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هـدإء  إ 
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 مقدمة:
 يعد قطاع التربية والتعليم أحد الركائز األساسية للتنمية في مختلف أبعادها      

وتولي جميع الدول أهمية كبيرة في تعليم وتكوين االقتصادية، االجتماعية، الفكرية...الخ. 
أبنائها قصد إعدادهم ككفاءات الغد لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية 

الرأسمالية الليبرالية التي شعارها هيمنة و  وتطور التكنولوجيات الرقمية خاصة في ظل العولمة
وهي كلها عوامل تفرض على الدول انتهاج سياسات  المنافسة والبقاء لألصلح واألقوى.

 تربوية فعالة ومسايرة لعصرها.
والنقائص في المنظومة ن عنه في رصد الثغرات ال يتوقف المنشغلون بهذا القطاع والمسؤولو و 

الجديدة  الواقعية حسب ما تمليه المعطياتإن لزم األمر  إصالحها وأقصد تداركها  التربوية
للحياة، فيما يتعلق بالبرامج أو المناهج أو طرق التدريس أو فلسفة التربية وغيرها من 

 المحاور التي تتضمنها هذه المنظومة.
حيث بينت الدراسات   يقل أهمية عن باقي المحاوررا الويعد ميدان الوتيرة المدرسية محو 

لوجية الكرونونفسية المدرسية العالقة الوطيدة بين جداول التوقيت المدرسية والوتيرة البيو 
ءم أن الوقت المدرسي اليومي واألسبوعي يجب أن يتال Reinbergوأكد نفسية للمتمدرس، وال

يولوجية للتلميذ. ولقد أولت وزارة التربية والتعليم الجزائرية منذ ترات البيولوجية والفسامع التو 
سنوات اهتماما بوتيرة التلميذ وذلك من خالل تمويل دراسات للمعهد الوطني للبحث في 

-2001معروف وآخرون)،(1999-1997،معروف وآخرون) من بينها دراسات، (INRE)التربية 

. كما تدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسات في (2009،معروف وآخرون)،(2004
بهدف  (CNEPRU)هذااإلطار عن طريق اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحوث الجامعية 

 تكوين األساتذة والطلبة الباحثين.

ونسعى من وراء هذا البحث إلى تسليط الضوء على وتيرة تلميذ المتوسط من خالل المقارنة 
االنتباهية والنشاطات خارج  تالميذ النظام العام وأقرانهم من النظام الخاص في األداءاتبين 
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حيث تناول الباحث في فصله األول الخلفية  والذي جاء مقسما إلى أربعة فصول المدرسة.
النظرية لمشكلة البحث أين تعرض ألهم الدراسات حول الوتيرة المدرسية األجنبية منها 

ع تساؤل البحث وفرضياته، أهميته والهدف منه ثم عرف مفاهيمه والمحلية قبل وض
 األساسية. وتطرق في فصله الثاني ألدبيات الموضوع ملما بميداني الكرونوبيولوجية

وحدد نوع المنهج في  بمتغيرات الدراسة في قسمه الثاني،والكرونونفسية في قسمه األول و 
ياته ليصل أخيرا جمع معط يةرح أدواته وكيففصله الثالث مبينا كيف اختار عينة بحثه مع ش

ثم ناقش في فصله الرابع واألخير النتائج التي توصل إليها بعد أن قام  إلى حدود دراسته
 .  من االقتراحاتبقياس داللتها اإلحصائية، وبعد الخاتمة قدم في النهاية مجموعة 

 

 

 



 

 الفصـل األول

 تعريف وصياغة مشكلة البحث
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يقدم الباحث في هذا الفصل إشكالية البحث انطالقا من خلفيتها النظرية أين تطرق  تمهيد:
أو  حول األداءات المدرسية، ثم تحديد مشكلة الدراسة األجنبية والمحلية إلى أهم الدراسات

 مفاهيمها األساسية. ن إجرائها، أهميتها، وأخيرا عرففرضياتها، الهدف م، تساؤل البحث

 :البحث ةمشكلل الخلفية النظرية-
كل  بفضل دراسات تبين أن التكيف الفسيولوجي والنفسي للتالميذ يعرف تغيرات دورية      
 (Winch,1911)و (Gates,1916) ،(Laird,1925) ،(Ebbinghaus,1987)من 

 (سنة13-10) شملت تالميذ التي واألسبوعية في األداءات الذهنية حول التغيرات اليومية
 دراسات عن النوم أو (Debre, Douady, Vermeil) ودراسات طبية عن التعب لكل من

(Bouton, Benoit, Montagner)  أورد في: )المدرسية، ومنه ظهر مصطلح التوترات
Fotinos & Testu, 1996). 

والكرونونفسية بفهم طبيعة الوتيرة المدرسية، وأشارا إلى وجود  ميدانا الكرونوبيولوجية اعتنىو 
عوامل بيولوجية ونفسية لها ارتباطات بتغيرات زمنية، كما أثبتا وجود تغيرات تطرأ على 
أنماط األداءات اليومية واألسبوعية لالنتباه والسلوكات داخل القسم مع إبراز أهمية احترام 

 .(Tastet, 2009أورد في: )ة للتلميذخارج المدرسالليلي وبرمجة النشاطات النوم 
من  (Touitou, Bégué,2010) حسب دراسات حديثة لألكاديمية الفرنسية للطبو 

حيث أن مدته  لكرونوبيولوجية فيما يخص النومالضروري األخذ بعين االعتبار معطيات ا
 Institut National de 2010 أورد في:)الطفل وأداءاتمستوى اليقظة  ونوعيته تؤثر في

recherche pédagogique (Inrp),).  (2000) يؤكدو Montagner على أهمية النوم 
ترات ابية التو نتظم أغلوالنفسي وكقاعدة للوقت التي منها ت الفسيولوجي كزمن لتدارك التعب

بشكل كبير بمدة ونوعية  شاط الذهني والسلوك المدرسياليومية للن لتغيراتاترتبط و األخرى.
 .(Fotinos & Testu,1996)أورد في: األسبوعالنوم الليلي الذي يتغير حسب أيام 
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أن يكتب  Boudonلـــ  أو الذهني حول التعب الفكري األبحاث العلمية أولى سمحت        
يلي: "الحظنا تغيرات سنوية ويومية في النشاط الذهني، عن النشاط الذهني ما  1926سنة 

ودراسات دقيقة اهتمت بالتغيرات اليومية. بصفة عامة، ما يمكن أن نسميه الطاقة الذهنية 
إلى الساعة  سا10تتزايد ابتداءا من االستيقاظ في الصباح لتبلغ الحد األقصى نحو الساعة 

عد وجبة الغداء، بعد ذلك ترتفع هذه الطاقة حتى ثم تتناقص عند الظهيرة، إما قبل أو ب سا11
تبلغ حدها األقصى الثاني في فترة ما بعد الظهيرة ثم تضعف أخيرا في المساء". ومكنته هذه 

من وضع الملمح اليومي الذي أصبح مجال للدراسة في الوسط المدرسي للعديد من  النتائج
 .(Fotinos &Testu, 1996أورد في: )الباحثين

ف أن األداءات الجسمية الدراسات التي أجريت في ميادين العمل من تحديد كي مكنتو
األسبوع والسنة، ومؤخرا تحول االهتمام إلى  خالل اليوم، تتغير االنتباه، قظة،الي والذهنية،

وضع منحنيات للتغيرات اليومية في المردود ب وترات النفسية عند األطفال، ويسمح ذلكالت
أنه توجد تغيرات  بينت الكرونونفسيةجاح والفشل، الذاكرة واالنتباه، فأوقات رد الفعل، الن

دورية في السلوكات ولكن أيضا في بعض المسارات المعرفية لألطفال خاصة على مستوى 
  .(Perrot, 2006أورد في: )اليوم

األوقات بمعرفة  درسة خالل اليوم وخالل األسبوعمالحظة تغيرات االنتباه في الم تسمحو 
كما تسمح بوضع واستخراج نموذج عام للوتيرة في اليوم وفي  القوية واألوقات الضعيفة،

 .(Marcel, 1997أورد في: )التغيرات األسبوعية
األول من أهتم بدراسة المالمح اليومية لألداءات في اختبارات  (Gates,1916)يعتبر      

األداءات ال تتغير كلها بنفس حسية حركية وأخرى مدرسية بدرجة أقل، وتوصل إلى أن 
الطريقة ثم استنتج أن عوامل مثل القلق النفسي، التعب، العصبية تؤثر على الوظائف 

 . واستخرج(Leconte & Lambert,1990:)أورد فيخاصة العقلية منها من الحركية
(Hellbrugge, Rutenfranz,1957) المالمح اليومية لألداءات في اختبارات الحساب 
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، وبين الساعة سا12والساعة  سا10أن أحسن النتائج تظهر بين الساعة  إلىوتوصال 
لدى تالميذ االبتدائية. النتائج األضعف وجدت في الساعة األولى  سا18الساعة وسا16

ر ف وانخفاض في ذروات األطفال األكبسا. كما الحظا فارق طفي14للتمرير وعلى الساعة 
 . (Leconte & Lambert,1990:)أورد فيسنا
تأخر في ظهور الذروات الصباحية وبعد الظهيرة، وتأخر  (16Fischer, Ulich,19) الحظو 

في نفس النوع  (واتسن10-9)مقارنة بأطفال  (سنة14-13)فراغ ما بعد الغداء عند أطفال 
   (Laudes,1974) . وبينت دراسة(Leconte & Lambert,1990:)أورد فيمن المهمة

، (سا17-سا9)طاعين خالل اليوم: بداية الصبيحة أنه هناك انق (سنوات6-5)شملت أطفال 
أين الحظ مظاهر القلق  (سا17-سا16)أين الحظ التعب وعدم االنتباه، ونهاية بعد الظهيرة 

أضعف يوم في األداء بعد انقطاع  االثنين هو وعدم االنتباه. أما خالل األسبوعالنفسي 
 . (Leconte & Lambert,1990 :)أورد فيعطلة نهاية األسبوع

يومية وأسبوعية في أداءات وجود تغيرات  (Testu,1979,1982)بينت دراسات       
التلميذ في اختبارات الحساب واختبارات شطب األرقام. خالل اليوم هناك فراغ الساعة 
األولى، ترتفع األداءات حتى نهاية الصبيحة وتنخفض بعد الفطور، ثم ترتفع بعد الظهيرة. 

أورد )ااءهو األقل أداءا بينما الخميس والجمعة هما األحسن أد االثنينوخالل األسبوع 
  (.Leconte & Lambert,1990:في
فيها اختبارات  استعمل (سنة16-14)شملت تالميذ  (Testu,1975) ينت دراسةبو 

وجود وقتين ألداء ضعيف في  (الجمع، شطب أعداد مكونة من ثالثة أرقام)بسيكوتقنية 
. ووجود (د54وسا13)واآلخر على الساعة  (د30وسا 8)الملمح اليومي، واحد على الساعة 

وأظهر  .(د15وسا15)واألخرى على الساعة  (د45وسا11)ذروتين، واحدة على الساعة 
تغيرات معتبرة في شطب األرقام ونتائج الجمع بقيت ثابتة، ويسجل التالميذ  يألسبوعالملمح ا

أعلى أداء يوم الخميس أو الجمعة صباحا، وأقل أداء يوم االثنين، ولكن كثير من المتغيرات 
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أورد في: )يللوضعية أو الشخصية أو السن يمكن أن تغير أو تجعل الوتيرة تختف
Lamesch,1990)                                                                     .                               

حول التغيرات اليومية لالنتباه شملت تالميذ  Janvier & Testu (2005)دراسة  أظهرتو 
حيث ترتفع أداءات  (سنة11-10) وجود الملمح الكالسيكي لدى تالميذ (سنة11-4)من 

ترتفع األداءات في و  م تنخفض في بداية ما بعد الظهيرة،اختبار الشطب خالل الصبيحة ث
تكون عدد أيام الدراسة تأكدت هذه الوتيرة في جميع الدول بشرط أن و . من جديد المساء

يلخص جميع  Beguèو Touitouـ ففي تقرير حديث لــ ،أربعة أيام ونصف أو خمسة أيام
األربعة  البحوث والنتائج العلمية المتعلقة بالتواترات البيولوجية للتالميذ، توصال إلى أن أسبوع

 ,Bouville, Dorcel & Castagnetأورد في:)البيولوجية لألطفال أيام ال يحترم التواترات

2011).  
التقرير الرسمي لألكاديمية الفرنسية للطب حول تنظيم التوقيت المدرسي وصحة  ورد فيكما 
السلبي لألسبوع الدراسي بأربعة أيام على اليقظة وأداءات التالميذ خالل اليومين  الدور لالطف

 ,Fotinosأورد في: )األولين من األسبوع بسبب االنقطاع الطويل لعطلة نهاية األسبوع

هذه األكاديمية الترتيب حسب  بشكل كبير األسبوع الدراسي بأربعة أيامويفسر . (2012
ألنه ال  (PISA)برنامج التقييم الدولي للطالب  ترتيب السيئ للنظام التربوي الفرنسي في

حيث أنه يتسبب في اضطراب الساعة البيولوجية  ترات النفسية والفسيولوجية للطفليحترم التوا
لألطفال نتيجة االنقطاع الطويل عن أيام الدراسة مما يؤدي إلى التعب ونقص اليقظة خالل 

 .(Mougin, 2012أورد في: )الحصة الدراسية
خالل طول الصبيحة مهما كان السن، أما  األداءات ترتفع إلى أن  Viteau(2003)ويشير 

االنتباه في نهاية كل يرتفع بعد الظهيرة فان عودة ارتفاع النشاط الفكري يكون حسب السن: 
 .فترة ستون دقيقة بالنسبة للتالميذ األكبر سنا باستثناء فراغ ما بعد الغداء
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نتباه أن أداءات اال (سنة12-11)شملت تالميذ في دراسة   8200 ( سنةعروفم) بينت      
نظام الدوامين تتغير حسب النمط الكالسيكي، وأما تغيرات االنتباه لتالميذ نظام لدى تالميذ 

الدوام الواحد مخالفة للنمط الكالسيكي حيث يرتفع األداء في بداية اليوم المدرسي وينخفض 
تها. بينما التغير في آخره، أما في الفترة المسائية فكان األداء مرتفع ثم انخفض في نهاي

األسبوعي يكون أقل أداء يوم السبت لتالميذ النظامين، أي اليوم األول من األسبوع 
المدرسي. وأعلى أداء يوم الثالثاء لتالميذ نظام الدوام الواحد، وهو اليوم الذي تنخفض فيه 

 أداءات تالميذ نظام الدوامين لترتفع يوم األربعاء.
أن األداءات  إلى (سنة19-17)شملت تالميذ  في دراسة 2001 ( سنةمعروف) توصلتو 

لم تتفق مع نتائج الدراسات السابقة حيث أن األداءات مرتفعة نوعا ما في  للتالميذ الفكرية
رتفاع لألداء في والتي تمثل أقصى ا سا11وتنخفض على الساعة  (سا8) الساعة األولى

الفترة الصباحية. وفيما وتكون األداءات مرتفعة في الفترة المسائية مقارنة ب النمط الكالسيكي،
واألربعاء ومرتفعة يوم  أداءات التالميذ منخفضة يوم السبت جاءتية تغيرات األسبوعال يخص

وهو ما يتفق مع تغيرات األداءات األسبوعية في الدراسات األوروبية. كما أن ارتفاع  الثالثاء،
وآخر األسبوع لديه أثر سلبي على األداءات  ليلي يصاحبها ارتفاع في األداء،المدة النوم 

ترات العائلة والمجتمع حيث االفكرية لليقظة وذلك يعود لتواترات الحياة التي لها عالقة بتو 
 تلعب العائلة دورا هاما في توفير الشروط التي ترفع من األداءات الفكرية للتلميذ.

د على وجود وتيرة قاعدية تستن والكرونونفسية دراسات الكرونوبيولوجيةال استخلصت        
تكملها عوامل نفسية كالقلق أو نقص  الفسيولوجية مستوى اليقظةمعايير بيولوجية كالتعب أو 

سي توجد أنه خالل اليوم المدر  الدراسات هذه وأظهرت .(Jaunin,2011أورد في: )الدافعية
جسم األطفال بشكل أفضل اعتداءات  يقاوم األوقات الجيدة في ،أوقات جيدة وأوقات عقيمة

ة، المبذول يكون أقل، السلوكات تكون أكثر تكيفا لحالة الدراس المحيط، التعب المرتبط بالجهد



 البحث تعريف وصياغة مشكلة      الفصل األول:                                                     
 

9 
 

 بينما في األوقات العقيمة ن أكثر سرعة،والذاكرة والفهم تكو  تتعلماال اليقظة واالنتباه مرتفعين
 . (Testu, 2001أورد في: )يحدث العكس تماما

المركزي  عتبار على أنه العاملبعين اال يجب أن يؤخذالوقت  أن Suchaut (2009)ويرى 
أن بعده النوعي أكثر أهمية من بعده الكمي، فكيفية استعمال الوقت وليس و  في تعلم التالميذ

 . البيداغوجيةفقط حجمه هي من ستحدد الفعالية 

المدرسي ربع من وقت يومية الطفل في حين ينظم جدول توقيته حول  الوقت يشغل 
النشاطات الثقافية  الدراسة، اإلطعام المدرسي، الحضانة، هذا العشر بإضافة أوقات النقل،

الفروض المنزلية. فإعادة التفكير في اليوم المدرسي هو التفكير في يوم الطفل  والرياضية،
 .(Collectif des association partenaire de l’école (Cape), 2010أورد في: )مجملهفي 
وع حول تنظيم بدا التساؤل مشر  لتلميذ الثانوي بفرنساوتيرة اليوم المدرسي لي دراسة فف

ة في يومية التلميذ. فتوجب التفكير حول التوازن النشاطات الصفية والنشاطات خارج المدرس
جدول توقيت المراهق يجب أن يسمح . المدرسةن الوقت المدرسي، الوقت الصفي وخارج بي

سنة فيجب أن ينام بين  15احتياجاته في النوم، فإذا أخذنا كمثال تلميذ في سن  له بأن يحقق
ساعات ليكون ناجحا في المدرسة. فإذا كانت الدروس تبدأ على الساعة الثامنة، 10و 9

قه بصفة دائمة بالنسبة قيسا. وهذا من الصعب تح22فنظريا يجب أن ينام قبل الساعة 
وبالنسبة  ص وقت للفطور، وقت لتحضير أنفسهم،حيث أن التالميذ ملزمون بتخصي للتلميذ

للذين يقطنون بعيدا عن المؤسسة التربوية هم مجبرون على االنتقال في النقل المدرسي. 
ونشاطاته  ام بالفروضال يكون لديه الوقت الكافي في القيمتأخرا إلى المنزل و التلميذ يرجع و 

 (.Bouville, Dorcel, Castagnet & Rusalen, 2011)أورد في: ةخارج المدرس
فإذا كانت المدرسة تشغل جزء كبير من حياة التالميذ، ال يسمح لهم ذلك بممارسة النشاطات 

النشاطات الصفية والنشاطات خارج تؤدي لثقافية بالشكل الذي يرغبون به. و الرياضية وا
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ة إلى تغيرات ال يستهان بها على الوتيرة البيولوجية للتلميذ، فيجب أن تؤخذ بعين مدرسال
  .(Bouville & al, 2011)أورد في: مناسباالعتبار في اقتراح جدول توقيت 

صين في الطفل إلى تقارير األطباء المخت أشار الدليل التطبيقي لوزارة التربية الفرنسيةو 
اقترحوا عدد من  الذين( Vermeil ,Debre ,Testu ,Montagner) والكرونوبيولوجيين

القيام بمقاربة شاملة لوقت الطفل تأخذ  التوصيات لإلصالح التربوي في فرنسا, ومن بينها
ساعة لليوم، والمتمثلة في  24ـــ بعين االعتبار طبيعة األوقات الثالثة التي تتركب منها ال

المدرسية،اإلبداعية، االجتماعية، الجمعوية الرياضية، الفنية األوقات العائلية، األوقات 
 .(Guide pratique, 2013أورد في: )العائلة والمدرسة والثقافية التي يشغلها التلميذ خارج

أنهم  بتدائيالمدرسة لتالميذ السنة السادسة احول النشاطات خارج  (معروف) صرحتو 
أن عدم وجود هياكل تربوية مالئمة على مستوى المدرسة و  يعيشون حياة مدرسية عنيفة

الجزائرية، وحتى على مستوى المجتمع ككل ال يسمح في نمو الطفل وفي احترام تواتراته 
الفسيولوجية والنفسية، بل بالعكس هذا يساهم في عدم توازنه النفسي ويؤدي به إلى الفشل 

 .(Marouf, 2010أورد في: )المدرسي
وية لعامل الوقت والكرونونفسية يؤكدان على ضرورة إعطاء األول الكرونوبيولوجيةإذن ميدانا 

فهو العامل الذي تتوزع على امتداده تواتراته البيولوجية والنفسية وتتراوح  في حياة التلميذ،
وهو عنصر محوري في تنظيم الحياة المدرسية  ءاته بين القوة والضعف بشكل دوري،أدا

يكون ذلك التنظيم بالشكل الذي يجب أن وم واألسبوع وحتى السنة. و ككل، على مستوى الي
 واألوقات الحرة. البيونفسية الخاصة بالتلميذ يأخذ بعين االعتبار التواترات

وانطالقا مما سبق يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة حول الوتيرة المدرسية إلى  
ة بين تالميذ التعليم المتوسط النظام سمدر الخارج في تغيرات االنتباه والنشاطات  المقارنة

 تيزي وزو.  لعام وتالميذ النظام الخاص بمدينةا
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 :صياغة المشكلة- 
هل يتغير مستوى االنتباه خالل اليوم الدراسي حسب تنظيم التوقيت المدرسي لدى       

 حسبالمتمدرسين  تالميذالالنظام العام و  حسب التعليم المتوسط المتمدرسين في تالميذال
 تيزي وزو؟ النظام الخاص بمدينة

هل يتغير مستوى االنتباه خالل أيام األسبوع الدراسي حسب تنظيم التوقيت المدرسي       
 المتمدرسين حسب تالميذالالنظام العام و حسب التعليم المتوسط  فيالمتمدرسين  تالميذاللدى 

 تيزي وزو؟ النظام الخاص بمدينة
وحسب تنظيم الوقت  تنظيم التوقيت المدرسية حسب درسمالخارج هل تتأثر النشاطات      

 تالميذالنظام العام والحسب ليم المتوسط التع فيالمتمدرسين  تالميذلدى ال من قبل التلميذ
 تيزي وزو؟ النظام الخاص بمدينة المتمدرسين حسب

 :فرضيات البحث -
 تالميذلدى ال التوقيت المدرسييشهد االنتباه تغيرات يومية حسب تنظيم  :الفرضية األولى

النظام  المتمدرسين حسب تالميذالنظام العام والحسب المتوسط  التعليم فيالمتمدرسين 
 تيزي وزو. الخاص بمدينة

 تالميذال تنظيم التوقيت المدرسي لدىيشهد االنتباه تغيرات أسبوعية حسب  :الفرضية الثانية
النظام  المتمدرسين حسب تالميذالعام وال النظامحسب المتوسط  في التعليمالمتمدرسين 

 تيزي وزو. الخاص بمدينة
المدرسي والخارج ة حسب تنظيم التوقيت تتأثر النشاطات خارج المدرس :الفرضية الثالثة
 تالميذالنظام العام والحسب ليم المتوسط التع فيالمتمدرسين  تالميذال مدرسي لدى

 تيزي وزو. النظام الخاص بمدينة المتمدرسين حسب
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 ة حسب تنظيم الوقت من قبل التلميذ لدىالمدرسرج خاالنشاطات تتأثر  :الفرضية الرابعة
 المتمدرسين حسب تالميذالنظام العام والحسب توسط التعليم الم فيالمتمدرسين  تالميذال

 تيزي وزو.   النظام الخاص بمدينة
 :أهداف البحث -

لنشاطات خارج المقارنة في تغيرات االنتباه وا يريد الباحث من خالل هذه الدراسة      
متمدرسين ال تالميذلنظام العام والليم المتوسط االتع المتمدرسين حسب تالميذال ة بينالمدرس

وفهمها، مرتكزا على المعطيات العلمية  (الجزائر)تيزي وزو حسب النظام الخاص بمدينة
 الوسط المدرسي.والكرونونفسية خاصة في  لميداني الكرونوبيولوجية

 :أهمية البحث -
عام النظام ال المتمدرسين حسب هذه الدراسة المقارنة بين تالميذ المتوسط تكمن أهمية 

االطالع على جوانب من الوتيرة المدرسية لدى تالميذ  وأقرانهم من النظام الخاص في
مكانية  النظامين، نثري بنتائجها الدراسات المحلية في ميدان الكرونونفسية المدرسية وا 
استعمال هذه النتائج في وضع معايير علمية صحيحة في تنظيم الحياة المدرسية تأخذ بعين 

معايير في اقتراح جداول هذه القد تساعد يذ. ترات البيولوجية والنفسية للتلمااالعتبار التو 
المدرسية بشكل جيد نتنبأ بها بمستوى أداء أفضل لدى  توقيت مدرسية مناسبة وتنظيم الحياة

 التالميذ وبإمكانية القضاء على الفشل المدرسي أو الحد منه. 
 :تحديد المفاهيم األساسية -
 في الزمن خالل اليوم واألسبوع توزيع المواد الدراسية هو  :تنظيم التوقيت المدرسي

لكل من المتوسطة العامة "حليش حسين"  سيين لدى تالميذ التعليم المتوسط،الدرا
 والمتوسطتين الخاصتين "إثري" و"اليمامة البيضاء" بمدينة تيزي وزو.  
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 االنتباه: 
أن االنتباه عملية معرفية  يتفق جميع علماء النفس المعرفي علىالتعريف االصطالحي: أ. 

على تركيز اإلدراك على مثير معين من عدة مثيرات من حولنا، ويؤكد  تنطوي
(Skevaberg,2003)  أن االنتباه هو القدرة على التعامل مع كميات محدودة من

: أورد فيالمعلومات منتقاه من كم هائل من المعلومات التي تزودنا بها الحواس أو الذاكرة)
 (.            2004 ،العتوم
البحث في رائز شطب  ينةهي النتائج التي يتحصل عليها تالميذ عالتعريف اإلجرائي: ب. 

وتتمثل في قدرة التلميذ على تركيز انتباهه على قائمة من األرقام ثم  .Testuـ األرقام لـ
وتمثل النتيجة أو الدرجات التي يحصل  وحدات رقميةشطب التي منها تتكون من ثالثة 

 .عليها التلميذ خالل أسبوع كامل من التمرير بمعدل أربعة تمريرات في اليوم
 النشاطات خارج المدرسة: 

                       :وتتمثل في النقاط التالية المدرسة يقصد بها كيفية استغالل التالميذ وقت فراغهم خارج
 ومدته قضاء وقت الفراغ  كيفية. 
 الوقت المخصص للمراجعة. 
 توقيت الغذاء ومدته. 
 مدة مشاهدة التلفزة ، نشاط اإلخوة. 



 

 

 

 الفصـل الثاني
 

 أدبيات الموضـوع
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بعد بناء اإلشكالية ووضع تساؤل البحث يحاول الباحث في هذا الفصل اإللمام  تمهيد:
بمداني الكرونوبيولوجية والكرونونفسية في قسمه األول، وهما الميدانان اللذان ترتكز عليهما 
دراسات الوتيرة المدرسية. وتطرق في قسمه الثاني إلى متغيرات الدراسة من منظور 

  كرونونفسي وكرونوبيولوجي.
 القسم األول: ميداني الكرونوبيولوجية والكرونونفسية -
 :الزمنمفهوم  -

لم يغب عن انتباه وفطنة القدماء أهمية ظاهرة الدورية، فبدأت نشأة الكون بانفصال       
للحصاد وهناك وقت للحياة الضوء والظالم ويقول رجل الكنيسة أنه هناك وقت للزرع ووقت 

 ووقت للموت.
شيء خيالي. وتمثيل الوقت يختلف أنه بعض الفيزيائيين أن الزمن ليس له وجود أو  يعتبر

بالنسبة لعلماء االجتماع ولكن أيضا بالنسبة للثقافات الغربية والشرقية. فالزمن في ثقافات 
 ،ممثال بتذبذب بسيالن ساعة رملية الغرب هو مسار خطي مستمر الذي يمكن أن يكون

وعند المشرقيين هو مسار دوري غير خطي والذي يمكن أن يمثل بتذبذب بندول أو حركة 
حلزونية. ثم استنتاج وجود تواترات بيولوجية أصبح أمرا مقبوال بدون برهان تجريبي بواسطة 

تم وصف الظواهر البيودورية في نهاية  اأوروبالطب التقليدي الصيني أو الهندي, بينما في 
كان التحكم في قياس الزمن هو من سمح لإلنسان اكتشاف الفضاء األرضي م، و 18القرن 

والبحري، فعديد من الطيور المهاجرة تستعمل ساعاتها البيولوجية لتعرف موقعها بالنسبة 
للشمس أو نجوم أخرى مثلما قام بها البحارة قبل عصر األقمار الصناعية واالتصاالت عن 

 . (Reinberg, 1997)أورد في: بعد
يرتبط موضوع وقت التعليم بميدان مهم من وجهة نظر اجتماعية وأيضا علمية وهو       

ظهرت فكرة  1960أنه ابتداءا من سنة ى إل Gerbodويشير  ،درسيةميدان التواترات الم
يدان جديد وهو الوقت في خدمة التالميذ بفضل ميدان الطب ثم ظهر بعد ذلك م
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التواترات البيولوجية على االنتباه وأداءات التالميذ وظهر  التي بينت دور ،"الكرونوبيولوجية"
الدراسات الكرونونفسية تثير و سبب الساعات اإللزامية المدرسية.االهتمام حول تعب التالميذ ب

أورد )االنتباه حول ضرورة األخذ بعين االعتبار الكيفية التي يستثمر بها الوقت المدرسي حاليا
 .(Chopin, 2010في:
، وهذا ما دفع Fraisse(1957)و Piaget(1946)خاصة  علم النفس بعامل الزمناهتم و 

إلى التساؤل عن مدى وجود التواترات على المستوى السلوكي وهل على هذا المستوى هي 
المستقلة أم متفاعلة مع التواترات البيولوجية،  مؤخرا بين علماء النفس أن المسارات  وا 

 . ( Leconte&Lambert, 1990:)أورد فيلزمنيةالنفسية هي جد حساسة للعوامل ا
ال يمكن أن تفسر فقط بتواترات  اإلنسانيةإلى أن السلوكات  1980سنة  Fraisseأشار و 

بيولوجية وأنه من المهم دراسة تواترات السلوك لنفسها ولتمييز هذا النوع من الدراسات اقترح 
 . (Boujon & Quaireau, 1997أورد في: )استعمال مصطلح الكرونونفسية
ن التوازي بين التواترات البيولوجية والتواترات النفسية، تبيأن  حاولت عدد هائل من الدراسات

فالحرارة المركزية، نشاط المخ والنوم كأنها تعتبر كعوامل مفسرة للتواترات النفسية. فمختلف 
الكرونونفسية دراسة التغيرات البيولوجية والنفسية هي بدون شك في عالقة وطيدة، فتحاول 

 ,Leconteأورد في:)البيولوجية ا احتفاظا بعالقتها مع التواتراتالتواترات النفسية لنفسه

1988 ) . 
تشير الدراسات الكرونونفسية إلى التغير المزدوج للحرارة المركزية والفعالية الذهنية ويالحظ و 

فاع الحرارة المركزية ينشط هذا التناسق خاصة في المهام التي تتطلب اليقظة، حيث أن ارت
رات االنتباهية كمهام الحساب ترتفع األداءات التي تتطلب القد النظام العصبي المركزي ومنه

 . (Ernwein, Keller & Wittersheim, 1998أورد في: )والتحليل
التناسب أو التوافق بين أحسن األداءات  (Testu,1990) م19لوحظ ابتداء من القرن و 

 اإلشاراتهو األول من وضع العالقة بين  Kleitmanوالحرارة الجسمية للتالميذ، و
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والنفسية، ويرى أن أغلب المنحنيات اليومية لألداءات تتشابه مع منحنيات  الفسيولوجية
وأن الذروة تنتقل حسب األفراد. فأثرت العالقة أو االرتباط بين الحرارة  ،الحرارة الجسمية

 .(Lamesch, 1990)أورد في: واألداءات في كثير من الدراسات
بينت الدراسات التي أجريت موازاة وحتى مشتركة مع الدراسات الكرونوبيولوجية أن       

ا األداءات الجسمية حقيقة تتغير أيضففي ال ،الوتيرة ال تالحظ فقط على المستوى الفسيولوجي
فالعديد من المتغيرات النفسية تعدل  المردود في أماكن العمل بشكل دوري.أو الذهنية و /و

وال  ،اهية الزمن وال طبيعة فكرتنا عنهمعرفة م هي ليست المشكلة في علم النفسو  التواترات.
ولكن تكمن في فهم كيفية  ،في الحدس أو في بعض بناءات العقلحتى معرفة كيفية تكونه 

تفاعل اإلنسان مع الحالة أو الوضعية التي تفرض عليه أن يعيش مع التغير. ويهتم عالم 
أي األساليب المختلفة في التكيف ،النفس أو الباحث في علم النفس بدراسة الشروط الزمنية

سلوك على مع الوقت. فالوقت إن كان شيئا موجودا يغير نظامه ويصبح متغير مستقل يؤثر 
ويتعلق األمر بالكيفية  ،بالنسبة لعلم النفس موضوع بحثومن هنا إذنيغدو  ،الحيوان واإلنسان

 . (Testu, 2000)أورد في: والتي يتكيف بها معه ويدركه التي يعيش بها الفرد في التغير
فرضية  ويتعدى التحليل الفرويدي للمسارات النفسية مجال الشعور ويعتمد أساسا على 

فال يظهر هنا معنى الزمن وذكريات الماضي وحدها تسمح بالعودة إلى منشأ  ،الالشعور
ببضع  Fechnerدافع عنها دوافع الحياة والموت. وتبدو هذه النظرية بعيدة من تلك التي 

 بعلم نفس علمي يرتكز على قاعدتينالذي أشاد  Herbartـ  ـسنوات قبل ذلك متأثر بـ
ربط تغيرات المحيط الفيزيائي  Fechner ميتافيزيقية واألخرى تجريبية. ويريداهما إحد

ة صحيحة حول العالقة بين الروح ويكمن الهدف في تأسيس نظري، السلوك المالحظبتغيرات 
علم النفس الفيزيائي أو علم النفس  ظهر همنو  ،الجسم أو بين العالم الفيزيائي والعالم النفسيو 

 وكان لهذا الحدث أهمية كبيرة ألنه ظهرت .(Testu, 2000)أورد في: العلمي بشكل أوسع
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واهر ممكنا ومنا هذا وأصبح تكميم الظمن جهة أساليب قياس كمية جديدة تستعمل إلى ي
فعملية االستبطان  حتى ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة. ،ألول مرة من جهة أخرى

(introspection)  الوصول إلى أحداث الشعور عن طريق استعادة التي اعتبرت أن
عتبات ستترك المكان تدريجيا لتحديد  (rétrospection)الماضي في الذهن 

 .(Testu, 2000)أورد في: اإلحساسات
دراسة اإلدراكات الزمنية لوحدها ليس وأتباعه معرفة الزمن ولكن  Fechnerطور 

تصورات  1928سنة  Janetبإمكانها أن تمثل كل علم النفس المتعلق بعامل الزمن.وقدم 
الشعور بالمدة الناتجة عن  ،السرد ،الذاكرة ،التغيريربط عامل الزمنبمصطلحات جديدة حيث 

فبمجرد التكلم عن الزمن  ،يعد مفهوم التغير مركزي أو محوريمسارات االنتظار والجهد. و 
)أورد أو المقصود منه يمثلنحن مجبرون على التحدث عن التغير رغم أننا ال نعرف ماذا 

 (.Testu, 2000في: 
في أن ال نتكلم فقط عن العلم الذي إلى أن يشير أنه لدينا الحقنفسه مجبر  Janetوجدو 

حول العلم في المستقبل وفي اتجاه لكن يجب أن نبحث أقيم على مفاهيم مكتسبة حقيقة، 
ن ويضيف قائال:إالتي ستقوم بها األجيال الالحقة إن لم يتمكن القدماء من ذلك.الدراسات 

لكنهناك القليل من ،ة والعلميةكل علماء الكون يستعملون فكرة التغير في الدراسات النفسي
 .(Testu, 2000)أورد في: علماء النفس الذين حاولوا تفسير ذلك

كيف يجيب على ذلك حيث قدم في  من كل الباحثين المعاصرينأكثر Fraisseعرف 
ولقد اقترح التمييز بين مساراتنا في التكيف مع  ،فكير حول الوقت كامل بعده النفسيمجال الت
نفس الوراثي أكثر من الباثولوجية وعلم ال،جيةلو باالعتماد على معايير لميادين الفسيو التغيرات 

المختلفة بقي وفيا  الميادين لكن رغم استعماله لهذهف النفسيةتحليل الوظائ العتماد علىا
وسعى من خالله تحديد ما يفعله اإلنسان لمعرفة الزمن واستخدامه ،لمنهج علم نفس السلوك

عن مفهوم ولكن هو عبارة  هال نشعر بالزمن بواسطة الحواس حسبو ،ير الذي يحدثهيوالتغ
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ويهتم علم النفس الخاص بالزمن بالمسارات الزمنية وهو يدرس  ،وضعناه لكي ندرك التغير
 . (Testu, 2000)أورد في: األساليب المختلفة التي يتكيف بها اإلنسان مع التغيرات

دراك التغيير والتحكم في إ ،غييرللت التهيؤ ثالثة أساليب للتكيف: Fraisseيقترح 
ويبدو أن التغيير الذي يعرف عامة على أنه تتابع المراحل لنفس المسار أو مسارات  ،التغيير

أن يفهم بشكل مختلف وذلك حسب أسلوب التكيف. مختلفة مالزمة )مصاحبة( بإمكانه 
ة متالزمة التغيرات الدوري ،بالتغيرات السلوكية للجسم هيؤلتويتعلق األمر أساسا فيما يخص ا

في وحدة إدراكية تدعى في حين أن التغيرات المالحظة  ،الفيزيائي)تغيرات أخرى( للوسط 
تكون سريعة أو قصيرة بعد وصولها  (Présent psychologique)بالحاضر النفسي 

وتقام هذه  ،دراك عن تلك الخاصة بتقدير المدةمسارات اإلذروات معينة. ويمكن إذن تمييز 
حسب إشارات أو معالم مختلفة وأهمها عدد التغيرات التي يدركها األشخاص. ويختلف 

لكن المدة المجتازة أو عدد التغيراتأن المدة بالعكس هي عالقة حيث يرى  Piagetتصور
نسبة إلى السرعة. وللتحكم في الوقت فان اإلنسان يتجاوز حدود الحاضر النفسي ويدخل 

يسميه حدد الماضي والحاضر والمستقبل مافي ،رؤية زمنيةالتغيرات السابقة والمستقبلية في 
Fraisseأورد في: سلوكالالذي يقود األفق الزمني(Testu, 2000). 

وفي تطور علم النفس  أنه حاسم في االعتراف Fraisseأيَّده ظهر الموقف الذي
راسة فقط فلم يعد عامل الزمن مجال د. ((Psychologie du tempsزمنبال متعلقال

ولكن أصبح كذلك من بين مواضيع البحث  ،الفسيولوجيين ،الرياضيين ،الفيزيائيين ،للفالسفة
في علم النفس العلمي. فيسعى المختص في علم النفس إذن إلى تحليل وفهم السلوك الزمني 

يتحفظ عن الكالم على قيمة  ل ما أتت به الميادين األخرى ولكنهللكائنات الحية، وال يتجاه
في لكن كوحدة متناسقة مندمجة جيدا في ميدان علم النفسجزئيةوال تبدو إطالقا ك، الوقت
أن اإلنسان إن كان يعرف أنه يعيش  يظهر إذن. (Testu, 2000)أورد في: المعارفمدون 

في وسط يتميز بتغيرات دورية إال أنه اكتشف إال مؤخرا أن نشاطاته الجسمية والنفسية 
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ذه بواسطة سعى إلى دراسة تغيرات السلوك لنفسها هبإمكانها أن تظهر دورية معينة وي
 .(Testu, 2000)أورد في: دان الكرونونفسيةفي ميدراسات 
من ناحية  محاولة معرفة التغيرات اليومية واألسبوعية لنشاط التلميذتعني و 
وتندرج الدراسات الساعية  ،دراسة تغيرات معينة للسلوك نفسه الرغبة في بشكل أفضلاألداءات

ولكن ال نملك إال معطيات جزئية  ،ميدان الكرونونفسية إلى الوصول إلى هذا الهدف ضمن
 األرغونوميا ،نرتكز على دراسات في البيولوجية على أنونحن مجبرون  ،في هذا الميدان

علم النفس والتي اهتمت أكثر بتواترات نشاط الراشد من اهتمامها بوتيرة الطفل)أورد في: و 
Testu, 2000). 

 الكرونوبيولوجية:ميدان -
يتميز المحيط الذي نعيش فيه بنوعين أساسيين من الظواهر الدورية. األولى وبدون شك هي 

 42األهم وتتمثل في تناوب النهار والليل بسبب دوران األرض حول محورها خالل مدة 
والثانية تتمثل في تعاقب الفصول الناتج عن دوران األرض حول الشمس خالل سنة.  ،ساعة

فأغلبية  ،مع هذه التغيرات الدورية للمحيط ألجسام الحية تتكيفوهكذا ظهرت تواترات ل
بيولوجية بينما كثير من الظواهر ال ،ساعة 42األجسام اكتسبت تواترات بدورة قريبة من

وتحدث اضطرابات عندما ال تتناغم تواترات الجسم مع تواترات  ،مرتبطة بالدورة السنوية
 .(Goldbeter, 2009أورد في: )طالعالم المحي

فحتى تستمر الحياة وحتى تتطور قال داروين:  ،مكن للحياة أن تكون بدون تواتراتي ال
وران األرض حول نفسها "الكائن الحي يجب أن يتكيف مع تواترات الكون، وخاصة مع د

تحقق أوحتى مع دوران القمر حول األرض الذي تأثيره على الكائنات البحرية  وحول الشمس
 & Kwiatkowskiأورد في: بينما يبقى تأثيره على اإلنسان موضوع جدال) بكل تأكيد

Lévi, 2005). 
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كأب  Hippocrate، فينفردإلى قديم الزمانتاريخ التواترات البيولوجيةيمتد
وجود تواترات  و"أرسطو" Pline، والحظ(غيرات الدورية للمسارات المرضيةالت)للكرونوبيولوجية

دون أن عند الحيوانات البحرية، وكان وجود هذه التواترات أمرا مقبوال لمدة زمنية طويلة لكن 
سمحت بالقيام بدراسات أكثر  وظهور وسائل قياسفعالةم18جب انتظار القرن و يبرهن عليها، ف

هو األول من تكلم عن الساعة الحية، وانطالقا من هنا  Vireyم19علمية. وفي بداية القرن 
م تمخضت 20لكن إال في وسط القرن تجارب حول التواترات البيولوجيةبدأت تتعدد ال

 .  (Perrot,2006أورد في:)دراساتهم بعلم مستقل وهوالكرونوبيوجية
اليونانيين الذين  قبلمن خالل التحليل الجدي من م18في القرن  الكرونوبيولوجية ظهرت

الحرارة، ثم بعدها وسع علماء الحيوان  ،اإلضاءة ،لنمو النباتات مالئمةال ظروفاهتموا بال
لبات التكيف مع حقل البحوث واالستكشافاتبحثا عن أفضل فترات تزاوج الحيوانات ومتط

في . وتطبيقها على اإلنسان منهجيا هو أصعب وحديث، ولكن وضوح الوتيرة الحياة الليلية
دعم البحوث وسمح  (نومال/يقظة)البعض الوظائف مثل الخصوبة األنثوية أو تناوب 

العمليةالتواترية متوقعة  بمعرفة أن لكائن الحي في وسطهاتحليالت سمحت .جديدة باكتشافات
 .(Marsaudon,2006أورد في: )في ميادين البوتانيك الحيواني والطب اعتمد ذلكو 

فالمسارات البيولوجية ليست  ،جية والفسيولوجية بخاصية التواترتتميز كل الظواهر البيولو 
وكذلك عملية  ،نشاط القلب هو مثال جيد في تكرار ظاهرة فسيولوجيةو  ،ثابتة في الزمن

الل الزمن وتحدد مراحله أو خ فسيولوجيالنظام الالتنفس. وتصف الكرونوبيولوجية تغيرات 
العديد من الباحثين في  كدحيث أ لزمني للفردى وصف وفهم التنظيم افهي تهدف إل ،دورته

 Claudeوأشار  ظامفي ذلك الن عامل الزمن وتأثيره يةأهم علىهذا الميدان ومنذ مدة طويلة 

Bernard  إلى أهمية عامل الوقت في التغيرات العضوية  1885انطالقا من سنة
 (.Boujon & Quaireau, 1997أورد في: )للجسم
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ووجدت الكرونوبيولوجية ميادين تطبيقية مباشرة خاصة في ميداني الفسيولوجية وعلم 
لعصبية . فتدرس الكرونوفسيولوجية العوامل الفسيولوجية )ا(pharmacologie)الصيدلة 

تدرس الكرونوصيدلة و ، ة للخصائص الزمنية لمسار بيولوجي( المحدداأليضية،األندوكرينية
ويمكن أن تسمح  ،على الخصائص الزمنية للجسم  (عبالمعنى الواس)عينتأثيرات مخدر م

استعدادا بتحديد األوقات األكثر فعالية للدواء أي األوقات التي يكون فيها الجسم أكثر أو أقل 
 .(Boujon & Quaireau, 1997أورد في: )لقبول المادة الدوائية واالستفادة منها

 المادة تتغير خالل الزمن(Toxicité)دراسات تجريبية على الحيوان أن سمية  وبينت
 منها 80%موت ساعة في عملية الحقن يتسبب في 12في الفئران بفارق فحقن نفس المادة 

خرى. وأظهرت هذه الدراسات أن وصف التواترات البيولوجية األحالة الفي  20%في حالة و
سم ضعيفة وتزودنا وقات التي تكون فيها مقاومة الجبمعرفة األوالتواترات الفسيولوجية يسمح 

 & Boujonأورد في: )أو إشارات حول األوقات الجيدة لتناول األدوية بالتالي بمعلومات

Quaireau, 1997). 
 :مفهوم الكرونوبيولوجية -
الكرونوبيولوجية على أنها الميدان الذييدرس التغيرات الكمية المنتظمة  Kleitmanعرف ي

أورد )الجسم أو المجتمع ،البنية ،النسيج ،رات البيولوجية على مستوى الخليةوالدورية للمسا
 .(Académie Poitier,2013:في

في وصف تغيرات نظام فسيولوجي خالل الزمن وتحديد مراحل  الكرونوبيوبوجية تكمن
التغيرات، فالظواهر البيولوجية ليست ثابتة واستقرارها مرتبط بوجود تواترت. ودور التواتر 

، اليومية (ساعة20دورتها أقل من)التواترت السريعة يسمح بالتمييز بين ثالثة  فئات كبيرة: 
.والتواترات األكثر شيوعا (ساعة28دورتها أكبر من )والسنوية  (ساعة28و 20دورتها بين )

 ,Basinأورد في: )(نوم/األكثر مالحظة هي تناوب يقظة)ساعة 24هي التي دورتها

Courdois, Denaud & Denous,2009) . 
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والتواترات البيولوجية يمكن أن تتغير بسبب تغيرات دورية لبعض العوامل التي تسمى 
، والتي يمكن أن يكون مصدرها (synchroniseurs)عوامل ضابطة أو مانحة وقت

اول التوقيت جد)أو اصطناعي  (الليل.../تناوب ضوء/ظالم، الفصول، الحرارة، نهار)طبيعي
أورد )متواتر خالل الزمن النسيج أو الجسم ،الخلية على مستوىالنشاط ف ،(الرزنامة المدرسية

 .(Basin& al,2009في: 
تبينأن كل وظائف الكائنات الحية تتميز بتغيرات يومية كالحرارة المركزية للجسم التي تصل 

األقصى على الساعة السادسة حدها األدنى على الساعة السادسة صباحا وتصل حدها 
األكثر دراسة هي و من خالل التواترات اليوميةالكرونوبيولوجيونالتواترات الشهرية يحددو .مساءا

من خاللها أيضا و  .ةيوم كما هو الحال في تواترات البويضات عند المرأ 28التي مدتها 
في شهري  سجل ذروتهالذييإفراز هرمون الكوستيكوستيرويد كت التي مدتها عامالتواتراتحدد 
فراز هرمون التستستومارس في القطب الشمالي و فيفري  رون الذي يبلغ كميته القصوى في يا 

 .(Montagner, 2000)أورد في: القطبس أكتوبر عندالراشدين بنف
 ،ميدان علمي جديد مع عدة تفرعات تمس عدة ميادين في الحياةكالكرونوبيولوجيةتعتبر 

تهتم و تواترات األمراضالكرونومرضية  تدرسالية األدوية،فالكرونوعالجية تدرس تواترات فع
 ,Haj.Mabrouk, Haj.Mabrouk & Doguiأورد في: )الكرونويقظة بتواترات اليقظة

2001). 
 :الوتيرة البيولوجية -

بفضل  1970و 1950تطورت دراسة التواترات البيولوجية خاصة مابين 
في ( Reinberg,1979,2004)و(Ashoff,1965)و(Halberg,1959,1960)دراسات
في الرائدان  Rutenfranzمساعده و  Hellbruggeويعتبر طبيب األطفال األلماني  فرنسا

النعاس والنوم لدى أطفال في نشاط حر منذ  سلوكهذه الدراسات لدى الطفل حول تغيرات 
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 ينامونسنة12إلى 3ألطفال الذين يتراوح سنهم ما بينمن ا %80الصباحي ) ماستيقاظه
 .(Montagner, 2009أورد في: )أويظهر عليهم النعاس في بداية ما بعد الظهيرة(

الخصائص األساسية للمادة الحية، توجد في العالم الحيواني التواترات البيولوجيةمفهوم من 
أنظمة األعضاء  والنباتي، وفي كل مستويات التنظيم: األنظمة البيئية، مجتمعات، أفراد،

البنية الوقتية  آلياتتدرس وتكمم  هيخاليا وانقسامات شبه خلوية. و ،المعزولة،األنسجة
في الزمن البيولوجية، ويمكن أن تعرف الوتيرة البيولوجية كتتابع تغيرات فسيولوجية تحدد 

تتمثل إذن في ظاهرة دورية ومتوقعة، ويمكن أن نمثلها على  ،تذبذبات ذات شكل تكراري
 .(Bogdan & Touitou,2001أورد في:)شكل منحنيات تدعى بالكرونوغرمات

ترات البيولوجيةهي داخلية وهي ضمن اإلرث الجيني وتستمر في الظهور مع تغير االتو 
دورتها في غياب اإلشارات أو المعلومات الزمنية، ولكن توجد ضوابط والتي يعرفها 

Reinberg للتواتر عوامل تغيراتها الدورية قادرة على تغيير الدورة و/أو المرحلةعلى أنها
اجتماعية  ا عند اإلنسان هو ذو طبيعةر شيوعومانح الوقتاألكث .البيولوجي
تناوب النشاط في الضوء والراحة في الظالم ويتمثل في  (Socio-écologique)ومحيطية

 .(Lamesch,1990:أورد في)المرتبطان بظروف حياتنا االجتماعية
حيث أنها ساعة 24كن بدورة تختلف قليال عن ل ،في غياب معلم زمني الوتيرة اليوميةتستمر 

رات يطلق عليها اسم "تواترت تا، ومثل هذه التو ليست موجهة بواسطة مانح الوقت المحيطي
 .(Touitou, 2001أورد في:)مانحات الوقت ودة إذن خارجفالتوترات موج ،حرة"

تبين األصل الوراثي للوتيرة البيولوجية وساهمت في ذلك الدراسات التي قام بها الباحثون 
حيث أن عدد من األشخاص تم عزلهم عن 1980و1970خالل السنوات الممتدة ما بين 

فان  (نهار/ليل أو ضوء/ظالم)ورغم غياب مانح الوقت  ،العالم في مغارات بدون معلم زمني
أورد )ساعة 42الوتيرة اليومية بقيت مستمرة بفارق تمدد طفيف عن 

 .(Amphoux,1998في:
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محل دراسة منذ سنوات الستين والمتغيرات التي درست  عند الطفلالتواترات البيولوجيةكانت 
 (ساعة24حوالي  T)يةواليوم (ساعة20أقل من  Tالدورة )ترات السريعةافي مجال التو 

طراحات البولية للماء نبضات اإل ،نوم، الحرارة الجسمية/وتيرة يقظةاهتمت أساسا ب
 تموقع القمة أو الذروة  :المعايير المميزة لهذه التوترات القلب...الخ، والهدف منها هو تكميم

ساعة، السعة، ولكن هل إن كانت معاييرها 24في سلم المستوى المتوسط  ،ساعة24في سلم 
 .(Guerin, 1989أورد في: )متشابهة عند الطفل والراشد

ويوجد  ،تحدث تغيرات الظواهر البيولوجية بانتظام كبير نسبيا، إذن نتكلم عن تغيراتدورية
 :(Perrot, 2006أورد في:)ثالثة أنواع للدوران

  نبضات القلبكساعة24أقل من  تهادور و  ت البطيئةترات قصيرة المدة: تسمى بالتوترااتو، 
 اليقظة، االنتباه. ،التنفس، النشاط الكهربائي للمخ

  ةر يتو كساعة24قريبة من  تهادور و ة المدة: تسمى بالتوترات اليومية ترات متوسطاتو 
 يقظة/نوم، إفراز الهرمونات، الحرارة الجسمية.

