المتوسط  82.

 

 

L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si 

انجليزية. ن  64,00 54,53 49,41   57,00 55,71 48,12 47,94 43,06 49,65 49,82 53,47 47,53 56,41 

عربية. ن  66,00 55,65 47,35   57,88 58,12 47,24 46,53 43,88 49,12 47,53 52,29 44,53 56,47 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

ت
جا

در
 

  T 

 انجليزي حسب المقاييس االساسية  –مقارنة تطبيق النسختين عربي 
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درجات  34ـ حيث هناك اختالف ب CYNس السخرية مقيانالحظ تشابه واضح بين التطبيقين إال في 
T 

 . Tدرجات  33بين النسختين العربية واألمريكية، أما المقاييس األخرى فاالختالف كان بأقل من  

 (النسخة: ن ) بروفيل  متوسطات مقاييس المحتوى حسب التطبيقين العربي و االنجليزي :  8الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة المتوسطات و االنحرافات المعيارية و الفروق بين التطبيقين على مستوى المقاييس األساسية: 4 جدول رقم           

،  Dاألمريكية، و يليه مقياس  العربية و تينفي النسخ Lمقياس  كان فيأن أكبر متوسط  نالحظ
متوسط ف. Mfومقياس   ،Ma مقياس هيفأما المقاييس المنخفضة في النسختين  .Hsإضافة إلى مقياس 

 Dخصوصية المقاييس المرتفعة باستثناء مقياس  في البروفيل في النسختين متشابه، سواء في االرتفاع أو
التي أظهرت حجم يقترب  Maباستثناء مقياس ، صغيرة Cohen’s dكل قيم مؤشر كوهن و كانت  .Maو 

 .، فهذا يدل على عدم وجود اختالف بين التطبيقينمن المتوسط

Cohen’d  المقاييس   النسخة االنجليزية  النسخة العربية
  األساسية

نحراف اال 
  المعياري

االنحراف   المتوسط
  المعياري

  المتوسط

-.19  9,84  66,00  10,74  64,00  L  

-.07  14,14  55,65  17,20  54,53  F  

.24  8,31  47,35  8,79  49,41  K  

-.09  9,90  57,88  8,73  57,00  Hs  

-.28  9,54  58,12  6,92  55,71  D  

.10  7,62  47,24  9,30  48,12  Hy  

.16  8,22  46,53  9,20  47,94  Pd  

-.10  6,49  43,88  8,83  43,06  Mf  

.04  12,07  49,12  14,15  49,65  Pa  

.24  10,33  47,53  8,37  49,82  Pt  

.13  8,43  52,29  8,95  53,47  Sc  

.47  5,32  44,53  7,08  47,53  Ma  

-.00  8,44  56,47  6,63  56,41  Si  

 

 

ANX FRS OBS DEP HEA BIZ ANG CYN ASP TPA LSE SOD FAM WRK TRT 

انجليزية. ن  49,53 56,53 51,35 55,47 55,94 55,59 49,41 54,18 50,82 54,41 51,65 51,59 50,88 48,06 52,76 

عربية. ن  50,82 57,59 52,29 53,71 56,82 56,06 48,00 59,65 50,59 54,12 50,29 52,88 50,71 51,53 55,12 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

ت
جا

در
  T 

 عربي حسب مقاييس المحتوى  –مقارنة تطبيق النسختين انجليزي 
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كخالصة يمكن القول أن، في إطار عينة بحثنا، النسختين العربية واألمريكية متكافئتين على مستوى 
كل مقاييس المحتوى غير المفهوم، ال يوجد اختالف كبير بين التطبيقين و كل المقاييس اإلكلينيكية و 

الذي أظهر ارتفاع في  Lاس يحسب المعايير األمريكية باستثناء مق Tمرتفعة لما تحول إلى درجات 
 . النسختين

تكافئ البنية العاملية للنسخة  MMPI-2هل البنية العاملية للنسخة العربية الختبار :  السؤال الثاني
   األمريكية على مستوى المقاييس اإلكلينيكية ومقاييس المحتوى؟

في مقاييس المحتوى عند  32عوامل في المقاييس األساسية و عاملين  31بينت نتائج الدراسة، بروز 
  .الجنسين في العينة الجزائرية تماما مثل المعطيات األمريكية

 4العامل، (الجزائرية و األمريكية)األساسية، ظهر أن في عينتي الذكور  على مستوى المقاييس
مع بروز متوسط لمقياس  Maو Scو  Ptو Paو  Pdو  Fمتكون من مقاييس ( عامل االضطراب )

Hs هي البارزة في هذا العامل مقارنةأما في عينة اإلناث، المقاييس العصابية . في العينة األمريكية 
     .الذهانيةالمقاييس 

 ذكورفي العينة الجزائرية  االساسيةمقاييس الفي   العوامل االربعةمقارنة : 5 الجدول رقم                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المقاييس

  االساسية

 عينة الذكور

 4العامل  3العامل 2العامل  1العامل
 ع أ  ع ج  ع أ  ع ج  ع أ  ع ج  ع أ  ج ع  

L  -,61  .15-  -,09  .02  -,04  .71  ,22  .36-  

F  ,84  .73  -,03  .42  -,03  .01  ,36  .07  

K  -,73  .38-  -,21  .41-  ,04  .72  -,24  .03  
Hs  ,29  .58  ,12  .56  ,75  .18  ,18  .11  

D  ,11  .15  ,44  .75  ,74  .32  ,13  .30  
Hy  -,07  .24  -,20  .15  ,93  .72  -,08  .44  

Pd  ,67  .64  ,06  .28  ,30  .02-  -,04  .38  

Mf  ,023  .08  ,06  .20  ,06  .07-  ,92  .84  

Pa  ,59  .59  -,15  .16  ,24  .11  ,53  .45  

Pt  ,87  .54  ,17  .64  ,35  .37-  -,00  .22  

Sc  ,94  .73  ,06  .51  ,10  .24-  ,18  .18  

Ma  ,74  .81  -,51  .22-  -,17  .34-  -,01  .12-  

SI  ,17  .12  ,93  .89  ,04  .23-  ,00  .11  
  8959  9.6  8.51  16.7  9952  10.5  9.52  40.6  %التباين 
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 اناثفي العينة الجزائرية  االساسيةمقاييس الفي   العوامل االربعةمقارنة : 6  الجدول رقم                 

 

 

        

 

 

 

 

 

   

في العينتين وفي الجنسيين، لكن  Siمتكون من مقياس ( عامل االنطواء االجتماعي )  8لعامل ا   
مع وجود   Kفي العينة األمريكية إناث مع كمون سلبي عالي في مقياس   Scو Ptو Dنجد مقياس 

لكن في العينة الجزائرية سواء عند الذكور أو . بالنسبة للعينة األمريكية ذكور Hsكمون في مقياس 
 . موجود بكمون متوسط إلى عالي وسلبي Maاإلناث، نجد مقياس 

في العينة األمريكية ذكور، و  Hyو  Kو  L، فهو ممثل بالمقاييس ( التحكم عامل ) 3العامل أما 
في العينة الجزائرية  Hyو  Dو  Hsسالب في العينة الجزائرية إناث، بمقاييس  Kو  Scو Ptبمقاييس  

  .أما في العينة الجزائرية إناث، فهو مكون خاصة من المقاييس الذهانية. ذكور

جزائرية، )في كل العينات  Mfيتكون أساسا من مقياس ( الذكورة واألنوثة عامل ) 1العامل إن 
  .وجد اختالف في العامل الرابع بين العينتينفال ي( أمريكية، ذكور، إناث

ممثل  ( لوجدانات السلبيةعامل ا)  4العاملأما على مستوى مقاييس المحتوى، بينت الدراسة أن 
 . في العينتين الجزائرية واألمريكية TRTو WRK-SOD-LES-HEA-DEP-OBS-ANXبالمقاييس 

 المقاييس

 األساسية 

 عينة االناث

 4العامل  3العامل  2العامل  1العامل 

 ع أ  ع ج  ع أ  ع ج  ع أ  ع ج  ع أ  ع ج 

L  ,04  .02  ,06  .09-  -,49  .79  -,04  .21-  

F  ,56  .55  ,10  .48  ,54  .20-  ,17  .37-  

K  -,04  .02-  -,00  .78-  -,81  .43  -,12  .06  

Hs  ,81  .69  ,03  .35  ,11  .05-  ,04  .08-  

D  ,69  .61  ,50  .51  ,11  .25  -,10  .21  

Hy  ,90  .81  -,06  .35-  -,29  .16  -,05  .10  

Pd  ,65  .69  ,05  .24  ,24  .26-  ,22  .11-  

Mf  ,12  .09  -,02  .04  ,10  .06-  ,93  .88  

Pa  ,66  .69  ,09  .21  ,19  .13-  ,17  .12  

Pt  ,57  .50  ,24  .74  ,72  .29-  -,02  .01-  

Sc  ,63  .57  ,10  .63  ,71  .35-  -,11  .22-  

Ma  ,19  .27  -,62  .09  ,43  .68-  ,18  .41-  

SI  ,26  .13  ,90  .91  ,18  .16  ,11  .11  

 259  8.2  8252  20.6  9.52  12.1  9.52  30.9  %التباين 
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وجدنا تشابه كبير . FAM-TPA-ASP-CYN-ANGيتميز بالمقاييس  (االندفاعيةعامل ) 8العامل و
 . بين العينتين سواء بين اإلناث أو بين الذكور في البنية العاملية لمقاييس المحتوى

تظهر بنفس الشكل في النسخة  MMPI-2ن البنية العاملية الختبار إ ،هذه النتائج بوضوح بنت
العينة في العربية من خالل العينة الجزائرية، فالبنية العاملية للمقاييس األساسية و مقاييس المحتوى 

أن البنية العاملية للنسخة ف و بالتالي .الجزائرية والعينة األمريكية متشابهة عبر الجنسين و عبر الثقافتين
  .لبنية العالمية للنسخة األصلية لالختبارمكافئة ل MMPI-2العربية الختبار 

للمقاييس ( المتوسطات واالنحرافات  المعيارية)هل خصائص النتائج اإلحصائية :  السؤال الثالث
المختلفة المتحصل عليها عند تطبيق النسخة العربية على عينة جزائرية تكافئ النتائج المتحصل عليها 

  .في العينة األمريكية ؟

لإلجابة على هذا السؤال، ولدراسة تكافؤ االختبار على مستوى المقاييس، قمنا بمقارنة المتوسطات 
عينة )واالنحرافات المعيارية للمقاييس األساسية  ومقاييس المحتوى المتحصل عليها في العينة الجزائرية 

  (.عينة الطلبة)ية مع المتوسطات و االنحرافات المعيارية الخاصة بالمعطيات األمريك ( الطلبة

حسب المعايير   Tتائيةلمقارنة منحنى المتوسطات، قمنا بتحويل الدرجات الخامة إلى درجات 
 (Raw scores)من جهة أخرى قمنا بمقارنة المتوسطات على أساس الدرجات الخامة . األمريكية

رية و األمريكية و عبر عبر الثقافتين الجزائ( 44)و كذلك لمقاييس المحتوى ( 43) ساسيةمقاييس االلل
  .Cohen’s dاعتمدنا مؤشر حجم األثر لكوهن االختالف الجنسين ولحساب 

 
 ( عينة أمريكية: عينة جزائرية، ع أ: ع ج )بروفيل متوسطات المقاييس األساسية  عند الذكور في العينتين : 3 الشكل رقم

                                     

 

 

 

 
 

L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si 

 56 53 58 53 49 40 50 47 57 57   45 61 65 ع ج  ذكور

 48 58 55 54 53 49 52 49 47 49   48 52 49 ع أ ذكور

30 

40 

50 

60 

70 

ت 
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  T 

 ذكور -مقارنة متوسطات المقاييس االساسية 
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عن المعطيات  Tدرجة  45بفارق ( 54)هو أعلى المقاييس  Lنالحظ أن متوسط مقياس 
.  على التوالي Tدرجات  37و  Tدرجات  43بفارق Hs (47 )ومقياس D (47 )األمريكية، يليه مقياس 

 Si (45 .)و Sc (48 )و نالحظ مقاييس أخرى مرتفعة مثل 

 

 بروفيل متوسطات المقاييس األساسية عند اإلناث في العينتين  : 1الشكل رقم                 

 

 

 

 

 

 

 

عن المعطيات األمريكية  Tدرجة  48بفارق L (54 )أعلى متوسط فهو في مقياس عند اإلناث، 
إضافة إلى هذه المقياس نجد . Tدرجات  31بفارق Si (48 )و  Tدرجة  43بفارق D (52 )يليه مقياس 

درجات   37بفارق F (54 )و مقياس  Tدرجات  38بفارق Hs  (41 )مقياسينأيضا ارتفاع على مستوى 
T . 

