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 نشكر أوال اهللا عز و جل الذي وفقنا إلمتام هذا العمل
 و نتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ املشرف

"علي بوطاف/د"  
 

 الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه طيلة مدة إجناز هذا البحث
 إىل والدي العزيزين وإىل كل من قدم لنا يد املساعدة من قريب أو بعيد

طيبةو لو بكلمة   
 

  كما نتقدم بالشكر اجلزيل مسبقا إىل اللجنة املناقشة
. لقبوهلم اإلشراف على مناقشة هذه الرسالة  

 

 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

لو اله ملا وصلت إىل ما الذي أمي احلبيبة، إىل  ت يل سندا يف هذا الوجودإىل اليت كان
. غايلأنا عليه فلم يقيد حرييت يف يوم من األيام خاصة من أجل العلم والدي ال  

 إىل روح أخيت الطاهرة فريوز اللهم اغفر هلا وارمحها 
 وإىل أوالدها إبراهيم و أمرية     

أخي العزيز حممد وزوجته الزهراء و أوالده ،إىل أخيت فاطمة الزهراء إىل        
    و زوجها قويدر و أوالدها، إىل أخيت هاجر وزوجها إمساعيل  

. مية ، مجيلة ،رشيدةحورية ، سا: العزيزات أخوايتإىل   
 إىل كل أفراد العائلة الكبرية كبريا وصغريا

 وكل األقارب 
. روان و الطاهر  :إىل السيد بوشيشة عبد العزيز وأوالده   

 إىل كل األصدقاء والصديقات
  إىل كل من كان  يل سندا وعونا يف إجناز هذا البحث

 إىل كل من أفىن عمره يف طلب العلم
رية إىل كل من يعشق احل  

 إىل كل من يطلع على هذه الرسالة

.إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل  
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  :مقدمـــة
 القياسية في علم النفس اإلحصائية النفسية وتطوير األساليب زوائرارات والبإن مجال االخت      

 هت عديدة من هذعيناا عن طريق ـه باستدالالت على مجتمعات بأكـمل امييسمح للباحثين بالق

ما كانت عليه من قبل هذه م  ننا هذا المجال من زيادة معارفنا بصورة أسرعـالمجتمعات، وقد مك

األساليب، باإلضافة إلى ذلك فإن فهم هذه األساليب ولو بصورة عامة على األقل أمر مفيد لكل 

  .يكون هو نفسه باحثمواطن ذكي بدون أن 

  . يساعده ذلك على تقييم ما يسمع وما يقرأ ويستنتج من مالحظته لبعض الظواهرإذ

  Wilhelm Wundtويليام فونتاء إنش بذاته ومنذ  بدأ على النفس كعلم قائمإنه منذ و       

بحث  حول المودهم  واهتماماتهجه، ركز الباحثون 1879  في عام  Leipzigلمختبرة في مدينة 

 نالمختصوفقد حاول .  فرديا  أوطبق على األفراد سواء جماعياتعن قواعد ومبادئ عامة يكن أن 

 هذه األعضاء تدرك كيف عمل مختلف أعضاء اإلنسان معا كالعين والمخ وةالنفسانيون إيجاد كيفي

 . تحدث لنا جميعا دراكات حسيةإوهي األلوان واألشكال واألحجام 

نتجوا بذلك  واستتالتعلماعدة تجارب لدراسة عملية اكتساب بتصميم لباحثون اهؤالء وقام         

 نظريات حول عملية النمو في ووضعوا معايير السلوك لكل مرحلة عمرية واد، وحد"قوانين التعلم"

   .مختلف مراحلها

الحديثة بي التجريإلى جانب كل هذا قام الباحثون األوائل في المختبرات األلمانية لعلم النفس        

إلى الفروق الفردية بين األشخاص، وأدرك هؤالء الباحثون أن قياس هذه الفروق  التنبهأة بنشال

  . والمكاتبتطبيقات هامة في المدارس والمصانعالفردية بين األفراد قد يكون له 

ر قوي في حركة استخدام المقاييس النفسية يومن بين المختصين النفسيين الذين كان لهم تأث

 وهو أمريكي األصل درس James Mckeen Cattellتل جيمس ماكين كا"عقلية هو ال االختباراتك

، لكن كان 1890في عام "  العقليةاالختبارات"قد كان هو أول من استخدم لفظ و"  فونت"في مختبر 

  .19هناك آخرون ظهروا بوضوح في هذه الحركة خالل السنوات األخيرة من القرن 

إذ أن .  إيجاد طريقة كمية لتقدير الذكاء العام تمثل فيلهؤالء الباحثين  ل الشاغل شغإن ال         

 تمكنوا من قياس جميع هم في الحصول على دليل للذكاء إذاالعتقاد السائد لديهم آنذاك هو إمكانيت

 تعلى حدة في المختبرانها س كل م معا في األفراد حيث كان يقاةالخصائص وهي مجتمع

والفرد الذي يحصل على . سرعة رد الفعلييز، التم، االنتباه،اإلدراك الحسي  ،اإلحساس كةالتجريبي

 ليس هناك خطأ ه أن منوبالرغم.  المتفوق حسب تفكيرهميكونأعلى الدرجات في هذه الخصائص 



 من خالل تحليلهم لم تنجح ألن  قياس الذكاء بهذه الطريقة  دون إال أن محاولةقا كانوا يعتمفي

  . بعضها ببعض ارتباطا وثيقا ترتبطم  أن هذه السمات ل  اكتشفوامهلمقاييس

 تحصلوا على نتائج عالية شأنهم شأن المتفوقين ومن ، على سبيل المثالضعفاء حيث أن التالميذ ال

  .في حاجة إلى أسلوب مختلف لة الذكاء كانتـهنا أصبح واضحا عند هؤالء العلماء أن قياس مشك

ترض أن ف حيث أنه ا Alfred Binet هلفرد بني عهد جديد في فرنسا على يد أ انبثقمن هنا        

ولقياس هذه الخاصية المتمثلة في . الذكاء خاصية مركبة معقدة وليست مجرد سمات بسيطة كثيرة

 التي تتطلب قفالبد من إيجاد وسائل لتقييم كيفية تعامل األفراد مع الموا" هبني"ة نظر من وجهالذكاء 

  . والحكم وحل المشكالتالتفكير 

ثيرة من المهام التي ـ يبحث ويقوم بتجارب عديدة حول أنواع ك"بنيه " دأـمن هنا ب            

فال من بنتيه  وعلى أط ابها علىذكاء األطفال حيث جرقياس ملة لتح مروائزـكيقوم بها الفرد 

 وبالتعامل مع سيمون 1905عام مختلف األعمار في المدارس الفرنسية في باريس وأخيرا وفي 

اء والذي يعتبر األصل بالنسبة ـ قام بنشر أول رائز حقيقي للذك Théophil Simon   تيوفيل

  .لجميع الروائز الحالية

 بنيه وسيمون ليستخدم في كثير من الدول كما رائزبعد كل هذا حدث تقدم سريع فقد عدل          

جمعية أثناء الحرب العالمية األولى وبعد ذلك  روائز اإلضافة إلى وضعب للكبار روائزت مصم

رات، من القدالعديد   تقيسروائزعدة طورت لتستخدم في المدارس والمؤسسات الصناعية وصممت 

 على اختالف أنواعها وبهذا ظهرت المعايير الروائز الف مناآل توفرت 20وفي منتصف القرن 

 ما، رائز جديدة أو تكييف روائز يبنيد أن  يريلمنوالمبادئ وهي تستخدم اآلن كإرشادات مفيدة 

 ذات الروائز عن ذلك فقد أصبح من الضروري في عصرنا الحالي والحديث الذي تعتبر فيه فضالو

درس مفال.  عن المعايير والمبادئ و لو بسيطاشيئا  امرأة أو ثقفأن يعرف كل رجل م أهمية كبيرة

 هالخصائص المتباينة لتالميذمع ج أفضل ولتتالءم الذي يريد تغيير طريقة تدريسه ليتحصل على نتائ

يرغب في مساعدة أبناءه على تخطيط مستقبلهم الدراسي والمهني ورجل األعمال الذي واألب الذي 

، كل هؤالء في حاجة إلى بعضهم يرتزوال حتى ال يقع في مكيدة الروائزيريد أن يشتري بعض 

  .لحكم على نتائجها وعن كيفية االروائزالبعض لمعرفة شاملة حول 

مجال  بكثرة خاصة في ال الروائز ا فإنه على الذين يستخدمون هذهباإلضافة إلى هذ          

خصائص التي  وكذلك عن الالروائز الحديثة عن هذه المعلومات وبصفة مستمرة االمدرسي أن يتابعو

 بالنسبة لألطفال بناءا على  إذ أن كثيرا من المعلمين في المدارس الحالية يتخذون القراراتتقيسها 

 كما هي خاصة في بالدنا الجزائر، حيث الروائزطبق معظم تمفاهيم الذكاء ولكن في الوقت الحالي 



 المطبق الرائزا هل في اختالف البيئة التي بني فيثرح السؤال المتمط لالم يتعرض المطبقون له

 اختالف البيئة والعامل الثقافي وبهذا اعورا يلمنهم أالجزائرية التي سيطبق عليها إذ األصلي والبيئة 

 ليس الرائزا غير صادقة ألن المجتمع األصلي و المجتمع المطبق عليه هتكون النتائج المتحصل علي

  .اسب مع البيئة الجزائريةن الرائز بما يتلعدم تكييف و هذا راجع نفسه 

فس المدرسي نقترح معالجة موضوع  الماجستير في علم النهذا لنيل شهادةبحثنا من خالل و        

  .  بالنضج المدرسي عند األطفال الخاص النفسية وائزرتكييف أحد ال

 مع هذه الروائز مدى تطابق نتائج وا أن يعرفين المطبقين للروائزجب على األخصائيومن هنا ي

 ما سندرسه اهذو ، هاأم ال من خالل تكييف إذا كانت صادقة واعليها وبالتالي يعرف ةالبيئة المطبق

  .ييف رائز النضج المدرسيـ المتمثل موضوعه في محاولة لتكيله من خالل بحثنا هذا تفاصنبتبيي

   إلى جانبين وخمسة فصول وخاتمة، بحثنا هذافقسمنا          

خصصنا الجانب األول للمعالجة المنهجية والنظرية للبحث وذلك في ثالثة فصول، جاء 

 أسباب اختيار الموضوع وأهمية  تمهيد،ل منهجي تناولنا فيهالفصل األول على شكل فص

فاهيم األساسية  تحديد الم فيها البحث وأهدافه، اإلشكالية والفرضيات، منهجية البحث وتم

كان  لموضوع الروائز النفسية ، وخصصنا الفصل الثانيللبحث وأخيرا خاتمة لهذا الفصل 

لى موضوع الروائز النفسية من خالل عرض مدخل الفصل عبارة عن تمهيد، ثم تطرقنا إ

 الروائز فالمعنى اللغوي واالصطالحي لمصطلح رائز وبعدها قمنا بعرض أهم تعاري

، وظائف الروائز النفسية، مجاالت تطبيق النفسية، بعض التسميات التي عرفها مصطلح رائز

ي الرائز كي نقول أن  لشروط التي يجب أن تتوفر فتصنيف الروائز النفسية،الروائز النفسية، 

ألهم الدراسات السابقة التي ، بينما خصصنا الفصل خالصة الفصل  نتائجه موثوق فيها،

خاضت في مجال تكييف الروائز النفسية في الجزائر، حيث عرضنا ست دراسات ، تطرقنا 

  .للتعليق على هذه الدراسات كل واحدة على حدا، خالصة الفصل

  



التي قمنا بها من خالل تطبيق رائز النضج للدراسة الميدانية  الثاني فخصص الجانبأما 

 لتقديم ميدان الدراسة ففيه تم الرابع، جاء الفصل المدرسي واشتمل هذا الجانب على فصلين 

  الدراسة الميدانية و تحديد العينة وكيفية اختيارها، ثم عرض خصائص أفراد تتقديم مجاال

 الخامسالفصل أما األدوات المستخدمة لجمع البيانات، المنهج المتبع في البحث،العينة، 

   الدراسة الميدانية من      عرض نتائج فيه اواألخير فتناولن
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  :تمهيد

      
 بالدراسة إال إذا حدد أهم عامة ال يستطيع تناول موضوع  بحثهبصفة  إن الباحث      

على هذا األساس سنحاول ، و ألي بحث  الرآيزة األساسية ة والتي تعتبر بمثابالبحثأبعاد 

 أبعادوتتمثل أهم  ، أبعاد بحثنا و مشكلته لكي نصل إليجاد ما نحن بصدد البحث عنه تحديد

   :بحثنا في 

 تحديد  أهمية البحث وأهدافه، اإلشكالية، الفرضيات،ذا الموضوع،أسباب اختيار ه       

                        . المفاهيم والمتمثلة في تحديد مفهوم التكييف وتحديد مفهوم الرائز لغويا و اصطالحيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  :أسباب اختيار الموضوع  -1

اني منها ميدان تقييم القدرات  العقلية في مرحلة الطفولة المتعلقة إن الحاجة الماسة التي يع        

بالنضج المدرسي في الجزائر هي أهم سبب دفعنا إلى إجراء هذا البحث ، وذلك لضرورة إيجاد وسيلة 

                                   .تقييم مكيفة مع أهم مميزات الطفولة الجزائرية خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي 

 هذا الرائز أنه يقيس النضج المدرسي بطريقة سهلة ويعتمد على الختيار دافع  وقد آان أهم         

  . التكلفة والوقت ، سهل التصحيحاقتصاديالورقة  والقلم ، سهل الحمل ، 

 فروق ، الاختبار: مميزا فرعية آل واحد منها يقيس سياقا اختباراتهذا الرائز يحتوي على ثالث 

ليل تح المدرسي بالالنفسانيوهذا ما يسمح للمختص .  الرموزاختبار المعلومات والمفردات ، ختبارا

  .الثالثة الفرعية االختباراتأآثر والمقارنة بين مختلف 

يفة على البيئة ـمك وتقنين هذا الرائز لعدم وجود روائز ييفـكتمحاولة ويبقى الدافع القوي المتمثل في  

                ليلة منها والتي تكون منعدمة فيما يخص النضج المدرسي عند األطفال الجزائرية إال الق

  . سنوات من العمرةالسبعالمتراوحة  أعمارهم  بين الخمسة  و

الدليل من هو مهم في  مانحن من خالل محاولة تكييف الرائز سنقوم بترجمة ـباإلضافة إلى هذا ف        

ن النفسانيين ي من طرف المختصستعمالاالللغة العربية حتى يكون في متناول اللغة الفرنسية إلى ا

 الجزائري فنحذف منه عم تعديل محتوى الرائز بما يتماشى مع خصوصيات المجتمثالجزائريين، 

 وهذا آله من خالل التناول عوضها بما يتناسب مع البيئة الجزائريةناإلشباعات بالثقافة األجنبية و

  .اإلحصائي

  أنه إذا تمعنا فيه والحظناه بتأنأنه رائز قليل التأثر بالعامل الثقافي إالـم أن هذا الرائز يظهر وآرغ

  .حثب وهذا ما سيكون محل ترآيز من طرفنا في هذا الالثقافيمل ابعة بالعشيتضح لنا أن بنوده م

 النفسية وذلك بغرض هناك سبب آخر يتمثل في محاولة إضافة الجديد في مجال تكييف الروائز         

إثراء مخابر علم النفس في الجزائر بمقياس تقييمي مكيف على البيئة الجزائرية ليستفيد منه المختصون 

ويصبح هذا الرائز المكيف . أساتذة أو باحثين طلبة أوفي علم النفس سواء آانوا مطبقين في الميدان 

  .يةالجزائر المدرسة ا استفادت منهذوبخاصة إمعمول به في مختلف البحوث والدراسات النفسية 

  

 

 

 

  



  :هوأهدافبحث ال أهمية -2
التي تسعى للمقارنة ما بين  ضمن الدراسات البيئية الثقافية عادة تكييف الروائزتدخل بحوث إ

  .الثقافات في مختلف المجاالت

 العقلية جناس في ميدان القدرات األ ما بين الشعوب وأنه ال يوجد فرقوبحثنا هذا يحاول إثبات 

وهو فرق راجع إلى  آـالذآـاء بل الفرق هو في طريقة تطبيق الروائز الخاصة منها بالقدرات العقلية 

القدرات العقلية للمجموعات الثقافية المتنوعة وهذا إذا تعلق األمر طبيعة أداة القياس وليس إلى 

   : بالجنسين ومن أهم أهداف بحثنا ما يلي

 المدرسي من خالل تكييفه على البيئة الجزائرية خاصة فيما يتعلق النضجلقياس  إيجاد وسيلةـ 

ث عند تكييف هذا الرائز وتطبيقه على البيئة اإلنا وآشف الفروق بين جنسي الذآور وبالناحية الثقافية

  . الجزائرية

 البسيطة التي تعتمد على وإمكاناتهتكمن أهمية تطبيق هذا الرائز أيضا في سهولة تطبيقه  -

  . ة والقلم في مدة زمنية غير مقيدة الورق

د ـجال تكييف الروائز النفسية في الجزائر، حيث يعتبر مجال جمتح ـفإلى البحث هذا يهدف  -

 ةالجزائر خاصد مجاالت البحث  التي لم تلق العناية الكبرى في ـأح هام ألن تكييف الروائز النفسية هو

  . األطفالعند المتعلقة منها بالتحصيل والنضج المدرسي 

باإلضافة إلى هذا فإن رائز النضج المدرسي وبعد تكييفه سيساعدنا على معرفة المستوى  -

، وأهم  من العمرسنواتالخمسة  والسبعة الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين  العقلي  لألطفال

صة في الء األطفال خايعطينا تقييما أوليا لقدرات هؤفهو النقاط التي يواجه فيها األطفال صعوبة وبهذا 

ذا يستطيع المختصون النفسانيون التحكم في الظروف الخاصة باألطفال كـهالمراحل الدراسية األولى و

  . النجاحيساعدونهم على تفادي ما يعرقل مسارهم نحو وت الذين لديهم صعوبا

 ت األطفالي من تكييف رائز النضج المدرسي هو التعرف على إمكانياساسإن القصد األ -        

 النعكاسات تعرضهم للمدرسة المدرسة بدون أن يتعرضول ونضجهم واستعدادهم للدخول الجزائريين

  .فالك اغيرفي حالة النضج 

  

  

 

  

  



  :اإلشكالية -3
 العديد من العلماء والباحثين في  لقد تبين من خالل الدراسات والتجارب التي أجراها        

بيرة في ـبلدان العالم أن طريقة الروائز هي ذات أهمية آال علم النفس عبر العديد من ـمج

                                                                                                   . مجال القياس النفسي

لباحثين تناولوا تطبيق هذه الروائز في مجتمعاتها األصلية إال أن هؤالء العلماء وا        

  .وقد قام مختصون نفسانيون من دول عربية ومنها الجزائر بتطبيق هذه الروائز أيضا

 لم يجروا عليها أي تعديل أو تغيير مال المدرسي غير أنهـخاصة المستعملة منها في المج

ز ال تتطابق مع البيئة العربية المسلمة إال أنهم اآتشفوا في األخير أن آل هذه الروائ

 حيث أن هذه الروائز مشبعة بالعامل الثقافي واالجتماعي، والجزائرية منها خاصة 

  .وتفطنوا إلى أن النتائج التي تحصلوا عليها غير دقيقة وال موضوعية

لية وهذا آما قلنا يرجع إلى البنية األساسية لهذه الروائز فهي هنا احتفظت بصورتها األص

وهنا يكمن خطر تفسير نتائجها حينما تطبق على البيئة الجزائرية، في هذه الحالة يبقى  

  .أنه لم يبذل أي جهدـالباحث النفساني الجزائري آ

 من هنا وقع جدل آبير حول تطبيق هذه الروائز في المجتمعات النامية فهناك من         

 بإيجاد طريقة ما هي ومنهم من نادىالباحثين من يقول بضرورة تطبيق هذه الروائز آ

  .لتغيير مضمونها

تبادر إلى أذهانها سؤال حول الروائز النفسية المعدة في بيئة أجنبية وهل آل هذا من        

لى البيئة الجزائرية ذا  وإذا لم يكن تطبيقها ع؟هناك إمكانية لتطبيقها على البيئة الجزائرية

  وهل يمكن الوثوق بنتائجها بعد التكييف ؟ة الجزائرية؟ كن تكييفها على البيئ فهل يممنفعة 

       في حقيقة األمر إنه من غير الممكن تجاهل العوامل الثقافية التي بنيت عليها هذه 

الروائز األجنبية وال يمكننا إغماض أعيننا عن الثقافة الجزائرية خاصة وأن معظم 

ذه الروائز استعملوا اللغة العربية وهذا ما  عند تطبيقهم لهن الجزائريينالمختصين النفسانيي

 واالجتماعية ومن هنا قام شاآل سببها العوامل الثقافية واالقتصاديةأدى إلى ظهور م

  .ثون بإعادة النظر في هذه الروائزالباح
  )19 ص،1981رابح قدوري، (                                                                            



  

التي ظنوا أنها متحررة من العوامل الثقافية فجدوا أنها مشبعة بها لهذا تساءلوا عن آيفية 

بناء هذه الروائز وتطبيقها ؟ وأهم األسس المعتمدة للوصول إلى نتائج دقيقة مبنية على 

 الباحثون الجزائريون المختصون في علم النفس ببحوث  هناقام فمنهجية علمية منظمة ؟

حداث تعديالت على بعض الروائر النفسية التي بنيت في مجتمعات غربية ودراسات إل

خاصة المتعلقة منها بالمجال المدرسي من خالل رفضهم لتطبيق هذه الروائز آما هي 

فرفضوا بذلك اإلبقاء على جميع أسسها الثقافية دون التدخل لتكييفها مع متطلبات المجتمع 

 .و مواصفاته

باحثين من يمتنع  عن استعمال هذه الروائز المبنية في مجتمعات       بل و هناك من ال

أجنبية ويرفضها رفضا تاما ألن نتائجها غير موثوق بها والمعايير التي بنيت عليها تختلف 

عن معايير البيئة الجزائرية، وهناك من الباحثين من ينادي بإعادة تكييفها نظرا لعدم وجود 

   )19، 1981رابح قدوري، (    .لجزائرية  ا البيئةروائز نفسية بيئتها األصلية هي

انطالقا من آل هذا يأتي اختيار موضوع بحثنا ليخوض في هذه المشكلة بمحاولة منا       

لتكييف   رائز النضج المدرسي الذي يعتبر أحد الرائز النفسية المستعملة في المجال 

بية تختلف عن البيئة الجزائرية وإذا المدرسي وقد أعد شأنه آشأن بقية الروائز في بيئة أجن

استعملناه مع أطفالنا الجزائريين دون أن نعدله بما يتماشى مع عاداتنا وثقافتنا وديننا 

  .اإلسالمي ولغتنا العربية فإنه قد يعطينا نتائج غير دقيقة

داة   إن هذه الحقيقة تدعونا إلى محاولة تكييف هذا الرائز للوصول على األقل لتوفير أ     

لقياس مدى النضج المدرسي لألطفال المقبلين على المدرسة ألول مرة وإمكانيتهم لتقبلها 

بما  تحويه من برامج دراسية وهذا من أجل رسم الطريق الصحيح لهؤالء ولتفادي 

وهنا نطرح . وقوعهم في الرسوب المدرسي من خالل هذا الرائز الذي سنحاول تكييفه

ائز النفسية المستعملة في الجزائر في ميدان النضج المدرسي إشكاال هاما عن طبيعة الرو

  عند األطفال وهل يمكن تطبيق رائز النضج المدرسي في البيئة الجزائرية بعد تكييفه ؟

 وبعد تكييف هذا الرائز هل سنكتشف وجود فروق فردية في النضج المدرسي لدى األفراد 

  لدى األفراد حسب السن؟ النضج المدرسي وهل توجد فروق في حسب الجنس؟ 



 :الفرضيات -4
  

  :العامةالفرضية 

يمكن تطبيق رائز النضج المدرسي بصورته المكيفة على البيئة الجزائرية ويمكنه بهذا أن 

  .يمثل أداة جيدة في يد المختص الجزائري
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  :  تحديد المفاهيم األساسية للبحث-5

  :التكييف مفهوم -5-1
إن عملية تكييف الروائز ال تعني فقط عملية ترجمة لمحتوياتها، ولكن األمر في        

حقيقته يتعلق بخلق الجديد وذلك فيما يتعلق بمختلف عمليات التحويل والتحويل واإلضافة 

واإلبدال، يضاف إلى ذلك مختلف التبريرات النظرية و العمليات اإلحصائية، إذ تخضع 

 ثم يأتي  للتجريب داخل المجتمع الجديد في شكـل تقنين أوليالبنود الناتجة عن التعديل

  . مجتمع أآبرىاألخير علالتقنين 

معناه إتباع خط  نظري معين و تحديد الخصوصيات الثقافية واللغوية  فتكييف رائز

والعادات والتقاليد وديانة المجتمع الذي نبع منه الرائز، وهذا لكي يعطي الرائز الجديد بعدا 

و حضارة إلى  ألنه عملية تكييف أو موائمة أداة من مجتمع ترجمي أآثر منه تكييفيا

 .حضارة مختلفة تماما عن األولى
146)، P ،1996،r .Ben rejeb(   

ومن خالل هذا التعريف نستنتج أن تكييف رائز مخصص لوسط معين على وسط         

 وذلك من أجل  الجديدأخـر هو عملية تستلزم إجراء تعديالت تتالءم مع ظروف الوسط

 ، وهذا التكييف يحدث مع جميع متغيرات هذا الوسط والتي تتمثل أغلبها هتمكـين استعمال

  .االجتماعيةفي العوامل الثقافية و 

عليه أن يأخذ بعين فتكييف رائز أجنبي مخصص لوسط أوربي إلى وسط عربي جزائري 

 بن رجب من ربوية آما جاء في مفهومآل العوامل االجتماعية والثقافية و الت    االعتبار

  عادات وتقاليد و
  

  

 

  

 

 

  



  : مفهوم آلمة رائز-5-2

  : المعنى اللغوي لمفهوم آلمة رائز-5-2-1
وزن األجسام واألشخاص وإن  غة العربية تحمل آـلمة رائز معنى التقدير والتقييم آـتقديرفي الل       

 ثقله، ويقال راز ل راز أو رزن الحجر، أي ليعرف يروز،روزا، يقا: آـلمة رائز جاءت من الفعل راز

الدينار أي وزنه ليعرف مقداره ، وراز الرجل أي خبره وجرب ما عنده ، و راز األرض أي أصلحها 

  .وأقام عليها، وراز ما عند فالن أي طلبه و أراده

لى خبرته في والرائز هو إنسان و هو رئيس للبنائين و يدعى الراز وجمعه رازة و في هذا داللة ع

  )472،ص1992الباشا محمد،(    .تقدير البناء و تقييم األعمال المنجزة

  

  : المعنى االصطالحي لمفهوم آلمة رائز-5-2-2

  :تعريف الجمعية الدولية لعلم النفس التقني*
رى أن الرائز هو اختبار محدد يتضمن مهمة ينبغي القيام بها من طرف جميع المفحوصين، ت      

 عالمة رقمية لمقدار النجاح، يمكن  للحكم علي مدى النجاح أو الفشل أو لوضع بتقنية دقيقةوهو مزود

   بيداغوجي، أو وظائف حسية حرآية  أن تتضمن المهمة  تلك  استخدام  معارف محصلة مثل رائز

  )H.pieron.1979.p450(   .مثل الرائز النفسي  أو عقلية
  :بيشوتعريف *

ندعو رائزا : وله إذ يعرف الرائز بق هو في نظره أوضح و أشمل يقترح بيشو تعريفا      

   آمنبه للسلوك الذي يقوم عن طريق مقارنة إحصائية عقليا موقفا تجريبيا مقننا يستخدم

 يمكن من ترتيب   أن بسلوك أفراد  آخرين قد وضعو في نفس الموقف ، وهذا من شأنه

    )pichot.1971.p5. P(      .جياأو نموذ     آميا  سواءما  صنف  المفحوص في 

   :جامبولسكيتعريف *

 (L.moor.1973.p7)  .مقنن ومعيراختبار  إنه:بقولهزبإيجا الرائز يجامبولسكـ عرف       

   

 

  



  :خالصة
يعد رائز النضج المدرسي أحد الروائز الجد مهمة للكشف عن مدى استعداد األطفال        

  . المدرسي سنوات للدخول6 إلى 5وهم في سن 

هذا الفصل تم إلقاء نظرة على أهم أبعاد البحث و مشكلته التي من خالل ما جاء في 

  .سنتناولها في جانبين أحدهما نظري و األخر تطبيقي
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  :تمهيــد

من قديم الزمان واإلنسان يعايش عدة وضعيات تتطلب استعمال ذكائه أو إحدى 

لعقلية ونظًرا الختالف هذه القدرات عند األفراد ووجوده في قدراته المعرفية وا

هذا القياس في مفهومه؛ . وضعيات مختلفة أيضا فقد فكر العلماء في قياس هذه القدرات

العام هو  عملية ذات وسائط وال يمكن فهمها أو التحكم فيها إال من خالل ضبط وسائل 

علم النفس الفارقي وسيلة للقياس وهي القياس النفسي، ومن أجل ذلك أوجد الباحثون في 

الروائز النفسية فتعددت هذه الروائز واختلفت باختالف وظائفها وفوائدها ولكل رائز 

منها أهميته ومحاسنه وعيوبه ولهذا نجد أنه منذ والدة أول أداة موضوعية لقياس الذكاء 

ية محل انتقاد وتعديل إلى حد يومنا هذا مازالت الروائز النفس" سلم بينيه سيمون للذكاء"

ونجد أن . وتكييف وهذا كله راجع للتطور الذي يعرفه اإلنسان في مختلف الميادين

طريقة الروائز التي تعبر عن الكم جاءت لتفادي األخطاء التي كانت تحدث في عملية 

القياس التقليدي، والتي لم تكن تعتمد على طريقة مقننة ومضبوطة بل كانت تسير وفق 

  .عيدة كل البعد عن الموضوعيةمسارات ب

إن طريقة الروائز جاءت لسد الفراغ الذي خلفته الطرق التقليدية في مجالي 

الوصف والتنبؤ من أجل الحصول على مالحظات موضوعية أو معرفة درجة 

الموضوعية التي تحملها المالحظات التي جمعت، أو الحصول على مالحظات ذات 

  .قيمة تنبؤية

 التطرق إليه هو أن طريقة الروائز انفردت بصفة هامة تتمثل ومما يستحق فعال

في إمكانية التحقق من النتائج ومقارنتها بنتائج أخرى وهذا ما ساعد في البحث عن 

تطوير الروائز النفسية لما هو أحسن فيما يخص األداء والموضوعية والدقة، وهذا ما 

  .فها وتطبيقاتهاسندرسه في هذا الفصل الخاص بالروائز النفسية وظائ

  

  

  

  



  

  : الروائز النفسية-1

  :المعنى اللغوي لمصطلح رائز - 1-1

يرجع المعنى اللغوي لكلمة رائز إلى علم النفس الفيزيولوجي وهي كلمة مأخوذة 

  .م1895من اللغة اإلنجليزية بمعنى فحص، امتحان، وقد جاءت لفظة رائز عام 

ذلك الوعاء الطيني الذي :  تعنيTestأما في اللغة الفرنسية القديمة فإن كلمة 

  .تجرى فيه التجارب الكيميائية، بخاصة لتفاعالت معدن الذهب

 .  وتعني أيضا وعاء طينيTestum مشتقة من الالتينية Testوكلمة 

(Bloch. O et Yonwart 1989, P 342) 

 Temoin .(Ibid,P633) ومعناه الشاهد Testisويمكن اشتقاق الكلمة من الالتينية 

 فيشرحها على أنها La Rousse 1993ما القاموس الكبير لعلم النفس الروس أ

كلمة إنجليزية تعني الرائز المستعمل في علم النفس الفارقي الذي يسمح بوصف سلوك 

وذلك استناًدا إلى قاعدة معيارية من " تعليمة الرائز"األفراد ضمن وضعية محددة بدقة 

  )Bloch. H. et Coll, 1993, P 782(. سلوكات األفراد

بأنه اختبار لمعرفة : "سهيل إدريس فيعرف الرائز) 1999(أما قاموس المنهل 

ويعطي التصاريف اللغوية الفرنسية وترجمتها باللغة ". طاقات اإلنسان ولسير شخصيته

  :العربية، كما يلي

Tester ،وهو فعل راز Testableقابل للروز .  

Testeur : ،مطبق الرائزTestageوز عمليةالر . 

Testabilité :1194، ص 1999إدريس سهيل، المنهل،    (.        رائزية(  

  :فيعرف كلمة رائز على أنها: أما معجم الكافي لمحمد الباشا

من اختبر، نختبر اختبارا، وخبر الشخص، أي امتحنه كما يقال اختبر : اختبار

  )43، ص 1992الباشا محمد، (. الشيء أي علم بحقيقته

  

  



  

  : تعريف الروائز النفسية-1-2

أجمع أغلب المختصين النفسانيين أنه ال يوجد تعريف موحد للروائز النفسية، 

حيث أن كلمة رائز نفسي تعني عند أغلبهم مجموعة من األسئلة المضبوطة والمقننة 

التي تقدم لشخص معين الختباره في قدرة من القدرات وتتطلب منه إجابة معينة 

من رائز آلخر، وإذا جئنا لتعريف الروائز سنعرض بعض التعاريف وتختلف التعليمات 

  :التي تطرق إليها بعض المختصين والباحثين

 يعرفه بأنه مجموعة من المثيرات أعدت لتقيس ):Bean) 1953تعريف بان  -

بطريقة كمية أو بطريقة كيفية، العمليات العقلية والسمات أو الخصائص النفسية وقد 

 أسئلة شفهية أو أسئلة كتابية، أو قد تكون سلسلة من األعداد أو األشكال يكون المثير هنا

الهندسية أو النغمات الموسيقية أو صوًرا، أو رسوًما وهذه كلها مثيرات تؤثر على الفرد 

  )21، ص 1993مقدم عبد الحفيظ، (. المستثار أو استجاباته

هو عبارة عن الرائز " يرى بأن ):Jampolsky) 1954 تعريف جامبولسكي -

  ).Jampolsky. P, 1954, P 8(". اختبار مقنن ومعير

 يعرفه على أنه عبارة عن وضعية مقننة تعمل بمثابة :Pichot 1968 تعريف -

  )Planchard . E, 1972, P 39. (مثير ما لسلوك ما

 يعرف الرائز على أنه عبارة عن اختبار ):Zazzo) 1969 تعريف زازو -

اليب تنقيطه بدقة وهو يسمح بمعرفة مكانة الفرد بالنسبة حددت ظروف تطبيقه وأس

  )Tourrete .C, et Coll, 1995, P 158(. لمجتمع محدد، هو أيضا بيولوجيا واجتماعيا

 تعرف الرائز على أنه عبارة ):1970( تعريف الجمعية العالمية للسيكوتقنية -

فراد المفحوصين وذلك عن اختبار محدد مبني على القيام بمهمة متشابهة لدى كل األ

باستخدام تقنية محددة تهدف إلى تقدير النجاح أو الفشل أو التنقيط الرقمي للنجاح كما 

أو تقييم " الروائز البيداغوجية"يمكن للمهمة أن تشتمل على تقييم للمعارف المكتسبة 

  )Planchard .E, 1972,  P 40( . للوظائف الحسية الحركية أو العقلية



  

الرائز هو عبارة عن تقنية أو أسلوب  "):Planchard) 1972 نشار تعريف بال-

 ". علمي، صمم من أجل التقييم الموضوعي للقدرات الفردية

(Planchard .E, 1972, P 39) 

مهارة أو مجموعة " يعرف الرائز بأنه ):Annet) 1974 تعريف جون أنيت -

رجة أو درجات رقمية حول من المهارات التي تقدم للفرد في شكل مقنن، والتي تنتج د

  )22، ص 1993مقدم عبد الحفيظ، (". شيء نطلبه من المفحوص لكي يحاول أداءه

الرائز النفسي هو مقياس موضوعي : )Anne Anastasy) 1976 تعريف -

لعينة معينة من السلوك وكلمة سلوك، هنا قد تعكس قدرة الفرد اللفظية أو الميكانيكية، 

ت الشخصية كاإلنبساطية أو اإلنطوائية، أو قد تعكس أو قد تعكس سمة من السما

مجموعة من األداءات الحركية على عمال أو أجهزة معينة كالكتابة على اآللة الراقنة 

  ).21، ص 1993مقدم، عبد الحفيظ، ( . لقياس مهارة األصابع على سبيل المثال

حظة يعرفه بأنه طريقة منظمة لمال): Cronbach) 1984 تعريف كرونباخ -

السلوك الفردي، عن طريق استعمال المقاييس الرقمية الثابتة، فالقياس الرقمي يستعمل 

 في 20 على 15 في حدة البصر أو 10 على 8حينما يوصف شخص معين بأن له 

  )21، ص 1993مقدم عبد الحفيظ، (. روائز التحصيل

فكرية، وال وما يشار إليه أن الرائز ال يعني فقط قياس القدرات المعرفية أو ال

يعني أن أسئلة الرائز مقيدة بأسئلة صح أو خطأ، أو األسئلة المتعددة االختيار، أو أسئلة 

المقال، بل تتعداها لتشمل إجراءات مالحظة السلوك االجتماعي أو استعمال أدوات 

، ص 1993مقدم عبد الحفيظ،  (.وأجهزة لقياس القدرات الحركية والتآزر النفسي الحركي

22(  

  :بعض التسميات التي عرفها مصطلح رائز - 1-3

 وهي عبارة Test تترجم إلى اإلنجليزية بلفظة :epreuve مصطلح اختبار، -

  . أو أداءاتههعن وضعية مقننة يوضع فيها الشخص إلمكانية مالحظة سلوكا ت



 اإلنجليزية؛ ألنها توحي بكل ما له Test الفرنسية أشمل من كلمة Epreuveوتعتبر كلمة 

 هي وضعية Epreuve بعلم النفس الفارقي، في حين أن كل وضعية مقننة أو عالقة

، 1993مقدم عبد الحفيظ، (.رائز لفرضية امبريقية أو نظرية بمقارنتها بالنتائج المالحظة

  )277ص 

 هي عبارة عن مجموعة من الروائز المستعملة :Batterie مصطلح بطارية -

لكشف عن عدة جوانب من شخصية الفرد مع بعضها البعض في نفس الوقت من أجل ا

  )96، ص 1993مقدم عبد الحفيظ، (. أو قدراته بهدف التشخيص أو التنبؤ بنجاح هذا الفرد

 يعرف السلم عموًما على أنه مجموعة من األنماط أو :Echelle مصطلح سلم -

القيم المالحظة عن متغير من المتغيرات والسلم عبارة عن مفهوم يختص بالقياس في 

علم النفس ويستعمل خاصة عندما يكون الشيء المراد قياسه أو القدرة العقلية يمكن 

، ص 1993مقدم عبد الحفيظ، (. ترتيبه في شكل متتالية من المستويات المتتابعة تدريجًيا

254(  

  .مثل سلم ويكسلر لقياس الذكاء

  هو عبارة عن مجموعة من البنود المجمعة في:Inventaire مصطلح قائمة -

جلفورد، : شكل سلم بهدف قياس شخصية األفراد وهي تشبه االستبيان مثل قائمة

  )21، ص 1993مقدم عبد الحفيظ، (. زيمرمان

 إلى كلمة استفتاء، مثل Inventaireوهناك من العلماء  من يترجم مصطلح 

 واستفتاء كيودر Inventaire de strong des professionsاستفتاء سترونغ للمهن 

Kuder.  

)230، ص 1993مقدم عبد الحفيظ، (   

 relève d’interrets مثل بيان الميول المهنية :Relève مصطلح بيان، كشف -

professionnels  وهي كلمة ال تختلف عن كلمة Inventaire.  

  :وظائف الروائز النفسية - 1-4



للروائز النفسية وظيفتان أساسيتان تتمثالن؛ في الوصف والتنبؤ عبر جمع 

ظات الموضوعية وهذه المالحظات ذات قيمة تنبؤية عن الظاهرة المدروسة المالح

  . ويدخل التشخيص ضمن هاتين الوظيفتين؛ وتتمثل في الوظيفة العامة للوصف

)Reuchlin.M,  1970, P4( 

  :وإذا جئنا لتحليل هاتين الوظيفتين فإننا نراهما كما يلي

حظات موضوعية عن  أنها تحقق من خالل الحصول على مال:وظيفة الوصف -

الظواهر النفسية أو على األقل معرفة درجة الموضوعية لمالحظات التي تم 

  .جمعها

 تتحقق من خالل الحصول على مالحظات ذات قيمة تنبؤية عن :وظيفة التنبؤ -

 .الظاهرة المدروسة أو على األقل معرفة القيمة التنبؤية للمالحظات التي تم جمعها

  :ز النفسية مجاالت تطبيق الروائ-2

للروائز النفسية تطبيقات واسعة تتمثل في دراسة الفروق بين األفراد والفروق 

في السمات لدى الفرد الواحد أو الفروق بين الجماعات واألجناس في الذكاء والقدرات 

الجيش، التربية والتعليم، العمل : الخاصة والسمات الشخصية في عدة ميادين منها

سي وحتى ميدان اإلجراءات القانونية، كما أن عملية القياس هي واإلدارة، العالج النف

ذكور، "والجنس " أطفال، مراهقين، راشدين"عملية موجهة لألفراد من مختلف األعمار 

ولعدة " قبل مدرسي، مدرسي، ثانوي، جامعي، أمي"والمستويات الدراسية ". إناث

نوات الجامعية وجدنا أن ثقافات، وحسب دراستنا في مجال علم النفس وطول هذه الس

  :هناك عدة استعماالت للروائز النفسية تتمثل وفي مجاالت مختلفة نذكر منها

 لقد شهدت حركة القياس النفسي تطوًرا كبيًرا مباشرة بعد : في ميدان الجيش-

الحربين العالميتين، فقد قامت الدول التي شهدت حروًبا بتسخير العلماء لبناء روائز 

ومتطلبات القادة القائمين على الحرب، كاختيار الجنود المؤهلين وتصنيفهم نفسية تتالءم 

، وقد كان لهذه الروائز بمختلف أنواعها، مفي مختلف المهام حسب قدراتهم وميوال ته

دوًرا كبيًرا في زيادة أداء الجيوش والجنود في الميدان العسكري مثل دراسة كنزي 

kenzy 1944.  



 تعتبر المؤسسات التربوية والتعليمية مثل المدارس :تعليم في ميدان التربية وال-

ومراكز التكوين المهني من أكثر المؤسسات استعماال للروائز النفسية والتربوية فهي 

 :تستعملها لألغراض التالية

  .الكشف عن المتخلفين في الدراسة ومعرفة أسباب التخلف لديهم -

 .لدراسية التي تناسب أعماًرا معينةالختيار الطلبة الجدد، أو الختيار المواد ا -

تستعمل الروائز النفسية في توجيه التالميذ أو المتكونين إلى الدراسات أو  -

 .المهن التي تناسب قدراتهم واستعداداتهم

تستعمل في اإلرشاد التربوي ويعني إرشاد الطلبة والتالميذ الذين يجدون  -

هي تمكن من معرفة مشاكل في دراستهم والذين يتعرضون لبعض األزمات ف

 .األعراض المرضية أو األسباب التي أدت إلى هذه األزمات

برامج التعليم تعتمد كثيرا على الروائز وذلك لتقويم تحصيل التالميذ ومدى  -

 .فعالية هذه البرامج ومناهجها

تستعمل أيضا في تصنيف التالميذ حسب قدراتهم إلى أقسام ومستويات بحيث  -

متجانس من حيث القدرات واالستعدادات الشيء يكون كل قسم أو مستوى 

 .الذي يساعد المؤسسة التعليمية على أداء مهمتها بدقة ونجاح

 تستعمل مثال في االختيار المهني وهذا للكشف عن : في ميدان العمل واإلدارة-

األفراد الذين تتالءم قدراتهم مع متطلبات العمل وكذلك توظيفهم في حين يستبعد األفراد 

 .ن ال تتماشى قدراتهم مع متطلبات العملالذي

كما تستعمل في تصنيف أو تعيين األفراد في عدة أعمال أو لترقية العمال إلى 

مراكز أعلى، وتستعمل الروائز هنا أيضا في تقويم أداء العمال، ومدى فعالية طرق 

  .العمل ونظم اإلشراف

األفراد الصالحين وتستعمل في التدريب أو التكوين المهني، وذلك للكشف عن 

للتدريب أو لكشف األفراد الذين لديهم استعداد للتدريب لتحسين مهاراتهم وزيادة 

  .الفعالية، كما تستعمل في تقويم برامج التدريب وطرقه والقائمين عليه



وفي التوجيه المهني تساعد الروائز النفسية األفراد في إطالعهم على قدراتهم 

يضا على اإلطالع على المهن التي تناسب قدراتهم حتى يتم واستعداداتهم كما تساعدهم أ

  .اختيار المهنة المناسبة لهم

وتستخدم في مجال الحوادث من خالل الكشف عن األفراد الذين يتعرضون 

  .للحوادث أكثر من غيرهم، فيتم استبعادهم من األعمال الخطيرة

لمجال العيادي  نجد أن الروائز النفسية تستخدم في ا: في العالج النفسي-

لتشخيص األمراض وتصنيفها، وبناًءا على نتائج الروائز تُختار طرق العالج األكثر 

فاعلية، ثم تقييم أثر العالج النفسي والتنبؤ بحالة المفحوص المستقبلية وتقييم قدراته 

  .العقلية والفكرية كالذكاء، والذاكرة وسماته الشخصية أيًضا

في بعض األحيان تستغل : راءات القانونية تستعمل أيضا في ميدان اإلج-

النتائج المستمدة من الروائز النفسية في المحاكم واإلجراءات القانونية، كأن تصدر 

المحكمة حكما بسالمة القوى الذهنية لمجرم ما متهم في قضية جنائية، بعدما تطبق عليه 

  .إحدى روائز الشخصية

  :تصنيف الروائز النفسية -3

لماء والمختصون حول تصنيف الروائز، وذلك نظًرا لنظرة كل  لقد اختلف الع

عالم إلى القياس، فمنهم من يصنفه حسب الشكل، ومنهم من يصنفها حسب المضمون، 

ومنهم من يصنفها حسب المعنى الجوهري الذي يراعي الوظيفة، ومن العلماء من 

طبيق، وهناك يصنفها حسب طبيعة محتوى الرائز ومنهم من يصنفها حسب أساليب الت

  .من يصنفها حسب الهدف، وهناك من صنفها حسب طريقة أو تقنية بناءها

وإذا جئنا إلى هذه التصنيفات نجدها تكمل بعضها وسنفصلها من خالل هذا 

  :العرض لمختلف تصنيفات الروائز

  :Pichot تصنيف -3-1

 الروائز حسب موضوعها من جهة وحسب أسلوب صدقها من Pichotيصنف 

 :ويتمثل ذلك فيما يلي. ىجهة أخر



  : هذا التصنيف منقسم إلى قسمين هما:التصنيف حسب موضوع الروائز •

- Uروائز الفعاليةU:  

  .تدرس الجوانب المعرفية من شخصية الفرد كالذكاء والقدرات الخاصة

- Uروائز الشخصيةU:  

 .تدرس الميول والرغبات والعواطف، والمظاهر الوجدانية والدافعية

(Pichot .P,1971 p 13)                                                                         

  :وتنقسم إلى قسمين: التصنيف حسب أسلوب الصدق •

  .روائز امبريقية -

                                                           (Pichot .P,1971 p 13).  روائز بنائية

      

  :  Rudrauf تصنيف -2- 3

  : أقسام هي3يصنفها إلى 

  .روائز الذكاء -

 .روائز الشخصية -

 (Pichot .P,1971 p 12). روائز التصنيف المرضي_ 

  :Planchard تصنيف -3- 3

  : مجموعات3يصنف بالنشار الروائز إلى 

 . الروائز األنثروبومترية الحسية الحركية-

 . الروائز الفعالية والروائز الشخصية-

  .جية أو المدرسية الروائز البيداغو-

لم يكتف بالنشار بهذا التصنيف بل أضاف فيما بعد خصائص لتصنيف الروائز 

  :وهي

 .وصنفها إلى روائز للتشخيص وروائز للتنبؤ:  حسب غاية الرائز-

 .يصنفها إلى روائز فردية وأخرى جماعية:  حسب أسلوب التطبيق-



ى روائز لفظية وأخرى يصنفها إل:  حسب الطبيعة أو المحتوى الشكلي للروائز-

 .أدائية

يصنفها إلى روائز ذات صدق أمبريقي أي ذاتية، وروائز :  حسب تقنية البناء-

  (Planchard.E,1997 , P 156). ذات تصديق عاملي أي باستخدام الرياضيات

  :Moor  تصنيف مور-3-4

يصنف مور الروائز حسب الخصائص الخارجية من جهة، وحسب أسلوب 

  : أخرىتطبيقها من جهة

- Uحسب الخصائص الخارجيةU : أقسام4تنقسم إلى : 

  .التي تعتمد على اإلجابة الشفهية على األسئلة: الروائز اللفظية -

 .تكون اإلجابة على كراسات باستعمال القلم: الروائز التي تعتمد على الورقة والقلم -

 .كتركيب المكعبات وبناء األشكال: الروائز األدائية -

  .Wechslerمثل سلم : الروائز المختلطة -

- Uحسب أسلوب التطبيق:Uتنقسم إلى نوعين : 

  .يكون التطبيق على شخص واحد: روائز فردية -

 .يكون التطبيق فيها على مجموعة من األفراد مًعا: روائز جماعية -

(Moor. L, 1973, P12) 

  :ECPA-EAP تصنيف دور النشر الفرنسية -5- 3

- U تصنيفECPAس التطبيقي منشورات مركز علم النف:  

« Les éditions  du centre de psychologie Appliquée » 

  : مجموعات7تصنف دار منشورات مركز علم النفس التطبيقي الروائز إلى 

  .روائز الذكاء: 1مج 

  . روائز القدرات:2مج 

  . روائز المعارف:3مج 

  . الروائز العيادية:4مج 



  .خصية االستمارات واالستبيانات الخاصة بالش:5مج 

  . روائز موضوعية للشخصية:6مج 

  . التقنيات االسقاطية:7مج 

 مجموعات سميت المجموعة 8وبعد هذا أصبحت هذه المجموعة تتكون من 

  ".أدوات التوجيه"الثامنة بـ 

(Catalogue, Crea Psy. 1999, P 11-21) 

- U تصنيف دور النشر الفرنسيةPEA:  

U- تصنيف EAP :كوتقنيةمؤسسات التطبيقات البسي:U   

« Les établissements d’applications psychotechnique » 

 Pichotهذا التصنيف اعتبر أحسن التصنيفات حيث استمدت مبادئه من تطبيق 

 من 1927 هي مؤسسة يعود تاريخ إنشائها لعام EAPوقد جاء هذا التصنيف كامالً ألن 

ئز كبيرا، إضافة إلى شراءها وقد كان اهتمامها بالروا J.M. Lahy و G. Guyotطرف 

لبراءة اختراع الروائز مما سمح لها بتكوين خبرة كبيرة حول تطبيق الروائز 

وتصنيفها، واشتمالها على فريق من الباحثين يتميزون بالخبرة، والذين أشرفوا على بناء 

عدة روائز واستبيانات كانت لصالح حركة القياس النفسي وقد صنفت الروائز لديهم 

 EAP thesaurus لنظرية العوامل المتعددة للتحليل العاملي باستخدام البرنامج اآللي وفقا

 رائز، مقسمة حسب الميادين الكبرى الخاص بالتقييم السيكولوجي 1000خاص بتطبيق 

  : قطاعات نفسية خاصة كما يلي9إلى 

  : قطاعات نفسية خاصة كما يلي9ينقسم إلى :  ميادين التقييم النفسي-1-

- R: الدائرة المعرفية Sphère cognitive.  