  أو أيام عةيمكن أن تتراوح إلى بض تهادور و  المدة: تسمى بالتوترات السنويةترات طويلة اتو 
 . شهر أو سنة ،أسبوع

 كل مستوياتعلىبين ميدان الكرونوبيولوجية وبدقة على وجود نشاطات بيودورية ليس فقط 
حيث  لكن أيضا في كل مستويات التنظيم لحيوان فقري سامي مثل اإلنسانالكائنات الحية

مجمله ى الجسم في يمكن أن تالحظ هذه التواترات عند هذا األخير انطالقا من الخلية إل
الوحدات الوظيفية. وتبدو في ارتباطها ببعض أنها مبرمجة  ،األنسجة ،مرورا باألعضاء

 .(Testu, 2000)أورد في: اسم "البنية الزمنية" Reinbergلتشكل ما أطلق عليه 
التواترات األكثر شيوعا هي التي دورتها حوالي أربعة وعشرون ساعة والتي و 
بالالتينية  circaحيث تعني  (Rythmes circadiens)التواترات السيركادية Halberسماها

ويعد تناوب اليقظة والنوم الوتيرة األكثر مالحظة لدى اإلنسان ."اليوم" تقابل dies"حوالي" و
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وهي تشكل  والحرارة الجسمية أكثر المعايير دراسة ،(Nycthémère)نهار/تناوب ليل خالل
 ,Testu)أورد في: للجسم وللتنشيط العام للفرد اإلجمالي(Métabolisme)األيض دليل

2000). 
 ،1842ابتداءامن سنة الحرارة الجسمية بطريقة علمية Giersدرس

والحظ أن هذه الحرارة تشهد فراغ في الليل  ،الملمح األول لها Helmholtz(1846)وقدم
بسبب عملية الهضم حسب هذا  سا19الساعة  علىوشبه ذروة سا 14وذروة على الساعة 

بدراسة طولية شملت ثالثة أشخاص حيث  Jurgenson(1873)وبعد ذلك بقليل قامالباحث.
أي تأثير للحرمان من النشاط ولم يالحظ  ،في فراش النوم خالل فترة النهار طلب منهم البقاء

 (.Testu, 2000)أورد في: على الملمح اليومي للحرارة الشرجية
في دراسة على شخصه أين حرم نفسه من التغذية والنشاط  Johanson(1898)وبين
 .(Testu, 2000)أورد في: صعوبة تبدل التغيرات الدورية للحرارةالجسمي 
من الممكن نقل القيمة القصوى خالل العصر نفسه إن كان  الفسيولوجيينتساءل و 

طريق تغيير الظروف الطبيعية لحرارة الجسم في فترة ما بعد الزوال إلى الفترة الصباحية عن 
وبعد  ،رية في الليل والنوم خالل النهارللحياة والقيام بالنشاطات النها

في  PiéronوToulouse(1907)بين ،في ذلك Mosso(1887)و Maurel(1889)إخفاق
 اليومية من غير الممكن قلب الوتيرةدراسة شملت ممرضات يعملن في الفترة الليلية أنه 

للحرارة الجسمية لإلنسان وأن عملية القلب تحدث ببطء. حيث تنعكس هذه الوتيرة تدريجيا إال 
 . (Testu, 2000)أورد في: بعد انقضاء فترة ثالثون يوم إلى أربعون يوم

الوتيرة هي على هذه النتائج قائال: " تبين عملية القلب أن 1910سنة Piéronعلق 
من المفروض تبلغ ذروتها  والتي.الذهنيالنشاط و للنشاط الجسمي  ،لظروف الحياةخاصية 

لكن مع تغيرات  ،أي عن طريق اإلشعاع الشمسي ،في وقت محدد بواسطة الظروف الكونية
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ينة يكون متأخرا مقارنة مدمؤدية إلى أن بلوغ القيمة القصوى في الذات مصدر اجتماعي 
 (.Testu, 2000)أورد في: بالريف

ي حين تظهر الصعوبات وعملية ف ،أساسية (وتيرة)ن نتحدث عن دورية أال يمكن إذن 
ة وأنها تتمسك باالستمرار في دورتها مقاومة لوتيرة جديدأن الوتيرة قد تم اكتسابها  قلبال

التذكر الذي ينخفض أكثر  ،السابق بالشكل الذي يحدث فيه توافق في كل لحظة بين الفعل
 . (Testu, 2000)أورد في: فأكثر والفعل الحالي الذي يرتفع أكثر فأكثر

تى كأحد رواد ميدان الكرونوبيولوجية وحPiéronتفسير لدراسته يمكن أن يعتبر  كذاهوب
وهو يبين وجود الوتيرة الفسيولوجية عند اإلنسان ويحدد  ،كأحد رواد ميدان الكرونونفسية

ها الحقا علي التي أطلقالمصدر ويأخذ بعين االعتبار تأثير بعض التواترات المحيطية 
 .(Testu, 2000)أورد في: ضابطات الوقتمصطلح: مانحات الوقت أو 

اليومية  التغيراتPiéronمن ثالثون سنةبعدو بطريقة دقيقة Kleitman(1937)حدد
أن كل الدراسات آخرونو  Colquhounوبعد مالحظة  1971في سنة للحرارة الجسمية. و 

وصفوا من جديد و  ،على مجموعة صغيرة جدا من األشخاصالسابقة رغم دقتها فهي ترتكز 
التغير اليومي للحرارة الشفهية بواسطة منحنى توصلوا إليه بعد عملية قياس لعشرين مرة 

بين فراغ  (°C 0.6)أنه يوجد فارق بمتوسط  حظواوال ،شاب من فرقة البحارة 70شملت 
(Creux)  وذروة  سا5الساعة(Pic)  وأن ارتفاع الحرارة الجسمية يحدث  ،سا20الساعة

 ,Testu)أورد في: من االرتفاع( 60%)بنسبة  سا10والساعة  سا5أساسا بين الساعة 

2000). 
فان العديد من المعايير األخرى تم قياسها مثل: باإلضافة إلى الحرارة الجسمية 

 (Pouls)للنبض السريع أو الضعيف ،لضغط الدم ،واترات اليومية لسرعة دقات القلبالت
م بياني لهذه ملخصا في رس Reinberg(1982)لإلفرازات الهرمونية...الخ. كما قدم ،للتنفس

أن هذا الباحث وضع بجانب تغيرات لمعايير فسيولوجية  وبجدر اإلشارة ،النشاطات التواترية
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معطيات من طبيعة نفسية )التغيرات في األداءات للحساب الذهني وللتطابق والمهمات 
 .(Testu, 2000)أورد في: المعقدة(

نسان بإحصاء وتكميم أكثر من خمسين وتيرة يومية عند اإل Halberg(1969)وقام
البول. وتم  ،المصل ،البالزما ،في تركيبة الدم ،الجسم الكلي ،البشرة ،على مستوى الدماغ

ن كانت التواترات اليومية(Testu, 2000)أورد في: تجاوز هذا العدد بشكل كبير حاليا  .وا 
ا ءأو أكثر بط (Ultradiens)األكثر دراسة اليوم فانه قد تبين وجود تواترات أكثر سرعة  هي

(Infradiens) ير بين ثانية تواترات عالية التردد بإمكانها أن تتغ. وتشير األولى إلى
واألكثر شيوعا هي التذبذبات الكهربائية للدماغ ونبضات القلب  ،وعشرون ساعة تقريبا

والتنفس. ومن بين التواترات البطيئة أو المنخفضة التردد نجد العادة الشهرية للمرآة وتغيرات 
واليوم نحن هي األولى مالحظة.  (Cycleoesterien)الودقية  الحرارة الجسمية خالل الدورة

 د معين من المتغيراتأو السنوية لعد/نتوجه إلى البحث عن الذروات والفراغات األسبوعية و
 .(Testu, 2000)أورد في: والسلوكية الخاصة بالغدد الصماء

 حقل البحث فقط بتوسيع استعمال المناهج التجريبية الدقيقة ومناهج التحليل يسمح لم
ولكن مكن أيضا بتحديد ما إن كان هناك استمرار النشاط التواتري لألجسام وللكائنات الحية 

ن كان يوجد تزامن لوتيرة األجسام الحية مع ،حرم من الوسط الطبيعي لها من جهةعندما ت وا 
زئيا الكرونوبيولوجية باإلجابة ج محيط بها من جهة أخرى. ومكنتالتغيرات الدورية للوسط ال

على األسئلة التي طرحت نتيجة الدراسات األولى وبتحديد مصدر وطبيعة التواترات 
 (.Testu, 2000)أورد في: البيولوجية في آن واحد

 العالقة بين التواترات اليومية والتواترات السنوية: -
لكن من المهم أن نأخذ بعين االعتبار وجود ، تعتبر التواترات اليومية األكثر شيوعا ومعرفة

تواترات ذات دورة طويلة المدة أو ما يسمى بالتواترات السنوية لدى اإلنسان ولدى الكائنات 
ومية الحيوانية األخرى والنباتات.ويبدو في الحقيقة أن المعايير التي تتميز بها الوتيرة الي
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خذ بعين االعتبار األوالعكس بالعكس فانه من الضروري ،يمكنها أن تتغير خالل السنة
 ,Reinberg)أورد في: التغيرات اليومية عندما نسعى إلى دراسة الظواهر البيودورية السنوية

1997). 
أن معيارين على األقل في التواترات اليومية HalbergوHausولقد بين

لدى الفئران يتغيران خالل  (Corticostérone plasmatique)للكورتيكوستيرون البالزمي 
السنة. فتكون الذروة السنوية للمستوى المتوسط لألربعة وعشرون ساعة في شهر فيفري لدى 

ساعة  24 ــفي سلم الـ اليومية لذروةفي حين تتنقل ا (Minnesota)منطقة هذه الحيوانات في
 (ذروة مبكرة)فيفري  ساعات مابين 4ساعات إلى  3ن ويقدر هذا االنتقال م ،خالل السنة

لدى  وتم التوصل إلى ظاهرة مشابهة ،في سلم األربعة وعشرون ساعة (خرةذروة متأ)جوان و 
للكورتيكوستيرون  أي وجود تغير سنوي للمعايير اليومية ،Dupontقبلالضفدع من 

متعدد  Hypothalamiques))حول هرمون  Kerdelhuéبينت كذلك دراساتو ، البالزمي
)أورد البيبتيدات للفأر على وجود تغيرات في المعايير اليومية لهذه المواد حسب أشهر الشتاء

 .(Reinberg, 1997في: 
حول اإلطراحات  1954سنة Reinbergو Ghata لـــ دراسات على اإلنسان أظهرتو 

التفكير في وجود تغير سنوي والماء أنه يمكن البولية للبوتاسيوم وللصوديوم 
تم إعادة هذه الدراسات ،و ى المتوسط اليومي لهذه المتغيراتوللمستو  (Acrophase)ذروةلل
ن اترات الشهرية للمرأة السليمة ومفيما يتعلق بالتو  Smolenskyن قبلم

غدد للد معين من المتغيرات التواترات السنوية لعد ولح وآخرونTouitouLagogueyقبل
حيث تكون الذروة للمستوى المتوسط اليومي لهرمون التستستيرون  سلوكيةمتغيرات و  الصماء

(Testostérone) ل لدى شباب البالزمي في شهر أكتوبر ويقع الفراغ في شهر أفري
)أورد في: ساعة 24ـفي سلم الـوينتقل الفراغ اليومي لنفس المتغير  ،باريسيين في صحة جيدة

Reinberg, 1997).  ويظهر الفراغ اليومي لدى هؤالء األشخاص الذين ينشطون في النهار
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نواحي  فيصباحا في شهر ماي و  سا8احة في الليل في نواحي الساعة ويركنون إلى الر 
وباإلضافة إلى ذلك فان الوتيرة اليومية ال تالحظ في شهر  ،في شهر نوفمبر سا14الساعة 
 .(Reinberg, 1997)أورد في: مارس

ين الذروة السنوية لهرمون التستيرون البالزمي والذروة السنوية العالقة الزمنية بليست 
للنشاط الجنسي بالضرورة عالقة سببية مباشرة. فالذروة الخريفية للتستيرون البالزمي ماهي 

أحد العوامل التي تساعد على األرجح في زيادة النشاط الجنسي لفصل الخريف لدى  إال
وتقودنا هذه النتائج التجريبية وعدد معين من األدلة المستخلصة من  .األشخاص المدروسين

ض للمرة األولى لدى البنت ظهور الحي ،التغيرات السنوية لنسبة الوالداتمتعلقة بالتحقيقات ال
)أورد اإلنسانإلى التفكير أن التغيرات السنوية للتناسل تستمر لدى  الخاالغتصاب... ،الشابة
 .(Reinberg, 1997في: 

الحظ مثال أنه توجد تغيرات سنوية للتواترات اليومية وبشكل متبادل هناك تغيرات يو 
خذ بعين االعتبار في كل يومية للتواترات السنوية. وفي هذه الظروف فانه من الضروري األ

ساعة ولكن أيضا اليوم في سلم  24ــدراسة كرونوبيولوجية ليس فقط التوقيت في سلم الـ
 .(Reinberg, 1997)أورد في: الشهر والشهر في سلم السنة

يبدو أن كل الجداول المعيارية وأنظمة المراجع المستعملة في ميدان البيولوجية وميدان 
في سلم )وال الشهر (ساعة24في سلم )الطب ينقصها الدقة وكونها صحيحة ألن ال التوقيت 

ات الخاصة بالجسم وال أيضا التزامن الخاص بالفرد يؤخذون بعين االعتبار عند القياس (السنة
البيوكيميائية. ويؤدي  (التركيز)أو في المعايرة  (الخالحرارة الجسمية... ،الضغط الجانبي)

فيجب أن ، إلى أخطاء كثيرة حتى يكون مقبوالمفهوم "الثابت البيولوجي" الناتج عن ذلك 
 . (Reinberg, 1997)أورد في: "المتغير البيولوجي"يعوض بمفهوم 

إلى أنظمة مرجعية مرتبطة بالزمن والتي  NicolauوHaus، Touitouولقد توصل 
تشكل العناصر القاعدية األولى للمعطيات الكرونوبيولوجية والتي تأخذ بعين االعتبار أيضا 
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لأللفية الثالثة أن تزود مهنيي بذلك لمجال البيولوجية العيادية وتسمح ،عاملي السن والجنس
 .  (Reinberg, 1997)أورد في: االنتقادات الكبيرةعن في منأى الصحة بمعلومات

 معايير الوتيرة البيولوجية: -

 Institut national de la santéأورد في:)أربعة معايير تتميز بها الوتيرة البيولوجيةهناك

et de la recherche médicale (Inserm), 2001) : 
  المدة(T)  تمثل مدة دورة كاملة للتغير التواتري المدروس. ونميز حسب الدورة :
من دورة  والتي تظهر أكثر ترات البطيئةاساعة، التو 24أي دورتها تقدر بـ  ،ترات اليوميةاالتو 

أكثر ساعة وسنة أو 28سنوية وهي التي دورتها ما بين التواترات الساعة، و 24ــ خالل ال
 شهرا. 12فالتواتر السنوي هو تواتر تغيراته تحدث بتردد قدره حوالي 

  المستوى المتوسط المطابق للوتيرة(M) هو المستوى المتوسط المقدر للتواتر :
 متطابقا مع المتوسط الحسابي عندما تكون المعطيات متساوية البعد وتغطي دورة كاملة.

 السعة(A): تتمثل سعة التواتر في نصف التغير الكامل، إذن هي نصف الفرق بين
الذروة وأخفض قيمة للتواتر، ونميز الوتيرة عندما تكون سعتها تختلف عن الصفر 

(0.05>P) ويمكن أن نعبر عن السعة بقيمة خامة أو بالنسبة المئوية للمستوى المتوسط .
 للوتيرة.
  المدة القصوى(O) : وتستعمل لتقريب التواتر.  ،الدالة الجيبية مثالتمثل أعلى قمة

ساعة، ويعبر عنها في 24تتطابق مع ساعة الذروة في سلم فالمدة القصوى للتواتر اليومي 
 التواتر السنوي باليوم والشهر في السنة.   

 :مكونات الوتيرة البيولوجية -
اترة حياتنا متو ،تتكون من مكونتين خارجية وداخلية أن الوتيرة اليومية مثال يمكن أن نعتبر

الجينية( راثية )شفرتنا الو و ، لديها مصدر خارجي التواتراتف، بواسطة عوامل خارجية للمحيط
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عوامل الخارجية بشكل العوامل الداخلية وال تتدخل .لديها مصدر داخلي فهي تعدل تواتراتنا
 .(Inserm, 2001أورد في: )مشترك

 خارجية: مكونات 
مل المحيط مثل تناوب ترتبط المعايير التي يتميز بها التواتر البيولوجي من جهة بعوا

ترات ابرد، تناوب الفصول، هذه العوامل ال تخلق أو تحدث التو /نوم، حرارة/ظالم، يقظة/ضوء
عوامل ،أو عوامل مسببة، أو (Synchroniseurs)بل تعدلها فقط، ونسميها ضوابط الزمن 

. وأكثرها شيوعا عند اإلنسان هي ذاتطبيعة اجتماعية (Zeitgeber)لوقت لمانحة 
ن الحرمان من النوم و نشاط ومواقيت األكل، /راحةو ظالم/المتمثلة في تناوب ضوءو وبيئية ا 

أورد في: )ترات البيولوجيةاوبعض ظروف العمل ووضعيات العزل تؤدي إلى تغيرات في التو 
Inserm, 2001). 

 :مكونات داخلية 
يمكن أن نبين تجريبيا المكونات الداخلية للوتيرة البيولوجية بحذف المكونات الخارجية لها، 

 :ومواقيت األكل في تجارب تدعى بـ (نوم/يقظة)، (ظالم/ضوء)فيمكن التحكم في تناوب 
ما خالل االستكشافات  "تجارب خارج الزمن"، والتي نجريها إما في مخابر مجهزة لذلك وا 

ذه بدون . فعندما يوضع شخص في ظروف حياة كه(Spéléologie)الخاصة بعلم المغارات
ساعة. 24يحافظ على تواتراته البيولوجية بدورة مختلفة قليال عن  معلم زمني وحر في أفعاله

ساعة كتناوب الضوء 24والتي ال تخضع لدورة مانحات الوقت ذات  تراتاومثل هذه التو 
 ,Insermأورد في: ) ؤكد على المكونة الداخلية للوتيرةتو ، حرة والظالم تسمى تواترات

2001.) 
 إذن توجد التواترات خارج إشارات المحيط، وبينت الدراسات مؤخرا على

 .(Touitou, 2001أورد في: )لتواترات عند الفأر واإلنسانلوراثية الخاصيةال
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ية من قبل قدمت أحد الدالئل التجريبية األولى حول االنتقال الوراثي للبيودور 
(1973)Bunning يعية لحركة األوراق لديهما أين التواترات الطب. فإذا تمت مزاوجة نبتتين

عن هذا التزاوج ستكون بحوالي  ساعة على التوالي فان الوتيرة الناتجة26ساعة و23هي 
الخاصية الوراثية للوتيرة لبعض الحيوانات المتحولة أو الطافرة ساعة. وبينت كذلك إدارة25

 .(Testu, 2000أورد في:)والفأر( drosophile) الحيوانات كذبابة الخل
عتبر عدد من التواترات السريعة الترددلدى اإلنسان كنبضات القلب، التنفس، ضغط تو 

أن Reinberg(1982)ويشيرالدم...، على أنها مستقلة وطبيعية وموجودة منذ الوالدة. 
والتوائمغير ( Monozygotes)المقارنة بين التواترات اليومية للتوائم الحقيقية 

 الديه ولىتسمح بتبيين الخاصية الوراثية للنشاط التواتري، فاأل (Dizygotes)حقيقيةال
 .(Testu, 2000أورد في:)تواتراتها مختلفة بشكل ملموستواترات يومية متشابهة والثانية 

مكن أن نقول أنها داخلية تستمر ييعة ومصدر التواترات البيولوجية وكخالصة حول طب
الزمنية مع تغير في دورتها وأنها تنتمي إلى التراث في في غياب اإلشارات أو المعلومات 

 .(Testu, 2000أورد في:)ةالوراث بمجال الخاص

 :مانح الوقت -
ترتبط التواترات البيولوجية بشكل مباشر بعوامل داخلية ولكن ترتبط أيضا بعوامل خارجية 
محيطية. تلعب هذه العوامل المحيطية دور مانحات الوقت أو ضابطات الوقت 

(Synchroniseurs)، هنالك عوامل  ،والتي ال تنتج التواترات ولكن تعدلها. وبعبارة أخرى
محيطية بإمكانها التأثير على التواترات البيولوجية والنفسية لألفراد، ويعد جدول التوقيت 

 م مع التواترات الخاصة بالتالميذالمدرسي مانح وقت محيطي قوي الذي يجب أن يتناغ
للتوقيت المدرسي عليه أن يأخذ بعين االعتبار مدى تأثيره على أداءات  بحيث أن كل تنظيم

 .(Bianco & Bressoux, 1999أورد في: )التالميذ
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مانح وقت اجتماعي، والذي كتنظيم التوقيت المدرسي  (Reinberg,2003)يعرف و 
 ,2004Clarisse, Testu:)أورد فيلطفيجب أن يؤخذ بعين االعتبار لتحقيق احتياجات ال

Maintier, Allaphilippe, Le Floc’h & Janvier). 
النهار/الضوء والليل/الظالم عند معظم النباتات والحيوانات في ظروف عادية تناوبيلعب

قوة، بمعنى أن تناوب  األكثر(Synchroniseur)الضابطأو(Zeitgeber)دورمانح الوقت 
الشروق والغروب  وقتت من جهة، ومن جهة أخرى فان الضوء والظالم يعدل دورة التواترا

ايكولوجية في ذلك كتناوب . ولكن يمكن أن تتدخل ضوابط يضبط المدة القصوى للوتيرة
 الدامس الظالم...، حيث أن إزالة (الليل)/الهدوء(النهار)، الضجيج(الليل)/البرد(النهار)الحرارة

. أما لدى اإلنسان فاألوقات المرتبطة بالحياة له نفس التأثير على إدراكه لدى حيوان أعمى
ترات اوضابطات الوقت ال تنتج التو االجتماعية هي التي تلعب دور ضوابط الوقت المهيمنة.

البيولوجية ولكن وظيفتها هي تعديل التواترات اليومية على سلم األربعة وعشرون ساعة 
أورد في: )تيةالبنية الوق قتناس وضبط الساعات البيولوجية، وتساهم في المحافظة على

4Reinberg, Guérin & Boulinguier,199). 
ساعة وأوقات محددة 24الدورية لمحيطنا وتيرة بمتوسط مانحات الوقتالعديد من  تملك

 ،صوتية حرارية ،طبيعة ضوئية وتسمح هذه اإلشارات ذات. (الشروق والغروب مثال)
االجتماعية والعالقاتية وغيرها للكائنات الحية بضبط وقتهم على ساعاتهم  ،الخاصة بالرائحة

فيمكن القول إذن أن مانح الوقت عبارة عن متغير للوسط أو المحيط والتي البيولوجية. 
أو  تغيراتها بإمكانها تعديل دورة الوتيرة البيولوجية ووضع ذروة وفراغ التواتر في مكانيهما

حيث يجب أن  اإلبرةعند ضبط ساعة ميكانيكية ذات ما نقوم به  وهذا.ضبطهما على الوقت
ثم نضع  ،(أخر الساعةتت)وال كبير جدا ( تتقدم الساعة)قصير جدا  إلبرةال يكون طوال

أورد )اإلبرتين في المكان المناسب على إطار الساعة بمجرد ما يتم تعديل الدورة بهذا الشكل
. وهكذا تعدل وتضبط في الزمن مانحات الوقت الخاصة بالمحيط (Reinberg, 1997في: 
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بهذه حتى اإلنسان ال يعي ف ،وبدون شعورالتواترات اليومية للكائنات الحية بطريقة طبيعية 
 . (Reinberg, 1997أورد في: )الظاهرة

مانح الوقت األكثر  (للمناطق المعتدلة مناخيا يوميةلنهار والليل )الدورة الويعد تناوب ا
والغروب  (L)التي تتمثل في الشروقاستقرارا في دورته واألكثر دقة أيضا مع إشاراته النهائية 

(O) وليس من المفاجئ أن يبدو .(L:O) لب كضابط وقت أساسي أو شائع لدى أغ
أساسي ويجب أن ال ننسى أن التواترات البيولوجية تمثل مسار  ،الكائنات النباتية والحيوانية

 .(Reinberg, 1997أورد في: )في تكيف الكائنات الحية مع وسطها األرضي
روف الطبيعية والتي يشتد إن الكائن الحي معرض لكثير من مانحات الوقت في الظ

إذن  ،نشاط جسمي للحيوانات النهارية كاإلنسانو ويظهر خالل النهار ارتفاع حراري  ،تأثيرها
بينما في الليل تنخفض درجة الحرارة  وتسمع في المجتمعلضجيج التي ترى تظهر الحركة وا

. وتعد مختلف هذه التغيرات الدورية الخالروائح...ير شدة وطبيعة الحركات والضجيج و وتتغ
 .(Reinberg, 1997أورد في: )للمحيط كإشارات لمانحات الوقت

 النسبية لمانحات الوقت: األصناف والقوة -
حيث نفس القوة من أجل تعديل وضبط التواترات البيولوجية  كلها مانحات الوقت ال تمتلك

 لنفس نوع الكائن.بنوع الكائن الحيواني وكذلك بالفرد  ،ترتبط هذه القوة بالظروف
مجموعة من الفئران في نفس ويمكن أن نوضح ذلك من خالل دراسة تجريبية أين تعيش 

 12يتم تعريضها لمدة عدد منها مصاب بالعمى واألخرى ليست مصابة حيث  ،المخبر
. وتكون درجة [L:O=12:12h(]O)ساعة ظالم  12بالتناوب مع (L)ساعة إلى اإلضاءة 

عدم التزامن  . وفي مثل هذه الظروف سينتج)C°)20الحرارة ثابتة بمقدار 
(Désynchronisation)  للفئران المصابة بالعمى  (نشاطراحة/)في وتيرة(t=23h)  مقارنة

 . (Reinberg, 1997)أورد في: (t= 24h)غير مصابة بالعمى بنفس الوتيرة لفئران 
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وفي حالة تمديد التجربة نالحظ بعد مدة شهرين أو أربعة أشهر أن التواترات اليومية 
 للحيوانات المصابة بالعمى متزامنة من جديد من حيث دورتها وذروتها مقارنة بالحيوانات

غير مصابة تبط بالنشاط والراحة لحيوانات المر الهدوء التي ترى. ويصبح تناوب الضجيج و 
نات المصابة بالعمى ضابط وقت قوي بما فيه الكفايةلكي يؤدي إلى تزامن البيودورية للحيوا

ذو طبيعة  (Synchronisation)تزامن ساعة. ويتعلق األمر هنا ب24بالعمى على سلم 
. المحيط حيث تتدخل عوامل عديدة من (Socio-écologique)اجتماعية ومحيطية 

ويالحظ أيضا أن هذا النوع من التزامن يمكن أن يحدث بين الحيوانات المصابة بالعمى 
)أورد في: حيث أن حيوانات لعديد من األقفاص تتزامن فيما بينها متبعة نفس الدورة

Reinberg, 1997). 
يعوض بضابط يمكن أن  (ظالمضوء/)هذه الدراسة أن مانح الوقت ن خالل م الحظي

حيث يملك الضجيج في هذه الحالة الخاصة معنى اجتماعي  ،(هدوءضجيج/)وقت آخر 
يلعب بالتأكيد دور بالغ  (ظالم/ضوء)لدى بعض الطيور تناوب  أنHoffmanوبينونوعي.

األهمية ولكن يجب أن يؤخذ الغناء أيضابعين االعتبار ألنه يمكن أن يصبح في حاالت 
 .(Reinberg, 1997)أورد في: معينة مانح وقت قوي جدا

نساء في مغارة في درجة حرارة ثابتة  7تم عزل  Nillusو Apfelbaumتوفي دراسا
 وقيت الزمني وال بالتاريخ اليوميبدون أن تستقبلن أية معلومة زمنية وليس لهن دراية ال بالت

. ويسمح جهاز الهاتف في اتجاه واحد الخ..وال يدرين إن هو النهار أو الليل خارج المغارة.
المعلومات المتعلقة بالتواترات  من عمق المغارة نحو الفريق الموجود في الخارج بتسجيل

لة الطبيعية بدورة ء في الحاالنسا تلكل (يقظةنوم/)لدراسة. ويكون تناوب وتيرة اليومية محل ا
وتستمر هذه الوتيرة خالل عملية العزل ولكن دورتها تتمدد أخذتا قيم  ،ساعة24مدتها 

لوتيرة  (Spectrale)وبين التحليل الطيفي  بإمكانها أن تختلف من امرأة إلى أخرى.
للنساء السبعة المعزوالت في مجموعة أنه لديهن جميعا نفس الدورة بحوالي  (نوميقظة/)
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النساء  تلكساعة. ويمكن القول بعبارة أخرى أن 25,2عة مشتركة بذروة بتقريب سا24,8
دال إحصائيا عن  ممددة بشكلتزامن من جديد فيما بينهن اجتماعيا بدورة يومية 

 .(Reinberg, 1997)أورد في: ساعة24
أن رائحة البراز لدى بعض القوارض السائدة في المناطق التي يسودها Haimوبين

لنوع آخر من القوارض. ولدى هذان النوعان من القوارض نشاط  الجفاف تعمل كإشارات
االيكولوجي فان  وسطوعندما يتقاسمان نفس ال ،يلي عندما يكونان منفصالن عن بعضل

يصبح النوع الغير سائد نهاري. ويكون التغير في الدورة مبرمج النوع السائد يبقى ليلي بينما 
. يمكن أن (Reinberg, 1997)أورد في: وراثيا أين اإلشارة عبارة عن رائحة مميزة ومحددة

لنسبة وهذا ما يحدث مثال با ،يحدث وأن تدخل مانحات الوقت الخاصة بالمحيط في تنافس
من جهة من جهة ووتيرة التغذية  (ظالمضوء/)لبعض األنواع من الحيوانات عندما ندير دورة 

فان حيوان اعة س24/24عية وعندما يكون الغذاء متوفر حيث أن في الظروف الطبي أخرى
يتناول الغذاء خالل نشاطه وال يتناوله أو يتناوله قليال خالل  (الجرذ أو الفأر مثال)التجربة 

بظروف عادية أو بالظروف التجريبية للعزلة.  مر سواءا  تعلق األ ،ركونه إلى الراحة
لدى هذه القوارض النشطة في الليل في الوقت بين حالة الظالم وتناول الغذاء  تزامنوهناك

)أورد في: لراحة من جهة أخرىوا واإلمساكوبين حالة الضياء  ،والنشاط من جهة
Reinberg, 1997). 

 Engelmanو Kleitmanعلى الفأر وAchelisقام بها  ونعلم من خالل دراسات
عريض على األرنب أن ساعة تناول الغذاء يمكنها أن تلعب دور ضابط وقت قوي. حيث تم ت

في  ولكن إمكانية حصولها على الغذاء كان محدودا ،(ظالمضوء/)هذه الحيوانات لتناوب 
اترات اليومية ال . ويالحظ أن التو (سا24ساعة أو ساعتين من )تراوح بين مدة زمنية ت

التغذية مع الظالم بينما يحدث تغير في دورة عندما يتزامن توقيت  بدل أو تلفتتعرض ألي ت
فتصبح هذه الحيوانات  ،الغذاء في النهارنية الحصول على التواترات عندما تقع أوقات إمكا
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فان مانح الوقت الليلية نشطة في النهار وتركن إلى الراحة في الليل. وبتعبير آخر 
)أورد في: (ظالمضوء/)يبدو أنه أصبح أكثر قوة من ضابط الوقت  (اإلمساكالتغذية/)

Reinberg, 1997). 
فرض نشاط ليست ساعة تناول الغذاء خالل الراحة من تحدث تأثير التزامن ولكن و 

يلعب  (الراحةنشاط/ال)ونعلم اليوم أن تناوب  ،ى حيوان ليلي هو من يؤدي إلى ذلكنهاري عل
في أوقات غير معتاد عليها أو قدمت بعض فإذا فرض نشاط جسمي  ،وقتالدور مانح 

غير التواترات اليومية للقوارض كانتقال الذروات ييمكن أن  (مثل البينزوديازيبينات)األدوية 
.ولكن ساعة تناول الغذاء ال تؤدي إلى (Reinberg, 1997)أورد في: لكثير من المتغيرات

على القرد السنجاب Moore-Edeحيث بينت دراسات  نواع الحيوانيةالتزامن لدى جميع األ
أن توقيت تناول الغذاء ليس له تأثير  وسط بدون مانحات الوقت الطبيعية الذي تم وضعه في

 التي أجريت علىدراسات الكما أظهرت  ،ت اليومية التي درسها هذا الباحثعلى التواترا
وجبة )ت استثنائية أن ساعة تناول الغذاء هي مانح وقت ضعيف وذلك في حاالاإلنسان 

)أورد في: مثال ألنسولين، كاالمتغيرات فقطوبالنسبة لبعض (ساعة24واحدة خالل 
Reinberg, 1997). 

رات اليومية لدى تزامن التوات إلى (الظالمالضوء/)تناوب واإلجابة عنإمكانية أن يؤدي
كمية قليلة جدا من لفأر لن التواترات اليومية مؤكدة ولكن بشروط. فإذا تطلب تزام اإلنسان

 2500)فانه من الضروري توفير كمية  ،(Lux)بعض اللوكساتأي  ،الضوء األبيض

(lux من الضوءللحصول على نفس التأثير لدى اإلنسان. ويمكن لهذه اإلضاءة القوية نسبيا
. ويتأثر أن تقطع أيضا إفراز الميالتونين في الليل بإمكانها أن تزامن تواتراتنا اليومية ولكن

بالضوء  (الفجر)ل من الليل إلى النهار كثيرا توقف اإلفراز الليلي للميالتونين في فترة االنتقا
. وهكذا (Reinberg, 1997)أورد في: نسانلدى القوارض الليلية ويكون تأثيره أقل عند اإل

انخفاض جزئي في إفرازنا  ال تؤدي إال إلى (à 500 lux 300)فان اإلضاءة المنزلية 
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كوسيط مفضل بين مانح وتعد التواترات اليومية في إفراز الميالتونين لدى الفقريات للهرمون
ومية. ومهما وعدد من التواترات الي (الشروق والغروب)المرتبط بإشارتي ( ظالم/ضوء)الوقت 

االيكولوجي الطبيعي لإلنسان. وقولنا  وسطهو من بين العوامل لل (نهار/كان فان تناوب )ليل
)أورد في: لعوامل سوسيوايكولوجية هو إذن أمر مشروع يوميةاترون بواسطة الدورة الأننا متو 

Reinberg, 1997) . 
المرتبطة  (في الظالم والهدوء)والنوم  (في الضوء والضجيج)أن تناوب النشاط  يبدو

بالتنظيم الوقتي للحياة في المجتمع تعتبر كمانح وقت قوي جدا لدى اإلنسان. وباإلضافة إلى 
في االختالفات المرتبطة بنوع الكائن فان قوة ضابط الوقت يمكنها أن تتغير من فرد آلخر 

من الكائنات اإلنسانية في  (%30إلى %20)حيث يظهر عدم التزامن عند  ،نفسه النوع
بعض  ويفسر عدم التزامن هذا بعدم تزامنظروف طبيعية للحياة ووجود ضوابط الوقت. 

والتي دورتها تختلف عن  ،(الخالضغط الجانبي... ،القوة العضلية ،التواترات )الحرارة الجسمية
نوم( على دورة األربعة وعشرون ساعة. كما يوجد ساعة في حين تحافظ وتيرة )يقظة/24

 ReinbergوAshkenaziولقد اقترح ،اختالفات بين األفراد في فعالية مانحات الوقت
 (.Reinberg, 1997)أورد في: نموذج وراثي لذلك

 :الساعة البيولوجية -
 .ناسق كبير مع ساعاتنا البيولوجيةمنذ أالف السنين ننهض وننام مع الشمس، نعيش هكذا بت

ساعتنا الداخلية المسؤولة عن تواتراتنا اليومية تسمح لنا بتكييف نشاطاتنا وبضبط تواتراتها 
 Van: أورد في)على التغيرات اليومية للمحيط المفروضة بدوران األرض حول محورها

Reeth, 2001) . 
فتوجد عدة ساعات التي يمكن أن يكون  ،عات المركزية الستة مقبولة اليومفكرة الساو 

لها أنظمة مشتركة واألكثر دراسة حاليا توجد في نواة التصالب البصري 
(Suprachiasmatique) متغيرات مثل القادرة على مراقبة التواتر اليومي لبعض ال
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سطة بوا ة واألعضاء المختلفةالربط بين الساعالعالقة أو يمكن أن تقام و  ،الميالتونين...الحرارة
جلب كالمالتونين الذي يلعب دور عقرب الساعة ويإفراز هرمون ما بواسطة الغدة الصنوبرية

على طول النهار  (Photopériodicité)النسخة  دورةلكل خاليا الجسم مفهوم ال
 . (Van Reeth, 2001: أورد في)(والليل

تواتراته البيولوجية بين عندما يكون تناغم  ةم أن تواتراته مضبوطونقول عن الجس
، والعكس عندما ال يكون هذا التناغم بين الساعة الفلكية والساعة البيولوجية مما والمحيط

 Van: أورد في)(يؤدي إلى التعب ومزاج سيء ونوعية نوم سيئة واضطراب الشهية...الخ

Reeth, 2001). 
يجب أن و التواترات البيولوجية هي تحت رقابة الساعة الداخلية، بنية موجودة في المخ 

للجسم بالتكيف أو التأقلم، خاصة التأقلم مع  لتسمح دورية للمحيطم يوميا مع األحداث الغتتنا
تناوب النهار والليل. هذه الساعة تضبط وتعدل التغيرات اليومية للهرمونات مثل الكورتزول 

يالتونين، وتعتني أيضا بضبط معايير فسيولوجية مثل ارتدادات القلب أو الحرارة أو الم
الجسمية، وبينت معطيات علمية حديثة أنه توجد عدة ساعات بيولوجية.وقد تضطرب الساعة 

أو عند  ،عملون في الليل أو بفرق متتاليةالبيولوجية وهذا ما نجده عند األشخاص الذين ي
 (Syndrome)ويظهر بالتالي لديهم عرض  ن فجأة الحزمة الساعيةالمسافرين الذين يغيرو 

 .(Van Reeth, 2001: أورد في)(Jet Lag)ــالـ ما يسمى
 :نظرية الساعة البيولوجية للنوم -

تعتبر هذه النظرية امتدادا للنظرية النشطة للنوم، وهي تفترض وجود جهاز في الدماغ يقوم 
وقد استند الباحثون في نظريتهم هذه  ،إلحداث النوم (ساعة بيولوجية)بفعل موقف بيولوجي 

التي تم عزلها عن مصدر الضوء ومع ذلك ظلت تحافظ لى دراسات تجريبية على الفئرانع
ساعة وبانحراف ال يتجاوز عشرون دقيقة في أقصى  24على دورة النوم واليقظة كل 

 (.1989، علي: في أوردالحاالت)
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 :نوم/وتيرة يقظة -
على االحتياجات األساسية وفي مقدمتها النوممع تغيراته حسب  الكرونوبيولوجيةيركز ميدان 

فيعد النوم وقتا ضروريا للراحة الجسمية والذهنية وهو أيضا  .غرافيالجالطفل، سنه ومحيطه 
وهو وقت مفضل لنمو  ،وقت نشط في اإلنتاج الهرموني والتعديالت المعدنية واأليونية

من بناء الجانب  وعندما يترك مكانه للحلم يمكن ،مات وفي الذاكرةوفي تخزين المعلو الطفل، 
ي للشاب، ويرتبط تكيف سلوك الطفل في حالة الدراسة ومستوى اليقظة العاطفي والجنس

أورد في: )واألداءات الذهنية بنوعية النوم الليلي ولكن أيضا النوم النهاري لطفل الحضانة
Tastet, 2009). 

وهي ال  ،من العوامل الضرورية في تعديل التوترات البيولوجية (نوم/يقظة)وتيرة  تعد
تتوقف عن التطور من المرحلة الجنينية إلى مرحلة المراهقة. وتتحقق الخصائص األساسية 
لنوم الراشد خالل الستة أشهر األولى من الحياة، ويبدأ ظهور الوتيرة اليومية بشكل ثابت عند 

أسابيع، ويحل النوم الليلي محل النوم النهاري مع تناقص مدة  أربعةأو  الثالثةالمولود في سن 
من سن التسعة أشهر ثم مع اختفائها ما بين سن الثالثة سنوات إلى ستة  القيلوالت ابتداءا  

سنة، فيصبح النوم الليلي أكثر خفة 12سنوات. وتتغير بنية النوم بشكل كبير ابتداءا من سن 
وهذا ما يفسر ظهور فترات النعاس  ،وم واستيقاظ متأخرينمن الحياة بنوتتميز هذه الفترة 

مراهق قليلة ويعوض النهاري في سن المراهقة. ونظرا لاللتزامات المدرسية تكون مدة نوم ال
نوم أطول في عطلة األسبوع. رغم أن بنية النوم تبدو متشابهة من طفل  ذلك عادة بمدة

ما بين األفراد في كل األعمار، من حيث آلخر لكن يشير الخبراء أنه يوجد اختالف كبير 
احتياجات النوم )اختالف من ساعتين إلى ثالثة ساعات( ومن حيث نمط النوم )الذين 

 Journal de:أورد في)ينامون كثيرا والذين ينامون قليال ، الصباحيون أو المسائيون(

pédiatrie et de puériculture,2001) . 
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ساعة 11ساعة عند المولود الجديد، 18النوم حسب السن، فتكون مدتها  تتغير مدة
ساعات ونصف للراشد. وتنقص 7ساعات لدى المراهق وحوالي 9ر، عند األطفال الصغا

 ,Adant:أورد في)سنة 80دقيقة ابتداء من منتصف العمر حتى بلوغ سن  27مدتها بمعدل 

2011). 
 اضطرابات وتيرة يقظة/النوم: -

للشخص وبين وتيرة أغلبية  (يقظة/نوم)تنتج اضطرابات الوتيرة اليوميةمن فارق بين دورة 
والشخص الذي يعاني من اضطراب الوتيرة اليومية يظهر أوقات في النوم متأخرة  الناس،

وفترات استيقاظ تحدث في أوقات غير مناسبة. هذا التأخر يؤدي إلى نعاس خالل النهار 
وصعوبات في النوم وفي االستيقاظ. واضطراب النوم يمكن أن يكون له سببين نتيجة لعوامل 

، ويمكن أن يكون مرتبط ((jet lagتالية أو السفر عبر القارات خارجية وهما العمل بفرق مت
باضطراب في الساعة الداخلية التي تضبط توتراتنا البيولوجية كوتيرة يقظة/نوم. فهناك انتظام 

عند بعض األشخاص، ويمكن أن يظهر ( يقظة/نوم)سيئ للساعة الداخلية على وتيرة 
 :(Doucet & Kerkhofs, 2004:رد فيأو)اضطراب الوتيرة اليومية بأشكال مختلفة

 مقارنة بالنوم المعياري، مما يؤدي إلى صعوبات في النوم وصعوبات  النوم وقت تأخر
 في االستيقاظ.

  إلى نعاس خالل المساء ونوم متقدممقارنة بالنوم المعياري، مما يؤدي  النوم وقتتقدم 
 .واستيقاظ متقدم في الصباح

  غير منتظمة: مراحل النوم غير منتظمة في الوقت. (يقظة/نوم)دورات 
  ساعة: تتأخر الدورة يقظة/نوم ببضع ساعات يوميا مقارنة 24تواترات مختلفة عن

 بالدورة النموذجية أو الطبيعية.
سلوكية واجتماعية مرتبطة  وعند المراهق تتأخر مراحل النوم بسبب تغيرات هرمونية،

 .(Doucet & Kerkhofs, 2004:أورد في)المراهقةبفترة 
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 :نوم المراهقة -
  :(Valatx, 2004أورد في: )هييتميز نوم المراهقة بخصائص

  (نوم خفيف أكثر، ونوم عميق أقلهناك)يصبح النوم العميق خفيف 
  صعوبات في النوم، هذه الصعوبات سببها تأخر مرحلة فسيولوجية، قلق المراهقة، إفراط

 الغير متوازن بسبب نشاطات جسمية أو رياضية.في االستثارة، نقص النشاط الذهني، 
  التي يمكن أن تؤدي إلى األرق   (نوم متأخر، نهوض متأخر)عدم انتظام أوقات النوم

(Insomnie). 

  نما بمرحلة عودة ظهور الحاجة إلى القيلولة التي ليست مرتبطة فقط بنقص في النوم، وا 
 .تكون فيها اليقظة قليلة

 :وظيفة النوم -

ظهرتعدة نظريات حول وظيفة النوم وفائدته، وبعض هذه النظريات قديم وبعضها حديث، 
ومنها ما هو تأملي ومنها ما يستند إلى مالحظة األعراض التي تقع نتيجة اضطرابات النوم 
أو الحرمان منه، وفي السنوات األخيرة تزايدت واتسعت األبحاث العلمية التي تهدف إلى 

التجارب والبحوث العلمية في مجال  وتشيرلوظيفة التي يؤديها النوم، التوصل إلى حقيقة ا
نما هي مرحلة يستطيع الجسم خاللها أن مرحلة ركود أو خمولالنوم ليسبإلى أن  النوم ، وا 

جمعة أورد في: )يحصل على ما يلزمه من مواد يحتاجها في الفترة التالية من اليقظة والنشاط
النشاط الذهني يستمر ونفس الشيء يحدث إلى أن  Allialaireيشير حيث (2000،سيد

 ,Allialaire)أورد في:  لعدة وظائف عصبية وهرمونية التي تجد نفسها تتغير خالل النوم

2005) . 
أكثر النظريات الخاصة بوظيفة النوم قبوال هي التي ترى أن وظيفة النوم األساسية و 

فهناك أدلة على أن أولئك الذين ينامون نوما كافيا هي إعطاء الجسم الوقت ليستعد قواه، 
 .(2000،جمعة سيدأورد في: )وعميقا هم األكثر نشاطا في النهار
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لكي تتبين لنا أهمية وظائف النوم فان العديد من الدراسات والمالحظات قد أجريت بهدف 
أورد )للشخص معرفة تأثير الحرمان من النوم على الوظائف العقلية والجسمية، واالجتماعية

 .(2006غانم،في: 
والحرمان من النومهو اإلنقاص من مدة النوم الطبيعي للفرد، والذي قد يكون حرمانا 
كليا أو جزئيا، وقد يكون في بداية النوم أو خالله أو في آخره، وقد يكون محدود الزمن، وقد 

عن شعور الفرد  يكون متكررا وطويل األمد، وفي كل حالة ال يمكن فصل الحرمان من النوم
. فعادةما ننام مدة طويلة بعد الشعور بنقص في النوم (1989علي كمال،أورد في: )به

أورد )وحرمان فئران من النوم لمدة أسبوعين إلى ثالثة أسابيع أدى بها إلى الموت
 ,Organisation de coopération et de développement économique (OCDE):في

2007)). 
وآخرون( إلى أشخاص حرموا من النوم صرحوا أنهم كانوا يشعرون بسرعة  أشار)جيلفورد

االستفزاز والعصبية الزائدة، وعدم القدرة على ضبط النفس، وذكروا أيضا أن حديثهم قد 
يتلعثم، وأن أخطاءهم تكثر في الكالم، وتصبح العوامل التي تساعد على تشتت الذهن أكثر 

ندهم لمدة طويلة، وكذلك يزداد شعورهم بالتعب زيادة أثرا، كما يصعب تركيز االنتباه ع
 .(2000،عبد الرزاق:أورد في)محسوسة

 367تالميذ التحضيري شملت قسمينل بين (Mantz&al,1997)وبينت دراسة مقارنة
-6)حول النوم واألداءات أن تلميذ القسم التحضري  (سنوات7-6)بين ام طفليتراوح سنهم

ال ينام بشكل كاف، وأن مدة نومه تتغير خالل األسبوع. وبينت المقارنة بين  (سنوات7
المعطيات أنه هناك اختالف بين كمية ونوعية النوم، وأن األداءات ترتبط بذلك حيث أن 

أورد )القسم األقألداءا تالميذه ينامون أقل وبأقل انتظام والنوم المتأخر كثير لديهم
 .(Mantz, Muzet &Winter, 1997:في
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 :تغيرات مدة النوم الليلي حسب األطفال -
توزيع األطفال من نفس الفئة العمرية إلى أربعة (Koch & al, 1984)حسب  من الممكن

: الذين ينامون كثيرا في الليل، الذين ينامون قليال في الليل، الذين ينامون كثيرا في فئات
يوجد تغير كبير في مدة النوم الليلي من طفل إلى  النهار والذين ينامون قليال في النهار. إذن

آخر، ولكن المهم هو أن يأخذ كل واحد الجرعة الكافية من النوم التي تسمح له بتدارك 
 .(2008معروف، أورد في:)التعب الجسمي والفكري

 :تغيرات مدة النوم حسب السن -
في السنوات األولى من العمر ثم يتناقص تدريجيا حتى  جدا كبيراالحتياج إلى النوم كوني

سنوات 4سن  المدة المتوسطة للنوم الليلي بحوالي ثالثة ساعات في تنخفضو سن الرشد. 
أن ، ولوحظ في خالل األسابيع األولى من الحياة من العمر سنة17دقيقة في سن690ـوبـ

ري تختفي الواحدة أن مراحل النوم النهاأكثر فأكثر و  اصبح نادر ياالستيقاظ مابين مراحل النوم 
معروف، أورد في: )من العمر سنوات 5إلى  2عدا القيلولة التي تستمر من تلوى األخرى ما

2008). 
 :تغيرات مدة النوم حسب الوسط الجغرافي -

يمكن أن ترتبط مدة النوم الليلي بالمكان الذي يعيش فيه الطفل، فاألطفال الذين يعيشون في 
يميلون إلى النوم في الليل أكثر من أطفال المدينة، ومدة نوم أطفال المارتنيك أو الريف 

معروف، أورد في: )بفرنسا (Tours)ي أقل من مدة نوم أطفال مدينةاألطفال االسبانيين ه

. ولدى األطفال القدرة في ضبط مدة نومهم ليلة بعد ليلة، فلقد تبين فيما يخص (2008
أن ليالي الثالثاء إلى  ،أي األسبوع بأربعة أيام ونصف دراسة ،الفرنسياألسبوع التقليدي 

حيث  ليالي األخرىارنة بالقومن السبت إلى األحد تسجل فيها أطول مدة في النوم م األربعاء
. وال تتأثر السلوكات المدرسية أو (Testu)أن األطفال ينهضون متأخرين في أيام العطل 

يل في مدة النوم، وموازاة مع ذلك فإن الحرمان المنتظم من النوم تتأثر بقليل بفضل هذا التعد
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أورد )جي للتلميذالمرتبط بجداول التوقيت الغير مناسبة يؤثر سلبا في النمو النفسي والفسيولو 
 .(2008معروف، في: 
 :التعب

يمكن أن يعرف التعبعلى أنه حالة ناتجة عن ضغوطات فسيولوجية ونفسية مؤدية إلى 
 القدورات الجسمية والعقلية. وكان التعب محل اهتمام الباحثين منذ زمن بعيد منانخفاض 

أو معدل  اإلمكاناتانخفاض  ،الصناعيما يؤدي به إلى نتائج كانخفاض المردود حيث
الجسمية و/أو الفكرية. وتحليل أسباب  إمكانياتهعر الشخص التعبان بانخفاض الحوادث، فيش

وهناك ثالثة أساسية ،(Contraintes)رغامات إدنا بمفهوم الضغوطات أو حدوث التعب يزو 
أورد )(يقظة/نوم)تؤدي إلى التعب: عبء الجهد الجسمي، القلق النفسي واضطرابات تواترت 

 . (Chennaoui, Gomez-Merino, Duclos & Guezennel, 2004في: 
التي تسمح بالفهم الجيد  ترات البيولوجيةاالدور األساسي للتو Reinbergأظهرت دراسات 

لمصدر التعب عند األطفال والمراهقين وتغيرات انتباههم الذهني،وأكدأن الوقت المدرسي 
فيجب إذن  ت البيولوجية والفسيولوجية للطفلاليومي واألسبوعي يجب أن يتالءم مع التوترا
 .(Gerbod,1999أورد في: )توزيع عمل التالميذ خالل السنة بشكل علمي

للتعب والجهد المتراكم أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجسم والقوة الحركية، ويرتبطان  يبدو أن
إذا قارننا المنحنيات المتحصل عليها خالل فميذ. كذلك بالظروف الخاصة للحياة اليومية للتال

األسبوع المدرسي في مؤسستين مدرسيتين مختلفتين جدا سنحصل على نتائج معاكسة. ففي 
فان التعب يمحي الوتيرة األسبوعية أو يؤدي إلى مكثف  جد تنظيم دراسي حالة متوسطة ذات

تلفها، فترتفع نسبة الحوادث مع مرور األسبوع شيئا فشْي. بينما في حالة مؤسسة مدرسية 
فانه يظهر هم تجار أو أصحاب مهن حرة ؤ ينتمي إليها خاصة أطفال أوليا، أي شعبية،للحي

ملمح المعروف من وجهة نظر األنساق المالئمة للنظام عليهم ملمحيشبه أو يطابق ذلك ال
 .(Gibert, 1994المدرسي )أورد في:
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بدني إلى أنه يظهر من المجدي أن نميز التعب الناتج عن مجهود  Egido (2009)يشير 
كبير من ذلك الذي يتطلب نشاط عضلي قليل رغم ما يتطلبه من تركيز مستمر أو دائم 

سميت في البداية  غير العضليالتعب في هذا الجهد  ظاهرةودرجة مرتفعة من مهارة. و 
"تعب المهارة"، وهو مصطلح ربما عملي أكثر من المصطلح الذي يستعمل عادة أال وهو 

ثبت تركيبه أو خلطه مع بعض حين أن البحث حول التعب الذهني  في ."التعب الذهني"
الرتابة  و الملأل و مصطلحالمصطلحات أو المفاهيم النفسية األخرى، واألكثر وضوحا ه

(Monotonie) لمردود يمكن أن في اانخفاض مالحظ هناك  بالرغم من أنفي حالة ما
نعتبرأن التعب ناتج عن قلة اإلثارة أو التنشيطقبل أن يكون ناتج عن حمولة زائدة 

(Surcharge)، .التي تعتبر كمسؤولة عن الشعور بالتعب 
بالدراسات حول التعب  آخر يبدو له عالقةوع أنه هنالك موضEgido(2009)ويضيف

الخاص  راحة/شكال الحرمان من النومأية نظرية حقيقية، ويتعلق بمختلف الذهني ولديه أهم
في ( Surcharge soutenue) ستمرةبكل فرد.ويتجه إذن االهتمام إلى الحمولة الزائدة الم

وتكمن الحمولة الزائدة في التعريف العملي للتعب الذي يبدو مهما من وجهة النظر هذه، 
تحمل نشاطات عامة  وفي ،الجهد المبذول للبقاء في حالة يقظة أو الحفاظ على حالة اليقظة

خالل مدة زمنية طويلة حتى لو لم تكن المهمة متعبة. ويرتبط بهذه الحالة انخفاض المردود 
الدراسات المعمقة حول المالحظ في هذه الظروف من التعب الذهني، الذي يمكن أن تبينه 

تبدو األسس النظرية لمختلف الظواهر  الحرمان من النوم/راحة. وقد حولاليقظة أو 
 .المالحظة متشابهة

ورغمصعوبة تحديد أسباب التعب كلها فمن الضروري االستماع إلى الشخص المعني 
التوقيت التي تسمح بادراك و ألنه سيدلي أكيدا بمعطيات هامة للتقييم أو حتى للتشخيص 

من  (العالمات)ّكن النسق الخاص بظهور المؤشرات الذي ظهرت فيه الصعوبات حيث يم
 .(Egido, 2009)أورد في: تتبع الطريق الذي سلكه التعب
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 :العمل الليلي أو في ساعات متغيرة -
وخالل  (ساعة24/24)يقدر بـ يعمل عدد مرتفع من المؤسسات وقطاع الخدماتبحجم ساعي

أو خالل /كامل األسبوع، ويفرض هذا النوع من البنية الوقتيةبرمجة أوقات العمل بالتناوب و
من اليد العاملة في بلجيكا(.  %36ساعات الليل لدى نسبة مرتفعة من العمال )أكثر من 

أورد )بينما ال تسمح خصائص الساعة البيولوجية بتكيف الجسم مع مثل هذا التنظيم الوقتي
. ويترتب عن العمل بأوقات متغيرة مضاعفات صحية واضطراب (Van Reeth, 2001:في

في الحياة االجتماعية والعائلية للفرد والتي ترتبط بسلسلة من المحددات البيولوجية ومحددات 
 .(Van Reeth, 2001:أورد في)اجتماعية واقتصادية

هو في نوعيته مثلمانا في بنية النوم و والتظهر حتما اضطرابات النوم اليومية ه
لكن يظهر االضطراب في عدم القدرة ية في بداية النوم واستمراريته، االضطرابات الكالسيك

أو عدم القدرة على الحفاظ على حالة اليقظة خالل وقت العمل. وتحدث مثل /على النوم و
 Système)هذه االضطرابات في النوم واليقظة نتيجة المراقبة التي يمارسها التنظيم اليومي

circadien ) ل الذي تكون رغبتنا في تومراحل النوم. وتمارس هذه المراقبة بالشكيوقتعلى
 Van:أورد في)(Nycthémère)نهار/تردد تناوب ليلخالل النوم تتغير بشكل معتبراليقظة أو 

Reeth, 2001) . 
وتبين االرتباط بين التنظيم اليومي والنوم من خالل مجموعة من الدراسات التي وضع 

أوقات نومهم  اختيار بإمكانهمفيها أشخاص متطوعون في عزلة عن المعالم الزمنية وكان 
هم ، وقد فضل هؤالء النوم خالل أوقات معينة مرتبطة بوتيرة حرارتبكل حرية واستيقاظهم
، حيث أنهم ينامون خاصة (للساعة البيولوجية صداقيةمت األكثر أحد المؤشرا)الجسمية 

وذلك ما بين منتصف الليل والساعة  ،عندما تصل حرارتهم الجسمية قيمتها األكثر انخفاضا
أيضا هذه الدراسات  وبينت .(Van Reeth, 2001:أورد في)الخامسة صباحا حسب األفراد

أن مدة مرحلة نوم ترتبط أكثر بمرحلة دورة األربعة وعشرون ساعة التي تبدأ منها من 
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ارتباطها بمرحلة اليقظة التي سبقتها.وتؤكد هذه المالحظات التجريبية بكل وضوح على وجود 
 يولوجية على حاالت اليقظة والنوم، وتوضح لنا سببمراقبة قوية تمارسها الساعة الب

 .(Van Reeth, 2001:أورد في)اضطرابهما
وفي أغلب األحيان األوقات التي يعمل فيها هؤالء العمال غير متكيفة مع  إذنوتكون 

خصائص الساعة البيولوجية ووتيرتها اليومية. وبينت الدراسات أن الساعة البيولوجية لهؤالء 
مع أوقات عملهم، فهم هكذا يقضون  إطالقاالعمال تتكيف بشكل سيئ وحتى أنها ال تتكيف 

بسبب عدم استقرار وتيرتهم  لتداركها أغلبية وقتهم في الركض وراء ساعتهم البيولوجية
اليومية. وينتج عن ذلك الحرمان المزمن من النوم وعدم التزامن بين الساعة البيولوجية 

المردود وحوادث األداء و  مستوياتوالمحيط مما يؤدي إلى اضطرابات في اليقظة، انخفاض 
خير دليل على ابأوكراني (Tchernobyl)حادثة "شارنوبيل" ولعل حوادث مثلالعمل.