 Siو   Mfو  Hsو  Fو  Lنالحظ من خالل الجدولين أنه يوجد اختالف على مستوى المقاييس   
بالنسبة للذكور حيث أن  Dعند الذكور واإلناث إضافة إلى وجود اختالف على مستوى مقياس 

في كل هذه المقاييس و هذا يعني أن االختالف على . 43ارتفاعات تفوق يبين    Cohen’s dمؤشر
  .مستوى هذه المقاييس متوسط إلى عالي و ذو داللة إحصائية

 

 

 

L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si 

 58 51 60 55 57 54 52 50 62 59   45 61 65 ع ج إناث

 49 56 55 55 53 53 53 50 49 51   47 54 46 ع أ  إناث
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70 
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T  

 إناث -مقارنة متوسطات المقاييس االساسية 
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 العينتين الجزائرية و األمريكية ذكور المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمقاييس األساسية بينمقارنة : 7الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اناثالعينتين الجزائرية و األمريكية  المعيارية للمقاييس األساسية بينالمتوسطات واالنحرافات مقارنة : 8 الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

المقاييس 
  األساسية

  العينة الجزائرية ذكور

N=35  

 العينة األمريكية ذكور 

N=515  

 

Cohen’s d  

االنحراف   المتوسط
  المعياري

االنحراف   المتوسط
  المعياري

L  6,71  2,14  3.29  2.22  1.56  

F  9,31  5,93  5.34  3.88  .79  

K  12,94  3,73  14.42  4.65  -.35  

Hs  8,43  4,27  5.11  3.99  .80  

D  21,47  4,34  17.02  4.66  .98  

Hy  19,02  4,96  20.35  4.61  -.27  
Pd  18,10  4,16  17.82  4.79  .06  

Mf  21,47  4,23  25.43  5.04  -.85  

Pa  10,33  4,05  10.93  3.29  -.16  
Pt  14,92  7,44  14.07  7.73  .11  
Sc  18,51  8,10  15.01  9.08  .40  

Ma  19,16  5,14  20.44  4.49  -.26  

SI  30,29  5,59  22.74  8.86  1.01  

 

 المقاييس

  األساسية 

  العينة الجزائرية إناث

N= 110  

  لعينة األمريكية إناثا

N=797  

   

Cohen’s d  

االنحراف   المتوسط
  المعياري

االنحراف   المتوسط
  المعياري

L  6,99  2,37  2.77  1.91  1.96  

F  7,69  3,83  4.88  3.57  .92  
K  13,21  3,83  13.77  4.63  -.13 

Hs  8,49  4,41  6.91  4.51  .35 

D  23,64  4,75  19.64  4.95  .82  
Hy  20,68  4,97  22.22  4.82  -.31 

Pd  17,99  4,22  17.85  5.04  .03 
Mf  28,07  4,12  34.88  4.24  -1.62  

Pa  11,29  3,79  11.10  3.32  .05 

Pt  15,65  7,53  16.49  7.70  -.11 

Sc  18,48  8,01  15.51  8.69  .35 

Ma  17,77  4,04  18.81  4.50  -.24 
SI  31,77  6,56  26.08  9.00  .72  
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و . 33فالمؤشرات كانت اقل من ( Ma-Sc- -Pt-Pa-Pd-Hy-K)أما المقاييس األخرى 
  .هذا يعني عدم وجود اختالف بين العينتين الجزائرية واألمريكية على مستوى هذه المقاييس

اليها هي تؤيد لزوم اشتقاق معايير خاصة بالنسبة للبيئة الجزائرية لوجود إن النتائج التي توصلنا 
 .بعض االختالفات بين المعطيات الجزائرية و األمريكية

 

يكافئ نمط اإلجابة  MMPI-2هل نمط اإلجابة على البنود في النسخة العربية الختبار :  السؤال الرابع
  البنود التي تميز العينة الجزائرية عن العينة األمريكية؟وما هي على البنود في النسخة األمريكية؟ 

، قمنا بمقارنة نمط اإلجابة على البنود في العينة الجزائرية مع نمط السؤاللإلجابة على هذه 
 .و اخترنا عينة الطلبة لذلك .اإلجابة على نفس البنود في العينة األمريكية

أما العينة األمريكية فهي تتكون ( طالبة 443ب و طال 34)طالب  414تتكون العينة الجزائرية من 
النسبة تتمثل هذه الطريقة في حساب  .(Han, 1993) (طالبة 717طالب و  444)طالب  4342من 

و حساب أيضا  Item Endorsement Pourcentage( على البند" نعم"  %أي ) المئوية لتأييد البند
 (.   ؟  %)عليهاالنسبة المئوية للبنود التي لم يتم اإلجابة 

بين العينتين ( في حالة تأييد البند)بعد حساب هذه النسب، قمنا بحساب نسبة االختالف في اإلجابة 
حسبنا معامل االرتباط بيرسون بين نمطي اإلجابة في العينتين من ثم . الجزائرية واألمريكية في كل البنود

  .اإلجابةأجل دراسة التكافؤ بين النسختين على مستوى نمط 

أي البنود التي كان فيها اختالف ( Extreme Items) البنود المتطرفةوفي األخير، قمنا بفحص 
أي ذات االختالف الذي  البنود المتطرفة جداو  ،%(81الذي يفوق )كبير في نمط اإلجابة بين العينتين 

ائريين عن األمريكيين ، وبالتالي حاولنا تحديد البنود التي يمكن أن ُتميز أكثر الجز  %15يفوق 
  .واستخالص البنود التي يمكن أن ُتظهر إشكال إما راجع للترجمة أو للثقافة

بين ( اإلجابة بنعم)بينت نتائج الدراسة، أن عدد البنود المتطرفة التي تمثل نسبة اختالف في التأييد 
بند عند اإلناث  431و  ،%  23بند عند الذكور أي ما يعادل  441تقدر بـ % 24العينتين والتي تفوق 

 . الجنسينبند مشترك بين  88و هناك . بند 457من مجموع % 48أي ما يقارب 
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أعتقد أنه يجب أن يكون للنساء مثل ما للرجال من الحرية  " 88البند األكثر تطرفا فهو البند  و
 .   % 54أما عند الذكور فكان االختالف عند هذا البند % 78باختالف يقدر بـ . "الجنسية

بند بالنسبة  41بين العينتين كانت % 43أما البنود التي أظهرت اختالف في نسبة التأييد التي تفوق 
  %(.3)بند بالنسبة لإلناث  44و %( 2)للذكور 

، لم يحظى بتأييد كبير من طرف اإلناث  "حياتي الجنسية مُرضية" 48بينت الدراسة كذلك أن البند 
من % 72عند الذكور، لكن نالحظ في نفس الوقت أن % 33و % 42حيث كان االختالف يقدر بـ 

 . من الذكور أيضا رفضوا اإلجابة على هذا البند% 21اإلناث لم تجب على هذا البند و 

لبنود اإلحدى عشر مميزة للعينة بند مشترك بين الذكور واإلناث، فيمكن اعتبار هذه ا 44كذلك يوجد 
-21-143-413-223-88-344-117-448: الجزائرية مقارنة بالعينة األمريكية، و البنود هي

433-241-75.  

. 13في العينة الجزائرية و . 81بينت الدراسة، أن معامل االرتباط بين إجابات الذكور واإلناث كان 
و متقاربة، يعني أن نمط اإلجابة متشابه بين الجنسين سواء هذه المعامالت مرتفعة . في العينة األمريكية

   .في الثقافة الجزائرية أو في الثقافة األمريكية

. 72بالنسبة للذكور و. 73أما معامل االرتباط بين إجابات العينة الجزائرية والعينة األمريكية كان 
بين العينتين الجزائرية و   MMPI-2ار فهذا يدل على تشابه نمط اإلجابة على بنود اختب. بالنسبة لإلناث

 . األمريكية و نستنتج وجود تكافؤ بين النسختين العربية و األصلية في إطار عينة جزائرية

رغم صغر العينة الجزائرية مقارنة بالعينة األمريكية، إال أن نمط اإلجابة على البنود متشابه بين ف
فعلينا . من البنود% 23ينتين الجزائرية واألمريكية في إال انه يبقى مختلف بين الع، الذكور و اإلناث

إعادة النظر في  ترجمة هذه البنود التي اختلفت فيه العينتين الجزائرية و األمريكية و محاولة تقليص 
 MMPI-2كما توصلت اليه اغلب الدراسات حول تكييف اختبار  %43الى أقل من  %23الفرق من 

 

 



16 
 

نفس مستوى ثبات النسخة األمريكية  MMPI-2هل تحقق النسخة العربية الختبار :  السؤال الخامس
  في المقاييس الفرعية المختلفة؟

الدرجات على عينة  استقرارللتحقق من ثبات االختبار، لجأنا إلى قياس مدى لإلجابة على السؤال و 
 Test-Retestاالختبار، باستخدام أسلوب إعادة تطبيق (ذكور7إناث و  37) شخص 11مكونة من 

Reliability ، و قد استخدامنا معامل ارتباط بيرسون.  

نباخ و و ذلك  بحساب معامل الفا لكر  Internal Consistency االتساق الداخليقياس قمنا بكما 
 (. ةطالب 443طالب و 34)414 على عينة الطلبة معتمدين 

، في المقاييس أو بقياس االتساق الداخلي بيقبطريقة إعادة التطبينت الدراسة أن معامالت الثبات، 
، بالنسبة للعينتين الجزائرية واألمريكية متشابهة إلى حد و مقاييس المحتوى والمقاييس اإلضافية األساسية

  .كبير، وهي بصفة عامة عالية

 االستقرار الداخلي نتائج -4
 
 على مستوى المقاييس االساسية معامالت الثبات في العينتين : 1جدول رقم                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     العينة الجزائرية  العينة االمريكية

المقاييس 
  األساسية

  إناث

 N= 111   

 ذكور

N=82  

             إناث+ ذكور 
N= 44      

  إناث

N= 37          
  

.81  .86  .68  .77  L  

.70  .74  .70  .68  F  

.80  .80  .70  .72  K  

.75  .76  .76  .73  Hs  

.80  .79  .80  .78  D  

.74  .70  .70  .66  Hy  

.69  .72  .68  .70  Pd  

.74  .12  .74  .55  Mf  

.56  .76  .74  .67  Pa  

.68  .99  .73  .75  Pt  

.54  .72  .56  .61  Sc  

.65  .80  .73  .69  Ma  

.92  .93  .90  .90  Si  

  المتوسط  71.  72.  78.  72. 
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 المحتوىعلى مستوى مقاييس  معامالت الثبات في العينتين : 45جدول رقم                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتساق الداخلي نتائج -8
               
 االساسيةللمقاييس ( كرنباخ αمعامل )االتساق الداخلي  : 44 الجدول رقم             

 

 

 

 

 

 

 

     العينة الجزائرية  العينة االمريكية

 مقاييس

  المحتوى 

  إناث

 N= 111           

 ذكور

N=82  

             إناث+ ذكور 
N= 44      

  إناث

N= 37          
  

.88  .89  .72  .73  ANX  

.87  .82  .87  .87  FRS  

.84  .84  .70  .73  OBS  

.88  .84  .84  .85  DEP  

.86  .80  .74  .76  HEA  

.78  .77  .74  .69  BIZ  

.82  .87  .87  .87  ANG  

.88  .81  .84  .82  CYN  

.86  .82  .84  .82  ASP  

.78  .81  .82  .85  TPA  

.86  .84  .79  .81  LES  

.91  .91  .86  .87  SOD  

.83  .84  .79  .81  FAM  

.90  .90  .81  .81  WRK  

.88  .79  .84  .85  TRT  

  المتوسط  81.  80.  84.  85.

 

لمقاييس 
  االساسية

  العينة االمريكية العينة الجزائرية 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

α  α  α  α  

Hs  .43  .24  .77  .81  

D  .56  .48  .59  .64  

Hy  .58  .45  .58  .56  
Pd  .61  .52  .60  .62  

Mf  .60  .63  .58  .37  

Pa  .60  .68  .34  .39  

Pt  .70  .80  .85  .87  
Sc  .72  .78  .85  .86  

Ma  .54  .58  .58  .61  
Si  .62  .70  .82  .84  

  65.  65.  59.  60.  المتوسط
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 المحتوىلمقاييس ( كرنباخ αمعامل )االتساق الداخلي  : 48الجدول رقم              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سواء -رغم صغر حجم العينة، و رغم انخفاض المعامالت في بعض المقاييس إال أن مستوى الثبات 
، يبقى مقبول و كاف الستنتاج أن النسخة -في استقرار النتائج أو في االتساق الداخلي لمختلف المقاييس

  .متميز بالثبات MMPI-2العربية الختبار 

تكافئ النسخة األصلية  MMPI -2فانطالقا من كل هذه النتائج، نستنتج أن النسخة العربية الختبار 
إال أن االختالف الذي ظهر بين . و لها نفس البنية العاملية و تتميز بنفس الخصائص السيكومترية

 .  البيئة الجزائريةبروفيل العينة الجزائرية و العينة األمريكية يدفعنا الشتقاق معايير جديدة خاصة ب

 

 

 

 

مقاييس 
  المحتوى

  العينة االمريكية  العينة الجزائرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

α  α  α  α  

ANX  .64  .67  .82  .83  

FRS  .48  .45  .72  .75  

OBS  .60  .76  .74  .77  
DEP  .58  .68  .85  .86  

HEA  .56  .31  .76  .80  
BIZ  .69  .63  .73  .74  

ANG  .46  .56  .76  .73  

CYN  .73  .74  .86  .85  
ASP  .62  .65  .78  .75  

TPA  .62  .60  .72  .68  

LSE  .68  .75  .79  .83  

SOD  .38  .30  .83  .84  

FAM  .28  .53  .73  .77  
WRK  .76  .78  .82  .84  

TRT  .73  .72  .78  .80  

  79.  78.  61.  59.  المتوسط
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 خاتمة 

من أكثر اختبارات الشخصية استعماال في  MMPIإن اختبار منيسوتا المتعدد األوجه للشخصية 
عطية محمد هنا  قد استعمل في البلدان العربية منذ ترجمته األولى من طرف لويس مليكة و العالم، و

لكن صدور النسخة الثانية لالختبار سنة . وعماد الدين إسماعيل في الخمسينيات من القرن الماضي
جعل الحاجة إلى إعادة ترجمته ، فالحظنا محاوالت عديدة في البلدان العربية، لكن لم تنشر  4181

 .دراسات علمية حول تكافؤ هذه النسخ المتداولة مع النسخة األصلية األمريكية

حث على النسخة العربية التي قام ، اعتمدنا في هذا البMMPI-2فبدال من إعادة ترجمة استبيان    
 التي وافقت عليها جامعة منيسوتا، فبعد تحصلنا على هذه النسخة و بترجمتها عبد اهلل محمود سليمان و

ع النسخة األمريكية، خصوصا أن م هاقمنا بدراسة تكافؤ  ،على رخصة الستغاللها في البحث الحالي
بدراسة صدق االختبار من خالل حالتين  4115إذ اكتفى في مترجم االختبار لم يقم بهذا النوع من الدراسة 

 .(,4155Soliman)إكلينكيتين 

اخترنا  في البالد العربية و MMPI-2فكان هدفنا في هذا البحث، هو مواصلة مشروع تكييف الـ   
عليها بعد التي تحصلنا  -ذلك بمقارنة المعطيات الجزائرية طبعا عينة جزائرية للقيام بدراسة عبر ثقافية و

مع المعطيات  –الموظفين من الجامعة  األساتذة و تطبيق النسخة العربية على عينة من الطلبة و
بإتباع نفس منهجية الدراسات العالمية التي خصت تكييف اختبار  (Butcher et al, 2001) األمريكية
MMPI-2. 

