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        �خ�بارات النفس�ية�خ�بارات النفس�ية�خ�بارات النفس�ية�خ�بارات النفس�ية
    مناذج وممارساتمناذج وممارساتمناذج وممارساتمناذج وممارسات

    
    الغايل أحرشاوالغايل أحرشاوالغايل أحرشاوالغايل أحرشاو

        خمترب األحباث وا راسات النفس�ية و�ج�عيةخمترب األحباث وا راسات النفس�ية و�ج�عيةخمترب األحباث وا راسات النفس�ية و�ج�عيةخمترب األحباث وا راسات النفس�ية و�ج�عية
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ة ال حميد عهنا إذا اكنت �خ�بارات النفس�ية Jشلك أمه األدوات اليت ال ميكن �س�تغناء عهنا يف البحث الس�يكولو>،      Qي متثل يف اآلن نفسه ُ;دYفه

حفىت وإن اكن مو;د حتقpق oمل هذه املامرسة وفق الرشوط املطلوبة ما fزال بعيدا عندb، ميكن اس�تaشار `ريا مما س�ي^لفه إ/شاء . ملامرسة ]نة ;امل النفس

ابل جيب التنpaه إىل خماطر �خنراط يف م�ل هذه الب�pات بدون لكن يف املق. ب�pات م�ل مركزمك من دينامpكpة خبصوص ظروف ورشوط تu املامرسة

وهبذا املعىن فإن الُعَدد املتعلقة �الس�شارات الس�يكولوجpة Jس�تلزم �ودا موازية يف مpدان التكوfن والتدريب ;ىل . األسل�ة العلمية واملهنجية الرضورية

س�يكولو> ال جيب النظر إ�هيا كأدوات يتوقف اس�ت^دا]ا ;ىل فهم �س�يط �لتعل�ت، فاخ�بارات ووسائل الكشف وال�شخيص ال . اس�ت^دام تu العدد

ومن هنا جيب التنصيص ;ىل أن الثقافة . بل يه حتيل يف حقpقة األمر إىل نظر¢ت ;لمية مضنية ميثل ا�متكن مهنا رشطا أساس�يا الس�ت^دا]ا �شلك جpد

  . املقومات الرضورية �لت�ذfر من خماطر وا¦زالقات ممارسة ;لامء النفس اليومpة لالخ�بارات النفس�يةالقpاس�ية واملعرفة النظرية واخلربة التطبيقpة Jشلك

اهتا البي�pوية والوظيفpة ورشوط تقيهنا وتعيريها والحئة أشاكلها وأنواعها مث بطاقة مإذن ق©ل التعريف بفحوى هذه األدوات من `الل التفصيل يف أ§رز مقو   

  :رضورة ا�متهيد ²³ خبمس أفاكر حول مفهوم �خ�بار وأصو° وأمهيته القpاس�ية واألداتيةأoد مناذ�ا، ¦رى 

فقد أسهمت من �ة . ، بل شلكت أoد الروافد األساس�ية يف احلركة العلمية �لقرن العرشfن·اهزةإن حركة �خ�بارات النفس�ية مل تظهر هكذا بصورة  ....1111

 La ث الس�يكولو>، وعرفت من �ة أخرى مراoل وتطورات هائº متثلت يف �نتقال من ;مل الفراسة بدور فعال يف ظهور املفهوم احلديث �لبح

phrénologie  ةpاس األ/شطة الس�يكولوجpاليا ;ىل قo س�يطة ل�س�تقرaية الÇاس الوظائف احلس�ية احلرpر الظواهر النفس�ية إىل قfلتقد ºكأقدم وس�ي

  .والسريورات ا³هنية املعقدة

 Murrayو Rorshachو Wechslerو Binet: مفنذ أن جنح �ح�ون أم�ال. خ�بارات أفضل الوسائل القpاس�ية يف مpدان ;مل النفسJشلك �. . . . 2222

  . يف إ;داد أدوات لتقومي الظواهر النفس�ية، وحركة اس�ت^دام �خ�بارات يف تطور م�واصل Piagetو

�لتعبري عن سلسº من املهام اليت Jسمح  1890س�نة " اخ�بار عقيل" اس�تعامل لفظ يف J. M. Cattellرمغ الس�بق التارخيي ا³ي ÜَُسÛّل لصاحل  ....3333

بار عقيل م�اكمل بتقدfر الفروق الفردية يف جمال دراسة الوظائف األولية الaس�يطة اكإلدراك وأزمة �س�تÛابة وردود الفعل، فإن الفضل يف إ;داد أول اخ� 