مستوى ذلكوالتي حدثت نتيجة أخطاء بشرية في ساعات متأخرة من الليل، أي عندما بلغ 
 ,Van Reeth:أورد في)قيمته األدنى ادثةن عن تلك الحيلو اليقظة لدى العمال المسؤ 

2001). 
المعدية المعوية  االضطراباتإلى نسبة عالية من  العمل بأوقات متناوبةكما يؤدي 

(Gastro-intestinaux)  اضطرابات أوعية القلب و(Cardiovasculaires)،  مشاكل و
أورد )إلى استعداد كبير في استهالك الكحول والتدخينيؤدي العقم وفقدان الرغبة الجنسية، و 

 . (Van Reeth, 2001:في
العالج الفردي في البداية إلى التقليل من عدم استقرار الوتيرة اليومية والحرمان  ويسعى

على قواعد النوم المعتاد  شيءمن النوم الذي يظهر عند هؤالء المرضى، ويركز قبل كل 
عليها. وينصح في حالة عدم نجاح ذلك واستمرار االضطراب بتوجيه هؤالء المرضى إلى 

تظاما. كما يجب على المؤسسة التفكير في مقاربة شاملة حول أماكن عمل بأوقات أكثر ان
في الكرونوبيولوجية  مختصينابات، وتهدف هذه المقاربة حسب الالوقاية من هذه االضطر 
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 تنظيم أوقات العمل في المؤسسة بالشكل الذي يأخذ بعين االعتبار خصائص إعادةإلى 
 . (Van Reeth, 2001:أورد في)الساعة البيولوجية قبلالوتيرة اليومية المفروضة من 

وتشير الدراسات إلى أنه عندما تؤخذ بعين االعتبار خصائص الوتيرة اليومية في تنظيم 
أوقات العمل يكون ذلك مفيدا للعامل، بحيث أنه يتكيف بشكل أفضل مع هذا النوع من 

لديه في مكان العمل، ويكون بذلك أقل عرضة  اعمل وترتفع األداءات ومستوى الرضال
 . (Van Reeth, 2001:أورد في)للتأثيرات السلبية للعمل بأوقات متناوبة
على المؤسسة وضع مجموعة من التدابير العكسية  اويمكن للكرونوبيولجيين أن يقترحو 

العمل قيلوالت، ير أوقات العمل، البهدف الحد من التأثيرات السلبية لهذا النوع من العمل كتغي
 . (Van Reeth, 2001:أورد في)إضاءة قوية، العالج باألدوية والتمارينتحت

ويعد مكان العمل كميدان مثالي للتجريب والذي بفضل الجهود المشتركة ألطباء العمل 
متعلقة بأوقات العمل بيولوجيين يسمح بتطوير إجراءات والمختصين في األرغونوميا والكرونو 

 ,Van Reeth:أورد في)تحسين الناحية الصحية وجانب الراحة لدى العمال بإمكانهاوالتي 

2001). 
 :(Jet lag)ـ ــال -

وقلق السفر، التعبوهي  مصاحبة أو مالزمةيظهر هذا االضطراب نتيجة لثالثة ظواهر 
الزمنية للساعة البيولوجية )التي ال تزال  اإلشاراتالحرمان من النوم وعدم التزامن بين 
الزمنية الخاصة بالبلد الذي انتقل إليه  واإلشاراتمضبوطة على توقيت البلد األصلي( 

المسافر. وتكون أعراضه متعددة كالتعب، صعوبة في النوم، استيقاظ مبكر، نعاس خالل 
فقدان شهية األكل  ،(Céphalées)صداع  النهار، فقدان الذاكرة، اضطراب في التركيز،

اضطرابات في الهضم... وتختلف هذه األعراض كثيرا من شخص آلخر وترتبط شدتها 
بمجموعة من العوامل خاصة سعة التغيير الخاص بالوقت واتجاهه، حيث أن وتيرتنا تعيد 

مقارنة  (د/يوم90–أو +)ضبطها أو تزامنها بشكل أسرع عندما نكون متوجهين نحو الغرب 
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. ويكون تكيف األشخاص المسنين سيئ مقارنة (د/يوم60–أو +)نحو الشرقباتجاهنا 
ن عند السفر باتجاه ييص الصباحيون بدرجة أقل من المسائبالشباب، كما يعاني األشخا

 . (Van Reeth, 2001:أورد في)الخ...الشرق
بسرعة كبيرة المسافرين الذين مباشرة بعد وصولهم يمضون الكثير من أوقاتهم  ويتكيف

في الخارج ويتبنون للوهلة األولى العادات الثقافية المحلية للبلد المضيف. وينصح عند 
في المشروبات التي تحتوي على الكافيين وخاصة  اإلفراطالوصول بتجنب الوجبات الثقيلة، 

يلة. ونظرا لحساسية ساعتنا البيولوجية لتأثيرات ضابطات الوقت القيلوالت لمدة زمنية طو 
قوية بواسطة لوحة  إلضاءةالقوية، يمكن أن ينصح بتعريض مبرمج  باإلضاءةالمتعلقة 
 .(Van Reeth, 2001:أورد في)اإلضاءةالبيضاء أو بارتداء قبعة  اإلضاءةتصدر 

 بإمكانهاإعادةعن طريق األدوية. فالمالتونين  (Jet lag)ويمكن معالجة اضطراب 
لدى  غير عاديضبط الساعة البيولوجية والتي تقدم عندما تكون نسبتها منخفضة بشكل 

هذه  إدارةالمضطرب، حيث أنها تستثير النعاس، تقلل من تأخر النوم وتمدد مدته. ويرتبط 
على الساعة البيولوجية بتوقيت  (المرحلة تقدم أو تأخر)التأثيرات الخاصة بالخلل المرحلي 

على الساعة (Benzodiazépines)تقديم الدواء. كما تؤثر كذلك البنزوديازيبينات 
هذا االضطراب. كما بينت  حيث أنها تقلل من الحرمان من النوم الذي ينتج عنالبيولوجية،

يؤدي إلى تغير  واإلنسانالتجريبية أن ممارسة نشاط رياضي مبرمج لدى الحيوان  دراساتال
للتمارين الرياضية أن تكون عالج جديد وغير  إذنفي المرحلة للتواترات البيولوجية، فيمكن 

 .(Van Reeth, 2001أورد في: )Jet lagـ ـال دوائي الضطراب
 ميادين تطبيق الكرونوبيولوجية: -
الباحثين ركزوا على ن يشهد اآلن تطورا سريعا ليس فقط ألكان ميدان الكرونوبيولوجية  إذا

ولكن أيضا ألنهم كرسوا جهودهم في البحث  ،وصف وتفسير عدد من الظواهر البيودورية
والكشف بدقة عن بعض تطبيقاته. ويهتم بها الطبيب، المختص في األرغونومياالمختص في 
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الذين يهمهم جانب من جوانب علوم عينفي ميدان م المتخصصونعلوم التربية، أو كل 
. يمكن أن نقول اليوم على حد تعبير رجال الكنيسة أنه هناك وقت لكل اإلنسانو الطبيعة 

، وقت للعمل، وقت لألكل ووقت للشرب، وعندما نمرض هناك وقت ألخذ األدوية. شيء
الذي يرى أن التحكم في معرفة الظواهر البيودورية  لإلنسانيةوأصبح حقيقة ذلك الحلم القديم 
ونعرف اليوم بفضل دراسات (.Reinberg, 1997أورد في:)يمكننا من العيش بشكل أفضل

Blauw الليلج كيف ننتج(Lilas)  الزنبقفي شهر و(Tulipe)  خالل كامل السنة، ونعرف
النباتي والحيواني حتى نحاول تلبية  إعادةاإلنتاجبشكل أفضل كيف نتحكم في مسارات 

أو البشر التي هي في تزايد مستمر. واليسعنا ذكر كل جوانب تطبيقات  اإلنسانحاجيات 
الكرونوبيولوجية ولكن سنركز على التي تهتم بها مختلف  الدراسات بشكل جدي ألنها وبدون 

 .(Reinberg, 1997أورد في:)اإلنسانشك تهتم مباشرة بصحة 
  نو الكرو( مرضيةChronopathologie:) 

 وبينت بالدراسة الموضوعية للتشوه المرضي في البنية الوقتية للجسم.تهتم الكرونومرضية 
أو أنها عدد من الدراسات القديمة نسبيا أنه توجد عالقة بين مسارات تواترية ومرضية 

أن بعض أشكال  1888سنة Féréثم 1836سنة Beauمن كل محتملة على األقل. وأظهر
الصرع تتغير حسب وتيرة يومية. وتم التأكيد على هذه النتائج بفضل دراسات حديثة من  نوبة

-Eléctro)مخطط الكهربائي للدماغتقنية الالمتعلقةبدراساتالبينها 

encéphalographiques)(Engel, Mikol& Monge) أو دراسات ،Manson  الذي
كما يمكن الطفيلي بهذا المصابينفي دم المرضى  للدودة الخيطية وتيرة يومية 1880بين سنة 

 حقبةالتقليد قديم يمتد إلى  بإتباعأن يفكر في الكرونومرضية من وجهة نظر علم األوبئة 
 (.Reinberg, 1997أورد في:)Hippocrate الزمنية لــ

. عياديينة من األعراض المرضية اهتمام الولقد أثارت خاصية الدورية لمجموع
من %70تأكدت عند  Trousseauإليهاالربو التي كان قد أشار  الليلية لنوبةفالخاصية 
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 Arthrite)التهاب المفاصل الرثوي د المفاصل المصابة بـالحاالت، ويحدث ألم وتجع

rhumatoïde)ويحدثلهذا المرض.  عياديةوهي أحد الخصائص ال ،يقاظعند اقتراب االست 
 بينهمابا على الساعة العاشرة صباحا مثلغال(infarctus du myocarde)االحتشاء القلبي 

 ,Reinbergأورد في:)اآلخرينوعدد كثير من الباحثين MullerوSmolenskyكل من

ولقد تم االعتراف بشكل كبير بخاصية الدورية هذه، سواءا كانت يومية أو سنوية، (.1997
(، الدماغية ح األوعيةو جر ) بمجتمعمة الربو،ألم وتجعد المفاصل( أو أز )وسواءا تعلقت بفرد 

 (.Reinberg, 1997أورد في:)لكن يبقى تفسيرها مجرد افتراضات
ترى الفرضية األكثر قدما وبساطة أن التغيرات الدورية للمحيط هي المسؤولة استثنائيا 
على دورية المسارات المرضية، فقد تحدث أزمة الربو في الليل ألن المريض في وضعية نوم 

 فيالذي يستنشقه بارد كثيرا، وبينت التجربة أن أهمية هذه العوامل ضئيلة  أو ألن الهواء
طبيعية األغلبية الساحقة من الحاالت. وقد يكون الشتاء أو الفصل القاسي من الفصول ال

للمرض  (األرضية الكرة الشمالي من نصفالمارس في -فيفري)مسؤول عن الذروة السنوية
القلب والدماغ. ونجد مثل هذه الذروة السنوية أيضا في ، أمراض األوعية مرضمن والوفاة 

 ،بلدان طقس فصولها يختلف من مكان آلخر كالواليات الشمالية للواليات المتحدة األمريكية
كما نجدها في بلدان يتميز طقس شتائها باالعتدال كفلوريدا وفرنسا. وتبقى هذه الذروة 

االجتماعية، الزمن رغم التغيرات الجوية، مستمرة في عدم تغيرها من عشرية إلى عشريةمن 
 .(Reinberg, 1997أورد في:)الخ...ثنيةاالقتصادية، اإل

وهي أن حساسية الجسم أو  (Postulat)مسلمة ووضعت هذه الفرضية على أساس 
ساعة، خالل الشهر 24 ـمقاومته لعوامل خارجية ضارة محتمال قد تكون ثابتة خالل الـ

في حين يرفض المختص في ميدان الكرونوبيولوجية هذه الفرضية انطالقا من وخالل السنة.
 ، صيدالنية وتوكسيكولوجية. وتتغيرفسيولوجيةعدد الوقائع التجريبية ذات طبيعة بيولوجية، 

نهار أو /تناوب ليل أمام عوامل خارجية حسب الساعات فيالجسمأو بعض أنظمته هشاشة
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، األيام في الشهر والشهر في السنة. ويؤخذ بعين (Nycthémère)اليومية ساعة24ـــ دورة ال
يؤخذ بعين الجسم مثلما  هشاشةاالعتبار في المقاربة الكرونوبيولوجية التغير الدوري ل

 (.Reinberg, 1997أورد في:)االعتبار التغير الدوري للعوامل الخارجية
جرح أن تؤدي ن مكحيث من المالكرونومرضية،  ولقد تطورت األفكار في ميدان

بعض الظواهر البيودورية عندما تكون هذه األخيرة مرتبطة بوظائف  إتالفالعضوية إلى 
 .(Reinberg, 1997أورد في:)(المصاب)المجروحالنظام 

 ضغطمرض  لديها انطالقا من سن معين طوريتد زمرات جينية عند الفئران التي توج
والتي تتخذ كنموذج لمرض ( Hypertension artérielle: HTA)الدم العالي الجانبي 
المجهول السبب. (Idiopathique)والمعروف بمرض الذاتي العلة الضغط عند اإلنسان

المرتبطة  (HTA)ـالـ في كلتا الحالتين خالل فترة النشاط، في حين تظهر(HTA)ــالـ وتظهر
بشكل كبير باإلنتاج  (HTA)ـالـ خالل فترة الراحة. ويرتبطويأو الكل يالقلب القصورب

، هرمون (Rénine)نين يإنزيم الر (Angiotensine)عادي لبعض المواد مثل الغير 
تواترات كل هذه المواد وتيرة يومية تتماشى مع ، ول(Aldostérone)األلدوستيرون 

نين عند الفأر، وقام ي. ونعرف المورثة التي تتحكم في إنتاج أنزيم الر الضغوطات الجانبية
Lemmer  ـــال من نموذجالمحورة وراثياوفريقه بدراسة تواترات الفئران(HTA)  والتي تم

فئران خالل مرحلة عند هذه ال (HTA)ـــال نين، وتحدثيتغيير مورثتها الخاصة بإنزيم الر 
لدى الفئران النموذجية (HTA)الـــبينما يحدث ،عند اإلنسان ةالثانوي(HTA)الـــيالراحة مثلما ه

. وتبين هذه النتائج أن البعد الزمني لذاتي العلةا (HTA)ـــال النشاط مثلما هو فيفي مرحلة 
للمسارات المرضية يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند العمل على المورثات أو الجينات 

 .(Reinberg, 1997أورد في:)تجريبيا
اليومية لألنزيم أو للهرمون لديها ارتدادات  التواترات التغير في ونقبل بكل سهولة أن

مرضية على التواترات اليومية المرتبطة بها، ولدينا بالموازاة صعوبة في تصور العملية 
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 ,Reinbergأورد في:)العكسية، أي ظهور حالة مرضية ناتجة عن تغير في البيودورية

1997) . 
أمثلة عديدة بويزودنا ميدان األمراض العقلية مع أمراض االكتئاب الداخلية المنشأ 

فترتبط هذه االضطرابات الوجدانية أو العاطفية عامة بعدم التزامن الداخلي 
(Désynchronisation interne) والتي يمكن أن تتخذ عدة أشكال. فيمكن أن يتعلق ،

ونجدها بشكل خاص فيالذهان  ،(Wehr, Kripke, Wirz-Justice)األمر بتقدم مرحلة 
ذا منعنا االكتئابي أو في حاالت االكتئاب المتناوب )الدورية أحيانا( مع حاالت تهيج  . وا 

المريض من النوم في حالة االكتئاب سينتقل إلى حالة التهيج، فيحدث كما لو أن إعادة 
المؤقت على االضطرابات التزامن المرتبطة بتأخير النوم كان لديها ذلك التأثير 

 . (Reinberg, 1997أورد في:)الوجدانية
عدم استقرار المرحلة. ويتغير في هذه  أال وهو شكل آخر لعدم التزامنPflugووصف 

الحاالت موضع أو تموقع ذروة الحرارة على سلم األربعة وعشرون ساعة بشكل كبير من يوم 
تزامن أو توافق  (Bicakova-Rocher, Gorceix, Reinberg)آلخر. كما الحظ كل من

اء الوتيرة اليومية واختف الداخلي المنشأ الحاد لالنتباه بين اإلشارات العيادية لالكتئابمثير 
عن طريق . ويرتبط عالج االكتئاب(Rythmes ultradien)سنوية وتيرة تحل مكانهاللحرارة ل

 .(Reinberg, 1997أورد في:)الفسيولوجيالوسائل الكالسيكية بعودة التزامن 
حدده كل من و اسم االكتئاب الموسميويوجد أيضا نوع من االكتئاب يطلق علية 

Lewy وKripke ويظهر في فصلي الخريف والشتاء، ويمكن التحكم في أعراضه بشكل .
 2500)بشدة فعال عن طريق العالج الفيزيائي وذلك بتعريض المكتئب إلى إضاءة قوية

lux) أورد في:)على األقل لمدة عدة ساعات في اليوم خالل الفصل السيئReinberg, 

1997). 
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 باثولوجيةية من وجهة نظر العالقة الموجودة بين البنية الوقتية والبنية المكانتتضحول
مباشرة الالنقسامات غير لتوجد وتيرة يومية سرطان الثدي مثاال على ذلك.فيمكن أن يكون 

(Mitoses) لسليم مساوية أو قريبة لألنسجة البشرية والتي تكون فيها الدورة عند الشخص ا
في  لف أو تبدلعلى وجود تTahtiو Voutilainenلقد بينت دراسات،و ساعة24جدا من 

تكون دورة هذه حيث  لحامية الثديلخاليا السرطانيةللالنقسامات الغير مباشرة الوتيرة اليومية
لهذا السرطان فقط في ساعة. وهكذا ال تظهر األعراض المرضية 24 الوتيرة مختلفة عن

ولكن أيضا بتغير  (بنية مكانية)الخاليا الخاصة باالنقسامات الغير مباشرة  شكل تغير
 .(Reinberg, 1997أورد في:)(بنية زمنية)تواتراتها اليومية 

وينجر كذلك عن سرطان الثدي تغيير في درجة الحرارة على مستوى الجرح حيث 
. ويمكن أن ندرس في آن واحد (Hyperthermique)تصبح هذه األخيرة حادة الحرارة 

الذي يستعمل  ولدى نفس المريض حرارة الثدي المصاب بالسرطان وحرارة الثدي اآلخر
، Gautherie،Simpsonكنظام مرجعي. وقام بدراسات من هذا النوع كل من

HalbergSmolensky.منها أن الوتيرة اليومية لحرارة الثدي المصاب بالسرطان  واواستنتج
ساعة 24لديها مستوى متوسط مرتفع مقارنة بالثدي السليم، وأن دورتها اليومية أقل من 

ون هذا االضطراب الثاني أكثر تكرارا وأهمية كلما كان الورم أكثر ويك بشكل دال إحصائيا.
 .(Reinberg, 1997)أورد في:(سرعة في تضاعف الحجم)أنثوية أو من النوع األنثوي 

وكانت بعض األعراض المرضية التواترية محال لمقاربة كرونوبيولوجية بحثا عن تفسير 
عرف يحيث  وتعلقت بصفة خاصة بنوبة الربوالمسارات الفسيولوجية المرضية المرتبطة بها، 

كما ة باألخصضي أن نوبة الربو هي ظاهرة ليليخالل القرن الما Trousseauمنذ دراسات 
شملت مرضى يعانون من وآخرون بعدة دراسات وبائية  Smolenskyو Gervaisقام كلمن

عسر في  التي تظهر في شكل ،(Asthme allergique)نوبة الربو الحساسية
الذي يمكن أن يكون حادا وجد مرهق، ويبلغحده  ،ضيق في التنفسأي،(Dyspnée)التنفس
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في  ركنون إلى الراحةينشطون في النهار وياألقصى أو يظهر لدى هؤالء المرضى الذين 
 .(Reinberg, 1997)أورد في:ما بين الساعة التاسعة ليال والخامسة صباحا ليلال

ي غير طبيعي في حجم األوعية الذلتقلص  عياديةالترجمة ال هو والضيق في التنفس
حجم ، وهو جهاز صغير ال(Spiromètre)مقياس التنفس يمكن قياسه بوسائل مختلفة ك
ن نعطيه للمريض كي يسمح له بالقيام بخمسة إلى ثمانية أوسهل االستعمال والذي يمكن 

 ,Reinberg)أورد :أو عدة أسابيعساعة لمدة أسبوع  24ـقياسات في أوقات معينة خالل الـ

1997). 
ويبدو أن قطر األوعية يتغير عند المصاب بنوبة الربو مثلما هو الحال لدى الشخص 

 الساعة ما بين أو الحد األدنى العادي حسب وتيرة يومية، ويمر هذا القطر بالقيمة الدنيا
 أو العيار للحجمالخامسة صباحا. ويمكن أن يكون التغير اليومي الساعة التاسعة ليال و 

وقيمته الدنيا الليلية أحد العوامل المساهمة في ظهور  (Calibre bronchique)الشعبي
بشكل  الشعبي نوبة الربو في هذا الوقت من اليوم، في حين يكون هذا التقلص الليلي للحجم

مما يؤدي إلى حدوث الضيق في  ،بالشخص السليمأكبر لدى المصاب بنوبة الربو مقارنة 
 .(Reinberg, 1997)أورد في:التنفس عند األول وعدم حدوث ذلك لدى الثاني

هذه الظاهرة المرضية إال إذا أخذنا بعين االعتبار البنية الوقتية للجسم  ريتفسال يمكن
فهم حدوث نوبة الربو في الليل  وال يمكن،اليومية التي يحويهاأي بمعنى مجموع التواترات 

 باالعتماد على عامل واحد فقط. ومن بين التواترات اليومية المتدخلة في ذلك بشكل مؤكد
تواترات األدرينالين والنورادرينالين،الكورتيزول، الحساسية الشعبية لألسيتيلكولين وللهيستامين، 

 .(Reinberg, 1997ة والشعبية لمثيرات الحساسية)أورد في:الحساسية الجلدي
الفسيولوجي المرضي لنوبة الربو الليلية على أنه يوجد لدى ويمكن أن نلخص المسار 

الذي ينشط في النهار ويستريح في الليل عدد من  (السليم أو المصاب بالحساسية)الشخص 
ي تجعل من الحجم الشعبي لديه قيمة دنيا ليلية. وتوجد فالتواترات اليومية والتي فسيولوجيا 
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الحساسية الشعبية قيمة قصوى ليلية لدى الشخص المصاب بنوبة الربو الحساس لبعض 
المواد، وتضيف هذه التغيرات البيودورية الخاصة برد الفعل المرضي مفعوالتها أو تأثيراتها 

 .(Reinberg, 1997)أورد في:لتغيرات البيودورية الفسيولوجيةل
حيث أن هناك تغيرات يومية  كامال في الحقيقةوقائع ال يعد وهذا التمثيل المبسط لل

طرقنا إليها، ولكن يجب أن نشير أن مجمل أخرى تتدخل في ذلك باإلضافة إلى التي ت
تشكل كال متكامل المتعددة العوامل ليها عن طريق هذه المقاربةوصإلتمالنتائج التجريبية ال

لية للجسم ورد فعل أو تفاعل يأخذ بعين االعتبار وفي آن واحد الخاصية البيودورية الداخ
 .(Reinberg, 1997أورد في:)المريض الذي يعاني من الربو ومختلف العوامل المحيطية

  الكرونوتوكسيكولوجية(Chronotoxicologie): 
طبيعة ذو سواءا كان  ،عينم (Agent)عاملفاعل أو توجد أوقات لمقاومة ضعيفة بالنسبة ل

كما توجد أماكن أو نقاط لمقاومة ضعيفة في أيضا لجسم ما.كيميائية أو فيزيائية، وبالنسبة 
 (.Reinberg, 1997أورد في:)التشريح المرضي

، Hallbergولدت الكرونوتوكسيكولوجية بفضل نتائج دراسات تجريبية لكل من 

Haus ،Scheving  ن نفس م. وكانت دراستهم أساسا على عينات من الفئران آخرونو
 .سنة12لمدة  (Élevage consanguin)تربية لنفس النوعالسن، الوزن، الجنس، و 

 سا18الساعة وظالممن سا18الساعة إلى سا6الساعة ووضعت تحت تزامن بين إضاءة من
وتم التعامل (.Reinberg, 1997أورد في:)بلمدة شهرعلى األقل قبل التجري سا6الساعة إلى

ات معينة كل أربعة ساعات في أوق (فأر 20إلى  10من )مع عينات مشابهة من الفئران 
احتماال: ل مضر فاعتم تعريض كل فأر لجرعة معينة ل ساعةحيث48ساعة أو 24لمدة 
األندوتوكسين )ل كيميائي محدد فاع، (الخ...يضاءاألشعة س، ضوضاء ب)ل فيزيائي فاع

. فنفس الجرعة للمادة السامة احتماال والتي تكون قاتلة (البكتيرية، األوبايين، أدوية متنوعة
من الحاالت إن أعطيت  %80من الحاالت ال تقتل في حين في  %80في أوقات معينة في 
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 تناولبتوقيت  (الفرد)موت الفأر حياة أو ترتبط ف،ساعة من بعد12ساعة من قبل أو 12
 .(Reinberg, 1997)أورد في:المادة السامة

تعاريف التوكسيكولوجية يجب أن تراجع وتوسع بما أن النسبة المئوية  ويبدو أن حتى
 وسةر التجريبية للوفيات ليس لها داللة أو معنى إال إذا تعرفنا أو حددنا تزامن الحيوانات المد

المتمثل في دراسة تأثير دواء ندد بشدة الخطأ نوتوقيت تقديم المادة السامة، ويجب أيضا أن 
نستخلص منها نتائج نطبقها على ند حيوان ليلي كالفأر لكي خالل النهار ع عينم

 .(Reinberg, 1997)أورد في:اإلنسان
 بر من المواد الكيميائية أوولقد تم وصف التأثيرات الكرونوتوكسيكولوجية لعدد معت

من جهة  فيزيائية لدى أنواع مختلفة من الحيوانات. وتهدف هذه الدراسات(Agents)فاعالت
بالنسبة للكلية  لعواملل(Chronotoxicité)المتعلقة بوتيرة التسمم  لياتمعرفة اآل إلى

(Cambar) للكبد ،(Labrecque, Bélanger)،  الغضروف العظمي(Haus) للجهاز ،
في  وتسعى من جهة أخرى إلى معرفة أفضل األوقات. الخ...(Smolensky)العصبي 

وجهة النظر إلخ.ومن...الملوثةصطناعيةاللعوامالاالسامة بالنسبة لألدوية، موادلاحتمالمفعول ا
مضادة اللعوامل ا(Chronotolérance)وتيرة احتمال مفعولهذه فإن الدراسات المتعلقة ب

الذي تكون التوقيت . فتسمح الدراسة التجريبية على الحيوان بمعرفة للسرطان هي جد مهمة
عند اإلنسان. وبينت الدراسات أن ما ينطبق على الحيوان ينطبق  حتملةفيه هذه العوامل م

النهارية أو الليلية  أن تحترم الخاصية شرط وتيرة التسممأيضا على اإلنسان فيما يتعلق بـ
 .(Reinberg, 1997أورد في:)لدى األشخاصنامللنوع والتز 

  الكرونوصيدالنية(Chronopharmacologie): 
حسب البنية الوقتية للجسم، أو بعبارة تهتم الكرونوصيدالنية من جهة بدراسة تأثيرات األدوية 

أخرى تهتم بتوقيت العالج مع األخذ بعين االعتبار عملية التزامن للجسم. وتدرس من جهة 
أخرى تأثيرات األدوية على بعض الظواهر البيودورية والبحث عن تغيرات أو تشوهات 
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الدراسات التجريبية أن تأثيرات  تظهر أو وللمستوى المتوسط.، للسعة ، للمرحلةلدورةمحتملة ل
وثم  (Périodicité circadienne)عوامل صيدالنية نشطة تتغير بطريقة دورية يومية 

 .(Reinberg, 1997)أورد في:بطبيعة الحال بدورة شهرية وسنوية
والكرونوتوكسيكولوجية بالغذاء ألنها تبقى مستمرة ال ترتبط التأثيرات الكرونوصيدالنية 

وكذلك عند غياب مانحات الوقت، والتغير في الفترة أو المرحلة لهذه األخيرة  خالل الصيام
لك ت. فتمعينلعامل م يتبعه تغير في فترة الذروات والفراغات المتعلقة باستجابة الجسم

صائص التواترات اليومية بالرغم من أن المتوقعة لتأثير المخدرات كل خالتغيرات الدورية 
، وهو (Endogènes)المنشأ قام على عوامل داخليةييجب أن  آلياتهاوالبحث عن وصفها 

والتي تواتراتها اليومية (Hépatique)الكبدية الحال بالنسبة لعدد من نشاطات الخلية
معروفة، ولكن  (نيليكوجغ، الفوسفوليبيدات، الDNA ،RNA، مباشرةالغير االنقسامات )

 .(Reinberg, 1997)أورد في:أيضا الوظائف األنزيمية
من وجهة نظر عملية أو تطبيقية بما تستطيع أن يرتبط التعبير عن تأثير صيدالني و 

في الوقت الذي يصل العامل إليها. ولفهم هذه تقوم به الخلية حسب برمجتها اليومية 
، ويتعلق جديدةية يجب اإللمام بمفاهيم التغيرات التواتر 

وتيرة و  (Chronesthésie)ية ير ، الكرونوتخد(Chronocinétique)الكرونوحركيةاألمرب
 .(,Reinberg, 1997 أورد في:)(Chronergie)الطاقة

  الكرونوعالجية(Chronothérapie): 
قد تم متابعتها  عياديةأو /وصيدالنية تجريبية وتعني كلمة الكرونوعالجية أن مقاربة كرون

وهكذا توقيت التقديم.  اختيارعن طريق  عيننرفع به من فعالية وقبول دواء م بالشكل الذي
المقدم بجرعة ثابتة حسب التوقيت، وأغلبية األمراض (Héparine)تتغير تأثيرات اإلبارين 

أو التجلط  التخثر التي تعالج بهذه الطريقة معرضة لخطر النزيف خالل الليل وخطر
(Thrombose) أورد في:خالل النهار(Reinberg, 1997). 



 الكرونوبيولوجية والكرونونفسية: لثاني: أدبيات الموضوع              القسم األولالفصل ا

61 
 

أو  (Cortisone)ويعد العالج عن طريق الكورتيزون 
كمثال عن الفعالية المرتبطة بالوقت، وهي عبارة  (Corticoïdes)كالكورتيكوييداتمشتقاته

هي عن مضادات لاللتهاب فعالة في عالج مرض الربو وأمراض التهاب المفاصل، ولكن 
الجسم ألنها تؤدي إلى كبح عمل  قبل من (Tolérance)احتمال المفعول من ناحيةمحدودة 

على المدى القصير وتتسبب  (Corticosurrénaliènne)أو النشاط الكورتيكوسيرينالياني 
مع خطر اإلصابة بكسور على مستوى العظام ولم تسمح  (Ostéopénie)ايوبينيتفي األس

 Corticoïdes)صطناعيةيدات االيو الممارسة على بنية الكورتيكو  ترايالتغي

synthétiques)  وطرق التقديم(Aérosols) أورد من معالجة هذه المشكلة(
 . (Reinberg, 1997في:

وبينت دراسات عديدة بالموازاة أن العالج الصباحي أو خالل الصبيحة )على الساعة 
ال يشوه أو ال يغير النشاط  (اليومية للكورتيزول البالزميالثامنة صباحا موازاتا مع الذروة 

ملغ من 15مثال )الكورتيكوسيرانلياني، في حين فإن نفس الجرعة من الكورتيكوييدات 
عندما تقدم على الساعة الثامنة ليال أو على الساعة منتصف  (Prédnisone: البريدنيزون

. ولقد بين عديد من الباحثين من بينهم )المنع( لى عملية الكبحعأثير كبير لديها تالليل 
(Gervais, Touitou, Guillet أن تقديم الكورتيكوييد في الصباح في عالج نوبة الربو )

والوقاية من عسر التنفس في التحكم فياألكثر قبوال واألكثر فعالية  في آن واحد الليلية كان
 . (Reinberg, 1997ي:)أورد فالحرية الشعبيةخالل الليل أو انخفاض هبوط

أحد التساؤالت الحرجة للعوامل المضادة للسرطان من وتعد كيفية الرفع من القبول 
ولقد تم تبيين التواترات اليومية بسعة  .(Oncologistes)في أمراض السرطان  مختصينلل

عامل على األقل، فيعتبر السيسديكلوروديامين  (18)كبيرة من القبول في ثمانية عشر 
أقل إحداثا للتسمم  (CDDP) أو الـ (Cisdichlorodiammine-platinum)بالتينوم 
دخل توت مرة في نهاية النشاط مقارنة بفترة نهاية الراحة لدى القوارض. (70)بسبعون 
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الكرونوتخديرية بجهة أخرى منترتبط ، و من جهةهذه التواترات آلياتي فلفاعكرونوحركية ال
(Chronesthésie)  المتعلقة بخاليا المريض والخاليا السرطانية التي تكون في غالب

 بوتيرة احتمال المفعول وتم دراسة التواترات الخاصة.األحيان غير متزامنة

(Chronotolérance)  ،لعدد كبير من العوامل على مستوى النخاع العظمي، الكبد، الكلية
أفضل لخاليا النخاع  حتمالالالفترة المقابلة بداية الراحة  القلب، األنبوب الهضمي. فكانت
 . (Reinberg, 1997)أورد في:(Anthracycline) لـالعظمي للفأر الذي تم تعريضه لـ

 )وتيرة العالج( كرونوعالجيةالكما تم القيام بعدد من الدراسات بهدف البحث عن 
لبعض من األمراض السرطانية في كل من الواليات المتحدة األمريكية، بلجيكا، ألمانيا إنكلترا 

مر سرطان الدم اللمفاوي  في عالج Rivardقبلكانت النتائج األكثر أهمية من و  وفرنسا.
، حيث أن حظوظ البقاء على قيد (mercaptopurine-6)ــلدى الطفل عن طريق الـ الحاد

تقدر بالضعف عند األطفال الذين تمت معالجتهم في المساء  (سنوات10ـبـ تراجع)الحياة 
مقارنة باألطفال الذين تمت معالجتهم في الصباح. كما يسمح استعمال المضخات المحمولة 

)أورد بتحقيق كرونوعالجيةفي ظروف جيدة وبأقل تكلفةوالمبرمجة في الوقت 
 .(Reinberg, 1997في:

مثل طب ن،ديميا عدة الكرونوعالجية تقدما جدير بالمالحظة فيوحققت كذلك المقاربة 
، طب (Bêta-bloquants)، طب القلب (Anti-histaménique H2)المعدة واألمعاء

-Anti)المفاصل )مضادات االلتهاب الالستيرودية(، طب أمراض الحساسية 

histaminique H1 ،théophylline ،Bêta-mimétiques)، الغدد  أو طب وعلم
 .(Reinberg, 1997)أورد في:الخالصماء... 

التحدي الجديد الذي يواجهه (Rythmes marqueurs)وتمثل التواترات المسجلة 
ها أهمية بالرغم ل فرادبين األ اختالفات، في الحقيقة يمكن أن توجد ينولوجياألطباء الكرونوبي

لمعايير اليومية لبعض التواترات بحاجة إلى ا مختص العياديمن أن ال
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هو التدفق يكون مثل هذا التواتر المعلمي . فيمكن أنكمعلم زمني (Acrophase)الذروةخاصة
النهائي للحدة عند المصاب بنوبة الربو، التقدير الذاتي لأللم عند المصاب بمرض المفاصل 

مجال تبقى المشكلة بحاجة إلى حل في  . لكنالجانبي عند المصاب بالضغط الحادالضغط 
 .(Reinberg, 1997أورد في:)لخطب السرطان وعلم األمراض المعدية...ا

 الكرونوبيولوجية والتغذية: 
 في التغذية كاستهالك األغذية، السلوكتوجد تواترات يومية وسنوية في فسيولوجية التغذية 

تائج تلخص ن. ويمكن أن الخ...(Métabolisme énergétique)واأليض الطاقوي
)أورد الكرونوبيولوجية في التغذية في أربعة جوانبالدراسات التي تستعمل الطرق

 :(Reinberg, 1997في:
الجانب األول: يمكن أن تظهر تواترات يومية في سلوك التغذية التلقائي وتناول الغذاء، ففي 

ولكن بالعكس  ،الغذاء باستمرارتوفر الغذاء بشكل مستمر فإن الحيوان واإلنسان ال يتناولون 
تناول الغذاء عند الفأر، الجرذ، الهامستار، القرد وتواترات  في إذ تظهر خاصية الدورية

 .أو البيات الشتوي سنوية عند الحيوانات التي تعيش السبات
حمية  اعتمادليومية خالل الصيام أو خالل الجانب الثاني: تستمر  معظم أو كل التواترات ا

(، حيث بين Phénomène de Chossat) "شوسات"يعرف بظاهرة جد مقيدة أو ما
Chossat ات اليومية للحرارة لطائر الحمام تستمر خالل الحرمان أن التواتر  1984سنة

من التغذية والماء. وتم التأكيد على مثل هذه النتائج عند أنواع أخرى من الحيوانات  ليالك
 باإلضافة إلى اإلنسان ولدى متغيرات فسيولوجية أخرى.

يكونمحدود بعدد قليل من الساعات في  الجانب الثالث: يمكن أن يلعب تناول الغذاءعندما
ولكن  ،مانح الوقت في بعض الحاالت وعند بعض أنواع الحيوانات ساعة دور24 ــسلم الـ

 ، حيث تكون النتائج عند هذا األخير مختلفة قليال ومعقدة.ليس لدى اإلنسان
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ففي دراسة لكل ، لميتابوليسم الغذاء ةيبيودور اتالتغير بال يتعلقالجانب الرابع:
لتنفس خالل لمعامل ااستمرار الوتيرة اليومية  أين الحظا (Apfelbaum & Reinberg)من

بينت أن الجسم بإمكانه في  ،بدون تقديم السكرو  متدمو (Protéique)صيام متغير الشكل
إلنتاج السكر  أخرى صادر طاقويةغياب الغلوسيدات أن يستعمل م ساعات معينة حتى عند

(Néoglycogenèse) وتتفق هذه النتائج مع نتائج .وحرقه في ساعات معينة أخرىHaus 
تستمر  (Glycogène hépatique)لنشاء الحيواني الكبديالتي بينت أن الوتيرة اليومية  لـ

 .(Reinberg, 1997)أورد في:لدى الفأر الصائم
وتوحي النتائج .Giffithقبلمن  1929لدى اإلنسان سنة (QR)ــتم وصف الوتيرة السنوية للـو 

المصادر الثالثة للطاقة )السكر، الدسم، المتوصل إليها إلى أن جسم اإلنسان يستعمل 
حرق الكمية الكبيرة للسكر مابين  مثال يتم، فت( بطريقة مختلفة حسب شهور السنةالبروتينا

 .(Reinberg, 1997)أورد في:منتصف فصل الصيف ومنتصف فصل الخريف
أن التواترات الموسمية في سلوك التغذية هي ظاهرة تعكس تكيف اإلنسان  Sargentويرى

وحسب هذا الباحث فإن . التي تتميز بالبيات الشتوي مثلما هي عليها تواترات الحيوانات
مضطرب بفعل العادات األسرية واالجتماعية الغير التغذية بالنسبة للطفل الصغير  سلوك

 (الخريف-الصيف)أكثر عندما يكون الغذاء متوفر ذية الثقافية يستجيب إلى الحاجة للتغ
والخاصة باستجابة (QR)ــللـئج المتعلقة بالتواترات الموسميةالستقبال فصل الشتاء. وتأتي النتا
 . (,Reinberg, 1997أورد في: )Sargentاألنسولين وغيرها لتدعم بقوة فرضية

 الكرونوبيولوجية واألرغونوميا: 
فسر ت أن الكرونوبيولوجية المطبقة في ميدان األرغونوميا بصفة خاصةتحاول الدراسات 

الصناعة  قبلالمفروضة من  (راحةالالنشاط/)اإلنسان مع تغيرات دورة بها كيفالكيفية التييت
دة كل م)الحديثة. ويتعلق األمر بدراسة تكيف الفرد مع مختلف ظروف العمل بفرق متتالية

 .(Testu, 2000أورد في: )(نقطاعات، أوقات الراحة، اإلرباعربع، سرعة دوران األ
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 & Reinberg, Kleitman, Aschoff, Halberg)وبينت الدراسات التي قادها كل من 

Rutenfranz) تأثيرات العمل بفرق متتالية على التواترات البيولوجية على عدة مستويات 
لدى نفس الشخص، توجد خرى وظيفة آليتغير التعديل الفسيولوجي في المدة ومن حيث أنه 

اختالفات بين األفراد من نفس النوع ويكون الضرر الذي يلحقه الدوران السريع على الجسم 
 (.Testu, 2000أورد في: )البشري أقل من الضرر الناتج عن الدوران األسبوعي

 ,Wallestein & Roberts)ـــيات المتحدة لوتصف عدة مقاالت خاصة في الوال

أو كتب لكل من  (Mackenzie,1973)و (1973
(Thommen,1973()Dale,1976)و(Mallardi,1977)  نظرية تعتمد على التواترات

المختص في علم  البيولوجية. وتعتبر هذه النظرية التي يرجع الفضل في وجودها إلى
تحت ثالثة أنواع راسخة من  يعيشون أن البشر(Fliess)يوالفيزيائ (Swoboda)النفس

أنه يمكن و  ،يوم على التوالي 33و28، 23والتي دورتها  ،التواترات: جسمية شعورية وفكرية
للفرد أن يحسب بنفسه األيام التي تكون فيها هذه التواترات مرتفعة واأليام التي تكون فيها 

 (.Testu, 2000أورد في: )منخفضة
ويزداد إال التحفظ أمام هذه الفرضيات على ذلك ال يمكنيبية ولكن في غياب البرهنة التجر 

خذ بعين االعتبار دراسات كل تؤ الشك حول ذلك عندما 
 &Fix،(1978)Persinger(1976)من

al،(1979)Wolcolt&al،(1979)Haywood،(1980)Englund ،(1982)Pitariu 
 Brownالتي اعتبرها و  الذين بينوا تجريبيا عدم صحة هذه االفتراضات.James(1984)و

 (.Testu, 2000أورد في:)شبه علم

 :الكرونونفسيةميدان -
ت باألمر إن مالحظة التغيرات الدورية لدى اإلنسان ولكن أيضا لدى كل الكائنات الحية ليس

دها فأول من بين مثل هذه التغيرات هم علماء النبات ثم تالهم علماء البيولوجية بع ،الحديث
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مصطلح  1967في سنة  Reinbergو Halbergاألخير. واقترحوعلماء النفس في 
اإلنسان  اتالكرونوبيولوجية الذي يشير إلى دراسة التواترات البيولوجية أو كذلك دراسة سلوك

 . (Boujon & Quaireau, 1997أورد في: )المحددة بواسطة التواترات البيولوجية
بعض العناصر المتعلقة بالكرونوبيولوجية وبوجود تغيرات دورية فسيولوجية إلى التفكير  وتقود

ويمكن أن يالحظ النشاط النفسي مثل النشاط البيولوجي على مختلف  ،في وجود وتيرة نفسية
عن البيودورية  1977سنة  Halbergم الساللم الزمنية وحسب مدة الدوران. وتكل

(Biopériodicité)  حيث يمكن أن نستعمل موازاة لذلك مصطلح الدورية النفسية
(Psychopériodicité)( :أورد فيBoujon & Quaireau, 1997). 

في و  .مع االهتمام بالتغيرات الدورية للنشاط الفكري للفردرت الكرونونفسية إلى الوجودوظه
الخصائص النفسية للفرد عالقتها الوطيدة مع الكرونوبيولوجية تصف الكرونونفسية تغيرات 

فموضوع الدراسة ، حسب الزمن محتفظتا بأنماط الدوران الثالثة )البطيئة, اليومية والسنوية(
وصف تغير هو من تغير في األخير أو هدفها. وتكمن الخطوة العامة لهذه الدراسات في 

الذي  مراأل ،فمن الضروري تكرار عمليات القياسولتحقيق ذلك  ،ظاهرة نفسية خالل الزمن
طيات والحصول على العديد من القياسات حول نفس السلوك خالل يسمح بجمع المع

 .(Boujon & Quaireau, 1997أورد في: )الزمن
هذا النوع من البحوث حيث في خاصة  وتواجه الدراسات في ميدان الكرونونفسيةصعوبات

ساعة اليومية فيمكن القيام 24الحرارة الجسمية لألفراد على مدار الـ  مثال عندما نقيس أنه
يمكن القيام بذلك بشكل مستمر في النهار كما في الليل. ولكن في مجال الكرونونفسية ال 

بالقياسات المتعلقة باإلجابات التي يعطيها األشخاص في االختبارات الحركية للذاكرة 
(Épreuves motrices de mémoire) أورد في: )إال عندما يكون الشخص مستيقظا

Boujon & Quaireau, 1997). 
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حيث يتطلب  ،الدراسات تتعلق بتكرار القياسات وهناك صعوبة أخرى في هذا النوع من
 قدوصف التغيرات المحتملة خالل الزمن اختبار األشخاص لعدة مرات في التجربة نفسها مما

األمر الذي بإمكانه أن يؤدي إلى حجب تغيرات.  ،أثر التعلم للحالة أو لالختباريؤدي إلى 
األشخاص في القياسات حيث أن األفراد ال ويمكن كذلك أن تظهر قابلية في التغير بين 

أورد في: )وتؤثر هذه االختالفات في التغيرات النفسية خالل الزمن ،يسلكون بنفس الطريقة
Boujon & Quaireau, 1997).  

يمكن القول أن الكرونونفسية  ،1885سنة  Ebbinghausــلـرغم أن أولى األبحاث كانت 
 التي األهمية ترات النفسية ظهرت أهميتها مثلاميدان جديد وهي في تطور حاليا ألن التو 

ترات البيولوجية، وظهرت خاصة في ميدان العمل مع تطور العمل بفرق اعليها التو هي 
 . (Querrioux Coulombier,1990أورد في: )متتالية والعمل الليلي

 :مفهوم الكرونونفسية -
وهو ميدان من ميادين علم النفس الذي Fraisseأول من فكر في مصطلح الكرونونفسية هو 
ساعة، ومن يوم آلخر. احتلت الكرونونفسية  24يدرس التغيرات السلوكية الدورية خالل 

الزمن في دراسة مكانتها كتخصص بحث علمي شيئا فشيء، وبينت ضرورة إدماج عامل 
أن الكرونونفسية  1980في سنة Fraisseوقال ،ات اإلنسانية للراشد والطفل أيضايالسلوك

 بحوثجية اهتمت الكرونونفسية في تسمح "بدراسة تغيرات السلوك لنفسه". ومثل الكرنوبيولو 
وارتبطت في البداية  ،التغيرات اليومية للنشاطالمتعلقةبمن طويل بالدراسات منذ ز و عديدة 

 . (Tameemi, 2011أورد في: )ول مردود العمل عند الراشدبالدراسات ح
قصد بها يالوقت المتبوع بالنشاط النفسيو دوران  أن الكرونونفسية تعني دراسة Forgeardيرى

في ميدان التعليم الفعالية المدرسية للتالميذ حسب ساعات اليوم، حيث تتغير األداءات خالل 
بعد في بداية الصبيحة وبداية ما أو منخفضة وتكون ضعيفة اليوم
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مرتفعة في نهاية الصبيحة ونهاية ما بعد جيدة أو و (Batyphases)الظهيرة
 .(Forgeard,2013أورد في: )(Acrophases)الظهيرة

 :مفهوم الكرونونفسية المدرسية-
حيث تهتم  (Testu,1996)تعرف على أنها دراسة التغيرات الدورية لسلوكات التالميذ 

بتواترات النشاطات النفسية لألطفال في المدرسة وباألوقات والظروف المالئمة لتعلم التالميذ 
بتحسين فعالية التعليم عن طريق استعمال أفضل للوقت و قصد الرفع من فعاليتهم المعرفية، 

مل الدراسات مجو في المدى القصير ومحاربة الفشل والطرد المدرسيين في المدى البعيد.
ترات األداءات أجريت في الميدان المدرسي لذا سميت بالوتيرة المدرسية رغم االخاصة بتو 

 (.2001، معروف:أورد في)ها باحثون كثيرون في هذا الميدانالصعوبات التي تعرض إلي
 :لمحة تاريخية عن كرونونفسية التلميذ -
بالتغيرات الدورية للنشاط الذهني للتلميذ تزال الدراسات التي أجريت في الميدان الخاص ما

ذا  جزئية وناقصة وال تسمح بتحديد ملمح التغيرات بنفس الدقة التي تسمح بها ميادين أخرى.وا 
عة عن طريق حساب الوحدات مباشرة في مجال الصناالمردود  تكميم كان من الممكن

ذ المنتجة فان ذلك نادر بالنسبة للنشاط  ،قابلة للقياس اليوم التغيرات الفسيولوجية ا كانتوا 
خالل اليوم الفكري عند التلميذ. ويشعر األساتذة بشكل حدسي باألوقات األكثر مالءمة 

لكن ال يملكون معطيات موضوعية كافية تسمح بتأكيد أو نفي شعورهم. ونستند إما ،واألسبوع
ما إلى  ،شرات ذاتية دون أن نتجاهل قيمتهاإلى دراسات ومالحظات تشوبها غالبا مؤ  وا 

أو كرونونفسية حول الراشد والذي ال تتناسب وتيرته حتما مع وتيرة دراسات كرونوبيولوجية 
 .(Testu, 2000)أورد في: األطفال

ويفسر جزئيا تعدد وتعقيد العوامل التي بإمكانها أن تؤثر على األداءات المتحصل عليها في 
ذهني للتلميذ تجريبيا ندرة الدراسات لقسموصعوبة دراسة تغيرات النشاط االمهمات فكرية في 

طفل. ويعتبر اختيار الدقيقة والعلمية التي قد تسمح باالقترابمن تواترات النشاط الفكري لل
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ر التعلم الناجم من تكرار التمريرات كمثالين عن المشاكل التجريبية الواجب ثأاالختبارات و 
 .(Testu, 2000)أورد في: حلها

ذا كانت االختبا أو المكونات المختلفة  المعارف ،التي تسعى إلى قياس القدراترات وا 
للشخصية كثيرة فان االختبارات المتعلقة بتحليل تغيرات النشاط الفكري ليست موجودة تماما. 