النسخة  تكافؤ MMPI-2بار النتائج التي توصلنا إليها تبين بوضوح أن النسخة العربية الختو 
األصلية و أظهرت مستوى ثبات و صدق مقبولين مقارنة بالنسخة األمريكية و مقارنة بكل الدراسات 

 481)، و لكن تبقى العينة التجريبية المستعملة في هذا البحث صغيرة MMPI-2السابقة حول تكييف 
نما جل المقارنات كانت مع عينة الطلبة (فرد ، كذلك، لم نقارن النتائج مع عينة التقنين األمريكية، وا 

خصوصا % 24اختالف في التأييد يفوق  ظهرتأإعادة النظر في البنود التي لذلك نقترح . األمريكيين
و كذلك  .كانت مشتركة بين عينة الذكور و عينة اإلناث و هذا بمراجعة الترجمة فيهاالتي نها بند م 58

على عينات  MMPI-2إجراء مشروع تقنين االختبار و ذلك الشتقاق معايير النسخة العربية الختبار 
جراء دراسة للتحقق من مؤشرات و   .أوسع تمثل الجزائر بكل فئاتها و شرائحها االجتماعية أخرى لصدق ا 

النسخة العربية، مثل دراسة الصدق الخارجي، اعتمادا على عينة مرضية، و ذلك لتأكد من حساسية هذه 
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في  MMPI-2النسخة في تشخيص االضطرابات و التأكد من إمكانية استعمال النسخة العربية الختبار 
  .البيئة الجزائرية للتمييز بين األشخاص األسوياء و غير األسوياء

 

 :قائمة المراجع 

، ترجمة والنفسية للتقييم عبر الثقافات االختبارات التربويةتكييف : ) 2335 (هامبلتون.ك.رونالد -8
 4هالة برمدا، مراجعة مصطفى عشوي، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، ط

2- Butcher, J. N. (1996). International adaptations of the MMPI-2: Research and 

clinical applications. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 

3- Butcher, J. N., Dahlstrom, W.G., Graham, J. R., Tellegen, A., & Kaemmer, B. (1002). 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2): Manual for 

administration and scoring. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

4- Hambleton (2005) R. K. and all. Adapting Educational and Psychological Tests for 

Cross-Cultural Assessment Psychology Press; 1st Edition  

5- Han, K. (1993). The use of the MMPI-2  in Korean: Inventory adaptation, 

equivalence evaluation, and initial validation, PhD Dissertation.University of 

Minnesota.  

6- Soliman, A. M. (1996). Development of an Arabic translation of the MMPI-2: With 

clinical applications. In J. N. Butcher (Ed), International adaptations of the MMPI-

2: Research and clinical applications. Minneapolis, MN: University of Minnesota 

Press. (pp 463-486 
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 الدراسةملخص 

ضرورة ال مناص منها ، باعتباره أيسر السبل لتحقيق نهضة حضارية  التعليمأضحى تطوير 

عصرية شاملة في ظل عصر العولمة مما يمكن من مواجهة تحديات العصر ومجاراة التطور 

ومما الشك فيه بأن التقويم هو أحد أهم القضايا في تطوير التعليم، كونه جزءا . التكنولوجي 

باعتباره األداة الرئيسية التي يعتمد عليها في تشخيص  . التعليمنظام أساسيا يالزم كافة مكونات 

  . مواضع الخلل وإيجاد سبل العالج

 " تهاوتجاوبا مع عصر العولمة فقد تطورت العديد من الصيغ واألساليب التعليمية كان في مقدم

حيث اوجد فلسفة وأدوارا ومزايا . ؛ والذي يمثل ثورة في النظم التعليمية " االلكتروني التعليم

  " .والتعلم وسائر مكونات العملية التعليمية التعليموفى طبيعة عمليتي  التعليمجديدة في إدارة نظم 

االلكتروني من خالل وجود سياسة واضحة ومحددة اعتبار عملية  التعليموتتحقق جودة تقويم 

  . التعليمالتقويم من أهم العمليات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في نظام 

 الفرق  وابراز اإللكتروني التقويم مفهومتوضيح وعلى هذا تركز الدراسة الحالية حيث تعمد على 

 التقويم أدواتثم  فوائده و أشكاله و أساليبه-االلكتروني والتقويم االلكتروني التعلم تقويم بين

 التقويم استخدام معوقاتو أخيرا التطرق الى  "Blackboard" منظومة باستخدام اإللكتروني

 االلكتروني

Abstract 

The need for the development of education has become inevitable, as the easier ways to 

achieve a comprehensive modern cultural renaissance under the age of globalization, which 

can meet the challenges of the times and keep up with technological development. There is 

no doubt that the calendar is one of the most important issues in the development of 

education, being an essential part haunted all the components of the education system. As 

the main tool that reliable in the diagnosis of the weak points and find ways of treatment. 

In response to the era of globalization it has many formats and teaching methods evolved 

was in the forefront of "e-learning"; which represents a revolution in the educational 

systems. Find where philosophy and new roles and benefits in the management of education 

systems and in the nature of teaching and learning processes and other components of the 

educational process. " 

Calendar and realized the quality of e-learning by having a clear and specific policy 

consideration process Calendar of the most important processes that directly affect the 

education system. 

In this current study where the focus deliberately to clarify the concept of electronic 

calendar and highlight the difference between e-learning and electronic calendar calendar-

benefits and its forms and methods, and electronic calendar tools by using the system 

"Blackboard" and finally touched on the obstacles to the use of electronic calendar 

 

 

 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103


3 
 

 المقدمة

القة جديدة في شهد القرن الحالي كثيرا من الثورات المعرفية والتكنولوجية والتي كانت بمثابة انط

كافة مجاالت المعرفة ، فكل يوم يمر يختلف عن سابقه في التطور واالختراع وفي زيادة المعرفة 

فالتعليم االلكتروني من المجاالت التي  االلكتروني ؛ التعليممجال وبخاصة في . زيادة متضخمة 

تحظى باهتمام العديد من الهيئات وبخاصة المؤسسات التعليمية منها ؛ وقد شجع على ذلك تعدد 

  .تي تزداد يوما بعد يوموال التعليممجاالت استخدامه في 

 ما عبر مكانه عن النظر بغض المتعلم إلى بالتعليم الوصول فكرة على اإللكتروني التعلم قوموي

 به تسمح عما فضال ، هذا واسعا عالما المتعلمين أمام يفتح الذي حسب التعليم عليه يطلق

 هيئة أعضاء من كبير عدد مع الواحد الطالب تعامل من االلكتروني للتعليم المختلفة التطبيقات

 هيئة عضو فيها يقف التي  التقليدية الصيغة من بدال المختلفة تهم خبرا من ويستفيد التدريس،

 من غيره عن يختلف االلكتروني التعليم أن نجد كما الطالب، من جمهور أمام الواحد التدريس

 الكم حيث من المناسب المناسبين،وبالشكل والمكان الوقت في يتم إنه حيث من التعليم أساليب

 بيئات ابتكار علي قدرته إلي باإلضافة المناسبة، المناسب،وبالسرعة والشخص والكيف،

 باقي عن ميزته سمات بعدة ،يتسم متكامال نظاما االلكتروني التعليم جعل مما نمطية؛ غير تعليمية

 .االخرى التعلم أشكال

 التعليمية الخدمات بتقديم الخاصة المشكالت من العديد تجاوز في ساهم قد اإللكتروني التعليم أنإ

 تعليمية منظومة أصبح حتى حاجاته؛ وتلبية التعليم وتفريد بعد من التعليم نظم ودعم المجتمع، في

 والمكان الزمان قيود تحده ال الذي العام، النسق إطار في وتعمل وأدواتها عناصرها لها

 .التقليدية سيةاالدر الفصول داخل المباشر االتصال وضرورات

االلكتروني يعتبر حديثا وبحاجة إلى التطوير والتحسين فقد أصبح من  التعليمنظرا لكون نظام 

؛  الشاملة الجودةالمسلم به قبول مبدأ التقويم لالرتقاء بكفاءته من خالل زيادة االهتمام بتحسين 

 تقويم المستمر من خالل المتابعة والتطوير المستمرينيتمثل في ال الجودةوجوهر علم 

لقد نال التقويم في مجال تكنولوجيا التعليم اهتماًما كبيًرا، ومع ظهور العديد من المستحدثات 

التكنولوجية في التعليم في الفترة األخيرة، مثل اإلنترنت والوسائط المتعددة والواقع االفتراضي 

: مما يلي المأحمد محمد سوالتعلم اإللكتروني، ويتكون نظام إدارة التعلم اإللكتروني كما يذكر 

التعلم المباشر، واالختبارات / القبول والتسجيل، والمقررات الحاسوبية، والفصول االفتراضية

اإللكترونية، والواجبات اإللكترونية، ومنتديات النقاش التعليمية، والبريد اإللكتروني، والمتابعة 

 ( 204. ، ص4002 ،أحمد محمد سالم) اإللكترونية،

، ص 4002)، ومحمد صالح الحربي (4002) الموسي وأحمد المبار  ويضيف كل من عبد هللا 

الجداول الدراسية، وسجالت الحضور والغياب، وإدارة تقديم : المكونات التالية( 24 -25. ص

وعرض المحتوى على الطالب، وخدمات أولياء األمور، ومعلومات عن اإلداريين والمعلمين، 

 .لشهاداتوإدارة عمليات رصد الدرجات وإصدار ا
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يتضح مما سبق أن من المكونات الرئيسة لنظم إدارة التعلم اإللكتروني بعض العناصر 

االختبارات اإللكترونية، والواجبات : المخصصة التي تستخدم في التقويم اإللكتروني مثل

اإللكترونية، ومنتديات النقاش التعليمية، والمتابعة اإللكترونية، وسجالت الحضور والغياب، 

 ارة عمليات رصد الدرجات وإصدار الشهاداتوإد

 :مفهوم التقويم اإللكتروني-1

يمثل التقويم أحد العناصر المهمة المكونة لمنظومة المنهج، ولقد تعددت تعريفاته، فقد يعني 

إسماعيل محمد حسن، )إصدار حكم على األشياء في ضوء استخدام محكات أو معايير معينة 

يتم من خاللها إعطاء قيمة محددة لشيء ما، وتعرف الرابطة   ، أو هو عملية(81. ، ص4005

عملية مستمرة تهدف إلى قياس فهم وتحسين " التقييم على أنه ( AAHE)األمريكية للتعليم العام 

في الواليات المتحدة " لجنة التعليم عبر اإلنترنت "وقد تركزت توصيات " تعلم الطالب

ليم عبر اإلنترنت، حيث إنه مع انتشار التعلم اإللكتروني، األمريكية حول مادة وشكل تقييم التع

سالي وديع صبحي، )فإن تأثيره على التقييم سيكون عظيًما، والبد أن يواكب التقييم هذا االنتشار 

 (.485، 481. ، ص ص4002

عملية توظيف شبكات المعلومات وتجهيزات الكمبيوتر "ويعرف التقويم اإللكتروني بأنه 

التعليمية والمادة التعليمية المتعددة المصادر باستخدام وسائل التقييم لتجميع وتحليل والبرمجيات 

استجابات الطالب بما يساعد عضو هيئة التدريس على مناقشة وتحديد تأثيرات البرامج 

واألنشطة بالعملية التعليمية للوصول إلى حكم مقنن قائم على بيانات كمية أو كيفية متعلقة 

 (252. ، ص 4005الغريب زاهر إسماعيل )-."راسيبالتحصيل الد

تتم باستخدام الوسائط المتعددة والتي  Electronic Evaluationعملية التقويم االلكتروني 

 فتطبيق. تساعد المتعلمين على اكتشاف الفجوة في عملية تعلمهم للمعارف والمهارات المختلفة

التكنولوجيا في عمليتي التقييم والتقويم وفـر الوقت والجهد على المعلمين وشار  فيه المتعلم في 

 .عملية اكتشاف أخطائه وتصحيحها ذاتيا

  :الفرق بين تقويم التعلم االلكتروني والتقويم االلكتروني-2

 تقويم التعلم االلكتروني : اوال

يعني تقويم مدى فاعلية برامج التعلم االلكتروني في تحقيق االهداف والمخرجات المتوقعه ويتم 

فقبل استخدام أي من برامج التعليم . ذلك بالتركيز على االستجابات الطالب وتفاعالتهم 

 .االلكتروني البد اوال من تقويمها لتكون جاهزة

 – (بعد -اثناء-قبل )ي او هو ما سوف يحدث في عملية التعلم االلكترون

 :فتقويم التعلم االلكتروني يهدف إلى أمرين أساسيين وهما 

 .تقويم مواد التعلم االلكتروني من برمجيات وغيرها -1

 (ناتج التعلم اإللكتروني)تقويم تعلم الطالب من خالل التعلم االلكتروني  -2

 :التقويم االلكتروني :ثانيا 

عمليه توظيف شبكات المعلومات وتجهيزات الكمبيوتر والبرمجيات التعليميه والمادة التعليميه 

المتعدده المصادر باستخدام وسائل التقييم لتجميع وتحليل استجابات الطالب بما يساعد عضو 
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حكم هيئة التدريس على مناقشة وتحديد تأثيرات البرامج واالنشطه بالعمليه التعليميه للوصول الى 

 .مقنن قائم على بيانات كميه او كيفيه متعلقه بالتحصيل

او هو اجراء عملية التقويم من خالل الوسائط االلكترونيه المتعدده كجزء من عملية التعلم 

  االلكتروني

 :فوائد التقويم اإللكتروني-3

السياسات إن استخدام التكنولوجيا لقياس أداء المتعلمين يحسن من تعلمهم كما يمكن صانعي 

والمعلمين من المراجعة السريعة واالستفادة منها في تحسين التدريس داخل الفصل، باإلضافة إلى 

أن تلك التقنية يمكن أن تساعد في دمج التعليم والتقييم داخل هوية المجتمع، كما أن استخدام 

اج أدوات تعليم قوية التقويم اإللكتروني يسمح للمربين بتحقيق التكامل بين التقييم والتدريس إلنت

 (.485. ، ص4002سالي وديع صبحي، )

ويعد التقويم اإللكتروني من التطبيقات المهمة لتكنولوجيا التعلم اإللكتروني؛ ألنه يساعد أعضاء 

االختبارات التحصيلية، : هيئة التدريس في تقويم أداء طالبهم بطرق وأساليب متعددة مثل

ساعدهم في تنمية مهارات التواصل االجتماعي، والنقد، والمشروعات، والمهام المتنوعة، وي

والتفكير فيما يقدم إليهم، كما ينمي لديهم مهارات استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في تعلمهم الذاتي 

 (:4082السيد عبد المولى أبو خطوة، )المستمر، ويمكن تحديد فوائد التقويم اإللكتروني فيما يلي 

 االختبارات الموضوعية، والمهام والمشروعات، : ثلتنوع أساليب التقويم، م

 .واالستبانات، والمنتديات

  توفير وقت وجهد عضو هيئة التدريس خاصة في ظل وجود األعداد الكبيرة من الطلبة؛

حيث إن االختبارات تصحح إلكترونيا وتعلن النتيجة للطلبة، كما أنه يمكن إنشاء بنك من 

 .ي إعداد اختبارات متكافئة تستخدم عدًدا كبيًرا من المراتاألسئلة التي يمكن استخدامها ف

  يتصف بالمرونة؛ حيث يمكن للطلبة تنفيذ المهام وإرسالها إلى المعلم إلكترونيا من أي

 .مكان

  إمكانية تنفيذ التقويم بصورة منظمة ومتكاملة، والسماح للمعلم بإعداد مفردات التقويم

 .وتوقيتاتهاإللكتروني، ووضع ضوابطه، وشروطه، 

  يوفر قاعدة بيانات لمفردات التقويم اإللكتروني، واستجابات الطلبة، والدرجة التي

 .حصلوا عليها، ومن ثم يمكن طباعة تقارير الدرجات، وإعالنها إلكترونيا

 والتكليفات والمهام االسئله اعداد سهولة  

 وتنوعها الراجعه التغذيه تقديم سرعه. 

