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هدف  هذه الدراية الى التعرف يلى الصع با  التي ت اجه األخصائي النسياني في تطبةق 
 قد ايتعان  الباحثتةن بايتبةان معد من طرفنما ( اليج ن)االختبارا  النسيةة  ذلك في ال يط العقابي 
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 88أخصائةا نسيانةا  العاملةن  بالمؤييا  العقابةة التابعة لمجلس قضاء باتنة  ايترجع  الباحثتان 
 :تم ايتخدام المننج ال صسي التحلةلي  ت صل  الدراية إلى النتائج التالةة.ايتبةانا 

تع د  العقابةةاألخصائي النسياني ةعاني صع با  في تطبةق االختبارا  النسيةة داخل المؤييا   .1
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 الصعوبات التي تواجه االخصائي النفساني في تطبيق االختبارات بالمؤسسات العقابية 

:مقدمة  

  

يعتبر علم النفس العيادي من أهم تخصصات علم النفس، نظرا لدوره الكبير في عالج المشكالت 
التكيفية واألمراض النفسية واالضطرابات السلوكية، فهو يهدف إلى إيجاد طرق مالئمة تساعد العميل على تغيير 

وباعتباره ميدانا نظريا وتطبيقيا . التكيفية مع المحيطغير المرغوبة، ورفع مهاراته  هسلوكياتمشاعره أو أفكاره أو 
وكفاءته من جهة، وكذا توفر المحيط المهني والتقنيات التي  في نفس الوقت، فإنه يقوم أساسا على مهارة العيادي

 .تساعده على أداء مهامه

نها تمثل يضم ميدان القياس النفسي مدى واسعا من االختبارات النفسية تشترك في مجملها في كو  
يستخدم األخصائي هذه التقنيات . وضعيات مقننة تسمح بمراقبة أداء المفحوص، والذي على أساسه يتم تقييمه

وتخضع االختبارات النفسية لشروط الموضوعية والصدق والثبات . للحصول على بيانات أكثر دقة وموضوعية
غير لفظية الوسائل التي تسمح بالتعرف على مستوى تمثل فئة االختبارات العقلية سواء كانت لفظية أو . والتقنين

الذكاء، وتمثل اختبارات الشخصية منها فئة الروائز اإلسقاطية، الوسائل التي تدرس السير النفسي للفرد وما 
يتضمنه من سياقات معرفية وميكانيزمات دفاعية وحاالت انفعالية من قلق وانقباض وميول عدوانية أو جنسية، 

 . مل مع التهديدات الذاتية والمحيطيةوكيفية التعا

هناك من يعتقد أن االختبارات النفسية لوحدها قادرة على إعطائنا كل ما نحتاجه من معلومات عن حالة 
صحيح أن هذه الوسائل مقننة وأظهرت فعاليتها في التشخيص، . ما، وهذا من وجهة نظرنا وهم ال بد أن يصحح

التي يكون األخصائي على دراية معمقة بها من حيث التطبيق والتنقيط لكن ال تحقق ذلك إال في الحاالت 
وباإلضافة إلى هذا، فإننا نلح على أهمية التدرب على بناء المالحظات ومعرفة رصدها، ذلك أن . والتحليل

يتم  وكثيرا ما. استخدم االختبارات النفسية بصورة عشوائية ال يعد مسلكا علميا، وينم عن استخفاف بالمفحوصين
تسويق واستخدام االختبارات النفسية في مجتمعنا تماما كما تسوق وتستخدم مختلف السلع األخرى المستوردة من 

تحتاج أغلب االختبارات . الخارج، وهذا في نظرنا مسلكا غير جاد، خصوصا لما يتعلق األمر بالطبقة المثقفة
جامعية المتخصصة، ليتم بعد ذلك تكييفها مع النفسية ألن تدرس من طرف فرق البحث في مختلف المخابر ال

تقان العمل بها  .  خصوصيات المجتمع الجزائري، وحينها تصبح ناجعة عند استعمالها بعد التدرب عليها وا 

 

 الجانب النظري
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:االختبار النفسي:اوال

  

بعض عدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية عبارة عن مجموعة منظمة من مثيرات أ: النفسي تعريف االختبار
  . العمليات العقلية أو السمات المعينة في شخصية أو دراسة شخصية ككل في مختلف جوانبها الديناميكية

  :ن التعريفات األجنبية لبعض المفكرين والفالسفة نجد مثال مكما نجد أيضا العديد 
وقصد بعينة من السلوك أن االختبار )عينة من السلوكمقياس موضوعي مقنن ل( االختبار انه تستازي عرفا ان

النفسي يقوم على مالحظة وقياس عينة صغيرة جيدة االنتقاء من سلوك الفرد فإذا أراد السيكولوجي أن يختبر 
محمد عبد السالم .) يفحص أداء هذا الطفل في عينة ممثلة من الكلمات واأللفاظ :المحصول اللفظي للطفل مثال

  .(0691،احمد 

مجموعة من الظروف المقننة أو المظبوطة تقدم بنظام معين (ب النفسيفقد عرف االختبار انجلش اما 
 ( 0669 ،فيصل عباس) (للحصول على عينة ممثلة للسلوك

 .مقننة أنها األساسية ميزتها معينة سلوكية لظاهرة تكميمية وصفية أداة أنه االختبار  محمود ويعرف بوسنة
 (7112،بوسنة محمود )

  : أما شروط االختبار الجيد يمكن توضيحها كما يلي
أن يتوفر االختبار قدرا من اإلجراءات التي تبعده عن ذاتية الفاحص  أي :bjectivityO الموضوعية -0

 . والمفحوص أي عند تطبيق االختبار على المفحوص الواحد أن يتوصل لنفس النتيجة
عليها بالموثوقية التي تعني الثبات أو الدقة أي مدى دقة النتائج أو كما يصطلح : :reliabilityالثبات -7

  :منها متعددة بطرق تالثبا التي تم الحصول عليها ويتم حساب
 .طريقة التجزئة النصفية *  
 .طريقة إعادة االختبار *  
 .طريقة الصور المتكافئة *  

 .عدة مرات إجراء االختبارفالثبات إذن استقرار الدرجات التي يحصل عليها األفراد في 
يعني أن االختبار يقيس ما ينبغي قياسه فعال مثال االختبار الذي صمم ليقيس الذكاء  : alidityVالصدق  -3

  .يقيسه هو وال يقيس التذكر
  .أما عن عالقة الصدق بالثبات فان االختبار يكون ثابتا لكن ليس بالضرورة صادقا

 .وحدات االختبار لعناصر الشيء المراد قياسهأي شمول   :والتمثيل الشمول -4
 .االختبار السهل الذي ال يظهر الفروق ال يعد مقياسا صالحا واالختبار الصعب كذلك :زعلى التميي القدرة -5
  (3102دربال آمال)
 

 :العيادي النفساني األخصائي:ثانيا
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 في السيكولوجية والفنيات النظرية األسس يستخدم مهني النفساني،هو األخصائي أيضا ويسمى العيادي 
. المفحوص لدى المرض و النفسية الصحة لمستوى الدقيق الفهم أجل من العالج و التشخيص و الفحص ميدان
 واالهتمام اآلخرين مع فعالة عالقات إقامة على القدرة هي فيه تتوفر أن يجب التي الخصائص ومن

 الذات واحترام المهنية بالكفاءة التمتع وأخالقياتها،وكذا المهنة معايير المهنية،واحترام بالمسؤولية بهم،واإلحساس
.االنفعالي والضبط واإلخالص التعاطف،واألمانة على بالقدرة التمتع على وفهمها،عالوة

  

هووو الشووخص الووذي نشوواطه المهنووي يمووارس فووي إحوودى مجوواالت علووم الوونفس، وعلووم الوونفس تعلوويم صووعب و 
المعوارف الواسوعة النظريوة والتطبيقيوة، كوذلك القودرة علوى الوتفهم و التقوارب اللوذان  يتطلب من الذي يمارسه تطبيوق

 .يسمحان له بإقامة عالقة حقيقية مع اآلخر، وفهم تصرفاته وسلوكه

واألخصووائي النفسوواني يشووارك فووي التشووخيص والمقووابالت واالختبووارات أو فووي تطووور الشخصووية المسوواندة،  
 (Sillamy ,n) . شاطات في الوقاية، اإلعالم، والبحث والتكوينالعالج النفسي كما لديه أيضا ن

 اإلعداد يتضمن. التطبيقي واإلعداد النظري اإلعداد هما متكاملين أساسين على قائم العيادي تكوينو 
 معرفة مع بالتوازي السلوكية، واالضطرابات النفسية األمراض يخص فيما الضرورية المعلومات معرفة النظري
 الفحص ركيزة سبق،باعتباره عما أهميةل يق ال والتقني المنهجي الجانب. للفرد والسوي الطبيعي النمو مسار
. البحث في أساسية وحدات أنها حيث واإلحصاء،من النفسي القياس على التعرف إلى والتشخيص،إضافة النفسي

 صورة أخذ قصد المرضية بالحاالت المباشر واالتصال بالميدان االحتكاك إلى يهدف فهو التطبيقي اإلعداد أما
 التطبيقي التكوين يكون ولكي (7116،رضوان زقار ). معها التعامل وكيفية النفسية االضطرابات عن ملموسة

 خالل من غالبا التطبيقي اإلعداد يتم. العالية والمهارة الخبرة ذوي من مختصين إشراف تحت يتم أن مثمرا،يجب
 وأخصائي عقلي وطبيب عام مشرف،وطبيب نفساني أخصائي من يتكون طبي فريق إلى األخصائي انضمام
 بالوقائع وربطها النظرية معارفه إثراء على ألخصائي يحرصا المهني التدريب إطار وفي. مهني ومرشد اجتماعي
 إلى الحقا يفضي وما وه العيادية والممارسة التدريب على يركز من العلماء من ،هناك لإلشارة. الميدانية
 البحث على التدريب تشجيع على يركزون الذين العلماء من آخر ،وفريق (.Psy.D)النفس علم في الدكتوراه
 البحث على فيها التركيز يتم التي التقليدية (.Ph. D)الفلسفة دكتوراه إلى الحقا مايؤول المنهج،وهو ومهارات
 )0661عبدالمعطى،  حسن)واألكاديمي العلمي

 يقوم العلمي،فإنه الصعيد على. مهام بعدة يضطلع األخير هذا ،فإن العيادي  إعداد منطلق من 
 الذي والدوريات،األمر الملتقيات في الدراسات هذه نتائج ع اهتمامه،والكشف بميدان المرتبطة النفسية بالبحوث

 تعود عاتقه ،فعلىالميداني الصعيد على أما. وتحصيلها العلمية المعرفة إنتاج في ويساهم النظري الميدان يثري
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 البشري الكائن بماهية معمقة معرفة خالل من إال هذا  اليتأت. والعالج الوقاية أو واإلرشاد التشخيص مسؤولية
 والعالج الفحص تقنيات أهم على التدرب المرضي،وكذا النفس علم يميدان ف المتشعبة النمو،والتجربة وقوانين
 (Samai_haddadi.1998). المهنة بأخالقيات اإللتزام إطار في طبعا كله تقنية،وهذا كل وثغرات مزايا ومعرفة

 ،ومراكز ،والسجون الشباب ،ودور كالمستشفيات مختلفة مؤسسات في كممارس دوره النفساني األخصائي ويؤدي
دور العجزة يتوزع العياديون في مجتمعنا في مختلف مصالح المستشفيات ،و و  .البحث ومراكز اإلدمان مكافحة

 .الخ...كذا المؤسسات العقابية  ورعاية الصم والمكفوفين و

لقد أصبحت مؤسسات اإلصالح، واألحداث والمنحرفين  :دور األخصائي النفساني في المؤسسات العقابية
جراء المقابالت معهم لمعرفة دوافعهم، وفهم  تعتمد على األخصائي النفساني في دراسة حاالت الجانحين مثال وا 

وأنواع الصراعات التي يعانون منها، ويقوم األخصائي النفساني بكتابة التقارير الخاصة بتلك الحاالت مشكالتهم 
(7711حامد عبد السالم زهران ، ) .مع تقديم االقتراحات والتوصيات

  

عادة التربية والسيما المواد رقم أما بالنسبة لدور األخصائي النفساني حسب  و ما  67قانون تنظيم السجون وا 
 :يليها منه، والتي تنص على وضع األخصائي النفساني تحت سلطة مدير المؤسسة، كما يكلف بما يلي 

 .و متابعة مجموعة من النزالء من الناحية النفسية 

 .و التعرف على شخصية كل واحد من النزالء 

 .إيجابيا   و السعي إلى التأثير في النزالء

 .ية والعائلية و مساعدة النزالء على حل مشاكلهم الشخص

 .و اإلشراف على التعليم والتكوين المهني وكل األنشطة الثقافية والرياضية 

 .تكييف جميع التدابير الرامية إلى إعادة تأديب المحكوم عليهم   و العمل على

 .و االلتزام بحضور اجتماعات لجنة الترتيب والتأديب 

 .يتم االستفسار حوله و تقديم التفسيرات الالزمة بشأن أي نزيل يمكن أن 

و إمكانية تقديم اقتراحات باإلفراج المشروط، أو االلتحاق بورشة خارجية، أو االستفادة من عطلة لصالح أي نزيل 
 .يرى بأن ذلك من مصلحته 
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(2282امزيان الوناس ) .و مسك ملف شخصي لكل نزيل قدم له العالج النفسي 

  

 المؤسسات العقابية في الجزائر:ثالثا 
 :تعريف المؤسسة العقابية في القانون الجزائري/ 0

عادة اإلدماج االجتماعي للمسجون المؤسسة العقابية بأنها مكان للحبس تنفذ فيه  يعرف قانون تنظيم السجون وا 
 .وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، واألوامر الصادرة عن الجهات القضائية واإلكراه البدني عند االقتضاء

المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة، يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض االنضباط وتأخذ 
 .وبإخضاع المحبوس للحضور والمراقبة الدائمة

تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء المؤسسة العقابية إلى استعمال 
 (.2005 ق ت س 75م )المعتادة وعلى شعوره بالمسؤولية اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه أساليب الرقابة 

إذن المؤسسة العقابية هي تلك األماكن التي تقوم السلطة العامة بإنشائها خصيصا لتنفيذ العقوبات السالبة 
ض الحاالت القانونية للحرية على المحكوم عليهم بها، كالسجن والحبس واالعتقال وهو ما يمس المتهمين في بع

 الخ...ويطلق عليها تسميات مختلفة كالسجون، مؤسسات إعادة التربية، إصالحيات

 :تصنف المؤسسات المغلقة والمراكز المختصة إلى :تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة/ 7   

 :وتصنف الى مايلي:المؤسسات  - أ
 0بعقوبة الحبس لمدة تفوق وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا  :مؤسسة إعادة التأهيل 

سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم عليهم معتادي اإلجرام والخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم 
 .عليهم باإلعدام

 بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة الستقبال المحبوسين  :مؤسسة إعادة التربية
سنوات، ومن بقي منهم ( 0)ة تساوي أو تقل عن خمس مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحري

 .سنوات أو اقل والمحبوسين إلكراه بدني 0النقضاء عقوبة 
 بدائرة اختصاص كل محكمة، وهي مخصصة الستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم  :مؤسسة الوقاية

م النقضاء عقوبتهم ، ومن بقي منه(7)عليهم مؤقتا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين
 .سنتان أو اقل والمحبوسين إلكراه بدني

 :المراكز المختصة  -ب
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 مخصصة الستقبال النساء المحبوسات مؤقتا والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة  :مراكز متخصصة للنساء
.سالبة للحرية مهما تكن مدتها والمحبوسات إلكراه بدني

  

 سنة، المحبوسين  81مخصصة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم عن :مراكز متخصصة لألحداث
 (.2005 ق ت س 71المادة )مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها 

 :أساليب رعاية المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية /3

 الهدف الرقابي. 
 الهدف اإلنساني. 
 الرعاية الصحية. 
 التعليم والتكوين. 
 (0611علي عبد القادر القهوجي ) .التهذيب الديني 

 :الدراسة  إشكالية

لم تعد مهمة المؤسسة العقابية هي احتجاز السجين خلف األسوار لقضاء فترة العقوبة المحكوم عليه 
بها، بل أصبحت تلك المؤسسات وسيلة من الوسائل الفعالة في تأهيل السجين علميا ومهنيا ورعايته صحيا 

ايش مع المجتمع، يعمل بهدف أن يعود للمجتمع شخصا صالحا لم يرتدع بالعقوبة فقط بل أصبح مؤهال للتع
على الحفاظ على قيم المجتمع وأمن اآلخرين، وقد اتبعت إدارة المؤسسات العقابية الوسائل العلمية إلصالح 

 إصالحالسجين نفسيا وتأهيله للحياة الكريمة بعد قضاءه فترة العقوبة وخروجه من السجن ،ولهذا اعتمدت سياسة 
ين العياديين في مختلف المؤسسات العقابية بغية التكفل النفسي بنزالء النفساني األخصائيينالسجون الى توظيف 

 .هذه المؤسسات 

 له تسمح التي الوسائل بتطبيق األخصائي ،يكتفي والتصنيف التشخيص إلى الهادف النفسي الفحص إطار في 
 اختبارات على التركيز يمكن المعرفية القدرات بفحص األمر يتعلق عندما. الحالة بشأن ودقيق شامل بتحصيل
 وانفعالية نفسية بقضايا المشكل يرتبط عندما أما. كوفمان واختبار وكسلر كاختبارات العقلية والقدرات الذكاء
 في. الرورشاخ كاختبار إسقاطية، أو موضوعية كانت سواء الشخصية اختبارات بعض نقتصرعلى أن فيصح

 خاصة، أدائية لوظائف دقيق فحص أمام نكون عندما البسيطة االختبارات بعض نقتصرعلى أن حين،يمكن
 بين الدمج األمر يتطلب قد الشامل الفحص وضعيات في(. Rey)ري أوشكل( Khos) كوس مكعبات كاختبار
 .تقنية كل وحدود بأبعاد مسبقة معرفة بعد السابقة النفسية االختبارات أصناف مختلف
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 بنجاعة كلها تطبيقها إمكانية عدم في تكمن االختبارات هذه منها تعاني التي المشكالت أهم من أن بيد
داخل المؤسسات  أنواعهاالنفساني تطبيق االختبارات النفسية بجميع  خصائياألصعبت على  أسبابكاملة لعدة 

.العقابية 

  

تطبيق االختبارات النفسية داخل المؤسسات العقابية  فيصعوبات النفساني  األخصائيتواجه  فهل -
 ؟،والى ما تعود هذه الصعوبات 

 السن والجنس والمستوى التعليمي والخبرة؟:وهل تختلف هذه الصعوبات حسب متغيرات -

  :الدراسة أهمية

  خاصة العامل بقطاع السجون النفساني األخصائيقلة الدراسات التي تناولت . 
    السجونبقطاع المعيقة لعمله  األسباب إلىاألخصائي النفساني  لفت إنتباه. 
     المساهمة في البرامج التي تسعى إليها المديرية العامة إلدارة السجون بالتنسيق مع هيئات ومنظمات

اساسها التشخيص عن عالمية الى التقليل من ظاهرة العود وذلك بدراسة حالة المسجون دراسة علمية 
 .  طريق االختبارات

 :أهداف الدراسة  
 تطبيق االختبارات النفسية  أثناءالنفساني  األخصائيهدفت هذه الدراسة الى تحديد الصعوبات التي يواجهها 

 .بالمؤسسات العقابية
 :فرضيات الدراسة

النفساني اثناء تطبيق االختبارات داخل المؤسسات  األخصائينتوقع ان تكون الصعوبات التي تواجه  .8
 .العقابية عالية

النفساني اثناء تطبيق االختبارات داخل المؤسسات  األخصائيالصعوبات التي تواجه  تعودنتوقع ان  .7
 .الى طبيعة الوسط العقابي والى المفحوصالعقابية 

 

هي التي تواجه صعوبات اكثر بين افراد العينة في تطبيق  األقلنتوقع ان تكون فئة ذوي الخبرة  .0
 .االختبارات داخل المؤسسات العقابية 

تكون نسبة فئة صغار السن هي التي تواجه صعوبات اكثر بين افراد العينة في تطبيق نتوقع ان  .7
 .االختبارات داخل المؤسسات العقابية 
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العينة في  أفرادتكون نسبة المنتسبين للدراسات العليا  هي التي تواجه صعوبات اقل من بين  أننتوقع  .0
 .تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية 

العينة  في تطبيق االختبارات داخل  أفرادبين  أكثرهي التي تواجه صعوبات  اإلناثتكون نسبة  أننتوقع  .0
 .المؤسسات العقابية 

:مصطلحات  الدراسة 

  

عبارة عن مجموعة منظمة من مثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية بعض : النفسي االختبار -
أو دراسة شخصية ككل في مختلف جوانبها العمليات العقلية أو السمات المعينة في شخصية 

 .الديناميكية
عادة اإلدماج االجتماعي للمسجون المؤسسة العقابية  :المؤسسة العقابية - يعرف قانون تنظيم السجون وا 

بأنها مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، واألوامر الصادرة عن الجهات 
 .عند االقتضاء القضائية واإلكراه البدني

 و الفحص ميدان في السيكولوجية والفنيات النظرية األسس يستخدم مهني هو :النفساني األخصائي -
 .المفحوص لدى المرض و النفسية الصحة لمستوى الدقيق الفهم أجل من العالج و التشخيص

 

 :الجانب التطبيقي
 ألنه األنسب للدراسةاستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي  :منهج الدراسة. 
 األخصائيين النفسانيين العاملين بالمؤسسات العقابية: مجتمع الدراسة. 
 األخصائيين النفسانيين العاملين بالمؤسسات العقابية التابعة لمجلس قضاء باتنة:عينة الدراسة. 
 ويحتوي على ما يلي من طرف الباحثتينتم تصميم استبيان  :الدراسة أداة: 
 .الخبرة، المستوى التعليمي، الجنس، السن :وشملت بيانات شخصية وهي: ديمغرافيةمتغيرات  -
 :هيتتوزع على ثالث محاور  :عبارة 01و  -

 .بالمفحوصتعلق ي :لالمحور األو
 .بالفاحصتعلق ي :المحور الثاني
- المؤسسة العقابية–مكان التطبيق تعلق بي:ثالمحور الثال

 قصدية نفساني اختيروا بطريقة أخصائي 74طبق على عينة قوامها .الو  نعموكانت اإلجابات تتضمن بديلين فقط 

هذا من بوين صوعوبات البحوث وهوو تخووف األخصوائيين مون اإلجابوة علوى االسوتبيان ).استبيانا  00وتم استرجاع 

 (نظرا لطبيعة العمل
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 خصائص العينة: 
 

 :توزيع مفردات الدراسة وفقا للسن( 0)يوضح الجدول رقم :  السن - أ
 

  

سنة وتمثل  (40_05)كانت أعمارهم تقع بين  81.8%  أي  فردا 9نالحظ من الجدول أعاله أن من العينة 
 .سنة( 50_40)كانت أعمارهم تقع بين 18.2% من العينة أي  يندفر وأن ،أكبر نسبة بالنسبة للعينة ككل

 

 :للخبرةتوزيع مفردات الدراسة وفقا ( 17) يوضح الجدول رقم  :الخبرة -ب

 
 

العينة أي من  فردينوأن  ،ذوي خبرة متوسطة  81.8%من العينة أي  افراد 9نالحظ من الجدول أعاله أن 
 .ذوي خبرة عالية  %18.2

 

 :للجنستوزيع مفردات الدراسة وفقا ( 3)يوضح الجدول رقم :  الجنس -ج

 %النسبة المئوية  التكرار فئة العمر

(31_41) 6 81.8 

(41_50) 7 18.2 

 % 100 00 المجموع

 %النسبة  التكرار الخبرة  

  (0_10 ) 9 81.8 

(10 _20) 2 18.2 

 011 00 المجموع

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس

 %54,5 9 اناث
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افراد من   5وأن ,  وهي النسبة االعلىمن االناث  % 54,5من العينة أي  افراد 9نالحظ من الجدول أعاله أن 
 . هم ذكور وهي النسبة االقل % 45,5العينة أي 

 

 :للمستوى التعليميتوزيع مفردات الدراسة وفقا ( 4)يوضح الجدول رقم :  المستوى التعليمي-د

 

 
من حاملى شهادة ليسانس في علم النفس العيادي  % 63,6من العينة أي  افراد 2نالحظ من الجدول أعاله أن 

 . ادة الماجستير وهي النسبة االقلهم من حاملي شه % 36,4العينة أي افراد من   7وأن ,  وهي النسبة االعلى

 المعالجات اإلحصائية:  
 spssنظام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعيةمن اجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثتين    

  t testالمتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ، :التالية اإلحصائية واألساليب  18

 

 

 

 : عرض وتحليل نتائج الدراسة

 %45,5 5 ذكور

 % 100 00 المجموع

 %النسبة المئوية  التكرار المستوى التعليمي

 %63,6 2 ليسانس 

 %36,4 4 ماجستير

 % 100 00 المجموع



 ختبارا  النسيةة   االجتمايةة   المننةةمخبر بنك اال                                    .جامعة الحاج لخضر باتنة
 

12 
 

.نتائج الدراسة وفقا لترتيب فرضيات الدراسة  عرضويمكن 

  

نتوقع ان تكون الصعوبات التي تواجه االخصائي النفساني ومفادها : عرض نتائج الفرضية االولى-1
تفوق المتوسط الحسابي االفتراضي المساوي  اثناء تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية عالية

 .6للقيمة 

 .المتوسط الحسابي االفتراضي و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري(  05)يوضح الجدول رقم 

 المتوسط االفتراضي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
14,18 2,44 9 

و المتوسط  2,44يساوي و االنحراف المعياري 14,18يساويالمتوسط الحسابي  أننالحظ  أعالهمن الجدول 
 .7 االفتراضي

 

النفساني اثناء تطبيق  األخصائيالصعوبات التي تواجه  تعودنتوقع ان  :عرض نتائج الفرضية الثانية-2
 .الى طبيعة الوسط العقابي والى المفحوصاالختبارات داخل المؤسسات العقابية 

 ة للمحاور الثالثالحسابي اتالمتوسط(  06)يوضح الجدول رقم 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0.68 5.54 صعوبات متعلقة بالمفحوص:7المحور 

 1.55 3.27 صعوبات متعلقة بالفاحص 2المحور 

صعوبات متعلقة بمكان  3المحور 

 التطبيق

5.36 1.02 

 

و   5.36و  5.54متساوية تقريبا  2و  1من خالل الجدول اعاله نالحظ المتوسطات الحسابية للمحاور 
 3.27المساوي ل  2على التوالي وهي اكبر من المتوسط الحسابي للمحور 1.02و 0.68بانحراف معياري 
 .1.55بانحراف معياري 

 أكثرهي التي تواجه صعوبات  األقلتكون فئة ذوي الخبرة  أننتوقع  و مفادها:الثالثةعرض نتائج الفرضية  -3
 .العقابيةالعينة في تطبيق االختبارات داخل المؤسسات  أفرادبين 

 :  قيمة ت( 01)رقم  يوضح الجدول

 مستوى الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الخبرة
 14,77 سنة(70-7)فئة 

11,50 
2,27 
0,70 

دالة عند  غير0,5 0,33
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70)فئة

- 

 هذا المستوى سنة(20
 

 .غير دالةقيمة وهي   0,33قيمة ت تساوي  أننالحظ  أعالهمن الجدول 

 

نتوقع ان تكون نسبة فئة صغار السن هي التي تواجه صعوبات و مفادها : رابعةعرض نتائج الفرضية ال-4
 .اكثر بين افراد العينة في تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية 

 :قيمة ت( 08)يوضح الجدول رقم 

 مستوى الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي السن
 سنة(40-30)فئة 

 سنة(50-40)فئة
15 

10,5 
1,65 
2,12 

دالة عند غير 0,55 0,36
 هذا المستوى

 .غير دالةوهي قيمة   0,36من الجدول اعاله ان قيمة ت تساوي نالحظ 

نتوقع ان تكون نسبة المنتسبين للدراسات العليا  هي التي و مفادها : خامسةالعرض نتائج الفرضية  -5
 .االختبارات داخل المؤسسات العقابية تواجه صعوبات اقل من بين افراد العينة في تطبيق 

 :  قيمة ت (07)يوضح الجدول رقم 

 مستوى الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى التعليمي
 ماجستير
 لسانس

13,75 
14,42 

3,20 
2,14 

دالة غير  0,68 0,42
 عند هذا المستوى

 .غير دالةوهي قيمة   0,42من الجدول اعاله ان قيمة ت تساوي نالحظ 

نتوقع ان تكون نسبة االناث هي التي تواجه صعوبات اكثر و مفادها : سةسادالعرض نتائج الفرضية  -6
 .بين افراد العينة  في تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية 

 :  قيمة ت (70)يوضح الجدول رقم 

 الداللةمستوى  ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس
 ذكور
 اناث

13,8 
14,5 

3,27 
1,76 

دالة غير  0,09 3,48
 عند هذا المستوى

 .غير دالةوهي قيمة   3,48من الجدول اعاله نالحظ ان قيمة ت تساوي 

 :مناقشة النتائج
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النفساني في قطاع السجون يعاني  األخصائي أننجد  ج الموضحة في الجداول السابقةمن خالل النتائ
اي من المتوسط الحسابي االفتراضي  اعليحيث المتوسط الحسابي من صعوبات في تطبيق االختبارات النفسية 

.و هذا واضح من خالل عدم تطبيق االختبارات بصورة مستمرة من طرفهم.ان الفرضية االولى تحققت

  

( الوسط العقابي)متعلقة بالمفحوص و مكان التطبيق  األخصائيكما نالحظ ان الصعوبات التي يعاني منها 
خصوصيات  إلىو هذا قد يرجع اي ان الفرضية الثانية تحققت حسب االستبيان المطبق في هذه الدراسة 

 .النفساني األخصائيمن حرية عمل  أحياناالمطبقة فيها والتي تحد  والقوانين المؤسسات العقابية

الفرضيات الثالثة  أن أيكما نالحظ انه ال توجد فروق متعلقة بالسن و الجنس و الخبرة و المستوى التعليمي 
النفساني على هذا االستبيان  األخصائي إجابات أن إلىيعود هذا قد  و .والرابعة والخامسة والسادسة لم تتحقق 

عن المثالية البحث  أيالتي تمسه  اإلجاباتتجنب محرفة بسبب قدرته على فهم المغزى من االستبيان و بالتالي 
.  

 

 :االستنتاجات

 :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحثون ما يلي 

 النفساني يعاني صعوبات في تطبيق االختبارات النفسية داخل المؤسسات العقابية األخصائي -1

 .تعود الى المفحوص والى الوسط العقابي

  .توجد فروق حسب االستبيان متعلقة بالجنس و السن و الخبرة و التكوين ال -2

 :  التوصيات 

 :مايليب تانوصي الباحثتفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها 

 .جال العقابي متطوير البحوث وتشجيع البحث في ال -0
 .خصوصيات مثل هذه المؤسسات في تكوين األخصائي النفسانيضرورة التركيز على  -7

 .صعوبات التشخيص إجراء دراسة مشابهة في تحديد  -3

 .فتح قطاع السجون على الجامعة من اجل ترجمة ،تقنين وتكييف االختبارات -4

 .إجراء دورات تدريبية لفائدة األخصائيين النفسانيين حول االختبارات النفسية -5

 

 :عـالمراج
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 ميدانية دراسة القابالت لدى المهني الضغط لتشخيص WOCCQاختبار  تقنين :3102دربال  آمال .0

التنظيم قسم  و العمل النفس علم غير منشورة في ماجستير ، رسالةالعاصمة الجزائر و وهران بمدينتي
 -ورقلة – مرباح قاصدي العلوم االجتماعية جامعة

الجامعية،  المطبوعات ،ديوان-األساسية المبادئ-القياسي النفس علم( :7557)محمود بوسنة .7
 .الجزائر

.، القاهرة، دار قباء، القاهرةعلم النفس اإلكلينيكي :(8991)مصطفى عبد المعطىحسن  .3

  

 ،مجلة دراسات، االتصال في التقنيات االسقاطية، الوضعية الصدمية نموذجا :(7559)رضوان زقار  .4
 .7551، 85العدد 
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 .مكتبة النهضة المصرية القاهرة 8ط القياس النفسي والتربوي(:8905)محمد عبد السالم احمد  .2
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 .لألشغال التربوية
األخصائي النفساني الممارس في الوسط العقابي بين أخالقيات المهنة و  :(2212) أمزيووانونواس  .6
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 المداخلة+استمــارة المشاركــة في اليوم الدراسي 

 . بوضياف نوال/ بن خرور خير الدين : اسم المشترك

 . جامعة المسيلة /جامعة باتنة : مكان العمل
 (.00007) 999070777:الهاتف النقال

n_boudiaf2010@yahoo.comالبريد االلكتروني 
 . 08000يلة بريد الحضنة المس 780ب رقم .ص: العنوان البريدي
 .الثاني :  محور المداخلة
 العلميفي البحث  مقياس نفسي وتصميم متطلبات استخدام        : عنوان البحث

  -التوافق المهني اختبارعلى سيكومترية دراسة -                              
 :الملخص

بحيةث تةم اختيةار  مقيـاس نفسـي ميموتصـ اسـتخداملمت لبةا  سةيكومترية ال النظرةهذه الدراسةة تنةدرض ضةمن ر ةار 
: المتةةةرجم مةةةن اينجليىيةةةة رلةةةى العربيةةةة مةةةن قبةةةل ( buckingham)لمةةةاركو  باكنجهةةةام  التوافةةةق المهنةةةيمقيةةةا  

فالدراسةةة   ,لي بةق علةى معلمةةي مةدار  بلديةة باتنةة كمرتكةىا  لهةذه الدراسةة, محمةد شةحاتر ربية  /األسةتاذ الةدكتور 
 أي لةةىا  و اسةةتخدامها  ومت لبةةا  ى  األدوا  المسةةتخدمة فةةي البحةةث ونتا جهةةافةةي الواقةة  اتجهةة  لتسةةل  الضةةو  علةة

 .والتربوي  االجتماعيالقيا  د من هذه القضايا و المشكال  في مدى يمكن الح
 :صيغ  التساؤل العام    حيث, وللوصول رلى ذلك تم  االعتماد على المنهج الوصفي المال م لهذه الدراسة 
لى أي مةةةةدى المقيةةةةا  أو االختبةةةةار النفسةةةةي  و  وتصةةةةميم مةةةةاهي مت لبةةةةا  اسةةةةتخدام *  رخصا صةةةة مسةةةةتوى يقبةةةةلا 

  السيكومترية 
معلمةةي مةةدار  : لمجتمةة  البحةةث  فةةردا 70عينةةة عشةةوا ية تصةةل رلةةى تةةم االعتمةةاد علةةى  وللوصةةول رلةةى ذلةةك     

ب القةيم المتعلقةة بمختلةف وحسةا,ثم تفريغ البيانا  في الجةداول,يلدية باتنة  وبعد استرداد االستبيانا  لعينة البحث
وانحةةراف ,متوسةة  حسةةابي:باسةةتعمال أسةةاليب رحصةةا ية مختلفةةة مةةن ,جوانةب المتييةةرا  األساسةةية والفرعيةةة للبحةةث 

 , spssمعامال  الثبا  والصدق عن  ريق الحىمة ايحصا ية .معياري  ونسية م وية ومعامل ارتبا 
مت لبةةا  اسةةةتخدام مقيةةا  نفسةةي بةةالتركيى علةةةى راعةةاة مةةن م تؤكةةةدتةةم التوصةةةل رلةةى نتيجةةة عامةةة   وفةةي النهايةةة 

وأنر البد من وجةود لليةا  .عند اختيار أو بنا  االختبارا  والمقايي  (  الصدق والثيا  )الخصا ص السيكومترية
لتفعيل أساسةيا  بنةا  المقةايي  و االختبةارا  العاليةة الصةدق والثبةا  والحساسةية  بالبحةث عةن هةذه العوامةل مةن 

  ضوعية في القيا  بعيدا عن االخ ا  المساهمة في ىيادة حدة مشكال  القيا أجل المو 

 
 .  الصدق والثبا  –مشكال  القيا  – استخدام مقيا  نفسي :الكلما  الدالة 

 
 مضمون المداخلة 
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 االشكالية 
قةةةة حةةةول رن البةةةاحثين فةةةي مجةةةاال  العلةةةوم االجتماعيةةةة واالنسةةةانية يسةةةعون للحصةةةول علةةةى معلومةةةا  وبيانةةةا  دقي

سةةتخدم البةةاحثون عةةددا مةةن وفةةي سةةبيل الحصةةول علةةى تلةةك البيانةةا  أو المعلومةةا  ي,مختلةةف الظةةواهر السةةلوكية 
 ..االختبارا  والمقايي  وقوا م المالحظة وقوا م التقدير ومقايي  التقدير وغيرها : األدوا  البحثية

لمتييةةةرا  البحثيةةةة المتعلةةةق بمشةةةكلة البحةةةث  وهةةةي اختيةةةار األداة المناسةةةبة ل-تواجةةةر البةةةاحثين-وهنةةةا تظهةةةر مشةةةكلة 
وخصةةا ص كةةل , وهةةذا مةةن من لةةق عةةدم رلمةةام الباحةةث بدرجةةة كافيةةة بنظريةةة القيةةا  وبةة نوا  المقةةايي  المتاحةةة 

مقيا  وما ين وي عليةر من مىايا وما يؤخةذ علير من عيةوب ودرجة الةثقةة والمصداقية الكةافية فةي المقةايي  التةي 
 عةةةةن عةةةةةدم مقةةةةةدرة الباحةةةةةث علةةةةى بنةةةةةا  المقةةةةةايي  و اسةةةةتخدامها للحصةةةةةول علةةةةةى البيانةةةةةا  فضةةةةةال, يةةةةتم اختيارهةةةةةا

وأيضا  بيعة المفاهيم السلوكية وما تن وي علير من الجانب النظري ومدى رمكانية قياسها ؛علةى اعتبةار ,الالىمة
التةةي تشةةتمل  وبالتةةالي تتنةةو  الخصةةا ص,أن هنةةاك مفةةاهيم عديةةدة مجةةردة وغامضةةة يمكةةن تفسةةيرها مةةن عةةدة ىوايةةا

ومن ثةم فةال يمكةن أن يةتم القيةا  لهةا دون القيةام بتحديةد دقيةق ,األمر الذي يجعل عملية قياسها أمرا صعبا ,عليها
 ...وتعريف واضح ي ارها وبتحديد الخصا ص التي يجب قياسها 

ل األداة األساسية التي ولهذا يعتبر القيا  في حد ذاتر من أحد المشاكل الر يسة التي تواجر الباحثين باعتباره يمث
هةةةةذا ,تمكةةةن الباحةةةث مةةةن تةةةوفير البيانةةةا  الالىمةةةة حةةةول الخصةةةا ص والمتييةةةرا  التةةةي تن ةةةوي عليةةةر مشةةةةكلة بحةةةةثر

وكيفيةةةةة ,التةةةةي تتةةةةوافر عليهةةةةا  ,   بايضةةةةافة رلةةةةى نةةةةةو  المقةةةةايي  التةةةةةي يةةةةتم اختيةةةةةارها ودرجةةةةةة الثةةةةةقة والمصداقيةةةةةة 
 .النتا ج التي سيتم التوصل رليهااستخدامها يتوقف عليها دقة وواقعية 

بخصةا ص سةيكومترية جيةدة أوعاليةة ..فبقدر ما تتمت  بر هذه األدوا  سةوا  أكانة  اختبةارا أواسةتبانة أو غيرهةا   
بقةةدر مةةا تكةةون الدراسةةة وتوصةةياتها ذا  قيمةةة ومصةةداقية عاليةةة يمكةةن االعتمةةاد عليهةةا فةةي بنةةا  واتخةةاذ القةةرارا  

 .أن ما بني على خ إ فهو بالضرورة خ   :ان القا من مبدرواألحكام المختلفة وذلك 
ومن هنا ت تي هذه الدراسةة كمسةاهمة متواضةعة فةي رثةرا  أدبيةا  البحةث العلمةي بتنةاول هةذا الموضةو  وتكمةن    

المقيةةةةةا  أو االختبةةةةةار النفسةةةةةي فةةةةةي البحةةةةةث وتصةةةةةميم مت لبةةةةةا  اسةةةةةتخدام مشةةةةةكلة الدراسةةةةةة فةةةةةي التعةةةةةرف علةةةةةى 
لى أي مدالعلمي  و    السيكومترية  رخصا ص يقبل مستوىى ا 

المتةرجم مةن اينجليىيةة رلةى ( buckingham)لمةاركو  باكنجهةام  التوافةق المهنةيبحيث تم اختيار مقيةا       
لي بةق علةى معلمةي مةدار  بلديةة باتنةة كمرتكةىا  لهةذه , محمةد شةحاتر ربية  /األستاذ الةدكتور : العربية من قبل 

 .الدراسة

 

 
 :البحث المعتمدة في هذه الدراسة  ياتاإلجرائي لمتغير  وبخصوص التعريف
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ب نر العملية التي نحدد بواس تها كميةة مايوجةد فةي الشةي  مةن الخاصةية :  نعرف القياس تعريفا إجرئيايمكن أن 
 أو السمة التي نقيسها  

دا  الفةرد أكثةر من األس لة التي صمم  علةى نحةو مةا بهةدف قيةا  أ القول بأن االختبارمجموعةو من ثم يمكن 
مةاركو  )أعةدها(بنةود00) تح  ظروف معينة واالختبار في هذه الدراسة يشةير رلةى مجموعةة البنةود البةالغ عةددها

 وهةةةذا لتقةةةي  ب ريقةةةة غيةةةر مباشةةةرة عينةةةة مةةةن اتجاهةةةا  مدرسةةةي التعلةةةيم (ترجمةةةة محمةةةد شةةةحاتر ربيةةة ( )باكنجهةةةام
 .كومترية لالختبار خصا ص السيوال, (التوافق المهني)االبتدا ي  نحوعملهم 

 من خالل مختلف  رق حسابهما صدق وثبا  األداة و نقصد بها : الخصائص السيكومترية

ذا اتجهنةةةا لتعريةةةف  متوسةةة  مجمةةةو  اتجاهةةةا  المةةةدر  ناحيةةةة الجوانةةةب : رجرا ّيةةةا فنقةةةول ب نةةةر  لتوافـــل الم نـــياوا 
فةةي  -التةةي يحصةةل عليهةةا المفحوصةةون الدرجةةة :المختلفةةة للعمةةل فةةي المؤسسةةة التربويةةة مجةةال الدراسةةة أي يمثةةل 

وبايعتماد على . ترجمة محمد شحاتر ربي  ( buckingham)ماركو  باكنجهام :لمؤلفر  التوافق المهنياختبار 
حالةة رنفعاليةة ريجابيةة أو سةارة ناتجةة عةن : "الةي يقيسةر  المقيةا  ب نةر   التوافةق المهنةيهذا األخيةر الةذي عةرف  
ي بعوامةةل عديةةدة مثةةل الراتةةب وسةةاعا  العمةةل وفةةرص الترقةة التوافةةق المهنةةيفتةةر ويةةرتب  نظةةرة الفةةرد لعملةةر أو لوظي

 والعالقة م  الىمال  والرؤسا  
ومما سبق تظهر أهمية الدراسة الراهنة وقيمتها العلمية بالجم   في اآلن نفسر بين المعالجا   ايحصا ية و 

 .( التوافق المهنيمستويا  )ربويةوالقضايا سوسيو ت(  الخصا ص السيكومترية) السيكومترية
 :  وبعد استعراض الدراسا  السابقة  صيغ التساؤل العام  

 (الصدق والثبا  )الخصا ص السيكومترية ألداة البحث يصل مستوىرلى أي مدى * :التساؤل العام 
وهو مقيا    للمدرسين التوافق المهنياستمارة تتضمن استبيانا لقيا   تم االعتماد على وللوصول رلى ذلك

األستاذ : المترجم من اينجليىية رلى العربية من قبل ( buckingham)الرضا عن العمل لماركو  باكنجهام 
وكذا النصوص ,بعد البحث في الثراث النظري وأدبيا  االختصاص,(0002)محمد شحاتر ربي   /الدكتور 

و ريقة ,بمصدر المقيا   وصفاتر : منها القانونية والتنظيمية المحددة لمختلف المتييرا  خصوصا ما تعلق
 .... و ريقة تصحيحر,ت بيقة 

مةن بةين المدرسةين المختةاريين    مة  م ةالبتهم بكتابةة نق ةة التفتةي    مفحوصةا 70   االسةتبيانا وكان نصةيب 
 .باعتبارها محك خارجي لقيا  الصدق التالىمي, التربوية األخيرة لكل واحد منر 

ثم تفريغ البيانا  في ,استمارة  لعينة البحث70انا  الذي وصل العدد الصحيح منها وبعد استرداد االستبي 
باستعمال أساليب رحصا ية ,وحساب القيم المتعلقة بمختلف جوانب المتييرا  األساسية والفرعية للبحث ,الجداول

االتفاق  كوجران و معامل وانحراف معياري  ونسية م وية ومعامل ارتبا ,متوس  حسابي:مختلفة من 
تبعا لما تقتضير  بيعة وهدف الدراسة  ,, spssمعامال  الثبا  والصدق عن  ريق الحىمة ايحصا ية .كاندال

.. 
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 : بداية نت رق رلى : الجانب النظري للبحث
 : مشكالت استخدام أدوات القياس النفسي-1
ى علةةى  القضةةايا التةةي تمةة  أدوا  ويمكةةن الت ةةرق رليهةةا بةةالتركي,النفسةةي التةةي تواجةةر القيةةا  تعةةدد  المشةةكال   

 : القيا   والتي ذكرتها الكثير من  المراج  والكتب في القيا  النفسي والتربوي من أهمها ما ي تي 

 :ويعود ذلك لعدة عوامل منها 1 :القيا   أداة  عدم دقةقضية -(أ
 .انب اخرى دا ر في بعض االختبارا  التي تقي  جو أمستوى الفرد في جانب معين يؤثر على  -0
مستوى فهم الفرد للتعليما  الخاصة بتنفيذ االختبار اذ قد يستوعب احد المفحوصين التعليما  جيدا فيؤدي  -0

ففاتر   االختبار جرا ر خر اصابر القلق اواض راب بسبب موقفلبينما يضعف ادا  شخص , ادا  حسن
 .استيعاب التعليما  جيدا

 .ى االس لة وما يهدف منهاقوة دافعية الفرد على االجابة عل -7
 .الحالة الجسمية للفرد المفحوص -2
 .الحالة النفسية للفرد المفحوص -5
 وتشويهها أع ا  صورة ىا فة عن نفسر بتحسينها إب التىييف في اختبارا  الشخصية قدرة المفحوص على -7
 .قدرة المفحوص على الي  بحيث النتيجة ال تمثل الحقيقة -9
- و البرودة او ضوضا أشدة الحرارة : مثل ,و الفيىيقية تؤثر على جودة المفحوصينأة الظروف المادي -8
ن أمعنى ذلك ؛جابة عنرجابة صحيحة عن كل سؤال ال يعرف ايربحيث يجيب  ؛لى التخمين راللجو   -7

 .ن تكون غير معبرة بدقة عن الظاهرة التي يقيسها االختبارأممكن ( الدرجة الخام ) النتيجة 
 : ى ذلك نست ي  ان نقسم الدرجا  الى جى ين وعل
جى  جوهري ثاب  ال يت ثر بالعوامل الخارجية المختلفة وهذا الجى  متصل بالصفة والسمة المقاسة سوا  كان   -

 .رضا عن العمل مثالذكا  او 
 .جى  غير ثاب  يتاثر بالعوامل الخارجية التي ذكرناها  -

  2:منها :ي القيا  و التقويم بعض المشكال  األساسية ف قضية -(ب
 ختصاصيين لى غير االرسناد مهام القيا  النفسي والتربوي ر -0
 س  التي يقوم عليهاخبرة االختصاصيين النفسيين المحدودة بنظريا  القيا  النفسي والتربوي واأل -0
 قلة االختبارا  المقننة و اختبارا  الكفايا  في البالد االسالمية -7
 :3االخ ا  الناجمة عن رسا ة استخدام االختبارا  و المقايي  النفسية و التربوية بعضقضية -(ض
 تحيى المس ولين عن البرامج االختبارية -0

                                                           

 -
1
  ,34ص, 2222,الجزائر ,ة باتنيتمنشورات شرك, 2ط,القياس النفسي وتصمي االختبارات النفسية ,بشير معامرية  

-
2
  .122ص ,1191, مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة,دط,القياس النفسي   ، فرج، صفوت أرنست 

3
,11ص ,0789 ,أصول القياس والبحث العلمي، دار أتون للطباعة والنشر، القاهرة, حفني، قدري  - 
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 الثقة التامة في التنبؤ باستخدام االختبارا   -0
 االستخدام الروتيني لدرجا  االختبارا   -7
 ن االختبارا  العقلية تقي  خصا ص موروثةأافتراض  -2

 1: فتظهر ما ي تي المفحوصين  لىر  المتخصصين أو لى غيررهناك أخ ا  ناجمة عن تقديم االختبارا  -(د
 التوقعا  لنتا ج االختبارا  مسايرة -0
 مفهوم الذا  لدى الفرد بنتا ج االختبارا  ت ثر -0
 
د الماضية تقديم العديد من لقد حاول العديد من علما  النف  والتربية في العقو : تصنيف االختبارات والمقايس-2

ونتيجةةة الخةةتالف هةةؤال  العلمةةا  فةةي من لقةةا تهةةم النظريةةة والفلسةةفية فقةةد تباينةة  ال ةةرق واألسةةاليب ,أدوا  القيةةا  
 :وفيما يلي عرض ألهم هذه التصنيفا ,ومن ثم تباين  تصنيفاتها, التي اتبعوها في بنا  هذه األدوا 

 :تبارا  والمقاي  في ضو  عدة  متييرا  مخ   يوضح تصنيف االخ( 0:)الجدول رقم 

 غير  .اختبار من إعداد المدرسين في المدارس
 الرسمية

رفي
لمع

ل ا
مجا

ال
 

ني
سا
االن

وك 
سل
ت ال

جاال
م

 

 .اختبار من إعداد األخصائي النفسي أو االجتماعي 
 اختبار أيو للم ارات األساسية

tbst 

 اختبارات تشخيصية

صيل
لتح

ا
 

مية
رس

 

 بطارية االختبارات المسحية CATفورنيا لالختبارات بطارية كال
 االختبارات المسحية المتعلقة بمادة دراسية 
 اختبارات التحصيل ألغراض التنبؤ 

 .كالمانوأندرسون ,كالفورنيا:لفظي 
اختبــار غودالــف ,مصــفوفات رافــن المتتابعــة:غيــر لفظــي 

 هاريس لرسم الشخص,

 فظيةمقاييس لفظية أو غير ل

رات
قـد 

ال
 

 ويكسلر,بينيه :فردي
 ليون للقدرة العقلية-جمعي بيتا أونيس

 مقاييس فردية أو مقاييس جمعية

 مقاييس ذكاء عقلية وعاطفية 
 DATبطارية االستعدادات 

 اختبارات سجل الدرسات العليا

 اختبارات استعداد أكاديمية

ات
داد
ستعـ

اال
ــــانون ,طــــب,هندســــة :لة اختبــــارات اســــتعدادات مفضــــ  ق

 ت يؤ للقراءة والحساب,ألعاب,

كتـــابي ,فنـــي موســـيقي :اختبـــارات اســـتعدادات مفصـــلة 
 .ميكانيكي ,يدوي ,

 اختبارات استعداد م نية

 

 فارقة وعامة:بطارية استعدادات 

 .ومواقف عمل فعلية ,محاكاة:اختبارات موقفية

 اختبارات التفكير االبتكاري .االبتكاري  بطارية اختبار تورنس للتفكير
 بطارية اختبارات  االنتاج التباعدي جيلفورد 

                                                           

 
1
  141ص,1119,  الجزائر ,ت ثالة منشورا,أسس تقنيات التقويم التربوي ,ميلود زيان  - 
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 .مدنيك /اختبار التداعي الطليل
 (ليكرت)اسلوب التقدير الجمعي 

ات
جاه

االت
س 

قايي
م

ي  
جدان

الو
ال 

مج
ال

(
الي

نفع
اال

) 

 

 (ثيرستون)اسلوب الفترات المتساوية ظاهريا 

 (أوزقود)وب تمايز معاني المفاهيمأسل

 (ستيفينسون)اسلوب التصنيف الترتيبي

 (كومبس)أسلوب البسط 
 قوائم الميول أسلوب االستناد إلى إلى أسس نظرية أومنطقية ثروب للميول الم نية-استبيان لي

 أسلوب االستناد إلى فقرات متجانسة قائمة كيودر للتفضيل الم ني 
     

 أسلوب االستناد إلى التحليل االمبريقي كامبل للميول–استبيان سترونج 

مقـــــــــــــــاييس  طريقة مورينو مقياس العالقات الزوجية واألسرية
العالقــــــــــــــات 

 االجتماعية
 مقياس المسافة والبعد االجتماعي والتقبل

 المصفوفة االجتماعية
 طريقة جاردنر وتومسون 

 مقاييس محددة البناء وواضحة ال دف أسس نظريةما يبنى على 

صية
شخ

م ال
قوائ

 

 مايبنى على أسس أمبريقية
 مقاييس إسقاطية أدوات تركز على المحتوى 

 أدوات تركز على الشكل
 أدوات تتضمن المحتوى والشكل

 مقاييس غير محددة البناء وواضحة ال دف مقاييس أساليب المالحظة
 اييس أساليب المقابلةمق

 مقاييس مف وم الذات
 مقاييس محددة البناء وغامضة ال دف  مقاييس األنشطة الفسيولوجية

 مقاييس اإلدراك

ـــــــــــؤثر  (1) أدوات إسقاطية (2)-أدوات محددة البناء  ـــــــــــد الم حســـــــــــب تحدي
 واالستجابة

دف
وال 

فة 
لص

ب ا
حس

 
                       

دف
وال 

 

 حسب مستوى األداء (1)أدوات ذات أقصى أداء (2)-ات األداء العادي أدو 
 حسب عدد األفراد (1)مقاييس فردية (2)-مقاييس جمعية

 حسب شكل الفقرات (1)االختبارات االختيارية (2)-اختبارات اإلجابة المصوغة

حســـــــب الـــــــزمن المخصــــــــص  (1)اختبار السرعة (2)-اختبار قدرة
 لالستجابة

 حسب طريقة التصحيح (1)-     موضوعية (2)-ذاتية 

 حسب كيفية ظ ور األداء (1)مقاييس لفظية (2)-(مقاييس األداء العملي)مقاييس غير لفظية
ــــــى  (1)اختبارات مقننة أو منشورة  (2)-(من إعداد الشخص)اختبارات غير رسمية  حســــــب الج ــــــة التــــــي تبن

 وتطور المقياس

حســــب درجــــة تحديــــد المجــــال  (1)اختبار عينة (2)-اختبار مؤشر
 الذي يتم قياسه 

حســب تشــابه الســلوك المقــاس  (1)اختبار ممثل  (2)-اختبار متنبىء
 والمستقبلي
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 حسب طريقة تفسير النتائج (1)مقاييس معيارية المرجع (2)-مقاييس محكية المرجع 

 1كتاب أساسيا  القيا  النفسي:المصدر 

  القيا  من االختبارا  والمقاي  يمكن تصنيفها ب كثر من  ريقة ك ن يتم ذلك يبن الجدول السابق أن أدوا    
أو أن يصار رلى تصنيفها حسب عدد من ,من ناحية ( مها ري,وجداني,معرفي)حسب جوانب السلوك اينساني 

أو ,لوك أو حسب الجهة التي تالحظ الس,و ريقة ايجابة  المتوق  أن يقدمها الممتحن,كموضو  األداة:العوامل 
 وغيرها من التصنيفا ,حسب  ريقة تفسير النتا ج 

 
 
 :2أوجه الشبه واالختالف بين الصدل والثبات والعالقة بين ما -(4

يعتبةةر الثبةةا  والصةةدق أهةةم سةةمتين للمقيةةا  الجيةةد حيةةث أن الثبةةا  يبحةةث فةةي مةةدى اتسةةاق وثبةةا  مفةةردا  هةةذا 
ي مةن أجلةر المقيةا  من ناحيةة أخةرى فةإن ثبةا  المقيةا  المقيا  بينما الصدق يتعلق بالهةدف واليةرض الةذي بنة

يت ثر باألخ ا  العشوا ية غير المنتظمة بينما صدقر يت ثر بجمي  أنوا  األخ ا  سوا  كانة  عشةوا ية أومنتظمةة 
وهةذا ,ومن جانب ثالث فةإن الصةدق سةمة ال تتعلةق بالمقيةا  نفسةر بقةدر تعلقهةا بتفسةير الدرجةة المسةتخرجة منةر ,

 .ى فا دة أداة القيا  في اتخاذ القرارا  واألغراض الم لوبةيعني مد
حيةث أن قيمةة مؤشةر الثبةا  تعةد )والن المقيا  ال يمكن أن يكون صادقا رذا لةم تتسةم مفرداتةر باالتسةاق والثبةا  

 فإن تفسير الدرجة المستخرجة من مقيا  غير ثاب  سيكون تفسيرا خ  ا ( الحد األعلى لقيمة معامل الصدق 
بينما قةد نجةد مقياسةا ثابتةا يتميةى باتسةاق مفرداتةر ,يتضح في األخير أن المقيا  الصادق بالضرورة يكون ثابتا و  

 .وهذا ألن الصدق يختلف عن الثبا  في أنر يتصل باليرض والهدف من المقيا  ,ورغم ذلك ال يكون صادقا 
فهنةةا يت لةةب تحديةةد  بيعةةة االختبةةار , أمةةا رذا تسةةا لنا عةةن  أفضةةل ال ةةرق ومتةةى نسةةتخدم  ريقةةة دون أخةةرى    

فالثبةةا  ,وغةةرض االختبةةار الةةذي نقةةدر لةةر الثبةةا  ؛فبالنسةةبة لالختبةةارا  المعةةدة لت بةةق مةة  األفةةراد أكثةةر مةةن مةةرة 
وبالنسةةبة لالختبةةارا  التةةي تهةةدف رلةةى أن يكةةون لهةةا نقةةا  عةةاملي فةةإن معامةةل ,المناسةةب هةةو ثبةةا  رعةةادة االختبةةار 

وبالنسةبة لتقةدير الثبةا  ,وهو يناسةب االختبةارا  التةي تشةتمل علةى عامةل واحةد.الثبا  ألف يصبح أساسيا لتقدير 
ب ريقةةةة باسةةةتخدام التجى ةةةة النصةةةفية تناسةةةب أكثةةةر االختبةةةارا  التةةةي تكةةةون مفرداتهةةةا مرتبةةةة بعنايةةةة تبعةةةا لمسةةةتوى 

 3حسةب أبةي هاشةم السةيدويمكةن القةول ,ومن هذا فاالتجاه للتفضيل يتجر رلى أداة القيا  األكثر ثباتةا. الصعوبة 
ومتوسة ا رذا ,ف كثر ( 0780: )ويعد معامل الثبا  مرتفعا رذا بلغ ,ف كثر( 0790: )أن معامل الثبا  المناسب هو

وذكةةةر أبةةةو هاشةةةم السةةةيد فةةةي كتابةةةر الخصةةةا ص ,ومنخفضةةةا رذا كةةةان أقةةةل مةةةن ذلةةةك ,(  0780-0790: )تةةةراوي بةةةين
هةر  رمكانيةة اسةتخدام اختبةارا  ذا  معةامال  ثبةا  منخفضةة أظ"السيكومترية ألدوا  القيا  أن هناك دراسا  

ولكننا نحتاض رلى اختبةارا  ذا  ثبةا  مرتفة  ,رذا كنا نريد دراسة مجموعا  خصوصا رذا كان  ذا  أعداد كبيرة 
                                                           

,451-459مرجع سابق ص ص ,موسى النبهان -1
1
  

2
  453ص ,مرجع سابق ,موسى  النبهان - 

3
  1ص,مرجع سابق ,السيد ابو هاشم - 
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وقةةد  تةةدفعنا اعتبةةارا  عمليةةة مثةةل التكلفةةة الماديةةة رلةةى ,أذا كنةةا نريةةد أن نسةةتخلص نتيجةةة موثةةوق بهةةا عةةن األفةةراد 
وال يستخدم مستوى الداللة في قبول معامل الثبا  ألن مستوى الداللةة  يعتمةد علةى ,1."ستخدام اختبار أقل ثباتا ا

كمةةا قةد يكةةون معامةةل ,وهةةوغير دال ( 0770)حجةم العينةةة لةذا يمكةةن أن نجةةد  لعينةة بهةةا خمسةةة أفةراد معامةةل ارتبةا 
توى الداللةةة هةةام جةةدا فةةي حالةةة حسةةاب معامةةل رال أن مسةة,فةةردا (000)وداال لحجةةم عينةةة يصةةل( 0700)االرتبةةا  
 .الصدق 

 
 

 : المقاييس النفسية طلبات استخدام وتصميمتم

قةةد يصةة دم األخصةةا ي النفسةةي أو االجتمةةاعي أو الباحةةث بوجةةر عةةام فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان بعةةدم وجةةود    
عينتةةر  ومةةن ثةةم يصةةبح لىامةةا أو حتةةى ال يناسةةب أفةةراد ,مقياسةا مناسةةبا للصةةفة أو السةةمة أو الخاصةةية المةةراد قياسةةها

 .  علير أن يقوم بتصميم مقياسا يقي  تلك السمة أو الصفة أو الخاصية ويناسب أفراد عينتر
وتعتمد عملية تصميم المقايي  في المقام األول علةى القيةام بعةدة خ ةوا  متسلسةلة تةؤدي فةي النهايةة رلةى تجنةب 

يعتمةد عليةر فةي المجةال المعنةي  وهةي تحتةاض تةدريبا خاصةا كثير من األخ ةا  وتتةيح رمكانيةة رعةداد مقياسةا جيةدا 
وفيمةا يلةي بيةان لهةذه 2.نظرا لما تستوجبر من توافر أسا  نظري وعملي يعين على القيام بهةا علةى الوجةر األمثةل

 :الخ وا  
 :تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمه-(1

وأولهةا نظةرا ألنهةا تتةيح للقةا م بتصةةميم  تعةد خ ةوة تحديةد فكةرة المقيةا  ومبةررا  تصةميمر مةةن أهةم الخ ةوا 
المقيةا  الوصةول للمةداخل واألفكةةار الر يسةية التةي سةةوف يسةتند رليهةا فةةي تصةميمر  فعلةى سةةبيل المثةال قةد تكةةون 

 الفكرة التي تقف ورا  المقيا  جم  كافة األعراض العةصابية الموجودة بمراج  ال ةب النفسي
صةةةحيفة البيانةةةا  "الةةةذي أ لةةةق عليةةةر اسةةةم " وودورث"مقيةةةا  فةةةي قا مةةةة تسةةةاعد علةةةى التشةةةخيص كمةةةا فةةةي  

  والذي كان من مبررا  تصميمر سرعة تحديد األفراد ذوي االض رابا    Personal Data Sheet" الشخصية
 3.العصابية من المتقدمين للجي  األمريكي حيث تستيرق المقابلة وق  أ ول

 :تحديد هدف المقياس-(2
موجةةر الةةذي يعةةين مصةةمم المقيةةا  خةةالل الخ ةةوا  التاليةةة علةةى رعةةداد مقياسةةا يفةةي تقةوم هةةذه الخ ةةوة بةةدور ال

باليرض الم لوب  ويقصد بتلك الخ وة تحديد الخدمة الم لوب من المقيا  أن يقدمها  أو الهدف المراد تحقيقر 
 :من ورا  المقيا   وتنقسم تلك األهداف رلى نوعين هما

 :أهداف عامة مثل -أ
 .  التي تتصدى لقيا  الخاصية المراد قياسهاسد عجى في األدوا (0

                                                           
1
  1ص ,مرجع سابق ,السيد أبو هاشم - 

 
2

9ص,2225, ، مكتبة جامعة المنيادليل إعداد وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية, صديق محمد أحمد و سمير سامية  -
 

113ص, 2225, المصرية الدولية للطباعة والنشر، القاهرة,دراسات في الفروق الفردية،دط , لطفي محسن -2
3
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 .الت كد من مدى فعالية نظرية ما (0

 .التعرف على درجة امتالك األفراد لخاصية ما (7
 :أهداف خاصة مثل -ب   

 .االستخدام بيرض االختيار أو التوجير المهني أو التعليمي (0

 .االستخدام بيرض التشخيص (0

 .االستخدام بيرض التقويم (7

 .ختبار الفروض العلمية كما يحدث في البحوثاالستخدام بيرض ا (2

 

 :تحديد اي ار النظري للمتييرا  المعنية بالقيا  -(7
تت لب الخاصية المقاسة أن تستند رلى أسا  نظري يبرر مشروعية تناولهةا ويعرفهةا  وقةد يكةون المقيةا     

لمقاسةة  والنتيجةة المستخلصةة قةد معد في األصل للت كد من مدى جدوى النظرية التةي تفسةر السةمة أو الخاصةية ا
تفيةةد النظريةةة أو تعةةدلها  كمةةا هةةو الحةةال بالنسةةبة لمقةةايي  القةةدرا  ايبداعيةةة التةةي صةةمم  مةةن أجةةل التحقةةق مةةن 

فضال على أن اال ال  على األ ر النظرية للخاصية المستهدفة بالقيا  قد يىود الباحةث ,مثال  1نظرية جيلفورد
رعية المكونة للخاصية  ومن ثم تمثل العناصر في بنود المقيا  فيما بعد وفقا لتلك باألهمية النسبية للعناصر الف

 .األهمية

 :تحديد  بيعة وخصا ص األفراد -(2
تتعلق هةذه الخ ةوة بضةرورة تحديةد  بيعةة األفةراد الةذين سةوف ي بةق علةيهم المقيةا   ونعنةي ب بيعةة األفةراد 

الخ  ويستوجب األمر ...عليم والمستوى االقتصادي واالجتماعيأبرى الخصا ص التي تميىهم  كالسن والجن  والت
 .توضيح مبررا  اختيار األفراد المستهدفين بالقيا 

 :تحديد األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة -(5
قةد تنقسةةم الخاصةةية المةةراد قياسةةها رلةةى مجموعةةة مةةن األبعةاد الفرعيةةة التةةي تشةةكل فةةي مجموعهةةا العةةام الدرجةةة  

ة المقاسةةةة كمةةةا هةةةو الحةةةال بالنسةةةبة لمقةةةايي  الةةةذكا   وتحديةةةد هةةةذه األبعةةةاد الفرعيةةةة تسةةةاعد مصةةةمم الكليةةةة للخاصةةةي
المقيا  وض  البنود وفقا لألهمية لكل بعد من هذه األبعاد كما سبق وأسلفنا  ومن ثةم يجةب علةى الباحةث تحديةد 

 .تلك األبعاد بدقة معرفا كل منها تعريفا رجرا يا محددا
 :مثل للمقيا  و رق الت بيقتحديد الشكل األ-(7
بعد أن ينتهي الباحث من كل ما سبق علير أن يختار الشكل الذي يراه مناسةبا لمقياسةر  بمعنةى أن يحةدد مةا رذا  

الةةخ  .كةةان األنسةةب لمقياسةةر أن يكةةون مةةن مقةةايي  أو اختبةةارا  الورقةةة والقلةةم  أو المقاييةةة  العمةةةلية  أوايسةةقا ية
 .رذا كان المقيا  سي بق بصورة فردية أم جماعية ويؤخذ في االعتبار أيضا ما

                                                           

511ص ,مرجع سابق ,لطفي محسن  -1 
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وهةي خ ةوة هامةة مةن شة نها أن تحقةق عديةد :حصر المقايي  المتاحة التي تستهدف قيةا  الخاصةية نفسةها -(9
 :من الفوا د ايجرا ية من قبيل