دة تمريرات خالل بارات طويلة المدة )عويمكن أن يفسر هذا بوجوب أن ال تكون هذه االخت
تمرير نفس وال مصحوبة بأثر التعلم.وقد تؤدي ضرورة  ،نية ومملةوال روتي ،اليوم واألسبوع(

االختبارات على نفس التالميذ لعدة مرات إلى أثر التعلم الذي قد يؤدي إلى حجب تغيرات 
التغيرات اليومية واألسبوعية المحتملة لألداءات غير  ييمداء في االختبارات. وسيكون تقاأل

األشخاص المختبرين. ولم تؤخذ هذه الصعوبة  إذا غيرنا في كل تمرير نوع المهمة أوممكن 
 Winch،(1916)Gates(1912)كافي إذا استثنينا دراساتالشكل البعين االعتبار ب

 .(Testu, 2000)أورد في: Folkard(1977)و
ولقد تم القيام بعدد من الدراسات في بداية هذا القرن رغم هذه الصعوبات سواءا في ألمانيا 

ماتعلق األمر  حيثوكان أغلبها بهدف تطبيقي أو عمليوسواءا في بريطانيا.  بقياس التعب  ا 
ما بضرورةو  فان الدورة (Laird,1925)وباستثناء دراسة  ،تحديد األوقات الخاصة باالنتباه ا 

 .(Testu, 2000)أورد في: المدروسة كانت التي مدتها يوم )الوتيرة اليومية(
باستعمال اختبار اإلمالء في الصباح  -األوائلوهو أحد الباحثين -Sikorski(1879)وبين 

تلميذ من  100قبل الدخول إلى القسم وفي الساعة الثالثة بعد الزوال أن األداءات الخاصة بـ 
ويسجل عدد أكبر من  ،أو تناقصا من الصباح إلى المساء تشهد انخفاضاكل الفئات العمرية 

 .(Testu, 2000)أورد في: (+ 33%)األخطاء في فترة ما بعد الظهيرة 
تلميذ يتراوح سنهم بين  225تحديد المنحنى المتوسط للتعب لدى Laser(1894)وحاول

حيث اقترح خالل كل ساعة عمليات جمع  ساعات في اليوم 5ويدرسون لمدة  (سنة10-11)
ة رقم أين النتيجة كانت مضروبة في رقم عدد )تدوم مدة التمرير  20عددين مكونين من 
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. والحظ إذن أن سرعة الحساب كانت بطيئة في بداية الدروس في الصباح دقائق(10الواحدة
 .(Testu, 2000)أورد في: وترتفع إلى غاية الساعة الرابعة ثم تنخفض بعد ذلك

ذا كان من الممكن اعتبار  وكأول عالم  كأحد رواد علم النفس التجريبي Ebbinghausوا 
على أنه الرائد في دراسة التغيرات الدورية فيجب أن نعترف كذلك  ،نفس في مجال الذاكرة

وي يدرسون مدة قسم للتعليم الثان 26شملت  1897لألداءات المدرسية. فلقد قام بدراسة سنة 
لسلسلة من واستعمل فيها ثالثة اختبارات: اختبار الذاكرة الشفهية  ساعات في الصباح 5

أين يجب على  (Exercices à trous)وتمارين الخرق  (ضرب/جمع)عمليات  ،األعداد
والحظ أن الذاكرة تكون مرتفعة . التالميذ أن يجدوا الكلمات أو الحروف الناقصة في النص

وأن نتائج المهمة الثانية  ،للمهمة األولى أو االختبار األولفي بداية الصبيحة بالنسبة 
وأن التالميذ األكبر سنا  ،المذكور أعاله Laserمشابهة للنتائج التي توصل إليها الباحث 

في حين ينخفض أداء  ،يرتفع أداءهم من الساعة األولى إلى الساعة الخامسة أو األخيرة
 .(Testu, 2000)أورد في: التالميذ األقل سنا خالل الصبيحة كلها بالنسبة للمهمة الثالثة

أن التالميذ األقل سنا بظاهرة التعب حيث هذااالختالف في الملمح  Ebbinghausيفسر
خذ بعين االعتبار يؤ قا من هذه الحقبة الزمنية أنه انطال أن نعلم ويجبيتعبون بسرعة أكبر.
نوع الذاكرة...الخ. وهي كلها  ،طبيعة المهمة ،بين عدة متغيرات: السنالتفاعل الموجود 

 ,Testu)أورد في: متغيرات أساسية ومركزية في الدراسات الحالية في ميدان الكرونونفسية

2000). 
 Hellbrugge&Rutenfranz(1957)وحسب

أول من فكرا في مقارنة التغيرات الدورية  هماBaade(1907)وTeljatnik(1902)فان
أن المالمح وتوصال إلى ،ي فيها دراسة واأليام بدون دراسةللنشاط الفكري خالل األيام الت

ترتفع إلى غاية بلوغ ذروة  عاختبار الجم نتائج أن Baadeوالحظ  ،اليومية كانت متشابهة
لترتفع من جديد  ،سا14ثم تنخفض إلى غاية الساعة  سا11والساعة  سا10مابين الساعة 
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بعد هذه تمالقيام بدراسات أخرى .و (Testu, 2000)أورد في: سا16إلى غاية الساعة 
تحليل مختلفة وال الدراسات األولى أين التجريب فيها يبدو صعبا حيث أن الشروط التجريبية

 Winch(1912،1913)كل من فلقد بينت دراساتاإلحصائي غير موجود إطالقا
 Tests de mémoire)عن طريق استعمال اختبارات الذاكرة اآلنية Gates(1916)و

immédiate)  أنه هناك ارتفاع في نتائج الفترة الصباحية كما بينهEbbinghaus 
 .(Testu, 2000)أورد في: سابقا

سي اعتباطي في العديد من أن توزيع المواد التعليمية خالل اليوم الدرا Gatesويعتبر
حول  اقضة. وقام كذلك بدراسةأن نتائج الدراسات السابقة ليست ثابتة ومتنويرى  ،المدارس

جديرة بالمالحظة من حيث الجانب التجريبي ومن و الملمح اليومي لألداء في عدة مهمات 
أحد األوائل أن يعتبر ك ويمكن .حيث كون بطارية الختبارات نفسية وتقنية حيث جانب النتائج
لألداءات في اختبارات مدرسية بين بشكل واضح المالمح اليومية  منإن لم يكن األول 

)العمليات .وبالنسبة لبعض االختبارات(Testu, 2000)أورد في: متعامد متجانس وبمعلم
في لمحة واحدة:  البصرية أو السمعية ماتستوعبه الذاكرة،الحسابية للضرب

Empansوفراغ ما بعد الغداء  سا11( تم مالحظة ذروة في األداءات على الساعةاإلدراك
وهو الملمح الذي تم التوصل إليه لدى الفرد  ،ع طفيف خالل فترة ما بعد الظهيرةوارتفا
 .(Testu, 2000)أورد في: الراشد

بالنسبة لوظائف أخرى إلى أن هذه النتائج أكدت تلك التي توصل  Gatesوأشار 
واستخلص أن عوامل مثل القلق والتعب والغضب  Heck(1913)و Winch(1913)إليها

 .(Testu, 2000)أورد في: تؤثر على الوظائف العقلية خاصة مقارنة بالوظائف الحركية
تمكن كل  حيث جديدة وأكثر دقة م بدراساتوكان يجب انتظار العشرون سنة األخيرة للقيا

استخراج من  Ulich&Fischer(1961)ثم Hellbrugge&Rutenfranz(1957)من
وعمليات  جمع أعداد مكونة من رقم واحد)المالمح اليومية لألداءات في اختبارات الحساب 
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أن التغيرات اليومية في النتائج الخام لثمانية  Hellbruggeو Rutenfranzوجد،ف(ضرب
سنة من 11يبلغن كانت مشابهة لنتائج تسعة بنات (سنة12-11)تالميذ االبتدائي 

 سا10وينتمين إلى النظام الداخلي. وحصل الجميع على أحسن النتائج مابين الساعةالعمر 
وعلى نتائج منخفضة في الساعة  ،سا16والساعة  سا15ومابين الساعة  سا12والساعة

التالميذ كما لوحظتأخر طفيف وانخفاض في السعة بالنسبة لذروة  ،سا14ألولى والساعة ا
نقطتين أو مالحظتين: يتغير ارتباط المردود بالنسبة  Ulichو Fischerاألكبر سنا. وسجل

سنة 14-13لصباحية أكثر تأخرا في سن الذروة اللدورة اليومية عند القياس حسب السن )
ر ذروة ما بعد الظهيرة في وقت الحق أو متأخر لدى ظهوت ،سنوات(10-9مقارنة بسن 

 .(Testu, 2000)أورد في: التالميذ األكبر سنا
ليس فقط من  Jean-Guillaume(1975)و  Laude(1973)وتمكن مؤخرا كل من

 لدى أطفال الحضانة (OHCS-17)استخراج المالمح اليومية واألسبوعية في اطراح 
سنوات( ولكن حددا أيضا التغيرات اليومية واألسبوعية 7-6) البالغين من العمر مابين

 .(Testu, 2000)أورد في: لألداءات البسيكوتقنية
بدراسة تأثير ساعة أو توقيت تقديم نص كتابي على  Folkard&coll(1977)قام كما

)أورد في: عملية االسترجاع )الذاكرة( على المدى القصير أو المؤخر )البعيد( لمدة أسبوع
Testu, 2000). 

لنشاط الفكري بين هذه اللمحة التاريخية السريعة حداثة وحدود الدراسة النفسية لتغيرات اوت
)أورد في: ويبدو أن الدراسات الحالية تهتم بثالثة أهداف أساسية ،للتلميذ في آن واحد

Testu, 2000): 
 تغيرات األداءات الذهنية لدى التالميذ من جديد وتحديدها.تبيين -
دراسة تأثير بعض متغيرات الشخصية والوضعية )الحالة( على التغيرات الدورية للنشاط -

 الذهني. 
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 ة.محاولة اإلحاطة ببعض اآلليات التي بإمكانها تفسير التغيرات اليومي -
 
 
 :الوتيرة المدرسية-

إما أنها مرتبطة ، بطريقتينFontaineوTestuيمكن أن تعرف الوتيرة المدرسية حسب 
فهي إذن عبارة عن تناوب أوقات النشاط المدرسي  ،داول التوقيت والرزنامة المدرسيةبج

يتعلق األمر هنا بوتيرة إذن ، الراشد قبلالراحة المفروضة على الطفل من وأوقات 
ما تفهم على أنها تغ الجسمية والسيكولوجية  ،يرات دورية للمسارات الفسيولوجيةاصطناعية. وا 

الوتيرة  ،وبعبارة أخرىفنحن إذن أمام وتيرة طبيعية. ة،سافال وللمراهقين في وضعية الدر لألط
ما تتبع الوتيرة  المدرسية تتبع إما البرمجة المتعلقة بالرزنامة المدرسية لليوم المدرسي وا 

الكرونوبيولوجية والكرونونفسية للتلميذ. إذن الوتيرة المدرسية ستتماشى إما مع عوامل خارجية 
ما مع عوامل داخلية ،فهي إذن وتيرة اصطناعية ،بالنسبة للتلميذ فهي إذن وتيرة طبيعية.  ،وا 

السنوية الفسيولوجية األسبوعية و  ،المدرسية يشمل التواترات اليوميةولكن أيضا مفهوم الوتيرة 
 Fédération des associations:أورد في)دراسةال وضعفي ن لألطفال والمراهقي نفسيةوال

de parents de l’enseignement officiel (FAPEO), 2008.) 
ضع جنبا إلى جنب مفاهيم مختلفة عادة تو أن  يجبعن التواترات المدرسية حدثتالعند 

يمكن أن نحدد تواترات دورية  فإذا تكلمنا عن تواترات األطفال ،البعض بعضهابومرتبطة 
لألداءات، تغيرات حسب الزمن وسن الطفل، تأثير الفروقات الفردية والعوامل التي تساعد 

، ولكن هذه الوتيرة الخاصة بالطفل ترتبط (ت)المتعلما التعلمعلى تحقيق أو عدم تحقيق 
فكيف يمكن اقتراح جداول توقيت متناغمة مع  ،وتنظيمها ةمدرسالالمدرسي وخارج  بالوقت

 .(Sandler,1996أورد في:)هذه العوامل
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تبين أن التلميذ يعيش حسب تواتراته البيولوجية و/أو النفسية في محيط تواتري عاد أو 
ثقافي مما يفرض الربط بين التعريفين األخيرين المتمثلين في اقتراح جداول توقيت اجتماعي 

الذي يفرض وجود يومية، أسبوعية وسنوية تتماشى وتواترات الحياة لدى التلميذ، األمر 
 (.2008)أورد في: معروف، ضابط بين تواترات التلميذ وتواترات المحيط

 :الفكرية مفهوم األداءات -
 وعن ما تتضمنه أو تشمله في تساؤله عن كيفية تعريف األداءات الفكريةLemaitreيشير 
المخ التي تسمح لنا خاصة بالتواصل، إدراك الوسط  إمكانياتالوظائف المعرفية هي إلى أن

الذي يحيط بنا، التركيز، تذكر حدث معين أو اكتساب المعارف.ومن بين هذه الوظائف 
 : (Lemaitre, 2015)أورد في: المعرفية نجد

االنتباه: وهي وظيفة معرفية معقدة تتعلق بقدرة الفرد على أن يكون حذرا، يقظا وقدرته في 
مواصلة االنتباه. ويتضمن االنتباه أيضا القدرة على التركيز في مهمة معينة أو تقسيم انتباهه 

 بين عدة مهمات في آن واحد.
و هدف معين وتتضمن على فعل موجه نح الوظائف التنفيذية: وهي وظائف تتدخل في كل

، المرونة الذهنية، الحكم، (Inhibition)أو التثبيط التنظيم/التخطيط، الكبح عدة جوانب؛
 .(Autocritique)الذاتي  االنتقاد

الوظائف الفكرية: وهي مجموعة من المهارات التي تتضمن بعض من الكفاءات الشفهية، 
جوانب من ذاكرة العمل ، (Raisonnement non-verbal) التفكير الالشفهي

وحدة قياس الفعالية ( QI) لمعامل الفكريويشكال والتنفيذ.وسرعةمعالجة المعلومة 
 الفكرية)الذهنية(.

وتشير إلى قدرة المعالجة واإلدارة الذهنية )العقلية( للمعلومات المقدمة في  ذاكرة العمل:
 الوقت الحاضر.
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إلى الوتيرة التي عليها تنطلق وتنفذ مختلف العمليات : وتنسب سرعة معالجة المعلومة
 العقلية، وتتضمن اللغة الشفهية واللغة الكتابية )القراءة، الكتابة(، والذاكرة.

 الذاكرة العرضية أو الثانوية(Mémoire épisodique) : أي تتعلق  استذكاريةوتكون
وترتبط بالمعلومات المخزنة في الذاكرة مع قرينتها الزمنية  ،بالماضي أو مستقبلية

 .، أي اإلطار الزمني والمكانيوالمكانية
 الذاكرة المعنوية(Mémoire sémantique) ثقافة : وتتعلق بالمعارف المكتسبة(

 عامة، مفردات اللغة( والمخزنة بدون استنادها إلى قرينة محددة.
 الذاكرة اإلجرائية(Mémoire procédurale) وهي تشير إلى المهارة العملية :

(Savoir-faire المهارات اإلدراكية، حركية أو معرفية التي تم اكتسابها عن طريق ،)
 الممارسة وأصبحت آلية تدريجيا.
على االستعمال  الفرد على أنه قدرة أو األداء الذهني ويمكن إذن أن يعرف األداء الفكري

ظائف المعرفية )الذاكرة، االنتباه، التفكير( بهدف الحصول على للو  )اجتذاب أفضل( األفضل
 .(Lemaitre, 2015أقصى حد في النتيجة الفكرية)أورد في: 

 :فكريالتغيرات اليومية للنشاط ال -
 ، وهماين في اليوم عادة ما يصعب سيرهماأنه هناك وقت(Montagner&al)بينت دراسات

 :(Perrot,2006:أورد في)الدخول إلى القسم وفراغ ما بعد الفطور
 8أداءات ضعيفة،درجة تثاؤب عالية ناتجة عن نقص فيالنوم أو  :د30سا و9–د 30سا و

 استيقاظ متأخر.

 9مرحلة أداءات عالية في االختيارات وفي النشاطات  سا:12/د30سا و11–د 30سا و
سا 10(الساعة المدرسية واالنتباه في أقصى ارتفاع، عدم االستقرار الجسمي ما بين 

التي تسمح لألطفال الحفاظ على مستوى اليقظة ولكن تحيل بنا  )سا11(الساعة و  )د30و
 إلى التفكير على أنهم في حدود إمكانياتهم.
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 13انخفاض محسوس في اليقظة واألداءات، فترة ضعف سا:15/د30و سا14–د 30سا و
 األداء بالنسبة للنشاطات التي تتطلب نشاط ذهني عالي.

 15الفكرية.  فعاليةمرحلة جديدة لل ،ارتفاع في األداءات سا:17–د30ساو16/سا 
وضع لكالسيكي الذي بالنسبة ألغلبية التالميذ حسب الملمح االيقظة واألداءات الفكريةتتغير 

. وهذه الوتيرة اليوميةتم التوصل إليها (Gates)قبلفي الواليات المتحدة من  1916بدقة سنة 
 .(Testu,1994أورد في: )افي فرنسا، وفي بريطانيا وألمانيا واسباني

 :فكريالتغيرات األسبوعية للنشاط ال -
على وجود الملمح الكالسيكي اليومي للوتيرة  (6Testu,1994,199)بينت دراسات 

عدا يوم االثنين وهو أول ما (أيام ونصف 4)الذهنية خالل أيام األسبوع الدراسي التقليدي 
يوم دراسينتيجة النقطاع عطلة آخر األسبوع، أين تكون أداءات التالميذ 

 . (Marouf & al, 2011أوردفي:)منخفضة
نفس األسباب، فالتغيرات  هاليس للألداء  اليومية واألسبوعيةرات لتغييرى الباحثين أن ا

التوترات في حين أن  بطة خاصة بالتواترات االجتماعيةاليومية للنشاط الذهني هي مرت
 Journal de pédiatrie etأورد في:)يبالتوقيت األسبوع التالميذ رتأثيجةلاألسبوعية هي نت

de puériculture, 2001). 
لديهايختلف عن اليوم الذي يقابل  المدرسي عاألسبو  ة آخرعطل يوم دراسات في بلدان تشير

أداءات في األيام الجيدة واأليام الضعيفة  إلى أنفي الدول الغربية عطلة آخر األسبوع
هذا يبين أن التغيرات األسبوعية ال ترتبط بسن التالميذ فقط، ولكن أيضا  ،التالميذ تختلف
 . (Suchaut, 2009)أورد في:بجداول التوقيت

 :تطور الوتيرة اليومية واألسبوعية لألداءات الفكرية -
-Jeanــلـ (سنة12-11)تسمح الدراسة المقارنة لنتائج الدراسات التي شملت تالميذ المتوسط 

Guillaume ـ ــل(سنة16-15)أو التي شملت تالميذTestu  والتي شملت تالميذ مدارس



 الكرونوبيولوجية والكرونونفسية: لثاني: أدبيات الموضوع              القسم األولالفصل ا

77 
 

 في أوقات أحيانا بمالحظة أن الذروات والفراغات تسجل Laudeـ ـلـ (سنوات6-5)الحضانة 
 . (Testu, 2000)أورد في: مختلفة من اليوم واألسبوع

الرئيسي في تفسير هذه إلى التفكير أن السن هو العامل  (Testu,1979)وتقود أحد دراسات
ينتمون إلى المدارس  طفل 50ستويات من السن: أين تم اختبار ثالثة م ،االختالفات

-8)بين ماأعمارهم تراوحتطفل لالبتدائي  48،(سنوات7-6)بين ماأعمارهمتراوح تالتحضيرية و 

. ولقد اقترح على (سنة11-10)بين ماطفل للتعليم المتوسط يتراوح سنهم  48و (سنوات9
أنها مع وجود التشابه في المالمح Testuوالحظ ،تالميذ اختبار شطب األرقام واألشكالال

حيث يرتفع مستوى األداء خالل اليوم عند نهاية  تتطور حسب سن التالميذتتغير أو 
أداءات  (سنوات9-5)ويسجل األطفال األقل سنا ،بيحة لدى الفئات العمرية الثالثةالص

نتائج  (سنة11-10)بينما يسجل التالميذ األكبر سنا  منخفضة في فترة ما بعد الظهيرة
 وتتناسب استعادة النشاط الفكري في فترة ما بعد الظهيرة مع السنمشابهة لنتائج الصباح.

)أورد في: حيث تبقى منخفضة لدى تالميذ التحضيري وترتفع لدى األطفال األكبر سنا
Testu, 2000) . 

ولقد  ي التغيرات اليومية مع مرور السنفجد إذن في مجال األداءات الذهنية تطور متزايد يو ف
طريق عن  Hellbrugge(1968)أو  Rutenfranz(1961)قبل تم مالحظة ذلك من 

 عن طريق استخدامUlich&Fischer(1961)قبل ومن  ،إشارات أو عالمات فسيولوجية
 .(Testu, 2000)أورد في: اختبار الحساب السريع

تلميذ  34شملت لى بواسطة دراسات أخرى تم التوسع والتعمق في هذه الدراسات األو و 
تلميذ لمستوى  65و (Laurent,1995)ـ ــلمن العمر  (أشهر9سنوات و4)الحضانة البالغين 

 ,Legrand)ــلـ من العمر (أشهر9سنوات و6)التحضيري من السن المتوسط والبالغين 

Lejeune,1995) من  من السن المتوسط والبالغينتلميذ السنة الثانية متوسط  80و
وتم قياس اليقظة . (Glemin, Mabillot-Nadot,1992)ــلـ (أشهر4سنواتو10)العمر
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واختبار شطب بسيط مالئم لسن التالميذ  (papier-crayon)" ورقة/القلمبواسطة اختبار "
شطب  ،CM2وتالميذ المتوسط  CPشطب عدد من األرقام بالنسبة لتالميذ التحضيري )

القيام باالختبارات في  . وتم(Testu, 2000)أورد في: (أشكال معينة لتالميذ التحضيري
قبل وبعد فترة االستراحة في  ،(الصباح وبعد الظهيرة)بداية ونهاية نصف اليوم الدراسي 

سا 9 ،د40سا و8)وقات التمرير على الساعة الصباح وفي ما بعد الظهيرة. وهكذا تمت أ
سا 10)على الساعة  ،في يوم الخميس األول (د50سا و9)وعلى الساعة  (ألطفال الحضانة

 (د50سا و13)على الساعة  ،في يوم الخميس الثاني (د20سا و11)والساعة  (د20و
والساعة  (د20سا و15)م الخميس الثالث وعلى الساعة في يو  (د50سا و14)والساعة

األخيرة الثالثة  ميسفي يوم الخميس الرابع. وهذه األيام األربعة تقابل أيام الخ (د20سا و16)
 .(Testu, 2000)أورد في: األول لشهر فيفري لشهر جانفي ويوم الخميس

ذا أخذ بعين االعتبار فقط األداءات المحققة في بداية ونهاية النصف يوم المدرسي أي في  وا 
نجد المالمح الكالسيكية للتغيرات اليومية لليقظة المتوصل إليها  األوقات االعتيادية للتمرير

. في حين تتغير أداءات (CM2)وتالميذ المتوسط  (CP)عادة بالنسبة لتالميذ التحضيري 
 سا9حيث تنخفض من الساعة  بطريقة عكسية لدى تالميذ التحضيري خالل اليوم الشطب

سا لتنخفض 15إلى الساعة  (د20و سا11)ثم ترتفع من الساعة  (د20سا و11)إلى الساعة 
-4)بين سن ماالحظيهكذا .و (د20سا و16)سا إلى الساعة 15اعة من جديد من الس

ظهور وتيرة يومية لليقظة معاكسة للوتيرة التي  نسميها بالكالسيكية أين ترتفع ( سنوات6
تنخفض في وقت الغداء ثم ترتفع خالل ما بعد  ،ظة من بداية الصبيحة إلى نهايتهااليق

نتائج خذ بعين االعتبار عندماتؤ  والتي تتعدل تدريجيا مع مرور السن.ويسمح ،الظهيرة
-10)وسن  (سنوات5-4)التمريرات الثمانية اليومية بتفسير انعكاس الوتيرة اليومية مابين سن 

 .(Testu, 2000)أورد في: (سنة11
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 (دقيقة 60)تالميذ الحضانة أن اليقظة تنخفض مابين بداية ونهاية كل فترة نالحظ بالنسبة ل
حيث يكون أداء نهاية الفترة  سا10سا والساعة 9ابين الساعة لكن بدرجة أقل م)من الدراسة 

بأداء بداية الفترة الموالية. وعكس ذلك فان الواحدة منخفض بشكل معتبر أو دال مقارنة 
وباستثناء  (دقيقة 60)ية إلى نهاية كل فترة اليقظة لدى تالميذ الثانية متوسط ترتفع من بدا

بالنسبة لهذا  ونجدفراغ ما بعد الغداء ترتفع كذلك من نهاية فترة إلى بداية الفترة الموالية.
وتكون وتيرة أطفال  سات التغيرات اليومية الكالسيكيةالمستوى من السن وباستعمال ثمانية قيا

ا بعد الحضانة بينما في فترة مالمستوى التحضيري في الصباح قريبة من وتيرة أطفال 
فتظهر الوتيرة الكالسيكية  ،وتيرة أطفال السنة الثانية متوسطالظهيرة تكون مشابهة ل

 .(Testu, 2000)أورد في: تماما
وتسمح دراسة التفاعل بين السن واألداء في اختبار اليقظة حسب ساعة اليوم بفهم 

التغيرات  هيمنةلدى أطفال الحضانة و  (Ultradiennes)يرات السريعة تغللهيمنةوجود
تالميذ الثانية و  (سنوات7-6)بالنسبة لتالميذ التحضيري  Circadiennes))اليومية 
 (دقيقة 60)خاصة. وتسمح مالحظة الوتيرة السريعة بدورة مدتها حوالي (سنة11-10)متوسط

عند أطفال الحضانة بفهم انعكاس المالمح المالحظة بين الدراسات المتعلقة بتالميذ 
في حالة القيام ف. (Testu, 2000)أورد في: الدراسات حول تالميذ االبتدائيالحضانة و 

بأربعة قياسات في اليوم خالل كل نصف يوم فالتمرير األول والتمرير الثاني يقابالن ترتيبيا 
السنة الثانية متوسط ملمح في تغيرات  بداية فترة أولى ونهاية فترة ثانية. ويكتسب طفل

" بالملمح الكالسيكي ". وال يالحظ لدى هؤالء التالميذ وتيرة سريعةفي التغيرات  اليقظة يدعى
الوتيرة السريعة على تغيرات اليقظة في السنوات األولى من التعليم ثم تظهر هيمنتفاليومية.

 .(Testu, 2000)أورد في: هي عليه التواترات البيولوجيةمثل ما تدريجيا الوتيرة اليومية 
فان أحسن  (أيام ونصف دراسة مع السبت صباحا 4)وخالل األسبوع التقليدي الفرنسي 

تلف كذلك. فيسجل تالميذ التحضيري أعلى مستوى في األداء يوم ف األيام أداءا تخانصأ
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ويسجل تالميذ االبتدائي والمتوسط أعلى أداءا يوم الجمعة  ،الخميس في فترة ما بعد الظهيرة
( )يوم االثنينعلى أداءات اليوم الموالي قطاع عطلة نهاية األسبوع يؤثر ان صباحا. ويبدو أن

وعلى أداءات نصف اليوم الذي يسبقه )السبت صباحا( بالنسبة لكل التالميذ ومهما كان  
 .(Testu, 2000)أورد في: سنهم، ولكن يكون هذا التأثير كبيرا على تالميذ التحضيري

-Jeanلدى تالميذ المستوى التحضيري ونتائج  Laudeعتبار نتائج خذ بعين االتؤ عندما و 

Guillaume من العمر أو النتائج التي تم  (سنة13-11)عند التالميذ البالغين مابين
يمكن أن نالحظ أن األداء األحسن أو  (سنة 16-14)التوصل إليها لدى التالميذ األكبر سنا 

نالحظ فيها ارتفاع في  أنصاف األيام التييسجل كلما كان التالميذ أكبر سنا. وتتجه المرتفع 
نهاية األسبوع كلما كان التالميذ أكبر سنا. فتكون فترة ما بعد الظهيرة ليوم  فياألداء 

 وم الجمعة هو األعلى أداءا  بالنسبة لتالميذ المستوى التحضيري، وي الخميس األعلى أداءا  
وتالميذ السنة ثانية متوسط  (سنوات 9-8)بالنسبة لتالميذ االبتدائي الذين يتراوح سنهم مابين 

بينما يسجل تالميذ السنة الثالثة والسنة الرابعة  .(سنة11-10)الذين يتراوح سنهم مابين 
أعلى أداء في فترة ما بعد الظهيرة ليوم  (سنة16-14)متوسط والبالغين من العمر مابين 

انطالقا من فترة ما بعد الظهيرة ليوم التأثير السلبي لعطلة نهاية األسبوع يالحظ و ، الجمعة
)أورد الجمعة ويستمر إلى غاية يوم الثالثاء صباحا عندما تدوم هذه العطلة يومين كاملين

 .(Testu, 2000في: 
فرنسا وأوروبا عندما تتم دراسة تأثير وال نجد هذه المعطيات السابقة والمتوصل إليها في 

ن، أين الجمعة هو يوم عطلة. فيصبح إذن يوم جدول التوقيت األسبوعي المدرسي في إيرا
فيبدو إذن . (Charifi, 1994)السبت وفترة ما بعد الظهيرة ليوم الخميس األوقات األقل أداءا  

بتنظيم التوقيت المدرسي  ترتبط كذلك لكن،أن األيام األقل أداءا ال ترتبط فقط بسن التالميذ
التغيرات اليومية فان التغيرات األسبوعية للنشاط الذهني تعكس بشكل  . وعكساألسبوعي

ن كان من الممكن  أكبر التنظيم الوقتي أكثر من كونها تعكس وتيرة داخلية خاصة بالتلميذ. وا 



 الكرونوبيولوجية والكرونونفسية: لثاني: أدبيات الموضوع              القسم األولالفصل ا

81 
 

أن أيضا مالحظة أن الوتيرة المدرسية تتعدل أو تتغير مع مرور السنفانه يجب أن نعلم 
الوضعية تؤثر على التغيرات الدورية لألداءات ة والحالة أو عوامل أخرى كالفروقات الفردي

 (. Testu, 2000)أورد في: 
 العوامل المؤثرة في تعديل التغيرات الدورية لألداءات: -
 الفروق الفردية: 

، فقد ثبت وجود تغيرات تواترية لها عالقة بالجنس حول وتيرة الطفلرغم ندرة الدراسات
وبالمستوى المدرسي رغم انتماء األطفال إلى الذين ينامون كثيرا صباحا أو عدم انتمائهم. 
بينما تعددت الدراسات الخاصة بالراشد والمتمثلة في مقارنة بين الذين يفضلون النوم في 

، وأيضا حسب الشخصية. كما تتدخل الصباح وآخرون بالليل، المنطويين واالنبساطيين
عوامل أخرى لها عالقة بالفروق الفردية في تعديل أو إزالة التغيرات اليومية لألداءات الفكرية 

بالنسبة للمجال المعرفي والمستوى المدرسي واالنتماء  (التبعية/االستقاللية)تتمثل أساسا في 
معروف، أورد في: )ط الريفي والمدنيية والقصور العقلي والمحيو األولذات لمنطقة التربية 

2001). 
والمسائيون  لقد تم أساسا دراسة نوعين من المالمح الشخصية: األشخاص الصباحيون

تختلف أساسا مع األشخاص الذين األداءات ويجب أن نشير إلى أن .االنطواء واالنفتاح
صلة مجموعة متيظهرون المالمح األكثر سمة، أي بمعنى الذين يقعون في نهايات أوحدود 

 .(Testu, 2000)أورد في:وال تمثل إال جزء من مجتمع معين
 ناألشخاص المسائيو/ناألشخاص الصباحيو: 

بين  من التمييز 1931ابتداءا من سنة  (Wuth)تمكن فلقدKherkhof(1985)حسب
 (Evening type)واألشخاص المسائيين  (Morning type)األشخاص الصباحيين 

وقد هم. فاألوائل يظهر عليهم التعب بعد منتصف النهار وفي المساء، ومانطالقا من أوقات ن
، وقد ينامون بسرعة ويستيقظون في الصباحفي هيئة جيدة أو ينامون في أوقات مبكرة
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نشطاء. بينما المسائيون تكون أداءاتهم عالية في نهاية اليوم، وقد ينامون في أوقات متأخرة 
 .(Testu, 2000)أورد في: نسبيا وينهضون متعبين في الصباح

اختالف المالمح التي وضعت من  أن 1963ثم سنة  1939سنة  Kleitmanاعتبر
 -الشخص الصباحي)بين  أو الميزة إلى البعدترجع في غالبيتها Hovlandو Freemanقبل

شخص  12انطالقا من استبيان  Patkai(1970). واختار مؤخرا (الشخص المسائي
الذين وضعوا تحت التجربة في وقتين مختلفين من اليوم  ،شخص مسائي 12وصباحي 

. والحظت (د في المساء50سا و21-د30سا و20د في الصباحو 50سا و9-د30سا و8)
أن األشخاص الصباحيون تكون رد الفعل لديهم أسرع لإلشارات الضوئية في الصباح مقارنة 
بالمساء، بينما يحدث العكس بالنسبة للمسائيين حيث يكون رد فعلهم أسرع في المساء. كما 

أن المنحنيات اليومية في األداءات تختلف  1971لنفس الباحثة سنة بينت دراسة أخرى 
صية وأن التغيرات ال تكون دالة إال لدى األشخاص المسائيين، ويتناقص لديهم حسب الشخ

في اختبار  هارنخالل ال بينما تتحسن نتائجهم (اإلشارة الضوئية)وقت رد الفعل 
 .(Testu, 2000)أورد في: وفي تمارين رياضية (تسمية لون)بسيكوتقني

في سنة  فريقهو  Horn، ثم 1976في سنة  Frobergو Akerstedواستخرج كل من 
منحنيات اليقظة بالنسبة ألشخاص صباحيين ومسائيين، وبينت نتائجها على ارتفاع  1980

فض لدى األشخاص خيومي متأخر أو مختلف حيث تبقى األداءات مستقرة بشكل عام أو تن
 .(Testu, 2000أورد في: يين)ئالصباحيين وترتفع لدى المسا

ببناء استبيان يمكن من المقارنة بين األفراد من  1976سنة  Ostbergو Horneوقام 
فيها إن ناحية كونهم صباحيون أو مسائيون. فيطلب من هؤالء الساعة التي يرغبون النهوض 

وهل يشعرون أنفسهم في حالة  ،لةأي إن كانوا في عط ،كانوا غير مرتبطين بجدول توقيتهم
ل يقظة أو غير يقظين أق يقظة جيدة خالل النصف ساعة األول بعد نهوضهم أو

وبين  .كونهم صباحيون أو مسائيون تماما...الخ. ويسمح هذا االستبيان بترتيب األفراد حسب
اإلجابات المتحصل عليها وقياسات الحرارة الجسمية أن خالل  من هذين الباحثين انطالقا
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رتفع خالل اليوم الحرارة الجسمية للمسائيين عند االستيقاظ منخفضة مقارنة بالصباحيين وت
. (Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:(د30سا و20)ساعةاليوم لتبلغ ذروتها على ال

دقيقة  70حوالي  غضون بينما ترتفع حرارة الصباحيين بشكل سريع وتبلغ قيمتها القصوى في
كثيرا للتمييز بين هذين النمطين  Ostbergو Horneمقارنة بالمسائيين. ويستعمل استبيان 

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:من األشخاص
هل يمكن أن نتصور  ،اإلجابات حسب اختالف أوقات اليومكانت تظهر تغيرات في  نوا  

إن كون الشخص صباحي أو مسائي ذلك يؤثر على ؟ ت مختلفة بالنسبة ألفراد مختلفينتغيرا
باستعماله اختبار قياس رد الفعل  1991سنة  Adanهيئة األداءات خالل اليوم. وبين 

شخاص وأن األ،والحرارة الجسمية أن األشخاص الصباحيون أسرع في الصباح مقارنة بالمساء
 لمسائيين كذلك في اختبارالمسائيون أسرع في المساء مقارنة بالصباح.وتظهر فعالية ا

أين يطلب من األشخاص سماع قصة والتذكر بسرعة ما يمكن أن يتذكروه.  ،لذاكرةخاصبا
خالل اليوم  فيالحظ ارتفاع في أداءات التذكر لدى المسائيين بينما ينخفض أداء الصباحيين
سائيين يظهر في هذه المهمة.وتبين هذه االختالفات في النتائج أن الفرق بين الصباحيين والم

في تغيرات الذاكرة حيث تتميز خاصية الصباحية باألداء الجيد في الصباح والمنخفض في 
المساء بينما تتميز خاصية المسائية بمستوى أداء منخفض في الصباح وأفضل في 

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:المساء
 االنبساط/االنطواء: 

ميز ناحية األداء حسب االنطواء واالنبساط. فيتيمكن أيضا أن نميز بين األفراد من 
أو محترزين ، وبأنهم (réservés)أو محتشمين  بأنهم متحفظينو ، االنطوائيونبالخجل

أنهم اجتماعيين وغير  االنبساطيينفي حين يظهر على  ،(prévoyants)متبصرين 
استبياناتولكن . ويمكن أن نقيس هذا االختالف بين المنطوي واالنبساطي بواسطة حريصين
؟ نعرف تظهر اختالفات بينهما خالل اليوم؟ وهل كن له أن يؤثر في مستوى الفعاليةكيف يم

أن االنتباه الذي يتم قياسه بواسطة اختبار الشطب يتغير خالل اليوم ولكن توصلنا إلى نتائج 
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األشخاص االنطوائيين من . ولتمييز (Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:عامة فقط
 يرات االنتباه في اختبار للشطببقياس تغ 1971سنة  Blakeاألشخاص االنبساطيين قام 

ن في مقال لمجلة خالل مدة ثالثون دقيقة م (e)حيث يتعلق األمر بشطب كل حروف 
 12شخص في هذه الدراسة من بينهم  22وشارك  ،نفس اليومالزمن وخمسة مرات في 

انبساطيين. ويالحظ اختالف بين االنطوائيين واالنبساطيين خاصة في  10انطوائيين و
فعالون بشكل أسرع في حيث أن االنطوائيين  ألولى والساعات األخيرة من اليومالساعات ا

أما االنبساطيون فأداءاتهم ضعيفة  ،ات أكثر استقرارا في نهاية اليومالصباح ويظهرون أداء
 ,Boujon & Quaireau)أورد في:بيرة جدا في نهاية اليومجدا في الصباح ولكن فعاليتهم ك

1997) . 
المستوى القاعدي لنشاط قشرة في تفسيره لهذا االختالف إلى  Eysenckواستند 

وهو أكثر فعالية في  فاألشخاص االنطوائيون لديهم مستوى مرتفع في نشاط قشرة المخالمخ
الصباح بينما مستوى نشاط قشرة المخ القاعدي لألشخاص االنبساطيين يكون منخفض 
ويصبح أكثر فعالية بعد ذلك. ويالحظ أيضا سعة أكبر في التغيرات لدى االنبساطيين خالل 

 . (Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:اليوم كله
 (المسائية/الصباحية)من الشخصية: ويبدو أن هناك عالقة بين هذين النوعين 

حين أن لفعالون في الصباح هم صباحيون فيفاالنطوائيون ا ،(االنبساط/االنطواء)و
 ,Boujon & Quaireauن وأكثر فعالية في نهاية اليوم)أورد في: و هم مسائياالنبساطيين 

1997). 
والملمح أو الميزة  (مساء/صباح)من وضع ارتباط بين البعد  Patkai(1970)تمكنت

ن يلما وجدت أن األشخاص المسائيون هم أكثر انبساطية من كونهم منطوي(انبساط/انطواء)
. نيوأن األشخاص الصباحيون هم أكثر انطوائية من كونهم انبساطي

من أن االنطوائيين يملكون مستوى قاعدي لنشاط قشرة المخ أعلى  Eysenck(1967)ويرى
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االنبساطيين، ومنه يمكن أن نفترض أنه يوجد أيضا ارتباط بين بعض االختالفات في 
 . (Testu,2000أورد في: )(االنبساط-االنطواء)التغيرات والبعد 

األكثر قدرة في  هم وعلى مستوى التكيف في العمل الليلي يبدو أن االنبساطيين
، ولكن المراجعة (Colquhoun & Folkard,1978 ; Reinberg & coll,1978)التأقلم

تلزمنا أن نكون حذرين. وتوجد في الحقيقة كثير من  Kerkhof(1985)التي قام بها
من (Colquhoun,1982 ; Colquhoun &Corcoran,1964)الدراسات التي أوعزت

االختالفات بين المالمح اليومية  (Blake ; Gale&coll,1972)الدراسات التي لم توعز 
لى ع تأثيره قليل (االنطواء/االنبساط)أن بعد  وويبداالنطوائيين.لالنبساطيين و الفسيولوجية 

وكون  (نبساطاال/االنطواء).ويظهر أن (نهار/مساء)هيئة التغيرات اليومية مقارنة بالبعد 
بعين  ان حقيقةؤخذواللذانيللتمييز  الوحيدانالشخص صباحي أو مسائي هما العامالن 

 (.Testu,2000أورد في: االعتبار في ميدان الكرونونفسية)
 ظروف تنفيذ المهمة: 

بينت البحوث الكرونونفسية حول الراشد أن التغيرات اليومية ألداءاتهم تختلف حسب نوع 
ويلة المدى، بشحنة ضعيفة أو إدراكية حركية أو ذهنية، الذاكرة قصيرة المدى أو ط)المهمة
إلى التفكير بأنه كذلك  هذا يقودو  .(Adan,1993()آلية أو مراقبة للمعلومة، بمعالجة قوية

النسبة بالنسبة للطفل حيث تتغير أداءاته الفكرية في اختبارات بسيكوتقنية بالنسبة للساعة وب
 .(Inserm,2001أورد في:)ة المهمةلليوم حسب طبيع

بطريقة مختلفة خالل اليوم حسب أن أداءات التالميذ االنجليز تتغير (Winch,1912)وبين
نوع االختبار، ففي اختبار الذاكرة اآلنية تكون النتائج في الصباح مرتفعة مقارنة بنتائج ما 

حيث أن نتائج ما بعد الظهيرة  ار المسائل الحسابية فيحدث العكسبعد الظهيرة، أما في اختب
اليومية لألداءات حسب مالمح فيال على هذه التغيرات 1916سنة Gatesتكون أفضل. وأكد
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التمرين المنفذ. ويجب أن نأخذ بعين االعتبار متغيرين أساسيين في تفسير تأثير طبيعة 
 .(Inserm,2001أورد في:)المهمة: صعوبة المهمة ونوع االختبار

نسبيا في دراسة المحيط باستثناء التي اهتمت بالعمل الليلي فمن  قليلةم الدراسات الرغ
النشاط الجسمي والذهني أو الممكن التفكير في أن ظروف تنفيذ المهمة تؤثر على تواترات 

ويتعلق األمر إذن بحاالت ترفع من الدافعية والتي يرافقها ارتفاع في التنشيط العام ، الفكري
والتي تعدل المالمح اليومية لألداءات. وأشار كل Georges(1983)وفي مستوى اليقظة

أن معرفة النتائج هو من أحد Richard،(1983)Georges،(1985)Leplat(1980)من
 .(Testu,2000أورد في: )العوامل األساسية في خلق الدافعية

في أن التغيرات اليومية في األداءات المالحظة بشكل اعتيادي  Blake(1971)وبين
اختبارات شطب األرقام تنخفض عندما يتم إعالم األشخاص بنتائجهم أمام المجموعة. ويجب 

التغيرات ال االنبساطيين من االنطوائيين فإن اختفاء  Blakeأن نشير إلى أن إذا ميزنا مثل 
-تظهر إال عند األشخاص االنبساطيين، ونحن هنا أمام وجود أحد التفاعالت )ظروف التنفيذ

 .(Testu,2000أورد في: )الشخصية(والتي كنا قد أشرنا فيما سبق إلى إمكانية وجودها
مالمحهم اليومية في  كذلك من ويمكن للتشجيعات أن ترفع من دافعية األشخاص وتغير

معطيات توصلوا بها إلى Chiles,Adams,Alluisi(1968)كل من  ، وهكذا قدماألداءات
في وضعية طيران نتائج مشابهة حيث وضع هؤالء الباحثين أشخاص خالل عدة أسابيع 

فضائي مصطنع أو مفبرك، ووجدوا بالنسبة لمجموعة طلب منها القيام بمجهود خاص كلما 
كان هناك إحساس في انخفاض اليقظة أن الفراغات اليومية المعتادة تختفي.ويمكن أن نقول 

إكمال تمرين ما ، تغيرات النشاط خالل تنفيذ عمل مطول، الرغبة في أوقات الراحةأن 
ذا كان من كمعرفة للنتائج عتبرت العوامل المقويةو  ولعوامل الدافعية وتؤثر على وتيرة األداء.وا 

اترات النشاط فإن الظروف التدخل في تو  بإمكانهالممكن اعتبار الدافعية كمتغير 
 .(Testu,2000أورد في: )االجتماعي بإمكانها كذلك أن تؤثرالمحيط و  المادية
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حيث يشير إلى أن األداء في حالة  نع""وتيرة الحوادث ترتبط بالمصا Fraisse(1980)وكتب
كمرجع،   Dogniaux(1978)العمل يرتبط بالظروف المادية. وهو هنا يعتمد على دراسة

بلجيكية، وتوصل إلى أن عدد  (Fonderies)والذي درس تواترات الحوادث في ثالثة مسابك 
ثالثة أين في المسابك ال ل النصف الثاني من الليل وخاصةالحوادث يكون أكثر ارتفاعا خال

، بينما تكون الحوادث قليلة في المسبكة األكثر قدما نفس العمال قبلتصنع نفس المواد من 
ويكون فيها الخطر أكبر. فتؤدي الظروف السيئة من ناحية األمن إلى انخفاض في عدد 

يحدث ارتفاع في مستوى اليقظة وأن هذا الحوادث، فيمكن أن نضع الفرضية القائلة أنه 
 .(Testu,2000أورد في: )االرتفاع قد ينعكس على ملمح األداءات

أنه هناك تأثير متغيرات اجتماعية على الوتيرة Gadbois,Queinnec(1984)ويتصور
، Artensac, Delfino،(1981)DeTersac(1983)حيث أشارا إلى دراسات

(1983)Dorcel.  قطعية في فريق عملعملية الغير القطعية أو والذين بينوا أن اقتسام المهام
رفيق في العمل تمرير الوظائف خاصة في الليل ولكن أيضا التأثيرات الناتجة عن حضور 

هي كلها عوامل بإمكانها أن تتالقى مع التواترات البيولوجية.فقد يكون من المثري أن نأخذ 
 ،الجماعية لألداءاتلمالمح الفردية و بينا بعين االعتبار هذا المتغير األخير والمقارنة بانتظام

يظهرون نفس الوتيرة وأن نتجاهل أن  معينة أن نعتبر فقط أن كل أفراد مجموعةومن الخطأ 
 ,Testuأورد في: )التواترات الفردية بإمكانها أن تتغير عن طريق التفاعل بين األشخاص

2000.) 

 جدول التوقيت األسبوعي: 
إلى مناطق تدعى بالحساسة عندما  نيلدى بعض التالميذ المنتم وتنعكس الوتيرة ختفيت

داءات ضعيفة خالل اليوم وتكون األ ،أي أربعة أيام ونصف ،يدييكون األسبوع المدرسي تقل
األول لألسبوع المدرسي نتيجة النقطاع عطلة آخر األسبوع. في حين بينت الدراسات 

ن التنظيم الوقتي لديه المتعلقة بتأثير أسبوع األربعة أيام على الوتيرة اليومية أن هذا النوع م
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تأثير على األداءات الفكرية لألطفال الذين يعيشون في محيط اجتماعي ثقافي عادي، ولكن 
خاصة على تالميذ (، ZEPية: و األول ذات الحساسة )مناطق التربيةيؤثر في المناطق 

 فهم أقل يقظة وسلوكاتهم المدرسية غير متكيفة ومدة نومهم أقل من مدة نوم ،التحضيري
 .(Inserm, 2001أورد في: )تالميذ األسبوع  التقليدي

باإلضافة إلى ذلك فان هذا النوع من التنظيم المدرسي يؤدي إلى انعكاس التغيرات اليومية 
لليقظة، وهو انعكاس يتميز بانقطاع في التناغم بين الوتيرة المحيطية للتلميذ والوتيرة الخاصة 

غير النشاطات خارج المدرسة قليلة أو  عندما تكونبه، ويظهر هذا االنقطاع بشكل واضح 
 .(Inserm, 2001أورد في: )موجودة تماما

 طبيعة المهمة: 
م حسب 20تطور تفسير اختالف المالمح عن طريق تأثير طبيعة المهمة خالل القرن 

وتعكس التقدم التقني وتطور علم  ،ولوجيايتابعان كرونوبتيتحليلين أساسيين اللذان 
والمهمات اإلدراكية  (الفكرية)النفس.ويعتمد التحليل األول على تمييز المهمات الذهنية

تطلب يب شيئا فشيئا أقل جهد جسمي ولكن تطلياإلنسان  قبلالحركية. العمل المقدم من 
رات المعرفية المتدخلة أكثر المسا يأخذ بعين اإلعتبارأكثر نشاط تقريري، أما التحليل الثاني 

التحليلين هناك التحليل الثالث الذي يأخذ في تنفيذ المهمة خاصة الذاكرة. باإلضافة إلى 
 ,Testuأورد في: )بعين االعتبار نظام معالجة المعلومة الذي يتدخل في تنفيذ المهمة

2000). 
 الحركية والمهمات الفكريةالمهمات اإلدراكية: 

وتوصل إلى أن  ،سات حول تأثير طبيعة المهمةهو من قام بأولى الدرا Gates(1916)يعد
 عينةكان النجاح فيها أكبر في فترة م(سنة11-10)بعض االختبارات المقترحة على تالميذ 

بعد الظهيرة مقارنة بالصباح. وبلغت النتائج في التمارين الذهنية أقصاها في الصباح 
اختبار شطب النتائج في  ترتفع خالل اليوم كله ينماوانخفضت بصورة معتبرة بعد الغداء. ب
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حركية. -إدراكية Gatesالحروف، الرسم على مسار المتاهة وهي االختبارات التي يعتبرها 
 أن الصبيحة Gatesقال ،و مح اليومية باختالف طبيعة المهمةوتم تفسير االختالف في المال

 .(Testu, 2000أورد في: )الوقت المفضل النجاز عمل فكري هيبصفة عامة 
دراستين أجريتا ثالثون سنة من قبل. في التجربة األولى  على 1963سنة Kleitmanعتمدا

الفرز، الرسم  تم مالحظة سرعة ودقة تنفيذ المهمة بالنسبة الختبارات توزيع البطاقات،
الشفرات، ضرب األعداد بثالثة أرقام. وكان الملمح الخاص بسرعة ودقة التنفيذ  بالمرآة،تدوين

رتفع إلى تاألول ثم  هو نفسه لالختبارات الثالثة، حيث تكون الفعالية منخفضة خالل التمرير
 Kleitmanسا.وأشار23نخفض تدريجيا حتى الساعة تل سا12الساعة سا أو10غاية الساعة

التغيرات اليومية لوقت رد فعل الشخص بالنسبة إلشارة ضوئية حيث نية إلى في الدراسة الثا
ساعة، أي هناك تحسن في 18ساعات إلى 7ناك انخفاض في وقت رد الفعل بـ الحظ أنه ه

الختبارات حيث يرىأن االمهمة  األداء. وأرجع اختالف المالمح بالنسبة للتجربتين إلى طبيعة
النشاط الذهني، بينما وقت رد الفعل هي مهمة الخمسة الخاصة بالدراسة األولى تتطلب 

 (.Testu, 2000أورد في: )(ذهنية حركية-حسية)
 :الذاكرة داءاتتغيرات أ -

بصفة عامة بين مستويين من الذاكرة، الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة  نميز
المدى.تحتفظ الذاكرة القصيرة المدى بالمعلومة خالل بضعة ثواني، ويبدو أن أحد أهم 

، األمر الذي تم (Appréhension)خصائصها هي قدرتها المحدودة في الفهم أو اإلدراك
 حيث نقدم لشخص معين قائمةالذاكرة في لمحة واحدة   قياسه تجريبيا عن طريق ما تستوعبه

مباشر، أي أن يتذكر الشخص  (تذكر)متبوعة باختبار استرجاع ها في الذاكرةنلتخزيأسئلة
المسترجعة ماتستوعبه الذاكرة في لمحة التقديم. فيشكل العدد األكبر لألسئلة  مباشرة بعد

وتحتفظ الذاكرة الطويلة .(Empan mnémonique)اللغة الفرنسيةأو ما يعرف ب ةواحد
يعتمد هنا و  بشكل مستمر، فتعتبر قدرتها كأنها غير محدودة. المشفرةالمدى بالمعلومة 
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حجز أو الالتمييز بين هاتين الذاكرتين على االختالف في قدرة التخزين وعلى مدة 
 . (Testu, 2000)أورد في: (Rétention)االحتفاظ

الكرونونفسية المتعلقة استثنائيا بالدورة اليومية أن األداءات الخاصة بالذاكرة وتبين الدراسات 
وتركز اهتمام الباحثين قصيرة المدى وأداءات الذاكرة الطويلة المدى ال تتغير بنفس الطريقة.

فيما يخص الذاكرة قصيرة المدى على ما تستوعبه الذاكرة في لمحة واحدة وعلى االسترجاع 
على تأثير الحمل و للمعلومات المقدمة في قوائم أو في نصوص من جهة، القصير المدى 
 .(Testu, 2000)أورد في: (Charge mnémonique)من جهة أخرى الخاص بالذاكرة 

ماتسترجعه Gates،(1967)Blake ،(1970)Baddeley(1916a,1916b)حسبيتغير و
ساثم يرتفع 8الذاكرة في لمحة واحدة حسب ساعات اليوم، فهو أكثر انخفاضا على الساعة 

إلى غاية  (رقم 0.8) سالينخفض بعد ذلك بمقدار11 إلى غاية الساعة( رقم 0.4) بـمقدار
خاصة إلى ما توصل  ذا االتجاه العامهيذكرنا و نهاية ما بعد الظهيرة.

بدون معنى المشهورة ( Syllabes)عن طريق مقاطعه اللفظية  1885سنةEbbinghausإليه
فعدد الكلمات المسترجعة خالل عملية تذكر حرة لقائمة من األسماء يتغير كذلك خالل 

 .(Testu, 2000)أورد في: اليوم
اسم  15أنه بالنسبةللتسعة عناصر األولى لقائمة من Folkard& Monk( 1979b)نوبي

األوقات الجيدة في االسترجاع اآلني )المباشر( هي نفسها مقارنة بما تسترجعه الذاكرة في 
 .(Testu, 2000)أورد في: (Empan de chiffres)لمحة واحدة فيما يخص األرقام 

األقرب  الدراسات المتعلقة بعملية التخزين في الذاكرة لمعلومات موجودة في نص مكتوب هي
مهما كانت اإلجراءات  هويبدو أنإلى الحاالت التي نصادفها في الحياة اليومية لألشخاص. 

التجريبية فان األداء ينخفض من الصباح إلى غاية المساء، مثلما هو مبين في 
ويكمن االختالف الرئيسي بين هذا الملمح األخير .Gates(1916a)وLaird(1925)دراسات

االرتفاع )التصاعد( في والملمح المالحظ في سلسلة األرقام أو الكلمات في مستوى 
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بعدم خبرة األفراد في تعلم سالسل من األرقام خالل Folkard(1982)الصباحوالذي يفسره
 . (Testu, 2000)أورد في: سا8التمرير األول على الساعة 

 على تغيرات( Charge mnémonique) الدراسات التي اهتمت بتأثير حمولة الذاكرة وبينت
أداءات الذاكرة القصيرة المدى أنه عندما تكون حمولة الذاكرة مرتفعة فان األداء )البحث عن 
حروف مقدمة من قبل( ينخفض )يتناقص( من الصباح إلى المساء، بينما عندما تكون هذه 

)أورد في: ( من الصباح إلى المساءصاعدة( فان األداء يرتفع )يت)ضعيفالحمولة منخفضة 
Testu, 2000). 