 الدرجات ورصد التصحيح وسهولة سرعة. 

 الخصوصيه وعنصر التصحيح في الموضوعيه عنصر توافر. 
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 بعد من او االلكترونيه الدراسيه القاعات داخل سواء االختبارات تقديم في المرونه 

 الشبكات باستخدام

 الحصول في يساعده وهذا تناسبه التي بالطريقة امتحان كل اسئلة تخزين المعلم يستطيع 

 .المتنوعه باالسئله غنية بيانات قاعدة على

 مهارات قياس يمكن حيث المتعددة الوسائط تشمل والتي االسئلة من جديدة انواع توافر 

 والقلم الورقة باختبارات قياسها يصعب ومعارف

وقد أجريت عدة دراسات استهدفت التعرف على أهمية التقويم اإللكتروني وفوائده، حيث أكدت 

أن التقويم اإللكتروني يؤدى إلى نتائج أفضل من التقويم   Muhanna(2009" )مهنا"دراسة 

بالورقة والقلم، وأن الطلبة يفضلون التقويم اإللكتروني؛ ألنه يوفر الوقت و الجهد المبذولين، وأن 

 .أعضاء هيئة التدريس يفضلون هذا النوع من التقويم

تصميم وإنتاج برنامج مقترح للتدريب ( 4082)كما استهدفت دراسة السيد عبد المولى أبو خطوة 

عن بعد، بمساعدة الفصول االفتراضية، وقياس أثره في تنمية مهارات التقويم اإللكتروني 

باستخدام نظام موودل واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 

، وأسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التقويم اإللكتروني، الخليجية

واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس، كما أوصى الباحث بضرورة وضع 

سياسات تتبنى التقويم اإللكتروني في التعليم العالي؛ لما له من مزايا عديدة للعملية التعليمية، مع 

ورة تدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف أنماطه، وتطوير المقررات الدراسية بما ضر

يناسب ذلك، باإلضافة إلى ضرورة تبني الجامعات العربية خطة إستراتيجية واضحة المعالم؛ 

لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بنظام التدريب عن بعد، ذات ثالثة مستويات قصيرة المدى، 

 .ى، وبعيدة المدىومتوسطة المد

يتضح مما سبق أهمية التقويم اإللكتروني في العملية التعليمية ألنه يساعد أعضاء هيئة التدريس 

في تقويم أداء طالبهم بطرق وأساليب متعددة، لما يتميز به من خصائص متعددة، فضاًل عن أنه 

هو نمط تقويم مفضل من قبل ، و(التقويم التقليدي)يحقق نتائج أفضل مقارنة بتقويم الورقة والقلم 

 .الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وفقًا لما أثبتته نتائج الدراسات المختلفة

 :أشكال التقويم اإللكتروني-4

هنا  أربعة أشكال من التقويم يمكن استخدامها لتقويم فعالية التعلم اإللكتروني، وهي كما يلي 

 (:204 -253. ، ص ص4005الغريب زاهر إسماعيل، )

  التقويم القبليPre.Evaluation : يهدف التقويم اإللكتروني القبلي إلى تحديد المستوى

األولي للطالب باستخدام األدوات اإللكترونية تمهيًدا إلصدار حكم على مدى قدرة كل 

منهم على البدء في دراسة مجال محدد أو توزيع الطالب في مستويات مختلفة وفق 

 .قدراتهم 
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  ( التكويني)التقويم البنائيFormative Evaluation : يطلق عليه أحيانا التقويم

اإللكتروني المستمر وهو تقويم مستمر على مدار عملية التعليم بالمواقف التعليمية 

اإللكترونية ،ولكونه يحدث أثناء البناء أو التكوين التعليمي بهدف تحسين جوانب التعلم 

ه مباشرة ويؤدي إلى تحسين العملية التعليمية الثالث لذا فإن بذل الجهد فيه تظهر نتائج

كاملة، ويتم هذا النوع من التقويم من خالل استخدام عضو هيئة التدريس األساليب 

االختبارات القصيرة، وسؤال الطالب عما تعلموه في تفاعلهم في المقرر : التالي

، ومتابعة الواجبات اإللكتروني، والمناقشة اإللكترونية، ومالحظة أداء الطالب إلكترونيًا

المنزلية ونشرها إلكترونيًا، والنصائح والتوجيهات من بعد، والتدعيم التعليمي 

 .اإللكتروني من بعد

 التقويم التشخيصي Diagnostic Evaluation : يهدف التقويم اإللكتروني التشخيصي

مواقف وتحدد أكثر ال, إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل الطالب إلكترونيا 

التعليمية مناسبة للطالب في ضوء خصائصه التعليمية الحالية كما يساعدنا على معرفة 

 .مدى مناسبة تسجيل الطالب في صف دراسي ما

  التقويم النهائيSummative Evaluation : يتم هذا النوع من التقويم في نهاية برامج

عليمية في الوقت المحدد التمامها التعلم االلكتروني، حيث يكون الطالب قد أتم متطلباته الت

، والتقويم النهائي االلكتروني هو الذ يحدد درجة تحقيق الطالب للمخرجات الرئيسية 

لتعلم مقرر ما ، كما يهدف التقويم النهائي إلى مساعدة عضو هيئة التدريس على تحديد 

غرات التي الدرجة التي أمكن بها تحصيل الطالب ألهداف التدريس من خالل تقويم المت

 .تحدث في سلوكه في ضوء أهداف التدريس

بالنظر إلى أشكال التقويم التي يمكن استخدامها لتقويم فعالية التعلم اإللكتروني نجد أنها ال تختلف 

كثيًرا عن أشكال التقويم في البرامج التقليدية بل تكاد تكون هي نفسها، واالختالف الوحيد بينهما 

اختالف خصائص كل منها، األمر الذي يتطلب معه استخدام تلك األشكال هو بيئة التعلم، وثم ثم 

   .في إطار متكامل

 :أساليب التقويم اإللكتروني-5

 :اإللكتروني، وهيأربعة أساليب أو أدوات تستخدم في تقويم برامج التعلم  هنا     

وفيها يطلب :  Questionnaires and Surveyاالستبيانات والدراسات المسحية   -1

مـــــن الطالب االستجابة على استبانه نحو برامج التعليم اإللكتروني، ومنها نحصل على نتائج 

 .تتسم إلى حد كبير بالمصداقية

ومنها نستطيع الحكم على مدى فعالية البرنامج في  :Interviewsالمقابالت الشخصية -  2

 .ضوء استجابات الطالب

وفيها يتم وضع الطالب في  :Observation and Applicationالمالحظة والتطبيق - 3

مواقف ممارسة وتطبيقات عملية، وفيها يتم مالحظة مدى التقدم في مهارات الطالب أثناء 

 .الممارسة باستخدام بطاقات مالحظة
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وهي تهتم بأداء الطالب كسلو  ناتج عن  : e-Testsاالختبارات التحصيلية اإللكترونية  -4

ي أو مهاري حققه بعد فترة تعلم في المواقف التعليمية داخل قاعات الدراسة كسب معرف

 (202 -204 ص ص.4005 ،ا لغريب زاهر إسماعيل ). اإللكترونية

 :يمكن تقويم برامج التعلم اإللكتروني من خالل أساليب التقويم اإللكتروني التالية  

تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم  هي و: Short Quizzesاالمتحانات القصيرة - 1

 .المعارف

وهي تقيس مستوى عال من القدرات المعرفية وخاصة ما : Essays االمتحانات المقالية - 2

 .يتعلق منها بالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي واتخاذ القرارات

جميع منظم أو ما يعرف بالحقائب اإللكترونية، وهي ت :E-Portfoliosملفات اإلنجاز - 3

ألعمال الطالب الهادفة وذات االرتباط المباشر بموضوعات المحتوى يتم تكوينها عن طريق 

 المتعلم وتحت إشراف وتوجيه المعلم

سجل أو حافظة لتجميع أفضل األعمال المميزة للطالب من " بأنها إسماعيل محمد   كما يعرفها 

دروس ومحاضرات ومشاريع وتمارين، في مقرر دراسي ما أو مجموعة من المقررات 

الدراسية، وتختلف مكونات الملف من طالب آلخر حسب فلسفته التربوية في تنظيم الملف، 

ن صوت ونص ومقاطع فيديو وصور ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائط المتعددة م

ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية، ويتم التنقل بين مكونات الملف باستخدام وصالت 

، وهي " CDs، ويمكن نشره على شبكة اإلنترنت أو على أسطوانات مدمجة Linksإلكترونية 

إسماعيل محمد  )  .تظهر قدرة المتعلم على استخدام المعارف وتطبيقها في مواقف حياتية حقيقية

 (22  ص.4002،

و يهتم بقياس قدرة المتعلم على أداء مهارات   Performance Evaluation:تقويم األداء- 4

 .محددة أو إنجاز مهمة تعليمية محددة

ويمكن إجراء المقابلة في بيئة التعلم اإللكتروني بطريقة تزامنية  :Interviews المقابالت  -5

 .بة أو المسموعة والمرئية من خالل مؤتمرات الفيديوباستخدام النصوص المكتو

وهي عبارة عن تقارير يحتفظ بها المتعلم باستمرار عن أدائه لعمل ما  :Journal اليوميات - 6

 .من األعمال، وتعد من أدوات التقويم البنائي

 .Paper Workأوراق العمل  -7

 .Paper Reflective   التأمالت الذاتية- 8

 .Figures Participation Learner  عدد مرات المشاركة- 9

 .Assessment Peerتقييم الزمالء  -11

  Learner Self-assessment.  التقييم الذاتي -11
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يتضح مما سبق تنوع أساليب التقويم اإللكتروني وتعددها بما يحقق مفهوم التقويم الشامل، وهو ما 

ليدي المحدودة بزمان ومكان محدد، وقصور في اإلمكانات، تعجز عن تقديمه أنظمة التعليم التق

األمر الذي يتطلب معه تطوير مهارات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس لإللمام بتلك األساليب 

 .وتطويعها وتطبيقها في مقرراتهم الدراسية

 :"Blackboard"التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة  أدوات-6

 "Blackboard"تعريف نظام 

هو نظام إلدارة عملية التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة 

يتيح النظام فرص كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع مقرراتهم الدراسية خارج قاعة , التعليمية

المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خالل أدوات متنوعة لإلطالع على محتوى 

ة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسرة باإلضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر و بقية الماد

ويتكون من أدوات ووسائل تتيح . الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية مختلفة

ة ألعضاء الهيئة التدريسية القدرة على بناء مقررات ديناميكية و تفاعلية بسهولة كبيرة مع إدار

محتوى هذه المقررات بطريقة مرنة و بسيطة و حتى يتمكن من القيام بالمهام اليومية للعملية 

  .التعليمية بشكل فعال

واحدا من أقوى أنظمة التعلم اإللكتروني حيث  " Blackboard " يعتبر نظام إدارة التعلم

تعليمية راقية  مؤسسة تعليمية على مستوى العالم في تقديم خدمات 2200تستخدمه أكثر من 

 للمعلم والطالب والمؤسسة

http://deanships.tu.edu.sa/e-learning/Systems/lms/Pages/default.aspx 

أنها ال تقتصر على نوع محدد، " بالكبورد"من مزايا التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة 

 :ولكنها تتضمن األنواع التالية

 أسئلة متعددة الختبار   حيث يمكن لعضو هيئة التدريس استخدام :االختبارات اإللكترونية

الصواب والخطأ، والمزاوجة، واالختيار من متعدد، وأسئلة المقال : طالبه، مثل أسئلة

وغيرها، ويمكن لعضو هيئة التدريس إنشاء بنك أسئلة واستخدامه في مقرراته، ومن 

ر نتائجها إلكترونيًا أيًضا وبشكل مزايا هذه االختبارات أنها تصحح إلكترونيًا، ونش

 .فوري

  المنتديات المقيمةForum:  هي إحدى أدوات االتصال غير متزامن، وهو يسمح

للطلبة المسجلين في المقرر بإجراء مناقشات حول موضوعات المقرر، ويمكن لعضو 

 .هيئة التدريس تقييم مشاركات الطلبة وفق معايير محددة وتلقي الطلبة تغذية راجعة

  الواجباتAssignments:  هي أنشطة ينفذها الطلبة في وقت محدد وبمواصفات

 .محددة، وتصحح بعد تخصيص درجات لها، وتلقي الطلبة التعليقات عليها
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 هي عبارة عن استفتاء للحصول على ردود من  :االستبيانات أو استطالعات الرأي

مات حول موضوع الطلبة حول سؤال معين؛ بغرض استطالع الرأي أو جمع المعلو

 .معين واستعراض نتائجها

 حيث يتاح للطلبة إنشاء مدونات ينشر من خاللها بعض الموضوعات  :المدونات

 .والمعلومات المرتبطة بالمقرر، وتقيم تلك المشاركات

 من خالل مركز التقديرات  المتابعة اإللكترونية للطلبةGrade Center ( تحديد خيارات

 (.التقديرات األنشطة المقيمة في مركز

 :وفيما يلي شرح لبعض تلك األدوات

 :Electronic Testsاالختبارات اإللكترونية 

العملية التعليمية المستمرة والمنتظمة التي تهدف إلى تقييم أداء الطالب من بعد باستخدام هي 

 (448. ، ص4002سالي وديع صبحي )الشبكات اإللكترونية

عملية تقويم مستمرة ومقننة تهدف إلى قياس أداء الطالب إلكترونيا باستخدام البرمجيات  هي  

الغريب ) .تزامنيا باالتصال المباشر باالنترنت أو غير تزامنيا في القاعة الدراسية االلكترونية

 (280. ، ص4005زاهر إسماعيل 

اإللكتروني يكون نتيجة  ويرى بعض المتخصصين أن التحسينات الجذرية التي تطول التقويم

التقدم في ثالثة ميادين، هي التكنولوجيا، والقياس، والعلوم المعرفية، غير أن التقدم التكنولوجي 

أكثرها أهمية؛ ذلك أن محور هذا التقدم هو اإلنترنت والذي يقدم بدوره لالختبارت الخصائص 

 (:442 - 444. ، ص ص4002سالي وديع صبحي ، )التالية 

 :ختبارات اإللكترونية خدمة مزدوجة للطالب والمدرس على حد سواءتقدم اال

فبالنسبة للطالب تكمن أهمية االختبارات االلكترونية في سهولة إجراء االختبار بحيث يكون  -

, أمامه سؤال واحد فقط لالجابة عليه بكل صفحة وليس عددا كبيرا من االسئلة في صفحة واحدة 

وتوفر له  ,لتي أجابها واالسئلة التي تم تأجيلها وسهولة العودة لهاووجود دليل يوضح االسئلة ا

 إمكانية الحصول على نتيجته في االختبار

بالنسبة للمدرس تكمن اهمية االختبارات االلكترونيه في تكوين بنك من االسئله خاص بالمقرر 

غطيها االختبار مما يساعد على تطويره وسهولة تصميم االختبار وذلك باختيار الفصول التي ي

 وباختيار مستوى صعوبة االسئله وتصحح الكترونيا وفوريا مما يضمن المصداقيه والموضوعيه

 وتعني تقديم مهمة للمتعلم وإمكانية الرد السريع على أفعاله: التفاعلية. 