، مرºo �نطالقة الفعلية حلركة �خ�بارات النفس�ية اليت س�تعرف مذ ذ² الوقت î1905اكء س�نة ا³ي شلكQ مقpاسه � Alfred Binetيعود إىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                         .كثافة يف اإل;داد والبناء واطرادا يف �س�ت^دام و�ن�شار

  ).Gronbachتعريف " (õطريقة مظمة ملقارنة سلوك خشصني أو أكرث" ناك ش�به إجامع ;ىل اعتباره صعوبة القول بتعريف موoد لالخ�بار، فه رمغ . . . . 4444

  :fرتبط اس�ت^دام �خ�بارات النفس�ية بوضعيتني ....5555
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يف أبعادها  ، حبيث يت�دد هدف اس�ت^د]ا يف تطوfر املعرفة الس�يكولوجpة من `الل دراسة األ/شطة اإل/سانيةاألوىل هتم البحث الس�يكولو> وإجراءاتهاألوىل هتم البحث الس�يكولو> وإجراءاتهاألوىل هتم البحث الس�يكولو> وإجراءاتهاألوىل هتم البحث الس�يكولو> وإجراءاته

        .املعرفpة والو·دانية  ى عينات واسعة من املبحوثني

يف oالته الفردانية، حبيث ينaين اس�ت^دا]ا ;ىل تلبية طلب اج�عي fكون مصدره األرسة أو املدرسة خبصوص  الثانية هتم الفحص الس�يكولو> �لمبحوثالثانية هتم الفحص الس�يكولو> �لمبحوثالثانية هتم الفحص الس�يكولو> �لمبحوثالثانية هتم الفحص الس�يكولو> �لمبحوث

  ....).Jش�ت �ن�©اهاكلفشل ا رايس والسلوك املضطرب و (مشلك Üس�توجب التقومي واحلل 

        الحئة أمه �خ�بارات النفس�ية ومpادfهناالحئة أمه �خ�بارات النفس�ية ومpادfهناالحئة أمه �خ�بارات النفس�ية ومpادfهناالحئة أمه �خ�بارات النفس�ية ومpادfهنا     .1111

يف إ;داد أول مقpاس عقيل م�اكمل وحركة �خ�بارات النفس�ية يف تطور م�واصل، حpث أصبحنا اليوم نتوفر ;ىل  1905س�نة  Binetمذ ان جنح         

  :ال وأكرثها ان�شارا ;ىل الصعيد العاملي يف اآليتسلسº هائº مهنا تَُعد� �ملئات وتت^ذ أشاكال م�نو;ة يت�دد أمهها تداو

  :اليت تتوزع إىل اخ�بارات �ش�تغال وال�شخيص املعريفاخ�بارات �ش�تغال وال�شخيص املعريفاخ�بارات �ش�تغال وال�شخيص املعريفاخ�بارات �ش�تغال وال�شخيص املعريف

³اكء األطفال املعدل  Cognet، )2003( �لمهارات املعرفpة Flessas et Lussier، )1905(³اكء األطفال  Binet: م�ل اخ�بارات(اخ�بارات لفظية  -

  ).1959(�لمفردات  Pinoit et Pichot، )2006(عن بي�pه 

، واملهارة �ري ا�لفظية )1960( Khosومكعبات  Porteus، م�اهات )Borelli-Oléron )1954مقpاس اإلجناز ل: م�ل(اخ�بارات �ري لفظية أو معلية  -

  )Edouar lucas، و§رج هانوي )2008( Kaufman، وبطارية الفحص الس�يكولو> ل)Naglieri )1998ل

    ).1977( Mc Carthy، ومقpاس ]ارات األطفال ل)2000، 2005(³اكء األطفال والراشدfن Wechslerم�ل اخ�بارات (Çبة او خمتلطة اخ�بارات مر  -

  :اليت تقّوم الوظائف األداتية والتنفpذية وJشمل    اخ�بارات ااخ�بارات ااخ�بارات ااخ�بارات اجلجلجلجلوانب الس�يكوعصبيةوانب الس�يكوعصبيةوانب الس�يكوعصبيةوانب الس�يكوعصبية

  )Korkman et al )1997اخ�بار احلصيº الس�يكوعصبية �لطفل ل -

 Anderson et، وبطارية تقومي احلركة عند الطفل ل)Vaivre-Douret )1999م�ل اخ�بار ا�منو الوظيفي احلريك ل(ت املهارة احلرÇية اخ�بارا -

Sugden )2004(اس ا�منو النفيسpاحلريك �لطفو� األوىل ل-، ومقBeunette-lézine )1997( ط وبناء األ§راج وتقطيع ا وا�رpمث اخ�بارات التنق ،