- S : الدائرة الدافعيةSphère Cognative.  

- A : الدائرة الوجدانيةSphère Affective.  

- M : الوظائف الحركيةFonction motrices.  

- D : النموdéveloppement.  



- N : التقييم المدرسيEvaluation Scolaire.  

- V :الفيزيولوجي -القطاع النفسيPsycho-physiologie. 

- W :البيداغوجي -القطاع النفسيPsycho-Pédagogie.  

- L : برامج وأنظمة إعالمية آليةLogiciels.  

 سنقوم من خالل هذا العرض بتفصيل القطاعات التسعة  القطاعات النفسية-2-

  :المذكورة أعاله

-U R :الدائرة المعرفية:U المعرفية تتمثل  من الروائزا صنف11ً يوجد بهذه الدائرة 

  :فيما يلي

 العامل -  . عامل االستدالل المنطقي-    . العامل العملي الملموس-

  .اللفظي

  . االنتباه- .  سرعة اإلدراك-  . عامل الحيز المكاني-    . العامل العددي-

  "بطارية روائز" عوامل متعددة -  . االبتكار والخفة الذهنية-    . الذاكرة-

  . تتم معالجتها باإلعالم اآللي روائز وبطارية اختبارات-

- SU :دائرة الدافعية:U أقسام4 وتنقسم إلى :  

  . الحوافز-    . القدرات والقيم المهنية-  . الميول المدرسية والمهنية-

  . الطموحات المدرسية أو المهنية-        . الرضى-

  . استبيانات معالجة باإلعالم اآللي-

  

- AU :الدائرة الوجدانية:U أصناف4 بها :  

  .ساللم التقييم وشبكات التحليل-    . استبيانات الشخصية -

  . استبيانات معالجة باإلعالم اآللي-    .الروائز اإلسقاطية -

- MU :الوظائف الحركيةU : أصناف4لها :  

 االنعكاسات، االنتباه المنشر، -  .الوظائف النفسية الحركية الجانبية -

  .اليقظة



 . اآللي بطارية معالجة باإلعالم-          .المهارة -

-U D :النمو:U أقسام5 ينقسم إلى :  

 النمو الحسي -    . النمو الحركي-    . النمو الفكري -

  .الحركي

  . نمو السلوك-    .   نمو اللغة -

- NU :التقييم المدرسي:U أقسام5 ينقسم إلى :  

  . تقييم الحساب-  . تقييم القراءة-    .المستوى الدراسي -

  . المعارف المدرسية-    .ةبطارية القراءة والحساب واللغة الفرنسي -

- VU :الفيزيولوجي-القطاع النفسيU :ينقسم إلى قسمان:  

  . الرجع البيولوجي-    . الروائز المتنوعة -

- WU :البيداغوجي-القطاع النفسيU : فروع هي5وبه :  

  . طرق التعلم-    . قابلية التربية المعرفية-    .محاربة األمية -

  . تقنيات الميزانية الشخصية-   .بيداغوجية المشاريع المهنية والتوجيه -

- LU :برامج اإلعالم اآلليU :تنقسم إلى قسمان:  

  .برنامج إعالمي آلي ويحتوي على روائز واستبيانات واستطالعات -

  .برنامج إعالمي آلي به إحصاء وبنك المعلومات -

(Catalogue. E.A.P. 1997, P 08-09) 

  

  

  

 

 

 

  



  :كي نقول أن نتائجه موثوق بها الشروط التي يجب أن تتوفر في الرائز ل-4

  La validité:  الصدق- 4-1

إن الصدق هو ما يسميه أغلب العلماء بالموضوعية ويوضحه روكالن 

Reuchlinمن خالل معنيين :  

 أن يكون الرائز صادقا إذا كان يقيس فعال ما يدعي أن يقيسه أي :المعني األول •

  .البصريةأن يقيس ما وضع من أجل قياسه مثال قياس الذاكرة 

 أن يكون الرائز صادقا إذا كانت درجة االرتباط ما بين النتائج :المعنى الثاني •

التي تحصل عليها الفرد في الرائز ومردوده أو نتائجه الفعلية في نفس النشاط 

الذي يبحث الرائز التنبؤ عنه، كأن نقارن ما بين رائز يقيس المهنة مع نتائج هذا 

  .الفرد في ميدان عمله

(Reuchlin.M, 1970, P 12) 

إن االستخدام غير المناسب للروائز قد يؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة ومن ثمة قد 

  .يؤدي هذا إلى وضع الفرد في مكان غير مناسب أو توجيهه توجيًها خاطًئا

ولكي يمكن أن نثق في صدق رائز ما، البد علينا من تكوين مجموعات تجريبية 

شخاص الذين سوف نجري عليهم الرائز فيما بعد تكون متشابهة لأل" عينات"أو 

التصديق، ولحساب معامل صدق الرائز نقارن نتائجه بنتائج األفراد ضمن محكات 

خارجية، وقد يكون هذا المحك رائز ثبت صدقه من قبل، أو أن يكون المحك عبارة عن 

حياة أو أن نتائج نجاح هؤالء األفراد داخل المدرسة، أو في المهنة أو النجاح في ال

تستعمل مثال محكمين خارجيين مختصين في الميدان الذي ندرسه أو القدرة التي وضع 

   .  الرائز لقياسها

(Reuchlin.M, 1970, P 13) 

ولنجاح الرائز يجب توفر الوسائل المناسبة والسليمة والمنهجية وصنف الصدق 

 أو عاملي يتأتى إلى نوعين هما صدق إمبريقي قبلي أو ظاهري، وصدق بنائي بعدي

بعد تطبيق الرائز ومقارنته بالمحك الخارجي، وإذا عدنا إلى الصدق اإلمبريقي فيأتي 



قبل القيام بالعملية التجريبية وهذا الصدق نستنتجه من خالل عنوان الرائز ومحتواه 

  .   الشكلي فقط

(Reuchlin.M, 1970, P 14) 

 

  La constance:  الثبات-4-2

ومعناها أن " Stabilité, fidélité" أيضا األمانة أو االستقرار يسمى الثبات ويسمى

نتائج الرائز تبقى ثابتة ال تتغير حتى لو أعدنا تطبيق الرائز بعد مدة من الزمن وهذا ما 

يتعلق باإلتساق أو اإلنسجام الداخلي لبنود الرائز ويكون هذا الرائز ثابتا إذا كان يعطي 

غير ثابت إذا أعطى نتائج مختلفة عن نتائجه األولى في نفس النتائج باستمرار، ويكون 

  (Planchard. E. 1972 P48)           .نفس الظروف االختبارية

  :ويمكن حساب الثبات أو األمانة أو االستقرار بالطرق التالية

 تطبيق الرائز على عينة من األفراد مرتين وتسمى هذه العملية بتقنية الَروز وإعادة -

تكون عن طريق تقديم صورتين متشابهتين متكافئتين أو أكثر وذلك لنفس الَروز، أو قد 

  .الرائز، وتسمى هذه العملية بطريقة الصور المتكافئة

ويكون الرائز ثابتًا إذا كان معامل االرتباط ما بين نتائج التطبيق األول والتطبيق 

أللفة أو الخبرة إال أن هذه الطريقة تتعرض في المرة األولى لعامل ا. الثاني مرتفعا

  .حيث أن الفرد الذي يجرى عليه الرائز يكون قد حفظ وتعلم ما قام به في المرة األولى

أما عند تطبيق تقنية الصور المتكافئة فالصعوبة هنا تكمن في إيجاد الصور 

  .المتكافئة وذلك راجع للجهد والوقت اللذان يتطلبهما ذلك

 حساب االرتباط ما بين جزئي الرائز حيث  وفي طريقة الصور المتكافئة نعتمد على-

يقسم الرائز إلى قسمين، قسم تكون فيه األسئلة فردية وقسم تكون فيه األسئلة زوجية، 

 :مثال

يطبق الرائز مرة واحدة والنتيجة المتحصل عليها تمثل معامل ثبات نصف 

 عدد وهي أقل من معامل ثبات الرائز كله، وذلك بسبب زيادة" Sous-test"الرائز 



األسئلة بالضعف ونجد طول األسئلة في الرائز يزيد من معامل ثباته، ولحساب معامل 

  .Spearman/Brownالثبات لكامل الرائز نطبق معادلة سيبرمان براون 

(Reuchlin, M. Op-Cit. P 14) 

إذا كانت التطبيقات " 0.70" بالنشار فيقدر نسبة معامل الثبات بـ Planchardأما 

للرائز تخص فرًدا واحًدا، أما إذا كانت التطبيقات على مجموعة من األفراد فقد المتتالية 

شريطة أن تكون المدة " 0.90"حدد نسبة الثبات التي تكون مرتفعة عن األولى بـ 

الزمنية التي تفصل بين التطبيقين األول والثاني متقاربة، كما وضح أنه كلما زادت 

  . قلت قيمة معامل الثباتالمدة الزمنية بين التطبيقين كلما

 بالنشار النسبة المقبولة الكافية لكي نستدل على ثبات الرائز Planchardويعتبر 

  "0.90 و 0.80"تقدر بين 

   Standardisation:  التقنين-4-3

إذا جئنا لشرح مصطلح التقنين في اللغة العربية نقول أنها من قنن، يقنن، تقنينًا، 

ضع قانون لتنظيم األشياء، وحََّد السلوكات توحيًدا وجعلها في وقوننة وقانونا، ومعناها و

  )829، ص 1992الباشا محمد، (. شكل قانون أي نظام دقيق وصارم

ويقصد بالتقنين بصفة عامة توحيد شروط تطبيق الرائز ولهذا نجد أن كل رائز 

لعالمات يحتوي على تعليمات تقنية لتطبيقه، وذلك كله من أجل التنقيط الصحيح لوضع ا

الالزمة لكل فرد من خالل إجراء الرائز وإذا لم تقنن طريقة إجراء الرائز فإن الفروق 

  .في آداء المفحوصين قد تكون نتيجة للتباين في أساليب إجراءه

  :شروط تقنين الرائز

  : الشروط األساسية-أ

  نحدد الزمن من أ جل معرفة المشاكل التي يستطيع الفرد حلها في زمن: الزمن-

معين ويحدد الزمن بالدقائق أو في معرفة عدد الدقائق التي يمكن للشخص أن ينهي 

  ".طريقة العمل المحدد"فيها حل مسألة ما، وتسمى هذه الطريقة 

 ترتب البنود حسب درجة السهولة والصعوبة إذ يجب أن يكون : ترتيب البنود-

 .تصنيف البنود من السهل إلى الصعب



يقة التي نطرح بها وأسلوبها ونوعها، إذ يجب أن نعطي  أي الطر: شكل البنود-

 .البنود في نفس الشكل الذي أعطيت به عند التطبيق األولي

 إذ أن شكل الفاحص وهيئته يلعب دوًرا كبيًرا عند المفحوص : هيئة الفاحص-

 .وحتى الطريقة التي يطرح به األسئلة أو يعطي بها التعليمات تؤثر على نتائج الرائز

 يجب أن يكون المكان الذي يطبق فيه الرائز يتميز بالهدوء :ان إجراء الرائز مك-

وحتى اإلضاءة يجب أن تكون مناسبة وترتيب القاعة التي يجرى فيها الرائز له دوًرا 

 .أيضا إما إيجابي أو سلبي على نتائج الرائز

ح بتغيير مادة  ويقصد بها مادة الرائز إذ ال يسم: األدوات المستعملة إلجراء الرائز-

 .الرائز من لوح إلى بالستيك أو تبديل المكعبات بأشكال أو أدوات أخرى

يقصد بها األوامر التي يعطيها الفاحص للمفحوصين أو : Consigne التعليمة -

الشرح الذي يقدمه لهم عن كيفية حل بنود الرائز، وهذا قصد مساعدتهم على إجراء 

 كما هي بدون تغيير وبنفس األسلوب في كل مرة الرائز، إذ يجب أن تقدم التعليمات

 .يطبق فيها الرائز

 ويقصد به تنقيط اإلجابات عن بنود الرائز وفقًا لقواعد : نتائج أو تنقيط الرائز-

محددة ومضبوطة بحيث يجب أن تنقط النتائج وتفسر بنفس أسلوب التقنين األول 

 .للرائز

 الذي يجرى فيه الرائز بمثابة قاعدة غير  يعتبر الجو: الجو المالئم لتطبيق الرائز-

مشروحة في الدليل التطبيقي أو في التعليمات، ويتمثل الجو المالئم في الهدوء 

والسكينة النفسية للمفحوص وهذا عن طريق الوضع المالئم الذي يوفره له الفاحص،  

ن خاصة عند األطفال والمراهقين، وهذا كله له دخل بشخصية الفاحص التي يجب أ

تتسم بسهولة االتصال والتواصل مع األفراد لكي يستطيع أن يشرح لهم بنود تطبيق 

  . الرائز

(Planchard, E, 1972, P 49-51) 

  : الشروط الثانوية-ب



 شروط أو خصائص وهي ال تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الرائز وإنما 4هناك 

  :تؤخذ لتقييم الرائز وتبيين أهميته وهي أربعة

تتمثل في روائز الورقة والقلم التي تعد أقل تكلفة من حيث األعداد : ية االقتصاد-

  .والنقل والزمن حيث يمكن تطبيقها على عدد كبير من المفحوصين في وقت واحد

ال تتطلب بعض الروائز زمن طويل إلجرائها مما يؤدي إلى :  سرعة التطبيق-

وجد بعض الروائز ملل المفحوص وتبديد الوقت وبعضها سهلة التطبيق، حيث ت

تحتوي على صيغتين أحداها كاملة واألخرى مختصرة ربًحا للوقت، وتعتبر 

الروائز الجمعية في هذا المضمار أحسن دليل على ذلك فهي ال تأخذ وقـتًا طويال، 

  .ونتائجها تنقط بسرعة لكي ال تأخذ من وقت القائمين على التقييم والتوجيه

سهلة التطبيق وهناك روائز معقدة التطبيق وهذا هناك روائز :  البساطة التقنية-

ما يستدعي أن تكون الخبرة متوفرة لدى الفاحص الذي يجربها من حيث اإلجراء 

  .والتنقيط والتقييم والتحليل

البد للمفحوص أي يبدي اهتماًما بالرائز وهذا ال يحدث إال :  االهتمامات والميول-

 وميل المفحوص لكي ال يصيبه الملل، إذا توفر الرائز على وسيلة تجلب اهتمام

  .وإال فإن اإلجابات تكون بدون أهمية وهذا يؤثر على نتائج الرائز

مثال نقدم رائز على شكل لعب لألطفال،  أما المراهقين والراشدين تقدم لهم رائز 

  .على شكل دومينو وهذا ما يشعرهم بالمتعة بدل الملل

(Planchard. E,1972,  P 51-52) 

  L’etalonnage: لتعييرا - 4-4

 إن التعييـر يـرتبط ارتباطًا وثيقًا بصـدق الـرائز، ومعناها تدرجات الرائـز

La graduation du test أو تثبيت ساللم النجاح وتثبيت وحدات السلوك، وذلك ،

لنتحصل على نتائج موضوعية للمقارنة بين نتائج مختلف األفراد، وتعتبر هذه الوحدات 

مثابة حدود مقارنة ما بين نتائج مختلف األفراد، وهي تتغير بتغير المتغير أو المعايير ب

الذي نحن بصدد قياسه أو تقييمه، فإذا كان المتغير مثال هو تقييم النمو فإن النقطة 

ووحدة القياس هنا السنوات أو األشهر أو األسابيع أو " العمر الزمني"المرجعية هنا هي 



اد من حيث النمو إذا كان عادي أو متخلفين في النمو أو األيام، حيث نقيم هنا األفر

  .متقدمين، حيث تكون القاعدة المرجعية تصنيفهم نسبة إلى أعمارهم الحقيقية أو الزمنية

أما في حالة أن المتغير يخص األفراد بعد اكتمال نموهم، فيفضل استعمال النتائج 

حسب "ة التي يجرى عليها الرائز معبر عنها بالمكانة التي يحتلها الفرد وسط المجموع

 Décile، أو العشرية Percentile، وهنا تحدد رتبته إما المئينية Classe" مكانته في فئته

  .Quartileأو الربيعية 

أما فيما يخص بعض القدرات كالموسيقى فهي ال تقيم بالسنوات لكن تقيم من 

ئته العمرية في ميدان خالل مقارنة األفراد بالمتوسط الذي تحصلت عليه مجموعة ف

  .القدرات الخاصة الموسيقية، ثم مالحظة مكانته وانحرافها عن المتوسط سلبا أو إيجاًبا

وإذا أردنا تقييم سمة من سمات الشخصية فإن المعايرة هنا ال تكون بالسنوات أو 

 الرتب وال باإلنحراف الرقمي، وإنما يكون تقييم النتائج من خالل الرجوع إلى أنماط أو

  .فئات يلحق بها األفراد المفحوصين، وهذا ما يسمى بالمستوى اإلسمي للقياس

  :وإذا جئنا لتفسير كيفية إجراء التعيير نلخصه فيما يلي

بعد االنتهاء من إعداد رائز ما نقوم بتطبيقه على مجموعة كبيرة من األفراد،  -

نطبق وأن تكون هذه المجموعات ممثلة للمجتمع األصلي الكبير الذي سوف 

  .عليه الرائز فيما إذا نجحنا في التطبيق األولي له

 من النجاح في الرائز هي المعيار الذي %75 فيعتبر نسبة Planchardأما  -

يسمح بقبول معايرة الرائز لعمر زمني معين، في حين أن الرائز الذي ينجح 

عتبار فيه أغلبية األفراد هو رائز سهل جًدا، ولذلك نتائجه ال نأخذها بعين اال

 .وتعتبر هذه النتائج غير مميزة وال تؤخذ بعين االعتبار للمعايرة

وأن تتم التعيير على أفراد من مجتمع يشتمل على مختلف المستويات  -

االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ألن الدراسات تقول أن الوسط يلعب دوًرا 

 .كبيًرا في تأثيره على القدرات العقلية

: يدخل الباحثين بعض العوامل التي تؤثر على المعايرة منهاباإلضافة لكل هذا 

اإلرهاق، الحساسية، القدرة التمييزية للرائز، ويكون الرائز حساسا كلما استطاع أن 



يميز ما بين االختالفات البسيطة أو صغيرة الحجم، فكلما زاد اتساع الساللم التفريقية 

ا نجده في روائز الذكاء الخاصة كلما قلت حساسية الرائز والعكس صحيح، وهذا م

بالراشدين حيث تنقص حساسيتها ألنها تعطي نقاط ونتائج جد متفاوتة وبالتالي ال يمكن 

ألن نالحظ عليها التغيرات الطفيفة في حين تزداد حساسية الروائز التي تقيس الوظائف 

نه كلما ومن هنا نستنتج أ. الدنيا مثل زمن الرجع، سرعة الحركات، العقبات الحسية

زادت ساللم الوظائف النفسية صعوًدا ازدادت صعوبة الحصول على الحساسية 

التمييزية بين نتائج األفراد أي كلما تعقدت الوظائف النفسية كلما نقصت الحساسية 

   .التمييزية للروائز التي تقيسها

(Planchard, E ,1972, P 45-47) 
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 



  :خالصة

لنفسية كان بمثابة النقلة المتميزة التي أحدثت ثورة عميقة في إن ميدان الروائز ا

أوربا والدول الغربية، وساعدت الروائز في الكشف عن العديد من المشاكل التي عانى 

  .منها الكثير من األفراد، وذلك من خالل الكشف عن هذه المشاكل واالضطرابات

لمصممون لهذه الروائز إال أن إال أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها ا

النتائج الميدانية لتطبيق روائزهم أثبتت أن هذه الروائز ال يمكن تطبيقها على مجتمعات 

مختلفة عن المجتمع األصلي لها حيث أنها تكون متحيزة لصالح أفراد الثقافة األصلية 

  .التي صممت فيها هذه الروائز

 منهم، للبحث في هذا المجال إليجاد وقد دفع هذا العديد من العلماء خاصة العرب

وسائل أخرى تطبق على المجتمعات العربية المسلمة التي تختلف عن المجتمعات 

الغربية، ولتخطي هذه المشكلة قاموا بتكييف بعض الروائز من أجل التمكن من معرفة 

متغيرات المعايير العددية التي تميز المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد، وخاصة ما يتعلق بال

الثقافية ألنه من غير المعقول أن يبقى تقييم القدرات العقلية مثال ألفراد ما مرتبط 

بوسائل صممت ألفراد آخرين يعيشون في بلدان أخرى ومحيط ثقافي آخر، مع العلم أن 

القدرات العقلية للفرد تتأثر مباشرة بمحيطه التربوي والبيداغوجي والثقافي والسياسي، 

قام بعض المختصين .  فروق فردية بين األفراد من مختلف الشعوبونظًرا لوجود

بتكييف روائز لتخدم ال جتمعات العربية المسلمة وحتى في بلدنا الجزائر وهذا ما جعلنا 

نحاول التعريج على ذكر بعض الدراسات السابقة في مجال تكييف الروائز النفسية، من 

  .راجعات والتكييفاتخالل الفصل الالحق الذي سنذكر فيه بعض الم
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  الدراسات السابقة : لثالفصل الثا                   

                           
 
 
 

  .تمهيد

 بعض األعمال السابقة الجزائرية التي أجريت في مجال تكييف الروائز -  أوال

  :النفسية

I- 1981 (دراسة قدوري رابح. ( 

II- 1993 ـ 1992( دراسة حليت نسيمة.( 

III-  2001  ـ2000(بيزات عمرية زوجة سباعي دراسة.(  

IV- 2001 ـ 2000 (يششيرجالل ف دراسة.(  

V-2005 ـ 2004 (ةي إباون نسيمة وزروق سمة دراس.(  

VI - 2006 ـ 2005( لعريبي نورية دراسة.(  

  :التعليق على الدراسات السابقة:ثانيا 

  .خالصة

  



  :تمهيد

 الروائز النفسية لها وظيفة هامة وأساسية تتمثل في الوصف والتنبؤ إن تقنية

 ألنها تقوم بإعطاء أكبر قدر ممكن من المعطيات والمعلومات عن الظواهر وذلك

المدروسة، ويدخل التشخيص ضمن إحدى هاتين الوظيفتين والتي تتمثل في الوظيفة 

  .العامة للوصف

(Reuchlin. M, 1975, P 34) 

هذه الروائز تطبق في عدة ميادين لوصف الفروق بين األفراد وهي اختبارات 

  (Jampolsky. P,  1954, P 08)      .ننةمعيرة ومق

باإلضافة إلى خصوصيتها القياسية المتمثلة في الصدق والثبات فهي تعتبر أدوات ناطقة 

فنتائج هذه  Claparédeتسمح في كل األحوال بمعرفة قيمتها التميزية على حد تعبير 

 (Moor.L, 1973, P11). الروائز موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها بأخرى

وهذه الروائز بصفة عامة ليست بعملية متوقفة في الزمن فأغلبيتها  تمت 

مراجعتها من طرف مصمميها وأخرى أعيد تقنينها و مراجعتها من قبل باحثين آخرين 

  .من نفس البلد األصلي أو حتى من بلدان أخرى

ات إن بناء الروائز و تكييفها هي عمليات مستمرة عبر الزمن بسبب التغير

الحاصلة على األفراد والجماعات وتدخل عوامل جديدة عبر الزمن خاصة على 

الظاهرة المراد قياسها، مما يجعل فكرة وجود رائز أو اختبار نهائي متكامل فكرة قديمة 

  Le Binet Simonوخاطئة حيث نجد أن أول رائز للذكاء 

ألصلي فرنسا وداخل بلدان قد تم تعديله عدة مرات وإعادة تقنينه ومراجعته داخل بلده ا

أخرى غربية وعربية وهذا ما نحن بصدد محاولة دراسته من خالل هذا الفصل، بحيث 

نريد التطرق إلى مختلف الدراسات واألبحاث السابقة في ميدان التكييف حتى ولو كانت 

لكن ربما من خاللها نتمكن من إعطاء لمحة عن الكيفية التي . دراسات بسيطة ومحدودة

  .ول بها كل باحث عملية التكييف والمندرجة تحت هذا الفصليتنا

  

  



بعض األعمال السابقة الجزائرية التي أجريت في مجال تكييف الروائز :  أوال 

  :النفسية

I- 1981 (دراسة قدوري رابح: ( 

مذكرة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة " 48.دمحاولة لتكييف الرائز : "تحت عنوان

، بمعهد العلوم 1981كتور بدر الدين العامود أنجزت في ماي كانت تحت إشراف الد

  .االجتماعية دائرة علم النفس وعلوم التربية شعبة علم نفس الطفل المراهق

 : اإلشكالية التي تناولتها هذه الدراسة-1

لقد عالج الطالب إشكالية وجود عدة اختبارات نفسية منجزة في بيئة غربية لكنها 

جزائرية وقد جاء في مقدمة مذكرته أن هناك مثابرة وبحث من تطبق على البيئة ال

طرف علماء النفس بغية إيجاد وسائل وأدوات علمية تمكنهم من تحديد المدى أو الدرجة 

التي تصل إليها القدرات العقلية والصفات النفسية تحت تأثير المعطيات التقنية والعلمية 

ذلك وفق طرائق تربوية تعليمية، ولقد التي تقدم لإلنسان على شكل مناهج دراسية و

قادهم البحث إلى وضع مجموعة من الطرائق التي تؤلف مجتمعة أو منفردة وسيلة 

للحصول على معطيات ذات قيمة علمية من حيث أنها تجعل عملية توجيه الوعي 

  .اإلنساني ممكنة وسهلة

ة هذه وتعتبر طريقة الروائز واحدة من هذه الطرائق وعلى الرغم من حداث

الطريقة بالمقارنة مع الطرائق األخرى وكثرة االحتجاجات والمالحظات التي وجهت 

إليها، إلى درجة أن العديد من علماء النفس أوقفوا العمل بها، إال أنها تمكنت من تحقيق 

وجودها وحضورها على مسرح النشاط السيكولوجي واستطاعت بالتالي أن تثبت 

الظواهر النفسية خاصة في ميدان الطب النفسي كفاءتها وجداوتها في تشخيص 

  .والتوجيه المدرسي

وحسب ما يقول الطالب أنه لعل المجتمعات النامية وإن ظلت فترة طويلة من 

الزمن بمنأى عن الجدل الحاد والمناقشات الحامية حول طريقة الروائز تجد لزاما عليها 



بيتها على حريتها واستقاللها اآلن الدخول في هذا المضمار وخاصة بعد أن حصلت غال

  .بدأت تشق طريقها نحو بناء المستقبل األفضل

  

  

ولقد وجد الباحثون السيكولوجيون من هذه المجتمعات أنه ال جدوى من استخدام 

الروائز كوسيلة للقياس العقلي أو كأداة لتشخيص األمراض النفسية كما هو الحال في 

سي الذي طرح وال يزال يطرح نفسه يكمن المجتمعات المتطورة ولكن السؤال األسا

  : في

كيفية استخدام هذه الروائز أثناء القيام بنشاطهم العلمي، وهل يمكن استخدام 

الروائز المعدة للمجتمعات المتطورة في المجتمعات النامية؟ وإلى أي حد يمكن أن نثق 

  .بكفاءتها وجدواها في القياس والتشخيص النفسيين ضمن البيئة الجديدة؟

لهذا وقف الباحثون في المجتمعات النامية مواقف متباينة أمام هذا الواقع، ومنهم 

ومنهم من نادى . من قال بضرورة العمل بهذه األدوات دون تعديل أو تبديل في بنيتها

بتجاوزها واستخدام الطرائق السيكولوجية األخرى، ومنهم من أكد فائدة استعمالها بدون 

  . مع البيئة الجديدةبعد معايرتها وتكييفها

لقد أثبتت تجارب عديدة وأعمال متنوعة قام بها الكثير من الباحثين في العديد 

من البلدان النامية أن لطريقة الرائز فائدة عظمى في مجال القياس النفسي ومن المفيد 

أن تتم اإلشارة إلى أن هؤالء العلماء تناولوا بتجاربهم وأعمالهم تطبيق العديد من 

  .ئز األجنبية وتعييرها وتكييفها بصورة تنسجم مع الواقع الثقافي االجتماعي القائمالروا

ومع أن هناك عدد من الروائز المستعملة في الجزائر فإن ما توصل إليه 

الباحثون من نتائج ال يزال أقرب إلى التخمين منه إلى الدقة والموضوعية وهذا يرجع 

وصعوبة تفسير ما ينتج عن استخدامها من جهة أساًسا إلى بنية هذه الروائز من جهة 

ثانية، فالرائز يحافظ هنا على صورته وبنيته األصليتين دونما تعديل أو تبديل في أي 

منهما وفي مثل هذه الحالة يكمن الخطر في تفسير النتائج لدى مقارنتها بالنتائج التي 

لذا فالباحث . لىحصل عليها واضعوا الرائز نتيجة تطبيقهم لها في البيئة األو



السيكولوجي الجزائري يبقى هنا أعزل من أية أداة موضوعية تساعده في نشاطه 

  .العلمي

وانطالقا من هذا الواقع يجيء هذا البحث محاولة متواضعة لحل هذه المشكلة 

الذي يعتبر من أهم الروائز المستعملة لقياس الذكاء " 48.د"عن طريق تكييف رائز 

أن هذا الرائز شأنه شأن روائز الذكاء أعد في بيئة تختلف عن العام ومن المعروف 

بيئتنا وهذا يعني أن اعتماده في مجتمعنا دون  تعديل أو تبديل كما هو الحال عندنا ال 

يقود إلى نتائج علمية وموضوعية بسبب التباين االجتماعي والثقافي القائم بين بلدنا 

  .والبلد األصلي للرائز

دعو إلى محاولة تكييف هذا الرائز بغية امتالك أداة تمكن من إن هذه الحقيقة ت

الوقوف على حقيقة قدرات اإلنسان الجزائري العقلية وإمكاناته الذهنية لما في ذلك من 

  .فائدة في ميدان التخطيط والتوجيه التربوي، التعليمي والمهني

نتائج ومن هنا جاءت هذه الرسالة الثرية التي سنتعرض ألهم محاورها وال

المتوصل إليها، حيث اشتملت على عدة فصول كان عددها أربعة تمحورت مواضيعها 

  : فيما يلي

 فصل يعرض طريقة الروائز وتضمن أهم تعاريف الرائز :الفصل األول

وتصنيفاته والذكاء والثقافة، نشأة طريقة الروائز وتطورها، األهمية العلمية لطريقة 

  .ز في الجزائرالروائز، استعمال طريقة الروائ

حيث تناول " 48.د" هذا الفصل عرض فيه تاريخ وطبيعة رائز :الفصل الثاني

نشأة التحليل العاملي وتطبيقاته، روائز العامل العام، رائز المصفوفات المتوالية، رائز 

ب، بيشو "دراسة " هـ، موري"، وبعض الدراسات مثل دراسة 48.الدومينو، الرائز د

  ".وزميله

ونتائجه وقد اشتمل على إعطاء " 48.د" تضمن اختبار الرائز :لثالفصل الثا

لمحة عن العينة المستعملة في اختبار الرائز، الهدف من اختبار الرائز، األدوات 



اإلحصائية المستعملة في معالجة النتائج ونتائج الرائز إضافة إلى ذلك أهم الفرضيات 

  .المستخلصة

من الفرضيات من خالل ما جاء في صياغة  تناول عملية التحقق :الفصل الرابع

  :الفرضيات التالية

أي تغيير اتجاه مسائل  الرائز، إدخال تعديالت على بنية بعض المسائل، دراسة 

الزمن المخصص للرائز، االرتباط بين نتائج التطبيق النهائي وبين نتائج المواد 

  .الدراسية

  .لنهائيأهمية المتوسط الذي تم الحصول عليه في التطبيق ا

. وفي األخير جاءت الخاتمة العامة للبحث وبعض التعليمات لتطبيق الرائز

  .المراجع والمحتويات

  

  : عينة البحث-2

 72 عينة بحث تتألف من 48. اختار الطالب قدوري رابح لتكييف رائز دلقد

 تلميذ منهم يدرسون في السنة الرابعة من التعليم المتوسط 36: تلميذ موزعون كالتالي

وينتمون إلى متوسطتين هما متوسطة الشيخ طاهر الجزائري بين بلديتي الحراش 

  .وحسين داي، والثانية متوسطة جسر قسنطينة التابعة لبلدية القبة

 تلميذ في السنة التاسعة من التعليم األساسي وهم من متوسطة التعليم المتعدد 36

يار العينة توفر كل المستويات التقنيات بالخروبة بلدية حسين داي، وقد رعيت عند اخت

  .االجتماعية االقتصادية من مختلف الشرائح

ويرجع سبب اختيار الطالب قدوري رابح لهذين المستويين حسب قوله إلى أن 

 يمكن استعماله في التوجيه المدرسي والمهني لتوزيع التالميذ في مرحلة 48.رائز د

  .الحقة للمرحلة التي يمر بها أفراد العينة



 من حيث الجنس فالعينة متجانسة حيث يمثل الذكور نصفها األول وتمثل أما

اإلناث نصفها الثاني، وهذا االختيار كان متعمًدا من طرف الطالب وأعمار أفراد العينة 

  :متقاربة حيث نجدهم كالتالي

  . سنوات من العمر بالنسبة لتالميذ التعليم المتوسط10

  .لتعليم المتعدد التقنيات سنة من العمر بالنسبة لتالميذ ا15

ويرجع الفرق في السن إلى عدد السنوات الدراسية التي يقضيها أفراد كل من 

  ". سنوات في التعليم المتعدد التقنيات3 سنوات في التعليم المتوسط و4"الفئتين 

  :48. الهدف من اختبار الرائز د-3

ت الرائز كانت  كان هدف الطالب من اختبار الرائز أن يتحقق من أن تعليما-

مفهومة من قبل أفراد العينة وهذا بعد تعديلها وتعريبها ودراسة مدى تأثير العامل 

  . االقتصادي على النتائج

 دراسة مدى تأثير نوع التعليم على النتائج ومعرفة ما إذا كان ثمة فوارق بين -

  .إجابات الجنسين

كراس األصلي والمقتبسة من  مقارنة النتائج المتحصل عليها بالنتائج المثبتة بال-

  .والمشار إليها في بحث الطالب" موري. هـ"دراسة 

 تحليل مختلف نتائج المسائل بغية معرفة المسائل التي كانت في مستوى -

األغلبية ولم يكن حلها عائقا كبيرا والمسائل التي كانت أعلى من مستوى األكثرية 

  .وتمثل قاسًما مشتركًا في حلها

  :48.حصائية المستعملة في تحليل نتائج تطبيق رائز د األدوات اإل-4

تم تحليل النتائج من خالل متوسطات وانحرافات معيارية باعتبار المتوسط هو 

أكثر المقاييس اإلحصائية انتشاًرا وذيوعا نظًرا لفائدته، وفي الحساب اعتمدت طريقة 

  .حساب المتوسط من تكرار الدرجات لما لهذه الطريقة من دقة

ا االنحرافات للدرجات عن متوسطها فاعتمدت في حسابه الطريقة العامة، أم

 لحساب الداللة اإلحصائية T de studentوباإلضافة لهاتين األداتين اعتمدت اختبارات 



للفروق بين المتوسطات المحصل عليها وهو من أكثر اختبارات الداللة شيوعا في 

  .األبحاث النفسية والتربوية

  :48.ار الرائز د نتائج اختب-5

 كانت مفهومة من قبل جميع 48. لقد أظهرت النتائج أن تعليمات الرائز د-

  .المفحوصين

  . لقد بينت النتائج األولية أن العامل االقتصادي ال يلعب أي دور فيها-

  : لقد دلت النتائج المتحصل عليها على ما يلي-

  . لكل فئة 15.27عليم هناك مساواة كاملة في متوسط ما حصلت عليه فئتا الت* 

أن تالميذ التعليم المتعدد التقنيات قاموا بحل مسائل أكثر مما حله تالميذ * 

التعليم المتوسط لكن لم يكونوا أفضل منهم من حيث النتيجة فقد كانت حلول النتائج تلك 

 4.22خاطئة مما يجعل ذلك عديم الفائدة، بيد أن الفرق واضح في االنحراف المعياري 

  . للمتوسط6.57ني، وللتق

أوضحت النتائج أن الفرق بين المتوسطين اللذين حصال عليهما الجنسين * 

 ليست ذات داللة إحصائية عند  0.86المساوية لـ " ت"ضئيل جدا ذلك أن قيمة 

  .0.05مستوى 

من خالل مقارنة النتائج التي حصل عليها التالميذ الجزائريين عند تطبيق * 

، بتلك النتائج التي حصل عليها أقارنهم في فرنسا 6لجدول رقم الرائز المبينة في ا

، وجد أن مستوى التالميذ الجزائريين منخفض وهذا دليل 8والموضحة في الجدول رقم 

  .على ضعف التالميذ الجزائريين أمام هذا الرائز

ولكي يتمكن الطالب من دراسته لنتائج جميع مسائل الرائز قام بإعداد الجدول 

  .المتضمن عدد ونوع اإلجابات والنسب المئوية لذلك النوع و9رقم 

  :48. الفرضيات المستعملة لتكييف رائز د-6

  .إن تغيير اتجاه المسائل وتسلسلها يؤدي إلى تحسين في النتائج -



إن إجراء تعديالت وتغييرات في بنية المسائل وترتيبها من شأنه أن يمكن من  -

  .48.ذ الجزائريون أثناء تعاملهم مع الرائز دتجاوز الصعوبات التي يصدفها التالمي

بصورة مدروسة يتيح لنسبة "  دقيقة25"إن تمديد الوقت المخصص لتطبيق الرائز  -

 .قليلة من تالميذنا إمكانية اإلجابة على عدد أكبر من المسائل

  : التحقق من صحة الفرضيات-7

  : تغيير اتجاه المسائل:أوال

ن اليمين إلى اليسار وبعدها طبق على عينة من تم تغيير اتجاه الرائز ليصبح م

التالميذ بهدف معرفة ما إذا كان ذلك يؤثر على النتائج التي يتوصل أفراد العينة أوال، 

 تلميذ لها نفس صفات العينة السابقة 68وتتألف من العينة المختارة لهذا الغرض من 

  :ي متوسطات ه3وهذه العينة مختارة من " عينة اختبار الرائز"

  .متوسطة اإلخوة العمراني باألبيار ولديهم مستوى مقبول -

متوسطة الناظور في المدنية يمثل تالميذها مستوى اجتماعي واقتصادي  -

 .ضعيف

متوسطة التعليم المتعدد التقنيات بالخروبة وبها مختلف أبناء الفئات  -

 .االقتصادية واالجتماعية

 1.68د تغيير االتجاه بمقدار وقد أظهرت نتائجهم ارتفاع في المتوسط وذلك عن

" ت"وللحكم على ما إذا كان هذا الفرق ذا داللة إحصائية أما ال، فقد استعملت اختبار 

  .0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى 1.90المساوية لـ " ت"وكانت النتائج أن قيمة 

  : تطبيق الرائز على عينة مشابه للعينتين السابقتين:ثانيا

لتعديالت على بنية بعض المسائل وتغيير مواقعها زيادة عكس وهذا بعد إدخال ا

تغيير " مفحوص من نفس مؤسسات التطبيق الثاني 66اتجاه المسائل، وكان قوام العينة 

 نتائج هذه التجربة ولدى 15لكن ليس مع نفس التالميذ ويوضح الجدول رقم ". االتجاه

سط بعد تطبيق الرائز في بناءه دراسة وتحليل الجدول وجد أن هناك ارتفاع في المتو

أن هذا " ت"، ويوضح اختبار 1.52=16.95-18.47 عن سابقه 1.52الجديد بمقدار 



" ت"إذ ظهر أن قيمة . 16الفرق ذو داللة إحصائية وهو ما يوضحه الجدول رقم 

 وهذا يعني أن تغيير اتجاه 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى 1.70المساوية لـ 

يل موقع بعضها دون المساس بالمبدأ الذي أقيمت عليه والقانون الذي المسائل وتبد

يتحكم في تركيبها وتسلسلها ويؤثر بشكل إيجابي على تعامل التالميذ الجزائريين مع 

الرائز وعلى إدراكهم لشروط مسائله وربطها بالنتائج وهذا ما يوضحه الجدول رقم 

  :الذي يبين أن. 17

 .%43.11، إلى 9 الجدول رقم %35.19الصحيحة من ارتفاع في نسبة اإلجابات  -

 .%30.81، إلى 9 الجدول رقم %36.99انخفاض في نسبة اإلجابات الخاطئة من  -

، إلى 9 الجدول رقم %24.24انخفاض في نسبة اإلجابات المتروكة من  -

21.83%. 

. %4.23 إلى 9 الجدول رقم %3.56ارتفاع ضئيل في نسبة اإلجابات المقلوبة من  -

كانت اإلجابات المقلوبة موزعو على قسم كبير من المسائل فقد يكون عامل إذا 

الزمن هو السبب في زيادة نسبها ولعل ارتفاع عدد اإلجابات المقلوبة في المسألة 

 إجابة مقلوبة يعود إلى نجاح 21، إلى 9 إجابة مقلوبة الجدول 15 من 26رقم 

تالميذ اإلجابة عليها ولو بصورة حيث أصبح بإمكان عدد كبير من ال. التعديل فيها

  .مقلوبة

، 18أما نتائج التعديل والتقديم والتأخير حسب كل مسألة فتظهر في الجدول رقم 

وهذا الجدول يكشف بوضوح ذلك الدور الذي لعبه وضع المسائل بصورة تتناسب مع 

حقها إدراك التالميذ وترتيب بعضها بما ينسجم مع مسار تفكيرهم، فكل المسائل التي ل

تعديل في بنيتها أو تغيير في ترتبيها ارتفعت نسبة النجاح فيها، فقد أصبحت نسبة 

، وقد تم %32.96 بزيادة مقدارها %62.12، هي 30النجاح مثال في المسألة رقم 

 التي استفادت هي بدورها من تأخير ترتيبها إذ زادت نسبة 29تقديمها على المسألة رقم 

، بل أن األثر اإليجابي لما أدخل من تعديل في البنية %31.95النجاح فيها بمقدار 

وتغيير في الترتيب لم يقتصر على المسائل التي ألحق بها ذلك فقد تم تجاوزها إلى بقية 



 خير %40.02، بمقدار 31المسائل األخرى ولعل زيادة نسبة النجاح في المسألة رقم 

  .دليل على ذلك

  : دراسة الزمن المخصص للرائز:ثالثا

للتحقق من صدق الفرضية الثالثة المتعلقة بعامل الزمن طبق الرائز المعدل على 

 مفحوص يدرسون في متوسطة الناظور، وتمت المقارنة بين نتائج 56عينة تتكون من 

هذه العينة المتجانسة من حيث السن والوضع االقتصادي واالجتماعي فطبق الرائز على 

 25 دقيقة بدل 22 دقائق من الوقت ليصبح 3  مفحوصا، وقد طبق الرائز بعد حذف24

دقيقة أي بمعدل 
2
 الفرق بين ما حصل عليه 19 دقيقة الواحدة ويوضح الجدول رقم 1

 من المتوسط بعد حذف ثالث دقائق وبينما حصل عليه أفراد العينة 24أفراد العينة 

 25لهم الزمن المحدد األصلي  الذين أعطي 15السابقة وهذا موضح في الجدول رقم 

 16دقيقة، وبعد ذلك تم تطبيق الرائز المعدل مرة ثانية على عينة متشابهة تتكون من 

 دقائق على الوقت األصلي 3مفحوص من الجنسين ومن نفس المتوسطة مع إضافة 

  . دقيقة28ليصبح 

دل وإن  دقائق أثًرا كبيرا على الزيادة في المع3وقد أظهرت النتائج أن إلضافة 

كان الفرق بين المتوسطين هنا أقل من الفرق بين المتوسطين في الحالة السابقة أي لدى 

 مفحوص، 16 دقيقة، وطبق الرائز مرة ثالثة على 22تقليص الوقت المخصص إلى 

وهذه العينة تحمل نفس الصفات التي تحملها العينتان السابقتان، فقد تم ترك أفراد العينة 

 دقيقة وبعد انتهاء 25ن في عملهم بعد انتهاء الوقت المحددة لذلك هذه المرة يستمرو

 من مجموع المفحوصين تمكنوا من اإلجابة %75 مفحوًصا أي 12 وجد أن 34الدقيقة 

على كافة المسائل مما استدعى إيقاف التالميذ عن عملهم إال أن التدقيق في إجابات 

، وزيادة في 21.67 مقابل 18.25جميع المفحوصين يكشف عن انخفاض في المتوسط 

، ويرجع سبب ذلك 5.84 مقابل 7.23تشتت الدرجات إذ أصبح االنحراف المعياري 

ربما في انخفاض اهتمام  المفحوصين بسبب ضعف الدافعية الذي يكمن عند اإلنسان 

عندما ال يكون الهدف من نشاطه واضًحا والزمن الالزم للقيام به محدًدا، مما سبب كما 



لكثير من التجارب التي أجريت في هذا المجال انخفاض في فعالية اإلنسان عبر أثبتت ا

 يبين بشيء من التفصيل الفروق التي 20حالة الملل والتشتت الذي يصيبه والجدول رقم 

نجمت عن دراسة أثر الزيادة في الزمن المحدد لتطبيق الرائز وعلى هذا األساس تم 

لتطبيق الرائز على الفرد الجزائري وذلك نظرا  دقيقة كفترة محددة 28اعتماد مدة 

 للفرق بين 1.99المساوية " ت"لزيادة المتوسط زيادة ذات داللة إحصائية من جهة فقيمة 

تبين أن هذا الفرق ذو داللة إحصائية ولبقاء " %17.95-%21.61 "3.72المتوسطين 

جابات المتروكة من جهة ثانية وانخفاض نسبة اإل" 5.84=ع"تشتت الدرجات على حاله 

  . من جهة ثالثة%18.75 إلى %23.55من 

  : المكيف على البيئة الجزائرية48.نتائج التطبيق النهائي لرائز د -8

بعد التعديالت التي أدخلت على الرائز والنتائج المحصل عليها في كل خطوة 

وجد أنه من الضروري تطبيق الرائز بصورة جديدة على عينة تحمل السمات 

 تلميذ 338ص التي كانت لدى عينات التجريب وقد كان عدد أفراد العينة والخصائ

ولديها نفس العمر والمستوى والسمات التي كانت لدى أفراد العينة التجريبية موزعين 

  :كالتالي

 تلميذ من التعليم المتوسط وينتمون إلى المستوى االقتصادي واالجتماعي 116 -

  .المقبول

وسط ومن ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي  تلميذ من التعليم المت135 -

 .الضعيف

ويمثلون كل المستويات " التعليم األساسي" تلميذ من التعليم المتعدد التقنيات 87 -

 .االقتصادية واالجتماعية

وقد مثل تالميذ متوسطتي شكيب أرسالن وحديقة الصنوبر في األبيار عينة  -

صول إليها إلى أن الفرق في المتوسط المستوى المقبول وتشير النتائج التي تم الو

كان لصالح الذكور لكنه ليس ذا داللة إحصائية أبًدا وتم التأكد من ذلك بواسطة 

 .21وهذا موضح في الجدول رقم " ت"اختبار 



بينما مثل تالميذ متوسطة الشيخ طاهر الجزائري المستوى الضعيف وقد دلت  -

 الفرق بين المتوسطين بين الذكور النتائج عندما طبق الرائز على هذه العينة أن

أيضا وإذا كان هذا الفرق ليس ذا داللة إحصائية كما هو موضح في الجدول رقم 

22.  