 أي يمكن تحقيق تفاعالت مختلفة مع طالب : التفاعل المتزامن مع طالب متنوعين

يشكالن ( التفاعلية، والتفاعل المتزامن)ت، وهاتين الخاصيتين متنوعين في نفس الوق

 .التقييم الفردي
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 صوت، صورة، )حيث يمكن عرض مفرداته بوسائل متعددة : تعدد الوسائل واتساعها

 ...(.رسوم، فيديو

 أي ربط عناصر المنظومة فيما بينها، وهو ما سيرفع كفاءة عملية : استخدام الشبكات

 .ةاالختبار بدرجة كبير

 ويعني أن الشبكة ستسير وفقًا لمجموعة من القواعد الموحدة التي يسير عليها : التنميط

 .المشاركون

 وتتحقق المرونة من خالل عمل االختبار وتعديله وإعادة : المرونة وتوفير الوقت

استخدامه حسب الحاجة، كما يمكن توزيع االختبارات والحصول على اإلجابات عن 

 .ك يتحقق توفير الوقتطريق اإلنترنت وبذل

 حيث بمجرد انتهاء الطالب من االستجابة لالختبار تظهر : الحد من وقت التغذية الراجعة

 .فوريًا النتيجة

 حيث يتم تصحيح االختبارات والواجبات إلكترونيًا ومن ثم : الحد من الموارد المطلوبة

ال داعي لوجود العنصر البشري، واالكتفاء بالبرمجيات التي تقلل من زمن المعلجة 

 .والتصحيح

 حيث يتم عمل أرشيف بأداء كل طالب واالحتفاظ به وقت الحاجة: االحتفاظ بالسجالت. 

 جميع األطراف ومن ثم سرعة تكيفهممن خالل تحقيق الراحة والسهولة ل: التيسير. 

 حيث يوجد أرشيف بأداء الطالب مخزن إلكترونيًا يسهل معه : سهولة استخدام البيانات

 .تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيًا

 حيث ال تكون هنا  حاجة إلى الطباعة واألوراق واألحبار والنقل وغيره : خفض التكلفة

 .من الموارد المكلفة

الخصائص التي تتمتع بها اإلنترنت تنسحب على االختبارات اإللكترونية طالما أنها وبالتالي فإن 

تنفذ من خالل الشبكة، فنجد االختبارات تتسم بأنها تفاعلية وتزامنية ومتعددة في وسائلها 

ومعيارية ومرنة واقتصادية وأرشيفية وميسرة، ومن ثم فإن تلك الخصائص تشجع بشكل كبير 

 ".Blackboard"يس على تفعيلها في مقرراتهم الدراسية من خالل منظومة أعضاء هيئة التدر

 :أنواع االختبارات الإللكترونية -   أ  

 Computer Based Test(CBT)االختبار الكمبيوترى التقليدى  .1

و , هو اختبار ثابت المضمون و األسئلة من حيث ترتيب أرقام األسئلة و تدرج مستوى صعوبتها 

و , يتم فيه عرض الزمن أثناء اإلجابة و درجات اإلجابة على كل سؤال و الدرجة اإلجمالية

 .توظيف عناصر الوسائط المتعددة فى عرض األسئلة و تعزيز اإلجابة

 Computer Adaptive Test (CAT)االختبار المعدل المستوى  .2
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متدرج )ثنائى االتجاه من حيث عرض مستوى صعوبته , هو تطور لالختبار الكمبيوترى التقليدى

حيث يقدم للطالب سؤال متوسط الصعوبة فى البداية و ( فى الصعوبة بما يتفق مع قدرات الطالب

تطبيق معادالت التمييز  من خالل إجابة الطالب يتغير مستوى صعوبة السؤال التالى عن طريق

قد يكون السؤال التالى أكثر صعوبة إذا كان السؤال الذى أجاب عنه الطالب سهل و أقل من )

قد يكون السؤال التالى أقل صعوبة إذا كان السؤال الذى أجاب عنه الطالب , مستوى قدراته 

 .إلى أن يستقر أداء الطالب على مستوى محدد( صعب و أعلى من مستوى قدراته

 :مميزات االختبارات الموضوعية  - ب

 انخفاض تكاليف إنتاجها. 4    سهولة تصميمها و سرعة تنفيذها و تطبيقها. 8

استخدامها فى قياس . 2     موضوعية وعدالة التقييم . 2

 المستويات المختلفة للطالب

بمعنى أنها , الشمولية.  2استقبال أشكال متعددة من إجابات الطلبة                التنوع فى. 2

 تغطى جميع أجزاء المنهج

إمكانية االحتفاظ بسجل لكل طالب و .  1     الدقة المتناهية فى التقييم و رصد الدرجات . 3

 الرجوع إليه عند الحاجة

قلة الحاجة لعمليات . 80(     ل البيانات يدوياليس هنا  حاجة إلدخا: مثال)قلة عدد العاملين . 5

 الطباعة و التصوير

 :االختبارات الموضوعية أشكال - ج 

اختبارات الصح والخطأ . Completion tests    2اختبارات التكملة      .8

True –False tests 

اختبارات اإلجابة القصيرة . Gap Fill     2اختبارات ملء الفراغ      .4

Short response  

اختبارات االختيار من متعدد . Matching            3اختبارات المقارنة       .2

Multiple choice  

 Caseأسئلة دراسة الحالة . Multi Response   1اختبارات اإلجابات المتعددة      .2

Study  

 

 :مراحل تصميم و إنتاج االختبارات اإللكترونية -د

 :م و إنتاج االختبارات اإللكترونية بستة مراحل هىتمر عملية تصمي

 :يتم فيها :مرحلة التحليل .1



13 
 

تحليل المادة التعليمية لصياغة  -تحديد خصائص المتقدمين لالختبار -تحديد الهدف العام لالختبار

و تحديد متطلبات التصميم من , تحليل الواقع التكنولوجى للمؤسسة التعليمية -محتوى االختبار

 ة و برامج اتصالأجهز

 :يتم فيها :مرحلة التصميم .2

 –اختيار أشكال األسئلة  -تحديد زمن االختبار –تحديد تعليمات االختبار –كتابة أسئلة االختبار

تحديد أساليب التغذية الراجعة  -اختيار أنواع الوسائط المتعددة باالختبار -اختيار أنماط االستجابة

 ألسئلة تحديد أسلوب تصحيح ا -لكل سؤال

 :يتم فيها :مرحلة إنتاج االختبار .3

تحكيم برمجية  -التجريب األولى لبرمجية االختبار -اختيار برامج تأليف برمجية االختبار 

تطوير برمجية االختبار فى ضوء آراء -االختبار بالعرض على المحكمين المتخصصين

  توثيق برمجية االختبار-المحكمين

 :يتم فيها: االلكترونىمرحلة النشر و التوزيع  .4

توزيع االختبار ليستخده الطالب  -واألسطوانات الرقمية األقراصنشر االختبار على اإلنترنت أو 

 فى أماكن تواجدهم

 :يتم فيها :مرحلة التطبيق .5

إعالن نتائج الطالب  -تجميع بيانات تطبيق االختبار -تجريب االختبار على عينة الطالب  

 إلكترونيًا

 :يتم فيها :التقويم مرحلة .6

 تأمين سرية االختبار –تقرير صالحية البيئة اإللكترونية لالختبار و صالحية نقله و توصيله  

 (:283 -282، ص ص 4005الغريب زاهر، ) -

 -:العوامل المؤثرة فى تصميم االختبارات اإللكترونية

 تخص المرحلة التعليمية للطالب المستهدفين باالختبار األهداف التربوية التى .8

خصائص المتعلمين العمرية والعقلية والمعرفية والسيكولوجية لتوجيه تصميم االختبار  .4

 بما يتناسب مع مطالب هذه الخصائص

 المهارات التى يمتلكها المتعلمين فى مجال تكنولوجيا المعلومات .2

-Selfأو التقييم الذاتى  Diagnosticيص نوع االختبار من حيث كونه غرضه التشخ .2

assessment    أو التقويم التكوينىFormative assessment  أو التقويم النهائي ،

Summative assessment. 
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أشكال التقييم االلكتروني من حيث كونه هل هو تقييم قائم بذاته على محطات العمل  .2

المغلقة، أو شبكة اإلنترنت حيث تؤثر  الفردية، أم يعتمد االختبار على شبكات الكمبيوتر

 .هذه األشكال على تأمين االختبار والبرامج المستخدمة فى التصميم

وتعنى قدرة النظم المختلفة على  Interoperabilityالتوافق فى قدرات التشغيل  .2

المشاركة فى المعلومات و الخدمات بحيث تستطيع شبكتان أو أكثر تبادل المعلومات فى 

 .تركةملفات مش

حيث عند عرض السؤال على المتعلم فإنه يتطلب   Response Typeأنماط االستجابة  .3

لإلجابة علية أن يتفاعل بشكل ما للتعبير عن االستجابة وذلك بالضغط على زر أو كتابة 

نص أو غيرها من االستجابات التى تأخذ أنماطاً مختلفة يتم استخدامها بشكل يتفق مع 

 .يتوقعه المصمم التعليمي من المتعلمطبيعة التفاعل الذى 

خصائص البيئة اإللكترونية حيث يمكن أن تساعد البيئة اإللكترونية فى إمكانات تقديم  .1

عناصر الوسائط المتعددة التفاعلية وإمكاناتها كما أنها تتيح االستفادة من خدمات البرامج 

 .الجاهزة واالتصال بشبكة اإلنترنت

من حيث احتمال حدوث مشاكل فنية أثنا  Contingency Arrangementsترتيبات الطوارئ 

أداء االختبار، وصياغة أساليب التعامل معها، باإلضافة إلى مشاكل الفيروسات وأعطال محطة 

 (414-422، ص ص4002سالى وديع  ) العمل وتوفير برامج األمن والحماية

 :جوانب القصور فى االختبارات االلكترونية -هـ 

يم و تنفيذ االختبارات الموضوعية االلكترونية يتطلب تدريب على مهارات تصم      .1

 تكنولوجيا المعلومات مما يستهلك وقت طويل و مجهود كبير

تدخل مهارات أخرى فى داللة درجة الطالب مثل مهارات استخدام األجهزة و البرمجيات       .2

 .اإللكترونية

لذا يجب مراقبة أجهزة االختبار بدقة أثناء , األجهزة والبرمجيات أثناء االختبار تعطل      .3

 االختبارات 

 صعوبة قياس القدرات و المهارات العليا فى الختبارات الموضوعية اإللكترونية      .4

 أمن وسرية األسئلة، ويمكن تفادي هذه المشكلة ببعض برامج الحماية عليها، أو تحميلها      .5

 .قبل موعد االختبار بقليل

الغش من اآلخرين، و يمكن استخدام األسئلة العشوائية عند اختبار الطالب مع تغيير       .6

 . ترتيب اإلجابات لكل سؤال

قيام شخص باإلجابة عن االختبار منتحالَ شخصية آخر، ويمكن تحديد شخصية الطالب        .7

 و البصمة االلكترونيةااللكترونية مقل التوقيع االلكتروني أ
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وعلى الرغم مما تتميز به االختبارات اإللكترونية من مميزات وخصائص، فإنها ال تخلو من 

 : بعض العيوب والقصور التي يلخصها الغريب زاهر إسماعيل  في النقاط التالية

 يتطلب إعداد االختبارات الموضوعية الجيدة مهارة وتدريب وجهد كبير،

 المهارات العليا من خالل االختبارات الموضوعيةصعوبة قياس 

الحاجة المستمرة لمراقبة ومتابعة األجهزة اإللكترونية وبرمجياتها لتجنب أية أعطال محتمل 

 حدوثها أثناء إجراء االختبارات

 حاجة الطالب إلى مهارات وخبرة كافية للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات

اليب تنفيذ التقييم ومهارات تكنولوجيا المعلومات وإدارة حاجة المعلم إلى التدريب على أس

االمتحانات، ويجب أن تكون كل األطراف المعنية باالختبارات ذات تنظيم عال من خالل تحديد 

 (283. ، ص4005الغريب زاهر إسماعيل ) .دول كل منهم

ة تتلخص أن مواطن الضعف في نماذج االختبارات اإللكتروني( 4082)ويضيف يوسف الصباح 

بشكل عام في الغش وانتحال الشخصية، باإلضافة إلى محاوالت الهجوم المحتملة للوصول غير 

المصادق، وكذلك، فما زالت المزايا األخرى كقابلية التطبيق، وسهولة االستخدام، واألتمتة تعد 

 .من أهم التحديات

ية، فإنه يمكن التقليل وعلى الرغم من وجود بعض العيوب والقصور في االختبارات اإللكترون

حيث تم توظيف  -السيما تلك العيوب المرتبطة بالجانب الفني التقني  -منها أو التغلب عليها 

طرق حديثة للمصادقة المتواصلة والمستمرة من خالل نماذج حديثة لتحديد هوية الممتحنين في 

تمكين المؤسسات األكاديمية أنظمة التقويم اإللكتروني، أو بمعنى آخر االمتحانات اإللكترونية، ل

أما للتغلب عن . بشكل آمن وموثوق( في المنزل مثاًل )من عقد امتحانات إلكترونية عن بعد 

المشكالت األخرى المتعلقة بمهارات أعضاء هيئة التدريس فإنه يمكن ذلك من خالل عقد البرامج 

 .التدريبية المتخصصة في هذا المجال

                                  :الواجبات اإللكترونية

، "Blackboard"تعد الواجبات اإللكترونية إحدى أدوات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة 

حيث يستطيع عضو هيئة التدريس إرسال الواجبات في شكل ملفات بهيئات متعددة عبر 

المنظومة مع تحديد موعد نهاية التسليم، بحيث ال يسمح بالتسليم بعده ويمكن للطالب تحميل 

إجابته على المنظومة التي تقدم تقريًرا بالواجبات المسلمة شاماًل التاريخ والوقت، ومن ثم يقوم 

هيئة التدريس بتقييمها، وكتابة التعليقات عليها، ومن الواجبات التي يمكن أن يكلف بها عضو 

حل تمارين مرتبطة بموضوع معين، أو كتابة بحث عن معلومة ما، أو كتابة مقالة : الطلبة ما يلي

في موضوع مرتبط بالمقرر الدراسي ونشره عبر اإلنترنت، أو كتابة تقرير عن زيارة أو تجوال 
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راضي عبر اإلنترنت، أو إنجاز مشروع فردي أو تشاركي، أو إعداد عرض تقديمي عن افت

 (.202. ، ص4002أحمد سالم محمد، )موضوع ما 

 : المتابعة اإللكترونية

، "Blackboard"تعد المتابعة اإللكترونية إحدى أدوات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة 

، 202. ، ص ص4002أحمد سالم محمد، )ام التالية حيث يمكن من خاللها التعرف على المه

202:) 

 معلومات عن سلو  التعلم لدى الطالب وطريقة سيره في الدروس. 