  ...)األصابعوتوظيف 

� ل )Albaret et al )1999مطابقة الصور ل: م�ل اخ�بارات(اخ�بارات �ن�©اه  -pالتف ،Defilipps et Mac Compbell )2002( ن�©اه� ،

-Vaivre، التخطيط اجلسدي ل)2006( Manly et al، وتقومي �ن�©اه عند الطفل ل )Albaret et Migliore )1999ل �Stroopنتقايئ ل

Douret )1999(  

، �خ�بار العميل البنايئ الثاليث )1960( Rey، الشلك املعقد ل)Vaivre-douret )1997منو اإلدراك البرصي ل: م�ل اخ�بارات(اخ�بارات اإلدراك  -

  ).Benton )1968األبعاد ل

 Chevrie-Muller etوا³اÇرة و�ن�©اه ل) معدل، 2001( Wechslerوا³اÇرة ل) Cohen )2001ذاÇرة األطفال ل: م�ل مقاي س(اخ�بارات ا³اÇرة  -

al )1997 (رة ا�لفظية لÇمث التعمل وا³اPoitenau et al )2007(  

-Chevrie، ا�لغة الشفوية واملك�وبة، �خ�بارات اجلديدة لفحص ا�لغة ل)Khomsi )2001تقومي ا�لغة الشفوية ل: م�ل اخ�بارات(اخ�بارات ا�لغة  -

muller et Plaza )2001(ال�سمية الشفوية �لصور ل ،Deloche )1997 (سة لaوحفص احلDucarnet )1989 اس تقومي القراءة يف ) مراجعpمث مق

  ).2014(العربية ألحرشاو 

  :�لاليت Jُس�ت^دم يف جمال تقومي الكفاءات املدرس�ية واملهنية ولك ما يتعلق �لتوجpه الرتبوي و�خ�يار املهين م اخ�بارات املعارف واملهارات اخ�بارات املعارف واملهارات اخ�بارات املعارف واملهارات اخ�بارات املعارف واملهارات 
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) 1965( Burgemeister et alومقpاس النضج ا³هين لكولوم©يا ل) Villartay )1971اخ�بارات الكفاءات اخلاصة اكخ�بار النضج املدريس ل -

مث اس�تpaان ا افعية حنو ) 1999( Pepin et Seguyوالتقومي ا³ايت �لتكpف يف اإل;دادي ل) Lege et Dague )1976واخ�بار املفردات �لصور ل

  .،)Mandel )2002النÛاح ل

-1997( Khomsiوتقومي الكفاءات املدرس�ية يف السلكني الثاين والثالث ل) Bohem )2009اخ�بارات الكفاءات املدرس�ية اكخ�بار املفاهمي القا;دية ل -

 Vonواحلساب عند الطفل ل وبطارية تقومي معاجلة األ;داد) 2001( Van-nieuwenhoven et alواخ�بار Jشخيص الكفاءات الر¢ضية ل) 1998

Aster )2006 ( ل 2و  1مث أدوات العالج يف الر¢ضيات بواسطة ا�لعبتنيCornet et al )2001.(  

  :اليت تُقَّوم اخلصائص �نفعالية والعاطفpة وا افعية و�ج�عية �لشخصية وJشمل اخ�بارات الشخصيةاخ�بارات الشخصيةاخ�بارات الشخصيةاخ�بارات الشخصية

 Henryل TATوتََفه�م املوضوع ) Rorshach Herma)1959األمراض العقلية السوÜرسي  لطب ب بقع احلرب: التقيات اإلسقاطية م�ل اخ�بارات -

Murray )1959 (ورمس الشجرة لDubois-Renandin )2005 (ل ºورمس العائJourdan-Ionescu et  Lachance )2005 (واخ�بار اليد ل 

wagner واخ�باري رمس املزنل واحلاك¢ت لRoyer )2005 (ك الشعوري لألطفال لواخ�بار اإلدراBellak et Bellak )1961 ( مث اخ�بار الت�ش�ئة

  ).�Matar Touma )2004ج�عية �لطفل واملراهق ل

 Hathawav et Mcوقامئتا مpن سو2 �ل�aسة املتعددة ل) Tordjman )2006مقpاس الترصفات العدوانية ل: �خ�بارات الس�يكومرضية م�ل -

Kinley )1996-1998 (انpaتقومي الصدمة النفس�ية ل واس�تDamian et Pereira-Fradin )2006 (ان جون العظمةpaالس�يكو�تية -العصابية- واس�ت