 لوحظ 22 و 21ومن خالل مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها في الجدولين 

بين المتوسطين الذين حصال عليهما المتسويان " 0.53يمثل "أن هناك فرق ضئيل 

والضعيف وهذا الفرق لصالح المستوى الضعيف وهي نتيجة غير منتظرة إذ المقبول 

من المتوقع أن يحصل العكس، ولكن أثناء معالجة نتائج اختبار الرائز وجد أن الفرق 

بين المستويين ليس ذا داللة إحصائية، وقد كان أيضا لصالح المستوى الضعيف وهذا 

غير هام وهكذا النتيجة تكون بالقول أن  ولكن هذا فرق 5ما هو مبين في الجدول رقم 

الفروق التي تنجم عن تأثير المستوى االقتصادي واالجتماعي في البيئة الواحدة ليست 

  .ذات أهمية

ولقد اختيرت عينة التطبيق النهائي من متوسطة التعليم المتعدد التقنيات بالحراش 

سنة 18سنة و 15بين  تلميذة تتراوح أعمارهم 41 تلميذًا و46وشملت هذه العينة 

  . يوضح نتائج تطبيق الرائز مع أفراد هذه العينة23والجدول رقم . شهًرا11و

ومن خالل الجداول التي تمثل نتائج التطبيق مع كافة أفراد العينة لوحظ أنه على 

الرغم من التفاوت في سن التالميذ في التعليم المتوسط من جهة وتالميذ التعليم المتعدد 

 جهة ثانية، فإن نتائج عملهم مع مسائل الرائز كانت متقاربة إلى حد كبير، التقنيات من

فبعد أن جمعت نتائج عينة التعليم المتوسط قورنت بنتائج عينة التعليم المتعدد التقنيات 

 ولكنه غير دال 0.05وجد أن الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى " ت"بواسطة قيمة 

التفاوت أو التباين بين نتائج كل من تالميذ التعليم  وهذا يعني أن 0.01عند مستوى 

 24المتوسط والتعليم المتعدد التقنيات ضئيل وال يحمل أي أهمية تذكر والجدول رقم 

  )1981قدوري رابح، (            .يلخص نتائج المقارنة

  



  : ملخص الدراسة-9

  :لقد اشتمل البحث على المراحل التالية

 الجديدة أي في المدارس الجزائرية وعلى تجريب الرائز األصلي في البيئة -

  .التالميذ الجزائريين

ونتائج هذه الدراسة قادت إلى رسم االتجاهات التي ينبغي أن يسير وفقها العمل 

 فرضيات تمثل كل واحدة منها مرحلة من 3الالحق وتجربة الرائز أدت إلى وضع 

  .مراحل العمل

باإلضافة إلى تعريب التعليمات التحقق من صحة الفرضية األولى والتي تتضمن  -

 .تغيير اتجاه المسائل مما يؤدي إلى تحسن في النتائج

التحقق من صحة الفرضية الثانية التي ترمي إلى تغيير النتائج إيجابا من خالل  -

 .إدخال التعديالت في بنية بعض المسائل وتسلسلها

ديد النتائج من التحقق من صحة الفرضية الثالثة والمتعلقة بالزمن ودوره في تح -

 .الناحيتين الكمية  والنوعية

 وكان أفراد العينة من مستويات اقتصادية واجتماعية 48.التطبيق النهائي للرائز د -

متفاوتة ومن مختلف الجنسين ومن مدارس متوسطة متعددة ومختلفة في موقعها 

 . سنة18و 15ونوعية التعليم فيها، باإلضافة لهذا فأعمار أفراد العينة تتراوح بين 

أما العمل الميداني فقد جاء ليؤكد على أهمية وصحة بناء الفرضيات إذ كانت  -

النتائج التي تحصل عليها المفحوصين ترتفع من مرحلة إلى أخرى ارتفاًعا ذا 

داللة إحصائية كما بينت نتائج تطبيق الرائز بشكله النهائي وبصورة واسعة 

ع في المتوسط وبقاء االنحراف ودقيقة صدق الفرضيات ويمكن تتبع االرتفا

 فمؤشر المتوسط 26المعياري ضمن حدود متقاربة جًدا من خالل الجدول رقم 

ومؤشر االنحراف المعياري يشيران إلى أن متوسط إجابات المفحوصين 

الجزائريين وتشتت إجاباتهم وصال إلى حد قريب من الحد الذي وصال إليه في 

 .تحليل نتائج المفحوصين الفرنسيين



 أنه يؤكد على عدم وجود رائز متحرر بدرجة كلية 26ومما يلخصه الجدول رقم  -

ومطلقة من المؤثرات االجتماعية والثقافية وهذا ما يبرهن صحة وجهة النظر 

القائلة بضرورة تكييف الرائز قبل استعماله في المجتمع الجديد ليصبح مناسًبا 

 .جتمعلمستوى التطور الثقافي الذي وصل إليه هذا الم

  

تم اإلستفادة من هذه الدراسة ضرورة تغيير إتجاه المسائل، وإعادة ترتيبها * تعليق

  .وإدخال بعض التعديالت عليها ، وضرورة تمديد الوقت المخصص لتطبيق الرائز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



II-  1993 ـ 1992(دراسة حليت نسيمة :(  

محاولة تعديل رائز  "قامت بها تحت إشراف األستاذة خالدة مجيبة تحت عنوان 

المكيف إلى الوسط االجتماعي الثقافي " blanche Ducarne de Ribau court"األفازيا لـ 

هذه الدراسة جاءت لنيل شهادة " الجزائري باللغة العربية الدراجة لمنطقة الوسط

 من معهد علم النفس وعلوم 1993-1992الليسانس في علم النفس األرطوفوني سنة 

  .عة الجزائرالتربية بجام

إن الهدف األول من هذا الرائز هو البحث عن وجود عرض األفازيا وعند 

اللزوم وصف هذا العرض، وهذا ما يميز الرائز األفازيولوجي عن الرائز اللساني، 

وبمالحظة جميع أشكال الوظيفة اللسانية يتمكن الفاحص من معرفة نوعية األفازيا، 

بي والنفسي يتبين له طبيعة وموضوع اإلصابة وباإلطالع على تقارير الفحص العص

العصبية، وأثناء االختبار هناك اعتبارات عديدة يجب أن يأخذها الفاحص بعين االعتبار 

وهي مهمة جدا وبدونها يفقد الرائز موضوعيته وشموليته وتتمثل في التاريخ الثقافي 

د المستعملة أو المفضلة للمفحوص، معرفة لغته األولى ولغاته الثانوية، مهنته وكذا الي

لديه ولعل عامل اللغة من أهم العوامل أن المفحوص يجب أن يختبر في لغته إذن 

فالرائز األفازي عليه أن يوافق المجتمع الذي ينتمي إليه المفحوص حسب مقاييس 

ومعايير خاصة بهذا المجتمع على هذا فإذا كان من الممكن استيراد تكنولوجيا في ميدان 

فإنه من المستحيل استيراد رائز واستعماله كما هو : لد ما واستعمالها كما هيما، من ب

في ميدان األفازيا والمالحظات الميدانية التي أقيمت في إطار هذا البحث والخاصة 

: بالكفالة باألفازيا في الجزائر أظهرت بأن كل الروائز المستعملة هي روائز أجنبية منها

" Le Boston"ورائز " Blanche Ducarne de Ribau court"رائز األفازيا 

وما يلفت االنتباه هنا هو أنه على الرغم " Le père Castor"واختبارات أخرى كصور 

إلى اللغة العربية " B. Ducarne"من وجود مرجع يتمثل في تكييف رائـز األفـازيا 

ون هذا بتاتا وهذا يرجع حسب المختصين في الميدان إلى ك إال أنه ليس مستعمل 

التكييف يغمره طابع جهوي وكأنه مخصص لمنطقة معينة وهي منطقة الغرب 



الجزائري زيادة على وجود مجموعة معتبرة من األلفاظ وحتى الجمل غير واضحة 

المعنى تماًما سواء بالنسبة للمفحوص، وهذا ما كان يعرقل السير الحسن للمرحلة 

ب ويشكل صعوبة في وضع بروتوكول األولى من الكفالة وهي مرحلة البحث والتنقي

 B. Ducarneومن هنا كان التفكير في محاولة تعديل رائز األفازيا لـ . إلعادة التربية

  .المكيف إلى الوسط الثقافي االجتماعي الجزائري باللغة العربية الدارجة لمنطقة الوسط

  : محتوى البحث-1

 طرف الدكتور نصيرة لقد كانت الخطوات األولى هي تقديم الرائز المكيف من

زالل على مجموعة البحث الختبار مدى صالحيته بصفة موضوعية، وفي المـرحلة 

  :الثانية يتم التحليل على مستـويين هما

 الستخراج B. Ducarne المستـوى األول يتمثل في دراسة رائـز األفازيا لـ -

  .األسس التي يبنى عليها الرائز

قارنة تحليلية بين رائز الدكتورة نصيرة  المستوى الثاني هو عبارة عن م-

 للتعرف على نوعية التغيرات التي طرأت في إطار التكييف B. Ducarneزالل، ورائز 

  .وعلى أي أساس كانت

من هنا جاءت االقتراحات مع الحرص على احترام بنية الرائز من جهة، ومن 

ول إلى تحقيق جهة أخرى االقتراب أشد القرب إلى مفهوم التكييف من أجل الوص

  .الفرضية

  :وللقيام بهذه الدراسة تم تقسيم البحث إلى بابين أحدهما نظري واآلخر تطبيقي

 :يتمثل في الجانب النظري واحتوي على خمسة فصول: الباب األول - 1

  .الفصل األول يشتمل على تعريف األفازيا وأسبابها، أعراضها  -أ 

 وأهميته في الفصل الثاني تمثل في عرض مفهوم الفحص األرطوفوني  -ب 

 .كفالة الشخص المصاب باألفازيا، إعادة التربية واإلدماج

الفصل الثالث اشتمل على عرض لكيفية الكفالة بالمصابين باألفازيا، وإعادة  -ج 

 .التربية واإلدماج



 .الفصل الرابع تمثل في الجانب الصوتي الفونولوجي للغة العربية الدارجة -د 

 والفرضيات التي يتمحور حولها الفصل الخامس تمثل في طرح اإلشكالية -هـ

 .البحث

 : فصول3فهو الجانب المنهجي التطبيقي واشتمل على : أما الباب الثاني - 2

  .يحدد منهجية البحث: الفصل السادس  -أ 

 B. Ducarneتحليل رائز : تمثل في تقديم التحليلين: الفصل السابع  -ب 

 .وتحليل رائز الدكتورة نصيرة زالل

ث اشتمل على عرض اقتراحات لتعديل كان آخر فصل حي: الفصل الثامن -ج 

 المكيف إلى الوسط الثقافي االجتماعي الجزائر باللغة B. Ducarneرائز 

 .العربية الدارجة

   : اإلشكالية المطروحة-2

لقد قامت الطالبة بجمع مالحظات ميدانية في الوسط االستشفائي فيما يخص 

  :الكفالة باألفازيا في الجزائر وقد أظهرت

فالة تخص المصاب الراشد، ذلك أن الطفل المصاب باألفازيا ال أن هذه الك -

يمكث طويال بالمستشفى نتيجة لنقص اإلعالم حول هذا اإلضطراب وإمكانية 

  .التكفل به

إن التقنيات المستعملة للكشف هي تلك الروائز المحصاة على أصابع اليد  -

 Harold و Edith Laplan المعد من طرف Le bostonإضافة إلى رائز 

Good Glass والمترجم إلى اللغة الفرنسية من طرف P. North و M.N Lutz  

وهو B. Ducarne إال أن الرائظ األكثر شيوعا واستعماال هو رائز األفازيا لـ 

رائز باللغة الفرنسية ومبني على أساس مقاييس ومعايير خاصة بمجتمع معين 

المختصين فإن هذا وهو بذلك ال يالءم بالضرورة مجتمعنا، وحسب رأي 

الرائز ال يطبق كما هو بل يجرون عليه بعض التعديالت كحذف بعض 

 .األلفاظ وبعض الصور



وما يشد االنتباه أكثر هي وجود مرجع في الميدان يتمثل في تكييف رائز  -

 على الوسط الثقافي الجزائري B. Ducarne de Ribau courtاألفازيا لـ 

جازه من طرف الدكتورة زالل نصيرة ومن هنا باللغة العربية الدارجة، تم إن

يمكن التساؤل عن سبب إهمال هذا اإلنجاز من طرف المختصين وتفضيلهم 

تطبيق رائز أجنبي مع العلم أن النتائج التي سوف يتحصلون عليها ال يمكن 

 االعتماد عليها كونها غير موضوعية؟

جاباتهم بأن هناك ولقد تم استجواب هؤالء المختصين حول الموضوع، وكانت إ

غموضات عديدة وألفاظ غير مفهومة، وحتى إن كانت مفهومة فهي ليست شائعة 

االستعمال إذ أن بعضها خاص بمنطقة معينة من القطر الجزائري وبالضبط الغرب 

الجزائري فيصعب فهمها من طرف الجميع في منطقة الوسط، زيادة على ذلك فهذا 

د يفقد تماًما معنى وهدف الرائز كون بعض األلفاظ التكييف اعتمد على الترجمة مما ق

  .العربية ال تؤدي نفس المعنى إذا كانت مترجمة من اللغة الفرنسية

  :من كل هذا جاءت التساؤالت التالية

 لألفازيا المكيف إلى الوسط B. Ducarneهل إن محاولة تعديل رائز  -

ة التي الجزائري من طرف الدكتورة نصيرة زالل يعطيه خاصية الصح

يفتقدها؟ هل يمكن استعماله واالستفادة منه أكثر في إطار كفالة أرطفونية 

 لألفازيا هدفها الرئيسي االسترجاع اللغوي؟

  : الفرضيات-3

 : الفرضية العامة-3-1

كلما أخذ التكييف بعين االعتبار كل العوامل الثقافية االجتماعية وكل العوامل 

 أعطى الرائز المكيف نتائج أحسن من حيث اللغوية من اختالفات جهوية، كلما

  .التشخيص ومن حيث االسترجاع اللغوي

  :الفرضية الجزئية - 3-2



كلما كانت لغة رائز ما قريبة من المفحوص وتتجاوز االختالفات الجهوية كلما 

  .ضمنا جودة وموضوعية النتائج

  : تقديم مكان إجراء البحث-4

 وبالخصوص في كل من المستشفى اقتصر البحث على منطقة الجزائر الوسطى

  .الجامعي بباب الواد والمستشفى الجامعي مصطفى باشا

وهناك كان التحري عن الموضوع واالستفسار عن التقنيات المستعملة في إطار 

الكفالة بمصاب األفازيا من روائز واخبتارات وإمكانيات محاولة تعديل رائز األفازيا لـ 

B. Ducarne de Ribau courtمكيف للوسط االجتماعي الثقافي الجزائري باللغة  ال

  .العربية الدارجة والمعدل من طرف الدكتورة نصيرة زالل

  :  متغيرات البحث-5

  . متغيرات هي اللغة، السن، الجنس، المستوى الثقافي4احتوى البحث على 

 هي أهم متغير، ذلك أن الرائز المقصود تعديله في هذا البحث هو :اللغة - 5-1

رة عن تكييف لرائز أجنبي على البيئة الجزائرية فهو بذلك مقدم باللغة العربية عبا

الدارجة، إال أن اقتراحات التعديل هنا مست كذلك الجانب اللغوي، إذ تم استعمال في 

هذا البحث اللغة العربية الدارجة الخاصة بمنطقة الوسط التي تعتبر من اللهجات التي 

جهوية كونها تفهم من طرف الجميع وفي كل مناطق القطر تتجاوز أكثر االختالفات ال

الجزائري إذ ما قورنت باللغة أو اللهجة المستعملة في إطار التكييف والتي تخص فقط 

  .منطقة الغرب الجزائري وال تفهم من طرف الجميع

  . سنة فما فوق20يوجه هذا الرائز إلى األفازي الراشد لمن لديهم : السن - 5-2

إن كل من الجنسين معرض لإلصابة الدماغية التي من شأنها  : الجنس-5-3

  .أن تؤدي إلى اإلصابة باألفازيا

 يتضمن هذا الرائز أربعة محاور من بينها محوران :المستوى الثقافي - 5-4

يخصان القراءة والكتابة وبذلك فهو مخصص ألشخاص مثقفين يحسنون القراءة 



ختبار أشخاص ال يحسنون القراءة وال الكتابة تم والكتابة، إال أنه عند الحاجة أي عند ا

  .االستغناء عن هاذان المحوران

  :تقديم عينة البحث -6

كان عدد األشخاص الذين قدم لهم الرائز المكيف من طرف الدكتورة زالل 

نصيرة ثالثون شخصا في المرحلة األولى، لكن في األخير لم يبق منهم إال سبعة 

 ألن المراد هو تقييم هذا الرائز من الناحية اللغوية وعشرون شخصا، كلهم أسوياء

خاصة، أفراد العينة كلهم تفوق أعمارهم عشرون سنة، ومن مستويات اجتماعية 

  .مختلفة، خمسة أفراد منهم ال يحسنون القراءة والكتابة

  

  : تقديم وسائل البحث-7

رائز : همااعتمد في هذا البحث لمحاولة تعديلية للرائز المكيف على وسيلتين 

وطبعا الرائز المكيف إلى الوسط الثقافي " B. Ducarne de Ribau court"األفازيا لـ 

االجتماعي الجزائري باللغة العربية المعد من طرف الدكتورة زالل نصيرة والمنشور 

  .في كتاب لنفس المؤلف

 لقد تم تحليل محتوى هاذان الرائزان وذلك الستخراج والتعرف على األسس التي

 قصد االحتفاظ بها في إطار التعديل الجديد هذا من جهة B. Ducarneبني عليها رائز 

ومن جهة أخرى التعرف على نوعية التغيرات التي حدثت في إطار التكييف وعلى أي 

  .أساس تمت

  :B. Ducarne de Riobaucourt تحليل محتوى رائز األفازيا لـ -8

راض كل بند من هذا الرائز، استخراج إن الهدف من هذا التحليل هو لتحديد أغ

خصائصه واألسس التي بني عليها ذلك أن التكييف عليه أن يحترم أوال بنية الرائز 

  .وهيكلته وإال فلن يكون تكييفًا

ويحتوي هذا الرائز على كتيب سجلت فيه كل التعليمات الضرورية لتطبيقه مع 

الصور الممثلة ألشياء مختلفة كيفية التنقيط، تصاحبه ورقة االمتحان ومجموعة من 

تستعمل كمنبه الختبارات التسمية والتعيين، واختبار الفهم الكتابي التي يشتمل عليها 



الرائز  وكذا مجموعة من البطاقات كتبت عليها حروف ومقاطع وكلمات تستعمل في 

  .اختبارات القراءة

شفهي، الفهم يقوم هذا الرائز على دراسة الجوانب األربعة للغة، التعبير ال

الشفهي، القواعد والكتابة من خالل اختبارات عديدة خاصة بكل جانب وتقيس اللغة 

بدرجات متفاوتة التعقيد ألن الهدف هو حصر اإلنتاجات اللغوية السليمة المتبقية وتلك 

  .التي اضطربت من جراء اإلصابة العصبية

 محور من وقد يمكن مالحظ أنه تم تخصيص سلسلة من االختبارات في كل

محاور الرائز لألشخاص الذين ال يظهر عليهم االضطراب إال في بعض المواضع 

اللسانية المعقدة كإعطاء الكلمات المضادة المعنى والمرادفة المعنى، شرح المثل، وكذا 

  .نقد الحكايات غير المنطقية أو الخرافية

  :وهذا وصف وجيز لبنية وشكل الرائز

  :التعبير الشفهي  -أ 

  .عفويالكالم ال - 1

 .السالسل األوتوماتيكية - 2

 ".المقاطع، الكلمات، الجمل"التكرار  - 3

 .تسمية الصور - 4

 . وصف الصور - 5

شرح الكلمات، الكلمات المضادة للمعنى والكلمات "اختبار اللغة المعقدة  - 6

  ".المرادفة، تكوين الجمل، تفسير المثل الشعبية، التدفق الكالمي

 :الفهم الشفهي  -ب 

  .تعيين صور - 1

 .دداالختيار المتع - 2

 .األوامر البسيطة - 3

 .األوامر االعتباطية المتعددة - 4



 .نقد الحكايات الخرافية - 5

 .تفسير نص مسموع - 6

  :القراءة  -ج 

 :القراءة بصوت مرتفع - 1

  .تعيينها وقراءتها بصوت مرتفع: قراءة الحروف ومجموعة الحروف -

 .تعيينها وقراءتها بصوت مرتفع: قراءة المقاطع -

 .مرتفعتعيينها وقراءها بصوت : قراءة الكلمات -

 .قراءة نص -

 :الفهم الكتابي - 2

 .الفهم والتعبير: مطابقة الكلمات والصور -

 .الفهم والتعبير: مطابقة النصوص واألفعال -

 .تنفيذ أوامر مكتوبة -

 .تفسير نص مقروء -

  :الكتابة -د 

  .التعبير الكتابي العفوي -

 .اإلمالء -

 .النقل -

 .السرد الكتابي -

بند واستخراج خصائص وأساس  بعد دراسة أهداف هذا الرائز بند ب:االستنتاج* 

كل بند يتضح أنه في إطار التكييف والحترام بنية الرائز فعال يجب احترام بعض 

  :المبادئ واألسس التي بنيت عليها الروائز منها

  .في البند" أسئلة، صور، كلمات"االحتفاظ بعدد المثيرات  •

 .االحتفاظ بنفس عدد المقاطع عند تركيب كلمات أو جمل جديدة •



ام األساس الذي بنيت عليه المجموعات في بنود متعددة كالتسمية، احتر •

 .التعيين، المطابقة، ومن بين هذه األسس

 .التقارب الصوتي، االنتماء المعنوي، االشتراك في الطول •

 .االشتراك في التعقيد، التقارب المورفولوجي •

 إلى  المكيفB. Ducarne de Ribaucourtتحليل محتوى رائز األفازيا لـ  -9

  :الوسط الثقافي الجزائري باللغة العربية الدارجة من طرف نصيرة زالل

قبل الشروع في تحليل هذا الرائز البد من التذكير بأنه تم تقديمه إلى مجموعة 

البحث وتم الحصول على آرائهم وانطباعاتهم حوله من الناحية اللغوية والمعنوية، أي 

 التكيف وحتى يتم التأكد من صحته والتحقق من من حيث تفهم اللغة المستعملة في إطار

أنه كلما كانت اللغة المستعملة فيه ما قريبة من المفحوص كلما ضمنا : "الفرضية القائلة

  .موضوعية وجودة النتائج

إن استجابات مجموعة البحث وتحليل الرائز هي التي سمحت بتقرير االستغناء 

االحتفاظ بالبعض اآلخر كونه صحيح عن بعض األشياء كونها ال تخدم أهدافه أو 

  .ويقيس فعال ما يود قياسه

فأول شيء تتم اإلشارة إليه في هذا التحليل هو أنه في إطار التكيف تم االحتفاظ 

 فإن تكييف نصيرة زالل يقوم بتناول B. Ducarneببنية الرائز، فعلى غرار رائز 

 القراءة والكتابة، وذلك بواسطة التعبير الشفهي، الفهم الشفهي،: األنماط األربعة للغة

  .االختبارات

  : خالصة هذا التحليل-

بعد االنتهاء من تحليل هذا الرائز المكيف من طرف نصيرة زالل اتضح أن 

  :السبب في عدم استعماله وإهماله من طرف المختصين يعود إلى عاملين أساسيين

ل لغة أو لهجة هو أهم عامل يتمثل في للغة إذ أن استعما:  العامل األول-أ

خاصة لمنطقة معينة من القطر الجزائري، وهي منطقة الغرب ال يفهمها الجميع بينما 

لغة الرائز يجب أن تكون مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، ومن جهة أخرى ودائما 



فيما يخص اللغة، فإن هذا الرائز يبدو وكأن مبدأه الرئيسي هو الترجمة إلى اللغة 

: كييف هو مجرد ترجمة والدليل على هذا هو عنوان هذا الرائز المكيفالعربية وكأن الت

 إلى اللغة العربية B. Ducarne de Ribau courtتكييف رائز اختبار األفازيا لـ 

  .الدارجة

 يخص أصول التكييف إذ لوحظ أنه تم احترام البنية الخارجية : العامل الثاني-ب

صة بكل بند ومن ناحية أخرى هناك العديد من للرائز ولم تحترم البنية الداخلية الخا

  .العوامل الثقافية االجتماعية الجزائرية التي لم تؤخذ بعين االعتبار

  .على هذا األساس جاءت االقتراحات التي ستعرض للتعديل في الفصل الثامن

)2001-2000حليت نسيمة،  (  

  

  

  

  : ملخص الدراسة-10

ها الطالبة حليت نسيمة كمحاولة جاء في خالصة هذه الدراسة التي قامت ب

 المكيف للوسط B. Ducarne de Ribau courtلتعديل رائز اختبار األفازيا لـ 

  :االجتماعي الثقافي الجزائري باللغة العربية الدارجة لمنطقة الوسط ما يلي

أن تقييم البقايا اللغوية في حالة األفازيا تعد من الخطوات األولى في إطار  -

لداء وهي كذلك من أهم الخطوات إذ تعتبر مدخل إلعادة التربية، إذ التكفل بهذا ا

يتم وضع برنامجها انطالقا من هذا التقييم والتقنية التي تسمح بذلك هي تقنية 

  .الروائز  بشرط أن يتم تطبيقها باللغة األولى للمفحوص

على هذا األساس جاء هذا البحث المتمثل في محاولة تعديل الرائز المذكور 

عاله الذي يحول دون االعتماد عليه كونه يتضمن نقائص وبذلك فهو ال يعود بالفائدة أ

  .على المفحوص



ولقد تمثلت الخطوة األولى، في تطبيق هذا الرائز المكيف على مجموعة البحث 

الختبار فعاليته وحصر النقائص المحتملة بطريقة موضوعية وذلك من خالل استجابات 

  .المجموعة

  : عملية التحليل على مستويينبعد ذلك تمت

 قصد تحديد أغراض B. Ducarne هو تحليل محتوى رائز : المستوى األول-

  .كل بند فيه واستخراج الخصائص واألسس التي بني عليها

المكيف للدكتورة زالل نصيرة وذلك من هو تحليل الرائز :  المستوى الثاني-

 التعرف على نوعية التكيف أي  وهذا حتى يتمB. Ducarneخالل مقارنته مع رائز 

  .لمعرفة على أي أساس تمت التغيرات الطارئة عليه في إطار التكييف

بعد هاذان التحليالن تم استنتاج االقتراحات باالستناد في ذلك على ما تم التوصل 

 باالعتماد على النتائج المحصل B. Ducarneإليه من خصائص وأسس بعد دراسة رائز 

البحث والتي سمحت بتسطير واختيار البنود مع الصور التي يجب عليها مع مجموعة 

  .أن يطرأ عليها التعديل وتلك التي يمكن االحتفاظ بها

وفي األخير القيام بمحاولة متواضعة جًدا تمثلت في تجريب االقتراحات مع فئة 

صغيرة تتكون من األفراد راشدين وأسوياء كذلك تم الحصول على نتائج سمحت بالحكم 

لى االقتراحات المقدمة ومعرفة البنود التي يجب تعديلها من جديد والتي خصت بعض ع

الصور ولم تخص أبًدا الجانب اللغوي الشيء الذي أدى إلى التمكن من تحقيق الفرضية 

أنه كلما كانت لغة الرائز قريبة من المفحوص وتتجاوز االختالفات الجهوية : "القائلة

  .كلما كانت النتائج أحسن

تم االستفادة من هذه الدراسة في األجراءات المنهجية المستخدمة من * عليقت

أجل تحديد البنود التي يتم حذفها والتي يجب تعديل فقط، خاصة ضرورة التعرف على 

أهداف هذا الرائز بند ببند واستخراج خصائص وأساس كل بند، إلحترام بعض المبادئ 

  :واألسس التي بني عليها الرائز منها

في كل بند قدر اإلمكان إال عند " األسئلة، والصور" حتفاظ بعدد المثيرات اال •

  .عدم وجود بديل



 .االحتفاظ بنفس عدد الصور المشكلة لكل شكل •

 .احترام األساس الذي بنيت عليه المحاور كالتعليمة •

 

 III 2001  ـ2000(بيزات عمرية زوجة سباعي دراسة ـ:(  

، تناول لساني من خالل "كلينيكي الجزائريالصمم بالوسط اإل "عنوان الدراسة

هاموني على البيئة الجزائرية وهذه الدراسة أنجزت لنيل شهادة .تكييف وتعيير رائز ف

  . الماجستير في األرطوفونيا

نصيرة زالل، من قسم علم النفس وعلوم التربية : وكانت تحت إشراف الدكتورة

  .2001-2000سانية عام بجامعة الجزائر كلية العلوم اإلجتماعية واإلن

  : الهدف من الدراسة-1

كان الغرض من هذه الدراسة توفير أداة فحص مقننة للتكفل بالطفل األصم وذلك 

هاموني، على األطفال الصم .من خالل تكييف ميزانية التعبير الشفهي والكتابي لـ ف

ض وتعييرها على البيئة الجزائرية وذلك بغرض الكشف الدقيق والشامل لألعرا

اإلكلينيكية المصاحبة للصمم في التعبير الشفهي وبهذا يصبح الرائز وسيلة عمل بالنسبة 

للمطبقين األرطوفونيين الذين يمارسون في مختلف المستشفيات ومراكز إعادة التربية 

منها مدارس الصم ومراكز الطب البيداغوجي وينصب اهتمام البحث حول الصمم 

  . ترددا على الفحص األرطوفونيالمتوسط والحاد ألنهما األكثر

  : محتوى البحث-2

 إن هذا البحث  أتى ليساهم في إثراء البحوث األرطفونية واحتوى على أربعة 

  :فصول سوف نذكر مواضيعها كاآلتي

يضم الصم، تاريخه، تعاريفه، تصنيفاته، أسبابه والتجهيز لدى : الفصل األول -

  .الطفل األصم

 .فيزيولوجية األذن ووظائفهااهتم بتشريح و: الفصل الثاني -

  .يدور حول التواصل اللفظي بما في ذلك النطق، الكالم، اللغة: الفصل الثالث -



ألن األداة اإلكلينيكية التي تسعى لتكييفها وتعييرها الباحثة على البيئة الجزائرية 

  .تضم اختبارات خاصة بالنطق وبالكالم واللغة

لينيكي الجزائر ويحتوي على أداة تضمن الصمم بالوسط اإلك: الفصل الرابع -

الفحص وتكييفها وتعييرها على فئة ممثلة للعينة التجريبية المنتقاة وملفاتها 

  .اإلكلينيكية

هاموني . حيث تسمح المدونات المحصل عليها عند تطبيق الرائز اللغوي لـ ف

ي لساني بوضع نمط تحليل" العينة التجريبية"النسخة الجزائرية على فئة األطفال الصم 

محظ، يحتوي على مستوى خاص بالتحليل الكيفي لالضطرابات الخاصة بالنطق، الكالم 

  .واللغة ومستوى ثاٍن خاص بالتحليل الكمي لها

  . وفي آخر البحث عرضت الباحثة االستنتاج العام والخاتمة-

  :  إشكالية البحث-3

ريحة قامت الباحثة بالتركيز على ضرورة تصحيح الجانب اللفظي لدى ش

األطفال المصابين بالصمم، لذلك طرحت إشكالية ضرورة وجود رائز خاص ونظرا 

على " F. Hamonet"هاموني . للنقص الكبير رأت ضرورة تكييف الرائز اللغوي لـ ف

  :الواقع الجزائري ثم تطبيقه على فئة الصم لهذا طرحت التساؤالت التالية

وتعييره على البيئة هاموني . هل يمكن تكييف الرائز اللغوي لـ ف  -أ 

  الجزائرية؟

هل يمكن تشخيص االضطرابات الصوتية، الصوتمية واللغوية لدى الطفل   -ب 

 هاموني النسخة الجزائرية؟. األصم بتطبيق الرائز اللغوي لـ ف

هل يمكن تصنيف االضطرابات الصوتية، الصوتمية واللغوية لدى الطفل  -ج 

 األصم في الواقع اإلكلينيكي الجزائري؟

  :ات البحث فرضي-4

المكيف على البيئة " F. Hamonet"هاموني . يمكن تطبيق رائز لـ ف - 1

  .الجزائرية



يمكن تطبيقه على الحاالت، وتشخيص االضطرابات الصوتية، الصوتمية  - 2

 .واللغوية

  .يمكن تصنيف االضطرابات الصوتية، الصوتمية واللغوية لدى الطفل األصم - 3

  : التقنيات المستخدمة في البحث-5

  .لةالمقاب - 1

 ".هاموني النسخة األصلية. الرائز اللغوي لـ ف"الرائز األصلي  - 2

 .هاموني على اللغة العربية الدارجة والفصحى.الرائز الشبه مكيف لـ ف - 3

 . حالة12"النسخة الجزائرية على فئة األطفال الصم : الرائز مكيف - 4

 . حالة عادية غير مصابين بالصمم100التعيير على  - 5

 .جالتناول الكيفي للنتائ - 6

 .التناول الكمي للنتائج - 7

  :هاموني النسخة األصلية. الرائز اللغوي لـ ف لمحة عن -6

هاموني ويعتبر من ضمن . وضع هذا الرائز اللغوي من طرف السيدة ف

  .الروائز اللغوية الشفهية والمكتوبة المستعملة في األوساط اإلكلينيكية الفرنسية

التعبير :  مراحل هي4وي على  يرتكز المخطط اإلحصائي لهذا الرائز اللغ

  : اختبارات فرعية3مقسم إلى . الشفهي، الفهم الشفهي، التعبير الكتابي، والفهم الكتابي

  .اختبار النطق:  االختبار الفرعي األول-

  .اختبار الكالم:  االختبار الفرعي الثاني-

  .اختبار اللغة:  االختبار الفرعي الثالث-

  :تضمن ما يلي ي: األولاالختبار الفرعي) 1

  الدفق -  . إعادة المقاطع المعقدة-    . إعادة المقاطع البسيطة-

 

 

 



  .الصوتي

   قراءة المقاطع-      . قراءة الحروف-

  : يتضمن ما يلي:االختبار الفرعي الثاني) 2

  . الدفق الشفهي-    . التماثل-      . إعادة الكلمات-

  .سطة الصور تعيين األشياء بوا-    . تسمية لألشياء بواسطة الصور-

  . تعيين األدوات لكل نشاط-.     تسمية النشاط المقام به بواسطة الصور-

  . التصنيفات-     . تعريف الكلمات-    .  الكلمات ذات اللفظ المتقارب-  

  : يتضمن:االختبار الفرعي الثالث) 3

  . القصة المتسلسلة-    . األسئلة الشفهية-    . تركيب الجمل-

  . إعادة المقاطع بدون معنى-    .ة األرقام إعاد-  . إعادة الجمل-  

  . اختبار تعيين النشاط المقام به-    . اختبار الفهم-

  . اختبار توكان-    . ماذا يعني؟-  . فهم الجمل المجردة-

    . قراءة الجمل-   .N.S.S.T اختبار -    . اختبار جاكي-

    . اإلمالء-   . اختبار القراءة مع الرسم-   .  قراءة النصوص-

  :هاموني على اللغة العربية الدارجة والفصحي. يف الرائز اللغوي لـ ف تكي-7

لقد لخصت الباحثة بيزات عمرية زوجة سباعي التغييرات التي أحدثتها على 

مستوى الرائز اللغوي أي على مستوى التعبير الشفهي والفهم الشفهي والتعبير الكتابي 

  :وهو النطق كاآلتيوالفهم الكتابي بالنسبة لالختبار الفرعي األول 

 فيما يتعلق بإعادة الحروف والمقاطع البسيطة والمعقدة فقد قامت بتركها كما -

هي موجودة في الرائز اللغوي األصلي، إال أنها أدخلت حروف عربية محضة ال توجد 

 .t، العين ع، والحروف المفخمة مثل الطاء hفي اللغة الفرنسية وهي الحاء  

ات وكذلك التماثل فلقد احتفظت بالصيغة االسمية ومنها وبالنسبة إلعادة الكلم

  .المذكر المؤنث والمفرد



بالنسبة لالختبار الفرعي الثاني والخاص بالتسمية والتعيين فقد قامت بتغيير * 

كل أسماء الصور الموجودة في النسخة األصلية، وأنشأت صوًرا جديدة، وذلك باحترام 

  :ما يلي

  .ت درجة التعقيد في الوحدا-

  . التقارب في الحقل المعنوي أي من حيث المعنى اإلجمالي-

  . الصيغ االسمية من المفرد، التأنيث، المذكر-

وكالهما يحمل صيغة المذكر .  عوضت بكلمة تمساحrhinocerosمثال كلمة 

  .والمفرد

أما اختبار الكلمات المتقاربة في اللفظ فقد عوضت جميع الكلمات المتواجدة في 

صلي بكلمات أخرى خاصة بالبيئة الجزائرية إال أنها احترمت العدد الموجود الرائز األ

  .في الميزانية

   doigt, toit, noix: من الميزانية األصلية: مثال

وعندما ال تعطي الترجمة كلمات ذات لفظ متقارب من الكلمات األصلية عوضت 

 Dàr, fàr, jàr: بـ

قد احتفظت ببعض الكلمات التي تراها  أما بالنسبة الختبار تعريف الكلمات، فل-

في متناول الطفل األصم الجزائري، وعوضت البعض األخرى مع احترام الصيغة 

  .rakba ركبة  chevilleاالسمية مثل كلمة 

أما في اختبار فهم الجمل المجردة، فقد عوضت جميع الجمل الموجودة في 

  :ية مثلالرائز األصلي بجمل أخرى مطابقة على البيئة الجزائر

  Bébé doit du vinالنسخة األصلية  -

 Lbabor étér fasmmaعوضت بـ  -

أما في االختبار الفرعي الثالث الخاص بتركيب الجمل فوضعت كلمات * 

وطلبت من الطفل أن يركب جملة والهدف هو معرفة قدرته على تركيب الجمل وذلك 

  .باستعمال أدوات الربط



  "moteur"و " mécanicien"كلمة : مثال

  ميكانيكي     و   محرك    

كلهما تتصفان بالمذكر والمفرد، كلمة : Xabbézكلمة ميكانيكي عوضت بـ 

  .كالهما تتصفان بالمذكر والمفرد: Xobzمحرك عوضت بـ 

أما المرحلة التي تأتي بعد هذه المراحل فتخصص لتطبيق هذا الرائز الشبه 

  .بامكيف على فئة األطفال الصم وتبلغ عشرين طفال مصا

هاموني النسخة الجزائرية على فئة من األطفال . تطبيق الرائز اللغوي لـ ف -8

  :الصم

 20يتم هنا تطبيق الرائز اللغوي الشبه مكيف على مجموعة أطفال صم تبلغ 

حالة ذات صمم متوسط، صمم حاد، وصمم عميق أي مختلف أنواع الصمم ينتمون 

  . بوعكوير والثانية بالمحمديةلمدرسة صغار الصم األولى والمتواجدة بصالح

 المشاكل التي واجهتها الباحثة لتطبيق النسخة الجزائرية على فئة من األطفال -9

  :الصم

تقول أنها وجدت صعوبة كبيرة في إيصال التعليمة بالنسبة لألطفال ذوي الصمم 

العميق وهذا في جميع االختبارات رغم المحاوالت والتكرار لهذا اقتصرت على أخذ 

  .ينة األطفال ذوي الصمم المتوسط والصمم الحادع

أما اختيار المفحوصين فقد تم على أساس متغير السن، الجنس، المستوى الثقافي 

لألب واألم، متوسط، أما التغيرات التي حدثت لهذا الرائز اللغوي بعد تطبيقه للمرة 

  :الثانية على المصابين بالصمم تتمثل في

  .صور لكي تصبح واضحة لدى الطفل األصمدعم بعض األسئلة الصعبة ب -

 .تم تغيير بعض الكلمات التي ال تتماشى والبيئة االجتماعية الجزائرية -

: تم حذف اختباران ألنه كان من الصعب على الطفل اإلجابة عليهما وهما -

  .؟...فهم الجمل المجردة، ماذا يعني



ره على أشخاص وبعد عملية تكييف هذا الرائز تجدر اإلشارة إلى ضرورة تعيي

  .من أجل تحقيق مصداقيته وثباته" أفراد أسوياء"غير مصابين بالصمم 

  ":أفراد أسوياء: " حالة عادية100 تعيير الرائز على -10

بعد التعديل الذي أدخل على هذا الرائز اللغوي، قامت الباحثة بتعييره على عينة 

  .ة العربية طفل جزائري ناطق باللغ100غير مصابة بالصمم، مكونة من 

 سنوات، ومن كال الجنسين مع 10 إلى 8تراوحت أعمار األطفال هنا ما بين 

  :األخذ بعين االعتبار المستوى الثقافي واالجتماعي وهذا ما يوضحه المخطط التالي

  

  

  

  طفل أنثى25 طفل ذكر      25         طفل أنثى25 طفل ذكر    25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   سنوات10  9من    سنوات9  8من 



هاموني النسخة الجزائرية .  قبل تقديم نتائج تطبيق رائز فكما تذكر الباحثة أنه

على األطفال السليمين سمعيا، يجب اإلشارة إلى أنهم يشتركون في المستوى الدراسي 

  :وينتمون إلى الوسط اجتماعي متوسط والنتائج موضحة في الجداول الثالثة التالية

  :وية اآلتية سجل األطفال النسب المئ:في االختبار الفرعي األول* 

 اإلجابات الصحيحة بالنسبة المئوية  الفئات العمرية  االختباربنود 

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  إعادة المقاطع البسيطة

  
100%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  إعادة المقاطع المعقدة

  
95%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  الدفق الصوتي

  
100%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  قراءة الحروف

  
99%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  قراءة المقاطع

  
99%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : كانت النسب المئوية كاآلتي:في االختبار الفرعي الثاني* 

 اإلجابات الصحيحة بالنسبة المئوية  الفئات العمرية  االختباربنود 

     سنوات9- 8
   سنوات10- 8  إعادة الكلمات

  
100%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  التماثل

  
100%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  الدفق الشفهي

  
95%  

تسمية األشياء بواسطة    سنوات9- 8
   سنوات10- 9  الصور

  
100%  

تعيين األشياء بواسطة    سنوات9- 8
   سنوات10- 9  الصور

  
100%  

تسمية النشاط المقام به    سنوات9- 8

   سنوات10- 9  بواسطة الصور
  
100%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  دوات لكل نشاطألتعيين ا

  
100%  

كلمات ذات اللفظ    سنوات9- 8
   سنوات10- 9  المتقارب 

  
90%  

     سنوات9- 8
   سنوات10- 9  تعريف الكلمات

  
90%  

  التصنيفات   سنوات9- 8
   سنوات10- 9

  
100%  

  

  

  

  



  

  

  : كانت النتائج كاآلتي:االختبار الفرعي الثالث في *

بالنسبة المئويةاإلجابات الصحيحة   الفئات العمرية  اراالختببنود   

  %90   سنوات10- 8  تركيب الجمل 

  %85   سنوات10- 8  األسئلة الشفهية

  %95   سنوات10- 8  القصة المتسلسلة

  %100   سنوات10- 8  إعادة الجمل

  %100   سنوات10- 8  إعادة األرقام

  %90   سنوات10- 8  إعادة المقاطع بدون معنى

  %90   سنوات10- 8  م اختبار الفه

  %90   سنوات10- 8  اختبار تعيين النشاط المقام به

  %5   سنوات10- 8  فهم الجمل المجردة

  %2   سنوات10- 8  ؟...ماذا يعني

  %85   سنوات10- 8  اختبار توكان 

  %90   سنوات10- 8  اختبار جاكي 

  %90   سنواتn.s.s.t 8 -10اختبار 

  %95   سنوات10- 8  قراءة الجمل 

  %95   سنوات10- 8  وص قراءة النص

  %95   سنوات10- 8  اختبار القراءة مع الرسم

  %85   سنوات10- 8  إمالء

  

  

  

  



هاموني النسخة الجزائرية على األطفال . عند تطبيق بنود الرائز اللغوي لـ ف

  :السليمين سمعيا، تم استنتاج ما يلي حسب ما جاءت به الباحثة

  :االختبار الفرعي األول* 

 بينما %100ن هذا االختبار كانت نسبة النجاح فيه تقدر بـ ند األول مإن الب

 كما لوحظ أنها ارتفعت إلى %95تقدر النسبة في البند الثاني من هذا االختبار بـ 

 في البند الثالث من نفس االختبار، أما البند الرابع والخامس من نفس االختبار 100%

  . أي هي نفسها%99فتقدر بـ 

  :ثانياالختبار الفرعي ال* 

، بينما في البند %100سجل أنه في البند األول والثاني قدرت نسبة النجاح بـ 

 في البند %100 من النجاح وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى %95الثالث فقد حققت 

الرابع، الخامس، السادس والسابع، بينما في البند الثامن والتاسع فتقدر نسبة النجاح بـ 

  .%100و العاشر وصلت إلى حدها األقصى أي  وفي البند األخير وه90%

  :االختبار الفرعي الثالثفي * 

 سجل أن البند األول، السادس، السابع، الثامن، الثاني عشر والثالث عشر قدرت 

البند الثاني، البند :  في البنود اآلتية%85، كما سجل نجاح %90نسبة النجاح فيهم بـ 

  .الحادي عشر، السابع عشر

 في البند الثالث والرابع عشر، البند الخامس عشر %95سبة إلى وارتفعت الن

  .والسادس عشر

 وفي األخير سجلت %100أما في البند الرابع والخامس فنسبة النجاح قدرت بـ 

، ونفس الشيء في البند العاشر فنسبة %5في البند التاسع نسبة نجاح ضعيفة وهي 

  . وهي تعد نسبة ضعيفة جًدا%2النجاح قدرت بـ 

وما استخلصته الباحثة عند تطبيقها لهذه البنود على األطفال السليمين سمعيا بأنها 

بنود سهلة وفي متناولهم حيث تمكنوا من اإلجابة عليها ما عدا البندين التاسع والعاشر 

   بند ماذا يعني؟-      . بند فهم الجمل المجردة-: هما



ن هذه النتائج تقول الباحثة ولهذا تم حذف هاذين البندين واالستغناء عنهما، وم

على فئة األطفال " هاموني النسخة الجزائرية. ف"أنه من الممكن تطبيق هذا الرائز 

  .الصم وبإمكانه أن يكشف عن مختلف المظاهر اللسانية لهذه اإلعاقة

  : عينة البحث-11

أنجزت هذه الدراسة على أطفال صم، ينتمون إلى مدرسة الصم البكم األولى 

  .ة بصالح بوعكوير، والثانية مدرسة الصم البكم المتواجدة بالمحمديةالمتواجد

 سنة وهم موزعين 19 إلى 6تضم هاتان المدرستان تالميذ تتراوح أعمارهم من 

  :على األقسام التالية

  . السنة الثانية أساسي-  . السنة األولى أساسي-  . مرحلة التنطيق األولى-

 السنة الخامسة -  .رابعة أساسي السنة ال-  . السنة الثالثة أساسي-

  .أساسي

   ما قبل التكوين-

باإلضافة إلى ذلك توجد ورشات خاصة بتعليم الخياطة للبنات وورشات أخرى 

  .للذكور

تتبع عملية التدريس  نفس المناهج العملية التي تتبع في المدارس األساسية 

ية التدريس زيادة على العادية كما تستعمل نفس الوسائل البيداغوجية المعروفة في عمل

هذا توفر  أجهزة سمعية تعد األساس في عملية التكفل بالطفل األصم وتتوفر في كلتا 

، يصلح للعمل الفردي والجماعي، Suvagومن هذه األجهزة جهاز : المدرستين مثل

  .وكذلك السماعات المحمولة وهي أجهزة فردية

تبار عينة البحث تمت هذه  وهي كيفية اخالخطوة األولى من الدراسة المنهجية

المرحلة بتوزيع استجواب يضم جميع المتغيرات، منها متغير السن، الجنس، وكذا 

  .العامل الثقافي واالجتماعي، درجة الصمم والتجهيز

هاموني النسخة الجزائرية فكان .أما عن ظروف تطبيق الرائز اللغوي لـ ف

وتؤجل البنود المتبقية إلى يوم بأخذ كل طفل على حدا وتطبق عليه بعض االختبارات 



آخر، وهذا لتجنب الملل والشعور باإلرهاق مما قد يؤثر سلبا على النتائج وذلك بتسجيل 

  .كل اإلجابات التي كانت باإلشارة

وتجدر اإلشارة إلى أن التعليمات ممثلة ومرفقة بصورة واضحة األمر الذي 

  .يسهل للطفل البحث عن اإلجابة

  .مرحلة استخلصت عينة البحثوانطالقا من هذه ال

  : تقديم عينة البحث-

  : من أهم مميزات أفراد العينة والمنتقاة باالعتماد على المتغيرات التالية

  . عدد اإلخوة-  .  المستوى التعليمي للطفل-  . الجنس-  . السن-

  . المستوى الثقافي أو مهنة األب-

  :وهذا كله موضح في الجدول التالي

  صمم متوسط

عدد   الجنس  السن  الحالة

  اإلخوة

  المستوى التعليمي

   للطفل

  المستوى الثقافي

   أو مهنة األب

سنوات 8  ت-ح

  أشهر6و

  مهندس في الصحراء  السنة األولى بعد التنطيق  3  أنثى

سنوات 8  أ-م

  أشهر6و

  دليل سياحي في الصحراء  السنة األولى بعد التنطيق  2  أنثى

سنوات 9  ف-ب

  أشهر6و

  تاجر  ى بعد التنطيقالسنة األول  3  أنثى 

سنوات 9  ف-س

  أشهر6و

  طبيب  السنة األولى بعد التنطيق  3  ذكر

سنوات 9  ك-ت

  أشهر6و

  إطار  السنة األولى بعد التنطيق  2  ذكر

سنوات 8  ك-م

  أشهر6و

  رئيس مشروع"مهندس   السنة األولى بعد التنطيق  2  ذكر

  



  

  

  صمم حاد

عدد   الجنس  السن  الحالة

  اإلخوة

  المستوى التعليمي

   للطفل

  المستوى الثقافي

   أو مهنة األب

سنوات 8  س-ك

  أشهر6و

  صيدلي  السنة األولى بعد التنطيق  3  أنثى

سنوات 8  د-ع

  أشهر6و

  صحافي  السنة األولى بعد التنطيق  3  أنثى

سنوات 9  ص-ب

  أشهر6و

  "إطار في المؤسسة"مهندس   السنة األولى بعد التنطيق  2  أنثى 

سنوات 9  س-ك

  أشهر6و

  إطار في المؤسسة  ة األولى بعد التنطيقالسن  2  ذكر

سنوات 9  خ-ل

  أشهر6و

  مدير دراسات   السنة األولى بعد التنطيق  3  ذكر

سنوات 8  ر-م

  أشهر6و

  أستاذ ثانوي  السنة األولى بعد التنطيق  3  ذكر

 و 8ويبين هاذان الجدوالن خصائص أفراد العينة حيث تتراوح أعمارهم ما بين 

ين حتى يتبين الفرق الكائن بين الذكر واألنثى وكل أطفال  سنوات ومن كلى  الجنس10

  .العينة يتمدرسون في قسم السنة األولى أساسي

أما فيما يتعلق بالمستوى الثقافي للوالدين فإن معظم أفراد العينة ينتمون ألولياء 

  .من المستوى ثقافي متوسط

  : النتائج المتحصل عليها في التشخيص الفارقي-12

. ورائز اإليقاع لـ م" Headهاد "لتشخيص الفارقي تطبيق رائز لقد تم في ا

  .البسيط والمعقد" Reyراي "ورائز الشكل الهندسي لـ " Stanbackستنبارك 



حسب النتائج المتحصل عليها لدى أطفال ذوو الصمم المتوسط والحاد، ولوحظ 

  :أنه

 سواء في جميع الحاالت ال تعاني من أي اضطراب" Headهاد "بالنسبة لرائز  -

  .الجانبية أو على مستوى الصورة الجسدية

ستنبارك سجل أن جميع الحاالت أعادت البنود . بالنسبة لرائز اإليقاع لـ م -

بطريقة صحيحة ومضبوطة ابتداءا من السهل إلى الجد معقد ولوحظ وجود 

حالتين فقط من الصمم الحاد وجدتا صعبة في إعادة الضربات اإليقاعية المعقدة 

 .ي الحالة الرابعة والحالة السادسةوهي ف

المعقد منه والبسيط استخلص أن " Reyلراي "بالنسبة لرائز الرسم الهندسي  -

جميع الحاالت أعادت الشكلين سواء عن طريق النقل أو عن طريق الذاكرة  

بشكل سليم ولوحظ في بعض الحاالت نقص في الشكل المعقد لــ راي وهذا 

 إعادة تركيب مقاطع الشكل، وسجل رفض حالة عن طريق الذاكرة، وذلك في

واحدة رفضا قاطعا إلعادة رسم الشكل وهذا خوفا من الرسوب وهي الحالة 

  .الخامسة التي تعاني الصمم الحاد

واالستنتاج هنا تمثل في أن معظم الحاالت ال تعاني من اضطرابات أخرى * 

ليهم، باإلضافة إلى أنه تم مصاحبة للصمم والتي قد تؤثر على نتائج الرائز المطبق ع

التأكد من أن جميع أفراد العينة ال يعانون من أي اضطراب عقلي أو عاهة بصرية أو 

  .اضطرابات حركية وهذا من خالل تفحص ملفات أفراد العينة

هاموني المكيف على البيئة .  ملخص النتائج المحصل عليها من تطبيق رائز ف-13

  :الجزائرية

ئج المتحصل عليها انطالقا من تطبيق الرائز اللغوي لـ سنتناول اآلن النتا

 حالة مصابة بالصمم المتوسط 12هاموني المكيف على البيئة الجزائرية على .ف

  . حاالت ذات صمم حاد6 حاالت ذات صمم متوسط و6والصمم الحاد، 



حيث تشكل هذه الخطوة اإلجابة على الفرضية الثانية لهذه الدراسة، وستكون 

عنها عن طريق تقديم النتائج حسب الفروع اآلتية المتمثلة في مستويين اثنين اإلجابة 

  .وبعدها يأتي تصنيف الخصائص التشخيصية للنطق، الكالم، اللغة

A1: في هذا المستوى تعطي عالمة : المستوى التحليلي األول
10
لإلجابات +  أو 10

الصحيحة، وعالمة 
10
 لإلجابات الخاطئة 0 لإلجابات المتوسطة وعالمة ± أو 5

وأهم التناوالت الكيفية لهذا المستوى نذكرها بدون تفصيل ألنه موجود في مذكرة 

  .البحث

  .التناول الكيفي لالضطرابات النطقية في الصمم المتوسط= 1أ

  .صمم الحاد التناول الكيفي لالضطرابات النطقية في ال=2أ

  . التناول الكيفي لالضطرابات الكالمية في الصمم المتوسط=1ب

  . التناول الكيفي لالضطرابات الكالمية في الصمم الحاد=2ب

  . التناول الكيفي لالضطرابات اللغوية في الصمم المتوسط=1ج

  . التناول الكيفي لالضطرابات اللغوية في الصمم الحاد=2ج

A2 :ثانيالمستوى التحليلي ال:  