توضيح الشكل المعتاد لقيا  الخاصية أو السمة  ك سلوب صياغة البنود  و ريقة الت بيق  -(أ
 :وب التقديرمن خالل وأسل

 .توضيح األبعاد الفرعية للخاصية المقاسة (0

 .رمكانية اقتبا  بعض البنود (0

رن أي مقيا  يةتم تصةميمر يتكةون فةي نهايةة األمةر مةن مجموعةة مةن الوحةدا  : الصياغة الفعلية للوحدا : -(8
حصةا ية تثبة  أو الفقرا   والواقة  أنةر ينبيةي أن تختةار كةل وحةدة بنةا  علةى دراسةا  نظريةة وميدان يةة وتجريبيةة وا 

 Itemصةةةالحية الوحةةةدة للقيةةةا  المقصةةةود وتسةةةمى هةةةذه الدراسةةةا  التةةةي تجةةةرى علةةةى الوحةةةدة بتحليةةةل الوحةةةدا  

Analysis  بحيةةةةث تصةةةةبح مةةةةن حيةةةةث شةةةةكلها وتكوينهةةةةا وصةةةةعوبتها وصةةةةدقها وترتيبهةةةةا فةةةةي المقيةةةةا  مناسةةةةبة  
 705: )ا  أ فال ما قبل المدرسة فإن وحدة كهذهفعلى سبيل المثال لو كنا بصدد تصميم مقياسا لذك... وصالحة

ال تصلح ألنها شديدة الصةعوبة علةى هةذا المسةتوى  وبالتةالي لةن تفةرق بةين الةذكي واليبةي  (  70.07+  798+ 
هل تقلق كثيرا أثنا  نومك بالليل  فإنهةا ال تصةلح ألنهةا ليسة  صةادقة : ولو وضعنا في نف  المقيا  وحدة كهذه

ن كان  صادقة في قيا  الشخصيةفي قيا  الذكا  و  والدراسا  الميدانية والتجريبية هي التةي سةوف تفصةل ... ا 
في كل هذا  وبنا  عليها سوف نحذف الوحدة أو نضعها كما هي في المقيا  النها ي  بل ويتحةدد ترتيبهةا أيضةا 

  1.في المقيا  وفقا لصعوبتها
علةةى الفقةةرا  أو الوحةةدا  التةةي يتكةةون منهةةا المقيةةا  توجةةد أشةةكال عةةدة لالسةةتجابة :تحديةةد شةةكل االسةةتجابة-( 7

ويتوقف اختيار أيا منها على هدف المقيا   ويمكن لمصمم المقيا  أن يختار من بين هذه األشكال كيفما يشا  
 :لتحقيق اليرض من القيا   كما يست ي  أن يستخدم أكثر من شكل في نف  المقيا   ومن بين هذه األشكال

 (.ال ) أو ( نعم : ) دة من بين رجابتين  مثلاختيار رجابة واح -0
 محايد -موافق -موافق بشدة: ) االختيار بين بدا ل على متصل  مثل -0

 .كل أس لة التوصيل: الم ابقة  مثل -7

 .كل العبارا  الناقصة: التكملة  مثل  -2

 .التداعي على الصور  أو الكلما : االستجابة الحرة  مثل -5

 .رعادة الترتيب -7

 :تنقسم تعليما  المقيا  رلى قسمين ر يسيين هما:ما  المقيا صياغة تعلي -(00

                                                           

1 ,112ص,2221 .دط أصول علم النفس الحديث، دار الزهراء للنشر والتوزيع، الرياض.,طه، فرج عبد القادر -1
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وهةم الةذين يقومةون بت بيةق المقيةا   وتتضةمن شةرحا وافيةا للمقيةا  والخاصةية التةي : تعليما  الم بقةين -أ 
جةرا ا  الت بيةق بالتفصةيل  والةىمن  و ريقةة تسةجيل االسةتجابا   والمواقةف التةي يحتمةةل  يةتم قياسةها  وا 

 .لت بيق  وحدود الشري والتوضيح المسموي بر للمفحوصينمواجهتها أثنا  ا
 :وتتضمن عدة محاور منها: تعليما  المفحوصين -ب 

 .فكرة مبس ة عن المقيا  والهدف من ورا  ت بيقر -0
 . ريقة االستجابة والىمن المحدد رن وجد -0

 .تقديم بعض النماذض المحلولة رن تت لب األمر-7

مقيةا  أن يراعةي خصةا ص العينةةة سةالفة الةذكر أثنةا  صةياغة التعليمةا  ومةا رذا كةةان هةذا ويجةب علةى مصةمم ال
 .سيستخدم اللية الفصحى أم الدارجة

قةد تةؤدي األخ ةا  الليويةة رلةى فقةد بعةض العبةارا  للهةدف المةراد قياسةر  :التدقيق الليوي للبنود والتعليما  -(00
ص  ومةةن ثةةم وجةةب علةةى مصةةمم المقيةةا  مراجعةةة الليةةة وربمةةا يصةةل األمةةر رلةةى الفهةةم العكسةةي مةةن قبةةل المفحةةو 

 .والتدقيق في ذلك لتجنب مثل هذه المشكال  التي قد ال يست ي  التيلب عليها بعض عملية الت بيق
 يعد عرض المةقيا  على المتخصةصين والخبرا  :عرض المقيا  على المتخصصين في المجال -(00

مةةن أهمهةا مةدى مناسةةبة البنةود وقةدرتها علةةى قيةا  الخاصةةية أو  فةي المجةال خ ةةوة هامةة تحقةق عديةةد مةن الفوا ةد
السمة  بقا للتعريف ايجرا ي والهدف من المقيا  واي ار النظري الخاص بالسمة أو الخاصية موضو  القيا  

 .والف ة المستهدفة
 يةة وذلةك لعةدة يقوم مصمم المقيةا  فةي هةذه الخ ةوة بت بيقةر علةى عينةة مبد:التجربة االست العية األولى -(07

 :أهداف منها

 .الت كد من صالحية التعليما  للمفحوصين -0
 .التوصل رلى تقدير للىمن الذي يستيرقر المقيا  -0

 .االستقرار على الترتيب األمثل للفقرا  -7

بعد رعادة صياغة المقيةا  وفقةا لنتةا ج التجربةة االسةت العية األولةى  يعةاد :  التجربة االست العية الثانية -(02
 .المقيا  مرة أخرى على عينة است العية أكبر من حيث العدد للت كد من عدم وجود أخ ا  أخرى ت بيق

يقوم مصمم المقيا  في هذه الخ وة بت بيقر على عينة التقنين األساسية  وهي :عينة التقنين األساسية -(05
عينة التي يتم من خاللها عينة ينبيي أن تكون صادقة التمثيل للف ة التي يعد المقيا  من أجلها  فهي ال

 ...والمعايير-والصدق -الثبا :اال م نان رلى صالحية المقيا  من كافة الوجوه
وفيها يتم رعادة ت بيق ( ثبا  رعادة االختبار)وتوجد عدة  رق لحساب ثبا  المقيا  أو االختبار من بينها 

امةل االرتبةا  بةين الت بيةق األول والت بيةق المقيا  أو االختبار على نف  األفراد بعد مدة مناسبة  ثةم يحسةب مع
) الثةةاني  وكلمةةا كةةان معامةةل االرتبةةا  موجبةةا ومرتفعةةا دل ذلةةك علةةى ثبةةا  المقيةةا   كمةةا توجةةد  رقةةا أخةةرى مثةةل 

وتتعةدد أسةاليب الت كةد مةن صةدق ,( نثبا  معادلة كودر ريتشارد سةو  –الثبا  النصفي  –ثبا  الصور المتكاف ة 
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الصةةةدق  –الصةةةدق التالىمةةةي  –الصةةةدق التنبةةةؤي  –صةةةدق المحتةةةوى  –لصةةةدق الظةةةاهري ا) المقيةةةا  ومةةةن بينهةةةا 
 (.العاملي 

أما المعايير فيقصد بها الدرجا  المحولة كمقابل للدرجا  الخام وهي التي تع ةي الدرجةة معنةى وداللةة مثةل 
 . 1(الم ينا   –الدرجة التا ية  -الدرجة المعيارية ) 

 :م المقيا الصعوبا  التي واجه  مصم -(07
يقوم مصمم المقيا  في هةذه الخ ةوة بةذكر الصةعوبا  التةي واجهتةر فةي المراحةل المختلفةة لتصةميم المقيةا  

وهكةةذا , وكيفيةةة تيلبةةر عليهةةا حتةةى يتسةةنى للبةةاحثين التةةاليين الةةذين يريةةدون تصةةميم مقةةايي  تفةةادي تلةةك الصةةعوبا 
 .يصبح المقيا  بعد هذه الخ وا  صالحا لالستخدام

 
 :الميداني  الجانب

لقد تم اتبا  الخة وا  وايجرا ا  التالية في سةبيل جم  البةيانا  الالىمة لهةذه الدراسة وعلى اعتبةار أن  هةذه    
 ( .ثباتر وصدقر)الدراسة من بين أهم أهدافها  معرفة الخصا ص السيكومترية للمقيا  

 والوسا ل    فقد تم استخدام العديد من األساليبلتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانا  التي تم تجميعهاو     
 Statistical Package for Socialايحصا ية المناسبة باستخدام الحىم ايحصا ية للعلوم االجتماعية 

Sciences  والتي يرمى لها اختصارًا بالرمى(SPSS.) 
دخال البيانا  رلى الحاسب اآللي  ولتحديد  ول خال ) اسي ةيا مقيا  ليكر  الخموذلك بعد أن تم ترميى وا 

  ثم تقسيمر على عدد خاليا (2=0-5) المستخدم في محاور الدراسة   تم حساب المدى( الحدود الدنيا والعليا 
بعد ذلك تم رضافة هذه القيمة رلى أقل قيمة في ( 0.80= 2/5) المقيا  للحصول على  ول الخلية الصحيح أي

وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية  وهكذا أصبح  ول ( احد الصحيحأو بداية المقيا  وهي الو ) المقيا  
 :الخاليا كما ي تي 

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسر( ال ين بق أبداً )يمثل  0.80رلى  0من  -
 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسر( ين بق نادراً ) يمثل  0.70وحتى  0.80من  -
 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسر( غير مت كد ) يمثل  7.20وحتى  0.70من  -
 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسر( ين بق غالباً )يمثل  2.00وحتى  7.20من  -
 نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسر( ين بق دا ماً )يمثل  5.00وحتى  2.00من  -

ردا  عينة الدراسة ةية لمفةوالنسب الم وية للتعرف على الخصا ص الشخصية والوظيفحيث تم حساب التكرارا  
وبعد ذلك تم حساب .وتحديد استجابا  مفرداتها تجاه عبارا  المحاور الر يسة التي تتضمنها أداة الدراسة

 :المقايي  االحصا ية التالية 
 .المدرسين ببلدية باتنة عينة لدى العمل عن والرضا درجة مستوى وتحديد العينة لوصف الم وية والنسبة التكرار *

                                                           

1591ص ,مرجع سابق ,لطفي محسن  -1
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وذلةةك لمعرفةةة مةةدى ارتفةةا  أو انخفةةاض اسةةتجابا  مفةةردا  عينةةة الدراسةةة عةةن "  Mean" المتوسةة  الحسةةابي  * 
  مةة  العلةةم ب نةةر يفيةةد فةةي ترتيةةب المحةةاور حسةةب أعلةةى متوسةة  (متوسةة  متوسةة ا  العبةةارا )المحةةاور الر يسةةة 

 .متوس ها .حسابي

 

 

 
ا  مفردا  ةابةراف استجةللتعرف على مدى انح" Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  *

ة عن متوس ها ةور من المحاور الر يسةل محةييرا  الدراسة  ولكةعينة الدراسة لكل عبارة من عبارا  مت
عينةالدراسة لكل عبارة من ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشت  في استجابا  مفردا  . الحسابي

صفر تركى  االستجابا  ةر من الةلما اقترب  قيمتةعبارا  متييرا  الدراسة  رلى جانب المحاور الر يسة  فك
 .وانخفض تشتتها بين المقيا 

 .الجذر التربيعي لمتوس  مجمو  مرب  انحراف القيم عن متوس ها=االنحراف المعياري-

معادلة معامل الثبا  الذاتي ب ريقة التجى ة النصفية و ريقة معةامل ألفا لتصحيح : معامل ألفا كرونباخ *
لتقةدير ثبا  االتساق الداخلي لالختبار  وهي تعةميم 0750عام  (cronbach )اقترحها و ورها كرونباخ   

عندما اليتم تصحيح الفقرا  بشكل ثنا ي ويشي  استخدام هذه ال ةريقة في تقدير ثبا ,   (kr-20   )لمعادلة 

وجةةدير بالةةذكر أن  ريقةةة ألفةةا تع ةةي الحةةد األدنةةى ,مقةةايي  االتجاهةةا  واسةةت ال  الةةرأي وفةةي مقةةايي  الشخصةةية 
أمةا ,فإذا كان  ألفةا مرتفعةة  فهةذا يةدل بالفعةل علةى ثبةا  االختبةار ,للقيمة التقديرية لمعمل ثبا  درجا  االختبار 

ومةن ,قيمتر أكبر من ذلك باستخدام ال رق األخةرى  رذا كان  منخفضة فربما يدل على أن الثبا  يمكن أن تكون
ناحيةةة أخرى فةةإن قيمةةة ألةةف تسةةاوي متوسةة  القةةيم التقديريةةة لمعامةةل ثبةةا  كةةل مةةن نصةةفي االختبةةار لجميةة   ةةرق 

 1التجى ة النصفية الممكنة 
ويعتبةر , 0778وهو معامل اتفاق وضعر العالم كاندال سنة : معامل اتفاق كاندال للرتب -:االرتبا   معامال  *

التةةي تقةةوم علةةى حسةةاب العالقةةة  بةةين متييةةرا   مةةن مسةةةتوى رتبةةي وهةةو ,مةةن األسةةاليب ايحصةةا ية الالبارمتريةةة 
و ,بالقةةدرة علةةى تعمةةيم  اسةةتعماالتر  لحسةةاب العالقةةة بةةين أكثةةر مةةن متييةةرين (  سةةبيرمان )يخةتلةةةف عةةن معامةةل 

من ثالثة محكمين أو أكثر لموضوعا   حيث يع ي يستعمل هذا المعامل لما يتوفر للباحث ترتيبا تحصل علير 
 2.كل محكم رتبة لبنود األداة 

                                                           

 43,45ص ص,2223,عمان األردن ,دار الشرول للنشر والتوزيع ,1ط,موسى النب ان ،أساسيات القياس  في العلوم السلوكية  - 1

 115ص,2221,عة،الجزائر حصاء الوصفي واالستدالل في العلوم النفسية و التربوية واالجتماعية،دار األمل للطبا‘الموجه في اإل,محمد بوعالل-  2

 هاجمموع نواتج ضرب تكرارات كل فئة يف منتصف

 عدد التكرارات

 =المتوس  الحسابي * 

 جمموع التكرارات لكل فئة 

 عدد التكرار الكلي

x 000  * النسب المؤوية= 
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علةى وجةود اتفةاق تةام بةين لرا  المحكمةين ( 0)+وهو يتراوي بةين وتةدل القيمةة,(   w) ويرمى لهذا المعامل بحرف 
لمةا اسةت عنا القةول ك 0وكلمةا اقتربة  القيمةة مةن ,على وجود اختالف تام بين لرا  المحكمةين ( 0)بينما تدل قيمة,

 .أن درجة االرتبا  بين رتب المحكمين مرتفعة 

معامةةل االرتبةةا  سةةبيرمان ييجةةاد العالقةةة االرتبا يةةة بةةين درجةةا  التوافةةق المهنةةي  ويحسةةب بت بيةةق المعادلةةة  -
 :التالية 



N :8)164(:               مجمو  العوامل

)128(6

-0=)1(

6

2

2





NN

O

-0=R  

D=X-Y                              0.50-  =504

768

-0=R  

 
مةةن قبةةل الباحةةث األمريكةةي البري ةةاني وليةةام جميةةةل  0750وضةة  هةةذا المعامةةل سةةنة :  (كيةةو)معامةةل كةةوجران*

فهةةةو اختبةةةار ,للبيانةةةا   يةةةدخل هةةةذا االختبةةةار فةةةي ن ةةةاق مايسةةةمى بالتحليةةةل التجميعةةةي,( 0780-0707)كةةةوجراتن
البارامتري  فهو اليفترض شرو ا صارمة لت بيقر كما هو الحال في االختبارا  البارامترية  وهو يستعمل لدراسةة 

أمةةا البيانةةا  التةةي يعالجهةةا فتكةةون اسةةمية مثةةل ,الفةةروق بةةين القياسةةا  لمجموعةةة واحةةدة ذا  االختبةةارا  المتعةةددة  
 1ناجح راسب  -راض  غير راض:

يم معامةل الصةدق التالىمةي و ذلةةك بحسةاب معامةل ارتبةا  بيرسةون بةةين صةور المقيةا  األربة  و المحةك فةةي قة* 
 .كل مرحلة من المراحل الدراسية

 :مقيا  الدراسة   الت بيق ايجرا ي على
يعتماد أداة البحث الر يسة   تم أوال التعرف عن كثب على مجتمة  البحةث   و اال ةال  علةى نمةاذض مختلفةة  -

 من االختبارا  واالستيانا  الخاصة بقيا  سمة النوافق المهني   ومن النماذض التي تم اال ال  عليها 
عداد األستاذ عبا  محمد عوض  بالعامية المصرية , 2مقيا  الرضا عن العمل- ويضم الثاني ,ترجمة وا 

بنةدا  77رلةى 0:ا ل متييةرة مةن   ونةو  البةد( ليكةر  )عبارة   وقد صمم  المقيا  في أغلبةر علةى  ريقةة   ( 80)
 .أعارض بشدة / أعارض/غير مت كد /أوافق/أوافق بشدة :جا   بة
 ضعيف جدا /متوس /جيد /ممتاى:جا   البدا ل بالصيغ التالية  99رلى  72ومن  
 (اختيار العبارا  )تيير  ريق المقيا  ومواىين التقديرا    80رلى  98ومن 

مصةة فى )و( حسةةين رشةةدي التةةاودي: )يةةين مصةةممين مةةن قبةةل األسةةتاذينمقياسةةين للتوافةةق والرضةةا المهن -
  ( ليكةر  )عبةارا    وقةد صةمم المقياسةين علةى  ريقةة   ( 07)عبارة   ويضم الثاني ( 50)يضم االول ( ىيدان

 1وتندرض فيها ايجابة بين القبول الشديد والمعارضة الشديدة
                                                           

 115ص,نفس المرجع   - 1
 223,213صص, 1191مصر ,دار المعرفة الجامعية ,دط ,القياس النفسي ,عباس محمود عوض - 2
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2( ثرستون )باستخدام  ريقة ( ايروبروك )  نموذض من مقيا  للرضا عن العمل   أعده الباحث -  
دوقة أحمد  بوظريفو :استبيان عوامل التوافق والرضا لدى أساتذة التعليم الثانوي ت ليف مجموعة من األساتذة -*

3بندا90يضم  0009: لورسي عيد القادر في مخبر الوقاية واألرغنوميا بجامعة الجىا ر سنة ,حمو  

: ترجمةة ( buckingham)ماركو  باكنجهام :ت ليف ( job satisfication quig) مقيا  التوافق المهني -*
 :محمد شحاتر ربي  بصييتر المترجمة  والموجود في المرج  األصلي  /األستاذ الدكتور 

  applying psychology prentice-hall .j(2004)'.   dubrin.a 4قيا  الشخصية: والم خوذ من كتاب  
سةبق تةم اختيةار أداة البحةث الر يسةة ويتعلةق األمةر  باالختبةار األخيةر وهةو رختبةار التوافةق  مختلف مةامراجعة وب,

األسةتاذ الةدكتور : ترجمةة ( buckingham)مةاركو  باكنجهةام :تة ليف ( job satisfication quig: ) المهنةي
 .محمد شحاتر ربي  بصييتر المترجمة  /
الرضةا عن العةملختبار ا:  ح صورة هذا المقيا حةتى تتض:الصورة األولية للمقياس المختار-(5  
  (the satisficationquig  ) ماركو  باكنجهام :لمؤلفر(buckingham )  ترجمة محمد شحاتر ربي 

وبياناتةر فضةال عةن  رمفتاي تصحيحو  ,وصف االختبارو ,ةس لاألورقة يمكن الت رق رلير  بالتفصيل بالحديث عن 
 : ريقة ت بيقر 

 :تتضمن التعليمات التالية :االختبار  لةورقة أسئ -(ا
تع ةةى  فةةي هةةذا االختبةةار مجموعةةة مةةن العبةةارا  تتصةةل بالسةةلوك اليةةومي مةةن مواقةة  العمةةل المختلفةةة وأمةةام كةةل -

 :عبارة مجموعة من االختبارا  على الوجر التالي 
 .التن بق م لقا -(0
 .التن بق -(0
 . محايد-(7
 . تن بق-(2
 .تن بق تماما -(5
 .في خانة االختيار الذي يناسيك ويتفق م  سلوكاتك في عملك ( ×) كل عبارة جيدا وض  عالمة  اقرأ-

 (:البدا ل )االختيارا                                                                        
   
 العةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةارة  

(1) 
ال 

تنطبـــل 
 مطلقا 

(2) 
ال 

 تنطبل 

(4) 
 دمحاي

 

(3) 
 تنطبل

 

(5) 
 تنطبل

 تماما  

                                                                                                                                                                                                 
 . 422، ص  1133، مكتبة االنجلو مصرية القاهرة  1حسين رشدي التاودي ، محمد مصطفى زيدان ، االشراف واالنتاجية ، ط  –1

 . 329، ادارة القوى العاملة ، مرجع سابل ، ص حمد صقر عاشور أ  – 2

 .134,132ص ص  2223الجزائر,دار الملكية 1ط,عوامل الرضا لدى أساتذة التعليم الثانوي,حمو بوظريفو،أحمد دوقة وآخرون - 3

 49-43ص ص,2221,األردن,عمان,دار المسيرة للنشر والتوزيع ,2قياس الشخصية،ط,.محمد شحاته ربيع 4
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      أعرف ماهو م لوب مني  -0

      أمتلك األدوا   واألجهىة الالىمة للعمل -0
      يتيح لي العمل فرصة ايجادة بصورة دا مة -7
      أتلقى المدي والثنا  من رؤسا ي في المناسبا  المختلفة-2
      يبدي رؤسا ي المباشرون اهتمامهم بي -5

      يةؤخذ بآرا ي واقتراحاتي في العمل6-
      أشعر أن دوري في العمل هام ومؤثر-9
      لي أصدقا  كثيرون من ىمال  العمل-8
      أتناف  م  ىمال ي في رجادة العمل-7

      في العام الماضي تلقي  العالوا  أو الترقيا  التي أستحقها-00
 .محمد شحاتة ربي  :   الشخصية لمؤلفر كتاب قيا:المصدر          

ويتكون من عشرة عبارا  لكل عبارة خمسة اختيارا  سوف  التوافق المهنييقي  االختبار : وصف االختبار-(ب
 (.الحقا)نشري معنى الرضا عن العمل في نق ة قادمة

 :يع ي المفحوص درجة حسب االختيارا  على النحو التالي :مفتاح التصحيح -(ج
 ةةةةةةة  درجة واحدة . بق م لقا التن -
 ةةةةةةةة  درجتان .     . التن بق -
 ةةةةةةةةة  ثالث درجا .       .  محايد-
 ةةةةةةةةة  ارب  درجا . .     تن بق-
 ةةةةةةة  خم  درجا  . . تن بق تماما -

 :تفسير الدرجات  
 .بة درجة فما فوق تشير رلى تحقيق التوافق في العمل بدرجة  ي( 20)- 
 درجة رشارة رلى صعوبا  التوافق في العمل بدرجة مناسبة( 20)درجة رلى  ( 77)من -
 درجة مما أقل رشارة رلى صعوبا  في تحقيق التوافق المهني( 70)-
  : بيانات عن االختبار-(د

- (buckingham)ماركو  باكنجهام :المؤلف   التوافق المهنيرختبار :  اسم االختبار
 applying psychology prentice-hall .j(2004)'.dubrin.a  :المرجع 

-.                                                        محمد شحاتر ربي   /األستاذ الدكتور   :المترجم -
 .سنة فما فوق 07االختبار يناسب مستوى عمري 

 .االختبار يناسب مستوى تعليمي ثانوي فما فوق -



 07 

 عيا ي بق فرديا وجما-
 .يع ى المفحوص حوالي سب  دقا ق لإلجابة عن االختبار -
 :طريقة تطبيل االختبار -(هـ
 قرا ة  االختبار جيدا  ثم االتجاه رلى ت بيقر على  الفرد نفسر أو  أحد ىمال  -
 :يمكن تكوين م  بعض الىمال  فريقا علميا تكون مهمتر مايلي  -
 .مفحوصا 50: جرا  على عينة مكونة من حساب ثبا  االختبار عن  ريق رعادة اال*
حساب صدق االختبار عن  ريق معامةل االرتبةا  بةين درجةا  عةدد مةن األفةراد علةى االختبةار ودرجةاتهم علةى *

 .محك لخر وليكن تقديرا  المشرفين عليهم في العمل 
 اري االنحراف المعي,المتوس  :ت بيق االختبار على عينة كبيرة وحساب المعالم االحصا ية -
عمل جدول الدرجة المعيارية والدرجة التا ية للدرجا  الخام التي حصل عليهةا أفةراد العينةة مةن أدنةى درجةة رلةى -

 .أعلى درجة 
هةةو  حالةةة انفعاليةةة : يعةةرف صةةاحب االختبةةار التوافةةق فةةي العمةةل بقولةةر :تعريــف مصــطلح التوافــل الم نــي  -(و

لوظيفتةةةر ويةةةرتب  التوافةةةق فةةةي العمةةةل بعوامةةةل عديةةةدة مثةةةل الراتةةةب ريجابيةةةة أوسةةةارة ناتجةةةة عةةةن نظةةةرة الفةةةرد لعملةةةر أو 
 .وساعا  العمل وفرص الترقي والعالقة م  الىمال  والرؤسا  

II)- مقيا  التوافق في العمل المترجم لماركو  باكنجهام فتم   :الخصائص السيكومترية ألداة  البحث األساسية
 :مفردة 70عينة است العية عشوا ية   لةة حسابها كما ي تي  وهذا  من خالل الت بيق على 

 :ثبا  المقيا  باستخدام ثالث  رق وهي  *تم حساب:الثبات -(1
 : ريقة رعادة االجرا  بحساب معامل االتساق عبر الىمن  -(أ

 معلمة ثم أعيةد ت بةةيقر مةرة أخرى  70معلما و 70تم ت بيق المقيا   األصلي على عينة مكونة من 
وبعةةةةد ذلةةةةك تةةةةم حسةةةةاب معامةةةةل االرتبةةةةا  بةةةةين درجةةةةا  , نفسةةةةها بفاصةةةةل ىمنةةةةى قةةةةدره أسةةةةبوعان علةةةةى المجموعةةةةة 

وهةةو معامةةل دال  0, 707المفحوصةةين فةةي الت بييقةةين االول والثةةانى فحصةةل الباحةةث علةةى معامةةل ارتبةةا  قةةدره 
 .مما ي م ن الباحث الى توافر شر  الثبا  بالنسبة للمقيا   0, 00احصا يا عند مستوى 

حيةث تةم تصةحيح رجابةا  أفةراد العينةة ب ريقةة اسةتخراض  :بأسـلوب فـردي زوجـي :التجزئـة النصـفية طريقة -(ب
درجتين لكةل فرد؛رحةداها علةى البنةود الفرديةة والثانيةة علةى البنةود الىوجيةة فصةار لكةل فةرد درجتةان  ثةم تةم حسةاب 

فجا  معامال االرتبةا  ,(  70= ن )ولعينة ايناث(  70= ن) معامل االرتبا  بيرسون بين الدرجتين لعينة الذكور
 :كما يلي 

 07887وارتف  بعد تصحيح ال ول بمعادلة سبيرمان براون رلى  07789: =لعينة الذكور-0
 07857وارتف  بعد تصحيح ال ول بمعادلة سبيرمان براون رلى  07757: =لعينة ايناث -0

                                                           

 spssجميع العمليات اإلحصائية للشروط السيكومترية الخاصة بالمقياسين باستعمال الحزمةاإلحصائية للعلوم اإلنسانية تم حساب  * 



 09 

 ن البنود داخليا وكل هذا يشير رلى أن المقيا  يتميى بمستوى عال من االتساق بي
 07700جا  معاملر يساوي : حساب معامل ألفا لكرونباخ-(ج
 :تم حسابر بعدة  رق وهي :الصدل -(2
بعد أن تةم عرض المقيا  على ستة محكمين من أساتذة بالجامعا  الجىا رية  ومختصين -:صدل المحكمين-(أ

بةةدا ل المقيةةا  ومةةدى صةةدقها  لةةةقيا   فةةي المجةةال التربةةوي والنفسةةي للتعةةرف علةةى مةةدى مال مةةة عبةةارا  وصةةيغ
وجةةا   التقةةديرا  الترتيبيةةة  للمحكمةةين ,التوافةةق المهنةةي    فةةتم الترتيةةب للبنةةود فضةةال  عةةن المقةةايي  المسةةتحدثة 

 :  بالنسبة للبنود كما هو مدون في الجدول التالي 
 مج رتب رتب المحكمين البنود

 كل بند
d D2 

1 2 4 3 5 1   
1 3 5 3 9 3 3 42 4,2 12,23 
2 9 3 5 1 3 5 31 12,2 139,93 
4 1 1 1 1 1 1 51 22,2 312,93 
3 3 9 3 3 9 3 33 15,2 241,23 
5 1 1 1 5 1 9 43 9,2 13,23 
1 12 12 9 12 12 12 59 21,2 952,13 
3 4 3 12 3 3 3 41 12,2 123.23 
9 1 4 2 1 4 4 14 -15,9 231,13 
1 2 2 1 2 2 1 12 -19,9 454,33 

12 5 1 4 4 1 2 15 -14,9 112,33 
 299  2322,3 

 تفريغ بيانات المحكمين: المصدر 
وهةي قيمةةة مقبولةة حسةب الشةةرو  السةيكومترية المدروسةةة   0757وجةا  معامةل االتفةةاق كانةدال  للرتةب مسةةاويا    

 .أنفا  
= ن) بحسةاب  الدرجةة الكليةة  تةم حسةاب الصةدق البنةا ى او التكةويني للمقيةا :الصدق التكويني او البنا ى -(ب

وجميةةةة  هةةةةذه المعةةةةامال  دالةةةةة , 0, 770و   0, 007  وقةةةةد تراوحةةةة  قةةةةيم معةةةةامال  االرتبةةةةا  الناتجةةةةة بةةةةين( 70
فةةي قيةةا  مةةا وضةة  لقياسةةة ( بنةةوده) وتشةةير الةةى اتسةةاق المقيةةا  وصةةدق محتةةواه  0, 00احصةةا يا عنةةد مسةةتوى 

 .والجدول التالى يوضح ذلك 
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم البند مستوى الداللة  تباطمعامل االر  رقم البند

1 211 ,2 21 ,2 1 233  ,2 21  ,2 
2 419 ,2 21 ,2 3 412  ,2 21  ,2 
4 421 ,2 21 ,2 9 421 ,2 21  ,2 
3 431 ,2 21  ,2 1 211  ,2 21  ,2 
5 213  ,2 21  ,2 12 415  ,2 21  ,2 
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, مال  االرتبةا  بةين درجةا  العبةارا  مة  الدرجةة الكليةة لمقيةا  التوافةق المهنةيفهذا الجدول يوضةح معةا        
مما يشير رلى اتساق المقيا   0,  00يتضح من الجدول ان جمي  معامال  االرتبا  دالة احصا يا عند مستوى 

 .وصدق بنوده في ما وضع  لقياسر وهذا يعنى ان المقيا  يتسم باتساق داخلي مرتف  
وهةةذا يعنةةى أن 07808= 07789الصةةدق الةةذاتي  يسةةاوي جةةذر الثبةةا   ويسةةاوي رذن جةةذر: الةةذاتي الصةةدق  -(ض

 .المقيا  يتسم بثبا  عال و مرتف  
وفي الختام ال بد أن نشير رلى بعض النقا  التي يمكن االسترشاد بها من جانب الباحثين عند اتخاذ القرار 

 :وهي الخاص باختيار المقيا  المناسب
 .ى مال مة المقيا  للمفهوم النظري المتعلق بمشكلة البحث مد -      

 .مدى قدرة المفتاي عن ايجابة على أس لة البحث -

 .الم لوب توفيرها ( مستوى القيا )نو  البيانا -

 مدى مال مة المقيا  لوسيلة جم  البيانا  المقرر استخدامها -

 .درجة الثقة والمصداقية الكافية في المقيا  -

التحليةةةل المقةةةرر اسةةةتخدامر لمعالجةةةة البيانةةةا  ومةةةدى التوصةةةل الةةةى مختلةةةف العالقةةةا  أو رظهةةةار  أسةةةلوب-
 ...مختلف الفروق ذا  داللة 

وذلك بمراعةاة ,ووجوب تحديدها بشكل علمي بدال من اختيارها اعتبا يا ,االهتمام بنو  بدا ل أداة القيا  -
 .في صفاتها الوضوي واالتساق م  البنود 

واالهتمام بصدقها عند ت بيقها على عينة من المفحوصين  حتى ,سية األداة وقدرنها التميىية مراعاة حسا-
 .ولو أبد  ثباتا عاليا 

 
 

  :قائمة المراجع 
ــــة والعلــــوم اإلنســــانية ,أبــــو زينــــة وآ خــــرون -(1 عمــــان ,دار الفرقــــان  للنشــــر والتوزيــــع,1ط,الطــــرل اإلحصــــائية فــــي التربي

 . (1891)األردن،
 (2222)األردن ,إربد ,دط،دار األمل ,القياس والتقويم في العملية التدريسية ,دة أحمد عو -(2
 دس,مصر ,المكتب الجامعي الحديث,1ط,اإلحصاء في التربية وعلم النفس ,أحمد محمد الطيب-(3
 دس,مصر .المكتب الجامعي الحديث ,التقويم والقياس النفسي والتربوي،دط,أحمد محمد الطيب-(4
 (2225)سند للتكوين موجه لنمط التفتيش ، :تقنيات التفتيش ,لوطني لمستخدمي التربية الحراش المع د ا -(5
 (2221), بيروت لبنان ,دار الن ضة العربية, 11ط,نحو تقويم أفضل,أنور عقل -(6
 .(2222), الجزائر ,منشورات شركة باتنيت, 2ط,القياس النفسي وتصمي االختبارات النفسية ,بشير معامرية -(7
 (1897)  ,أصول القياس والبحث العلمي، دار أتون للطباعة والنشر، القاهرة, ي، قدري فحن-(9
(.2225), نياادليل إعداد وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية، مكتبة جامعة الم, صديل محمد أحمد و سمير سامية  -(8  
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دار الفكر , المعاصرة أساسياته وتطبيقاته وتوج اته,القياس والتقويم التربوي والنفسي,صالح الدين محمود عالم -(12
(2224)القاهرة ,العربي  

 (1898) ,مصر,دار المعرفة الجامعية ,دط ,القياس النفسي ,عباس محمود عوض -(11
 (1883), ديوان المطبوعات الجامعية ,دط,اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي,عبد الحفيظ مقدم -(12
 .(2222)مود،منا هج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسية ،دار المعرفة الجامعية مصر، عبد الحليم منسي مح-(13

 (1889),  دار الن ضة العربية القاهرة, دط,التقويم التربوي والقياس النفسي، , عبد الحميد جابر  -(14
, السعودية,الرياض ,مكتبة الرشد ,1ط,ته قاـه وتطبيـنظريته وأسس,اس النفسي والتربوي ـالقي,عبد الرحمن الطريري -(15
(1887) 

(  1897)القاهرة، ,مكتبة األنجلو مصرية ,3ط,االتقويم النفسي,فؤاد أبو حطب و آخران  16)-   

(1898), مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة,دط,القياس النفسي   ، فرج، صفوت أرنست-(17   

( 1898),مصر,دار الفكرالعربي, 3ط,العقل البشري وقياس اإلحصائي علم النفس,فؤاد الب ي السيد-(19   
   (2222)األردن ,دار الفكر للطباعة والنشر,1ط,القياس والتقويم في التربية الخاصة ,مصطفى القمش وآخرون  -(18
 (2224) ,عمان األردن ,دار الشرول للنشروالتوزيع,1ط,موسى النب ان ،أساسيات القياس في العلوم السلوكية-(22
جامعة الملك سعود ,الخصائص  السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية والتربوية  ,محمد أبو هاشم حسن   -(21
 (2226), السعودية,

حصاء الوصفي واالستدالل في العلوم النفسية و التربوية واالجتماعية،دار األمل ‘الموجه في اإل,محمد بوعالل-(22
 (2228) ,للطباعة،الجزائر 

 (2228) ,األردن,عمان,دار المسيرة للنشر والتوزيع ,2قياس الشخصية،ط,.مد شحاته ربيعمح23)-

 (2223), مصر .دار المعرفة الجامعية  ,دط ,التقويم التربوي ,محمود عبد الحليم منسي-(24

( 2222), ن األردنادار الفكر عم,1ط,القياس والتقويم في التربية الخاصة,مصطفى القمش وآخرون-(25  
 (1886), الجزائر,منشورت تاله,دط,أسس تقنيات التقويم التربوي ,ميلود زيان -(26
 .(1886)جوان  ,5العدد ,منشورات جامعة باتنة ,مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية ,كييف االختبار ت. نادية بعبع -(27



 عية و المهنيةمخبر بنك االختبارات النفسية و االجتما      .جامعة الحاج لخضر باتنة

ogh 

 :اليوم الدراسياستمارة المشاركة في 
 

 المدرسية والمهنية و استخدام االختبارات النفسية إشكالية
 -الواقع والتحديات-

االلكتروني على البريد  المداخلةمع كامل   إرسالها، ملئ االستمارة التالية و  اليوم الدراسيالراغبين في المشاركة بأعمالهم في يتعين على 
 .األسفلالمدون في 

 

 .واللقب االسم
 

 بوسالم عبد العزيز

 .العلمية الدرجة
 

 مدير مخبر القياس والدراسات النفسية  -أ-أستاذ محاضر

 .األصلية المؤسسة
 

 علي لونيسي 2جامعة البليدة

 لفاكسا أو الهاتف رقم
 

 fax 025250109     – 0330570550: الهاتف

 اإللكتروني البريد
 

 Boussalem.azzizz@yahoo.fr 

 البحث محور
 

 مجال في والمهنية والمدرسية النفسية والمقاييس االختبارات استخدام وتحديات واقع

.األكاديمية البحوث

 البحث عنوان
 

الجزائر جدلية الكم والكيف في االختبارات النفسية المطبقة في الدراسات األكاديمية  في 

 في ضوء المفهوم الحديث لصالحية االختبارات

 

 
 البحث ملخص

 
 
 
 

البحوث والدراسات على مستوى الماجستير والدكتوراه في يد من خالل االطالع على عد .

 بالخصائص الباحثين يكتفونأغلب  أن تبينتخصصات علم النفس وعلوم التربية 

في بعض األحيان  العمل أو ،التي بنيت فيها األصلية البيئاتوفق  ختباراتلال السيكومترية

  بطريقة كمية في شكل معامالت ثبات وصدق جديدة صدق وثبات دالالت على استخراج

 ودون األخذ الجديدة، والبيئة لتتناسب التقنين تقتضيها عمليات التي التعديالت إجراء دون

 األفرادوخصائص  وثبات دالالت صدق من يناسبها وما المدروسةا السمة طبيعة باالعتبار

 قبل التأمل يستلزم الذي ألمرا، واألصلية البيئتين الجديدة في الدالالت استخدام توافق ومدى

 التخاذ قرارات ذات بعد مصيري في الكثير من األحيانوتوظيفها  الجديدة النتائجالثقة في 

مع األخذ بعين االعتبار المقاربة الحديثة لمفهوم صالحية االختبار الذي يتجاوز النظرة 

 . التفكيكية لكل من صدق االختبار وثباته

 الصدق دالالت واقع علىالتي تحاول الوقوف الحالية  الدراسةهنا تبرز إشكالية     

(        مذكرة 57) راسةوالدكتوراه عينة الد الماجستيرمذكرات في  المستخدمة والثبات

 :من خالل االجابة عن التساؤالت التالية

رسائل  في المستخدمة االختبارات تقنينل التي يتبعها الباحث  جراءاتاإل هي ما -
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 .وأطروحات الدكتوراه عينة الدراسة الماجستير

      المستخدمة  االختبارات المقننة صدق دالالت استخدام تكرارات تختلف هل -

 .وأطروحات الدكتوراه عينة الدراسة الماجستير رسائل في

بتبرير دواعي استخدام أنماط معينة من الصدق والثبات إلعادة  هل يلتزم الباحث -

  .ختبارات المنقولة من ثقافات أخرىالتحقق موضوعية اال

هل تختلف دالالت الصدق والثبات المستخدمة للتحقق من موضوعية االختبارات  -

 .ي االختبارات األصليةعن تلك المستخدمة ف

في مذكرات  المستخدمة المقننة االختبارات صدق دالالت أنواع تتوافق هل -

 البيئات في المستخدمة الصدق دالالت أنواع معالدكتوراه الماجستير وأطروحات 

 .األصلية

 
 المفتاحية الكلمات

 

لالختبارات الخدمة االجتماعية  –ثبات االختبار  –صدق االختبار  -االختبارصالحية 
 .البعد الكيفي للثبات والصدق –النفسية 

 

 yousfihad@yahoo.fr:  ترسل المداخالت كاملة عن طريق البريد اإللكتروني إلى العنوان اآلتي
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 -الحاج لخضر باتنة  جامعة -
 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية 

 إشكالية استخدام االختبارات النفسية و المدرسية و المهنية

  –الواقع و التحديات  -

 استمارة المشاركين

 مداخلة ثنائية 

 عثماني مرابط صوريا : االسم و اللقب/2بوسنة عبد الوافي زهير        :االسم واللقب/1
ماجستير علم النفس العمل و : أستاذ محاضر أ قسم العلوم االجتماعية     الدرجة العلمية: الدرجة العلمية

 .التنظيم  
  جامعة محمد خيضر بسكرة :المؤسسة األصلية

  3489728960: رقم الهاتف 
  othmani.soraya@yahoo.fr : البريد االلكتروني 

 أهمية استخدام االختبارات النفسية  : ضمن المحور األول  : محور البحث 
   "االختبارات االسقاطية في علم النفس العيادي  ": عنوان البحث 

 : ملخص البحث 
يرتبط في كفاءته باالختبارات النفسية المطبقة في ميدانه ، و التي إن الفحص العيادي 

تطورت بشكل كبير من قبل العلماء بتطور عملية القياس و حركة اإلحصاء خاصة ظهور 
الحاجة الى تصنيف االضطرابات العضوية و النفسية و العقلية و االختبارات لالضطرابات 

لفحص منها االسقاطية التي تعتمد على مثير العقلية و النفسية ، كما تنوعت تقنيات ا
هي " االختبارات " غامض لتناول الحياة الالشعورية ، حيث أن الطريقة االسقاطية بما فيها 

محاولة لفهم شخصية الفرد فهما شامال فهم مواقفه ، و مجمل نشاطاته المتفاعلة فيما بينهما 
صرفاته ، ان العامل المهم في تقديم ، قصد التوصل الكتشاف الدوافع العميقة لسلوكه و ت

االستجابات في األساليب االسقاطية هو التفسيرات الذاتية التلقائية للمفحوص و تكويناته 
.  الخاصة ، حيث يؤكد الفرويديون أن التحليل للجيد لإلسقاط هو التخلي عن كل مرجعية 
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ارات االسقاطية بين فعالية و أمام هذا التبرأ العلمي من مرجعية ثابته تبقى أهمية  االختب
و هذا ما يتناوله هذا المنحى البحثي . النظرية الفرويدية ، و واقعية اإلجراء في التطبيق 

 . النظري في توضيح نقاط القوة و الضعف لالختبارات االسقاطية في علم النفس العيادي 
 

 : تمهيد  "

باالختبارات النفسية المطبقة في ميدانه ، و التي يرتبط في كفاءته إن الفحص العيادي 
خاصة ظهور  اإلحصاءتطورت بشكل كبير من قبل العلماء بتطور عملية القياس و حركة 

الحاجة الى تصنيف االضطرابات العضوية و النفسية و العقلية و االختبارات لالضطرابات 
طية التي تعتمد على مثير العقلية و النفسية ، كما تنوعت تقنيات الفحص منها االسقا

 . غامض لتناول الحياة الالشعورية 

 :  االسقاطيةعجالة تاريخية في االختبارات  -1

 فرانك نشر L.K.FRANK سماه و األمريكية النفس علم جريدة في مقاال 1191 عام 
 ثالث بين توجد التي العالقة إلى لإلشارة"  الشخصية لدراسة اإلسقاطية الطرق" 

 الموضوع تفهم اختبار و الحبر بقع اختبار و الكلمات تداعي اختبار: نفسية اختبارات
 .للشخصية شامل و دينامي لبحث نموذجا تشكل االختبارات هذه أن فرانك بين وقد ،

         أن الدوافع   Jung.C.Gو   S.freudهااعتقدبناء على األسس النظرية  التي 
 . و العمليات التي تكمن وراء حالة المريض يمكن الكشف عنها بواسطة التداعي الحر 

  بعد خمس سنوات اكتشفRorshach.H  و هو طبيب األمراض العقلية ، إن
استجابات المفحوص ليست من وحي خياله إنما من طيات شخصيته ، بما أن 
اإلدراك يقوم على الهيكل الخاص و ال على إمكانيات خيالية ، ثم بعدها تم استعمال 

 .الرسوم كطريقة اسقاطية 



  طفال بدال من استعمال الرسم الحر مع األ إلىثم بعدها اتجه المحللون النفسيون
 .  التداعي الحر ، نظرا لفقر التعبير الشفهي لدى األطفال 

  أدخلت األبعاد التحليلية في الروائز االسقاطية على يد المحلل النفسي  0591في سنة
خصوصا بعد أن شبه متن الرائز االسقاطي   Piotrowskyاألمريكي بيوتروفكسي 

 .  الم في دراسة المتون االسقاطية بالحلم ودعا إلى اعتماد تقنية تأويل األح
 (22، ص  2112بوسنة عبد الوافي زهير، )

  : االسقاطية التقنيات  -2

 : مفهوم اإلسقاط  0.2

حسب اإلسقاط تعتمد االختبارات االسقاطية على تقنية اإلسقاط في علم النفس العيادي ، و  
laplanche et pantalis    هو العملية التي يخرج عن طريقها الشخص ذاته و يضعها

إلى غاية المواضيع ( رغبات / أحاسيس / سمات / شخص / شيء) في الموضوع الخارجي 
 .  التي يحول أو يرفض في نفسه 

أنه ميكانيزم دفاعي عن طريقه يدرك الشخص العالم و خصوصا على   pieronو يعرفها 
 ( 5،ص 2111صالح المعاليم، .  )فينا أصلي و حميمي  الغير ، و يعتبر هذا االسقاط

بالمعنى التحليلي المحض ، و يدل على العملية   Projectionاالسقاط  "  S.freudحسب 
التي ينبذ فيها الشخص من ذاته بعض الصفات و المشاعر و الرغبات ، و حتى بعض 

في األخر سواء أكان هذا  ، و بالتالي يموضعهاالموضوعات التي يتنكر لها أو يرفضها 
حيث يؤكد أن األنا يضع كل الموضوعات التي تبدو له أنها مصدر  .األخر شخصا أم شيئا 

 في  له كل ما هو مصدر للضيق و القلقاللذة و يجتافها ، و من جهة أخرى يطرد من داخ
 إسقاط.خارج و ليس في الداخل ، فهو يتعامل مع هذه الموضوعات و كأنها فاعلة في ال

هروب الفرد من  إلىأحد األساليب الدفاعية المعروفة التي اكتشفها ، و هو يشير  إلىيشير 



الموضوع الجنسية نحو أو السلبية الدوافع الغير مقبولة لديه ، مثل اتجاهاته السلبية العدوانية 
في اختبارات الشخصية كثيرا عن ذلك ،   اإلسقاط، و ال يختلف استخدام مفهوم  األخر

لالختبارات االسقاطية هي أنها ال تحاول قياس الشخصية و متغيراتها فالخاصية المميزة 
 . بأسئلة مباشرة ، بل تقدم للشخص منبهات غامضة غير محددة المعالم 

يتضح مما سبق أن اإلسقاط هو ميكانيزم دفاعي ، فالفرد يسقط مشاعره و اتجاهاته و دوافعه 
 .نه مع ذاته على الغير كوسيلة دفاعية لتواز 

 : االختبارات االسقاطية مفهوم  2.2

هي إحدى الطرق االسقاطية التي تعتمد على مثيرات غامضة تقدم للمفحوص الذي يحاول 
معاني ، و ينسج أحداث مرتبطة بتلك المثيرات اعتمادا على خبراته السابقة و رغباته  اضفاء

و لذلك فان استجابات المفحوص تعكس دوافعه و حاجاته و ادراكاته و تفسيراته . الحالية 
 (921، ص2115صالح أحمد مرادـ أمين علي سليمان، ). الذاتية 

 : نماذج من االختبارات االسقاطية  2.2

و الصور ( رورشاخ )بقع الحبر : المثيرات المستخدمة في الطرق االسقاطية أمثلة من 
(CAT-TAT )  و تداعي الكلمات ، و اكمال الجمل الناقصة ، و التعبير بالرسم و ،

 . األلوان 

  اختبار الرورشاخRorshach   : 

، حيث استخدم  1121عام  بقع حبر ، أعده الطبيب النفسي هيرمان رورشاخو هو اختبار 
عشر بطاقات عليها بقع من الحبر للتشخيص النفسي ، و هي خمس بطاقات باألبيض و 

و تعرض البطاقات . األسود ، و بطاقتان أسود و أحمر ، وثالث بطاقات من ألوان أخرى 



العشر على المفحوص بالترتيب ليذكر ماذا يرى أو يتصور في كل منها و نسجل اجابات 
.  ص و تعبيراته و سلوكه العرضي و الزمن المستغرق المفحو   

. و يتم تقدير الدرجات باستخدام تصنيف رورشاخ   

المساحة من بقعة الحبر التي استجاب لها المفحوص ، و تدل االستجابة التي : المكان   -أ
اعتمدت على المساحة الكلية على ادراك العالقات و التآلف بين العناصر ، بينما تدل 

.و االهتمام بدقائق األمور ستجابة للمساحة الجزئية على الميل للتقمص و دقة المالحظة اال  

و هي محددات االستجابة حيث يدل الشكل الجيد على قوة األنا و تماسك : المحددات  -ب
الشخصية ، و الحركة تدل على زيادة القوى االبداعية ، و كثرة الحركة تعني االنطواء ، أما 

يوانية فتدل على االندفاعات البدائية ، و غلبة اللون على الشكل تدل على سيطرة الحركة الح
. االنفعاالت   

.المالمح األساسية التي أثارتها البطاقة ، و هي تدل على اضطرابات الشخصية  -ج  

تدل االستجابة الشائعة على الخوف من االنحراف ، أو عدم االكتراث : شيوع االستجابة  -د
.  بينما تدل االستجابة الجديدة على التفوق و االبتكار  .بالمألوف   

تطبيق الجمعي خالل الى طريقة لل  M.Harrowerاريكسون -و قد توصلت مولي هاوار
الحرب العالمية الثانية ، ثم عدلتها الى وضع عدة استجابات لكل بطاقة ، و على المفحوض 

حيث قدم لكل  1121زيك في عام اختيار أحد االستجابات ، و قد طور هذه الطريقة اي
 ( . غير سوية  2سوية ، و  5) استجابات  1بطاقة 

 (922، ص2115صالح أحمد مرادـ أمين علي سليمان، )

 روزنزفايج" اختبار  " Rosenzweig الصور  لإلحباط 



 ويتكون, العدوان و اإلحباط في نظريته على اعتمادا( روزنزفايج سول) االختبار هذا وضع
 وفي شخصين بين إحباطيا موقفا منها كل تمثل الكرتون أشكال من صورة 22 من االختبار

 حدث الذي الشخص به يجيب أن يمكن ما المفحوص فيه يكتب خال مكان يوجد صورة كل
 . اإلحباط له

 لتسهيل وذالك مقصود بشكل غامضة الصور عنها تكشف التي الوجه تعبيرات أن كما
 - داخلي - خارجي:  العدوان اتجاه منها تقيس درجة 15 االختبار من ويستخرج.  االسقاط

 اما,  العقبات على السيطرة – االنا دفاعات – للمثابرة الحاجة:  العدوان نوع ويقيس,  سلبي
 .   السابقين االتجاهين من مشتقة توفيق من فيتكون الثالث التجاه

 (faculty.ksu.edu.sa) 

  اختبار تفهم الموضوع(TAT ) 
الصور الغامضة ، و هو يعتمد على استخدام  1129أعده موراى و مرجان عام 

و يتكون . تفسيرات وفق خبراته و رغباته  بإضفاءكمثيرات ، و يقوم المفحوص 
، و بطاقة بيضاء ، و بعض البطاقات بطاقة على كل منها صورة  91االختبار من 

مشترك للجنسين ،  اآلخرمخصصة للرجال و بعضها مخصص للنساء ، و البعض 
بطاقة ، حيث يطلب منه تكوين قصة حول كل  21و يطبق على كل مفحوص 

 .  و مشاعر األفراد و تفكيرهم و نتيجة األحداث بطاقة توضح ما يحدث و سبب ذلك 
و يكشف االختبار عن الحاجات و الدوافع المسيطرة و االنفعاالت و المشاعر و 

 . الخياالت و التداعيات الخفية في الشخصية ، كما يوضح   الصراعات
 : و يتم تحليل محتوى القصص في ضوء ما يلي 

شخصيته ، و تستخدم خصائص و البطل الرئيسي الذي يتقمص المفحوص  -1
 . صفات بطل القصة في التفسير 



الحاجات الرئيسية للبطل و الدوافع المحركة له خاصية ميوله و مشاعره و أفكاره  -2
 . عن حاجات و رغبات المفحوص و سلوكياته تعبر 

 . الضغوط البيئية التي يتعرض لها البطل و مدى واقعيتها  -9
 ( 929، ص2115صالح أحمد مراد ، امين علي سليمان، )

 الكلمات تداعي اختبار  
 تتصل كلمة 01 من االختبار ويتكون,  يونج و جيل و  ربابورت االختبار هذا وضع

 الجنسية والدالالت, والعدوان,  والشرجية, الفمية والنواحي, كاألسرة متعدده بمجالت
 في تظهر التي الصراع من وألوانا فكرية مجاالت نظرهم في تمس كما.  المتنوعة

 . التوافق سوء من مختلفة أنماط
.  المعلومات من بالكثير يزودنا االكلنيكية الناحية من تطبيقه عند التداعي واختبار

 أن على دليال ذاتها في تصبح قد المألوف عن البعيدة او جدا الخاصة فاالستجابات
"  طاغية – أب"  ذالك مثال المفحوص فكر في حساسة نقطة مست قد المثيرة الكلمة

 مست قد الكلمة أن عن يكشف التداعي في اضطرابا المثيرة الكلمة تحدث وقد, 
 القائم الصراع هذا طبيعة عن نفسه الوقت في تكشف كما,  الفرد عند صراع منطقة

 كشفت االستجابة هذه فان( شك) بكلمة( زوجة) لكلمة االستجابة فعند"  النفس في
  .  ونوعه الصراع هذا طبيعة عن أيضا تكشف بل,  الفرد لدى صراع وجود عن ليس

 
  : التداعي الختيار التشخيصية الدالالت -

 على يمكن التي االكلنيكية الدالالت وضع الى وشافر وجيل ربابورت من كل توصل
 : ذالك من الكبرى المرضية الحاالت تشخيص اساسها

 : اآلتية بالخصائص استجاباتهم تتميز الفصام حاالت -1
 . المثيرة الكلمة عن بعيدة استجابات يعطونه ما كثرة -



 وميل"  الكلمات اوزن" في التشابه على القائم التداعي إعطاء نحو واضح ميل -
 . الجمل لتكملة واضح

 .  وخطير ظاهر بشكل الفصاميين استجابات تنحرف اإلنتاج إعادة عند -
 :  اآلتية بالخصائص استجاباتهم تتميز االكتئاب حاالت -2
 القريبة االستجابات أنواع كل تجميع و االستجابة ببطء االكتئابيون يتميز -

  . التعريفات خصوصا
  :   اآلتية بالخصائص استجاباتهم تتميز العصابيون  -3
 كما,  الجنسية الداللة ذات للكلمات خصوصا التوقف بكثرة الهستيريا حاالت تتميز -
 .  كثيرا يتأثر ال الرجع زمن ان

 بصرية صور من يعطونه ما بكثرة فتتميز  القهري الوسواس حاالت اما -
   . لالستجابات

 الناقصة الجمل تكملة اختبار 
 ذالك ومع,  اسقاطيا اختبار الجمل تكملة اختبار اعتبار االكلنيكيين بعض يرفض

 وناقصة وغامضة مبهمة االختبار فطبيعة االسقاطي االختبار مقومات جميع ففيه
 الذي المغزى بوضوح يدرك أن يستطيع ال المفحوص ان كما,  ما حد الى التكوين
 . اإلجابات وراء يكمن
 الجمل تكملة اختبار ان على الدليل"  ليفي و, ساكس جوزيف" قدم فقد ذالك ومع

 تكملة أشخاص عشرة من طلب فقد بسيطة بتجربة وذالك,  اسقاطيا اختبارا الناقصة
  : وهي محتواها في تفكير بدون و بسرعة اآلتية العبرة

 ......... " احس تجعلني والدتي والدي بها عامل التي الطريقة "
  . نوعها من فريدة إجابات عشرة على الباحثان حصل فقد هذا ومع

 : االختبار محتوى
 : وهي التوافق مجاالت من اربعة مجالت دراسة الى" ساكس" اختبار يهدف



 التي والعبارات,  الجنسية العالقة نحو االتجاهات عن ويبحث:  الجنس مجال - أ
 الزواج اتجاهاته عن يعبر أن للفرد وتسمح,  ثمانية عددها المجال بهذا تتصل

  . ذاتها الجنسية والعالقات
             األصدقاء نحو االتجاهات ويتضمن:  المتبادلة اإلنسانية العالقات مجال  - ب
 بأربع منها اتجاه كل ويقاس و والمدرسة العمل زمالء نحو االتجاهات و المعارف و

 . األسرة نطاق خارج اآلخرين نحو مشاعره عن يكشف أن للفرد تسمح عبارات
 نحو واالتجاه أالم نحو االتجاه وهي اتجاهات ثالثة ويتضمن:  األسرة مجال -ج

 . عبارات بأربع عنه يعبر اتجاه وكل,  األسرة وحدة نحو االتجاه ثم األب
:  التالية النواحي ويتضمن:  نفسه عن المرء بفكرة فيتصل األخير المجال أما -د

 ناحية وكل قدرات من لديه عما المرء وفكرة األهداف و بالذنب الشعور و المخاوف
 . عبارات بأربع تقاس منها
 كمية طريقتا وضع وقد,  اتجاها 15 تغطي ناقصة عبارة 01 من االختبار يتألف -

  : وهي الدرجات لتقدير
 . عالجية لمساعدة يحتاج الذي الشديد االضطراب لحالة:  درجتان - 
  . المعتدل لالضطراب:  واحدة درجة - 
 . انفعالي اضطراب اليوجد حيث:  صفر - 

-  x   :األدلة كفاية لعدم معروف غير . 
(faculty.ksu.edu.sa) 

  اختبار رسم المنزل و الشجرة و الشخص : 
، و يطلب فيه المفحوص  و نقله للعربية لويس مليكة Buckجون باك أعده 

رسم منزل ثم شجرة فشخص ، و بعد ذلك توجه أسئلة عن االستجابات الثالث 
، و تصحح الرسوم كميا و كيفيا ، و تستخدم التفاصيل و النسب و المنظور 



في التمييز بين مستويات الذكاء ، و أدلة عن الشخصية ، حتى يمكن 
 .  وياء استخدامه في التمييز بين الفصاميين و األس

 (929، ص2115صالح أحمد مراد ، أمين علي سليمان، )
 تقييم االختبارات االسقاطية في علم النفس العيادي   -2

من يرى في االختبارات أداة تقييم و تشخيص ، ال تخلو من من العلماء 
، تحذر من قصور و عيوب ، في مقابل ذلك هناك حركة معارضة شديدة 

كثرة االعتماد على االختبارات ما يدل على أنه كما توجد نقاط قوة يرتكز 
 : عليها العمل االسقاطي في االختبار النفسي ، هناك نقاط ضعف 

  االختبارات االسقاطية في علم النفس العياديايجابيات 
   . أداة تقييم قيمة في عمليات التشخيص و التوجيه و اإلرشاد  -
غير متشكل ، و ناقص التحديد الموقف المثير الذي يستجيب به الفرد  ان -

، و ان ذلك من شأنه أن يقلل من التحكم الشعوري بالفرد في استجاباته ، 
 . مما يترتب عليه الكشف عن شخصيته  بسهولة 

وسيلة للقياس ، تستعمل غالبا في التعرف على مجموعة من الصفات  -
 .تخص أفراد التجربة 

 اإلسقاطفاعليتها في فهم داللتها االكلينكية  من حيث مرجعية تكمن  -
 . باختالف الحاالت 

ال تقيم االستجابة من حيث ناحية الصواب او الخطأ و لكنها تقيم من  -
حيث داللتها على شخصية المفحوص على اعتبار أنها إسقاطات لمشاعره 

 . و رغباته و مشكالته على المدرك الخارجي 
 .مثير االسقاطي ة من حيث غموض الحرية االستجاب -
 . ، و تحليله تفسيا و اجتماعيا الرصد بشكل كمي مرتب   -



يعطى الفرد حرية التعبير عن أفكاره ومشاعره وانفعاالته ورغباته دون  -

بوسنة عبد الوافي ). ان تكون هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة 

 (83ص  83، ص  2102زهير، 

حيث تسعى لدراسة السلوك بكليته ، حيث ال  تعتمد الطريقة الكلية ، -

 تكشف السلوك الجزئي للفرد 

تمس دينامية الحياة الداخلية  من حيث الدراسة الشاملة المعمقة ،  من  -

، و بشكل مباشر إلى التنظيم األساسي  الداخلية  اإلشكالياتمختلف 

 .للشخصية 

طريقة تقدير استجاباته ، و لذلك فانه يكشف عن ان المفحوص يجهل  -

فيصل ) .نفسه بسهولة و دون محاولة اخفاء شخصيته او بعض نواحيها 

 ( 85، ص 2002عباس ، 

 سلبيات االختبارات االسقاطية في علم النفس العيادي
االسقاطية ، فالبعض برى  األساليبيختلف النفسانيين حول صدق و ثبات  -

المعتادة  في القياس النفسي و التحقق من  راءاتلإلج إخضاعهاضرورة 
 . صدقها و ثباتها 

تعتبر من التقنيات المعقدة ، و المكلفة ، و المختلفة التفسير أو الغير  -
متفق عليها ، ما يقل استخدامها في الشركات والعيادات الكبرى في العالم 

 .ها بالمئة  ، كما أنه ال توجد طريقة ثابتة لنجاح 21.5الى نسبة 
تطرح مشكل اخالقي من حيث القياس ، أين تبحث في مناطق حميمية  -

 .من الشخصية 
من الصعب تحليل االختبارات االسقاطية ، حيث في الغالب يجب التحفظ  -

على عرض النتائج و تفسيرها ، كما أنها على األرجح خبايا الواعية  
 . للشخصية 



(Gilles Azzopardi ,2006 ,p76) 
 وناقص نسبيا متشكل غير الفرد له يستجيب الذي المثير الموقف أن  -

( المقاومة) الشعوري التحكم من التقليل إلى يؤدي مما واالنتظام التحديد
  الفرد لسلوك

 وداللتها االستجابات تقدير كيفية عن معرفة الفرد لدى تكون ال غالبا- 
 .    باإلرادة تتأثر لن االستجابات فأن ثم ومن

 تتألف مستقلة وحدات أو جزئية نواحي تقيس ال االسقاطية االختبارات  -
 . للشخصية كلية دينامية صورة رسم تحاول ما بقدر الشخصية منها

افتقارها للموضوعية حيث تخضع استجابات المفحوص في هذه الحاالت  -
الى عملية تحليل من طرف الفاحص معتمدا على النظرية الفرويدية التي 

الستخدامها الرمز في تفسير السلوك ، ما يحديها عن  ال تقبل التفنيد نظرا
 .العلمية و الموضوعية 

 : خاتمة 

شخصية الفرد فهما شامال هي محاولة لفهم " االختبارات " بما فيها الطريقة االسقاطية  إن
فهم مواقفه ، و مجمل نشاطاته المتفاعلة فيما بينهما ، قصد التوصل الكتشاف الدوافع 

االسقاطية  األساليبالعميقة لسلوكه و تصرفاته ، ان العامل المهم في تقديم االستجابات في 
لفرويديون أن ، حيث يؤكد االخاصة هو التفسيرات الذاتية التلقائية للمفحوص و تكويناته 
و أمام هذا التبرأ العلمي من مرجعية . التحليل للجيد لالسقاط هو التخلي عن كل مرجعية 

ثابته تبقى فعالية االختبارات االسقاطية بين فعالية النظرية الفرويدية ، و واقعية اإلجراء في 
 .التطبيق 

 



 : قائمة المراجع 
 بعض االختبارات في علم النفس ، بط ، (: 2111) صالح معاليم

 . ديوان المطوعات الجامعية ، الجزائر 
  االختبارات و (: 2115)صالح أحمد مراد ، امين علي سليمان

 . ، القاهرة ، مصر  1المقاييس في العلوم النفسية و التربوية ، ط
  ب ط ، دار  علم النفس االكلينيكي(: 2111)لويس كامل مليكة ،

 . الفكر ، عمان ، األردن 
  االختبارات و المقاييس النفسية و التربوية ، ب ( : 2112)ناهدة سكر

 . ط ، دائرة المطبوعات و النشر ، عمان ، األردن 
  1تقنيات الفحص االكلينيكي ، ط(: 2112)بوسنة عبد الوافي زهير  ،

 . ي قسنطينة مخبر التقنيات النفسية و التربوية ، جامعة منتور 
 

 Gilles Azzopardi (2006) : tests d’entreprise mode 
d’emploi ,marabout pratique ,  l’Algérie   
 



  

 

 تقويم سلوك المتخلفين عقليا 

       
 أستار محاضرأ  -هاليلي ياسمينةمن إعذاد : 

 جامعة باتنة .–قسم علم النفس               

  

      ملخص الذراسة:                                                                                                                

مف األمور المتفؽ عمييا أف المعمـ الجيد ىو العنصر األكثر حيوية و تأثيرافي العممية التربوية سواء كانت  عامة أو خاصة -
,و المعمـ الجيدال يمتمؾ ميارات معرفية  فقط بؿ يتمتع أيظا  بكفاءات إنفعالية  متطورة فيظير اإلتجاىات اإليجابية نحو 

و يراعييا وأف يكتسب فنيات التعامؿ معيـ وأف يدرؾ تماما مسؤوليتو الكاممة أماـ تنمية قدراتيـ و  تالميذه,ويتقبؿ  الفروؽ  بينيـ
 الطريقة المثمى لمساعدتيـ .    