  ).2003( Lelord et Bathlemyمث مقpاس تقومي السلواكت التوoدية ل) Pichot )1959ل

ومقpاس قلق األطفال الظاهر ) Berndt et Kqiser )1996املقpاس ا4تلط الكتئاب األطفال ل: الضغط م�ل - القلق -اخ�بارات �كتئاب -

مث اخ�بار الضغط ) 1998( Norman et alوقامئة موا�ة الوضعيات الضاغطة ل) 1998( Beck et alوقامئة �كتئاب ل) Reynolds )1999ل

  ).j.R. Stroop )1975ل

 Osullivan etواخ�بار ا³اكء �ج�عي ل) Lafreniere et al )1997املش^اص السوس�يو;اطفي ل: اخ�بارات الكفاءات �ج�عية والتكpف م�ل -

Guilford )1978 (ر ا³ات لfمث اخ�بار تقدCoopersmith )1984.(  

  

        أمهية �خ�بارات النفس�ية ورشوطها العلميةأمهية �خ�بارات النفس�ية ورشوطها العلميةأمهية �خ�بارات النفس�ية ورشوطها العلميةأمهية �خ�بارات النفس�ية ورشوطها العلمية. . . . 2222

ءاته التجريpaة وأهدافه التطبيقpة، فاملؤكد أن جناح ;ىل أساس أن بناء أو إجراء أي اخ�بار ميثل معلية فية حتمكها معرفة دقpقة مبقوماته القpاس�ية وإجرا    

  : لك اخ�بار يتوقف ;ىل مدى اع�ده ;ىل مجمو;ة من األهداف التطبيقpة والرشوط العلمية

        ::::مفن حpث األهداف وامليادfن التطبيقpة ميكن إجاملها يفمفن حpث األهداف وامليادfن التطبيقpة ميكن إجاملها يفمفن حpث األهداف وامليادfن التطبيقpة ميكن إجاملها يفمفن حpث األهداف وامليادfن التطبيقpة ميكن إجاملها يف

  .تقومي جوانب الشخصية املعرفpة والو·دانية و�نفعالية والسلوÇية -

- pن م�عددة  و�خلصوصحتقfادpة يف مpق أهداف معلية تطبيق:  

  . هبدف تقومي التعلامت وتوجpه ومسا;دة املتعلمني ذوي الصعو�ت يف التحصيل والتوافق ا رايسامليدان الامليدان الامليدان الامليدان الرترترترتبوي بوي بوي بوي  

  .هبدف حتليل ظروف العمل وأ/شطة العامل وكفاءاته واخ�يار العامل املناسب �لعمل املناسب امليدان املهينامليدان املهينامليدان املهينامليدان املهين

  . هبدف تقومي املشالك والصعو�ت اليت يوا�ها بعض األش^اص  والعمل ;ىل Jشخيصها ق©ل حتديد أساليب التد`ل لعال�ا وجتاوزها يدان الصحييدان الصحييدان الصحييدان الصحيامل امل امل امل 
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        ::::أما من حpث الرشوط العلمية، فأما من حpث الرشوط العلمية، فأما من حpث الرشوط العلمية، فأما من حpث الرشوط العلمية، فميميميميكن إجاملها يفكن إجاملها يفكن إجاملها يفكن إجاملها يف    

  :اليت تتلخص يف عنرصfن اثننيالرشوط التجريpaة لالخ�بار الرشوط التجريpaة لالخ�بار الرشوط التجريpaة لالخ�بار الرشوط التجريpaة لالخ�بار  �

  .بار اكلتعل�ت واألم�º التوضيحية وبنود لك اخ�بار فرعي ومدى حتررها من الت�زي لف?ة دون اخرىالظروف احمليطة بأداء �خ�  -

الصات ا راسة - ربته ودر·ة تفا;D اإلجيايب مع املبحوث وأBر لك ذ² يف نتاجئ �خ�بار ̀و  .كفاءة الباحث ̀و

 :اليت تتلخص يف عنارص أربعة يه الرشوط اإلحصائية لالخ�بارالرشوط اإلحصائية لالخ�بارالرشوط اإلحصائية لالخ�بارالرشوط اإلحصائية لالخ�بار �

  )توحpد ظروف ورشوط �س�ت^دام  والتطبيق �ع�د تعل�ت وأزمة وطرق ومواد موoدة �ل�س�بة مجليع عنارص العينة( L’objectivité ضوعيةضوعيةضوعيةضوعيةاملو املو املو املو     ----    

  ).دقة بنود �خ�بار وأنواعها ومس�توى سهو�هتا وصعو§هتا وقدرهتا ;ىل ا�متيزي اجليد بني أداءات املبحوثني(La sensibilité  احلساس�يةاحلساس�يةاحلساس�يةاحلساس�ية    ----    