يتضمن هذا المستوى النسب المئوية المسجلة من طرف الحاالت في مختلف 

هاموني النسخة المكيفة على البيئة الجزائرية أو في التناول الكمي . اختبارات رائز ف

  .للنتائج

  .التناول الكمي لالضطرابات النطقية في الصمم المتوسط= 1أ

  .صمم الحاد التناول الكمي لالضطرابات النطقية في ال=2أ

 372 حتى ص 366وقد عرضت نتائج الحاالت في الجداول ابتداءا من ص * 

واستنتج أن الرائز الخاص بالنطق يحتوي على أربعة بنود والنسب المئوية المحصل 

  :عليها في الصمم الحاد والمتوسط هي كاآلتي



 لإلجابات  بالنسبة للبند األول وهو إعادة المقاطع البسيطة فإن أعلى نسبة مئوية-

  .%66.67 وأقل نسبة مئوية تقدر بـ %88.89الصحيحة تقدر بـ 

 بالنسبة للبند الثاني وهو إعادة المقاطع المعقدة فنه سجل أن نسبة اإلجابات -

  . كأدنى قيمة%35.71 كأعلى قيمة و%92.86الصحيحة تقدر بـ 

 مسجلة هي  أما بالنسبة للبند الثالث وهو الدفق الصوتي فإن أعلى نسبة مئوية-

  .%0 وأدناها هي 66.67%

 قراءة الحروف والمقاطع تعتبر البند األخير حيث سجل لدى جميع الحاالت أن -

  .%100كل اإلجابات صحيحة وتقدر بـ 

وانطالقا من التناول الكمي لالضطرابات النطقية للصمم المتوسط والصمم الحاد 

  : في االختبارات الفرعية اآلتية حالة لتمثيل نتائجها12وضعت الرسومات البيانية لـ 

  . إعادة المقاطع المعقدة-    . إعادة المقاطع البسيطة-

  . قراءة الحروف والمقاطع-      . الدفق الصوتي-

  . التناول الكمي لالضطرابات الكالمية في الصمم المتوسط=1ب

  . التناول الكمي لالضطرابات الكالمية في الصمم الحاد=2ب

 393 حتى ص 381ت في الجداول ابتداءا من ص وقد عرضت نتائج الحاال

 بنود، والنسب المئوية المحصل عليها وهذا في 10واستنتج أن اختبار الكالم يتضمن 

  :الصمم المتوسط والحاد، هي كاآلتي

 بالنسبة للبند األول وهو بند إعادة الكلمات سجل أن النسبة المئوية العليا هي -

  .  وهذا في اإلجابات الصحيحة%11.11 والنسبة الدنيا هي 88.89%

  .إذن نسبة النجاح كانت عالية لإلجابات الصحيحة في هذا البند

وفي البند الثاني وهو التماثل فإن النسبة العليا لإلجابات الصحيحة قدرت بـ 

  .%53.85 والنسبة الدنيا هي 84.62%

  .إذن نسبة النجاح مرتفعة في البند الثاني



 الدفق الشفهي وسجل أن نسبة اإلجابات الصحيحة أما في البند الثالث يتضمن

  . كأعلى قيمة%100هي 

 عند %100إذن لوحظ أن نسبة النجاح كانت مرتفعة في هذا البند وتقدر بـ 

  .جميع الحاالت

وفي تسمية األشياء بواسطة المصور في البند الرابع سجل أن النسبة المئوية 

  .فضة كقيمة منخ%53.33 و %93.33مرتفعة وتقدر بـ 

واستخلص أن نسبة النجاح في هذا البند عالية،  وهذا ما لوحظ في النسب 

  .المئوية ضمن اإلجابات الصحيحة

وفي البند الخامس المتعلق بتعيين األشياء بواسطة الصور سجل أن النسبة 

إذ استنتج أن نسبة . %90.48 وأدنى نسبة مئوية هي %100المئوية العالية تقدر بـ 

  .يحة كانت عالية مقارنة بالنسب األخرىاإلجابات الصح

وفي تسمية النشاطات المقام بها بواسطة الصور في البند السادس سجل أن 

. %50 والنسبة المئوية المنخفضة تقدر بـ %85.5النسبة المئوية العالية تقدر بـ 

  .واستخلص أن نسبة النجاح في هذا البند كانت عالية

هو تعيين األدوات لكل نشاط فسجل أن نسبة أما فيما يتعلق بالبند السابع و

اإلجابات الصحيحة تمثل نسبة مئوية مرتفعة إذن نسبة النجاح في هذا البند هي 

  .المسيطرة

أما البند الثامن وهو الخاص بالكلمات ذات اللفظ المتقارب، فسجل فيه نسبة 

نجاح في إذن نسبة ال. %57.14 والمنخفضة تقدر بـ %85.71مئوية مرتفعة تقدر بـ 

  .هذا البند كانت عالية

بالنسبة للبند ما قبل األخير وهو تعريف الكلمات فسجل أن القيمة العالية تقدر بـ 

ولوحظ أن النسب المئوية المسجلة لهذا البند . %0 والقيمة الدنيا تقدر بـ 100%

  .مرتفعة



ـ أما البند األخير وهو التصنيفات فسجل أن نسبة اإلجابات الصحيحة تقدر ب

  . عند جميع الحاالت100%

وانطالقا من التناول الكمي لالضطرابات الكالمية للصمم المتوسط والحاد 

  :  حالة لتمثيل نتائجها في البنود التالية12وضعت رسومات بيانية لـ 

 تسمية األشياء بواسطة -  .  الدفق الشفهي-  . التماثل-  . إعادة الكلمات-

  . الصور

    . تسمية النشاط المقيم به بواسطة الصور-  .الصور تعيين األشياء بواسطة -

  . تعيين الكلمات ذات اللفظ المتقارب-  .  تعيين األدوات لكل نشاط-

  . التصنيفات-      .  تعريف الكلمات-

  

  . التناول الكمي لالضطرابات اللغوية في الصمم المتوسط=1ج

  . التناول الكمي لالضطرابات اللغوية في الصمم الحاد=2ج

 408 حتى ص 404 عرضت نتائج الحاالت في الجداول ابتداءا من ص  وقد

 بنود والنسب المئوية المحصل عليها هي 4واستنتج بما أن اختبار اللغة يحتوي على 

  :كاآلتي

بالنسبة للبند األول وهو بند تركيب الجمل سجل أن النسبة المئوية المرتفعة تقدر 

  . أي منعدمة%0 والنسبة المئوية المنخفضة تقدر بـ 0%

أما البند الثاني وهو بند األسئلة الشفهية فاألسئلة من الدرجة األولى تقدر بنسبة 

 عند جميع الحاالت ما عدا حالة واحدة مسجلة لم تحصل على نسبة %100نجاح 

 8 عند %100 وفيما يتعلق باألسئلة من الدرجة الثانية ُسجلت النسبة المئوية 100%

 والحالتان المتبقيتان %50صلتا على عالمة متوسطة وهي نسبة حاالت، بينما حالتان تح

كانت النسبة فيهما منعدمة، لكن عموما تبقى النسبة المئوية للنجاح هي المرتفعة ألن 

  .%100أغلب الحاالت تحصلت على النسبة المئوية 



أما في األسئلة من الدرجة الثالثة فلوحظ أن خمس حاالت تحصلوا على النسبة 

 أما باقي الحاالت فكانت نسبة النجاح لديها منعدمة وفيما يتعلق ببند %100 المئوية

 8 عند %100القصة المتسلسلة فعموما كانت نسبة النجاح مرتفعة حيث سجلت نسبة 

 حاالت، أما في االختبار الفرعي األخير وهو إعادة الجمل 4 عند %50حاالت ونسبة 

  .تفسجلت نسبة نجاح منعدمة عند جميع الحاال

وانطالقا من التناول الكمي لالضطرابات اللغوية في الصمم المتوسط والصمم 

 حالة وتمثيل نتائجها في البنود 12الحاد تمكنت الباحثة من وضع الرسومات البيانية لـ 

   الدرجة الثالثة-  . الدرجة الثانية-  . الدرجة األولى-  . تركيب الجمل-: التالية

  .الجمل إعادة -  . القصة المتسلسلة-

ومن هذا تقول الباحثة أن التحليل الكيفي والكمي لالضطرابات النطقية الكالمية 

هاموني المكيف على البيئة . واللغوية المسجلة لدى عينة البحث عند تطبيق رائز ف

الجزائرية بالفرضية الثانية وتناولت الفرضية الثالثة من خالل تقديم تصنيف شامل تبرز 

  .ضطرابات لدى األطفال المصابين بالصمم المتوسط والحادمن خالله كل هاته اال

  )2001-2000، بيزات عمرية زوجة سباعي(

  : ملخص الدراسة-14

هاموني الخاص باللغة الشفهية .  لقد تمكنت الباحثة من تكييف رائز ف-

والكتابية لدى الطفل األصم على البيئة النفسية، الثقافية واللسانية الجزائرية وبتعييره 

 10- 8على فئة من األطفال السليمين تتكون من مئة طفل يبلغون من العمر من 

سنوات، واستطاعت أن تتأكد من أن هذا الرائز الذي اعتمدت عليه هو في متناول 

الجميع وأن النسب المتحصل عليها هي التي تؤكد ذلك وبهذا فالفرضية األولى قد 

 المكيف والمعير على عينة أطفال ذوو تحققت وذلك من خالل تطبيق هذا الرائز اللغوي

صمم متوسط وحاد، وانطالقا من نتائج تحليل المدونات المحصل عليها عند تطبيق 

هاموني النسخة الجزائرية على األطفال الصم بالوسط اإلكلينيكي الجزائري . رائز ف

  :تبين لنا أنهم يعانون من اضطرابات تتمثل فيما يلي



ن نسب النجاح المسجلة أن مجموع أفراد العينة تبي: في المستوى النطقي* 

 خصائص أساسية تتمثل في التعويض الحذف والقلب، حيث نسجل 3يعانون من 

  ".تأخير- تقديم"بواسطة تغيير مخرج الحرف " للخلفيات، األماميات"تعويض صوتمي 

بواسطة " للخلفيات، األماميات، والمتوسطات"كما سجل أيضا تعويض صوتمي 

  ".تقديم، تأخير"ج الحرف تغيير مخر

بواسطة " للخلفيات، األماميات، والمتوسطات"كما سجل أيضا تعويض صوتمي 

  "جهر، همس، حبس، تسريب وغنة"تغيير صفة الحرف 

ويقع " بداية، وسط، نهاية"أما الحذف فيقع على الصوامت في الوضعيات الثالثة 

  .قلب المصوتات

د العينة التجريبية استطاعوا أن يحققوا استنتج أن أفرا: في المستوى الكالمي* 

نجاًحا في مختلف بنود هذا الرائز وذلك يظهر من خالل خاصيتي التعويض والحذف 

  .ولوحظ أن تعويض صوتمي أدى إلى تغيير في معنى الكلمة وكذلك الحذف

سجل لدى الطفل المصاب بالصمم الحاد : وأخيرا في المستوى اللغوي* 

ط حذف لحروف الجر وذلك لظروف المكان، لألفعال، والمصاب بالصمم المتوس

ألدوات النصب، أدوات الجزم وحروف العطف، كما سجل تعويض الزمن الماضي، 

بالزمن الحاضر وصيغة الجمع بصيغة المفرد والمذكر بالمؤنث كما لوحظ إضافة 

  .حروف الجر

لبيئة هاموني النسخة المكيفة على ا. ويستنتج من هذا أنه بتطبيق اختبار ف

تم التمكن من وصف " بالصمم المتوسط والحاد"الجزائرية على فئة األطفال المصابين 

المظاهر التشخيصية للصمم المتوسط والصمم الحاد في المستوى النطقي، المستوى 

  .الكالمي والمستوى اللغوي

وبهذا تتأكد الفرضية الثانية التي تدور حول إمكانية تصنيف المظاهر التشخيصية 

 استخالصها وعلى إثر التناول الكيفي والتناول الكمي لمدونات أفراد العينة اتضحت بعد

النطق، "خاصية التعويض وهي األكثر بروزا وذلك في المستويات الثالثة من رائز 

  ".الكالم واللغة



وبعدها تأتي خاصية الحذف ثم اإلضافة وهنا توصلت الباحثة إلثبات هذه 

  .الفرضية

ج هذه الدراسة وضعت الباحثة آفاقا لبحوث مستقبلية يمكن وانطالقا من نتائ

  : حصرها في

    . توسيع العينة التجريبية-

 تعيير البنود على عينة أوسع من األطفال السليمين سمعيا ألن العينة -

  . تلميذ100المستخدمة في هذه الدراسة لم تتجاوز 

وهذا من أجل كفالة .  إضافة بنود أخرى للرائز الخاصة بالنطق، الكالم واللغة-

  .أرطفونية معمقة، وشاملة للطفل األصم

  . تعيير هذا الرائز على األطفال الناطقين باللغة األمازيغية-

 

 تم االستفادة من هذه الدراسة أهمية تقديم التعليمات باللغة التي يفهما أفراد :تعليق ال

  . عينة البحث

 

 

  

IV- 2001 ـ 2000 (يششيرجالل ف دراسة:(  

على المجتمع الجزائري " 3 كاتل للذكاء سلمرائزإعادة تكييف  ": عنوانتحت

هذه الدراسة أجريت لنيل شهادة " دراسة نموذجية على تالميذ ثانويات بالجزائر العاصمة

الماجستير في علم النفس العيادي، تحت إشراف الدكتور خالد نور الدين عام             

  . علم النفس علوم التربية من جامعة الجزائر قسم2001- 2000

كان موضوع البحث محاولة إلثبات شيء واحد وهو أنه ال يوجد فرق بين 

الشعوب والسالالت في ميدان القدرات العقلية وأن الفرق المالحظة في تطبيق روائز 

الذكاء متنوعة، هو فرق راجع إلى طبيعة أداء القياس وليس إلى القدرات العقلية 

  . والمتنوعةللمجموعات الثقافية



وقد دفعت الحاجة الماسة التي يعاني منها ميدان تقييم القدرات العقلية في مرحلة 

 سنة في الجزائر وضرورة إيجاد وسيلة تقييم مكيفة مع 11 إلى 3الطفولة من 

خصوصيات الطفولة الجزائرية وثقافتهم وبعد عدة بحوث تم اختيار تكييف رائز من 

أنه سهل الحمل واقتصادي في الزمن والمجهود والتكلفة روائز الورقة والقلم، وذلك 

  .3وهذا ما حدث مع رائز كاتل للذكاء سلم

وقد كان الدافع الختيار البحث أي اختيار هذا الرائز من دون الروائز األخرى 

 اختبارات فرعية كل واحد يقيس سياقا 4التي تقيس العامل العام، كونه يحتوي على 

ار التسلسل واختبار التصنيف واختبار المصفوفات واختبار عقليا مميًزا وهي اختب

الشروط، وهذا ما يسمح للمختص النفساني العيادي من إنجاز عملية التحليل أكثر 

ومقارنة بين مختلف االختبارات الفرعية األربعة باإلضافة إلى أن هذا الرائز سهل 

  .التطبيق والتنقيط

لرائز أراد أن يبقى ضمن دائرة التكييف والطالب من خالل محاولة تكييفه لهذا ا

والتقنين لكونه مجال واسع وثري وحيوي وله تطبيقات في مختلف المؤسسات مما 

  .يسمح له بتعدد الفرص للبحث والتطبيق في المستقبل

  

   محتوى البحث-1

 أقسام قسم نظري وقسم منهجي وقسم ميداني 3قام الطالب بتقسيم بحثه هذا إلى 

  .ها الميادين التاليةتناولت في مجمل

  . فصال، صنفت إلى بابين حسب مضامينها12يتكون من : القسم النظري - 1

يدور حول التعريف بظاهرة الذكاء وأدوات قياسه ونظرياته : الباب األول

  : فصول تضمنت ما يلي7وأساليب تكميمه ومستوياته وذلك من خالل 

  . معمقةتناول الروائز النفسية بطريقة تحليلية: الفصل األول

تناول تحليل ومناقشة إشكالية تعريف الذكاء وأسسها النظرية : الفصل الثاني

  .وعواملها



يتعرض هذا الفصل إلى اتجاهين أساسيين في نظريات الذكاء : الفصل الثالث

  .وهما النظرية البنيوية والنظرية العملية

ويتعرض هذا الفصل إلى موضوع هام وهو موضوع تكميم : الفصل الرابع

 و Sternالذكاء أي عن طريقة تكميم الذكاء إلى عمر عقلي ومعامالت الذكاء بمفهوم 

Weschlerوالميئنيات ومعامالت النمو .  

هو فصل مهم ألنه يتناول العالقة الجدلية ما بين نظريات : الفصل الخامس

  .الذكاء

يتناول هذا الفصل مفهوم التعيير أو بناء المعايير الخاصة : الفصل السادس

  .بالعينة فيما يتعلق بدرجات الذكاء

هو الفصل األخير من الباب األول وجاء على مستويين من : الفصل السابع

  .مستويات الذكاء وهما التخلف العقلي والتدهور العقلي

فتدور محاوره حول تكييف الروائز النفسية والعوامل الثقافية : أما الباب الثاني* 

  : فصول تضمنت ما يلي5من خالل 

تناول ظاهرة التكييف التي اهتدى إليها العلماء بعد التنبه لتأثير : الفصل الثامن

  .العوامل الثقافية، ومجتمع التقنين

تناول وصف واقع تكييف الروائز النفسية وروائزال الذكاء في : الفصل التاسع

  .البالد العربية والمغاربية

  . النفسية في الجزائرتناول هذا الفصل واقع تكييف الروائز: الفصل العاشر

في هذا الفصل مناقشة المفاهيم الثقافية التي تدعم بشكل : الفصل الحادي عشر

  .تحتي المفاهيم المعرفية التي تقيسها روائز الذكاء

هو الفصل األخير من القسم النظري يتناول هذا الفصل : الفصل الثاني عشر

يمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اتجاه الرائز من ال"مسألة اتجاه القراءة والكتابة 

  .ومدى تأثير هذا العنصر على أداء ودرجات ذكاء األفراد" اليمين بحسب لغة الرائز

  :القسم المنهجي - 2



  : فصول قسمت إلى بابين واحتوت ما يلي6 محاور منفصلة و3يتكون من 

منهج :  محاور هي3تناول منهج ومجتمع البحث من خالل : الباب األول* 

  . ميدان البحث، ووصف مجتمع البحثالبحث،

  ".3رائز كاتل للذكاء سلم"يتعرض هذا الباب لوصف أداة البحث : الباب الثاني* 

تعرض هذا الفصل للتعريف بمفهوم لعامل العام والروائز : الفصل األول

  .المتحررة من أثار الثقافة

س، حيث تعرض هذا الفصل للتناول النظري لرائز كاتل المدرو: الفصل الثاني

  .تم شرح نظرة كاتل ونظريته حول الشخصية

اهتم هذا الفصل بتقديم األداة ووصفها وطريقة تطبيقها وتعليمات : الفصل الثالث

  .التطبيق والتصحيح والتعيير باإلضافة إلى بطاقة فنية عن رائز كاتل

تمحور حول المعلومات التقنية المستنتجة عن رائز كاتل، كنوعية : الفصل الرابع

  .االختيار المتعدد وصعوبة البنود، التخمين والمتوسطات واالنحرافات

يتناول تحليل الرائز حسب المنظور النشوئي والمقصود منه : الفصل الخامس

تحليل االختبارات الفرعية األربعة التي يحتويها الرائز وفقا للعمليات العقلية التي تساهم 

  .ء، القياس التعميمفيها والتي من بينها االستنتاج واالستقرا

وهو شرح وتحليل مسائل الرائز مسألة بمسألة وشرح عمليات : الفصل السادس

  .التسلسل والتصنيف داخل تلك االختبارات الفرعية األربعة

  

 : فصول مقسمة إلى بابين كما يلي5يتكون من : القسم الميداني - 3

  :يشتمل على فصلين: الباب األول* 

فصل الشرح التام للدراسة االستطالعية والهدف يتناول هذا ال: الفصل األول

  .منها، مراحلها، خصائصها، نتائجها وتحليلها ومناقشتها



تعرض هذا الفصل لعمليات التكييف والتعديالت المقترحة : الفصل الثاني

" A"المستنتجة من الدراسة االستطالعية والتي شملها التعديل في كراسات الرائز شكل 

"B " وترتيب البنود وصيغة التعليماتوصيغة االتجاه.  

 3والتعيير من خالل " التقنين"ويشتمل على الدراسة الميدانية : الباب الثاني* 

  :فصول

يدور حول الدراسة الميدانية النهائية األولى والتي مهمتها مناقشة : الفصل الثالث

  .الصةفرضية تأثير االتجاه، وخصائص مجتمعها، نتائج الدراسة وتحليلها وأخيرا خ

يدور حول الدراسة الميدانية النهائية الثانية، وتدور حول محورين : الفصل الرابع

أحدهما يشتمل على مناقشة فرضية الفرق بين الذكور واإلناث، واآلخر يناقش الفرق 

  . سنة فما فوق16 سنة و15بين الفئتين العمريتين 

 قسمين األول حول نتائج وأخيًرا جاءت نتائج الدراسة النهائية الثانية مقسمة إلى

 سنة فما فوق متبوع أيضا 16 سنة تتبعه تحاليل ومناقشة، والثاني حول نتائج 15فئة 

  .بتحاليل ومناقشة

يتناول معايرة النتائج حيث نجد فيه شرًحا نظريا مختصرا حول : الفصل الخامس

ت تعيير العمليات الحسابية التي تم التوصل بواسطتها إلى المعايرات، ثم بعدها تم

 سنة فما فوق إلى ساللم انحرافية معيرة ذات 16 سنة، ودرجات فئة 15درجات فئة 

  . فئة انحرافية ثم إلى ساللم الدرجات المعيرة7-11- 5

وهكذا ينتهي القسم التطبيقي مع اإلشارة إلى أن كل العمليات اإلحصائية 

ضيات الجزئية والجداول قد تمت معالجتها ضمنه، وفي األخير جاءت مناقشة الفر

  .والفرضية العامة وال ننسى أن الرسالة شملت خاتمة لكل الدراسة

 

 

 

  



  : اإلشكالية-2

، بطرح عدة 3لقد قام الباحث من خالل محاولته لتكييف رائز كاتل للذكاء سلم 

إلى أي مدى تؤثر العوامل الثقافية في : إشكاليات من خالل السؤال التالي والمتمثل في

  ؟"3السلم "الجزائريين في رائز كاتل للذكاء نتائج األفراد 

  .صيغة التعليمة - 1

 "اتجاه القراءة والكتابة"اتجاه الرائز  - 2

 .ترتيب البنود وفقا لعامل الصعوبة المحلي - 3

فهل يمكن أن نتحدث من : وإذا كانت هذه العوامل مؤثرة فعال في نتائج األفراد

  جديد عن روائز متحررة من أثار الثقافة؟

ما بين " 3سلم " في النتائج المتحصل عليها من رائز كاتل للذكاء هل هناك فرق

  اإلناث والذكور، وفقا لما ذهبت إليه بعض الدراسات الفارقية في هذا الميدان؟

ما بين " 3السلم "هل هناك فروق في النتائج المحصل عليها من رائز كاتل للذكاء 

  . سنة؟16من ، وأكبر " سنة15" سنة 16الفئتين العمريتين أقل من 

  : الفرضيات-3

  : الفرضية العامة-3-1

ترجع الفروق في معدالت الذكاء بين األفراد الجزائريين واألفراد األمريكيين في 

  .إلى عوامل ثقافية" 3السلم "رائز كاتل للذكاء 

  : الفرضيات الجزئية-3-2

ذكاء السلم في رائز كاتل لل" اتجاه القراءة" تؤثر صيغة التعليمة واتجاه الرائز - 1

الصيغة الفرنسية، على نتائج األفراد الجزائريين بشكل سلبي، فإذا كيفت التعليمة، " 3

وغير اتجاه الرائز وعربة حروفه، فإنه يتوقع بأن نتائج األفراد الجزائريين في الصيغة 

المعربة في االتجاه ستتحسن بصفة ملحوظة إذا ما قورنت بنتائجهم في الصيغة األصلية 

  .يةالفرنس



، الصيغة 3 يؤثر ترتيب البنود أو المسائل في رائز كاتل للذكاء السلم - 2

  .الفرنسية، على نتائج األفراد الجزائريين بشكل سلبي

 طبقا لنتائج دراسات سابقة تقول بالتفوق النسبي للذكور على اإلناث في - 3

الت الجنسين فإنه يتوقع بأن توجد فروق جوهرية ما بين معد" G"روائز العامل العام 

  .لصالح الذكور في هذا الرائز

بعد عمليات التكييف محافظًا على حساسيته " 3السلم " يبقى رائز كاتل للذكاء - 4

 سنة فما فوق، وعلى 16 سنة و15المتمثلة في قدرته التمييزية ما بين الفئات العمرية 

رائز من روائز ذلك يمكن اعتباره كرائز من روائز النمو العقلي باإلضافة إلى كونه 

الذكاء كقدرة، وما هو يتماشى مع المعطيات النظرية التي تقول بعدم اكتمال نضج 

  . سنة من عمر الفرد16هياكل الذكاء قبل مرحلة 

  : األهداف التي يرمي الباحث لتحقيقها من تكييف رائز كاتل للذكاء-4

  :يجمل الباحث أهداف وأهمية بحثه في النقاط التالية

 لقياس ذكاء األفراد الجزائريين المعنيين من خالل تكييفها على إيجاد وسيلة - 1

  .الخصوصية المحلية والثقافية الجزائرية

فتح المجال لتطبيقات هذه األداة في مختلف المؤسسات التي يهمها أمر تقييم  - 2

القدرات العقلية يذكر من بينها المؤسسات التعليمية، مراكز التوجيه المدرسي 

 .ومؤسسات الصحة العقليةوالمهني، والجيش 

يسمح هذا الرائز من حيث تصميمه بإجراءات المقارنات النوعية ما بين اختباراته  - 3

 .الفرعية األربعة وهو جانب هام بالنسبة للمختصين العياديين واألطباء العقليين

فإن رائًزا مثل رائز كاتل " الجزائر"نظرا لخصوصية البلد التاريخية واالقتصادية  - 4

 سنة فما فوق 16 إلى 13، يسمح بتقييم القدرات العقلية لألفراد من 3لم للذكاء س

 دقيقة وهو 30بإمكانات بسيطة وهي الورقة والقلم وفي إطار زمني بسيط حوالي 

ما يؤدي إلى تقبله مبدئيا من دون صعوبة ومن ثمة تعميم الظاهرة على روائز 

 .أخرى



وائز أخرى خاصة على البيئة يهدف أيضا إلى فتح المجال للباحثين لتكييف ر - 5

 .الجزائرية

  

  

  : المنهج الذي اتبعه الباحث في دراسته-5

لقد استخدم الباحث المنهج المقارن ألنه حسب رأيه هو المنهج األنسب الختبار 

  :فرضيات البحث

وبما أن الفرضيات تتعلق بمدى صالحية رائز من روائز الذكاء على المجتمع 

تكون بين نتائج األفراد المحليين ونتائج األفراد األمريكيين الجزائري، ألن المقارنة س

ضمن دراسة نموذجية مقارنة للثقافة، أو بمعنى آخر اختبار الرائز في وضعيتين 

تجريبيتين مختلفتين من حيث البيئة الثقافية وهي المتغير المستقل في البحث، بينما تعتبر 

  .ابع وهو الذكاءنتائج األفراد في الرائز بمثابة المتغير الت

في هذا البحث سوف تجرى دراسة فارقية لالستجابات المختلفة لعدد من 

  .األشخاص الذين يخضعون للوضعية نفسها بمثير واحد وهو الرائز

  : ميدان إجراء البحث-6

أجريت الدراسة في ثالث ثانويات بالجزائر العاصمة، إحداهما تقع بالجزائر 

 عكنون، وقد تم اختيار هذه الثانويات الثالث لألسباب الوسطى واألخريين تقعان في بن

  :التالية

  .قربهما من اإلقامة وسهولة االتصال بهم من دون تكاليف مادية باهظة -

تحتويان على شرائح " عمارة رشيد"و" المقراني"إن ثانويتي بن عكنون االثنتين  -

 .اعيةاجتماعية متنوعة وهذا ما يعطي تنوعا في الفئات المهنية واالجتم

تحتوي بدورها على " عروج وخير الدين بربروس"إن ثانوية الجزائر الوسطى  -

 .تنوع كبير من حيث الشرائح المهنية واالجتماعية وكذلك التوزيع الجغرافي لهم



هذه الثانويات هي ثانويات مختلطة وهو ما يسمح بأخذ متغير الجنس بعين  -

 .االعتبار

عام وهذا ما يسمح بأخذ تالميذ من مختلف هذه الثانويات هي مؤسسات التعليم ال -

 .الشعب الدراسية

  

  : عينة البحث-7

اشتملت عينة أو مجتمع البحث على تالميذ الثانويات الثالثة ومن خصائص هذا 

  :المجتمع ما يلي

وهي المرحلة العمرية التي تناولها " سنة فما فوق 16 إلى 14العمر يتراوح من  -

 ".كاتل بالدراسة والتعيير

 .نس كان ذكوًرا أو إناثًا مما سمح بالمقارنة النوعيةالج -

 153 تلميذًا من المستوى النهائي منهم 320العدد كان في الدراسة االستطالعية  -

 تلميذًا من مختلف 577 إناثًا في الدراسة النهائية فاشتمل العدد على 167ذكوًرا و 

 .لفروع التعليمة أنثى من مختلف ا308 ذكًرا و269المستويات الدراسية منهم 

المستوى الدراسي في الدراسة االستطالعية أخذت فقط السنة الثالثة ثانوي وفي  -

 ".3-2-1"الدراسة النهائية أخذت المستويات الثالثة 

رياضيات، علوم، آداب، وهذا ما سمح بأخذ : الفروع الدراسية أخذت كما يلي -

 .مجتمع مختلط ومتنوع

 الثانوي العام وليس التقني وذلك نظرا لمسألة أخذت المجموعة من تالميذ التعليم -

التوجيه في السنة التاسعة أساسي، حيث يتوجه إلى التعليم التقني في بالدنا 

التالميذ ذوو المعدالت الضعيفة وتحت المتوسطة، بينما يتوجه إلى التعليم العام 

 أن أهداف باإلضافة إلى. الثانوي التالميذ ذوو المعدالت الجيدة والفوق المتوسطة

التعليم في المؤسستين يختلفان، ففي الثانوي الهدف هو التكوين العام، بينما في 

 .التقني الهدف هو التحضير للحياة المهنية



أن ال يظهر هؤالء التالميذ تخلفا عقليا أو مرضا عقليا، وهو ما لم يلمس ال من  -

 .الثانوياتخالل المالحظات وال من خالل التقارير مستشاري التوجيه بهذه 

أن يكون المجتمع متجانس من حيث االنتماء إلى الفئات المهنية واالجتماعية وأن  -

يكون االنتماء الجغرافي متوازنا بحيث هذه المؤسسات يمثل تالميذها تمثيال حقيقًيا 

 .ألهم أحياء العاصمة وهذا العنصر يساعد على تحقيق التنوع في الفئات

 المستوى واألقسام الضعيفة المستوى تمت عملية حتى ال يقع مشكل األقسام قوية -

 .السحب العشوائي لهذه األقسام بطريقة السحب بإرجاع

أن ال يكون هؤالء التالميذ قد أجروا هذا الرائز من قبل وهذا طبعا ما حدث وال  -

  .حتى أي رائز نفسي آخر

  

  :3 بطاقة فنية عن رائز كاتل للذكاء سلم -8

جموعة من المعالم والدالئل التي نعرفه بها، إن كل اختبار نفسي تميزه م

 بدالئله حتى نختصره في شكل بطاقة 3وسنحاول تلخيص وتقديم رائز كاتل للذكاء سلم 

  :تعريف وحسب ما جاء به الطالب الباحث جالل فرشيشي في بحثه

 عام "Raymond Bernard Cattell" صمم رائز كاتل للذكاء من طرف العالم -

 بمعهد قياس "Al Berta. K. Skutler Cattell"عدة زوجته ، بمسا1998- 1905

بالواليات المتحدة األمريكية، وكان " Illinois"بجامعة " IPAT"الشخصية والمهارات 

، 1961، ثم سنة 1959، ثم أعيد نشره من طرف نفس المؤسسة عامة 1950ذلك عام 

 أول مرة وأعيد نشره 1953وقد تمت ترجمته إلى الفرنسية دون تقنينه أو تعييره سنة 

 من طرف منشورات مركز علم النفس التطبيقي 1986 و 1985فيما بعد سنتي 

E.T.P.Aبباريس .  

 وهو من الروائز %95بنسبة إشباع قدرها " G" هذا الرائز يقيس العامل العام -

 كما A ،Bالمتحررة من أثار الثقافة وهو أيضا عبارة عن شكلين أو كراستين متكافئتين 

  . عنهما أيضا متوازيينيقال



كل سلم " 3- 2-1" ساللم 3 يحتوي الرائز األصلي على :مكونات الرائز -

" B"والشكل " A"الشكل :  يحتوي على3مخصص لمستوى عمري محدد، أما السلم 

شبكة للتصحيح عبارة عن + صفحات8وهما عبارة عن كراستين لإلجابة في كل كراسة 

  .تبارالدليل التطبيقي لالخ+ورقة مقواة

  ".3سلم " سنة فما فوق مراهقين وراشدين 13 من :الفئات العمرية -

 تلميذ من المدارس والثانويات وشباب يمارسون 886 :التقنين والتعيير -

  . طالب، كما تم التعيير بمعامل الذكاء والميئينيات600+نشاطات مهنية

دسية من روائز   هو من روائز الورقة والقلم، عبارة عن أشكال هن:فئة الرائز -

متحرر من أثار الثقافة، وبه شكلين متكافئين " G"الذكاء والعامل العام  للتفكير المنطقي 

  .أو متوازيين

 14تضاف إليها " B" دقيقة للشكل 14أو " A" دقيقة للشكل 14 :زمن التطبيق -

دقيقة من زمن التعليمات وهو ما يعطي في المجموع حوالي نصف ساعة تقريبا للشكل 

  ". دقيقة30"الواحد 

  . يطبق فرديا أو جماعيا وذلك بتقديم إحدى الصيغتين:طريقة التطبيق -

، A دقائق تقريبا، باستعمال نفس الشبكة، بالنسبة للشكلين 8 :زمن التصحيح -

B.  

  ".ابتدائي، ثانوي، جامعي" جميع المستويات، :المستوى الدراسي -

 حيث نجد أن في الجزائر يباع : نقصد به مدى وجوده في السوق:التسويق -

 الموجودة بـ دالي EURL-CREAPSYعن طريق بعض المؤسسات مثل مؤسسة 

  .إبراهيم أما في فرنسا فهو متوفر

  : الدراسة االستطالعية-9

  : الهدف من الدراسة االستطالعية-9-1

 الهدف منها التعرف على الميدان وصعوباته وتقدير الزمن الحقيقي إلجراء -

 ومعرفة ظروف التطبيق واستعمال الزمن لدى األقسام المعنية بالدراسة الدراسة



ومعرفة أيام الراحة والعطل والساعات الفارغة وهذا لتسهيل المهمة وساعدت على 

  .التأقلم مع المشرفين على التالميذ وكسب ثقتهم

 تجريب الرائز في نسخته الفرنسية وتجريب التعليمة والوقت، وتجريب الذات، -

على تطبيق وكشف النقائض ومعرفة ما هو متقبل من طرف " شخص الباحث "أي

التالميذ كاختيار العبارات المالئمة وتجريب األلفاظ المحققة لهدف التعليمة وحذف 

  .بعض األلفاظ التي كانت تثير ضحك التالميذ

  .ضبط الفرضيات وتوليدها -

لعلمي في الجزائر،  بناء نظرة حقيقية على واقع البحث المطروح والبحث ا-

ومن ثمة التحضير للدراسة النهائية وفقا للمعطيات التي نستنتجها من الدراسة 

  .االستطالعية

 كانت الدراسة االستطالعية بمثابة محك أولي إلمكانية مناقشة فرضية االتجاه -

وهي بذلك تعتبر دراسة أصلية من وجهة نظر ثانية، إذ بفضلها تكتشف صعوبة البنود 

  .لفرضية الثانيةوهي ا

  :مراحل الدراسة االستطالعية - 1-1- 9

 3 كانت التجربة األولى مع رائز كاتل للذكاء السلم:مرحلة االستطالع األولي -

ضمن إطار تدريس وحدة الفحص النفسي لدى طلبة السنة الثانية تخصص علم النفس 

رية أضيف إليه ، إذ باإلضافة إلى تطبيق الرائز كمادة نظ1999-1998التطبيقي لسنة 

  ".4، 3الفوج "تطبيق على الفوجين اللذين طبق عليهما 

 جرت هذه الدراسة ما بين شهر :مرحلة الدراسة االستطالعية في الميدان -

 أشهر تقريبا وتعتبر هذه المرحلة بمثابة 3، دامت حوالي 1999أكتوبر وديسمبر سنة 

ألولي أعطى معلومات هامة عن خروج حقيقي للميدان المبحوث فيه، إذ أن االستطالع ا

هذا الرائز، لكن ما بقي ينقص هو المعلومات عن التالميذ فتالميذ الثانوية مراهقون، 

ونظام الثانوية يختلف عن نظام الجامعة واألصدقاء، وهذا ما يتطلب تحضيرا للتالميذ 

  .لكسب ثقتهم



  : خصائص أساسية9 هناك :خصائص مجتمع الدراسة االستطالعية - 1-2- 9

  . المستوى الدراسي هو السنة الثالثة ثانوي-

 سنة وكان متوسط العمر يساوي 20 إلى 15 العمر في األقسام يتراوح من -

 سنة، هما األكثر تكراًرا 18، 17 سنة، وكان العمرين 0.8 سنة بانحراف قدره 17.63

وقد وضحت األعمار من خالل .  تلميذ265 لكليهما بمجموع قدره %82.9بنسبة  

، الشكل 2، 1اول التكرار والنسب والرسومات البيانية التكرارية في الجداول رقم جد

  .3، 2، 1رقم 

 تلميذة 167كان مجتمع البحث مختلطًا بحيث كان عدد اإلناث يساوي :  الجنس-

 3، في الجدول %47.8 تلميذ بنسبة 153، أما الذكور فكان عددهم %52.2بنسبة 

  .8، 7الشكل 

 حذف حاالت الوفيات اإلحصائية استقر العدد اإلجمالي كان بعد:  العدد-

  . ذكر153 إناث و167 سنة منهم 17.63 تلميذ متوسط أعمارهم 320للمجتمع في 

  .العليم كان بهذه المؤسسات هو تعليم ثانوي عام وليس تقني:  نوع التعليم-

لمجتمع نم تم اختيار هذه الثانويات لتحقيق االنسجام داخل ا:  االختيار المتجانس-

  .االنتماء الجغرافي والفئوي المهني واالقتصادي

أن ال يكون أحد هؤالء التالميذ يعاني من مرض عقلي أو :  السالمة العقلية-

  .تدهور عقلي

كان االختيار لألقسام بطريقة عشوائية بأسلوب السحب :  السحب العشوائي-

  .رياضيات، علوم، آداب: بإرجاع لثالث فروع تعليمية هي

كان إجراء الرائز داخل قاعات الدرس إن لم تكن هناك :  مكان تطبيق الرائز-

إمكانية لتوفير مدرج نظًرا الكتظاظ األقسام وقلة الحجرات وعدم توفر الظروف 

  .المالئمة للبحث ضمن صعوبات البحث العلمي في الجزائر

  : خالصة الدراسة االستطالعية-3- 9-1



 مسألة 50 من أصل 20.63يساوي  N=320كان متوسط درجات األفراد 

 من معامل الذكاء 20.63، أما ما يقابل هذه الدرجة أي 4.49بانحراف معياري قدره 

، هذا علما بأن متوسط A سنة فأكثر بتنقيط الصيغة 16 لمن عمره QI=90.5فهو 

 درجة خام بانحراف معياري 23 فرًدا كان يقدر بـ  886المجتمع األمريكي لـ 

 درجة من 24:  بانحراف قدره100: ابله معامل ذكاء معياري قدره يق5.52يساوي 

  .معامل الذكاء

 α=01,0 عند 9.16>2.58 للفرق بين المتوسطين تساوي Zكانت قيمة اختبار 

وهو ما يؤكد الفرق بين المتوسطين ويعتبر هذا دافع أولي لضرورة تقنين الرائز 

  .وتكييفه

 فإن 90.5 ومعامل الذكاء الجزائري 100كاء األمريكي وإذا قورن معامل الذ

 درجات من معامل الذكاء تمثل فرقا واضحا بينهما ولذلك وجب التعديل 9.5هناك 

  .24والتكييف ألنه يساوي تقريبا نصف االنحراف المعياري 

 وهي نسبة أقل %41.25وإذا كانت نسبة النجاح في كامل الرائز تقريبا تساوي 

ولة العتبار الرائز جيدا ومميزا ألن بهذا الشكل يصبح أكثر صعوبة وال  المقب%50من 

يمكنه أن يكون حساًسا ومميًزا وحيينها ال يمكن القول بأن انخفاض نتائج األفراد 

الجزائريين راجع إلى نقص في قدرة الذكاء، وإنما يرجع ذلك إلى طبيعة األداة التي 

وبة غير متدرجة وهو ما عبرت عنه نسبة تشتمل على مسائل مرتبة وفقا لمعامل  صع

 أسئلة لالختيار، وكذلك نسبة المسائل الخاطئة 5 أو %21.7المسائل المتروكة 

  . أو أكثر من ثلث مجموع األسئلة37.06%

ونظًرا لعدم تساوي المسافات بين المسائل في االختبارات الفرعية األربعة 

سب المعامالت المحلية فإنه تم اقتراح الراجع إلى عدم تدرج االختبارات في الصعوبة ح

  :التعديالت في العناصر التالية

  .تعديل التعليمة والتقديم -

 .تغيير اتجاه الرائز ولغته من اللغة واالتجاه الالتيني إلى اللغة واالتجاه العربي -



إعادة ترتيب المسائل وفقا لمعامالت الصعوبة أو نسب النجاح المحصل عليها من  -

 .االستطالعيةنتائج الدراسة 

  : الدراسة الميدانية النهائية األولى-9-2

  :الدراسة الميدانية النهائية -1- 9-2

الفرضية األولى :  وتهدف إلى مناقشة الفرضيات: الهدف من الدراسة النهائية-

ترتيب البنود وهي تمثل "المتعلقة بتأثير االتجاه، والثانية المتعلقة بمعامل الصعوبة 

  .التقنين

ص نتائج أخرى موازية من الدراسة لم تكن محال للفرض، والخروج  استخال-

  .بأفكار وفرضيات جديدة حول هذا الرائز، علها تكون موضوع بحث المستقبل

  .التقنين والتعيير النهائي للرائزتقديم جداول  -

  : مرت الدراسة النهائية بمرحلتين: مراحل الدراسة النهائية-2-2- 9

ت تهدف إلى التحقق من فرضية تأثير االتجاه على نتائج  كان:المرحلة األولى -

 تلميذ 320الرائز وقد خصص لها نفس مجتمع الدراسة االستطالعية الذي بلغ عدده 

  .وله نفس الخصائص المذكورة سالفًا

 تمثل مرحلة التقنين وبناء جداول التعيير ومناقشة فرضية :المرحلة الثانية -

ع جديد، وذو خصائص جديدة، وقد بلغ عدده في ترتيب البنود، وخصص لها مجتم

 فرًدا 365 سنة و 15 فرد لتعيير درجات فئة 133 تلميذ، خصص منها 577اإلجمال 

 سنة، 21 و 20 سنة و19 سنة وأكبر، في حين أهملت فئة 16لتعيير درجات الفئة 

وجد بها  فرًدا، حتى ال تؤثر نتائج الدارسة العامة، إذ 79والتي بلغ عددها اإلجمالي 

  .معدالت منخفضة بعض الشيء

  : خالصة الدراسة النهائية األولى-9-2

من خالل النتائج فإنه يوجد فرق جوهري ما بين متوسط درجات الذكاء لدى 

المقدم " A" الشكل 3في رائز كاتل سلم " N=320"تالميذ الثانويات الجزائرية الثالثة 

المقدم " B" الشكل 3ئز كاتل للذكاء سلم باالتجاه الالتيني من اليسار إلى اليمين ورا



باالتجاه العربي من اليمين إلى اليسار حيث كان المتوسط في الصيغة الفرنسية الشكل 

"A " وكان 4.49 وبانحراف معياري قدره 0.25 بخطأ معياري يساوي 20.63يساوي 

 0.22 بخطأ معياري يساوي 23.14يساوي " B"المتوسط في الصيغة المعربة الشكل 

  .3.90وبانحراف معياري يساوي 

 عند الطرفين كان أكبر من α=01.0يرجع هذا الفرق إلى أن مستوى المعنوية 

عند " T =-13.996"بقيمة محسوبة لـ " T" Sig=0.000المستوى الوصفي الختبار 

 مرفوض والقائل بعدم H0 وهذا ما جعل الفرض الصفري df=3.19درجة الحرية 

 القائل بوجود فرق جوهري ودال H1 الفرق بين المتوسطين وقبل الفرض البديل داللة

ومتوسط درجات " A"ما بين متوسط درجات ذكاء األفراد في الصيغة األولى الفرنسية 

وعليه . 3معربة االتجاه من  رائز كاتل للذكاء سلم " B"ذكاء األفراد في الصيغة الثانية 

اتجاه الرائز بإمكانه التأثير على نتائج األفراد في رائز كاتل استنتج بأن اتجاه القراءة أو 

  .3للذكاء سلم 

 18 سنة، 17 سنة، 16أما فيما يخص الفرق بين المتوسطات للفئات العمرية 

 مع قبول التجانس ما بين تبايناتها وكانت α=05.0سنة وأكبر فإنها كانت جوهرية عند 

000.005.0بة وصفية للرائز تع ب8.889 تساوي Fقيمة  =<= sigα  بالنسبة للصيغة

معربة االتجاه وهذا ما أظهر الفرق ما بين المتوسطات الثالثة حيث بينت المقارنات 

 18 أكبر من متوسط فئة 25.75 سنة 16 أن متوسط فئة Bonfrroniالمتعددة بطريقة 

>=αعند " 22.52"سنة فما فوق   كما أن متوسط 3.04قيمة فارقة تساوي  ب05.0001.0

عند " 22.52" سنة فما فوق 18كان أكبر من متوسط فئة " 23.75" سنة 17فئة 

α=<   ".1.23" بقيمة فارقة تساوي 05.0028.0

 سنة وهو ما يوافق أيضا 17 و 16لكن ال يوجد فرق ما بين متوسطي الفئتين 

 سنة وأن 17 و16وجد فيها فرق ما بين الفئتين نتيجة الدراسة االستطالعية التي لم ي

 سنة فما فوق 18وفئة " 23.60" سنة متوسطها 16الفروق كانت دالة فقط ما بين فئة 

 سنة 18ومتوسط فئة " 22.05" سنة 17وكذلك ما بين متوسط فئة " 19.52"متوسطها 



سنة، 17 و 16وهذا ما بين أنه  ال يوجد فرق ما بين متوسطات فئة " 19.52"فما فوق 

 سنة فما فوق وما يمكن مالحظته من تحليل التباين 18لكن يوجد فرق بينهما وبين فئة 

 سنة فما فوق، في 18، 17، 16دون البعد الواحد لمتوسطات الفئات العمرية الثالثة 

الدراسة االستطالعية النهائية األولى هو أن الفروق قد حافظت على مستواها واتجاهها 

لماذا تنخفض : ئات العمرية الثالث وهذا ما أدى إلى طرح السؤالفيما بين  الف

 سنة فما فوق؟ هل يجب تقنين الرائز وفقا لكل فئة عمرية 18المتوسطات في األعمار 

 سنة وأكبر مًعا ونرسم لكل 18 سنة معا، ثم فئة 17 و 16على حدا؟ أو أن نأخذ فئة 

  .مجموعة جداول تقنين خاصة

منهجية أكثر صرامة ولذلك نبقى على هذا السؤال مفتوحا إن هذا يتطلب شروطًا 

لدراسات أخرى، أما عن الفروق ما بين المتوسطات بين الجنسين في الصيغتين 

  :الفرنسية والمعربة، فقد وجد فرق جوهري ما بين متوسطي الذكور واإلناث

             ، بقيمة إختبار20.04= اإلناثX، 21.27=  الذكورX: في الدراسة االستطالعية

T=2.484- ،014.005.0 =<= sigα  قبول التجانس ما بين التبايناتمع.  