مقدرة و فعالية المعمـ في تعميـ و تعديؿ سموؾ المتخمفيف عقميا ,و تبرز ىنا الضرورة  التعرؼ عمى تيدؼ الدراسة الحالية إلى-
ة إلى وسائؿ حديثة و ذلؾ إلجراء تقييـ شامؿ لسموكات األطفاؿ المتخمفيف عقميا ,وتدريبيـ و معرفة درجة الممحة و الدائم

تقدميـ في إكتسابيـ لمخبرات الموجية ,وىذا مف خالؿ تصميـ مقياس تقدير نمو سموؾ المتخمفيف عقميا ,و التطرؽ إلى أىـ 
 طبيقو و خصائصو السيكومترية. أىدافو التي وضع مف أجميا ,ثـ وصفو و تقديـ طريقة ت

 
    

The summary of the stydy 

We all knon and agree that the good theacher is the on the most active and the most influence on 

education system in both sides general and specific 

However,the good teacher do not have only what is explained before but also exitment abilities 

very developed ,where he could show or illustrate (the good teacher )the positive sides of the 

learners and of course could make a huge difference them l 

Mean the learners and to obtain the skilful side to deal with the learners (artistic method )and 

have the whole responsipility to grow up their abilities and to find the best method or the way of 

to help them 

So ,the aims(opjectives )or the gaols of this effective study done by the teacher is to modificate 

the behaviour of the menthally retarded using a very sophisticated means to have a global 

evaluation of the children menthally retarded and to train them to obtain such directive capacities 

through designing a measure to estimate the behaviour of the menthally retarded and to look out 

for abest method to apply (secoumatery particularties).   
  

 

 

 

 



 

    المقدمة:

تمثؿ ظاىر اإلعاقة بوجو عاـ مشكمة خطيرة في أي مجتمع قد تعمؿ عمى إعاقة مسيرة التنمية فيو ومف     
ىذا المنطمؽ تتمثؿ إحدى مؤشرات حضارة األمـ وارتقائيا في مدى عنايتيا بتربية األجياؿ بمختمؼ فئاتيـ 

ؿ ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير فرص النمو وىو ما يتجمى بوضوح في مدى العناية التي يتمقاىا األطفا
 الشامؿ ليـ مما يعدىـ لالنخراط في المجتمع.

إلى جانب ذلؾ تعد رعاية المعوقيف بمثابة مبدأ إنساني وحضاري نبيؿ يؤكد عمى حقوؽ المعاقيف 
 ويعمؿ عمى إتاحة الفرص المناسبة ليـ حتى يتسنى ليـ االندماج مع اآلخريف بدرجة معقولة.

فئة التخمؼ العقمي في مقدمة الفئات ذوي االحتياجات الخاصة حيث يعد أطفاؿ ىذه الفئة أقؿ تعد 
قدرة عمى التكيؼ االجتماعي، وأقؿ قدرة عمى التصرؼ في المواقؼ االجتماعية المختمفة والتعامؿ مع 

ؿ بيـ فحسب، بؿ اآلخريف وعمى ذلؾ فإف رعاية ىذه الفئة ال تقؼ عند حد التحاقيـ بالمراكز المعدة لمتكف
تمتد إلى مساعداتيـ عمى تحقيؽ األداء التكيفي في المواقؼ الحياتية المتعددة مف خالؿ أدائيـ الوظيفي 
المستقؿ الذي يعتمدوف فيو عمى أنفسيـ فالطفؿ المتخمؼ عقميا ال يصؿ إلى المعايير السموكية المتوقعة مف 

الفاعمية في  -العناية بالنفس -ىذه المجاالت: التوصؿاألطفاؿ في مثؿ سنو وفي جماعتو الثقافية وىذا في 
الميارات  -التوجيو الذاتي -االستفادة مف مصادر المجتمع واستغالليا -الميارات االجتماعية -المنزؿ

األكاديمية، العمؿ، استغالؿ وقت الفراغ، الصحة، األماف، باإلضافة إلى قصوره في الوظائؼ والعمميات 
ات العقمية العميا كالذاكرة، واالنتباه، التفكير، اإلدراؾ، والتجريد والتعميـ، ويميؿ األطفاؿ العقمية خاصة العممي

المتخمفيف عقميا إلى المشاركة مع األطفاؿ األصغر منيـ سنا في ممارسات اجتماعية معينة، ومف ثـ فيـ 
التدريبية لألطفاؿ المتخمفيف  وعمى ىذا األساس يعد توفير الرعاية النفسية1غير قادريف عمى مسايرة اآلخريف.

أبنائو لـ تنؿ مف واجبات المجتمع نحو مجموعة مف  عقميا كغيرىـ مف فئات ذوي االحتياجات الخاصة واجبا
 الصحة النفسية والتوافؽ النفسي حظيا مف الرعاية واالىتماـ حتى يصبح بإمكانيـ تحقيؽ مستوى مقبوؿ مف

ليـ سواء كانت تمؾ البرامج تدريبية أو إرشادية أسرية أو  مف جراء تقديـ البرامج التربوية الخاصة
عالجية إذ تمثؿ تمؾ البرامج شكال أساسيا مف أشكاؿ الرعاية النفسية والتربوية المخططة التي تيدؼ إلى 
إكساب مثؿ ىؤالء األطفاؿ أساليب واستراتيجيات وطرائؽ السموؾ التكيفي ومف ثـ تسيـ في مساعدتيـ عمى 

المجتمع وقد تتضمف ىذه األنشطة مجموعة مف الميارات الضرورية ليؤالء األطفاؿ المتخمفيف  االنخراط في
عقميا وحثيـ عمى تعمميا مف خالؿ تجزئة الميارة إلى مكوناتيا األساسية والقياـ بيا أماميـ مع تعزيز كؿ 

 إنجاز وىكذا بالنسبة لمميارات األخرى.
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يعد توفير  إلى أف يتمكف المتخمفوف عقميا مف إنجاز ىذه الميارات بشكؿ مستقؿ مف تمقاء أنفسيـ
 .  المعمـ الكفئ المكوف تكوينا جيدا و متكامال و مسايرا لمتقدـ العممي في ىذا المجاؿ شرطا ضروريا 

بط باألىداؼ المراد تحقيقيا و مدى إستعابو لمطريقة المثمى لتوصيميا ,كما أف أداءه إف دور المعمـ يرت
بمدى إتقانو لمميارات المرتبطة بتخصصو و قدرتو عمى اإلنتقاءو اإلختيار مف لدوره التربوي و التعميمي يتأثر 

 بو عمى ميارات اآلخريف .خبراتو بما يؤثر 

إتسع مجاؿ   عميـ و ظروؼ التغيير بالنسبة المجتمعوسائؿ التإستجابة لممستجدات التربوية و 
   .1نحو المتخمفيف التوقعات المتجددة مف دور المعمـ 

ىو حجر الزاوية في ىذا الفريؽ ألنو يمثؿ النقطة التي تتمحور حوليا مختمؼ -المعمم ميامو و واجباتو:-1
عف تصور الطفؿ المعوؽ عقميا، االختصاصات األخرى فيو المصدر الرئيسي إلعالـ بقية أعضاء الفريؽ 

 ويستفيد كذلؾ مف كفاءتيـ.

أساسا في استعماؿ الطرائؽ التربوية المالئمة لتطوير القدرات العقمية والمعرفية المعمـ ويتجسـ تدخؿ 
 2والحركية والوجدانية واالجتماعية لمتمميذ المعوؽ عقمي

 وىذه بعض ميام وواجبات المعمم:

 يص الحاالت، وتحديد مستوى األداء التحصيمي الحالي ليا.المشاركة في تقييـ وتشخ -1

المشاركة في تحديد االحتياجات الخاصة عموما لكؿ حالة مع التأكيد عمى االحتياجات  التربوية  -2
 واألكاديمية ليا.

 تحديد األىداؼ التربوية والتعميمية لكؿ طفؿ. -3

 دي واألنشطة الجماعية المناسبة لكؿ طفؿ.تحديد البرنامج التربوي والتعميمي والبرنامج الفر  -4

 تحديد الخطة التعميمية ومستوياتيا. -5

 تحديد المواد والمصادر والوسائؿ واألنشطة التعميمية المناسبة لحالة كالطفؿ -6

 تحديد أساليب التدريس وطرقو المناسبة لكؿ طفؿ.  -7

 تنفيذ عممية التدريس. -8
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التقييـ المستمر ألداء الطفؿ قبؿ التدريس وأثنائو وبعده، ومتابعة التقدـ والنمو التعميمي والمعرفي  -9
 والمياري والوجداني لمطفؿ.

 موؾ المناسبة لحالة الطفؿ.استخداـ طرؽ وأساليب تعديؿ الس -11

المشاركة في التوجيو واإلرشاد األسري، السيما بالنسبة لموالديف وأولياء األمور فيما يتعمؽ بالجوانب  -11
 األكاديمية والتحصيمية لمطفؿ ومشكالتو

والزيارات  تييئة المواقؼ والبرامج الترويحية واألنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية والرياضية والرحالت -12
التي مف شانيا أف تعزز شعور األطفاؿ بالسعادة وتوثؽ صالتيـ ببيئاتيـ ومجتمعيـ، وتحقؽ اندماجيـ 

  .1االجتماعي

التعاوف مع ىيئة األخصائييف في الفريؽ المتعدد التخصصات وتبادؿ المعمومات الالزمة معيـ بشأف  -13
حالتو إلى غيره مف المتخصصي  ف عند المزوـ بما يحقؽ صالح الطفؿ.نمو الطفؿ ومشكالتو، وا 

المشاركة في عممية التقييـ والتشخيص الشامؿ لمحالة وذلؾ لمتعرؼ عؿ إمكاناتيا وأوجو القصور فييا مف 
الجانب النفسي عف طريؽ المقابمة وتطبيؽ االختبارات والمقاييس النفسية المقننة، مع االستعانة بمصادر 

لديف والتقارير الطبية واالجتماعية بحيث يتـ تحديد الخصائص السموكية البيانات األخرى المتاحة مف الوا
 المؤثرة في أداء الحالة ايجابيا أو سمبيا ومف ثـ احتياجاتيـ الخاصة.

 كيف يساعد المعمم الطفل المتخمف عقميا؟ -2

زمة لتعميـ ينبغي أف تراعي برامج إعداد معممي األطفاؿ المعوقيف االلماـ بكؿ الميارات والمعارؼ الال
 المعوقيف.

إف تدريب وتأىيؿ معممييـ يجب أف يعتمد أساسا عمى العمؿ المباشر في تغيير سموؾ المتخمفيف 
ونقصد ىنا أف يكوف المعمـ يتمتع بقدرات وفنيات وكفاءات تساعد عمى حسف التكفؿ بالمتخمفيف عقميا وقد 

 الالزمة لمعممي المعوقيف وىي كالتالي:الكفايات التعميمية  Conmor Wald 1971اقترحت كونرو والد 

 فيـ مظاىر النمو وتسمسمو والعوامؿ المؤثرة فيو. -1

 فيـ طبيعة اإلعاقات العقمية والجسمية المختمفة واألمراض والتأثيرات المحتممة ليا عمى النمو.  -2

 ية.فيـ المضاميف واألسباب العصبية والفسيولوجية لإلعاقات الجسمية والعقمية والصح -3

 القدرة عمى تكييؼ البيئة والمعدات لتصبح مالئمة لممعاقيف. -4
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 القدرة عمى تطوير وتكييؼ األدوات المناسبة لتقييـ أنماط التعمـ والتحصيؿ لدى الطالب. -5

 القدرة عمى تكييؼ المنياج حسب المعاقيف وقدراتيـ الفردية. -6

 ت واألدوات الخاصة القدرة عمى استخداـ المعدا -7

 القدرة عمى تعميـ الميارات المختمفة والمواد الدراسية المقررة. -8

 معرفة المصادر واإلمكانيات المتخصصة المتوفرة في المجتمع المحمي. -9

 القدرة عمى العمؿ كعضو في فريؽ متعدد التخصصات. -11

 القدرة عمى توظيؼ الخدمات الداعمة واإلفادة منيا. -11

عرفة البرامج القائمة عمى تنظيـ الدوارات التدريبية أثناء الخدمة وفرص التطور الميني في مجاؿ م -12
 1التخصص. 

 عمى المعمـ أف يراعي التالي

إف كؿ طفؿ حالة خاصة منفردة، فالفروؽ بيف المتخمفيف عقميا مختمفة، بحيث ال يمكف تطبيؽ ما قدـ  -1
 بالنسبة لطفؿ عمى طفؿ آخر.

لمعمـ بإمكانية تعميـ وتدريب المتخمؼ عقميا بشكؿ أساسي، فمو فقد المعمـ الحماس وشعر بأف إيماف ا -2
 الجيد المبذوؿ جيد ضائع فمف المؤكد أف الطفؿ المتخمؼ عقميا لف يتقدـ في أي مجاؿ. 

نما األىـ بالنسبة لو ىو نوع التعميـ، فال يفيد الطفؿ المتخمؼ عقمي -3 ا أف يقضي ليس الميـ كمية التعمـ، وا 
ساعات طويمة في تعمـ ميارات كثيرة بشكؿ مكثؼ وغير جيد بؿ األفيد أف يقضي فترة بسيطة في التعميـ 

 بشكؿ صحيح ومدروس حيث تكوف النتيجة أفضؿ.

نمو الطفؿ المتخمؼ عقميا أيطأ مف نمو الطفؿ العادي فمعرفة مراحؿ النمو الطبيعية تساعد في تقديـ  -4
 .2عقميا تجعمو يمحؽ بقدر اإلمكاف بإطار النمو الطبيعي برامج ناجحة لممتخمؼ

ال ينطبؽ تعمـ الطفؿ عمى ما تعممو في المواد الدراسية فقط بؿ ىي اعـ مف ذلؾ فتشمؿ كؿ ما اكتسبو  -5
 الطفؿ في المواقؼ المختمفة وما نعممو لمطفؿ يجب أف يدفعو لمنمو  

 مف عقميا:مسؤولية المعمم نحو تنمية قدرات الطفل المتخ -3

 ركزت معظـ البحوث النفسية والتربوية لمتمميذ والمناىج وطرؽ التدريس وغير ذلؾ مف موضوعات تشمؿ في 

 
 73ص1999-مصر–دار المعرفة الجامعية –التخمؼ العقمي –عبد الرحماف عيسوي -1
فيف عقميا عمى السموؾ اإلستقاللي المرشد في تدريب المتخم-رقباف عياد نعمة مصطفى -سامية إبراىيـ لطفي مواىب إبراىيـ-2

  112ص1995- اإلسكندرية–منشأة المعارؼ–في الميارات المنزلية 



 

  الواقع زاويتيف فقط زوايا العممية التعميمية المعمـ، التمميذ والمحتوى المراد تعميمو

عادييف فإف ولما كاف معمـ المتخمفيف عقميا حجز الزاوية في العممية التربوية والتأىيمية لألطفاؿ ال
عممية اختياره ليذه الميمة المتزايدة األعباء زاد مف أىميتو ومكانتو كونو يتولى مياما شاقة أال وىي التعامؿ 
مع المتخمفيف عقميا األمر الذي يجعؿ عممية اختياره مف حيث السمات الشخصية والمينية، وكذا عممية 

ر حيث أف ميمة تدريس المتخمفيف عقميا تتطمب توافر إعداده عمميا وعمميا تحتاج إلى إعادة النظر باستمرا
 صفات وسمات شخصية ومتميزة قد ال تتوافر في معمـ األطفاؿ العادييف. 

ومف بيف ىذه الصفات التي تميز المعمـ الناجح االستعداد االجتماعي، االتزاف االنفعالي، العيادة تفيـ 
اف المعمـ سويا متكامال في ثباتو النفسي ساعد ذلؾ عمى األطفاؿ واألمانة أو اإلخالص, تفتح الذىف وكمما ك

اكتساب التالميذ اتزانا وتكامال في بنائيـ الشخصي، وقد أكدت الكثير مف البحوث النفسية، أف درجة االتزاف 
االنفعالي لممعمـ وحالتو المزاجية تنتقؿ آثارىا إلى التالميذ لذا يجب االىتماـ بقياس سمات الشخصية التي 

 1د عمى االرتقاء بمستوى تعميـ المتخمفيف عقميا وتقريبو إلى أقصى درجة لمستوى األطفاؿ العادييف تساع

 :مايميىذه صفات شخصية، ومف الصفات المينية

القدرة عمى استخداـ طرؽ التدريب تتناسب مع الفروؽ الفردية بيف المتخمفيف عقميا في الفصؿ الواحد،  -1
 ا التعميـ الحديث ومسرح العرائس.الميارة في استخداـ تكنولوجي

  الدراية التامة بطرؽ العالج وخصوصا تعديؿ السموؾ. -2

 العمـ بطرؽ التوجيو واإلرشاد ألولياء األمور لممتخمفيف عقميا. -3

القدرة عمى حؿ مشكالت التالميذ المتخمفيف عقميا وبالتعاوف مع الفريؽ متعدد التخصصات العامميف معو  -4
 المؤسسة. في المركز أو

اإللماـ بالميارات المينية الالزمة لمتدريس لممتخمفيف عقميا وتوجيييـ نحو اختيار المينة التي تالئـ  -5
 قدراتيـ وتتفؽ مع احتياجات سوؽ العماؿ.

القدرة عمى تقويـ نمو التالميذ في النواحي العقمية واالجتماعية واالنفعالية  وتغيير كافة الظروؼ المحيطة  -6
 بو.

 القدرة عمى خمؽ مواقؼ تجمع المتخمفيف باألسوياء    -7

وتأتي ىنا ضرورة تدريسيـ قبؿ وأثناء الخدمة وقد تأكدت أىمية البرامج التدريبية ذات التوجييات الوجدانية 
 أثناء الخدمة حيث يكوف تأثيرىا عمى اتجاىات المعمميف أفضؿ مف البرامج ذات التوجييات المعرفية.
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وتتضمف برامج التدريب أثناء الخدمة بمقررات دراسية حيث تعقد لقاءات يتمقى خالليا المعمموف 
محاضرات في موضوعات مختمفة خاصة بالمعوقيف عقميا كما تتاح ليـ فرصة مناقشة ما يحصموف عميو مف 

يانا وقد أثبتت ىذه البرامج فعاليتيا معمومات باإلضافة إلى مشاىدة بعض أفالـ الفيديو الخاصة بالمعوقيف أح
في ىذا الصدد حيث تزداد معمومات المعمميف حوؿ المعوقيف كما يزداد تقبميـ ليـ وتغيير اتجاىاتيـ بصورة 

 عامة نحوىـ لتصبح أكثر ايجابية  

 ونقصد بعممية تعمـ الطفؿ ما يمي:

 حياتو وتجاربو. وىو العالـ المحيط بالطفؿ الذي يمارس فيوأ/ المحيط التعميمي: 

وىو ما يقوـ بو المعمـ ويطمب مف الطفؿ تعممو مثؿ األكؿ بالممعقة، إضاءة النور، أو نموذج السموك:  -ب
 1أي سموؾ يومي يفيد الطفؿ أف يتعممو

وىو إيجاد دافع لمطفؿ لمقياـ بالسموؾ الذي ترغب فيو ومنحو مكافئة ترضيو عند  التشجيع والدافع: -ج 
 القياـ بو.

وىو التفاعؿ اليومي الذي يتـ بيف الطفؿ وفريؽ التكفؿ والبيئة لتفاعالت والتعميمات والمعمومات: ا -د
المحيطة بالطفؿ مميئة بالمثيرات يمكف لمطفؿ التعامؿ معيا لو أعطي التعميمات الواضحة البسيطة وبصورة 

 تمقائية.
 فن التعامل مع األطفال المتخمفين عقميا: -4

 موب المعمـ في التحدث مع الطفؿ المتخمؼ عقميا والتعامؿ معو ىاـ لمغايةإف أس 

 المحيط التعميمي: -1.4

 يجب أف يتميز بعنصريف:

 تنوع المثيرات فيو. -1

 تنظيمات المثيرات بشكؿ فيو معنى وترتيب. -2

اء لذلؾ يجب تحريؾ الطفؿ مف مكاف ألخر حتى يتعرض لمثيرات متنوعة ويجب التقميؿ مف الضوض
 المحيطة بالطفؿ حتى يستطيع سماع األصوات المنفردة ويميزىا فيما بعد.

إف تنوع مجاؿ االستثارة ميـ لنمو الطفؿ وسعادتو فخروج الطفؿ المتخمؼ لنزىة أو التسوؽ أو حتى السير في 
 الطريؽ يستثير الطفؿ ويساعده.
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إف المجاؿ الذي يعيش فيو الطفؿ يجب أف يتسـ بالنظاـ بدرجة تسمح لو بالعثور عمى احتياجاتو وتعمـ  -3
 أماكف األشياء ومواقعيا.

وعمى المعممة أف تعمـ الطفؿ المتخمؼ كيؼ يعيش في المجتمع وأف يتعمـ نتائج أفعالو، فمثال إذا 
ذا حيا الناس وجب عميو رد  اقترب مف النار ذا أدار زر الكيرباء أضاء المصباح وا  احترقت يده وا 

  التحية...الخ.
  :نماذج السموك -2. 4

يحب الطفؿ عادة التقميد ويجد متعة في ذلؾ وعف طريقو  يتعمـ األطفاؿ الكثير، والطفؿ المتخمؼ 
لمعممة أف تقوـ أمامو بالسموؾ المرغوب عقميا وجد انو محتاج لمتقميد أكثر مف غيره مف األطفاؿ وعمى ا

عادتيا.  تعميمو بشكؿ واضح وببطئ عدة مرات حتى يتمكف الطفؿ مف تقميدىا وا 

 إف مساعدة الطفؿ عمى أداء معيف ميـ، ولكف األىـ منو إعطاؤه الوقت الكافي ليقوـ بو بنفسو

يس فقط عمى تقميد ما يقوـ بو ويساعده ذلؾ فيما بعد عمى إدراؾ العالقات بيف األشياء وعمى الفيـ ول
الكبار ، وعمى المعمـ أف يشجعو ويثني عمى خطواتو الصحيحة حتى يعرؼ أنو أصاب، وفي كؿ مرة يجب 
أال يغيب عف ذىف المعمـ أف الحاجة األساسية ألي طفؿ ىي الحب واالحتراـ واالىتماـ واألمف لكي يكتسب 

دوف خوؼ مف المجيوؿ ويجب أف يعرؼ المعمـ أف فترة الطفؿ الثقة بالنفس ويبدأ في اكتشاؼ ما حولو ب
االنتباه والتركيز قصيرة عنده وأنو يجد صعوبة في االنتقاؿ مف نشاط إلى آخر وىو يفتقر لروح المبادرة 

 والمبادأة وعمى المعمـ أف يزرعيا فيو ويدربو عمييا كأف يجعمو إلختيار ما يريده مف لعب أو نشاط.
 ة: التشجيع والدافعي -..3

المصدر كالرغبة في نيؿ مكافئة أو مكانة معينة، أو داخمية المصدر مثؿ رغبة أو  الدافعية قد تكوف خارجية
فضوؿ يدفع الطفؿ لمقياـ بعمؿ ما، وفي حالة التخمؼ العقمي، فمعظـ دافعيو خارجية وعمى المعمـ أف يشجعو 

ؾ يجب أال يخاؼ الطفؿ مف العقاب إذا ما وينمي لديو الدافعية الداخمية بأف يجعمو يحب االكتشاؼ، ولذل
 حاوؿ اكتشاؼ شيئ جديد.

 عند تعمـ الطفؿ يجب مراعاة قاعدتيف أساسيتيف:التفاعالت والتعميمات والمعمومات:  -4.4

 االنتقاؿ مف المعمـو إلى المجيوؿ أي البدء بشيئ يعرفو الطفؿ واالنتقاؿ إلى ما يعرؼ. -1

    1مطموب مف الطفؿ تعممو بالضبط معرفة وتحديد إجرائيا ما ىو -2
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 فعمى المعمـ أف يتبع إحدى الوسائؿ التالية أو كميا معا بالتبادؿ.

عطاء المثؿ أي أف يقوـ المعمـ بالميارة المطموبة أماـ الطفؿ ويطمب منو تكرارىا. -1  اإلشارة وا 

شكيؿ أي القياـ بخطوات الميارة خطوة خطوة مع تحسيف األداء في كؿ مرة حتى يصؿ في النياية إلى الت-2
 الجودة المطموبة.

 التمقيف أي توجيو الطفؿ إذا عجز عف تقميده ومساعدتو لموصوؿ إلى المطموب. -3

رات كثيرة ويجب أف وأنجح وسيمة لتعميـ المتخمؼ عقميا تكوف عف طريؽ المعب حيث يمكف لممعمـ تعميـ ميا
 يقترف المعب بالحديث حتى يتعمـ الطفؿ التخاطب والتواصؿ عمى أف يكوف ىناؾ موضوع يدور حولو الحديث 

 ثة"مقياس تقدير نمو سموك المتخمفين عقميا: "إعداد الباحتقديم  -5

 أىدافو العامة-أ

ف عقميا واكتسابيـ الميارات المتخمفيمكيف المعمميف مف تقدير نمو سموؾ الحالي إلى تالمقياس ييدؼ 
متكيفيف نفسيا واجتماعي، وتتمثؿ األىداؼ العامة و جعميـ الضرورية والتي تساعدىـ عمى تحقيؽ استقالليـ 

 :لممقياس فيما يمي 

  في المجاالت التالية :المتخمؼ عقميا المعمـ عمى إعطاء درجةمعينة تقييمية لتقدـ سموؾ مساعدة 

دراكو ألسرتو ولممجتمع بصفة عامة.إدراكو لذاتو و ل   -1    جنسو و إسمو وا 

 تحديد الوضعية الجغرافية. -    2

 تعمـ مدلوؿ الوقت و الزماف. -    3 

 البصر(.-الذوؽ-الشـ-الممس-التعرؼ الجيد لمحواس )السمع-    4  

 تعمـ التفكير المنطقي و داللة الكـ و العدد و الوزف. -    5  

 لموف و الشكؿ و الحجـ. إكتسابو لمفيـو ا-  6  

 تعممو لمحروؼ و كتابتيا و قراءتيا.-  7  

تمقيو لتربية أرتفونية لتمكينو مف التفاعؿ مع أفراد مجتمعو والتعبير عف ذاتو وشخصيتو و لعب  -8  
 دوره في مجتمعو.

 تمكينو مف تحقيؽ اإلستقاللية و اإلعتماد عمى النفس لقضاء حاجتو البيولوجية. -   9  

 إكتسابو لمميارات الالزمة مع إشباع حاجتو لمعب و الحناف واإلستقرار و التوازف النفسي.-  11  

مكانياتو.- 11     إستفادة إلى أقصى حد ممكف مف القدرات العقمية لممتخمؼ عقميا ومف طاقاتو وا 



 

خريف ليحقؽ منحو الثقة بالنفس واألماف باعتماده عمى نفسو و التقميؿ مف إعتماده عمى اآل-  12    
 التكيؼ الشخصي و اإلجتماعي.

تمكنو مف القياـ باالعماؿ المنزلية في أي مكاف يقيـ فيو فال يصبح عبئا ثقيال عمى اآلخريف مما -13     
 يزيد مف إحتراـ اآلخريف  لو و مساعدتو عمى بناء ثقتو بنفسو.

 تمكنو مف اإلكتفاء اإلقتصادي بعد إتماـ مرحمة التأىيؿ. -14     

 تدريبو عمى السموؾ التعاوني و عمى إحتراـ اآلخريف.-15      

 تدريب جسمو عمى الحركة و اإلسترخاء.-16      

تنمية المتخمؼ عقميا بشكؿ متكامؿ يؤىمو لتحمؿ  تحديد درجة  ييدؼ إلىالمقياس بصفة عامة فاف 
 المسؤولية في المجتمع حسب ما تسمح بو قدراتو واستعداداتو.

 وصفو: -ب   

يتكوف ىذا المقياس مف ثمانية مجاالت وكؿ مجاؿ مقسـ إلى عدد مف األبعاد وكؿ بعد يحوي عمى 
 عدد مف البنود. 

 : يمكف توضيحيا بشكؿ دقيؽ كما يمي:  (1الجدول رقم)

عدد عبارات كل  أبعاد المتغيرات المتغيرات
 بعد

 النشاط المعرفي -/1
 6 إدراؾ الذات -1
 6 إدراؾ المسكف -2
 3 التحديد البنائي المكاني الزماني -3

 النشاط العقمي -/2
 7 العمميات المنطقية -1
 9 العمميات الحسابية -2

 النشاط االقتصادي -/3
 4 التعرؼ عمى النقود ومدلوالتيا -1
 3 التعامؿ بالنقود -2

 إرتقاء المغة -/4
 5 الكتابة والقراءة -1
 5 التعبير المفظي -2
 8 المغة االجتماعيةإرتقاء  -3

 النمو الجسمي -/5
  النمو الحسي: -1

 9 اإلبصار -أ
 4 السمع -ب



 

 4 الشـ -ج
 4 الممس -د
 5 الذوؽ -ىػ

  النمو الحركي: -2
 4 توازف الجسـ -أ
 5 المشي والجري -ب
 6 استخداـ األطراؼ -ج

 االعتناء بالنفس -/6

 8 نافغسؿ الوجو واستعماؿ فرشاة األس -1
  استخداـ المرحاض: -2

 4 التدريب عمى استخدامو -أ
 7 العناية بالنفس داخؿ المرحاض -ب

  ارتداء المالبس: -3
 6 االرتداء -أ
 6 خمع المالبس -ب
 5 لبس األحذية -ج

 4 وقت الفراغ -4

 في مجال الطعام -/7
 
 

 6 إعداد مائدة الطعاـ -1
  دة:استخداـ أدوات المائ -2

 3 الطعاـ -أ
 3 الشرب -ب

 6 ترويؽ المائدة -3
 4 تنظيؼ المائدة -4
  غسؿ أواني الطعاـ وتجفيفيا: -5

 3 الغسؿ -أ
 3 التجفيؼ -ب

 3 حفظ أدوات وأواني الطعاـ في أماكنيا -6

 األعمال المنزلية -/8

 3 نفض الغبار -1
 3 جمع النفايات ووضعيا في سمة الميمالت -2
 3 الكنس -3
 3 تمميع األسطح الزجاجية -4



 

 3 توظيب األسرة -5
جمع المالبس والمالءات غير النظيفة ووضعيا في مكاف  -6

 3 الغسيؿ

 3 مسح الغرفة -7

وتركيز انتباىيـ  بالمتخمفيف عقمياكثر احتكاكا األو يمكف تطبيؽ ىذا المقياس مف قبؿ المعمميف األقرب 
 ليذا السموؾ يفثـ تقدير المعمم يـموكبشكؿ دقيؽ عمى س

 طريقة تطبيقو و تصحيحو:-ج

يتطمب النوع األوؿ أف يتـ اختيار إجابة واحدة مف بيف عدد مف اإلجابات الممكنة، وىذه الجمؿ 
. والمطموب وضع دائرة حوؿ الجممة الوحيدة التي تتضمف 1 -1 -2مرتبة وفقا لمستوى صعوبتيا مثال 

يستطيع التمميذ أدائو عادة وعند التصحيح يوضع الرقـ المقابؿ ليذه الجممة في أفضؿ وصؼ ألصعب عمؿ 
عمى كؿ الجمؿ التي تنطبؽ عمى × الدائرة عمى اليسار.أما النوع الثاني مف البنود فتتطمب وضع عالمة 

ص في الدائرة عمى اليسار. ويحصؿ المفحو  × التمميذ وعند التصحيح يوضع عدد البنود التي وضع عمييا 
 عمى درجة كمية بجمع درجاتو في ىذه البنود.

 خصائص السيكومترية لممقياس:ال-د

توضح رمزية غريب نوعا مف الصدؽ وىو الصدؽ الظاىري الذي يتعمؽ بشكؿ أسئمة المقياس، 
طبيعة مفردات المقياس، ووضوح المقياس وبساطتو، وموضوعية المفردات التي تساعد عمى الكشؼ عف 

 .1قياسياالسمة التي وضع ل

قد تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف وبعد إقراره مف جانبيـ تـ تطبيقو عمى عينة -
أف ثبات االختبار شرط لضماف صدقو ألنو ال يعقؿ  Eysenck.وقد أكد ايزنؾ متخمؼ عقميا 30مكونة مف 

آخر خارجيا، وأف الثبات أف تكوف األداة غير مرتبطة بنفسيا وىذا معنى الثبات ثـ تتوقع أف ترتبط بشيء 
 2ىو أبسط ضماف  لصدؽ األداة

ولحساب الصدؽ التمييزي تـ ترتيب درجات أفراد العينة تنازليا وتقسيميـ إلى مجموعتيف تمثمت 
 % األدنى 51% األعمى في حيف تمثمت الثانية نسبة 51األولى في نسبة 

 يوضح ذلؾ: (2والجدول التالي رقم )

 
 

 582ص-2111القاىرة –مكتبة أنجمو المصرية –ـ و القياس النفسي التربوي التقوي–رمزية غريب -1

 22ص1998عماف -مقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية دار الشروؽ–جماؿ الخطيب-2



 

 

 المتغير
 %55 1المجموعة

 األعمى
 %55 2المجموعة

 ت األدنى
 مستوى

 الداللة
 2ع  2ـ  1ع  1ـ  فيف عقمياتخمتقدير نمو سموؾ الم

47,6 0,48 45,8 1,16 3,27 0,05 

وبذلؾ يتمتع ىذا  0,05وىي قيمة دالة عند مستوى  3,27أف قيمة ت =  5يتضح مف الجدوؿ رقـ 
 المقياس بالصدؽ ويمكف االعتداد بو.

يوما مف  15حساب معامالت الثبات باستخداـ إعادة االختبار عمى عينة المربيف بعد مرور تـ 
 (معامالت الثبات.3رقـ )التطبيؽ، ويوضح الجدوؿ 

 معامالت الثبات لمقياس تقدير نمو سموؾ المتخمفيف عقميا باستخداـ أسموب إعادة االختبار. (:3جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل الثبات المتغيرات
 0,01 0,92 النشاط المعرفي -1

 0,01 0,89 النشاط العقمي -2
 0,01 0,71 النشاط االقتصادي -3
 0,05 0,65 المغة ارتقاء -4
 0,01 0,79 النمو الجسمي -5
 0,05 0,66 االعتناء بالنفس -6
 0,01 0,84 في مجاؿ الطعاـ -7
 0,01 0,83 األعماؿ المنزلية -8

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بطريقة إعادة االختبار في المتغيرات الثمانية كاف داال 
مما يمكف معو القوؿ أف المقياس  0,05-0,01في مستوى داللة  0,65-0,92إحصائيا حيث تراوح ما بيف 

 عمى قدر عالي وموثوؽ بو مف الثبات.
 ثة"مقياس تقدير نمو سموك المتخمفين عقميا: "إعداد الباحتقديم  -5 

 أىدافو العامة-أ

الميارات  المتخمفيف عقميا واكتسابيـمكيف المعمميف مف تقدير نمو سموؾ الحالي إلى تالمقياس ييدؼ 
متكيفيف نفسيا واجتماعي، وتتمثؿ األىداؼ العامة و جعميـ الضرورية والتي تساعدىـ عمى تحقيؽ استقالليـ 

 :لممقياس فيما يمي 



 

  في المجاالت التالية :المتخمؼ عقميا المعمـ عمى إعطاء درجةمعينة تقييمية لتقدـ سموؾ مساعدة 

درا   -1    كو ألسرتو ولممجتمع بصفة عامة.إدراكو لذاتو و لجنسو و إسمو وا 

 تحديد الوضعية الجغرافية. -    2

 تعمـ مدلوؿ الوقت و الزماف. -    3 

 البصر(.-الذوؽ-الشـ-الممس-التعرؼ الجيد لمحواس )السمع-    4  

 تعمـ التفكير المنطقي و داللة الكـ و العدد و الوزف. -    5  

 حجـ. إكتسابو لمفيـو الموف و الشكؿ و ال-  6  

 تعممو لمحروؼ و كتابتيا و قراءتيا.-  7  

تمقيو لتربية أرتفونية لتمكينو مف التفاعؿ مع أفراد مجتمعو والتعبير عف ذاتو وشخصيتو و لعب  -8  
 دوره في مجتمعو.

 تمكينو مف تحقيؽ اإلستقاللية و اإلعتماد عمى النفس لقضاء حاجتو البيولوجية. -   9  

 رات الالزمة مع إشباع حاجتو لمعب و الحناف واإلستقرار و التوازف النفسي.إكتسابو لمميا-  11  

مكانياتو.- 11     إستفادة إلى أقصى حد ممكف مف القدرات العقمية لممتخمؼ عقميا ومف طاقاتو وا 

منحو الثقة بالنفس واألماف باعتماده عمى نفسو و التقميؿ مف إعتماده عمى اآلخريف ليحقؽ -  12    
 الشخصي و اإلجتماعي. التكيؼ

تمكنو مف القياـ باالعماؿ المنزلية في أي مكاف يقيـ فيو فال يصبح عبئا ثقيال عمى اآلخريف مما -13     
 يزيد مف إحتراـ اآلخريف  لو و مساعدتو عمى بناء ثقتو بنفسو.

 تمكنو مف اإلكتفاء اإلقتصادي بعد إتماـ مرحمة التأىيؿ. -14     

 مى السموؾ التعاوني و عمى إحتراـ اآلخريف.تدريبو ع-15      

 تدريب جسمو عمى الحركة و اإلسترخاء.-16      

تنمية المتخمؼ عقميا بشكؿ متكامؿ يؤىمو لتحمؿ  تحديد درجة  إلىييدؼ المقياس بصفة عامة فاف 
 .واستعداداتوالمسؤولية في المجتمع حسب ما تسمح بو قدراتو 
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عممية تقويـ  المتخمفيف عقميا تحتاج إلى تقييـ شامؿ لسموكيـ وتدريبيـ ومعرفة تقدميـ نخمص إلى أف 
في اكتسابيـ لمخبرات الموجية ليـ ، ويمكف اإلستعانة بكؿ األساليب الحديثة و استخداـ أسموب المالحظة 

توفره ىذه الطريقة اليومية المباشرة حيث تعتبر المالحظة مف األساليب الميمة في قياس السموؾ وذلؾ لما 
مف إمكانية المعرفة المباشرة لمسموؾ المراد مالحظتو وكذلؾ تعتبر مف األساليب اليامة ألنيا قد توفر 

 إمكانيةتسجيؿ السموؾ في حينو. 
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حىل:  اليوم الدراسيمداخلة المشاركة  في   

 اشكالية استخدام االختبارات النفسية والتربىية والمهنية

  الىاقع والتحديات

9025 فريلأ  92في   باتنة  

 تحت عنوان  

 لدى االستاذ الجامعي يمية يالممارسات التق        

بين التصور المفاهيمي وصعوبات  األداء اليومي          

 : األستاذ خلوة لزىرإعدادمن 

  –ادلناىج الدراسية و التقومي الًتبوي 

 -2- جامعة سطيف –كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية    

 

إن واقع ادلمارسات البيداغوجية يف اجلامعة اجلزائرية  بصورة عامة و ادلمارسات التقوؽلية بصورة  : ملخص المداخلة
يف معظم متغَتات العملية التكوينية ، و أمام قيمة العملية التقوؽلية كأحد أىم ادلؤشرات  خاصة ، تقر بوجود إختالالت

اليت تتناول بالتحليل الكمي و الكيفي ، كما تساعد يف التقومي ادلوضوعي لعناصر التكوين دبا يف ذالك ادلكون و ادلتكون 
 و منهاج التكوين. 

ية لكي تسلط الضوء على شلارسات االستاذ اجلامعي لعملية التقومي يف و من رحم ىذه ادلنطلقات جاءت الدراسة احلال
ل.م.د بُت تصوره النظري دلكونات ىذه العملية ، و فلسفة إعدادىا و تنفيذىا و تقوؽلها  ضوء النظام التعليمي اجلديد

 وصفيةا من خالل دراسة ىذا من جهة ، و من جهة أخرى من خالل شلارساتو و أداءاتو اليومية ذلذه ادلهمة . وىذا طبع
 تقيمية تضع الفعل التقوؽلي ذاتو  على زلك التقومي.

 



 المنطلقات النظرية للموضوع:

ادلنشودة فهو  أىدافهاربقيق  إىلوالقائد الذي يسَت هبا  والتكوينية للعملية التعليمية األساسيةيعد ادلعلم الكفء الركيزة 
فمهما كانت  ،ادلشاركة يف العملية التعليمية التعلمية إىل ادلتعلمتصميم ادلواقف التعليمية اليت تدفع  الشخص ادلنوط بو
كتب ووسائل تعليمية وأبنية وإرشاد وتوجيو اخل فال ؽلكن ربقيق أىداف الًتبية إال من : اإلمكاناتجودة ادلناىج ووفرة 

أن صلاح ادلدارس ارات تدريسها,ويف ىذا اجملال يرى )جودنغس(بادلعلم الناجح ادلتمكن من سادتو التعليمية ومن مه
يتوافر لديهم من مهارات. وفشلها يف ربقيق أىدافها ,إظلا يرجع بالدرجة األوىل إىل معلميها وما   

من حيث  لذلك فقد أصبح االىتمام بإعداد ادلعلم ػلظى باىتمام كبَت يف اآلونة األخَتة سواء كان ذلك عادليا أم زلليا،
سواء تعلق األمر بربامج إعداده قبل اخلدمة ويف أثنائها ألن غاية ىذه األخَتة ىي مسؤولياتو،برامج إعداده وتدريبو وتقوؽلو 

واخلاصة واليت تتناسب مع التغَتات اليت أفرزهتا مزجات ادلعرفة اإلنسانية يف شىت جوانب  إكساب ادلعلم الكنايات العامة
التدريب يف أثناء شلارسة ادلهنة أو ما يصطلح عليها يف األدب الًتبوي بتدريب ادلعلمُت أثناء اخلدمة  احلياة العامة.فربامج

ات التدريبية للمعلمُت بناء على األىداف ادلخططة. مث ينتقل إىل جاالحتيا واليت تعرب عن كل األنشطة اليت تبدأ بتصنيف
ية حبيث اليت ربقق النمو ادلهٍت وتسعى إىل ربسُت كفاءهتم التدريبتصميم الربامج التدريبية ادللبية لتلك االحتياجات و 

تتالءم مع متطلبات العصر. وىذا ما أكدتو اذليئة القومية للتدريس ومستقبل أمريكا يف تقريرىا الذي قدم نقدا الذعا 
نصر اهلل اء)للعديد من ادلمارسات السلبية يف رلال التعليم، وأعلها إعداد ادلعلم وتدريب ادلعلمُت األكف

(.28،ص4991علي،  

يعّد تطوير األستاذ اجلامعي أساسا ونواة تقدم وتغيَت ومن دونو قد ال تنجح العوامل األخرى يف ربقيق أىدافها  إذ  
دراسة وإدخال كّل ما يتوافق من إضافات لدعمو والبحث عن األوضاع  فينبغي على صبيع ادلسؤولُت من صّناع القرار

من بينها يف ضوء تصور اذباىات ربّدد واقع األستاذ ومستقبلو بشكل خاص والتعليم العايل الذي  واالختياروادلؤثرات 
نعمل من أجلو بشكل عام. وذلذا انشغلت معظم دول العامل بإغلاد أنظمة وقوانُت أكثر تطورا هبدف دعم وتوفَت 

ذ القرارات الالزمة بشأن األساتذة وجعلهم يعيشون حياة عند ازبا اإلمكانات الالزمة للتعامل مع التوسع الكبَت للمعرفة
يتفاعل يف غرفة الصف وبيئة  األستاذ اجلامعيودلا كان .تطورىم ادلتواصل يف رلال زبصصهم مستقرة شلا ينعكس على

درس التدريس كنظام،فإن ىذه ىذا األخَت يعرب عن منظومة متكاملة من اإلجراءات ادلتناغمة وادلتفاعلة بُت سلوك ادل
وأساليبو وأنشطتو سعيا إىل ربقيق األىداف واألنشطة ادلخططة ذلا كما يؤدي إىل ظلو اجلانب ادلعريف وادلهاري واالنفعايل 

.توجيو والتهيئةديد األىداف. التمهيد رب:  هارات التدريسيةادلومن أىم  ،(2لكل من ادلعلم وادلتعلم)نبيلة زكي إبراىيم ص
كنظام شامل.  ،ىذا األخَت الذي يعد نظاما فرعيا فعاال ضمن التدريب ، التعزيز التقوميالتدريب طرائق ،استخداماألسئلة



حبيث البد أن يكون ادلتعلم ملما دبفاىيمو وأسسو وكفاياتو، إذ ال زبلو أية قائمة من قوائم الكفايات ادلطلوبة للمعلم يف 
ىذا ما أكدتو بعض الدراسات ، ( 401_92 ص ،4991،احةأي مرحلة تعلمية من الكفايات اخلاصة بالتقومي )أبو مس

يف رلال ادلادة الدراسية وأساليب التدريب .و ذلاتعرب عن نقص يف امتالك اليت االحتياجاتعلى حيث تضمنت قائمة 
وحبيث تشَت بعض  االختباراتاألسئلة وبناء  إسًتاتيجيةوالتقومي. احلديث عن األخَت ىو يف ضمنو إشارة تشَت يف عمقها 

وإدارة  االختباراتالدراسات إىل تدين كفاءات ادلعلمُت ادلتعلقة بالتقومي وتدين شلارستهم ذلا وأهنم يواجهون صعوبة يف بناء 
أنو ينبغي على ادلعلم أن يبذل جهدا مقصودا للتدريب (.411،ص4926السؤال الصفي.ويذكر )جابر عبد احلميد،

ركز انتباىو على اعتبار أن ىناك ارتباط تام بُت مستويات التفكَت اليت تظهر يف إجابات على وضع األسئلة وينبغي أن ي
الطالب وبُت أنواع األسئلة اليت يصوغها، فإذا كان ادلعلم يركز يف أسئلتو على تذكر احلقائق فمن غَت ادلتوقع أن يفكر 

حباجة إىل التدريب واإلعداد قبل ويف أثناء  ل التعليمالطالب تفكَتا ابتكاريا. وإذا كان ادلعلمون بصفة عامة يف شىت مراح
قيمة أن السؤال و اإلمتحان والبحوث و األنشطة ربتل  أكثر حاجة عن غَتىم كون  ألستاذ اجلامعيفااخلدمة 

والتعليم اجلامعي ميدان من ميادين اجلودة، إن مل يدرك األستاذ اجلامعي ذلك، فإنو سيصبح قليل النفع، ،إسًتاتيجية
ويذكر ىنا أن  ،فتجويد التكوين من ذبويد التقومي  صوصاً وأن مفرزات اجلامعات ال بّد أن تتفق مع سوق العمل،خ

العامل األمريكي السلوكي نفسو أكد أعلية  ينرأن سك ادلدرستُت السلوكية وادلعرفية أعطتا اىتماما واضحا لألسئلة حىت
كما أن كبار ادلعرفيُت من مثل   ،للمتعلم وأهنا كلما كانت منظمة متسلسلة كان ذلك مؤديا لتعلم قوي مثالتتاألسئلة ك

فادلتتبع  ،للوصول لألفكار اجلديدة  و الطالب برونر و بياجي و اوزيل أكدوا إسهام األسئلة اذلادفة يف استثارة التالميذ
د سرعة يف التكيف مع ادلستجدات دون أخذ يف االعتبار للمتغَتات ومع وجو  التكويٍت يف اجلامعة اجلزائرية يالحظللواقع 

تتم بشكل األساتذة اجلامعيون  ىو أن معظم العمليات التقوؽلية اليت ؽلارسها أن ادلالحظ كماالرئيسية للعملية التعلمية.
باإلضافة إىل أن ىذه العمليات مل زبضع يف فلسفتها و  (62ص  ،8001 ،غَت مقيد وبطرق روتينية )موزة ادلناعي

ين ادلعلمُت يف وتكو  تدريب تناولتخصائصها األدائية للتحليل والتقومي دبربر غياب دراسات زللية   formation- -
en -évaluation اتو سواء يف اجلامعي ذ فادلتأمل لالختبارات واألسئلة يؤكد من خالل دراسة مشكالت التقومي 

اتو أو يف ما يًتتب عن آثار يف فهم التعليمات.ويف ىذا الصدد يقول خطو   

 ََ  combien la solution des questions difficilesج ج روسو يف إحدى صفحات كتابو "إميلَ"
déponds quelque fois de la façons de la poses  أو من خالل مؤشرات السهولة والصعوبة

 docimologicalىذا بالضبط ما أشارتو واىتمت بو ادلقاربات الدوسيمولوجية، ودرجات الثبات بُت الفاحصُت 
appraoch   يف العقود األوىل من القرن العشرين مع كل من ىنري بَتونHenri Piéron وبيَت بوفيتpierre 

Bovet  ونوازيوnoizet    تعٌت بالدراسة ادلنظمة  فالدوسيمولوجيا .(482.ص8002وكفارنيو)عبد احلق منصف



ألساليب التنقيط و معرفة ادلتغَتات الفردية الداخلية وادلتغَتات بُت األفراد ادلصححُت من منظور سرعة اإلصلاز و ادلعايَت 
ىل أن نقد طرق التنقيط و التصحيح إباإلضافة  (11ص،4999،)زلمد الصابر  االمتحاناتو سالمل التنقيط وتقنُت 
من مث ربليل عوامل وجود  احلقيقيةبالبيانات اإلحصائية و رلاالت التضارب وجودة بُت الفاحصُت وتشخيص الفجوات ادل

  .اإلختباريةتعامل مع الوضعية تلك الثغرات يف ال

حبيث  أصبحت كل علوم طالب اجلامعة ىو ادلرور يف االمتحان، وعدد كبَت منهم يرون أنو حىت يف حالة اآلداء     
فإهنم ال ػلصلون الدرجة الفعلية،بسبب معايَت غَت عادلة يف التقييم وحبكم صرامة أسلوب التصحيح  احلسن يف اإلمتحان

 ، أو صعوبة السؤال...اخل. 

وخطواتو من جهة، تعرب عن صعوبات األداء التقوؽلي يف رلاالت التقومي عموما و مفاىيمو التطبيقية و  النظرية الفجواتف
 . أخرىاهتا من جهة ذ االختباراتويف تنفيذ و تقومي 

 تحديد المفاهيم و الكلمات المفتاحية:

 سيحتوي ىذا العنصر على ربديد ادلفاىيم الرئيسية اليت تضمنتها الدراسة دون اغفال  

 وؽلكن حصر ادلفاىيم يف : يةقالتطرق اىل ادلفاىيم اليت تتقاطع مع العنوان يف تناوالتو االمربي

 –بناء االختبارات -اإلختبار – -ادوسيمولوجيال- 

                                                                                    
 docimologie / gy        docimoLoدوسيمولوجيا 

 المعنى اللغوي

من خالل  docimologie ( بأنو اقًتح ىذه التسمية pierron H 1969 p6 (بَتون  رييشَت ىن
اليت تشَت إىل دراسة تقنيات االمتحان،ومنو  dokimostikosومعناىا اختبار،وdokime  الكلمة اليونانية 

 j ai propose ce terme a aprtir desفالدوسيمولوجيا تعٍت اصطالح علم التباري وعلم االمتحانات 
mots grace relatifs aux examens soxiyy et soxiyxsiq egveuse et soxiyxbixes a 

pte a examiner. 

 



 : المعنئ اإلصطالحي

إىل   Noizet et caverni)بأنو الدراسة النسقية ألدوار التقومي يف الًتبية و يشَت نوازيو وكفارنيو  يعرفو ج.دولندشهَت
حبيث ؽلثل حسبهما الدراسة التجريبية   La psychologi de l evaluationعلم التباري كعلم النفس التقوؽلي 

 لسلوك التقومي ،عملياتو ، منتجاتو ، من خالل ربليل العوامل ادلؤثرة يف أحكام و تقديرات ادلصححُت .

  TESTاإلختبار :

يشَت عبد الرضبان عدس إىل أن اإلختبار و الفحص و اإلمتحانات و السؤال الصفي مفردات مًتادفة حيث ربمل ادلعٌت 
لتحديد ادلعٌت ادلقصود يرى أن اإلختبار أو أي مصطلح ذلذا ادلفهوم مناظر لو يعٍت وسيلة أو طريقة تقدم و د نفسو ، الواح

من ادلهمات و عليو أن يستجيب ذلا ، حبيث أن طريقة استجابتو تدل على مقدار ما عنده من تلك للمفحوص سلسلة 
ار كذلك على رلموعة اإلجراءت ادلنظمة ( و يعترب اإلختب84ص  4992الصفة ،)عبد الرضبان عدس 

SYSTEMATIC PROCEDURES   لقياس مقننSTANDAR DIZETION 
MEASER  لعينة من السلوك استنادا إىل ميزان عددي أو نظام تصنيفBEHAVIORAL SIMPLE 

SEALE OR CLASSIFICATION SYSTEM 10ص  8006)صالح الدين زلمود عالم  ،
14 . ) 

 : test construction –construction des tests-بناء اإلختبارات

إن بناء اإلختبار يرتبط مباشرة دبوضوع robert tousignant 1982 pp77.92 )حسب روبرت توزنيون )
نوع البنود ،و ربديد  القياس أو دبعٌت آخر التعلمات ادلراد قياسها ....وىذا من خالل ربديد شكل اإلختبار ،وإختيار

التعليمات الواضحة و الدقيقة ،وخامسا عمليات أو أداوات أخرى كمفتاح التصحيح...ودلا كان اإلختبار يعرب عن نظام 
أو وضعية تشتمل على عينة مقننة من السلوك فإن ذلذه الوضعية مدخالهتا التخطيطية و شروطها التنفيذية و عملياهتا و 

.ومي و اإلستثمار و التحويل .سلرجاهتا القابلة للتق  

 الدراسة: وأهمية _أهداف4

اإلمربيقي ادليداين اليت ستأخذه الدراسة خالل  االذباههتدف الدراسة إىل التحق عرب ادلسار النظري األساسي من جهة و 
التناوالت النقدية و التحليلية مولوجية ادلنبثقة من يالقارئ إىل إحياء الروح الدوس توجوالدراسة فخطواهتا الرئيسية الثابتة ، 

 le profil actuelادللمح احلايل(للدراسات اليت تناولت   امتدادوىي ،l’action èvaluativeللفعل التقوؽلي 



ماتو التعليمية و و يف بناء منظ  L’analyse évaluativeالتحليل التقوؽلي  اسًتاتيجياتعلى  باالعتمادلألستاذ 
و مستويات سبكنو من مهارات إدارة منظومة الصف و  ألستاذا اتالتكوينية باإلضافة إىل توجيو البحث الًتبوي ضلو كفاي

 إجادتو لألدوار الًتبوية ادلتعددة ،و يعترب كل ىذا مؤشر من ادلؤشرات اليت تقاس هبا فعالية العملية التعليمية التعلمية.

و األسئلة الصفية يف ادلوضوع كمتغَت أساسي على أنو يستمد قيمتو من خطورة  االختباراتو بناء  إن تناول التقومي
ألن آثار القرارات ادلعتمدة على ىذه األحكام تنعكس إغلابا أو سلبا على  و التكويٍت إصدار األحكام يف ادليدان الًتبوي

 Andrè deperettiال لويس لوغرن )أنظر ق آالف أو ماليُت ادلتعلمُت ،إن مل نقل اجملتمع ككل.و كما
etautre,1998,p44) 

"c’est une occasion de nous donne ou de perfectionner une culture 
d’èvaluation" 

 البحث وا ادلطروحة كون أهنا ستوفر للقائمُت على تساؤالهتن األعلية اليت نوليها ذلذه الدراسة تنبثق من قيمة كما أ  
 قاعدة من ادلعلومات سوف تساعد يف ادلستقبل إن شاء اهلل يف التخطيط السليم دلقاربات اجلامعة اجلزائريةتكوين يف ال

 اإلصالح و بناء و تصور أنشطة التدريب قبل اخلدمة و أثناءىا .و  التكوين

ادؽلي و مهنتهم وكما كان السؤال الصفي أساس التفكَت اإلبداعي لدى ادلتعلمُت و ادلقصلة اليت تقرر مصَتىم األك
 ادلستقبلية .

كما أن الدراسة احلالية جاءت إللقاء الضوء على األدب النظري لفلسفة تصميم اإلختبارات التحليلية و الكشف عما 
باإلضافة إىل أعلية اإلختبارات يف العملية التعليمية  زبصصاهتابإختالف  جامعاتنايعيق اإلعداد ادلثايل لألسئلة اجليدة يف 

ستوى ادلعلمُت  و نظرا لألعلية البالغة و التطور السريع الذي يشهده احلقل الًتبوي خاصة على مستوى بناء لتحديد م
 اإلختبارات و اليت أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

 كفايات بناء اإلختبارات                                

 :/مفهوم التقويم1

والتقومي لغة:قّوم الشيء أي عدلو وصححو ،ويعٍت اإلصالالح بعالد التشالخيص يقالول الرسالول صاللى اهلل عليالو وساللم 
:)رحم اهلل امرئ قوَّم لسانو( أي أصلح اعوجاجو ، وقوَّم ادلتاع أي جعل لو قيمة وشبالن، فالالتقومي ىنالا التثمالُت وبالذلك فمعالٌت 

 قيمة الشيء وتعديلو، والثاين : تصحيح اخلطأ فيو.التقومي يف اللغة يدور حول أمرين: األول: بيان 



وىالالالالالالي تالالالالالالًتجم كلمالالالالالالة تقيالالالالالاليم , بينمالالالالالالا كلمالالالالالالة  valuationويف اللغالالالالالالة االصلليزيالالالالالالة كلمتالالالالالالان توضالالالالالالحان ادلالالالالالالراد ىالالالالالالم 
evaluation  ( أن كلمالة تقياليم ال تتجالاوز معالٍت ربديالد 4999ويري فؤاد أبو حطب و آخرون ) –وىي تًتجم بالتقومي

 قومي تتجاوزه إيل التعديل و التحسُت والتطوير.القيمة، بينما كلمة ت

والتقالالومي اصالالطالحاً ىالالو العمليالالة الالالىت يقالالوم هبالالا األسالالتاذ اجلالالامعي دلعرفالالة مالالدى النجالالاح أو الفشالالل   ربقيالالق األىالالداف 
 العامالالة الالالىت يتضالالمنها ادلالالنهج ، وتبالالدأ بالتشالالخيص أى بتحديالالد نقالالاط القالالوة والضالالعف بنالالاء علالالى البيانالالات وادلقالالاييس ادلتالالوفرة
وتنتهالالي بإصالالدار رلموعالالة مالالن القالالرارات الالاليت ربالالاول القضالالاء علالالى السالاللبيات الالاليت اكتشالالفت وعلالالى أسالالباهبا حالالىت ؽلكالالن ربقيالالق 

 األىداف ادلنشودة بأحسن صورة شلكنة.

ويف  وعلى ذلك فإن التقومي بصفة عامة عملية يقوم هبا الفرد أو اجلماعة دلعرفة مدى النجاح أو الفشل يف ربقيق عمل ما،
ادلنهج أو   رلال التعليم فإن التقومي ىو عملية نقوم هبا لتحديد مدى النجاح أو الفشل يف ربقيق األىداف اليت يتضمنها

 جزءا زلدودا منو، وكذلك ربديد نقاط القوة أو الضعف ،شلا يعُت على ربقيق األىداف ادلنشودة يف أحسن صورة شلكنة

 تقييم والتقويم؟ما الفرق بين االختبار والقياس وال-2
 االختبار test: يف اجملال لًتبوي وىو يف الغالب رلموعة من األسئلة أو ادلثَتات  ىو أىم أداة قياس تستخدم

 أن تتم عملية القياس. اليت من خالذلا ؽلكن

  والقياسmeasurement  سابق للتقومي وأساس لو ، ويشَت إىل كمية ما يوجد   الشئ من اخلاصية
 قاييس مدرجة ذات قيمة رقمية متفق عليها.وفق م ادلقاسة

  والتقييم valuation: على قيمة  التثمُت ويقتصر على إصدار احلكم ويقصد بو ربديد القيمة أو القدر أو
قيمة الشئ استنادًا إىل معيار  األشياء ، أى تقدير مدى العالقة بُت مستوى التحصيل واألىداف دبعٌت تقدير

 معيار موضوع سلفاً. حكم قيمة على نتيجة القياس وفق معُت. وتعٌت إصدار

 التقويم evaluation: اىل تقدير مدى ربقيق النظام  زلموعة من اخلطوات ادلنظمة وادلتكاملة اليت تسعى
الضعف ، واقًتاح الوسائل واالجراءات الضرورية  الًتبوي لألىداف ادلخططة لو ، والعمل على كشف مناطق

 . الصالحها

 

 



 مما سبق أن هناك اختالفات واضحة بين القياس والتقويم يمكن حصرها فيما يلي: يتضح

التقومي عملية شاملة، فتقومي الطالب ؽلتد إىل صبيع جوانب ظلوه العقلية واجلسمية واالنفعالية ،كما أن تقومي    *
والوسائل التعليمية واألنشطة واخلربات، أما القياس  ادلنهج ؽلتد إىل أىداف ادلقررات الدراسية، وإىل طرق التدريس،

 فهو عملية جزئية تنصب على جانب معُت، وتركز عليو.

يهتم التقومي بإصدار األحكام العامة اليت تتسم بالنوع أو الكيف ،بينما يركز القياس على الكم ،أي على إعطاء *
 قيم أو درجات للعناصر اليت يتم قياسها.

 التشخيص والعالج شلا يساعد على ربسُت والتطوير، بينما يقتصر اىتمام القياس بتوفَت بعض يهدف التقومي إىل*
 ادلعلومات احملددة عن موضوع القياس.

تركز وسائل التقومي على مقارنة الفرد بنفسو أو بغَته على حد سواء بينما يعطينا القياس نتائج وصفية للشيء دون ربطو 
  باآلخرين .

:أداة للتقويم الجامعياالختبار ك-3    

يعد االختبار أىم طرق التقومي يف ادلاضي واحلاضر على اإلطالق وقد كان االختبار وال يزال من أكثر الطرق         
 انتشارا يف ميدان التقومي الًتبوي .

إىل قياس ادلعارف وادلهارات أو القيم اليت اكتسبها الطالب نتيجة دلالرورىم بالاخلربات  هتدف االختبارات التحصيلية
التعليمية، وتتنوع اختبارات التحصيل ادلعريف اليت تستخدم يف اجلامعة فمنها مالا ىالو شالفوي، ومنهالا مالا ىالو ربريالري، وسالوف 

 نبذة عن اختبارات التحصيل ادلعريف بنوعيها .  نقدم فيما يلي

طور ملموس يف األدوات ادلستخدمة الختبار الطالب ما نطلق عليو مصطلح " االختبارات " فقد ظهرت وقد حدث ت
أنواع جديدة من االختبارات مل تكن معروفة من قبل كما ىو احلال يف االختبارات ادلوضوعية اليت تتميز بكفاءة أنواعها 

وعها بشكل غلعلها تغطي رلاالت التقومي الًتبوي اخلاص وشيوع استخدامها يف كافة ادلراحل التعليمية باإلضافة إىل تن
 بتعلم الطالب يف اجملاالت ادلعرفية وادلهارية واالنفعالية على السواء.

عادلة النفس األمريكية, حيث تعرف االختبار  Anastasiىناك عدة تعريفات لالختبار ويعترب تعريف كل من انستازي 
 ”.لسلوك مقياس موضوعي مقنن لعينة من ا“ بأنو



و تعترب ىذه التعريفات “. طريقة منظمة دلقارنة سلوك شخصُت أو أكثر” بأنو   Cronbach وتعريف كرونباك 
 األكثر شيوعا . ويري فؤاد أبو حطب أن اجلمع بُت التعريفُت ىام يف القياس النفسى .

ويعرف االختبار التحصيلي بأنو طريقة منظمة لتحديد مستوى ربصيل الطلبة دلعلومات ومهارات يف مادة دراسية مت 
 تعلمها مسبقا ، وذلك من خالل إجاباهتم على رلموعة من الفقرات سبثل زلتوى ادلادة الدراسية

 سمات االختبار الجيد :-4

قياس االختبار دلا أُعد لقياسو . فإذا صمم االختبار لقياس قدرة طلبة الصف  الثالث  ويقصد بو الصدق :*      
ع التحصيلية يف مادة اللغة العربية مثال ، فيجب أن يقيس ىذه القدرة اليت صمم ألجلها ، أما إذا قاس اذباىات 

 .الطلبة ضلو مادة اللغة العربية فهو اختبار غَت صادق

مركز الطالب النسيب ال يتغَت إذا أعيد االختبار على الطالب نفسو . وىذا يعٍت استقرار : ويقصد بو أن الثبات *
 النتائج عند تكرار تطبيق االختبار أو صور مكافئة لو على اجملموعة نفسها من األفراد .

 : ويقصد هبا عدم تأثر نتائج ادلفحوص بذاتية ادلصحح . الموضوعية*
 االختبار شامال لألىداف التدريسية ادلراد قياسها . الشمولية : ويقصد هبا أن يكون  

 اهميته:  -5
 . تعرف مواطن القوة والضعف لدى الطالب 
  . قياس ربصيل الطلبة ومدى تقدمهم 
  . إثارة دافعية الطلبة للتعلم 
  . تقييم طرائق التدريس 
  . تقييم ادلناىج الدراسية ، ومدى مالءمتها حلاجات الطالب 
  . تزويد الطالب وويل األمر وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة عن مستوى ربصيل الطالب 
  . تقييم الربنامج التعليمي 

 
 
 



        أنواع االختبارات التحصيلية-6
 

 أوال/ االختبارات الشفوية :

تعد االختبارات الشفوية ضرورة ملحة لقياس بعض أىداف اجملاالت التعليمية مثل أىداف التالوة والتجويد، 
واإللقاء، والطالقة واللغوية، وغَتىا من أىداف تعلم اللغات اليت تتعلق دبهاريت القراءة والتحدث، كما أهنا مكملة 

ادلتعلقة بالتعليم ادلعريف بشكل عام . ومن ادلمكن تلخيص ألنواع االختبارات األخرى اليت تستخدم لقياس األىداف 
 أىم مزايا االختبارات الشفوية دبا يلي :

  تعطي صورة واقعية عن القدرات اللغوية للطالب، سواء ما يتعلق بالقراءة أو النطق السليم، أو التعبَت
 الشفوي، وذلك عند دراسة اللغة العربية أو اللغات األجنبية على حد سواء.

  تساعد على إصدار أحكام صادقو حول قدرة الطالب على ادلناقشة واحلوار وسرعة التفكَت والفهم، وربط
 ادلعلومات، واستخالص النتائج منها.

  تتيح الفرصة أمام الطالب لالستماع إىل إجابات زمالئهم، واالستفادة منها يف تكرار ادلعلومات وتثبيتها يف
 األخطاء اليت قد يقعون فيها. ذىن الطالب، شلا يودي إىل ذبنب

  تستخدم يف التأكد من صدق االختبارات التحريرية، فإذا حصل الطالب على درجة مرتفعة يف اختبار
ربريري، وشك األستاذ اجلامعي يف ىذه النتيجة فإن االختبار الشفوي للطالب يف ادلوضوع نفسو، أو يف 

 الب يف الدرجة اليت حصل عليها من عدمها.أحد األسئلة يبُت لألستاذ اجلامعي مدى أحقية الط
 .تساعد على تصحيح األخطاء اليت يقع فيها الطالب فور حدوثها، شلا يقدم تغذية راجعو فورية للتعليم 
  تتيح الفرصة الختبار أكرب عدد شلكن من الطالب دون إرىاق األستاذ اجلامعي يف عمليات تصحيح أوراق

 اإلجابة.

ات ادلتعددة لالختبارات الشفوية، فإن ذلا بعض العيوب اليت تدعو إىل احلذر من اإلفراط يف على الرغم من ىذه ادلميز 
 استخدامها، 

ولعلنا طللص شلا سبق إىل انو رغم أعلية االختبارات الشفوية أال انو ال ؽلكن االعتماد عليها كلية أو ادلبالغة يف 
بارات األخرى, حىت يكون ىناك نوع من التوازن و التنسيق استخدامها إظلا علينا استخدامها إىل جانب أنواع االخت

 و التكامل بُت وسائل التقومي ادلتبعة سواء الشفوية منها أو التحريرية.