قدرة �خ�بار ;ىل �س�مترار يف حتقpق نفس النتاجئ يف oا� إ;ادة تطبيقه ;ىل نفس العينة �ع�د إما طريقة إ;ادة �خ�بار وإما ( La fidélité لثباتلثباتلثباتلثباتاااا    ----    

  .طريقة الصورتني املتاكف?تني وإما طريقة التجزئة النصفpة

فهو عبارة عن قمية معامل �رتباط بني در·ات �خ�بار . عيل ملَا نُويQ ° أن يق سهقدرة �خ�بار ;ىل النÛاح يف القpاس الف( La validité الصدقالصدقالصدقالصدق    ----    

 ). إخل...األصيل ودر·ات حمك مس�تقل fكون ;ىل شلك اخ�بار آخر ثaت صدقه  أو ;ىل شلك در·ات التحصيل ا رايس

     

        ااااحملحملحملحملاوالت العربية يف جمال �خ�بارات النفس�يةاوالت العربية يف جمال �خ�بارات النفس�يةاوالت العربية يف جمال �خ�بارات النفس�يةاوالت العربية يف جمال �خ�بارات النفس�ية....3333

ئع اليت توحض مقومات �خ�بارات النفس�ية وأهداف توظيفها ورشوط اس�ت^دا]ا، هيمنا ف� تبقى من هذا العرض احلديث عن إذن بعد تقدمي أ§رز الوقا

لكن ق©ل ذ² /شري إىل أن . ماكنة هذه �خ�بارات عندb يف املغرب والعامل العريب من `الل التعريف §منوذج مقنا خشصيا بإ;داده وتقينه ;ىل عينة واسعة

fن، مل احملاوالت العربية اليت متت يف جمال قpاس ا³اكء والتحصيل والشخصية والتدهور ا³هين، وحسب املسح ا³ي مقنا به يف أواخر القرن العرش ;دد 

ويعين . اد;ىل مس�توى البناء واإل;د) 22(;ىل مس�توى التaييء والتعديل، و ) 25(مهنا ;ىل مس�توى الرتمجة والتعريب، و ) 40: (حماو�) 87(يتÛاوز 

وات قpاس�ية هذا أنه و;ىل ام�داد ما يناهز نصف قرن من البحث الس�يكولو> مبفهومه العريب، فمل يتÛاوز ;دد احملاوالت اليت حتققت يف جمال إ;داد أد

والثاين ) أفرفار(ألول ³اكء األطفال لقpاس ا³اكء سامه فهيا الباح�ون املغاربة مبقpاسني، ا) 6: (حماو�) 22(ت�ساوق مضامpهنا مع خصوصيات الواقع العريب 

واحلقpقة أن هذا العدد وإن اكن يبدو هاما . لقpاس التدهور العقيل) 2(لقpاس الشخصية، و ) 6(لقpاس التحصيل، و ) 8(، و )أحرشاو(³اكء الراشدfن 

طلوب `ارج احلدود القطرية اليت ُأِ;دQ دا`لها، و�لتايل فإن من الناحpة المكية فهو �ري ذ² من bحpة �س�ت^دام والتوظيف؛ إذ أنه مل يعرف �ن�شار امل

ووÇسلر �îاكء  هذه احملاوالت مل حتظ �الس�ت^دام الواسع واملصداقpة العلمية اليت اك�سaهتا بعض املقاي س الواسعة التداول ويف مقدمهتا مقاي س بي�pه

  . جشطالت �لتدهور العقيل-دروBرس�تون وبن ت �لتحصيل ورورشاخ وسرتوجن وموراي �لشخصية وبن

مقpاس القراءة ��لغة العربيةمقpاس القراءة ��لغة العربيةمقpاس القراءة ��لغة العربيةمقpاس القراءة ��لغة العربية. . . . 4444     
التداولية، / ا اللية / الرتÇيpaة / الصوتية / الك�ابية ويف مكوbهتا املعجمية / تو·د اخ�بارات كثرية لتقومي كفاءات الطفل ا�لغوية يف أشاكلها الشفوية     

مقومات مقpاس تقومي أداء األطفال يف القراءة مقومات مقpاس تقومي أداء األطفال يف القراءة مقومات مقpاس تقومي أداء األطفال يف القراءة مقومات مقpاس تقومي أداء األطفال يف القراءة النوع من �خ�بارات س�نعمل ف� ييل ;ىل عرض وتقدمي و�لتعريف هبذا . ويف مظاهرها القرائية والتواصلية