سنة على التوالي  24سنة و 22طالبين يبلغان من العمر  1976وفريقه سنةFolkardجرب
وخالل كل دورة أو  ،(2×2×2)بدورية سريعة( Travail posté) في عمل بفرق متتالية

مرحلة عمل تقدم ثالثة أنواع مختلفة الختبار الذاكرة والبحث أربعة مرات. ويتعلق األمر 
 6 أو 4 أو 2)مسبقا تحدد( Lettres cibles) ل دقيقتين عن حروف مستهدفةبالبحث خال

ع وتوز  (كبيرةال، المتوسطة،القليلةعلى التوالي الحموالت الخاصة بالذاكرة  مثلمستهدفات
الحمولة للذاكرة ارتفاع  رقم. نالحظ بالنسبة للنوع قليل عشوائيا في سالسل خطية من عشرون

لعدد المستهدفات المتوصل إليها. بينما بالنسبة  سا20 إلى الساعةسا 8 كبير من الساعة
ن الدراسة أو االتجاهيكون عكسيا. رغم أ للنوع الذي حمولة الذاكرة فيه كبيرة فان التوجه

البرهنة على أن الحمولة الخاصة بالذاكرة لديها تأثير كبير متشخصين فقط، تشملت 
فيظروف &EmbreyMonk( 1981)وهو ما بينه مرة أخرى ،علىالتغيرات اليومية لألداءات

 .(Testu, 2000)أورد في: تجريبية مشابهة

إلى أن الذاكرة القصيرة المدى يكون أداءها بصفة عامة أكثر  المذكورة سابقا النتائج بينت
وهو ليس الشيء نفسه بالنسبة للذاكرة طويلة ارتفاعا في الصباح مقارنة بالمساء، 

المدى.والدراسات المتعلقة بتغيرات األداءات والذاكرة الطويلة المدى قليلة واهتمت إما بتأثير 
( للتعلم على االستذكار المؤجل أو المرجأ )الطويل يرةما بعد الظه الفترةالزمنية )الصباحأو
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ما بتأثير  توقيت الذاكرة المؤجلة )الصباح أو ما بعد الظهيرة( على االستذكار المدى(، وا 
 .(Testu, 2000)أورد في: )االسترجاع( المؤجل

األمر فيما يخص تأثير توقيت التعلم على االستذكار المؤجل بتحديد ما إذا كانت  ويتعلق
مرتبطة بالتوقيت الذي تمت فيه تعلم المادة. ويمكن أن نعطي مثالين عن تغيرات هذا األخير 

وتمثلت في تعلم .1972 سنة Grayو Hockey ،Daviesذلك، أحدهما نستمده من دراسة 
أين ة، الواحدة مباشرة واألخرى مؤجلة اسم متبوعة بنوعين من الذاكر قائمة مكونة من ثالثون 

على أو  سا23وتحفظن القائمة على الساعة طالبة في مجموعتين مستقلتين  40تم توزيع 
 ساعات 5القائمة ثم تذكر ثان بعد ،وتقمن بتذكر مباشر بعد تقديم د(30سا و 6) الساعة

ماوتستغل هذه المسافة من الوقت إما في مم في النوم. ففي الذاكرة المباشرة  ارسة نشاطات وا 
أكبر مقارنة بعددها على  (د30سا و6)كان عدد األسماء التي تم تذكرها على الساعة 

سا. وفي التذكر الثاني فانه ال يوجد اختالف كبير بين النتيجة المؤجلة بأربعة 23الساعة 
 (د30سا و11)، بينما يكون الفقدان على الساعة (د30سا و11)ساعات و نتيجة الساعة 

 .(Testu, 2000)أورد في: أكبر مقارنة باألربعة ساعات
ضافة إلى أفضلية الصباح على المساء بالنسبة للذاكرة المباشرة تمت مالحظة و  مرة أخرى. وا 

تها ذلك فان توقيت التعلم يؤثر على االستذكار المؤجل أو الذاكرة المؤجلة التي تكون قدر 
 سا23سا. تنسى المجموعة التي تعلمت على الساعة 23مرتفعة بعد تعلم على الساعة 

سا 6)بينما المجموعة التي تعلمت على الساعة من الكلمات في التذكر الثاني  %28.6نسبة
 . (Testu, 2000)أورد في: منها %44.9تنسى  (د30و

، Folkard ،Monkتم التأكيد على هذه النتائج بالتي توصلت إليها دراسة 
BradburyوRosenthall سنة 12)تلميذ يتراوح سنهم مابين  130التي شملت  1977سنة

وموزعين على ستة مجموعات مستقلة. تسمع ثالثة  (أشهر4سنة و13)و (أشهر 5و
سا بينما تقوم الثالثة مجموعات األخرى بنفس 9مجموعات منها حكاية مسجلة على الساعة
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سا، كما يتم تقديم استبيان للتالميذ حول محتوى النص في أوقات 15المهمة على الساعة 
سا فان إحداها يجيب على 9عديدة. بالنسبة للثالثة مجموعات التي اختبرت على الساعة

في نفس يوم التقديم، وتجيب المجموعتين األخريين بعد أسبوع إما في  (د15سا و9)الساعة 
ما باختالف ق (سا9)نفس الساعة للتقديم   ,Testu)أورد في: (سا15)ساعة واحدة  هدر وا 

سا حسب المبدأ نفسه، مجموعة تسمع 15مجموعات تقديم الساعة . ويقام توزيع (2000
سا، المجموعة الثانية تسمع على 15سا وتجيب في نفس اليوم على الساعة 15على الساعة 

سا، ومجموعة ثالثة تسمع على الساعة 15سا وتجيب أسبوع من بعد على الساعة 15الساعة 
 .(Testu, 2000)أورد في: سا9أسبوع من بعد على الساعة  سا وتجيب15

 فريقه: التالميذ الذين استمعوا إلى القصةو  Hockeyوتؤكد النتائج تلك التي توصل إليها 
 (د15سا و9)قديم نفسه على الساعة سا يجيبون عن االستبيان في يوم الت9على الساعة 

. في (د15سا و15)سا وأجابوا على الساعة 15أفضل من الذين استمعوا إليها على الساعة 
وعات التي استمعت إلى القصة على مللمج (أسبوع)حين أن الذاكرة المؤجلة بثمانية أيام 

سا مرتفعة مقارنة بالذاكرة المؤجلة للمجموعات التي استمعت القصة على الساعة 15الساعة 
أفضل استيعابه أن ما تم تعلمه في فترة ما بعد الظهيرة أو في المساء يكون  يبدو سا.وهكذا9

وفيما يخص تأثير توقيت الذاكرة .(Testu, 2000)أورد في: بما نتعلمه في الصباحمقارنة 
 Folkard)ـــالمؤجل فان نتائج الدراسة المذكورة في األعلى ل(ذاكرةال)المؤجلة على االسترجاع

& al,1977) سا والساعة 9ؤجلة في الساعة الم السترجاعاتااختالفات كبيرة بين  ال تظهر
توقيت الذاكرة على  في دراسة أخرى غياب تأثير 1980سنةFolkardو Monkسا. ويبين15

فيلم تم مشاهدته المؤجل حيث قدم الباحثين استبيان لعدد من الممرضات حول  رجاعاالست
سا وتجيب 4منذ ثمانية وعشرون يوم من قبل، أين تجيب مجموعة منهن على الساعة 

. فكان أداء المساء مساو ألداء الصباح (د30سا و20)المجموعة األخرى على الساعة 
 .(Testu, 2000)أورد في: بشكل ملموس
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ذا اعتمدنا على دراسات ؤجلة ال ترتبط إذن وفريقه فان تغيرات الذاكرة المFolkardوا 
( 1980) وآخرون سنةMillarــتوقيت( اكتساب المعلومة. وتسمح لنا دراسة لـإالبلحظة )

وبالتفكير في أن األداءات في اختبارات تتطلب الذاكرة طويلة Folkardبتدقيق استنتاجات
)أورد فيها القيام باالستذكار المؤجل تم المدى بإمكانها أيضا أن تتغير حسب اللحظة التي

 .(Testu, 2000في: 
كلمة معينة على توقيت رد (Dominance) هيمنةريقه بتأثير ساعة اليوم و وفMillarويهتم

منذ فترة زمنية طويلة. وتتمثل المهمة في الولوج إلى معلومات مخزنة الفعل في مهمة تتطلب 
حيثيقدم اسم فئة معينة  (Classification sémantique)اختبار تصنيف معاني األلفاظ 

إن كانت الكلمة تنتمي أو ال  (ال)أو  (نعم)ويجب على الشخص أن يشير بـ  .ثم اسم الكلمة
، فمثال إذا تمتقديم كلمة "حيوان" ثم "حصان" ستكون اإلجابة بـ: (الصنف)تنتمي إلى الفئة 

االستتار أو ، (نعم أو ال)ويسجل الوقت المستغرق بين تقديم الكلمة واإلجابة  ،نعم
ويمثل إشارة أو عالمة األداء. ويمكن أن تكون كلمات فئة معينة ذات ،(Latence)الكمون

ر هيمنة من وتكون هكذا كلمة "حصان" عنصرا أكثهيمنة مرتفعة، متوسطة أو منخفضة، 
ن ونقارن الكمون المتوسط لثالثة مجموعات مكونة م(.Testu, 2000)أورد في: نمس""كلمة

الساعة سا9المختبرين على الساعة (أشهر6سنة و38)ثمانية عشر شخص متوسط سنهم 
سا على التوالي، وتتناسب مع الثالثة مستويات الخاصة  بالهيمنة. يالحظ 18والساعة  سا14
لحظة من لحظات اليوم فيلزم وقت أطول  خالل كلالكمون يرتبط عكسيا بدرجة الهيمنة  أن

حتى نقول عن عنصر مهيمن قليال أنه ينتمي إلى فئة معينة مقارنة بعنصر مهيمن. وعالوة 
، (ليس لها داللة إحصائية)ساعة اليوم على ذلك فان كمونات التصنيف تتغير حسب 

فاعل بين ان التاألكثر سرعة و سا14فمجموعة الصباح هي األكثر بطأ ومجموعة الساعة 
 سنوات وفريقهFolkardساعة اليوم والهيمنة يكون كبيرا أو معتبرا. وعكس ما توصل إليه

)أورد ن هذه النتائجتوحي إلى تأثير ساعة اليوم على الذاكرة طويلة المدىفا1980و 1977
 .(Testu, 2000في: 
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ا بنوع أن االختالفات في مالمح األداءات لدى التالميذ ليست مرتبطة حتم إظهاربعدما تم و 
أنه من الحكمة فحص أو دراسة إذا ما كانت األداءات تتغير بشكل  الذاكرة المطلوبة، بدا

 ,Testuأورد في:)المعلومة الذي يتدخل في المهماتمختلف خالل اليوم حسب نمط معالجة 

2000). 
 :والمعالجة اآللية للمعلوماتالمعالجة المراقبة  -
في دراساته في ميدان الكرونونفسية أهمية هذا العامل الذي بإمكانه تفسير  Testuبين

مة والسلوكات االنتباهية عاالتغيرات اليومية لألدءات. وتستعمل المقاالت المتعلقة باالنتباه 
حول االنتباه على وجود طار الدراسات إفي  تبينولقد  ،متقابلةعدد معين من المصطلحات ال

التي المسارات اآللية والمراقبة  هماد هائل من النتائج و آليتين أساسيتين تسمحان بتفسير عد
وذلك بأن الوقت المخصص في  ،1977منذ سنة  Shiffrinو Schneiderكل من بينها

يجب اإلجابة عن األرقام المخزنة في الذاكرة من بين الحروف ال يتغير حسب األرقام التي 
وقت اإلجابة عن الحروف المخزنة في الذاكرة حسب تخزينها في الذاكرة. في حين يرتفع 

 ,Boujon & Quaireauأورد في: )عددها وحسب عدد الحروف التي يجب تجاهلها

تكشف و  ،بالكشف عن وجود مسار معالجة آليةوتسمح اإلجابة حول األعداد .(1997
هذان المساران على مستوى عن مسار المعالجة المراقبة. ويختلف اإلجابة حول الحروف

ارنة باإلجابة حيث أن األشخاص أكثر سرعة في قرارهم في اإلجابة حول األرقام مق األداءت
سا 8)هذا االختبار أين قام بأربعة تمريرات لكل شخص (Testu)واستعمل المتعلقة بالحروف.

زينها في الذاكرة خالل وقدم أربعة أرقام وطلب تخ ،(سا17،د45وسا 13،د45سا و11،د30و
ويجب على  م و/أو على حروف معروضة بالتتابعى أرقاثم سلسلة تحتوي عل ،ستة ثواني

وتم كذلك القيام بنفس  ،(touche)المختبر أن يشير إلى وجود األرقام بالضغط على لمسة 
بين مجموعة من  بتخزين حروف في الذاكرة ثم البحث عليها مناالختبار ولكن 

 .(Boujon & Quaireau, 1997أورد في: )الحروف
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وبينت النتائج أن نسبة اإلجابة تتغير في حالة البحث على الحروف بينما تكون هذه النسبة 
البحث عن الهدف ومدة رد فعل أكثر استقرار في حالة البحث على األرقام. وال تتغير نسبة 

في  ،األرقام من بين مجموعة من الحروفاألشخاص خالل اليوم في اختبار البحث عن 
حين تتغير هذه النسبة وهذه المدة خالل اليوم في اختبار البحث عن حروف من بين حروف 

م تح التغيرات الخاص بهذه االختبارات األخيرة مع الملمحالذي أخرى. ويتشابه إذن ملم
سا 8)ارتفاع في األداء مابين الساعة أين يالحظ  ،التوصل إليه في اختبارات الشطب

سا 13)والساعة  (د45سا و11)ثم انخفاض مابين الساعة  (د45سا و11)الساعةو (د30و
أورد في: )سا17والساعة  (د45سا و13)األداء من جديد مابين الساعة ليرتفع ،(د45و

Boujon & Quaireau, 1997). 
أن المهمة التي يعتمد تنفيذها على استخدام المعالجات اآللية ال  Testuوبين أخيرا الباحث 

بينما تربط الفعالية في االختبار الذي يتطلب المعالجات  ،لالنتباهتتأثر بالتغيرات اليومية 
 .(Boujon & Quaireau, 1997أورد في: )المراقبة بتغيرات االنتباه خالل اليوم

وتعد هذه الدراسة كوسيلة جيدة لتفسير النتائج المتوصل إليها في حالة التعلم. فلقد بين 
Testuفي حين ال يظهر أي تغير  ،لالنتباه تالحظ في بداية التعلم أن التغيرات الكالسيكية

في نهايته. فتعمد بداية التعلم على استعمال إجراءات أو عمليات مراقبة ضرورية في عملية 
وتصبح هذه اإلجراءات آلية خالل عملية التعلم.  ،ب وتتأثر بالتالي بتغيرات االنتباهاالكتسا

 & Boujonأورد في: )فيرتكز إذن غياب التغيرات في نهاية التعلم على المعالجات اآللية

Quaireau, 1997). 
واحد حسب وتتطلب المهمة أو التعلم المدرسي مسارات آلية ومسارات المراقبة في آن 

Testu،  التغيرات المالحظة في مختلف االختبارات المساهمة المشتركة لهذين وتعكس
خدام الكبير للمسارات المراقبة سيرتبط بتغيرات يومية ستالالمسارين.ويرى هذا الباحث أن ا
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 & Boujonأورد في: بينما سيرتبط االستعمال الكثير للمسارات اآللية بغياب التغيرات)

Quaireau, 1997.) 
أو في اشتغال الجانب  المعرفيالنشاطفي نميز بين آليتين  أن جبي
 ,Testu)أورد في: المرتبط بعملية ذهنية معينة (Fonctionnement cognitif)المعرفي

2000): 
عالجة واحدة للمعلومة في آن ليس بإمكانها أن تقوم إال بممحدودة والتي  سعةآلية ذات  - 

ذا تطلب األمر القيام ، واحد بعدة معالجات فال يمكن القيام بها إال بشكل تسلسلي أو وا 
 تعاقبي.

والتي تعمل بشكل أسرع وبإمكانها القيام بعدة آلية أوتوماتيكية ذات سعة غير محدودة  -
 معالجات في آن واحد.

وتوجد من جهة أخرى إمكانية االنتقال عن طريق التعلم من آلية ذات سعة محدودة إلى آلية 
 ويتمثل هذا االنتقال في فعل األوتوماتيكية آللية معالجة المعلومة. أوتوماتيكية.ذات سعة 

ويمكن في حالة االختبارات المتعلقة بالتعلم أن نتصور نوع اآللية في معالجة المعلومة التي 
 : (Testu, 2000)أورد في: تتطلبها المهمات المقترحة

السالسل الخاصة باألفعال والعمليات التي  ،تصريف األفعال،(Les briques)القراميد -
فيلجأ التالميذ إذن  .(SES)األساسي يطلب إكمالها هي اختبارات غير اعتيادية في مستوى

 وتوماتيكية.األاآلليات غير إلى 
آليات جد معززة بممارسة طويلة المدة لتنفيذ  (CES)األساسي بينما يستعمل تالميذ مستوى -

وتناسب عملية التعود اآللية ذات إكمالها.األفعال والعمليات المطلوب  مهمات مثل تصريف
حتى بعد عدة سنوات من  اكتسابها إال بعد عدة أشهر أوالسعة الغير محدودة والتي ال يتم 

 .ةسادر ال
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 تصريف األفعال وعمليات في ،القراميد وسلسلة األفعال)ولتين ونالحظ في الحالتين األ
تغيرات يومية وأسبوعية متشابهة. وال نالحظ أي تغير في الحالة األخيرة  (SESمستوى

. ويمكن أن نستنج من ذلك أن تأثير التغيرات (CESمستوى تصريف األفعال وعمليات في)
اليومية واألسبوعية للتنشيط العام على األداءات في مهمة معينة يختلف حسب آلية معالجة 

 :(Testu, 2000)أورد في: ذه المهمةالمعلومة المستعملة في تنفيذ ه
تشهد ترتبط األداءت بالتغيرات الدورية للتنشيط و  ليةاآلغير في حالة استعمال المعالجة -

 تغيرات خالل اليوم وخالل األسبوع.
وعكس ذلك في حالة استعمال المعالجة اآللية فان األداءات تكون أقل ارتباطا بالتغيرات  -

 سبوع.الدورية للتنشيط وتبقى على نفس المستوى خالل اليوم وخالل األ
وينتج استقرار أو عدم استقرار النتائج اليومية واألسبوعية من إمكانية معالجة المعلومة إما 

ما بواسطة نظام معالجة غير آليعن طريق نظام معالجة آلي ة. ويقابل النظام األول ما ة وا 
 .(Testu, 2000)أورد في: عليه اسم العادة أو التعود أطلق
مالمح األداءات المالحظ في هاتين الدراستين وبين  (تغير)ضح بين تطور التشابه الوا ويقود

الذي تم إظهاره عند االنتقال من البحث المراقب إلى اآللي إلى التقارب بين بداية التعلم 
سي والمعالجة اآللية من جهة وبين نهاية التعلم المدر  ،المراقبة من جهةالمدرسي والمعالجة 

 .(Testu, 2000ورد في: )أAnderson(1982) وذلك حسب ما يراه ،أخرى
ن أن نفكر غير أنه يمك ،لنتيجة وبدون أن نذهب إلى غاية البرهنة على وجود عالقة سبب

أو غياب تغيرات يومية لألداءات في مهام ذهنية يرتبط باآلليات المستخدمة في  أن ظهور
إلحدى تعمال الغالب غياب التغيرات اليومية باالسوسيرتبط ظهور أو معالجة المعلومة. 

اآلليتين )المراقبة أو األوتوماتيكية( في معالجة المعلومة.ويستعمل األشخاص المسارات 
 المراقبة واآللية بشكل أكبر أو أقل حسب درجة تحكمهم في المهمة المقترحة. وسترتبط
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 مستوى اقتضاء المهمة وبعض متغيرا،كالمستوى التعليمي ،بعدة عوامل درجة التحكم هذهكذلك
 .(Testu, 2000)أورد في: الشخصية

في بداية تعلم  المعالجة المراقبة يستعمل التلميذ ى أنفإننا نر  Anderson(1982)ومثل
 .(Testu, 2000)أورد في: ويستخدم المعالجة اآللية في نهايتها مهارة مدرسية معينة

أن األداءات تكون منخفضة وتتغير بصورة لها داللتها حسب  هخالل دراسات Testuوالحظ
بينما تكون  ة أو موزع على سنة دراسية كاملة(التعليم )جملالملمح القاعدي في بداية 

األداءات جيدة أو مرتفعة في نهاية التعليم )بدون أن تبلغ مستوى القيمة القصوى وبدون أن 
يحجب تغيرات محتملة( وتظل مستقرة نسبيا  ثير على الحد األقصى والذي قدتؤدي إلى تأ

يصاحبه عودة  داءنخفاض في األالتناقص أو االأن  ةعكسي بصورةخالل اليوم. ونفترض 
 .(Testu, 2000)أورد في: ظهور التغيرات

أو  ويوجد عاملين أساسيين بإمكانهما تعديل تغيرات األداءات: الوتيرة اليومية للتنشيط العام
نوعية أو التفعيالت النوعية والتنشيطات ال (Activation générale)الفعالية العامة 

(Activations spécifiques)، قد تكون مرتبطة بمتغيرات الشخصية في  نفسها التيو
 . (Testu, 2000)أورد في: بعض األحيان

 :أهم الدراسات المحلية حول الوتيرة المدرسية -
 إلى النموذج الذي حدده 2011سنة  )خلفان(و )معروف(الباحثين أشار كل من

آخرين كأرضية لمستوى األداء خالل اليوم والذي اعتمده علماء  1916سنة  Gatesاألمريكي
 : (2018ن، أورد في: إمسعود)يليأساسية ويتلخص فيما

 الفكري منخفضاألداءعة الثامنة إلى الساعة التاسعةمن السا

 مستوى األداء في حالة ارتفاع مستمرلتاسعة إلى الساعة العاشرة      من الساعة ا

 مستوى األداء في أقصى ارتفاعى الساعة الثانية عشر زواالمن الساعة الحادية عشر إل
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 مستوى األداء منخفض       من الساعة الثانية عشر زواال 

 مستوى األداء في حالة ارتفاع من جديد رابعة مساء      من الساعة ال

  وعية لالنتباه بالنسبة لتالميذ مستوى السنة الثالثة ثانوي التغيرات اليومية واألسبدراسة
 :والعوامل المؤثرة عليها

إلى أّن أداءات االنتباه بالنسبة لتالميذ مستوى  2001)معروف( في دراسة سنة  توصلت
السنة الثالثة ثانوي تشهد تغيرا خالل اليوم حيث تنخفض أداءات االنتباه في الساعة األولى 

لتشهد ارتفاعا خالل الساعات األخرى أي  ،أي على الساعة الثامنة ،من الفترة الصباحية
أورد في: )وعلى الساعة الرابعة بعد الزوالعلى الساعة الحادية عشرة، الثانية بعد الزوال 

 . (2018ن، إمسعود

وبمقارنة هذه النتائج بما توصلت إليه الدراسات التي أجريت في ميداني الكرونوبيولوجية 
والكرونونفسية المدرسية، والتي أكدت على أّن أداءات االنتباه تعرف انخفاضا على الساعة 

داء على الساعة الحادية عشرة، بينما اعتبرت الفترة ما األولى وارتفاعا تدريجيا إلى أقصى أ
بعد الغداء فترة عقيمة على المستوى المعرفي إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال أين تعرف 
األداءات في هذه الدراسة ارتفاعا من جديد. غير أّن النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة 

ميذ مستوى السنة الثالثة ثانوي تختلف عن هذا النمط حيث بينت أّن الوتيرة اليومية لدى تال
تتشابه في انخفاضها على الساعة الثامنة  وارتفاعها على الساعة الرابعة بعد الزوال، بينما 

في حين أّنها تشهد ارتفاعا على  ،تنعكس على الساعة الحادية عشرة حيث تشهد انخفاضا
 .(2018ن، إمسعودأورد في: )الساعة الثانية بعد الزوال

يوم األول من األسبوع اتسمت التغيرات األسبوعية ألداءات االنتباه باالنخفاض في ال
يوم السبت( لترتفع تدريجيا يوم األحد وتعرف أقصى أداء يوم الثالثاء ثم تعود في المدرسي )



 الكرونوبيولوجية والكرونونفسية: لثاني: أدبيات الموضوع              القسم األولالفصل ا

101 
 

لفكري اهذه الدراسة إلى أّن تراكم التعب الجسمي والنفسي و  أشارتاالنخفاض يوم األربعاء. 
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)داءات في أخر األسبوعللتلميذ يسبب في انخفاض األ

السبت ثم -دقيقة ليلة الجمعة 504وفيما يخص مدة النوم الليلي تبّين أّن التالميذ ينامون 
دقيقة وتبقى تتأرجح بين  496األحد لتقدر بـ –ذه الدراسة هذه المدة ليلة السبتتنخفض ه

-لثالثاء ثم تنخفض ليلة الثالثاءا-دقيقة ليلة االثنين 495و االثنين-ليلة األحدقيقة د 497
دقيقة. يعود  505الخميس لتقدر بـ -دقيقة. ثم ترتفع ليلة األربعاء 473األربعاء حيث تقدر بـ 

لة التي قد تتدخل لتدفع السبت إلى تواترات العائ-سبب ارتفاع مدة النوم الليلي ليلة الجمعة
النوم. كما يؤدي كثرة النشاط يوم الجمعة إلى التعب الجسمي مما ينتج عنه  ىإلالطفل 

-الرغبة في النوم، أما فيما يخص االرتفاع المالحظ في مدة النوم الليلي ليلة األربعاء
الخميس يترجم التعب الفكري والجسمي الذي يتعرض إليه الطفل خالل األسبوع المدرسي. 

إلى تكيف  الثالثاء-االثنين-، األحداألحد-ليلي خالل ليالي السبتويعود استقرار مدة النوم ال
الطفل والحالة المدرسية المتعلقة بجدول التوقيت ، أّما فيما يخص مدة النوم الليلي المالحظ 

لى عدم ضبط -ليلة الثالثاء األربعاء فيعود إلى تأثير االرتفاع المالحظ في الليالي السابقة وا 
أورد )وكذا إلى عوامل ثقافية اجتماعية ،حة للطفل وتواتراته البيولوجيةول التوقيت المقتر اجد

 .(2018ن، في: إمسعود

داءات االنتباه أالنوم الليلي مرتفعة كلما كانت  كما بينت هذه الدراسة أّنه كلما كانت مدة
حد وهذا ما لوحظ بالنسبة ليومي األ ،داءاتوكلما كانت منخفضة انخفضت األ مرتفعة

الثالثاء وكذا -واالثنين األحد-والثالثاء أين كانت مدة النوم الليلي مرتفعة ليلتي السبت
السبت مما أدى إلى انخفاضها يوم -داءات االنتباه، بينما كانت منخفضة ليلة الجمعةأ

وم منخفضة مما حيث كانت مدة الن ،األربعاء-السبت كما هو الحال بالنسبة لليلة الثالثاء
داءات يوم األربعاء. وعليه يظهر جليا أّن تغيرات مدة النوم الليلي تتبعه اض األأدى إلى انخف

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)النتباهتغيرات أداءات ا
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  أثر نمط تنظيم الوقت المدرسي على كل من االنتباه والسلوك ومدة النوم الليلي دراسة
 :السنة السادسة يةاالبتدائوالنشاطات خارج المدرسة عند تالميذ المرحلة 

بالدراسة موضوع الوتيرة المدرسية في الجزائر بهدف التعرف  2008سنة  (معروف)تناولت 
على نمط التغيرات اليومية واألسبوعية لالنتباه وتغير مدة النوم الليلي ومدى تغير سلوكات 
التالميذ داخل القسم خالل اليوم واألسبوعوتأثير جدول التوقيت على النشاطات خارج 

سنة، وكذا المقارنة بين 12-11الغين من العمر المدرسة لدى تالميذ مستوى االبتدائي الب
أورد )المدرسة الجزائريةنظام الدوام الواحد ونظام الّدوامين بهدف تقييم نمط تنظيم الوقت في 

 . (2018ن، في: إمسعود

حيث يرات اليومية لألداءات الفكرية إلى وجود نمط كالسيكي في التغ (معروف)توصلت 
أي من الساعة  ،خالل اليوم المدرسي فينخفض في الساعة األولىيتغير مستوى أداء االنتباه 

أي  ،الثامنة إلى الساعة التاسعة صباحا، ليرتفع نفس األداء إلى غاية نهاية الفترة الصباحية
يسجل أقصى ارتفاع على الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشر زواال، ثم تنخفض 

ن، أورد في: إمسعود)د حسب السن خالل المساءاألداءات بعد الغداء لترتفع من جدي
2018). 

كما توصلت في هذه الدراسة إلى أّن التغيرات اليومية ألداءات االنتباه لدى التالميذ 
المتمدرسين حسب نظام الدوامين تتغير حسب النمط الكالسيكي المتوصل إليه في الدراسات 

في نهاية الفترة لترتفع  الصباحيةالكرونونفسيةحيث تنخفض األداءات في بداية الفترة 
الحظت  في حينالصباحية، بينما تنخفض في الفترة المسائية لترتفع في نهاية اليوم المدرسي.

وجود نمط مخالف للنمط الكالسيكي المعترف به عالميا لدى التالميذ المتمدرسين  (معروف)
صبيحة )بداية اليوم( حسب نظام الدوام الواحد حيث بينت النتائج ارتفاع األداء في ال

داء من جديد في بداية الفترة ليرتفع األ (هاية الفترة الصباحيةن)وانخفاضه في نهاية الصبيحة
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)المسائية ثم ينخفض في نهاية الفترة المسائية
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تبين من خالل مقارنة نمطي تنظيم الوقت في المدرسة الجزائرية أّن التغيرات اليومية 
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)خرداءات االنتباه تختلف من تنظيم آلأل

التغيرات األسبوعية ألداءات االنتباه بين التالميذ المتمدرسين حسب  بين(معروف)قارنت 
نظام الدوام الواحد والمتمدرسين حسب نظام الدوامين خالل أربعة أيام ) السبت، األحد 

نصف يوم  االثنينالثالثاء، األربعاء( في األسبوع المدرسي خمسة أيام ) السبت، األحد، 
يوم(، توصلت الباحثة من خالل هذه المقارنة أّن أداءات  الثالثاء، األربعاء، الخميس نصف

االنتباه لدى التالميذ المتمدرسين حسب نظام الّدوامين تنخفض في اليوم األّول من األسبوع 
المدرسي )يوم السبت( بسبب التأثير السلبي لعطلة نهاية األسبوع، فترتفع يوم األحد بفضل 

يف مع الحالة المدرسية ثم تنخفض من جديد يوم الثالثاء المجهودات التي يبذلها التالميذ للتك
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)لترتفع يوم األربعاء

أّما بالنسبة لتغيرات أداءات االنتباه لدى التالميذ المتمدرسين حسب نظام الدوام الواحد فقد 
يوم المدرسي )ليوم األول من األسبوع تبّين من خالل نتائج هذه الدراسة أّنها تنخفض في ا

السبت( بسبب التأثير السلبي النقطاع عطلة نهاية األسبوع ثم ترتفع يومي األحد والثالثاء 
بفضل المجهودات التي يبذلها التالميذ للتكيف مع الحالة المدرسية لتنخفض من جديد يوم 

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)األربعاء

اءات االنتباه تختلف من نمط إلى عية ألدهذه النتائج أّن التغيرات األسبو  ليظهر من خال
خر رغم أّن التالميذ في كال النظامين يعرفان انخفاض في األداء يوم السبت، في حين آ

بينما ترتفع يوم  ذ المتمدرسين حسب نظام الّدوامينترتفع هذه األداءات يوم األحد لدى التالمي
ن، أورد في: إمسعود)واحدالثالثاء لدى التالميذ المتمدرسين حسب نظام الدوام ال

إلى أّن التغيرات اليومية واألسبوعية للتالميذ المتمدرسين حسب  (معروف).تشير (2018
 نظام الّدوامين تتبع المنحنى الكالسيكي والتي تعبر عن تكيف هذا النوع من تنظيم الوقت

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)مع التواترات الحياتية للطفل المدرسي
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في نفس الدراسة إلى أّن متوسط مدة النوم الليلي لدى التالميذ  (معروف)توصلت 
دقيقة  608.04:سنة يقدر بـ12-11المتمدرسين حسب نظام الدوام الواحد والبالغين من العمر 

سنة  Testuوالتي تعتبر مرتفعة مقارنة بمتوسط مدة النوم الليلي الذي توصل إليه 
دقيقة. كما تبين من خالل هذه الدراسة أّن  595:قدرت بـعلى نفس الفئة العمريةوالتي 1994

هؤالء التالميذ ينامون مدة أطول ليلة اليوم األول من األسبوع المدرسي رغم أّن ساعة بداية 
األحد -اليوم المدرسي تكون على الثامنة صباحا، لتستقر نوعا ما هذه المدة ليالي السبت

يوم االثنين يؤثر على مدة النوم الليلي بحيث  االثنين، وظهر أّن نصف يوم راحة-واألحد
األربعاء لتنخفض -تبقى هذه المدة في ارتفاع ليلة الثالثاء ،الثالثاء-ينامون باكرا ليلة االثنين

الخميس، وعليه يحاول التالميذ تدارك التعب النفسي والجسمي الراجع إلى -قليال ليلة األربعاء
مما ينتج عنه الرغبة في النوم بحيث ترتفع مدة النوم  نقص مدة النوم خالل األسبوع المدرسي

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)الجمعة-الليلي أكثر ليلة الخميس

في حين يقدر متوسط مدة الّنوم الليلي لدى التالميذ المتمدرسين حسب نظام الّدوامين 
دقيقة وهي مرتفعة مقارنة بمتوسط مدة الّنوم  625.33:سنة بـ12-11والبالغين من العمر 

 595:على نفس الفئة العمرية والتي تقدر بـ1949سنة  Testuالليلي التي توصل إليها 
-ينامون مدة أطول ليلتي الجمعةميذ دقيقة. وتبين من خالل هذه الدراسة أّن هؤالء التال

عة العاشرة صباحا على السا األحد وهذا راجع إلى أّن اليوم المدرسي يبدأ-السبت والسبت
دأ على الساعة الثانية اليوم المدرسي يب ألناالثنين -الليلي مرتفعة ليلة األحد مو وتبقى مدة الن
ويعتبر انقطاع نصف يوم االثنين ذو تأثير سلبي ألّن التالميذ ينامون باكرا  .عشر زواال

ويستيقظون متأخرين ويعود ذلك إلى أّن اليوم المدرسي يبدأ على الساعة الثانية عشر زواال 
الخميس بسبب التعب الذي يعاني -األربعاء واألربعاء-الليلي ليلتي الثالثاء النوم ثم ترتفع مدة
ذ من جراء العبء الزمني المفروض عليهم فيحاول هؤالء التالميذ تدارك التعب منه التالمي
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النفسي والجسمي في عطلة نهاية األسبوع مما ينتج عنه ارتفاع مدة النوم الليلي ليلة 
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)الجمعة-الخميس

من خالل المقارنة بين ملمح متوسط مدة النوم الليلي لدى تالميذ نظام  (معروف)الحظت 
الدوام الواحد ونظام الّدوامين أّن مدة الّنوم الليلي مرتفعة مقارنة بما توصلت إليه دراسة 

Testuرسي ، كما يعاني التالميذ المتمدرسين حسب النظامين من تعب طيلة األسبوع المد
كما مكن انقطاع نصف يوم االثنين التالميذ المتمدرسين  .عيبسبب العبء اليومي واألسبو 

حسب نظام الدوام الواحد من رفع مدة نومهم واستعادة نشاطهم والقضاء على تعبهم الجسمي 
بينما يسبب هذا االنقطاع انخفاض مدة الّنوم الليلي لدى التالميذ المتمدرسين حسب نظام 

بوع التالميذ المتمدرسين في كال النظامين من الّدوامين. في حين مكنت عطلة نهاية األس
ن أورد في: إمسعود)االستراحة وتدارك النقص في مدة نومهم الليلي خالل األسبوع المدرسي

2018). 

هذه النتائج أّنه مهما كان نوع تنظيم الوقت المدرسي ومهما كان توقيت الدخول فإّنه ال تظهر أ
يوجد اضطراب في وتيرة نوم يقظة بحيث ينام التالميذ في كال النظامين أكثر من المعدل 

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)Testuالمتوصل إليه في الدراسات الكرونونفسية للباحث 

بالدراسة التغيرات اليومية واألسبوعية للسلوكات داخل القسم لدى  (معروف)كما تناولت 
التالميذ مستوى السنة السادسة ابتدائي المتمدرسين حسب نظام الدوام الواحد ونظام الّدوامين، 

تبّين من خالل مقارنة المؤشر اإلجمالي اليومي لعدم تكيف التالميذ بين التالميذ و 
والتالميذ المتمدرسين حسب 140.25:واحد والذي يقدر بـالمتمدرسين حسب نظام الدوام ال

أّن التالميذ المتمدرسين حسب نظام الّدوامين يتكيفون أكثر  101:نظام الّدوامين والذي يقدر بـ
مع الحالة المدرسية خالل اليوم المدرسي مقارنة بالتالميذ المتمدرسين حسب نظام الدوام 

خالل مقارنة المؤشر اإلجمالي األسبوعي لعدم تكيف الواحد. أّما خالل األسبوع تبين من 
 140.25:التالميذ أّن التالميذ المتمدرسين حسب نظام الدوام الواحد والذي قدر بـ
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لدى التالميذ المتمدرسين حسب نظام الّدوامين أّن التالميذ المتمدرسين حسب نظام 153:وبـ
 .(2018ن، في: إمسعود أورد)مع الحالة المدرسيةالدوام الواحد يتكيفون أكثر 

  دراسة تأثير اإلصالحات الجديدة الخاصة باستعمال الوقت المدرسي على األداءات
 :المدرسية للتالميذ في مرحلة االبتدائي

تالميذ السنة الخامسة ابتدائي  شملت دراسة (معروف، دوقة، خلفان، تمجيات)كل من  ىأجر 
سنة، تبين من خالل نتائج هذه الدراسة أّن ملمح أداءات االنتباه 11-10البالغين من العمر 

الكرونونفسية المدرسية لدى تالميذ من  باحثواإليهال يشبه الملمح الكالسيكي الذي توصل 
داءات منخفضة على الساعة الثامنة ثم ترتفع على الساعة حيث تكون األ نفس الفئة العمرية

تواصل في االرتفاع قليال و دة في بداية الظهيرة على الساعة الواح أكثرلترتفع  ،الحادية عشر
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)الرابعة مساء لى الساعةع

وفيما يخص التغيرات األسبوعية ألداءات االنتباه تبين من خالل نتائج هذه الدراسة بأّنها 
أثير عطلة نهاية مما يدعم ت ،تكون منخفضة يوم األحد أّول يوم في األسبوع المدرسي

األسبوع على أداءات االنتباه، ثم يحاول التالميذ التكيف مع الوضع المدرسي وهذا ما تؤكده 
مما يبين أهمية انقطاع نصف يوم أمسية يوم  ،يوم األربعاءوم االثنين و ها يو النتائج التي حقق

ى أّنها تتغير وفق وهذا ما يدل عل ،هذه األداءات مستقرة يوم الخميس في حين تبقي ،الثالثاء
.يمكن تفسير هذه التغيرات األسبوعية بظاهرة (2018ن، أورد في: إمسعود)منحنى كالسيكي

 (جدول التوقيت األسبوعي)بين الوتيرة المدرسيةلتزامن التي يعيشها األطفال ماعدم ا
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)وتواتراتهم البيولوجية والتأثير السلبي لعطلة نهاية األسبوع

هذه الدراسة ارتفاع سلوكات االضطراب واالنفعال خالل اليوم الدراسي في حين  أظهرتكما 
تنخفض سلوكات عدم اليقظة خالل اليوم، كما تبقى سلوكات االضطراب مرتفعة خالل 

حيث ترتفع سلوكات االضطراب واالنفعال خالل اليومين سبوع مقارنة بسلوكات عدم اليقظةاأل
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ن ع المدرسي أقصى ارتفاع يوم األحد وتنخفض بقليل يوم االثنين في حياألوليين من األسبو 
يقظة تبين بأّنها تختلف من وفيما يخص سلوكات عدم ال .تنخفض يومي الثالثاء واألربعاء

وتنخفض قليال يوم االثنين ويوم  األحدحيث ترتفع يوم خر خالل األسبوع المدرسييوم آل
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)األربعاء لتنخفض أكثر يوم الخميس

أّن متوسط مدة الّنوم الليلي تكون منتظمة لدى التالميذ خالل  إلى نفس الدراسة صلتو تو 
حيث ينام التالميذ  األحد-فالليلة األقصر هي ليلة السبت ،الليالي التي تسبق يوم التقويم

دقيقة  571.79:يقدر بـاالثنين بمتوسط -األحدثم ترتفع هذه المدة خالل ليلة  ،دقيقة 566.70
وترتفع قليال ليلة  ،دقيقة 571.87:الثالثاء بمتوسط يقدر بـ-لتنخفض قليال ليلة االثنين

الخميس -دقيقة لتنخفض بقليل ليلة األربعاء 574.60:األربعاء بمتوسط يقدر بـ-الثالثاء
-لخميسكما تسجل ارتفاع مدة النوم الليلي خالل ليلة ا ،دقيقة 574.23:بمتوسط يقدر بـ

دقيقة 617.46:السبت بمتوسط يقدر بـ-دقيقة وليلة الجمعة 610.16:الجمعة بمتوسط يقدر بـ
 . (2018ن، أورد في: إمسعود)األسبوعوهي اللية األطول خالل 

 سنة ينامون بمتوسط يقدر11-10أّن التالميذ البالغين من العمروفي األخير يمكن القول 
وبمقارنة هذه المدة بالمدة التي توصل  ،دقيقة خالل كل ليلة من األسبوع 583.83بـ:

أّن هؤالء التالميذ دقيقة يمكن القول  595:ي تقدر بـلدى نفس الفئة العمرية والت Testuإليها
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)ينامون أقل من المدة المتوسطة

األحدالتي تسبق أول يوم دراسي تهيأ للعمل المدرسي -ليلة السبت دقيقة 566.70ينام التالميذ 
هذا ما يثبت مدى تعب  ،الخميس تكون مرتفعة قليال-األربعاء-الثالثاء-االثنين-أّما ليالي األحد

حيث ينام التالميذ باكرا ة يوم الثالثاء يظهر بأّنه مفيد التالميذ، انقطاع نصف يوم أمسي
ميذ مواجهة التعب بسبب كثافة األوقات اليومية )مدة خالل هذه الليلة، في حين يواصل التال

الجمعة وليلة -خميسوهذا ما تثبته مدة النوم الليلي األطول المسجلة ليلة ال ،العمل اليومي(
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حيث يستفيد التالميذ من عطلة نهاية األسبوع للتخلص من التعب المرتبط السبت -الجمعة
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)بنهاية األسبوع

 دراسة الوتيرة المدرسية في الجزائر: 

بمشروع بحث حول  2013، دوقة، خلفان، تمجيات( سنة Testu)معروف،  من كل قام
من أجل التعرف على الصعوبات التي نتجت عن اإلصالحات  في الجزائر الوتيرة المدرسية

الجديدة في تنظيم التوقيت المدرسي وتقديم اقتراحات من أجل إصالح ذلك. بلغت عينة 
تلميذ لدراسة  26تلميذ بالنسبة لالنتباه والنوم الليلي والنشاطات خارج المدرسة و 331الدراسة 

مسة ابتدائي بواليتي تيزي وزو والجزائر البالغين السلوك داخل القسم لدى تالميذ السنة الخا
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)سنة11-10من العمر 

ألداءات لدى التالميذ البالغين من فيا هذه الدراسة أّن التغيرات اليومية نتائج تبين من خالل
سنة تعرف انخفاضا على الساعة الثامنة وخمسة عشرة دقيقة وترتفع بقليل 11-10العمر 

على الساعة الحادية عشرة وخمسة عشرة دقيقة، لترتفع في الفترة المسائية بداية من الساعة 
الواحدة زواال وخمسة عشرة دقيقة لتنخفض بقليل على الساعة الثالثة وخمسة عشرة دقيقة بعد 

عالميا في الدراسات  هى مع الملمح الكالسيكي المعترف بالظهر. يتفق هذا المنحن
لمدرسية لدى التالميذ من نفس العمر في الفترة الصباحية ويعكسه في الفترة الكرونونفسية ا

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)المسائية

انخفاض أداءات االنتباه يوم األحد وهو اليوم األول في األسبوع المدرسي  نتائجالكما بينت 
عطلة نهاية األسبوع  وهذا ما يؤكد التأثير السلبي النقطاع ،الجزائري مقارنة باأليام األخرى

على أداءات االنتباه. يحاول التالميذ التكيف مع الوضعية المدرسية وهذا ما يفسر ارتفاع 
األداءات يوم االثنين ويوم األربعاء في حين تنخفض يوم الخميس مما يعكس مدى تعب 

المدرسية التالميذ. تفسر هذه التغيرات المالحظة خالل األسبوع بظاهرة عدم تزامن التواترات 
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مع الوتيرة النفسية للتالميذ والتأثير السلبي لعطلة نهاية األسبوع مما  (التوقيت األسبوعي)
 .(2018ن، أورد في: إمسعود)يفسر عدم تكيف التالميذ مع التوقيت المدرسي المقترح

توصلت هذه الدراسة من خالل دراسة متوسط مدة الّنوم الليلي لدى التالميذ البالغين من 
سنة إلى أّن متوسط مدة النوم الليلي لدى التالميذ في ليالي قبل يوم التمرير 11-10العمر 

دقيقة ثم تنخفض هذه المدة  624.12السبت  -تبقى منتظمةحيث ينام التالميذ ليلة الجمعة
دقيقة  574.17االثنين إلى -دقيقة لتصل ليلة األحد 575.44األحد والتي تقدر بـ-ليلة السبت

األربعاء  -دقيقة وليلة الثالثاء 572.70الثالثاء -في حين تبقى منتظمة ليالي االثنين
دقيقة. كما ينام التالميذ في نفس الساعة  571.24الخميس -دقيقة وليلة األربعاء 573.46

مدة  رتفاعاالسبت -الجمعةالجمعة و -وتسجل في ليالي الخميسالمعتادة نصف يوم راحة 
دقيقة بحيث يحاول التالميذ تدارك التعب.  624.12و  643.97الّنوم الليلي والتي تقدر بـ 

دقيقة كل ليلة من ليالي  590.72سنة حوالي 11-10ينام التالميذ البالغين من العمر 
لدى نفس الفئة العمرية  Testuاألسبوع وبمقارنة هذه المدة بالتي حصل عليها توصل إليها 

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)دقيقة يتضح أّن هؤالء التالميذ ينامون أقل 595والتي تقدر بـ 

من خالل دراسة السلوك داخل القسم  (، دوقة، خلفان، تمجياتTestuمعروف، )كما توصل
والمؤشر 372.57الحالة المدرسية يقدر بـ  معط المؤشر اإلجمالي اليومي للتكيفإلى أّن متوس

دقيقة وعليه يظهر أّن هؤالء التالميذ يتكيفون مع  371.65األسبوعي يقدر بـ  اإلجمالي
هم سواء خالل اليوم أو الحالة المدرسية ونمط التوقيت المدرسي المقترح أو المفروض علي

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)األسبوع المدرسي
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  دراسة تأثير نظام الدوام الواحد على التغيرات اليومية واألسبوعية للسلوكات داخل
 (10-9)بين المتمدرسين البالغين من العمر ماالقسم ومدة الّنوم الليلي عند التالميذ 

 :-دراسة مقارنة بين والية الجزائر ووالية غرداية -سنوات

بدراسة حول تأثير نظام الدوام الواحد على التغيرات اليومية  2014سنة (لعسلي)قامت 
واألسبوعية للسلوكات داخل القسم ومدة الّنوم الليلي لدى التالميذ المتمدرسين البالغين من 

ميذ لت 286تلميذ متمدرسين بوالية الجزائر و 122 سنوات بهدف المقارنة بين (10-9)العمر
 .(2014)أورد في: لعسلي، متمدرسين بوالية غرداية

لعدم تكيف  واألسبوعيبينت نتائج هذه الدراسة من خالل مقارنة المؤشر اإلجمالي اليومي 
في  Testuبأنها ال تتوافق كلها مع الدراسات التي توصل إليها  التالميذ مع الوضع المدرسي
أين توصل إلى  (Renne,2003)وتجربة  (Bourge,1997)المدرسة الفرنسية في تجربة 

ع الوضعية أن التالميذ الذين يتبعون تنظيم أسبوع أربعة أيام ونصف يتكيفون م
األسبوع مقارنة بالتالميذ الذين يدرسون أسبوع المدرسيةوتكون سلوكاتهم مستقرة خالل اليوم و 

ماشى مع النتائج المتوصل إليها على تالميذ والية الجزائر حيث تبين األربعة أيام، وهذا يت
 . (2014)أورد في: لعسلي، بأنهم أكثر تكيفا مع الوضعية المدرسية خالل اليوم واألسبوع

ولكن لم تتماشى النتائج المتوصل إليها على تالميذ والية غرداية مع ما تم التوصل إليه في 
الميذ الجنوب ال يتكيفون مع تنظيم الوقت المدرسي المطبق هذه الدراسات أين ظهر بأن ت

عليهم وهذا من خالل كمية سلوكات عدم التكيف المسجلة لديهم، وقد يرجع ذلك إلى تنظيم 
وقت مدرسي يومي وأسبوعي ال يتماشى مع العوامل الثقافية واالجتماعية والمناخية التي 

ال يحترم وتيرة التالميذ طبق في والية غرداية تسود المنطقة، أي أن نظام الدوام الواحد الم
 .(2014)أورد في: لعسلي، النفسية والبيولوجية
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تالميذ والية غرداية  أنالواليتين  تبين من خالل مقارنة متوسط مدة الّنوم الليلي بينتالميذ
دقيقة 549,64ـ متوسط مدة نومهم الليلي بـ قدر حيث ينامون أقل من تالميذ والية الجزائر

 تانمنخفض تانمد ماوه والية الجزائر،دقيقةلدى التالميذ المتمدرسين ب 588,18ـبـوقدر 
 595 ـوالتي تقدربـ 1994سنة  Testuمقارنة بمتوسط مدة النوم الليلي الذي توصل إليه 

 .(2014)أورد في: لعسلي، سنة 11-10ميذ البالغين من العمر دقيقة لدى التال

مدة النوم الليلي تتغير خالل أيام األسبوع حيث تكون  نتائج هذه الّدراسة أنّ  أظهرت كما 
وذلك بسبب  مرتفعة في األيام التي تسبق الدراسة وترتفع في عطلة آخر األسبوع المدرسي

القوى وتعويض  يحاول التالميذاستعادةلناتج عن أسبوع كامل من الدراسة حيث ا اإلرهاق
 .(2014لعسلي، )أورد في: نقص مدة النوم

  والّنوم الليلي  لالنتباهدراسة تأثير التوقيت المدرسي على التغيرات اليومية واألسبوعية
 دراسة مقارنة-سنوات  (8إلى  7)لدى تالميذ المستوى االبتدائي البالغين من العمر 

 :-بين والية بجاية ووالية أدرار

إلى معرفة مدى تأثير التوقيت المدرسي على وتيرة  2014سنة  (نوفل)لــ  هدفت هذه الدراسة
وهل  الشمال والجنوب الطفل في المدرسة الجزائرية ومعرفة ما إذا توجد فروق بين منطقتي

تلميذ في دراسة  160حيث تكونت العينة من  يتماشى التوقيت المدرسي مع وتيرة الطفل
تلميذ في دراسة  143جاية، وتكونت من تلميذ في دراسة النوم بالنسبة لوالية ب 156االنتباه و
تم استخدام اختبار شطب  .تلميذ في دراسة النوم بالنسبة لوالية أدرار بالجنوب 141االنتباه و

األرقام لتقييم درجة االنتباه واستبيان النوم لدراسة تغيرات مدة النوم الليلي)أورد في: نوفل 
2015  .) 

أداءات االنتباه لدى  الملمح اليومي في دراسة إلى أنّ بينت النتائج المتوصل إليها في هذه ال
الذي حددته الدراسات  الكالسيكي يشبه الملمحالتالميذ المتمدرسين في الشمال بوالية بجاية 
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التجريبية السابقة حيث تشهد األداءات انخفاضا في بداية الفترة الصباحية وترتفع تدريجيا أين 
نخفض من جديد في بداية الفترة المسائية ثم ترتفع بعد تعرف أقصى ارتفاع في نهايتها ثم ت

ذلك، غير أن تالميذ هذه الوالية سجلوا أقصى ارتفاع في الفترة المسائية. أما في والية أدرار 
)أورد في: نوفل، فان الملمح اليومي ألدءات االنتباه للتالميذ ال يشبه الملمح الكالسيكي

2015)  . 

ات األسبوعية في أداءات االنتباه بين تالميذ الواليتين أن النتائج المقارنة بين التغير  أظهرت
مختلفة من منطقة إلى أخرى رغم ذلك يسجل التالميذ أقل أداء يوم األحد، أي اليوم األول 
من األسبوع المدرسي، في كال المنطقتين،  ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي النقطاع عطلة 

 .(2015)أورد في: نوفل، آخر األسبوع

والية بجاية خالل أيام األسبوع حيث تعرف انخفاضا يوم  ميذات االنتباه لدى تالأداءتتغير 
ثم تعرف نفس األداءات ارتفاعا يوم االثنين  ،أي اليوم األّول في األسبوع المدرسي ،األحد

هذا الملمح ال ،و تنخفض يوم األربعاء بعد نصف يوم راحة لترتفع من جديد يوم الخميسو 
غير  Sonia Delaunayفي مدرسة  2003سنة  Testuيشبه الملمح الذي توصل إليه 

 (2015أورد في: نوفل، )J.M.Carpentierأّنهيشبه النتائج التي توصل إليها في مدرسة 

لتالميذ المتمدرسين في الجنوب بوالية أدرار انخفاضا في اليوم األول من أداءاتاتشهد 
المدرسي والذي يعود إلى التأثير السلبي لعطلة نهاية األسبوع ثّم ترتفع األداءات في األسبوع 

 2003سنة  Testuوهذا ما يتطابق مع ما توصل إليه  ،باقي األيام من األسبوع المدرسي
 .(2015)أورد في: نوفل، مع نفس الفئة العمرية Sonia Delaunayفي مدرسة 

لنوم الليلي لدى التالميذ المتمدرسين في الشمال بوالية تبين من خالل مقارنة متوسط مدة ا
بجاية والمتمدرسين بالجنوب بوالية أدرار أّن التالميذ المتمدرسين في الشمال ينامون حوالي 

، فمدة النوم الليلي لدى دقيقة لدى التالميذ المتمدرسين بالجنوب 578,43دقيقة و 604,16
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قارنة بمدتها لدى تالميذ الجنوب بوالية أدرار وذلك في تالميذ الشمال بوالية بجاية مرتفعة م
كل أيام األسبوع، كما سجلت أعلى مدة نوم في كال المنطقتين في عطلة نهاية األسبوع، 

يحاول التالميذ تدارك التعب حيث  مدة النوم الليلي أثناء أيام الدراسةتكون مرتفعة مقارنةب
بب نقص مدة النوم خالل ليالي أيام الجسمي والنفسي في عطلة نهاية األسبوع بس

 . (2015)أورد في: نوفل، الدراسة

بمتوسط مدة النوم الليلي  لكن مدة النوم الليلي جاءت منخفضة لدى تالميذ المنطقتين  مقارنة
والتي تقدر بـ  (سنوات 9-7)لدى نفس الفئة العمرية  1994سنة  Testuالذي توصل إليه 

فتالميذ  ،الّنوم الليلي تتأثر بعوامل مختلفة كاالنتماء الجغرافيأتضح أّن مدة أين  دقيقة 645
المدينة ينامون أقل من تالميذ الريف عكس ما توصلت إليه هذه الدراسة حيث تبين أن 

)أورد في: تالميذ والية بجاية )في المدينة( ينامون أكثر من تالميذ والية أدرار )في الريف(
 .(2015نوفل، 

 االبتدائي  النتباه والسلوكات داخل القسم لدى تالميذ المستوىدراسة كرونونفسية ل
 :-بين الشمال والجنوب مقارنة دراسة-سنوات (10-7)بين البالغين من العمر ما

إلى معرفة كيفية تأثير تنظيم الوقت  (2016وآخرون،)معروف لــ  تهدف هذه الدراسة
لتالميذ البالغين للالنتباه والسلوكات داخل القسم  واألسبوعيةالمدرسي على التغيرات اليومية 

. كما ترمي إلى مقارنة كيفية تأثير تنظيم الوقت على التغيرات (سنوات10-7)من العمر 
 بلالنتباه والسلوكات داخل القسم لدى تالميذ الشمال وتالميذ الجنو  واألسبوعيةاليومية 

مما سيساهم  ،ة في الجنوب والشمالبهدف جمع معطيات جديدة حول واقع الوتيرة المدرسي
في التقليل من الرسوب والعنف المدرسيين الناتجين عن عدم احترام الوتيرة المدرسية في 

بينت النتائج و  (.2018إمسعودن،  المنظومة التربوية الجزائرية بصفة عامة)أورد في:
األسبوعية لالنتباه المتوصل إليها في هذه الدراسة وجود فروق في مالمح التغيرات اليومية و 

ت المدرسي يوقتوالسلوكات داخل القسم بين تالميذ الشمال والجنوب. وتبين بأّن تنظيم ال
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يراعي وتيرة تالميذ الشمال دون تالميذ الجنوب. وتشير هذه الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر 
مع وتيرة ت المدرسي وتصميمه بشكل يتماشى يوقتفي الوتيرة المدرسية بالجنوب وتنظيم ال

واألخذ بعين االعتبار الخصائص اإلقليمية الثقافية واالجتماعية لهذه  ،تالميذ الجنوب
في الواليات  مما سيساهم في محاربة مشكل الرسوب المدرسي أو التخفيف منه ،المناطق
 (.2018إمسعودن،  )أورد في:الجنوبية

 للسلوكات داخل القسم لدى  تأثير نظام الدوام الواحد على التغيرات اليومية واألسبوعية
دراسة مقارنة بين والية تيزي وزو ووالية -( سنوات10-9التالميذ البالغين من العمر )

 :-غرداية

إلى معرفة تأثير نظام الدوام الواحد على التغيرات  لــ )معروف وآخرون( تهدف هذه الدراسة
-9اليومية واألسبوعية للسلوكات داخل القسم ومدة الّنوم الليلي لتالميذ البالغين من العمر )

كما تهدف إلى مقارنة تأثير نظام الدوام الواحد على التغيرات اليومية  ،( سنوات10
 ،لليلي لدى تالميذ الجزائر وتالميذ غردايةللسلوكات داخل القسم ومدة النوم ا واألسبوعية

إمسعودن،  وبالتالي اقتراح جداول توقيت تتماشى مع وتيرة تالميذ كال الواليتين)أورد في:
2018.) 