 ثانيا/ االختبارات التحريرية :

 تنقسم االختبارات التحريرية على عدة أنواع لعل من أكثرىا استخداما يف اجلامعة ما يلي :

 ادلقال .اختبار      (4)

 االختبارات ادلوضوعية .   (8)

وسوف تستعرض فيما يلي ىذين النوعُت من االختبارات بشيء من اإلسهاب، مع تقدمي بعض األمثلة       
 ادلناسبة اليت تساعد األستاذ اجلامعي على اإلفادة منها يف إعداد االختبارات التحصيلية ادلتنوعة لطالبو .

 اختبار المقال : -4

وىو االختبار الذي يتألف من األسئلة اليت تعتمد على اإلجابة احلرة للطالب وتطلب منو أن يشرح أو يذكر أو    
يتكلم عن ....أو يتتبع ..اخل ، وقد تتطلب الكتابة بإسهاب قد يصل إىل عدة صفحات تلك اإلجابة اليت ينشئها 

      بطريقتو اخلاصة استجابة للسؤال ادلطروح.

 مقال مميزات يمكن إيجازها فيما يلي :والختبار ال 

  يعتمد على حرية تنظيم اإلجابات ادلطلوبة ، وسبكُت ادلخترب من القدرة على اختيار األفكار واحلقائق
 ادلناسبة . 

 .سهولة إعداده، حيث يتم ذلك يف وقت قصَت ويقوم األستاذ اجلامعي بإعداده بنفسو 
 وعن قدراتو على تنظيم األفكار وربطها يف سياق متتابع  يكشف عن قدرة الطالب على التخطيط لإلجابة

 منسجم.
   يكشف عن قدرة الطالب على ربليل ادلوضوع ادلطلوب إىل عناصره وتعرف كل جزء منو وفقا لوزنو وأعليتو

 كما يساعد على تتبع تفكَت الطالب وقدرتو على شلارسة العمليات العقلية ادلختلفة.
 قد والتقومي .يكشف عن قدرة الطالب على الن 
  مالءمتو لقياس قدرات الطالب ، وتوفَت عناصر الًتابط والتكامل يف معارفو ، ومعلوماتو اليت يدوهنا يف

 االختبار . 
  . يكشف عن قدرة الطالب على استخدام معارفو يف حل مشكالت جديدة 



 ن اإلجابة ، شلا ؽلكن يستطيع الطالب أن يستخدم ألفاظو وتعابَته ومعجمو اللغوي الذايت يف التعبَت ع
 ادلصحح من احلكم على مهارتو من خالل انتقائو للتعابَت اجليدة . 

  .غالبا ما يكون عدد األسئلة ادلقالية قليال مقارنة بعدد األسئلة ادلوضوعية 

عليو، ولعل من العيوب اليت تتسبب يف توجيو االنتقادات الالذعة  -رغم ىذه ادلميزات  -وال ؼللو اختبار ادلقال     
 من أبرز تلك العيوب ما يلي:

  انو ذايت التصحيح دبعٌت أن الدرجة اليت يضعها ادلصحح تعتمد على ادلصحح وزبتلف باختالف ادلصححُت
وقد وجد أن درجات األستاذ اجلامعيُت لنفس ادلوضوع زبتلف اختالفا كبَتا وفقا لعوامل ذاتية متعددة منها 

تصحيح ادلوضوع، واذباىات ادلصحح، ونظرتو أو فكرتو السابقة عن الطالب  حالة ادلصحح النفسية يف أثناء
بل قد ؼلتلف تقدير ادلصحح الواحد لنفس ادلوضوع إذا قام بتصحيحو يف أوقات سلتلفة كما أوضحت 
البحوث أن الدرجة قد تتأثر أيضا جبنس ادلصحح ذكرا كان أم أنثى وقد ؼلتلف األستاذ اجلامعيون أنفسهم 

األحيان يف تقدير الوزن النسيب لألجزاء اليت غلب أن تتضمنها اإلجابة ادلطلوبة، ومن مث يف تقدير يف بعض 
 ما يستحقو كل جزء من ىذه األجزاء.

  قد يفتقر إىل صدق احملتوى وإىل ثبات وذلك بسبب قلة عدد األسئلة اليت يتضمنها االختبار وبالتايل ال
قيقا دلستوى الطالب الدراسي حيث انو من ادلعروف انو كلما قل يصح ىذا النوع من االختبارات مقياسا ح

 عدد األسئلة لعب احلظ دورا أكرب يف تقومي الطالب.
  قد تؤدي صياغة أسئلة ادلقال يف بعض األحيان إىل اختالف الطالب يف فهم ادلقصود منها األمر الذي

 يكون ذلك بسبب ضعف مستواىم يف يؤدي إىل إخفاق بعض الطالب يف التوصل إىل اإلجابة ادلطلوبة وال
 ادلادة الدراسية و إظلا بسبب عدم دقة يف صياغة السؤال.

  قد تتأثر إجابة الطالب بادلهارة اللغوية للطالب والقدرة على التعبَت الكتايب ومن مث فان طريقة عرضو
أفكارا جوىرية  للمعلومات ستؤثر حتما يف ادلصحح شلا غلعلو يعطي درجو مرتفعة دلوضوع قد ال يتضمن

 بصرف النظر عن سالمة تفاصيل ادلوضوعات أو دقتها.
  يتطلب تصحيح اختبار ادلقال وقتا طويال وذلك الجتهاد الطالب يف كتابة أكرب قدر شلكن من الصفحات

 على أعلى درجات شلكنة. -وفق اعتقادىم -حىت يتمكنوا من احلصول
 كامال ، ألن عدد األسئلة قليل ، وتكمن قلة األسئلة   ال يتمكن واضع األسئلة من تغطية ادلنهج ادلقرر

حلاجتها إىل وقت طويل عند كتابة اإلجابة ، وكلما استغرقت اإلجابة وقتا أطول كلما أدى ذلك إىل قلة 



األسئلة وزلدوديتها . ومن ىنا يظهر قصور األسئلة ادلقالية يف قياس صبيع النواتج التعليمية لعدم تغطيتها 
 ادلنهج . 

يتأثر تصحيح اإلجابة بالعوامل واألىواء الذاتية ، شلا يؤدي إىل عدم دقة الدرجة ادلمنوحة للمخترب ، ومن البديهي أن  قد
خاصية دقة الدرجة من أىم الشروط اليت غلب توافرىا يف االختبار ، وال ؽلكن ذلذه اخلاصية أن تتحقق ربققا كليا 

 دخل يف ربديد اإلجابة الصحيحةمادامت نوعية األسئلة تتيح للمصحح فرصة الت

 االختبارات الموضوعية: -2

وىو االختبار الذي يتألف من رلموعة من  األسئلة ادلوضوعية اليت تكون اإلستجابة ذلا قصَتة، وإجابتها    
بادلوضوعية ألن تصحيحها يتم  االختباراتزلددة،دبعٌت أن ىناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال،وعرفت ىذه 

كمعيار  تقدير الدرجة، وإظلا تعتمد على اإلجابة النموذجية ُتموضوعي، فهي ال تعتمد على ذاتية ادلصححبشكل 
 .للتصحيح

ىذا وقد ظهرت االختبارات ادلوضوعية رًد فعل لالنتقادات ادلتكررة اليت وجهت الختبار ادلقال، فعلى الرغم من     
ضروري التفكَت يف نوع جديد من االختبارات اليت تتال  تلك زلاوالت ربسُت اختبار ادلقال، إال انو كان من ال

 االنتقادات.

مع اختبار ادلقال يف العملية التعليمية  -جنبا على جنب –وتستخدم االختبارات ادلوضوعية يف الوقت الراىن      
 .وتتميز ىذه االختبارات باختالف أنواعها وبإمكانية اإلجابة عن أسئلتها بوضع عالمة أو كلمة أو عبارة قصَتة جداً 

 مميزات االختبارات الموضوعية :    

   ًكبَتاً من األسئلة ذات تتميز االختبارات ادلوضوعية باالىتمام بصدق احملتوى، حيث يتضمن االختبار عددا
اإلجابة القصَتة، ومن مث ؽلكنها تغطية معظم جوانب زلتوى ادلقرر الدراسي، وبالتايل ال تدع رلااًل للحظ أو 

 الصدفة يف إجابة الطالب.
 ىناك أنواعا من   سهولة تقدر الدرجات سواء من قبل األستاذ اجلامعي ادلدرب أو غَت ادلدرب كماكما أن

ية ؽلكن تصحيحها عن طريق آلة مربرلة ذلذا الغرض .ومن جهة أخرى فأن ىذه االختبارات األسئلة ادلوضوع
ؽلكن تصحيحها يف وقت قصَت جداً، وبالتايل فأهنا تساعد على توفَت جزء كبَت من الوقت الذي كان 

بوية, األستاذ اجلامعي ينفقو يف عملية التصحيح حيث ؽلكن استغالل الوقت يف جوانب أخرى للعملية الًت 



لعل من أعلها تقدمي التغذية الراجعة للطالب، شلا يعود بالنفع الكبَت على األستاذ اجلامعي و الطالب و 
 العملية التعليمية، على السواء .

  تتنوع أشكال االختبارات ادلوضوعية, شلا غلعلها أداة مساعدة لقياس العديد من اجلوانب اليت تنصب عليها
 .》مشولية عملية التقومي《كن القول بأهنا تساعد على ربقيق مبدأعملية التقومي, ومن ىنا ؽل

   تساعد االختبارات ادلوضوعية على تنمية قدرة الطالب على إبداء الرأي, وإصدار احلكم على عبارة أو
فكرة ما, ويتمثل ذلك يف أسئلة الصواب واخلطأ , كما أهنا تساعد الطالب على الدقة يف التفكَت و التعبَت, 

ثل ذلك يف أسئلة االختيار من متعدد, خاصةً  إذا انصبت على إعطاء رلموعة من العبارات صبيعها ويتم
صحيحة وطلب من الطالب وضع عالمة أمام العبارة األكثر دقة, وبذا تسهم ىذه االختبارات يف تكوين 

 بعض االذباىات اإلغلابية لدى الطالب.

 إال أن لها بعض العيوب التي يمكن تلخيصها بما يلي: وعلى الرغم من مميزات االختبارات الموضوعية,

  ال تقيس قدرة الطالب على وضع إطار عام لإلجابة, حبيث يستعرض يف ىذا اإلطار معلوماتو مع التوسع
أو االختصار يف عرض ىذه ادلعلومات وفقاً  ألعليتها ووزهنا النسيب, حبيث يظهر إجابتو رأيو الشخصي 

 الرباىُت اليت يعزز هبا ىذا الرأي.بوضوح مع سرد األدلة و 
  تتطلب ىذه االختبارات جهدًا كبَتاً, ووقتًا طوياًل يف أعدادىا ,حىت تكون دقيقة وخالية من األخطاء

,فبينما صلد أن اختبار ادلقال ؽلكن إعداده من قبل األستاذ اجلامعي خالل بضع دقائق فإن االختبار 
 .ا أيام ألعدادهادلوضوعي ػلتاج إىل ساعات طويلة, وردب

  أنواع أسئلة االختبارات الموضوعية . 
 الفقرات ذات اإلجابة المنتقاة : أوال :

وعلى الطالب  ؽلتاز ىذا النوع من الفقرات بادلوضوعية حيث يتم تقدير العالمة بعيدا عن ذاتية ادلصحح ، 
 اختيار اإلجابة الصحيحة من بُت عدد من البدائل ويقسم إىل األنواع اآلتية :  

 فقرات الصواب والخطأ : .1
الفقرة يف ىذا النوع من األسئلة عبارة عن صبلة خربية يطلب إىل الطالب أن غليب عنها بالصواب إذا كانت 

×  ،     √واخلطأ إذا كانت اجلملة غَت صحيحة أو أي صيغة أخرى مثل ) نعم ، ال ( ،  )   اجلملة صحيحة ،
 ( و ) ص ، خ ( .



ويهدف ىذا النوع من األسئلة إىل قياس قدرة الطالب على التمييز بُت ادلعلومات الصحيحة وادلعلومات 
 از ىذا النوع من الفقرات دبا يأيت  :ادلخطوءة ،ويستخدم لقياس ادلستويات الدنيا من اجملال ادلعريف. وؽلت

  . موضوعية التقييم 
  . سهولة التصحيح 
  . الشمولية النسبية 
  . سهولة الصياغة 
  .  قياس التذكر والتشجيع على احلفظ والتخمُت 

 لذلك فإن من الواجب مراعاة ما يأيت عند كتابة ىذا النوع من الفقرات :

  تستخدم العبارات كما وردت يف الكتاب ادلدرسي .أن تكون اجلمل واضحة وقصَتة ، وأن ال 
  . أن تكون اجلملة إما صحيحة أو خاطئة ، وال غلوز اجلمع بُت الصواب واخلطأ يف  اجلملة نفسها 
  . عدم استخدام كلمات مثل ال ، مطلقا ، أبدا ، أحيانا ، فقط ، دائما 
  ة مساويا لعدد اجلمل اخلطأ .أن تكون اجلمل مرتبة عشوائيا ، وأن يكون عدد اجلمل الصحيح 

 فقرات االختيار من متعدد : .2
يعترب ىذا النوع من األسئلة من أفضل أنواع األسئلة وأكثرىا صدقا وثباتا واستخداما يف االختبارات . تتكون 
الفقرة يف مثل ىذا النوع من األسئلة من ادلنت الذي يوضح ادلشكلة، ويتبعو عدد من البدائل ) ادلموىات ( . 

حداىا ىو اإلجابة الصحيحة ، ويطلب إىل الطالب اختيار اإلجابة الصحيحة ، ويستخدم ىذا النوع لقياس إ
معرفة احلقائق العلمية واستيعاهبا وتطبيق ادلعرفة العلمية يف مواقف جديدة ، ويتصف ىذا النوع من األسئلة دبا 

 يأيت :

  ادلقررتغطية زلتوى . 
  . سهولة التصحيح 
  والتصميم . صعوبة اإلعداد 
  . صعوبة قياس القدرات التعبَتية واألدائية واإلبداعية 
  . ارتفاع تكاليف إعداده 

 ومن االمور الواجب مراعاهتا عند كتابة ىذا النوع من الفقرات ما يأيت:

 . أن ػلدد يف منت السؤال مشكلة واضحة ، ويكون أحد البدائل حال للمشكلة 



   ( 1-1أن يكون عدد البدائل ) . لتقليل نسبة التخمُت 
  . أن تكون ادلموىات صبيعها زلتملة من وجهة نظر الطالب 
   مراعاة وضوح اللغة يف نص السؤال حبيث يبتعد عن صيغة النفي ، وذبنب الكلمات اليت ربمل عدة معاين

 ، وتؤدي إىل إرباك الطالب وتضليلو .
   إطالقا .االبتعاد عن استخدام الكلمات : أبدا ، دائما ، مطلقا ، 
 . عدم استخدام كلمات مثل : صبيع ما ذكر ، ال شيء شلا ذكر 

 أسئلة المطابقة  ) المزاوجة ( : .3
يتألف ىذا النوع من األسئلة من رلموعتُت ) قائمتُت ( من الكلمات أو العبارات وتسمى القائمة األوىل ) 

مقدمة يف القائمة األوىل إجابة يف القائمة ادلقدمات ( ، وتسمى القائمة الثانية ) اإلجابات ( حبيث يكون لكل 
الثانية ، ويطلب إىل الطالب أن يربط  كل كلمة أو عبارة يف القائمة األوىل دبا يناسبها من كلمات أو عبارات يف 

 القائمة الثانية . ويستخدم ىذا النوع لقياس قدرة الطالب على ربط ادلفاىيم وادلبادئ والتعميمات العلمية.

 النوع من األسئلة بما يأتي :ويتصف هذا 

 . سهولة اإلعداد والصياغة 
  . موضوعية التقييم 
  . رلال التخمُت فيو قليل 
  . مناسبتو للطلبة يف ادلرحلة األساسية 
  .مناسبتو لقياس قدرات الطلبة ادلتعلقة بذكر احلقائق ، والتعميمات ، وادلفاىيم العلمية 
  . تشجيعو على حفظ ادلعلومات وتذكرىا 

   ( استخدامو يتطلب وجود عدد من العالقات ادلتناظرة من ادلعارف ، وان يكون عدد البدائل يف القائمة الثانية
 قائمة االجابات ( اكثر من عدد القائمة االوىل          ) ادلقدمات ( .

 فقرات التكميل :-4
كلمة ادلناسبة ، أو شبو وىي صبلة خربية غَت مكتملة ادلعٌت ، ويطلب إىل الطالب أن يكملها بوضع ال

اجلملة أو الرمز ، أو الرقم . ويعترب ىذا الشكل من اكثر أشكال فقرات اإلجابة ادلصوغة تقييدا حلرية 
 الطالب يف صياغة اإلجابة . وؽلتاز دبا يأيت :

  . سهولة الصياغة 



  . تشجيع الطالب على حفظ ادلعلومات 
  . مشولية نسبية 
  . سهولة التصحيح 

االختالف على اإلجابة يف بعض األحيان ) إذا مل ػلسن صياغتها ( .   

 خطوات بناء اإلختبار

 تحديد الغرض من اإلختبار: -1

يتعُت على ادلعلم قبل أن يبدأ بإعداد االختبار أن غلدد اذلدف الالزم من ذلك االختبالار بالل وػلالدده بدقالة متناىيالة 
 دلا سيًتتب على ىذا اذلدف من نتائج .

ف يوضع من أجلها االختبار كثالَتة ومتباينالة ، وقالد يكالون الغالرض منالو قيالاس ربصاليل الطالالب بعالد االنتهالاء فاألىدا
من دراسة جزء زلدد من ادلنهج الدراسي أو االنتهاء مالن وحالدة دراسالية معينالة ، وقيالاس ربصاليلو لنصالف الفصالل ، أو لنهايالة 

جوانالالب التالالأخر والضالالعف الدراسالالي يف موضالالوعات  الفصالالل الدراسالالي ، وقالالد يكالالون اذلالالدف مالالن االختبالالار تشخيصالاليا لتحديالالد
زلددة ، أو يف مواد دراسية معينة الختبالارات الاليت يالتم تنفيالذىا يف الالربامج العالجيالة لتحسالُت مسالتوى التحصاليل عنالد بعالض 
الطالب وما إىل ذلك . فإذا مل ػلدد ادلعلم ىدفو بوضوح سالوف ال يكالون للنتالائج ادلتمخضالة عالن ذلالك االختبالار أي معالٌت 

 ر .يذك

 تحديد األهداف السلوكية و اإلجرائية: -2

يناط باألستاذ عند إعداد االختبار التحصيلي ، أن يركز على خطوة أساسية ، وىامالة تكمالن يف ربديالد األىالداف الساللوكية 
ربديالد نالواتج الالتعلم مالن خالالل صالياغة  ، أو ما يعرف بنالواتج الالتعلم الاليت خطالط ذلالا قبالل أن يبالدأ يف عمليالة التالدريس . ويالتم

 تلك األىداف صياغة إجرائية زلددة وواضحة بعيداً عن الغموض والتعميم

   :تحليل المادة التدريسية)المحتوى( - 3

وادلقصود بتحديد احملتوى أو ربليلو ىو تصنيف وتبويب لعناصر مادة التدريس ، وادلعروفة بالفهرس          
 وعات الدراسية للمنهج ادلقرر يف فصل دراسي واحد .الذي يشتمل على ادلوض



وللمحتالالوى أعليالالة كبالالَتة يف زبطالاليط االختبالالار ألنالالو الوسالالاطة الالاليت تتحقالالق مالالن خاللالالو األىالالداف التعليميالالة . لالالذلك ػلتالالاج       
 لالالالو ادلعلالالالم إىل ربليالالالل ادلوضالالالوعات الرئيسالالالية للمالالالنهج بشالالاليء مالالالن التفصالالاليل إىل وحالالالدات أو عناصالالالر أو أجالالالزاء أو أقسالالالام تسالالالَت

اختبار عينة شلثلة جلميع جوانالب احملتالوى ، ومالن ىالذه العينالة يالتم إعالداد األىالداف الساللوكية ، وعلالى ضالوءىا تكتالب األسالئلة 
ادلناسالالبة لقيالالاس ربقيقهالالا ، مث يبالالٌت أو يكالالون منهالالا اختبالالار التحصالاليل الالالالزم ، والغالالرض مالالن عمليالالة ربليالالل احملتالالوى ىالالو ربقيالالق 

 الشمول والتوازن يف بناء االختبار .

وينبغالالالي أن يوضالالالع يف احلسالالالبان أن لكالالالل موضالالالوع دراسالالالي نظالالالام خالالالاص مالالالن العالقالالالات الداخليالالالة ادلًتابطالالالة وادلتوائمالالالة مالالالع      
بعضها البعض ، فإذا ما تناولنا موضالوعاً دراسالياً معينالاً كاللغالة ، أو الرياضاليات ، أو العلالوم ، أو االجتماعيالات ، فإننالا غلالب 

مالالالالالن ادلعالالالالالارف األسالالالالالاس ، ولالالالالالو طرائالالالالالق تصالالالالالنيف معينالالالالالة للحقالالالالالائق وادلفالالالالالاىيم  أن نالالالالالدرك أن لكالالالالالل نظالالالالالام معالالالالالريف بنيالالالالالة خاصالالالالالة
وادلصطلحات اليت يتكون منها ، لذلك فإن لكل موضوع دراسالي طريقالة خاصالة يف ربليالل زلتالواه ، تناسالب بنيتالو وتصالنيفاتو 

 والعالقات اليت ربكمو .

ف مالالالن معلالالالم آلخالالالر ، ألهنالالالا تتالالالأثر باالجتهالالالاد وشلالالالا غلالالالب مالحظتالالالو أيضالالالاً أن عمليالالالة ربليالالالل احملتالالالوى دلوضالالالوع مالالالا زبتلالالال       
الشخصالالي دلعالالد االختبالالار ، لالالذلك فالالإن الوسالاليلة ادلثلالالى والعمليالالة الالاليت ؽلكالالن األخالالذ هبالالا ىالالي إتبالالاع طالالرق التبويالالب كمالالا تصالالورىا 

 ادلؤلف للمنهج الدراسي ، وىذا يعٍت أن بإمكان ادلعلم االعتماد على الفهرس ادلوجود يف الكتاب ادلقرر .

 ل المواصفات)الوزن النسبي(:إعداد جدو -4

ؽلثالالل كالالالل مالالالن احملتالالالوى واألىالالالداف السالالاللوكية ادلعرفيالالة بعالالالدين أساسالالاليُت يف إعالالالداد جالالالدول ادلواصالالالفات " الالالالوزن        
وػلتالاج ىالذان  النسيب " ، ادلصمم إلعداد اختبار يف مالنهج دراسالي زلالدد ، كالأن يكالون الفصالل الدراسالي األول ، أو الثالاين ،

البعالالدان أن يلتقيالالا مالالع بعضالالهما الالالبعض يف سلطالالط واحالالد ، يبالالُت كيالالف يالالرتبط كالالل ىالالدف جبانالالب زلالالدد مالالن احملتالالوى بشالالكل 
متكامل ، ؽلكن أن يعول عليو يف إعالداد االختبالار ، ومالن خالالل اجلالدول يتحالدد عالدد األسالئلة ، الاليت تعالُت كالل جانالب مالن 

ل موضالوع ، بالنسالبة للموضالوعات األخالرى يف ادلالنهج ادلقالرر .كمالا تتحالدد فيالو جوانب احملتوى بناء علالى األعليالة النسالبية لكال
 أيضاً مستويات األىداف أو النواتج التعليمية مع الوزن النسيب لكل مستوى مقابل كل موضوع.

  الشمولية ادلطلوبة يف االختبارات التحصيلية ما كان منها يف منتصف الفصل ، أو يف هنايتو ، فاألسئلة اليت
بناء على جدول ادلواصفات البد أن تغطي كافة ادلنهج ادلقرر ، وبنسب متوازنة حسب حجم كل تعد 

 موضوع . 
  . يعطي لالختبار مصداقية احملتوى الذي تتطلبو مواصفات االختبارات اجليدة 



  يساعد على االىتمام جبميع مستويات األىداف ، وعدم الًتكيز على مستويات معينة ، أقل أعلية من
 تويات األخرى ، " كادلعرفة أو التذكر " اليت تعد من ادلستويات الدنيا . ادلس

  يعطي جدول ادلواصفات " الوزن النسيب " لكل فرعية ، أو موضوع ، أو وحدة كلية وزهنا الفعلي عندما
 يقوم ادلعلم بتوزيع األسئلة يف اجلدول حسب األعلية النسبية ذلا . 

 5-  :كتابة مفردات االختبار 

ع فيالو االختبالار، ز ديالد احملتالوى الالذى يالو ربللغرض العام مالن االختبالار ولألىالداف االجرائيالة لالو، و  األستاذبعد ربديد 
وبناء جدول ادلواصفات،تأتى اخلطالوة األخالَتة   بنالاء االختبالار وىالى كتابالة مفرداتو،كتابالة تعتمالد أساسالا علالى الدقالة العلميالة 

كذلك مراعاة اإلخراج الفٌت   شكل االختبالار،ومن مث يالأتى االختبالار منسالجما والسالمة اللغوية لكل مفردة من مفرداتو، و 
 مع الغرض الذى وضع من أجلو شكال ومضمونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختبارات إستجابات كتابية للطلبة وعينة من حليل وصفي عام لعينة منت

لعينة من الطالب حول تقييمهم لعملية  ، وأمام قيمة ربليل إستجابات كتابية ، من خالل منطلقات الدراسة
التقومي اجلامعي من جهة، وربليل عينة من اإلختبارات يف زبصصات العلوم اإلجتماعية من جهة أخرى، فقد قدمت تلك 

   البيانات مايلي:

تشيرإستجابات عينة الطلبة إلى:*    

أننا ظلتحن بعيدا عما ندرس. -  

  أن اإلمتحان صعب. -

لإلناث. ادلنقط متحيز أن -  

يصحح يف غياب إجابة ظلوذجية. -  

يستند دلعايَته الذاتية ال إىل ادلعايَت ادلوضوعية لإلجابة. -  

يركز على احلفظ مهمال ادلستويات ادلعرفية العليا. -  

 إىل: تشير عينة اإلختبارات* 

 أهنا ال تنطلق من أىداف. -
 ال تعرب بوضوح عن احملتويات ادلقدمة. -
 ال تتوافر على معيار األعلية النسبية. -

 تركز على ادلستويات الدنيا من اجملال العقلي.   -

 هتمل اجلانب الوجداين.     -

 تفتقد لوضوح التعليمات.     -

  عامة.ربتوي على أفعال سلوكية  -

 



 حالة عملية:

من عينة من الطالب خالل هناية  انو استلم تقاريرا -8-حدثٍت رئيس قسم علم النفس جبامعة سطيف        

امتحانات السداسي األول، عربت تلك التقارير يف رلملها  استغراب الطالب من نوعية اإلختبارات اليت أعدىا بعض 

األساتذة لتقييمهم، وقد تضمنت وصفا دقيقا لعدم موضوعية اإلختبارات اليت أعدىا بعض اساتذة القسم،  حبيث تركز 

ستوى األد ى من ادلعرفة اال وىو  الذاكرة واحلفظ دون ان يركزوا على الفهم والتطبيق...اخل  معظم األسئلة على ادل

باإلضافة اىل اهنم امتحنوا طالهبم يف مقررات مل يدرسوهنا،  كما ان زلتوى اإلمتحانات مل يوضح بدقة ادلطلوب منهم 

ر األساتذة يف اختباراهتم لسلم التنقيط ، فعلو،كما تضمن بعض التمارين أخطاء فادحة يف صياغتها ، كما مل يش

 والعالمات اجلزئية لكل سؤال.

يواصل رئيس القسم سرده معربا عن اندىاشو شلا ذكر يف تلك التقارير، فيقول انو بعد ربليل زلتواىا جلأ اىل ظلاذج من 

، فوجد ان أغلبهم االختباراتبتلك تلك االختبارات اليت قدمت عليها تقارير، حاول بعدىا معرفة ىوية األساتذة ادلعنيُت 

شلن وظفوا حديثا، قام بتوجيو تلك االختبارات اىل اساتذة متخصصُت يف رلال التقومي إلبداء مالحظاهتم، اكد اخلرباء 

 صحة الفجوات ادلوجودة يف تلك االختبارات.

م االختبارات التقليدية  ادلعتمدة على يقول انو الزالت النظم التعليمية تتوارث نظا وعموما فادلتأمل لواقع االختبارات 

.الورقة والقلم، وتضع ذلا حيزا مهما يف هناية كل فصل دراسي  

 اشكال االختبارات اظهرت سلتلف ادلعاينات ضعفها وتوافرىا على عديد السلبيات ومنها: معظموال شك ان       

يف  –ن االختبالالارات التقليديالالة ال تعكالالس القالالدرات احلقيقالالة يف األداء الفعلالالي يف احليالالاة العامالالة، وإظلالالا ترتكالالز اىتماماهتالالا أ*

علالالالى ادلسالالالتويات الالالالدنيا مالالالن سالالاللم ادلعرفالالالة اإلنسالالالانية، بالالالالدوران يف حلقالالالة احلفالالالظ واالسالالالًتجاع، وىالالالذا ضالالالمنا ال  -األغلالالالب

ػلصالل علالى درجالات عاليالة، قالادر علالى أن ؽلالارس األىالداف ادلرجالوة مالن يضمن أن من غليد أداء االختبالارات التقليديالة و 

النظام التعليمي، وىو ما ؼللق فجوة بُت مسالتويات األداء علالى االختبالارات وبالُت القالدرات احلقيقيالة ، وبالُت االختبالارات 



لالربامج التعليميالالة، االختبالالارات التقليديالة تسالالتهلك وقتالا غالالَت قصالَت مالالن اوبالُت كفالاءة ادلخرجالالات التعليميالة وسالالوق العمالل ، 

كمالالا إهنالالا ال تعالالُت النظالالام التعليمالالي علالالى تقالالدير ادلواىالالب اىل ثالثالالة اسالالابيع ، أسالالبوعُت د يف الغالالالب علالالى مالالدىفهالالي سبتالال

 اىم اىداف التكوين . ألحداىدار  والقدرات اخلاصة لدى بعض الدارسُت، ويف ذلك

تماعيالة مثالل سالوء عالقالة مالا بالُت الطالالب باإلضافة إىل ما يًتتب عليها من أضرار أخالقيالة، مثالل الغالأ، أو اج

 وادلالالالالالالدرس، بسالالالالالالبب النتيجالالالالالالة الالالالالالاليت حصالالالالالالل عليهالالالالالالا مالالالالالالع اعتقالالالالالالاده اجلالالالالالالازم أنالالالالالالو يسالالالالالالتحق أكثالالالالالالر شلالالالالالالا سالالالالالالجل لالالالالالالو. 

ىالالالالذه السالالالاللبيات اقتضالالالالت البحالالالالث عالالالالن بالالالالديل لالختبالالالالارات التقليديالالالالة  فالالالالتم واقعيالالالالا انتشالالالالار اسالالالالتخدام بالالالالدائل 

خالالالالل تسالالالعينيات القالالالرن ادلاضالالالي، وذلالالالك بسالالالبب  لالختبالالالارات التقليديالالالة يف عالالالدد مالالالن الالالالدول ادلتقدمالالالة علميالالالاً 

رلموعة من الدواعي، وعلى رأسالها قضالية التحالول مالن التعلاليم النظالري إىل التعلاليم التطبيقالي. وؽلكالن اسالتجالء 

أعلية ذلك التحول بالرجوع إىل واقع احتياجات أسالواق العمالل الراىنالة، فأصالحاب الشالركات ورجالال األعمالال 

ة أو الشالالالهادة الالالاليت ػلملهالالالا الفالالالرد باعتبارىالالالا ادلعيالالالار األسالالالاس عنالالالد توظيفالالالو بقالالالدر ال ينظالالالرون إىل الدرجالالالة العلميالالال

اىتمالالالامهم بالالالالاألداء العملالالالالي وادلهالالالالارات اإلنتاجيالالالالة، وحالالالالل ادلشالالالكالت. وىالالالالذا التحالالالالول يفالالالالًتض أن يأخالالالالذ بعالالالالُت 

بالو مالن  االعتبار يف زبطيط الربامج التعليمية. حيث غلب أن يهالتم التقياليم والتقالومي دبالا يسالتطيع الطالالب القيالام

 ، خالل األداء الفعلي، بدال من الًتكيز على ما باستطاعتهم حفظو وتذكره

التصالالالورات الكتابيالالالة واحلالالالالة العمليالالالة يتضالالالح جليالالالا ان ادلكالالالون يف اجلامعالالالات اجلزائريالالالة يظهالالالر فبالالالالعودة لتحليالالالل *

دلالت علالى ان ضعفا واضالحا يف التكيالف االغلالايب مالع الوضالعيات االختباريالة ولعالل معرفالة انطباعالات ادلتكالونُت 

ابسالالط ادلقارنالالات بالالُت مايدرسالالونو وبالالُت ومالالا ؽلتحنالالون فيالالو يؤكالالد بعالالد ىالالذه االختبالالارات علالالى اىالالداف التكالالوين 

وزلتوياتو، كما ان عدم قدرة سلم التنقيط واالجابالة النموذجيالة علالى اسالتيعاب سلتلالف انالواع عالدم الرضالى يعالرب 

 مل مع اجوبة الطالب .بان ادلكون كمصحح يستند على متغَتات غَت موضوعية  يف التعا



امالا احلالالة العمليالة فالسالالر وراء ادراجهالا ىالو قيمالالة ىالذه احلالالة العمليالالة يف اثبالات وجالود الظالالاىرة مالن جهالة ومالالن *

جهة اخالرى فقالد حالوت سلتلالف اشالكال ضالعف تصالميم االختبالارات والاليت ركالزت بالالذات علالى حاجالة ادلكالون 

 وبناء االختبارات. ادلوظف حديثا حملتويات نظرية وتطبيقية يف رلال التقومي

 

 توصيات عامة                                    

طلب من أسالتاذ كبالَت أن أن يكتالب ىالو اجلالواب الالذي يسالتحق أعلالى درجالة، فكتبالو، فأعيالد كتابتالو خبالط آخالر 

 .وعرض على نفس األستاذ وسط مئات األوراق، فأعطاه درجة دون ادلتوسط

لعلالالالى زلتالالالوى ىالالالذا ادلثالالالال أغالالالٌت عالالالن كالالالل توصالالالية، ألن احلاجالالالة اليالالالوم أكثالالالر مالالالن أي وقالالالت مضالالالى ، لتكالالالوين     

، وخلالق ثقافالة تقوؽليالة قريبالة مالن la formation en evaluation األسالتاذ اجلالامعي يف رلالال التقالومي

قالالوم مالالن ذبويالالد أدواتالالو دلليحقالالق التكيالالف اإلغلالالايب مالالع معطيالالات النمالالاذج التقوؽليالالة الناجحالالة، والالاليت سبكالالن ا بيئتالالو

، خاصالالالة وان االسالالالاتذة ادلسالالالاعدين وادلالالالوظفُت حالالالديثا يف سلتلالالالف التخصصالالالات يعالالالربون علالالالى ضالالالعف التقوؽليالالالة

ن خالالالالل اعالالالداد االختبالالالارات واضالالالح يف تسالالاليَت وادارة مهمالالالة التقالالالومي سالالالواء كمهالالالارة اثنالالالاء سالالالَت التكالالالوين ، او مالالال

 -كما اكدتو احلالة العملية -الفصلية

وعلى ىذا االساس توصي الدراسة بضرورة ادراج مقيالاس التقالومي الًتبالوي وبنالاء االختبالارات يف سلتلالف عالروض 

دكتالوراه( ىالالذا مالن جهالالة ، ومالن جهالة اخالالرى تكليالف خاليالالا ضالمان اجلالالودة -التكالوين يف التعلاليم العايل.)ماسالالًت

ذه االختبالالارات علالالى ان ذبمالالع ىالال باجلامعالالات باعالالداد دورات تكوينيالالة لفائالالدة االسالالاتذة  يف رلالالال التقالالومي وبنالالاء

 الدورات بُت النظرية والتطبيق من خالل السعي لتنمية كفايات االساتذة اجلامعيُت بالًتكيز على:

 معرفة الفرق بُت القياس والتقييم والتقومي. -4

 معرفة انواع التقومي وادواتو ادلختلفة. -8

 مهرفة ادلنطلقات النظرية لبناء االختبار اجليد. -1



 معرفة اخلطوات االساسية لبناء االختبارات من خالل التكوين على : -1

 كيفية ربديد اىداف االختبار.  1-4

 كيفية ربديد وربليل ادلادة الدراسية.  1-8

 كيفية اعداد جدول ادلواصفات .  1-1

 واالسئلة.كيفية صياغة البنود   1-1

 كيفية  اخراج االختبار يف الصورة النهائية.  1-1

ادلقاربالالالالالالالات الدوسالالالالالالاليمولوجية تظهالالالالالالالر سلتلالالالالالالالف العوامالالالالالالالل ادلالالالالالالالؤثرة يف النقطالالالالالالالة النهائيالالالالالالالة للطالالالالالالالالب كمالالالالالالالا ودلالالالالالالالا كانالالالالالالالت 

يف اختبالار  بكما سبقت االشارة فقالد يفشالل طالال– Dominique.et autres.2011.p25-53يرى

الالاليت اسالالتخدمت اثنالالاء التالالدريس  مالالا لالاليس بسالالبب ضالالعف قدراتالالو او بسالالبب قلالالة الوسالالائل والشالالروط الديداكتيكيالالة

يف االختبالالار مثالالل الصالالدق والثبالالات  توفرىالالا  مالالالالز ولكالالن الفشالالل قالالد يكالالون اعالالدم تالالوفر الوسالالائل االساسالالية اجليالالدة 

 (.42،ص8001وادلوضوعية باإلضافة اىل الوضوح والدقة ومشولية االسئلة للمحتوى الدراسي)زيد اذلويدي،

علالالى ان صلالالاح او رسالالوب طالالالب يف االمتحالالان  andré de perettiوىالالذا تاكيالالد دلقولالالة انالالدري دي بَتيالاليت

 "la réussite ou l’échec d’un candidat à l’examenيالرتبط بصالورة كبالَتة بالصالدفة."

"dépend donc largement du hasard 

وعلى ىذا االساس غلالب كالذلك تضالمُت زلتويالات التكالوين سلتلالف التجالارب والدراسالات التحليليالة الاليت وضالعت 

 التقوؽلي  على زلك النقد والتحليل.الفعل 

 واهلل من وراء القصد
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: حول اليوم الدراسيمداخلة المشاركة  في   

 اشكالية استخدام االختبارات النفسية والتربوية والمهنية

  الواقع والتحديات

9025 فريلأ  92في   باتنة  

 تحت عنوان  

 لدى االستاذ الجامعي يمية يالممارسات التق        

بين التصور المفاهيمي وصعوبات  األداء اليومي          

 األستاذ خلوة لزهر: إعدادمن 

  –املناهج الدراسية و التقومي الرتبوي 

 -2- جامعة سطيف –كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية    

 

إن واقع املمارسات البيداغوجية يف اجلامعة اجلزائرية  بصورة عامة و املمارسات التقوميية بصورة  : ملخص المداخلة
يف معظم متغريات العملية التكوينية ، و أمام قيمة العملية التقوميية كأحد أهم املؤشرات  خاصة ، تقر بوجود إختالالت

اليت تتناول بالتحليل الكمي و الكيفي ، كما تساعد يف التقومي املوضوعي لعناصر التكوين مبا يف ذالك املكون و املتكون 
 . و منهاج التكوين

ية لكي تسلط الضوء على ممارسات االستاذ اجلامعي لعملية التقومي يف و من رحم هذه املنطلقات جاءت الدراسة احلال
د بني تصوره النظري ملكونات هذه العملية ، و فلسفة إعدادها و تنفيذها و تقوميها .م.ل ضوء النظام التعليمي اجلديد

 وصفيةا من خالل دراسة وهذا طبع. هذا من جهة ، و من جهة أخرى من خالل ممارساته و أداءاته اليومية هلذه املهمة 
.تقيمية تضع الفعل التقوميي ذاته  على حمك التقومي  

 



 المنطلقات النظرية للموضوع:

املنشودة فهو  أهدافهاحتقيق  إىلوالقائد الذي يسري هبا  والتكوينية للعملية التعليمية األساسيةيعد املعلم الكفء الركيزة 
فمهما كانت  ،املشاركة يف العملية التعليمية التعلمية إىل املتعلمتصميم املواقف التعليمية اليت تدفع  الشخص املنوط به
كتب ووسائل تعليمية وأبنية وإرشاد وتوجيه اخل فال ميكن حتقيق أهداف الرتبية إال :من  اإلمكاناتجودة املناهج ووفرة 

أن جناح املدارس (جودنغس)ويف هذا اجملال يرى ,ارات تدريسهاباملعلم الناجح املتمكن من سادته التعليمية ومن مه
. يتوافر لديهم من مهاراتإمنا يرجع بالدرجة األوىل إىل معلميها وما ,وفشلها يف حتقيق أهدافها   

من حيث  لذلك فقد أصبح االهتمام بإعداد املعلم حيظى باهتمام كبري يف اآلونة األخرية سواء كان ذلك عامليا أم حمليا،
سواء تعلق األمر بربامج إعداده قبل اخلدمة ويف أثنائها ألن غاية هذه األخرية هي مسؤولياته،برامج إعداده وتدريبه وتقوميه 

واخلاصة واليت تتناسب مع التغريات اليت أفرزهتا مزجات املعرفة اإلنسانية يف شىت جوانب  إكساب املعلم الكنايات العامة
التدريب يف أثناء ممارسة املهنة أو ما يصطلح عليها يف األدب الرتبوي بتدريب املعلمني أثناء اخلدمة  فربامج.احلياة العامة

مث ينتقل إىل . ات التدريبية للمعلمني بناء على األهداف املخططةجاالحتيا واليت تعرب عن كل األنشطة اليت تبدأ بتصنيف
ية حبيث اليت حتقق النمو املهين وتسعى إىل حتسني كفاءهتم التدريبتصميم الربامج التدريبية امللبية لتلك االحتياجات و 

وهذا ما أكدته اهليئة القومية للتدريس ومستقبل أمريكا يف تقريرها الذي قدم نقدا الذعا . تتالءم مع متطلبات العصر
نصر اهلل )اءللعديد من املمارسات السلبية يف جمال التعليم، وأمهها إعداد املعلم وتدريب املعلمني األكف

(.28،ص4991علي،  

يعّد تطوير األستاذ اجلامعي أساسا ونواة تقدم وتغيري ومن دونه قد ال تنجح العوامل األخرى يف حتقيق أهدافها  إذ  
دراسة وإدخال كّل ما يتوافق من إضافات لدعمه والبحث عن األوضاع  فينبغي على مجيع املسؤولني من صّناع القرار

من بينها يف ضوء تصور اجتاهات حتّدد واقع األستاذ ومستقبله بشكل خاص والتعليم العايل الذي  واالختيارواملؤثرات 
وهلذا انشغلت معظم دول العامل بإجياد أنظمة وقوانني أكثر تطورا هبدف دعم وتوفري . نعمل من أجله بشكل عام

ذ القرارات الالزمة بشأن األساتذة وجعلهم يعيشون حياة عند اختا اإلمكانات الالزمة للتعامل مع التوسع الكبري للمعرفة
يتفاعل يف غرفة الصف وبيئة  األستاذ اجلامعيوملا كان .تطورهم املتواصل يف جمال ختصصهم مستقرة مما ينعكس على

درس التدريس كنظام،فإن هذه هذا األخري يعرب عن منظومة متكاملة من اإلجراءات املتناغمة واملتفاعلة بني سلوك امل
وأساليبه وأنشطته سعيا إىل حتقيق األهداف واألنشطة املخططة هلا كما يؤدي إىل منو اجلانب املعريف واملهاري واالنفعايل 

توجيه .والتهيئةالتمهيد . ديد األهدافحت:  هارات التدريسيةاملومن أهم  ،(2نبيلة زكي إبراهيم ص)لكل من املعلم واملتعلم
. كنظام شامل ،هذا األخري الذي يعد نظاما فرعيا فعاال ضمن التدريب ، التعزيز التقوميالتدريب طرائق ،استخداماألسئلة



حبيث البد أن يكون املتعلم ملما مبفاهيمه وأسسه وكفاياته، إذ ال ختلو أية قائمة من قوائم الكفايات املطلوبة للمعلم يف 
هذا ما أكدته بعض الدراسات ، ( 401_92 ص ،4991،احةأبو مس)أي مرحلة تعلمية من الكفايات اخلاصة بالتقومي 

يف جمال املادة الدراسية وأساليب التدريب .ه هلاتعرب عن نقص يف امتالك اليت االحتياجاتعلى حيث تضمنت قائمة 
وحبيث تشري بعض  االختباراتاألسئلة وبناء  إسرتاتيجيةاحلديث عن األخري هو يف ضمنه إشارة تشري يف عمقها . والتقومي

وإدارة  االختباراتالدراسات إىل تدين كفاءات املعلمني املتعلقة بالتقومي وتدين ممارستهم هلا وأهنم يواجهون صعوبة يف بناء 
أنه ينبغي على املعلم أن يبذل جهدا مقصودا للتدريب (.411،ص4926جابر عبد احلميد،)ويذكر .السؤال الصفي

ركز انتباهه على اعتبار أن هناك ارتباط تام بني مستويات التفكري اليت تظهر يف إجابات على وضع األسئلة وينبغي أن ي
الطالب وبني أنواع األسئلة اليت يصوغها، فإذا كان املعلم يركز يف أسئلته على تذكر احلقائق فمن غري املتوقع أن يفكر 

حباجة إىل التدريب واإلعداد قبل ويف أثناء  ل التعليموإذا كان املعلمون بصفة عامة يف شىت مراح. الطالب تفكريا ابتكاريا
قيمة أن السؤال و اإلمتحان والبحوث و األنشطة حتتل  أكثر حاجة عن غريهم كون  ألستاذ اجلامعيفااخلدمة 

والتعليم اجلامعي ميدان من ميادين اجلودة، إن مل يدرك األستاذ اجلامعي ذلك، فإنه سيصبح قليل النفع، ،إسرتاتيجية
ويذكر هنا أن  ،فتجويد التكوين من جتويد التقومي  صوصاً وأن مفرزات اجلامعات ال بّد أن تتفق مع سوق العمل،خ

العامل األمريكي السلوكي نفسه أكد أمهية  ينرأن سك املدرستني السلوكية واملعرفية أعطتا اهتماما واضحا لألسئلة حىت
كما أن كبار املعرفيني من مثل   ،للمتعلم وأهنا كلما كانت منظمة متسلسلة كان ذلك مؤديا لتعلم قوي مثالتتاألسئلة ك

فاملتتبع  ،للوصول لألفكار اجلديدة  و الطالب برونر و بياجي و اوزيل أكدوا إسهام األسئلة اهلادفة يف استثارة التالميذ
د سرعة يف التكيف مع املستجدات دون أخذ يف االعتبار للمتغريات ومع وجو  التكويين يف اجلامعة اجلزائرية يالحظللواقع 

تتم بشكل األساتذة اجلامعيون  هو أن معظم العمليات التقوميية اليت ميارسها أن املالحظ كما.الرئيسية للعملية التعلمية
باإلضافة إىل أن هذه العمليات مل ختضع يف فلسفتها و  (62ص  ،8001 ،موزة املناعي)غري مقيد وبطرق روتينية 

ين املعلمني يف وتكو  تدريب تناولتخصائصها األدائية للتحليل والتقومي مبربر غياب دراسات حملية   formation- -
en -évaluation اته سواء يف اجلامعي ذ فاملتأمل لالختبارات واألسئلة يؤكد من خالل دراسة مشكالت التقومي 

ويف هذا الصدد يقول .اته أو يف ما يرتتب عن آثار يف فهم التعليماتخطو   

 combien la solution des questions difficiles"ََإميل"ج ج روسو يف إحدى صفحات كتابه 
déponds quelque fois de la façons de la poses  أو من خالل مؤشرات السهولة والصعوبة

 docimologicalهذا بالضبط ما أشارته واهتمت به املقاربات الدوسيمولوجية، ودرجات الثبات بني الفاحصني 
appraoch   يف العقود األوىل من القرن العشرين مع كل من هنري بريونHenri Piéron وبيري بوفيتpierre 

Bovet  ونوازيهnoizet   تعىن بالدراسة املنظمة  فالدوسيمولوجيا .(482ص.8002عبد احلق منصف )وكفارنيه



ألساليب التنقيط و معرفة املتغريات الفردية الداخلية واملتغريات بني األفراد املصححني من منظور سرعة اإلجناز و املعايري 
ىل أن نقد طرق التنقيط و التصحيح إباإلضافة  (11ص،4999،حممد الصابر ) االمتحاناتو سالمل التنقيط وتقنني 
من مث حتليل عوامل وجود  احلقيقيةبالبيانات اإلحصائية و جماالت التضارب وجودة بني الفاحصني وتشخيص الفجوات امل

  .اإلختباريةتعامل مع الوضعية تلك الثغرات يف ال

حبيث  أصبحت كل مهوم طالب اجلامعة هو املرور يف االمتحان، وعدد كبري منهم يرون أنه حىت يف حالة اآلداء     
فإهنم ال حيصلون الدرجة الفعلية،بسبب معايري غري عادلة يف التقييم وحبكم صرامة أسلوب التصحيح  احلسن يف اإلمتحان
. اخل...، أو صعوبة السؤال  

وخطواته من جهة، تعرب عن صعوبات األداء التقوميي يف جماالت التقومي عموما و مفاهيمه التطبيقية و  النظرية الفجواتف
 . أخرىاهتا من جهة ذ االختباراتويف تنفيذ و تقومي 

 :تحديد المفاهيم و الكلمات المفتاحية

 سيحتوي هذا العنصر على حتديد املفاهيم الرئيسية اليت تضمنتها الدراسة دون اغفال  

 :وميكن حصر املفاهيم يف  يةقالتطرق اىل املفاهيم اليت تتقاطع مع العنوان يف تناوالته االمربي

– بناء االختبارات -اإلختبار – -ادوسيمولوجيال- 

                                                                                    
 docimologie / gy        docimoLoدوسيمولوجيا 

 المعنى اللغوي

من خالل  docimologie بأنه اقرتح هذه التسمية ( pierron H 1969 p6 (بريون  رييشري هن
اليت تشري إىل دراسة تقنيات االمتحان،ومنه  dokimostikosومعناها اختبار،وdokime  الكلمة اليونانية 

 j ai propose ce terme a aprtir desفالدوسيمولوجيا تعين اصطالح علم التباري وعلم االمتحانات 
mots grace relatifs aux examens soxiyy et soxiyxsiq egveuse et soxiyxbixes a 

pte a examiner. 

 



 : المعنئ اإلصطالحي

إىل   Noizet et caverni)بأنه الدراسة النسقية ألدوار التقومي يف الرتبية و يشري نوازيه وكفارنيه  دولندشهري.يعرفه ج
حبيث ميثل حسبهما الدراسة التجريبية   La psychologi de l evaluationعلم التباري كعلم النفس التقوميي 

 .لسلوك التقومي ،عملياته ، منتجاته ، من خالل حتليل العوامل املؤثرة يف أحكام و تقديرات املصححني 

  TEST:اإلختبار 

يشري عبد الرمحان عدس إىل أن اإلختبار و الفحص و اإلمتحانات و السؤال الصفي مفردات مرتادفة حيث حتمل املعىن 
لتحديد املعىن املقصود يرى أن اإلختبار أو أي مصطلح هلذا املفهوم مناظر له يعين وسيلة أو طريقة تقدم و د نفسه ، الواح

من املهمات و عليه أن يستجيب هلا ، حبيث أن طريقة استجابته تدل على مقدار ما عنده من تلك للمفحوص سلسلة 
ار كذلك على جمموعة اإلجراءت املنظمة و يعترب اإلختب( 84ص  4992عبد الرمحان عدس )الصفة ،

SYSTEMATIC PROCEDURES   لقياس مقننSTANDAR DIZETION 
MEASER  لعينة من السلوك استنادا إىل ميزان عددي أو نظام تصنيفBEHAVIORAL SIMPLE 

SEALE OR CLASSIFICATION SYSTEM( 10ص  8006صالح الدين حممود عالم  ،
14 . ) 

 : test construction –construction des tests-بناء اإلختبارات

)حسب روبرت توزنيون  ( robert tousignant 1982 pp77.92 إن بناء اإلختبار يرتبط مباشرة مبوضوع
نوع البنود ،و حتديد  وهذا من خالل حتديد شكل اإلختبار ،وإختيار....القياس أو مبعىن آخر التعلمات املراد قياسها 

وملا كان اإلختبار يعرب عن نظام ...التعليمات الواضحة و الدقيقة ،وخامسا عمليات أو أداوات أخرى كمفتاح التصحيح
أو وضعية تشتمل على عينة مقننة من السلوك فإن هلذه الوضعية مدخالهتا التخطيطية و شروطها التنفيذية و عملياهتا و 

..ومي و اإلستثمار و التحويل خمرجاهتا القابلة للتق  

 :الدراسة وأهمية أهداف_4

اإلمربيقي امليداين اليت ستأخذه الدراسة خالل  االجتاههتدف الدراسة إىل التحق عرب املسار النظري األساسي من جهة و 
التناوالت النقدية و التحليلية مولوجية املنبثقة من يالقارئ إىل إحياء الروح الدوس توجهالدراسة فخطواهتا الرئيسية الثابتة ، 

 le profil actuel(امللمح احلايلللدراسات اليت تناولت   امتدادوهي ،l’action èvaluativeللفعل التقوميي 



ماته التعليمية و و يف بناء منظ  L’analyse évaluativeالتحليل التقوميي  اسرتاتيجياتعلى  باالعتمادلألستاذ 
و مستويات متكنه من مهارات إدارة منظومة الصف و  ألستاذا اتالتكوينية باإلضافة إىل توجيه البحث الرتبوي حنو كفاي

 .إجادته لألدوار الرتبوية املتعددة ،و يعترب كل هذا مؤشر من املؤشرات اليت تقاس هبا فعالية العملية التعليمية التعلمية

و األسئلة الصفية يف املوضوع كمتغري أساسي على أنه يستمد قيمته من خطورة  االختباراتو بناء  إن تناول التقومي
ألن آثار القرارات املعتمدة على هذه األحكام تنعكس إجيابا أو سلبا على  و التكويين إصدار األحكام يف امليدان الرتبوي

 Andrè deperettiأنظر )ال لويس لوغرن ق و كما.آالف أو ماليني املتعلمني ،إن مل نقل اجملتمع ككل
etautre,1998,p44) 

"c’est une occasion de nous donne ou de perfectionner une culture 
d’èvaluation" 

 البحث وا املطروحة كون أهنا ستوفر للقائمني على تساؤالهتن األمهية اليت نوليها هلذه الدراسة تنبثق من قيمة كما أ  
 قاعدة من املعلومات سوف تساعد يف املستقبل إن شاء اهلل يف التخطيط السليم ملقاربات اجلامعة اجلزائريةتكوين يف ال

 .اإلصالح و بناء و تصور أنشطة التدريب قبل اخلدمة و أثناءها و  التكوين

ادميي و مهنتهم وكما كان السؤال الصفي أساس التفكري اإلبداعي لدى املتعلمني و املقصلة اليت تقرر مصريهم األك
 .املستقبلية 

كما أن الدراسة احلالية جاءت إللقاء الضوء على األدب النظري لفلسفة تصميم اإلختبارات التحليلية و الكشف عما 
باإلضافة إىل أمهية اإلختبارات يف العملية التعليمية  ختصصاهتابإختالف  جامعاتنايعيق اإلعداد املثايل لألسئلة اجليدة يف 

ستوى املعلمني  و نظرا لألمهية البالغة و التطور السريع الذي يشهده احلقل الرتبوي خاصة على مستوى بناء لتحديد م
 .اإلختبارات و اليت أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى

 كفايات بناء اإلختبارات                                

 :مفهوم التقويم/1

قّوم الشيء أي عدله وصححه ،ويعين اإلصالالح بعالد التشالخيص يقالول الرسالول صاللى اهلل علياله وساللم :والتقومي لغة
أي أصلح اعوجاجه ، وقوَّم املتاع أي جعل له قيمة ومثالن، فالالتقومي هنالا التثمالني وبالذلك فمعالىن ( رحم اهلل امرئ قوَّم لسانه:)

 .تصحيح اخلطأ فيه: قيمة الشيء وتعديله، والثاين بيان : األول: التقومي يف اللغة يدور حول أمرين



بينمالالالالالالا كلمالالالالالالة , وهالالالالالالي تالالالالالالرتجم كلمالالالالالالة تقيالالالالالاليم  valuationويف اللغالالالالالالة االجنليزيالالالالالالة كلمتالالالالالالان توضالالالالالالحان املالالالالالالراد هالالالالالالم 
evaluation  أن كلمالة تقياليم ال تتجالاوز معالين حتديالد ( 4999)ويري فؤاد أبو حطب و آخرون  –وهي ترتجم بالتقومي

 .قومي تتجاوزه إيل التعديل و التحسني والتطويرالقيمة، بينما كلمة ت

والتقالالومي اصالالطالحاً هالالو العمليالالة الالالىت يقالالوم هبالالا األسالالتاذ اجلالالامعي ملعرفالالة مالالدى النجالالاح أو الفشالالل   حتقيالالق األهالالداف 
 العامالالة الالالىت يتضالالمنها املالالنهج ، وتبالالدأ بالتشالالخيص أى بتحديالالد نقالالاط القالالوة والضالالعف بنالالاء علالالى البيانالالات واملقالالاييس املتالالوفرة
وتنتهالالي بإصالالدار جمموعالالة مالالن القالالرارات الالاليت حتالالاول القضالالاء علالالى السالاللبيات الالاليت اكتشالالفت وعلالالى أسالالباهبا حالالىت ميكالالن حتقيالالق 

 .األهداف املنشودة بأحسن صورة ممكنة

ويف  وعلى ذلك فإن التقومي بصفة عامة عملية يقوم هبا الفرد أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح أو الفشل يف حتقيق عمل ما،
املنهج أو   جمال التعليم فإن التقومي هو عملية نقوم هبا لتحديد مدى النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف اليت يتضمنها

 جزءا حمدودا منه، وكذلك حتديد نقاط القوة أو الضعف ،مما يعني على حتقيق األهداف املنشودة يف أحسن صورة ممكنة

 تقييم والتقويم؟ما الفرق بين االختبار والقياس وال-2
 االختبار test: يف اجملال لرتبوي وهو يف الغالب جمموعة من األسئلة أو املثريات  هو أهم أداة قياس تستخدم

 .أن تتم عملية القياس اليت من خالهلا ميكن

  والقياسmeasurement  سابق للتقومي وأساس له ، ويشري إىل كمية ما يوجد   الشئ من اخلاصية
 .قاييس مدرجة ذات قيمة رقمية متفق عليهاوفق م املقاسة

  والتقييم valuation: على قيمة  التثمني ويقتصر على إصدار احلكم ويقصد به حتديد القيمة أو القدر أو
قيمة الشئ استنادًا إىل معيار  األشياء ، أى تقدير مدى العالقة بني مستوى التحصيل واألهداف مبعىن تقدير

 .معيار موضوع سلفاً  حكم قيمة على نتيجة القياس وفق وتعىن إصدار. معني

 التقويم evaluation: اىل تقدير مدى حتقيق النظام  حمموعة من اخلطوات املنظمة واملتكاملة اليت تسعى
الضعف ، واقرتاح الوسائل واالجراءات الضرورية  الرتبوي لألهداف املخططة له ، والعمل على كشف مناطق

 . الصالحها

 

 



 :مما سبق أن هناك اختالفات واضحة بين القياس والتقويم يمكن حصرها فيما يلي يتضح

التقومي عملية شاملة، فتقومي الطالب ميتد إىل مجيع جوانب منوه العقلية واجلسمية واالنفعالية ،كما أن تقومي    *
والوسائل التعليمية واألنشطة واخلربات، أما القياس  املنهج ميتد إىل أهداف املقررات الدراسية، وإىل طرق التدريس،

 .فهو عملية جزئية تنصب على جانب معني، وتركز عليه

يهتم التقومي بإصدار األحكام العامة اليت تتسم بالنوع أو الكيف ،بينما يركز القياس على الكم ،أي على إعطاء *
 .قيم أو درجات للعناصر اليت يتم قياسها

 التشخيص والعالج مما يساعد على حتسني والتطوير، بينما يقتصر اهتمام القياس بتوفري بعض يهدف التقومي إىل*
 .املعلومات احملددة عن موضوع القياس

تركز وسائل التقومي على مقارنة الفرد بنفسه أو بغريه على حد سواء بينما يعطينا القياس نتائج وصفية للشيء دون ربطه 
  .باآلخرين 

:أداة للتقويم الجامعياالختبار ك-3    

يعد االختبار أهم طرق التقومي يف املاضي واحلاضر على اإلطالق وقد كان االختبار وال يزال من أكثر الطرق         
 .انتشارا يف ميدان التقومي الرتبوي 

إىل قياس املعارف واملهارات أو القيم اليت اكتسبها الطالب نتيجة ملالرورهم بالاخلربات  هتدف االختبارات التحصيلية
التعليمية، وتتنوع اختبارات التحصيل املعريف اليت تستخدم يف اجلامعة فمنها مالا هالو شالفوي، ومنهالا مالا هالو حتريالري، وسالوف 

 .نبذة عن اختبارات التحصيل املعريف بنوعيها   نقدم فيما يلي

فقد ظهرت " االختبارات " طور ملموس يف األدوات املستخدمة الختبار الطالب ما نطلق عليه مصطلح وقد حدث ت
أنواع جديدة من االختبارات مل تكن معروفة من قبل كما هو احلال يف االختبارات املوضوعية اليت تتميز بكفاءة أنواعها 

وعها بشكل جيعلها تغطي جماالت التقومي الرتبوي اخلاص وشيوع استخدامها يف كافة املراحل التعليمية باإلضافة إىل تن
 .بتعلم الطالب يف اجملاالت املعرفية واملهارية واالنفعالية على السواء

حيث تعرف االختبار , عاملة النفس األمريكية Anastasiهناك عدة تعريفات لالختبار ويعترب تعريف كل من انستازي 
 .”لسلوك مقياس موضوعي مقنن لعينة من ا“ بأنه



و تعترب هذه التعريفات . “طريقة منظمة ملقارنة سلوك شخصني أو أكثر” بأنه   Cronbach وتعريف كرونباك 
 .ويري فؤاد أبو حطب أن اجلمع بني التعريفني هام يف القياس النفسى . األكثر شيوعا 

ويعرف االختبار التحصيلي بأنه طريقة منظمة لتحديد مستوى حتصيل الطلبة ملعلومات ومهارات يف مادة دراسية مت 
 تعلمها مسبقا ، وذلك من خالل إجاباهتم على جمموعة من الفقرات متثل حمتوى املادة الدراسية

 :سمات االختبار الجيد -4

فإذا صمم االختبار لقياس قدرة طلبة الصف  الثالث . قياس االختبار ملا أُعد لقياسه  ويقصد به :الصدق *      
ع التحصيلية يف مادة اللغة العربية مثال ، فيجب أن يقيس هذه القدرة اليت صمم ألجلها ، أما إذا قاس اجتاهات 

 .الطلبة حنو مادة اللغة العربية فهو اختبار غري صادق

وهذا يعين استقرار . مركز الطالب النسيب ال يتغري إذا أعيد االختبار على الطالب نفسه ويقصد به أن : الثبات *
 .النتائج عند تكرار تطبيق االختبار أو صور مكافئة له على اجملموعة نفسها من األفراد 

 .ويقصد هبا عدم تأثر نتائج املفحوص بذاتية املصحح :  الموضوعية*
 . االختبار شامال لألهداف التدريسية املراد قياسها ويقصد هبا أن يكون : الشمولية  

 :اهميته  -5
  تعرف مواطن القوة والضعف لدى الطالب. 
   قياس حتصيل الطلبة ومدى تقدمهم. 
   إثارة دافعية الطلبة للتعلم. 
   تقييم طرائق التدريس. 
   تقييم املناهج الدراسية ، ومدى مالءمتها حلاجات الطالب. 
   تزويد الطالب وويل األمر وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة عن مستوى حتصيل الطالب. 
   تقييم الربنامج التعليمي. 

 
 
 



        أنواع االختبارات التحصيلية-6
 

:االختبارات الشفوية / أوال  

تعد االختبارات الشفوية ضرورة ملحة لقياس بعض أهداف اجملاالت التعليمية مثل أهداف التالوة والتجويد، 
واإللقاء، والطالقة واللغوية، وغريها من أهداف تعلم اللغات اليت تتعلق مبهاريت القراءة والتحدث، كما أهنا مكملة 

ومن املمكن تلخيص . املتعلقة بالتعليم املعريف بشكل عام ألنواع االختبارات األخرى اليت تستخدم لقياس األهداف 
 :أهم مزايا االختبارات الشفوية مبا يلي 

  تعطي صورة واقعية عن القدرات اللغوية للطالب، سواء ما يتعلق بالقراءة أو النطق السليم، أو التعبري
 .الشفوي، وذلك عند دراسة اللغة العربية أو اللغات األجنبية على حد سواء

  تساعد على إصدار أحكام صادقه حول قدرة الطالب على املناقشة واحلوار وسرعة التفكري والفهم، وربط
 .املعلومات، واستخالص النتائج منها

  تتيح الفرصة أمام الطالب لالستماع إىل إجابات زمالئهم، واالستفادة منها يف تكرار املعلومات وتثبيتها يف
 .األخطاء اليت قد يقعون فيها ذهن الطالب، مما يودي إىل جتنب

  تستخدم يف التأكد من صدق االختبارات التحريرية، فإذا حصل الطالب على درجة مرتفعة يف اختبار
حتريري، وشك األستاذ اجلامعي يف هذه النتيجة فإن االختبار الشفوي للطالب يف املوضوع نفسه، أو يف 

 .الب يف الدرجة اليت حصل عليها من عدمهاأحد األسئلة يبني لألستاذ اجلامعي مدى أحقية الط
 تساعد على تصحيح األخطاء اليت يقع فيها الطالب فور حدوثها، مما يقدم تغذية راجعه فورية للتعليم. 
  تتيح الفرصة الختبار أكرب عدد ممكن من الطالب دون إرهاق األستاذ اجلامعي يف عمليات تصحيح أوراق

 .اإلجابة

ات املتعددة لالختبارات الشفوية، فإن هلا بعض العيوب اليت تدعو إىل احلذر من اإلفراط يف على الرغم من هذه املميز 
 استخدامها، 

ولعلنا خنلص مما سبق إىل انه رغم أمهية االختبارات الشفوية أال انه ال ميكن االعتماد عليها كلية أو املبالغة يف 
حىت يكون هناك نوع من التوازن و التنسيق , بارات األخرىاستخدامها إمنا علينا استخدامها إىل جانب أنواع االخت

 .و التكامل بني وسائل التقومي املتبعة سواء الشفوية منها أو التحريرية



 :االختبارات التحريرية / ثانيا

 :تنقسم االختبارات التحريرية على عدة أنواع لعل من أكثرها استخداما يف اجلامعة ما يلي 

 .املقال اختبار      (4)

 .االختبارات املوضوعية    (8)

وسوف تستعرض فيما يلي هذين النوعني من االختبارات بشيء من اإلسهاب، مع تقدمي بعض األمثلة       
 .املناسبة اليت تساعد األستاذ اجلامعي على اإلفادة منها يف إعداد االختبارات التحصيلية املتنوعة لطالبه 

 :اختبار المقال  -4

وهو االختبار الذي يتألف من األسئلة اليت تعتمد على اإلجابة احلرة للطالب وتطلب منه أن يشرح أو يذكر أو    
اخل ، وقد تتطلب الكتابة بإسهاب قد يصل إىل عدة صفحات تلك اإلجابة اليت ينشئها ..أو يتتبع ....يتكلم عن 

      .بطريقته اخلاصة استجابة للسؤال املطروح

 :مقال مميزات يمكن إيجازها فيما يلي والختبار ال 

  يعتمد على حرية تنظيم اإلجابات املطلوبة ، ومتكني املخترب من القدرة على اختيار األفكار واحلقائق
 . املناسبة 

 سهولة إعداده، حيث يتم ذلك يف وقت قصري ويقوم األستاذ اجلامعي بإعداده بنفسه. 
 وعن قدراته على تنظيم األفكار وربطها يف سياق متتابع  يكشف عن قدرة الطالب على التخطيط لإلجابة

 .منسجم
   يكشف عن قدرة الطالب على حتليل املوضوع املطلوب إىل عناصره وتعرف كل جزء منه وفقا لوزنه وأمهيته

 .كما يساعد على تتبع تفكري الطالب وقدرته على ممارسة العمليات العقلية املختلفة
 قد والتقومي يكشف عن قدرة الطالب على الن. 
  مالءمته لقياس قدرات الطالب ، وتوفري عناصر الرتابط والتكامل يف معارفه ، ومعلوماته اليت يدوهنا يف

 . االختبار 
  يكشف عن قدرة الطالب على استخدام معارفه يف حل مشكالت جديدة . 