أما في الدراسة النهائية األولى فلم تكن هناك فروق بين متوسط الذكور ومتوسط 

 X، 23.56=  الذكورX:  حيث كانα=05.0اإلناث وذلك عند مستوى الداللة 

T=1.814 ،071.005.0، بقيمة اختبار 22.77=ناثاإل =<= sigα  مع قبول التجانس ما 

  .بين التباينات

 إن حضور الفرق ما بين متوسطي درجات الذكاء للذكور واإلناث في رائز كاتل

ذات " A" العام في الدراسة االستطالعية التي استخدم فيها الصيغة الفرنسية 3السلم

وغياب هذا الفرق في الدراسة النهائية األولى " من اليسار إلى اليمين"االتجاه الالتيني 

يجعل السؤال المطروح عن ما إذا كان " B"التي استخدمت فيها صيغة االتجاه المعرب 

تغير االتجاه قد سمح لإلناث بتدارك الفرق الحاصل في الدراسة االستطالعية بينهن 

  ...".وهو ما اعتقده الباحث فعال"وبين الذكور 



هل أن ظاهرة االتجاه في : لكن من جهة أخرى يطرح سؤال آخر أكثر أهمية

  "اإلجابة على الرائز تتأثر بمتغير الجنس؟

  هل أن اإلناث هن أكثر حساسية من الذكور وأكثر تأثًرا باالتجاه من الذكور؟

ل وإذا كان األمر كذلك هل أن االتجاه في الروائز يتأثر بمتغير العمر لدى األطفا

  والراشدين؟

  "التقنين: "الميدانية النهائية الثانيةالدراسة  -9-3

   :خصائصها - 3-1- 9

  .فقط" أ"المعربة الشكل " اعتمدت على تطبيق صيغة ترتيب البنود -

 3، وهي فترة تقارب 2000مارس، أفريل، ماي، سنة :  تمت خالل األشهر-

  .أشهر

ًما عن المجتمع األول حيث  أخذت من مجتمع أكبر من حيث العدد ومختلف تما-

  . تلميذ577بلغ عدده اإلجمالي 

  . اعتمدت على أكثر من مطبق-

  . أخذت من أقسام السنة األولى والثانية والثالثة ثانوي-

  . كان الزمن يحسب بالعداد الزمني وبصرامة-

 وأهملت في 50 و1تتراوح ما بين " أخذت بعين االعتبار الدرجات الخام -

  .QIت الذكاء الجداول معامال

 في األخير تم تعيير هذه النتائج في شكل جداول رقمية عن القيم الرقمية -

  .المحلية

  

  : خصائص مجتمع الدراسة النهائية-2- 9-3

 تلميذًا من مختلف األعمار 577 أخذت الدراسة النهائية الثانية : العدد-

  .والسنوات الدراسية

  .نوي أولى وثانية وثالثة ثا:المستوى الدراسي -



  . التعليم بهذه المؤسسات هو تعليم ثانوي عام وليس تقني:نوع التعليم -

 تم اختيار نفس الثانويات الثالثة المذكورة سابقًا في الدراسة :االختيار -

  .االستطالعية

  . أن ال يكون أحد هؤالء التالميذ يعاني من مرض عقلي:السالمة العقلية -

السنة " قسما بالمستويات الدراسية الثالثة 21 يتوزع التالميذ على :األقسام -

 أقسام تحتوي على 7 تلميذ، والسنة الثانية بها 200 أقسام تحتوي على 7األولى بها 

وكانت التخصصات "  تلميذ191 أقسام تحتوي على 7 تلميذ، السنة الثالثة بها 186

يات وعلوم دقيقة، التعليمية مختلفة من آداب وعلوم إنسانية، علوم طبيعية والحياة، رياض

  .رياضيات، اقتصاد وتسيير

 تم تطبيق الرائز داخل قاعات التدريس، وهو فضاء طبيعي : مكان البحث-

  .يمكن أخذه كعنصر من عناصر الوضعية التقنينية

 ذكور بنسبة 269 و %53.14 إناث بنسبة 308 توزع الجنس على :الجنس -

46.6%.  

  : فئات عمرية3 تم أخذ :العمر -

  . فرًدا133 سنة وأقل تتضمن 15: 1ة رقمالفئ* 

 365 وعددها 18، 17، 16 سنة وأكبر تشتمل على األعمار 16: 2الفئة رقم* 

  .فرد

  . فرًدا79 سنة تحتوي على 21، 20، 19: 3الفئة رقم* 

 وذلك 2 فيما بعد ولم يتم إدراجها ضمن الفئة رقم 3ولقد تم إهمال الفئة رقم 

  .ارنتها بالفئات العمرية الثالثة في الدراسة النهائية األولىالعتبار منهجية تتمثل في مق

  

  : خالصة الدراسة الميدانية النهائية الثانية-3- 9-3

  : سنة15 فيما يخص فئة -



 سنة في رائز 15ال يوجد فرق بين متوسط األفراد الجزائريين الذين أعمارهم 

 ومتوسط األفراد األمريكيين "أ"، المطبق بالصيغة المعربة والمرتبة 3كاتل للذكاء سلم 

  .3 سنة الموجود بالدليل التطبيقي لرائز كاتل للذكاء سلم 15الذين أعمارهم 

 وكان المتوسط α=05.0 عند 1.96 <1 تساوي Zحيث كانت قيمة 

 في مقابل 133، وكان عدد األفراد الجزائريين 22= بينما األمريكي21.62=الجزائري

  . لألمريكي5.52 في مقابل 3.88نحراف المعياري الجزائري  وكان اال886

 سنة ومتوسط 15ال يوجد فرق ما بين متوسط درجات الذكور الذين أعمارهم 

 المعرب والمرتب 3 سنة في رائز كاتل للذكاء سلم15درجات اإلناث الالواتي أعمارهم 

 بعتبة α=05.0 عند T=1.282حسب معامالت الصعوبة المحلية حيث كانت قيمة 

209.005.0:  تساوي من الطرفينTوصفية الختبار  =<= sigα  وهو ما أدى إلى

عددهم  "3.81 بانحراف  22.06 وكان متوسط الذكور يساوي H0الفرض الصفري 

  ".70عددهم  "3.93 بانحراف 21.21بينما كان متوسط اإلناث يساوي " 63

  :ق سنة فما فو16 فيما يخص فئة -

 سنة فما فوق 16ال يوجد فرق ما بين متوسط األفراد الجزائريين الذين أعمارهم 

ومتوسط األفراد " أ"، المطبق بالصيغة المعربة والمرتبة 3في رائز كاتل للذكاء سلم

 سنة فما فوق الموجود بالدليل التطبيقي لرائز كاتل للذكاء 16األمريكيين الذين أعمارهم 

 وكان متوسط الجزائر α=05.0 عند Z=0.01 > 1.96 حيث كانت قيمة. 3سلم 

 23.00، بينما المتوسط األمريكي يساوي "365عددهم  "3.52 بانحراف 22.97يساوي 

  ".886عددهم  "5.52بانحراف 

، 17، 16( سنة فما فوق 16ال يوجد فرق بين متوسط الذكور الذين أعمارهم 

 18، 17، 16( سنة فما فوق 16اللواتي أعمارهن ، ومتوسط درجة اإلناث ) سنة18

، المعرب والمرتب حسب معامالت الصعوبة المحلية، 3في رائز كاتل للذكاء سلم) سنة

 تساوي من T بعتبة وصفية الختبار α=05.0 عند T=0.148حيث كانت قيمة 



882.005.0الطرفين  =<= sigαذا ما جعل الفرض البديل  وهH1 ونقبل الفرض 

 . مقبولH0الصفري

وكان " 167عددهم  "3.49 بانحراف 22.34 وقد كان متوسط الذكور يساوي -

  ".198عددهن  "3.55 بانحراف 22.09متوسط اإلناث يساوي 

  : سنة فما فوق16 و15وما يستخلص من نتائج الفئتين 

 سواء كانت أن ترتيب المسائل له تأثير واضح على نتائج األفراد الجزائريين* 

 3 سنة فما فوق حيث أظهرت نتائجهم في رائز كاتل للذكاء السلم 16 أو 15أعمارهم 

المعرب والمرتب وفقا لمعامالت الصعوبة المحلية أنها ال تختلف عن نتائج األفراد 

  .األمريكيين إحصائًيا حيث تحسنت بصفة ملحوظة بمقارنتها بنتائج الرائز

  : مناقشة الفرضيات-10

 فيما يلي الفرضيات الجزئية والفرضية العامة للبحث بشكل مفصل ستناقش

  : باإلضافة إلى مناقشة جوانب أخرى لم تكن محال للفرض استنتجت من الدراسة

  : فرضية اتجاه الرائز: مناقشة الفرضية الجزئية األولى-

يوجد فرق جوهري ما بين متوسط درجات ذكاء األفراد الجزائريين في الصيغة 

 ومتوسط نفس هؤالء األفراد في الصيغة 3من رائز كاتل للذكاء سلم " A"ية الفرنس

  .لصالح الصيغة المعربة" ب"المعربة االتجاه 

وعليه استنتج بأن الصيغة الخاصة بالتعليمية المكيفة ولغة الرائز المعرب واتجاه 

 نتائج وأداء الرائز المعرب من اليمين إلى اليسار، قد كان له تأثير مثبت إحصائًيا على

، وهذا ما بينته نتائج التالميذ التي تحسنت بشكل 3التالميذ في رائز كاتل للذكاء السلم 

ملحوظ بعد تكييف الرائز من حيث االتجاه والتعليمة واللغة ومنه القول بأن الفرضية 

  .الجزئية األولى قد تحققت

  :ز فرضية ترتيب مسائل الرائ: مناقشة الفرضية الجزئية الثانية-

هناك فرق ما بين صيغة ترتيب البنود والصيغة األمريكية وصيغة االتجاه 

والصيغة األمريكية ويبقى أننا ننصح بتطبيق صيغة ترتيب البنود ألنها بنيت وفقًا لقاعدة 



معيارية وهي معامالت الصعوبة المحلية باإلضافة إلى أن هذه الصيغة لم يوجد فيها 

  . سنة فما فوق16 و15ر واإلناث في الفئتين فرق في المعدالت ما بين الذكو

وفي النهاية القول بأن ترتيب المسائل له تأثير واضح على نتائج التالميذ 

، 3 سنة فما فوق، في رائز كاتل للذكاء سلم16 سنة و 15الجزائريين الذين أعمارهم 

هم على وهذا ما بينته نتائج الجزائريين التي تحسنت بصفة ملحوظة بمقارنتها بنتائج

سنة و 15الصيغة الفرنسية أو بمعدالت األمريكيين الموجودة في الدليل التطبيقي لفئة 

  .سنة فما فوق، وعليه القول بأن الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت16

  : فرضية الفرق ما بين الذكور واإلناث: مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة-

يها مع بعض القراءات النظرية التي تقول  ال تتوافق النتائج المحصل عل:أوالً -

وهو ما يبين أن " G"بأن الذكور يتفوقون بنسبة دالة عن اإلناث في روائز العامل العام 

  .الفرضية الجزئية الثالثة لم تتحقق

 أن الفروق كانت دالة ما بين الذكور واإلناث في الدراسة االستطالعية :ثانيا -

  ."الصيغة الفرنسية"لدراسة االستطالعية األفراد الجزائريين في اوبين 

 سنة فما 16 سنة أو 15 أنه ال يوجد فرق بين الذكور واإلناث سواء في فئة -

فوق وهذا ما ال يتوافق مع ما ذهبت إليه بعض الدراسات من أن الذكور يتفوقون قليال 

  ".G"على اإلناث في الروائز المتمثل في قياس العامل العام 

"  سنة19 سنة فما فوق حتى 16 سنة، 15"ئات العمرية الثالثة  فيما يخص الف-

  ".133عددهم  "3.85 بانحراف 21.62 سنة يساوي 15كان متوسط فئة 

 بانحراف 22.97 سنة يساوي 18، 17، 16 سنة فما فوق 16كان متوسط فئة 

  ".365عددهم  "3.52

حراف  بان20.92 سنة يساوي 21، 20، 19 سنة فما فوق 19كان متوسط فئة 

، حيث كانت التباينات الثالثة غير متجانسة ألن العتبة الوصفية "79عددهم  "2.86

La Vene 046.005.0لرائز  =>= sigα بقيمة ،F=3,101.  



 للمقارنات المتعددة Bonferroniوكانت الفروق بين متوسطات الثالثة بطريقة 

 21.62 سنة15فئة  أكبر من متوسط 22.97 سنة فما فوق 16وجد أن متوسط فئة 

، وفي نفس الوقت كان متوسط فئة α=05.0 عند 1.35بفرق دال إحصائيا يساوي 

 بفرق دال إحصائيا 20.92 سنة فما فوق 19 سنة فما فوق أكبر من متوسط فئة 16

  .α=05.0 عند2.05يساوي 

 سنة فما فوق عند 16  سنة وفئة15وأنه ال يوجد فرق ما بين متوسط فئة 

α=05.0 وحتى عند α=01.0 سنة 16، ويمكن القول بأن الفرق ما بين فئة 

 سنة هو فرق مقبول ألنه يدعم النتائج التي 15وفئة )  سنة18، 17 ،16(فما فوق 

هذا ما أكدته  سنة و16توصل إليها كاتل وأن الذكاء ال يكتمل نمو هياكله إال حوالي 

  .النظريات

)  سنة18، 17، 16( سنة فما فوق 16إال أن األمر المحير هو الفرق ما بين فئة 

 فرًدا وقد فسر ذلك 79الذين كان عددهم )  سنة21، 20، 19( سنة فما فوق 19وفئة 

  . سنة19 سنة فما فوق، وأن أفرادها ال يمثلون مجتمع 19بصغر حجم عينة فئة 

ذه الفئة تمثل التالميذ المعيدين للسنة الدراسية النهائية للمرة يضاف إلى ذلك أن ه

الثانية والثالثة والرابعة وهذا بدوره يطرح مشكل حوالي مستواهم العقلي أو أن ذلك 

يرجع أيضا لمستواهم في الدافعية للرائز في حد ذاته مما جعلهم ال يجيبون على أسئلة 

 متجمعة في قسم واحد بل هي موزعة على الرائز بجدية خصوًصا وأن هذه الفئة غير

األقسام التسعة المختارة للبحث فهم يمثلون في كل قسم القيم الضعيفة في األقسام 

  .النهائية

  :  فيما يخص الجنسين في كامل عينة الدراسة النهائية-

 22.39 فتاة، تحصلت على متوسط 308بلغ عدد اإلناث في العينة الكلية 

 ذكًرا، تحصلوا على متوسط 269، بينما بلغ عدد الذكور 3.64بانحراف معياري 

  .3.58 بانحراف معياري 22.37



 و α=05.0وقد كان الفرق غير دال إحصائيا ما بين الفئتين عند 

α=01.0 حيث كانت قيمة T=0.061 بعتبة وصفية للرائز من الطرفين 

952.005.0 =<= sigαو α=01.0 مما أدى إلى رفض H1 وقبول H0.  

وتم التوصل إلى أنه ال يوجد فرق ما بين متوسط الذكور واإلناث بغض النظر 

، الصيغة المعربة والمرتبة وفقا لمعامالت 3عن أعمارهم في رائز كاتل للذكاء سلم 

  .الصعوبة المحلية

 سنة 16 سنة وفئة 15في فئة وهذا يعود إلى عدم وجود فروق ما بين الجنسين 

فما فوق وأن نتائج البحث تتناقض مع بعض المعطيات النظرية التي تقول بتفوق 

  ".G"الذكور على اإلناث في روائز العامل العام 

هل أن عملية تكييف الرائز هي التي أذابت الفرق : وهنا يطرح السؤال من جديد

  .طئ؟بين متوسطي الذكور واإلناث أم  أن هذا زعم خا

فهل أن عملية تكييف األداة المتمثلة في رائز كاتل للذكاء هي التي جعلت الذكور 

  واإلناث يتساوون في المعدالت العامة أم أن هذا زعم خاطئ؟

إن هذا يتطلب دراسة فارقية ما بين الجنسين لكي ال نبقي السؤال مفتوحا من 

  :دون فرضيات إذ قدمت الفرضية التالية

اث بصعوبة البنود أكثر من الذكور، إذ افترض أن درجة  ربما تحس اإلن-

احتمال ترتيب صعوبة المسائل لدى اإلناث هي أقل من درجة احتمال الذكور حيث أن 

عدم ترتيب المسائل وفقا لمعامالت صعوبتها، يحدث اختالال في النشاط العقلي لإلناث 

اك عالقة ما بين ترتيب هل هن: بينما يتحمل الذكور هذا االختالل والسؤال المطروح

  .صعوبة المسائل وجنس المفحوص على روائز الذكاء؟

 16 سنة و15فرضية الفرق ما بين فئة :  مناقشة الفرضية الجزئية الرابعة-

 القائلة بوجود فرق H1، وقبلت البديلة H0سنة فما فوق لقد رفضت الفرضية الصفرية 

 سنة فما فوق أكبر من 16توسط الفئة العمرية  وأن مα=01.0جوهري ودال عند 



، المعرب والمرتب وفقا 3سنة في رائز كاتل للذكاء السلم  15متوسط الفئة العمرية 

  .لمعامالت الصعوبة المحلية

، قد حافظ على قيمته التمييزية ما 3وعليه استنتج بأن رائز كاتل للذكاء السلم 

 بقي حساًسا بالرغم من عمليات التكييف  سنة فما فوق حيث16 سنة و15بين العمرين 

التي أجريت عليه وهذا ما يثبت نجاح عملية التكييف وعليه القول بأن الفرضية الجزئية 

  .الرابعة قد تحققت

   فرضية تأثير العوامل الثقافية على معدالت الذكاء: مناقشة الفرضية العامة-

قافية المتمثلة في ترتيب من خالل النتائج واإلحصائيات استنتج أن العوامل الث

البنود وفقا لمعامالت الصعوبة، له تأثير على درجات األفراد في رائز كاتل للذكاء 

  : ، والنتيجة العامة بأن العوامل الثقافية المدروسة المتمثلة في3السلم 

  ".اتجاه القراءة" اتجاه الرائز -    . صيغة التعليمة ولغة الرائز-

  .رائز ترتيب مسائل أو بنود ال-

هي عوامل ثقافية مؤثرة بشكل مؤكد إحصائًيا على درجات ذكاء األفراد 

الجزائريين وهذا ما يجعل رفض قيام فكرة وجود روائز متحررة من أثار الثقافة التي 

يدعيها صاحب الرائز وأنه ال يخلو أي رائز من عوامل الثقافة مهما حاولنا تدقيقه 

حث تحققت وأنه يمكن استعمال الرائز المكيف وتصميمه، ومنه القول بأن فرضية الب

  .الجديد لتقييم ذكاء األفراد الجزائريين من دون أي تخوف منهجي

)2001-2000، جالل فرشيشي(  

  : ملخص الدراسة-11

انطالق البحث من النتيجة األولى للدراسة االستطالعية وتتمثل في وجود فرق 

ما بين متوسط ذكاء األفراد الجزائريين ومتوسط ذكاء  α=01.0جوهري دال إحصائيا 

، المطبق بالصيغة 3األفراد األمريكيين المتحصل عليهما من رائز كاتل للذكاء سلم 

األصلية المترجم إلى اللغة الفرنسية في الدليل التطبيقي، كان المتوسط 

يذ أعمارهم  تلم320= العدد اإلجمالي للعينة4.49 بانحراف معياري 20.63=الجزائري



 سنة 16 تراوحت أعمارهم من 886 سنة، األفراد األمريكيين يقدرون بـ 18 و16بين 

  .5.52= بانحراف معياري23=إلى ما فوق متوسطهم

 وهذا ما يؤكد α=01.0، عند 2.58>9.16=  للفروق بين المتوسطينZقيمة 

  .يفالفرق بين المتوسطين وهذا دافع أولي لضرورة التكي

 المقبولة من %50 أقل من %41.25=النتيجة الثانية فهي نسبة النجاح في الرائز

طرف الكثير من المختصين في ميدان القياس النفسي، حيث اعتبر الرائز بشكله 

 من أفراد العينة بالنجاح، قدرت %50األصلي هو أكثر صعوبة ألنه لم يسمح لـ 

5 أو %21.7المسائل المتروكة 
  من مجموع المسائل، قدرت نسبة المسائل الخاطئة 1

3 أو أكثر من 37.06%
 لهذا اقترح تعديل التعليمة وأسلوب التقديم، وكذا تغيير 1

اتجاه الرائز ولغته إلى العربية وتغيير ترتيب المسائل وفقا لمعامالت للصعوبة 

  .العيةالمتحصل عليها من الدراسة االستط

 18، 17، 16 أما فيما يخص الفروق ما بين المتوسطات للفئات العمرية الثالثة 

 حيث كانت قيمة العينة الوصفية α=05.0سنة وأكبر فإنها كانت أيضا جوهرية عند 

000.005.0 تساوي Fالختبار  =>= sigα سواء كان ذلك في الصيغة الفرنسية أو ،

 أن متوسط Bonferroniربة االتجاه، حيث بنيت المقارنات المتعددة لـ الصيغة المع

، 23، 60:" سنة في الدراسة االستطالعية والدراسة النهائية األولى على التوالي16فئة 

كما أن متوسط " 22، 52، 19، 52"أكثر ;  سنة18كان أكبر من متوسط فئة " 25، 75

 سنة السابق في الدراسة 18 متوسط فئة كان أكبر من" 23، 75، 22، 05" سنة 17فئة 

  .االستطالعية والدراسة النهائية األولى على الترتيب

 سنة سواء في الدراسة 17 سنة و16لكن لم توجد فروق بين متوسطي فئة 

االستطالعية أو الدراسة النهائية األولى وهذا ما لوحظ من خالل دراسة التباين ذو البعد 

 ، واتجاهها α=05.0ة وأن الفروق حافظت على مستواها عند الواحد بين الفئات الثالث

  .فيما بين ثالثة متوسطات

   سنة فما فوق؟18لماذا تنخفض المتوسطات في األعمار : وعليه طرح السؤال



 سنة 18و16هل يجب تقنين الرائز وفقا لكل فئة عمرية على حدا وأن نأخذ فئة 

  .أكبر معا ونبني لكل مجموعة جداول تقنين خاصة؟ سنة و18مًعا أن نأخذ فئة 

 شروط منهجية أكثر صرامة ولذلك سوف يبقى السؤال إن هذا يتطلب: الجواب

  .مفتوحا، ومنه تستنتج الفرضية الجديدة للبحث مفتوحة بدورها على الدراسات المختلفة

ة  أما فيما يخص الفروق ما بين المتوسطات للجنسين في الصيغتين الفرنسي-

" 21.27"والمعربة، فقد كانت المفاجأة بوجود فرق جوهري ما بين متوسط الذكور 

 في الدراسة االستطالعية بقيمة 167 عددهن 20.04، ومتـوسط اإلناث 153عددهم 

014.005.0 عند عتبة وصفية من الطرفين T=-2.484اختبار  =>= sigα.  

 في 22.77ط اإلناث  ومتوس23.56لكن لم يوجد فرق بين متوسط الذكور 

 من T بعتبة وصفية الختبار T=1.814الدراسة النهائية األولى حيث كانت قيمة 

071.005.0الطرفين تساوي  <=α وعليه يتم السؤال عن حضور الفرق في الدراسة 

  :االستطالعية وغياب الدراسة النهائية األولى

ك الفرق الحاصل في الدراسة  هل أن تغيير اتجاه  الرائز سمح لإلناث بتدار-

االستطالعية بينهن وبين الذكور؟، لكن من جهة أخرى جعل هذا الفرق السؤال الذي 

  :يطرح هو

   هل أن ظاهرة االتجاه في الروائز تتأثر بمتغير الجنس؟-

 هل أن اإلناث هن أكثر حساسية من الذكور للجانبية وأكثر تأثر باتجاه -

  والروائز؟

كذلك فهل أن االتجاه في الروائز يتأثر بمتغير العمر لدى  وإذا كان األمر -

  األطفال الراشدين الذكور منهم واإلناث؟

أما في الدراسة النهائية الثانية فقد أخذت مجموعات جديدة للعينة متكونة من 

 سنة فما 16 سنة 15 ذكور، وبشرائح عمرية متنوعة 269 إناث و308 فرًدا منهم 577

  . سنة21ق حتى  سنة فما فو19فوق و



 16 سنة و15وقد كان هدف الدراسة هو تقنين الرائز على الفئتين العمريتين 

  :سنة فما فوق، وكانت النتائج كما يلي

 سنة واألفراد 15 ال يوجد فرق بين متوسط ذكاء األفراد الجزائريين البالغين -

  .3 سنة في رائز كاتل للذكاء السلم 15األمريكيين البالغين 

بمتوسط " 63عددهم" سنة 15د فرق بين متوسط الذكور البالغين  ال يوج-

بمتوسط " 70عددهن " سنة 15 ومتوسط اإلناث البالغات 3.93، انحراف 22.06

 عند T=-1,262، حيث كانت قيمة احتمال الفرق الختبار 3.93 وانحراف 21.21

α=05.0 209.005.0 من الطرفين =<= sigα.  

 سنة فما 16يوجد فرق ما بين متوسط ذكاء األفراد الجزائريين بين البالغين  ال -

  .3 سنة فما فوق في رائز كاتل للذكاء السلم 16فوق واألفراد األمريكيين البالغين 

 من الطرفين لمتوسط األفراد α=05.0 عند Z=0,01 > 1,96حيث كانت قيمة 

، في مقابل متوسط األفراد 3,52 وانحراف 22,97  فرًدا، يساوي365الجزائريين 

 سنة فما فوق 16في غياب إحصائيات الفئة " 23"األمريكيين الموجود بالدليل التطبيقي 

  .886 وعددها 5,52من الدليل انحراف العينة األمريكية 

 سنة 18، 17، 16 سنة فما فوق 16 ال يوجد فرق بين متوسط الذكور البالغين -

 سنة فما 16 متوسط اإلناث البالغات 3,49 وانحراف 22,94متوسط  ب167وعددهم 

 حيث كانت قيمة 3,55 وانحراف 22,99 بمتوسط 198 سنة عددهن 18، 17، 16فوق 

882,005.0 من الطرفين α=05.0 عند T=0,148العتبة الوصفية  =<= sigα.  

  :خلص ما يلي سنة فما فوق است16 و15 ومن نتائج الفئتين -

أن ترتيب المسائل له تأثير واضح على نتائج األفراد الجزائريين سواء كانت * 

 سنة فما فوق، حيث ظهرت نتائجهم في رائز كاتل للذكاء 16 سنة أو 15أعمارهم 

، المعرب والمرتب وفقا لمعامالت الصعوبة المحلية أنها تحسنت بصفة ملحوظة 3السلم

فراد الجزائريين في الدراسة االستطالعية الذين طبقت عليها إذا ما قارناها بنتائج األ

  .الصيغة الفرنسية



 16 سنة أو 15أنه ال يوجد فرق ما بين الذكور واإلناث سواء كانت أعمارهم * 

، المعرب والمرتب 3في رائز كاتل للذكاء السلم "  سنة18، 17، 16"سنة فما فوق 

سات من أن الذكور يتفوقون قليال على اإلناث وهذا ما ال يتوافق مع ما ذهبت إليه الدرا

  .Gفي روائز العامل العام 

باإلضافة إلى ذلك فإن الفروق في الدراسة االستطالعية بين الجنسين كانت دالة، 

  .لكنها لم تكن دالة في الدراسة النهائية الثانية

تي  هي ال3فهل أن عملية التكييف لألداة المتمثلة في رائز كاتل للذكاء سلم 

  جعلت الذكور واإلناث يتساوون في المعدالت العامة أم أن هذا فرض خاطئ؟ 

ربما تحس اإلناث بالصعوبة العشوائية لترتيب البنود أكثر من الذكور، إذ 

نفترض أن درجة احتمال العشوائية في ترتيب المسائل وفقا لمعامالت الصعوبة لدى 

عدم ترتيب المسائل وفقا لمعامالت اإلناث هي أقل من درجة احتمال الذكور حيث أن 

" Perron"صعوبتها المحلية يحدث اختالال من النشاط العقلي لدى اإلناث على حد قول 

هل هناك عالقة ما بين : بينما يتحمل الذكور هذا االختالل والسؤال المطروح هو

  .أسلوب ترتيب صعوبة المسائل وجنس المفحوص على روائز الذكاء؟

لفروق ما بين الفئات العمرية الثالثة في الدراسة النهائية  أما فيما يخص ا-

 21، 20، 19" سنة فما فوق 19و " 18، 17، 16" سنة فما فوق 16 سنة 15الثانية 

  :  حيثα=05.0فقد كانت دالة عند " سنة

000,005.0 بعتبة وصفية تساوي F=14,970كانت قيمة  =>= sigαو α=01.0  

 سنة فما 16 أن متوسط فئة Bonferroniحيث وجد أنه عند المقارنة بأسلوب 

وفي نفس الوقت كان متوسط فئة " 21,62" سنة 15أكبر من متوسط فئة " 22,97"فوق 

  ".20,92" سنة فما فوق 19 سنة فما فوق أكبر من متوسط 16

 سنة فما فوق 19ئة  سنة ومتوسط ف15كما أنه ال يوجد فرق ما بين متوسط فئة 

  α=01.0 و α=05.0عند 



 18، 17، 16" سنة فما فوق 16ويمكن القول بأن الفرق ما بين متوسط فئة 

 سنة في رائز كاتل وهو فرق مقبول ألنه يدعم النتائج التي 15ومتوسط فئة " سنة

ا على حساسيته وتمييزه ما بين توصل إليها كاتل، وثبت أن الرائز ما زال محافظً

 سنة فما فوق، وهو ما يؤكد أن الذكاء 16 سنة والمرحلة  العمرية 15المرحلة العمرية 

 سنة من عمر الفرد كما تقول بذلك عدة نظريات 16ال تكتمل هياكله نهائيا إال حوالي 

" 18 ،17، 16" سنة فما فوق 16ولكن المحير في األمر هو الفرق ما بين متوسط فئة 

 فرًدا 79وعددهم " 21، 20، 19" سنة فما فوق 19 فرًدا، ومتوسط فئة 356وعددهم 

 سنة فما فوق وأن أفرادها ال يمثلون 19وقد تم تفسير ذلك بصغر حجم العينة في فئة 

 سنة فما فوق  حقيقة يضاف إلى ذلك أن هذه الفئة تمثل التالميذ المعيدين 19مجتمع فئة 

وية للمرة الثانية، والثالثة والرابعة، وهذا بدوره يطرح تساؤال حول للسنة النهائية الثان

° 90مستواهم العقلي ربما يكونون األفراد ذوو معدالت الذكاء البسيطة أي أقل من 

درجة ذكائية وأن ذلك يرجع أيضا إلى مستوى دافعيتهم في الرائز في حد ذاته مما 

عض منهم وخصوًصا أن هذه الفئة غير جعلهم ال يجيبون بجدية وهذا ما لوحظ عند الب

متجمعة في قسم واحد بل هي موزعة على األقسام التسعة المذكورة في خصائص 

مجتمع الدراسة النهائية والذي اختير للبحث فهم يمثلون في كل قسم القيم ضعيفة 

  . التوزيع في مجال األعمار

 هو 3تل للذكاء سلم هناك تفسير آخر وهو ما لم يتم تدعيمه يتمثل في أن رائز كا

 سنة وبالتالي البد من تصحيح الدرجات 19رائز يتأثر بعامل العمر انطالقا من مرحلة 

 سنة فما فوق علما بأن النتائج التي قدمها كاتل في الدليل التطبيقي 19ابتداءا من سن 

وي كانت تخص تالميذ الثانويات األمريكيين، إذ أن متوسط األعمار في السنة الثالثة ثان

 سنة في االعتقاد 21، 20، 19 سنة ولذلك فإن األعمار 18 إلى 17يكون دائما ما بين 

لم تكن محال للتعيير ونظرا لنقص المعطيات حول عدد األفراد داخل كل فئة عمرية في 

الدليل التطبيقي للرائز لم يستطع الباحث الجزم بهذا التفسير، وترك المجال مفتوحا 



 باعتباره من روائز العامل 3ى تأثر رائز كاتل للذكاء سلم لفرضية أخرى تتعلق بمد

  .للعمر" G"العام 

من أي مرحلة عمرية يبدأ التأثر بعامل الزيادة في العمر وهل من سبيل إلعطاء 

جدول معدل أو مصحح للدرجات الذكائية بداللة األعمار ما بعد المرحلة العمرية التي 

  .الزيادة العمرية لألفراد؟يبدأ رائز كاتل فيها بالتأثر بعامل 

أما فيما يتعلق بالجنسين في كامل عينة  البحث بغض النظر عن العمر فقد 

استنتج بأنه ال يوجد فرق مطلق ما بين متوسط الذكور ومتوسط اإلناث، بغض النظر 

 المعرب والمرتب وفقا لمعامالت 3عن أعمارهم في رائز كاتل للذكاء في سلم 

 تمت العودة إلى التعليق القائل بعدم وجود فرق ما الجنسين في الصعوبة المحلية وهنا

  . سنة فما فوق16 سنة وفئة 15فئة 

" Mooro"أن نتائج هذا البحث تتناقض مع ما ذهب إليه بعض الباحثين مثل 

  .تفضل الذكور على اإلناث بنسبة قليلة" G"من أن روائز العامل العام " Planchard"و

هل أن عملية تكييف الرائز هي التي أذابت : يد هووالسؤال المطروح من جد

  .؟!الفرق بين متوسطي الذكور واإلناث لرائز كاتل أم أن هذا فرض خاطئ

حتى يمكن تأكيد أو نفي هذا الفرض بشكل نهائي البد من القيام بدراسة فارقية 

ا للجنسين حتى يتم التأكد هذه الفرضية المستنتجة من البحث أو تنفى مع تعميم هذ

المتغير على العمر حيث يمكن مناقشة تلك الفرضية على أعمار متنوعة إضافة إلى 

  .تنوع الجنس

وفي األخير وبعد مناقشة معطيات الدراسة االستطالعية والدراسة النهائية األولى 

  :والثانية ومناقشة الفرضيات تم التوصل إلى

ائج األفراد الجزائريين التأكد من أن تأثير اتجاه الرائز وصيغة التعليمة على نت -

 .وهو ما حقق الفرضية الجزئية

التأكد من تأثير ترتيب البنود أو المسائل وفقا لمعامالت الصعوبة على نتائج  -

 .األفراد الجزائريين وهو ما حقق الفرضية الجزئية الثانية



، وعامل الجنس Gالتوصل إلى عدم وجود عالقة ما بين روائز العامل العام  -

ق الفرضية الجزئية الثالثة وبالتالي يمكن القول بأنه ال يوجد فرق حيث لم تتحق

 .3 رائز كاتل للذكاء سلم Gبين الذكور واإلناث في رائز العامل العام 

 16 سنة وفئة 15التأكد من حساسية رائز كاتل وقدرته التمييزية ما بين فئة  -

 القائلة بعدم وهو ما يثبت المعطيات النظرية"  سنة18، 17، 16"سنة فما فوق 

 سنة من عمر الفرد وهو ما 16اكتمال نضج هياكل الذكاء بشكل نهائي قبل 

 .حقق الفرضية الجزئية الرابعة

اتجاه الرائز، صيغة التعليم، ترتيب المسائل، "التأكد من تأثير العوامل الثقافية  -

على نتائج األفراد ..." كون األفراد الجزائريين ينتمون للثقافة الجزائرية

الجزائريين وهو ما ينفي فكرة وجود روائز متحررة من آثار الثقافة وهذا ما 

حقق الفرضية العامة للبحث وآخر ما سوف يقدم من نتائج هذه الدراسة هي 

الفرضيات التي تم الخروج بها من البحث علها تكون موضوع بحث للدراسات 

 .األخرى

حظات تم الوقوف عندها وقد كانت هذه الفرضيات أو التساؤالت عبارة عن مال

إثناء تحليل النتائج ومناقشتها فهي لم تكن محل للفرض منذ البداية ولذلك سيتم عرضها 

إلثراء الدراسة وذلك لتكون بمثابة األسئلة التي ستوسع في موضع التكييف للروائز 

  :ومن ذلك المالحظات والتساؤالت ما يلي. والعوامل الثقافية

 سنة 18الذكاء على سلم كاتل في الفئة العمرية تنخفض متوسطات درجات * 

 سنة اللتين لم يوجد فيهم فرق بين 17 و16فما فوق بمقارنتها بالفئتين العمريتين 

متوسطاتهم، إلى ماذا يرجع ذلك؟ هل يجب أن تبنى جداول تعيير خاصة بكل فئة 

  .عمرية؟

را باتجاه  هل أن اإلناث هن أكثر حساسية من الذكور للجانبية وأكثر تأث-

  الروائز؟

  . هل تتأثر ظاهرة اتجاه الروائز بمتغير الجنس؟-



 هل أن االتجاه في الروائز يتأثر بمتغير العمر لدى األطفال والراشدين الذكور -

  .منهم واإلناث؟

  . ما هي العالقة ما بين متغير اتجاه الروائز ومتغير الجنس والعمر؟-

 رائز كاتل المقدم بالصيغة الفرنسية كان الفرق ما بين الذكور واإلناث في* 

فرقا داال جوهريا لكن بعد التغيير في ترتيب المسائل وفقا لمعامالت الصعوبة المحلية، 

  :أصبح الفرق غير دال، والسؤال المطروح هو

 هل هناك عالقة ما بين ترتيب صعوبة البنود وجنس المفحوص في روائز -

  .الذكاء؟

  .بنود غير المدرجة أكثر من الذكور؟ هل تتأثر اإلناث بصعوبة ال-

 هل أن درجة احتمال العشوائية في ترتيب المسائل هي أقل لدى اإلناث منها -

لدى الذكور؟ هل تحدث العشوائية في ترتيب صعوبة المسائل اختالال في النشاط العقلي 

  . يتحمله الذكور أكثر من اإلناث؟Roger Perronحسب عبارة 

ألفراد على سلم كاتل للذكاء المعرب والمرتب انطالقا تنخفض درجات ذكاء ا* 

  :والسؤال المطوح هو"  سنة21، 20، 19" سنة فما فوق 19من 

 G هل أن رائز كاتل يتأثر بالعامل العمري باعتباره من روائز العامل العام -

 سنة فما فوق؟ أما من أي مرحلة 19هي التي تتأثر بعامل العمر، ابتداءا من مرحلة 

  .! التأثر بالضبط؟يبدأ

 هل هناك ضرورة لبناء جداول معدلة ومصححة للدرجات بداللة األعمار ما -

بعد المرحلة العمرية التي يبدأ فيها تأثر رائز كاتل للذكاء بعامل العمر كتأثر واضح 

  .وأكيد

 المعرب 3كان الفرق ما بين متوسطي الذكور واإلناث في رائز كاتل السلم * 

  :ر دال إحصائيا والسؤال الذي طرح هووالمرتب فرقا غي

   هل أن عملية التكييف عي التي أذابت الفرق؟-

  



 من خالل هذه الدراسة تم تحديد الخطوات المنهجية التي تتبع إلنجاز هذا :التعليق

البحث، خاصة ضرورة إجراء دراسة استطالعية على عينة من المبحوثين قصد تحديد 

لها، كما تأكدنا من ضرورة تغيير في صيغة التعليمة، البنود التي يجب حذفها أو تعدي

 .واتجاه الرائز، وترتيب البنود وفقا لعامل الصعوبة المحلي

 

  

V-2005 ـ 2004 (ةي إباون نسيمة وزروق سمة دراس:(  

 لتشخيص الحبسي M.T.Aمحاولة تكييف بند التسمية من رائز "الدراسة بعنوان 

، أجريت هذه الدراسة لنيل شهادة الليسانس  نصيرةتحت إشراف األستاذة زالل" القبائلي

من قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا تخصص علم النفس األرطوفوني من 

  .2005-2004جامعة الجزائر سنة 

 الخاص M.T.Aهذا البحث متمثل في محاولة تكييف بند التسمية من بروتوكول 

ي الثقافي القبائلي وتضمنت الدراسة تقسيم بالرائز اللغوي للحبسة، إلى الواقع اللسان

  .البحث إلى جانبين؛ الجانب األول نظري والجانب الثاني تطبيقي

فيما يخص الجانب النظري فهو ينقسم إلى فصلين؛ الفصل األول تطرقت فيه 

والفصل . الطالبين إلى كل ما يتعلق بالحبسة، تعريفها، أنواعها، أسبابها وتاريخها

 فيه إلى موضوع تكييف الروائز وأهم الوسائل المستعملة بالجزائر بما الثاني؛ تعرضتا

أن مضمون العمل هو التكييف، وتعرضتا فيه أيضا إلى دراسة اللغة التي يوجه لها هذا 

  .العمل من الجانب الصوتي والفونولوجي

أما فيما يخص الجانب التطبيقي؛ فقد تطرقتا فيه إلى التعريف بالعمل وكيفية 

 ونتائج تمريره، المراجع المستعملة ونظام التنسيخ المعتمد أيضا باإلضافة إلى إنجازه

 .إدراج أهم المالحق والرسومات البيانية للتمثيل الكمي لنتائج الرائز

 

  



  :إشكالية البحث -1

نظرا لغياب أو عدم مالئمة الوسائل المستعملة، في التكفل األرطوفوني وخاصة 

بسة في الوسط اإلكلينيكي الجزائري كان البد من عند القيام بالتشخيص لمرض الح

وضع روائز أو تكييف الروائز الموجودة إلى البيئة الجزائرية خاصة فيما يخص الواقع 

اللغوي والثقافي، إذ أن الواقع الجزائري اللغوي والثقافي تطلب من الطالبين التفكير 

انية االستجابة لمتطلبات واالستبصار وذلك لمدى تنوعه ومن ثمة كان التفكير في إمك

هذا التنوع وما جلب انتباههما هو الصعوبة التي يتلقاها الممارس في تشخيصه للحبسي 

جون "في لغة أمه، إذ من الضروري ممارسة التكفل والتشخيص بلغة األم كما سماها 

لغة األحاسيس ومن هذا المنطلق كان التساؤل على مدى نجاعة، الكفالة المبنية " بياجيه

 لوحات تكفي لتكملة بند التسمية من 5على تشخيص الحبسي القبائلي؟ وهل بوضع 

   لتشخيص الفرد القبائلي المصاب بالحبسة؟M.T.Aرائز  

 :الفرضيات -2

 لوحات تحمل صور األشياء الملموسة مستعملة 5افترض انه من خالل وضع  -

  .ميةفي البيئة القبائلية، يتم التمكن من معرفة درجة حساسية بند التس

يعتمد على معرفة القوانين لعلم النفس " الحساسية"التأكد من هذه الفرضية  -

  . التعميم-  . التقنين- . المصداقية–.      الحساسية-: القياسي

  :هدف البحث -3

إن الهدف من هذا العمل هو ضرورة معرفة كيف يتم التكفل النفسي العصبي 

  .زائرياللغوي الجيد للحبسيين بالميدان اإلكلينيكي الج

وذلك من خالل اإلشكالية التي ما فتئت أن شغلت بال أكثر من ممارس حينما 

يتلفون الصعوبات في الكشف والتشخيص في لغة األم للمفحوصين البربريين والقبائليين 

على الخصوص، ضف إلى ذلك مشكل أحادية، إزدواجية أو تعدد اللغة لدى المفحوص 

نة في األبحاث المتناولة الموجهة لميدان الحسبة وذلك الواحد، وبمحاولة اإلسهام ولو بلب

  . أكثر فعالية واألنسب لالستعمالM.T.Aبالعمل على جعل رائز 



ويهدف اختيار بند التسمية ألنه من البنود األحرى ليس صدفة وإنما هو أمر 

مستهدف فحسب ما الحظته الطالبتان في تربصهما وما تعلمتاه أن بند التسمية يستعمل 

 تشخيص وإعادة التربية لجميع أنواع الحبسة كما أن التسمية تؤثر على جميع في

  .الكفاءات التعبيرية

، وهذا البند مناسب في إعادة "التذكر"وإن الهدف النظري الختيار بند التسمية هو

التربية بحكم أنه يؤثر على جميع الكفاءات التعبيرية وبالتالي يعتبر كأهم حافز يمكن 

  .تح نافذة عالجية واالنطالق منها إلعادة التربيةالفاحص من ف

  :تقديم العمل وكيفية إنجازه -4

 M.T.A كما سلف الذكر أن هذا العمل يكمن في تكييف بند التسمية لرائز

الخاص بتشخيص الحسية في الميدان اإلكلينيكي الجزائري على الواقع الثقافي اللساني 

 لوحات كل واحدة منها تحمل 5ا الطلبة وضع االجتماعي القبائلي ولكي يتحقق هذا ارتأت

 صور ألشياء ملموسة مراعين في ذلك المعايير المعمول بها في ميدان التكييف وكان 6

وضع اللوحات مغايرا لما ألفناه في الروائز بحيث أن الصور كانت تأتي على انفراد أي 

  .لتعيينأنه كل لوحة تتضمن صورة واحدة في بند التسمية والذكر والفهم وا

  : صور وتجتمع فيها المقاييس األربعة التالية6كل لوحة تتضمن 

  .Déstracteur phonologiqueالمقياس الفونولوجي  -

 .Déstracteur morphologique" الشكل"المقياس المورفولوجي  -

 .Déstracteur sémantiqueالمقياس المعنوي  -

 .Déstracteur arbitraireالمقياس االعتباطي  -

يكون أي التباس يعيق إجابة المفحوصين وضعت الطالبتان طريقة ولكي ال 

أخرى للقيام أو لتمرير الرائز، ذلك بوضع لوحات ال تحمل أي صورة وإنما تكشف عن 

هكذا يكون الوفاء لطريقة تمرير " الحاملة للصورة"صورة واحدة من اللوحات األصلية 

  . أن تحمل شيء واحد ملموسرائز التسمية المؤكدة من طرف المختصين على الصورة

  :مكان إجراء البحث -5



تم إجراء الرائز بمصلحة إعادة التأهيل الوظيفي بالمستشفى المركزي للجيش 

 سنة 48بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك على حالة قبائلية، بالغ من العمر 

ل تعرضت الحالة لصدمة وعائية دماغية، ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم تسببت في شل

هذه الحالة أب ألربعة أطفال، متعلم، ترعرع في بيئة " الخرس"نصفي وفقدان اللغة 

  .قبائلية ثم استقر بالجزائر العاصمة

اللغة المكتوبة لهذه الحالة هي العربية الفصحى، أما اللغة الشفوية فهي كل من 

  .والعربية الدارجة" القبائلية"لغة األم 

  .إذن فهذه الحالة متعددة اللغات

  

  :تقنية تمرير رائز التسمية -6

تم تمرير الرائز بعد استنطاق الحالة الذي كان في الحصة الثالثة تمت االستعانة 

  :في ذلك

 ألنه حسب تفسير النظرية المعرفية Chronomètreبعداد لقياس الوقت  -

  .السلوكية فإن الحبسي يفتقد التحكم في الزمان والمكان

، األمر الذي يسهل عملية Dictaphoneتمت االستعانة أيضا بجهاز تسجيل  -

 .النسخ بطريقة سليمة

 حالة عادية بنفس األدوات والتقنية قصد القيام 15وتم تمرير الرائز على 

بالجانب الثاني للعمل وهو التقنين والتعيير، وباإلضافة إلى هذا فإن عينة الحاالت 

ومن " "جامعيين" "علمينغير مت"العادية تشتمل على فئة الراشدين من مختلف المستويات 

 .أي هي عينة عشوائية" جنس الذكور واإلناث

 

 

 

  



  : التعليمة-

   su  āŌ[أو "  C’est quoi çaما هذا؟ : "كانت تعليمة تطبيق بند التسمية كاآلتي

  : مرتينالرائزوقد تم تمرير 

بتغطية الصور الخمسة والكشف عن السادسة، التي نريد :  المرة األولى-

  .اختبارهاتمريرها أو 

بالكشف عن جميع الصور في اللوحة الواحدة وعددها ستة :  المرة الثانية-

  .ويطلب من المفحوص تسمية واحدة من الصور التي نريدها

ما هي درجة : ومن خالل هذه الطريقة لتمرير الرائز تتم اإلجابة عن سؤال هو

  اإلصابة التي يعاني منها الحبسي؟

توصل إلى وضع بروتوكول تصنيفي ألنواع وهذا يستوجب دراسة معمقة لل

ودرجات اإلصابات لدى الحبسيين، كما هو الشأن في اضطرابات الصمم، وما تم 

التوصل إليه من خالل الحالة التي طبق عليها الرائز هو أن هذه الحالة قامت بأخطاء 

  .في كلتا الطريقتين أي المرتين األولى خاصة بالتغطية والثانية الخاصة بالكشف

  

  " لوحات5 ": على الحالة المرضيةالرائزعرض نتائج تطبيق  -7

  :تحليل المدونات الموجودة في اللوحة األولى) 1

تعرف المفحوص على الصور وأشار إلى الباب لكنه عندما : في المدونة األولى

بحرف ذو لقي نطعي حسي ] 0[نطق بالكلمة قام بتعويض الحرف بين الثنايا التسريبي 

  ].t[انفجاري 

تم التعرف على الصورة حيث قدم لنا مرادفا آخًرا باإلضافة : في المدونة الثانية

  .إلى تعويض الحرف الذولقي النطعي

  .مع االحتفاظ بالنغمة] u[وهو حرف حنجري انفجاري ] l[الهوائي 

  .تمكن المفحوص من عملية التحليل دون الحوصلة: في المدونة الثالثة

  .مفحوص بحذف الحرف الذولقي النطعي المجهور قام ال: في المدونة الرابعة



بالحرف الشفوي ] b[تعويض الحرف الشفوي التسريبي ] r[االرتجاجي 

  ].b[االنفجاري 

تم التعرف على الصورة وقام بتعويض الحرف الشجري : في المدونة الخامسة

  ].g[بالحرف الشجري االنفجاري ] j[اإلنسيابي 

  .مفحوص شبه جملةقدم لنا ال: في المدونة السادسة

  :تحليل نتائج المدونات الموجودة في اللوحة الثانية) 2

في المدونة األولى نالحظ حذف الحرف األول من أجل تسهيل النطق لمجموعة 

  .الصامتات المكونة للمقطع

  .قام المفحوص بتسمية الكلمة باللغة الدارجة ثم بالقبائلية: في المدونة الثانية

  .المفحوص يذكرنا بصعوبة التكييف: في المدونة الثالثة

لقد قدم المفحوص إجابته محافظًا على المجال المعنوي : في المدونة الرابعة

  .بحيث أعطى برافازيا

  .كان التعرف سريع مع نطق سليم: في المدونة الخامسة والسادسة

  

  

  :تحليل نتائج المدونات الموجودة في اللوحة الثالثة) 3

] o[لمفحوص بتعويض الحرف بين الثنايا التسريبي دونة األولى قام افي الم

تعويض ] b[باالنفجارية ] b[، تعويض الشفوية الهوائية ]t[بحرف ذولقي نطعي حسي 

  ].k[باالنفجاري ] k[الحرف الشجري الهوائي 

، تبين لنا أنه بالرغم من عملية التحليل قديما] //zī:k[في المدونة الثانية إن كلمة 

فحوص لم يتوصل إلى عملية الحوصلة أي عدم التفريق بين الكلمتين التي قام بها الم

  ".مصباح غازي ومصباح كهربائي"