  .�2014201420142014لعربية ا³ي �لعربية ا³ي �لعربية ا³ي �لعربية ا³ي متمتمتمت إ;داده وتقينه `الل  إ;داده وتقينه `الل  إ;داده وتقينه `الل  إ;داده وتقينه `الل 

        بطفاقة تعريفpةبطفاقة تعريفpةبطفاقة تعريفpةبطفاقة تعريفpة
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 2014الغايل أحرشاو، م�شورات ج ك ت ط ع لس�نة : إ;داد

لف الفا;لني والساهرfن ;ىل قطاع التعلمي األسايس �ملغرب يف Jشخيص الصعو�ت اليت يتلخص هدف هذا املقpاس يف توفري أداة Üسرتشد هبا خمت     

وقد اس�تلزمت معلية Xكوfن أجزاء ومضامني هذا املقpاس وصيا�ة ]امه وبنوده واس�ت^الص معامالت ثباته وصدقه، . يوا�ها بعض األطفال يف تعمل القراءة

  .س�نة 11و  6تلميذ وتلميذة ترتاوح أعامرمه بني ) 300(و ) 144(لثانية أساس�ية مشلتا ;ىل التوايل األوىل اس�تطالعية وا: إجناز جتربتني اثن�ني

أجزاء لك واoد مهنا يق س ]ارة قرائية حمددة، fراهن  6اخ�بارا فرعيا، تتوزع ;ىل  13ميكن اإلقرار بأن هذا املقpاس ا³ي يتكون يف صورته ا�هنائية من   

  :غا¢ت األساس�ية التاليةحتقpق األهداف وال ;ىل 

س�باب الاكمة تعيني األطفال ذوي الصعو�ت يف القراءة، و�لتايل �نف�اح ;ىل مسعى Jشخييص قوامه حتليل طبيعة اآلليات القا;دية �لقراءة وحتديد األ -

  .وراء صعو�ت تعلمها مع توفري الصيغ املالمئة لتÛاوز هذه األ`رية

ا رايس ;رب  -Jسا;د أوال ;ىل Jشخيص التطور ا رايس �لمتعمل وصعو�ته يف تعمل القراءة، وJسمح \نيا �ل�شخيص النفيس إ;داد أداة مزدو·ة الوظيفة؛ -

  . مقاربة أس�باب صعو�ت القراءة يف ;القهتا بوضعية الالتوافق ا رايس ولك ما حيمك ذ² من مكوbت نفس�ية ومعرفpة واج�عية وبيداغوجpة

  .قرايئ للك تلميذ بناء ;ىل  املعاجلة ا قpقة ألداءاته عند خمتلف أجزاء املقpاس وعند املعدالت اخلاصة §لك اخ�بار فرعيJشخيص التطور ال -

، Üشهد ;ىل )فأقل 5ا ر·ة املعيارية ( ختصيص خمتلف املهارات الالزمة �لقراءة، و�لتايل فإن لك أداء ينخفض عن هذا أو ذاك من معدالت املقpاس  -

  . واملعرفpة اليت تتطلهبا معلية القراءة) الرؤية أو السمع، أو اإلثنني معا(تعيني الرموز احلرفpة أو الصوتية وÜشكك �لتايل يف الوظائف اإلدراÇية صعوبة 

ٍم ميكه أن فلك مدرس أو مو·ه أو . وتصحي�ه وال يتطلب تدريبا م�خصصا) الفردي أو امجلاعي(fمتزي هذا املقpاس �سهو� Çبرية يف إجرائه  - cمريب أو ُمقَو

  . Üس�ت^دمه ليتعرف �شلك أفضل ;ىل مس�توى تالمpذه يف القراءة، ويطور خططه التدرÜس�ية والتصحيحية

 اء م�وسط يفإن األطفال اf³ن يصنفون كقراء جpدfن يف املقpاس ينصح ب�شجيعهم ;ىل م�ابعة التعمل والتحصيل، يف oني أن أم�اهلم اf³ن أ�نوا عن أد   -

، مفن الرضوري )5أقل من احلد (أما األطفال اf³ن أظهروا عن أداء مخفض يف القراءة . جيب أن Üس�تفpدوا من التد`ل الوقايئ) 7و 5بني احلدfن(القراءة 

  .أن خيضعوا لتد`ل تصحيحي ;ا·ل

  

    مصادر إ;داد املقpاسمصادر إ;داد املقpاسمصادر إ;داد املقpاسمصادر إ;داد املقpاس    

  :ا املقpاس يف العنارص التاليةتت�دد أمه مصادر املعلومات املعمتدة يف إ;داد مضامني ومكوbت هذ    

  . �س�تeاس ببعض مراجع س�يكولوجpة ا�لغة و;مل الصواتة اليت ;اجلت إشاكلية تعمل القراءة �لعربية -