 ن اإلجابة ، مما ميكن يستطيع الطالب أن يستخدم ألفاظه وتعابريه ومعجمه اللغوي الذايت يف التعبري ع
 . املصحح من احلكم على مهارته من خالل انتقائه للتعابري اجليدة 

 غالبا ما يكون عدد األسئلة املقالية قليال مقارنة بعدد األسئلة املوضوعية . 

عليه، ولعل من العيوب اليت تتسبب يف توجيه االنتقادات الالذعة  -رغم هذه املميزات  -وال خيلو اختبار املقال     
 :من أبرز تلك العيوب ما يلي

  انه ذايت التصحيح مبعىن أن الدرجة اليت يضعها املصحح تعتمد على املصحح وختتلف باختالف املصححني
وقد وجد أن درجات األستاذ اجلامعيني لنفس املوضوع ختتلف اختالفا كبريا وفقا لعوامل ذاتية متعددة منها 

تصحيح املوضوع، واجتاهات املصحح، ونظرته أو فكرته السابقة عن الطالب  حالة املصحح النفسية يف أثناء
بل قد خيتلف تقدير املصحح الواحد لنفس املوضوع إذا قام بتصحيحه يف أوقات خمتلفة كما أوضحت 
البحوث أن الدرجة قد تتأثر أيضا جبنس املصحح ذكرا كان أم أنثى وقد خيتلف األستاذ اجلامعيون أنفسهم 

األحيان يف تقدير الوزن النسيب لألجزاء اليت جيب أن تتضمنها اإلجابة املطلوبة، ومن مث يف تقدير يف بعض 
 .ما يستحقه كل جزء من هذه األجزاء

  قد يفتقر إىل صدق احملتوى وإىل ثبات وذلك بسبب قلة عدد األسئلة اليت يتضمنها االختبار وبالتايل ال
قيقا ملستوى الطالب الدراسي حيث انه من املعروف انه كلما قل يصح هذا النوع من االختبارات مقياسا ح

 .عدد األسئلة لعب احلظ دورا أكرب يف تقومي الطالب
  قد تؤدي صياغة أسئلة املقال يف بعض األحيان إىل اختالف الطالب يف فهم املقصود منها األمر الذي

 يكون ذلك بسبب ضعف مستواهم يف يؤدي إىل إخفاق بعض الطالب يف التوصل إىل اإلجابة املطلوبة وال
 .املادة الدراسية و إمنا بسبب عدم دقة يف صياغة السؤال

  قد تتأثر إجابة الطالب باملهارة اللغوية للطالب والقدرة على التعبري الكتايب ومن مث فان طريقة عرضه
أفكارا جوهرية  للمعلومات ستؤثر حتما يف املصحح مما جيعله يعطي درجه مرتفعة ملوضوع قد ال يتضمن

 .بصرف النظر عن سالمة تفاصيل املوضوعات أو دقتها
  يتطلب تصحيح اختبار املقال وقتا طويال وذلك الجتهاد الطالب يف كتابة أكرب قدر ممكن من الصفحات

 .على أعلى درجات ممكنة -وفق اعتقادهم -حىت يتمكنوا من احلصول
 كامال ، ألن عدد األسئلة قليل ، وتكمن قلة األسئلة   ال يتمكن واضع األسئلة من تغطية املنهج املقرر

حلاجتها إىل وقت طويل عند كتابة اإلجابة ، وكلما استغرقت اإلجابة وقتا أطول كلما أدى ذلك إىل قلة 



ومن هنا يظهر قصور األسئلة املقالية يف قياس مجيع النواتج التعليمية لعدم تغطيتها . األسئلة وحمدوديتها 
 . املنهج 

يتأثر تصحيح اإلجابة بالعوامل واألهواء الذاتية ، مما يؤدي إىل عدم دقة الدرجة املمنوحة للمخترب ، ومن البديهي أن  قد
خاصية دقة الدرجة من أهم الشروط اليت جيب توافرها يف االختبار ، وال ميكن هلذه اخلاصية أن تتحقق حتققا كليا 

 دخل يف حتديد اإلجابة الصحيحةمادامت نوعية األسئلة تتيح للمصحح فرصة الت

 :االختبارات الموضوعية -2

وهو االختبار الذي يتألف من جمموعة من  األسئلة املوضوعية اليت تكون اإلستجابة هلا قصرية، وإجابتها    
باملوضوعية ألن تصحيحها يتم  االختباراتحمددة،مبعىن أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال،وعرفت هذه 

كمعيار  تقدير الدرجة، وإمنا تعتمد على اإلجابة النموذجية نيموضوعي، فهي ال تعتمد على ذاتية املصححبشكل 
 .للتصحيح

هذا وقد ظهرت االختبارات املوضوعية رًد فعل لالنتقادات املتكررة اليت وجهت الختبار املقال، فعلى الرغم من     
ضروري التفكري يف نوع جديد من االختبارات اليت تتال  تلك حماوالت حتسني اختبار املقال، إال انه كان من ال

 .االنتقادات

مع اختبار املقال يف العملية التعليمية  -جنبا على جنب –وتستخدم االختبارات املوضوعية يف الوقت الراهن      
 .وتتميز هذه االختبارات باختالف أنواعها وبإمكانية اإلجابة عن أسئلتها بوضع عالمة أو كلمة أو عبارة قصرية جداً 

 :مميزات االختبارات الموضوعية     

   ًكبرياً من األسئلة ذات تتميز االختبارات املوضوعية باالهتمام بصدق احملتوى، حيث يتضمن االختبار عددا
اإلجابة القصرية، ومن مث ميكنها تغطية معظم جوانب حمتوى املقرر الدراسي، وبالتايل ال تدع جمااًل للحظ أو 

 .الصدفة يف إجابة الطالب
 هناك أنواعا من   سهولة تقدر الدرجات سواء من قبل األستاذ اجلامعي املدرب أو غري املدرب كماكما أن

ومن جهة أخرى فأن هذه االختبارات .ية ميكن تصحيحها عن طريق آلة مربجمة هلذا الغرض األسئلة املوضوع
ميكن تصحيحها يف وقت قصري جداً، وبالتايل فأهنا تساعد على توفري جزء كبري من الوقت الذي كان 

, بويةاألستاذ اجلامعي ينفقه يف عملية التصحيح حيث ميكن استغالل الوقت يف جوانب أخرى للعملية الرت 



لعل من أمهها تقدمي التغذية الراجعة للطالب، مما يعود بالنفع الكبري على األستاذ اجلامعي و الطالب و 
 .العملية التعليمية، على السواء 

 مما جيعلها أداة مساعدة لقياس العديد من اجلوانب اليت تنصب عليها , تتنوع أشكال االختبارات املوضوعية
 .》مشولية عملية التقومي《كن القول بأهنا تساعد على حتقيق مبدأومن هنا مي, عملية التقومي

  وإصدار احلكم على عبارة أو , تساعد االختبارات املوضوعية على تنمية قدرة الطالب على إبداء الرأي
كما أهنا تساعد الطالب على الدقة يف التفكري و , ويتمثل ذلك يف أسئلة الصواب واخلطأ , فكرة ما
خاصةً  إذا انصبت على إعطاء جمموعة من العبارات , ثل ذلك يف أسئلة االختيار من متعددويتم, التعبري

وبذا تسهم هذه االختبارات يف , مجيعها صحيحة وطلب من الطالب وضع عالمة أمام العبارة األكثر دقة
 .تكوين بعض االجتاهات اإلجيابية لدى الطالب

 :إال أن لها بعض العيوب التي يمكن تلخيصها بما يلي ,وعلى الرغم من مميزات االختبارات الموضوعية

 حبيث يستعرض يف هذا اإلطار معلوماته مع التوسع , ال تقيس قدرة الطالب على وضع إطار عام لإلجابة
حبيث يظهر إجابته رأيه الشخصي , أو االختصار يف عرض هذه املعلومات وفقاً  ألمهيتها ووزهنا النسيب

 .الرباهني اليت يعزز هبا هذا الرأيبوضوح مع سرد األدلة و 
  ًحىت تكون دقيقة وخالية من األخطاء ,ووقتًا طوياًل يف أعدادها , تتطلب هذه االختبارات جهدًا كبريا

فبينما جند أن اختبار املقال ميكن إعداده من قبل األستاذ اجلامعي خالل بضع دقائق فإن االختبار ,
 .ا أيام ألعدادهورمب, املوضوعي حيتاج إىل ساعات طويلة

  أنواع أسئلة االختبارات الموضوعية . 
 :الفقرات ذات اإلجابة المنتقاة  :أوال 

وعلى الطالب  ميتاز هذا النوع من الفقرات باملوضوعية حيث يتم تقدير العالمة بعيدا عن ذاتية املصحح ، 
 :  اختيار اإلجابة الصحيحة من بني عدد من البدائل ويقسم إىل األنواع اآلتية 

 :فقرات الصواب والخطأ  .1
الفقرة يف هذا النوع من األسئلة عبارة عن مجلة خربية يطلب إىل الطالب أن جييب عنها بالصواب إذا كانت 

×  ،     √)  ،  ( نعم ، ال ) واخلطأ إذا كانت اجلملة غري صحيحة أو أي صيغة أخرى مثل  اجلملة صحيحة ،
 ( .ص ، خ ) و ( 



ويهدف هذا النوع من األسئلة إىل قياس قدرة الطالب على التمييز بني املعلومات الصحيحة واملعلومات 
 :از هذا النوع من الفقرات مبا يأيت  وميت. املخطوءة ،ويستخدم لقياس املستويات الدنيا من اجملال املعريف

   موضوعية التقييم. 
   سهولة التصحيح. 
   الشمولية النسبية. 
   سهولة الصياغة. 
    قياس التذكر والتشجيع على احلفظ والتخمني. 

 :لذلك فإن من الواجب مراعاة ما يأيت عند كتابة هذا النوع من الفقرات 

  تستخدم العبارات كما وردت يف الكتاب املدرسي أن تكون اجلمل واضحة وقصرية ، وأن ال. 
   أن تكون اجلملة إما صحيحة أو خاطئة ، وال جيوز اجلمع بني الصواب واخلطأ يف  اجلملة نفسها. 
   عدم استخدام كلمات مثل ال ، مطلقا ، أبدا ، أحيانا ، فقط ، دائما. 
  ة مساويا لعدد اجلمل اخلطأ أن تكون اجلمل مرتبة عشوائيا ، وأن يكون عدد اجلمل الصحيح. 

 :فقرات االختيار من متعدد  .2
تتكون . يعترب هذا النوع من األسئلة من أفضل أنواع األسئلة وأكثرها صدقا وثباتا واستخداما يف االختبارات 

( . املموهات ) الفقرة يف مثل هذا النوع من األسئلة من املنت الذي يوضح املشكلة، ويتبعه عدد من البدائل 
حداها هو اإلجابة الصحيحة ، ويطلب إىل الطالب اختيار اإلجابة الصحيحة ، ويستخدم هذا النوع لقياس إ

معرفة احلقائق العلمية واستيعاهبا وتطبيق املعرفة العلمية يف مواقف جديدة ، ويتصف هذا النوع من األسئلة مبا 
 :يأيت 

  املقررتغطية حمتوى . 
   سهولة التصحيح. 
  والتصميم  صعوبة اإلعداد. 
   صعوبة قياس القدرات التعبريية واألدائية واإلبداعية. 
   ارتفاع تكاليف إعداده. 

 :ومن االمور الواجب مراعاهتا عند كتابة هذا النوع من الفقرات ما يأيت

  أن حيدد يف منت السؤال مشكلة واضحة ، ويكون أحد البدائل حال للمشكلة. 



   لتقليل نسبة التخمني  ( 1-1) أن يكون عدد البدائل. 
   أن تكون املموهات مجيعها حمتملة من وجهة نظر الطالب. 
   مراعاة وضوح اللغة يف نص السؤال حبيث يبتعد عن صيغة النفي ، وجتنب الكلمات اليت حتمل عدة معاين

 .، وتؤدي إىل إرباك الطالب وتضليله 
   إطالقا أبدا ، دائما ، مطلقا : االبتعاد عن استخدام الكلمات ،. 
  مجيع ما ذكر ، ال شيء مما ذكر : عدم استخدام كلمات مثل. 

 ( :المزاوجة ) أسئلة المطابقة   .3
) من الكلمات أو العبارات وتسمى القائمة األوىل ( قائمتني ) يتألف هذا النوع من األسئلة من جمموعتني 

مقدمة يف القائمة األوىل إجابة يف القائمة حبيث يكون لكل ( اإلجابات ) ، وتسمى القائمة الثانية ( املقدمات 
الثانية ، ويطلب إىل الطالب أن يربط  كل كلمة أو عبارة يف القائمة األوىل مبا يناسبها من كلمات أو عبارات يف 

 .ويستخدم هذا النوع لقياس قدرة الطالب على ربط املفاهيم واملبادئ والتعميمات العلمية. القائمة الثانية 

 :النوع من األسئلة بما يأتي ويتصف هذا 

  سهولة اإلعداد والصياغة. 
   موضوعية التقييم. 
   جمال التخمني فيه قليل. 
   مناسبته للطلبة يف املرحلة األساسية. 
  مناسبته لقياس قدرات الطلبة املتعلقة بذكر احلقائق ، والتعميمات ، واملفاهيم العلمية. 
   تشجيعه على حفظ املعلومات وتذكرها. 

   استخدامه يتطلب وجود عدد من العالقات املتناظرة من املعارف ، وان يكون عدد البدائل يف القائمة الثانية (
 ( .املقدمات ) اكثر من عدد القائمة االوىل          ( قائمة االجابات 

 :فقرات التكميل -4
كلمة املناسبة ، أو شبه وهي مجلة خربية غري مكتملة املعىن ، ويطلب إىل الطالب أن يكملها بوضع ال

ويعترب هذا الشكل من اكثر أشكال فقرات اإلجابة املصوغة تقييدا حلرية . اجلملة أو الرمز ، أو الرقم 
 :وميتاز مبا يأيت . الطالب يف صياغة اإلجابة 

   سهولة الصياغة. 



   تشجيع الطالب على حفظ املعلومات. 
   مشولية نسبية. 
   سهولة التصحيح. 

( .إذا مل حيسن صياغتها ) االختالف على اإلجابة يف بعض األحيان    

 خطوات بناء اإلختبار

 :تحديد الغرض من اإلختبار -1

يتعني على املعلم قبل أن يبدأ بإعداد االختبار أن جيدد اهلدف الالزم من ذلك االختبالار بالل وحيالدده بدقالة متناهيالة 
 .ملا سيرتتب على هذا اهلدف من نتائج 

ف يوضع من أجلها االختبار كثالرية ومتباينالة ، وقالد يكالون الغالرض مناله قيالاس حتصاليل الطالالب بعالد االنتهالاء فاألهدا
من دراسة جزء حمدد من املنهج الدراسي أو االنتهاء مالن وحالدة دراسالية معينالة ، وقيالاس حتصاليله لنصالف الفصالل ، أو لنهايالة 

جوانالالب التالالأخر والضالالعف الدراسالالي يف موضالالوعات  الفصالالل الدراسالالي ، وقالالد يكالالون اهلالالدف مالالن االختبالالار تشخيصالاليا لتحديالالد
حمددة ، أو يف مواد دراسية معينة الختبالارات الاليت يالتم تنفيالذها يف الالربامج العالجيالة لتحسالني مسالتوى التحصاليل عنالد بعالض 

فإذا مل حيدد املعلم هدفه بوضوح سالوف ال يكالون للنتالائج املتمخضالة عالن ذلالك االختبالار أي معالىن . الطالب وما إىل ذلك 
 .ر يذك

 :تحديد األهداف السلوكية و اإلجرائية -2

يناط باألستاذ عند إعداد االختبار التحصيلي ، أن يركز على خطوة أساسية ، وهامالة تكمالن يف حتديالد األهالداف الساللوكية 
حتديالد نالواتج الالتعلم مالن خالالل صالياغة  ويالتم. ، أو ما يعرف بنالواتج الالتعلم الاليت خطالط هلالا قبالل أن يبالدأ يف عمليالة التالدريس 
 تلك األهداف صياغة إجرائية حمددة وواضحة بعيداً عن الغموض والتعميم

  :(المحتوى)تحليل المادة التدريسية - 3

واملقصود بتحديد احملتوى أو حتليله هو تصنيف وتبويب لعناصر مادة التدريس ، واملعروفة بالفهرس          
 .وعات الدراسية للمنهج املقرر يف فصل دراسي واحد الذي يشتمل على املوض



لالالذلك حيتالالاج . وللمحتالالوى أمهيالالة كبالالرية يف ختطالاليط االختبالالار ألنالاله الوسالالاطة الالاليت تتحقالالق مالالن خاللالاله األهالالداف التعليميالالة       
 لالالاله املعلالالالم إىل حتليالالالل املوضالالالوعات الرئيسالالالية للمالالالنهج بشالالاليء مالالالن التفصالالاليل إىل وحالالالدات أو عناصالالالر أو أجالالالزاء أو أقسالالالام تسالالالري

اختبار عينة ممثلة جلميع جوانالب احملتالوى ، ومالن هالذه العينالة يالتم إعالداد األهالداف الساللوكية ، وعلالى ضالوءها تكتالب األسالئلة 
املناسالالبة لقيالالاس حتقيقهالالا ، مث يبالالىن أو يكالالون منهالالا اختبالالار التحصالاليل الالالالزم ، والغالالرض مالالن عمليالالة حتليالالل احملتالالوى هالالو حتقيالالق 

 .الشمول والتوازن يف بناء االختبار 

وينبغالالالي أن يوضالالالع يف احلسالالالبان أن لكالالالل موضالالالوع دراسالالالي نظالالالام خالالالاص مالالالن العالقالالالات الداخليالالالة املرتابطالالالة واملتوائمالالالة مالالالع      
بعضها البعض ، فإذا ما تناولنا موضالوعاً دراسالياً معينالاً كاللغالة ، أو الرياضاليات ، أو العلالوم ، أو االجتماعيالات ، فإننالا جيالب 

مالالالالالن املعالالالالالارف األسالالالالالاس ، ولالالالالاله طرائالالالالالق تصالالالالالنيف معينالالالالالة للحقالالالالالائق واملفالالالالالاهيم  أن نالالالالالدرك أن لكالالالالالل نظالالالالالام معالالالالالريف بنيالالالالالة خاصالالالالالة
واملصطلحات اليت يتكون منها ، لذلك فإن لكل موضوع دراسالي طريقالة خاصالة يف حتليالل حمتالواه ، تناسالب بنيتاله وتصالنيفاته 

 .والعالقات اليت حتكمه 

ف مالالالن معلالالالم آلخالالالر ، ألهنالالالا تتالالالأثر باالجتهالالالاد وممالالالا جيالالالب مالحظتالالاله أيضالالالاً أن عمليالالالة حتليالالالل احملتالالالوى ملوضالالالوع مالالالا ختتلالالال       
الشخصالالي ملعالالد االختبالالار ، لالالذلك فالالإن الوسالاليلة املثلالالى والعمليالالة الالاليت ميكالالن األخالالذ هبالالا هالالي إتبالالاع طالالرق التبويالالب كمالالا تصالالورها 

 .املؤلف للمنهج الدراسي ، وهذا يعين أن بإمكان املعلم االعتماد على الفهرس املوجود يف الكتاب املقرر 

 (:الوزن النسبي)ل المواصفاتإعداد جدو -4

الالالالوزن " ميثالالل كالالالل مالالالن احملتالالالوى واألهالالالداف السالالاللوكية املعرفيالالة بعالالالدين أساسالالاليني يف إعالالالداد جالالالدول املواصالالالفات        
وحيتالاج هالذان  ، املصمم إلعداد اختبار يف مالنهج دراسالي حمالدد ، كالأن يكالون الفصالل الدراسالي األول ، أو الثالاين ،" النسيب 

البعالالدان أن يلتقيالالا مالالع بعضالالهما الالالبعض يف خمطالالط واحالالد ، يبالالني كيالالف يالالرتبط كالالل هالالدف جبانالالب حمالالدد مالالن احملتالالوى بشالالكل 
متكامل ، ميكن أن يعول عليه يف إعالداد االختبالار ، ومالن خالالل اجلالدول يتحالدد عالدد األسالئلة ، الاليت تعالني كالل جانالب مالن 

كمالا تتحالدد فياله .ل موضالوع ، بالنسالبة للموضالوعات األخالرى يف املالنهج املقالرر جوانب احملتوى بناء علالى األمهيالة النسالبية لكال
 .أيضاً مستويات األهداف أو النواتج التعليمية مع الوزن النسيب لكل مستوى مقابل كل موضوع

  الشمولية املطلوبة يف االختبارات التحصيلية ما كان منها يف منتصف الفصل ، أو يف هنايته ، فاألسئلة اليت
بناء على جدول املواصفات البد أن تغطي كافة املنهج املقرر ، وبنسب متوازنة حسب حجم كل تعد 

 . موضوع 
  يعطي لالختبار مصداقية احملتوى الذي تتطلبه مواصفات االختبارات اجليدة . 



  يساعد على االهتمام جبميع مستويات األهداف ، وعدم الرتكيز على مستويات معينة ، أقل أمهية من
 . اليت تعد من املستويات الدنيا " كاملعرفة أو التذكر " تويات األخرى ، املس

  لكل فرعية ، أو موضوع ، أو وحدة كلية وزهنا الفعلي عندما " الوزن النسيب " يعطي جدول املواصفات
 . يقوم املعلم بتوزيع األسئلة يف اجلدول حسب األمهية النسبية هلا 

 5-  كتابة مفردات االختبار: 

ع فياله االختبالار، ز ديالد احملتالوى الالذى يالو حتللغرض العام مالن االختبالار ولألهالداف االجرائيالة لاله، و  األستاذبعد حتديد 
وبناء جدول املواصفات،تأتى اخلطالوة األخالرية   بنالاء االختبالار وهالى كتابالة مفرداته،كتابالة تعتمالد أساسالا علالى الدقالة العلميالة 

كذلك مراعاة اإلخراج الفىن   شكل االختبالار،ومن مث يالأتى االختبالار منسالجما والسالمة اللغوية لكل مفردة من مفرداته، و 
 .مع الغرض الذى وضع من أجله شكال ومضمونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختبارات إستجابات كتابية للطلبة وعينة من حليل وصفي عام لعينة منت

لعينة من الطالب حول تقييمهم لعملية  ، وأمام قيمة حتليل إستجابات كتابية ، من خالل منطلقات الدراسة
التقومي اجلامعي من جهة، وحتليل عينة من اإلختبارات يف ختصصات العلوم اإلجتماعية من جهة أخرى، فقد قدمت تلك 

   :البيانات مايلي

:تشيرإستجابات عينة الطلبة إلى*    

.أننا منتحن بعيدا عما ندرس -  

  .أن اإلمتحان صعب -

.لإلناث املنقط متحيز أن -  

.يصحح يف غياب إجابة منوذجية -  

.يستند ملعايريه الذاتية ال إىل املعايري املوضوعية لإلجابة -  

.يركز على احلفظ مهمال املستويات املعرفية العليا -  

 :إىل تشير عينة اإلختبارات* 

 .أهنا ال تنطلق من أهداف -
 .ال تعرب بوضوح عن احملتويات املقدمة -
 .ال تتوافر على معيار األمهية النسبية -

 .تركز على املستويات الدنيا من اجملال العقلي   -

 .هتمل اجلانب الوجداين     -

 .تفتقد لوضوح التعليمات     -

  .عامةحتتوي على أفعال سلوكية  -

 



:حالة عملية  

من عينة من الطالب خالل هناية  انه استلم تقاريرا -8-حدثين رئيس قسم علم النفس جبامعة سطيف        

امتحانات السداسي األول، عربت تلك التقارير يف جمملها  استغراب الطالب من نوعية اإلختبارات اليت أعدها بعض 

األساتذة لتقييمهم، وقد تضمنت وصفا دقيقا لعدم موضوعية اإلختبارات اليت أعدها بعض اساتذة القسم،  حبيث تركز 

اخل؛ ...ستوى األد ى من املعرفة اال وهو  الذاكرة واحلفظ دون ان يركزوا على الفهم والتطبيقمعظم األسئلة على امل

باإلضافة اىل اهنم امتحنوا طالهبم يف مقررات مل يدرسوهنا،  كما ان حمتوى اإلمتحانات مل يوضح بدقة املطلوب منهم 

ر األساتذة يف اختباراهتم لسلم التنقيط ، فعله،كما تضمن بعض التمارين أخطاء فادحة يف صياغتها ، كما مل يش

.والعالمات اجلزئية لكل سؤال  

يواصل رئيس القسم سرده معربا عن اندهاشه مما ذكر يف تلك التقارير، فيقول انه بعد حتليل حمتواها جلأ اىل مناذج من 

، فوجد ان أغلبهم االختباراتبتلك تلك االختبارات اليت قدمت عليها تقارير، حاول بعدها معرفة هوية األساتذة املعنيني 

ممن وظفوا حديثا، قام بتوجيه تلك االختبارات اىل اساتذة متخصصني يف جمال التقومي إلبداء مالحظاهتم، اكد اخلرباء 

.صحة الفجوات املوجودة يف تلك االختبارات  

م االختبارات التقليدية  املعتمدة على يقول انه الزالت النظم التعليمية تتوارث نظا وعموما فاملتأمل لواقع االختبارات 

.الورقة والقلم، وتضع هلا حيزا مهما يف هناية كل فصل دراسي  

 :اشكال االختبارات اظهرت خمتلف املعاينات ضعفها وتوافرها على عديد السلبيات ومنها معظموال شك ان      

يف  –ن االختبالالارات التقليديالالة ال تعكالالس القالالدرات احلقيقالالة يف األداء الفعلالالي يف احليالالاة العامالالة، وإمنالالا ترتكالالز اهتماماهتالالا أ*

علالالالى املسالالالتويات الالالالدنيا مالالالن سالالاللم املعرفالالالة اإلنسالالالانية، بالالالالدوران يف حلقالالالة احلفالالالظ واالسالالالرتجاع، وهالالالذا ضالالالمنا ال  -األغلالالالب

حيصالل علالى درجالات عاليالة، قالادر علالى أن ميالارس األهالداف املرجالوة مالن يضمن أن من جييد أداء االختبالارات التقليديالة و 

النظام التعليمي، وهو ما خيلق فجوة بني مسالتويات األداء علالى االختبالارات وبالني القالدرات احلقيقيالة ، وبالني االختبالارات 



لالربامج التعليميالالة، االختبالالارات التقليديالة تسالالتهلك وقتالا غالالري قصالري مالالن اوبالني كفالاءة املخرجالالات التعليميالة وسالالوق العمالل ، 

كمالالا إهنالالا ال تعالالني النظالالام التعليمالالي علالالى تقالالدير املواهالالب اىل ثالثالالة اسالالابيع ، أسالالبوعني د يف الغالالالب علالالى مالالدىفهالالي متتالال

 .اهم اهداف التكوين  ألحداهدار  والقدرات اخلاصة لدى بعض الدارسني، ويف ذلك

تماعيالة مثالل سالوء عالقالة مالا بالني الطالالب باإلضافة إىل ما يرتتب عليها من أضرار أخالقيالة، مثالل الغالأ، أو اج

 . واملالالالالالالدرس، بسالالالالالالبب النتيجالالالالالالة الالالالالالاليت حصالالالالالالل عليهالالالالالالا مالالالالالالع اعتقالالالالالالاده اجلالالالالالالازم أنالالالالالاله يسالالالالالالتحق أكثالالالالالالر ممالالالالالالا سالالالالالالجل لالالالالالاله

هالالالالذه السالالالاللبيات اقتضالالالالت البحالالالالث عالالالالن بالالالالديل لالختبالالالالارات التقليديالالالالة؛ فالالالالتم واقعيالالالالا انتشالالالالار اسالالالالتخدام بالالالالدائل 

خالالالالل تسالالالعينيات القالالالرن املاضالالالي، وذلالالالك بسالالالبب  لالختبالالالارات التقليديالالالة يف عالالالدد مالالالن الالالالدول املتقدمالالالة علميالالالاً 

وميكالن اسالتجالء . جمموعة من الدواعي، وعلى رأسالها قضالية التحالول مالن التعلاليم النظالري إىل التعلاليم التطبيقالي

أمهية ذلك التحول بالرجوع إىل واقع احتياجات أسالواق العمالل الراهنالة، فأصالحاب الشالركات ورجالال األعمالال 

ة أو الشالالالهادة الالالاليت حيملهالالالا الفالالالرد باعتبارهالالالا املعيالالالار األسالالالاس عنالالالد توظيفالالاله بقالالالدر ال ينظالالالرون إىل الدرجالالالة العلميالالال

وهالالالالذا التحالالالالول يفالالالالرتض أن يأخالالالالذ بعالالالالني . اهتمالالالامهم بالالالالاألداء العملالالالالي واملهالالالالارات اإلنتاجيالالالالة، وحالالالالل املشالالالكالت

باله مالن  حيث جيب أن يهالتم التقياليم والتقالومي مبالا يسالتطيع الطالالب القيالام. االعتبار يف ختطيط الربامج التعليمية

 ، خالل األداء الفعلي، بدال من الرتكيز على ما باستطاعتهم حفظه وتذكره

التصالالالورات الكتابيالالالة واحلالالالالة العمليالالالة يتضالالالح جليالالالا ان املكالالالون يف اجلامعالالالات اجلزائريالالالة يظهالالالر فبالالالالعودة لتحليالالالل *

دلالت علالى ان ضعفا واضالحا يف التكيالف االجيالايب مالع الوضالعيات االختباريالة ولعالل معرفالة انطباعالات املتكالونني 

ابسالالط املقارنالالات بالالني مايدرسالالونه وبالالني ومالالا ميتحنالالون فيالاله يؤكالالد بعالالد هالالذه االختبالالارات علالالى اهالالداف التكالالوين 

وحمتوياته، كما ان عدم قدرة سلم التنقيط واالجابالة النموذجيالة علالى اسالتيعاب خمتلالف انالواع عالدم الرضالى يعالرب 

 .مل مع اجوبة الطالب بان املكون كمصحح يستند على متغريات غري موضوعية  يف التعا



امالا احلالالة العمليالة فالسالالر وراء ادراجهالا هالو قيمالالة هالذه احلالالة العمليالالة يف اثبالات وجالود الظالالاهرة مالن جهالة ومالالن *

جهة اخالرى فقالد حالوت خمتلالف اشالكال ضالعف تصالميم االختبالارات والاليت ركالزت بالالذات علالى حاجالة املكالون 

 .وبناء االختبارات املوظف حديثا حملتويات نظرية وتطبيقية يف جمال التقومي

 

 توصيات عامة                                    

طلب من أسالتاذ كبالري أن أن يكتالب هالو اجلالواب الالذي يسالتحق أعلالى درجالة، فكتباله، فأعيالد كتابتاله  الط آخالر 

 .وعرض على نفس األستاذ وسط مئات األوراق، فأعطاه درجة دون املتوسط

لعلالالالى حمتالالالوى هالالالذا املثالالالال أغالالالىن عالالالن كالالالل توصالالالية، ألن احلاجالالالة اليالالالوم أكثالالالر مالالالن أي وقالالالت مضالالالى ، لتكالالالوين     

، وخلالق ثقافالة تقومييالة قريبالة مالن la formation en evaluation األسالتاذ اجلالامعي يف جمالال التقالومي

قالالوم مالالن جتويالالد أدواتالاله ملليحقالالق التكيالالف اإلجيالالايب مالالع معطيالالات النمالالاذج التقومييالالة الناجحالالة، والالاليت متكالالن ا بيئتالاله

، خاصالالالة وان االسالالالاتذة املسالالالاعدين واملالالالوظفني حالالالديثا يف خمتلالالالف التخصصالالالات يعالالالربون علالالالى ضالالالعف التقومييالالالة

ن خالالالالل اعالالالداد االختبالالالارات واضالالالح يف تسالالاليري وادارة مهمالالالة التقالالالومي سالالالواء كمهالالالارة اثنالالالاء سالالالري التكالالالوين ، او مالالال

 -كما اكدته احلالة العملية -الفصلية

وعلى هذا االساس توصي الدراسة بضرورة ادراج مقيالاس التقالومي الرتبالوي وبنالاء االختبالارات يف خمتلالف عالروض 

هالذا مالن جهالة ، ومالن جهالة اخالرى تكليالف خاليالا ضالمان اجلالودة ( دكتالوراه-ماسالرت.)التكوين يف التعلاليم العالايل

ذه االختبالالارات علالالى ان جتمالالع هالال باجلامعالالات باعالالداد دورات تكوينيالالة لفائالالدة االسالالاتذة  يف جمالالال التقالالومي وبنالالاء

 :الدورات بني النظرية والتطبيق من خالل السعي لتنمية كفايات االساتذة اجلامعيني بالرتكيز على

 .معرفة الفرق بني القياس والتقييم والتقومي -4

 .معرفة انواع التقومي وادواته املختلفة -8

 .مهرفة املنطلقات النظرية لبناء االختبار اجليد -1



 :معرفة اخلطوات االساسية لبناء االختبارات من خالل التكوين على  -1

 .كيفية حتديد اهداف االختبار  1-4

 .كيفية حتديد وحتليل املادة الدراسية  1-8

 .كيفية اعداد جدول املواصفات   1-1

 .واالسئلةكيفية صياغة البنود   1-1

 .كيفية  اخراج االختبار يف الصورة النهائية  1-1

املقاربالالالالالالالات الدوسالالالالالالاليمولوجية تظهالالالالالالالر خمتلالالالالالالالف العوامالالالالالالالل املالالالالالالالؤثرة يف النقطالالالالالالالة النهائيالالالالالالالة للطالالالالالالالالب كمالالالالالالالا وملالالالالالالالا كانالالالالالالالت 

يف اختبالار  بكما سبقت االشارة فقالد يفشالل طالال– Dominique.et autres.2011.p25-53يرى

الالاليت اسالالتخدمت اثنالالاء التالالدريس  مالالا لالاليس بسالالبب ضالالعف قدراتالاله او بسالالبب قلالالة الوسالالائل والشالالروط الديداكتيكيالالة

يف االختبالالار مثالالل الصالالدق والثبالالات  توفرهالالا  مالالالالز ولكالالن الفشالالل قالالد يكالالون اعالالدم تالالوفر الوسالالائل االساسالالية اجليالالدة 

 (.42،ص8001زيد اهلويدي،)واملوضوعية باإلضافة اىل الوضوح والدقة ومشولية االسئلة للمحتوى الدراسي

علالالى ان جنالالاح او رسالالوب طالالالب يف االمتحالالان  andré de perettiوهالالذا تاكيالالد ملقولالالة انالالدري دي برييالاليت

 "la réussite ou l’échec d’un candidat à l’examen."يالرتبط بصالورة كبالرية بالصالدفة

"dépend donc largement du hasard 

وعلى هذا االساس جيالب كالذلك تضالمني حمتويالات التكالوين خمتلالف التجالارب والدراسالات التحليليالة الاليت وضالعت 

 .التقوميي  على حمك النقد والتحليلالفعل 

 واهلل من وراء القصد

 

 



 

 

 :قائمة المراجع

، اسس ختطيط وتنظيم عملية التدريب،منظمة العمل العريب، املركز العريب (4991)نصر اهلل علي، -4

 .ليبيا.للتدريب املهين واعداد املدربني

 .منشورات جامعة طنطا،القاهرة ، اسرتاتيجيات ومهارات التدريس،(4991)نبيلة زكي ابراهيم، -8

 .، مهارات التدريس، دار النهضة العربية، القاهرة(4926)جابر عبد احلميد وآخرون، -1

، جملة الرتبية (، دور القياس والتقومي يف العملية التعليمية(4991)كمال كامل ابو مساحة،ال -1

 .، قطر401القطرية،،العدد 

 .،دط،افريقيا الشرق،املغرب املعاصرة رهانات البيداغوجيا، (8002)عبد احلق منصف، -1
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 باتنة -الحاج لخضر –جامعة 

 والعلوم االسالمية العلوم االجتماعية واإلنسانية كلية

 اشكالية استخدام االختبارات النفسية المدرسية و المهنيةاليوم الدراســي حول 

 9102افريل  92يوم 

 -بسكرة–جامعة محمد خيضر  دبراسو فطيمة : د

  2بن غدفة شريفة جامعة سطيف:د

  2: المحــــور 

 .لطلبة علم النفس المقبلين على التخرجاالختبارات النفسية  صعوبات تطبيق: العنـــوان   

 :ملخص     

تعتبر االختبارات النفسية من بين أدوات البحث التي يستعين بها طلبة علم النفس خاصة في              
توظيف هذه االختبارات  انجاز البحوث و مذكرات التخرج، لكن الكثير من الطلبة لديه صعوبة في

بالطريقة السليمة و التي تخدم البحث نظرا لصعوبتها ألنها تحتاج إلى تدريب و دراية كبيرة لكي يتمكن 
 . الطالب من إتقانها و استخدامها فيما يخدم البحث

و سوف نحاول في هذه الورقة المساهمة في مساعدة الطلبة على توضيح كيفية و توظيف هذه 
 .خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على التخرجاالختبارات 

 :مقــدمــة

قياس موضوعية مقننة لعينة من سلوك الفرد أو ظاهرة من الظواهر، كما تعتبر وسائل و  أداةاالختبار هو 
جمع البيانات الختبار فروضه أو الوصول إلى تحقيق هدف بحثه لمعينات يسعى الباحث من خاللها 

بحيث يحدد الباحث مناسبة أي من هذه األدوات أو تلك لبحثه من خالل فحصه لألدوات المتاحة أو 
جديدة، و قد يقابل الباحث أو الطالب العديد من المشكالت في  أخرىمحاولته تعديل بعضها أو بناء 

دد إعداد مذكرة التخرج  و من بين هذه المشكالت عدم القدرة على اختيار ذالك، و خاصة إذا كان بص
قتصار تكوينهم على الاالختبار المناسب و الذي يتطلب منه وقتا طويال في انجاز بحثه و هذا إما 



و عدم اإلطالع الشخصي للطالب نظرا لصعوبتها أو العتماده أدون األخرى  االختبارات مجموعة من
    .ستاذالكلي على األ

 : فـــتعري -أوال

االختبار النفسي هو مقياس في علم النفس، و هو عبارة : هناك تعريفات عديدة لالختبارات النفسية، منها
أعدت لتقيس بطريقة كيفية أو كمية، بعض العمليات  stimulusعن مجموعة منظمة من المثيرات 

( راي)يعرف . العقلية أو سمات معينة في الشخصية أو دراسة الشخصية ككل، بمختلف جوانبها الدينامية
Ray  ًاالختبارات بأنهاً وسائل مقننة تثير لدى الفرد ردود فعل أو استجابات يمكن للسيكولوجي أن يسجلها. 

االختبار بأنهً  طريقة أو عملية منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو  Cronback( كورنباك ) و يعرف 
 .أكثرً 

. و االختبار هوً اختبار محدد يتضمن مهمة يكون على الفرد إنجازها، و تكون مماثلة لكل المفحوصين
  .كما تستعمل تقنية محددة لتقدير النجاح أو الفشل، أو إلعطاء عالمة للنجاحً 

يعتبر أن االختبار هوً وضعية تجريبية مقننة تكون بمثابة مثير  Pichot( بيشو)لو هناك تحديد آخر 
و يقيم هذا السلوك بمقارنة إحصائية بسلوك أفراد آخرين وضعوا في الوضعية نفسها، مما يسمح . لسلوك

 (1).بتصنيف الفرد المفحوص كميا أو نوعياً 

كانية تقييم النتائج بمقارنتها بعينة مرجعية، إن االختبار المقنن و إم: و هكذا تبرز مقولتان أساسيتان
لقد قدم علم . ذالك أنه يشير إلى إدخال القياس في الفحص النفساني: فضل أساسي" قياس نفسي" لمفهوم 

الموضوعية المواد الضرورية للتفكير النظري في علم نفس المقاييس النفسية و قدمت االختبارات 
 .الشخصية

إمكانياتها و دينامياتها، و قد استخدمت هذه المقاييس : غايتها كشف شخصية الفردفالقياسات النفسية 
بهدف تحديد شخصية الفرد و سلوكه، بهدف تحديد مدى تحصيل الفرد أو مدى استعداده بالنسبة لقدرات 

 .معينة، أو تحديد بعض السمات أو الفهم الشامل للجوانب المختلفة للشخصية

قياس النفسي نوعا من االختبار يخضع له الفرد، و تكون نتيجته تقويما لقدراته و بذالك أصبحت عملية ال
غير أن هذه االختبارات ترتبط بشروط معينة بالنسبة لتكوين . العقلية أو تقويما ألوجه شخصيته المختلفة

ات إطارها األساسي، و بالنسبة لطريقة إستخدامها، و بالنسبة ألهدافها؛ هذه الشروط تعرف بالتقني
Technique. 

 :أنواع االختبــارات-ثانيا



فمن حيث الموضوع، فهي اختبارات للذكاء العام، و القدرات . تتنوع االختبارات فيما بينها في دراسة الفرد
و . و من حيث اإلجراء فهي إما فردية أو جماعية... و الميول و االتجاهات و السمات... و التحصيل 

 .ا لفظية تعتمد على اللغة، و إما عملية تعتمد على ترتيب المواد و األشياءعادة تكون هذه االختبارات إم

أما أنواع االختبارات التي يشيع استخدامها في الممارسة العيادية و في الفحص النفساني، فإنه يمكن 
و هي تشمل مجموعتين رئيسيتين . تصنيفها على أساس الوظائف التي يفترض أن تقيسها هذه االختبارات

 .الوظائف الذهنية و الخصائص الشخصية: الوظائف من

 Fonction Intellectuelsتشمل اختبارات الوظائف الذهنية : اختبارات الوظائف الذهنية -1
و تشمل هذه الوظائف القدرات . اختبارات الذكاء و االستعدادات الخاصة، و القدرة على التجريد

. للذكاء( وكسلر)، و اختبار (بينية -فوردنست) ، كما هو حال اختباراألدائيةاللفظية و القدرات 
و هذه االختبارات يمكن تطبيقها في مرحلة الطفولة ما قبل المدرسة، أو مرحلة الطفولة، و 

 .و الرشد -المراهقة

و يمكن التمييز بين اختبارات االستعدادات و اختبارات التحصيل أو االنجاز التي تهدف     
ير ما حصله الفرد من منهج دراسي أو برنامج تدريسي، مثل االمتحانات المدرسية، و تقد إلى

اختبارات التحصيل التي تشمل المستوى التعليمي كله من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة 
غير أن الفرق بين اختبارات االستعدادات و التحصيل هو فرق نسبي، حيث أن كال . الجامعية

 . امه في ظروف معينة لتقرير تأثير الخبرة و للتنبؤ بالتحصيلمنهما يمكن استخد
 تشمل على امتحانات في مواد معينة من مواد Acquisitionإن اختبارات التحصيل  - أ

أو تحديد المستويات التحصيلية . المنهج الدراسي، أي تحديد األعمار التحصيلية لكل مادة
 .ما حصله الفرد من منهج دراسي معين فهي تهدف إلى تقرير. بمستويات الذكاء المختلفة

: فهي تشمل طائفة كبيرة من القدرات الخاصة Attitudesأما اختبارات االستعدادات   - ب
أو الفشل في و هي تقيس ما لدى الفرد من احتماالت النجاح ...الفنية، الموسيقية، الكتابية

 .تلك الجوانب

العقلية تكشف لنا عن قدرات الفرد العقلية و يمكن القول أن اختبارات الوظائف الذهنية أو 
و على ضوء نتائجها يمكن لنا أن نوجه الفرد إلى . و إمكانياته و استعداداته الخاصة

 .العمل المناسب لقدراته
 :استخدام مقاييس الذكاء إلى مستويات أهمها Rabin (رابين ) و يصنف

و تتمثل أوجه . في نسبة الذكاء ستخدام مؤشرات كمية للوظيفة العقلية كما تتمثلا -     
 :استخدام هذا المؤشر في األمور التالية



فقد يكون ذالك عالمة . دراسة التفاوت بين نسبة الذكاء و التحصيل المدرسي -     
 .على اضطراب انفعالي يتطلب تدخال عالجيا

من حيث أن نسبة الذكاء تعتبر مؤشرا هاما لتحديد . تشخيص التخلف العقلي -    
 ...عاديا، متأخرا أو متخلفا، متفوقا: مستوى ذكاء الفرد و تقويمه

 .، فهناك ارتباط بين المستوى المهني و نسبة الذكاءالتوجيه المهني و نسبة الذكاء -   
فمثال يستحيل أن يستجيب المتخلف عقليا و : التنبؤ عن الفعالية لعالج معين -    

ليب العالجية التي تعتمد على التداعي الحر، و الغبي للتحليل النفسي و غيره من األسا
 . التعبير اللفظي و التجريد

التشتت داخل االختبار الواحد، و الذي يتمثل في الفشل في فقرات أو أسئلة سهلة و  -
 .النجاح في فقرات صعبة في االختبار الواحد

االختبارات  و هذا يتطلب من األخصائي أن يعرف طبيعة: التحليل الكيفي لالستجابات -
و إلى ما يقيسه كل اختبار، و الداللة النفسية لمختلف االستجابات، إذ يتحدد أداء الفرد 

، و العوامل في أي اختبار بعوامل نفسية معينة، مثل الحالة االنفعالية، و الدافعية
الالواعية، و ما لها من تأثير على مستوى األداء، لذالك يتعين على األخصائي النفسي 

نتبه إلى كل هذه العوامل و مدى تأثيرها على أداء المفحوص في الموقف أن ي
 (2).االختباري

تشتمل اختبارات الشخصية عددا متنوعا من االختبارات لقياس خصائص : اختبــــارات الشخصية -2
 :الشخصية، و أكثر أنواع االختبارات شيوعا هي

أو اختبارات التقدير الذاتي التي  Questionnaire  اختبارات من نوع االستبيان   -0             
هذه االختبارات . مثل اختبار الشخصية المتعدد األوجه ((ال-نعم )):تستخدم الورقة و القلم و تكون اإلجابة

 (3).تقيس جانبا محددا من الشخصية، أي أنها تقيس سمات الطبع أو الفئات المرضية

و قد تكون االختبارات من النوع االسقاطي التي تكون فيها المثيرات فيها أقل تحديدا في  -2             
 ))  ل  ((بقع الحبر ))بنيانها، أي غامضة أو مبهمة نوعا ما؛ مثل اختبار التداعي الحر، و اختبارات 

ظم هذه االختبارات ، و اختبارات الرسم، و اللعب، و تقوم مع((موراي ))لـ  ((تفهم الموضوع))، و ((روشاخ
  (4).، و تالحظ استجابات المفحوص لها بغير معرفتهعلى أساس محاكاة مواقف الحياة اليومية

و هي تشير إلى بعض الوسائل غير . فاالختبارات االسقاطية تنظر إلى الشخصية كعملية دينامية 
المباشرة في دراسة الشخصية و التي بواسطتها يمكن الكشف عن شخصية الفرد نتيجة ما تقدمه من مادة 

لى ما يقوم به معينة يسقط عليها الفرد حاجاته و دوافعه و مدركاته و رغباته و مشاعره دون أن يفطن إ
 .من عملية



و من هنا يمكن القول أن التفسيرات التي يقدمها المفحوص بالنسبة للمنبر الغامض يمكن أن توقفنا على 
 (5).كثير من جوانب شخصيته

ففي االختبار (. اختبارات الذكاء)و هنا تختلف االختبارات االسقاطية عن االختبارات الموضوعية 
، فإن الفرد يسقط أما في االختبار االسقاطي.ت صحيحة و أخرى خاطئةالموضوعي تكون هناك إجابا

إن ميزة هذا النوع من االختبارات . على المادة مشاعره و رغباته و مخاوفه و مآزمه الواعية و الالواعية
 .هو أن يحاول أن يعطي صورة عن الشخصية ككل و دراسة مكوناتها و ما بينها من عالقات دينامية

 قد أعطى أهمية جديدة للدراسة النفسية للشخصية المتمحورة على الفرد و تاريخه Freudرويد ال شك أن ف
لقد حمل التحليل النفسي تأويال أصيال تحت شكل نظرية دينامية متمحورة . مقيمة تجربة الطفل المعاشة

يا حسب تاريخ فالشخصية هي مكان نفسي داخلي يتكون دينام...الالوعي، النزوات، الجنسية: على مفاهيم
 (6).الفرد بممارسة بعض الوظائف األساسية بالنسبة له

المختلفة تؤدي إلى وظائف مختلفة في المواقف العيادية، مثل يمكن القول بأن هذا النوع من االختبارات 
أو تشخيص ضعف عقلي أو اضطراب عصابي، . تحديد المستوى العقلي للفرد بقصد مساعدته أو توجيهه

ا تؤدي إلى الكشف عن قدرات الفرد و إمكانياته، و عن الجوانب المختلفة للشخصية، و كم. أو ذهاني
تبرز في الموقف االختباري . تشخيص الحاالت السوية و المرضية، و معرفة ما يعانيه الفرد من مشكالت

سة تاريخ إذ يسمح االستذكار و المالحظة العيادية المباشرة بدرا. تماهيات الفرد و اسقاطاته، و مآزمه
 ،إن أكثر االختبارات شيوعا أثناء الفحص النفساني هي اختبارات الذكاء العام على اختالف أنواعها. الفرد

و يمكن القول أن األداء على كل االختبارات مهما . (االسقاطية و غير االسقاطية)و اختبارات الشخصية 
ن استجابة المفحوص ألي اختبار تتأثر أل. كان نوعها يعكس بدرجات متفاوتة إسقاطات الشخصية الكلية

و انفعاالته و ميوله، و لهذا، يمكن التوصل إلى فهم أعمق و أكثر شموال  بكل من قدراته و دوافعه
و ( الذكاء و الشخصية) لشخصية المفحوص و لمشكالته عن طريق استخدام النوعين من االختبارات 

  .ائجتدراسة االتفاق أو االختالف بين الن

 :أهــداف االختبـــارات النفسيــة-ثالثا
تعتبر االختبارات بأنواعها المختلفة و المتنوعة من أهم األدوات المستخدمة في علم النفس للتوصل إلى 

 ... فهم أعمق و معرفة أكثر شموال لشخصية الفرد، من حيث قدراته العقلية و مشكالته االنفعالية
 :هداف التاليةو يمكن تحديد دور االختبارات في األ

  .          دراته العقلية الخاصةتقييم قدرات الفرد و إمكانياته، من حيث ذكائه العام، و ق -       
)        كشف الجوانب المختلفة من شخصية الفرد، مشاعره، و أفكاره، و رغباته، و اتجاهاته  -      

 (.اختبارات الشخصية
الفرد، و كشف الدوافع الواعية أو الالواعية التي تحرك هذا السلوك، ميات السلوك لدى تقييم دينا -     

 (.االسقاطية)أي كشف أنواع الصراعات أو المآزم النفسية 



 .تشخيص االضطراب أو المرض النفسي أو العقلي الذي يعاني منه الفرد -4     
هو التقييم العلمي الشامل لحالة الفرد، من حيث قدراته و إمكانياته و  Diagnosticفالتشخيص  ))     

 .((المشكالت التي يواجهها و يعاني منها
و على هذا األساس يهيء التشخيص الطرق و األهداف لتخطيط برنامج عالجي شامل كما يتضمن      

 (7).التشخيص التنبؤ و اإلفتراضات المتوقعة للحالة المعينة

 

 :التطبيــقيالجـانب 
 :أهداف الدراســـة

الكشف عن أهم الصعوبات التي يواجهها طلبة علم النفس أثناء توظيفهم لالختبارات النفسية في  -  
 .رسائل التخرج

التعرف على أسباب الصعوبات التي يتلقاها الطلبة أثناء توظيفهم لالختبارات النفسية في رسائل  -
 .التخرج

راحات التي يمكن من خاللها مساعدة الطلبة في تذليل هذه الصعوبات و التوصل إلى بعض االقت -  
 .  التوظيف الجيد لهذه االختبارات

 : تساؤالت الدراســة 
ما هي الصعوبات التي يواجهها طلبة علم النفس أثناء توظيفهم لالختبارات النفسية في رسائل       -1   

  التخرج؟
 ما هي أسباب هذه الصعوبات؟ -2
 ما هي االقتراحات التي يمكن أن نقدمها للطلبة من خالل هذه الدراسة؟ -3

 :منهج الدراســة
 .وهو األنسب لهذه الدراسةاستخدمنا المنهج الوصفي 

 :أداة الدراســة
هي الصعوبات التي تواجهونها أثناء  ما: استمارة استطالعية مفتوحة مكونة من سؤال واحد يتناول

سية في رسائل التخرج؟ كما استخدمنا مقابالت مفتوحة مع الطلبة لمعرفة أهم توظيفكم لالختبارات النف
 .أسباب هذه الصعوبات

 :العينــــة
  .خصص عيادي مقبلين على التخرجماستر ت 2م النفس لطالب في ع 66تكونت عينة الدراسة من 

 :نتائج البحـــث

 :المطروحة من بين نتائج البحث و التي استطاعت اإلجابة على التساؤالت 



هي أهم الصعوبات التي يواجهها الطلبة خالل توظيفهم لالختبارات النفسية في مذكرات التخرج و  ما -*
:  هي   

 .صعوبـات في معرفـة كل االختبـارات و ما تقيسـه  من أفراد العينة  %58رأى  -

 .طبيقـه صعوبـات في الحصـول على االختبـار المناسـب لت من أفراد العينة  %60 وجد -

 .صعوبـات في تطبيـق االختبـار  ممن شملتهم الدراسة %65رأى -

  .من أفراد العينة أنهم وجدوا صعوبة في فهم تعليمات االختبار %56أجاب  -

 . خاصة إذا كانت بلغة أجنبية صعوبـات في فهـم لغـة االختبـار من عينة البحث %20وجد -

 . أثناء تطبيق االختبار صعوبـات مع المفحـوص أنهم وجدوا %52أجاب  -

 .من عينة البحث صعوبة في الجانب اإلحصائي لالختبار %67رأى  - 

 .من عينة البحث صعوبة في الربط بين الجانب الكمي و الكيفي لالختبار  %58وجد  - 

 .صعوبـات في تفسيـر و تحليـل نتائـج االختبـار  من عينة البحث بوجود %67رأى  -

:ما تعود هذه الصعوبات  إلىأما بالنسبة للتساؤل الثاني *   

:من خالل المقابالت المفتوحة مع الطلبة تبين لنا أن الصعوبات ترجع إلى  

.نقـص الخبـرة في تطبيـق االختبـارات  -  

. نقـص التكويـن و عـدم كفايتـه  -  

  .متـها للبيئـة الجزائريـة ئعـدم تكييـف االختبـارات و مال -

.عـدم تمكـن الطالـب من مبـادىء القيـاس النفـسي و اإلحصـاء  -  

. صعوبـة تعليمـات االختبـارات  -  

.اللغـة أجنبية و تقنيـة تحتـاج إلى خبـرة و ممارسـة  -  

. صعوبـات في إقامـة عالقـة ثقـة مع المفحـوص لعـدم جديتـه في التعامـل    مع االختبـارات أو رفضـها  -  

.عـدم التمكـن من تفسيـر النتائـج و تحليلـها  -  



 * الحلـول التي يمكـن اقتراحـها لتجـاوز هذه الصعوبـات :

.كل سنوات الدراسةتخصيص مقياس خاص لدراسة االختبارات النفسية و تطبيقها في  -  

.إعطاء أهمية أكثر لتدريس االختبارات النفسية للطالب و تحسيسه بأهميتها  -  

ة تدريب الطالب و تكوينه على التحكم في الجانـب اإلحصائي و ربط   ضـرور  -  

.  لالجانب الكمي بالجانـب الكيفي عند التحليـ     

التكثيـف من الخرجـات الميدانية للطلبة و القيام بدورات تدريبية لدى مختصين  -  

. في تطبيـق االختبـارت      

ضـرورة التوضيح للطالب بان االختبـارات ال تعـطي وحدها تشخيصا نهائـيا  -  

و مطلـقا ، و لكن البـد من إقرانـها بالمقابالت التشخيصية و دراسـة تاريخ  الحالة و بالمالحظة الفعلية    
  .لسلوك المريض

حـث الطالب و تشجيعه على اإلطـالع الشخـصي و عدم االعتماد كليا على  -  

.األستـاذ في إعطـاء كل المعلومـات      

تخصيـص دورات تكوينية و تدريبية في ميدان االطالع على االختبارات و تطبيقها  -  

.  و بالتالي التحكم فيها جيدا لتوجيه الطالب و مساعدته      
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 االطختبءرات النفسية لدى البة الجءمعةشءئعة في بنء  واستطخدام الطخاء  األ

 شنة زكية استءذة مسءعدة جءمعة بءتنة 

لجامعي اسعى التعليم ي األهداف التيالبحث العلمي من أهم التمكن من إنجاز يعتبر 

أهم الخطوات التي يقوم من  مذكرات ورسائل التخرجوتمثل ، للطالب الجامعي إلى اكسابها

، علمي البحث الالالزمة ألجراء  هارات والفنياتاتقان مختلف الموبها الطالب في سبيل تعلم 

تعين على إضفاء الطابع العلمي  وتقنيات وإلجراء هذه البحوث ال بد من استخدام أدوات

 في مجال علم النفسومن خالل تكميم الظاهرة المراد دراستها،  المراد إنجازه، على العمل

لذا جاءت الدراسة الحالية للتعرف بارات النفسية، تتمثل هذه األدوات بشكل خاص في االخت

على مدى تمكن الطالب الجامعي من بناء وتطبيق االختبارات النفسية وما هي أكثر األخطاء 

 .، حيث تتمثل عينة الدراسة في طلبة جامعة باتنةشيوعا في هذا المجال



 
اشكالية استخدام االختبارات والمقاييس واالستبيانات في مجال التوجيه 

 المدرسي

 

                                                                                       
 ''ا''سليمة سالت استاذ مساعد 

 قسم العلوم االجتماعية                     

 جامعة باتنة                                                                                                     

   لملخصا       

 

التربوية وجميع ..العملية...والضرورية في...من األدوات السيكولوجية الهامة..تعتبر االختبارات        

الفرعية   ومنها التوجيه المدرسي،وقدا شارت أدبيات التوجيه واإلرشادالى إمكانية استخدام  االنساق

مجموعة من االختبارات والمقاييس في هذا المجال من اختبارات قدرات عامة وخاصة واختبارات 

أي محور  استعدادات واستبيانات ميول  دراسية ومهنية،  اما عن حقيقة األدوات الفعلية التي تستخدم في

حسب أراء العاملين في هذا )من محاور األربعة المتعلقة بخدمات التوجيه المدرسي لدينا في الجزائر

فال يتعدى نمط االختبارات التحصيلية والتي تعتبر نتائجها محكا أساسيا من في عملية اتخاذ (القطاع 

ت ،والذي يعتبر في غالب األوقات قرارا لتوجيه،كما تطبق أداة  أخرى وهي استبيان ا لميول واالهتماما

نموذجا فرديا خاص بمقاطعة واحدة على  األكثر وهو ما جعل دراسة رغبات وميول التالميذ الدراسية 

والمهنية وتحليلها واستثمارها أمرا صعبا وشاقا،مما يستدعي ضرورة التفكير في كيفية تفعيل استخدام 

ئجها بشكل أفضل يمكننا من التخلص من التقوقع في ظل جميع أنماط االختبارات النفسية واستثمار نتا

 االختبارات التحصيلية

 

 

 

 

 

 



 مقدمةال

 هامة صممت خصيصا لتستخدم في اتخاذ القرارات ،أدوات es  testes lتعتبر االختبارات           

،واستخدامها في المجال  لألفرادالتي تحتوي على بعض التقييم للخصائص النفسية األخيرة هذه 

 متعددة منها  رغراضيكون ألالتربوي والمدرسي العتبارات 

وفصول متوازنة  أقسامووضعهم في  فهي تعين على تحديد مستوى التالميذ:المدرسية  األرغراض-1

 دعم منهم إلى ،والتعريف بمن يحتاجتربويا 

عن ذاته من خالل  ةواقعيصورة و  فتتمثل في مساعدة التلميذ على بناء اإلرشادية األرغراض أما-2

 إمكاناتهواضحة تتماشى مع  أهدافتعريفه بقدراته واستعداداته،كما تمكننا من رسم 

 ''،موهوبين متأخرين''كما تساعدنا على تحديد الفئات الخاصة

باعتباره نسق فرعي ضمن النسق التربوي،  l’orientation scolaire   والتوجيه المدرسي     
نتيجة لمسار طويل ومعقد  يأتيللرقي بهذا الفعل التربوي،وهو  األدواتيستوجب وجود  وتفعيل هذه 
والطموحات  لة،منها القدرات والكفاءات والميولخلة والمتفاعلمتدا ا يرتكز على جملة من العناصر

         (00’  0202:يزقا,حصاد)أخرىجهة ومتطلبات المسار الدراسي من  جهة  من الفردية

  
 

 وفي المنظمة التربوية الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      le conseiller d’orientation scolaire  ,والمهني المدرسيواإلرشاد يعتبر مستشار التوجيه     

ستوى ــمسي على يتولى رسميا القيام بخدمات التوجيه المدرمن   وفقا للنصوص التنظيمية)              

من   أكثرمن مستوى وفي  أكثرومهامه تؤهله للتدخل على  ،ومراكز التكوين المؤسسات التعليمية

أهمهاالعديد من النصوص التنظيمية  أشارتمجال من مجاالت تخصصه وقد   

11/11/1991ب والصادر التوجيه الخاص بمهام مستشار 728القرارالوزاري رقم    

 

وهي أساسية محاور  أربعمهامه في  فيتصن  الىنصوص  إلى باإلضافة   

 - محور التوجيه: ويشمل جميع األعمال المتعلقة  بالتحضير لعملية التوجيه

- محور اإلعالم  :  وتقوم هذه المهمة أساسا على ضمان السيولة اإلعالمية وتنشيط جميع عمليات 

 االتصال داخل المؤسسات التربوية

 - محور التقويم  : يشمل تحليل نتائج االختبارات التحصيلية للحكم على التالميذ و.........