  .في المدونة الثالثة كان التعرف إيجابيا مع نطق صحيح



في المدونة الرابعة وعالوة على التعرف والنطق الصحيح أضاف المفحوص 

افة إلى وجود اضطراب حيث أقام عالقة بين الصورة وقريته وباإلض" بجاية"كلمة 

  .نحوي صرفي بارز

] o[في المدونة الخامسة قام المفحوص بتعويض الحرف بين الثنايا التسريبي 

  ].t[بحرف ذولقي نطعي حبسي 

  .في المدونة السادسة نفس مالحظة المدونة الثانية

  :تحليل المدونات الموجودة في اللوحة الرابعة) 4

لصورة ربما هذا راجع إلى الرسم الذي لم المدونة األولى لم يتعرف على افي 

  .يكن واضح

  .في المدونة الثانية التعرف كان إيجابي مع نطق صحيح

  .في المدونة الثالثة والرابعة استعمل المفحوص بعض اإلشارات عوض النطق

  .في المدونة الخامسة التعرف كان إيجابي مع نطق صحيح

دما نطق بالكلمة قام بتعويض في المدونة السادسة كان التعرف سريع لكن عن

  ].a[عوضها بالمصوتة ] u[المصوتة 

  :تحليل المدونات الموجودة في اللوحة الخامسة) 5

في المدونة األولى وجود اضطراب نحوي بارز، حيث أنه عوض أن يقول في 

  ".الشتاء، البرد"الشتاء يكون البرد قام المفحوص بتقليص الجملة إلى كلمتين 

وحذف ] o[لوحظ أن هناك حذف للحرف بين الثنايا التسريبي : نيةفي المدونة الثا

  ].M[وعوضت بالحرف الحنجري االنفجاري ] ع[للحرف الحلقي 

لوحظ أن هناك سرعة في التعرف على الصورة مع نطق : في المدونة الثالثة

  .صحيح وسليم

وع في المدونة الرابعة كان النطق والتعرف سليمين واإلضافة كانت تعود للتن

  .اللغوي



لوحظ أن المفحوص نجح في التفريق بين الحذاء الخاص : في المدونة الخامسة

  .بالمرأة والحذاء الخاص بالرجل

في المدونة السادسة كانت عبارة عن برافازيا، حيث أن المفحوص احتفظ 

نلبس "بالمجال المعنوي لكن لم يتمكن من إيجاد الكلمات المناسبة إلعطاء جملة مفيدة 

  ".از عندما نبردالقف

  : نتائج حاالت العينة العادية-8

 شخصا من جميع المستويات وكلهم كانوا 15عينة الحاالت العادية كان عددها 

راشدين، فيما يخص التوقيت أخذ بمعدل التعرف على الصور، وتجدر اإلشارة إلى أنه 

للوحة  شخصا تم تعرفهم على جميع الصور ما عدا الصورة األولى في ا15من بين 

الرابعة التي اعتبرت فراشة عوض ذبابة، وذلك من طرف شخصين، لذا فالنسبة 

  . وقد يمكن إرجاع ذلك إلى الرسم غير الواضح%96.66المئوية للتعرف هي 

وقد تم وضع جداول لمقارنة النتائج المتحصل عليها لكل لوحة على حدا وبعد 

الة المرضية عن طريق رسم تخطيطي ذلك تمثيل النتيجة لكل حالة عادية بمقارنتها بالح

  .بياني

  :تحليل الجداول المقارنة للحالة المرضية بالحاالت العادية -9

مالحظة األساسية التي تم إعطاءها تدور حول عامل الزمن، ألن التوقيت إن ال

الذي استغرقته الحالة المرضية كان طويال جًدا في عملية ذكر الصور عكس التعرف 

لديه سرعة فائقة، باإلضافة إلى ذلك كان المفحوص يستعمل إشارات عليها حيث كانت 

وبالرغم من ذلك فهو كان يستغرق وقتا ". انتظروا لقد تعرفت على الصورة"قصد القول 

طويال وهذا يعني أن المفحوص قام بعملية التحليل أي التعرف على الصورة دون القيام 

  ".أي الذّكر في الزمن المناسب"بحوصلة 

  :بالنسبة لنسب التعرف فهي كالتاليأما 

  .%96.66 الحاالت العادية -  .%80=  الحالة المرضية -

)2005- 2004إباون نسيمة وزروق سمية، (  



  : ملخص الدراسة-10

 M.T.Aهذه الدراسة تتمحور حول محاولة تكييف بند التسمية من رائز 

لمهيأة، حيث لتشخيص الحبسي القبائلي، وقد وضعت فيها مجموعة من اللوحات ا

مررت هذه اللوحات على حالة مرضية واحدة قصد التأكد من حساسيتها وهو القانون 

 حالة 15تم ذلك بعد تمرير اللوحات على . الوحيد المعتمد عليه بالتناول في هذا البحث

  .عادية وذلك بغية التحقق من صحة استعمالها الوظيفي في تشخيص الحبسي القبائلي

 هذه اللوحات في بند التعيين باإلضافة إلى استعمالها في بند بحيث يمكن استعمال

التسمية لكن االختالف يكمن في طريقة التمرير باإلضافة لهذا فإن طريقة التنقيط 

 M.T.Aوالتحليل المعتمدة تختلف عن طريقة التنقيط والتحليل المعتمد عليها في رائز 

  .يانية لكل صورة ثم لكل لوحةوهذا لتوضيح أكثر هدف باإلضافة إلدراج رسومات ب

  

 تم استخراج من هذه الدراسة كيفية تغيير التعليمة واألهمية التي تؤديها :تعليقال

في عملية التكييف للرائز، والتي استعملناها في االختبار الفرعي الثاني الخاص 

  . بالمفردات

  

VI- 2006 ـ 2005( لعريبي نورية دراسة:(  

تناول  " سنة23-18"طقية لدى األصم الناطق بالقبائلية الميكانيزمات الن: بعنوان 

خالل تكيف وتقنين رائز النطق للدكتورة نصيرة زالل على اللهجة القبائلية لساني من 

 كانت هذه الدراسة تحت إشراف لنيل شهادة الماجستير في علم النفس األرطوفوني

  .2006-2005الدكتورة إبراهيمي سعيدة عام 

سة بتكييف وتقنين رائز النطق بالعربية الدراجة للدكتورة واهتمت هذه الدرا

نصيرة زالل، على اللهجة القبائلية، والغرض من هذا توفير أداة الفحص العلمية التي 

تسمح بالكشف عن المظاهر التشخيصية لالضطراب النطقي لدى الناطق بالقبائلية بصفة 

  .موضوعية دقيقة



يزمات النطقية لدى الصم الناطقين بالقبائلية وهدف هذه الدراسة هو تحديد الميكان

  .ومقارنتها بنظيرتها في العربية الدارجة

  :حتوى البحث م-1

  :البحث على جانبين؛ جانب نظري وجانب تطبيقياشتمل هذا 

احتوى الجانب النظري على فصلين؛ الفصل األول يضم الصمم ومختلف 

ألذان ووظائفها، التجهيز لدى الطفل تعاريفه وتصنيفاته، وأسبابه، تشريح فيزيولوجية ا

  .األصم

أما الفصل الثاني؛ فاشتمل على عرض مفصل للهجة القبائلية، وبنية النظام 

  .الصوتي القبائلي وقواعد اللهجة القبائلية

الصمم : أما الجانب التطبيقي، فنجده ينسم إلى فصلين يضم الفصل األول ما يلي

 ونجد في هذا الفصل المنهجية ية،  التناول اإلكلينيكلدى الصم الناطقين باللهجة القبائلي

  .المفصلة للبحث مكان إجراء البحث

    أما الفصل الرابع فيشتمل على التناول التجريبي للصمم، أداة الفحص وتكييفها 

وتقنينها على مجموعة البحث المنتقاة وملفاتها اإلكلينيكية، التكييف والتقنين من خالل 

 الحصول عليها عند تطبيق الرائز النطقي للهجة القبائلية على أربع المدونات التي تم

حاالت مصابة بالصمم، باإلضافة إلى نمط تحليلي لساني محض يحتوي على مستوى 

خاص      بالتحليل الكيفي لالضطرابات النطقية ومستوى ثاني خاص بالتحليل الكمي 

  .لها، وفي األخير االستنتاج العام والخاتمة

  :شكالية المطروح في دراسة الميكانيزمات النطقية لدى األصم الناطق بالقبائليةاإل - 2

  :مصداقية العلمية ألدوات الكشف العيادي، وصيغت األسئلة التاليةتمثل في ال

هل يمكن تكييف وتقنين اختبار النطق للدكتورة نصيرة زالل باللغة العربية  -

 .الدارجة على اللهجة القبائلية؟

خالله استخالص الميكانيزمات النطقية وتصنيفها لدى فئة من الصم هل يمكن من  -

 .الناطقين بالقبائلية؟



  : الفرضيات المطروحة-3

  :ما يليتمثلت في

 التعرف على خصائص النظام الصوتي والصوتمي للقبائلية بتكييف رائز يسمح -

 .النطق بالدارجة على هذه األخيرة وتقنينه

لصم الناطقين بالقبائلية يؤدي إلى التشخيص الدقيق تطبيق هذه األداة على فئة من ا -

 .للميكانيزمات النطقية لديها وتصنيفها

  :  مكان إجراء البحث-4

  :تم إجراء البحث أوال في

مدرسة صغار الصم بالجزائر الوسطى، حيث وجدت فيها حالة واحدة فقط ألن 

وزعين على  سنة وهم م19 إلى 6هذه المدرسة تضم تالميذ تتراوح أعمارهم من 

من مرحلة التنطيق إلى السنة السادسة أساسي، ويوجد قسم خاص : األقسام التالية

بالتكوين باإلضافة إلى كل تلك األقسام توجد ورشتان األولى خاصة بالخياطة والثانية 

  .خاصة بالرسم

عملية التدريس في هذه المدرسة هي نفسها التي يتبعها األطفال العاديين سمعيا 

 يعانون أي مشاكل تستعمل نفس الوسائل البيداغوجية وتوجد أيضا أجهزة الذين ال

" Suvag"سمعية تعد أساسية للتكفل الجيد والسليم بهؤالء األطفال من هذه الوسائل 

أما الحاالت الثالثة الباقية " Les Prothèses auditives"باإلضافة إلى السماعات الفردية 

  . ال تتابع دراستهافقد تم العمل معها بالمنزل ألنها

  : عينة البحث-5

لم تخضع العينة لعامل الجنس بل فقط عامل السن، ألن هذا الرائز ال يطبق على 

 سنوات، باإلضافة إلى نقطة هامة تتمثل في كون اللهجة القبائلية 6الحاالت أقل من 

اللغة األم والمستعملة من طرف الحاالت األربعة، والمستوى المعيشي كان فوق 

 .متوسط ألفراد العينة جميعهمال

  



  المستوى التعليمي للحالة  درجة الصمم  الجنس  السن  الحالة

  السنة الخامسة أساسي  صمم عميق  ذكر   سنة18  م- ف

  السنة الثالثة أساسي  صمم حاد  أنثى   سنة21  ذ-ل

  السنة السادسة أساسي  صمم متوسط  أنثى   سنة31  ل-ل

  ية ثانويالسنة الثان  صمم خفيف  أنثى   سنة28  س-ل

  

  : التقنية المستعملة-6

  :الرائز األصلي* 

إن التقنية التي قامت الطالبة لعربي نورية بتطبيقها وتكييفها في بحثها هذا هي 

الرائز النطقي الذي أنشئ من طرف الدكتورة نصيرة زالل، إذ يعتبر هذا الرائز من 

زائرية، إذ نجد معظم ضمن الروائز النطقية المستعملة في األوساط اإلكلينيكية الج

المختصين يعتمدون عليه في اختبار النطق لدى الحاالت المصابة بكل أنواع 

 بنود أساسية قامت الطالبة الباحثة بصياغتها في الجدول 3االضطرابات النطقية ويضم 

  :التالي

مجموع الحروف    الرابعالعمود  العمود الثالث  العمود الثاني  العمود األول
 المراد تقديمها

  للحالة
الحرف في أول 

  (Bubi)الكلمة 
الحرف في وسط 

 (nèbila)الكلمة 
الحرف في نهاية 

  (Bèb)الكلمة 
الحرف داخل الجملة 

(Bèbajbé al xobz) 
أثناء تطبيق الرائز النطقي، اعتمدت الباحثة لعربي نورية على جهاز التسجيل 

تجنب األخطاء الناتجة عن بهدف االلتقاط المباشر لالستجابات اللفظية بكل دقة حتى ت

إن فوائد "لويس كورمان :  منها لما يراهاالنسيان واالعتماد على الذاكرة وهذا إتباع

التسجيل عديدة منها تجنب التدوين الكتابي أمام الحالة، وتعتبر من العوامل المساعدة 

على خلق جو الثقة بين الفاحص والمفحوص مما يعطي للرائز هيئة محاورة عادية 

إلضافة إلى أن التسجيل يساعدنا على تدوين كل ما يتلفظه الطفل كما جاء بكل دقة، با

  ".السيما فلتات اللسان والتردد

(Zellal Wacira,  1984, P 117) 



تقول الباحثة لعربي نورية أنها كانت تأخذ  ،أما الظروف التي طبق فيها الرائز

 البنود في اليوم الواحد وهذا كل حالة على حدى وتطبق عليها الرائز، وتكتفي ببعض

  .نظًرا لطول الرائز ولتجنب الملل والشعور باإلرهاق مما يؤثر سلبا على النتائج

رائز، حيث قامت بتكييف الرائز األصلي على وقامت الباحثة بتكييف قبلي لل

  :اللهجة القبائلية واتبعت الخطوات التالية

هجة القبائلية، أي كل الحاالت  فيما يخص التكييف فقد قامت بتكييفه على الل-

المأخوذة تتكلم اللهجة القبائلية والتي تعتبر اللغة األم عندهم ولكي تتمكن من توجيه 

  .محاولتها في التكييف قامت بإتباع كل خطوات الرائز األصلي

 البحث عن كل الحروف الموجودة في النظام الصوتي القبائلي وتصنيفها -

  .يوترتيبها حسب الجهاز النطق

 البحث عن الكلمات التي تجد فيها هذه الحروف المصنفة في النظام الصوتي -

  . القبائلي

  . وفي األخير قامت بتصنيف كل هذه الكلمات-

  :والنتائج التي تحصلت عليها في هذه المرحلة من العمل فهي كالتالي

 عند تطبيق هذا الرائز الشبه مكيف على عينة من الصم تتكون من أربع -

 سنة الحظت أن كل الحاالت تعاني من 32- 18ت تتراوح أعمارهم من حاال

اضطرابات نطقية مختلفة من حيث الصفة والمخرج وكلها تعتمد على القراءة الشفهية 

في نطقها للحروف والكلمات التي يطلب منها إعادتها، وهناك نسبة مرتفعة من 

  .االحتفاظ عند هاته الحاالت

 على فئة من الناطقين بالقبائلية إذ تسمح النتائج  تقنين الرائز الشبه مكيف-

تقنين األداة وهذا لكي ينظر في صدقها : المتحصل عليها في مرحلة شبه التكيف بـ

وثباتها حتى يصلح تطبيقها على الحاالت من أجل الكشف العيادي عن الميكانيزمات 

ن بالقبائلية وتجدر النطقية في الصمم العميق، الحاد، المتوسط، الضعيف، لدى الناطقي

 شخص 600اإلشارة إلى أن عملية التقنين أجريت على عينة من األسوياء متكونة من 

  . من كال الجنسين32-18ناطقين بالقبائلية تتراوح أعمارهم بين 



  :األساليب اإلحصائية المستعملة في هذه الدراسة -7

ات في مركز  معالجة البيانSPSSباستعمال الحاسوب عن طريق تطبيق برنامج 

المعلومات والحاسوب بجامعة الجزائر مخبر علوم اللغة واالتصال وتم تناول النتائج 

: المحصل عليها بتحويلها من الكيف إلى الكم، ثم القيام بالمعالجة اإلحصائية كالتالي

  .المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون

  : ثبات الرائز-1- 7

 شخص بفاصل 600رائز الشبه المكيف على القبائلية على عينة من ثم تطبيق ال

وبعد إعادة " تطبيق وإعادة تطبيق" يوم من تاريخ تطبيق الرائز 15زمني مقدر بـ 

 لمعامل االرتباط ولقد Pearsonالتطبيق تم تعيين معامل الثبات باستخدام معادلة بيرسون 

 وفي نهاية 0.98 وفي وسط الكلمة  0.97كانت قيمة معامل الثبات في بداية الكلمة 

  . ومعامل الثبات هذا مرتفع0.98، داخل الجملة 0.98الكلمة 

  :تم تطبيق أنواع الصدق التالية: صدق الرائز -2- 7

 محكمين من 3 أو صدق المحتوى أو الظاهري، تم أخذ :صدق المحكمين* 

نفس وعلوم التربية أعضاء هيئة التدريس بجامعة التدريس بجامعة الجزائر قسم علم ال

 بالنسبة لبنود الرائز % 100واألرطوفونيا، وكانت نسبة التوافق فيما بينهم تصل إلى 

  .وهذا يدل على مدى صدقه

 يتم الحصول عليه بجذر معامل الثبات بالنسبة لكل البنود :الصدق الذاتي* 

  :فقيمة معامل الثبات في كل من الحاالت اآلتية كالتالي

97,097,0مة  في بداية الكل- =  

98,098,0 في وسط الكلمة - =  

98,098,0 في نهاية الكلمة - =  

98,098,0 في داخل الجملة - =  

لوحظ أن معامل الثبات جد مرتفع في كل الحاالت األربعة المبينة أعاله وهذا 

  .يعني أن الرائز صادق



  :إلحصائي التناول ا-3- 7

تم ذلك من خالل النتائج المتحصل عليها بتحويلها من صفتها الكيفية إلى الكمية 

  .SPSSثم المعالجة اإلحصائية باستعمال برنامج 

  : تحليل ومناقشة النتائج-8

دول معامالت االرتباط، لوحظ أن كل بنود الرائز في البداية، في من خالل ج

وردت بمعامالت مرتفعة أي أنه يوجد ارتباط الوسط، وفي النهاية، وداخل الجملة، 

موجب وقوي بين العوامل السابقة الذكر، وبين مستوى أداء الحاالت في الجانب 

 بين مستوى النطق 0.01النطقي، وقد وجد ارتباط دال وموجب عند مستوى الداللة 

ر مستقل قدر الحاالت لبنود الرائز باللهجة القبائلية كمتغير تابع وفي بداية الكلمة كمتغي

  .0,98هذا االرتباط بـ 

 بين مستوى نطق الحاالت 0.01وجود ارتباط قوي ودال عند مستوى الداللة 

لبنود الرائز باللهجة القبائلية كمتغير تابع، وفي نهاية الكلمة كمتغير مستقل قدر هذا 

  .0.98االرتباط بـ 

لرائز باللهجة  هناك ارتباط موجب وقوي بين مستوى الحاالت في النطق لبنود ا

  .0.98القبائلية كمتغير تابع وداخل الجملة كمتغير مستقل قدر هذا االرتباط بـ 

بعد الحصول على صدق وثبات الرائز يتم االنتقال إلى الفرضية الثانية من 

الدراسة وهي ما خصص لها الفصل الثاني من الجانب التطبيقي حول دراسة نتائج 

لى اللهجة القبائلية على حاالت مصابة بالصمم الناطقة تطبيق الرائز النطقي المكيف ع

  ".صمم عميق، حاد، متوسط، خفيف"باللهجة القبائلية 

وهذا من خالل التناول الكيفي لها، ثم التناول الكيفي الذي سوف يكون من خالل 

  .عرض هذه النتائج حالة بحالة

  .بائليةتصنيف الميكانيزمات النطقية لدى الصم الناطقين باللهجة الق

)2006-2005لعريبي نورية، (  

 



  : ملخص الدراسة-9

 بينت نتائج هذه الدراسة التي أجريت على الصم الناطقين باللهجة القبائلية 

وبتطبيق رائز النطق القبائلي أن األخطاء الصوتية نجدها في جميع الوضعيات في بداية 

الذين لديهم صمم عميق، الكلمة ووسطها ونهايتها، وذلك لدى جميع أفراد العينة أي 

حاد، متوسط، ضعيف، وذلك من خالل تطبيق تكييف وتقنين رائز النطق لـ نصيرة 

زالل على اللهجة القبائلية، وهذا بعد إثبات صدقه وثباته من خالل تطبيقه على فئة 

الصم الناطقين بهذه اللهجة ومن هنا تمت اإلجابة على الفرضية األولي، والتي تتمثل 

  .ة تكوين رائز للنطق في اللهجة القبائليةفي إمكاني

أما الفرضية الثانية فتتعلق بتحديد الميكانيزمات النطقية لدى الصم الناطقين 

باللهجة القبائلية، وعلى إثر تطبيق رائز النطق في اللغة فتمت اإلجابة عليها من خالل 

  :النتائج التالية

يث المخرج بالنسبة لكل سجلت أخطاء تتمثل في التقديم والتأخير هذا من ح -

فيما يخص الصفة هناك تغيير في الجهر والهمس، هناك تأثير . أنواع الصمم

لدرجة الصمم تؤثر على الجانب النطقي للصم وكل الحاالت تعتمد على القراءة 

  .الشفهية لفهم ما يتلفظ به اآلخرون

أعمارهم تم الكشف أن الميكانيزمات النطقية لدى األطفال الصم الذين تتراوح  -

 خصائص أساسية تتمثل في التعويض والحذف 3 يعانون من 12 و 8ما بين 

والقلب، كما توضح تعويض صوتمي للخلفيات األمامية بواسطة تغيير مخرج 

الحرف كالتقديم والتأخير وتغيير صفة الحرف كالجهر، الهمس، التسريب، 

ة للكلمة، البداية، الغنة، أما الحذف فيقع على الصوامت في كل الوضعيات الثالث

  .الوسط، النهاية

وتوصلت الدراسة في األخير إلى أن الميكانيزمات النطقية عند الصم الناطقين 

 سنة، تتمثل في التقديم 32 و 18بالقبائلية الراشدين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  .والتأخير اللذان يحتالن المرتبة األولى هذا من حيث المخرج



ل هذه الدراسة تم استنتاج ضرورة األخذ بعين اإلعتبار العامل  من خال:التعليق

 .والسن في عملية التكييف للرائز نظرا لما لهما من أهميةّ) اللغة أو اللهجة ( الثقافي 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



األعمال السابقة الجزائرية التي أجريت في مجال تكييف الروائز التعليق على :ثانيا 

  النفسية

  : على دراسة قدوري رابحتعليقل ا-1

       تم االستفادة من هذه الدراسة ضرورة تغيير اتجاه المسائل، وإعادة ترتيبها 

 .وإدخال بعض التعديالت عليها ، وضرورة تمديد الوقت المخصص لتطبيق الرائز

  : على دراسة حليت نسيمةتعليق ال-2

المنهجية المستخدمة من أجل تحديد       تم االستفادة من هذه الدراسة في اإلجراءات 

البنود التي يتم حذفها والتي يجب تعديل فقط، خاصة ضرورة التعرف على أهداف هذا 

الرائز بند ببند واستخراج خصائص وأساس كل بند، الحترام بعض المبادئ واألسس 

  :التي بني عليها الرائز منها

ند قدر اإلمكان إال عند عدم وجود في كل ب" األسئلة، والصور" االحتفاظ بعدد المثيرات 

  .بديل

 .االحتفاظ بنفس عدد الصور المشكلة لكل شكل

  .احترام األساس الذي بنيت عليه المحاور كالتعليمة

  : على دراسة بيزات عمرية زوجة سباعيتعليق ال-3

     تم االستفادة من هذه الدراسة أهمية تقديم التعليمات باللغة التي يفهما أفراد عينة 

  .البحث

  : على دراسة فرشيشي جاللتعليق ال-4

     من خالل هذه الدراسة تم تحديد الخطوات المنهجية التي تتبع إلنجاز هذا البحث، 

خاصة ضرورة إجراء دراسة استطالعية على عينة من المبحوثين قصد تحديد البنود 

عليمة، واتجاه التي يجب حذفها أو تعديلها، كما تأكدنا من ضرورة تغيير في صيغة الت

 .الرائز، وترتيب البنود وفقا لعامل الصعوبة المحلي

  : على دراسة إباون نسيمة و زروق سميةتعليق ال-5



      تم استخراج من هذه الدراسة كيفية تغيير التعليمة واألهمية التي تؤديها في عملية 

  . بالمفرداتالتكييف للرائز، والتي استعملناها في االختبار الفرعي الثاني الخاص

  : على دراسة لعريبي نوريةتعليق ال-6

   العامل الثقافيمن خالل هذه الدراسة تم استنتاج ضرورة األخذ بعين االعتبار      

   .والسن في عملية التكييف للرائز نظرا لما لهما من أهميةّ) اللغة أو اللهجة ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خالصة

الجزائريين مازلنا في بداية الطريق العلمي  على أننا نحن Zazzoلقد تحدث 

وهذا راجع للظروف التاريخية االستعمارية التي مر بها الشعب، وأيضا ألنه ليست لدينا 

نظريات خاصة بالذكاء أنشاها جزائريون وال حتى دراسات وبحوث تدعم فكرة بناء 

يجعل من وتصميم روائز جديدة وهذا كله راجع إلى كون العامل البشري المتخصص 

  .عملية بناء الروائز عمال مستحيال

 أيضا على أن قضاء سنوات عديدة من العمر في بناء رائز Zazzoوقد أكد 

يفترض على الشخص أوال كباحث أن تكون له نظرية جديدة في الذكاء اعتمد عليها في 

هذا من بناء الرائز، والتي أرى أنه من المفيد علميا تحويل مفاهيمها إلى أدوات للقياس 

جهة، أو أنني كمختص عيادي لم أكن مقتنًعا باألدوات القياسية المتوفرة من جهة 

  .أخرى

 فنحن كمهتمين نفسيين جزائريين ارتأينا أن نقوم Zazzoباإلضافة إلى آراء 

نظًرا ألنه رائزا خاصا بمجتمع غير مجتمعنا وال " النضج المدرسي"بتكيف هذا الرائز 

  .ال يكفينا بناء رائز مثله بإمكانياتنا المتواضعة وفي مدة قصيرةيمكننا تطبيقه كما هو و

فهذا الرائز هو حديث وليس قديم وهذا ما نركز عليه وهو محاولتنا تحاشي 

  .تكييف رائز مرت عليه العديد من السنين

وفي جانبنا التطبيقي سوف نعرض أهم المراحل التي مرت بها عملية تكييف رائز 

بعد اإلستفادة مما توصلت إليه خاصية المجتمع الجزائري، وذلك النضج المدرسي حسب 

  :هذا الدراسات، خاصة وأنها قدمت لهذا الدراسة ما يلي

  .ائزيقة التي يجب التعامل بها مع الرالطر* 

  .مختلف اإلشكاليات التي إنطلقت منها كل دراسة والفرضيات الموضوعة لها* 

  .ة البحث لكي توفي بأغراض البحثكيفية إختيار مجال الدراسة ومنه عين* 

طريقة المعالجة اإلحصائية للبيانات المحصل عليها وكيفية قياس مدى صدق * 

  .الفرضيات



   .ليها الدراسات من أجل مقارنتها بنتائج هذه الدراسةإ التي توصلت النتائج* 

  

  :المراجع والدراسات المعتمد عليها في هذا الفصل

I- المراجع العربية:  

 M.T.Aنسيمة، زروق سمية، محاولة تكييف بند التسمية من رائز إباون ) 1

لتشخيص الحبسي القبائلي، معهد علوم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، مذكرة 

  .2005-2004ليسانس في علم النفس األرطوفوني، 

بيزات عمرية زوجة سباعي، الصمم بالوسط اإلكلينيكي الجزائري، تناول ) 2

هاموني على البيئة الجزائرية، معهد علم . كييف وتعيير رائز فلساني من خالل ت

النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير في علم النفس 

  .2001-2000األرطوفوني، 

 B. Ducarne de Ribouحليت نسيمة، محاولة تعديل رائز األفازيا لـ ) 3

Caurt الثقافي الجزائرين باللغة العربية الدارجة ، المكيف على الوسط االجتماعي

لمنطقة الوسط، معهد علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزائر، رسالة 

  .2001-2000ماجستير في علم النفس العيادي، 

، معهد العلوم االجتماعية، جامعة 48.قدوري رابح، محاولة لتكييف الرائز د) 4

  .1981م دراسات معمقة، الجزائر، رسالة لنيل دبلو

 32-18لعريبي نورية، الميكانيزمات النطقية لدى األصم الناطق بالقبائلية، ) 5

سنة، تناول لساني من خالل تكييف وتقنين رائز النطق للدكتورة زالل نصيرة على 

  .2006-2005اللهجة القبائلية، رسالة ماجستير في علم النفس األرطوفوني، 

  على المجتمع الجزائري  3 كاتل للذكاء سلمرائزدة تكييف إعافرشيشي جالل، ) 6

، قسم علم النفس علوم " دراسة نموذجية على تالميذ ثانويات بالجزائر العاصمة" 

  .2001-2000رسالة ماجستير في علم النفس العيادي  التربية جامعة الجزائر،

  



II-  األجنبيةباللغة المراجع:  

1) Zellal Nacira, introduction à la phonétique Orthophonique 
Arab, préface du pr Abdelouahab Hassen, O-P-U, Alger, 1984. 

III- المراجع األجنبية:  
1) Jampolsky. P, La méthode des tests et la neuro psychiatrie 

infantile, rev neuro psychiat, infant, Paris, 1954. 
2) Moor. L, La pratique des tests mentaux en psychiatrie de 

l’enfant, Paris, Masson et cie, 3ed , 1973. 
3) Reuchlin. M, Les méthodes quantitatives en psychologie, 

Paris, P-U-F, 2ed ,1975. 
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:تمهيد  

يين، أولهما  علماء النفس في دراستهم دوما إلى الجمع بين محورين أساسيسعى

التراث النظري لموضوع الدراسة، وثانيهما المعطى الواقعي، ولما كانت الدراسة 

النظرية وحدها غير كافية للوصول إلى الكشف عن الحقائق المتعلقة بالموضوع 

المدروس، كان من الضروري القيام بالدراسة الميدانية التي تعتبر الوسيلة الهامة لجمع 

كما هي وليس كما يريد الباحث، وال يتسنى له ذلك إالّ بإتباع البيانات من الواقع، 

.طريقة منهجية واضحة المعالم توصله إلى الهدف المنشود طبقا لمشكلة البحث  

وعلى هذا األساس تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة عناصر أساسية يتم من خاللها 

الت الدراسة والمتمثلة التعرف على ميدان الدراسة، فخصص العنصر األول لتقديم مجا

في المجال الجغرافي والمجال البشري والمجال الزمني، أما العنصر الثاني فتم فيه 

تحديد عينة البحث وكيفية اختيارها، في حين خصص العنصر األخير من هذا الفصل 

لعرض خصائص عينة البحث، ويتم فيها عرض خصائص المجيبين عن بنود رائز 

ميذ السنة  التحضيرية قبل المدرسة و تالميذ السنة األولى النضج المدرسي وهم تال

.ابتدائي الذين أجريت عليهم الدراسة الميدانية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:  مجــاالت الدراســة-1  

: المجال المكاني- 1 - 1  

        يتمثل مجتمع البحث والمجال العام للدراسة االستطالعية و الدراسة الميدانية ، 

ة أخذنا  المدارس االبتدائية الموزعة على الجهة الشرقية للجزائر وفي هذه الدراس

 حيث قام المفتشان 42 و المقاطعة رقم 41العاصمة، وهذا على مستوى المقاطعة رقم 

. المسؤوالن عليهما بالتوقيع لنا بالموافقة  

    وقد أخذنا رخصة من متفشية التربية فيما يخص إجراء البحث الميداني في 

ل رفض إعطاءنا الموافقة ، لهذا اكتفينا بإجراء و  لكن المفتش المسؤ43ة رقمالمقاطع

. البحث الميداني في مقاطعتين فقط   

ابتدائية ،ستة  منها 14 هو 41     فعدد المدارس االبتدائية التي  ضمتها المقاطعة رقم

ات بباينام  موزعة على قرية الشراقة أخذنا منها ابتدائيتان ،وثمانية موزعة على الحمام

 مدارس ابتدائية موزعة 8 فتضم 42 مدارس ابتدائية، أما المقاطعة رقم4 أخذنا منها 

ابدائيات ،مع العلم أن كل مدرسة ابتدائية تضم 3على مركز  بلدية الشراقة فأخذنا منها 

.قسمان تحضيريان  

:  البشريمجالال - 2 - 1  

 41ائر العاصمة وهي المقاطعة رقم      يضم تالميذ المدارس االبتدائية في شرق الجز

: أخذنا منها المدارس الستة التالية  

)حمدي بن تمار،الكثبان، المنار، أول نوفمبر،غابة باينام، الحمامات الجديدة ،النجاح(   

:  فأخذنا منها المدارس الثالثة التالية42أما على مستوى المقاطعة رقم   

)عدانعيساوي عبد القادر،مولود معمري،فضيلة س(   

 

: مجال الزماني ال- 3 - 1  

يمكن تقسيم مجال الدراسة حسب كل جانب من الدراسة فالجانب النظري للبحث       

م، أما جانبه الميداني 2009م إلى غاية شهر أفريل 2008أنجز ابتداء من شهر مارس 



   10فتم تطبيق رائز النضج المدرسي في الدراسة االستطالعية في الفترة الممتدة بين 

.م وكان الهدف منها تحديد البنود التي يجب تكييفها2009من شهر جانفي  15  و   

أما توزيع رائز النضج المدرسي  المكيف إلجراء الدراسة الميدانية فكانت ابتداءا 

.م 2009 ماي 14  أفريل إلى غاية 25  من   

: العينة وكيفية اختيارها- 2  

ذ تم إختيارهم بطريقة عشوائية من بعض  تلمي300     عينة هذه الدراسة تضم 

 سنوات حيث كان اعتبار 7 و5المدارس التحضيرية في العاصمة تتراوح أعمارهم بين 

: سن أفراد العينة موزع على الفئات الثالثة التالية   

 أشهر أدرجنا هم تحت فئة خمس 6 سنوات و 5 أشهر حتى 7 سنوات و 4من _ 

 أشهر أدرجنا هم تحت فئة 6 سنوات و 6تى  أشهر ح7 سنوات و 5من _ . سنوات

 أشهر أدرجنا هم تحت 6 سنوات و 7 أشهر حتى 7 سنوات و 6من _ . ست سنوات

.وهم من أسر متفاوتة في ا لمستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي . فئة سبع سنوات  

:  منهج البحث-  3   

تتوفر في أية دراسة ومن         يعتبر المنهج من العناصر األساسية التي ينبغي أن 

ستخدمها عند دراستنا للظواهر االجتماعية، حيث يعتبر المنهج هو نالوسائل الهامة التي 

الطريقة التي يعتمدها الباحث في دراسته للمشكلة والكتشاف الحقيقة، وهو مجموعة من 

.القواعد التي يتم وضعها قصد الوصول إلى النتيجة  

        

يخلو أي بحث علمي من منهج الذي عن طريقه يصل ومن غير المعقول أن 

.الباحث إلى التحقق من صحة الفرضيات أو بطالنها  

 ولما كان المنهج الذي يتبعه أي باحث اجتماعي في دراسته ألي ظاهرة ال بد

وأن يرتبط بطبيعة الموضوع، فإنه من العسير اختيار منهج معين لدراسة ما، وانطالقا 

رضياته وأهدافه، فقد اعتمدنا في دراستنا لتكييف هذا الروائز من طبيعة الموضوع وف

على المنهج التجريبي الذي نعتمد فيه على الخطوات األساسية لبناء الرائز،السيما ما 



تقتضيه من طابع تجريبي، وسنركز في ذلك على ضمان الخصائص األساسية للرائز 

،وذلك لكي نضمن جانبي التقنين الصدق، الثبات، الموضوعية، التمييز، الشمولية: منها

.والتعيير ألداتنا  

  ومن الجدير بالذكر هنا اإلشارة إلى أن عملنا سيخضع لخطوات عديدة منها ما 

يتم على مستوى إعادة القراءة لمحتويات الرائز و صياغتها من جديد وفق ما يمكن أن 

ورة الجديدة نصل إليه من مالحظات ومن ثمة نمر إلى مستوى ثان، حيث سنخضع الص

المقترحة لتطبيقات ميدانية نتمكن من خاللها من الوصول للصورة الثانية للرائز في 

.طبيعته المكيفة على البيئة الجزائرية  

  كما قمنا باالستعانة ببعض مبادئ التحليل اإلحصائي أثناء تفريغ البيانات 

قديرية وواضحة، اإلحصائية واستخراج النسب المئوية بهدف إظهار النتائج بصورة ت

 .spssوذلك بفضل منظومة تحليل البيانات في العلوم اإلجتماعية 

 

: ـ أدوات جمع البيانات4  

:رائز النضج المدرسي عن  لمحة  - 1 – 4  

 سنوات، أما 7 إلى 5      العمر الزمني لألطفال الذين يطبق عليهم الرائز هو من

في نهاية المرحلة التحضيرية و ابتداء العمر المتعلق بتطبيقه فيجب أن يكونوا أطفاال 

. من سن الدخول إلى األقسام االبتدائية أي سنة أولى ابتدائي  

  : المدرسي النضج رائز هدف ـ 2 ـ 4

هذا الرائز يسمح بالتقدير والتقييم األولي لمستوى االستعدادات العقلية لألطفال 

 06ناحية العلمية عادة عند الدخول في صفوف الدراسة التحضيرية ، حيث أنه من ال

سنوات هو العمر المتفق عليه تجريبيا عند األطفال للدخول المدرسي بطريقة تكاد تكون 

أوتوماتيكية وهو السن الذي يمكن لألطفال فيه أن يحوزوا على رصيد ذهني وثقافي 

للمكتسبات األولية في المجال المدرسي، وهذه المكتسبات هي التي تمكنهم من التكيف 

. لمتطلبات المدرسية مع ا  



       من هنا فإن هناك معلمين تواجههم مشاكل حيث يصادفون أطفال لديهم مشاكل 

في بداية السنوات الدراسية األولى وهم يعلمون مدى صعوبة هذا الموقف عليهم ألنهم 

غير قادرين على إعطاء األحكام وغير واثقين من أن هؤالء األطفال لديهم إعاقات في 

جال من هنا لزم إيجاد معيار موثوق به لتقدير إذا كان الطفل أهل للدخول هذا الم

 للمدرسة أم ال؟ 

        ويدخل في الحياة المدرسية عدد ال بأس به من األطفال الذين ال يمتلكون النضج 

الالزم  للدراسة والمعايير المستخدمة لمعرفة هؤالء األطفال بعضها يتعرض للنقد بكثرة 

بعض األخرى بطريقة محدودة و االنتقاء المبكر لهؤالء األطفال يسمح على عكس ال

.بالكشف عن األطفال الذين يعانون منعدم النضج المدرسي  

        رائز النضج المدرسي يسمح حقيقة باالنتقاء المبكر والمختص النفسي والمعلم 

 وضع يمكنهما أن يشكال وبسرعة فكرة عن مستوى كل طفل وبكل دقة وأن يشخصا

.األطفال بتوزيعهم إلى مجموعات ممثلة لسنهم  

        رائز النضج المدرسي ليس مقياسا للذكاء بل هو يحمل داللة أو عالمة حول 

النمو أو التطور العقلي، هذه الداللة صالحة لمرحلة معينة وهي فترة السنة التحضيرية 

.ولسنة األولى ابتدائي  

: سي محتوى رائز النضج المدر- 3 -  4   

: روائز  فرعية هي ث يحتوى  الرائز على ثال  

إلى أي حد يمكن :  ويتمثل في تالرائز الفرعي ال؟أول  للفوارق أو الفرو قا -

 .إلغاء العنصر الذي ال ينتمي إلى المجموعة الممثلة أمامه

الرائز الفرعي الثاني للمعلومات والمفردات والذي يصنف لنا ثقافة الطفل  -

 .صفة شاملةوتطورها اللغوي ب

الرائز الفرعي الثالث للرموز والذي يجب على الطفل فيه أن يجمع رمزا  -

 .لصورة والتي تعطي مقياسا حقيقيا الستعداد المتعلم



( من طرف منشورات علم النفس التطبيقي 1671هذا الرائز  تم نشره في سنة  Ecpa .(

                                                                                      

                                                                          

(Manuel test de Maturité Scolaire,1971 ,p4p) 

تتكون كراسة  رائز النضج المدرسي الموجهة إلى التالميذ من  ثالثة روائز 

بار فرعي يتكون من مجموعة من البنود  فرعية  تقيس كل منها بعدا معينا و كل اخت

ونشير هنا إلى أننا في جداول النتائج للدراسة االستطالعية  والدراسة التجريبية قمنا 

: كالتالي 80 إلى البند 01بترقيم بنود من البند   

24 إلى البند 01من البند :  بند24رائز الفوارق، يتكون من : الرائز الفرعي األول-    

    .24 إلى 01اول الدراسة االستطالعية والدراسة الثانية من ترقيمه في جد

 01من البند :  بند32يتكون من , رائز المعلومات والمفردات: الرائز الفرعي الثاني-

. 56 إلى 24 ترقيمه في جداول الدراسة االستطالعية والدراسة الثانية من 32إلى البند    

 24 إلى البند 01من البند :  بند24كون من رائز الرموز، يت: الرائز الفرعي الثاني-

 . 80 إلى57ترقيمه في جداول الدراسة االستطالعية والدراسة الثانية من

( من طرف منشورات علم النفس التطبيقي 1671هذا الرائز  تم نشره في سنة  Ecpa .(

                                                                                      

                                                                          
     (Manuel test de Maturité Scolaire, 1971 , 

P4)                                                        

            
 

: طريقة تطبيق رائز النضج المدرسي النسخة األصلية- 4 - 4  

  :شروط تطبيقه 

 .اليطبق على أكثر من ثمانية أطفال وجماعيا -



 .تحضير الطاوالت يكون مسبقا -

 .  األقالم المستعملة هي أقالم رصاص وتكون مبرية جيدا -

اسم ولقب الطفل يكتب على كراسة الرائز سواء من طرف التلميذ أو من طرف  -

 .  المشرف على تطبيق الرائز

ه الرائز يتميز بالهدوء وأن تكون المراقبة ثابتة يشترط أن يكون الجو المطبق في -

 .ومن حين آلخر،أي عند الضرورة يقوم المطبق بتشجيع التالميذ

التطبيق يكون بند بعد بند في الرائزين الفرعيين األولين و يكون ذلك بخفة وكل  -

 . طفل يعمل لوحده

 

 

  :التعليمات الخاصة لتطبيق رائز النضج المدرسي 

  .يكون مسبقا على األطفالتوزيع الكراسات  -

سأخبركم بما : يؤمر كل طفل بأخذ كراسة الرائز وقلم رصاص،ويقول المطبق -

 .سنقوم بفعله

 .عندما توزع الكراسات ال يمنع التالميذ من فتحها -

تابعوا معي، سنقوم بأشياء مسلية لم تقوموا بها من قبل ، إنها : يقول المختص -

 لوا ما سأقوله لكم ،مفهوم؟تشبه اللعبة، لكن اسمعوني جيدا وافع

  .سنقوم معا باللعبة األولى -

 :تطبيق رائز النضج المدرسي 

رائز الفوارق:  تطبيق الرائز الفرعي األول -  



األمثلة الموجودة لتطبيق هذا الرائز الفرعي موضوعة على غالف الكراسة إذ يقول 

.الحظ  ماذا يوجد على غالف الكراسة: المطبق للتلميذ  

:األمثلة  

: مثال األولال  

هل ترى القط الصغير؟ ضع أصبعك عليه وانظر جيدا لألشياء : يقول المختص

الموجودة معا بجانب القط الصغير، لقد وضعنا أشياء تتواجد معا،لكن يوجد أيضا 

، الكرة، جيد .....كرة،إذن ما هو الشيء الذي ال يجب أن يتواجد مع الفناجين؟ هي

ع الفناجين إذن نضع خط تحت الكرة لكي نوضح بأنها جدا، الكرة ال يجب أن تتواجد م

. الشيء الذي ال يجب أن يتواجد مع الفناجين  

.إذا خذوا القلم وضعوا خط تحت الكرة  

.  يقوم المختص هنا بالمراقبة إذا كانت الخطوط واضحة أم ال-  

: المثال الثاني  

الموجود حسنا إذا، اآلن ضعوا أصابعكم على القلب الصغير : يقول المختص

على الجانب؟ توجد إجاصة،قط ،كرزة ،تفاحة وليمونة، ابحثوا عن  األشياء التي تتواجد 

، القط ، جيد، .....معا، حسنا ابحثوا عن الشيء الذي ال يمكنه التواجد معها ؟ هو

األشياء التي تتواجد معا هي الفواكه والقط ال يمكنه أن يتواجد معها ألنه ليس من 

ذا نفعل لنبين ذلك ؟ افعلوا ما يجب فعله؟ الفواكه ، إذا ما  

.  يقوم المختص  بمراقبة العمل ثم يقول جيد-  

: المثال الثالث  

ال يقول المختص أي شيء بل يتركهم يبحثون " حسن إذا اآلن:يقول المختص

:لوحدهم ثم يقول   

وا ضعوا أصابعكم على الشجرة الصغيرة،انظروا إلى األشياء الموجودة بجانبها؟ ابحث"

عن األشياء التي تكون معا،ما هو الشيء الذي ال يجب أن يكون معها؟ قوموا بوضع 

". إشارة على الصورة لكن ال تقولوا أي شيء؟ ينتظر المختص حتى ينته الجميع  



..... ما هوا لشيء الذي ال يجب أن يكون مع هذه األشياء؟:  "يقول المختص

بة والفرشاة ال يجب أن تكون معهم إذا نضع الفرشاة، جيد جدا، هذه أشياء تستعمل للكتا

".خط تحت الفرشاة  

:المثال الرابع  

حسن إذا، اآلن ضعوا أصابعكم على الدائرة،ابحثوا لوحدكم عن : يقول المختص

.الصورة التي ال يجب أن تكون مع هذه الصور؟ضعوا خط تحتها  

ا أردتم أن ويقول إذ. يقوم المختص بمراقبة و مالحظة إذا كانت الخطوط واضحة

.تضعوا خط كبير فال بأس بذلك بشرط أن يكون جميل  

يتأكد المختص بأن األطفال قد فهموا، وإذا استلزم األمر أن يعيد المثال فرديا فال بأس 

.بذلك  

:التطبيق  

:01البند   

نكمل اللعبة كل طفل لوحده،سنقوم بما قمنا به سابقا : يقول المختص لألطفال

الصفحة، ضعوا أصابعكم على القط الصغير؟ابحثوا عن الصور ،خذوا أقالمكم واقلبوا 

الي يمكنها أن تكون مع بعض وضعوا خط تحت الصورة التي ال يمكنها أن تكون مع 

. تلك الصور  

"  من حين آلخر يطلب المختص من األطفال عدم النظر إلى إجابات بعضهم البعض"

ند ويجب أن يتجنب طول مدة  ثانية لألطفال وهذا في كل ب15يترك المختص حوالي "

" تطبيق البند وبالتالي طول تطبيق الرائز الفرعي  

:02البند   

ضعوا أصابعكم على النجمة وابحثوا عن الصور التي يمكنها :  يقول المختص

أن تتواجد مع بعضها البعض، ضعوا خط تحت الصورة التي ال يجب أن تتواجد معهم؟ 

.جيد  



ندين يطلب المختص من التالميذ إتمام اللعبة بنفس بعد تطبيق هاذين الب: 01مالحظة

.الطريقة  

. ضعوا أصابعكم على السيارة-  

. ضعوا أصابعكم على الدائرة-  

. ضعوا أصابعكم على شجرة الصنوبر الصغيرة-  

. ضعوا أصابعكم على القلب-  

في أخر هذه الصفحة يعطي المختص لألطفال  وقت لالستراحة ويقول  : 02مالحظة 

.عجبكم هذا؟ اآلن سننتقل للصفحة الثانيةأ: لهم  

.يكمل بنفس الطريقة ويقدم لكل بند الرسم الذي يعتبر نقطة انطالق  : 03مالحظة   

اقلبوا الورقة سنكمل،يراقب : في نهاية الصفحة الثانية يقول المختص : 04مالحظة 

ية الصفحة المختص إذا كان جميع األطفال على الصفحة نفسها، وهكذا دواليك  حتى نها

ضعوا : الثالثة يطلب المختص االنتقال للصفحة الرابعة وفي نهايتها يقول المختص

.أقالمكم، ها هي اللعبة األولى قد انتهت سنستريح قليال وبعدها نقوم بلعبة أخرى  

رائز المعلومات والمفردات:  تطبيق الرائز الفرعي الثاني -  

وا الصفحة سوف نقوم باللعبة الثانية هي جيد اآلن خذوا أقالمكم واقلب: يقول المختص

.لعبة المعلومات والمفردات  

:األمثلة  

: المثال األول  

ضعوا أصابعكم على الوردة الصغيرة، هل ترون ماذا يوجد : يقول المختص

بجانبها، يوجد فيل،رجل،سيارة وهاتف، أصغوا إلي جيدا ، ضعوا خط كبير باألقالم 

.كم، ضعوا خط تحت الفيلالموجودة عندكم تحت ما سأقوله ل  

.يراقب المختص التالميذ ليتأكد إذا فهموا الطريقة أم ال  

 

 



 

 

 

 

: المثال الثاني  

اآلن ضعوا أصابعكم على الدائرة، الحظوا الصور الموجودة : يقول المختص

حذار، ضعوا خط بأقالمكم تحت الشيء الذي نجلس .....بجانبها، على ماذا نجلس؟ 

.عليه  

.عمل التالميذيراقب المختص   

.جيد جدا، نجلس على الكرسي إذا نضع خط اآلن تحت الكرسي: يقول المختص  

.إذا لم يعطي التالميذ إجابة يعيد المختص طرح السؤال: مالحظة  

:المثال الثالث  

اآلن ضعوا أصابعكم على القط الصغير في األسفل، الحظوا جيدا :يقول المختص

.شيء الذي نكتب بهالصور، بماذا نكتب؟ ضعوا خط تحت ال  

 جيد جدا سنكمل ويجب دائما االستماع جيدا لما سأقوله وضعوا خط  بالقلم  تحت ما 

 أقوله

:التطبيق  

: 01البند   

ضعوا أصابعكم في األعلى على البيت الصغير و الحظوا الصور الموجودة 

.بجانبه، أين الهوائي؟ ضعوا خط تحت الهوائي، جيد  

 