 . �ع�د ;ىل مقومات بعض الgذج الناحجة يف مpدان قpاس ]ارة القراءة يف  لغات أخرى -

  .ا4صصة ألقسام التعلمي �بتدايئ �ملغرب �سرتشاد مبضامني أمه كتب القراءة واملطالعة -

حتت إرشافا  2006-�2005س�تeاس �لنتاجئ األولية �iراسة �س�تطالعية اليت أجنزها فريق من طلب�ا لإل·ازة يف ;مل النفس `الل الس�نة اجلامعية  -

 ).Ruel )1976اءة  لصاح©ه ري pل ومبعية األس�تاذfن الزاهري وزغبوش حول Xرمجة وتقني مقpاس األداء الوظيفي �لقر 

، 2008، 2007،  1994، 1993أ، 1987أحرشاو، (اس�kر `ربتنا يف جمال القpاس النفيس وجترب�ا يف مpدان إ;داد أدوات لتقومي ظواهر ا³اكء وا�لغة  -

2009 ،2011.(  

    مكوbت املقpاس وأجزائهمكوbت املقpاس وأجزائهمكوbت املقpاس وأجزائهمكوbت املقpاس وأجزائه
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وقد فضلنا توزيع هذه األجزاء الس�تة . قرائية حمددة وينطوي ;ىل مجمو;ة من �خ�بارات الفرعيةأجزاء لك واoد مهنا يق س ]ارة  6يتكون املقpاس من          

وصفر نقطة ;ىل Çراس�تني مفصلتني، لك واoدة يرتاوح فهيا سمل تنقpط  أداءات املبحوثني ;ىل �خ�بارات الفرعية بني نقطة واoدة للك إ·ابة حصي�ة 

ºللك إ·ابة `اطئة أو �امضة أو ]م.  

    ::::أجزاء أجزاء أجزاء أجزاء     3333الكراسة األوىل تضم الكراسة األوىل تضم الكراسة األوىل تضم الكراسة األوىل تضم                     

;ىل قpاس اخللط بني احلروف يف ;القهتا �لغوامض  30األول لتقومي ]ارة ا�متيزي البرصي �لرموز احلرفpة؛ حبيث fركز اخ�باره الفرعي الوحpد املكون من  -

  . اإلدراÇية

. بنود 5ويتكون من  Sons – Voyellesاحلراكت  –أولها لتعيني األصوات : رعيةحرف ;رب ثالثة اخ�بارت ف –الثاين لتقومي ]ارة إقامة التطابق صوت  -

  .بنود 10ويتكون من  Sons complexesو\�هثا لتعيني األصوات املرÇبة . بند 15ويتكون من  Sons – Consonnesالصوامت  –و\¦هيا لتعيني األصوات 

-  Qن فرعينيالثالث لتقومي ]ارة ا�متيزي السمعي لألصوات املَرمfأوهلام لتخصيص اللكامت ذات املظهر السمعي امل�شابه : َزة �حلروف، ويتكون من اخ�بار

  .بنود أيضا 10و\¦هيام لتعيني احلروف امل�شاهبة اليت ال ت�ساوق يف إيقاعها ويضم . بنود 10ويضم 

    ::::أجزاءأجزاءأجزاءأجزاء    3333الكراسة الثانية تضم يه األخرى الكراسة الثانية تضم يه األخرى الكراسة الثانية تضم يه األخرى الكراسة الثانية تضم يه األخرى 

. بندا 12أولها النتقاء اللكامت املك�وبة �شلك حصيح ويضم : اخ�بارات فرعية 3تابع احلروف واألصوات ويتكون من األول لتقومي ]ارة اس�pعاب نظام ت  -

  .بندا 12و\�هثا لتعيني األصوات امل�شاهبة يف هناية اللكامت ويضم . بند 14و\¦هيا لتعيني األصوات األصلية امل�ثº ويتكون من 

و\¦هيا لقpاس ]ارة إمتام . بنود 10أولها �لتعرف اللكي ;ىل اللكمة ويضم : XرÇيب اللكامت، ويتكون من ثالثة اخ�بارات فرعية -الثاين لتقومي ]ارة حتليل -

  .بندا 13و\�هثا لقpاس ]ارة التعرف ;ىل لكمتني صغريتني دا`ل لكمة Çبرية ويضم . بندا 15اللكامت الناقصة ويضم 