محور االرشاد  : يشمل جميع المهام  والنشاطات التي من شانها مساعدة التلميذ الجيد في الوسط 

(              81،87,   2009:مصطفى,بن حبيلس)المدرسي  

 الى استخدام مجموعة من الوسائل او-مستشار التوجيه –وفي كل النشاطات والمحاور هو بحاجة     

المهنية مما يساعده  و الدراسية بعضها بهدف التعرف على التلميذ الذي يراد التاكد من قدراته وميوله

 على  تحديد خياراته الدراسية والمهنية المستقبلية

واحدة من اهم هذه الوسائل ،قبل التطرق لبعض ا لنماذج التي تستخدم في هذا  واالختبارات والمقاييس

شارة الى معنى االختبار والمقياس اوالالمجال وجب اال  

كما يعرف على ''أكثرسلوك شخصين او  بانه طريقة منظمة لمقارنة'''يعرفه كرونباخ                 

للشخص  أشياء او  أسئلةعينة من سلوك الفرد وهو يقوم على تقديم   هارإلظانه موقف مقنن مصمم 

  الذي يتم فحصه

 يستخدم في ميادين كثيرة من البحوث النفسية ال األخيرمقياس رغير ان هذا الوهو يتداخل مع مصطلح 

 اإلحساسيبية التي تدرس ،ويستخدم في البحوث النفسية التجريمكن استخدام مصطلح االختبار فيها

 أساسا تبارخخدم  االيست ،بينمالقياس الكم الفيزيائي المقابل للكم النفسي ........اإلدراك ه،،االنتبا

اليعبر عنها بوحدات  اعليهحصل نوالدرجات التي  والشخصية خصائص الفرد العقلية واالنفعاليةلتقدير 

س المقاييس اختبارات وليست كل  االختبارات مقايي لذلك ليست كلفيزيائية،

110110012002:بشير,معمرية)  

 ومن امثلة االختبارات التي يمكن استغاللها  في حقل التوجيه المدرسي نذكرعلى سبيل المثال الالحصر

  



 

 1-اختبارات القدرات

 1-1اختبارات القدرات العامة-كالذكاء-

ينجح فيها التلميذ  المجاالت الدراسية اوالمهنية التي يمكن انيمكن للموجه معرفة بواسطتها      

(1012017:خديجة,بن فليس )والتي تتوافق وقدراته العقلية المراد توجيهه  

    اختبارات الذكاء التي يمكن استغالل نتائجها فئ مجال التوجيه المدرسي  أشهرومن            

 مقياس   ستانفورببنيه         والذي أجريت عليه عدت تعديالت ’وقد اقتبس واعد منه نسخة عربية

من    الى     األعماروهو مقياس عالمي يناسب كل  مليكهمحمد عبد السالم احمد ولويس كامل   

قه حوالي ساعة ييستغرق تطب  

اختبار وكسلر      لذكاء األطفال من 1الى 11يتضمن اختبارات لفظية تقيس المعلومات والفهم 

واختبارات عملية في تكميل الصور وترتيبها األعدادوالمفردات وسالسل  والحساب والمتشابهات  

يستغرق تطبيقه حوالي  األشياءورسم المكعبات وتجميع 

(111111112017:محمدعبدالحميد,الشيخ)ساعة  

 اختبارات المصفوفات المتتالية لرافين       

 فالاألطوترجمته للغة العربية مصطفى فهمي وفؤاد ابو حطب وحامد زهران وهو يناسب  بإعدادهقام 

لفظية يتكون من صورة واحدة يعتبر من االختبارات ا لغير’والشبان والراشدين يستغرق حوالي ساعة  

مجتمع دون تعديل  أيمما يسمح بتطبيقه في  بندامايميزه تحرره من اثر الحضارة00فقط تتضمن   

بندا او 12وتتكون بنوده الستون من خمس مجموعات كل مجموعة تتكون من 

(11112017:محمدعبدالحميد,الشيخ)ةمصفوف  

1-2القدرات الخاصة واالستعدادات  تهدف اختبارات االستعدادات إلى التنبؤ بمدى نجاح الفرد في 

حسب استعداداتهم الخاصة األفراد التعلم او التدريب على مهارة معينة فهي تساعد على فرز 

بن )او المهنة المناسبة  الدراسة إلىوكذلك التوجيه ......(’رياضية,قدرات لغوية )والنوعية

(1012017,:خديجة,فليس  

ة على عينة من تالميذ يوقد اكدت العديد من الدراسات من بينها الدراسةالتي قام بهاعبدالكريم وهايب

ستعدادات العقلية وعالقاتها بمجموعات التوجيه في عملية المعنونة باختبارات االالشرق الجزائري 

  الستعانة باختبارات اال ستعدادات لقياس وتقدير القدرة المعرفيةالتوجيه المدرسي، على ضرورة ا

(0112011،07:عبدالكريم, وهايبية)  

 من امثلة اختبارات االستعدادات التي بمكن تطبيقها اختبار تورانس للتفكير االبتكاري 



ولكل منهما صورتان  واأللفاظ األشكاليشمل اختبارات .اعده للعربة عبد هللا سليمان وفؤاد ابو حطب 

تناسب  االعمار جميعها من التعليم االبتدائي حتى العالي 'ب'و'ا'  

           بطارية االستعدادات الفارقة الهدف االساسي الذي صممت من اجله هو توفير وسيلة 

كون تت’بي والمهني للمرحلتين االعداديية والثانويةيار مناسبة في مجاالت التوجيه واالرشاد الطالاخت

يما عدا اختبار السرعة والصحة الكتابية ف اختبارات جميعها من اختبارات القوة البطارية من ثمانية

 بطاريات القدرات تقنينا وصدقا أفضلمن  ساعات تعد أربعيستغرق تطبيقها حوالي 

(11712017:محمدعبدالحميد,الشيخ)وثباتا  

2-اختبارات الميول :هي اختبارات تحاول رسم خريطة لميل التلميذ تقوم على أساس انه إذا توافر 

كان النجاح اكبر  األخرىمهنة وتساوت الظروف والعوامل  اومادة دراسية  نحو سلوك او لالمي

(1112017,:خديجة,بن فليس)وتحاول اختبارات الميول قياس الميول المختلفة وتصنيفها وترتيبها  

مناسبا لمعرفة جانبا هاما من شخصية الفرد وتوافقه االجتماعي  أساسا ات الميول توفر  اختباركما 

من اهمما  والتعليمي  

بطارية كودر للميول المهنية هدفها هو كشف ما يحب الفرد ان يقوم به وما ال يحب آن يقوم به 

تقيس البطارية الميول المهنية في المستويات ,بالنشاطات المتصلة بالمهن  هتفضيال ت ةطابقوم

 اآلتيةوما بعدها حتى مستوى الراشدين  وتتناول الجوانب ' المتوسط'التعليمية التي تبدا باالعدادية

 اهتمامات مهنية ،وظيفية ،شخصية تتميز بسهولة التصحيح 

اقتبس احمد زكي صالح نسخة عربية تم تقنينها واستخراج معايير خاصة 

(12112017:محمدعبدالحميد,الشيخ)بها  

1-اختبارات التحصيل:يعرف االختبار ألتحصيلي ىانه األداة التي تستخدم في قياس المعرفة،الفهم 

واالختبارات  (.712011,:السعيدجمال,عثمان)مجموعة من المواد  والمهارة في مادة دراسية او

  -اذا ما احسن بناؤها-التحصيلية تقوي العملية التدريسية وهي عونا للمعلم والطالب على السواء

وهي أداة هامة لتقويم التالميذ ومعرفة امكانات نجاحهم  في المستقبل في دراسة او مهنة ما لذلك يعد 

(12212017:مدعبدالحميدمح,الشيخ)المدرسي هاما جدا واإلرشاداستخدامها في مجال التوجيه   

نتائج المواد –وفي منظومة التوجيه لدينا تعتبر األداة والمرجعية لحساب ما يسمى بمجموعات التوجيه 

وهذه األخيرة هي من اهم محكات ومقاييس التوجيه -األساسية الخاصة بالشعبة  

7-اختبارات الشخصية:وهي تقيس سمات الشخصية وابعادها واثرها في السلوك والتوافق 

 النفسي،يوجدمنها عددكبير نذكرمنها 

اختبارروجرز لدراسة شخصية االطفال نسخة لللذكورواخرى لالناث قام باعدادة للغة العربية 

يناسب االعمارمن  مصطفى فهمي وهو يقيس الشعور بالنقص وسوء التوافق االجتماعي والعائلي

-ذكور واناث–قيقة لكال النسختين د 10الى 70سنةيستغرق تطبيقه من 10الى 9

(21112012:عائشة احمد,محمدعبدالحميد،ناصر,الشيخ)  



كل هذه النماذج السالفة الذكر اليتم استخدامها في حقل التوجيه المدرسي بمحاوره المختلفة وذلك       
شرنا سابقا ماعدا االختبارات التحصيلية فهي كما ا(مستشاري التوجيه)العاملين في الميدان  أراءحسب 

المرجعية والمحك الرئيس لقرارات التوجيه،كما يستخدم نموذج اخر وهو ما يعرف باستبيان الميول 
 مشافهةة  اومن األسئلة او العبارات يجيب عنها المفحوص كتاب عن مجموعة عبارة هتمامات وهوواال

االعالم واالرشاد والتوجيه صمم لالستفادة منه في استكشاف وتحليل ررغبات وميول التالميذ في محور 
 رغير انه اليوجد له  نموذجا  واحدا شامال ومقننامبني وفق اسس 

عضم العاملين ويرجع م. علمية  يمكننا االعتماد والوثوق في نتائجه واستغاللها واستثمارها بشكل سليم

 2001اتنةمناالستاذة مستشارة توجيه سابقة عملت في العديد من مقاطعات والية ب)في هذا القطاع 

: االسباب اهمها الى جملة من(   2007الى        

نقص االختبارات المكيفة للواقع الجزائر باستثناء القليل جدا والتي التوجد ضرورة  -

ي رغالب االحيانالستعمالها ف  

تراجع  اهمال نمط التعليم المكيف من قبل وزارة التربية الوطنية الوطنية،مماادى الى -

تطبيق اختبارات الذكاء والشخصية المتوفرة للكشف عن الموهوبين والمتفوقينؤوحتى 

 المتاخرين دراسيا

عدم التحكم في تطبييق الكثير منها من قبل رغالبية المستشارين بسبب ضعف التكوين  -

مماافرز بعيدة  عن ميدان علم النفس وعلوم التربية ى من جهة،ووجود تخصصات اخر

(2007,:خالد,عبد السالم)ي مجال القياس النفسيالتكوين واالعداد االكاديمي ف نقصا في  

ومستغرق  للوقت،في تطبيقها وتصحيحها وتفسير نتائجها مما استخدام مثل هذه االختبارات مكلف  -

( 0112011:عبدالكريم, وهايبية) يتطلب معرفة علمية معمقة وتحكما وخبرة في استخدامها  

ر حجم المقاطعة المدسي وكب واالرشادمستشار التوجيه المهام واالدوار الموكلة الى  قلبااالضافة الى ث

 التدخل

خاتمة      

خالصة القول نقترح          

تكييف  ان تعزز اليات التعاون بين الجامعات ومصالح التوجيه المدرسي في  مجال ترجمةو      

الفاعلية لها في هذا المجالوتقنين االختبارات وفقا لخصوصية المجتمع الجزائري وذلك العادة   

والخبراء فييما يخص تكو ين وتحسين االداء في مجال تطبيق  الجامعييناالستعانة باالساتذة   

 االختبارات النفسية بجميع انواعها 

لمستشار التوجيه اعادة النظر في الملمح االكاديمي  
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 البحث محور
 

واقع وتحديات استخدام االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية في مجال المؤسسات 
 النفسية والتربوية واالقتصادية

 البحث عنوان
 

األخصائي النفساني في تطبيق االختبارات النفسية في الوسط الصعوبات التي تواجه 
 العقابي)السجون(.

 
 البحث ملخص

 
 
 
 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الصعوبات التي تواجه األخصائي النفساني في تطبيق 
االختبارات النفسية وذلك في الوسط العقابي )السجون( وقد استعانت الباحثتين باستبيان معد من طرفهما 

 24عبارة موزعة على ثالث محاور حيث تم توزيع  االستبيان على عينة قوامها  81والمكون من 

 88أخصائيا نفسانيا والعاملين  بالمؤسسات العقابية التابعة لمجلس قضاء باتنة واسترجعت الباحثتان 
 استبيانا .تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

تعود  العقابيةاألخصائي النفساني يعاني صعوبات في تطبيق االختبارات النفسية داخل المؤسسات  .1
 الى المفحوص والى الوسط العقابي.

 . المستوى التعليميال توجد فروق تعزى إلى متغيرات الجنس و السن والخبرة و  .2
 في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصي الباحثتان بمايلي:و 

 تطوير البحوث وتشجيع البحث في المجال العقابي . .1
 تكوين األخصائي النفساني. ضرورة التركيز على خصوصيات مثل هذه المؤسسات في .2
 إجراء دراسة مشابهة في تحديد صعوبات التشخيص. .3
 فتح قطاع السجون على الجامعة من اجل ترجمة، تقنين وتكييف االختبارات. .4
 إجراء دورات تدريبية لفائدة األخصائيين النفسانيين حول االختبارات النفسية. .5

 

 المفتاحية الكلمات
 

 النفسية،األخصائي النفساني، المؤسسات العقابيةاالختبارات 
 

 

 yousfihad@yahoo.fr:  ترسل المداخالت كاملة عن طريق البريد اإللكتروني إلى العنوان اآلتي

mailto:yousfihad@yahoo.fr
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 الصعوبات التي تواجو االخصائي النفساني في تطبيق االختبارات بالمؤسسات العقابية 

 مقدمة:

يعتبر عمم النفس العيادي من أىم تخصصات عمم النفس، نظرا لدوره الكبير في عالج المشكالت  
التكيفية واألمراض النفسية واالضطرابات السموكية، فيو ييدف إلى إيجاد طرق مالئمة تساعد العميل عمى تغيير 

التكيفية مع المحيط. وباعتباره ميدانا نظريا وتطبيقيا غير المرغوبة، ورفع مياراتو  وسموكياتمشاعره أو أفكاره أو 
وكفاءتو من جية، وكذا توفر المحيط الميني والتقنيات التي  في نفس الوقت، فإنو يقوم أساسا عمى ميارة العيادي

 تساعده عمى أداء ميامو.

نيا تمثل يضم ميدان القياس النفسي مدى واسعا من االختبارات النفسية تشترك في مجمميا في كو  
وضعيات مقننة تسمح بمراقبة أداء المفحوص، والذي عمى أساسو يتم تقييمو. يستخدم األخصائي ىذه التقنيات 
لمحصول عمى بيانات أكثر دقة وموضوعية. وتخضع االختبارات النفسية لشروط الموضوعية والصدق والثبات 

غير لفظية الوسائل التي تسمح بالتعرف عمى مستوى والتقنين. تمثل فئة االختبارات العقمية سواء كانت لفظية أو 
الذكاء، وتمثل اختبارات الشخصية منيا فئة الروائز اإلسقاطية، الوسائل التي تدرس السير النفسي لمفرد وما 
يتضمنو من سياقات معرفية وميكانيزمات دفاعية وحاالت انفعالية من قمق وانقباض وميول عدوانية أو جنسية، 

 مل مع التيديدات الذاتية والمحيطية. وكيفية التعا

ىناك من يعتقد أن االختبارات النفسية لوحدىا قادرة عمى إعطائنا كل ما نحتاجو من معمومات عن حالة 
ما، وىذا من وجية نظرنا وىم ال بد أن يصحح. صحيح أن ىذه الوسائل مقننة وأظيرت فعاليتيا في التشخيص، 

التي يكون األخصائي عمى دراية معمقة بيا من حيث التطبيق والتنقيط لكن ال تحقق ذلك إال في الحاالت 
والتحميل. وباإلضافة إلى ىذا، فإننا نمح عمى أىمية التدرب عمى بناء المالحظات ومعرفة رصدىا، ذلك أن 

يتم  استخدم االختبارات النفسية بصورة عشوائية ال يعد مسمكا عمميا، وينم عن استخفاف بالمفحوصين. وكثيرا ما
تسويق واستخدام االختبارات النفسية في مجتمعنا تماما كما تسوق وتستخدم مختمف السمع األخرى المستوردة من 
الخارج، وىذا في نظرنا مسمكا غير جاد، خصوصا لما يتعمق األمر بالطبقة المثقفة. تحتاج أغمب االختبارات 

جامعية المتخصصة، ليتم بعد ذلك تكييفيا مع النفسية ألن تدرس من طرف فرق البحث في مختمف المخابر ال
تقان العمل بيا.    خصوصيات المجتمع الجزائري، وحينيا تصبح ناجعة عند استعماليا بعد التدرب عمييا وا 

 

 الجانب النظري
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 االختبار النفسي:اوال:

بعض عدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية عبارة عن مجموعة منظمة من مثيرات أ: النفسي تعريف االختبار
  . العمميات العقمية أو السمات المعينة في شخصية أو دراسة شخصية ككل في مختمف جوانبيا الديناميكية

  :ن التعريفات األجنبية لبعض المفكرين والفالسفة نجد مثال مكما نجد أيضا العديد 
وقصد بعينة من السموك أن االختبار )عينة من السموكمقياس موضوعي مقنن ل( االختبار انو تستازي عرفا ان

النفسي يقوم عمى مالحظة وقياس عينة صغيرة جيدة االنتقاء من سموك الفرد فإذا أراد السيكولوجي أن يختبر 
.)محمد عبد السالم  يفحص أداء ىذا الطفل في عينة ممثمة من الكممات واأللفاظ :المحصول المفظي لمطفل مثال

  .(1960،احمد 

مجموعة من الظروف المقننة أو المظبوطة تقدم بنظام معين (ب النفسيفقد عرف االختبار انجمش اما 
 ( 1996 ،)فيصل عباس (لمحصول عمى عينة ممثمة لمسموك

 .مقننة أنيا األساسية ميزتيا معينة سموكية لظاىرة تكميمية وصفية أداة أنو االختبار  محمود ويعرف بوسنة
 (2007،)بوسنة محمود 

  : أما شروط االختبار الجيد يمكن توضيحيا كما يمي
أن يتوفر االختبار قدرا من اإلجراءات التي تبعده عن ذاتية الفاحص  أي :bjectivityO الموضوعية -1

 . والمفحوص أي عند تطبيق االختبار عمى المفحوص الواحد أن يتوصل لنفس النتيجة
عمييا بالموثوقية التي تعني الثبات أو الدقة أي مدى دقة النتائج أو كما يصطمح : :reliabilityالثبات -2

  :منيا متعددة بطرق تالثبا التي تم الحصول عمييا ويتم حساب
 .طريقة التجزئة النصفية *  
 .طريقة إعادة االختبار *  
 .طريقة الصور المتكافئة *  

 .عدة مرات إجراء االختبارفالثبات إذن استقرار الدرجات التي يحصل عمييا األفراد في 
يعني أن االختبار يقيس ما ينبغي قياسو فعال مثال االختبار الذي صمم ليقيس الذكاء  : alidityVالصدق  -3

  .يقيسو ىو وال يقيس التذكر
  .أما عن عالقة الصدق بالثبات فان االختبار يكون ثابتا لكن ليس بالضرورة صادقا

 .وحدات االختبار لعناصر الشيء المراد قياسوأي شمول   :والتمثيل الشمول -4
 .االختبار السيل الذي ال يظير الفروق ال يعد مقياسا صالحا واالختبار الصعب كذلك ز:عمى التميي القدرة -5
  (3102دربال آمال)
 

 :العيادي النفساني األخصائيثانيا:
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 في السيكولوجية والفنيات النظرية األسس يستخدم ميني النفساني،ىو األخصائي أيضا ويسمى العيادي 
المفحوص.  لدى المرض و النفسية الصحة لمستوى الدقيق الفيم أجل من العالج و التشخيص و الفحص ميدان
 واالىتمام اآلخرين مع فعالة عالقات إقامة عمى القدرة ىي فيو تتوفر أن يجب التي الخصائص ومن

 الذات واحترام المينية بالكفاءة التمتع وأخالقياتيا،وكذا المينة معايير المينية،واحترام بالمسؤولية بيم،واإلحساس
 .االنفعالي والضبط واإلخالص التعاطف،واألمانة عمى بالقدرة التمتع عمى وفيميا،عالوة

ىووو الشووخص الووذي نشوواطو المينووي يمووارس فووي إحوودى مجوواالت عمووم الوونفس، وعمووم الوونفس تعموويم صووعب و 
المعوارف الواسوعة النظريوة والتطبيقيوة، كوذلك القودرة عموى الوتفيم و التقوارب الموذان  يتطمب من الذي يمارسو تطبيوق

 يسمحان لو بإقامة عالقة حقيقية مع اآلخر، وفيم تصرفاتو وسموكو.

واألخصووائي النفسوواني يشووارك فووي التشووخيص والمقووابالت واالختبووارات أو فووي تطووور الشخصووية المسوواندة،  
 (Sillamy ,n) . نشاطات في الوقاية، اإلعالم، والبحث والتكوينالعالج النفسي كما لديو أيضا 

 اإلعداد التطبيقي. يتضمن واإلعداد النظري اإلعداد ىما متكاممين أساسين عمى قائم العيادي تكوينو 
 معرفة مع بالتوازي السموكية، واالضطرابات النفسية األمراض يخص فيما الضرورية المعمومات معرفة النظري
 الفحص ركيزة سبق،باعتباره عما أىميةل يق ال والتقني المنيجي لمفرد. الجانب والسوي الطبيعي النمو مسار
البحث.  في أساسية وحدات أنيا حيث واإلحصاء،من النفسي القياس عمى التعرف إلى والتشخيص،إضافة النفسي

 صورة أخذ قصد المرضية بالحاالت المباشر واالتصال بالميدان االحتكاك إلى ييدف فيو التطبيقي اإلعداد أما
 التطبيقي التكوين يكون ولكي (2009،)رضوان زقار معيا.  التعامل وكيفية النفسية االضطرابات عن ممموسة

 خالل من غالبا التطبيقي اإلعداد العالية. يتم والميارة الخبرة ذوي من مختصين إشراف تحت يتم أن مثمرا،يجب
 وأخصائي عقمي وطبيب عام مشرف،وطبيب نفساني أخصائي من يتكون طبي فريق إلى األخصائي انضمام
 بالوقائع وربطيا النظرية معارفو إثراء عمى ألخصائي يحرصا الميني التدريب إطار ميني. وفي ومرشد اجتماعي

 إلى الحقا يفضي وما وه العيادية والممارسة التدريب عمى يركز من العمماء من ،ىناك الميدانية. لإلشارة
 البحث عمى التدريب تشجيع عمى يركزون الذين العمماء من آخر ،وفريق (.Psy.D)النفس عمم في الدكتوراه
 البحث عمى فييا التركيز يتم التي التقميدية (.Ph. D)الفمسفة دكتوراه إلى الحقا مايؤول المنيج،وىو وميارات
 )1998عبدالمعطى،  )حسنواألكاديمي العممي

 يقوم العممي،فإنو الصعيد ميام. عمى بعدة يضطمع األخير ىذا ،فإن العيادي  إعداد منطمق من 
 الذي والدوريات،األمر الممتقيات في الدراسات ىذه نتائج ع اىتمامو،والكشف بميدان المرتبطة النفسية بالبحوث

 تعود عاتقو ،فعمىالميداني الصعيد عمى وتحصيميا. أما العممية المعرفة إنتاج في ويساىم النظري الميدان يثري
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 البشري الكائن بماىية معمقة معرفة خالل من إال ىذا  والعالج. اليتأت الوقاية أو واإلرشاد التشخيص مسؤولية
 والعالج الفحص تقنيات أىم عمى التدرب المرضي،وكذا النفس عمم يميدان ف المتشعبة النمو،والتجربة وقوانين
 (Samai_haddadi.1998)المينة.  بأخالقيات اإللتزام إطار في طبعا كمو تقنية،وىذا كل وثغرات مزايا ومعرفة

 ،ومراكز ،والسجون الشباب ،ودور كالمستشفيات مختمفة مؤسسات في كممارس دوره النفساني األخصائي ويؤدي
دور العجزة يتوزع العياديون في مجتمعنا في مختمف مصالح المستشفيات ،و و  البحث. ومراكز اإلدمان مكافحة

 ...الخ.كذا المؤسسات العقابية  ورعاية الصم والمكفوفين و

لقد أصبحت مؤسسات اإلصالح، واألحداث والمنحرفين  دور األخصائي النفساني في المؤسسات العقابية:
جراء المقابالت معيم لمعرفة دوافعيم، وفيم  تعتمد عمى األخصائي النفساني في دراسة حاالت الجانحين مثال وا 

وأنواع الصراعات التي يعانون منيا، ويقوم األخصائي النفساني بكتابة التقارير الخاصة بتمك الحاالت مشكالتيم 
 (7977)حامد عبد السالم زىران ،  .مع تقديم االقتراحات والتوصيات

عادة التربية والسيما المواد رقم أما بالنسبة لدور األخصائي النفساني حسب  و ما  67قانون تنظيم السجون وا 
 يمييا منو، والتي تنص عمى وضع األخصائي النفساني تحت سمطة مدير المؤسسة، كما يكمف بما يمي :

 و متابعة مجموعة من النزالء من الناحية النفسية .

 و التعرف عمى شخصية كل واحد من النزالء .

 إيجابيا .  و السعي إلى التأثير في النزالء

 ية والعائمية .و مساعدة النزالء عمى حل مشاكميم الشخص

 و اإلشراف عمى التعميم والتكوين الميني وكل األنشطة الثقافية والرياضية .

 تكييف جميع التدابير الرامية إلى إعادة تأديب المحكوم عمييم .  و العمل عمى

 و االلتزام بحضور اجتماعات لجنة الترتيب والتأديب .

 يتم االستفسار حولو .و تقديم التفسيرات الالزمة بشأن أي نزيل يمكن أن 

و إمكانية تقديم اقتراحات باإلفراج المشروط، أو االلتحاق بورشة خارجية، أو االستفادة من عطمة لصالح أي نزيل 
 يرى بأن ذلك من مصمحتو .
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 (2282)امزيان الوناس  و مسك ممف شخصي لكل نزيل قدم لو العالج النفسي .

 المؤسسات العقابية في الجزائرثالثا :
 :تعريف المؤسسة العقابية في القانون الجزائري/ 1

عادة اإلدماج االجتماعي لممسجون المؤسسة العقابية بأنيا مكان لمحبس تنفذ فيو  يعرف قانون تنظيم السجون وا 
 وفقا لمقانون العقوبات السالبة لمحرية، واألوامر الصادرة عن الجيات القضائية واإلكراه البدني عند االقتضاء.

المؤسسة العقابية شكل البيئة المغمقة أو شكل البيئة المفتوحة، يتميز نظام البيئة المغمقة بفرض االنضباط وتأخذ 
 وبإخضاع المحبوس لمحضور والمراقبة الدائمة.

تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة عمى أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء المؤسسة العقابية إلى استعمال 
 (.2005 ق ت س 25)م المعتادة وعمى شعوره بالمسؤولية اتجاه المجتمع الذي يعيش فيو أساليب الرقابة 

إذن المؤسسة العقابية ىي تمك األماكن التي تقوم السمطة العامة بإنشائيا خصيصا لتنفيذ العقوبات السالبة 
ض الحاالت القانونية لمحرية عمى المحكوم عمييم بيا، كالسجن والحبس واالعتقال وىو ما يمس المتيمين في بع

 ...الخويطمق عمييا تسميات مختمفة كالسجون، مؤسسات إعادة التربية، إصالحيات

 تصنف المؤسسات المغمقة والمراكز المختصة إلى: تصنيف مؤسسات البيئة المغمقة:/ 2   

 وتصنف الى مايمي:المؤسسات:  - أ
 :0بعقوبة الحبس لمدة تفوق وىي مخصصة لحبس المحكوم عمييم نيائيا  مؤسسة إعادة التأىيل 

سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم عمييم معتادي اإلجرام والخطرين، ميما تكن مدة العقوبة المحكوم 
 عمييم باإلعدام.

 :بدائرة اختصاص كل مجمس قضائي، وىي مخصصة الستقبال المحبوسين  مؤسسة إعادة التربية
( سنوات، ومن بقي منيم 0ة تساوي أو تقل عن خمس )مؤقتا والمحكوم عمييم نيائيا بعقوبة سالبة لمحري

 سنوات أو اقل والمحبوسين إلكراه بدني. 0النقضاء عقوبة 
 :بدائرة اختصاص كل محكمة، وىي مخصصة الستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم  مؤسسة الوقاية

م النقضاء عقوبتيم (، ومن بقي مني7عمييم مؤقتا بعقوبة سالبة لمحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين)
 سنتان أو اقل والمحبوسين إلكراه بدني.

 المراكز المختصة:  -ب
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 :مخصصة الستقبال النساء المحبوسات مؤقتا والمحكوم عميين نيائيا بعقوبة  مراكز متخصصة لمنساء
 سالبة لمحرية ميما تكن مدتيا والمحبوسات إلكراه بدني.

 :سنة، المحبوسين  81مخصصة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارىم عن مراكز متخصصة لألحداث
 (.2005 ق ت س 28)المادة مؤقتا، والمحكوم عمييم نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية ميما تكن مدتيا 

 أساليب رعاية المحكوم عمييم داخل المؤسسات العقابية: /3

 اليدف الرقابي. 
 اليدف اإلنساني. 
 الرعاية الصحية. 
 التعميم والتكوين. 
 (1988)عمي عبد القادر القيوجي  .التيذيب الديني 

 الدراسة : إشكالية

لم تعد ميمة المؤسسة العقابية ىي احتجاز السجين خمف األسوار لقضاء فترة العقوبة المحكوم عميو 
بيا، بل أصبحت تمك المؤسسات وسيمة من الوسائل الفعالة في تأىيل السجين عمميا ومينيا ورعايتو صحيا 

ايش مع المجتمع، يعمل بيدف أن يعود لممجتمع شخصا صالحا لم يرتدع بالعقوبة فقط بل أصبح مؤىال لمتع
عمى الحفاظ عمى قيم المجتمع وأمن اآلخرين، وقد اتبعت إدارة المؤسسات العقابية الوسائل العممية إلصالح 

 إصالحالسجين نفسيا وتأىيمو لمحياة الكريمة بعد قضاءه فترة العقوبة وخروجو من السجن ،وليذا اعتمدت سياسة 
ين العياديين في مختمف المؤسسات العقابية بغية التكفل النفسي بنزالء النفساني األخصائيينالسجون الى توظيف 

 ىذه المؤسسات .

 لو تسمح التي الوسائل بتطبيق األخصائي ،يكتفي والتصنيف التشخيص إلى اليادف النفسي الفحص إطار في 
 اختبارات عمى التركيز يمكن المعرفية القدرات بفحص األمر يتعمق الحالة. عندما بشأن ودقيق شامل بتحصيل
 وانفعالية نفسية بقضايا المشكل يرتبط عندما كوفمان. أما واختبار وكسمر كاختبارات العقمية والقدرات الذكاء
 الرورشاخ. في كاختبار إسقاطية، أو موضوعية كانت سواء الشخصية اختبارات بعض نقتصرعمى أن فيصح

 خاصة، أدائية لوظائف دقيق فحص أمام نكون عندما البسيطة االختبارات بعض نقتصرعمى أن حين،يمكن
 بين الدمج األمر يتطمب قد الشامل الفحص وضعيات (. فيReyري) ( أوشكلKhos) كوس مكعبات كاختبار
 تقنية. كل وحدود بأبعاد مسبقة معرفة بعد السابقة النفسية االختبارات أصناف مختمف
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 بنجاعة كميا تطبيقيا إمكانية عدم في تكمن االختبارات ىذه منيا تعاني التي المشكالت أىم من أن بيد
داخل المؤسسات  أنواعياالنفساني تطبيق االختبارات النفسية بجميع  خصائياألصعبت عمى  أسبابكاممة لعدة 
 العقابية .

تطبيق االختبارات النفسية داخل المؤسسات العقابية  فيصعوبات النفساني  األخصائيتواجو  فيل -
 ؟،والى ما تعود ىذه الصعوبات 

 وىل تختمف ىذه الصعوبات حسب متغيرات:السن والجنس والمستوى التعميمي والخبرة؟ -

  الدراسة: أىمية

  خاصة العامل بقطاع السجون.  النفساني األخصائيقمة الدراسات التي تناولت 
    السجون.بقطاع المعيقة لعممو  األسباب إلىاألخصائي النفساني  لفت إنتباه 
     المساىمة في البرامج التي تسعى إلييا المديرية العامة إلدارة السجون بالتنسيق مع ىيئات ومنظمات

اساسيا التشخيص عن عالمية الى التقميل من ظاىرة العود وذلك بدراسة حالة المسجون دراسة عممية 
 .  طريق االختبارات

 :أىداف الدراسة  
 تطبيق االختبارات النفسية  أثناءالنفساني  األخصائيىدفت ىذه الدراسة الى تحديد الصعوبات التي يواجييا 

 بالمؤسسات العقابية.
 :فرضيات الدراسة

النفساني اثناء تطبيق االختبارات داخل المؤسسات  األخصائينتوقع ان تكون الصعوبات التي تواجو  .8
 العقابية عالية.

النفساني اثناء تطبيق االختبارات داخل المؤسسات  األخصائيالصعوبات التي تواجو  تعودنتوقع ان  .7
 .الى طبيعة الوسط العقابي والى المفحوصالعقابية 

 

ىي التي تواجو صعوبات اكثر بين افراد العينة في تطبيق  األقلنتوقع ان تكون فئة ذوي الخبرة  .0
 االختبارات داخل المؤسسات العقابية .

تكون نسبة فئة صغار السن ىي التي تواجو صعوبات اكثر بين افراد العينة في تطبيق نتوقع ان  .7
 االختبارات داخل المؤسسات العقابية .
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العينة في  أفرادتكون نسبة المنتسبين لمدراسات العميا  ىي التي تواجو صعوبات اقل من بين  أننتوقع  .0
 تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية .

العينة  في تطبيق االختبارات داخل  أفرادبين  أكثرىي التي تواجو صعوبات  اإلناثتكون نسبة  أننتوقع  .0
 المؤسسات العقابية .

 :مصطمحات  الدراسة 
عبارة عن مجموعة منظمة من مثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية بعض : النفسي االختبار -

أو دراسة شخصية ككل في مختمف جوانبيا العمميات العقمية أو السمات المعينة في شخصية 
 .الديناميكية

عادة اإلدماج االجتماعي لممسجون المؤسسة العقابية  المؤسسة العقابية: - يعرف قانون تنظيم السجون وا 
بأنيا مكان لمحبس تنفذ فيو وفقا لمقانون العقوبات السالبة لمحرية، واألوامر الصادرة عن الجيات 

 عند االقتضاء. القضائية واإلكراه البدني
 و الفحص ميدان في السيكولوجية والفنيات النظرية األسس يستخدم ميني ىو :النفساني األخصائي -

 المفحوص. لدى المرض و النفسية الصحة لمستوى الدقيق الفيم أجل من العالج و التشخيص
 

 الجانب التطبيقي:
 ألنو األنسب لمدراسة.استخدمت الباحثتان المنيج الوصفي التحميمي  :منيج الدراسة 
  :األخصائيين النفسانيين العاممين بالمؤسسات العقابية.مجتمع الدراسة 
 :األخصائيين النفسانيين العاممين بالمؤسسات العقابية التابعة لمجمس قضاء باتنة.عينة الدراسة 
 ويحتوي عمى ما يمي: من طرف الباحثتينتم تصميم استبيان  الدراسة: أداة 
 .الخبرة، المستوى التعميمي، الجنس، السن :وشممت بيانات شخصية وىي: ديمغرافيةمتغيرات  -
 ىي:تتوزع عمى ثالث محاور  :عبارة 18و  -

 .بالمفحوصتعمق ي :لالمحور األو
 .بالفاحصتعمق ي :المحور الثاني
 -المؤسسة العقابية–مكان التطبيق تعمق ب:يثالمحور الثال

 قصدية نفساني اختيروا بطريقة أخصائي 24طبق عمى عينة قواميا .الو  نعموكانت اإلجابات تتضمن بديمين فقط 

)ىذا من بوين صوعوبات البحوث وىوو تخووف األخصوائيين مون اإلجابوة عموى االسوتبيان استبيانا . 11وتم استرجاع 

 نظرا لطبيعة العمل(
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 :خصائص العينة 
 

 ( توزيع مفردات الدراسة وفقا لمسن:1السن:  يوضح الجدول رقم ) - أ
 

 
سنة وتمثل  (40_05)كانت أعمارىم تقع بين  81.8%  أي  فردا 9نالحظ من الجدول أعاله أن من العينة 

 .سنة( 50_40)كانت أعمارىم تقع بين 18.2% من العينة أي  يندفر وأن ،أكبر نسبة بالنسبة لمعينة ككل

 

 :لمخبرة( توزيع مفردات الدراسة وفقا 02يوضح الجدول رقم )  الخبرة: -ب

 
 

العينة أي من  فردينوأن  ،ذوي خبرة متوسطة  81.8%من العينة أي  افراد 9نالحظ من الجدول أعاله أن 
 .ذوي خبرة عالية  %18.2

 

 :لمجنس( توزيع مفردات الدراسة وفقا 3:  يوضح الجدول رقم )الجنس -ج

 %النسبة المئوية  التكرار فئة العمر

(30_40) 9 81.8 

(40_50) 2 18.2 

 % 100 11 المجموع

 %النسبة  التكرار الخبرة  

  (1_10 ) 9 81.8 

(10 _20) 2 18.2 

 100 11 المجموع

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس

 %54,5 6 اناث
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افراد من   5, وأن  وىي النسبة االعمىمن االناث  % 54,5من العينة أي  افراد 6نالحظ من الجدول أعاله أن 

 . ىم ذكور وىي النسبة االقل % 45,5العينة أي 

 

 :لممستوى التعميمي( توزيع مفردات الدراسة وفقا 4:  يوضح الجدول رقم )المستوى التعميمي-د

 

 
من حاممى شيادة ليسانس في عمم النفس العيادي  % 63,6من العينة أي  افراد 7نالحظ من الجدول أعاله أن 

 ادة الماجستير وىي النسبة االقل. ىم من حاممي شي % 36,4العينة أي افراد من   7, وأن  وىي النسبة االعمى

 المعالجات اإلحصائية:  
 spssنظام الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعيةمن اجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثتين    

  t testالمتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ، التالية: اإلحصائية واألساليب  18

 

 

 

 : عرض وتحميل نتائج الدراسة

 %45,5 5 ذكور

 % 100 11 المجموع

 %النسبة المئوية  التكرار المستوى التعميمي

 %63,6 7 ليسانس 

 %36,4 4 ماجستير

 % 100 11 المجموع
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 نتائج الدراسة وفقا لترتيب فرضيات الدراسة . عرضويمكن 

نتوقع ان تكون الصعوبات التي تواجو االخصائي النفساني ومفادىا عرض نتائج الفرضية االولى: -1
تفوق المتوسط الحسابي االفتراضي المساوي  اثناء تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية عالية

 .9لمقيمة 

 المتوسط الحسابي االفتراضي. و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري(  05يوضح الجدول رقم )

 المتوسط االفتراضي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
14,18 2,44 9 

و المتوسط  2,44يساوي و االنحراف المعياري 14,18يساويالمتوسط الحسابي  أننالحظ  أعالهمن الجدول 
 .9 االفتراضي

 

النفساني اثناء تطبيق  األخصائيالصعوبات التي تواجو  تعودنتوقع ان  :عرض نتائج الفرضية الثانية-2
 .الى طبيعة الوسط العقابي والى المفحوصاالختبارات داخل المؤسسات العقابية 

 ة لممحاور الثالثالحسابي اتالمتوسط(  06يوضح الجدول رقم )

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0.68 5.54 :صعوبات متعلقة بالمفحوص7المحور 

 1.55 3.27 صعوبات متعلقة بالفاحص 2المحور 

صعوبات متعلقة بمكان  3المحور 

 التطبيق

5.36 1.02 

 

و   5.36و  5.54متساوية تقريبا  2و  1من خالل الجدول اعاله نالحظ المتوسطات الحسابية لممحاور 
 3.27المساوي ل  2عمى التوالي وىي اكبر من المتوسط الحسابي لممحور 1.02و 0.68بانحراف معياري 
 .1.55بانحراف معياري 

 أكثرىي التي تواجو صعوبات  األقلتكون فئة ذوي الخبرة  أننتوقع  و مفادىاالثالثة:عرض نتائج الفرضية  -3
 العقابية.العينة في تطبيق االختبارات داخل المؤسسات  أفرادبين 

 :  قيمة ت( 07رقم ) يوضح الجدول

 مستوى الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الخبرة
 14,77 سنة(70-7فئة )

11,50 
2,27 
0,70 

دالة عند  غير0,5 0,33
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 ىذا المستوى سنة(20-70فئة)
 

 غير دالة.قيمة وىي   0,33قيمة ت تساوي  أننالحظ  أعالهمن الجدول 

 

نتوقع ان تكون نسبة فئة صغار السن ىي التي تواجو صعوبات : و مفادىا رابعةعرض نتائج الفرضية ال-4
 اكثر بين افراد العينة في تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية .

 :قيمة ت( 08يوضح الجدول رقم )

 مستوى الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي السن
 سنة(40-30فئة )

 سنة(50-40فئة)
15 

10,5 
1,65 
2,12 

دالة عند غير 0,55 0,36
 ىذا المستوى

 غير دالة.وىي قيمة   0,36من الجدول اعاله ان قيمة ت تساوي نالحظ 

نتوقع ان تكون نسبة المنتسبين لمدراسات العميا  ىي التي : و مفادىا خامسةالعرض نتائج الفرضية  -5
 االختبارات داخل المؤسسات العقابية .تواجو صعوبات اقل من بين افراد العينة في تطبيق 

 :  قيمة ت (09)يوضح الجدول رقم 

 مستوى الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى التعميمي
 ماجستير
 لسانس

13,75 
14,42 

3,20 
2,14 

دالة غير  0,68 0,42
 عند ىذا المستوى

 غير دالة.وىي قيمة   0,42من الجدول اعاله ان قيمة ت تساوي نالحظ 

نتوقع ان تكون نسبة االناث ىي التي تواجو صعوبات اكثر : و مفادىا سةسادالعرض نتائج الفرضية  -6
 بين افراد العينة  في تطبيق االختبارات داخل المؤسسات العقابية .

 :  قيمة ت (70)يوضح الجدول رقم 

 الداللةمستوى  ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس
 ذكور
 اناث

13,8 
14,5 

3,27 
1,76 

دالة غير  0,09 3,48
 عند ىذا المستوى

 غير دالة.وىي قيمة   3,48من الجدول اعاله نالحظ ان قيمة ت تساوي 

 مناقشة النتائج:
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النفساني في قطاع السجون يعاني  األخصائي أننجد  ج الموضحة في الجداول السابقةمن خالل النتائ
اي من المتوسط الحسابي االفتراضي  اعميحيث المتوسط الحسابي من صعوبات في تطبيق االختبارات النفسية 

 و ىذا واضح من خالل عدم تطبيق االختبارات بصورة مستمرة من طرفيم..ان الفرضية االولى تحققت

)الوسط العقابي( متعمقة بالمفحوص و مكان التطبيق  األخصائيكما نالحظ ان الصعوبات التي يعاني منيا 
خصوصيات  إلىو ىذا قد يرجع اي ان الفرضية الثانية تحققت حسب االستبيان المطبق في ىذه الدراسة 

 .النفساني األخصائيمن حرية عمل  أحياناالمطبقة فييا والتي تحد  والقوانين المؤسسات العقابية

الفرضيات الثالثة  أن أيكما نالحظ انو ال توجد فروق متعمقة بالسن و الجنس و الخبرة و المستوى التعميمي 
النفساني عمى ىذا االستبيان  األخصائي إجابات أن إلىيعود ىذا قد  و والرابعة والخامسة والسادسة لم تتحقق .

عن المثالية البحث  أيالتي تمسو  اإلجاباتتجنب محرفة بسبب قدرتو عمى فيم المغزى من االستبيان و بالتالي 
.  

 

 االستنتاجات:

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا يستنتج الباحثون ما يمي: 

 النفساني يعاني صعوبات في تطبيق االختبارات النفسية داخل المؤسسات العقابية األخصائي -1

 تعود الى المفحوص والى الوسط العقابي.

  توجد فروق حسب االستبيان متعمقة بالجنس و السن و الخبرة و التكوين. ال -2

 التوصيات :  

 :مايميب تانوصي الباحثتفي ضوء أىداف الدراسة ونتائجيا 

 جال العقابي .متطوير البحوث وتشجيع البحث في ال -1
 خصوصيات مثل ىذه المؤسسات في تكوين األخصائي النفساني.ضرورة التركيز عمى  -2

 صعوبات التشخيص .إجراء دراسة مشابية في تحديد  -3

 فتح قطاع السجون عمى الجامعة من اجل ترجمة ،تقنين وتكييف االختبارات. -4

 إجراء دورات تدريبية لفائدة األخصائيين النفسانيين حول االختبارات النفسية. -5

 

 ع:ـالمراج



 مخبر بنك االختبارات النفسية و االجتماعية و المهنية                                     جامعة الحاج لخضر باتنة.
 

15 
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الجامعية،  المطبوعات ،ديوان-األساسية المبادئ-القياسي النفس عمم( :7557محمود) بوسنة .2
 الجزائر.
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 .7551، 85العدد 
 ، عالم الكتب. القاىرة.2التربية واإلرشاد النفسي ط (:1711زىران حامد عبد السالم ) .5
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األخصائي النفساني الممارس في الوسط العقابي بين أخالقيات المينة و  :(2212) أمزيووانونواس  .9

 .124 -73ص ص  2212جوان  11مجمة العموم االجتماعية العدد  متطمبات الوظيفة
10. Samai-Haddadi D.(1998), que faire de l’implication dans l’examen 

psychologique? In Psychologie, N°7, pp.39-61, Alger. 
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طلبة جامعة سطيف –واقع استخدام الطلبة الجامعيين لالختبارات االسقاطية في البحوث األكاديمية  مداخلة

 :-نموذجا 2

 أسماء بوعود  :االسم واللقب

 .أستاذة مساعدة أ :الوظيفة

 .ماجستير :الرتبة

 .2جامعة سطيف  :المؤسسة األصلية

 38.88.70.77.70 :الهاتف

 ghad_moch@yahoo.fr :البريد اإللكتروني

 .في البحوث األكاديميةوالمدرسية  ةواقع استخدام االختبارات والمقاييس النفسي: المحور الثاني

طلبة جامعة –واقع استخدام الطلبة الجامعيين لالختبارات االسقاطية في البحوث األكاديمية  :عنوان المداخلة
 -ذجانمو  2سطيف 

 :الدراسة ملخص

وتحديدا الذين يدرسون في السنوات -تسليط الضوء على واقع استخدام الطلبة الجامعيين تحاول الورقة الحالية 
السنة الثالثة تخصص عيادي، السنة أولى ماستر تخصص عالجات )النهائية في مختلف التخصصات العيادية 

لالختبارات اإلسقاطية في بحوثهم ومدى تمكنهم من  -( عالجات نفسية نفسية، سنة ثانية ماستر تخصص
 :تطبيقها وتصحيحها وتفسير نتائجها، حيث تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على التساؤالت التالية

االختبارات اإلسقاطية ، كاختبار الروشاخ،  مدى معرفة واطالع الطلبة الجامعيين العياديين على مختلف -
 .الخ.. ر القدم السوداءاختبار تفهم الموضوع، اختبا

مدى قدرة الطلبة الجامعيين العياديين على استخدام االختبارات اإلسقاطية وتطبيقها في بحوثهم  -
 .األكاديمية وكذا قدرتهم على تصحيحها وتفسير النتائج في ضوئها

 .اديميةمشكالت ومعيقات استخدام الطلبة الجامعيين العياديين لالختبارات اإلسقاطية في بحوثهم األك -
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 :مقدمة -
كثفا في الجانبين النظري إعدادا م ،يصبحون ممارسين نفسيين في المستقبلسوف يتطلب إعداد الطلبة الذين 

وهذا يعني أن يكون لهم إطار علمي مرجعي يستندون . المطلوبشكل العملهم ب ممارسة مكنهمحتى يوالعملي، 
 .إليه، وممارسة عيادية تدعم هذه المعرفة وتطورها

بين اإلعداد  ،الب في علم النفسيجمع الطتدخل ضمن السنوات الدراسية التي ففي فترة اإلعداد والتدريب 
وتتضمن مناهج اإلعداد دراسة الشخصية، دينامية . متدرجدراسي األكاديمي والتدريب العملي في برنامج 

 . الخ.. السلوك، وطرق تطبيق االختبارات وتأويلها وكذلك الطرق التشخيصية
تخصص يتم تدريب الطلبة خاصة في  وتعد االختبارات اإلسقاطية من بين أهم االختبارات التي من المفترض أن

بالنسبة للمتخصص في علم النفس العيادي  ةوات جد مهمتعد أد حيث، هاعلم النفس العيادي على استخدام
 .التخرج ةمذكر ل هفي إنجاز  وأإعداد بحوثه األكاديمية في  سواء

، (د. م. ل)ونظرا الستحداث النظام التعليم الجامعي في الجزائر من خالل استبدال النظام الكالسيكي بنظام 
وبالتالي تقلص مدة التكوين في تخصص علم النفس العيادي بالنسبة لطلبة علم النفس من سنتين إلى سنة 

التطبيقي، في الجانب النظري أم  واحدة، وما نتج عن ذلك من نقص واضح في تكوين الطالب سواء في الجانب
التي يقوم ومذكرات التخرج البحوث األكاديمية بالتالي على مستوى و ه ذلك على المستوى العلمي لكل وانعكاس 
حيث أصبح األساتذة المشرفون على مذكرات التخرج يجدون أنفسهم أمام مهمتين، مهمة اإلشراف بإعدادها، 

 -من واقع احتكاكنا بهم–ة بليشكو الط استخدام االختبارات اإلسقاطية، حيثى تدريب الطالب علتدريس و ومهمة 
ن عرف اهونال يعرف االختبارات اإلسقاطية من أن معظم ، وذلك راجع إلى تطبيقها وتصحيحها ونال يجيد مفه اهو وا 

 .عدة أسباب وهو ما يهدف البحث الحالي الكشف عنه
حيث - في علم النفس العيادي ينارات اإلسقاطية بالنسبة للمتخصصونظرا لألهمية الخاصة التي تكتسيها االختب
لبحوث العلمية أو في افي إعداد  ممارسا يحتاج إلى هذه األخيرة مأن األخصائي النفسي سواء كان أكاديميا أ

الذين يعتبرون مشروع في علم النفس العيادي لطلبة لكذلك األمر بالنسبة و ، عملية التشخيص النفسي للحاالت
 :اإلجابة عن القضايا التاليةيحاول البحث الحالي حيث ، -أخصائيون نفسيون

االختبارات اإلسقاطية ، كاختبار الروشاخ،  مدى معرفة واطالع الطلبة الجامعيين العياديين على مختلف -
 .الخ.. اختبار تفهم الموضوع، اختبار القدم السوداء

دام االختبارات اإلسقاطية وتطبيقها في بحوثهم مدى قدرة الطلبة الجامعيين العياديين على استخ -
 .األكاديمية وكذا قدرتهم على تصحيحها وتفسير النتائج في ضوئها

 .مشكالت ومعيقات استخدام الطلبة الجامعيين العياديين لالختبارات اإلسقاطية في بحوثهم األكاديمية -
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l- اإلطار النظري وتحديد مفاهيم البحث: 
 :تعريف الشخصية -1

عبارة عن التنظيم الدينامي في الفرد، تنظيم لتلك النظم السيكولوجية الفسيولوجية :" الشخصية بأنهايعرف ألبورت 
 ". التي تحدد تكيفه الخاص لبيئته

بأنها نظام متكامل من الدوافع واالستعدادات النفسية والجسمية الفطرية والمكتسبة الثابتة ثبوتا :" أما بيرت فيعرفها
لتي تميز شخصا معينا عن غيره من األشخاص، والتي تحدد طرق تكيفه مع البيئة المادية واالجتماعية نسبيا، وا

 (.141ص : (8002)أحمد سعد جالل، )". التي يعيش فيها
 

 :طرق قياس الشخصية -8
والدافعية، اختبارات الشخصية إلى مقاييس السمات، والحاالت االنفعالية، والعالقات بين األفراد، يشير مصطلح 

 .والميول، واالتجاهات
 :ويمكن تصنيف أهم طرق قياس الشخصية، إلى ما يلي

 .االستخبارات -
 .مقاييس التقدير -
 .قوائم الصفات -
 .الطرق اإلسقاطية -
 .اختبارات السلوك الموضوعية -
 (.18 -11ص : (8011)أحمد محمد عبد الخالق، ). المقاييس الفسيولوجية -

 
 (: اإلكلينيكي)المنهج العيادي -1

إن ضرورة معرفة . يتوافق مع فحص الحاالت الفردية فحصا عميقا" المنهج العيادي"المحتوى األساسي لتعبير 
، وباألخص تحت تأثير 02حياة المريض كل ما أمكن ذلك بكاملها ظهرت خالل العقد األول من القرن الـ 

 :لنفس العيادي واقعا تحت سيطرة اتجاهينوكان تاريخ منهج علم ا. التحليل النفسي
 .اتجاه البحث التاريخي، الشامل المستنفد، وهو يؤدي إلى إقامة جدول بالحالة المدروسة -
تيار البحث عن طريق الروائز، ضمن ظروف موحدة وهو ما يؤدي إلى وضع بروفيل، أو إلى تنبؤات  -

 (.112 -111ص(: 1991)علي زيعور، ). ذات شكل رقمي
علم النفس اإلكلينيكي بمشكلة التوافق بهدف مساعدة الشخص ليعيش بأمن وسعادة وخاليا من القلق يهتم و 

هذا المنهج بالمنهج ذي النزعة اإلنسانية في مواجهة المنهج  Lagacheلقد سمى الجاش  .والصراعات النفسية
لتجارب الحية، كما يؤكد هذا المنهج ذي النزعة الطبيعية، وبين أن المنهج اإلكلينيكي يهتم بالحاالت الشعورية وا
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على الكل وهو سابق على األجزاء ونتائجها، كما يؤكد على الفهم، وهو يقوم على أساس فهم سيكولوجية 
 .ألعماق ومحاولة اكتشاف الالشعورا

 ويعد التشخيص في المنهج اإلكلينيكي أهم مشكلة تواجه الباحث اإلكلينيكي، فإن أهم األدوات المستخدمة في
 :عملية التشخيص، ما يلي

 فلتات اللسان واألفعال العارضة   -األحالم   -تاريخ الحالة   -المقابلة اإلكلينيكية   -
صالح حسن ). االختبارات اإلسقاطية مثل اختبار روشاخ واختبار تداعي الصور -  االختبارات المقننة -

  (.44 -48ص(: 1999)وهيب مجيد الكبيسي، الداهري، 
 .0392من سنة  ابتداءانتشارا واسعا " المناهج اإلسقاطية"ويعتبر انتشار 

 
 :األخصائي النفسي-4

إن تدريب األخصائي النفسي يجب أن يكتمل في مجاالت تطبيق االختبارات، والتشخيص والتعاون في العالج 
 .، واإلرشاد النفسيأو اإلرشاد النفسي، فهو يهتم بالقياس النفسي، العقلي وتشخيص الحالة أو االضطراب

حيث يستخدم األخصائي النفسي االختبارات، ويقوم بإجراء الكشوف النفسية لتساعده على دقة التشخيص، 
أي أنه يقوم بتطبيق االختبارات وتفسير نتائجها أو تأويلها، لكي يشخص قدرات الفرد . التنبؤ، االستشارة العالجية

 . يضع مقترحات عالجية العقلية أو اضطراباته االنفعالية، ومن ثم
 

 :أدوات األخصائي النفسي-5
مكاناته هي االختبارات النفسية، إضافة إلى المقابلة  من أبرز األدوات المستخدمة في التعرف على قدرات الفرد وا 

 .ودراسة الحالة
وتعتبر االختبارات النفسية من أهم األدوات في الكشف عن سلوك الفرد، أو أدائه في مواقف معينة، إذ تكشف 

.. عن قدرات الفرد الخاصة، والعوامل المؤثرة في سلوكه، باإلضافة إلى كشف مشاعر الفرد وانفعاالته واتجاهاته
الفرد ومشاعره تجاه هذا الموقف، وكذلك  وقد اعتبرت الروائز كمواقف اختبارية تساعد على مالحظة سلوك

فيصل عباس، ). طريقته في معالجة المسائل المطروحة عليه، وأسلوبه في التعاطي معها وموقفه تجاه الفاحص
 (.10 -81ص: (1991)
 

 :تعريف االختبار النفسي-1
 .إنه موقف مقنن يعرض لمشكلة معينة يطلب من الشخص المفحوص حلها -
إلظهار عينة من سلوك الفرد، وهو يقوم على أسئلة وأشياء تقدم للشخص الذي يتم موقف مقنن مصمم  -

 .فحصه
 .مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوك -
 .طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو أكثر -
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 (.181ص: (1991)كامل محمد عويضة، ). عينة ممثلة للسلوك المراد قياسه والتنبؤ به -
 

 :اتالدالالت النفسية لالختبار -1
تعتبر االختبارات أداة هامة لألخصائي النفسي التي بواسطتها ومن خاللها يتم التعرف على المفحوص وكشف 

وال بد لألخصائي النفسي التنبؤ بدالالتها النفسية عنده وعند المفحوص، من . الجوانب المختلفة في شخصيته
الموقف االختباري محكومة إلى حد كبير  فالعالقة بين الفاحص والمفحوص في. خالل عملية التفاعل بينهما

 .ببعدها الالواعي الذي يتخذ شكل النقلة أو التحويل
إذا االختبارات وسيلة هامة لتحريك عملية التفاعل الدينامي بين السيكولوجي والمفحوص، وهي أيضا وسيلة     

داة اتصال بينهما، ووسيلة هامة لتحريك عملية التفاعل الدينامي بين السيكولوجي والمفحوص، وهي أيضا أ
 .لكشف الجوانب االنفعالية

 :ومن أهم الدالالت النفسية التي ينبغي التركيز، هي
مالحظة األخصائي النفسي للجوانب النوعية في االستجابات، إذ أنها تساعد األخصائي النفسي في فهم  -

ة، االستجابات غير ومن أمثلة هذه المالحظات التباطؤ في االستجاب. دينامية شخصية المفحوص
المالئمة الدالة على سوء فهم أو اضطراب التداعي، الحاجة الملحة إلى تكرار التعليمات للحصول على 
االستجابة، العجز عن تحويل االنتباه من عمل إلى آخر، مستوى االهتمام والمثابرة في بذل الجهد، 

 .درجة االستثارة االنفعالية، تنظيم أنماط االستجابة
نبغي مالحظة سلوك المفحوص في الموقف االختباري، إن كان متوترا، قلقا، هادئا رزينا، متعاونا كذلك ي -

 ..أو عدوانيا، وكذلك قدرته على التعبير وطريقة الكالم ومعناه، واتساقه أو تشتهه
أ إليها وضعية المفحوص ومواقفه الحياتية وكيف يتصرف إزاءها، والدفاعات التي يلجوتفيد هذه المؤشرات على 

 .في المواقف المختلفة
 :أن هناك عدة عوامل هامة قد تؤثر في استجابة المفحوص، أهمها Brownويوضح براون 

 ..دفاعي سلبي، مقاوم: سلوك المفحوص إزاء االختبار -
 ..عدائي، سريع االنفعال، خجول: موقف المفحوص أثناء االختبار -
 ..متسقةسريعة، غير : استجابة وفهم المفحوص للتعليمات -
 ..قلق حركي، نرفزة، قضم أظافر: النشاط ببدء اإلجابة -
 (.41 -48ص: (1991)فيصل عباس، ).. صعوبة النطق، التأتأة، التلعثم: مشكالت الكالم -

 
 :اختبارات الشخصية اإلسقاطية-2

تطلق الطرق اإلسقاطية على عدد من الطرق التي تستعمل في قياس الشخصية أو تشخيصها، وذلك بتحليل 
: (1921)إبراهيم عصمت مطاوع، ). ما يراه الفرد، في أشياء غامضة مثل الصور أو الرسوم، أو بقع الحبر

 (.88ص
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تعتبر االختبارات اإلسقاطية كأدوات علمية تساعد على التناول الموضوعي للحياة النفسية، وما يميزها عن و 
باقي الروائز هو الغموض النسبي لمادتها المعروضة للشخص وحرية اإلجابات في حدود ما تسمح به 

مفحوص منبها يتصف حيث تقدم لل. (15ص: (8010)سي موسي، محمود بن خليفة، عبد الرحمان )التعليمة 
بالغموض في أغلب األحيان، وهذا يعطي الفرصة للمفحوص لكي يسقط مشاعره وحاجاته ومخاوفه على 

فالشخص ينظر إلى المنبه الغامض وينسج بخياله ما يمأل الثغرات لكي يزيح الغموض عن . المنبه الغامض
 (.11ص: (1991)كامل محمد عويضة، ). الموقف، وهذا الخيال هو انعكاس لشخصيته

 
 :مصطلح اإلسقاط -2-1

عندما يستخدم مصطلح إسقاط في الطرق اإلسقاطية للشخصية، فإنه يعني بعامة العملية التي تؤثر بها 
وهذه التأثيرات يمكن . خصائص الفرد، أي بنية شخصيته في كيفية إدراكه، وتنظيمه، وتفسيره لبيئته وخبراته

 .الفرد لمثيرات أو مواقف تتميز بالغموض أو الحداثة مالحظتها بدرجة أفضل وقياسها عندما يستجيب
ألول كطريقة لتقدير  Projectionمصطلح اإلسقاط  0391عام  Murrayوقد استخدم هنري موراي 

الشخصية، وصمم اختبارا لهذا الغرض، ولكن يرجع الفضل في تأكيد أهمية الطرق اإلسقاطية إلى فرانك 
Frank  االختبارات الموضوعية للشخصية بحجة أنها تستخدم في تصنيف ، فقد عارض استخدام 0393عام

األفراد، وال تعطينا معلومات مفيدة عن الفرد كإنسان متمايز، وحث على استخدام اختبارات تساعد في فهم 
 (.811ص(: 8001)صالح الدين محمود عالم، ) .أكثر وضوحا للمشاعر واألفكار الخاصة عند األفراد

 
 :االسقاطية بالطرق القياس أسس -9

 :تتمثل أسس التي يقوم عليها القياس بالطرق اإلسقاطية، فيما يلي
 التي اإلكلينيكية والممارسة النفسي التحليل من– األول المقام في - سقاطيةاإل للطرق النظري اإلطار ينبع -

 تركيز في وذلك ، االسقاطية للطرق النظرية األسس أحد الجشطلت نظرية تمثل الالشعورية العمليات تؤكد
 . الجزء إدراك على سابق األخير أن كيف و الكل، إدراك على الجشطلت

 لشخصيته  األساسية الجوانب مختلف تعكس تفسيرها و الغامضة المنبهات إدراك في الفرد طريقة أن -
 . اإلسقاط طريق عن ذلك و صراعاته و قلقه و حاجاته و النفسية ووظائفه

 ، غير متشكلة و البناء، محددة غير و غامضة منبهات ذات انهأ االسقاطية الطرق في األساسية الخاصية -
ليلى )االستجابة  في التنوع من قدر بأكبر تسمح ثم من و ، موجزة و عامة تعليمات فيها للمفحوص تقدم

 (.19ص: (ت. د)، هدى رمثان محمد العنزي، المزروع
 
 

 :خصوصية الوضعية اإلسقاطية -10
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كل التقنيات اإلسقاطية يتمثل في نوعية المادة المقدمة التي تتميز في نفس الوقت إن العنصر المشترك بين 
بالملموسية والغموض، فيما تستدعيه من تداعيات لفظية انطالقا من هذه المادة المقدمة، وفي خلق نوع من 

 .المجال العالئقي بين الفاحص والمفحوص بوجود وسيط متمثل في مادة االختبار
مة المقدمة تستدعي الخيال انطالقا من فعل الرؤية، ما يمكن من انطالق عمليات اإلدراك والعملية التعليمة العا
التقنيات اإلسقاطية إذا تسمح بدراسة نوعية العالقة مع الواقع النفسي، وفي نفس الوقت إمكانية الفرد . اإلسقاطية

أمام ضغوطات خارجية وداخلية سيظهر لنا  إدماج واقعه النفسي في نظامه الفكري، هذا األخير الذي يجد نفسه
 .إلى أي مدى وكيف ينتظم من أجل مواجهة عالمه الداخلي ومحيطه الخارجي في نفس الوقت

تجعل كل من البنية الالشعورية للمادة، حرية الوقت، واالستجابة، غموض التعليمة، وضعية التقنيات اإلسقاطية 
نما المصادر العميقة في  وضعية فراغ نسبي، فراغ يجب على الفرد ملؤه باستدعاء ليس فقط قدراته الذهنية، وا 

النفسية لدى الفرد، وخلق نوع من القلق شخصيته، هذه الوضعية الغامضة يكون لها أثر إحياء الصراعات 
والنكوص لديه، إذ أنه مثلها مثل وضعية التحليل النفسي، تؤدي التقنيات اإلسقاطية إلى نكوص على مستوى 
. الجهاز النفسي، من السيرورات الثانوية المبنية على مبدأ الواقع إلى السيرورات األولية المبنية على مبدأ اللذة

 (.11 -15ص: (8018)جياللي سليمان، )
 :فيما يليالوضعية اإلسقاطية، يمكن تلخيص خصائص عموما 

 إلى يؤدي مما االنتظام و التحديد ناقص و نسبيا متشكل غير الفرد له يستجيب الذي المثير الموقف إن -
 تقدير كيفية عن معرفة الفرد لدى تكون ال غالبا الفرد لسلوك ( المقاومة)  الشعوري التحكم من التقليل

 .باإلرادة تتأثر لن االستجابات فإن ثم من و داللتها و االستجابات
 صحيحة إجابات هناك تكون أن دون رغباته و انفعاالته و مشاعره و أفكاره عن التعبير حرية الفرد يعطى -

 . خاطئة أخرى و
  تحاول ما بقدر الشخصية منها تتألف مستقلة وحدات أو جزئية نواحي تقيس ال االسقاطية الطرق -
 . للشخصية كلية دينامية صورة رسم -
 .للشخصية  الالشعورية و المغطاة الضمنية و الكامنة الجوانب عن الكشف في فعالة االسقاطية الطرق تعد -
 . العميقة الطبقات بل ، للشخصية السطحية الجوانب االسقاطية الطرق تقيس ال  -

 
 :االسقاطية الطرق تصنيف -11
 كما أنواع خمسة إلى المفحوص من المطلوب االستجابة لنمط تبعا االسقاطية الطرق تصنيف "لندزي " اقترح
 : يلي

 
 :التداعي طريقة - أ
 أمثلتها من و، مدرك أو عبارة أو بكلمة المفحوص لها يستجيب ، حبر بقعة أو جملة أو كلمة فيها المنبه و
 .الروشاخ اختبار و الكلمات تداعي اختبار :
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 :التكوين طرق - ب
 اعتمادا قصة المفحوص يكون كأن ،معقد إنشائي بنائي معرفي نشاط من النوع هذا في االستجابة تنتج و

 تحليل على هنا االستجابات تحليل يعتمد و مصورة، قصة يكون أو (الموضوع تفهم اختبار) صورة على
 . المضمون

 :التكملة طرق - ت
 لتكملة ساكس كاختبار ا،تكملته منه ويطلب (قصة – ملةج) مكتمل غير ناقصا منبها المفحوص يعطى
 . الجمل

 :الترتيب أو االختيار طرق - ث
 ومن لها تفضيالته يحدد أو ترتيبها إعادة منه يطلب و الجمل أو كالصور المنبهات من عدد للمفحوص يقدم

 ".سوندي"اختبار و الصور تنظيم اختبار أمثلتها
 :التعبيرية الطرق - ج
 يستخدم النوع وهذا، "االسيكودرام "النفسية التمثيلية و اللعب طرق و باأللوان أو بالخطوط الرسم اختبارات مثل
 .الشخص عن التنفيس و ، التشخيص و العالج في
 

 :الخصائص السيكومترية لالختبارات اإلسقاطية -18
 :الثبات -

 .منخفض فهو الداخلي االتساق ثبات أما، بالتصحيح القائم ثبات هو االختبارت هذه في المتوفر الثبات
 :الصدق -
 استخرجت حيث االسقاطية، الطرق صدق على البرهنة في المنشورة البحوث من كثير فشل

. شكو  تساؤل محل يعد الطرق لهذه النظري و المنطقي األساس أن إلى يشير مما منخفضة، صدق معامالت
 (.88ص ، 80 -19ص : (ت. د)، هدى رمثان محمد العنزي، ليلى المزروع)
 

 :االختبارات اإلسقاطية نواعأبعض  -11
التي يتم استخدامها إما في مجال إعداد البحوث والرسائل العلمية من قبل  من االختبارات اإلسقاطية نواعهناك أ

، أو من قبل األخصائيين النفسيين خالل عملية التشخيص، ومن أهم هذه ةبالباحثين والمختصين أو الطل
 :االختبارات وأكثرها شيوعا، ما يلي

 :اختبار الروشاخ -
يعتبر هذا االختبار من االختبارات اإلسقاطية األكثر شيوعا واستعماال في علم النفس، وقد حمل اسم واضعه 

 .هيرمان روشاخ
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 الحبر لبقع الفرد إدراك يعكس حيث والشخصية، اإلدراك بين العالقة افتراض أساس على الرورشاخ اختبار يقوم 
 وخبراته الفرد بحاجات مرتبطة الستجابات بغموضها البقع استثارة خالل من وذلك السيكولوجية، وظائفه طبيعة
 تستوجب اجتماعيا   مقننة موضوعات ليست البقع أن ذلك المختلفة، للمثيرات لالستجابة المعتادة وأساليبه السابقة

 .ثقافيا   مقبولة أو محددة استجابات
 التنبؤ إلى يهدف ال كونه اإلكلينيكية االختبار قيمة من يقلل ال ذلك فإن االختبار؛ لهذا عيوب وجود من وبالرغم
 لما ظ،المالح السلوك لفهم اإلكلينيكية قيمته له كلي بشكل الفرد شخصية وصف إلى بل جزئية بطريقة بالسلوك
 تكيف تحقيق على الفرد مساعدة يعني مما عمقا ، األكثر الشخصية تمس ضرورية معلومات من للمعالج يقدمه
 .أفضل
 المفحوص اتجاه وهو االختبار، أداء عند مالحظته الفاحص على يجب هام جزء كهنا أن مالحظة ويجب كما
 التفسير أن وذلك وتعجباته، وأسئلته وتردداته تعليقاته مالحظة وكذلك المختبر، ونحو الرورشاخ تكنيك نحو

أكتوبر )راهيم مصطفى حماد، إب) .االختبار فترة خالل للمفحوص الكلي السلوك خالل من يأتي للروشاخ المبدئي
 (.08ص : (8002

 
 :(TAT)اختبار تفهم الموضوع  -

أ لدراسة دينامية الشخصية . م. في الو( 0391)في عام  Murrayاخترع هذا االختبار من طرف موراي 
 .F. Rمجموعة من الباحثين الفرنسيين قام  0311اعات التحتية لها، وفي عام ر انطالقا من الدوافع والص

Debray , Breulet, V. Shentoub, D. Lagache استعمال وتفسير اختبار تفهم الموضوع حسب  بتجديد
 (.01ص: 8010صالح معاليم، ). آفاق التحليل النفسي

ا التي تمثل الصور من مجموعة الرائز هذا ويضم  02) الغموض من نوع يشوبها حياتية مواقف في أشخاص 
 (.صورة

 يحكي موضوع الصورة، حول قصة يؤلف أن المفحوص من ويطلب ى،األخر  تلو الواحدة الصور هذه وتعرض
 أدت التي األحداث وأفكارهم، ويستعرض مشاعرهم ويصف أشخاصها، بين تربط التي العالقات نوع خاللها من
 .الصورة تظهره الذي الموقف إلى

 منذ الصورة في يحدده الذي قصته بطل مع يتوحد أو يتماهى المفحوص أن حذوه حذا ومن يامور  ويعتقد
 أن إال الفاحص على وليس .الذاتية وأفكاره مشاعره يعكس فإنه القصة تفاصيل يسرد عندما فهو ولهذا. البداية
الدين بدر ) .شخصيته ملمح أساسها على ويكون بعناية، تفاصيلها ليدرس المفحوص التي نسجها القصة إلى يعود

 (.424ص: (8001)عامود، 
 
 
 

 :(CAT)اختبار تفهم الموضوع لألطفال  -
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، وهذا االختبار هو موجه لألطفال الذين Leopold Bellakوضع هذا االختبار من طرف العالم لوبولد بيالك 
وقد استخدم . لوحات تمثل مختلف الحيوانات 02وهو يتكون من . سنوات( 21 -29)تتراوح أعمارهم بين 

يكون اإلسقاط عند األطفال أسهل عن طريق  بيالك الحيوانات بدل اإلنسان، ألنه حسب التصور الكالسيكي
  .تحريك عالم الحيوان

 LA société Québécoise des) .ويقترح بيالك فحص المحتوى الظاهر لكل لوحة وأيضا محتواها الكامن
Méthodes Projective, (S.D)). 