: 02البند   

على القلب و الحظوا الصور الموجودة بجانبه ، أين هو ضعوا أصابعكم 

.القارب؟ ضعوا خط القارب  

: 03البند   



ضعوا أصابعكم على شجرة الصنوبر ، أين السائل؟ ضعوا خط تحت الشيء 

.الذي يوجد فيه السائل  

: 04البند   

.ضعوا أصابعكم على المفتاح، أين العدد؟ ضعوا خط تحت العدد  

: 05البند   

عكم على النجمة، ما هو الشيء الذي ليس منعطف؟ ضعوا خط ضعوا أصاب

. تحته  

: 06البند   

ضعوا أصابعكم على القط الصغير؟ ضعوا خط تحت البطة التي تمشي وراء 

.القط ثم ضعوا خطا تحت البطة الثانية  

: 07البند   

ضعوا أصابعكم على القط الدائرة كيف هي األشجار في فصل الخريف ؟ ضعوا 

. شجرة التي تكون في فصل الخريفخطا تحت ال  

: 08البند   

ضعوا أصابعكم على الزهرة ما هو الشيء الذي ينبح ؟ضعوا خط تحت الشيء 

. جيد أعجبكم، حسن اآلن اقلبوا الصفحة سنكمل.... الذي ينبح،  

: 09البند   

ضعوا أصابعكم على الباخرة الصغيرة الموجودة في األعلى، لتحظوا الصور 

ها، ما هو الشيء الذي يرتد ويقفز؟ ضعوا خطا تحت الشيء الذي يمكنهالموجودة بجانب  

.أن يرتد ويقفز  

: 10البند   

ضعوا أصابعكم على القلب هل يوجد شيء يسبب الوخز؟ ضعوا خطا تحت 

.الشيء الذي يسبب الوخز  

: 11البند   



ضعوا أصابعكم على شجرة الصنوبر، هل يوجد شخص يقوم بالتعليم؟ ضعوا 

.شخص الذي يقوم بالتعليم خطا تحت ال  

: 12البند   

ضعوا أصابعكم على المفتاح، أين هي الفتاة الصغيرة وسط طفلين؟ ضعوا خطا 

.تحت الفتاة الصغيرة الموجودة وسط طفلين   

: 13البند   

ضعوا أصابعكم على النجمة، ما هو الشيء الذي يعمل بالبطارية؟ ضعوا خطا 

.تحت الشيء الذي يعمل بالبطارية  

: 14ند الب  

ضعوا أصابعكم على القط الصغير، ما هو الشيء الذي يمكنه احتواء عدة أشياء؟ 

.ضعوا خطا تحت هذا الشيء الطي يمكنه احتواء عدة أشياء  

: 15البند   

ضعوا أصابعكم على الدائرة، من الذي يمكنه المشي؟ ضعوا خطا تحت الشيء 

.الذي يمكنه المشي   

: 16البند   

لزهرة الصغيرة، أين هو أكبر عدد من المكعبات؟ضعوا أصابعكم على ا  

. ضعوا خطا تحت أكبر عدد من المكعبات  

: 17البند   

ضعوا أصابعكم على البالون الصغير في األعلى، أين المشروب؟ ضعوا خطا 

.تحت المشروب   

: 18البند   

.ضعوا أصابعكم على القلب، أين الحشرة؟ ضعوا خطا تحت الحشرة  

: 19البند   



ابعكم على شجرة الصنوبر، ماذا نستعمل لنعرف إذا كانت لدى الفرد ضعوا أص

درجة حرارة منخفضة ؟ ضعوا خطا تحت هذا الشيء الذي يدلنا على درجة الحرارة 

. المنخفضة لدى الفرد  

: 20البند   

 ضعوا أصابعكم على المفتاح، ما هو الشيء الذي يمكنه أن يصير فراشة؟ 

. يمكنه أن يصير فراشةضعوا خطا تحت هذا الشيء الذي  

 

 

: 21البند   

ضعوا أصابعكم على النجمة، هناك شيء حاد، ما هو هذا الشيء الحاد؟ ضعوا 

.خطا تحته  

: 22البند   

ضعوا أصابعكم على القط، ماهي األداة التي نستعملها للقلي ؟ ضعوا خطا تحت 

.األداة التي نستعملها للقلي  

: 23البند   

، من الحيوان الذي لديه أنف طويل ؟ ضعوا خطا ضعوا أصابعكم على الدائرة

.تحت الحيوان الذي لديه أنف طويال  

: 24البند   

ضعوا أصابعكم على الزهرة، حددوا كومة الصحون ؟ ضعوا خطا تحت كومة 

.الصحون  

: 25البند   

ضعوا أصابعكم على السيارة الصغيرة في األعلى، ما هو الشيء الذي يمكنه 

. خطا تحت الشيء الذي يمكنه أن يصير تفاح ألن يصير تفاح ؟ ضعوا  

: 26البند   



ضعوا أصابعكم على القلب ماذا يصبح العجل عندما يكبر؟ ضعوا خطا تحت 

.العجل عندما يكبر  

: 27البند   

ضعوا أصابعكم على شجرة الصنوبر، ماذا نصنع بالطحين؟ ضعوا خطا تحت 

.الشيء الذي يصنع من الطحين   

: 28البند   

عكم على المفتاح، ما هي الفاكهة التي تعطيها شجرة الكروم؟ضعوا ضعوا أصاب

.خطا تحت الفاكهة التي تعطيها شجرة الكروم  

: 29البند   

ضعوا أصابعكم على النجمة ، ما هو الشيء الذي يموء؟ ضعوا خطا تحت هذا 

.الشيء الذي يموء  

: 30البند   

لتي تمشي وراء ضعوا أصابعكم على القط الصغير؟ ضعوا خطا تحت البطة ا

.القط ثم ضعوا خط تحت البطة الثانية  

: 31البند   

ضعوا أصابعكم على الدائرة، أين الكرة الثالثة بعد الدائرة؟ ضعوا خطا تحت 

.الكرة الثالثة بعد الدائرة  

: 32البند   

 ضعوا أصابعكم على الزهرة ما هو الشيء الذي ال يظهر في الليل؟

.يظهر في الليلضعوا خطا تحت الشيء الذي ال     

.حسن إذا هذه نهاية اللعبة الثانية: يقول المختص  

 

يترك المختص األطفال يرتاحوا لبعض الوقت قبل القيام بالرائز الفرعي : مالحظة

.الثالث  



رائز الرموز:  تطبيق الرائز الفرعي الثالث -  

:يقوم المختص بإعطاء التوجيهات بطريقة صارمة إذ يقول  

خرى هل الحظتموها؟انتبهوا هذه لعبة أ  

  هذه تفاحـة  ــــــــــــــــــــــــــــ إنها مع القلب-

 هذه ليمونة ـــــــــــــــــــــــــ إنها مع الدائرة -

 الصغيرة

 هذه إجاصة ـــــــــــــــــــــــــــــ إنها مع -

 المربع 

 هذه كرزة   ـــــــــــــــــــــــــــــ إنها مع -

 النجمة

:مثلةاأل  

:المثال األول  

انظروا إلى األسفل ، هناك إجاصة لكنها موجودة لوحدها، : يقول المختص

ضعوا أصابعكم فوقها ، توجد بجانبها نجمة ودائرة صغيرة ومربع وقلب، الحظوا أننا 

 وضعنا خط على المربع لماذا؟

 نبين أن ألنه في المثال المبين في األعلى نجد أن المربع موجود مع اإلجاصة ولكي

.المربع يتواجد مع اإلجاصة وضعنا خط على المربع   

:المثال الثاني   

اآلن ضعوا أصابعكم على التفاحة، التفاحة موجودة لوحدها وفي : يقول المختص

، القلب، جيد إذا بجانب ........المثال المبين في األعلى نجد أن التفاحة موجودة مع

، القلب، جيد جدا لنبين أن القلب ......ىالتفاحة الموجودة لوحدها وضعنا خط عل

.يتواجد مع التفاحة وضعنا خط على القلب  

:المثال الثالث  

اآلن ضعوا أصابعكم على الليمونة، الليمونة موجودة لوحدها : يقول المختص

، الدائرة الصغيرة، ........وفي المثال المبين في األعلى نجد أن الليمونة موجودة مع



،  الدائرة الصغيرة، ......جد مع الليمونة؟  إذا ضعوا خطا علىجيد ما الذي يتوا

"يقوم المختص بمراقبة العمل."جيد  

:المثال الرابع  

اآلن ضعوا أصابعكم على حبة الكرز، حبة الكرز موجودة : يقول المختص

، ما الذي ........لوحدها وفي المثال المبين في األعلى نجد أن حبة الكرز موجودة مع

، قوموا بإنجاز الخط، جيد، ......ع حبة الكرز؟ النجمة، إذا سنضع خطا علييتواجد م

.ضعوا أقالمكم  

:التطبيق  

ستكملون العمل لوحدكم و الحظوا جيدا الصور الموجودة : يقول المختص

.لوحدها  

 

:المدرسي النضج رائز تصحيح  ـ طريقة5 ـ 4   

خاطئة ونضع تعطى نقطة واحدة على اإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة ال

.   في حالة امتناع الطفل عن الجواب xعالمة  

النقطة الخام لكل من الروائز الفرعية هي عدد اإلجابات المعطاة والمتطابقة مع 

.المصححة  

 نأخذ النقطة الخام المأخوذة من كل رائز فرعي في الجدول الموجود في أول من 

.كراسة الرائز  

 قسم حسب جداول أو 11 السلم المتكون من ي فتحول النقطة الخام إلى نقطة معيارية

. لوائح التنقيط  

. على النقطة الشاملةلتجمع النقاط المعيارية للروائز الفرعية الثالثة للتحص  

.الشاملة إلى نقطة معيارية لتعيين كل طفل في قسمه المعياري هذه تحول  

 

 

 



:  ـ اختبار الثبات5  

وزيع الكراسة الخاصة  برائز النضج المدرسي للتأكد من ثبات الرائز قمنا بت        

على مجموعة من التالميذ وذلك من خالل الدراسة االستطالعية  على العينة المتكونة 

 و هذا ما يعني أن رائز النضج 0.79بـ   طفل أي قبل التعديل حيث قدر 100من 

ه سوف يكيف المدرسي ككل ثابت  لهذا الرائز ال يحتاج إلى حذف أو إضافة البنود ولكن

. حسب البيئة والثقافة الجزائرية  

 300     بعد تعديل الرائز قمنا بحساب معامل ثبات الرائز على العينة المتكونة من 

  تلميذ 

.0.86: بـ قدر التجريبية الدراسة في الرائز ثبات  

 

:  ـ اختبار الصدق6  

االختيار الصحيح          إن المستوى الذي يبلغه البحث من الجودة ال يتوقف على 

للعينة أو االختيار الرشيد ألنسب مناهج البحث مع كل ذلك على كفاءة األدوات التي 

يستخدمها الباحث لجمع البيانات، وتعتبر مقاييس الصدق من أهم المقاييس التي يحرص 

البحث على مراعاتها عند القيام بالبحث ضمانا لعامل الموضوعية حتى يمكن التحكم في 

الذاتية، ويقصد بالصدق صحة الرائز لقياس ما وضع لقياسه أو صالحية الجوانب 

األسلوب أو األداة لقياس ماهو مراد قياسه ويعتبر الرائز المستخدم في هذه الدراسة  

رائز محكم ومقنن معد ومنشور من قبل الباحث الفرنسي والمختص في هذا المجال 

.Devillarty                ئز ككل في الدراسة االستطالعيةحيث قدر صدق الرا 

.0.93: فقدر صدق الرائز ككل بـ  أما في الدراسة التجريبية0.89: بـ  

 
 
 
 
 
 



:  خالصة   
خالل ما تقدمنا به في هذا الفصل  تتضح لنا مدى أهمية الجوانب المعروضة  من         

م بعرضها في  فيه، حيث يعتبر الركيزة األساسية للمرور للدراسة الميدانية التي سنقو

الفصل الموالي وهو الفصل الخامس و األخير، حيث سيشتمل على الدراسة 

 االستطالعية

.  ونتائجها الدراسة التجريبية و نتائجها ، النتائج العامة للبحث  
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:تمهيد  
،  الدراسة االستطالعية:ثالثة محاور أساسية وهيلقد قسمنا الدراسة الميدانية إلى 

الدراسة التجريبية والمحور الثالث اشتمل على المقارنة بين نتائج آل من الدراسة 

.االستطالعية والدراسة التجريبية معا وهذا بهدف استخالص نتائج بحثنا  
عية تطبيق رائز النضج المدرسي األصلي  على عينة شملت الدراسة االستطال

هدفنا من   إناث50 ذآور و50 تلميذ مقسمين بالتساوي حسب الجنس إلى 100متكونة من 

هو تحديد البنود التي تحتاج إلى االستطالعية الدراسة   في حذف وسوف نعتمد تعديل أو 

مئوية لكل من اإلجابات هذا بعد حساب النسب ال تحديدها على حساب معامل السهولة و

الصحيحة والخاطئة وعدم اإلجابة ، وبعد هذا سنقوم بعرض التعديالت التي ستجرى على 

الرائز آكل في إطار عملية التكييف وهذا طبعا انطالقا  من نتائج الدراسة االستطالعية أما 

جزائرية الدراسة التجريبية فقد آانت بعد تطبيق الرائز المعدل والمكيف على البيئة ال

 إناث ومختلفة من 150 ذآور و150 تلميذ مقسمين إلى 300وآانت العينة متكونة من 

،قمنا أيضا في هذا الفصل بحساب صدق  حيث المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي

و ثبات رائز النضج المدرسي لكل من الدراسة االستطالعية والمطبقة للرائز األصلي ، ثم 

.ى البيئة الجزائرية، وسنأتي لعرض النتائج في هذا الفصلللنسخة المكيفة عل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I- دراســـــة االستطالعيـــــــةال:  

I-  1-نتائج الدراسة االستطالعية  : 

01  (الجدول رقم  . حسب الجنسالرائز ىيمثل إجابات المبحوثين عل):    
 

 أنثى ذآرالجنس
بدون  خاطئة صحيحةاإلجابة

 إجابة
طئةخا صحيحة المجموع بدون  

 إجابة
 المجموع

 % ت % ت % ت% ت % ت% ت% ت % ت البند
01 28 56 13 2691850100306011 22 9 18 50 100 
02 27 54 11 2212245010037748 16 5 10 50 100 
03 30 60 11 229185010028567 14 15 30 50 100 
04 24 48 16 3210205010034685 10 11 22 50 100 
05 29 58 12 2491850100306014 28 6 12 50 100 
06 27 54 9 1814285010032649 18 9 18 50 100 
07 36 72 6 1281650100255010 20 15 30 50 100 
08 29 58 16 325105010035707 14 8 16 50 100 
09 37 74 9 1840850100316213 26 6 12 50 100 
10 39 78 7 1440850100306013 26 7 14 50 100 
11 36 72 6 1281650100275413 26 10 20 50 100 
12 32 64 10 2081650100275416 32 7 14 50 100 
13 33 66 8 1691850100316213 26 6 12 50 100 
14 31 62 10 2091850100255013 26 12 24 50 100 
15 32 64 7 14112250100336611 22 6 12 50 100 
16 33 66 9 1881650100326410 20 8 16 50 100 
17_  33 66 8 169185010037749 18 4 08 50 100 
18 28 56 15 3071450100377410 20 3 06 50 100 
19 27 54 13 26102050100234619 38 8 16 50 100 
20 31 62 11 2281650100295812 24 9 18 50 100 
21 36 72 8 166125010035707 14 8 16 50 100 
22 34 68 11 225105010039784 08 7 14 50 100 
23 38 76 9 183065010035708 16 7 14 50 100 
24 34 68 14 2820450100357010 20 5 10 50 100 
25 32 64 15 3030650100285617 34 5 10 50 100 
26 31 62 16 323065010034689 18 7 14 50 100 
27 27 54 18 3651050100316212 24 7 14 50 100 
28 46 92 1 023065010038768 16 4 08 50 100 
29 17 34 21 42122450100265216 32 8 16 50 100 
30 33 66 8 169185010040806 12 4 08 50 100 
31 33 66 7 1410205010036729 18 5 10 50 100 
32 16 32 25 5091850100275417 34 6 12 50 100 
33 35 70 12 243065010037748 16 5 10 50 100 
34 41 82 5 104085010038767 14 5 10 50 100 
35 37 74 5 108165010036728 16 6 12 50 100 
36 34 68 11 2251050100357012 24 3 06 50 100 
37 23 46 23 4640850100255018 36 7 14 50 100 
38 29 58 13 2681650100285614 28 8 16 50 100 



39 30 60 10 20102050100285615 30 7 14 50 100 
40 35 70 11 2240850100306015 30 5 10 50 100 
41 26 52 21 4230650100265217 34 7 14 50 100 
42 28 56 18 364085010042845 10 3 06 50 100 
43 37 74 10 2030650100306011 22 9 18 50 100 
44 31 62 14 2851050100275414 28 9 18 50 100 
45 21 42 15 30142850100234624 48 3 06 50 100 
46 33 66 12 2451050100275414 28 9 18 50 100 
47 30 60 17 3430650100295813 26 8 16 50 100 
48 37 74 9 184085010041827 14 2 04 50 100 
49 39 78 11 2200050100306013 26 7 14 50 100 
50 25 50 22 4430650100295811 22 10 20 50 100 
51 35 70 11 2240850100285619 38 3 06 50 100 
52 18 36 25 5071450100193821 42 10 20 50 100 
53 39 78 10 2010250100306016 32 4 08 50 100 
54 37 74 7 146125010040806 12 4 08 50 100 
55 31 62 10 2091850100295815 30 6 12 50 100 
56 32 64 14 2840850100285619 38 3 06 50 100 
57 19 38 17 34142850100336611 22 6 12 50 100 
58 23 46 21 4261250100183614 28 18 36 50 100 
59 36 72 8 166125010030609 18 11 22 50 100 
60 23 46 19 3881650100326414 28 4 08 50 100 
61 41 82 6 123065010039787 14 4 08 50 100 
62 36 72 11 2230650100346810 20 6 12 50 100 
63 35 70 10 205105010035709 18 6 12 50 100 
64 39 78 7 144085010035709 18 6 12 50 100 
65 34 68 15 3010250100295817 34 4 08 50 100 
66 38 76 9 183065010038768 16 4 08 50 100 
67 44 88 5 1010250100336610 20 7 14 50 100 
68 33 66 10 207145010036728 16 6 12 50 100 
69 34 68 14 2820450100306015 30 5 10 50 100 
70 39 78 8 163065010039789 18 2 04 50 100 
71 29 58 20 4010250100316212 24 7 14 50 100 
72 43 86 6 121025010046920 00 4 08 50 100 
73 40 80 10 2000050100285615 30 7 14 50 100 
74 38 76 10 202045010035705 10 10 20 50 100 
75 32 64 13 265105010039786 12 5 10 50 100 
76 24 48 24 4820450100244819 38 7 14 50 100 
77 35 70 13 2620450100275414 28 9 18 50 100 
78 45 90 5 100005010037749 18 4 08 50 100 
79 41 82 8 1610250100316216 32 3 06 50 100 
80 41 82 4 85105010039787 14 4 08 50 100 

 
 
 
  
 
 
 



I- 2- ةتحليل نتائج الدراسة االستطالعي :  
     

25 أجاب عليها أقل من ا بند50نالحظ من خالل هذا الجدول أن هناك    من  % 

 من الذكور إجابة % 50 و 25 أجاب عليها ما بين ا بند30الذكور إجابة خاطئة، و

 .% 50   عليه تفوق الخاطئةجابةإلسجل أي بند نسبة انخاطئة، في حين لم  

عند    % 25من     عليها أقلا كانت نسبة عدم اإلجابة بند77هناك أن  نجد      و

 25  ما بين  عند الذكورعليها كانت نسبة عدم اإلجابة  بنود فقط03ور، و ــالذك

% 50و % 50سجل أي بند نسبة  تفوق من نلم ، في حين     جابة  اإلعدم في  

. الذكورعند   

25 عليها أقل من تبا أجا بند46 أن هناك ناالحظأما عند اإلناث          من اإلناث  %

 من اإلناث إجابة خاطئة، في % 50 و 25 عليها ما بين ت أجابا بند34إجابة خاطئة، و

 .% 50 تفوق اطئة عليهاإلجابة الخ نسبةسجل أي بند لم نحين 

%  25  أقل منا عليها كانت نسبة عدم اإلجابة بند77 هناك ووجدنا أن   عند  

% 50 و 25 عليها ما بين كانت نسبة عدم اإلجابة بنود فقط 03و  ،اإلناث  اإلناث عند 

% 50نسبة فاق سجل أي بند ن في حين لم  . عليه عدم إجابة في  اإلناث  عند  

 م عد نسبةكانت) التالميذ(ل هذا الجدول أن معظم األطفال إذا نستنتج من خال 

25 تقل عن اإلجابة واإلجابة الخاطئة عندهم %  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I- 3- حساب معامل السهولة للبنود:  
 

( الجدول رقم 02 .يمثل معامل السهولة للبنود وترتيبها  ):   
 

 الترتيب حسب السهولة معامل السهولة البند
01 0,71 52 
02 0,77 30 
03 0,76 34 
04 0,73 44 
05 0,69 57 
06 0,77 33 
07 0,79 23 
08 0,74 43 
09 0,76 36 
10 0,78 28 
11 0,77 32 
12 0,69 58 
13 0,75 37 
14 0,71 51 
15 0,78 26 
16 0,77 29 
17_  0,80 20 

18 0,72 48 
19 0,61 72 
20 0,72 47 
21 0,83 14 
22 0,83 12 
23 0,81 19 
24 0,74 41 
25 0,65 66 
26 0,72 49 
27 0,66 65 
28 0,90 2 
29 0,54 76 
30 0,84 9 
31 0,81 18 
32 0,51 79 
33 0,78 27 
34 0,87 4 
35 0,85 8 
36 0,75 39 
37 0,54 75 
38 0,68 60 
39 0,70 54 
40 0,71 50 
41 0,58 73 
42 0,75 38 



43 0,76 35 
44 0,67 62 
45 0,53 77 
46 0,70 55 
47 0,66 64 
48 0,83 11 
49 0,74 42 
50 0,62 71 
51 0,68 61 
52 0,45 80 
53 0,73 46 
54 0,86 6 
55 0,71 53 
56 0,65 69 
57 0,65 68 
58 0,54 74 
59 0,80 21 
60 0,63 70 
61 0,86 5 
62 0,77 31 
63 0,79 25 
64 0,82 15 
65 0,66 63 
66 0,82 17 
67 0,84 10 
68 0,79 22 
69 0,69 59 
70 0,82 16 
71 0,65 67 
72 0,94 1 
73 0,73 45 
74 0,83 13 
75 0,79 24 
76 0,53 78 
77 0,70 56 
78 0,85 7 
79 0,75 30 
80 0,88 3 

 أقل من واحدا معامل سهولته انالحظ من خالل هذا الجدول أن هناك   بند

0,50% 0,50معامل سهولتها ما بين  يتراوح ا بند39  و  0,75و   % في حين  %  

 .  0.75% يفوق معامل سهولتها  ا بند40 ناسجل

      من هنا نجد أنه ال يمكن اعتبار متغير معامل السهولة عامال من العوامل التي 

.يمكن االعتماد عليها في تعديل محتوى أو شكل بنود الرائز  



:دراسة االستطالعيةل ا الرائز األصلي من خاللثباتصدق و   

 ثبات املقياس األصلي للبنود الثمانون عند مستوى 0,5
 

  0.79: بـيف الدراسة االستطالعية ثبات املقياس قدر 
 صدق املقياس األصلي :
0.89:  صدق املقياس يقدر بـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-II:التعديالت التي أجريت على رائز النضج المدرسي ككل في إطار عملية التكييف 

 -1-II قمنا بقلب اتجاه الرائز حيث كان يتجه من اليمين إلى اليسار فأصبح يتجه من

. وهذا االتجاه المعتمد عند الكتابة أو القراءة باللغة العربية اليسار إلى اليمين    

 -2 -II .من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية  الرائز لغة بتغيير قمنا  

II  - 3- . يمات الرائز من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربيةقمنا بترجمة تعل   

-II4-   الفرعية للرائز وبعض البنود التي ال تتناسب الروائزقمنا بتعديل بعض أمثلة 

مع البيئة الثقافية واالجتماعية الجزائرية وهذا التعديل شمل بعض البنود و أحيانا بعض 

:التعليمات وتمثلت هذه التعديالت فيما يلي  

  :التعديالت التي أجريت على األمثلة والبنود والتعليماتعرض  

     

 الرائز الفرعي األول: رائز الفوارق 

:تعديل المثال الثالث        

 مع األقالم الموجودة في األسواق واشتمل التعديل على تغيير شكل األقالم بجعلها تتناسب

.  الجزائرية  

  :تعديل البند الثاني     

  السداسية بنجمة خماسية و تعويض األداة الواقية لألصبع عند الخياطة  تم تعديل النجمة

.بزر   

:تعديل البند الثالث     

على الكتاب،والكتابة على الكراس المفتوح "كتاب القراءة "قمنا بالكتابة باللغة العربية جملة    

لدماء الزاكيات قسما بالنازالت الماحقات  وا" البيت األول من النشيد الوطني الجزائري   

،وقمنا بالكتابة على البطاقة البريدية باللغة العربية بدل اللغة الفرنسية العبارات " الطاهرات

وأخيرا قمنا " السالم عليكم، بمناسبة عيد الفطر المبارك أبعث هذه البطاقة ألهنئكم" التالية 

زائريين في هذا بتغيير شكل قلم الحبر ليصبح قلم جاف ليتناسب ومتطلبات األطفال الج

. المستوى العمري والدراسي  



:تعديل البند الخامس       

   قمنا بتعديل لباس المعلمة من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة ليتناسب مع لباس  

.المعلمة في المجتمع والثقافة الجزائرية       

:تعديل البند العاشر       

جمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية اليهودية تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة ن

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم عبالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

.  الوطني الجزائري ، قمنا باستبدال أحد األعالم الغربية بالعلم الوطني الجزائري  

:تعديل البند الحادي العاشر  

تاتين من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة ليتناسب مع المجتمع قمنا بتعديل لباس الف

.والثقافة الجزائرية  

:تعديل البند الرابع العاشر  

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية اليهودية 

لة  في أحد أركان العلم  والثقافة الجزائرية والمتمثعبالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

.الوطني الجزائري  

:تعديل البند السادس العاشر  

 تم تغيير شكل قلم الحبر واستبداله بقلم جاف ليتناسب ومتطلبات األطفال الجزائريين في 

.                                                            هذا المستوى العمري والدراسي

                  

:عديل البند الواحد و العشرينت  

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية اليهودية 

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم عبالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

.الوطني الجزائري  

 

 

 



 

:تعديل البند الرابع و العشرين       

 إحداها بالكتابة عليها باللغة العربية أسماء بعض لا بتعديل الزجاجات وذلك بتغيير شكقمن

. المشروبات مثل عصير رامي ،حليب ،خل  

 الرائز الفرعي الثاني:رائز المعلومات والمفردات

:تعديل المثال األول  

 باإلضافة تم استبدال حيوان الفيل بحيوان الدجاجة ألن الفيل حيوان ال يعيش في الجزائر،

 إلى هذا  فاألطفال الجزائريين ليسوا كلهم لديهم إ مكانية الذهاب إلى حديقة الحيوانات لرؤية 

.الفيل بينما الدجاجة حيوان أليف يتعايش مع اإلنسان ويمكن أن نجدها في البيوت الجزائرية  

. قمنا بعدها بتعديل التعليمة ألنها شملت التعديل  

: تمثل فيما يلي  كانت ت:التعليمة األصلية  

 ـ ضعوا أصابعكم على الوردة الصغيرة، هل ترون ما بجانبها ؟ يوجد فيل، رجل، سيارة 

 جيدا ضعوا خط كبير باألقالم الموجودة لديكم على ما سأقوله لكم،ضعوا يهاتف،أصغوا إل

.خط على الفيل  

:أصبحت التعليمة تنص على ما يلي:التعليمة الجديدة   

 الوردة الصغيرة، هل ترون ما بجانبها ؟ يوجد  دجاجة، رجل، سيارة ـ ضعوا أصابعكم على

 جيدا ضعوا خط كبير باألقالم الموجودة لديكم على ما سأقوله لكم،ضعوا يهاتف،أصغوا إل

.خط على الدجاجة  

:تعديل المثال الثاني  

مع تم تعديل شكل حبل القفز بجعله أكثر سمكا ،كذلك قمنا بتغيير شكل الزجاجة ليتناسب 

نوع الزجاجات الموجودة في األسواق الجزائرية والكتابة عليها باللغة العربية لنوع من أنواع 

.العصير المحلي   

 

 

 



   

:تعديل المثال الثالث       

 رصاص ألن الطفل في هذه السن وهذا المستوى الدراسي      م قلم الحبر بقللتم استبدا

.      ال يستعمل قلم الحبر  

.تعديل التعليمة ألنها شملت التعديلقمنا بعدها ب  

:  كانت تتمثل فيما يلي :التعليمة األصلية  

 األسفل، الحظوا جيدا الصور،بماذا نكتب؟ ضعوا يـ ضعوا أصابعكم على القط الصغير ف

.                                                    خط تحته   

:ما يليأصبحت التعليمة تنص على :التعليمة الجديدة   

 األسفل، الحظوا جيدا  الصور ،بماذا نرسم؟ ضعوا يـ ضعوا أصابعكم على القط الصغير ف

.                                                    خط تحته   

:تعديل البند األول  

تم استبدال حيوان النمر بحيوان القط ألن النمر حيوان ال يعيش في الجزائر، باإلضافة 

 فاألطفال الجزائريين ليسوا كلهم لديهم إ مكانية الذهاب إلى حديقة الحيوانات لرؤية إلى هذا 

النمر بينما القط حيوان أليف يتعايش مع اإلنسان ويمكن أن نجدة تقريبا في كل البيوت 

.الجزائرية  

:تعديل البند الثالث  

ائرية ووضعناها قمنا بإضافة لفافة ثانية من الصوف من النوع المتوفر في األسواق الجز

.بجانب األداة المستعملة لحياكة المالبس الصوفية  

:تعديل البند الرابع  

"قمنا باستبدال الحرف الفرنسي  A   الكتابة المكتوبةنامسح وبعدها" أ "بالحرف العربي"

.باللغة الفرنسية على الورقتين الممزقتين  

 

 

 



 

:تعديل البند الخامس       

ة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية اليهودية تم  تعديل النجمة السـداسيـ

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم عبالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

 الوطني الجزائري

:تعديل البند التاسع  

 لم وهذا ألن أغلب األطفال الجزائريين  في هذه السن تم استبدال القطار بسيارة سياحية،

  قد يكونوا لم يروه أصال ،على عكس السيارة السياحية التي تتواجد تقريبا في كل ليركبوه ب

.البيوت الجزائرية السيما الشوارع  

:تعديل الحادي عشر  

قمنا بتعديل لباس المعلمة من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة ليتناسب مع لباس 

ةالمعلمة في المجتمع والثقافة الجزائري  

:تعديل البند الثاني عشر  

 قمنا بتعديل لباس الفتاتين من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة وفصل أيدي الفتيان 

.عن أيدي الفتيات، ليتناسب مع المجتمع والثقافة الجزائرية  

:تعديل البند الثالث عشر  

العبرية اليهودية تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة 

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم عبالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

  .الوطني الجزائري

قمنا باستبدال المصباح اليدوي الذي نستعمله في الظالم ألن نوعه قديم وهو غير مستعمل 

. مكانه شمعة افي الوقت الحاضر ووضعن  

.لتعليمة ألنها شملت التعديلقمنا بعدها بتعديل ا  

 

 

 



 

: كانت تتمثل فيما يلي:التعليمة األصلية  

ـ ضعوا أصابعكم على النجمة ، ما هو الشيء الذي يعمل بالبطارية؟ ضعوا خط تحت 

. الشيء الذي يعمل بالبطارية   

:أصبحت التعليمة تنص على ما يلي :التعليمة الجديدة  

الشيء الذي نستعمله عند انقطاع الكهرباء؟ ضعوا ـ ضعوا أصابعكم على النجمة ، ما هو 

.                                       خط تحت الشيء الذي نستعمله عند انقطاع الكهرباء 

:تعديل البند الخامس عشر              

قمنا بتعديل لباس الفتاة بجعل  التنورة القصيرة  أطول ، ليتناسب مع المجتمع والثقافة 

.يةالجزائر  

:تعديل البند السابع عشر   

قمنا بتغيير نوع السيجارة ألن هذا النوع من السيجارة و المسمى الغليون غير مستعمل في 

المجتمع الجزائري إال نادرا  جدا، قمنا بتعويضه بسيجارة عادية مستعملة في المجتمع 

.  ومتوفرة في األسواق الجزائريةيالجزائر  

:نتعديل البند الواحد والعشري  

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية اليهودية 

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم عبالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

  .الوطني الجزائري

:تعديل البند التاسع والعشرين  

مة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية اليهودية تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نج

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم عبالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

  .الوطني الجزائري

 

 

 



 

:تعديل البند الثالثين  

 تم تعديل شكل حبل القفز بجعله أكثر سمكا ،كذلك قمنا بتغيير شكل الزجاجة ليتناسب مع 

نوع الزجاجات الموجودة في األسواق الجزائرية والكتابة عليها باللغة العربية لنوع من   

.العصير المحلي  أنواع   

  الرائز الفرعي الثالث: رائز الرموز

قمنا باستبدال كل النجمات السداسية في األمثلة األربعة والمسماة نجمات داوود  والمنسوبة 

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة عات الخماسيـة المنسـوبة للمجتمللثقافة العبرية اليهودية بالنجم

  . في أحد أركان العلم الوطني الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :          عرض لشكل البنود بالرسومات قبل التعديل وبعد التعديل كل بند على حدا 

 الرائز الفرعي األول : رائز الفوارق

:المثال الثالث  

 

 

 

 

 

                                      

قبل التعديل                                          

 

      واشتمل التعديل على تغيير شكل األقالم بجعلها تتناسب مع األقالم الموجودة 

:الجزائرية، كما هو موضح في الشكل التالي في األسواق        

 

 

                                  

                       

 

بعد التعديل                                       

 

 

 

 

   



 

  :البند الثاني

 

 

 

 

 

 

 

قبل التعديل                                        

 

       تم تعديل النجمة السداسية بنجمة خماسية و تعويض األداة الواقية لألصبع 

: في الشكل التاليعند الخياطة  بزر، كما هو موضح  

 

                                     بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 



 

:البند الثالث  

قبل التعديل                                                           

                                                   قمنا بالكتابة باللغة العربية جملة 

على الكتاب،والكتابة على "القراءة  كتاب"     

 الكراس المفتوح البيت األول من النشيد

قسما بالنازالت" الوطني الجزائري  

،"الماحقات  والدماء الزاكيات الطاهرات  

 وقمنا بالكتابة على البطاقة البريدية باللغة 

 العربية بدل اللغة الفرنسية العبارات التالية

السالم عليكم، بمناسبة عيد الفطر المبارك أبعث "   

وأخيرا قمنا بتغيير شكل قلم الحبر ليصبح قلم جاف ليتناسب " هذه البطاقة ألهنئكم

.ومتطلبات األطفال الجزائريين في هذا المستوى العمري والدراسي  

 

ديل                                       بعد التع                          

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

:البند الخامس  

 

 

 

 

 

 

قبل التعديل                                                 

 

مع لباس  قمنا بتعديل لباس المعلمة من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة ليتناسب

.لثقافة الجزائريةالمعلمة في المجتمع وا  

 

                  بعد التعديل                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:البند العاشر  

 

 

 

 

 

 

قبل التعديل                                 

 

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية 

          والثقافة الجزائرية والمتمثلة  عمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتماليهودية بالنج

                     .في أحد أركان العلم الوطني الجزائري  

بعد التعديل                       قمنا باستبدال أحد األعالم الغربية  

.   بالعلم الوطني الجزائري  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 



 

:عشر البند الحادي  

 

 

 

 

 

 

 

قبل التعديل                                                 

قمنا بتعديل لباس الفتاتين من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة ليتناسب مع 

.المجتمع والثقافة الجزائرية  

د التعديلبع                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:عاشر البند الرابع   

 

 

 

 

 

 

 

قبل التعديل                                                

 

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية 

قافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد  والثعاليهودية بالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

.أركان العلم الوطني الجزائري  

 

 

 

 

 

 

  

                                        

بعد التعديل                                                               

  

 



 

:البند السادس عشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

قبل التعديل                                             

 

 تم تغيير شكل قلم الحبر واستبداله بقلم جاف ليتناسب ومتطلبات األطفال الجزائريين 

.                                                  في هذا المستوى العمري والدراسي

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بعد التعديل                                                               

 

:البند الواحد و العشرين  

 

 

 

 

 

 

 
قبل التعديل                                                              

 

 العبرية تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد عاليهودية بالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

.أركان العلم الوطني الجزائري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد التعديل                                                               



 

 

: البند الرابع و العشرين  

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل التعديل                                        

 

 إحداها بالكتابة عليها باللغة العربية أسماء لقمنا بتعديل الزجاجات وذلك بتغيير شك

                                    . بعض المشروبات مثل عصير رامي ،حليب ،خل

                         

 

بعد التعديل                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 الرائز الفرعي الثاني: رائزالمعلومات والمفردات

:المثال األول  

 

 

 

قبل التعديل                                           

ن الفيل حيوان ال يعيش في الجزائر، تم استبدال حيوان الفيل بحيوان الدجاجة أل

باإلضافة  إلى هذا  فاألطفال الجزائريين ليسوا كلهم لديهم إ مكانية الذهاب إلى حديقة 

الحيوانات لرؤية الفيل بينما الدجاجة حيوان أليف يتعايش مع اإلنسان ويمكن أن نجدها 

.في البيوت الجزائرية  

. لتعديلقمنا بعدها بتعديل التعليمة ألنها شملت ا  

بعد التعديل                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:المثال الثاني  

 

 

 

قبل التعديل                                        

 

تم تعديل شكل حبل القفز بجعله أكثر سمكا ،كذلك قمنا بتغيير شكل الزجاجة 

زجاجات الموجودة في األسواق الجزائرية والكتابة عليها باللغة ليتناسب مع نوع ال

.العربية لنوع من أنواع العصير المحلي   

 

بعد التعديل                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:المثال الثالث  

 

 

 

 

قبل التعديل                                          

  رصاص ألن الطفل في هذه السن وهذا المستوى الدراسيم قلم الحبر بقللتبداتم اس

. ال يستعمل قلم الحبر  

.قمنا بعدها بتعديل التعليمة ألنها شملت التعديل  

                       

بعد التعديل                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:ولالبند األ  

 

 

 

قبل التعديل                                              

تم استبدال حيوان النمر بحيوان القط ألن النمر حيوان ال يعيش في الجزائر، 

باإلضافة إلى هذا  فاألطفال الجزائريين ليسوا كلهم لديهم إ مكانية الذهاب إلى حديقة 

ليف يتعايش مع اإلنسان ويمكن أن نجدة تقريبا الحيوانات لرؤية النمر بينما القط حيوان أ

.في كل البيوت الجزائرية  

                                      

بعد التعديل                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الثالث  

 

 

 

 

بل التعديلق                                         

 

قمنا بإضافة لفافة ثانية من الصوف من النوع المتوفر في األسواق الجزائرية 

.ووضعناها بجانب األداة المستعملة لحياكة المالبس الصوفية  

 

 

بعد التعديل                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الرابع  

 

 

 

قبل التعديل                                            

 

بمسح الكتابة  بعدها وقمنا" أ " بالحرف العربي" A" قمنا باستبدال الحرف الفرنسي 

.باللغة الفرنسية على الورقتين الممزقتين المكتوبة   

 

بعد التعديل                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الخامس  

 

 

 

قبل التعديل                                             

 

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية 

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد عاليهودية بالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

ي الجزائريأركان العلم الوطن  

 

بعد التعديل                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند التاسع  

 

 

 

قبل التعديل                                       

تم استبدال القطار  بسيارة سياحية ،وهذا ألن أغلب األطفال الجزائريين  في هذه 

  قد يكونوا لم يروه أصال ،على عكس السيارة السياحية التي تتواجد لوه بالسن لم يركب

.تقريبا في كل البيوت الجزائرية ال سيما الشوارع  

 
بعد التعديل                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

: الحادي عشرالبند  

 

 

 

 

قبل التعديل                                          

قمنا بتعديل لباس المعلمة من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة ليتناسب مع 

 لباس المعلمة في المجتمع والثقافة الجزائرية

 
بعد التعديل                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الثاني عشر  

 

 

 

قبل التعديل                                           

 

قمنا بتعديل لباس الفتاتين من التنورة القصيرة إلى التنورة الطويلة وفصل أيدي 

.عن أيدي الفتيات، ليتناسب مع المجتمع والثقافة الجزائرية الفتيان  

 

بعد التعديل                                                               

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الثالث عشر  

 

 

                                                      

قبل التعديل                                       

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية 

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد علمنسـوبة للمجتماليهودية بالنجمة الخماسيـة ا

قمنا باستبدال المصباح اليدوي الذي نستعمله في الظالم  ،أركان العلم الوطني الجزائري

. مكانه شمعة األن نوعه قديم وهو غير مستعمل في الوقت الحاضر ووضعن  

.قمنا بعدها بتعديل التعليمة ألنها شملت التعديل  

بعد التعديل                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الخامس عشر  

 

 

 

                                           

قبل التعديل                                         

 

مع المجتمع قمنا بتعديل لباس الفتاة بجعل  التنورة القصيرة  أطول ، ليتناسب 

                      والثقافة الجزائرية

بعد التعديل                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند السابع عشر  

 

 

 

                                       

قبل التعديل                                          

 

غيير نوع السيجارة ألن هذا النوع من السيجارة و المسمى الغليون غير قمنا بت

مستعمل في المجتمع الجزائري إال نادرا  جدا، قمنا بتعويضه بسيجارة عادية مستعملة 

. ومتوفرة في األسواق الجزائريةيفي المجتمع الجزائر  

بعد التعديل                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الواحد والعشرين  

 

 

 

قبل التعديل                                        

تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للثقافة العبرية 

تمثلة  في أحد  والثقافة الجزائرية والمعاليهودية بالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

.أركان العلم الوطني الجزائري  

 

بعد التعديل                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند التاسع والعشرين  

 

 

 

قبل التعديل                                        

قافة العبرية تم  تعديل النجمة السـداسيـة المسماة نجمة داوود  والمنسوبة للث

 والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد عاليهودية بالنجمة الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

                       .أركان العلم الوطني الجزائري

 

بعد التعديل                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:البند الثالثين  

 

 

 

 

                                             

قبل التعديل                                         

            

كذلك قمنا بتغيير شكل الزجاجة  تم تعديل شكل حبل القفز بجعله أكثر سمكا،

ليتناسب مع نوع الزجاجات الموجودة في األسواق الجزائرية والكتابة عليها باللغة 

. أنواع العصير المحلي العربية لنوع من  

بعد التعديل                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الرائز الفرعي الثالث: رائزالرموز 

:تعديل األمثلة  

 

 

  

 

 

 

 

قبل التعديل                                       

 

اة نجمات داوود لقد قمنا باستبدال كل النجمات السداسية في األمثلة األربعة والمسم

 والثقافة ع والمنسوبة للثقافة العبرية اليهودية بالنجمات الخماسيـة المنسـوبة للمجتم

.الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم الوطني الجزائري  

               التعديل                                      بعد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           :               تعديل البنود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

قبل التعديل                                          

 



 نجمات المسماةلقد قمنا باستبدال كل النجمات السداسية في البنود األربعة والعشرين 

 عللثقافة العبرية اليهودية بالنجمات الخماسيـة المنسـوبة للمجتمداوود  والمنسوبة 

  .والثقافة الجزائرية والمتمثلة  في أحد أركان العلم الوطني الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ل التعدي                                                  بعد  



 

 

 

 

 

III :ـ الدراسة التجريبية  

III :نتائج الدراسة التجريبيةـ 1ـ   

يمثل إجابات المبحوثين على رائز  النضج المدرسي المكيف على   ): 01( الجدول رقم 
.البيئة الجزائرية  حسب الجنس  

 
 أنثى ذآر الجنس
 المجموع بدون إجابة خاطئة صحيحة المجموع بدون إجابة خاطئة صحيحة اإلجابة
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت البند
01 88 58,67 44 29,33 18 12 150 100 94 62,67 29 19,33 27 18 150 100 
02 106 70,67 40 26,67 4 2,67 150 100 114 76 23 15,33 13 8,67 150 100 
03 109 72,67 39 26 2 1,33 150 100 97 64,67 18 12 35 23,33 150 100 
04 76 50,67 47 31,33 27 18 150 100 107 71,33 14 9,33 29 19,33 150 100 
05 101 67,33 40 26,67 9 6 150 100 114 76 36 24 0 0 150 100 
06 84 56 33 22 33 22 150 100 106 70,67 23 15,33 21 14 150 100 
07 111 74 18 12 21 14 150 100 84 56 29 19,33 37 24,67 150 100 
08 90 60 45 30 15 10 150 100 103 68,67 18 12 29 19,33 150 100 
09 114 76 24 16 12 8 150 100 96 64 36 24 18 12 150 100 
10 129 86 21 14 0 0 150 100 95 63,33 38 25,33 17 11,33 150 100 
11 115 76,67 17 11,33 18 12 150 100 105 70 40 26,67 5 3,33 150 100 
12 99 66 30 20 21 14 150 100 83 55,33 47 31,33 20 13,33 150 100 
13 103 68,67 29 19,33 18 12 150 100 97 64,67 35 23,33 18 12 150 100 
14 108 72 33 22 9 6 150 100 89 59,33 38 25,33 23 15,33 150 100 
15 98 65,33 19 12,67 33 22 150 100 106 70,67 28 18,67 16 10,67 150 100 
16 107 71,33 25 16,67 18 12 150 100 110 73,33 40 26,67 0 0 150 100 
17 98 65,33 25 16,67 27 18 150 100 113 75,33 25 16,67 12 8 150 100 
18 94 62,67 44 29,33 12 8 150 100 114 76 28 18,67 8 5,33 150 100 
19 88 58,67 38 25,33 24 16 150 100 73 48,67 54 36 23 15,33 150 100 
20 96 64 36 24 18 12 150 100 93 62 31 20,67 26 17,33 150 100 
21 119 79,33 22 14,67 9 6 150 100 121 80,67 27 18 2 1,33 150 100 
22 104 69,33 31 20,67 15 10 150 100 121 80,67 20 13,33 9 6 150 100 
23 115 76,67 26 17,33 09 06 150 100 106 70,67 23 15,33 21 14 150 100 
24 114 76 36 24 00 00 150 100 119 79,33 19 12,67 12 8 150 100 
25 127 84,67 17 11,33 06 04 150 100 110 73,33 34 22,67 6 4 150 100 
26 100 66,67 43 28,67 07 4,67 150 100 114 76 24 16 12 8 150 100 
27 100 66,67 38 25,33 12 8 150 100 99 66 30 20 21 14 150 100 
28 140 93,33 3 2 7 4,67 150 100 134 89,33 13 8,67 3 2 150 100 
29 69 46 52 34,67 29 19,33 150 100 92 61,33 34 22,67 24 16 150 100 
30 101 67,33 23 15,33 26 17,33 150 100 126 84 16 10,67 8 5,33 150 100 
31 99 66 21 14 30 20 150 100 109 72,67 29 19,33 12 8 150 100 
32 86 57,33 49 32,67 15 10 150 100 117 78 27 18 6 4 150 100 
33 105 70 39 26 6 4 150 100 112 74,67 23 15,33 15 10 150 100 
34 132 88 8 5,33 10 6,67 150 100 127 84,67 15 10 8 5,33 150 100 
35 117 78 15 10 18 12 150 100 128 85,33 9 6 13 8,67 150 100 
36 116 77,33 25 16,67 9 6 150 100 113 75,33 31 20,67 6 4 150 100 
37 100 66,67 44 29,33 6 4 150 100 132 88 9 6 9 6 150 100 
38 111 74 24 16 15 10 150 100 92 61,33 36 24 22 14,67 150 100 
39 127 84,67 14 9,33 9 6 150 100 114 76 27 18 9 6 150 100 
40 108 72 30 20 12 8 150 100 100 66,67 38 25,33 12 8 150 100 
41 112 74,67 33 22 5 3,33 150 100 114 76 27 18 9 6 150 100 
42 87 58 45 30 18 12 150 100 131 87,33 15 10 4 2,67 150 100 
43 113 75,33 25 16,67 12 8 150 100 97 64,67 33 22 20 13,33 150 100 
44 95 63,33 40 26,67 15 10 150 100 98 65,33 32 21,33 20 13,33 150 100 
45 70 46,67 44 29,33 36 24 150 100 84 56 57 38 9 6 150 100 
46 104 69,33 34 22,67 12 8 150 100 98 65,33 38 25,33 14 9,33 150 100 
47 92 61,33 49 32,67 9 6 150 100 99 66 33 22 18 12 150 100 
48 112 74,67 26 17,33 12 8 150 100 123 82 21 14 6 4 150 100 
49 118 78,67 32 21,33 0 0 150 100 98 65,33 37 24,67 15 10 150 100 
50 90 60 55 36,67 5 3,33 150 100 90 60 30 20 30 20 150 100 



51 119 79,33 25 16,67 6 4 150 100 92 61,33 49 32,67 9 6 150 100 
52 64 42,67 77 51,33 9 6 150 100 75 50 57 38 18 12 150 100 
53 138 92 12 8 0 0 150 100 107 71,33 43 28,67 0 0 150 100 
54 134 89,33 9 6 7 4,67 150 100 132 88 15 10 3 2 150 100 
55 99 66 30 20 21 14 150 100 104 69,33 42 28 4 2,67 150 100 
56 102 68 41 27,33 7 4,67 150 100 90 60 51 34 9 6 150 100 
57 84 56 54 36 12 8 150 100 109 72,67 29 19,33 12 8 150 100 
58 76 50,67 60 40 14 9,33 150 100 68 45,33 37 24,67 45 30 150 100 
59 109 72,67 23 15,33 18 12 150 100 100 66,67 23 15,33 27 18 150 100 
60 72 48 55 36,67 23 15,33 150 100 103 68,67 38 25,33 9 6 150 100 
61 124 82,67 17 11,33 9 6 150 100 124 82,67 20 13,33 6 4 150 100 
62 111 74 30 20 9 6 150 100 103 68,67 29 19,33 18 12 150 100 
63 106 70,67 29 19,33 15 10 150 100 115 76,67 23 15,33 12 8 150 100 
64 118 78,67 21 14 11 7,33 150 100 118 78,67 23 15,33 9 6 150 100 
65 103 68,67 44 29,33 3 2 150 100 98 65,33 41 27,33 11 7,33 150 100 
66 117 78 25 16,67 8 5,33 150 100 114 76 24 16 12 8 150 100 
67 132 88 15 10 3 2 150 100 101 67,33 30 20 19 12,67 150 100 
68 99 66 30 20 21 14 150 100 110 73,33 24 16 16 10,67 150 100 
69 105 70 39 26 6 4 150 100 112 74,67 30 20 8 5,33 150 100 
70 117 78 24 16 9 6 150 100 122 81,33 26 17,33 2 1,33 150 100 
71 104 69,33 46 30,67 0 0 150 100 100 66,67 36 24 14 9,33 150 100 
72 130 86,67 18 12 2 1,33 150 100 137 91,33 3 2 10 6,67 150 100 
73 121 80,67 29 19,33 0 0 150 100 100 66,67 36 24 14 9,33 150 100 
74 115 76,67 29 19,33 6 4 150 100 111 74 18 12 21 14 150 100 
75 98 65,33 38 25,33 14 9,33 150 100 117 78 20 13,33 13 8,67 150 100 
76 88 58,67 59 39,33 3 2 150 100 94 62,67 38 25,33 18 12 150 100 
77 105 70 39 26 6 4 150 100 93 62 33 22 24 16 150 100 
78 135 90 15 10 0 0 150 100 112 74,67 27 18 11 7,33 150 100 
79 123 82 24 16 3 2 150 100 97 64,67 45 30 8 5,33 150 100 
80 125 83,33 11 7,33 14 9,33 150 100 118 78,67 21 14 11 7,33 150 100 