أّن تالميذ والية الجزائر يظهرون سلوكات االنفصال عن تبين من خالل هذه الدراسة 
وهذا ما يدل على أّنهم أكثر  ،والية غرداية مدرسية أقل من أقرانهم من تالميذالوضعية ال

الدراسي مقارنة بتالميذ والية غرداية  األسبوعتكيفا مع الحالة المدرسية خالل اليوم وخالل 
 الذين يدلون الكثير من سلوكات االنفصال عن الوضعية المدرسية)أورد في:

 (.2018إمسعودن

لوكات تتبع التطور التالي في اليوم: تكون أّن التغيرات اليومية للسأظهرت هذه الدراسة      
الربع الثاني وتنخفض بشكل معتبر في الربع الثالث لترتفع فعة في الربع األول وتتزايد في مرت
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أّن الربع األول والثاني هم اللذان يسجالن أكبر عدد وعليه يظهر  ،من جديد في الربع الرابع
الميذ يجدون صعوبات للتكيف في هاذين سلوكات االنفصال عن الحالة المدرسية وأّن الت

الربعين.وفيما يخص التغيرات األسبوعية تبين بأّنها تكون مرتفعة يوم األحد وتتزايد يوم 
هو اليوم الذي يشهد سلوكات االنفصال عن الوضعية المدرسية، وتنخفض يوم و االثنين 

 النفصال)أورد في:األربعاء بينما يكون يوم الخميس هو اليوم الذي يسجل أقل سلوكات ا
 (.2018إمسعودن، 

 دراسة كرونونفسية في المدرسة الجزائرية: 

البرنامج الوطني للبحث  إطارفي  (Testu)معروف، خلفان، دوقة، هذه الدراسة أنجز
(PNR)  حول تقييم النظام التربوي الجزائري بدراسة التوقيت المدرسي والرسوب المدرسيتضم

هذه الدراسة كل من االنتباه والنوم الليلي والنشاطات خارج المدرسة وهي تندرج ضمن 
 .(2018إمسعودن،  )أورد في:Testuـ لـالتي تعتمد على بطرية الروائز  الدراسات الوصفية

إليها حول أنماط الحياة داخل وخارج المدرسة أّن جداول التوقيت  بينت النتائج المتوصل
سنة ال تشكل العائق الوحيد  11-10البالغين من العمر المقترحة أو المفروضة على التالميذ
في المدرسة الجزائرية ياكل التربوية المالئمة فغياب اله ،لتنمية قدراتهم في المؤسسة التربوية

يساهم ف ،يولوجية والنفسيةفسالوتيرتهم  واحترامراتهم و مح بتنمية قدبل حتى في المجتمع ال يس
 )أورد في:يؤدي بهم إلى الرسوب المدرسي في عدم توازنهم النفسي مما هذا الوضع
 (.2018إمسعودن، 

النتباه لدى التالميذ اأّن الملمح اليومي ألداءات  2016سنة  (معروف وخلفان)دراسة  بينت
سنة والمتمدرسين في السنة الخامسة ابتدائي ال يشبه الملمح 11-10البالغين من العمر 

داءات في بداية الصبيحة وتشهد ارتفاع حيث تنخفض األ الكالسيكي المعترف به عالميا
وترتفع أكثر في بداية الظهيرة لتنخفض قليال في نهاية  ،طفيف في نهاية الفترة الصباحية
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انخفاضا في اليوم  تشهد فإنها سبوعية لألداءاتاليوم الدراسي، وفيما يخص التغيرات األ
نقطاع عطلة نهاية البسبب التأثير السلبي  ،أي يوم األحد ،األول من األسبوع المدرسي

. ثم األسبوع، لترتفع قليال يوم االثنين بفضل مجهودات التالميذ للتكيف مع الوضع المدرسي
 أمسية يوم الثالثاء نصف يوم راحة  ترتفع أكثر يوم األربعاء مما يدل على أهمية انقطاع

 )أورد في:داءات يوم الخميس بسبب تراكم التعب خالل األسبوع المدرسيتنخفض األو 
 .(2018إمسعودن، 

طفال ما بين داءات بظاهرة عدم التزامن الذي يتعرض له األتفسر هذه التغيرات اليومية لأل
وتواتراتهم النفسية والتأثير السلبي لعطلة نهاية  (جداول التوقيت األسبوعية)الوتيرة المدرسية 

 .(2018إمسعودن،  )أورد في:األسبوع

كما بينت نفس نتائج الدراسة أّنه تقدر متوسط مدة النوم الليلي للتالميذ البالغين من العمر 
المدة بالتي توصل  هوبمقارنة هذ ،دقيقة في كل ليلة خالل األسبوع590 ـسنة بـ10-11
أقل من المدة  يمكن القول بأّن هؤالء األطفال ينامون ،دقيقة 595 ـوالتي تقدر بـ Testuإليها

 .(2018ن، أورد في: إمسعود)المتوسطة

  دراسة كرونونفسية لالنتباه والسلوكات داخل القسم لدى تالميذ المستوى االبتدائي
 :-والجنوبدراسة مقارنة بين الشمال –( سنوات 10-7البالغين من العمر مابين )

معرفة كيفية تأثير تنظيم التوقيت المدرسي  إلى (2016لعسلي،نوفل و )لــ تهدف هذه الدراسة 
للتالميذ البالغين من العمر على التغيرات اليومية واألسبوعية لالنتباه والسلوكات داخل القسم 

اليومية . كما ترمي إلى مقارنة كيفية تأثير تنظيم الوقت على التغيرات (سنوات7-10)
والسلوكات داخل القسم لدى تالميذ الشمال وتالميذ الجنوب بهدف واألسبوعية في االنتباه 

في الجنوب  (2018إمسعودن،  )أورد في:جمع معطيات جديدة حول واقع الوتيرة المدرسية
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والشمال مما سيساهم في التقليل من الرسوب والعنف المدرسيين الناتجين عن عدم احترام 
 .(2018إمسعودن )أورد في:المدرسية في المنظومة التربوية الجزائرية بصفة عامةالوتيرة 

اتضح من خالل النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة وجود فروق في مالمح التغيرات 
اليومية واألسبوعية لالنتباه والسلوكات داخل القسم بين تالميذ الشمال والجنوب. وتشير هذه 

في الوتيرة المدرسية بالجنوب وتنظيم الوقت المدرسي عادة النظر الدراسة إلى ضرورة إ
وتصميمه بشكل يتماشى مع وتيرة تالميذ الجنوب واألخذ بعين االعتبار الخصائص 
اإلقليمية، الثقافية واالجتماعية لهذه المناطق، األمر الذي قد يساعد في محاربة مشكل 

 .(2018إمسعودن،  )أورد في:الرسوب المدرسي فيها أو التخفيف منه

  دراسة تأثير التوقيت المدرسي في كل من االنتباه ومدة النوم الليلي عند تالميذ
 :–دراسة مقارنة بين الخاص والعام –المدرسة االبتدائية 

اءات االنتباه التغيرات اليومية واألسبوعية ألد مقارنة (2017،وعلي)لــ  تناولت هذه الدراسة
أقرانهم من تالميذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسين حسب النظام العام و  بينوالّنوم الليلي 

هذه الدراسة  ت. تمجزائريةفي المدرسة ال (سنة11-10)الخاص البالغين من العمر النظام 
منها تنتمي للنظام  03منها تنتمي للنظام العام و 04مدارس بوالية تيزي وزو حيث  07في 

وتم تطبيق روائز شطب األرقام لدراسة تلميذ. 196 اإلجمالية منالعينة  وقد تكونت الخاص،
واللذان تم تكييفهما في  Testuبينما طبق استبيان النوم لــ التغيرات اليومية واألسبوعية لالنتباه

 (.2017)أورد في: وعلي، 2008سنة  (معروف)البيئة الجزائرية من قبل 

أداءات  في التغيرات اليومية ه على مستوىأنّ بينت النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة 
وهذا ما يدل  ،كالسيكيالملمح الاالنتباه لدى التالميذ المتمدرسين حسب النظام العام تتبع 

على تكيف هؤالء التالميذ مع التوقيت المدرسي خالل اليوم عكس تالميذ النظام 
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تالميذ النظام الخاص أكثر  أظهرت النتائج أنبينما على مستوىالتغيرات األسبوعية .الخاص
 (.2017)أورد في: وعلي، نظام العامتكيفا مع الحالة المدرسية مقارنة بتالميذ ال

أّن متوسط مدة الّنوم الليلي عند التالميذ المتمدرسين في  الدراسة كما تبين من خالل نتائج
ة بالتي توصل منخفضة مقارن ورغم وجود تغيرات وفروق بينهما إال أنها تبقى كال النظامين

 وقيت المدرسيوعليه مهما كان نوع الت .2008سنة  (معروف)و 1994سنة  Testuإليها 
لطفل لدىا مدة الّنوم الليلي احترامدم /نوم(وعيقظة)اضطراب وتيرة  الحظالمطبق فإّنه ي

 (.2017في النظامين )أورد في: وعلي،  المتمدرس

  دراسة الوتيرة المدرسية: االنتباه، مدة النوم الليلي والسلوك داخل القسم لدى تالميذ
 :-دراسة مقارنة بين واليتي تيزي وزو وتمنراست -السنة الخامسة ابتدائي 

( إلى المقارنة بين المناطق الشمالية والجنوبية فيما 2018،إمسعودندراسة لــ )تهدف هذه ال
سبوعي ألداءات االنتباه والسلوك داخل القسم بين تالميذ المدرسة يخص الملمح اليومي واأل

المقارنة بين تغيرات مدة النوم الليلي خالل  إضافةإلىاالبتدائية بواليتي تيزي وزو وتمنراست، 
األسبوع حيث طبقت روائز شطباألرقام لدراسة التغيرات اليومية واألسبوعية بينما طبق 

نوم الليلي وشبكة المالحظة في دراسة السلوك داخل القسم استبيان النوم لدراسة مدة ال
وتكونت  2008سنة  (معروف)والتي تم تكييفها في البيئة الجزائرية من قبل   Testuللباحث 

 (.2018)أورد في: إمسعودن، تلميذ 399من  نةاإلجماليةالعي

التالميذ المتمدرسين في بينت النتائج المتحصل عليها أن األداءات اليومية لالنتباه لدى 
السنة الخامسة ابتدائي بوالية تيزي وزو ال تتغير حسب النمط الكالسيكي المعترف به عالميا 
عكس األداءات اليومية لالنتباه لدى التالميذ المتمدرسين في والية تمنراست. كما ظهر من 

تين وجود فروق قليلة في خالل مقارنة التغيرات األسبوعية ألداءات االنتباه بين تالميذ الوالي
 (.2018)أورد في: إمسعودن، الملمح األسبوعي
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وتبين أن مدة النوم الليلي تكون مرتفعة قبل أيام الراحة ومنخفضة قبل أيام الدراسة، فتالميذ 
والية تيزي وزو لديهم مدة نوم ليلي أكبر من تالميذ والية تمنراست وذلك في كل أيام 

ارن المؤشر اإلجمالي اليومي واألسبوعي لعدم التكيف مع األسبوع، واتضح من خالل مق
الوضع المدرسي أن تالميذ والية تمنراست يتكيفون مع الحالة المدرسية خالل اليوم وخالل 
األسبوع المدرسي مقارنة بتالميذ والية تيزي وزو الذين يجدون صعوبة للتكيف مع الوضع 

 (.2018إمسعودن، )أورد في: المدرسي خالل اليوم وخالل األسبوع

أشارت النتائج عموما إلى أهمية تأثير العوامل المناخية والثقافية االجتماعية على الوتيرة 
 (.2018المدرسية للتلميذ الجزائري )أورد في: إمسعودن، 

 

 :خالصة القسم األول -

إذن يمكن أن نقول كخالصة أن حياة الكائنات الحية كلها تواترات، وتتميز الوظائف 
البيولوجية لإلنسان بخاصية الدوران في مجال زمني محدد بنهايتين يفصل بين الذروة والفراغ 

ساعة في  24لظاهرة فسيولوجية معينة، والدورة األكثر شيوعا أو وضوحا هي التي مقدارها 
، كوتيرة الحرارة (Nycthémère)ـنهار( أو الـ/تتناسب مع تناوب )ليلسلم الزمن، أي 

ويبدو أن األمر كذلك بالنسبة للنشاط النفسي، أي  .نوم مثال/المركزية للجسم أو وتيرة يقظة
أنه متواتر في الزمن، فالفرد ليس بإمكانه أن يفعل ما يريد في أي وقت يريد حيث كما أنه 

 هناك أوقات خصبة هناك أيضا أوقات عقيمة لألداء. 
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 القسم الثاني: االنتباه والنشاطات خارج المدرسة.
 :االنتباه-

عملية حيوية تكمن أهميتها في كونها أحد المتطلبات الرئيسية للعديد من  يعد االنتباه      
التفكير والتعلم، فبدون هذه العملية ربما ال يكون إدراك  ،التذكر ،العمليات العقلية كاإلدراك

الفرد لما يدور حوله واضحا وجليا، قد يواجه صعوبة في عملية التذكر مما ينتج عنه الوقوع 
أورد في: )في العديد من األخطاء سواًءا على صعيد عملية التفكير أو أداء السلوك وتنفيذه

 .(2008الزغلول، و  الزغلول
سفة اليونان القدماء بموضوع االنتباه واعتبروه تركيز العقل أو عضو الح  في اهتم الفال

عقل في الفكر ويؤكد ويولي أرسطو أهمية لعنصر االنتباه على اعتباره تركيز ال ،شيء معين
فديكارت أولى أهمية بالغة لموضوع أعضاء  ،رة بعد ذلكثم تطورت النظ ،أهمية الحوا 

التحصيل المعرفي. وأكد "هربرت سبنسر" و"جون لوك" و"بركلي"  الح  وعمليات االنتباه في
لكن رغم االهتمام الذي أواله الفالسفة لموضوع اإلحسا   ،دور عملية االنتباه في التعليم

تفسيرات تخضع لمناهج البحث  عطواهم لم يواالنتباه في عمليات التكوين المعرفي إال أن
 . (2008الزغلول، و  الزغلولأورد في: )العلمي الموضوعية

ويعد "وليام جيم " من أوائل علماء النف  في العصر الحديث الذين اهتموا بدراسة عملية 
االنتباه بطريقة موضوعية على اعتبار أنها إحدى الظواهر النفسية الهامة في السلوك 
اإلنساني، وينظر إلى االنتباه على أنه عملية تركيز الوعي أو الشعور على اإلحساسات 

لناتجة بفعل المثيرات الخارجية أو تلك الصادرة من داخل الفرد. وأكد على سعة االنتباه ا
المحدودة حيث ال يمكن للفرد أن يوزع انتباهه إلى أكثر من مثير واحد إال في كون أحدهما 

 .(2008الزغلول، و  الزغلولأورد في: )مألوفا أو اعتياديا بالنسبة له
ما يخلط مع مصطلحات التركيز واليقظة واالهتمام ألنه إذا كان مصطلح االنتباهعادة 

االنتباه إما هو فعل التركيز  يتضمن معاني مختلفة والقوامي  عادة تعطي تعريفين متباعدين:
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(S’appliquer)  ما هو إشارة استجابة اهتمام. فنقول عن  أوويكون مرادف بذلك لليقظة، وا 
نهتم فقط بالميزة و  .يريد إبداء اهتمامهعندما  ومهتمالشخص أنه منتبه عندما يركز، 

في علم النف  أال  مختلف دراسة االنتباهية للشخص وهو االهتمام الذي يقودنا إلى ميدان
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:وهي الدافعية

بمختلف  نعتيتباه المطبق في وضعيات مختلفة. و مصطلح االن علم النف في  يستعمل
ويجب أن نضيف أن النشاطات التي يتدخل فيها  ،الصفات للتمييز بين أشكاله المختلفة
ونجدها في أوقات مختلفة وفي مختلف مستويات التنظيم االنتباه يمكن أن تكون عديدة جدا 

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:أو النشاط النفسي
فنستعمل إذن مصطلح "المعالجات النفسية  واالستجاباتيعمل االنتباه على مستوى اإلدراك 

نتباه في إدراك محيطهم أو نوع من اال. ويستعمل األطفال الرضع هذا ال"الحركية واإلدراكية
يجاد نغمة أو لحن في مقطع ر أو للراشد يتمثل ذلك مثال في إبوبالنسبة للطفل األك ،وسطهم
األنواع غناء نوع من الطيور من بين  ،عض الحروف الموسيقية في لحن معينب ،موسيقي
. وهذا يمكن أن يكون عينةصباغة في لوحة م ،لون ،التعرف على شخصأو كذلك  األخرى

ما تدركه حاسة السمع أو الحوا  الثالثة ما هو مدرك بواسطة الرؤية عكذلك في تفضيل 
األخرى. ولكن أيضا اختيار استجابة مناسبة حسب ما تمليه الوضعية أو الهدف الذي نريده. 

في حين توضع  ،أكثر إدراكا وأكثر تحليال ،يركز عليها االنتباه تكون واضحة فالعناصر التي
لب العناصر األولى التي سيركز المستوى الثانوي أو في الظالم. وتتطالعناصر األخرى في 

)أورد عليها االنتباه بعضا من الوقت لتحليلها عك  االستجابات اآللية التي تكون بدون انتباه
 .(Boujon & Quaireau, 1997في:

يكمن ذلك في كذلك على مستوى وظائفنا الذهنية أو الفكرية والمعرفية. و ويعمل االنتباه 
الفكرية كحل عملية جمع بأرقام  عملياتلول في التفكيرأولوية زمنية  ،إعطاء أوامر األهمية

والتخزين  الحفظ ،الجمع كبيرة يتطلب أن نستعمل في آن واحد ولكن في أوقات مختلفة
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 .م تحديده لتفادي الوقوع في الخطأوهذا ضمن نظام محدد أو يت ،الوسطيةللنتائج الجزئية أو 
ان القراءة التي نستعمل فيها االنتباه تتطلب لي  فقط تشفير كلمات ف ،وعلى نف  المنوال

النص ولكن أيضا معرفة القيام بتوقف من وقت آلخر لتحليل األفكار التي تتضمنها الجمل 
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:القراءة بدون فهمالمقروءة واستيعابها لتفادي 

تصرف الباحثين في علم النف  باإلحاطة موضوعيا وتسمح الوسائل التقنية الموضوعة تحت 
أو التعلم التي تتأثر  ذاكرةال ،اه عن طريق إدارة نشاطات اإلدراكبمختلف أشكال االنتب

. وتستعمل وتقي  الدراسات المخبرية مختلف هذه األشكال أو مختلف أنواع باالنتباه
 (. Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:االنتباه

 :االنتباهأنواع  -
 االنتباه المشترك: 

بذلك  Butterworth واهتمالرضيع ب   االنتباه المشترك في البحوث المتعلقةيدر       
. ويستعمل هذا الباحث جهاز التسجيل األتي: وضع مرايا على األربعة جدران بشكل خاص

والتي تسمح بفضل عدسات كاميرا  عاك هي مرآة بدون  ن هذه المراياملقاعة معينة وواحدة 
وضعت من ورائها بتصوير من كل الزوايا تغيرات اتجاه الرؤية ألم وابنها الجالسين في وسط 

أن الرضيع كان بإمكانه توجيه نظره القاعة وجها لوجه. والحظ الباحث بفضل هذا التجهيز 
وأطلق على هذا  ،عمره ءا من العام األول منباتجاه يستجيب إلى انتقال رؤية أمه وهذا ابتد

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:النوع من االنتباه اسم االنتباه المشترك
فلقد  ،كل كامل كما كان يعتقد في السابقفاألطفال الرضع ليسوا بمتركزين حول األنا بش

في تتبع الرؤية لدى ابنته في سن الشهرين من هذا السلوك  Jean Piagetوصف 
 .(Boujon & Quaireau, 1997في:)أورد عمرها

بإشراك  1980سنة  Cochranو Butterworthفي أول دراسة حول االنتباه المشترك قام 
لدراسة تنحية أربعة أطفال من هذه اوقد تم  ،أم وأطفالهم البالغين حوالي سنة من العمر 17
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نف  وهذا ما يقودنا إلى احتمال أن األطفال ال يملكون كلهم  ،بسبب عدم إبدائهم للتعاون
فحوالي طفل من بين أربعة أطفال لديه صعوبات في االنتباه  ،تركيز انتباههمالقدرات في 

االستجابات التي أظهرها ن امن العمر. ويقسم أو يرتب الباحث المشترك في السنة األولى
االستجابات  الت الفيديو:تحليل تسجياألطفال الرضع إلى ثالثة فئات وذلك حسب 

انت األكثر تسجيال حيث والتي كعندما ينظر الرضيع في نف  اتجاه نظر األم  ،الصحيحة
عندما ينظر  ،تسجيالت الفيديو. غياب االستجابةمن الوقت اإلجمالي ل %68 تمثل نسبة

ر توجيه النظ فياألخطاء  من الحاالت. وأخيرا %27 نسبة الرضيع إلى السماء والتي تمثل
فقط من وقت التسجيل والتي يمكن أن نميزها مثال عندما ينظر  %5التي مثلت نسبة 

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:الرضيع إلى الجهة المعاكسة التجاه نظر األم
دراساتهم على عدد أكبر من  Groverو  Butterworthتابع  1989وفي دراسة ثانية سنة 

وبينت النتائج أن . (شهرا18و12أشهر و6) بينمااألطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم 
ال يدركون في انتباههم المشترك إال األشياء الموجودة داخل الحقل  (أشهر6)الرضع في سن 

ن انتباه الرؤية المحيطي أو االيكولوجي. افهم يظهرون حسب الباحث ،اإلدراكي الخاص بهم
يبدأ الرضع في مالحظة األم عندما تدير الرأ  بحيث يقومون  (شهرا12)بينما في سن 

ولكن لي  بإمكانهم بعد توجيه انتباههم نحو  ،بالرأ  والعينين في نف  االتجاه ةبحركة سريع
بانتباه الرؤية الهندسي  في هذه الحالةمر ويتعلق األ ،األشياء الموضوعة خلفهم

(Attention visuelle géométrique) يستدير الرضع نحو  (شهرا18). وفي سن
 & Boujon)أورد في:األشياء الموضوعة خلفهم محفزين بواسطة حركات العينين لألم

Quaireau, 1997 .) 
 االنتباه المستمر في المدة: 

يؤدي إلى حالة من التعب ال يمكن لالنتباه أن يكون مثبتا أو مستمرا بال نهاية دون أن       
على شكل انخفاض في فعالية النشاط. وأدى هذا االستنتاج إلى بناء اختبارات  والتي تظهر
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الل مدة النشاط. ويتم في أغلب األحيان خلط هذا النوع من االنتباه تقي  هذا االنخفاض خ
 & Boujon)أورد في:قظةن تغيراته تتقارب مع التغيرات اليومية لمستوى اليمع اليقظة أل

Quaireau, 1997) . 
يتميز االنتباه المستمر بحالة من التحضير للبحث واالستجابة لبعض التغيرات في المحيط 

هو يؤدي إلى  ،. وبعبارة أخرى(Mackworth,1958)التي تظهر في فترات زمنية عشوائية 
عند القيام بمهمة غالبا  عندما يكون المجهود المستمر مطلوبا السلوكياتانخفاض في فعالية 

دراكية ما الذي  (اإلشارة)كالتعرف من وقت آلخر على صوت أو صورة  ،تكون جد عادية وا 
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:(الضوضاء)يختلف عن كل العناصر األخرى 

 Rosvoldويقا  عادة االنتباه المستمر بواسطة ثالثة اختبارات: مهمة األداء المستمر لـ 
بدون أن نتكلم عن اختبارات  Bakanواختبار األعداد لـ  Mackworthـ جهاز الساعة ل

 ارات تحت تسمية "اختبارات الشطب"وصنفت هذه االختبالتي تستعمل كثيرا.  (القلم-الورقة)
مئات  مجوعة من هذا النوع من االختبارات على صورة معينة ضمن يجب البحث فيحيث 

يجاد االختالفات بين هاتين  أو من الصور المختلفة المقارنة بين سلسلتين من الرموز وا 
إيجاد سبعة اختالفات بين  فيها طلبيالتي مثل األلعاب الموجودة بالمجالت  السلسلتين

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:رسمين متشابهين
 على ئقفي اختبار األداء المستمر بالبحث عن طريق الرؤية لمرتين عشرة دقايتعلق األمر و 

في اختبار حرف لكل سلسلة.  600في سلسلتين مكونتين من  (AX)ثم الزوج  (X)الحرف 
بسماع سلسلة متكونة من فردية متتابعة  عداداألعداد يجب إيجاد كل الترنيمات لثالثة أ

 . (Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:دقيقة 80رقم خالل  4800
تنقل في مدة دورة كاملة  100الذي توجد في مركزه إبرة تقوم بـ وأخيرا اختبار جهاز الساعة 

ويدوم  ،كما لو أنها تقفز ومن حين آلخر تنتقل هذه اإلبرة بمرتين أكبر من التنقالت األخرى
 & Boujon)أورد في:قفزة 48تنقل منها  7152 اإلبرة بـمدة ساعتين ومنه تقوم االختبار ل
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Quaireau, 1997)وبين . Mackworth عن  صاحب هذه التجربة أن فعالية الكشف
ثم  ،تثبيت االنتباه على جهاز الساعة القفزات تنخفض كثيرا بعد النصف ساعة األول بسبب

تجربة نهاية وقت ال إلى المستوى األقل حدا للفعالية ويستمر ذلك حتىيصل األشخاص 
ذا طلب(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:المحدد بساعتين من أشخاص  . وا 
 أنهم سوف يتلقون مكالمة هاتفيةبتجربة جديدة لمدة ساعتين مع تنبيههم بآخرين القيام 

الحظ عليهم مستوى انتباه في البداية أكثر انخفاضا من مستوى انتباه المجموعة األولى يس
الهاتفية فإن  مكالمةالهاتفية. ولكن بعد وصول ال للمكالمةارهم يمكن أن يفسره انتظوالذي 

نسبة الكشف عن القفزات ترتفع خالل النصف ساعة الموالية لتنخفض أخيرا خالل النصف 
ذاو ساعة األخير.  قمنا بعملية تناوب بين مرحلة راحة ومرحلة كشف فإن مستوى األداء  ا 

 ,Boujon & Quaireau)أورد في:فع مقارنة بالتجربتين األولتينيبقى مستقر تقريبا ومرت

1997). 
النتباه في وضعية في اايلي: يؤدي االستمرار لوقت طويل ويمكن أن تعمم هذه النتائج كم

عكر حدث خارجي ما  إذا تتسم بالهدوء التام إلى انخفاض مستقر في الفعالية. وبالموازاة
خالل وقت قصير نسبيا. وأخيرا عندما  الوضعية فإن مستوى الفعالية االبتدائي سيوجد ثانية

 ,Boujon & Quaireau)أورد في:توى الفعالية يستقرتتناوب فترات الراحة والكشف فإن مس

1997). 
 االنتباه المشتت: 

تحتوي على عديد من  (الحالة) يتم تقييم االنتباه المشتت عندما تكون الوضعية      
في آن واحد حتى المعلومات والتي ليست كلها مهمة. فيجب القيام بالعديد من العمليات 

أخذ بعين االعتبار كل عناصر الوضعية. تابة الصحيحة هي نتيجة إدراك أو تكون االستج
ة ثري ،نا إذن إلى فكرة الوضعية المعقدةواستعمال مصطلح االنتباه المشتت يحيل ب

ذات  سواءا كانت ذهنية أو ،التي يجب أن يستعمل فيها كثير من العمليات معا ،بالمعلومات
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:طبيعة إدراكية حركية
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لدراسة تأثير تشتت االنتباه تم تصور خطة تجريبية في علم النف  أطلق عليها اسم "مهمة 
ض الدقة وتأخر االستجابات لالنتباه المشتت يقوم ندية" أو "مهمة مزدوجة". ولقيا  انخفا

الباحث أوال باختبارين مختلفين مثل حل عمليات الجمع في الوهلة األولى والقول إن كان 
ثم يتم القيام بهاتين المهمتين في آن  ،خشن أو حاد في وقت ثانيالصوت الذي تم سماعه 

أي صعوبة بينما القيام باالختبارين  فان الوضعية األولى ال نواجه فيها ،واحد. بصفة عامة
يؤدي إلى انخفاض معتبر في الدقة أو إلى تأخر في االستجابات  معا أو في آن واحد

ألن االنتباه  المهمتين كلتا أو في ،سواءا في المهمة األولى أو المهمة األخرى ،الصحيحة
مرتبط بالتداخل بين  (التأخر) هذا االنخفاض في الفعالية مقسم بينهما. نقبل عامة أن

 هو نتيجة كمية المجهود المطلوب الذي يبذله فترض أن هذا االنخفاضون ،المهمتين
ويطلق غالبا على هذا المجهود مصطلح "مصادر  ،الشخص في وضعية معينة ووقت معين

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:صادر انتباهية"المعالجة" أو "م
وعند الطفل فان تالميذ السنوات األخيرة من التعليم االبتدائي يواجهون صعوبات أقل في 

وبينت نتائج الدراسات حول تطور المصادر االنتباه المشتت مقارنة بتالميذ السنوات األولى. 
أداءاتهم مرتفعة في  (سنة11-10) أطفالف ،انخفاض في التداخل مع مرور السن االنتباهية

في المهمة  (سنوات9-8)بشكل أقل من أطفال  أيضا منخفضة لكنفضلة و المهمة الم
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:الثانية

يحتاجون إلى بذل مجهود أقل في وتفسر هذه النتائج عامة على أن األطفال األكبر سنا 
لديهمالمهمة  المهمة األساسية فيؤدي ذلك إلى انخفاض أقل حدة في المهمة الثانوية. فتصبح

 هذا التفسيرنجد أيضا و األساسية آلية وهم هكذا يتركون كل انتباههم جاهز للمهمة الثانوية. 
ترتيبي لمراحل النمو لدى  إدماجللضبط أو للتنظيم أو  آليةفي دراسات حول االنتباه ك

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:الطفل
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الوحيدة من فكرت أنه قد يوجد على مستوى الدماغ  Mary Rothbart ليست الباحثة
متعلق بمؤخر الرأ  تدعى بالفص المنطقتين تنشطان عندما يحفز االنتباه. منطقة الحقة 

(Lobe occipital)، ل انتباهنا نحو معلومة نبحث عنهاوتتدخل عندما يجب أن نوجه وننق 
 لجبينياما قبل و  (Lobe frontal) لجبينيانحو الفص ومنطقة ثانية سابقة أو مقدمة 

(Préfrontal)  .التي تشكل القاعدة البيولوجية ألفعالنا اإلرادية والستمرار أو تثبيت االنتباه
فإن توجيه االنتباه والمنطقة الدماغية المتدخلة يبدأن بالعمل  (أشهر 6-5)وبمجرد بداية سن 

عند األطفال الرضع رغم وجود اختالفات من رضيع آلخر: بعض الرضع الذين يتسمون 
والبعض ببطء والبعض اآلخر  ،ةيتعودون بسرع (Bébés-observateurs)بسمة المالحظة 

 . (Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:بتغيرات كبيرة
 لدماغية السابقة أو المقدمةالتثبيت والمراقبة اإلرادية المشتركة مع المنطقة ا بالموازاة يتطورو 

إدماج ما ندركه بحواسنا على شكل إذن مع إمكانية ،باالشتراك مع اللغة أو الكالم ببطء أكبر
فإن المرور من مرحلة تطور إلى مرحلة  Pascual-Leone أشياء يمكن تسميتها. وبالنسبة

انتباهي و  ل أو تحول القدرات من نمط إراديأكثر تطورا في المكتسبات قد يفعل بواسطة انتقا
)أورد إلى نمط آلي. ونتيجة لذلك فان االنتباه في النظام الدماغي المقدم من يلعب هذا الدور

 .(Boujon & Quaireau, 1997في:
في  (سنة11-10)بين ماوهناك تفسير آخر يبدو مهما أيضا: قدرة األطفال الذين يتراوح سنهم 

السمعي بفعالية  الوسط الرؤية أوفي إدراك الوسط الخاص ب،أساسية على معلومة الكشف
وتركيز انتباههم على المطالب الخاصة لكل وضعية أو حالة تنتج من المكتسبات  ،وبسرعة

هذا ويسير  (Miller,1990)خالل تطور االستراتيجيات المستعملة من طرف االنتباه 
دد أكبر من االستراتيجيات في سياق الدراسات التي تبين أن الراشدون يستعملون ع التفسير
يجاد ماو  لتنظيم  .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:أن يتعلمونهيجب  تخزين وا 
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 االنتباه المركز أو االنتقائي: 
أي بوسط غني  ،يتعلق االنتباه المركز مثل االنتباه المشتت بالوضعية المعقدة      

فقط على جزء من المعلومات لالستجابة بشكل لكن هذه المرة الهدف هو التركيز  ،بالتفاصيل
ومنه جاء مصطلح االنتباه  ،هذا االنتباه باختيار إذن قوميالوضعية. فمناسب لمتطلبات 

كنتيجة مزدوجة  علومة المهمة. هذا االختيار لديهاالختياري بواسطة انتقال ثم تركيز على الم
انتقال االنتباه نحو يكون و  ،مهمةالغير الوسط وتجاهل األجزاء الجزء المختار من تنشيط 

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:جد سريع عليها شيء أو األشياء المركزال
 غالبة يمكن أن يكون االنتباه مثل أن أبحث في مقلمة المفاتيح على مفتاح معين يناسبو 
(Serrure) أتغاضى على توجيه ال يمكنني أن  أين طع الطريقق عند أو رد فعل ،معينة

التوجيه اإلرادي أو اآللي لالنتباه يسبق . وهذا (Klaxon) رنين منبه السيارةانتباهي نحو 
وأخذا بالمثالين  ،التركيز الجسمي لألعضاء الحسيةانتقال و  اتجاه السير نظاميا ويحول

الالزم أو أوجه نظري السابقين فسأحاول التعرف عن طريق اللم  أو الرؤية على المفتاح 
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:نحو السيارة التي ترن

نقول عن االنتباه االختياري أنه يتنقل بطريقة كامنة ومخبأ بالشكل الذي يكون فيه الباحث 
يمكن قياسه مالحظة اتجاهه مباشرة عك  انتقال الرؤية الذي في علم النف  غير قادر على 

وفي حالة  .(Saccade oculaire) الرؤيةعن طريق تقطعات  بواسطة حركة الرأ  أو
 ليمنىالسمع المتقطع عندما نطلب من شخص انتقاء المعلومات التي تصل إلى األذن ا

سيوجه المعلومات التي تصل إلى األذن اليسرى علما أن المعلومتين مختلفتان فانه وتجاهل 
حيث أن انتقاء  يجعل من أذنه اليسرى صماء حينها لكن ذلك ال ،انتباهه إلى األذن اليمنى

ذن اليمنى لن يكون نتيجة لتغيرات فسيولوجية للمستقبالت ات على مستوى األالمعلوم
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:السمعية ولكن بسبب توجيه االنتباه
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يتدخل االنتباه االنتقائي في حاالت أو وضعيات عديدة: عندما يتعلق األمر بادراك عنصر 
التي ليست لها أهمية في الوسط الخاص شيء واحد وتجاهل العناصر األخرى واحد أو 
باختيار كيفية حسية السمعي. ويمكن أيضا لالنتباه االنتقائي أن يتعلق  الوسط بالرؤية أو

(Modalité sensorielle) حدد طبيعيا مكان يوهكذا يمكن أن  ،على حساب كيفيات أخرى
الحاجة إلى دون شخص ما في اجتماع لعدد هائل من األشخاص عن طريق نبرة صوته 

التعرف عليه عن طريق النظر إلى مظهره الجسدي ألننا يمكن أن نميز صوته عن باقي 
 . (Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:األصوات

اإلستراتيجية األكثر مناسبة هو في عالقة مع اختيار أو استعمال  االنتباه االنتقائي إذن
 (. Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:للوضعية
االنتباه التلقائي والذي ال يبذل الفرد في تصنيف االنتباه إلى أنه هناك  (المليجي)أشار       

جهدا في سبيله واالنتباه اإلرادي، واالنتباه القسري مثل االنتباه إلى ضوضاء مرتفعة أو ضوء 
لتحقيق هدف فجائي كالبرق مثال. وما يهمنا هو االنتباه اإلرادي، أي الذي يستلزم بذل الجهد 

ما، والجهد المبذول ينجم عن محاولة الفرد التغلب على الملل أو شرود الذهن ويتوقف على 
 :(2004 حلمي المليجي،أورد في: )هذا الجهد أمرين

  شدة الدافع إلى االنتباه 
 وضوح الهدف من االنتباه. 

 :العوامل المؤثرة في االنتباه -
تمثل القسم ، وياالنتباه إلى قسمين يتفاعالن كل منهما معانقسم العوامل المؤثرة في ت      

)أورد في: األول في العوامل الخارجية التي تتصل بخصائص المنبه الموضوعية وهي
 :، بدون سنة(سعدات
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  ،شدة المنبه: تجذب شدة منبه ما االنتباه إليه دون غيره من المنبهات األقل شدة
الروائح النفاذة أجذب لالنتباه من األضواء الخافتة فاألضواء الزاهية واألصوات العالية و 
 .، بدون سنة()أورد في: سعداتواألصوات الضعيفة، والروائح المعتدلة

  الجدة أو الحداثة: تجتذب المنبهات المتحركة انتباه اإلنسان، فمن المعروف أن
اإلعالنات الكهربية المتحركة أجذب لالنتباه من اإلعالنات الثابتة، وكذلك الحركة 

، بدون )أورد في: سعدات تجذب االنتباهالمفاجئة أو السريعة لطفل أو شخص أو حيوان 
 .سنة(

 لدراسات إلى أن القارئ العادي أكثر ميال إلى االنتباه إلى موضع المنبه: تشير بعض ا
النصف األعلى من صفحات الجريدة التي يقرؤها منه إلى االنتباه إلى النصف األسفل، 
وأن الصفحتين األولى واألخيرة أجذب لالنتباه من الصفحات الداخلية، وقد استفاد من 

ناتهم بارزة في هذه المواضع دون اإلعالنات فجعلوا إعال ن فيمتخصصو الهذه النتائج 
غيرها. وكذلك تبين أن أحسن موضع للمنبه إلثارة االنتباه أن يكون موجود أمام العينين 
مباشرة، فاإلعالنات التجارية الموجودة على جانبي الطريق في مستوى البصر أكثر إثارة 

)أورد على األرضلالنتباه من اإلعالنات المرتفعة جدا عن مستوى البصر، أو المكتوبة 
 .، بدون سنة(في: سعدات

 :تتأثر درجة االنتباه بحجم المنبه، فاألشياء أكبر حجما أكثر إثارة لالنتباهمن  حجم المنبه
األشياء الصغيرة في حجمها كما هو الحال في اإلعالنات الكبيرة، والكلماتالمكتوبة 

 )أورد في: سعداتبحروف كبيرة أكثر إثارة لالنتباه من الكلمات المكتوبة بحروف صغيرة
 .بدون سنة(

  :يختلف انتباهنا باختالف طبيعة المنبه، ويقصد بطبيعة المنبه نوعيته طبيعة المنبه
وكيفيته، أي هل هو منبه بصري أو سمعي أو شمي مثال ؟ وهل المنبه البصري صورة 
إنسان أو حيوان أو جماد ؟ وهل المنبه السمعي قصة ؟ أو غناء، أو قطعة موسيقية ؟ 
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جال أن الصورة أكثر إثارة لالنتباه من ولقد تبين من الدراسات التي أجريت في هذا الم
 .، بدون سنة()أورد في: سعداتكالم النثر

  تغير المنبه: المنبه المتغير أكثر لفتا لالنتباه من المنبه الذي يظل على حالة واحدة أو
على سرعة واحدة، فمثال تغير إيقاع صوت المحاضر يساعد على انتباه الجمهور، وكلما 

د أثره، فنحن ال نشعر بدقات الساعة في حجرة المكتب، لكنها تجذب كان التغير فجائيا زا
انتباهنا إذا توقفت فجأة، والراديو بانطفائه أو ارتفاع صوته، وأسلوب المخاطبة في 

 .، بدون سنة()أورد في: سعداتالمحاضرة أو اإلعالنات
  اختالفا كبيرا عما التباين أو التضاد: يؤثر التباين أو التضاد في الفرد، فكل شيء يختلف

يوجد في محيطه من األرجح أن يجذب االنتباه إليه، فنقطة حمراء تبرز في مجال 
باهنا إذا كانت وسط نقطة سوداء، كذلك وجود امرأة بين عدد من الرجال، وقد فطن انت

رجال اإلعالن إلى هذه الحقيقة، فاختصروا تفاصيل اإلعالن وزحمتها إلى عدد قليل من 
 .، بدون سنة()أورد في: سعداتاأللوان الزاهيةالخطوط ذات 

  إعادة العرض: تؤدي إعادة عرض المنبه إلى إثارة االنتباه لدى الفرد، ولذلك فان تكرار
اإلعالن التجاري عدة مرات في اليوم يؤدي إلى انتباه النا  إليه، وتكرار اإلعالن على 

غير أن التكرار الكثير قد يؤدي  مسافات مختلفة في الطريق يثير انتباه سائقي السيارات،
إلى الملل. ولذلك يلجأ المتخصصون في ميدان اإلعالن إلى تكرار الفكرة في إطار 

من هذه العوامل الخارجية مختلف لتجنب الملل. ويستطيع المعلم الماهر أن يستفيد 
اإلثارة  الستثارة انتباه تالميذه، وتركيزه وتوجيهه نحو أهداف التعلم المنشودة بشكل يحقق

 .، بدون سنة()أورد في: سعداتوالمتعة والفائدة
، فمن أهم هذه وتوجد عوامل داخلية تهيئ الفرد لالنتباه إلى موضوعات خاصة دون غيرها

 :، بدون سنة()أورد في: سعداتالعوامل الداخلية المثيرة لالنتباه هي
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 :تلعب دوافع اإلنسان وحاجاته ورغباته المختلفة أهمية كبيرة في توجيه انتباهه إلى  الدوافع
األشياء والمواقف واألحداث المالئمة إلشباعها، فالجائع في طريق عام يكون أكثر انتباها 
إلى الفتات المطاعم وروائح األطعمة، والعطشان أكثر انتباها إلى الماء والمشروبات 

ظمأه، واألم التي تحتاج إلى شراء مالب  لطفلها تكون أكثر انتباها األخرى التي تروي 
إلى اإلعالنات الخاصة بمالب  األطفال، والشخص العاطل الذي يحتاج إلى عمل يكون 

 .، بدون سنة()أورد في: سعداتأكثر انتباها إلى إعالنات الوظائف الخالية
 لى سبيل المثال إذا كان الفرد يريد في الفرد، فع ة: يؤثر التهيؤالتهيؤ أو الوجهة الذهني

كتابا محددا فسيكون أول شيء يثير انتباهه عند دخول المكتبة، كذلك نرى الطالب المجد 
حساسا لالتصاالت والمناقشة، والطبيب حساسا لسماع رنين جر  الهاتف ليال. واألم 

ساسية لكل النائمة إلى جوار طفلها قد ال يوقظها صوت الرعد، لكنها تكون شديدة الح
ور التي تؤثر التي تؤثر في التهيؤ أو حركة أو صوت يصدر عن الطفل. ومن األم

الوجهة الذهنية مستوى الحفز واالستثارة الداخلية، حيث ال بد من توفر مستوى من الحفز 
أو االستثارة الحافزة التي تحرك طاقة الفرد لكي يتم جذب االنتباه لمنبه معين، ويرتبط 

باه ارتباطا منحنيا بمعنى ينخفض االنتباه إذا انخفض الحفز ويزداد بزيادته. الحفز باالنت
ويرتبط التهيؤ كذلك باالهتمامات والميول، فتعد اهتمامات األفراد وميولهم ودوافعهم 

، فانتباه الشخص لبعض الموضوعات في البيئة وقيمهم من أهم العوامل الداخلية لالنتباه
ي تحدث حوله أنما تتحدد من خالل اهتمامه ودوافعه وقيمه المحيطة به أو األحداث الت

وعلى هذا فان الشاعر الذي يهتم بمصطلحات الشعر ستختلف الجوانب التي تلفت 
انتباهه في تسجيلها عن تلك التي يهتم بها عالم اللغة الذي يهتم بطبقات الصوت 

قة الحيوانات، األول وأساليب النطق، فمثال عالم نبات وجيولوجي وسيكولوجي زاروا حدي
ما قد يلفت نظره غالبا وبوجه خاص الزهور والنباتات، وأما الثاني فينتبه بوجه خاص إلى 

يوجد بالحديقة من أحجار وصخور، وأما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات داخل األقفاص 
 .، بدون سنة()أورد في: سعداتوسلوك من يتفرجون عليها خارج األقفاص
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واالنتباه بالراحة والتعب، فيؤدي التعب إلى نفاذ الطاقة الجسمية والعصبية ويرتبط التيقظ 
وضعف القدرة على تركيز االنتباه، فالطفل الذي لم ينل حظا وافرا من النوم، أو أنهكه نشاط 

كثير من التالميذ من  ويشكو. بدني أو ذهني متواصل يكون أقل انتباها داخل حجرة الدر 
المذاكرة، وأنه كان العامل الرئيسي في تخلفهم وتعثرهم مرة بعد أخرى،  تشتيت انتباههم أثناء

 :، بدون سنة()أورد في: سعداتويرجع هذا إلى عدة عوامل تؤدي إلى تشتيت االنتباه وهي
  العوامل النفسية: يرجع تشتيت االنتباه إلى عوامل نفسية كعدم ميل الطالب إلى المادة

نشغال فكره وغرامه الشديد بأمور أخرى رياضية أو وبالتالي عدم اهتمامه بها، أو ا
في التأمل الذاتي واجترار المتاعب واآلالم، أو أنه يشكو  إسرافهاجتماعية أو عائلية، أو 

ألمر ما من مشاعر أليمة بالنقص أو الذنب أو القلق أو االضطهاد، وهنا يجب التمييز 
أو موضوع معين، وبين الشرود العام مهما بين شرود في الذهن حيال مادة دراسية معينة 

اختلف موضوع االنتباه، ذلك أن الشرود االضطراري الموصول كثيرا ما يأتي نتيجة 
تسيطر على الفرد، وتفرض نفسها عليه فرضا، فال يستطيع أن يتخلص  وسواسيهألفكار 

النا   منها باإلرادة أو ببذل الجهد مهما حاول، كأن تستحوذ عليه فكرة فحواها أن
شرود تضطهده أو أنه مصاب بمرض معين أو أنه مذنب آثم. وفي هذه الحالة يكون 

الذهن عرضا الضطراب نفسي ويكون عالجه على يد طبيب نفسي، أما بذل الجهد 
للخالص من هذا العرض فال يجدي شيئا ألنه يجعل الفرد يركز على الجهد ال على 

 .، بدون سنة(أورد في: سعدات)العمل، وفي هذا ما يصرفه عن العمل نفسه
  العوامل الجسدية: قد يرجع شرود الذهن إلى التعب واإلرهاق الجسمي وعدم النوم بقدر

كاف أو عدم االنتظام في وجبات الطعام أو سوء التغذية أو اضطراب إفرازات الغدد 
الصماء، إن هذه العوامل من شأنها أن تنقص حيوية الفرد وأن تضعف قدرته على 

ومة بما شتت انتباهه، وقد لوحظ أن اضطراب الجهازين الهضمي والتنفسي مسؤول المقا
كثير من حاالت الشرود لدى األطفال، فقد أدى عالج هذه بوجه خاص عن 
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االضطرابات كاستئصال لوزتين ملتهبتين أو تطهير األمعاء من الديدان إلى تحسن 
 .سنة(، بدون )أورد في: سعداتملحوظ في قدرتهم على التركيز

  العوامل العقلية: تتمثل العوامل العقلية في صعوبة الموضوع، وعدم االستعداد وعدم إتقان
المتطلبات األساسية للموضوع المطروح أو المهمة المستهدفة، أو غموض األفكار 

 .، بدون سنة()أورد في: سعدات وتشابكها
  العوامل االجتماعية: قد يرجع شرود االنتباه إلى عوامل اجتماعية كالمشكالت غير

المحسوسة، أو نزاع مستمر بين الوالدين، أو عسر يجده الفرد في عالقاته االجتماعية أو 
صعوبات مالية، أو متاعب عائلية مختلفة. مما يجعل الفرد يلتجئ إلى أحالم اليقظة يجد 

ويالحظ أن األثر النفسي لهذه العوامل االجتماعية واقع المؤلم، فيها مهربا من هذا ال
يختلف باختالف قدرة النا  على االحتمال والصمود، فمنهم من يكون أثرها فيهم كأثر 
الكوارث والصدمات العنيفة، ومنهم من يستطيع الصمود لهذه اآلثار وتخطيها بسهولة 

 .، بدون سنة()أورد في: سعداتكأن شيئا لم يكن
أن أمهات األطفال الذين يعانون من نقص  1972سنة  (السي)و (باتل)أظهرت دراسات 

في االنتباه ال يظهرون أيا من عالمات الحب والعاطفة ألبنائهم وتمتاز معاملتهم لهم بالقسوة 
ويتعرض األبناء للعقاب دائما. ولكن في نفت األولى أظهرت أن هذا السلوك الصارم من قبل 

فعل طبيعي لسلوك أبنائهم الشاذ. وقد ثبت أن األطفال الذين يجدون الدعم  األمهات هو رد
يقومون بالتعاون مع المدرسة والطبيب المعالج يمكن لهم التحسن والحب من الوالدين والذين 

 .، بدون سنة()أورد في: سعداتبدرجة كبيرة، كما يمكنهم التكيف مع حياتهم اليومية
بدراسة استهدفت العالقة بين األسلوب في المعاملة الوالدية  (1993قام )باركلي وآخرون،

صابة الطفل باضطراب االنتباه. وقد أوضحت نتائج دراساتهم أن أساليب المعاملة الوالدية  وا 
الخاطئة التي يشعر منها الطفل باإلهمال والرفض من قبل والديه تؤدي إلى إصابته 

بدراسة كان هدفها التعرف على  (1994،كايالن وآخرون)النتباه، كذلك قام باضطراب ا
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صابة أبنائهم باضطراب االنتباه، وقد طبيعة العالقة بين الحرمان العاطفي من الوالدين  وا 
تكونت عينة دراستهم من أطفال يعيشون في مؤسسات إيداع نتيجة تصدع أسرهم، وأطفال 

النتباه يرتفع لدى يعيشون في بيئة طبيعية مع أسرهم، ولقد أظهرت النتائج أن اضطراب ا
األطفال المودعين مقارنة باألطفال الذين يعيشون مع أسرهم مما يدل على أن الحرمان 

)أورد في: العاطفي من الوالدين الذي ينجم عن التفكك األسري يؤدي إلى اضطراب االنتباه
 .، بدون سنة(سعدات

التلميذ، ومن هذه العوامل عدم  : تؤثر العوامل الفيزيقية في انتباه(البيئية)العوامل الفيزيقية 
كفاية اإلضاءة أو سوء توزيعها بحيث تحدث عدم الرؤية الواضحة، ومنها سوء التهوية 

درجة الحرارة والرطوبة، ومنها الضوضاء، وسوء معاملة اآلخرين للفرد، والفوضى   عوارتفا
فيه الفردوسوء  وعدم االنتظار، وتعقيدات الموقف وتشابك عناصره، ونوع العمل الذي ينهمك

 .، بدون سنة()أورد في: سعداتالمنبه بالموضوع وعدم انتمائه
  اإلفراط في استخدام التكنولوجيات الحديثة: وهي أحد أهم العوامل ذات التأثير في تشتت

إلى بحث تأثير  (Dehmler,2009) ونقص القدرة على االنتباه حيث سعت دراسة
استخدام التكنولوجيات الحديثة من االنترنت والتلفاز والهواتف المحمولة خالل الفترات 
المخصصة للنوم على جودة النوم وصعوبات االنتباه وأدائهم األكاديمي، وتوصلت 
الدراسة إلى أن استخدام التقنيات التكنولوجية ليال أنما يؤثر تأثيرا سلبيا على جودة النوم 

ما أنه يعد احد العوامل الهامة ذات التأثير في صعوبات االنتباه مما ينعك  سلبا على ك
 .، بدون سنة()أورد في: سعداتء األكاديمياألدا

  إما العوامل الوراثية: تلعب الوراثة دورا هاما في إصابة األطفال باضطراب االنتباه وذلك
بطريقة مباشرة من خالل نقل الموروثات التي تحملها الخلية التناسلية لعوامل وراثية 
خاصة بتلف أو ضعف المراكز العصبية المسؤولة عن االنتباه بالمخ، أو بطريقة غير 
مباشرة من خالل نقل الموروثات لعيوب تكوينية تؤدي إلى تلف أنسجة المخ والتي بدورها 
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بما في ذلك المراكز العصبية الخاصة باالنتباه. وتلعب الجينات تؤدي إلى ضعف نموه 
ن كانت نسبتها ضئيلة وقد  .دورا في اإلصابة باضطرابات نقص االنتباه إصابة حتى وا 

الذين يعانون من نشاط زائد يكون أبناءهم غير قادرين على  اآلباءأن أظهرت الدراسات 
ما أن التوائم من بويضة واحدة أكثر عرضة (، ك%10االنتباه والتركيز )تمثل هذه النسبة 

 سنةو  1971 سنة (ستيوارت)و (مورسين)لإلصابة من بويضتين. وقد توصل كل من 
الذين يعانون من بعض االضطرابات النفسية يصاب أبناءهم  اآلباءأن  1973

 .، بدون سنة()أورد في: سعداتباضطرابات االنتباه
 :ةاالنتباهية في المدرس دور القدرات -

التي تسمح للطفل بالقيام بمهمة يمكن أن يعتبر االنتباه في قاعة التدري  كالقدرة       
بحيث أن نقص االنتباه يؤدي إما إلى تأخر في تنفيذ  ،بسرعة وبدون خطأ في آن واحد عينةم

ما إلى ارتكاب األخطاء. ويعد االنتباه أيضا كمطلب قبلي ساتذة الذي يعتبره األ المهمة وا 
اطات النفسية األكثر انتباه التالميذ داخل القسم من النش تبرويع ،في عملية التعلممهما 

صين في الكرونونفسية حيث أنه يشهد تغيرات مرتبطة بشكل كبير ختالم قبلدراسة من 
 ,Leconte-Lambertأورد في: )بتواترات بيولوجية وظواهر خارجية كطبيعة المهمة مثال

1994) . 
المعزز، فيجب على التلميذ  يية تدخل في خانة االنتباه اإلرادالمهمات المدرسأغلبية       

أن يجد وسائل لزيادة الدافعية وعلى المدر  أن يجلب التلميذ بالقدر المستطاع لالهتمام 
 .(Poissant, Falardeau & Poellhuber, 1993أورد في: )بالمهمة

المعارف خاصة المدرسية منها. ويمكن أن تكتسي عملية التعلم أهمية كبيرة في اكتساب 
تميز بضعف البداية والتي تمرحلة  ،الة التعلم بين مرحلتين أساسيتيننميز في وضعية أو ح

 التي تتميز بتحكم جيد في المهمة أو حتى غياب التحكم في المهمة ومرحلة نهاية التعلم
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 & Boujon)أورد في: ولكن كيف يمكن ألوقات اليوم أن تؤثر على أداءات التعلم؟

Quaireau, 1997) 
 Testu ــقدمت نتائج دراسة لوانطالقا من التمييز بين هاتين المرحلتين في عملية التعلم 

الطلب من تالميذ يتراوح سنهم  لإلجابة على هذا السؤال. أين تم معطياتبعض ال (1994)
من قواعد الصرف باللغة الفرنسية حيث يجب القيام  تعلم قاعدة (سنة11-10)بين ما
. (Infinitif)التي أعطيت بصيغة المصدر  (Accords de verbes)فعال األ تصريفب

ويعطي عدد األفعال التي تم تصريفها بشكل صحيح إشارة عن مستوى التعلم لدى التالميذ. 
وفي نهاية  ،عملية التعليمأي في بداية  ،ولقد تم تطبيق هذا االختبار في بداية السنة الدراسية

ل اليوم أي في نهاية عملية التعليم. كما يتم تكرار االختبار أربعة مرات خال ،السنة الدراسية
وم وفي أوقات على مستوى تعلم األطفال في أوقات مختلفة من اليوتحصل الباحث  ،نفسه

 . (Boujon & Quaireau, 1997)أورد في: مختلفة من السنة
حيث  ونهايتهابكل وضوح ارتفاع في النجاح ما بين بداية السنة الدراسية  Testuالحظ و 

تظهر األداءات أن تغيرات التعلم خالل اليوم تكون يسمح التعلم بتحكم أفضل في االختبار. و 
ثم  ،ميذ ما بين بداية ونهاية الصبيحةمعتبرة في بداية السنة حيث يرتفع متوسط نجاح التال

ينخفض في بداية ما بعد الظهيرة ليرتفع من جديد في نهايتها. بينما التغيرات اليومية للتعلم 
 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في: ليست معتبرة أو غير دالة في نهاية السنة

حيث جاءت تغيرات  تعمال اختبار في حل عمليات الضربوتم التوصل إلى نف  النتائج باس
ويسمح لنا هذا  ،األداءات مشابهة ألداءات اختبارات الشطب خالل المرحلة األولى في التعلم

أن نقول أنه هناك مراقبة انتباهية في حل المسائل. في حين تختفي هذه التغيرات التشابه ب
)أورد في: مهمةاألسلوب اآللي في معالجة ال في نهاية التعلم وهذا ما يشير إلى االنتقال إلى

Boujon & Quaireau, 1997). 
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حول طبيعة العالقة االرتباطية بين  (علي منصور)تحت إشراف  (لبنى جديد)في دراسة لـ 
مستويات تركيز االنتباه ومستويات التحصيل الدراسي في المقررات كافة وفي مقرر 
 الرياضيات، إلى جانب الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى تركيز االنتباه.