 
 :(La patte noire) اختبار القدم السوداء -

 والمراهقين مغامرات القدم السوداء، وهو اختبار مخصص لألطفال Louis Cormanوضع لويس كورمان 
في النسخة العربية تم استبدال الخنزير )ويظهر هذا االختبار حكاية خنزير . وحتى الكبار حسب كورمان

 LA société Québécoise). أربعة مراحل ويتكون تطبيق االختبار من. وعائلته" القدم السوداء( "بالخروف
des Méthodes Projective, (S.D)) 

وقد استوحى كورمان هذا االختبار من التحليل النفسي ويقوم على المراحل النفسية والجنسية وأركان الشخصية 
اكتشاف  ألن رمزية الحيوان تعزز اإلسقاط، كما يتيح هذا االختبار( خنزير)وتم استخدام حيوان . الثالثة

الصراعات النفسية، آليات الدفاع، المراحل النفسية، الشخصية، القدرة على التمايز والتمييز، تمثيل 
 Caroline Cliche, (08/ 02/ 2014)). سينالوالدين،الفجوة بين األجيال، الفرق بين الجن

 
 :اختبار رسم الرجل -

ي اهتمت بقياس الذكاء لدى األطفال، حيث من أشهر االختبارات الت( 0301)يعد اختبار الرجل لجودانوف 
عنصرا، حيث يتم تقديم العمر ( 10)يطلب من الطفل أن يرسم رجال ثم يتم تحليل الرسم وفقا لقائمة تتضمن 

، فأصبحت (0319)العقلي ونسبة الذكاء، إال أنه تم إدخال تعديالت على قائمة التحليل باالشتراك مع هاريس 
 .راعنص 39القائمة تحتوي على 

كما تم االستفادة منه أيضا من الناحية السيكولوجية، حيث قامت ماكوفر بتطوير اختبار رسم الرجل تحت مسمى 
. لشخصيةبهدف دراسة ا 0313وهو المعروف باختبار رسم الشخص الذي ظهر عام  اختبار رسم شكل اإلنسان

  .(12ص : (8009أفريل )عادل خضر، )
 
 
 
 

ll- الجانب التطبيقي: 
 : الدراسةمنهج  -1
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واقع استخدام الطلبة الجامعيين لالختبارات االسقاطية في البحوث  يدور حولالحالية  دراسةبما أن موضوع ال
المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم أساسا بوصف ما هو كائن وتفسيره دون  فقد تم اختيار ،األكاديمية

مع مالحظة أن الدراسة الحالية ، المراد دراستهاإحداث أي تغيير سواء بالزيادة أو النقصان في المتغيرات 
 .استطالعية دراسةهي 

 : دراسةعينة ال -2

تمثل مجموع التخصصات التي تندرج ) يدرسون في ثالث مستويات وطالبةطالبا  57 دراسةشملت عينة ال
السنة الثالثة تخصص علم النفس العيادي،  (:20تحت تخصص علم النفس العيادي في جامعة سطيف 

وقد تم أخذ ، السنة أولى ماستر تخصص عالجات نفسية، السنة الثانية ماستر تخصص عالجات نفسية
 .من المجتمع األصلي %02بنسبة من كل مستوى عينة 

 %02وتم أخذ  طالبا وطالبة،  052يبلغ عدد طلبة السنة الثالثة تخصص علم النفس عيادي  حيث -
 .طالبا وطالبة 55منهم أي 

طالبا وطالبة،  وتم أخذ  05أما بالنسبة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص عالجات نفسية فيبلغ عددهم  -
 .طالبا 05منهم أي  02%

طالبا وطالبة،  وتم أخذ  05أما بالنسبة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص عالجات نفسية فيبلغ عددهم  -
 .طالبا 05منهم أي  02%

 .قصدية، حيث تم  أخذت هذه العينة بطريقة عشوائيةوقد 
 :بحثأدوات ال  -3

محاور أساسية  20، حيث اشتملت على بغرض تغطية أهداف البحث التالياستمارة  قامت الباحثة بإعداد
يندرج تحت كل محور مجموعة من األسئلة تتعلق بمدى معرفة كما يتعلق كل محور باختبار إسقاطي، 

مدى قدرته على تطبيقه، وتفسير نتائجه، مع ذكر األسباب في حالة و ، اإلسقاطي االختبارالطالب لهذا 
عدم قدرة الطالب على تطبيق االختبار أو عدم معرفته بطريقة توضيح أسباب ، بمعنى "ال"اإلجابة بـ 

 :حيث تمثلت االختبارات اإلسقاطية التي تناولتها االستمارة فيما يلي.. تفسيره

اختبار الروشاخ، ، (TAT)، اختبار تفهم الموضوع (رسم الشخص)رسم الرجل العائلة، اختبار اختبار رسم 
 .، واختبار القدم السوداء(CAT)اختبار رسم الشجرة، اختبار تفهم الموضوع لألطفال 

في تكوينه، اإلسقاطية مدى إدراك الطالب ألهمية االختبارات بكما اشتملت االستمارة أسئلة أخرى تتعلق 
في سبيل  نتهجها، والطرق التي يدى سعيه الكتساب الخبرة الضرورية حول استخدام االختبارات اإلسقاطيةوم

 .الخ.. ذلك 
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 :عرض نتائج البحث ومناقشتها-4
 

 :قائمة المراجع
 .، القاهرة، دار المعارف(ط.د)، علم النفس وأهميته في حياتنا، (0310)إبراهيم عصمت مطاوع،  -1
، -اختبار روشاخ اإلسقاطي–مساق االختبارات النفسية ، (0221أكتوبر )إبراهيم مصطفى حماد،  -8

 .، غزة، الجامعة اإلسالمية(ط.د)
، القاهرة، الدار الدولية (20ط)، االختبارات والمقاييس النفسية، (0221)أحمد سعد جالل،  -1

 .لالستثمارات الثقافية
 .، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية(29ط)، استخبارات الشخصية، (0200)أحمد محمد عبد الخالق،  -4
، دمشق، اتحاد كتاب (ط.د)، 01علم النفس في القرن العشرين، ج، (0220)بدر الدين عامود،  -5

  .العرب
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلنتاج اإلسقاطي عند المراهق، (0200)جياللي سليمان،  -1

 .(PDF)مولود معمري، جامعة تيزي وزو، 
 . (PDF)، مجلة دراسات نفسية، القاهرة، اختبار رسم الرجل، (0223أفريل )عادل خضر،  -1
علم النفس المرضي التحليلي واإلسقاطي، ، (0202)عبد الرحمان سي موسي، محمود بن خليفة،  -2

 .عات الجامعية، الجزائر، ديوان المطبو 01ج
 .، بيروت، مؤسسة عز الدين(ط.د)، علم النفس في ميادينه وطرائقه، (0339)علي زيعور،  -9

، (20ط)، االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية، (0221)صالح الدين محمود عالم،  -10
 .عمان، دار الفكر

األردن،  ،(20ط)، معلم النفس العا، (0333)صالح حسن الداهري، وهيب مجيد الكبيسي،  -11
 .مؤسسة إربد

، "فهم الموضوع ورسم الشخص"، بعض االختبارات في علم النفس (0202)صالح معاليم،  -18
 .، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية(ط.د)، 20ج

 .، بيروت، دار الفكر العربي(20ط)، االختبارات النفسية وتقنياتها، (0331)فيصل عباس،  -11
 .بيروت، دار الكتب العلمية ،(20ط)، علم النفس رحلة في، (0331)كامل محمد عويضة،  -14
، بيروت، دار (20ط)، علم النفس بين الشخصية والفكر، (0331)كامل محمد عويضة،  -15

 .الكتب العلمية
، شخصية اختبارات لمادة تكميلي متطلب، (ت. د)ليلى المزروع، هدى رمثان محمد العنزي،  -11

 .جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، (ط.د)، وتفسيرات االختبارات تطبيق تتضمن
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 :المواقع اإللكترونية -
17- LA société Québécoise des Méthodes Projective,(S.D), CAT et La patte 

noire, 29/03/ 2015, www.psychologieprojective.com 

18- Caroline Cliche, (08/ 02/ 2014), la patte noire, ( 29/03/2015), 

www.prezi.com 

 

http://www.psychologieprojective/
http://www.prezi.com/


 

 :استمارة المشاركة في اليوم الدراسي
 

 المدرسية والمهنية و استخدام االختبارات النفسية إشكالية
 -الواقع والتحديات-

 
 مع كامل المداخلة  إرسالها، ملئ االستمارة التالية و  اليوم الدراسييتعين على الراغبين في المشاركة بأعمالهم في 

 .سفلاألالمدون في االلكتروني على البريد 
 

 صالح نويوة  .واللقب االسم

 دكتوراه  .العلمية الدرجة
 2جامعة سطيف  .األصلية المؤسسة

 الهاتف أو رقم
 الفاكس

6662602070 

 salahnouioua@gmail.com اإللكتروني البريد

 البحث محور
 المؤسسات في مجال والمهنية والمدرسية النفسية االختبارات استخدام وتحديات واقع
 .واالقتصادية والتربوية فسيةالن

   تطويرها الجزائر و أفاقب التوجيه المدرسي و المهنياختبارات الميول بمنظومة  تطبيق واقع البحث عنوان

 
 البحث ملخص
 
 
 
 

لقد وجد النظام التربوي الجزائري نفسه منذ عدة سنوات في مواجهـة إشكاليـة االستجابة لطموحات 
إننا نشهد خروج .ت االقتصادية و االجتماعية للبالد من جهة أخرى الشباب من جهة و للحاجـا

فالشباب ال يتفطن لمستقبله إال عند إقصائه من النظام . أعداد هائلة من التالميذ دون مؤهل 
إنه يلجأ عموما إلى . ليختـار في األخير مسارا ... فيبدأ بالبحث عن المساعدة و اإلرشاد . التربوي 

لهذا . الذي لم يسبق له ربما أن فكر فيه إطالقا وال يستجيب دائما الختياره الحقيقي التكوين المهني 
و هكذا فإننا نواجه . يغادر معظم الشباب  مرة أخرى التكوين بعد إدراكهم بأنهم لم يحسنوا االختيار 

 .   أشكاال جديدة من التسرب
عمليات التي يقدم عليها التلميذ في و بما أن عملية اختيار مسار دراسي أو مهني يعد من أصعب ال

و عليه فإن .أصبح من الضروري إيجاد آليات جديدة لمساعدة التلميذ في عملية االختيار , حياته
مسؤول و ,المقاربة التربوية في التوجيه تهدف إلى إكساب الفرد الكفايات الالزمة التخاذ قرار سليم 

 سعت وزارتي التربية الوطنيةو هكذا .واقعي
التكوين و التعليم المهنيين إلى توظيف فئة مستشاري التوجيه لتقديم خدمات متخصصة في  و 

التسرب )بهدف القضاء على الخروج المبكر دون مؤهل مهني , مجال التوجيه المدرسي و المهني
 (.من التربية و التكوين 



من بين التطورات التي إن التقدم التكنولوجي له أثر كبير على ميدان القياس النفسي و التربوي ف
حيث يالحظ أن هناك تزايد في ,تركها التقدم التكنولوجي استخدام الحاسوب في القياس و التقويم 

حيث . اإلقبال على توظيف التكنولوجيات الحديثة ألغراض حوسبة االختبارات النفسية و التربوية
 أصبحت اختبارات الميول الدراسية 

رونية من الممارسات الشائعة و المستخدمة في العديد من البلدان  و المهنية المحوسبة أو االلكت
إن . على نطاق واسع  في مجال التربية عامة  و التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني خاصة 

تزويد التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني باالختبارات المحوسبة أو االلكترونية يساعد األفراد 
ط قدراتهم واستعدادهم بل أيضا ميولهم و اتجاهاتهم و مواءمتها مع على اكتشاف  ليس فق

 .التخصصات التي تناسبهم في بناء مشروعهم الدراسي و المهني 
 :تنقسم هذه المداخلة إلى 

 الميول مجال في المستخدمة المقننة المقاييس أهم , مدخل مفاهيمي  حول الميول المهنية   -
  المهنية
نظرية األنماط المهنية لجون هوالندو ذلك و التركيز على   المهنية الميول اكتشاف أهمية
تعتمد هذه البرمجّية ( اختبار الميول المهنية المحوسبة )  IPH RIASECبرمجية  -ألن 

 . باألساس على اختبار التعداد الشخصي لهوالند
 .واقع استخدام اختبارات الميول المهنية في نظام التوجيه الجزائري الحالي   -
 (.نموذج عن اختبار الميول المهنية المحوسبة )افاق تطوير استخدام االختبارات  -

 
 

 المفتاحية الكلمات
 

, الميول المهنية , التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني , اختبارات الميول الدراسية و المهنية
 نظريات اإلرشاد المهني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  ني إلى العنوان اآلتيترسل المداخالت كاملة عن طريق البريد اإللكترو 
yousfihad@yahoo.fr 

mailto:yousfihad@yahoo.fr


 

 :استمارة المشاركة في اليوم الدراسي
 

 استخدام االختبارات النفسيةوالمدرسية والمهنية إشكالية
 -الواقع والتحديات-

 
إرسالها مع كامل ، ملئ االستمارة التالية و  راسياليوم الديتعين على الراغبين في المشاركة بأعمالهم في 

 .األسفلالمدون في االلكتروني على البريد المداخلة
 

 لزهر          مذكور  .واللقب االسم
  التقييم و اإلدماج المهني, مستشار التوجيه  -ماستر   .ةالدرجة العلمي

 ل  عين أزا -مركز التكوين المهني والتمهين  .ةالمؤسسة األصلي
أو  الهاتف رقم

 الفاكس
 

07.74.56.26.36 
1...4..9..30 

 البريداإللكتروني
 medkour.lazhar@yahoo.fr    - lazmedkour@gmail.com 

 محورالبحث
 

 النفسية المؤسسات في مجال والمهنية والمدرسية النفسية االختبارات استخدام وتحديات واقع
  .واالقتصادية والتربوية

   تطويرها الجزائر و أفاقب التوجيه المدرسي و المهنياختبارات الميول بمنظومة  تطبيق واقع البحث عنوان

 
 البحث ملخص
 
 
 
 

لقد وجد النظام التربوي الجزائري نفسه منذ عدة سنوات في مواجهـة إشكاليـة االستجابة لطموحات 
إننا نشهد خروج .أخرى الشباب من جهة و للحاجـات االقتصادية و االجتماعية للبالد من جهة 

فالشباب ال يتفطن لمستقبله إال عند إقصائه من النظام . أعداد هائلة من التالميذ دون مؤهل 
إنه يلجأ عموما إلى . ليختـار في األخير مسارا ... فيبدأ بالبحث عن المساعدة و اإلرشاد . التربوي 

لهذا . ال يستجيب دائما الختياره الحقيقي التكوين المهني الذي لم يسبق له ربما أن فكر فيه إطالقا و 
و هكذا فإننا نواجه . يغادر معظم الشباب  مرة أخرى التكوين بعد إدراكهم بأنهم لم يحسنوا االختيار 

 .   أشكاال جديدة من التسرب
و بما أن عملية اختيار مسار دراسي أو مهني يعد من أصعب العمليات التي يقدم عليها التلميذ في 

و عليه فإن .أصبح من الضروري إيجاد آليات جديدة لمساعدة التلميذ في عملية االختيار  ,حياته
مسؤول و ,المقاربة التربوية في التوجيه تهدف إلى إكساب الفرد الكفايات الالزمة التخاذ قرار سليم 

 سعت وزارتي التربية الوطنيةو هكذا .واقعي
ة مستشاري التوجيه لتقديم خدمات متخصصة في و التكوين و التعليم المهنيين إلى توظيف فئ 

التسرب )بهدف القضاء على الخروج المبكر دون مؤهل مهني , مجال التوجيه المدرسي و المهني



 (.من التربية و التكوين 
إن التقدم التكنولوجي له أثر كبير على ميدان القياس النفسي و التربوي فمن بين التطورات التي 

حيث يالحظ أن هناك تزايد في ,لوجي استخدام الحاسوب في القياس و التقويم تركها التقدم التكنو 
حيث . اإلقبال على توظيف التكنولوجيات الحديثة ألغراض حوسبة االختبارات النفسية و التربوية

 أصبحت اختبارات الميول الدراسية 
ي العديد من البلدان  و المهنية المحوسبة أو االلكترونية من الممارسات الشائعة و المستخدمة ف

إن . على نطاق واسع  في مجال التربية عامة  و التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني خاصة 
تزويد التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني باالختبارات المحوسبة أو االلكترونية يساعد األفراد 

جاهاتهم و مواءمتها مع على اكتشاف  ليس فقط قدراتهم واستعدادهم بل أيضا ميولهم و ات
 .التخصصات التي تناسبهم في بناء مشروعهم الدراسي و المهني 

 :تنقسم هذه المداخلة إلى 
 الميول مجال في المستخدمة المقننة المقاييس أهم , مدخل مفاهيمي  حول الميول المهنية   -

  المهنية
هنية لجون هوالندو ذلك نظرية األنماط المو التركيز على   المهنية الميول اكتشاف أهمية
تعتمد هذه البرمجّية ( اختبار الميول المهنية المحوسبة )  IPH RIASECبرمجية  -ألن 

 . باألساس على اختبار التعداد الشخصي لهوالند
 .واقع استخدام اختبارات الميول المهنية في نظام التوجيه الجزائري الحالي   -
 (.اختبار الميول المهنية المحوسبة  نموذج عن)افاق تطوير استخدام االختبارات  -

 
 

 المفتاحية الكلمات
 

, الميول المهنية , التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني , اختبارات الميول الدراسية و المهنية
 نظريات اإلرشاد المهني
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 :عنوان المداخلة
   تطويرها و أفاقالجزائر ب التوجيه المدرسي و المهنياختبارات الميول بمنظومة  تطبيق واقع

 :المحورالثاني
 ةنماذج من االختبارات النفسية والتربوية الحديث

 :من إعــداد 
      يوةصالح نو : اسم المشارك ولقبه -
 مذكور لزهر     : اسم المشارك ولقبه -
 

لقد وجد النظام التربوي الجزائري نفسه منذ عدة سنوات في مواجهـة إشكاليـة االستجابة لطموحات الشباب من :ملخص 
هل إننا نشهد خروج أعداد هائلة من التالميذ دون مؤ . من جهة أخرى جهة و للحاجـات االقتصادية و االجتماعية للبالد

ليختـار ... فيبدأ بالبحث عن المساعدة و اإلرشاد . فالشباب ال يتفطن لمستقبله إال عند إقصائه من النظام التربوي . 
إنه يلجأ عموما إلى التكوين المهني الذي لم يسبق له ربما أن فكر فيه إطالقا وال يستجيب دائما . في األخير مسارا 
و هكذا فإننا . التكوين بعد إدراكهم بأنهم لم يحسنوا االختيار مرة أخرى  الشباب لهذا يغادر معظم . الختياره الحقيقي 

 .   نواجه أشكاال جديدة من التسرب
أصبح من , و بما أن عملية اختيار مسار دراسي أو مهني يعد من أصعب العمليات التي يقدم عليها التلميذ في حياته

و عليه فإن المقاربة التربوية في التوجيه تهدف إلى .في عملية االختيار الضروري إيجاد آليات جديدة لمساعدة التلميذ 
 سعت وزارتي التربية الوطنيةو هكذا .مسؤول و واقعي,إكساب الفرد الكفايات الالزمة التخاذ قرار سليم 

يه المدرسي و التكوين و التعليم المهنيين إلى توظيف فئة مستشاري التوجيه لتقديم خدمات متخصصة في مجال التوج 
 (.التسرب من التربية و التكوين )القضاء على الخروج المبكر دون مؤهل مهني  بهدف, و المهني

التطورات التي تركها التقدم من بين إن التقدم التكنولوجي له أثر كبير على ميدان القياس النفسي و التربوي ف
أن هناك تزايد في اإلقبال على توظيف التكنولوجيات  حيث يالحظ,التكنولوجي استخدام الحاسوب في القياس و التقويم 

 حيث أصبحت اختبارات الميول الدراسية  .الحديثة ألغراض حوسبة االختبارات النفسية و التربوية
على نطاق واسع  في  في العديد من البلدان  و المهنية المحوسبة أو االلكترونية من الممارسات الشائعة و المستخدمة

إن تزويد التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و . و التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني خاصة   عامة مجال التربية
 استعدادهم بل أيضاقدراتهم و ليس فقط  االختبارات المحوسبة أو االلكترونية يساعد األفراد على اكتشاف بالمهني 

 .مشروعهم الدراسي و المهني  ميولهم و اتجاهاتهم و مواءمتها مع التخصصات التي تناسبهم في بناء
 :تنقسم هذه المداخلة إلى 

  المهنية الميول مجال في المستخدمة المقننة المقاييس أهم , حول الميول المهنية  مدخل مفاهيمي   -
 و ذلك ألن نظرية األنماط المهنية لجون هوالندو التركيز على   المهنية الميول اكتشاف أهمية

تعتمد هذه البرمجّية باألساس على اختبار ( المحوسبة  تبار الميول المهنيةاخ)  IPH RIASECبرمجية  -
  .التعداد الشخصي لهوالند

 . واقع استخدام اختبارات الميول المهنية في نظام التوجيه الجزائري الحالي  -
 (.المحوسبة  ذج عن اختبار الميول المهنيةو نم) افاق تطوير استخدام االختبارات -

 



I.   مدخل مفاهيمي: 
 :تعريف الميول  -1

بأنه نزعة سلوكية عامة لدى الفرد تجعله ينجذب نحو فئة معينة من فئات النشاط و هذا يعني :" يعرف جيلفورد الميل 
 (1".)كما يدل على أن هناك شيئا ما له قيمة هامة يجذب المرء إليه ,أن الميل عبارة عن سمة عامة 

  .الفرد لكسب رزقه يتخذه معين مهني بنشاط تتعلق التي القبول استجابات مجموعة وهي :المهنية الميول -2
 دلت كما واستقرارا، ثباتا أكثر بأنها العامة الميول عن تمتاز المهنية أن الميول إلى Strong )سترونغ )أشار و قد
 في يعملون نالذي األفراد عن يميزهم اتفاقا في ميولهم يتفقون المهن من مهنة في يعملون الذين أن إلى دراساته نتائج
  (2).أخرى مهن

أحب  إن الفرد ن إ حيث ي المهن واالختيار التدريب في أهمية ذا مكونا الميول قياس عملية تعتبر:الميول قياس -3
ذا ، معينة مهنة في الناجحون األفراد يحبها التي األشياء يعمل أن  األفراد يكره هؤالء التي باألشياء يقوم أن كره وا 

    (3).كبيرين فعالية ونجاحا فيه ويظهر المهني المجال هذا في بارتياح سيشعر فإنه ها،ب القيام على ذواتهم
 :الممارسين لعملية االرشاد و التوجيه  -4
هو شخص متخصص في العملية التربوية يعمل مع  :(وزارة التربية الوطنية )مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي-أ

هم في اختيار المواد التعليمية و طرق التعلم المناسبة و هو بشكل عام التالميذ فرادى أو كمجموعات حيث يساعد
 (.4)يساعد المتعلم على بلوغ األهداف المحددة 

 (5. )إجراء استبيان الميول و االهتمامات على تالميذ الثانوية ثم تستغل وتشرح نتائجها للتالميذ و األساتذة 
ثر من مجال من المجاالت ذات العالقة بالتوجيه ألن نشاطه يندرج أك تؤهله مهامه للتدخل على أكثر من مستوى وفي
 .ضمن نشاطات الفريق التربوي التابع للمؤسسة

التقييم ,يعتبر مستشار التوجيه :  (وزارة التكوين و التعليم المهنيين) التقييم و اإلدماج المهني,مستشار التوجيه  - ب
 : و هو المسؤول على, ليم المهنيين و اإلدماج المهني أحد موظفي قطاع التكوين و التع

 .تخطيط أنشطة المؤسسة في مجال اإلعالم و التوجيه -
  الجسمانية يطابق قدراتهم الذي التكوين إلى توجيههم قصد تقنية للمترشحين نفسية تنظيم اختبارات في المشاركة -

 .والذهنية
 (6.)ومؤهالتهم الذهنية  قدراتهم  حسب وينتك إلى توجيه المترشحين  أجل من المهني للتقييم  القيام بمقابالت -
 .مركز التكوين المهني أومعهد وطني متخصص في التكوين المهني أومعهد التعليم المهني :يمارس عمله في  
  

 :توجد عدة نظريات في هذا المجال مثل : نظريات اإلرشاد المهني  -5
  نظرية بارسونزParsons . 

                                                           
1
 979ص . 7991عمان ,دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع , الطبعة األولى , القياس و التقويم رؤية جديدة ,عبد القادر كراجة  - 

 رسالة ماجستير , الميول المهنية و القيم و عالقتها بتصورات المستقبل لدى طلبة كلية مجتمع عزة بوكالة الغوث الدولية ,وائل محمود عياد  - 2

 71صفلسطين   -ة االزهر بغزةجامع 9177
3
جمعي يستندان لنظريتي هوالند و سوبر في تحسين مستوى اتخاذ القرار المهني لطالب التعليم  فعالية برنامج إرشادي,سيف بن سالم بن خلفان العزيزي  - 

 29صجامعة نزوى سلطنة عمان   1122رسالة ماجستير  األساسي 
 111ص  1991 1دار املعرفة ط/ معجم املصطلحات الرتبوية يف املناهج و طرق التدريس/ علي اجلمل  –أمحد حسني اللقاين - 4
 .و املتعلق بتعيني مستشاري التوجيه يف الثانويات  1991سبتمرب  11املؤرخ يف  919املنشور  - 5
 فني املنتمني لألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم املهنينياملتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظ 9999فيفري  99املؤرخ يف  99/91:املرسوم التنفيذي رقم - 6



  نظرية وليمسون وآخرونWilliamson etal. 
  نظرية سوبرSuper. 
  نظرية جينزبيرغ وزمالئهGinzberg. 
  نظرية آن روAnn Roe.  
 النظرية االجتماعية لالختيار المهني. 
 نظرية جيالتGelatt(.7) 

ألنها تعتبر إطار نظري لبعض المقاييس التي سوف يأتي  Holandلكن سوف نركز على نظرية نظرية هوالند 
 .عرضها الحقا 
  (م0409-0490)في مقاطعة كلير بأيرلندا ولد هوالند، جون فيليب :أو السمات المهنية لجون هوالندنظرية األنماط 

م إلى الواليات المتحدة حيث استقر  .043وانتقل هوالند عام . م0431م و04.4قام بالتدريس في أيرلندا بين عامي 
اخترع الغواصات حيث قدم خططه األولى إلنتاج في باترسون بوالية نيوجيرسي واشتغل بالتدريس، وأسند إليه كأول من 

ولكن جمعية فينيان بالتي التي كانت تضم . م، إال أنها لم تلق قبوالا .043الغواصة إلى بحرية الواليات المتحدة عام 
. المجموعة من الوطنيين األيرلنديين في الواليات المتحدة أبدت اهتمامها باالختراع وساندت تجارب هوالند وأمدته بالم

 .كما يعتبر صاحب النظرية التي تؤكد على أهمية التوافق ما بين السمات الشخصية والميول المهنية
اختيار اإلنسان لمهنة يكون نتاج الوراثة وعدد غير قليل من عوامل البيئة والثقافة والقوى  إن نظرية هوالند تفترض أن

 .اعية و الثقافية والبيئة الطبيعيةالشخصية بما في ذلك الزمالء والوالدين و الطبقة االجتم
يفترض هوالند إلى أنه يمكن تصنيف األشخاص على أساس مقدار تشابه سماتهم الشخصية إلى عدة أنماط كما أنه  

 يمكن تصنيف البيئات التي يعيشون فيها إلى عدة أصناف على أساس تشابه هذه البيئات بعضها 
مع أنماط البيئة التي تشبهها يؤدي إلى االستقرار المهني والنفسي مع بعض ،وأن المزاوجة بين أنماط الشخصية 

ومن هنا أقترح هوالند ستة سمات شخصية تقابلها ستة بيئات مهنية يتكيف فيها الفرد . والتحصيل واالنجاز واإلبداع 
 .ويميل إليها

 
 (8)شكل يوضح تصنيف هوالند للميول المهنية 

 :األفكار الرئيسية في نظرية هوالند
                                                           

 page_23.html-http://umhamzah2002.blogspot.com/p/blog نظريات اإلرشاد المهني -7 
 

 191ص  9999دار الفكر العريب القاهرة ,الطبعة األوىل , أساسياته و تطبيقاته و توجهاته املعاصرة,النفسي القياس و التقومي الرتبوي و ,صالح الدين حممود عالم  - 8
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 :األفراد يتجهون نحو المهن التي -1
 . تسمح لهم بممارسة مهاراتهم وقدراتهم التي يتميزون بها  - 
  .تعبر عن اتجاهاتهم وقيمهم- 
 .  تلبي حاجاتهم الشخصية وتولد لديهم الشعور بالرضا - 
 . تعبر عن مدى إلمامهم ومعرفتهم بذاتهم-   
  .معرفة الوظيفة ومتطلباتها -معرفة الذات   -: تعتمد على الدقة في اختيار الوظيفة -2
  .متطلبات البيئة المهنية عند االختيار المهني تطابق وانسجام بين القدرات الشخصية للفرد مع   -
 :العالقة بين األنماط الشخصية 
    .بعضها متشابه سيكولوجيا -
 .يمكن الجمع بين صفات أكثر من بيئة أو سمة في آن واحد  -
 .  بعضها أكثر تشابها يئات القريبة منالب-  
 .   األنماط البعيدة عن بعضها  تكون على النقيض-

 :تطبيقات نظرية هوالند في اإلرشاد
تشمل عينات وتوسعت لالموهبة ، و  لقد توسعت بحوث وتطبيقات نظرية هوالند لتشمل مستويات مختلفة من األعمال. 0

 . لى مجتمع الطلبةمختلفة من األشخاص بعد أن كانت تقتصر ع
 .يمكن االستفادة من نظرية هوالند في عملية اإلرشاد. 1
 .تدعو للتعرف على الخصائص المتمثلة في المؤسسة التعليمية. .
 .يمكن االستفادة منها في معرفة خلفية المسترشد. 9
 

 :سداسي هوالند
 
 
 
 

 :تقييم النظرية
 : الجوانب اإليجابية للنظرية 

 .عن طريق هذه النظرية التنبؤ باختيار الطالب المهني، وبعض صفاته الشخصية يستطيع الباحث. 0
 .الكثير من الصفات التي توقع هوالند وجودها في األنماط ثبت وجودها .1
  .هذه النظرية تعطي مفهوم االختيار المهني بأوسع أشكاله. .
 .والمعتقدات والطموحات التي يحددونها ألبنائهم التوجهيات الشخصية مرتبطة بأنماط عائلية خاصة، وبسلوك اآلباء. 9
 

 :أوجه القصور في النظرية



أن الخوص البيئية والفردية ليست متنوعة فقط ولكنها عرضة للتغير و يعتقد هوالند أن التغير من نقاط الضعف . 1
 .الكبرى في نظريته 

وامل أخرى لها أهميتها في االختيار المهني مثل يركز هوالند على الذكاء و التقييم الذاتي في نظريته ولم يوضح ع. 1
 .الوضع االجتماعي ،الوضع االقتصادي و التنشئة االجتماعية : 
لم تهتم هذه النظرية بعملية تطور الشخصية ونموها ودور ذلك في االختيار المهني وهذا مأخذ خطير ألن فهم نمو . .

 .الشخصية مهم  لفهم تطور المهنة 
لنظرية الكثير من االقتراحات العلمية لمعالجة مشكالت االختيار المهني أو تعريف أهداف إرشادية لم تقدم هذه ا. 9

 (9). مهنية مرتبطة بهذه المشكالت
 
 :المهنية الميول مجال في المستخدمة المقننة المقاييس أهم -8
 مقياسين تم اختيارها من فقرات: فقرة (  .1.) حيث يتكون من  ( :  Strongسترونج ) مقياس  -1

اختيار المهن ، و الموضوعات الدراسية ، و النشاطات التي : منفصلين و تشتمل على المقاييس الفرعية التالية 
 يمارسها الشخص ، و الهوايات و مجاالت التسلية ، و اختيار نوعية الناس الذين يرغبون في العمل 

 من المقياس على المقاييس غير المهنيةمعهم ، و المفاضلة بين نشاطين ، و الصفات الشخصية ، كما تض
 .كمقياس نضج الميل و مقياس الذكورة و اأنوثة و مقياس المستوى المهني ، و مقياس التحصيل األكاديمي 

   

عنصرا يحدد المفحوص فيه (  1..) و يتكون هذا االختبار من  :و آخرين (   Guilfordجيلفورد ، ) اختبار  -2
الميل : و يفحص هذا االختبار تسعة ميول هي . ة أو مهنة معا أو ال يرغب فيه إطالقا إن كان يعتبر كل واحد كهواي

الفني ، و الميل العلمي ، و الميل الميكانيكي ، و الميل الخلوي ، و الميل القيادي ، و الميل االجتماعي ، و الميل 
 . المكتبي ، و الميل للخدمة االجتماعية 

يرى هوال ند أنه يمكن النظر إلى الميول المهنية على أنها تعبر عن شخصية  ( : Hollandهوال ند ) مقياس  -3
نظريته في (  Hollandهوال ند )الفرد ، أي أن هناك عالقة تبادلية بين خصائص الشخصية ، و الميول ، و قد بني 

 أنماط الشخصية المهنية على قاعدة أساسية و هي أن اختيار الفرد لمهنة معينة 
 أن هناك عالقة (  Hollandهوال ند )فيها يعتمد على مالئمة تلك المهنة لشخصيته و يبين و استمراره 

الشخصية و المهنة و أن الميول المهنية للفرد ما هي إال أحد مظاهر الشخصية و أن كل فرد يشبه واحدا من أنماط 
تتطابق مع هذا النمط و أن كال من أساسية للشخصية و كلما زاد التشابه بين الفرد و نمط الشخصية كانت تصرفاته 

أن االختيار المهني يعبر عن (  Hollandهوال ند )الوراثة و البيئة لهما دور فعال في تكوين هذا النمط  ، و يذكر 
  .السمات الشخصية للفرد باإلضافة إلى ميوله و قدراته و استعداداته 

في اختيار و ( سترونج ) تلفا ، بل مضادا لمنهج هذا االختيار و أتبع منهجا مخ (  Kuderكيودر ، ) مقياس  -4
لقد كان هدفه الرئيسي هو بيان الميل النسبي في عدد صغير من المجاالت الواسعة و . تصحيح عناصر االختبار 

 .ليس في مهن بذاتها و قد صيغت عباراته أصال بناءا على أساس صدق المحتوى 
: األفراد بميول أولئك الذين يعملون في مهن خاصة مثل مهن  يستعمل هذا المقياس لمقارنة :مقياس مينوستا  -5

الفران ، و النجار ، و الكهربائي ، و قد صمم هذا المقياس ليقاس ميول الراغبين في االشتغال بالحرف المهنية 
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. المهنية  المختلفة و ميول الدارسين لمرحلة ما قبل الجامعة أو ميول الملتحقين بالمدارس الصناعية و مراكز التدريب
 :و تقوم مقاييس الميول المقننة على عدة افتراضات منها 

بالنسبة للنشاطات و ( أحب ، حيادي ، ال أحب : ) يمكن أن تعطى للشخص استجابات ثابتة لدرجة الميول مثل  -0
 .المهن المألوفة 

 نية غير المألوفة يمكن استعمال فقرات الميول نحو النشاطات و المهن المألوفة للتعرف على الميول المه -1
 .فقرات الميول يجب أن تميز بين ذوي الميول المتشابهة و أولئك الذين لديهم ميول مختلفة  -.
 المجموعات التي لها ميول متشابهة تكون لها تقديرات متشابهة على استجابات لفقرات المقياس  -9
  (10)قية تعتمد فقرات المقاييس على ثقافة المجتمع و خاصة في حالة وجود أقليات عر  -.
 

 :منها نذكر كثيرة فوائد لها:   المهنية الميول اكتشاف أهمية  -4  
  :التعليمية الفوائد .1

  .العلمي التحصيل تحسين .أ
  .التعليم في ومشاركته الطالب إعداد تحسين .ب
 .الطلبة ألداء معدالت أعلى تحقيق .ج 

 :االجتماعية الفوائد .2
 .الوظيفي واالرتياح واألداء العمل مستويات تحسين .أ

 .كاالكتئاب النفسية واألمراض البطالة معدل خفض .ب
 .المجتمع في العنف أعمال خفض .ج

 :االقتصادية الفوائد .3
 .للمجتمع القومي الدخل تحسين .ب   .التعليم تكاليف من القصوى االستفادة .أ
 .يناسبه فيما يعمل كال ألن العمال إنتاجية زيادة .ج 
 يسلك ألن الفرد دافعا يدفع كونها حيث من الفرد حياة في هاما دورا تلعب المهنية الميول أن ا هن لتأكيدا من بد وال

 (11.)أو العمل  النشاط هذا نتاج في إيجابا يؤثر مما وقصد رغبة عن معين نشاط باتجاه
 :استخدامات استبيانات الميول في أغراض التوجيه التربوي و المهني -11

فإرشاد أو توجيه الفرد إلى الدراسة أو المهنة , التربوي و المهني  اإلرشادنات الميول بكثرة في التوجيه و تستخدم استبيا
ولكن بإمكانها تزويد القائمين على التوجيه , يتطلب بيانات متعددة المناسبة ال يعتمد على استبيانات الميول وحدها بل 

بذلك فهي ليست المحك األساسي إلى توجيه الفرد إلى تخصص  و. و اإلرشاد بتفضيالته األكاديمية و المهنية 
أكاديمي معين أو مهنة بل يجب عند تفسير نتائج الميول في إطار معلومات متكاملة عن قدرات الفرد و استعداداته و 

    (12).دافعيته و تحصيله و سمات شخصيته 

                                                           
 رسالة ماجستير , الميول المهنية و القيم و عالقتها بتصورات المستقبل لدى طلبة كلية مجتمع عزة بوكالة الغوث الدولية ,وائل محمود عياد  - 10

  23و 22فلسطين  ص -جامعة األزهر بغزة 9177      
  

11
نظريتي هوالند و سوبر في تحسين مستوى اتخاذ القرار المهني لطالب التعليم جمعي يستندان ل فعالية برنامج إرشادي,سيف بن سالم بن خلفان العزيزي  - 

 12ص جامعة نزوى سلطنة عمان   1122رسالة ماجستير  األساسي 

 0222ربي القاهرة دار الفكر الع, الطبعة األولى ,أساسياته و تطبيقاته و توجهاته المعاصرة,القياس و التقويم التربوي و النفسي ,صالح الدين محمود عالم  - 12

 225-220ص 
  



 
II.  في الجزائر يتم تداول مصطلحي الميول واالهتمامات أنه  تجدر االشارة في البداية: في الجزائرالميول قياس واقع

 (.  دون االهتمام بإمكانية وجود اختالفات أو حدود بين المفهومين)مقترنين يبعضهما البعض للداللة على نفس السمة 
مة يعد استبيان الميول و االهتمامات الموجه لتالميذ الجذعين المشتركين أداة ها:استبيان الميول و االهتمامات -

تساعد مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني على التعرف على قدرات التلميذ و استعداداته من أجل مرافقته 
و تم تعجيل جوانب عديدة من هذه األداة بحيث يجب تنصيبها حسب كل . أثناء بنائه لمشروعه المدرسي و المهني 

ضع رزنامة محددة الستغالل إجابات التالميذ و تفعيل  جذع مشترك خالل الفصل األول من كل سنة دراسية مع و
 (13.)الجوانب المستخلصة في عمليتي المرافقة و اإلرشاد المدرسي و المهني 

استبيان الميول و االهتمامات الذي يهدف إلى الحصول على :  بطاقة فنية حول استبيان الميول و االهتمامات 
ع مساعدتهم على تصور مشروعهم المستقبلي و التحمل قدر المستطاع مشاكل التوجيه الفعال للتلميذ مدرسيا ومهنيا م

 .قد تعرقل مسارهم الدراسي
هو التعرف على اهتمامات و دوافع التالميذ المدرسية و المهنية وعلى مشاكلهم المختلفة و حاجة اإلعالم :الهدف العام

 .لديهم
 .سيمدى تكيف التالميذ مع المحيط المدر  -:األهداف الخاصة

 .توعية و إرشاد التالميذ بكفاءتهم و قدراتهم الدراسية والبيولوجية -
 .التعرف على الميول المهنية لدى التالميذ -
 .التعرف على التالميذ الذين يعانون مشاكل دراسية، نفسية و اجتماعية -
 (14) .عالميتحديد المستوى اإلعالمي لدى التالميذ إلدراك النقائص اإلعالمية و مدى رصيده اإل -

 

 

 

 

 

 (نموذج استبيان الميول و االهتمامات) 
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III. تطوير قياس الميول في الجزائر أفاق: 

وعلم النفس أحد تلك العلوم ,تطبيقات مهمة في مختلف العلوم الطبيعية منها واإلنسانية  للحاسب:حوسبة االختبارات 
و التحكم في األجهزة العلمية ,و الضبط التجريبي ,انات التي استفادت من تطبيقاته في مجاالت عديدة منها تحليل البي

و من خالل تلك االستعماالت كان القياس النفسي هو المجال األرحب لتطبيقات .و المساعدة في المقابلة اإلرشادية 
ت أو االختبارا)وذلك من خالل تحويل العديد من اختبارات الورقة و القلم الى اختبارات تدار بالحاسب ,الحاسب 
حيث كان الحاسب يقوم بتقديم التعليمات و الفقرات و البدائل و من ثم التصحيح و تحليل النتائج و تقديم ( المحوسبة 
 . و هذا ما يمكن تسميته بحوسبة االختبارات النفسية ,البروفيل 

 :  ايجابيات االختبارات المحوسبة 
 .راد و تصنيفهم الحاجة إلى طريقة أكثر فعالية و موضوعية في انتقاء اإلف .0
 .التطور الكبير في التكنولوجيا  .1
 .انتشار الخدمات النفسية و االجتماعية  ..
 محاولة عالج بعض عيوب الطريقة الورقية و التي من بينها استغراق وقت طويل في اإلعداد و التطبيق  .9
 و عدم قدرتها, التصحيح و عدم قدرتها على التمييز بين اإلفراد الذين يقعون في طرفي القدرة المقاسة ..
 و احتمالية الخطأ في التصحيح و التكاليف( القدرة الميكانيكية مثال )على قياس بعض القدرات الخاصة  ..

 .الباهضة في تغيير المواد المطبوعة و تبديلها 
 مثل الزمن الذي يستغرقه المفحوص لإلجابة عن,إمكانية تسجيل االستجابات المصاحبة لعملية القياس  .3

 .دد مرات تغيير اإلجابة و غيرها كل فقرة و ع
  .يمكن إعطاءه تغذية راجعة عن أدائه في كل فقرة وعن الوقت المتبقي والفقرات التي لم يجب عنها  .4
 باستطاعة الحاسب تقديم تقرير حول أداء المفحوص أو شخصيته و تمديد جوانب القوة و جوانب  .4

 .الضعف فيها 
 شكال تثير دافعية المستجيب و تحثه على مواصلة اإلجابة دون اإلثارة و التشويق باستعمال ألوان و أ .01

 .الشعور بالملل 
 .مرونة عالية في تعديل االختبار و إعادة صياغة األسئلة  .00
 ( 15. )يساعد في مسألة التقويم الذاتي للمفحوص دون الحاجة للرجوع للباحث  .01

 
 ذج عن اختبارات الميول المهنيةو نم

 
هي برمجّية تهدف إلى المساعدة على االختيار وتسمح بتحديد الملمح الشخصي :   IPH RIASECبرمجية  -1 -0

تعتمد هذه البرمجّية باألساس على .للتلميذ ومعرفة أّي الشعب الجامعّية ومجاالت العمل المهنّية األنسب إلى شخصّيته
 (.16)اختبار التعداد الشخصي لهوالند 
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 IPH RIASEC  http://dalilsud.blogspot.com/p/blog-page_29.htmlبرمجية  - 



 التوجيه اختيار في األساسية المعالم تحديد على يساعدك بحيث مجديا، الشخصي التعداد الختبار إجراؤك ليكون
 بانتباه التقرير هذا قراءة إلى شخصّيتك،ندعوك إلى األنسب والمهنّية الدراسّية المجاالت على التعّرف إلى ويقودك
 التي نظرّيةال ألسسه وعرضا الشخصي التعدادباختبار  مبسط  تعريف على يحتوي التقرير هذا كون عن ففضال.وتمّعن

 أكثر يتناسب الذي التوجيه بشأن اختيار تساؤالتك عن يجيب فإّنه للُمختَبِر، يقّدمها أن يمكن والجدوى التي عليها قام
 اإلجابات خالل استخلصناها من التي والدراسية المهنية بالمجاالت قائمة الشأن هذا لك في ويقّدم شخصّيتك طبيعة مع
 .االختبار في قّدمتها التي

 هوالند جون األمريكي النفس عالم تصّوره مثلما ، الشخصي التعداد اختبار يهدفالشخصي؟ التعداد اختبار ماهو
 إلى ،(والجامعي بتونس المدرسي والتوجيه اإلعالم في األّول المستشار) العلواني صالح الدكتور إلى العربية وترجمه
 ومثلما .بعض عن بعضهم تميز األفراد التي الثابتة السلوكية األنماط من جملة إلى باالستناد الشخصية معالم تحديد
 المهن تصنيف من تمّكن (ميزتها تكمن وهنا) الوقت وفي نفس فإنها األفراد، شخصّية معالم السلوكية األنماط ذهھ تحّدد

 توّفرت إن سلوكات،ال من محّبذة نماذج به العاملين األفراد عند يشترط يتميز بكونه مجال مهني  فكلّ  .العمل وبيئات
ن شخصيته، مع توافقا إلی هو األكثر األنسب بالعمل الفردي قوم أنّ  مؤّشرا على ذلك كان منبئا  ذلك كان تتوّفر لم وا 

 .المهنية التجربة فشل باحتمال
 قةالمتواف المجاالت عن  للتعبير( سلوكي نمط لكلّ  المميز الحرف إلى نسبة) RIASECالالتينية  األحرف وتستخدم  

 إلى نستند ما دائما أنها إلى اإلشارة معR واقعي ما شخصا أنّ  مثال نقول كأن ما، شخص وتطّلعات اهتمامات مع
 ي رّجحھأن وآخر للتعبير نمط من أكثر
 الصفات عنS. اجتماعي كونها

 .ما شخص المهنيةعند
 
 مفكر  -2  (Realistic) واقعي -0

(Investigative)  3- فنان (Artistic) 4- ماعياجت (Social) 
 (Conventional) تقليدي  -6 (Enterprising) مبادر  -5

 
 



 
 الشخصي التعداد الختبار التقييمي التقرير
 : salim baker التقرير صاحب

 11 العلمي   5  الواقعي 
 11 االجتماعي     4 الفّني

 8 التوافقي  9 المبادر 
 SIEالشخصية  رمز

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اإلطار  المجال المستهدفون السعر اسم االختبار
 النظري

 :التقرير يشمل 

 IPHبرمجية 
RIASEC 

 (المغرب )

بالدرجة األولى  مجاني 
تالميذ المتوسط 

 و الثانوي 

التعرف على 
المجاالت الدراسية 
 و المهنية األنسب 

نظرية 
 هوالند

تحديد المالح الكبرى للشخصية 
ووصف االهتمامات والمجاالت 

 المهنية  
 

 

 

 

 نفس إن   شخصّيتي؟ مالمح عرفت أن بعد وماذا

نتنا التي األنماط  الكبرى المالمح ديتحد من مك 

العمل  ئاتيوب نهالم فيتصن من تمك ن تكيلشخص
 بطابع زيتمي ما شخصا أن   اُتفق فإذا .المختلفة 

حي ذلك فإن   (S) اجتماعي به عجاإ إمكان رج 
 الجانب فيها طغىي التي المهنية بالمجاالت
كذلك  ھيو .واالجتماعي واإلنساني العالئقي
فيها  قهوتأل   حهنجا إمكان كوني التي المجاالت

 .كبيرا
 

 



  : صة خال
التشويق و اإلثارة و هي تفاعلية ال تأخذ وقت كثير ,السهولة ,تعتمد على المرونة المحوسبة  إن هذه االختبارات      

 .و غير مكلفة و في نهاية كل اختبار تعطى نتائج التي هي عبارة عن تقرير يمكن طباعته 

 . ( الورقية )هي بداية للتخلص نهائياا من االختبارات التقليدية -
  .إن استعمال االختبارات المحوسبة أصبحت حلقة مهمة في مجال التوجيه و اإلرشاد  المدرسي و المهني -
 .تنوعها و مجانيتها و إمكانية إعادتها كل هذه االعتبارات تساعد للقضاء على أخطاء التوجيه القديمة  -

التوجيه : وضع تصور جديد لعملية التوجيه و هذا وحده غير كافي للقضاء على التسرب و الفشل و لهذا السبب ينبغي 
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 تقويم سلوك المتخلفين عقليا 

       
 أستاذ محاضرأ  -هاليلي ياسمينة:من إعداد  

 .جامعة باتنة –قسم علم النفس               

  

 :                                                                                                                     ملخص الدراسة

من األمور المتفق عليها أن المعلم الجيد هو العنصر األكثر حيوية و تأثيرافي العملية التربوية سواء كانت  عامة أو خاصة -
و المعلم الجيدال يمتلك مهارات معرفية  فقط بل يتمتع أيظا  بكفاءات إنفعالية  متطورة فيظهر اإلتجاهات اإليجابية نحو ,

و يراعيها وأن يكتسب فنيات التعامل معهم وأن يدرك تماما مسؤوليته الكاملة أمام تنمية قدراتهم و  ويتقبل  الفروق  بينهم,تالميذه
 .    الطريقة المثلى لمساعدتهم 

و تبرز هنا الضرورة ,مقدرة و فعالية المعلم في تعليم و تعديل سلوك المتخلفين عقليا  التعرف على تهدف الدراسة الحالية إلى-
وتدريبهم و معرفة درجة ,ة إلى وسائل حديثة و ذلك إلجراء تقييم شامل لسلوكات األطفال المتخلفين عقليا الملحة و الدائم

و التطرق إلى أهم ,وهذا من خالل تصميم مقياس تقدير نمو سلوك المتخلفين عقليا ,تقدمهم في إكتسابهم للخبرات الموجهة 
 . طبيقه و خصائصه السيكومتريةثم وصفه و تقديم طريقة ت,أهدافه التي وضع من أجلها 

 
    

The summary of the stydy 

We all knon and agree that the good theacher is the on the most active and the most influence on 

education system in both sides general and specific 

However,the good teacher do not have only what is explained before but also exitment abilities 

very developed ,where he could show or illustrate (the good teacher )the positive sides of the 

learners and of course could make a huge difference them l 

Mean the learners and to obtain the skilful side to deal with the learners (artistic method )and 

have the whole responsipility to grow up their abilities and to find the best method or the way of 

to help them 

So ,the aims(opjectives )or the gaols of this effective study done by the teacher is to modificate 

the behaviour of the menthally retarded using a very sophisticated means to have a global 

evaluation of the children menthally retarded and to train them to obtain such directive capacities 

through designing a measure to estimate the behaviour of the menthally retarded and to look out 

for abest method to apply (secoumatery particularties).   
  

 

 

 

 



 

    :المقدمة

تمثل ظاهر اإلعاقة بوجه عام مشكلة خطيرة في أي مجتمع قد تعمل على إعاقة مسيرة التنمية فيه ومن     
هذا المنطلق تتمثل إحدى مؤشرات حضارة األمم وارتقائها في مدى عنايتها بتربية األجيال بمختلف فئاتهم 

ل ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير فرص النمو وهو ما يتجلى بوضوح في مدى العناية التي يتلقاها األطفا
 .الشامل لهم مما يعدهم لالنخراط في المجتمع

إلى جانب ذلك تعد رعاية المعوقين بمثابة مبدأ إنساني وحضاري نبيل يؤكد على حقوق المعاقين 
 .ويعمل على إتاحة الفرص المناسبة لهم حتى يتسنى لهم االندماج مع اآلخرين بدرجة معقولة

فئة التخلف العقلي في مقدمة الفئات ذوي االحتياجات الخاصة حيث يعد أطفال هذه الفئة أقل تعد 
قدرة على التكيف االجتماعي، وأقل قدرة على التصرف في المواقف االجتماعية المختلفة والتعامل مع 

ل بهم فحسب، بل اآلخرين وعلى ذلك فإن رعاية هذه الفئة ال تقف عند حد التحاقهم بالمراكز المعدة للتكف
تمتد إلى مساعداتهم على تحقيق األداء التكيفي في المواقف الحياتية المتعددة من خالل أدائهم الوظيفي 
المستقل الذي يعتمدون فيه على أنفسهم فالطفل المتخلف عقليا ال يصل إلى المعايير السلوكية المتوقعة من 

الفاعلية في  -العناية بالنفس -التوصل: هذه المجاالتاألطفال في مثل سنه وفي جماعته الثقافية وهذا في 
المهارات  -التوجيه الذاتي -االستفادة من مصادر المجتمع واستغاللها -المهارات االجتماعية -المنزل

األكاديمية، العمل، استغالل وقت الفراغ، الصحة، األمان، باإلضافة إلى قصوره في الوظائف والعمليات 
ات العقلية العليا كالذاكرة، واالنتباه، التفكير، اإلدراك، والتجريد والتعميم، ويميل األطفال العقلية خاصة العملي

المتخلفين عقليا إلى المشاركة مع األطفال األصغر منهم سنا في ممارسات اجتماعية معينة، ومن ثم فهم 
التدريبية لألطفال المتخلفين  وعلى هذا األساس يعد توفير الرعاية النفسية1.غير قادرين على مسايرة اآلخرين

أبنائه لم تنل من واجبات المجتمع نحو مجموعة من  عقليا كغيرهم من فئات ذوي االحتياجات الخاصة واجبا
 الصحة النفسية والتوافق النفسي حظها من الرعاية واالهتمام حتى يصبح بإمكانهم تحقيق مستوى مقبول من

لهم سواء كانت تلك البرامج تدريبية أو إرشادية أسرية أو  من جراء تقديم البرامج التربوية الخاصة
عالجية إذ تمثل تلك البرامج شكال أساسيا من أشكال الرعاية النفسية والتربوية المخططة التي تهدف إلى 
إكساب مثل هؤالء األطفال أساليب واستراتيجيات وطرائق السلوك التكيفي ومن ثم تسهم في مساعدتهم على 

المجتمع وقد تتضمن هذه األنشطة مجموعة من المهارات الضرورية لهؤالء األطفال المتخلفين  االنخراط في
عقليا وحثهم على تعلمها من خالل تجزئة المهارة إلى مكوناتها األساسية والقيام بها أمامهم مع تعزيز كل 

 .إنجاز وهكذا بالنسبة للمهارات األخرى
 

 

 54ص1991-األسكندرية القاهرة مركز–ذوي اإلحتياجات الخاصة سهير كامل أحمد سيكلوجية األطفال -1
 



 

يعد توفير  إلى أن يتمكن المتخلفون عقليا من إنجاز هذه المهارات بشكل مستقل من تلقاء أنفسهم
 .  المعلم الكفئ المكون تكوينا جيدا و متكامال و مسايرا للتقدم العلمي في هذا المجال شرطا ضروريا 

كما أن أداءه ,بط باألهداف المراد تحقيقها و مدى إستعابه للطريقة المثلى لتوصيلها إن دور المعلم يرت
بمدى إتقانه للمهارات المرتبطة بتخصصه و قدرته على اإلنتقاءو اإلختيار من لدوره التربوي و التعليمي يتأثر 

 .به على مهارات اآلخرين خبراته بما يؤثر 

إتسع مجال   عليم و ظروف التغيير بالنسبة المجتمعوسائل التإستجابة للمستجدات التربوية و 
   .1نحو المتخلفين التوقعات المتجددة من دور المعلم 

هو حجر الزاوية في هذا الفريق ألنه يمثل النقطة التي تتمحور حولها مختلف -:المعلم مهامه و واجباته-1
عن تصور الطفل المعوق عقليا، االختصاصات األخرى فهو المصدر الرئيسي إلعالم بقية أعضاء الفريق 

 .ويستفيد كذلك من كفاءتهم

أساسا في استعمال الطرائق التربوية المالئمة لتطوير القدرات العقلية والمعرفية المعلم ويتجسم تدخل 
 2والحركية والوجدانية واالجتماعية للتلميذ المعوق عقلي

 :وهذه بعض مهام وواجبات المعلم

 .يص الحاالت، وتحديد مستوى األداء التحصيلي الحالي لهاالمشاركة في تقييم وتشخ -1

المشاركة في تحديد االحتياجات الخاصة عموما لكل حالة مع التأكيد على االحتياجات  التربوية  -2
 .واألكاديمية لها

 .تحديد األهداف التربوية والتعليمية لكل طفل -3

 .دي واألنشطة الجماعية المناسبة لكل طفلتحديد البرنامج التربوي والتعليمي والبرنامج الفر  -5

 .تحديد الخطة التعليمية ومستوياتها -4

 تحديد المواد والمصادر والوسائل واألنشطة التعليمية المناسبة لحالة كالطفل -6

 . تحديد أساليب التدريس وطرقه المناسبة لكل طفل -7

 .تنفيذ عملية التدريس -1
 

1-www.gulfkids.com     
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التقييم المستمر ألداء الطفل قبل التدريس وأثنائه وبعده، ومتابعة التقدم والنمو التعليمي والمعرفي  -9
 .والمهاري والوجداني للطفل

 .لوك المناسبة لحالة الطفلاستخدام طرق وأساليب تعديل الس -11

المشاركة في التوجيه واإلرشاد األسري، السيما بالنسبة للوالدين وأولياء األمور فيما يتعلق بالجوانب  -11
 األكاديمية والتحصيلية للطفل ومشكالته

والزيارات  تهيئة المواقف والبرامج الترويحية واألنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية والرياضية والرحالت -12
التي من شانها أن تعزز شعور األطفال بالسعادة وتوثق صالتهم ببيئاتهم ومجتمعهم، وتحقق اندماجهم 

  .1االجتماعي

التعاون مع هيئة األخصائيين في الفريق المتعدد التخصصات وتبادل المعلومات الالزمة معهم بشأن  -13
حالته إلى غيره من المتخصصي  .ن عند اللزوم بما يحقق صالح الطفلنمو الطفل ومشكالته، وا 

المشاركة في عملية التقييم والتشخيص الشامل للحالة وذلك للتعرف عل إمكاناتها وأوجه القصور فيها من 
الجانب النفسي عن طريق المقابلة وتطبيق االختبارات والمقاييس النفسية المقننة، مع االستعانة بمصادر 

لدين والتقارير الطبية واالجتماعية بحيث يتم تحديد الخصائص السلوكية البيانات األخرى المتاحة من الوا
 .المؤثرة في أداء الحالة ايجابيا أو سلبيا ومن ثم احتياجاتهم الخاصة

 كيف يساعد المعلم الطفل المتخلف عقليا؟ -2

زمة لتعليم ينبغي أن تراعي برامج إعداد معلمي األطفال المعوقين االلمام بكل المهارات والمعارف الال
 .المعوقين

إن تدريب وتأهيل معلميهم يجب أن يعتمد أساسا على العمل المباشر في تغيير سلوك المتخلفين 
ونقصد هنا أن يكون المعلم يتمتع بقدرات وفنيات وكفاءات تساعد على حسن التكفل بالمتخلفين عقليا وقد 

 :الالزمة لمعلمي المعوقين وهي كالتاليالكفايات التعليمية  Conmor Wald 1971اقترحت كونرو والد 

 .فهم مظاهر النمو وتسلسله والعوامل المؤثرة فيه -1

 . فهم طبيعة اإلعاقات العقلية والجسمية المختلفة واألمراض والتأثيرات المحتملة لها على النمو -2

 .يةفهم المضامين واألسباب العصبية والفسيولوجية لإلعاقات الجسمية والعقلية والصح -3

 .القدرة على تكييف البيئة والمعدات لتصبح مالئمة للمعاقين -5
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 .القدرة على تطوير وتكييف األدوات المناسبة لتقييم أنماط التعلم والتحصيل لدى الطالب -4

 .القدرة على تكييف المنهاج حسب المعاقين وقدراتهم الفردية -6

 ت واألدوات الخاصة القدرة على استخدام المعدا -7

 .القدرة على تعليم المهارات المختلفة والمواد الدراسية المقررة -1

 .معرفة المصادر واإلمكانيات المتخصصة المتوفرة في المجتمع المحلي -9

 .القدرة على العمل كعضو في فريق متعدد التخصصات -11

 .القدرة على توظيف الخدمات الداعمة واإلفادة منها -11

عرفة البرامج القائمة على تنظيم الدوارات التدريبية أثناء الخدمة وفرص التطور المهني في مجال م -12
 1. التخصص

 على المعلم أن يراعي التالي

إن كل طفل حالة خاصة منفردة، فالفروق بين المتخلفين عقليا مختلفة، بحيث ال يمكن تطبيق ما قدم  -1
 .بالنسبة لطفل على طفل آخر

لمعلم بإمكانية تعليم وتدريب المتخلف عقليا بشكل أساسي، فلو فقد المعلم الحماس وشعر بأن إيمان ا -2
 . الجهد المبذول جهد ضائع فمن المؤكد أن الطفل المتخلف عقليا لن يتقدم في أي مجال

نما األهم بالنسبة له هو نوع التعليم، فال يفيد الطفل المتخلف عقلي -3 ا أن يقضي ليس المهم كمية التعلم، وا 
ساعات طويلة في تعلم مهارات كثيرة بشكل مكثف وغير جيد بل األفيد أن يقضي فترة بسيطة في التعليم 

 .بشكل صحيح ومدروس حيث تكون النتيجة أفضل

نمو الطفل المتخلف عقليا أيطأ من نمو الطفل العادي فمعرفة مراحل النمو الطبيعية تساعد في تقديم  -5
 .2عقليا تجعله يلحق بقدر اإلمكان بإطار النمو الطبيعي برامج ناجحة للمتخلف

ال ينطبق تعلم الطفل على ما تعلمه في المواد الدراسية فقط بل هي اعم من ذلك فتشمل كل ما اكتسبه  -4
 الطفل في المواقف المختلفة وما نعلمه للطفل يجب أن يدفعه للنمو  

 :لف عقليامسؤولية المعلم نحو تنمية قدرات الطفل المتخ -3

 ركزت معظم البحوث النفسية والتربوية للتلميذ والمناهج وطرق التدريس وغير ذلك من موضوعات تشمل في 

 
 73ص1999-مصر–دار المعرفة الجامعية –التخلف العقلي –عبد الرحمان عيسوي -1
فين عقليا على السلوك اإلستقاللي المرشد في تدريب المتخل-رقبان عياد نعمة مصطفى -سامية إبراهيم لطفي مواهب إبراهيم-2

  112ص1994- اإلسكندرية–منشأة المعارف–في المهارات المنزلية 



 

  الواقع زاويتين فقط زوايا العملية التعليمية المعلم، التلميذ والمحتوى المراد تعليمه

عاديين فإن ولما كان معلم المتخلفين عقليا حجز الزاوية في العملية التربوية والتأهيلية لألطفال ال
عملية اختياره لهذه المهمة المتزايدة األعباء زاد من أهميته ومكانته كونه يتولى مهاما شاقة أال وهي التعامل 
مع المتخلفين عقليا األمر الذي يجعل عملية اختياره من حيث السمات الشخصية والمهنية، وكذا عملية 

ر حيث أن مهمة تدريس المتخلفين عقليا تتطلب توافر إعداده علميا وعمليا تحتاج إلى إعادة النظر باستمرا
 . صفات وسمات شخصية ومتميزة قد ال تتوافر في معلم األطفال العاديين

ومن بين هذه الصفات التي تميز المعلم الناجح االستعداد االجتماعي، االتزان االنفعالي، العيادة تفهم 
ان المعلم سويا متكامال في ثباته النفسي ساعد ذلك على تفتح الذهن وكلما ك, األطفال واألمانة أو اإلخالص

اكتساب التالميذ اتزانا وتكامال في بنائهم الشخصي، وقد أكدت الكثير من البحوث النفسية، أن درجة االتزان 
االنفعالي للمعلم وحالته المزاجية تنتقل آثارها إلى التالميذ لذا يجب االهتمام بقياس سمات الشخصية التي 

 1د على االرتقاء بمستوى تعليم المتخلفين عقليا وتقريبه إلى أقصى درجة لمستوى األطفال العاديين تساع

 :مايليهذه صفات شخصية، ومن الصفات المهنية

القدرة على استخدام طرق التدريب تتناسب مع الفروق الفردية بين المتخلفين عقليا في الفصل الواحد،  -1
 .ا التعليم الحديث ومسرح العرائسالمهارة في استخدام تكنولوجي

  .الدراية التامة بطرق العالج وخصوصا تعديل السلوك -2

 .العلم بطرق التوجيه واإلرشاد ألولياء األمور للمتخلفين عقليا -3

القدرة على حل مشكالت التالميذ المتخلفين عقليا وبالتعاون مع الفريق متعدد التخصصات العاملين معه  -5
 .المؤسسة في المركز أو

اإللمام بالمهارات المهنية الالزمة للتدريس للمتخلفين عقليا وتوجيههم نحو اختيار المهنة التي تالئم  -4
 .قدراتهم وتتفق مع احتياجات سوق العمال

القدرة على تقويم نمو التالميذ في النواحي العقلية واالجتماعية واالنفعالية  وتغيير كافة الظروف المحيطة  -6
 .به

 القدرة على خلق مواقف تجمع المتخلفين باألسوياء    -7

وتأتي هنا ضرورة تدريسهم قبل وأثناء الخدمة وقد تأكدت أهمية البرامج التدريبية ذات التوجيهات الوجدانية 
 .أثناء الخدمة حيث يكون تأثيرها على اتجاهات المعلمين أفضل من البرامج ذات التوجيهات المعرفية

 
  113-112ص ص  نفس المرجع-1



 

وتتضمن برامج التدريب أثناء الخدمة بمقررات دراسية حيث تعقد لقاءات يتلقى خاللها المعلمون 
محاضرات في موضوعات مختلفة خاصة بالمعوقين عقليا كما تتاح لهم فرصة مناقشة ما يحصلون عليه من 

يانا وقد أثبتت هذه البرامج فعاليتها معلومات باإلضافة إلى مشاهدة بعض أفالم الفيديو الخاصة بالمعوقين أح
في هذا الصدد حيث تزداد معلومات المعلمين حول المعوقين كما يزداد تقبلهم لهم وتغيير اتجاهاتهم بصورة 