 

III :ـ تحليل نتائج  الدراسة التجريبية 2ـ   

28نالحظ من خالل هذا الجدول أن هناك    75 بندا أجاب عليها أكثر من  %   

 من الذكور % 75 و 50 بندا أجاب عليها ما بين 48من الذكور إجابة صحيحة، و

 بنود تقل نسبة إجابة الذكور عليها إجابة صحيحة 04يحة، في حين هناك إجابة صح

 .% 50عــن 

49كما سجلنا    من الذكور إجابة خاطئة، % 25 بندا أجاب عليها أقل من  

  من الذكور إجابة خاطئة، في حين سجل % 50 و 25 بندا أجاب عليها ما بين 30و

 .% 50خاطئة تفوق بندا واحدا نسبة إجابة الذكور عليها بإجابة 

25 بندا كانت نسبة عدم اإلجابة عليها أقل من 77      كما نجد أن هناك  عند  %

% 25 بنود فقط كانت نسبة عدم اإلجابة عليها أكثر من 03الذكور، و . عند الذكور  

26      كما نالحظ أن هناك  75 بندا أجاب عليها أكثر من    من اإلناث إجابة  %

 من اإلناث إجابة صحيحة، في % 75 و 50ب عليها ما بين  بندا أجا52صحيحة، و

 .% 50حين سجلنا بندين اثنين نسبة إجابة اإلناث عليها بإجابة صحيحة تقل عن 

25 بند أجاب عليها أقل من 63وأن هناك    من اإلناث إجابة خاطئة، %



 من اإلناث إجابة خاطئة، في حين لم % 50 و 25 بندا أجاب عليها ما بين 17 و

% 50  نسبته اإلجابة الخاطئة عليه أكثر من تنسجل أي بند فاق . عند اإلناث  

 عند  % 25 بندا كانت نسبة عدم اإلجابة عليها أقل من 78في حين نجد هناك  

 عند % 50 و 25اإلناث ، وبندين اثنين فقط كانت نسبة عدم اإلجابة عليهما  ما بين 

 .% 50 إجابة اإلناث عليه تفوق من اإلناث ، في حين لم نسجل أي بند نسبة عدم

وبمقارنة نتائج هذا الجدول بنتائج الدراسة االستطالعية نجد أن عدد البنود التي  

أجاب عليها التالميذ إجابة صحيحة ارتفع وفي نفس الوقت انخفضت عدد البنود بدون 

ميذ إجابة، وهو ما يعني أن التعديالت التي أجريت على الرائز صائبة وأصبح التال

.يفهمون بنود الرائز  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 III :ـ معامل سهولة البنود بعد التكييف3ـ   
 

  لرائز  يمثل معامل السهولة للبنود وترتيبها للدراسة التجريبية  ): 02( الجدول رقم
.النضج المدرسي المكيف على البيئة الجزائرية   

 
 الترتيب حسب السهولة معامل السهولة البند
01 0,69 66 
02 0,76 40 
03 0,77 36 
04 0,74 52 
05 0,71 61 
06 0,74 51 
07 0,78 32 
08 0,74 50 
09 0,78 31 
10 0,78 30 
11 0,77 35 
12 0,70 64 
13 0,74 49 
14 0,71 62 
15 0,78 34 
16 0,74 48 
17 0,79 27 
18 0,72 57 
19 0,62 76 
20 0,72 58 
21 0,81 17 
22 0,80 22 
23 0,81 19 
24 0,79 23 
25 0,79 25 
26 0,73 53 
27 0,72 59 
28 0,94 01 
29 0,62 77 
30 0,84 09 
31 0,79 26 
32 0,71 63 
33 0,77 38 
34 0,91 05 
35 0,91 04 
36 0,79 24 
37 0,81 18 
38 0,74 46 
39 0,84 10 
40 0,73 54 
41 0,75 43 
42 0,77 37 



43 0,76 41 
44 0,70 65 
45 0,60 78 
46 0,71 60 
47 0,67 71 
48 0,83 12 
49 0,75 44 
50 0,65 73 
51 0,69 67 
52 0,48 80 
53 0,80 21 
54 0,91 03 
55 0,72 56 
56 0,65 72 
57 0,67 70 
58 0,56 79 
59 0,80 20 
60 0,63 75 
61 0,86 07 
62 0,77 39 
63 0,79 28 
64 0,83 13 
65 0,69 68 
66 0,82 16 
67 0,84 11 
68 0,79 29 
69 0,74 47 
70 0,82 15 
71 0,69 69 
72 0,93 02 
73 0,76 42 
74 0,82 14 
75 0,78 33 
76 0,63 74 
77 0,73 55 
78 0,85 08 
79 0,75 45 
80 0,88 06 

 
 

0,50 نالحظ من خالل هذا الجدول أن هناك بندا واحد معامل سهولته أقل من % 

0,50 بند يتراوح معامل سهولتها ما بين 39  و  0,75و   %  40في حين سجلنا  %  

 .  0.75 %بندا يفوق معامل سهولتها  

  



 III :هولة للبنود المعدلة قبل التكييف وبعدهسمقارنة نتائج معامل ال - 4 -   

 أغلب إذا قارننا نتائج الدراسة التجريبية بنتائج الدراسة االستطالعية نجد أن

البنود المعدلة ارتفعت قيمة معامل سهولتها وأصبح في مقدور التالميذ فهمها واإلجابة 

.عليها  

 

مقارنة قيمة معامل السهولة للبنود المعدلة بين الدراسة ): 03( الجدول رقم
. والدراسة التجريبيةاالستطالعية  

 
معامل السهولة للدراسة  البند

 االستطالعية
يةثانيسة المعامل السهولة للدرا  

01 0,71 0,69 
02 0,77 0,76 
03 0,76 0,77 
04 0,73 0,74 
05 0,69 0,71 
06 0,77 0,74 
07 0,79 0,78 
08 0,74 0,74 
09 0,76 0,78 
10 0,78 0,78 
11 0,77 0,77 
12 0,69 0,70 
13 0,75 0,74 
14 0,71 0,71 
15 0,78 0,78 
16 0,77 0,74 
17 0,80 0,79 
18 0,72 0,72 
19 0,61 0,62 
20 0,72 0,72 
21 0,83 0,81 
22 0,83 0,80 
23 0,81 0,81 
24 0,74 0,79 
25 0,65 0,79 
26 0,72 0,73 
27 0,66 0,72 
28 0,90 0,94 
29 0,54 0,62 
30 0,84 0,84 
31 0,81 0,79 
32 0,51 0,71 
33 0,78 0,77 



34 0,87 0,91 
35 0,85 0,91 
36 0,75 0,79 
37 0,54 0,81 
38 0,68 0,74 
39 0,70 0,84 
40 0,71 0,73 
41 0,58 0,75 
42 0,75 0,77 
43 0,76 0,76 
44 0,67 0,70 
45 0,53 0,60 
46 0,70 0,71 
47 0,66 0,67 
48 0,83 0,83 
49 0,74 0,75 
50 0,62 0,65 
51 0,68 0,69 
52 0,45 0,48 
53 0,73 0,80 
54 0,86 0,91 
55 0,71 0,72 
56 0,65 0,65 
57 0,65 0,67 
58 0,54 0,56 
59 0,80 0,80 
60 0,63 0,63 
61 0,86 0,86 
62 0,77 0,77 
63 0,79 0,79 
64 0,82 0,83 
65 0,66 0,69 
66 0,82 0,82 
67 0,84 0,84 
68 0,79 0,79 
69 0,69 0,74 
70 0,82 0,82 
71 0,65 0,69 
72 0,94 0,93 
73 0,73 0,76 
74 0,83 0,82 
75 0,79 0,78 
76 0,53 0,63 
77 0,70 0,73 
78 0,85 0,85 
79 0,75 0,75 
80 0,88 0,88 



 - IVعية  نتائج آل من الدراسة االستطال بمقارنة استخالص نتائج الدراسة الميدانية
:والدراسة التجريبية معا  

 
 المدرسي آكل قبل التعديل وبعده ونذآر هنا يبين نتائج بنود رائز النضجهذا الجدول        

:أن البنود المعدلة هي البنود التالية   

02,03,05,10,11,14,16,21,24,25,27,28,29,33,35,36,37,39,41,45,53,54 

أما البنود اآلتية  فتعديلها اقتصر على النجمة السداسية عوضت بنجمة  خماسية لهذا فهي 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في مقارنتنا لن تخضع لحساب قيمة آاف مربع و

لقيمة آاف مربع للبنود المعدلة بين الدراسة االستطالعية و الدراسة التجريبية وآذلك ألن 

الجدول األتي سيوضح أن التغيير الذي حدث في نتائجها هو تغيير ضئيل جدا و أحيانا 

.يكون منعدم   

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 

79,80 .                       
 

يمثل نتائج رائز النضج المدرسي في آل من الدراسة                   ): 0 1(الجدول رقم 
.                                 االستطالعية والدراسة التجريبية                                     

 
 

  النهائيةالدراسة  الدراسة اإلستطالعية اجلنس

بدون  خاطئة صحيحة اإلجابة
 إجابة 

 اموع بدون إجابة  خاطئة صحيحة اموع

 % ت % ت % ت % ت % ت%ت % ت %ت البند
01 5858 24 24 181810010017859,3377 25,67 45 15 300 100 
02 6464 19 19 17171001002137165 21,67 22 7,33 300 100 
03 5858 18 18 242410010019966,3359 19,67 42 14 300 100 
04 5858 21 21 21211001001806064 21,33 56 18,67 300 100 
05 5959 26 26 151510010020668,6784 28 10 3,33 300 100 
06 5959 18 18 23231001001836162 20,67 55 18,33 300 100 
07 6161 16 16 23231001001866254 18 60 20 300 100 
08 6464 23 23 131310010019063,3365 21,67 45 15 300 100 
09 6868 22 22 101010010021170,3359 19,67 30 10 300 100 
10 6969 20 20 111110010021872,6764 21,33 18 6 300 100 
11 6363 19 19 181810010021471,3363 21 23 7,67 300 100 
12 5959 26 26 15151001001806077 25,67 43 14,33 300 100 
13 6464 21 21 151510010019665,3369 23 35 11,67 300 100 
14 5656 23 23 21211001001896379 26,33 32 10,67 300 100 



15 6565 18 18 171710010019665,3354 18 50 16,67 300 100 
16 6565 19 19 161610010020969,6772 24 19 6,33 300 100 
17 7070 17 17 13131001002076954 18 39 13 300 100 
18 6565 25 25 10101001002016777 25,67 22 7,33 300 100 
19 5050 32 32 181810010015752,3396 32 47 15,67 300 100 
20 6060 23 23 171710010018260,6773 24,33 45 15 300 100 
21 7171 15 15 141410010023578,3354 18 11 3,67 300 100 
22 7373 15 15 12121001002227455 18,33 23 7,67 300 100 
23 7373 17 17 10101001002197351 17 30 10 300 100 
24 6969 24 24 070710010022675,3360 20 14 4,67 300 100 
25 6060 32 32 08081001002287660 20 12 4 300 100 
26 6565 25 25 101010010020267,3375 25 23 7,67 300 100 
27 5252 38 38 10101001002137172 24 15 5 300 100 
28 6464 19 19 171710010021471,3366 22 20 6,67 300 100 
29 4343 37 37 202010010015250,6793 31 55 18,33 300 100 
30 7373 14 14 131310010022073,3342 14 38 12,67 300 100 
31 6969 16 16 15151001002046854 18 42 14 300 100 
32 4343 42 42 15151001001986680 26,67 22 7,33 300 100 
33 7272 20 20 080810010022173,6758 19,33 21 7 300 100 
34 7979 12 12 09091001002558524 8 21 7 300 100 
35 6363 19 19 18181001001896379 26,33 32 10,67 300 100 
36 3737 46 46 171710010021471,3365 21,67 21 7 300 100 
37 4848 41 41 111110010021471,3363 21 23 7,67 300 100 
38 5757 27 27 16161001001986675 25 27 9 300 100 
39 5858 25 25 171710010023678,6745 15 19 6,33 300 100 
40 6565 26 26 090910010019765,6776 25,33 27 9 300 100 
41 5252 38 38 10101001002287654 18 18 6 300 100 
42 7070 23 23 070710010021170,3363 21 26 8,67 300 100 
43 6767 21 21 12121001002046863 21 33 11 300 100 
44 5858 28 28 141410010018561,6778 26 37 12,33 300 100 
45 4343 42 42 15151001002377945 15 18 6 300 100 
46 6060 26 26 141410010019063,3377 25,67 33 11 300 100 
47 5959 30 30 111110010018461,3390 30 26 8,67 300 100 
48 7878 16 16 06061001002347848 16 18 6 300 100 
49 6969 24 24 07071001002137172 24 15 5 300 100 
50 5454 33 33 13131001001715794 31,33 35 11,67 300 100 
51 6363 30 30 07071001001986688 29,33 14 4,67 300 100 
52 3737 46 46 171710010013244142 47,33 26 8,67 300 100 
53 6969 26 26 050510010021270,6773 24,33 15 5 300 100 
54 7777 13 13 10101001002588624 8 18 6 300 100 
55 6060 25 25 151510010018260,6773 24,33 45 15 300 100 
56 6060 33 33 070710010017959,67100 33,33 21 7 300 100 
57 5252 28 28 20201001001655580 26,67 55 18,33 300 100 
58 4141 35 35 242410010013244105 35 63 21 300 100 
59 6666 17 17 17171001002046851 17 45 15 300 100 
60 5555 33 33 12121001001685699 33 33 11 300 100 
61 8080 13 13 07071001002468240 13,33 16 5,33 300 100 
62 7070 21 21 090910010010936,3363 21 28 9,33 300 100 



63 7070 19 19 11111001002167257 19 27 9 300 100 
64 7474 16 16 101010010023076,6748 16 22 7,33 300 100 
65 6363 32 32 05051001001986686 28,67 16 5,33 300 100 
66 7676 17 17 07071001002287651 17 21 7 300 100 
67 7777 15 15 080810010013043,3346 15,33 24 8 300 100 
68 6969 18 18 13131001001083654 18 38 12,67 300 100 
69 6464 29 29 07071001002107075 25 15 5 300 100 
70 7878 17 17 05051001002377950 16,67 13 4,33 300 100 
71 6060 32 32 08081001001986687 29 15 5 300 100 
72 8989 06 06 05051001001655521 7 14 4,67 300 100 
73 6868 25 25 07071001001173968 22,67 15 5 300 100 
74 7373 15 15 121210010022073,3349 16,33 31 10,33 300 100 
75 7171 19 19 101010010020869,3361 20,33 31 10,33 300 100 
76 4848 43 43 090910010017458102 34 24 8 300 100 
77 6262 27 27 111110010019665,3372 24 32 10,67 300 100 
78 8282 14 14 040410010024481,3342 14 14 4,67 300 100 
79 7272 24 24 04041001002167272 24 12 4 300 100 
80 8080 11 11 090910010023879,3334 11,33 28 9,33 300 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- IV1- ²كا ئج الدراسة االستطالعية والدراسة التجريبية بحساب قيم مقارنة نتا:  
 التجريبيةنتائج الدراسة وبني نتائج الدراسة االستطالعية سنكتفي فقط يف هذا الفصل بعرض 

اخلاصة بالبنود املعدلة يف الرائز قصد املقارنة فيما بينها ملعرفة مدى وجود فروق بني نتائج الرائز قبل 
:وبعد  التعديل  

هذا سوف نقوم بحساب قيم كاف مربع لكل البنود التي أجرينا عليها التعديل وهي ل

: كالتالي

02,03,05,10,11,14,16,21,24,25,27,28,29,33,35,36,37,39,41,45,53,54 

:وذلك من ثالثة نواحي هي   

. ناحية البنود التي أجيب عليها باإلجابة الصحيحة-  

 

. إلجابة الخاطئة ناحية البنود التي أجيب عليها با-  

 

. ناحية البنود التي لم يجب عليها المبحوثين-  

 

لحساب قيم كاف مربع*  x2 : التاليالقانون سوف نستعمل  
 

∑ −
=

FO
FeFOx )(2  

FO  : .هو عدد التكرارات المالحظة  

 

Fe : .وقعةهو عدد التكرارات المت  
  

لحساب قيمة درجة الحرية  *  DL : نستعمل القانون التالي  

 

)1()1( −•−= rNDL  

 

N .هو عدد األعمدة:  

 

r  والمتمثلة هنا في تطبيقين وهما تطبيق الدراسة وعدد التطبيقات التي قمنا بها:

.يبيةاالستطالعية وتطبيق الدراسة التجر  

 ألنه في العلوم 0,05سوف نأخذ مستوى الخطأ مقدرا بـ : لحساب مستوى الخطأ* 

.100 من 01 و 100 من 05االجتماعية نأخذ نسبة   

:لحساب كاف مربع المجدولة*   



نأخذ قيمة كاف مربع المحسوبة ونقارنها في جدول كارل بيرسون لقيم كاي سكوار 

فة عند مستوى الخطأ لنحصل على قيمة منتظمة وفق احتمال الحصول عليها بالصد

.كاف مربع المجدولة عند درجة الحرية  

 أنظر الجدول الموجود في كتاب عبد الكريم بوحفص،اإلحصاء المطبق في العلوم 

  .2005اإلنسانية واالجتماعية ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

 البند الثاين:
 بني الدراسة االستطالعية والدراسة  الثاين على البنديوضح إجابة املبحوثني ): 01( اجلدول رقم 
 التجريبية

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 17 6464191917 اإلستطالعية

 100 300 07,33 213716521,6722 التجريبية

 100 400 09,75 27769,25842139 اموع

 
حظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر نال

% 71 وترتفع هذه النسبة إىل % 69,25 نسبتهم بـ وتنخفض إىل  التجريبية يف الدراسة   يف % 64
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 21 الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة

% 21,67 فع هذه النسبة إىلوترت  يف الدراسة االستطالعية، % 19 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
%  09,75 مقابل نسبة  يف الدراسة االستطالعية % 17 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل

% 07,33 وتنخفض إىل .التجريبية يف الدراسة   
نتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة ب التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 

قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند  التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 
مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 

الت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول بعد التعدي
:   التايل  

 



( اجلدول رقم  02   بني الدراسة االستطالعيةالثاينيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 
التجريبية والدراسة  

 

الدراسة
املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
املعياري

 ²كا
احلسوبة

ات درج
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,771 1,470االستطالعية

0,609 1,640التجريبية
8,74020,05 

 
5,99 

 
 توجد داللة

 
 ادولة عند ²وهي أكرب من كا) 8,74( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

(ى اخلطأ ومستو) 02(احلرية درجات  0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود فروق )5,99(واملقدرة بـ) 
ة  والدراساالستطالعيةذات داللة إحصائية بني إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة 

.   ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة اجلزائريةالتجريبية  

 
 
 

بني الدراسة االستطالعية والدراسة الثالث يوضح إجابة املبحوثني على البند  ): 01( قم اجلدول ر
 التجريبية

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 24 5858181824 االستطالعية

 100 300 14 19966,335919,6742 التجريبية

 100 400 16,5 25764,257719,2566 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 64,25نسبتهم بـ  % 66,33  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 58 وتنخفظ إىل التجريبية يف الدراسة 
% 19,25الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة  يذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة  من التالم
% 19,67 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، % 18 وتنخفظ إىل التجريبية يف الدراسة 



% 24 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 16,5مقابل نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 14 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

ومبقارنة نتائج الدراسة النهائية بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

 اإلجابة على  هذا البند مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:   التايل  
 

 بني الدراسة االستطالعية الثالثيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 
التجريبيةوالدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
اإلحنراف 
املعياري

 ²كا
احلسوبة

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,843 1,340االستطالعية

0,729 1,520التجريبية
6,4402

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة عند ا ²أكرب من كا  وهي)6,44( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود فروق )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية والدراسة ذات داللة إحصائية بني 

.ه على البيئة اجلزائرية ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفالتجريبية  
  
 
 
 
 
 
  
 



بني الدراسة االستطالعية والدراسة اخلامس يوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01(  اجلدول رقم 
 التجريبية

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 15 5959262615 االستطالعية

 100 300 03,33 20668,67842810 التجريبية

 100 400 06,25 26566,2511027,525 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 66,25نسبتهم بـ  % 68,67  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 59 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
تطالعية، يف حني سجلت نسبة الدراسة االس  من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 27,5

% 28 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، مقابل % 26 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
% 15 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 06,25نسبة  ية االستطالع  يف الدراسة

% 03,33 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  
 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 

 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 
وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند مقارنة بالدراسة االستطالعية، 

بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 
:التايل  

 
 
 
 
 
 
  



عية  بني الدراسة االستطال اخلامسيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند): 02(  اجلدول رقم 
التجريبيةوالدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,742 1,440االستطالعية

0,534 1,660التجريبية
19,2302

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)19,23( احملسوبة تقدر بـ ²دول أن كانالحظ من خالل هذا اجل

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة  ، وهو ماالتجريبيةوالدراسة 
  . اجلزائرية

 
 

بني الدراسة االستطالعية والدراسة العاشر يوضح إجابة املبحوثني على البند  ): 01( اجلدول رقم 
 التجريبية

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

ةاالستطالعي  6969202011 11 100 100 

 100 300 06 21872,676421,3318 التجريبية

 100 400 07,25 28771,75842129 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 
% 71,75 نسبتهم بـ % 72,67  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 69 وتنخفض إىل التجريبية  يف الدراسة

 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 21الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 21,33 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، % 20 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 



% 07,25مقابل نسبة  وترتفع نسبتهم إىل  فقط ممن مل جيب على هذا البند  11 % االستطالعية   يف الدراسة
% 06 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 هذا البند  قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب علىالتجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:التايل  
 بني الدراسة االستطالعية العاشرالبند يوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على ): 02(  اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,684 1,580االستطالعية

0,585 1,670التجريبية
7,2802

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)7,28( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
ية إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعفروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
   .اجلزائرية

 
 
 
 
 
 
 



بني الدراسة االستطالعية احلادي عشر يوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01(  اجلدول رقم 
التجريبيةوالدراسة   

 
ةبدون إجابخاطئةصحيحة  اإلجابة اموع 

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 18 6363191918 االستطالعية

 100 300 07,67 21471,33632123 التجريبية

 100 400 10,25 27769,258220,541 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 69,25نسبتهم بـ  % 71,33  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 63 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 20,5الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 21 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، مقابل % 19 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 

بة نس % 18 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 10,25 اإلستطالعية   يف الدراسة
% 07,67 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند  قد ارتفعت التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:التايل  
 

سة  بني الدرااحلادي عشر يوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02 (اجلدول رقم
التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

املتوسط الدراسة
 احلسايب

االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,783 1,450االستطالعية

0,628 1,630التجريبية
7,9802

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 



دولة ا ²أكرب من كا  وهي)7,98( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا
( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)

تالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية إجابات الفروق ذات داللة إحصائية بني 
 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
   .اجلزائرية

 
 بني الدراسة االستطالعية والدراسة  الرابع عشريوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01( اجلدول رقم 

يةالتجريب  
 

 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة
 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 21 5656232321 االستطالعية

 100 300 10,67 189637926,3332 التجريبية

 100 400 13,25 24561,2510125,553 اموع

 
حيحة على هذا البند وتقدر نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات ص

% 61,25نسبتهم بـ  % 63  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 56 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 25,5الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 26,33 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، % 23 إىل  وتنخفضالتجريبية يف الدراسة 

% 21 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 13,25مقابل نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 10,67 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

ة  بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحالتجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
الفروق سوف نعرض اجلدول بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه 

:التايل  
 
 



 بني الدراسة الرابع عشريوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 
التجريبيةطالعية والدراسة االست  

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,808 1,350االستطالعية

0,686 1,520التجريبية
6,4202

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)6,42( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 لى وجود ، وهو ما يؤكد ع)5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
   .اجلزائرية

 
 بني الدراسة االستطالعية والدراسة ر السادس عشيوضح إجابة املبحوثني على البند(  ): اجلدول رقم 

 التجريبية
 

 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة
 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 16 6565191916 االستطالعية

 100 300 06,33 20969,67722419 التجريبية

 100 400 08,75 27468,59122,7535 اموع

 
ا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر نالحظ من خالل هذ

% 68,5نسبتهم بـ  % 69,67  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 65 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 22,75الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 

% 24 نسبة إىلوترتفع هذه ال  يف الدراسة االستطالعية، مقابل % 19 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 



% 16 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 08,75نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 06,33 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

ة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة  بنتائج الدراسالتجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
لت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول بعد التعديالت اليت أدخ

:التايل  
 بني الدراسة السادس عشريوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند ): 02(  اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

توى مس
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,758 1,490االستطالعية

0,592 1,640التجريبية
9,9202

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)9,92( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
.  اجلزائرية  

 
بني الدراسة االستطالعية الواحد والعشرون يوضح إجابة املبحوثني على البند  ): 01( اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 14 7171151514 االستطالعية

 100 300 03,67 23578,33541811 التجريبية

 100 400 06,25 30676,56917,2525 اموع

 



نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 
% 76,5نسبتهم بـ  % 78,33  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 71 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 

% 17,25الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة  لذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة  من التالميذ ا
 يف الدراسة االستطالعية، مقابل % 15 يف الدراسة النهائية وتنخفض إىل % 18 وترتفع هذه النسبة إىل

% 14 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 06,25نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 03,67 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةقارنة نتائج الدراسة ومب
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

جابة على  هذا البند مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإل
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:التايل  
 بني الدراسة الواحد والعشرونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   
 

املتوسط الدراسة
يباحلسا  

االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,728 1,570االستطالعية

0,522 1,740التجريبية
12,4102

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²ن كاأكرب م  وهي)12,41( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

تكييفه على البيئة  ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد التجريبيةوالدراسة 
.  اجلزائرية  

 
 
 



بني الدراسة االستطالعية الرابع والعشرون يوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01(  اجلدول رقم 
التجريبيةوالدراسة   

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 07 6969242407 االستطالعية

يةالتجريب  22675,33602014 04,67 300 100 

 100 400 05,25 29573,75842121 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 73,75نسبتهم بـ  % 75,33  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 69 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
ة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة الدراس  من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 21

 يف الدراسة النهائية، مقابل % 20 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 24 وترتفع هذه النسبة إىل
% 07 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 05,25نسبة  العية االستط  يف الدراسة

% 04,67 وتنخفض إىل .النهائية  يف الدراسة  
ومبقارنة نتائج الدراسة النهائية بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة 

للتالميذ يف الدراسة النهائية قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند مقارنة 
وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند بعد بالدراسة االستطالعية، 

التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 
:التايل  

  بني الدراسة  الرابع والعشرونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند): 02(  اجلدول رقم 
التجريبيةطالعية والدراسة االست  

املتوسط الدراسة
 احلسايب

االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,615 1,620االستطالعية

0,557 1,700التجريبية
6,4802

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 



دولة ا ²أكرب من كا  وهي)6,48( احملسوبة تقدر بـ ²دول أن كانالحظ من خالل هذا اجل
( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)

إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 
يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة  ، وهو ما التجريبيةوالدراسة 
.  اجلزائرية  

 
بني الدراسة االستطالعية اخلامس والعشرين يوضح إجابة املبحوثني على البند  ): 01( اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 

 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة
 % ت % ت%ت%ت الدراسة

ستطالعيةاال  6060323208 08 100 100 

 100 300 04 22876602012 التجريبية

 100 400 05 28872922320 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 72نسبتهم بـ  % 76  وترتفع هذه النسبة إىل وتنخفض إىل  التجريبية يف الدراسة   يف الدراسة % 60
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة وترتفع هذه % 23االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 20 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 32 النسبة إىل  % 05 ، مقابل نسبة التجريبية يف الدراسة 
% 08 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل  % 04 االستطالعية وتنخفض إىل  يف الدراسة

.التجريبية يف الدراسة  
 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 

 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 
ة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند مقارن

بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 
:التايل  

 



 بني الدراسة لعشريناخلامس وايوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 
التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

املتوسط الدراسة
 احلسايب

االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,643 1,520االستطالعية

0,531 1,720التجريبية
9,7602

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)9,76( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةراسة والد
.  اجلزائرية  

 
 
 

 بني الدراسة االستطالعية  السابع والعشرونيوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01( اجلدول رقم 
التجريبيةوالدراسة   

 
موعا بدون إجابةخاطئةصحيحة  اإلجابة 

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 10 5252383810 االستطالعية

 100 300 05 21371722415 التجريبية

 100 400 11,25 25062,510526,2545 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 62,5نسبتهم بـ  % 71 النسبة إىل وترتفع هذه   يف الدراسة % 52 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة وترتفع % 26,25االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 24 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 38 هذه النسبة إىل  ، مقابل نسبة التجريبية يف الدراسة 



11,25 % ط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل  فق 10 % االستطالعية وتنخفض   يف الدراسة
% 05 إىل .التجريبية  يف الدراسة  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 التالميذ الذين مل جييب على هذا البند  قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عددالتجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:    التايل  
 بني الدراسة السابع والعشرون الفروق يف إجابة املبحوثني على البند يوضح ): 02( اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
اإلحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,702 1,460االستطالعية

0,686 1,530التجريبية
8,2102

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)8,21( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية إجابات التالميذ فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
. اجلزائرية  

 
 
 
 
 
 
  



 بني الدراسة االستطالعية  الثامن والعشرونيوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01( اجلدول رقم 
جريبيةالتوالدراسة   

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 17 6464191917 االستطالعية

 100 300 06,67 21471,33662220 التجريبية

 100 400 09,25 27869,58521,2537 اموع

 
ت صحيحة على هذا البند وتقدر نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابا

% 69,5نسبتهم بـ  % 71,33  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 64 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 21,25الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 22 وترتفع هذه النسبة إىل خفض إىل  وتنالتجريبية يف الدراسة   يف الدراسة االستطالعية، مقابل % 19

% 17 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 09,25نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 06,67 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

حيحة  بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصالتجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
ذه الفروق سوف نعرض اجلدول بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة ه

:التايل  
 بني الدراسة الثامن والعشرونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)داللةال(القرار   

0,566 1,770االستطالعية

0,448 1,860التجريبية
7,7202

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 



دولة ا ²أكرب من كا  وهي)7,72( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا
( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ؤكد على وجود ، وهو ما ي)5,99( واملقدرة بـ)

إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 
 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
.  اجلزائرية  

 
 بني الدراسة االستطالعية تاسع والعشرون اليوضح إجابة املبحوثني على البند): 01(  اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 

 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة
 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 20 4343373720 االستطالعية

 100 300 18,33 15250,67933155 التجريبية

 100 400 18,5 1964913032,574 اموع

 
ن خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر نالحظ م

% 49نسبتهم بـ  % 50,67  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 43 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 32,5الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 

% 31 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 37 هذه النسبة إىلوترتفع   ، مقابل التجريبية يف الدراسة 
% 20 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 18,5نسبة  االستطالعية   يف الدراسة

% 18,33 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  
الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة  بنتائج التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 

 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 
مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 

يت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول بعد التعديالت ال
:التايل  

 
 



 بني الدراسة التاسع والعشرونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند ): 02(  اجلدول رقم 
التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

رجات د
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,763 1,230االستطالعية

0,763 1,330التجريبية
6,9702

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)6,97( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

(ومستوى اخلطأ  )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
. اجلزائرية  

  
بني الدراسة االستطالعية الثالث والثالثون يوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01(  ل رقم اجلدو

التجريبيةوالدراسة   
 

 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة
 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 08 7272202008 االستطالعية

 100 300 07 22173,675819,3321 التجريبية

موعا  29373,257819,529 7,25 400 100 

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 73,25نسبتهم بـ  67  وترتفع هذه النسبة إىل 73, %  يف % 72 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 19,5الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 20 وترتفع هذه النسبة إىل 33 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل  19, %  ، التجريبية يف الدراسة 



% 08 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 7,25مقابل نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 07 وتنخفض إىل .التجريبية ة يف الدراس  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

بحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أص
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:التايل  
 بني الدراسة الثالث والثالثونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند ): 02(  اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   
املتوسط سةالدرا

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,628 1,440االستطالعية

0,607 1,750التجريبية
7,1402

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)7,14( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

هذا البند بعد تكييفه على البيئة  ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون التجريبيةوالدراسة 
   .اجلزائرية

 
 بني الدراسة االستطالعية  اخلامس والثالثونيوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01( اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 21 5656232321 االستطالعية

 100 300 10,67 189637926,3332 التجريبية

 100 400 13,25 24561,2510125,553 اموع

 



نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند  نال
% 61,25وتقدر نسبتهم بـ  % 63  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 56  وتنخفض إىلالتجريبية يف الدراسة 

 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 25,5الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 26,33 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، % 23 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 

% 21 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 13,25مقابل نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 10,67 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

نة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند مقار
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:التايل  
 بني الدراسة لثالثوناخلامس وايوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,808 1,350االستطالعية

0,686 1,520التجريبية
6,4202

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)6,42( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةدراسة وال
   .اجلزائرية

 
 
 
 
 



 بني الدراسة االستطالعية  السادس والثالثونيوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01( اجلدول رقم 
التجريبيةوالدراسة   

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 17 6464191917 االستطالعية

 100 300 07 21471,336521,6721 التجريبية

 100 400 09,5 27869,5842138 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 69,5 نسبتهم بـ % 71,33 هذه النسبة إىل  وترتفع  يف % 64 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 21,67 الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة
% 21,67 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، % 19  وتنخفض إىلالتجريبية يف الدراسة 

% 09,5 مقابل نسبة  يف الدراسة االستطالعية % 17  فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل
% 07 وتنخفض إىل .التجريبية يف الدراسة   

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
خنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند  قد ارتفعت مقابل إالتجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:   التايل  
 بني الدراسة السادس والثالثونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 

الدراسة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,771 1,470االستطالعية

0,606 1,610التجريبية
8,73020,05 

 
5,99 

 
 توجد داللة

 



 ادولة عند ²وهي أكرب من كا) 8,73( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا
(ومستوى اخلطأ ) 02(احلرية درجات  0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود فروق )5,99(واملقدرة بـ) 

ة  والدراساالستطالعيةالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة ذات داللة إحصائية بني إجابات الت
.   ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة اجلزائريةالتجريبية  

 
 

 بني الدراسة االستطالعية والثالثون السابعيوضح إجابة املبحوثني على البند  ): 01( اجلدول رقم 
لتجريبيةاوالدراسة   

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 18 6363191918 االستطالعية

 100 300 07,67 21471,33632123 التجريبية

 100 400 10,25 27769,258220,541 اموع

 
بات صحيحة على هذا البند وتقدر نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجا

% 69,25نسبتهم بـ  % 71,33  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 63 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 20,5الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 21 وترتفع هذه النسبة إىل تنخفض إىل  والتجريبية يف الدراسة   يف الدراسة االستطالعية، مقابل % 19

% 18 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 10,25نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 07,67 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

لصحيحة  بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات االتجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
 هذه الفروق سوف نعرض اجلدول بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة

:التايل  
 
 



 بني الدراسة والثالثون السابع البنديوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على ): 02(  اجلدول رقم 
التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(ار القر  

0,676 1,370االستطالعية

0,575 1,700التجريبية
27,8102

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)27,81( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 وهو ما يؤكد على وجود ، )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
.  اجلزائرية  

 
 بني الدراسة االستطالعية التاسع والثالثونالبند يوضح إجابة املبحوثني على ): 01(  اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 

 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة
 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 17 5858252517 االستطالعية

 100 300 06,33 23678,67451519 التجريبية

 100 400 8,75 29473,57117,7535 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 73,5نسبتهم بـ  % 78,67  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 58 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
% 17,75الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة   خاطئة  من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات
% 15 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 25 وترتفع هذه النسبة إىل  ، مقابل التجريبية يف الدراسة 



% 17 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 8,75نسبة  االستطالعية   يف الدراسة
% 06,33 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة جريبيةالتومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
د التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول بع

:التايل  
 بني الدراسة التاسع والثالثونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 01( اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²اك
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,766 1,410االستطالعية

0,564 1,730التجريبية
19,1402

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)19,14( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (ات احلريةعند درج 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
   .ائريةاجلز

 
بني الدراسة االستطالعية الواحد واألربعون يوضح إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 11 4848414111 االستطالعية

 100 300 06 22876541818 التجريبية

 100 400 7,25 276699523,7529 اموع



 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 69نسبتهم بـ  % 76  وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة % 48 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة وترتفع % 23,75االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 18 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 41 هذه النسبة إىل  ، مقابل نسبة التجريبية يف الدراسة 
% 11 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 7,25 االستطالعية وتنخفض   يف الدراسة

% 06 إىل .التجريبية  يف الدراسة  
 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 

 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 
وا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبح

بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 
:  التايل  

 بني الدراسة الواحد واألربعونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 
التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط اسةالدر

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,669 1,420االستطالعية

0,570 1,660التجريبية
12,4302

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)12,43( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

ون هذا البند بعد تكييفه على البيئة  ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمالتجريبيةوالدراسة 
   .اجلزائرية

 



بني الدراسة االستطالعية اخلامس األربعون يوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01(  اجلدول رقم 
التجريبيةوالدراسة   

 
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 17 5858252517 االستطالعية

 100 300 06 23779451518 التجريبية

 100 400 8,75 29573,757017,535 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 73,75نسبتهم بـ  % 79  وترتفع هذه النسبة إىل % 58 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة    يف
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 17,5الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 

% 15 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 25 وترتفع هذه النسبة إىل  ، مقابل التجريبية يف الدراسة 
% 17 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 8,75نسبة  االستطالعية  اسة يف الدر

% 06 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  
 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 

 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 
ستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند مقارنة بالدراسة اال

بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 
:التايل  

 
 
 
 
 
 
 
 



بني الدراسة  اخلامس األربعونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند ): 02(  اجلدول رقم 
التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,736 1,070االستطالعية

0,729 1,460التجريبية
6,1702

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)6,17( احملسوبة تقدر بـ ²حظ من خالل هذا اجلدول أن كانال

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية فروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة لتجريبيةاوالدراسة 
  .اجلزائرية

  
بني الدراسة االستطالعية الثالث واخلمسون يوضح إجابة املبحوثني على البند ): 01(  اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 اإلجابة اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة

 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 10 5252383810 االستطالعية

 100 300 05 21270,677324,3315 التجريبية

 100 400 6,25 2646611127,7525 اموع

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا البند وتقدر 

% 66نسبتهم بـ  % 70,67 ىل وترتفع هذه النسبة إ  يف % 52 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 
 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 27,75الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 38 وترتفع هذه النسبة إىل  يف الدراسة االستطالعية، % 24,33 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 

% 6,25مقابل نسبة  ن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل  فقط مم 10 % االستطالعية   يف الدراسة
% 05 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  



 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
الميذ الذين مل جييب على هذا البند  قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالتجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول 

:   التايل  
 بني الدراسة الثالث واخلمسونوق يف إجابة املبحوثني على البند يوضح الفر): 02(  اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,577 1,640االستطالعية

0,400 1,800التجريبية
17,4302

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)17,43( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
 هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية إجابات التالميذ علىفروق ذات داللة إحصائية بني 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
.  اجلزائرية  

 
بني الدراسة االستطالعية الرابع اخلمسون يوضح إجابة املبحوثني على البند  ): 01( اجلدول رقم 

التجريبيةوالدراسة   
 

جابةاإل اموع بدون إجابةخاطئةصحيحة  
 % ت % ت%ت%ت الدراسة

 100 100 10 7777131310 االستطالعية

 100 300 06 25886240818 التجريبية

 100 400 07 33583,753709,2528 اموع

 



بند وتقدر نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم التالميذ أجابوا إجابات صحيحة على هذا ال
% 83,75نسبتهم بـ  % 86  وترتفع هذه النسبة إىل  يف % 77 وتنخفض إىل التجريبية يف الدراسة 

 من التالميذ الذين أجابوا عليه بإجابات خاطئة % 09,25الدراسة االستطالعية، يف حني سجلت نسبة 
% 08 يف الدراسة االستطالعية وتنخفض إىل % 13 وترتفع هذه النسبة إىل  ، مقابل التجريبيةدراسة  يف ال

 يف الدراسة االستطالعية % 10 فقط ممن مل جيب على هذا البند وترتفع نسبتهم إىل % 07نسبة 
% 06 وتنخفض إىل .التجريبية  يف الدراسة  

 بنتائج الدراسة االستطالعية جند أن  عدد اإلجابات الصحيحة التجريبيةومبقارنة نتائج الدراسة 
 قد ارتفعت مقابل إخنفاظ عدد التالميذ الذين مل جييب على هذا البند التجريبيةللتالميذ يف الدراسة 

مقارنة بالدراسة االستطالعية، وعليه ميكن القول أن التالميذ أصبحوا مبقدورهم اإلجابة على  هذا البند 
 بعد التعديالت اليت أدخلت عليه، ومن أجل التأكد من مدى داللة هذه الفروق سوف نعرض اجلدول

:   التايل  
 بني الدراسة الرابع اخلمسونيوضح الفروق يف إجابة املبحوثني على البند  ): 02( اجلدول رقم 

التجريبيةاالستطالعية والدراسة   

 
املتوسط الدراسة

 احلسايب
االحنراف 
املعياري

 ²كا
ةاحملسوب

درجات 
احلرية

مستوى 
 اخلطأ

 ²كا
 ادولة

)الداللة(القرار   

0,652 1,770طالعيةاالست

0,530 1,800التجريبية
6,2602

 
0,05 

 
5,99 

 

 
 توجد داللة

 
دولة ا ²أكرب من كا  وهي)6,26( احملسوبة تقدر بـ ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا

( ومستوى اخلطأ )02 (عند درجات احلرية 0.05 ، وهو ما يؤكد على وجود )5,99( واملقدرة بـ)
إجابات التالميذ على هذا البند يف كل من الدراسة االستطالعية داللة إحصائية بني فروق ذات 

 ، وهو ما يعين أن التالميذ أصبحوا يفهمون هذا البند بعد تكييفه على البيئة التجريبيةوالدراسة 
.  اجلزائرية  

 
 
 
 



لدراسة  ا الرائز المكيف على البيئة الجزائرية من خالل ثباتصدق و  

  :ةالتجريبي

 ثبات المقياس المعدل و المكيف على البيئة الجزائرية للبنود الثمانون عند مستوى 0,5

   0.86: قدر ثبات المقياس في الدراسة التجريبية  بـ

  صدق المقياس المعدل و المكيف على البيئة الجزائرية:

0.93: صدق المقياس يقدر بـ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

:النتائج العامة للدراسة  

بعد عرض نتائج كل من الدراسة االستطالعية والدراسة التجريبية الخاصة 

بالبنود المعدلة في الرائز تم التوصل إلى مجموعة من الحقائق المتعلقة بتكييف رائز 

:النضج المدرسي على البيئة الجزائرية، والتي يمكن عرضها فيما يلي  

د ارتفع في الدراسة التجريبية أن عدد اإلجابات الصحيحة على البنود المعدلة ق* 

مقارنة بنتائج الدراسة االستطالعية، وعليه يمكن القول أن التعديالت التي أجريت على 

رائز النضج المدرسي بعد تكييفه على البيئة الجزائرية جعلت التالميذ يفهمون بنود 

لتالميذ يها االرائز وأصبح بمقدورهم اإلجابة عليها، لذا ارتفع عدد البنود التي أجاب عل

.إجابة صحيحة بعد تعديله  

وأن اإلجابات الخاطئة على بنود الرائز قد انخفضت في الدراسة التجريبية * 

مقارنة بنتائج الدراسة االستطالعية ولكن بدرجة صغيرة فقط، وعليه يمكن القول أن 

ية التعديالت التي أجريت على رائز النضج المدرسي بعد تكييفه على البيئة الجزائر

.دورهم اإلجابة عليها ولو بالخطأجعلت التالميذ يفهمون بنود الرائز وأصبحوا بمق  

وأن البنود التي لم يتم اإلجابة عنها قد انخفضت في الدراسة التجريبية مقارنة * 

بنتائج الدراسة االستطالعية، وعليه يمكن القول أن التعديالت التي أجريت على رائز 

ه على البيئة الجزائرية جعلت التالميذ يفهمون بنود الرائز النضج المدرسي بعد تكييف

وأصبح بمقدورهم اإلجابة عليها، لذا انخفض عدد البنود التي لم يجيب عليها التالميذ في 

.الدراسة التجريبية  

إجابات التالميذ  فيفروق ذات داللة إحصائية وما يؤكد هذه النتائج هو وجد * 

لدراسة االستطالعية والدراسة التجريبية ، وهو ما يعني أن على كل البنود المعدلة بين ا

 التعديالت التي أجريت على رائز النضج المدرسي بعد تكييفه على البيئة الجزائرية 

جعلت التالميذ يفهمون بنود الرائز وأصبحوا بمقدورهم اإلجابة عليها، إذا وبفضل هذه 



إمكانية تطبيق رائز النضج المدرسي الدراسة أصبح بإمكاننا إثبات الفرضية القائلة ب

.على البيئة الجزائرية بعد تكييفه  

: اإلقتراحات  

بعد االنتهاء من هذه الدراسة التي احتوت على جانبين احدهما نظري واألخر 

تطبيقي، وبعد جمع النتائج وتحليلها وبعد الخروج بنتيجة مفادها يمكن لرائز النضج 

ئرية بعد تكييفه، نقدم بعض االقتراحات والتوصيات المدرسي تطبيقه على البيئة الجزا

: نراها ضرورية على الشكل التاليالتي  

ضرورة تكييف روائز أخرى على البيئة الجزائرية ألنها بيئة صالحة بل * 

.خصبة للبحث في مختلف المجاالت  

االستفادة من األساتذة والخبراء المختصين في جانب العلوم السيكولوجية من * 

 المعاهد والجامعات للقيام بدورات تدريبية للباحثين على كيفية تكييف الروائز، مختلف

.وتحديد الروائز التي يتم تكييفها تبعا الحتياجات المجتمع الجزائري  

إقامة ملتقيات وأيام دراسية حول الروئز وكيفية تكييفها، واألهمية التي تؤديها * 

.تظهر في المجتمعفي فهم مختلف المشكالت واالضطرابات التي   

على الباحثين اللذين يريدون مواصلة البحث في هذا الرائز مراعاة جوانب * 

.أخرى  كالجنس و السن و مناطق أخرى من بلدنا الجزائر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:الخاتمة  

ويعتبر ميدان الروائز النفسية بمثابة نقلة متميزة في تاريخ اإلنسانية، لما يؤديه 

تمعية، فبفضله يمكن الكشف عن العديد من المشكالت من من وظيفة فردية ومج

. واالضطرابات التي يعانى منها األفراد وحتى الجماعات  

غير أن بناء الروائز ثم تكييفها من الناحية العقلية هي عمليات مستمرة عبر 

الزمن بسبب التغيرات الحاصلة على األفراد والجماعات، وتداخل عوامل عديدة وجديدة 

 على الظاهرة المراد قياسها، مما يجعل من الصعب الجزم بوجود رائز أو عبر الزمن

.اختبار نهائي متكامل  

فبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها المصممون لهذه الروائز إال أن النتائج 

الميدانية لتطبيقاتها أثبتت أنها ال يمكن تطبيقها على مجتمعات مختلفة عن مجتمعها 

عادة ما تكون متحيزة لصالح الثقافة األصلية التي صممت فيها هذه األصلي، ألنها 

.الروائز  

هذا ما دفع بالعديد من العلماء خاصة العرب منهم، للبحث في هذا المجال قصد 

إيجاد بدائل أخرى تنطبق على المجتمعات العربية المسلمة التي تختلف عن المجتمعات 

شكلة قاموا بتكييف بعض الروائز من أجل الغربية في كل المجاالت، ولتخطي هذه الم

التمكن من معرفة المعايير العددية التي تميز المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد خاصة ما 

.يتعلق بالمتغيرات الثقافية، ألنه توجد فروق فردية بين األفراد من مختلف الشعوب  

 والجزائر ما زالت في بداية الطريق العلمي نظرا للظروف التاريخية

االستعمارية التي مر بها شعبها والتي يمكن اعتبارها أسباب موضوعية، لكن نقص 

العامل البشري المتخصص والكفء في هذا المجال وهجرته في أغلب األحيان جعل 

.من عملية بناء الروائز عمال مستبعدا إن لم نقل مستحيال  



ضج المدرسي الن" وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتكييف رائز 

لكونه وضع لمجتمع غير مجتمعنا فال يمكن تطبيقه كما هو، ونظرا أيضا لعدم توفر " 

.اإلمكانيات المادية والبشرية وحتى الزمنية التي تسمح ببناء رائز  

فكانت البداية بإجراء دراسة استطالعية تم فيه تطبيق الرائز األصلي على عينة 

ائي ثم على أساس النتائج المتوصل إليها تحديد من تالميذ الطور التحضيري و االبتد

 الثقافية للطفل الجزائري، وبعد ةالبنود التي يجب تعديلها نظرا لعدم توافقها مع التركيب

تعديل هذه البنود تم توزيعها على عينة أخرى من التالميذ من مؤسسات تربوية مختلفة 

.في الجزائر العاصمة  

التجريبية ومقارنتها مع نتائج الدراسة وبعد عرض وتحليل نتائج الدراسة 

االستطالعية تبين لنا أنه توجد فروق ذات داللة بين إجابات التالميذ على الرائز قبل 

وبعد التعديل لصالح الدراسة التجريبية، وهو ما يعني أن  التعديالت التي أجريت على 

ميذ يفهمون بنوده رائز النضج المدرسي بعد تكييفه على البيئة الجزائرية جعلت التال

وأصبح بمقدورهم اإلجابة عليها، وهذا يؤكد أن رائز النضج المدرسي يمكن تطبيقه 

.على البيئة الجزائرية بعد تكييفه  
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