 معلومات عن الصفحات والدروس التي زارها. 

 وضع الطالب عند المكان الذي وقف عنده في الزيارة السابقة. 

  المستوى المناسب لهتقديم اختبارات التشخيص وتحديد مستوى الطالب ثم وضعه في. 

 معلومات عن عدد الدروس المنجزة ووقت إنجازها مقارنة بمعايير محددة سابقا. 

  معرفة عدد المقررات التي أنهاها الطالب ومعدله الفصلي والتراكمي والمقررات المتبقية

 .للتخرج

 إطالع الطالب على درجاته وواجباته من صفحته الخاصة. 

  المقرر في لحظة معينة/ النظاممعرفة الطالب الداخلين على. 

 يمكن للمعلم وضع مالحظاته على مستوى الطالب. 

 أدوات أخرى في التقييم اإللكتروني

 :بنوك األسئلة اإللكترونية

هى كم ضخم من ملفات إلكترونية مبرمجة و منظمة تضم مجموعات أسئلة ذات مستويات 

إضافة أسئلة و يتم تصنيفها وفقًا للمستوى  مختلفة فى مجال تعليمى معين و يمكن سحب أو

 ومن هذا التصنيف يمكننا معرفة كل سؤال, التعليمى و األهداف التعليمية التى يتم قياسها

برنامج سابق التجهيز ويتم  و يتم تخزين األسئلة في ذاكرة الحاسب وفق. والهدف الذي يقيسه

 . معايرتها عن طريق نماذج معينة وباستخدام برامج خاصة

 : أنواع  بنوك االسئلة( أ 

البنائي  الهدف منه هو استخدام األسئلة في عملية التقويم: المفتوح بنك األسئلة     .1

االسئلة التي  وفي التقويم التشخيصي؛ و يشجع المعلمين على انتقاء مفردات"التكوينى"

باشرة من خالل م تتناسب مع المواقف التعليمية باستخدام الحاسب االلى المرتبط بالبنك

التعلم من أجل االتقان  شبكات االتصال وبالتالي نجد أن البنك يخدم التعلم الفردى وكذلك

 .االمريكية ويستخدم هذا النظام في الواليات المتحددة
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في  الهدف منه هو استخدام األسئلة الموضوعية":المغلق" بنك األسئلة المؤمن     .2

او في نهاية العام ولذا تعتبر أسئلته  نهاية الفصل الدراسي التقويم النهائي فقط سواء كان فى

 .ومصر ويستخدم في انجلترا واستراليا.سرية تماما

 : مميزات بنوك االسئلة االلكترونية( بـ 

بذخيرة من األسئلة تحمل أفكار جديدة لإلستعانة بها أثناء عملية  إمداد المعلمين      .8

 .التقويم

للمعلم بمرونة أكبر فى عملية القياس حيث يسهل وضع  سئلةتسمح بنو  اال      .4

 .االختبارات في أي وقت وبسرعة

المعلم الذي يبذله في بناء اسئلة االختبارات التحصيلية الموضوعية  توفر وقت وجهد      .2

 .الوقت في تحسين عملية التدريس واستغالل هذا

واالهتمام بالتعرف على نتائج التعلم لكل طالب  التعلم الذاتى مساعدة الطالب على      .2

 .وإمكاناته وليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج االختبار على حدة وفق سرعته

 سرية االمتحانات سواء عند وضع األسئلة أو عند التداول و التخلص من مشكلة      .2

  .التطبيق

ارنة نتائج تعلم الطالب فى السنوات االسئلة يساعد المعلم على مق استخدام بنو       .2

اداء الطلبة او الى مستوى  المتتالية و يساعد على تحديد ما إذا كان سبب راجعا الى مستوى

 .صعوبة االسئلة

استخدام اختبارات  تقليل التكلفة المادية في بناء االختبارات كل عام وذلك من خالل      .3

تقرر تنفيذه مؤخًرا فى اختبارات شهادة المرحلة مثل ما , متكافئة من البنك بسهولة ويسر

 .باالعتماد على بنك األسئلة اإللكترونى بوزارة التربية و التعليم المصرية, الثانوية بمصر

 : عيوب بنوك االسئلة( جـ 

االمتحانات يتم تجميع  البنك في حالة البنو  المؤمنة التى تحتفظ بسرية تكدس حجم  .8

 .متحانات االوراق بعد اداء اال

األسئلة أكثر من مرة يؤدى إلى معرفة االسئلة وإجاباتها وبالتالى تقل  تكرار استخدام  .4

 .االمتحانات سرية

سنوات لوضع أسئلة جديدة  (2-4)و يمكن تفادى ذلك بمراجعة محتويات البنك على فترات *

الحة لالستخدام و ألن بعض االسئلة تصبح غير ص, التعرف عليها عوضا عن االسئلة التي تم

 .االمتحانات في

 :ملفات اإلنجاز اإللكترونية: ثالثًا
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هى أداة تقويمية موضوعية لتقويم أداء عناصر العملية التعليمية و بخاصة أداء كل من  -

 .المعلم و المتعلم

سجل أو حافظة لتجميع أفضل األعمال :" يمكن تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني على أنه*

المميزة للطالب أو للمعلم من دروس ومحاضرات ومشاريع وتمارين ، في مقرر دراسي ما 

أو مجموعة من المقررات الدراسية ، وتختلف مكونات الملف من طالب آلخر حسب فلسفته 

، ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائط المتعددة من صوت التربوية في تنظيم الملف 

ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية ، ويتم التنقل بين مكونات 

الملف باستخدام وصالت إلكترونية ، ويمكن نشره على شبكة اإلنترنت أو على األسطوانات 

 . المدمجة

األمريكية  يات التربية والمدارس في الواليات المتحدةيستخدمه كثير من الجامعات وكل* 

الحصول على رخصة لممارسة مهنة  كأداة لتقويم التدريس وأصبح شرطاً من شروط

 .التدريس

 اإللكتروني فوائد ملف االنجاز

 للطالب و تقديم باإلطار الالزم ليساعده على وضع إستراتيجية تعليمية المعلم يزود  .8

 . ة للطالبالمعلومات الكافي

  لتقييم أداء طالبه في مختلف المواد الدراسية أحد األساليب التي قد يستخدمها المعلم  .4

المسئولية وينمي لديه مهارات التنظيم والعرض  يشجع المعلم على تحمل أكبر قدر من  .2

 والتفكير 

 هني الم يعزز النمو المهني لدي المعلم ويوفر أدوات المتال  القوة والتمكن  .2

 يعكس التجديد نتيجة المراجعة المستمرة للملف   .2

 الفرصة للرجوع إلى ما مر به من خبرات ويمده بالتغذية الراجعة ، يتيح  .2

أن يكون انتقائياً في اختيار وثائقه مركزاً على  االنتقائية والتأمل ، فهو يتطلب من المعلم  .3

أسلوب التفكير التأملي الذي يعكس أرائه الخاصة تبني  النوع ال على الكم ، كما يتطلب منه

 يطور من أدائه  فيما مر به من تجارب وخبرات كي

البد من أن يكون لدي المعلم مجموعة من المهارات التي  وإلعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني

المعلم قبل إليه العديد من الهيئات العالمية التي تهتم بإعداد  تساعده في ذلك ، وهذا ما تدعوا

العديد من المعايير التي البد من أن يكتسبها المعلم قبل التحاقه بمهنة  الخدمة ، وذلك بوضع

ومنها اكتساب مهارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت ، بل أنها أصبحت شرطاً  التدريس

  نمهنة التدريس ، ومن هذه الهيئات المجلس القومي العتماد برامج إعداد المعلمي لممارسة

 اإللكترونية أنواع ملفات اإلنجاز

 بالمعلم الخاص
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 ملف المقابلة -ملف التخرج  -العمل  ملف -ملف القبول  : ملفات إنجاز المعلم قبل الخدمة

 العرض ملف -ملف العمل  : ملفات إنجاز المعلم أثناء الخدمة

الفرد من  ، التي تقدم دليال على كفاءة هو مجموعة منظمة من الوثائق الخاص بالطالب

المتعلقة بالمهن ، وهو يمثل قصة جهود الطالب من  الناحية المعرفية والوجدانية و المهارية

يجب أن يحتوى على توثيق ألفضل , و الحياتية مهارات وقدرات، واالنجازات الدراسية

 زال في طور التدرب عليها أعمال الطالب، أو بعض المهارات التي ما

 اإللكتروني نجازومميزات استخدام ملف اإل

 التجديد تحقق الرضا الشخصي وتعكس - التقويم الذاتي والتفكير التأملي تعزز -

 التقويم توفر متطلبات المنحنى التكاملي في - المهني توفر أدوات امتال  القوة والتمكن -

 اإللكتروني ومن عيوب ملف اإلنجاز

التعليمية في جميع المدارس ال تعتمد على إدارة العملية  أن جميع الجهات الرسمية القائمة ·

  كأداة تقويمية ملف اإلنجاز اإللكتروني

الوسائط المتعددة ومعظم المعلمين حتى  يتطلب خبرة عالية في استخدام الحاسب وبرامج ·

 الكافية اآلن ليس لديهم الخبرة

ف اإلنجاز الذي يؤهل المعلم إلنشاء مل أن برامج إعداد المعلم حتى اآلن ليست بالمستوى ·

 سليمة اإللكتروني بطريقة

األعمال وهذا يجعل تقويم المعلم  أنه تجميع ألفضل األعمال المميزة فقط للمعلم وليس كل ·

 غير موضوعي

 المعلمين ينقصهم عنصري االنتقائية والتأمل وهما أساس إنشاء ملف اإلنجاز أن معظم ·

 اإللكتروني

 طريق يمكن التغلب عليها عن

اختيار وثائقه مركزاً على الكيف ال الكم وتبني  اء المعلم وأن يكون انتقائياً فيتطوير أد  ·

 أرائه الخاصة فيما مر به من تجارب وخبرات أسلوب التفكير التأملي الذي يعكس

 المتعددة المعلمين على اكتساب مهارات استخدام الحاسب االلى والوسائط تدريب  ·

 االلكتروني كأداة تقويمية فعالة االنجازاعتماد الجهات الرسمية لملف  · 

 السليمة إلنشاء ملف االنجاز االلكتروني تدريب المعلمين على الطريقة  ·

 المعلم لجميع األعمال الخاصة به حتى يكون التقويم موضوعي تجميع · 

https://www.emaze.com/@AOWRTICL 

 :معوقات استخدام التقويم االلكتروني-7

 ب مهارة وتدريب لمصمم االختبار وبالتالي يحتاج إلى جهد و وقتاإلعداد لها يتطل 

  قياس مهارة الطالب من خالل األسئلة المقاليه يحتاج إلى جهد كبير من الطالب في

 .اإلدخال ومن المعلم في التصحيح

  أجهزه الكمبيوتر تحتاج إلى صيانة دوريه مع احتمال حدوث أعطال في أجهزة الكمبيوتر

 أو الشبكات
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  صعوبة وضع الدرجات أذا كانت اإلجابة عن السؤال ليست صحيحة تماما وليست

 .خاطئة تماما

 ندرة بنو  االسئله التي تستخدم اللغه العربيه 

 امكانيه الغش من االخرين 

 الغريب زاهر )  قيام الطالب باالجابة عن االسئله منتحال شخصيه اخر

 (. 240ص.2009،إسماعيل

 :المراجع

 العربية المراجع: أواًل 

مكتبة الرشد : الرياض. تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني(. 4002)أحمد محمد سالم - .8

 .ناشرون

مجلة التعلم . التقويم في التعلم اإللكتروني(. 4005)إسماعيل محمد إسماعيل حسن  .4

 .40-81  ،2، اإللكتروني

 –األدوات  -المبادئ –اإللكتروني، الفلسفة  التعليم(. 4001)حمدي أحمد عبد العزيز  .2

  .دار الفكر: عمان. التطبيقات

في محمد عبد الحميد . االختبارات اإللكترونية عبر الشبكات(. 4002)سالي وديع صبحي  .2

 .عالم الكتب: القاهرة .،(412ـ483. ص ص)منظومة التعليم عبر الشبكات (. محرر)

أثر برنامج تدريب عن بعد بمساعدة (. أ4082)السيد عبد المولى السيد أبو خطوة  .2

الفصول االفتراضية في تنمية مهارات التقويم اإللكتروني واالتجاه نحو التدريب عن بعد 

رات ، دولة اإلما(84)4مجلة عجمان للدراسات والبحوث، . لدى أعضاء هيئة التدريس

 .العربية المتحدة

التعليم (. 4002)عبد هللا بن عبد العزيز الموسي، أحمد بن عبد العزيز المبار   .2

 .شبكة البيانات: الرياض. األسس والتطبيقات: اإللكتروني

 –نشرها  –إنتاجها  –تصميمها : المقررات اإللكترونية(. 2009)الغريب زاهر إسماعيل  .3

 .عالم الكتب: القاهرة. تقويمها -تطبيقها

مطالب استخدام التعلم اإللكتروني لتدريس (. 4002)محمد صنت صالح الحربي  .1

(. رسالة دكتوراه) الممارسين والمختصين نظرالرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة 

 .كلية التربية، جامعة أم القرى

خالية من )ة هل يوفر التعلّم اإللكتروني امتحانات إلكترونية آمن(. 4082)يوسف الصباح  .5