 عامة نحوهم لتصبح أكثر ايجابية  

 :ونقصد بعملية تعلم الطفل ما يلي

 .حياته وتجاربه وهو العالم المحيط بالطفل الذي يمارس فيه: المحيط التعليمي/ أ

وهو ما يقوم به المعلم ويطلب من الطفل تعلمه مثل األكل بالملعقة، إضاءة النور، أو : نموذج السلوك -ب
 1أي سلوك يومي يفيد الطفل أن يتعلمه

وهو إيجاد دافع للطفل للقيام بالسلوك الذي ترغب فيه ومنحه مكافئة ترضيه عند  :التشجيع والدافع -ج 
 .القيام به

وهو التفاعل اليومي الذي يتم بين الطفل وفريق التكفل والبيئة : لتفاعالت والتعليمات والمعلوماتا -د
المحيطة بالطفل مليئة بالمثيرات يمكن للطفل التعامل معها لو أعطي التعليمات الواضحة البسيطة وبصورة 

 .تلقائية
 :فن التعامل مع األطفال المتخلفين عقليا -4

 لوب المعلم في التحدث مع الطفل المتخلف عقليا والتعامل معه هام للغايةإن أس 

 :المحيط التعليمي -1.4

 :يجب أن يتميز بعنصرين

 .تنوع المثيرات فيه -1

 .تنظيمات المثيرات بشكل فيه معنى وترتيب -2

اء لذلك يجب تحريك الطفل من مكان ألخر حتى يتعرض لمثيرات متنوعة ويجب التقليل من الضوض
 .المحيطة بالطفل حتى يستطيع سماع األصوات المنفردة ويميزها فيما بعد

إن تنوع مجال االستثارة مهم لنمو الطفل وسعادته فخروج الطفل المتخلف لنزهة أو التسوق أو حتى السير في 
 .الطريق يستثير الطفل ويساعده
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إن المجال الذي يعيش فيه الطفل يجب أن يتسم بالنظام بدرجة تسمح له بالعثور على احتياجاته وتعلم  -3
 .أماكن األشياء ومواقعها

وعلى المعلمة أن تعلم الطفل المتخلف كيف يعيش في المجتمع وأن يتعلم نتائج أفعاله، فمثال إذا 
ذا حيا الناس وجب عليه رد  اقترب من النار ذا أدار زر الكهرباء أضاء المصباح وا  احترقت يده وا 

  .الخ...التحية
  :نماذج السلوك -2. 4

يحب الطفل عادة التقليد ويجد متعة في ذلك وعن طريقه  يتعلم األطفال الكثير، والطفل المتخلف 
لمعلمة أن تقوم أمامه بالسلوك المرغوب عقليا وجد انه محتاج للتقليد أكثر من غيره من األطفال وعلى ا

عادتها  .تعليمه بشكل واضح وببطئ عدة مرات حتى يتمكن الطفل من تقليدها وا 

 إن مساعدة الطفل على أداء معين مهم، ولكن األهم منه إعطاؤه الوقت الكافي ليقوم به بنفسه

يس فقط على تقليد ما يقوم به ويساعده ذلك فيما بعد على إدراك العالقات بين األشياء وعلى الفهم ول
الكبار ، وعلى المعلم أن يشجعه ويثني على خطواته الصحيحة حتى يعرف أنه أصاب، وفي كل مرة يجب 
أال يغيب عن ذهن المعلم أن الحاجة األساسية ألي طفل هي الحب واالحترام واالهتمام واألمن لكي يكتسب 

دون خوف من المجهول ويجب أن يعرف المعلم أن فترة الطفل الثقة بالنفس ويبدأ في اكتشاف ما حوله ب
االنتباه والتركيز قصيرة عنده وأنه يجد صعوبة في االنتقال من نشاط إلى آخر وهو يفتقر لروح المبادرة 

 .والمبادأة وعلى المعلم أن يزرعها فيه ويدربه عليها كأن يجعله إلختيار ما يريده من لعب أو نشاط
 : ةالتشجيع والدافعي -..3

المصدر كالرغبة في نيل مكافئة أو مكانة معينة، أو داخلية المصدر مثل رغبة أو  الدافعية قد تكون خارجية
فضول يدفع الطفل للقيام بعمل ما، وفي حالة التخلف العقلي، فمعظم دافعيه خارجية وعلى المعلم أن يشجعه 

ك يجب أال يخاف الطفل من العقاب إذا ما وينمي لديه الدافعية الداخلية بأن يجعله يحب االكتشاف، ولذل
 .حاول اكتشاف شيئ جديد

 :عند تعلم الطفل يجب مراعاة قاعدتين أساسيتين: التفاعالت والتعليمات والمعلومات -4.4

 .االنتقال من المعلوم إلى المجهول أي البدء بشيئ يعرفه الطفل واالنتقال إلى ما يعرف -1

    1مطلوب من الطفل تعلمه بالضبط معرفة وتحديد إجرائيا ما هو -2
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 .فعلى المعلم أن يتبع إحدى الوسائل التالية أو كلها معا بالتبادل

عطاء المثل أي أن يقوم المعلم بالمهارة المطلوبة أمام الطفل ويطلب منه تكرارها -1  .اإلشارة وا 

شكيل أي القيام بخطوات المهارة خطوة خطوة مع تحسين األداء في كل مرة حتى يصل في النهاية إلى الت-2
 .الجودة المطلوبة

 .التلقين أي توجيه الطفل إذا عجز عن تقليده ومساعدته للوصول إلى المطلوب -3

رات كثيرة ويجب أن وأنجح وسيلة لتعليم المتخلف عقليا تكون عن طريق اللعب حيث يمكن للمعلم تعليم مها
 يقترن اللعب بالحديث حتى يتعلم الطفل التخاطب والتواصل على أن يكون هناك موضوع يدور حوله الحديث 

 "ثةإعداد الباح: "مقياس تقدير نمو سلوك المتخلفين عقلياتقديم  -5

 أهدافه العامة-أ

ن عقليا واكتسابهم المهارات المتخلفيمكين المعلمين من تقدير نمو سلوك الحالي إلى تالمقياس يهدف 
متكيفين نفسيا واجتماعي، وتتمثل األهداف العامة و جعلهم الضرورية والتي تساعدهم على تحقيق استقاللهم 

 :للمقياس فيما يلي 

  :في المجاالت التالية المتخلف عقليا المعلم على إعطاء درجةمعينة تقييمية لتقدم سلوك مساعدة 

دراكه ألسرته وللمجتمع بصفة عامةإدراكه لذاته و ل   -1    .جنسه و إسمه وا 

 .تحديد الوضعية الجغرافية -    2

 .تعلم مدلول الوقت و الزمان -    3 

 (.البصر-الذوق-الشم-اللمس-السمع)التعرف الجيد للحواس -    5  

 .تعلم التفكير المنطقي و داللة الكم و العدد و الوزن -    4  

 . للون و الشكل و الحجمإكتسابه لمفهوم ا-  6  

 .تعلمه للحروف و كتابتها و قراءتها-  7  

تلقيه لتربية أرتفونية لتمكينه من التفاعل مع أفراد مجتمعه والتعبير عن ذاته وشخصيته و لعب  -1  
 .دوره في مجتمعه

 . تمكينه من تحقيق اإلستقاللية و اإلعتماد على النفس لقضاء حاجته البيولوجية-   9  

 .إكتسابه للمهارات الالزمة مع إشباع حاجته للعب و الحنان واإلستقرار و التوازن النفسي-  11  

مكانياته- 11     .إستفادة إلى أقصى حد ممكن من القدرات العقلية للمتخلف عقليا ومن طاقاته وا 



 

خرين ليحقق منحه الثقة بالنفس واألمان باعتماده على نفسه و التقليل من إعتماده على اآل-  12    
 .التكيف الشخصي و اإلجتماعي

تمكنه من القيام باالعمال المنزلية في أي مكان يقيم فيه فال يصبح عبئا ثقيال على اآلخرين مما -13     
 .يزيد من إحترام اآلخرين  له و مساعدته على بناء ثقته بنفسه

 . تمكنه من اإلكتفاء اإلقتصادي بعد إتمام مرحلة التأهيل-15     

 .تدريبه على السلوك التعاوني و على إحترام اآلخرين-14      

 .تدريب جسمه على الحركة و اإلسترخاء-16      

تنمية المتخلف عقليا بشكل متكامل يؤهله لتحمل  تحديد درجة  يهدف إلىالمقياس بصفة عامة فان 
 .المسؤولية في المجتمع حسب ما تسمح به قدراته واستعداداته

 :وصفه -ب   

يتكون هذا المقياس من ثمانية مجاالت وكل مجال مقسم إلى عدد من األبعاد وكل بعد يحوي على 
 . عدد من البنود

 :  يمكن توضيحها بشكل دقيق كما يلي: (1)الجدول رقم

عدد عبارات كل  أبعاد المتغيرات المتغيرات
 بعد

 النشاط المعرفي -/1
 6 إدراك الذات -1
 6 إدراك المسكن -2
 3 التحديد البنائي المكاني الزماني -3

 النشاط العقلي -/2
 7 العمليات المنطقية -1
 9 العمليات الحسابية -2

 النشاط االقتصادي -/3
 4 التعرف على النقود ومدلوالتها -1
 3 التعامل بالنقود -2

 إرتقاء اللغة -/4
 5 الكتابة والقراءة -1
 5 التعبير اللفظي -2
 8 اللغة االجتماعيةإرتقاء  -3

 النمو الجسمي -/5
  :النمو الحسي -1

 9 اإلبصار -أ
 4 السمع -ب



 

 4 الشم -ج
 4 اللمس -د
 5 الذوق -هـ

  :النمو الحركي -2
 4 توازن الجسم -أ
 5 المشي والجري -ب
 6 استخدام األطراف -ج

 االعتناء بالنفس -/6

 8 نانغسل الوجه واستعمال فرشاة األس -1
  :استخدام المرحاض -2

 4 التدريب على استخدامه -أ
 7 العناية بالنفس داخل المرحاض -ب

  :ارتداء المالبس -3
 6 االرتداء -أ
 6 خلع المالبس -ب
 5 لبس األحذية -ج

 4 وقت الفراغ -4

 في مجال الطعام -/7
 
 

 6 إعداد مائدة الطعام -1
  :دةاستخدام أدوات المائ -2

 3 الطعام -أ
 3 الشرب -ب

 6 ترويق المائدة -3
 4 تنظيف المائدة -5
  :غسل أواني الطعام وتجفيفها -4

 3 الغسل -أ
 3 التجفيف -ب

 3 حفظ أدوات وأواني الطعام في أماكنها -6

 األعمال المنزلية -/8

 3 نفض الغبار -1
 3 جمع النفايات ووضعها في سلة المهمالت -2
 3 الكنس -3
 3 تلميع األسطح الزجاجية -5



 

 3 توظيب األسرة -4
جمع المالبس والمالءات غير النظيفة ووضعها في مكان  -6

 3 الغسيل

 3 مسح الغرفة -7

وتركيز انتباههم  بالمتخلفين عقلياكثر احتكاكا األو يمكن تطبيق هذا المقياس من قبل المعلمين األقرب 
 لهذا السلوك ينثم تقدير المعلم هملوكبشكل دقيق على س

 :طريقة تطبيقه و تصحيحه-ج

يتطلب النوع األول أن يتم اختيار إجابة واحدة من بين عدد من اإلجابات الممكنة، وهذه الجمل 
والمطلوب وضع دائرة حول الجملة الوحيدة التي تتضمن . 1 -1 -2مرتبة وفقا لمستوى صعوبتها مثال 

يستطيع التلميذ أدائه عادة وعند التصحيح يوضع الرقم المقابل لهذه الجملة في أفضل وصف ألصعب عمل 
على كل الجمل التي تنطبق على × أما النوع الثاني من البنود فتتطلب وضع عالمة .الدائرة على اليسار

ص ويحصل المفحو . في الدائرة على اليسار × التلميذ وعند التصحيح يوضع عدد البنود التي وضع عليها 
 .على درجة كلية بجمع درجاته في هذه البنود

 :خصائص السيكومترية للمقياسال-د

توضح رمزية غريب نوعا من الصدق وهو الصدق الظاهري الذي يتعلق بشكل أسئلة المقياس، 
طبيعة مفردات المقياس، ووضوح المقياس وبساطته، وموضوعية المفردات التي تساعد على الكشف عن 

 .1قياسهاالسمة التي وضع ل

قد تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين وبعد إقراره من جانبهم تم تطبيقه على عينة -
أن ثبات االختبار شرط لضمان صدقه ألنه ال يعقل  Eysenckوقد أكد ايزنك .متخلف عقليا 30مكونة من 

آخر خارجها، وأن الثبات أن تكون األداة غير مرتبطة بنفسها وهذا معنى الثبات ثم تتوقع أن ترتبط بشيء 
 2هو أبسط ضمان  لصدق األداة

ولحساب الصدق التمييزي تم ترتيب درجات أفراد العينة تنازليا وتقسيمهم إلى مجموعتين تمثلت 
 األدنى % 41األعلى في حين تمثلت الثانية نسبة % 41األولى في نسبة 

 :يوضح ذلك (2)والجدول التالي رقم 

 
 

 412ص-2111القاهرة –مكتبة أنجلو المصرية –م و القياس النفسي التربوي التقوي–رمزية غريب -1

 22ص1991عمان -مقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية دار الشروق–جمال الخطيب-2



 

 

 المتغير
 %55 1المجموعة

 األعلى
 %55 2المجموعة

 ت األدنى
 مستوى

 الداللة
 2ع  2م  1ع  1م  فين عقلياتخلتقدير نمو سلوك الم

47,6 0,48 45,8 1,16 3,27 0,05 

وبذلك يتمتع هذا  0,05وهي قيمة دالة عند مستوى  3,27= أن قيمة ت  4يتضح من الجدول رقم 
 .المقياس بالصدق ويمكن االعتداد به

يوما من  14حساب معامالت الثبات باستخدام إعادة االختبار على عينة المربين بعد مرور تم 
 .معامالت الثبات(3)رقم التطبيق، ويوضح الجدول 

 .معامالت الثبات لمقياس تقدير نمو سلوك المتخلفين عقليا باستخدام أسلوب إعادة االختبار (:3)جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل الثبات المتغيرات
 0,01 0,92 النشاط المعرفي -1

 0,01 0,89 النشاط العقلي -2
 0,01 0,71 النشاط االقتصادي -3
 0,05 0,65 اللغة ارتقاء -5
 0,01 0,79 النمو الجسمي -4
 0,05 0,66 االعتناء بالنفس -6
 0,01 0,84 في مجال الطعام -7
 0,01 0,83 األعمال المنزلية -1

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار في المتغيرات الثمانية كان داال 
مما يمكن معه القول أن المقياس  0,05-0,01في مستوى داللة  0,65-0,92إحصائيا حيث تراوح ما بين 

 .على قدر عالي وموثوق به من الثبات
 "ثةإعداد الباح: "مقياس تقدير نمو سلوك المتخلفين عقلياتقديم  -5 

 أهدافه العامة-أ

المهارات  المتخلفين عقليا واكتسابهممكين المعلمين من تقدير نمو سلوك الحالي إلى تالمقياس يهدف 
متكيفين نفسيا واجتماعي، وتتمثل األهداف العامة و جعلهم الضرورية والتي تساعدهم على تحقيق استقاللهم 

 :للمقياس فيما يلي 



 

  :في المجاالت التالية المتخلف عقليا المعلم على إعطاء درجةمعينة تقييمية لتقدم سلوك مساعدة 

درا   -1    .كه ألسرته وللمجتمع بصفة عامةإدراكه لذاته و لجنسه و إسمه وا 

 .تحديد الوضعية الجغرافية -    2

 .تعلم مدلول الوقت و الزمان -    3 

 (.البصر-الذوق-الشم-اللمس-السمع)التعرف الجيد للحواس -    5  

 .تعلم التفكير المنطقي و داللة الكم و العدد و الوزن -    4  

 . حجمإكتسابه لمفهوم اللون و الشكل و ال-  6  

 .تعلمه للحروف و كتابتها و قراءتها-  7  

تلقيه لتربية أرتفونية لتمكينه من التفاعل مع أفراد مجتمعه والتعبير عن ذاته وشخصيته و لعب  -1  
 .دوره في مجتمعه

 . تمكينه من تحقيق اإلستقاللية و اإلعتماد على النفس لقضاء حاجته البيولوجية-   9  

 .رات الالزمة مع إشباع حاجته للعب و الحنان واإلستقرار و التوازن النفسيإكتسابه للمها-  11  

مكانياته- 11     .إستفادة إلى أقصى حد ممكن من القدرات العقلية للمتخلف عقليا ومن طاقاته وا 

منحه الثقة بالنفس واألمان باعتماده على نفسه و التقليل من إعتماده على اآلخرين ليحقق -  12    
 .الشخصي و اإلجتماعي التكيف

تمكنه من القيام باالعمال المنزلية في أي مكان يقيم فيه فال يصبح عبئا ثقيال على اآلخرين مما -13     
 .يزيد من إحترام اآلخرين  له و مساعدته على بناء ثقته بنفسه

 . تمكنه من اإلكتفاء اإلقتصادي بعد إتمام مرحلة التأهيل-15     

 .لى السلوك التعاوني و على إحترام اآلخرينتدريبه ع-14      

 .تدريب جسمه على الحركة و اإلسترخاء-16      

تنمية المتخلف عقليا بشكل متكامل يؤهله لتحمل  تحديد درجة  إلىيهدف المقياس بصفة عامة فان 
 .واستعداداتهالمسؤولية في المجتمع حسب ما تسمح به قدراته 

   

 

 

 



 

 

 :الخاتمة

عملية تقويم  المتخلفين عقليا تحتاج إلى تقييم شامل لسلوكهم وتدريبهم ومعرفة تقدمهم نخلص إلى أن 
في اكتسابهم للخبرات الموجهة لهم ، ويمكن اإلستعانة بكل األساليب الحديثة و استخدام أسلوب المالحظة 

توفره هذه الطريقة اليومية المباشرة حيث تعتبر المالحظة من األساليب المهمة في قياس السلوك وذلك لما 
من إمكانية المعرفة المباشرة للسلوك المراد مالحظته وكذلك تعتبر من األساليب الهامة ألنها قد توفر 

 . إمكانيةتسجيل السلوك في حينه
 :المراجع

  :الكتب قائمة

 .2111، الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصة، دار الفجر، لبنان: أحالم رجب عبد الغفار-1

 .1991مقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية، دار الشروق، عمان، : جمال الخطيب -2

 .2111التقويم والقياس النفسي التربوي، مكتبة انجلو المصرية، القاهرة،: رمزية غريب -3

 .1991سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، مركز اإلسكندرية، القاهرة،  -سهير كامل أحمد -5

المرشد في تدريب المتخلفين عقليا على : إبراهيم لطفي، مواهب إبراهيم عياد، نعمة مصطفى رقبان سامية -4
  .1994،السلوك االستقاللي في المهارات المنزلية، منشأة المعارف، اإلسكندرية

 .1999التخلف العقلي، دار المعرفة الجامعية، مصر : عبد الرحمن عيسوي -6

 .2111قة العقلية، دار صفاء، األردن، اإلعا: ماجدة السيد عبيد -7

دليل المربي المختص في مجال اإلعاقة الذهنية، إدارة التربية، : مصطفى النصراوي، يوسف القروي -1
 .1994تونس، 
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 يم والتشخيص النفسيو قوائم وساللم التقدير ودورها في عملية التق  :نوان المداخلةع

  لويزة مسعودي/ أ                                حدة يوسفي  / د: اعداد

 باتنةكلية العلوم االنسانية االجتماعية جامعة 

 :تمهيد

لنا في ممارساتنا  ىالغنالمختلفة وكباحثين  واإلنسانيةكاخصائيين في مجاالت العلوم االجتماعية  نا إن
وعند الحديث عن المالحظة واستخدامها كوسيلة جمع بيانات  .داة جد مهمة اال وهي المالحظةأالمختلفة ب

 انب السلوكية للمفحوص كان عميال او مبحوثا نتساءل عن كيفية توظيفها بطريقة علمية وفعالة لرصد الجو 
 .الباحث هي عملية التقدير / وبالتالي عند الحديث عنها فاننا نتحدث عن عملية مهمة يقوم بها الفاحص 

 أوالتخمين  أوعن طريق الحدس  األشياءعملية تحديد قيمة  بأنهكما هو شائع ومعروف  والتقدير
فالجواب نلخصه في  وأدقلما التقدير اذا كان القياس اشمل .. اآلنوالسؤال الذي يتبادر الى الذهن .الظن

 : النقاط التالية 

عملية مهمة خاصة عند تعذر استخدام االختبارات النفسية لقياس بعض جوانب السلوكية  التقدير .1
 .والمضطربين نفسيا  األطفالخاصة عند 

البحث والتشخيص المختلفة كالمقابلة واالختبارات فعند  أدواتباستخدام المالحظة ال تنتفي    .2
 فالمالحظة ضمنيا حاضرة األدواتاستخدام هذه 

 من الحاالت محكات للحكم على صدق االختبارات النفسية ادوات التقدير تعتبر في كثير .3

  التقـييـم

 :المعنى اللغوي

 .  األدوات من غير استخدام  التقدير أو تحديد قيمة الشيء ظنا أو حدسا  
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 :المعنى االصطالحي

  .إعطاء قيمة لشيء ما وفقا لمستويات وضعت أو حددت سلفا: داوني

حيث يتضمن ... إصدار حكم على غرض ما على قيمة األفكار، األعمال، الحلول، الطرق :بلـوم 
استخدام المحكات، والمستويات، المعايير،لتقدير مدى كفاية األشياء،ودقتها وفعاليتها،ويكون التقييم كميا 

 . أو كيفيا

 : التقويـــم

 :المعنى اللغوي

  .مة لهذا الشيء وتقديره والحكم عليهإصالح اعوجاج الشيء، وفي نفس الوقت إعطاءه قي

 :المعنى االصطالحي

/ الفتنة /  االبتالء  /التمحيص /  االمتحان  :هي  وردت كلمة التقويم في القرآن الكريم بخمسة ألفاظ
  .التقويم

عمـلية إصـدار الحـكم النهـائي على قيمـة األشـياء أو األشخـاص أو الموضوعـات وذلك عن طـريق استخدام 
المعـايير أو المستـويات لتقـدير هذه القـيمة، كما إنه يتضمـن معنى التحسـين أو التعـديل أو 

اتساعا وشموال بينما التقييم  أكثر األول أن إالكثيرة مفهوم التقويم والتقييم  أحيانويترادف في .التطـوير
 .اتساعا وشموال من القياس   وأكثرخصوصية منه  أكثر

 : القياس

  .هو رد الشيء إلى مثيله  :اللغويالمعنى 

تمثيل للصفات او الخصائص  .الخصائص وفقا للقوانين تحديد أرقام للصفات أو :المعنى االصطالحي
  .بارقام 

او في الظاهرة من خصائص   الشيءكمية ما يوجد لدى الفرد او  بواسطتهاالقياس هي العملية التي تتحدد 
. 
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االضطراب الذي أصـاب الفـرد على أسـاس األعراض تحـديد نمـط  : التشخيص
والعالمات أو االختبارات والفحـوص، وكذلك تصنـيف األفـراد على أسـاس المـرض أو الشـذوذ أو مجـموعة 

  .من الخـصائص 

المراد به أيضا مظاهر القوة ومواطن الضعف في الخاصية أو السمة أو الظاهرة وفق ما تم تقديره 
  .وقياسه

/ خاصية/لغة قد يعني القياس، إال أنه يختلف عند من الناحية العلمية ، فهو تحديد لصفة  :ديـرالتق
  .وموضوعية من القياس ةدقاقل بطريقة الحدس أو االنطباع فهو 

 

  :قوائم التقدير .1

تستعمل في ... هي في الغالب قائمة تحتوي على كلمات، عبارات، جمل تصف سمة،أداء، منتوج
  .لتسجيل المالحظات كنتائج االختبارات مثالالغالب 

 

 . هي أدوات تستخدم لتبين على أي درجة من السلم تقع الخاصية التي يجري تقديرها:ساللم التقدير 

خصائص  قوائم 
 التقدير

في األفراد المقارنة بين 
 مجموعة من الخصائص

االنتباه للخصائص 
 بالقائمةالموجودة 

 عدة من السلوكأنواع قياس 

 تسجيل المالحظات
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  سلم التقدير خطوات إعداد 

      تجزئة المهارة أو المهمة إلى مجموعة من المهام األصغر، أو إلى مجموعة من السلوكيات
  .المكونة للمهارة المطلوبة

   المكونة للمهارة قيد القياس  حسب تسلسل حدوثها أو بحسب تنفيذها من قبل  ترتيب السلوكات
  .المتعلمين 

      المهارة، وذلك وفقا  لطبيعة  اختيار التدريج المناسب على سلم التقدير لتقدير مدى إنجاز
 ي سيؤديها المتعلمون، المتضمنة فيها والت المهارة ومجموعة السلوكات

 :ويمكن استخدام عدة أشكال من ساللم التقدير منها 

يستخدم لتقدير مقدار وجود الخاصية ما لدى مجموعة من األفراد في نفس : سلم التقدير العددي
  .أو كميات اإلنتاج لدى كل مفحوص على حدى الوقت، أو مجموعة من الخصائص السلوكية

  المفحوصين االجتهاد والمثابرة

6 

6 

6 

6 

6  

5 

5 

5 

5 

5  

4 

4 

4 

4 

4  

3 

3 

3 

3 

3  

2 

2 

2 

2 

2  

1  

1  

1 

1 

1  

  أ

  ب

  ج

  د

  هـ

ساللم  انواع
 التقدير

سلم 
التقدير 
 العددي

سلم التقدير 
العددي 
 الوصفي

سلم التقدير  
 البياني اللفظي

سلم التقدير  
البياني 
 الوصفي

سلم التقدير  
البياني 
الوصفي 
 العددي
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  المفحوصين  ضعيف  متوسط  ممتاز

3 

3 

3 

3 

3 

3  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

1  

1 

1 

1 

1  

  االنتباه

  االجتهاد

  المثابرة

  الدقة

  االعتماد على الذات

  الهدوء

 

هذا النوع من ساللم التقدير أفضل من سابقه من حيث وجود أوصاف : العددي الوصفيسلم التقدير 
  .وتعريفات تحدد الجوانب التي يمكن تقديرها

  :الخاصية السلوكية  توفرها درجة 

1   2  3  4  5   

1   2  3  4  5   

1   2  3  4  5   

  هل يحافظ على نظافة مالبسه؟-              

  هل يغسل يديه بمفرده؟ - : النظافة. 1

     هل يغسل يديه بمفرده؟ -              

1   2  3  4  5   

1   2  3  4  5   

1   2  3  4  5  
  

  هل يتوافق مع اآلخرين؟-                            

  ل يتعاون مع اقرأنه؟ه -:  السلوك االجتماعي. 2

  هل ينسجم مع قواعد النظام؟ -                           
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 : سلم التقدير البياني اللفظي

هذا النوع يذكر أنماط سلوك األداء أو الخصائص في عمود وتوضع أمامه أعمدة تحمل عدة درجات 
اشارا ت متفاوتة من وجود األداء أو الخاصية ويقوم  المقدر مالحظة السلوك أثناء األداء مع وضع 

  .في األعمدة ليقوم على أساسه درجة وجود األداء أو الخاصية

  األداء السلوكي أو الخاصية

 

 درجات وجود أداء السلوك

 

مطل  أحيانا  غالبا  دائما
  قا

يجد صعوبة في إتباع التعليمات  .1
  .المعطاة له

يأخذ أشياء دون االكتراث لمشاعر  .2
  اآلخرين

  يهدأ أبدافي حالة حركة مستمرة وال  .3

   ناء الكالمأثيقاطع اآلخرين  .4

    

 

محددة للتعبير عن وجود مقاييس مختلفة من  أوصافايتم استعمال  : سلم التقدير البياني الوصفي
 السمة 

  ال يغيب  يتأخرفقط  احيانا يغيب  كثير الغياب  ما مدى مواظبته؟

ما مدى مساهمته 
في المناقشات 

  الصفية ؟

يساهم أقل من  ال يساهم مطلقا  
 غبره 

يساهم أكثر من 
 غيره 

يستأثر بوقت 
 الحصة 
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ما مدى التزامه في 
  الفصل؟

غير ملتزم على 
  االطالق

ملتزم كبقية   ملتزم إلى حدما
  زمالئه

أكثر طالب 
  الفصل التزاما  

 

المقدرة إلى الرقم الذي يمثل يتم إضافة وصف يوجه الخاصية : سلم التقدير البياني الوصفي العددي
  الدرجة

 المبادأة

1 2 3 4 

ينفذ فقط زمام 
 المبادأة

أحيانا  يأخذ زمام 
 المبادأة

يأخذ زمام  نادرا ما
 يأخذ زمام المبادأة المبادأة

 االجتهاد

1 2 3 4 

نادرا ما يعمل 
 تحت ضغط

بحاجة إلى ضغط 
 مستمر

إلى  يحتاج أحيانا
 الضغط

 يبادر بإنهاء ما
 عليه فورا  

 الدافعية
1 2 3 4 

 لديه دافعية عالية لديه دافعية عادة لديه دافعية احيانا ال دافعية لديه
 

  :استعماالت ساللم التقدير

 لتقييم التكيف االجتماعي للطالب ومعرفة اتجاهاتهم وميولهم وحاجاتهم .  

 تحديد مدى تحقق األهداف التي وصل لها الطالب.  

  الضعف والقوة لدى المتعلمتحديد مواطن.  

 تزويد المتعلم بالتغذية الذاتية حيث يشخص بنفسه الصعوبات التي يعاني منها.  

 في تحسين أداءه بشكل أفضلمتعلم تساعد ال . 

 : دور قوائم وساللم التقدير  في التقييم والتشخيص النفسي
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قائمة التقدير وسلم التقدير، فاألولى جاءت لتبين وجود : للتقدير أداتين هامتين هما
أو عدم وجود الصفة، في حين يبين سلم التقدير على أي درجة من السلم الفرعي أو البند تقع الخاصية أو 

 . السمة التي نقدرها

ألفراد وقدراتهم وانجازاتهم عموما يشتركان في أنهما يستعمالن لتسجيل المالحظات حول سلوكيات ا
واألكثر من ذلك على نطاق واسع في ميدان علم النفس لتقييم النمو الشخصي، ...وطرائقهم في األداء

واإلجتماعي لدرجة أننا قد نعتمد ساللم التقدير اعتمادا شبه كلي في دراسة الشخصية واالعتقادات 
 . والتجاهات والميول

 : صي في النقاط التاليةويمكن لنا تلخيص  الدور التشخي

  اكتشاف القدرات واالستعدادات عند المتعلمين والسعي لتنميتها وصقلها. 

 معرفة اتجاهات وميول المتعلمين والعمل على تعزيز االيجابي منها. 

  الكشف المبكر عن بعض المشكالت النفسية ،التعليمية والعمل على التغلب عليها. 

 عالجتها بهدف تجاوزهاتحديد نقاط الضعف والسعي نحو م. 

 الدور الوقائي والمتمثل في اتخاذ األساليب المناسبة التي تقف وراء هذا القصور. 

  الدور العالجي من خالل تصحيح المسار وكذا المفاهيم الخاطئة الناتجة عن هذه المشكالت
 . المختلفة

  :خالصـة

المصداقية والموضوعية ،ذلك من خالل الوصول يوفر القياس الدقيق للعلوم االجتماعية اكبر قدر من 
إلى مختلف النتائج وبصورة الكيفية  أو الكمية خصوصا وأن التعبير الكمي عن السمة يفيد في تقدير 

  .شدة وجودها من ناحية ويساعد في إجراء المقارنات بشكل أكثر دقة من ناحية أخرى

 



موضوع البحث



مقدمة:

 إرخبرإْ رؼم١ذاد اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش عؼٍذ ِٓ اٌظؼت 
اٌمشاساد اٌغ١ٍّخ ؽٛي اٌّغبس إٌّبعت ٌألفشاد عٛاء ِٓ ؽ١ش ٔٛع  
اٌزؼ١ٍُ أٚ إٌّٙخ أٚ ؽٛي رشخ١ض ٔٛع اٌّشع إٌفغٟ ٚاٌؼمٍٟ    

ِٚٓ ٕ٘ب ٔشؤد اٌؾبعخ إٌٝ  .أٚ رؾذ٠ذ ٔٛع اٌؼالط إٌفغٟ إٌّبعت ٌُٙ
ٚاعزخذاِٙب فٟ ل١بط اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٚاٌغّبد   اٌشٚائضثٕبء 

لشاساد ٚاػؾخ   إرخبراٌشخظ١خ ِٓ أعً ِغبػذح ٘ؤالء األفشاد فٟ 
.رزٌٛٝ أِش رؼ١ٍُّٙ أٚ رٛع١ُٙٙ أٚ ػالعُٙ

اٌزوبء ٚاؽذح ِٓ رٍه األدٚاد اٌزٟ أطجؾذ شبئؼخ االعزؼّبي   ٚسٚائض
فٟ وً ا١ٌّبد٠ٓ ؽ١ش أْ ِؾبٌٚخ ل١بط اٌزوبء اإلٔغبٟٔ لذ أخز ِٓ  

،اٌّغزّش أوضش ِٓ أٞ ِٛػٛع آخش ِٓ  ٚاٌّىضف اٌغٙذ اٌـ٠ًٛ 
اٌجبؽض١ٓ ؽٛي رؼش٠ف  إخزالفٚسغُ .إٌفغٟ ِٛاػ١غ اٌم١بط 

ٚرى١ُّ اٌزوبء إال أٔٗ ثمٟ ِؾبفظب ػٍٝ فىشح اٌزى١ف ٚؽً اٌّشبوً  
 إْ ٘زٖ االخزالفبد ٌُ رّٕغ أثذا ِٓ ِٛاطٍخ اٌجؾش ٚاٌذساعخ    



ششٚؽ رـج١مٙب ٚرظؾ١ؾٙب ٚرٕم١ـٙب   إؽزشاَ٘زٖ األدٚاد ِغ  ٚإعزؼّبي

ث١ٓ اٌشؼٛة  فبسل١خٚرفغ١ش٘ب،ٚ٘زا ِب فغؼ اٌّغبي ٚاعؼب ٌذساعبد 

ٚاٌضمبفبد ف١ّب ثؼذ ٌزالفٟ اٌٛلٛع فٟ األخـبء إٌّٙغ١خ ٚ٘ٛ ِب وبْ  

أٌفش٠ذ ”أِضبي إٌفغ١خ  اٌشٚائض٠شاٖ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخزظ١ٓ فٟ ِغبي 

األسلبَ ٚاٌم١بط فٟ ػٍُ   إعزؼّبالدٚاٌزٞ ؽزس ِٓ عٛء “ ث١ٕ١ٗ

. اإلػزجبسإٌفظ ِٓ دْٚ أخز اٌؼٕظش اٌضمبفٟ ٚاٌج١ئخ ثؼ١ٓ 

اٌزوبء  سٚائضأْ  فبٌجشغُأِب فٟ اٌغضائش فئْ اٌّشىً ٠ـشػ ثشىً آخش 

رخزٍف ػٓ اٌج١ئخ   عٛع١ٛصمبف١خاٌّزٛفشح ػجش اٌؼبٌُ لذ ث١ٕذ فٟ ث١ئبد 

اٌغضائش٠خ إال أْ رـج١مٙب فٟ وبفخ ا١ٌّبد٠ٓ ِب ٠ضاي ٠غؼٍٕب ٔشىه فٟ  

(  َ.ر.س)ِٛػٛع رى١١ف إلخز١بس،ٚ٘زا ِب دفؼٕب إٌزبئظ ِظذال١خ رٍه 

رفـٓ اٌّخزظ١ٓ فٟ اٌّغبي إٌٝ ؽك اٌغضائش١٠ٓ   شؼٛسإِبثؼشٚسح

فٟ أْ ٠م١ّٛا ثٛعبئً عضائش٠خ ِٛػٛػ١خ ٌٚىٟ ٔمذَ ٘زا اٌجؾش فٟ  

.شىٍٗ اٌىبًِ لغّٕب اٌّزوشح إٌٝ لغ١ّٓ ٔظشٞ ٚرـج١مٟ



اإلشكالية:

اٌؼب١ٌّٓ إرا وبْ اٌزوبء وؤٚي ظب٘شح ػم١ٍخ خؼؼذ ٌٍم١بط ػٍٝ ٠ذ 

ألذَ  “ػمٍٟ سائض”ِظـٍؼ فئْ رغ١ّخ  1905عٕخ ( ع١ّْٛ -ث١ٕ١ٗ)

ٚسغُ ٚعٛد اٌّظـٍؼ   1890،ؽ١ش رشعغ إٌٝ  عٕخ15ِٓ رٌه ة 

ٚظٙٛس األداح فٟ ثذا٠خ ٘زا اٌمشْ إال أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌّشبوً اٌزٟ  

ثم١ذ ػبٌمخ ٚرؾذ ِٓ رـٛس رى١ُّ ظب٘شح اٌزوبء ِٓ أّ٘ٙب رذاخً  

،ٚ٘زا ِب أدٜ إٌٝ ثمبء  ٚاإلعزّبػ١خاٌؼٛاًِ اٌضمبف١خ ٚاٌزشث٠ٛخ 

.اٌّشىً ِـشٚؽب إٌٝ ؽذ اٌغبػخ

فئرا ٔظشٔب إٌٝ أُ٘ اٌّغبئً اٌزٟ ٔٛلشذ فٟ أوجش اٌٍّزم١بد اٌؼ١ٍّخ  

،ِٚغؤٌخ   اٌشٚائضٔغذ ِغؤٌخ لذَ ( 1996عٛاْ )ثفشٔغب ؽٛي اٌزوبء 

اٌزوبء فؼٓ ٘زا   سٚائضرـٛس األفىبس اٌؼ١ٍّخ ؽٛي اٌزوبء ػٍٝ ؽغبة 

إْ األفىبس اٌؼ١ٍّخ ؽٛي اٌزوبء لذ رغ١شد  ):ٌٛرشٞاٌشؤْ ٠مٛي عبن 

 (اٌزوبء ٌُ رزغ١ش سٚائضوض١شا خالي ٘زا اٌمشْ ٌىٓ 



اٌؼٍّبء اٌفشٔغ١١ٓ ثّٛػٛع اٌزوبء رذٚس ؽٛي   إ٘زّبِبدفئرا وبٔذ 
ٚوزا ِغؤٌخ رؼش٠ف اٌزوبء ٚثؼشٚسح إػبدح رم١ٕٓ   اٌشٚائضِغؤٌخ لذَ 

 سٚائضٟٚ٘ )ِغزّؼبرُٙ اٌمذ٠ّخ ٚرى١١فٙب ِٓ عذ٠ذ ػٍٝ  اٌشٚائض
فٟ اٌغضائش ٌُ رشق إٌٝ  إ٘زّبِبرٕب،فئْ (أٔشؤد أطال داخً ثٍذأُٙ

روبء عضائشٞ  سائضرٌه اٌّغزٜٛ ألٔٗ ٌؾذ ا٢ْ ٌُ ٔزٛطً إٌٝ ثٕبء 
ػٍٝ  سائض،ٚال ؽزٝ رى١١ف اٌغضائش٠خ ٠ٕجضك ِٓ اٌخظٛط١خ 

ِب ػذا ِب ٠ّىٓ روشٖ ِٓ ِؾبٚالد  ..اٌّغزّغ اٌغضائشٞ ثشىً أٚعغ
ِؾزشّخ فٟ دثٍَٛ اٌذساعبد اٌّؼّمخ ٚوزا فٟ ِغزٜٛ ا١ٌٍغبٔظ 

ثمغُ ػٍُ إٌفظ ثغبِؼخ اٌغضائش،ؽ١ش الؽظٕب   ٚاٌذوزٛساٚاٌّبعغز١ش 
أ١ٌٚخ ٌجؼغ   رى١١فبدٚوبٔذ ثّضبثخ  األسؿف١ٔٛبأْ أغٍجٙب فٟ فشع 

.١ِضا١ٔبد اٌٍغخ،أٞ رشعّخ ٌغ٠ٛخ فؾغت ١ٌٚظ رى١١فب ثّؼٕٝ اٌىٍّخ

،سثّب رٌه ٌٗ أعجبثٗ ِؾبٚالد إْ ٘زٖ اٌذساعبد ال رضاي ل١ٍٍخ ِٚغشد 
ٌىٓ ِّٙب رؼذدد اٌؼٛاًِ فئٕٔب ٌٓ ٔغزـ١غ أْ ٕٔىش اٌزمظ١ش اٌؾبطً  
ثبٌغضائش،إر أْ اٌٛالغ اٌغضائشٞ ال ٠ؼجش ػٓ ٚعٛد سغجخ فٟ اٌزٛعٗ



ٚرم١ٕٕٙب ٚ٘زا ػٍٝ ع١ّغ اٌّغز٠ٛبد،ٚ٘ٛ ِب   اٌشٚائضٔؾٛ أػّبي رى١١ف 
اٌزوبء ؽ١ش   سٚائضعؼٍٕب ٔفىش فٟ ِؾبٌٚخ ِزٛاػؼخ ٌزى١١ف أؽذ 

(.َ.ر.س)ٚ٘ٛ ٠ضػُ طبؽجٗ أٔٗ خبٌٟ ِٓ أصبس اٌضمبفخ 

فزضيات البحث:

٠ٛعذ فشق داي إؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعـٟ دسعبد اٌزوبء ٌٍؼ١ٕخ  ( 1
(.َ.ر.س)فٟ اٌغضائش٠خ ٚاٌؼ١ٕخ اٌّظش٠خ 

ؽغت ِؼبِالد اٌغٌٙٛخ  )1اٌزـج١كؽغت ٔزبئظ ( َ.ر.س)رشر١ت ثٕٛد( 2
.ِٓ شؤٔٗ رؾغ١ٓ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ( ٚػذد اإلعبثبد اٌّزشٚوخ

٠ؤدٞ إٌٝ رؼبًِ أفشاد اٌؼ١ٕخ  ( َ.ر.س)إعشاء إػبدح إٌظش فٟ ٚلذ  (3
.، ٚإدساوُٙ ٌششٚؿٗاٌشائضاٌغضائش٠خ إ٠غبث١ب ِغ 

 ٚإعزجذاي، ٚؽزف (َ.ر.س)ثٕٛد إدخبي رؼذ٠الد فٟ ِؾزٜٛ ثؼغ ( 4
ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ّىٓ ِٓ   2اٌزـج١كثؼؼٙب ا٢خش ٚرشر١جٙب ؽغت ٔزبئظ 

رغبٚص اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٠ظبدفٙب اٌزال١ِز اٌغضائش٠ْٛ أصٕبء رؼبٍُِٙ 
.إٌٝ رؾغ١ٓ ٔزبئغُٙ اٌشائض٠ِٚؤدِٞغ 



  3اٌزـج١كثؼذ اٌزؼذ٠ً ٚ اٌزشر١ت ؽغت ٔزبئظ ( َ.ر.س)ثٕٛد رزّزغ ( 5
اٌغ١ذ ِٓ ؽ١ش ِؼبِالد   اٌشائضثذالالد إ٠غبث١خ رزفك ِغ خظبئض 

.اٌغٌٙٛخ ِٚؼبِالد اٌز١١ّض ٚرجب٠ٕبد اٌجٕٛد

 3اٌزـج١كثؼذ اٌزؼذ٠ً ٚ اٌزشر١ت ؽغت ٔزبئظ ( َ.ر.س)٠زّزغ ( 6
.اٌغ١ذ اٌشائضثذالالد صجبد رزفك ِغ خظبئض 

 3اٌزـج١كثؼذ اٌزؼذ٠ً ٚ اٌزشر١ت ؽغت ٔزبئظ ( َ.ر.س)٠زّزغ ( 7
.اٌغ١ذ اٌشائضثذالالد طذق رزفك ِغ خظبئض 

٠ٛعذ فشق داي إؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد اٌزوٛس ِٚزٛعؾ ( 8
.اٌّؼذي( َ.ر.س)فٟ دسعبد اإلٔبس ٌٍؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ 

إٌٝ   13عٓاٌّؼذي ػٍٝ ِؼب١٠ش أداء ِؾ١ٍخ ِٓ ( َ.ر.س)٠زٛفش( 9
،رغّؼ ألٞ ػ١ٕخ عضائش٠خ ِغزمجال ثزفغ١ش دسعبد أفشاد٘ب 17عٓ

.اٌشائضاٌخبَ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب ثبعزخذاَ ٘زا 

رٛعذ فشٚق داٌخ إؽظبئ١ب فٟ دسعبد اٌزوبء ث١ٓ اٌفئبد اٌؼّش٠خ  ( 10
.اٌّؼذي( َ.ر.س)فٟ ٌٍؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ (عٕخ15.16.17)اٌضالس



الميداني القسم

منهح البحث

(إٌّٙظ اٌىّٟ اٌّمبسْ)إٌفغ١خ  اٌشٚائضؿش٠مخ  

La méthode quantitative-comparée-

اٌزؾمك ِٓ إٌزبئظ  ٠ز١ّضثئِىب١ٔخٚسأ٠ٕب أٔٗ ِٕبعت ٌذساعزٕب وٛٔٗ 
.صب١ٔخ ِٓ عٙخ ٚثئِىب١ٔخ ِمبسٔزٙب ثٕزبئظ أخشٜ ِٓ عٙخ 

اٌّخزٍفخ ٌؼذد ِٓ األفشاد اٌز٠ٓ  اإلعزغبثبدفمذ لّٕب ثذساعخ       
اٌزوبء اٌّظٛس  سائض٠خؼؼْٛ ٌٍٛػؼ١خ ٔفغٙب ٌّض١ش ٚاؽذ ٚ٘ٛ 

وً رـج١ك ثآخش ػٓ  ِمبسٔخٚ٘زا ِٓ خالي اٌم١بَ ثؼذح رـج١مبد ٚ
.اٌشائضٚوبْ ٘ذفٕب فٟ رٌه رى١١ف ٘زا  األسلبَؿش٠ك اٌزؼبًِ ِغ 



المكانير اإلطا

ٚاٌج١ٍذح ثِٛشداطٚال٠زٟ  ٚصب٠ٛٔبدأعش٠ذ اٌذساعخ فٟ ثؼغ ِزٛعـبد 

اٌج١ٍذحٚال٠خ 

  ِزٛعـخؽٟ
(أٚالد ػ١ش)ِغى520ٓ

صب٠ٛٔخ ِخزبس  
(اٌظِٛؼخ)وش٠زٍٟ

ثِٛشداطٚال٠خ   

صب٠ٛٔخ اإلخٛح  

(دٌظ)ظش٠ف 

 ِب19ٞصب٠ٛٔخ 
(دٌظ) 1956

ِزٛعـخ اإلخٛح  
(ثغ١ٍخ)طجؾٟ

ِزٛعـخ عؼ١ذ  

(إٌبطش٠خ) ػشب٠جٛ



 

اٌّزوٛسح )ٚاٌّزٛعـبد اٌضب٠ٛٔبدِغزّغ اٌجؾش ع١ّغ رال١ِز  إشزًّ

ٚ لذ رُ عؾت اٌؼ١ٕبد فٟ وً اٌزـج١مبد ػشٛائ١ب ٌٍؾظٛي  ( عبثمب

  ثئعزخذاَ)-إسعبعدْٚ -ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثغ١ـخ ثؤعٍٛة عؾت

(عذٚي األسلبَ اٌؼشٛائ١خ

          

(فشدا250)2011ٚعبٔفٟ 2010ث١ٓ فزشرٟ د٠غّجش                        

               

   (فشدا250) 2011ِٚبسط  2011ث١ٓ فزشرٟ ف١فشٞ                                      

          
(فشدا250)2011 أفش٠ًفٟ شٙش 



                    المزحلة1:ِب ث١ٓ أٚاخش شٙش أفش٠ً ٚ أٚاخش شٙش         
(فشدا287) 2011ِبٞ                                   

                    المزحلة2:ِبث١ٓ فزشرٟ عجزّجشٚأوزٛثش2011)854فشد(

وصف أداة البحث   

٠ظؾؼ ٚفك اٌّفزبػ  
ثٗاٌخبص 

  ثٕذا٠60ؾزٛٞ ػٍٝ 

٠ٚـٍت ِٓ اٌّفؾٛص 
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اٌزوبء اٌّظٛس ٚ٘زا  ٌشائضسوضد اٌذساعخ ػٍٝ إعشاء أوضش ِٓ رـج١ك 

ٌغشع ر١ٌٛذ اٌفشػ١بد ثـش٠مخ ِٛػٛػ١خ ٚ إلػبدح إٌظش فٟ ِب  

.اٌشائض٠ّىٓ رؼذ٠ٍٗ ِٚشاعؼزٗ فٟ 

 250ػ١ٕخ عضائش٠خ ؽغّٙب  اٌّظٛسػٍٝاٌزوبء  سائضلّٕب ثزغش٠ت 

:٠ٍٟفشدا دْٚ اٌم١بَ ثؤٞ رؼذ٠ً فٟ ِؼّٛٔٗ ٚ عبءد إٌزبئظ وّب 

اٌزوبء اٌّظٛس وبٔذ ِفِٙٛخ ِٓ لجً ع١ّغ   سائضرؼ١ٍّبد          

أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ

اٌغضائش٠خ   ٚعٛد فشق داي إؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ روبء اٌؼ١ٕخ         

فٟ(4.81-34.26)ِٚزٛعؾ روبء اٌؼ١ٕخ اٌّظش٠خ(29.30-5.52)



اٌزوبء اٌّظٛس ٌٚظبٌؼ اٌؼ١ٕخ اٌّظش٠خ ٚ٘ٛ ِب عؼٍٕب ٔمجً     سائض

اٌفشػ١خ األٌٚٝ

رشاٚؽذ  ػذَ رذسط اٌجٕٛد ِٓ ؽ١ش ِؼبِالد اٌغٌٙٛخ ٚاٌزٟ        

(71-12)اٌّزشٚوخ األعٛثخ  وج١شِٓٚٚعٛد ػذد ( 0.11-0.96)

  اإلستنتاج1: 

ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ ١ٌظ ساعؼب إٌٝ ٔمض  إٔخفبعٔغزٕزظ أْ 

روبئُٙ ٚإّٔب ساعغ إٌٝ ؿج١ؼخ األداح اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ثٕٛد ِزذسعخ 

ػٍٝ خظٛط١خ أفشاد غ١ش ِؾ١١ٍٓ ٚ٘ٛ ِب عؼٍٕب ٔظٛؽ فشػ١خ 

ؽغت ٔزبئظ اٌزـج١ك  ( َ.ر.س)ثٕٛد رشر١ت  -:عذ٠ذح ٌٍجؾش رمٛي

.األٚي ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؾغٓ ِٓ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ

وّب أْ اٌؼذد اٌىج١ش ٌألعٛثخ اٌّزشٚوخ عؼٍٕب ٔجٕٟ فشػ١خ صبٌضخ  

٠ؤدٞ إٌٝ رؼبًِ اٌؼ١ٕخ  ( َ.ر.س)ٚلذ إعشاء إٌظشفٟإػبدح :ِفبد٘ب
     .ٌششٚؿٗ اٌشائضٚإدساوُٙاٌغضائش٠خ إ٠غبث١ب ِغ 



ثعذ  نهرائزنكٍنهزسمك يٍ صسخ هبريٍ انفرضيزيٍ رى إخراء رطجيك ثبَي 

ررريت ثُىدِ زست َزبئح انزطجيك األول،ورنك عهً عيُخ خزائريخ 

:عهًولذ أسفرد انُزبئح ( 250)أخري

ثيٍ يزىسط   0.05وخىد فرق دال إزصبئيب عُذ يسزىي دالنخ      

ويزىسط درخبرهى (2)انزطجيك في ( 5.03- 32.42)اندزائرييٍ درخبد 

(.2)انزمُيٍ ونصبنر عيُخ ( 5.52- 29.30)األول في انزطجيك 

عذو رذرج انجُىد زست يعبيالد انسهىنخ إال أٌ انجُىد األونً كبَذ 

سههخ زيث أخبة عُهب أغهجيخ األفراد إخبثخ صسيسخ ثيًُب رعزجر انجُىد  

األخيرح صعجخ زيث أخبة عُهب يعظى األفراد إخبثخ خبطئخ 

 إَخفضذيُهب % 50وَست انُدبذ فيهب  إررفعذيٍ انجُىد % 50     

.نهجسثَست انُدبذ فيهب وهى يب خعهُب َمجم انفرضيخ انثبَيخ 



ػذد إعبثبرٙب اٌّزشٚوخ  إٔخفؼذِٓ اٌجٕٛد % 60الؽظٕب أْ      
ػذد إعبثبرٙب اٌّزشٚوخ ٚٔظشا ٌّب رٛطٍٕب إ١ٌٗ   إسرفؼذِٕٙب % 40ٚ

فئٕٔب سفؼٕب اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ ٌٍجؾش ثّؼٕٝ أٔٗ ال داػٟ ٌّشاعؼخ  
(.د10)ٚاٌّمذس اٌشائضثضِٓ  ثبإلؽزفبف ٚإوزف١ٕب،اٌشائضٚلذ إعشاء 

االستنتاج 2 :

ِٓ اٌجٕٛد ٠ؼٕٟ أْ اٌزشر١ت اٌغذ٠ذ % 50ٔغت إٌغبػ فٟ  إٔخفبع
ٌُ ٠ؼؾ ٔزبئظ عذ إ٠غبث١خ ٚ٘ٛ ِب دفؼٕب   2فٟ اٌزم١ٕٓ ( َ.ر.س)ٌجٕٛد  

.ٌظ١بغخ فشػ١خ ساثؼخ ٌٍجؾش

     

( َ.ر.س)ٌزؼذ٠ً ٌٍزؤوذ ِٓ طؾخ ٘زٖ اٌفشػ١خ لّٕب ثئعشاء رـج١ك صبٌش 
ؽغت ِب ٠زٛافك ٚاٌج١ئخ اٌغضائش٠خ ٚؽغت صِبٕٔب أ٠ؼب دْٚ اٌّغبط  

،ٚٔظشا ٌؼذَ ٚعٛد رذسط اٌشائضثبألعظ إٌظش٠خ اٌزٟ ثٕٟ ػ١ٍٙب 
ِٕزظُ ٌٍجٕٛد ِٓ ؽ١ش ِؼبِالد اٌغٌٙٛخ فؼٍٕب رشر١جٙب ِٓ عذ٠ذ 

 .فشدا 250،ٚوبْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ أ٠ؼب 2ؽغت ٔزبئظ اٌزم١ٕٓ 



:٠ٍٟ ف١ّب  3رّضٍذ أُ٘ اإلعشاءاد اٌزٟ رُ إرجبػٙب فٟ ِشؽٍخ اٌزم١ٕٓ 

.اٌشائضثضِٓ  اإلؽزفبفٌُ ٔمُ ثئدخبي أٞ رؼذ٠ً ػٍٝ اٌزؼ١ٍّخ ٚرُ  -1

رُ إدخبي رغ١١ش ػٍٝ ثؼغ اٌشعِٛبد وّب سوضٔب أْ رىْٛ أوضش   -2
ثؼغ اٌشعِٛبد اٌّزىشسح ثؤخشٜ رؾًّ   ٚإعزجذٌٕبٚػٛؽب ِٓ عبثمبرٙب،

-38-19-18-8-2-1:ٔفظ اٌّؼٕٝ ٚ٘زا ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجٕٛد راد األسلبَ
45-51-55-11-3-6-7-17-21-22-33-37-41-44-59-58-
53-54-9.

ثؼغ اٌشعِٛبد ثؤخشٜ رٕزّٟ ٌٍضمبفخ اٌغضائش٠خ ٚأوضش ِٛافمخ   إعزجذٌٕب -3
ِغ اٌّؾ١ؾ اٌغضائشٞ،ٚأوضش رـٛسا ٚ٘زا ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجٕٛد راد  

.14-48-33-23-16:األسلبَ

ثّٛػٛع د٠ٕٟ وٛٔٗ ٠ؾًّ أشىبال ِزىشسح فٟ  (10)غ١شٔب اٌجٕذ سلُ -4
(-3-اٌٍّؾك)وّب غ١شٔب رشل١ُ اٌجٕٛد ٌٍؼشث١خ(.ط ٚد)،(ة ٖٚ)اٌشعُ

عملية التكييف



ٚعٛد فشق داي إؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ         

  3اٌزـج١كِٚزٛعؾ دسعبرُٙ فٟ (5.03- 32.42) 2اٌزـج١كفٟ 

داٌخ إؽظبئ١ب ػٕذ     2.59=ؽ١ش وبٔذ ل١ّخ د( 4.63- 34.01)

.3اٌزم١ٌٕٓٚظبٌؼ اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ فٟ  α=0.01

ٔغت إٌغبػ ف١ٙب ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌظ١غخ  إسرفؼذِٓ اٌجٕٛد % 78      

وبْ ٌٙب أصش إ٠غبثٟ ػٍٝ أداء أفشاد ػ١ٕخ     ٌٍشائضاٌّؼذٌخ 

.،ٚ٘ٛ ِب عؼٍٕب ٔمجً اٌفشػ١خ اٌشاثؼخ3اٌزم١ٕٓ

ػذد إعبثبرٙب اٌّزشٚوخ ٚ٘زا  إٔخفؼذٔغجخ اٌجٕٛد اٌزٟ % 88      

.اٌشائضرؤو١ذ ٌؼذَ طؾخ اٌفشػ١خ اٌخبطخ ثّشاعؼخ ٚلذ 

رذسط اٌجٕٛد ؽغت ِؼبِالد اٌغٌٙٛخ ٌُ ٠ىٓ ِٕزظّب،ٌىٓ ػٍٝ        

اٌؼَّٛ عبءد اٌجٕٛد األٌٚٝ عٍٙخ ٚاٌجٕٛد األخ١شح طؼجخ ثبٌٕغجخ  

.3اٌزم١ٕٓألفشاد ػ١ٕخ 

نتائح التقنين الثالث
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المزحلة1:ِٓ أعً اٌزؾمك ِٓ اٌفشػ١بد 7ٚ6ٚ5 لّٕب ثزـج١ك  
ػٍٝ ػ١ٕخ   3اٌزـج١ك،ِشرجخ ؽغت ٔزبئظ (َ.ر.س)اٌظ١غخ اٌّؼذٌخ ي

:٠ٍٟٚعبءد إٌزبئظ وّب  فشدا287رؼُ 

ِغزٜٛ أداء أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ ؽ١ش أظٙشد دساعخ  إسرفبع      

-34.01) 3اٌزـج١كِزٛعؾ اٌفشٚق ِب ث١ٓ دسعبد روبئُٙ فٟ 

ٚعٛد فشق داي إؽظبئ١ب ث١ٓ  ( 5.44-36.26) 4ٚاٌزـج١ك( 4.63

.4اٌزم١ٕٓ،ٌٚظبٌؼ ػ١ٕخ 0.01اٌّزٛعـ١ٓ ػٕذ ِغزٜٛ 

-0.063)ػٍٝ رذسط ٚاعغ ِٓ ِغز٠ٛبد اٌغٌٙٛخ اٌشائض إؽزٛاء      

ِٓ اٌجٕٛد رؾظٍذ ػٍٝ ِؼبًِ عٌٙٛخ أػٍٝ % 27،ؽ١ش أْ (0.99

ِٕٙب ألً % 23ٚثٕٛدا عٍٙخ، إػزجبس٘بٚاٌزٟ ٠ّىٓ  0.75ِٓ

ِٕٙب  % 50ثٕٛدا طؼجخ،ث١ّٕب  إػزجبس٘ب،ٚاٌزٟ ٠ّىٕٕب 0.25ِٓ

.اٌّزٛعـخاٌجٕٛدٚ رخض (0.75-0.25)رؾظٍذ ػٍٝ ِؼبًِ عٌٙٛخ

1

2



      

ِٓ ثٕٛد  %41.66ؿش٠مخ ِمبسٔخ األؿشاف رج١ٓ ٌٕب أْ  ثئعزخذاَ      
ِٕٙب ثّؼبًِ  %30ٚاٌّؼذي رّزؼذ ثّؼبًِ ر١١ّض ِمجٛي  اٌشائض

ر١١ّض ع١ذ،وّب عبء ر١١ّض اٌجٕٛد اٌّزمذِخ ٚاٌّزؤخشح ػؼ١فب ٔظشا 
.اٌّظُّ ػٍٝ اٌزذسط فٟ اٌظؼٛثخ ٚاٌغٌٙٛخ(َ.ر.س)ٌـج١ؼخ 

ٟٚ٘ ل١ُ ِمجٌٛخ ؽ١ش   0.15 أوجشِِٓٓ اٌجٕٛد وبْ رجب٠ٕٙب 67%     
وبٔذ ِؼظُ إٌغجخ ٌٍجٕٛد اٌّزٛعـخ،أِب اٌجٕٛد اٌزٟ لً رجب٠ٕٙب ػٓ  

ؿج١ؼخ األٌٚٝ ٚاألخ١شح،ٚ٘زا ِب ٠زٕبعت أ٠ؼب ِغ  فىبٔذ0.10
اٌزٞ أطجؼ ثؼذ رؼذ٠ٍٗ ٚع١ٍخ ع١ذح ٌٍز١١ّض ث١ٓ اٌفشٚق   ( َ.ر.س)

اٌفشد٠خ،ٚ٘ٛ ِب عؼٍٕب ٔمجً اٌفشػ١خ اٌخبِغخ ٌٍجؾش

:ػ١ٍٗاٌّؼذي ثذسعخ ِمجٌٛخ ِٓ اٌضجبد دي ( َ.ر.س)رّزغ      

 (0.75) غ١ٍ١ىغْٛاٌّؼبًِ اٌزٞ رُ رظؾ١ؾٗ ثّؼبدٌخ  -أ 

وً   ثآخشٚإسرجبؽوً ثٕذ  إسرجبؽاٌزٕبعك اٌذاخٍٟ ٌجٕٛدٖ ِٓ خالي  -ب
.ٌٍشائضثٕذ ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ 

       .ٌٍجؾشٚ٘ٛ ِب عؼٍٕب ٔمجً اٌفشػ١خ اٌغبدعخ 
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:اٌزب١ٌخثذالئً طذق وبف١خ دٌذ ػ١ٍٙب األعب١ٌت (َ.ر.س)رّزغ       

(.0.87)اٌزارٟ اٌظذق  -أ

(0.01داٌخ ػٕذ  اإلسرجبؿبد)اٌذاخٍٟ طذق اٌزٕبعك  -ة

ؿش٠مخ اٌّمبسٔخ اٌـشف١خ -ط

رضا٠ذ ِزٛعـبد اٌذسعبد ٌٍفئبد اٌؼّش٠خ  )طذق اٌزى٠ٛٓ اٌفشػٟ -د
(-األػّبسرّب٠ض -ثض٠بدح اٌؼّش

 .ٌٍجؾشٚ٘ٛ ِب أدٜ ثٕب إٌٝ لجٛي اٌفشػ١خ اٌغبثؼخ 

اٌغٕغ١ٓ  ٚعٛد فشق داي إؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعـٟ دسعبد       
 -اٌّؼذي-(َ.ر.س)،فٟ («41.42»،اإلٔبس «36.73»اٌزوٛس)

ٚوبٔذ داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ  6.36=ٌٚظبٌؼ اإلٔبس ؽ١ش وبٔذ ل١ّخ د
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ لجٛي اٌفشػ١خ اٌضبِٕخ ٌٍجؾش .0.01

المزحلة2:

اٌّؼب١٠ش اٌّؾ١ٍخ لّٕب ثزٛع١غ ؽغُ اٌؼ١ٕخ فٟ وً   إعزخشاطِٓ أعً      
ٚوبْ اٌؼذد ثبٌزشر١ت وّب ٠ٍٟ  عٕخ17إٌٝ  عٕخ13فئخ ػّش٠خ أٞ ِٓ 
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أؽذ أٔٛاع اٌزؼ١١ش  إعزخذِٕب، ٚلذ (158-163-178-176-179)

فٟ ؽبٌخ  ثٗ،ٚاٌزٞ ٠ٕظؼ فئبد5ٚفك  اإلٔؾشافٟٚ٘ٛ اٌزؼ١١ش 

  ثئعزخذاَؽ١ش لّٕب ثبٌزؤوذ ِٓ ٘زا اٌششؽ  اإلػزذاياٌزٛص٠ؼبد لش٠جخ 

ٌؼ١ٕخ   إخزجبسوٍّٛغشٚفٌؾغٓ اٌزـبثك ُٚ٘  الثشاِزشٞأعٍٛة 

ٚاؽذح ٚرؾظٍٕب ػٍٝ ِؼب١٠ش وً فئخ ػّش٠خ،٘زا ٠ؼٕٟ لجٛي اٌفشػ١خ 

.ٌٍجؾش اٌزبعؼخ 

اٌؼّش٠خ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ ِب ث١ٓ اٌفئبد  إخزجبسأعفشد ٔزبئظ       

ػٓ ٚعٛد فشٚق داٌخ إؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعـبد ٘زٖ ( 15.16.17)

،ٚ٘زا 0.01داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ  74.92=اٌفئبد ؽ١ش وبٔذ ل١ّخ ف

.ِب عؼٍٕب ٔمجً اٌفشػ١خ األخ١شح ٌٍجؾش
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 خاتمة:  

ػذَ  -ثال شه -إْ خالطخ إٌزبئظ اٌّضجزخ فٟ دساعزٕب اٌؾب١ٌخ رؤوذ
ِزؾشس ثذسعخ ِـٍمخ ِٓ اٌّؤصشاد اٌضمبف١خ ِٚٓ ث١ٓ ٘زٖ   سائضٚعٛد 
ٚاٌذ١ًٌ  .ٚاٌزٞ ٠ذػٟ طبؽجٗ ثخٍٖٛ ِٓ أصش اٌضمبفخ( َ.ر.س) اٌشٚائض

ػٍٝ رٌه ٘ٛ ِظبدفخ أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌغضائش٠خ ٌظؼٛثبد أصٕبء رؼبٍُِٙ  
ِغزٛاُ٘ اٌؼمٍٟ  إٔخفبعفٟ ط١غزٗ األ١ٌٚخ أدد إٌٝ  اٌشائضِغ 

.ٚثّغشد إدخبي رؼذ٠الد فٟ ِؾزٜٛ ثؼغ اٌجٕٛد رؾغٕذ ٔزبئغُٙ

٘زا ِب ٠ج١ٓ ٚعٛد فشٚق ِب ث١ٓ اٌشؼٛة فّٓ غ١ش اٌّّىٓ أْ ٔؾىُ  
.ِٓ عذاٚي اٌّؼب١٠ش اٌّظش٠خ إٔـاللبػٍٝ ِغزٜٛ روبء اٌغضائش١٠ٓ 

فٟ   إعزخذاِٗثشىٍٗ اٌغذ٠ذ ٠ّىٓ (َ.ر.س)ثؤْ ٚفٟ االخ١ش ٠ّىٕٕب اٌمٛي 
ل١بط اٌزوبء اٌؼبَ ٌألفشاد اٌغضائش١٠ٓ اٌز٠ٓ رزشاٚػ أػّبسُ٘  

،ٚٔؤًِ (ثِٛشداط -اٌج١ٍذح)ِغزٜٛ  عٕخػ17ٍٝإٌٝ عٕخ13ِٓ
،ػٍٝ اٌشغُ ِٓ طؼٛثخ  اٌٛال٠بد ِغزمجال ثزؼ١ُّ إٌزبئظ ػٍٝ ثبلٟ 

اٌّّٙخ ٔظشا ٌٕمض اإلِىب١ٔبد اٌّبد٠خ ٚػؼف اٌؼبًِ اٌجششٞ 
                                             .اٌّغبياٌّزخظض فٟ ٘زا 
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