ينة دمشق تلميذ من الصف الخام  االبتدائي في مدار  مد 506 عينة الدراسة شملت وقد
إناث مسحوبة بطريقة  235ذكور و 271، من بينهم (2002/2003)الرسمية للعام الدراسي 

عشوائية، واستعمل اختبار الشطب في التحقق من فرضيات البحث واعتمد المنهج الوصفي 
 .(2005)أورد في: منصور و جديد، لتحقيق أهداف البحث

مستويات تركيز االنتباه لدى أفراد عينة  على وجود عالقة ارتباط بين الدراسة نتائجبينت 
البحث في أدائهم على اختبار الشطب ومستويات تحصيلهم الدراسي في المقررات كافة 

صيل الدراسي وعند كافة المستويات، وأنه بمعنى أن ثمة تأثيرا ايجابيا لتركيز االنتباه في التح
لدراسي في المقررات كافة. وبينت كلما ارتفع مستوى تركيز االنتباه ارتفع مستوى التحصيل ا

أيضا وجود عالقة ارتباط بين مستويات تركيز االنتباه لدى أفراد عينة البحث في أدائهم على 
جديد منصور و  )أورد في:اختبار الشطب ومستويات تحصيلهم الدراسي في مقرر الرياضيات

2005). 
تتفق نتيجة الدراسة هذه مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة "وديع ياسين التريكتي" و 
اللتين أكدتا  (1990)عبد الرحمن أحمد ظفر ودراسة "محمد بطل عبد الخالق و  (1985)

مصطلح التحصيل  العالقة بين تركيز االنتباه ونتيجة األداء الذي يقابل في هذه الدراسة
 . (2005منصور و جديد، )أورد في: الدراسي

أما بالنسبة للفرضية الثالثة فقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بينمتوسط درجات 
مستوى تركيز االنتباه لدى الذكور ومستوى تركيز االنتباه لدى اإلناث في أدائهم في اختبار 
الشطب وذلك لمصلحة اإلناث، وقد تبين اتفاق الفرضيتين األولى والثانية على وجود عالقة 

جبة بين مستويات تركيز االنتباه على اختبار الشطب ومستويات التحصيل الدراسي ارتباط مو 
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االيجابي لتركيز االنتباه في مقرر الرياضيات مما يؤكد التأثير في كافة المقررات وفي 
مستوى التحصيل الدراسي بشكل عام وتركيزه بالفعل أمر ضروري لعملية التعلم. والتحصيل 

ضروري للتلميذ تباه في كافة مراحل عملية التعلم كما أنه يز االنالجيد يشترط لحدوثه ترك
 . (2005)أورد في: منصور وجديد، كيفما كانت قدرته العقلية

نسب الفروق في االنتباه بين الذكور واإلناث لمصلحة اإلناث إلى  (جديد) وقد فسرت الباحثة
هذا ما تتفوق فيه اإلناث حسب أن األداء الجيد في اختبار الشطب يتطلب الهدوء واالنتظام و 

ما الحظته خالل احتكاكها بالتالميذ طوال فترة تطبيق البحث، إضافة إلى أن اإلناث بصورة 
نسبة كبيرة منهن يكن في هذا الصف قد بلغن مرحلة المراهقة وهذا يعني تحقيق عامة أو 

ي ذلك ف لي بماسبق لإلناث بالمقارنة مع الذكور في السننفسه في كل مجاالت النمو العق
 (.2005جديد، )أورد في: منصورو االنتباه اإلرادي

 :الصعوبات المدرسية وصعوبات االنتباه -
تلميذ بمتوسطة بمدينة  41بدراسة شملت (Boujon & Quaireau,1996) امق      

(Angers) ربوي وجاءت هذه الدراسة كاستجابة لطلب من العاملين في الوسط الت ،بفرنسا
ثارة  ذي يميزهذوي السلوك الالذين وجدوا أنفسهم أمام مواجهة الكثير من التالميذ  التشويش وا 

كل الموجودين داخل قاعة  الذي كان يؤدي إلى حالة من االضطراب لدىو  ،الضجيج
 Boujon:)أورد فيوباإلضافة إلى ذلك كان لدى هؤالء التالميذ صعوبات مدرسية ،التدري 

& Quaireau, 1997). 
 يتم تبيينذ القسم المعني باألمر. ولكي قيا  مختلف أشكال االنتباه لدى تالميب ام الباحثانقو 

أقرانهم من قسم آخر مقارنتهم ب تمتذا القسم يظهرون اختالفات واضحة إن كان أطفال ه
تلميذ  24طفل من القسم التجريبي و 17لقد شارك و  ،كقسم شاهد في هذه الدراسة الذي اعتبر

في البداية من األساتذة والمراقبين في هذه  في اختبارات االنتباه. وطلبمن القسم الشاهد 
ونقص االنتباه في كال القسمين. وكان المتوسطة حساب السلوكيات الخاصة بالنشاط الزائد 
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المتوسط العددي للسلوك الدال على عدم االنتباه بثالثة أضعاف لدى القسم الشاهد مقارنة 
وباإلضافة إلى ذلك فان سن أطفال القسم الذي  ،(على التوالي1.4و 4)قسم التجريبي بال

سنة ونصف 12)بمتوسط ستة أشهر اآلخرينمن سن األطفال  يواجه صعوبات أكبر
 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد في(سنة على التوالي12و

الموسوعية تحت  اختبار الذاكرة ،اختبارات على مستوى هذين القسمينتم القيام بخمسة 
حول معلومات  Lieuryقبل أو ما يعرف باألسئلة المتعددة االختيار من  (QCM)عنوان 

التالميذ عن مفردات اللغة المستعملة في المقررات المدرسية للسبعة مواد المدرسة في 
االنتباه االنتقائي للرؤية أين يجب على  األول يقي  ،المتوسط. اختبارين لالنتباه االنتقائي

األطفال البحث أو العثور في أسرع وقت ممكن على ممحاة ذات شكل ولون مميزين من بين 
ويوجد في المجموع ستة لوحات  ،األخرى الملصقة على لوحة كرتونيةالممحاة العديد من 

 تعبر عنى كبح كلمة بقيا  القدرة عل االختبار الثاني يسمحمتزايدة من حيث صعوبتها. و 
داخل شكل هندسي مختلف )مثال إذا كانت كلمة مثلث موجودة داخل شكل هندسي موجود 

 Stroopويحتوي هذا االختبار لـ  مربع فعلى التالميذ تسمية أو ذكر المربع ولي  المثلث(.

 ,Boujon & Quaireau:)أورد فيتسميتهم في وقت محدد يطلبشكل هندسي  120 على

التالميذ في البداية ار في االنتباه المشتت أين يجب على بوتم وضع كذلك اخت (.1997
صورة في ذاكرتهم وذلك بتركيز انتباههم على عملية التخزين ثم يجب عليهم أن  15 تخزين

صورة معروضة. ويجب عليهم بعد ذلك تقسيم  30يتعرفوا على الخمسة عشرة صورة من بين 
جمع بسيطة التي تم عملية 15صورة جديدة في الذاكرة مع حل  15انتباههم وذلك بتخزين 

بار االنتباه ثم يقومون كذلك بعملية التعرف على الصور. وأخيرا تم تقديم اخت ،قراءتها عليهم
 وعلى شاشة جهاز الحاسوب اآللي أ Mackworthمتغير أقل طوال لساعة  والمستمر وه

وم من ثانية على مسار إبرة الساعة والتي تق 30الكومبيوتر أين يطلب التركيز بانتباه خالل 
ضغطوا على زر بمجرد حيث يجب على التالميذ أن ي حين آلخر بقفزة غير منتظمة

 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيمنتظمةالغير هذه القفزات  مالحظتهم ألحد
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القسمين سجلوا نتائج ضعيفة في اختبار األسئلة المتعددة بينت هذه الدراسة أن تالميذ 
بالنسبة لقسم  6و بـ بالنسبة لتالميذ القسم المرجع  20بـ بمتوسط قدر  (QCM) االختيار

التالميذ الذين يتميزون بكثرة الحركة وشرود الذهن. ويوجد هذا االختالف كذلك في المعدالت 
بالنسبة لتالميذ  20 من 12.31ـ حيث قدرت بـالعامة السنوية للنقاط المدرسية لكال القسمين 

 ,Boujon & Quaireau:)أورد فيبالنسبة ألطفال القسم التجريبي 9.83 ـالقسم الشاهد و بـ

1997). 
في التعرف وفيما يخص اختبار االنتباه المشتت فان أطفال القسمين لم يظهر عليهم اختالف 

الفرق  يصبح بينما ،هم على عملية التخزين في الذاكرةعلى الصور عندما ركزوا كل انتباه
يمكن أن عندما لزم عليهم القيام بالحساب في آن واحد مع عملية التخزين في الذاكرة. و  داال

أن دخول عملية الحساب بين قائمتي الصور كان له تأثير أكبر على  االختالف يفسر هذا
فعل التخزين  أو ألن كان لديهم صعوبة أكثر في تقسيم انتباههم بين ،تالميذ القسم التجريبي

)أورد لكن مهما كان التفسير فان األمر هنا يتعلق بصعوبة في االنتباه ،الحسابفي الذاكرة و 
 .(Boujon & Quaireau, 1997:في

وفيما يتعلق باالنتباه االنتقائي فان عدد األشكال الهندسية التي تم تسميتها في وقت وجود 
مقارنة بنتائج كانت بالمتوسط بنتيجة أقل لدى تالميذ القسم التجريبي شكل هندسي آخر 

إلى الصعوبة في تسمية هذه األشكال بما  هذا الفرق أيضا جعتالميذ القسم الشاهد. ولكن ير 
. ويبدو  بينت كذلك أن تالميذ القسم الشاهد هم األقل أداءاً  أنه في حالة عرضها دون تداخل

هل أن هذا االختالف بين القسمين يرتبط في آن واحد ببطء تنفيذ المهمة وبصعوبة تجا
 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيمعلومة بدون أهمية

ني في االنتباه االنتقائي إلى تباطؤ أطفال القسم وتشير النتائج الخاصة باالختبار الثا
ويظهر هذا التأخر أكثر فأكثر عندما ترتفع درجة  ،جريبي في إيجاد الممحاة المطلوبةالت

تجه هذه النتائج في سياق التباطؤ في التشابه بين الممحاة المطلوبة والممحاة األخرى. وت
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 & Boujon:)أورد فيتنفيذ المهمة في هذا القسم في عالقته مع استعمال االنتباه االنتقائي

Quaireau, 1997) . 
قدم نف  التفسير حول الكبح للنتائج المتوصل إليها في اختبار االنتباه المستمر يويمكن أن 

بالنسبة لهؤالء األطفال. فلقد توصل تالميذ القسم التجريبي إلى الكشف على القفزات غير 
على  30مقابل  32)منتظمة إلبرة الساعة بمعدل أكبر مقارنة بتالميذ القسم الشاهد ال

هذه النتائج المتعلقة بالكشف عن القفزات العشوائية مرفوقة بعدد من  . في حين كانت(التوالي
أطفال القسم التجريبي مقارنة بثالثة أضعاف لدى  تقدر التي  األخطاء في الكشف الصحيح

 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد في(على التوالي 2مقابل  7)بأطفال القسم اآلخر 

ذاكرة أن النتائج المتوصل إليها في اختبارات االنتباه واليمكن أن نستنتج بالنظر إلى مجموعة 
داخل القسم األساتذة كتالميذ كثيري الحركة وشاردي الذهن  التالميذ الذين يعتبرهم

ويتحصلون على أضعف النتائج المدرسية هم أيضا التالميذ الذين أداءاتهم ضعيفة في 
مالئمة للحالة الغير تجاهل وكبح المعلومات واألجوبة اختبار االنتباه. فعندما يتطلب األمر 

يظهر عليهم الصعوبات األكبر في القيام فان تالميذ القسم التجريبي هم من  مصادفةال
 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيبذلك
البحث إن كانت النتائج المسجلة في مختلف هذه االختبارات تسمح بتفسير  إطاروفي 

أنه هناك عالقة ارتباط  التالميذ اكتشف قبلسية السنوية المتحصل عليها من المعدالت المدر 
وارتباطات ال  (r= .65)والمعدالت السنوية التي منحها األساتذة  (QCM)قوية بين نتائج 

اختبار االنتباه  ،(r= .48)لالنتباه االنتقائي  Stroopتقل أهمية بين هذه المعدالت واختبار 
)أورد (r=- .36)وعدد األخطاء المرتكبة في اختبار االنتباه المستمر  (r= .44)المشتت 

 . (Boujon & Quaireau, 1997:في
فالتالميذ الذين  ،مكانها أن تتنبأ بالنجاح المدرسيأن هذه القياسات بإبالقول  وهذا ما يسمح

تيب األهمية أحسن يتحصلون على أحسن العالمات في الدراسة هم من يظهرون حسب تر 
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أقل عدد ممكن من األخطاء. في حين أن انتباه مشتت جيد وهم من يرتكبون  ،انتباه انتقائي
درجة االرتباط بين النجاح الدراسي والذاكرة الموسوعية للتالميذ والتي تتمثل في معرفة 

 & Boujon:أورد فيالمفردات اللغوية المستعملة في المقررات المدرسية هي األكثر قوة)

Quaireau, 1997). 
 :واألداءات االنتباهية القدرات -

ها في مدة زمنية معينة إن عدد النشاطات الجسمية أو الفكرية التي يمكننا القيام ب      
 والسؤال المطروح هنا إن كان يتعلق األمر بالسرعة أو االنتباه أم الذكاء؟ ،محدودة

ن اإلمكانياو  أخذ بعين االعتبار كل مكونات الوسط ت ت الموضوعة للوصول إلى إجابةا 
يصبح  نتيجة لذلكقيقها أو القيام بها. و تتطلب كل واحدة منها مدة معينة في تح (المحيط)

االختيار بين أن نكون دقيقين وذلك بأخذ مدة زمنية أطول لإلجابة أو أن نجيب بسرعة  لدينا
ة ولكن مع ارتفاع عامل الوقوع في الخطأ. ونكتسب في مسيرة نمونا خالل مرحلة الطفول

رات ومهارات التي ستسمح لنا باإلجابة بطريقة فعالة أكثر في أيضا خالل مرحلة الرشد قد
 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فييدة صادفناها من قبلحاالت أو وضعيات عد

لقد تساءل الباحثون في علم النف  إن كان اكتساب مثل هذه المهارات مرتبط بكل وضعية 
واحدة  (Mécanisme) آليةالتي يصادفونها أو يتعلق األمر ب (الحاالت)من الوضعيات 

وعامة. وقد تم التطرق إلى هذا السؤال في بداية القرن في مجال الذكاء: هل يوجد شكل 
وتسعى أن تبرهن المئات من الدراسات التي أجريت منذ واحد أو عدة أشكال من الذكاء؟ 

كالقدرة على التفكير  ،رات عقليةعدة قد يستوفي موضوع على أن الذكاءذلك حول هذا ال
 .  (Boujon & Quaireau, 1997:)أورد في...إلخالقدرة اللغوية ،القدرة المكانية ،المنطقي

 عينةجب أن نفهم أن سرعة ودقة إجابة مويطرح نف  السؤال فيما يتعلق باالنتباه: هل ي
بوضعية  عين أوالستراتيجيات المكتسبة في مجال مبا ،(المعارف)بالمعلومات مرتبطة 

اإلنتباهية تتناقص مع مرور السن مهما  راتقدالمبذولة في الأن المجهودات خاصة؟ أو هل 
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ذا اخترنا الفرضية الثانية فذلك يعني أن قبل استعمال  ؟نصادفها كانت الحالة التي وا 
استهالك  االستراتيجيات واآلليات نحن بحاجة إلى التحكم أكثر في الوضعية مما يؤدي إلى

 ,Boujon & Quaireau:)أورد فيبةأطول لإلجا االنتباهية ومدة زمنية راتقدأكبر لكمية ال

1997) . 
كبير أو قليل حسب  حجمقد يستعمل االنتباه بلكنالخاصة به  راتقدمن ال حجميملك كل فرد 

تمثل قيمة ثابتة لدى نف  الفرد في جميع الوضعيات التي  راتقدحيث أن مجموع ال نموه
الذي يتغير حسب أوقات اليوم.  راتقداستعمال هذه ال تواترات الفرد عدلتيواجهها. في حين 

ن ال يجب أن تعتبر كالعامل  راتقدطول مدة االستجابة التي يرافقها استخدام أكبر لل وا 
وال حتى الذكاء  ،بين األفراد أو بين مراحل النمو الوحيد في االختالفات أو الفروقالمفسر 

كالعامل الوحيد للنمو. وحتى لو أن استعمال االستراتيجيات المختلفة بإمكانه أن يؤدي إلى 
تكون حتما  عينةم المستخدمة في عملية معرفية راتقدالأو حجم  كمية نف  األداءا فان

 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيمحدودة وتتغير في الوقت الذي نستعملها
 راتقدحيث يرى أن كمية ال ،هذا التصور Kail الدراسات التي قام بها األمريكيتدعم و 

تصبح مطلوبة بشكل أقل عندما محدودة في كل النشاطات المعرفية التي ينجزها الطفل ولكن 
 . (Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيينمو هذا األخير
 15شكلوا ، سنة(22-8) بينيتراوح سنهم ما شخص 240لهذا الباحث  شملت دراسات

يتمثل االختبار ارات حول نشاطات معرفية مختلفة. وطلب منهم القيام بخمسة اختب مجموعة
أبجديين متشابهين أو أن أحدهما األول في اإلجابة في أسرع وقت ممكن عن إن كان حرفين 

الحرف  تمثيل من أجل اإلجابة الصحيحة في هذا االختباريجب و  ،تم عرضه بشكل مقلوب
وهذا ما يدعى باختبارات الدوران  ،لى مستوى الدماغ حتى يصبح عمودياالمقلوب وتدويره ع

استحضار المهارة  هذا االختبار فيتطلب (.Épreuves de rotation mentale)الذهني 
 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد في(Habilité spatial) المكانية
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المهارة )ويطلب من األشخاص في االختبار الثاني تسمية صور في أسرع وقت ممكن 
. ويتطلب االختبار الثالث مقارنة عدد بسلسلة من األعداد من رقم إلى خمسة أرقام (اللغوية

. أما في (مهارة الرؤية)هذا العدد ينتمي إلى السلسلة واإلجابة في أسرع وقت ممكن إن كان 
ثم يجب  يتم تخزين السلسالت المكونة من رقم واحد خمسة أرقام في الذاكرةاالختبار الرابع 

. (مهارة إيجاد معلومة في الذاكرة)اإلجابة إن كان العدد الذي تم عرضه ينتمي إلى السلسلة 
مهارة )ذهنية بسيطة لعددين  في االختبار األخير بعملية جمع وم أفراد عينة الدراسةويق

 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد في(الحساب

منحنيات بعد تسجيل أوقات اإلجابات في كل اختبار من االختبارات الخمسة  Kailحدد 
 ختالفالالسرعة لكل اختبار والتي تلخص مجموع أوقات اإلجابات المتحصل عليها حسب ا

وكانت األوقات الزمنية في اإلجابة في كل اختبار  السن واالختالفات الخاصة باألفراد. في
في حين تتطلب المقارنة  ،عدة ثواني مختلفة حيث أن القيام بعملية حسابية في الجمع يتطلب

عن طريق الرؤية بين عدد وسلسلة من األعداد بعض األجزاء من الثانية. ولكن الهدف الذي 
ترجم بواسطة نبين أن سرعة اإلجابة في االختبارات مرتبطة بالسن وت أن نسعى إليه هنا هو

 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيمقاربةمنحنيات 
يمثل سرعة  (Y)حيث أن الحرف  (Y= a + be - cX)وتمثل هذه المنحنيات بالدالة 

بشكل دقيق تغير مجموع يمثل السن. وتلخص هذه المنحنيات  (X)والحرف  ،األجوبة
 Boujon:)أورد فيمن التباين حسب االختبار 90%إلى  79%اإلجابات بما أنها تعبر عن 

& Quaireau, 1997). 
الحظ أنه يف ،نحنيات السرعة لكل اختبار تتشابهألن متمت البرهنة على هذه الفرضية و 

بالنسبة لجميع االختبارات والمهارات المستعملة ارتفاع السرعة مع نمو األطفال شيئا فشيء 
السرعة في أي به في ويسمح هذا التغير المتشا. (سنة15-12)ابتداء من سن وتكون مستقرة 
في مصدر السرعة ك رات الذهنية المستعملة بأن نستنتج أن الموارد االنتباهيةقدرة من القد
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 & Boujon:)أورد فيلألطفال (الذهني)اإلجابة هي وسيلة جيدة في التنبؤ بالنمو الفكري 

Quaireau, 1997). 
التخزين في  ،اإلدراكيبدو من الطبيعي نتيجة لذلك تفسير الوظائف المعرفية المستعملة في 

ذا كان االنتباه يتدخل في اآلليات النفسية المفيدة في  الذاكرة أو التعلم من زاوية االنتباه. وا 
مل مفسر للنجاح أو أنه من المنطقي اعتبار انتباه األطفال كعا يظهر كتساب المهاراتا

 (.Boujon & Quaireau, 1997)أورد في: الفشل المدرسي
 :االنتباه خالل اليوم أداء تغير- 

على وجود انخفاض أو هبوط في األداء في بداية فترة ما  1916منذ سنة  Gates بين      
تنقيبات لرموز خالية المعنى: البحث شخص القيام بخمسة  165بعد الظهيرة. واقترح على 

وأظهرت النتائج التي توصل إليها انخفاض لألداء في بداية ما بعد  .الخ...عن هوية صورة
 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيالظهيرة
تم التوصل إلى الملمح الكالسيكي في تغيرات االنتباه في العديد من المرات   Gatesومنذ

شملت تالميذ  (Testu& al,1995) ــاختبارات الشطب. ففي دراسة لخاصة عن طريق 
النوع في أربعة تمريرات اختبارات من هذا  تأين استعمل (سنة11-10)يتراوح سنهم ما بين 

سا 16)الساعة و  (د45سا و13) ،(د15سا و11) ،(د45سا و8)على الساعة  ،في اليوم
ثانية أكبر عدد ممكن من  30ن أن يشطبوا في مدة يحيث أنه يجب على المختبر  (د45و

أربعة أرقام  ،ثالثة أرقام ،عدد مكون من رقمين 150األعداد المكونة من ثالثة أرقام من بين 
 . (Boujon & Quaireau, 1997:)أورد فيموزعة في أسطر ،وخمسة أرقام

 المتوصل إليها في هذه الدراسة هي نفسها التي تم التوصل إليها في دراسات سابقة والنتائج
حيث يرتفع االنتباه خالل الصبيحة ويسجل ذروة في  حول مثل هذا النوع من الوضعية

غ ما بعد الزوال ثم يرتفع في نهايتها وينخفض في بداية ما بعد الظهيرة أو ما يسمى بفرا
نهايتها. وال يبدو أن هذا االنخفاض في األداء في بداية ما بعد الظهيرة أنه مرتبط مباشرة 
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ويمكن أن ، يالحظ أيضا في حالة تأخير الوجبةلغداء في منتصف النهار ألنه بتناول وجبة ا
ظهيرة تمثل أفضل األوقات في أداء االنتباه نستخلص أن نهاية الصبيحة ونهاية ما بعد ال

 .(Boujon & Quaireau, 1997)أورد في:خالل اليوم
 :التغيرات األسبوعية في أداءات االنتباه- 

أين قدم اختبارات شطب  حول األداءات Testu(1979) التي قام بها دراسةال بينت      
التحضيري، األساسي والمتوسط:  األرقام، شطب الصور وعمليات حسابية للجمع لتالميذ

(CP)( ،CE2و )(CM2 ) في أوقات مختلفة من األسبوع أن االثنين والسبت على التوالي
األكثر انخفاضا في االنتباه بالنسبة لجميع هما اليومان اللذان يظهر فيهما المستويات 

الذين  ،(CM2)و( CE2) التالميذ. وتبقى األداءات منخفضة يوم الثالثاء لدى تالميذ
 (CP) يرفعون من فعاليتهم إلى غاية يوم الجمعة. وتظهر هذه الذروة في الفعالية عند تالميذ

االثنين لدى  يوم فراغ (Testu,1984,1986) ــيوم الخمي . كما تؤكد دراسات أخرى ل
 .(Boujon & Quaireau, 1997:)أورد في(CM2)تالميذ 

باستعمال اختبار الذاكرة القصيرة المدى إلى هذه النتيجة  Quaireauو Boujon توصلو 
لقائمة من الكلمات باإلضافة الختبار الشطب، وتم القيام بهذه الدراسة في متوسطة وشملت 

مرة في الصباح مرتين في اليوم،  للتالميذ تم تقديم االختبارين .ابتدائي تالميذ السنة السادسة
ومرة أخرى فيما بعد الظهيرة وخالل أسبوع كامل. وتظهر نتائج الشطب أن يوم االثنين هو 

. بينما يسجل هؤالء التالميذ أعلى اهما األعلى أداءويومي الخمي  والجمعة  ،األقل أداءا
يوم  وم الخمي . ويمكن أن تفسر األداءات المنخفضةأداء في الذاكرة القصيرة المدى ي

امتداد أو نتيجة ( Désynchronisation)سبب عدم التزامن باالثنين في كال االختبارين 
ويصاحب عدم التزامن هذا محاولة  .(week-end) نهاية األسبوع طول وقت عطلة

 & Boujon:)أورد فيسبوعاسترجاع التزامن الذي يكون مطوال ويظهر أثره في بداية األ

Quaireau, 1997). 
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حيث تبين النتائج  ( نسبيامهما كانت جنسية التالميذويبدو أن هذه الظاهرة مستقرة )ثابتة
 Boujonأورد في:) المتوصل إليها في أربعة بلدان أوروبية االستقرار النسبي لهذه الظاهرة

& Quaireau, 1997). 

 :اليقظة- 
 (Étymologie)" مولوجيةتيعلم االشتقاق أو "اإل ناحيةمن  مصطلح اليقظةب يقصد      

األرغونوميا( ، علم النف  ،ين العلمية )الفسيولوجية العصبيةبينما حسب المياد ،ستيقاظالا
يشير مصطلح اليقظة إلى المراقبة االنتباهية، القدرة على تنفيذ مهمة، حالة استيقاظ... الخ 

(Grau & Amalberti,1995) اليقظة هي مختلف المراحل والحاالت التي . وحاالت
، وهي تتمثل في حالة تنشيط النظام العصبي (Sauvignon) تحدث خالل دورة استيقاظ/نوم

 انطالقا من النوم إلى الحاالت الشعورية مرورا بحاالت اليقظة المنتشرة  أو اليقظة االنتباهية
في إعطاء إجابة قصوى في مهمة ما  القدرة القصوى لإلنسان هذه المرحلة األخيرةتمثل 

(Grau & Amalberti,1995)أورد في: ، وكل مهمة تتطلب مستوى عالي من اليقظة(

Haj.Mabrouk & al, 2001) . 
مصطلح اليقظة بعدين، األول فسيولوجي ويتمثل في يقظة النظام العصبي المركزي دى ول

. (Phillips, Bertin, Vallet,1994) واألخر نفسي معرف بواسطة االنتباه المعزز الثانوي

 آللياتط أساسي ولكن غير كاف فاالنتباه مصطلح يجتمع مع اليقظة، فاليقظة تظهر كشر 
لى غاية االنتباه، والعالقة بين األداء واليقظة هو أن مستوى األداء يرتفع مع مستوى اليقظة إ

داء ينخفض مع ارتفاع مستوى اليقظة. والمستوى األقصى لليقظة قيمة قصوى ثم بعد ذلك األ
، أي دورة الـ (Nycthémère)تناوب ليل/نهار  يتغير حسب األشخاص حسبألحسن أداء 

في المهام اآللية واألقل تعقيدا ومنخفض وحسب نوع المهمة: فهو أكثر ارتفاعا  ،ساعة24
وهذا يسمح لنا  (Ansseau & Berthier,1987)في المهام الصعبة والتي تحتاج إلى الدقة 

رتفع )القلق النفسي( يمكن أن بأن نفهم أن مستوى أداء منخفض )الحرمان من النوم( أو م
 .(Haj.Mabrouk & al 2001)أورد في: األداءات تلف أو يبّدلي
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 :التوترات اليومية لليقظة -
حسب ساعات النهار والليل، وبينت راتنا النفسية الحركية تتغير بشكل متوقع أغلب قد      

العديد من الدراسات أن مستوى اليقظة للفرد تتغير خالل اليوم وتعرف ارتفاعا وانخفاضا في 
. تعتبر وتيرة يقظة/نوم كتغير (Benoit,1976) أوقات محددة وهو نف  الشيء لألداءات

ساعة 24ولكن كتغير دوري على سلم  (ئماالكون مستيقظا أو نا)بين مستويين متطرفين 
لمستوى اليقظة، وتغيرات اليقظة اليومية مضبوطة فسيولوجيا بالشكل الذي يكون فيه 
االستيقاظ نهاريا والنوم ليلي، مرجعة النشاط النهاري متبوع بفترة راحة ليلية التي يتدارك 

، والنوم يظهر كحاجة التي حدثت خالل اليقظة (الجسمية، النفسية)خاللها الجسم التغيرات 
وتغيرات مستوي اليقظة  .(Dogui,1998) فسيولوجية مهمة في التوازن الوظائفي للجسم

ساعة لألداءات  24وتيرة  في الحقيقة وجدوت تغيرات في األداءات،خالل اليوم تصاحبها 
 .(Haj-Mabrouk & al, 2001:أورد في)متناسقة مع مستوى اليقظة

د 30سا و6)عندما يكون االستيقاظ على الساعة  اليومية لليقظةتكون التغيرات       
أورد )صباحا على النحو األتي (د30ساو8)صباحا وبداية الدراسة على الساعة  (سا7إلى
 :(Tcherkassof, 2010 في:
  سا: مستوى اليقظة منخفض.9إلى الساعة  (د30سا و8)من الساعة 
  سا: ارتفاع في مستوى اليقظة، ارتفاع نسبة التالميذ في تحفيز المسارات 9بعد الساعة

 الفكرية وتصل القدرات الفكرية إلى الحد األقصى. 
  فض االنتباه عند أغلبية التالميذسا: ينخ15سا إلى الساعة 13من الساعة. 
  سا: ارتفاع في مستويات اليقظة. 15بعد الساعة 

 :االنتباه والنوم -
تتراوح و  في شمال فرنسا تلميذ 222 شملت (Descarpentries,1996) ــدراسة لفي       

 في دراسة االنتباه Zazzoــ أين استعمل اختبار الشطب ل ،(سنة11–6) أعمارهم بين
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واستبيان النوم في دراسة مدة النوم الليلي. بينت أنه يوجد ارتباط بين مدة النوم الليلي 
مهم قليلة هم األكثر تغيرا في بحيث أن األطفال الذين مدة نو  ،اهوالتغيرات اليومية لالنتب

ل. االنتباهية هم من ينامون مدة أطو  االنتباهية واألطفال األكثر استقرارا في أداءاتهم راتهمقد
أن األطفال الذين مدة نومهم ناقصة واألطفال األكثر تغيرا في  إلى هذه الدراسة توصلت كما

 .(Descarpentries, 1996)أورد في:ضعيفة في اختبارات االنتباهمدة النوم تكون أداءاتهم 
أن نقص  (Arskadon & Wolfson,1998)تؤكد بعض الدراسات عن األطفال       

مدة النوم واضطرابات النوم ترتبط بنجاح دراسي قليل، كما أنه كلما كان نوم الطفل ناقصا 
الحرمان من النوم عن الناحية المعرفية بينت كلما كانت نتائجه سيئة.  ففي دراسة عن تأثير 

 (سنة14-11) الذين يتراوح سنهم مابين أن ليلة بيضاء كان لها نف  االنعكا  على األطفال
. عندما يبدأ األطفال الدراسة مبكرا، يعانون (Carskadon & al,1981) وعلى الراشدين

عادة من نقص في النوم ونعا  خالل النهار، وقد تكون نتائجهم الدراسية ضعيفة 
(Carskadon & al,1998)  ويشتكون(Epsteine & al,1998)  ،من التعب خالل اليوم

 (.OCDE, 2007أورد في:)ويظهر عليهم صعوبات في االنتباه والتركيز
وآخرون أن حرمان جزئي للنوم خالل ليلة واحدة فقط )ليلة الخمسة  Randazzo أثبت      

 تعلمهمسنة أدى إلى اضطراب في 41و 10ساعات( لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين 
  Clarisse & al, 2004). :أورد في)لمهمات معقدة وجديدة

 :ةمدرسال النشاطات خارج -
المدرسي في تنظيم الوقت الدراسي، الوقت  في المجال تتمثل مانحات الوقت      

ألوقات المدرسية، البيداغوجي، ولكن أيضا األوقات العائلية واالجتماعية للطفل. وهكذا نميز ا
، وهي مانحة وقت معتبرة لتواترات الحياة لألطفال التي سماها ةمدرسالالوقت الصفي وخارج 

Gata بمانحة الوقت األسرية( :أورد فيMiete, 2001). 
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ويجري عادة في المدرسة  (Penin)الوقت الذي يؤطر وقت الدراسة والوقت الصفي هو 
ويتمثل في استقبال الصباح ما بين أوقات الدراسة، في وقت الفطور واستقبال المساء بعد 
الدراسة. هذه األوقات عادة تكون عبارة عن نشاطات إما لها عالقة بالعمل المدرسي أو 

راسة يتمثل في أنصاف اليوم أو األيام بدون د ةمدرسالنشاطات خاصة. أما الوقت خارج 
 تؤثر وكذلك العطل المدرسية، أوقات الفراغ، األوقات الجماعية لألكل وكذلك وقت العائلة.

في تنظيم حياة الطفل، وبينت الدراسات المتعلقة بالكرونونفسية المدرسية  مانحات الوقت هذه
مقارنة  (ZEP)يةو األول ذات تأثير الوقت خارج مدرسي على االنتباه والنوم في مناطق التربية

 .(Miete, 2001أورد في: )يةو ولاألغير بالمناطق 
والكرونونفسيةأن األوقات المالئمة في التعلم هي محدودة، ولكن  بينت الكرونوبيولوجية      

عندما تكون الدافعية مرتفعة، بإمكانها خفض تغيرات االنتباه وبالتالي تزداد مدة فتراتها. ومنه 
نحاول قدر اإلمكان من الرفع في هذه الفترات وذلك بتطوير بيداغوجية قائمة على النشاطات 

مة وتسمح للتلميذ أن يكون حقيقة هو الفاعل في بناء تعلماته. تعطي معنى للمعرفة المتعل
مدرسة خالل اليوم واألسبوع والسنة الخارج بتوزيع جيد للنشاطات المدرسية و وهذا يتحقق 

والتي تأخذ بعين االعتبار قدرات االنتباه لدى التالميذ ولكن أيضا إمكانية ممارسة نشاطات 
 .(Tameemi, 2011)أورد في:عدد من التالميذ رياضية ثقافية، فنية وعلمية ألكبر

عنوان النجاح المدرسي في التعليم اإللزامي والتي ب (2011طوطاوي،)ـ في دراسة لـ      
تندرج ضمن موضوع بحث شامل خاص بتقويم نظام التعليم اإللزامي في الجزائر بهدف 
التعرف على وضعية هذا النظام التعليمي وتطوره عبر الزمن ومعرفة إن كان يتقارب مع ما 

عدة متغيرات من بينها متغير هو معمول به في الدول األخرى، ولقد ارتكز هذا البحث على 
خاص بخصائص البرامج والمواد التعليمية وتنظيم التوقيت المدرسي في التعليم اإللزامي 

 . (2011 ،أورد في : طوطاي)(االبتدائي والمتوسط)
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أظهرت النتائج أن عدد ساعات الدراسة خالل سنة دراسية في التعليم االبتدائي أكبر من و 
وأكبر  (OCDE)االقتصادي التعاون والتنمية في الميدان  منظمةمعظم الدول األعضاء في 

بكثير في التعليم المتوسط. كما أظهر مؤشر حصة مواد النشاط ضمن مجموع ساعات 
المواد المبرمجة في المستويين أنها في الجزائر أقل من الحصص المسجلة في معظم الدول 

اد النشاط فيها عبر الزمن حيث وعرفت انخفاضا مستمرا، ومعظم الدول ارتفعت حصة مو 
على ذلك  (طوطاوي)تولي أهمية كبرى لهذه المواد خاصة في التعليم االبتدائي. وعقبت 

التي قامت بها منظمة  الدولية ةنالمقار و  2003الدولي سنة بإشارتها إلى التحقيق 
(OCDE)، األعضاء م مقارنة بكل الدول والتي اعتبرت النظام التربوي الفلندي كأحسن نظا

حيث كان تالميذها األوائل في القراءة والرياضيات وحل المسائل. وما يميز النظام  فيها
التربوي الفلندي هو غياب التقويم، وأيام الدراسة القصيرة، وأهمية الموسيقي والفنون 

المدار  أسابيع عطلة في الصيف ووجبة غذاء مجانية في  10والرياضة، إضافة إلى 
اردا مملوء ، كما تعتبر المدرسة امتداد للبيت ولي  مكانا ب(سنة16-7)لزامية االبتدائية اإل

 (.2011 ،أورد في : طوطاي)بالنواهي
التواصل المدرسي الذي يساعد في القيام بالفروض ممارسة النشاطات الرياضية إن       

المدرسة  قبلا هي خدمة إضافية للعائالت من س18سا و16الثقافية والفنية ما بين الساعة 
 .(Tameemi, 2011)أورد في:التي تريد أن تكون أكثر صوابا وأفضل تكيفا

 :وم التربيةمن زاوية عل أوقات الفراغ -
الذي حاول في التفكير في  يةم االجتماعو علالالحقل األول في  تمثل أوقات الفراغ      

الروابط بين مختلف الفضاءات خاصة فضاء العمل وأوقات الراحة وأسلوب بناء الذات. 
ودراستها تهدف إلى تحديد شروط تحقيق فعلي لذات اإلنسان، فمهام العمل روتينية ومتقطعة 

أوقات  وتجعل تحقيق الذات خارج وقت العمل ضروري للفرد، ومن هذه النظرة لمفهوم العمل
الفراغ تمثل جانب المنفذ الذي يجد فيه طرق التعبير الحقيقي للذات، بحيث يجد الوسائل 
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رات التجديد عن طريق التحرر من لترفيه عن نفسه والتعبير عن القدرات اإلبداعية وقدل
 .(Zaffran, 2001أورد في: )متاعب العمل والروتينية التي يفرضها

كحقل في تحليل التنشئة االجتماعية للمراهقين  التوقيت المدرسي ال يتعلق األمر فقط باتخاذ
ولكن أيضا اإلشارة إلى ميزته المركزية والتنظيمية في آن واحد لألوقات االجتماعية األخرى 
وهذا ما يقودنا إلى الهيمنة الكمية للوقت المدرسي ثم إعادة وضع التلميذ في نظرة زمنية 

األوقات االجتماعية تنتظم حول وقت اجتماعي مهيمن إلى أن مختلف  Sueشاملة. ويشير
كميا وهو الوقت المدرسي ومن هنا يصبح من الممكن وضع عالقات التوافق أو التضاد بين 

 .(Zaffran, 2001أورد في: )الوقت المدرسي، الوقت العائلي والوقت الحر
يحتوي على أسئلة عن لمتوسط قدم لهم استبيان اميذ وفي دراسة في هذا اإلطار شملت تال

الوقت المدرسي، الوقت العائلي والوقت الحر بينت أن التالميذ ذوي المستوى الجيد يتميزون 
بمشاركة كبيرة في النشاطات المقترحة خالل وقت الفراغ مثل المسرح والموسيقى، ويذهبون 

ة، وهم هكذا مباشرة إلى المنزل بعد نهاية الدراسة ويستغلون ذلك في انجاز الفروض المنزلي
ينامون في أوقات منتظمة عادة بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة ونصف مساءا. أما 
التالميذ ذوي المستوى الضعيف يفضلون القيام بنشاطات رياضية ككرة القدم أو كرة السلة أو 
تن  الطاولة ويؤخرون انجاز الفروض المنزلية وهم هكذا ينامون في أوقات غير منتظمة 

 .(Zaffran, 2001أورد في: )قاتهم العائلية غير منتظمةوأو 
في حياة التلميذ وال في حياة العائلة،  لي  بوقت معزول (الحصص المدرسية)ن وقت القسم إ

والتكلم عن تواترت الطفل هو التكلم عنها في شموليتها أي كل األوقات: الوقت العائلي، 
الوقت المدرسي، الوقت خارج المدرسة. وتنظيم الوتيرة المدرسية هو تبني زاوية مقاربة شاملة 

وم، فوقت المدرسة الذي ال يشغل إال تأخذ بعين االعتبار وتيرة الطفل من االستيقاظ إلى الن
 Quintinأورد في: )من وقت التلميذ يتعداه هذا األخير إلى أوقات أخرى في حياته %25

& Forestier, 2011). 
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:على تواترات الحياة للتلميذ ةمدرسالتأثير تنظيم التوقيت المدرسي وخارج  -  

حول الوتيرة المدرسية أن التواترات الدورية للنشاط الفكري )الذهني(  بينت الدراسات      
للتلميذ تشهد تغيرات وتختفي أحيانا مع نمو التلميذ من جهة، وتحت تأثير متغيرات 

التي تحدد درجة التحكم في تنفيذ المهمات من جهة أخرى. الشخصية والحالة )الوضعية( 
ال وهو خذ بعين االعتبار عامل ثالث أن يجب أن يؤ وباإلضافة إلى هاذين العاملين األوليي
 . (Testu, 2000)أورد في: تنظيم التوقيت المدرسي وخارج المدرسة

واألخرى خاصة باألطفال  تتعلق بالمحيطونحن هنا أمام وتيرتين، أحدهما محيطية أو 
وتكمن المشكلة إذن في التوفيق بين هذين  والمراهقين في حالة الدراسة أو الحالة التعليمية.

النوعين من الوتيرة، في اقتراح جداول توقيت تتناغم مع تواترات الحياة الخاصة بالتلميذ. 
)جداول التوقيت  دراسة تأثير مختلف التنظيمات المدرسية ولتحقيق ذلك يبدو من الضروري

يقظة، السلوك داخل القسم وعلى بوعية على األداءات الفكرية، الاليومية واألس المدرسية(
 .(Testu, 2000)أورد في: الدورية النوم، وذلك من ناحية مستوياتها ومن ناحية تغيراتها

 يت المدرسية عددها قليل أو نادرةوالدراسات العلمية التي تسمح بتقييم تأثيرات جداول التوق 
بالمنهجية واآلخر يرتبط ك عاملين أساسين يفسران جزئيا هذه الندرة، فاألول يتعلق هناو 

بالجانب األخالقي. ويتعلق األمر بالدراسات الميدانية أين تكمن الصعوبة في إزالة عوامل 
ممثلة لكل مجتمع البحث وأين  العينات المدروسة أن تكون الشخصية والحالة، أين يجب

خرى االختبارات التجريبية طويلة وعسيرة. ولي  من الممكن وال من المرغوب من جهة أ
وآخرون اهتمت خاصة  Testuتي قام بها تحويل المدار  إلى مخابر. وأما الدراسات ال

 .(Testu, 2000)أورد في: األسبوعباليوم و 

 Montagner ،Poussinكل من  1989ت التقييمية التي قادها سنة سمحت الدراسا     

Soussignan وTestu بمقارنة النتائج الخامة والمالمح اليومية لألداءات لتالميذ فرنسيين 
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تقنية أو مدرسية حسب أربعة أنماط -في اختبارات نفسية (سنة11-10)يتراوح سنهم ما بين 
 (سا15-د30سا و13) د الغداءما بع أين الفراغ المدرسي : اليومفي تنظيم التوقيت المدرسي

أين نهاية ما بعد  المدرسي اليوم (،Activités d’éveil)مخصص لنشاطات اليقظة 
تكون مخصصة لنشاطات اليقظة ( بعد الزوالبعد استراحة الساعة الثالثة )الظهيرة المدرسية 

واليوم  ةمدرسالنشاطات خارج  (د30سا و16)اليوم المدرسي التقليدي تليه ابتداءا من الساعة 
 قسم في االختبار من مدن 12وشارك المدرسي التقليدي بالنسبة للنمط الرابع. 

Dauphiné(Grenoble)، (Montpellier)Languedoc-Roussillon ( ،Nantes et 

Tours )Val-de-Loire اختبار ). وتمثلت االختبارات المقدمة في اختبار شطب األرقام
اختبار )واختبار تصريف األفعال ( البناء المكاني اختبار)، اختبار شطب القراميد (اليقظة
 .(Testu, 2000)أورد في: وتمت هذه االختبارات في يومي االثنين والثالثاء فقط. (مدرسي

ما  فراغلتي تمار  نشاطات اليقظة أثناء أن المجموعة األولى ا أظهرت نتائج هذه الدراسة
كثر ارتفاعا في اختبارات القراميد وتصريف تسجل المستويات المتوسطة األ بعد الغداء

وعة واحدة في األفعال في آن واحد سواء يوم االثنين أو يوم الثالثاء، وال تتجاوزها إال مجم
)المجموعة الثانية يوم االثنين والمجموعة الرابعة يوم الثالثاء(. وتالحظ اختبار شطب األرقام

ما في المجموعة المستويات األكثر انخفاضا في أغلب األحيان إ ما في المجموعة الثانية وا 
يمارسون نشاطات اليقظة أثناء نهاية فترة ما بعد الظهيرة  الذين التالميذ الثالثة، أي لدى

 .(Testu, 2000)أورد في: مدرسةالالمدرسية أو خارج 

التنظيم الوقتي من بداية ما بعد )وتكون التغيرات اليومية في األداءات للمجموعة األولى 
هناك )متشابهة في كل الحاالت تقريبا ( التوقيت التقليدي)والمجموعة الرابعة  (الظهيرة

 .(يوم الثالثاء في اختبار القراميد سا11سا والساعة 9استثناء واحد فقط: مابين الساعة 
ية ما التنظيم الوقتي في نها)وتختلف بشكل واضح عن تغيرات المجموعتين الثانية والثالثة 

 . (Testu, 2000)أورد في: (ةمدرسالخارج  ة المدرسية أوبعد الظهير 
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مالمح المجموعة الرابعة إلى أن المالمح اليومية الدالة للمجموعة األولى و  Testu شيري
تتشابه غالبا مع الملمح الكالسيكي، أين يرتفع مستوى األداءات من بداية إلى نهاية 
الصبيحة ثم ينخفض في بداية فترة ما بعد الظهيرة، ليرتفع من جديد بعد ذلك. وهو نف  

 .(Testu, 2000)أورد في: ولكن يوم الثالثاء فقطالشيء بالنسبة للمجموعة الثالثة 

نتائج هذه الدراسة وبشكل واضح نسبيا أن التنظيم الوقتي في بداية ما بعد الظهيرة  وبينت
تحترم الوتيرة الطبيعية للتالميذ، فتكون أنسب أو أفضل من التنظيمات األخرى عندما 

 .(Testu, 2000)أورد في: األداءات في االختبارات البسيكوتقنية والمدرسية األكثر ارتفاعا

بدراسة بهدف تقييم سياسة تنظيم  اموامن النتائج السابقة عندما قوآخرون  Testu ولقد تأكد
الوقت اإلضافي المدرسي أو الوقت الصفي في بعض مدار  مدينة التوقيت المدرسي و 

(Evry) ن في هذه يتنظيمين مدرسيين استثنائيين مطبقتأثير  أو تقييم. أين كان يجب تحديد
لدى تالميذ السلوك والنتائج البسيكوتقنية على المدى القصير والمدى المتوسط  المدينة على

وتالميذ السنة األولى ابتدائي  (سنوات 7– 6) التعليم التحضيري الذين تتراوح أعمارهم مابين
، ولدى تالميذ السنة األولى (1997–1996)سنة  (سنوات 8–7) البالغين من العمر مابين

–10)والتالميذ البالغين من العمر  (سنوات 8–7) ح أعمارهم مابينابتدائي الذين تتراو 

 . (Testu, 2000)أورد في: (1998–1997)سنة  (سنة11

من  األيام األسبوعيةيزاول تالميذ المدرسة األولى دروسهم اإللزامية خالل ستة أنصاف 
ويتوزع التالميذ في فترة ما بعد  ،(د30سا و12)إلى غاية الساعة  (د30سا و8)الساعة 
في مختلف الورشات المخصصة للنشاطات  سا17إلى الساعة  سا15ن الساعة الظهيرة م

ويزاول تالميذ  واالستراحة. لإلطعامالصفية، وخصصت فترة استراحة مدتها ساعتين ونصف 
سا ثم من 12سا إلى غاية الساعة 9ساعة المدار  الثالثة األخرى دروسهم اإللزامية من ال

سا، أيام االثنين، الثالثاء، الخمي ، الجمعة والسبت 17سا إلى غاية الساعة 15ساعة ال
 (د20سا و8)وخصصت الفترة الزمنية الممتدة من الساعة (Testu, 2000)أورد في: صباحا
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سا إلى 12ة الزمنية الممتدة من الساعة لالستقبال بينما خصصت الفتر  سا9إلى غاية الساعة 
الملزمان ن االمدرسي انسا لإلطعام والنشاطات الصفية. ويتشابه المجتمع15غاية الساعة 

بهذين النمطين من التنظيم المدرسي، وينتمي المسؤولون عن عائالت التالميذ لمختلف 
. وكان %24إلى  %17 ، كما أن نسبة البطالة عالية وتتراوح مابينالمدار  إلى فئة العمال

 :(Testu, 2000)أورد في: على سؤالين أساسيين اإلجابةمن المهم 

؟ وهل تساهم هل التنظيمات المدرسية الموضوعة مالئمة لتواترات الحياة الخاصة باألطفال -
 للتلميذ؟في نمو نفسي أفضل واندماج جيد 

 هل تسمح جداول التوقيت المدرسية المقترحة بأن يصبح التعليم أكثر فعالية؟  -

 :(Testu, 2000)أورد في: كاآلتيوكانت األجوبة 

المدرسيين بأنه غير مالئم، ففي حقيقة األمر لم أي من التنظيمين  يوصف(ال يمكن أن 1
بأداءات منخفضة، وهي وتيرة تتميز  نتوصل أبدا إلى مالحظة وتيرة يومية معكوسة ومرفوقة

 .طفالتواترات الحياة الخاصة باألبعدم تالءم التوقيت المدرسي اليومي واألسبوعي مع 
 ق جداول التوقيت التجريبيةبعد مدة سنة من تطبي وآخرون Testu، الحظ وبصفة عامة

بالنسبة للمجتمعين التجريبيين تطور ايجابي أو تحسن في السلوك داخل القسم واستمرار 
ولى ابتدائي سنة األوتالميذ ال (CP) المدات المتوسطة للنوم الليلي بين تالميذ التحضيري

(CE1) المتوسط من جهة، وبين تالميذ (CM1)  تالميذ و(CM2)  من جهة أخرى. كما
، ومن باتجاه نشاطاتهم الصفية بالرضايبدو أن تالميذ مجتمعي البحث التجريبيين يشعرون 

 بينهم من أصبحت لديهم مشاهدة التلفزة من الدرجة الثانية من ناحية االهتمام. 

المدرسي بأربعة أيام ونصف يوم يجعل من ظروف التعليم أكثر فعالية مقارنة ( التنظيم 2
 بالتنظيم المدرسي بخمسة أيام ونصف يوم في األسبوع.
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ذات التنظيم المدرسي بأربعة أيام ونصف هم الحظ أن األطفال الذين ينتمون إلى المدار  ي
البسيكوتقنية األكثر ارتفاعا، وهم أيضا األكثر انتباها  عامة األكثر يقظة ويسجلون األداءات

تالءم  على حسب الملمح الكالسيكي الذي يدلفي القسم. وتتغير اليقظة واألداء خالل اليوم 
خير بداية أو تناغم بين تواترات الحياة الخاصة بالطفل وجدول التوقيت اليومي. ويؤدي تأ

ما بعد  فراغتنظيم أو تهيئة فترة ، (د30سا و8)بدال عن الساعة  سا9الدراسة إلى الساعة 
سا وبرمجة نشاطات مدرسية جديدة حسب 15إلى غاية الساعة  سا12اعة من الس الغداء

مردود إلى  (سا17سا إلى غاية الساعة 15من الساعة )رة ما بعد الظهيرة سن التالميذ في فت
  .(Testu, 2000)أورد في: أكثر فعالية من األساتذة

وهذه الفعالية التربوية ليست ممكنة إال إذا تمت مرافقة التنظيم المدرسي اليومي بتنظيم أو 
يحترم مدة النوم الليلي. وهكذا يسمح انقطاع يوم األربعاء للتالميذ بجدول توقيت أسبوعي 

باالستفادة من ليلة إضافية للنوم من جهة وتمديد مجهوداتهم إلى غاية يوم الجمعة من جهة 
الذين لديهم إمكانية التسيير الذاتي  (CM2و CM1)، وخاصة التالميذ األكبر سنا أخرى

 . (Testu, 2000)أورد في: الستيقاظهم يوم األربعاء صباحا

يتعرض هؤالء األطفال إلى خطر عدم ممارسة نشاطات مدرسية مقارنة لكن يمكن أن 
 وهو لي  الحال فيباألطفال اآلخرين، فقد يصبحون أكثر عزلة ومهجورين بعض الشيء. 