دورية متخصصة في التعلم اإللكتروني تصدر عن مركز التعليم : المعرفة. ؟(الغش

 . المفتوح بجامعة القدس المفتوحة، العدد الثالث

10. http://deanships.tu.edu.sa/e-

learning/Systems/lms/Pages/default.aspx  

11. https://www.emaze.com/@AOWRTICL 

http://mansvu.mans.edu.eg/mag/show_article.php?id=41
http://mansvu.mans.edu.eg/mag/show_article.php?id=41
http://mansvu.mans.edu.eg/mag/show_article.php?id=41


 استمارة المشاركة

الملتقى الوطني األول حول    

 االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية

 حلقة وصل بين الجامعة والمؤسسة

.وردة زغيش . د:  االسم واللقب   

أستاذ محاضر   :الرتبة العلمية   

قسم العلوم االجتماعية :  مكان العمل   

 باتنة: الوالية -

 الحاج لخضر: جامعة -

 العلوم االجتماعية: القسم -

 التطبيقات النفسية في الوسط العقابي: مخبر -

 4777575550: رقم الهاتف النقال

 422052040: رقم الهاتف الثابت

 zeghiche_ouarda@yahoo.fr: البريد االلكتروني

 

.لينا عورة . أ:  االسم واللقب   

أستاذ مساعد   :رتبة العلمية ال  

قسم العلوم االجتماعية :  مكان العمل   

 باتنة: الوالية -

 الحاج لخضر: جامعة -

 العلوم االجتماعية: القسم -

 االختبارات النفسية: مخبر -

 4552715257: رقم الهاتف النقال

 imenortho@hotmail.com: البريد االلكتروني

 المحور الثالث: المداخلة محور 

 (الكشف، التشخيص ، التقييم ) واقع الصعوبات التشخيصية الضطراب التوحد بين دقة االختبارات وتنوعها : عنوان المداخلة
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 ملخص المداخلة

 من تعدد المرض هذا يحمله ما بسبب التشخيص عملية هي التوحد في والصعبة المهمة األمور من  

 ومعقدة صعبة التشخيص مسألة عملية أصبحت لذا . أخرى اضطرابات مع وتداخلها واختالفها األعراض

بغية الوصول إلى رسم بروتوكول تشخيصي ،  ومتعدد التخصصات متكامل فريق قبل منتتطلب تدخل 

ترتبط عموما هذه الصعوبات في عملية التشخيص بعدة عوامل بداية بالفهم ، يتميز بالدقة والموضوعية 

لطبيعة االضطراب واستيعابه بمختلف أبعاده، مرورا باختيار االدوات المناسبة للتشخيص  الحقيقي

خصوصا الفئة العمرية ، ووصوال في األخير إلى تحديد االهداف والمرتبطة بدورها بجوانب مختلفة 

 .لكل حالةوالمتمثلة أساسا في بناء البروتوكوالت العالجية المناسبة اإلجرائية لعملية التشخيص 

سوف نحاول من خالل هذه المداخلة تسليط الضوء على أبعاد عملية تشخيص اضطراب التوحد   

، ثم  الكشف المبكرمن خالل التطرق لالختبارات الخاصة بالمستويات الثالثة المتمثلة في أدوات 

ائية والتي تعتبر الجوانب النم وسائل تقييموتحديد درجة االصابة، وأخيرا  التشخيص الدقيقاختبارات  

 .ركيزة أساسية لبناء البرامج العالجية

مبنية ومستقاة من واقع الممارسة  لإلشارة فإن كل المعطيات المقدمة من خالل هذه المداخلة  

،  الميدانية على مستوى جمعية الطفولة السعيدة  بوالية باتنة والتي تهتم بالتكفل بفئة أطفال التوحد

إلى توضيح حلقات الوصل الواجب توفرها سواء في الجانب التكويني األكاديمي والتي نسعى من خاللها 

 .الجانب العملي للممارسين في ميادين التكفل بأطفال التوحد للطلبة من جهة أو

 

 



 المداخلة

غالبا ما ترتبط اإلعاقة بفقدان عضو من أعضاء الجسم وينتج عن ذلك اختالل للوظيفة التي 

فيها متالزمة داون ، والتي يؤدي  هو الحال في اإلعاقة الذهنية بما مثل ما يؤديها ذلك العضو ،

إلى اضطراب على كل من المستوى العقلي والسلوك  (12)الخلل على مستوى كروموزوم واحد 

  أكثر ومن األطفال تصيب التي التطورية اإلعاقات من نوع أما بالنسبة للتوحد فهو التكيفي، 

 عوقي و الطفل، عمر من الثالثة السنوات خالل ويظهر وأسرته، للطفل بالنسبة صعوبة اإلعاقات

 واإلدراكي االجتماعي النمو في وتأخر بقصور ويتميز االجتماعي، والتفاعل والتعلم االتصال عمليات

 6 )،  2006 النجار،(.الطفل عند والكالمي

 من لديه المتوفرة األعضاء استخدام من جوانب الحرمان  من اضطراب يجمع الكثير اذن فالتوحد

 انعزالي األحيان غلبأ في التوحدي الطفل تجعل بالتوحد فاإلصابة ، وغيرها وعقل وسمع بصر

 المفترض من والتي الطبيعية يشعر باألخطار وال  أصم وكأنه باآلخرين يشعر وال على نفسه ومنطوي

واإلحساس بهم، أو أنه ال يستطيع يعجز عن فهم مشاعر اآلخرين وكأنه أعمى،  منها يخاف أن

       .التعبير عما يحسه هو سواء بوسائل لفظية أو غير لفظية

ف و ظر  في تظهر عند الطفل التوحدي ، إضافة إلى وجود تباين كبيرإن تعدد االعراض التي 

لغوية ظهور واستقرار االضطراب، وكذا تنوع المشكالت المصاحبة سواء العقلية ، الحسية ، الحركية، ال

وخاصة السلوكية جعل عملية التشخيص عملية معقدة تستلزم اتباع منهجية خاصة و اللجوء إلى العديد 

 البيانات لتجميع الطرق من العديد إلى اإلكلينيكيون األخصائيونأ يلج وعادةمن الوسائل واالختبارات ، 

 هذا مثل من يعاني الذي الطفل لحالة محدد تشخيص وضع جلأ من الطفل وذلك عن المختلفة

هموفي هذا اإلطار نتطرق إلى أهداف العملية التشخيصية ، مراحلها وأنواعها مع محاولة  االضطراب،

 :عرض األدوات والوسائل المستعملة في كل حالة



 :أهداف التشخيص

 لهم بالتعرف التشخيص المبكر والصحيح يخفف من الضغوط النفسية لدى االولياء ويسمح -

 طبيعة مشكلة طفلهم على

التشخيص الصحيح لحالة التوحد يقلل احتماالت إساءة فهم المشكالت المتناقضة التي يعاني  -

 ، وبالتالي تجنب كل أساليب المعاملة الخاطئة والتي من شأنها أن تزيد األمور تعقيدامنها الطفل

 .التشخيص المبكر يخفف -

يسمح  باإلسراع في تقديم المساعدة المناسبة في المراكز المتخصصة،   التشخيص الصحيح  والمبكر -

 .مستوى الشعور بالذنب لدى أولياء األموروبالتالي التخفيف من 

 التشخيص الصحيح يسمح بتوفير التدخل الالزم لالضطرابات المصاحبة -

ل يزيد احتماالت وضع الطفجوانب القوة وجوانب الضعف لدى التشخيص الصحيح والتقييم المناسب ل - 

، كما يمكن االعتماد عليه كمعيار لتقييم البرامج التربوية والعالجية الفعالة والتخطيط المناسب للمستقبل

 .مدى التحسن والتقدم في العالج مع مرور الزمن 

 : أنواع التشخيص -

 : تتضمن العملية التشخيصية ثالث جوانب رئيسية تتمثل في 

  : Diagnostique nosographique التشخيص التصنيفي :أوال 



تتمثل هذه العملية في تحديد اسم وصنف االضطراب بدقة وذلك باالعتماد على مجموعة معينة من 

كمية ونوعية ، تحتاج هذه العملية إلى جمع وفق معايير  العالمات واالعراض العقلية، اللغوية والسلوكية 

 :والمعطيات حول الحالة ويتم ذلك وفق عدة مراحل كالتالي أكبر قدر ممكن من المعلومات

 :للحالة التطوري التاريخ -1

 الطفل، نموه تطور تاريخ على الحصول هو التوحدي الطفل بتشخيص للقيام الرئيسية المكونات حدأ إن       

 أي له حدثت وهل الحالي،الوقت  في المختلفة نموه مراحل توضيح مع الفترات تلك في عليه طرأت التي والتغيرات

 للعائلة الوراثي التاريخ على أيضا سن والحصول أي وفي مرض بأي أصيب أو معينة، عقاقير تناول أو حوادث

يتم جمعها من خالل المقابالت التي يجريها االخصائي مع  المعلومات هذه كل ومجرياته الحمل تاريخ وعن

 .الطفل حالة دراسة في يحتاج االولياء والتي

 السلوكي التقييم:  

 قبل من خبرة كبيرة إلى يحتاج التقييم من النوع هذا لكن التوحدي الطفل تقييم من هام جزء السلوكي التقييم إن     

المقننة،  غير المالحظة: وهما  السلوكية المعلومات لتجميع أساسيان أسلوبان ويوجد اإلكلينيكي األخصائي

والذي يسمح  (56،  0222سليمان،  ( .السليم للتقييم واحد آن في النوعين على يستند أن المقننة، ويجب المالحظة

 : لنا بمطابقة نتائج هذه المالحظة مع بنود

     (:DSM4)نفسيةواالضطرابات ال لألمراض واإلحصائي التشخيصي التصنيف دليل -2

 في عليها العالمية المتفق المقاييس من يعتبر حيث 1994 النفسي سنة للطب األمريكية الجمعية عن الصادر

 العامة النمائية أشكال االضطرابات أحد ّانه على التوحد اضطراب الدليل هذا وضع وقد .التوحد تشخيص

  :وهي فئات 3 المعايير ضمن هذه وتقع التوحد لتشخيص معيارا عشرة ستة وضع حيث



 :وتضم معايير ستة األقل على توفر  فيها ويشترط :األولى الفئة*

 .االجتماعي التفاعل في كيفي قصور أو خلل -

 .التواصل في كيفي قصور أو خلل -

 .متكررة وأنشطة واهتمامات سلوكية أنماط حدوث -          

 (.3)من ومعيار (2 ) من ومعيار (1 ) من معيارين األقل على توفر ويشترط

 :التالية المجاالت إحدى في الثالثة سن قبل االضطراب ظهور فيها ويشترط :الثانية الفئة*

 .االجتماعي التفاعل -

 .االجتماعي التواصل في واستخدامها اللغة -

 .التخيلي أو الرمزي اللعب -

 DSM4, 1994, 60-6)1)    ريت متالزمة أعراض غياب :الثالثة الفئة*

 

 : أو المسح السريع أدوات الكشف-3

تستعمل ، الحالة وتقييم سلوكها  الجيد على التعرف تأكيد النتائج المتحصل عليها سابقا بهدف من أجل 

الضطراب التوحد وال  المبكرة تعمل أساسا على كشف العالمات األولية االستبيانات والقوائم مجموعة من

 : أهمها يمكن االعتماد عليها كلية في التشخيص النهائي ومن 



تعتبر من أهم أدوات  : M- CHAT   القائمة المعدلة، CHATالمتوحدين سلوك شطب قائمة  -
على شكل قائمة تتكون  cohen-Baron&Gillberg, Allen (1992) الكشف المبكر أعدها 

 ب/ من قسمين أ 
أسئلة موجهة لألولياء أما الجزء الثاني فقد خصص للمالحظة من طرف الفاحص  90يتضمن الجزء األول 

بند موجه لألولياء  23 قائمة تتكون منعلى شكل   2991محاور ، عدل هذا النموذج سنة  90والمتضمنة 

 :تتمثل فيمحكات رئيسية للكشف عن أعراض التوحد  90يتضمن 

 .عدم االهتمام باآلخرين - رة على اللعب التمثيلي أو التخيلفشل في القد -

 عدم القدرة على التقليد – .قصور في المشاركة في اللعب الجماعي -

 ضعف االستجابة لالسم ولطلبات اآلخر -     قصور في االنتباه المشترك -

شهر، النتيجة المتحصل عليها ال تعكس التشخيص النهائي  39شهر  11يمكن تطبيق هذه القائمة بداية من  

 .شهر للتأكد من مدى ثبات االستجابات السلوكية 3-1دة التطبيق بعد مدة تقدر بإعا، ينصح ب

  G.LELORD / C.BARTHELEMYعده الباحثان  أ :( ECAR-T)مقياس تقدير السلوكيات التوحدية   -

محاور تتمثل في النقص العالئقي، النقص اآلدائي،    93بند موزعة على   20عبارة عن قائمة تتكون من 

نجمعها من خالل المقابلة  اس في تدعيم المعطيات التييبدائل ، تساعد نتيجة هذا المق 90السلو كي  ب

 .والمالحظات التي يقوم بها الفاحص األولية مع األولياء

 0-  الدقيق أدوات التشخيص :  

االختبارات والمقاييس التي تهدف إلى تحديد اإلطار العيادي لالضطراب مجموعة الفئة  تتضمن هذه 

من خالل حصر مجموعة األعراض التي تميزه عن باقي االضطرابات، وتعتبر نتائج هذه المقاييس 

أكثر دقة، ثبات وموضوعية من أدوات الكشف، ألنه يمكن االعتماد على نتائجها في تصنيف 



 التوحد مستويات مقياسعه، وكذا درجته و مستواه وفي هذا اإلطار اضطراب التوحد معنى تحديد نو 

   (CARS) األطفال لدى

 :(CARS) األطفال لدى التوحد مستويات مقياس -

 E)"شوبلر إيريك " وضعه الطفولة مرحلة في التشخيصية األدوات أهم من المقياس هذا يعتبر حيث   

.Schopler) ويقيم لهدرجة بمؤشر الطفل سلوك مالحظة على المقياس هذا ويعتمد 1988 عام زمالئه و 

استعمال / االستجابة االنفعالية/ التقليد / العالقات االجتماعية) 15 : خالل من الطفل سلوك المتخصصون

استجابات / االستجابات السمعية/ االستجابات البصرية / التكيف والتغيير / استعمال األشياء / الجسد

مستوى /مستوى النشاط /التواصل غير اللفظي / التواصل اللفظي / الخوف والقلق/ س التذوق، الشم واللم

من  شدته حسب بدرجات ينقط مؤشر وكلالتقييم العام ، / تجانس التوظيف العقلي 

 تشخيص تحديد ليتم (09إلى 10)  بين تتراوح التي كل النقاط حساب يتم وبعده( 1/1.0/2/2.0/3/3.0/0)