 .ون من اخ�بار واoد يق س ]ارة فهم نصوص �س�يطةالثالث لتقومي ]ارة الفهم، ويتك -

 اليت تعكسها وإذا اكنت ها2ن الكراس�تان تقدمان الرتÇيبة ا�هنائية �لمقpاس مبختلف أجزائه واخ�باراته وبنوده وتعل�ت إجرائه، فإن أمه مقوماته يه    

  : مضامني اخلطاطة التالية

        ملقومات املقpاس احلايلملقومات املقpاس احلايلملقومات املقpاس احلايلملقومات املقpاس احلايل    خطاطة موجزةخطاطة موجزةخطاطة موجزةخطاطة موجزة) ) ) ) 5555((((·دول ·دول ·دول ·دول                        

;دد ;دد ;دد ;دد         �خ�بارات الفرعية واملهارات املق�خ�بارات الفرعية واملهارات املق�خ�بارات الفرعية واملهارات املق�خ�بارات الفرعية واملهارات املق    سةسةسةسة        املهارات املقاملهارات املقاملهارات املقاملهارات املق    سةسةسةسة        أجزاء املقpاسأجزاء املقpاسأجزاء املقpاسأجزاء املقpاس        الكراساتالكراساتالكراساتالكراسات

        البنود البنود البنود البنود 

        التنقpط من إىلالتنقpط من إىلالتنقpط من إىلالتنقpط من إىل

          األوىل
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        مقومات إجراء املقpاس وتطبيقهمقومات إجراء املقpاس وتطبيقهمقومات إجراء املقpاس وتطبيقهمقومات إجراء املقpاس وتطبيقه

م©حوث حسب مس�توى السن  وحبضور الباحث  30إىل  20ث يوىص يف هذه احلا� األ`رية اع�د مجمو;ات مكونة من فردي أو جامعي، حبي: : : : التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق

  .اqرب وأس�تاذ الفصل

\نية �õد أقىص، فل س هناك وقت مضبوط �ل�س�بة  50احملكوم ب ) I(ف©اس�تsاء جزئه . دقpقة للك Çراسة من Çراس�يت املقpاس 45: مدة التطبيقمدة التطبيقمدة التطبيقمدة التطبيق

  .مخلسة األخرى؛ إذ ;ىل الباحث أن يت�ىل �ملرونة الالزمة هبذا اخلصوصألجزائه ا

بني نقطة واoدة للك إ·ابة حصي�ة وصفر نقطة للك إ·ابة `اطئة أو �امضة  13يرتاوح سمل تنقpط  أداءات املبحوثني ;ىل �خ�بارات الفرعية : : : : التنقpطالتنقpطالتنقpطالتنقpط

ºأو ]م.  

  .اس واخ�باراته الثالثة عرشةدقpقة �ل�س�بة لكراس�يت املقp 20 ::::مدة التصحيحمدة التصحيحمدة التصحيحمدة التصحيح

  .س�نة 11و  6تلميذ وتلميذة ترتاوح أعامرمه بني ) 300(و ) 144(األوىل اس�تطالعية والثانية أساس�ية ّمضتا ;ىل التوايل : مت ;ىل عين�ني ::::التقنيالتقنيالتقنيالتقني

        : : : : العدة وا�لوازم والتدابريالعدة وا�لوازم والتدابريالعدة وا�لوازم والتدابريالعدة وا�لوازم والتدابري

 Çراس�تان تتضمنان سالسل حروف ولكامت ونصوص قصرية وصور - 

 Chronomètreُمpَقّت  - 

 Xزويد لك م©حوث مبم�اة وقمل رصاص مجور �شلك جpد - 

 توحpد تعل�ت اإلجناز وتالوهتا ;ىل مسامع املبحوثني بصوت مرتفع وبإيقاع بطيء يف بداية لك اخ�بار فرعي  - 

 .اع�د األم�º التوضيحية ق©ل اخنراط املبحوثني يف إجناز املهام املطلوبة - 
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fكفي إلجراء املقpاس، مفن املفضل و�خلصوص مع األطفال صغار السن، أن Üس�تفpد من حضور  حىت وإن اكن مبقدور �حث مبفرده أن - 

 . مدرس الفصل، وذ² لالطمئنان بأن مجيع املبحوثني ي�©عون نفس التوجهيات ويفهمون التعل�ت جpدا

 .ىل بعضيف oا� التطبيق امجلاعي، fرx توزيع األطفال �شلك ال ميكن معه نقل أو JشوÜش بعضهم ;  - 

فرعي  رمغ ال�سلسل الرتت يب ألجزاء املقpاس واخ�باراته الفرعية �ل�س�بة للك Çراسة، فل س هناك أثناء التطبيق ما مينع من البدء بأي اخ�بار - 

  .بغض النظر عن ذ² ال�سلسل