ن ال أم متوحد هو هل الطفل  ( Schopler& all, 1994, 25-28) .اإلصابة شدة فيعطينا بالتوحد كان مصابا وا 

 :التشخيص الفارقي:ثانيا

 إلى راجع وذلك صعوبته تأتي مرحلة مهمة في التشخيص هي التشخيص الفارقي الذي يعتبر ذو أهمية رغم 

 إعاقات أو اضطرابات نجد األحيان من كثير وفي السلوكات، بعض في والتشابه بين األعراض الموجود التداخل

 اإلعاقة السمعية، العقلية، اإلعاقة النمو، بطؤ بينها ومن التشخيص، ُفتّعقد بأعراضه وتختلط التوحد قد تصاحب

 النهائي قبل التشخيص للطفل األولي التشخيص عادة تعتبر االضطرابات هذه كل اللفظي التواصل اضطراب

 :عرضها كما يلي يتم سوف ولهذا للتوحد

 :وهي كاألتيالعقلية  عاقةاإلالتوحد و  -1



الطفل المعوق عقليا يتعلق باآلخرين ولديه وعى اجتماعي بينما الطفل التوحدي ال يوجد لديه  -

 .تعلق بالغير

الطفل التوحدي له أداء أعلى في المهارات التي تتطلب ذاكره قصيرة المدى ويكون األداء أقل  -

فظية بينما المعوق عقليا يكون األداء منخفضا ومتساويا في المهمات سواء في المهمات الل

 .لفظيه أو غير لفظيه

تتناسب لغة المعوق عقليا مع نسب ذكائه بينما التوحدي يمكن أن يكون لغته غير متوفرة وان  -

 .وجدت فهي غير عاديه

 . العيوب الجسمية لدى المعوق عقليا أكثر من العيوب الجسمية لدى الطفل التوحدي -

للطفل التوحدي إمكانية إبداء مهارات خاصة مثل الرسم والموسيقى وهذا ال يظهر لدى الطفل  -

 . المعوق عقليا

 . للطفل التوحدي سلوكيات نمطيه شائعة تختلف عن تلك الموجودة لدى الطفل المعوق عقليا -

 :فصام الطفولة والتوحد  -2

الطفولة يمكن تشخيصه في السنوات الخمس األولى بحيث يمكن تفريقه عن التوحد وذلك  ذهانن إ      

من خالل غلبه األعراض المرضية وانتشارها وخاصة اضطراب التفكير والهلوسات والتي ال تحدث عند 

لتوحديين ال تتطور حالتهم إلى الفصام أما بالنسبة فأن أكثر األطفال ا.األطفال التوحديين من جهة ثانيه 

 :للذين يكون أداؤهم اللفظي مرتفعا فقد تتطور حالتهم إلى الفصام، وهي كاألتي

 . الفصاميون قادرون على استخدام الرموز في حين أن التوحديين ليس بإمكانهم ذلك-    

عالقات  ةقامإالتوحديون ال يستطيعون إقامة عالقات اجتماعيه مع اآلخرين بينما الفصاميون بإمكانهم  -  

 .مع اآلخرين



 . التوحديينعند الفصاميون يعانون من الهالوس وهذا غير موجود  -

لمراهقة أو التوحد تبدأ أعراضه في الظهور قبل الشهر الثالثين فى حين تبدأ أعراض الفصام عاده في بداية ا -

 .في عمر متأخر من الطفولة

 ةبينما يتساوى الذكور واإلناث في نسب 1/0بين الذكور واإلناث في التوحد هي تقريبا  ةصابنسبه اإل -

 . بالفصام ةصاباإل

 :التوحد و اضطرابات التواصل -3

الفئة األولى  أطفال ييمكن التمييز بين األطفال ذوى اضطرابات التواصل والتوحديين حيث يبد       

يرات الوجه للتعويض عن مشكالت الكالم بينما األطفال التوحديين ال يظهرون بتواصال باإليماءات وتع

 :وتتمثل الفروق فيما يلي   (002، 0222غوانمة، ) تعبيرات انفعاليه مناسبة

التواصل معاني العجز عن استخدام اللغة كأداة للتواصل لدى الطفل التوحد بينما يتعلم مضطرب  -

 التواصل مع اآلخرين ةومفاهيم اللغة األساسية لمحاول

باإليماءات وتعبيرات  ةمصاحب ةمناسبة أو وسائل غير لفظي ةيظهر الطفل التوحدي بتعبيرات انفعالي -

 . الكالم ةالوجه تعويضا عن مشكل

ر من الجمل والعبارات بعكس كالهما يمكنهما إعادة الكالم إال أن التوحدي يظهر إعادة الكالم المتأخ -

 .الطفل المضطرب تواصليا

   :  اإلعاقة السمعية والتوحد -4

ن الطفل التوحدي غالبا ما يكون صامتا أو قد يظهر عدم اهتمام باللغة المنطوقة في نظرا أل  

 : ابينهم ةنه أصم ولكن المالمح التالية قد تكون فارقأنه قد يظن البعض إمبكرة ف ةمرحل

 . التوحدي قد يتكلم كاألطفال أحيانا الطفل -



 .السمع يستجيب فقط لألصوات المرتفعة يالطفل المصاب بخلل شديد ف -

 .همغير ال يستجيب لوالديه وال يظهر استجابات لي الطفل التوحد -

 .من حاالت التوحدىعلأالسمعية  ةعاق معدالت الذكاء في حاالت اإلصابة باإل -

 .حاالت التوحد عكسحاالت اإلعاقة السمعية تستطيع تحقيق تواصل غير لفظي مع اآلخرين  -

 : الذهان و التوحد -5

 إلى أن الذهان حاله تعيق الطفل عن فهم الواقع وعن فهم واقع غيره ( 1003)يشير محمد عشيش    

 : التوحد فيالفروق بين الذهان و وتتمثل 

 . بعكس الذهان يباه لدى التوحداضطراب في االنت و تدهور واضح -

 .بالذهاني ةمقارن ينقص التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى التوحد -

 .ينشاط حركي مفرط لدى التوحد -

 .الذهاننسبه اإلعاقة بين الذكور أكثر من اإلناث في التوحد بينما تتساوى لدى الجنسين في  -

 . يالتوحد وجود هالوس وهذيان لدى الذهاني وعدم وجودها لدى -

 . ظهور بعض أعراض التخلف العقلي لدى التوحدي بينما ال توجد لدى الذهاني -

 ( 112، 2990المغلوث، ) .التوحد اضطراب نمائي وسلوكي وانفعالي بينما الذهان اضطراب عقلي -

 Diagnostique fonctionnel:التشخيص الوظيفي : ثالثا

يقدم لنا معطيات واضحة ودقيقة حول االسم الدقيق لالضطراب، التصنيفي الذي بعد االنتهاء من التشخيص 

الصنف ومستوى أو درجة االصابة ، تأتي مرحلة التشخيص الوظيفي والتي ال تقل أهمية عن األولى، يكون 

الهدف منها هو القيام بتقييم دقيق لقدرات الحالة بتحديد جوانب القوة والضعف والتي تعتبر ركيزة أساسية يعتمد 

 ها الحقا في بناء البرامج العالجية المناسبةعلي



 القدرة و للطفل الوظيفية القدرات مستوى على تعتمد و معقدة عملية المناسبة أداة التقييم اختيار إن   

 التعامل على القدرة و بسرعة العمل على القدرة و االجتماعية التوقعات و المعقدة للتعليمات االستجابة على

 ال تتطلب التي االختبارات على أفضل أداء التو حديين األطفال يظهر و .االختبار نشاطات في االنتقالمع 

 اللفظية القدرات على كليا تعتمد ال و منها قليل مستوى تتطلب أو االجتماعية المشاركة

 .(102-2004،101الزريقات،)

 :أساسية هي كالتالي ظيفي يجب أن يتضمن ثالل جوانب نمائيةونشير هنا أن التشخيص الو 

 Evaluation psychologique: التقييم النفسي -1

يسمح لنا هذا المستوى من التقييم بتحديد البروفيل العقلي واالجتماعي التكيفي للحالة أ غالبا ما يقوم 

 به أخصائي نفساني بمساعدة مربي مختص في بعض الحاالت ومن أهم الوسائل المستعملة هنا

  PEP –R 3 Profil Psycho-Éducatif االصدار الثالث النفسوتربويبطارية البروفيل  -

  1985وفريقه سنة     Schoplerعبارة عن اختبار موجه لتقييم القدرات النمائية لألطفال التوحدييين أعده 

 :، تتميز هذه األداة بالصدق والدقة كونها TEATCHوفق البرنامج التأهيلي المعروف بـ 

 بالقدرات اللفظية للطفل مع امكانية قياس اللغة بصفة مستقلةغير مرتبطة  -

 سهولة التمرير وكون األدوات المستعملة  العاب بسيطة تجذب انتباه واهتمام الطفل -

 عدم ارتباط النتائج بمعيار زمني محدد -

 :سنوات ويقيس المستويات النمائية للجوانب التالية 90 –اشهر  0يستعمل االختبار للفئة العمرية بين 



 األداء /العملي األداء المعرفي /العين و اليد تآزر /الكبيرة العضالت حركة /الدقيقة العضالت حركة /التقليد 

 االرتباط)هي و سلوكية أربع مجاالت يقيس و بندا 43 يضم للسلوك سلم مضي ، كما(اللفظي المعرفي

 .(اللغة /الحسية االستجابات /اللعب /الوجداني

مستويات النجاح والفشل عند تسمح لنا نتائج االختبار برسم بروفيل دقيق للحالة ، والذي ال يكتفي بإعطاء 

الطفل بل مكننا من استخراج القدرات الموجودة الكامنة والتي تسهل لنا عملية بناء البرنامج العالجي 

 درات الحقيقية للطفلبطريقة جد دقيقة ومتكيفة مع الق

  Echelle VINELAND D’ADAPTATION SOCIALEمقياس فينالند للنضج االجتماعي  -

: محاور رئيسية هي  93عبارة عن مقابلة نصف موجهة تجرى مع األولياء بهدف تقيم القدرات الطفل في 

، يسمح هذا المقياس باعطاء معدل العمر االستقاللية في الحياة اليومية/ التواصل / التكيف االجتماعي 

النمائي للطفل وعلى عكس االدوات السالفة الذكر فإن هذا المقياس غير مخصص لفئة األطفال التوحديين 

 ويسمح بمقارنة النتائج بالطفل العادي 

 Evaluation psychomotrice: التقييم النفسوحركي -2

امة والدقيقة ، التناسق والتآزر الحسي الحركي إلى يسمح هذا التقييم باختبار القدرات الحركية الع

 جانب فحص القدرات الحسية ويقوم به أخصائي نفسوحركي

 : التقييم األرطفوني -3

يعتبر هذا االختبار غاية في االهمية حث يسمح باختبار قدرات االتصال اللفظية وغير اللفظية على 

فوني باستعمال عدة روائز تختلف حسب سن المستوين االستقبالي واالنتاجي، يقوم به أخصائي أرط

 .والمستوى اللغوي الطفل 

 



 :خالصة

بناء على العرض السابق والذي تضمن كل ما يتعلق بالعملية التشخيصية الضطراب التوحد بداية 

باألهداف المحققة ، مرور بتحديد المراحل واالنواع ، ووصوال إلى عرض رأهم الوسائل واالدوات 

دى التعقد والتشعب في التناول التشخيصي لهذا االضطراب والذي يتجسد في واقع يمكن أن نالحظ م

 :جوانب أساسية  93ميداني مليئ بالصعوبات والتي يمكن ان تمس 

الذي يوفر كل المعطيات  التكويني األكاديمي: صعوبات مرتبطة بالفاحص تتمثل في الجانبين: أوال

اسابه، اعراضه وأهم االضطرابات المصاحبة له على اختالف النظرية المتعلقة بطبيعة االضطراب، 

والذي يسمح بالتعرف على تقنيات التناول العيادي التطبيقي االكلينيكي االنواع والمستويات، 

في مختلف االوساط العيادية لالضطراب سواء ما تعلق منها بالكشف والتشخيص أو التدخل العالجي 

 وباختالف الجداول المرضية 

والمتمثلة في خصوصيات اضطراب التوحد والذي يعتبر واحدا : صعوبات مرتبطة بالمفحوص : ثانيا

من أعقد االضطرابات النمائية وذلك لتعدد االعراض وتنوع النظريات المفسرة واختالف االضطرابات 

 التوحد يؤثر علىكما أن  التوحديون ليسوا فئة متجانسة في القدرات والخصائصالمصاحبة،  ف

عاقات ، ويصاحب بالجوانب االجتماعية والتواصلية والذاتية  مختلفة، كذلك نجد أن أمراض وا 

التوحد يتشابه مع اضطرابات أخرى مثل أسبيرجر واضطرابات اللغة والنطق واإلعاقة العقلية والسمع 

ش كليفنر ومتالزمة الكروموسوم الجنسي اله -ومتالزمة ريت وانتكاسة النمو ومتالزمة الندو 

 ...ومتالزمة توريت ومتالزمة وليامز وصعوبات الفرط الحركي التكراري والفصام

 صعوبات مرتبطة بأدوات الفحص والتشخيص: ثالثا

وجود غموض وعدم دقة في الكثرة والتباين الكبير في  االدوات المستعملة في مجال التوحد مع 

 الخصائص السيكومترية 



الجزائري والتي تراعي االختالفات والخصوصيات الثقافية نقص االختبارات المكيفة على الوسط 

 .واللغوية خاصة

 


	hamel wahiba.pdf
	االمداخلة ملتقى الاختبارات العقون لحسن (1).pdf
	استخدام النمذجة بالمعادلة البنائية في تقنين الاختبارت والمقاييس في الجزائر.pdf
	برنامج الملتقى.pdf
	بن صافي.pdf
	بن وزة خديجة.pdf
	بوعلاق فاطمة الزهراء.pdf
	بوعود.pdf
	جنن وهيبة.pdf
	حدة يوسفي.docx.pdf
	دبراسو فطيمة.pdf
	ركزة سمير.pdf
	سفاري لبنى المسيلة.pdf
	صابر2.pdf
	ضوابط استخدام معطيات اختبار  الرورشاخ في الممارسة العيادية و البحوث الميدانية.pdf
	فارس زين الدين.pdf
	قاسمي امال.pdf
	مداخلة أ. ديبون.pdf
	مداخلة ابن نويوة.pdf
	مداخلة نسيمة علي تودرت  ملتقى باتنة.pdf
	هلايلي.pdf
	وردة زغيش مداخلة.pdf