، والدليل على ذلك هي النسبة العالية من الرضا لدى األطفال عن نشاطاتهم (Evry) مدينة
 النوع من مقارنة باألطفال الذين يقطنون في نف  والنسب المعتدلة نسبيا في مشاهدة التلفزة

 .(Testu, 2000)أورد في: الوسط الحضري

يساعد إذن التنظيم المدرسي األسبوعي ألوقات الحياة الخاصة باألطفال الذين ينتمون إلى 
المدار  التجريبية ذات نمط التنظيم بأربعة أيام ونصف على احترام مدة النوم الليلي، مما 

وال  ، ونتيجة لذلك تكون اليقظة واألداء أكثر ارتفاعا.سلوكيات مدرسية أكثر تكيفا يؤدي إلى
مثل هذه السياسة في تنظيم التوقيت المدرسي  على كن إال أن ننصح أو نوصي بالحفاظيم
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والصفي، وهي السياسة التي تتطلب مشاركة لي  فقط األساتذة ولكن أيضا مشاركة كل 
 .(Testu, 2000: أورد في)األطفالالشركاء المعنيين بتربية 

في ثالثة مواقع فرنسية أين تم االعتماد على أسبوع األربعة   Testu(1993)في دراسة      
-Joué)واستثنائيا خالل كل ثالثة أسابيع في  (Mulhouseو Roanne)أيام نهائيا في 

Lès-Tours) . 

، أي التحضيري (CM2و  CP)المأخوذين بعين االعتبار ولقد تم بالنسبة لمستويي السن 

البسيكوتقنية ودرجة التكيف مع جداول التوقيت  تحديد مستويات اليقظة واألداءات والمتوسط،
المدرسية، استخراج التغيرات اليومية واألسبوعية للنشاط الفكري والسلوك، مقارنة المدات 

كما مدرسة. الخارج  ل األسبوع وتحليل مختلف النشاطاتالمتوسطة للنوم الليلي وتغيراتها خال
 (ZEP)ية و األولذات االنتماء أو عدم االنتماء إلى منطقة التربية  كذلك بعين االعتبار يؤخذ

 :(Testu, 2000)أورد في: كاآلتيوكانت النتائج األساسية 

يدرسون أربعة أيام خالل األسبوع هم التالميذ الذين  فان (CP) التحضيري على مستوى -
إلى سلوكيات مدرسية غير متكيفة ومدة نومهم أقل مقارنة بالتالميذ الذين أقل يقظة باإلضافة 

أيام  4يدرسون أربعة أيام ونصف في األسبوع. وعالوة على ذلك فان التنظيم المدرسي بـ 
انعكا  التغيرات اليومية لليقظة، وهو انعكا  يتميز بانقطاع التزامن  يبدو أنه يؤدي إلى

المحيطية للتلميذ والوتيرة الخاصة به. ويكون هذا االنقطاع في  )عدم التزامن( بين الوتيرة
 مدرسة قليلة أو غير موجودة تماما.الالتزامن أكثر وضوحا كلما كانت النشاطات خارج 

فان التنظيم المدرسي بأربعة أيام مثلما هو موجود في  (CM2) المتوسط وعلى مستوى -
(Roanne) في  أو التنظيم من النوع التقليدي(Joué-Lès-Tours)  يسمحان باحترام أكثر
لتواترات اليومية واألسبوعية الطبيعية للتالميذ، بالحفاظ على مستويات األداء ومدة النوم ل

ية و األول ذات الالزمة. ويجب أن نشير إلى أنه عندما يشارك تالميذ منطقة التربيةالليلي 
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(ZEP)  ة المبرمجة في مدرسالفي النشاطات خارج(Roanne)  فان االختالفات من الناحية
 .(Testu, 2000)أورد في: النفسية ال تنقص فحسب بل تختفي

تأثيرات نمطين من تنظيم التوقيت   (Bourges)مدينة ويتأكد هذا االستنتاج عندما نقارن في
المدرسي والصفي، إحداهما بأربعة أيام ونصف دراسة من بينها يوم األربعاء واألخر بأربعة 

مع ما بعد ظهيرتين مخصصتين  (ZEP)ية و األول ذات األول مطبق في منطقة التربيةأيام. 
لنشاطات اليقظة، والثاني مبرمج لتالميذ ينحدرون من وسط اجتماعي وثقافي متوسط الحال. 

 :(Testu, 2000)أورد في: والنتائج األساسية التي يمكن استخالصها هي كالتالي

من القسم المتوسط ومن مستوى ية و األولذات  منطقة التربيةلى التالميذ الذين ينتمون إ -
(CP)  أو من مستوى(CM1)  يشاهدون التلفزة أكثر، ينامون أقل ويكون سلوكهم نتيجة

الء ؤ لذلك غير متكيف مع حالة الدراسة )ما عدا األقل سنا: الحضانة والتحضيري(. ويتأثر ه
بيومين بشكل أكبر مقارنة بالتالميذ  (week-end)بانقطاع عطلة نهاية األسبوع  األطفال
ويظهر ذلك يوم االثنين في وتيرة النشاط  .يةو األول ذات منتمين إلى منطقة التربيةالغير 

نالحظ مرحلة عدم التزامن الذهني التي تتجه نحو االنعكا  وفي مستوى األداء المنخفض، و 
 هذه  كلما كان الطفل أقل سنا.

نحو حجب إمكانية تأثير  يةو األول ذات المدرسي في منطقة التربيةتنظيم التوقيت  يتجه -
المحيط )الوسط( الخارج مدرسي على السلوك داخل القسم وعلى التواترات المدرسية 

االنخفاض في نتائج اليقظة  (CM1)و  (CP) ذختفي لدى تالمييلألداءات. في الحقيقة 
ضافة إلى ذلك فان  واالنتباه االنتقائي المالحظة لدى أطفال األقسام المتوسطة للحضانة. وا 
الوتيرة اليومية الكالسيكية موجودة، وتبين هكذا مدى تناغم تنظيم التوقيت المدرسي مع 

ام في الموقع تواترات الطفل. ولي  الحال كذلك عندما نقترح تنظيم مدرسي من أربعة أي
ويسمح إذن هذا التالؤم بين جدول التوقيت والوتيرة الخاصة بالتلميذ بحجب المختبر األخر. 
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قابلية للتأثر ذلك  تأثير المحيط الخارج مدرسي، ومن جهة أخرى فان كون األطفال أكثر
 يرفع من فعالية النشاطات التربوية.

تنظيم التوقيت المدرسي، أي بمعنى نأخذ  في الحذرالنتائج ال يمكنها إال أن تشجع على  هذه
بعين االعتبار ثالثة عوامل معا: السن، الوسط االجتماعي والثقافي الذي ينحدر منه التالميذ 

 (. Testu, 2000مدرسة)أورد في: الوطبيعة النشاطات خارج 

استهدفت الدراسات الكرونونفسية المدرسية المنجزة في السنوات األخيرة بفرنسا بقيادة       
Testu  دراسة وتيرة الحياة داخل المدرسة من بينها تلك التي قام بها وفرقته سنوات

عندما قام بدراسة في إطار جمعية مكملة  1990فقد بين سنة  .(1990،1999،2003)
 (Picardieوالمرصد الجهوي للصحة بمدينة ) (Jeunesse au plein air)للمدرسة تدعى 

بتقديم استبيان بأربعة محاور ،  (Somme)بمقاطعةسنة( 12-11)من  تلميذا 982 شملت
، أن األطفال الفرنسيين يقدرون الوقت تتمثل في النوم، الغذاء، النشاطات الترفيهية والعطل

منهم بالمدار  % 57.1دقائق بينما يلتحق  09المستغرق للذهاب من البيت إلى المدرسة بـ 
 . (2011،عروف و خلفانمأورد في: )عن طريق السيارة% 21.5مشيا على األقدام و

لمدرسة اأن إدراج تناول الوجبة الغذائية عند التفكير في مشروع هام لتهيئة Testu كما بين 
ويرى أن األكل فعل  يحمل في طياته كل التطورات المرجوة من كل مربي مبتدع وفضولي.

اجتماعي ذو أهداف تربوية وثقافية لها عالقة بالرموز االجتماعية كمعرفة التصرف أثناء 
األكل، معرفة استعمال الملعقة والشوكة والسكين والصحن، االهتمام باألفراد اآلخرين الذين 

ي تربية الذوق وجبة الغذاء وكذا االهتمام بالذين حضروا أطباق األكل. كما يعننتقاسم معهم 
 .(2011،عروف وخلفانمأورد في: )ومعرفة كيفية تحضير أطباق األكل المقدمة ومركباتها

المقارنة بين مجموعتين، األولى تجريبية  بهدف-1999سنة  توصل في دراسة لهو       
وتحتوي على  (Bourges)بلدية التابعة ل (ZEP)تنتمي إلى منطقة التربية ذات األولوية 

والثانية  (L.Michel, Grand-Meaulnes, Merlattes, M.Plaisant)التالية:المدار  
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 ,Pijolin, j.Macé)المدار  التالية: وتحتوي على (Vald’Auron)شاهدة من بلدية 

j.Ferry)-  97 الفرنسيين المنتمين إلى المجموعة التجريبية بنسبةأن معظم التالميذ إلى 

بالنسبة للتالميذ المنتمين إلى المجموعة الشاهدة يتناولون وجبة فطور  %99 وبنسبة%
درسة، الصباح قبل االلتحاق بالمدرسة. أما فيما يخص اختيار مكان النشاطات خارج الم

فراغهم في منازلهم وينتقل البعض منهم إلى النوادي والبعض  فيقضي معظم األطفال أوقات
أو في  و  خصوصية لتدارك النقص الذي يعانون منهاآلخر عند أصدقائهم أو متابعة در 

المدرستين المختارتين للدراسة يفضلون  إلى أن تالميذ Testu  أشار ما الشارع. ك
عروف و مأورد في: )%20وبرامج األلعاب التلفزيونية بنسبة  %40 المسلسالت بنسبة

 .(2011،خلفان

 (Sonia Delaunay)في دراسة مجموعة تالميذ مدرسة  2003سنة  Testuواعتبر       

من  (Marie Pape Carpentier)ومجموعة تالميذ مدرسة  بالتجريبية (Renne)مدينة  من
المدينة بالشاهدة، وتقع المدرسة األولى بنواحي المدينة وتتميز بتنظيم الوقت المدرسي  نف 

بينما تقع المدرسة الثانية  .(صباحا من يوم االثنين إلى يوم األربعاء)بأربعة أيام ونصف 
بوسط المدينة وتتميز بتنظيم الوقت المدرسي بأربعة أيام على غرار المدار  األخرى بمدينة 

(Renne)-  قبل تالميذ المدرسة  دقيقة 25أن تالميذ المدرسة الشاهدة يغادرون بيوتهم
باستقبالهم بالمدرسة قبل بداية التجريبية ألن األطفال الفرنسيين يتمتعون بتنظيم يسمح 

 . (2011،عروف و خلفانمأورد في: )الدراسة

ؤسسات التعليمية حيث تقدر كما توفر المدرسة الفرنسية إمكانية األكل في مطاعم داخل الم
ونسبة  %81 بـ( MP Carpentier) نسبة التالميذ الفرنسيين المنتمين إلى المدرسة الشاهدة

الذين يتناولون ( Sonia Delaunay)من التالميذ المنتمين إلى المدرسة التجريبية  69%
في هذه  أيضا Testu . والحظ(2011،عروف و خلفانمأورد في: )وجبة الفطور بالمدرسة

التالميذ المتمدرسين بالمدرسة الشاهدة  عدم وجود فروق بين ممارسات عائالت الدراسة
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حيث يتناول التالميذ الفرنسيون وجبة العشاء  المدرسة التجريبيةب مقارنة بالتالميذ المتمدرسين
 .(2011،عروف و خلفانمأورد في: ))مابين الساعة السابعة مساءا والساعة الثامنة ليال

حيث  (Activités périscolaires)تبرمج المدرسة الفرنسية نشاطات قبل وبعد التعلم 
 Temps d’accueil collectif du)وقت يدعى بوقت االستقبال الجماعي المسائي  يبرمج

soir) في اقتراح نشاطات بيداغوجية بعد الدراسة كحصص استدراكية مثال بالتطرق  والمتمثل
إلى الصعوبات المدرسية مع الزمالء، األمر الذي يساهم في القضاء على الفشل المدرسي. 
ويعتبر نمط تهيئة الوقت المدرسي المقترح للتالميذ الفرنسيين كمحدد للرجوع أوال إلى 

ودة إلى البيت، حيث تقترح المدرسة للتلميذ نشاطات مدرسية االستقبال في المدرسة قبل الع
أو ترفيهية كاللعب والتجوال فرديا أو مع العائلة، إذ تتمثل  (حصص استدراكية، نشاطات...)

ممارسة دراسة في اللعب ومشاهدة التلفزة و المفضلة بعد ال نشاطات األطفال الفرنسيين
 .(2011،عروف و خلفانم أورد في:)الرياضة واالستماع إلى الموسيقى

لذين يستفيدون من انقطاع ا إلى أن نسبة التالميذ الفرنسيين في نفس الدراسة Testu أشار
ال والذين  (يومي االثنين والثالثاء)نصف يوم األربعاء بعد يومين من الجد واالجتهاد 

. بينما يكر  ثلثا المجموعتين %20ــ يخصصون أي وقت لمراجعة الدرو  تقدر بـ
المختارتين كشاهدة وتجريبية أقل من ساعة لذلك. كما يخصص ثلثا األطفال الفرنسيين أقل 

منهم يسخرون في نف   %20اط خالل عطلة آخر األسبوع مقابل نسبة من ساعة لهذا النش
منهم أنهم ال يراجعون إطالقا دروسهم في عطلة  %20اليوم أكثر من ساعة. بينما يصرح 

بعض منهم وقت فراغهم بصحبة أصدقائهم، بينما يقضي البعض آخر األسبوع. ويقضي ال
اآلخر هذا الوقت مع أوليائهم، وتوجد فئة قليلة من هؤالء األطفال يقضونه لوحدهم بعد 

 .(2011،عروف و خلفانمأورد في: )مغادرة المدرسة

بالمدرسة المختارة للتجريب هم األكثر شعورا  ندرسو أن التالميذ الذين يتم Testuوقد وجد 
بالملل مقارنة مع األطفال المتمدرسين بالمدرسة الشاهدة. كما يختلف التالميذ المتمدرسين 
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حيث  بالمدرسة المختارة للتجريب عن المدرسة الشاهدة في تقييمهم لنشاطاتهم الترفيهية
 %54.5مقابل نسبة  بالجيدة جدا %81ة اعتبرها التالميذ المنتمون إلى المدرسة األولى بنسب

 .(2011،عروف و خلفانمأورد في: )المنتمين إلى المدرسة الثانية من التالميذ

ثلثا تالميذ المدرسة التجريبية )أن معظم التالميذ الفرنسيين  في نف  الدراسة Testuكما أكد 
مشاهدة التلفزة. وبالرغم من يساوي يوما دراسيا كامال في يستغرقون وقتا  (والمدرسة الشاهدة

هذا فقد الحظ أن تالميذ المدرسة التجريبية هم األكثر استهالكا للتلفزة، فهم يستغرقون أكثر 
من ساعتين إلى ثالثة ساعات من اليوم المدرسي في مشاهدتها. ثم ينعك  بوضوح اتجاه 

بر لمشاهدة التلفزة التالميذ الفرنسيين المتمدرسين بالمدرسة الشاهدة، إذ يخصصون وقتا أك
 .(2011،عروف و خلفانمأورد في: )خالل األيام بدون دراسة

قدم ميدان الكرونوبيولوجية وميدان الكرونونفسية مجموعة من المعطيات عن الوتيرة 
ئمة للتعلم والفترات البيولوجية والنفسية للطفل، مكنت من تحديد الفترات واألوقات المال

فالمطلوب هو برمجة النشاطات الفكرية في األوقات الخصبة مالئمة. الغير العقيمة و 
المالئمة للتعلم، ففي هذه األشواط الزمنية يمكن للطفل اكتساب معلومات جديدة بصورة و 

فعالة ومفيدة، وذلك بتوظيف أداءاته الفكرية بطريقة تسمح له بانجاز المهام المطلوبة منه 
 .(2011،عروف و خلفانمأورد في: )بنجاح

 خالصة القسم الثاني: -

يمكن أن نقول أن االنتباه يعد أحد أهم األداءات التي توليه دراسات الوتيرة المدرسية       
، فبدونه ال يمكن لعملية التعلم للتلميذ في التحصيل الدراسي أساسياأهمية كبيرة كونه عنصرا 

الحياة الخاصة بالتلميذ حترم وتيرة ي الذي المدرسي تنظيم، كما أن الأن تحدث أو تتحقق
لى ممارسة النشاطات هي مدرسة تسمح له بتحقيق األهداف و  إلى مدة نوم كافية وحاجته ا 

 التعليمية أو النجاح في مشواره الدراسي. 
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 خالصة الفصل الثاني:

ف التي تسمح بتحقيق أكبر الظرو  الوتيرة المدرسية سعيا من وراء دراساتها في خلق
جيد أو ل النجاح المدرسي للتالميذ بتنظيم الحياة المدرسية بشك إمكانية في ممكن قدر

مت الدراسات حيث قد لكرونونفسيةلو  لكرونوبيولوجيةلات العلمية تعتمد على المعطي مناسب
كد نتاجها على الميدانية لهذين الميدانين معلومات أساسية حول طبيعة الوتيرة المدرسية، وتؤ 

لذي يتالءم مع الوتيرة بالشكل ا أو جداول التوقيت المدرسية ضرورة تنظيم األوقات
خارج  للتلميذ، ويكون ذلك باحترام احتياجاته في النوم وفي ممارسة النشاطات الكرونونفسية

 .المدرسة
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رح جانبهثا التببيقث  شثو  تقثدي  نظري من الدراسة يبدأ الباحث  يث بعد عرض الجانب ال تمهيد:
ه واألدوات التث  اسثتعماها لجمث  أين يحدد المثنه  الثذي اعتمثدب لبح ثانبالقا من هذا الفصل، 

  تبناهثثثا المعبيثثثات الةاصثثثة بمتايثثثرات الدراسثثثة وعينثثثة البحثثث ،  ثثث  األسثثثاليب ا حصثثثا ية التثثث
           البيانات. هذبلمعالجة 

 :منهجال نوع .1

تندرج هذب الدراسة المقارنة بين تالميذ التعاي  المتوسب النظا  العا  وتالميذ النظا       
واعتمد الباح  ي  ذلك المنه  الوصف   ن الدراسات حول الوتيرة المدرسية،الةاص ضم

 الذي يهدف إلى دراسة الحقا ق الراهنة وتحاياها قصد يه  الموضوع المدروس والتحك  ييه.

 :عينة البحث .2

تيزي رية بمدينة توجد هذب المؤسسة بمنبقة حض :ة العامة "حليش حسين"طسالمتو  -
 5 تاميذ موزعون عاى 845 أستاذ يؤبرون 36 ويديرها مدير يشرف عاى وزو)الجزا ر(،

 مبعما. لاتدريس وال تماك هذب المتوسبةقاعة  22 أيواج لكل سنة دراسية ةصصت له 
 كمايا : حسب المستوى الدراس  لهذب المتوسبةويتوزع تالميذ عينة البح  

 "حايش حسين" عينة البح  حسب المستوى الدراس  لمتوسبة النظا  العا  توزي  :(01)جدول رقم 
 

 لمستوى التعليمي ا

 

 عدد التالميذ                           

  

 المجموع الذكور اإلناث 

 30 18 12 متوسطاألولى السنة 

 42 12 12 متوسط السنة الثانية

 42 41 10 متوسط السنة الثالثة

 28 13 15 متوسط السنة الرابعة

 106 57 94 المجموع
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ويزاولون دروسه   ساعة ي  األسبوع، 32 األسبوع بمعدل أيا  ي  5 يدرس كل التالميذ      
  (08h:00) ةالل اليو  المدرس  أيا  األحد واال نين واألربعاء والةميس من الساعة ال امنة

ومن الساعة الواحدة والنصف  ي  الفترة الصباحية، (12h:00) ال انية عشرةإلى الساعة 
ي  الفترة المسا ية.  (16h:30) إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (13h:30) زواال

إلى الساعة  (08h:00) من الساعة ال امنة ،ويدرسون يو  ال ال اء ي  الفترة الصباحية يقب
. ولديه  ساعة بدون دراسة ي  أحد أيا  األسبوع وذلك حسب جدول (12h:00)ال انية عشرة

 أوقات الدراسة ةالل األسبوع المدرس  عاى نحو النموذج التال :يت  توزي  و  توقيت كل يوج.

 تنظي  التوقيت المدرس  لمتوسبة النظا  العا  "حايش حسين" :(02)جدول رقم  

 

توجد هذب المؤسسة التعايمية ي  منبقة حضرية بمدينة تيزي  :ة الخاصة "إثري"طسالمتو  -
تاميذ لاتعاي   151أستاذ يؤبرون  15تديرها مديرة تشرف عاى  ،2 300وزو وتباغ مساحتها 

 8المتوسب يؤبره  تاميذ لاتعاي   33منه   .قاعة تدريس 12خصصت لهم  األساس ،
قاعات  4 أساتذة، موزعين عاى يوج بيداغوج  واحد لكل سنة دراسية، وةصصت له 

حسب المستوى الدراس  ويتوزع تالميذ عينة البح   مبعما. لاتدريس، وتماك هذب المتوسبة
 كمايا : لهذب المتوسبة

 د30وسا16إلى  د30سا و13من  سا12 إلى سا8من  

 دراسة دراسة األحد

 دراسة دراسة االثنين

 استراحة دراسة الثالثاء

 دراسة دراسة األربعاء

 دراسة دراسة الخميس

 أيام الدراسة
 أوقات الدراسة
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 "إ ريراس  لمتوسبة النظا  الةاص"توزي  عينة البح  حسب المستوى الد :(03)جدول رقم 

 
توجد هذب المؤسسة التعايمية ي  منبقة حضرية  :ة الخاصة "اليمامة البيضاء"المتوسط -

تاميذ لاتعاي   742يديرها مدير يشرف عاى ، 2 659بمدينة تيزي وزو وتباغ مساحتها 
 تاميذ لاتعاي  المتوسب، موزعين عاى 57يؤبرون  أساتذة 10أستاذ. منه   23األساس  و 

وتماك هذب  قاعات لاتدريس، 4 بيداغوج  واحد لكل سنة دراسية، ةصصت له  فوج
 حسب المستوى الدراس  لهذب المتوسبةيتوزع تالميذ عينة البح  و  مبعما. المتوسبة
 كمايا :

 "اليمامة البيضاء" لمتوسبة النظا  الةاصتوزي  عينة البح  حسب المستوى الدراس   :(40)جدول رقم

 

 يالمستوى التعليم

 

 عدد التالميذ           

  

 المجموع الذكور اإلناث 

 13 9 4 متوسطاألولى السنة 

 12 7 5 متوسط السنة الثانية

 8 7 1 متوسط السنة الثالثة

 33 23 10 المجموع

 

 المستوى التعليمي 

 

 عدد التالميذ                          

  

 المجموع الذكور اإلناث 

 15 8 7 متوسط ولىالسنة األ

 16 10 6 متوسط السنة الثانية

 7 5 2 متوسط السنة الثالثة

 19 7 12 متوسط السنة الرابعة

 57 30 27 المجموع
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 أيا  ي  5الةاصتين "إ ري" و"اليمامة البيضاء"  يدرس كل تالميذ المتوسب لامتوسبتين     
ويزاولون دروسه  ةالل اليو  المدرس  أيا  األحد  األسبوع،ساعة ي   32 األسبوع بمعدل

ال انية عشرة إلى الساعة  (08h:00)صباحا  واال نين واألربعاء والةميس من الساعة ال امنة
(12h:00) ،ومن الساعة الواحدة زواال ي  الفترة الصباحية (13h:00)  إلى الساعة الرابعة

ي  الفترة المسا ية. ويدرسون يو  ال ال اء ي  الفترة الصباحية يقب  (16h:00) بعد الزوال
وتوزع أوقاته  . (12h:00) إلى الساعة ال انية عشرة (08h:00)صباحا  من الساعة ال امنة

 :الدراسية ةالل األسبوع المدرس  عاى النحو التال 

 "إ ري" و"اليمامة البيضاء"التوقيت المدرس  لتالميذ المتوسبتين الةاصتين تنظي : (05)جدول رقم  

 

 الخصائص االجتماعية ألفراد عينة البحث: 

 ت  تصنيف الف ات االجتماعية ألولياء التالميذ كمايا :مهنة أولياء التالميذ: أ. 
  :جوهري... تاجر، سا ق، سا ق سيارة أجرة، ميكانيك ، بناء، ةياب،مهنة حرة 

  :عامل نظاية... إداري، تقن ، مساعد، حارس، شرب ، ممرضموظف 

 :تقن  سام ... ، ر يس مصاحة، صحف ،أستاذ, ير،مد ببيب، إطار 

 متقاعد. 

 بدون مهنة. 

 
 سا16سا إلى 13من  سا12سا إلى 8من 

 دراسة دراسة األحد

 دراسة دراسة االثنين

 استراحة دراسة الثالثاء

 دراسة دراسة األربعاء

 دراسة دراسة الخميس

 أيام الدراسة
 أوقات الدراسة
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 توزي  تالميذ النظامين حسب مهنة األولياء :(60)جدول رقم 

ة أنه يوجد ي  المدرسة العامة وكذلك ي  المدرسة الةاص (06)يبين الجدول رق        
تالميذ من كل الف ات االجتماعية المهنية لألولياء وبنسب متقاربة عاى لمستوى المتوسب 

العمو  بين تالميذ النظامين، وهذا يعن  بشكل عا  أن تالميذ النظا  العا  وتالميذ النظا  
 ة. الةاص ينحدرون من أوساب اجتماعية متكاي 

    الةاصوتالميذ النظا   النظا  العا  ة المهنية ألولياء تالميذالف ات االجتماعي :(01)الرسم البياني رقم 

   
0 20 40 60

متوفي

بدون عمل

متقاعد

مهنة حرة

موظف

اطار

النظام العام 

األب

األم

0 20 40 60

متوفى

بدون عمل

متقاعد

مهنة حرة

موظف

اطار

النظام الخاص

األب

األم

   النظام العام    النظام الخاص  

  األب  األم  األب  األم 

  ت % ت % ت % ت %

 إطار 33 31.1 18 17 37 41.1 24 26.7

 موظف 21 19.8 15 14.2 13 14.4 19 21.1

 مهنة حرة 20 18.9 3 2.8 23 25.6 2 2.2

 متقاعد 4 3.8 / / 1 1.1 1 1.1

 بدون عمل 4 3.8 51 48.1 / / 21 23.3

 متوفى 2 1.9 / / / / / /

 بدون إجابة 22 20.7 19 17.9 16 17.8 23 25.6

 المجموع 106 100 106 100 90 100 90 100

 نمط التنظيم

 المهنة
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أن هناك تكايؤ بين تالميذ النظامين من حي  انتما ه   (01)يبين المنحنى البيان  رق       
 31.1%إلى الف ة االجتماعية لمهنة األولياء أو الوسب االجتماع  الذي يعيشون ييه. يم ال 

من  41.1%من األمهات بالنسبة لتالميذ النظا  العا  ه  إبارات مقابل  17%و اآلباءمن 
 من أمهات تالميذ النظا  الةاص. 26.7%أباء و

 :ب ـ حجم العائلة 

 العا  والةاصحج  عا الت تالميذ النظامين : (07)جدول رقم 

الحج  العا ا  لتالميذ النظامين، ويتراوح عدد أبفال عا الت  (07)يبين الجدول رق        
 تالميذ المتوسب النظا  العا  وتالميذ النظا  الةاص من بفل إلى أربعة أبفال.

   حج  عا اة تالميذ المتوسب النظا  العا  وتالميذ النظا  الةاص: (02)الرسم البياني رقم     

    
0 20 40

1

2

3

4

النظام العام

النظام العام

0 20 40 60

1

2

3

4

النظام الخاص

النظام الخاص

  النظام العام  النظام الخاص 

  ت % ت %

20 18 26.4 28 1 

43.3 39 34.9 37 2 

12.2 11 17.9 19 3 

7.8 7 7.6 8 4 

 بدون إجابة 14 13.2 15 16.7

 المجموع 106 100 90 100

 نمط التنظيم

 عدد األطفال
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أنه هناك تقارب عاى العمو  ي  الحج  العا ا  بين  (02)يبين المنحنى البيان  رق       
تالميذ المتوسب النظا  العا  وتالميذ النظا  الةاص. والمالحظ أن حج  العا اة الجزا رية 
الحدي ة يقل مقارنة بالعا اة التقايدية الت  تميزت بك رة ا نجاب، حي  ال يتعدى بفاين لدى 

 بالنسبة لتالميذ النظا  العا  مقابل %61.3) نتالميذ كال النظامي تاألغابية من عا ال
 . وقد يترج  هذا التايير الذي حد  ي  الذهنيات(بالنسبة لتالميذ النظا  الةاص 63.3%

 الظروف االقتصادية واالجتماعية. لدى المجتم  الجزا ري نتيجة تاير

 :الظروف المعيشية للتالميذج. 

 الةاية العا اية لتالميذ النظامين العا  والةاص: (08) جدول رقم 

 88.7%حي  يعيش ا اية بالنسبة لتالميذ النظامين. الةاية الع (08)يظهر الجدول رق       
أي ي  عا اة  ،من تالميذ النظا  الةاص م  أوليا ه  87.8%من تالميذ النظا  العا  مقابل 

من  6.6%بنسبة  ،ي  حين عدد قايل من تالميذ النظامين يعيشون م  العا اة الكبيرة نووية.
ي حد  التايير الذ تالميذ النظا  الةاص. وهذا قد يفسرب من 11.1%تالميذ النظا  العا  و
وتحررها  نتيجة التبور االقتصادي النسب  واقتحا  المرأة عال  الشال ي  ذهنيات المجتم 

يفضل العيش ي  عا اة نووية  الفرد الجزا ري أصبحي ،من قيود ال قاية المحايظة إلى حد ما

  النظام العام  النظام الخاص 

  ت % ت %

 مع األولياء 94 88.7 79 87.8

 مع األم 5 4.7 1 1.1

 مع العائلة الكبيرة 7 6.6 10 11.1

 بدون إجابة / / / /

 المجموع 106 100 90 100

منمط التنظي  

 الخلية العائلية
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من تالميذ  1.1%من تالميذ النظا  العا  و 4.7%عيش ي عا اة الكبيرة التقايدية. بينمابدل ال
 النظا  الةاص م  أمهاته ، وقد يكون ذلك عاى األرجح بسبب البالق أو وياة الزوج.

 الةاية العا اية لتالميذ المتوسب النظا  العا  وتالميذالنظا  الةاص: (03)الرسم البياني رقم 

 
أن تالميذ النظامين متشابهين عموما من حي  الةاية  (03)يظهر الرس  البيان  رق        

العا اية الت  يعيشون ي  وسبها، ياألغابية تعيش م  األولياء. ي  حين عدد قايل من 
 واحد يقب وتاميذ ة، وةمسة تالميذ من النظا  العا تالميذ النظامين يعيش م  العا اة الكبير 

  من النظا  الةاص يعيشون م  األ .

   :مسكن تالميذ النظاميند ـ نوع 

 نوع مسكن تالميذ النظامين العا  والةاص: (09)رقمجدول 

0

20

40

60

80

100

مع األولياء مع األم ةمع العائلة الكبير

ية
ئو

لم
ة ا

سب
الن

ظروف معيشة التالميذ

النظام العام

النظام الخاص

  النظام العام  النظام الخاص 

  ت % ت %

 في عمارة 98 92.5 61 67.8

 مسكن فردي 8 7.5 29 32.2

 بدون إجابة / / / /

 المجموع  100 90 100

 نمط التنظيم

 نوع المسكن
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من تالميذ  92.5%نوع مسكن تالميذ النظامين، حي  يسكن  (09)رق يبين الجدول       
 من تالميذ النظا  67.8% ي  مسكن يردي، بينما يقبن 7.5%و النظا  العا  ي  عمارة
ظا  الةاص ي  مسكن يردي. يعدد كبير نسبيا من تالميذ الن 32.2%الةاص ي  عمارة و

وقد يفسرب إلى حد ما الفرق ي  المستوى ن ي  منزل يردي مقارنة بتالميذ النظا  العا  يسك
 االقتصادي، ولكن األغابية من كال تالميذ النظامين يقبنون ي  العمارات.

 نوع مسكن تالميذ المتوسب النظا  العا  وتالميذ النظا  الةاص: (04)الرسم البياني رقم      

  
نوع المسكن الذي يقبنه تالميذ النظامين، حي  أن ( 04)يبين الرس  البيان  رق        

معظ  التالميذ من كال النظامين يسكنون ي  عمارات. وهذا ما يجعل من المقارنة بينهما 
 موضوعية.  أك ر

92%

8%

النظام العام

في عمارة

في مسكن فردي

68%

32%

النظام الخاص

في عمارة

في مسكن فردي

  اإلناث    الذكور  المجموع 

  ت % ت % ت %

مالنظام العا 49 46.2 57 53.8 106 100  

 النظام الخاص 37 41.1 53 58.9 90 100

/ 961  المجموع 86 / 110 / 

سعينة البح  حسب الجن : توزي (10)جدول رقم    

 نمط التنظيم

 الجنس



 الفصل الثالث:                                                                             منهجية البحث
 

176 
 

تلميذ)ة( للنظام  (106)تلميذ)ة( للتعليم المتوسط، منهم  (196)تتكون عينة البح  من       

تاميذ( وعدد التالميذ  57) يباغ عدد التالميذ الذكور .( تلميذ)ة( للنظام الخاص90العام و )
وعدد التالميذ تلميذ(  53) ويباغ عدد التالميذ الذكور ا  العا ،ظبالنسبة لان( تاميذة 49) ا نا 
 الةاص. بالنسبة لانظا  (تاميذة 37) ا نا 

 توزيع عينة البحث في اختبار الشطب: -

 توزي  أيراد عينة البح  حسب أيواج مستقاة متكاي ة: (11)جدول رقم  

لمتابعة التايرات اليومية واألسبوعية ي  أداءات االنتباب ت  توزي  عينة البح  عشوا يا 
إلى أربعة أيواج مستقاة ومتكاي ة من حي  الحج  والةصا ص كما هو موضح ي  الجدول 

. ي  حين وبعد نهاية أسبوع التمريرات ت  إلااء نتا   إةتبار الشبب الةاص (11)رق  
 تالميذ من النظا  الةاص بسبب الاياب. 6تالميذ من النظا  العا  و 3 ثثباالنتباب ل

يجدر ا شارة إلى أن غياب التاميذ ي  تمرير واحد يقب من التمريرات األربعة ةالل أيا  
 األسبوع ي  اةتبار الشبب يعن  ذلك ا قصاء من هذا االةتبار.

 

 لنظام الخاص

 

 النظام العام
 

 حليش حسين توسطةم اليمامة البيضاء توسطةم إثري توسطةم

 الفوج األول 8 6 6 7 4 4 2 4 4 3 2

 يالثان الفوج 7 6 6 8 4 4 2 5 3 3 2

 الفوج الثالث 7 6 6 6 4 4 2 5 3 3 2

 الفوج الرابع 8 6 6 7 3 4 2 4 3 3 2

33 57 106  

 196 المجموع

 الفوج

 النظام
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  الدراسة األساسية: -
يتحدد منه  الدراسة ي  إبار أبعاد ببيعة المشكاة وأهدايها، وموضوع  منهج الدراسة: -1

الوتيرة المدرسية لدى تالميذ مرحاة التعاي  المتوسب ي  النظامين دراستنا هو التعرف إلى 
ت  استةدا  المنه  الوصف  الذي يقو  أواًل بتحديد لذلك  العموم  والةاص بمدينة تيزي وزو

عباء تقرير وصف  عنها، وأن ببيعة الموضوع تهدف الوض  الحال  لاظاهرة الم دروسة، وا 
وتندرج الدراسة الحالية ضمن  اكتشاف الواق  التربوي التعايم .إلى وصف الظاهرة و 

 .ناتهاالدراسات الوصفية المقارنة الت  تهدف إلى دراسة الظاهرة بوصف وتحايل مكو  

( 6406) يردًا بواق ( 7171)الدراسة العدد ا جمال  أليراد مجتم  باغ  مجتمع الدراسة: -2
 لانظا  الةاص المتوسب ( من تالميذ765و) موم الع نظا التالميذ التعاي  المتوسب  من

( 09( متوسبة من النظا  العموم  و)14بواق  ) ( مؤسسة تعايمية23المو زعين عاى )
  ذلك: ، والجداول التالية توضحتيزي وزوالمتواجدة بمدينة و  متوسبة من النظا  الةاص

 لانظا  العموم  تالميذ التعاي  المتوسبتوزي   :(12)جدول رقم 
 % ن المؤسسة التعليمية قمر ال

 8.29 531 مولود يرعون 01

 5.22 334 بعبوش سعيد 02

 10.77 690 عميود إسماعيل 03

 8.30 532 دردار سعيد 04

 6.65 426 عا حموتان  05

 6.29 403 بايل محمد 06

 9.52 609 لبف  مصبفى 07

 5.38 345 ا ةوة دوكال 08

 3.43 220 ا ةوة عيدروس 09

 8.99 576 ةامس عا  10

 4.52 289 مةب  محند 11

 8.74 560 حايش حسين 12

 9.16 587 ا ةوة قرقاش 13

 4.74 304 ح  بكار 14

 100.00 6406 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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من أيراد  تالميذ التعاي  المتوسب لانظا  العموم أن عدد  (12)جدول رق  اليتبين من       
( %3.43) بث   يرداً  (220) مجتم  الدراسة الموزعين عاى المؤسسات التعايمية يتراوح بين

كأعاى نسبة لمتوسبة  (%10.77) بث  يردًا  (690)و كأدنى نسبة لمتوسبة ا ةوة عيدروس
 تالميذ التعاي  المتوسب ي  النظا  العموم وقد باغ المجموع الكا  لإسماعيل.  عميود

 متوسبة بمدينة تيزي وزو. (14) والموزعين عاى يرداً  (6406)
 لانظا  الةاص تالميذ التعاي  المتوسبتوزي   :(13)جدول رقم 

 % ن المؤسسة التعليمية الرقم

 2.74 21 ةثثثثثنجم 01

 15.03 115 قوس قزح 02

 16.21 124 جرجرة 03

 7.45 57 اليمامة البيضاء 04

 9.28 71 ازجيقان نتفسو  05

 4.32 33 ريثثثثثثثإ  06

 18.17 139 ثةثثثثثثثث الثثثث 07

 7.32 56  ايسو  08

 19.48 149 ساالسأ 09

 100.00 765 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

من أيراد  تالميذ التعاي  المتوسب لانظا  الةاصأن عدد  (13)جدول رق  اليتبين من      
 (%2.74) بث   يرداً  (21) مجتم  الدراسة الموزعين عاى المؤسسات التعايمية يتراوح بين

كأعاى نسبة لمؤسسة أساالس  (%19.48) بث  يردًا  (149)وكأدنى نسبة لمؤسسة نجمة 
 يرداً  (765) تالميذ التعاي  المتوسب ي  النظا  الةاصالمجموع الكا  لوقد باغ  التربوية.

 مؤسسات تربوية بمدينة تيزي وزو. (09)والموزعين عاى
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 لانظامين العموم  والةاص تالميذ التعاي  المتوسبتوزي   :(14)جدول رقم 
 البيانات                 

 نوع القطاع 

 تالميذ التعليم المتوسط
 % ن

 89.33 6406 القطاع العمومي

 10.67 765 القطاع الخاص

 100.00 7171 المجموع الكلي

 
المجموع الكا  لتالميذ التعاي  المتوسب لانظامين أن  (14)جدول رق  اليتبين من       

 بنسبة يرداً  (6406) يردًا بواق  (7171)باغ  من أيراد مجتم  الدراسة العموم  والةاص

 .ةاصال نظا ال (%10.67)بنسبة يردًا  (765)و موم الع نظا ال (89.33%)
 عينة الدراسة:  -
 حجم العينة وكيفية اختيارها: - 
 نظا لا تاميذًا من (106) بواق تاميذًا  (196)باغ حج  عينة الدراسة األساسية       
 لحساب حج  عينة (%10) ت  تحديد نسبة. وقد ةاصال نظا لا تاميذًا من (90)و موم الع

 النسبة الم وية وه : حي  ت  تببيق معادلة استةراج، الدراسة األساسية
 
 
 
  
 
 

 المعادلة نحصل عاى ما يا :وبتببيق هذب 
7171  ×100 = 717100  

 % 2.73=  196÷  717100ومنه 

                    100×  الدراسةأفراد مجتمع   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حجم العينة          
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لانظامين العموم  مؤسسات التعايمية المن  تاميذًا وتاميذة (196)والةتيار عينة تتكون من 
 البسيبة.تيزي وزو ت  اعتماد العينة العشوا ية  لمدينة والةاص

تاميذًا وتاميذًة من  (196)الدراسة عاى عينة الدراسة الفعاية الت  باات  اةوقد ت  تببيق أد
من مرحاة التعاي  المتوسب بنظاميه العموم  والةاص بمدينة تيزي  وات األربعةتالميذ السن

    وزو.
  أدوات البحث: .3

التايرات اليومية ييما يةص  المقارنة بين تالميذ المتوسب لانظامينلنا  نىيتس تىح      
البالاين من اتالميذ لبالنسبة  والنشابات ةارج المدرسة لالنتبابواألسبوعية لألداءات الفكرية 

وذلك باستعمال . حسب نوع الدراسة تببيق مجموعة من االةتبارات  ت (سنة41-11)العمر 
بالجزا ر ي  دراسة الوتيرة المدرسية  )معروف)و بفرنسا Testuنفس االةتبارات الت  ببقها 

 والمتم اة ييما يا : مدرسة،الالنتباب والنشابات ةارج ييما يةص ا
 :اختبار الشطب -

تمت دراسة التايرات اليومية واألسبوعية ي  أداءات االنتباب لدى تالميذ المتوسب  
تتم ل و ، (01رق الماحق )اةتبارات شبب األرقا   (04) تعماللانظامين العا  والةاص باس

 333 ي  مهمة التمييز البصري وتعمل عاى تقيي  درجة االنتباب. تحتوي هذب االةتبارات عاى

 ولتفادي أ ر انتقال التعا  والمال الذي قد ينت  عن عماية .سبر 18رقما لاشبب مبع رة ي  
أي بأرقا   ،بأشكال مةتافة الشبب ت  تقدي  اةتبارات .ةالل اليو  واألسبوعتكرر مالالتمرير 

قبل إنجاز التببيق تقد  الباح  و  .(Testu,1999,2003)مةتافة مقيمة معادلة ومتساوية 
حي  قدرت  ،وذلك حرصا منه عاى دقة الشبب وسرعة التنفيذ شفهيا بجماة من التعايمات

 ةمسون رقما مشبوبا ب ال ة أرقا .  (50)وتم ل النقبة  ( انية 30)بث:  مدة التنفيذ
عند دراسة الوتيرة المدرسية لدى األبفال الشبب ويرقته اةتبارات  (Testu) قد  الباح 

. وألن (2003)و (1999)وكذلك لدى األبفال الفرنسيين سنوات  (1994)األوروبيين سنة 
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هذب االةتبارات ال تبرح مشكل التكيف لابي ة االجتماعية وال قايية بحك  أنها تحتوي عاى 
ية عاى األبفال الجزا ريين   تببيقها عند تقيي  األداءات الفكر أرقا  يقب ياعتبرت صادقة وت

، والت  أ بتت توير الةصا ص السيكومترية (2019-2008) سنوات )معروف( من قبل
 لصدق و بات هذب االةتبارات. 

سنة  بدراسة استبالعية (2008معروف،)قامت  األرقا  شببات  بات اةتبار لقياس 
بمدرسة القاعدة ال ال ة  ابتدا   من  ال ة أقسا  السنة السادسة تاميذ (83)شمات  ،(2005)

. أين قامت بحساب معامل (سنة12-11) وتتراوح أعماره  مابين (الجزا ر)بمدينة تيزي وزو
، قس  وقسمت بنود االةتبار إلى قسمين متساويين (Split-Half)ال بات لاتجز ة النصفية 

عدد ا شارات  عاى البنود الزوجية.    ت  حساب يحتوي عاى البنود الفردية وقس  يحتوي
المشبوبة ي  البنود الفردية والزوجية،    حساب معامل ارتباب بيرسون بين القسمين بتببيق 

 r=0.52)والذي قدر بث  (SPSS 9.0)لاعاو  االجتماعية  ا حصا يةبرنام  الرزنامة 

a=0.01)  .ببق قانون معامل ال بات لاتجز ة النصفية والذي قدر بث وه  عالقة قوية   
(rsh=0.51)،  وعايه يمكن اعتبار هذا المعامل معامال قويا يسمح بتببيق اةتبارات شبب

 (.2008معروف،  :)أورد ي األرقا  عاى التالميذ الجزا ريين
 : استبيان النشاطات -

لدراسة مةتاف النشابات ةارج المدرسة الت  يمارسها تالميذ النظامين العا  والةاص       
 ي  القس  يحتوي عاى المحاور التالية:( 02الماحق رق ) تقدي  استبيانت  

 :(14): وتض  األس اة رق  معلومات عامة تتمثل في وصف عام ألفراد عينة البحث 

(20،) (21،) (22)، (23،) (24،) (25،) (26،) (27). 

  :تنظي  الوقت المدرس  وةارج المدرسةالمحور األول 

 :الوقت المستغرق خالل اليوم .1

 .(04)السؤال رق   ـ ساعة الذهاب من البيت:

 .(06)السؤال رق   ـ ساعة فطور الصباح:
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 .(07)السؤال رق   ـ ساعة الغداء:

 .(03)السؤال رق   ـ وسائل النقل:

 .(05) السؤال رق  ـ ساعة العودة إلى البيت:
 .(08)السؤال رق   ـ ساعة العشاء:

 .(02) ورق   (01) السؤالين رق الوقت خارج المدرسة:  .2

  :التاميذ وصف تنظي  الوقت من قبلالمحور الثاني 

 المصاحبة والوقت المخصص لمراجعة الدروس: .1

 .(12)رق   السؤال ـ الوقت المخصص لمراجعة الدروس أيام الدراسة:

 .(13) رق  السؤالـ الوقت المخصص لمراجعة الدروس خالل األيام بدون دراسة: 

 وقت الفراغ والنشاطات الترفيهية: .2

 .(11)السؤال رق  : توسطةـ أوقات الراحة خالل اليوم بعد الخروج من الم
 .(09)السؤال رق  ـ المصاحبة األكثر تداوال خالل أوقات الراحة: 

 .(10)السؤال رق  ـ الشعور بالملل أثناء أوقات الراحة: 
 .(19)السؤال رق  التلميذ:  تقييم النشاطات الترفيهية من قبل ـ

 .(17) رق و  (16) رق  السؤاالنـ الوقت المستغرق في مشاهدة التلفاز: 
 .(18)رق   لسؤال: ااآللي اإلعالمالوقت المستغرق أمام جهاز ـ

 جمع البيانات:  .4

مقارنة ي  جوانب من الوتيرة المدرسية بين تالميذ التعاي  المتوسب النظا  السعيا إلى       
البيانات ةالل الفترة ت  جم   (سنة41-11)العا  وتالميذ النظا  الةاص البالاين من العمر 

حايش « ي  متوسبة النظا  العا   2016سنة ل أيريل 28إلى  24 الممتدة من
تق   ، وه  متوسبات»اليمامة البيضاء« و » إ ري« ن لانظا  الةاص يومتوسبت » حسين
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ي  جم   (Testu)ث ثواستعمل الباح  لذلك اةتبار شبب األرقا  لث .بمدينة تيزي وزو
واستبيان ةاص  مية واألسبوعية ي  أداءات االنتباب،المعبيات الةاصة بالتايرات اليو 

 بالنشابات ةارج المدرسة ي  جم  المعبيات المتعاقة بتاك النشابات. 

  :المعطيات الخاصة بالتغيرات اليومية واألسبوعية في أداءات االنتباه 

 النظامين العا  والةاصبتببيق اةتبارات شبب األرقا  عاى تالميذ ت  جم  البيانات       
اليو  الواحد باحترا  جدول توقيت المدارس المةتارة وتقدر مدة مرة واحدة ي  كتابيا وجماعيا 

كل بدورة  يمكنةبة تسمح بتببيق يوم  وأسبوع   وض ب ذلك كانو  .( انية 30) ثثالتمرير بث
تم ات ي  ةبة المرب  و  ،ي  كل أيا  األسبوع وساعات اليو  المستقاة والمتكاي ةاأليواج 
تهدف إلى تقايص أ ر التعا  من جراء التمرير المتكرر لالةتبارات ةالل اليو   الت  الالتين 
 ، األ ر الذي قد يؤدي إلى تشويه التايرات.واألسبوع

ج الكالسيك  المعمول به ي  ذالنمو م  تتفق لكونها أشواب زمنية ي  اليو   (04)ت  ضبب 
حي  ت  جم  البيانات عاى النحو أيا  ي  األسبوع  (04)وكذا  عالميةالالدراسات التجريبية 

 : التال 

  تمرير اةتبار االنتباب حسب المرب  الالتين  عاى تالميذ النظامين: (15)جدول رقم  

 

 ساعة التمرير سا8 سا11 د 30و سا13 سا16

 األحد الفوج األول الفوج ال ال  الفوج ال ان  الفوج الراب 

 االثنين الفوج ال ال  الفوج األول الفوج الراب  الفوج ال ان 

 األربعاء الفوج ال ان  الفوج الراب  الفوج األول الفوج ال ال 

 الخميس الفوج الراب  الفوج ال ان  الفوج ال ال  الفوج األول

 أيام التمرير
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 المعطيات الخاصة بالنشاطات خارج المدرسة: 

القس  لتالميذ النظامين لتقيي  ت  تقدي  االستبيان الةاص بالنشابات جماعيا داةل       
 . النشابات ةارج المدرسة

 :تحليل البيانات .5

يرزها النتباب والنشابات    أو النتا   الةامة الةاصة بأداء ا بعد جم  المعبيات      
ببق الباح  برنام  الرزنامة ا حصا ية لاعاو  االجتماعية  وتفرياها ي  جداول توضيحية،

(SPSS8.0 )لمعالجتها إحصا يا االةتبارات ا حصا ية التالية:استعمل و 
 تحايل التباين (Analyse de variance) عند دراسة التايرات اليومية واألسبوعية 

الحسابية لكل ساعة من ساعات اليو   بحساب التكرارات والمتوسبات النتبابي  أداءات ا
ا حصا ية بين التايرات اليومية  ولكل يو  من أيا  األسبوع لكال النظامين،    تمت المقارنة

 .لقياس الداللة ا حصا ية (F)اةتبار واألسبوعية لالنتباب بين النظامين باستعمال
 اةتبار(KHI2 de Pearson)  ي  دراسة النشابات ةارج المدرسة واستعمال حساب

 التكرارات والنسب الم وية لامقارنة بين النظامين.

   واستعمل برنام(EXCEL2003)  البيانية ومقارنة نتا    لرس  المنحنيات والرسو
 الجداول بكل وضوح. 

 : حدود البحث .6

اي  المتوسب تتناول هذب الدراسة الوصفية المقارنة بين الوتيرة المدرسية لتالميذ التع      
حي  ركز ييها الباح  عاى تحايل التايرات اليومية  النظا  الةاص لانظا  العا  وأقرانه  من

نو ، الذاكرة أو واألسبوعية ي  أداءات االنتباب لاتالميذ دون االهتما  بالمتايرات األةرى كال
 ةارج المدرسة امينظالن تالميذالت  يمارسها  نشاباتالواهت  أيضا بوصف  .الساوك م ال

دون االهتما  بالجوانب األةرى الت  لها وةارج الساعات ا لزامية أو ا جبارية لادراسة 
ات هذب الدراسة الف ة العمرية وشم .عالقة بحياة التاميذ داةل المؤسسة التعايمية وةارجها

ي  متوسبتين  وت  جم  البيانات ،شمل ي ات عمرية أةرىت ول  (سنة41-11) بينما
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 وه  منبقة حضرية بوسب شمال الجزا ر ،بمدينة تيزي وزوعمومية ةاصتين ومتوسبة 
 .صحراويةالريفية أو ال بالمنبقة وليست كلم عن العاصمة )الجزائر( 100تبعد بحوال  

ودعمها بدراسات  المذكورة أعالب ويجب الحذر ي  تعمي  نتا   هذب الدراسة ةارج حدودها
ورؤية ي   أةرى حول الوتيرة المدرسية ي  المدرسة الجزا رية قد تساه  ي  تقدي  اقتراحات

ويأةذ بعين االعتبار  بشكل جيد كرونونفس المنظور المن  التربية والتعاي  تنظي  مجال
جداول )تتناغ  ييه هذب األةيرة م  الوتيرة االصبناعية  الشكل الذي .الوتيرة الةاصة بالبفل

من التسرب  الحد المساهمة ي  ومنه ،التالميذ بمردود أيضل من قبل نتنبأ بهو  (التوقيت
 . والفشل المدرسيين
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الدراسة هذه  فياألخير و  الثاني من الجانب التطبيقي الباحث في هذا الفصل يشرع تمهيد:
في مناقشة النتائج بعد عرض وتبويب البيانات في جداول توضيحية تظهر المتوسطات 

، وتبرز الجداول أيضا اليومية واألسبوعية في أداءات االنتباهالحسابية لدراسة التغيرات 
النسب المئوية في دراسة مختلف النشاطات خارج المدرسة التي يمارسها تالميذ المتوسط 
المتمدرسين حسب النظام العام والمتمدرسين حسب النظام الخاص بمدينة تيزي وزو. وتم 

من  مكنتاالختبارات اإلحصائية التي  اإلحصائي للنتائج بتطبيق مجموعة منالتحليل 
 اإلجابة على فرضيات البحث.  
 البحث ائجـنت اقشةـرض ومنـع

     االنتباه بين تالمـيـذ التعليم المتوسط النظام العام  نـة التغيـرات اليوميـة في أداءمقار  -
 :النظام الخاص وتالميذ

النظام العام وتالميذ النظام  لدى تالميذ المتوسطالتغيرات اليومية في أداءات االنتباه  :(16)جدول رقم 
 الخاص
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26.28 

 

23.68 

 

26.16 

 

 

23.17 

 

 النظام العام

 

 

26.80 

 

24.86 

 

26.00 

 

23.74 

 

 النظام الخاص

 

التغيرات اليومية في أداءات االنتباه بين تالميذ التعليم  (16)يقارن الجدول رقم      
 متوسطتي)وتالميذ المتوسط النظام الخاص  (متوسطة حليش حسين)المتوسط النظام العام 

ثري اليمامة م تشهد أداءات االنتباه لدى تالميذ النظام العاحيث  بمدينة تيزي وزو (البيضاء وا 
ون منخفضة على الساعة الثامنة بمتوسط يقدر تك أين تغيرات خالل مختلف ساعات اليوم،

 فترات التمرير

 نمط التنظيم
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. بينما تنخفض على 26.16 بـ ثم ترتفع على الساعة الحادية عشرة بمتوسط يقدر 23.17بـ
لتشهد ارتفاعا من جديد على الساعة  ،23.68ـ حدة والنصف زواال بمتوسط يقدر بالساعة الوا

 .26.28ـ رابعة بعد الزوال بمتوسط يقدر بال
ص تغيرات خالل مختلف كذلك أداءات االنتباه لدى تالميذ المتوسط النظام الخاتشهد و 

ثم  23.74 عة الثامنة صباحا بمتوسط يقدر بـحيث كانت منخفضة على الساساعات اليوم 
. بينما انخفضت األداءات على 26.00 اعة الحادية عشرة بمتوسط يقدر بـارتفعت على الس

لتعرف ارتفاعا من جديد على الساعة  24.86ـ بمتوسط يقدر بحدة والنصف زواال الساعة الوا
 .26.80ـ الرابعة بعد الزوال بمتوسط يقدر ب

تنخفض  النظامينلدى تالميذ التعليم المتوسط لكل من نالحظ أن نتائج اختبار الشطب 
 وتكون متقاربة جدا بنفس الشكل أو على نفس المنوال خالل ساعات التمرير اليومية وترتفعأ

 . وبتعبير آخر يمكن أن نقول أن تغير األداءفي كل تمريرة من التمريرات األربعة بينهما
 .ارتفاع(-انخفاض-ارتفاع-أي )انخفاض لدى التالميذ، يسلك نفس االتجاه خالل اليوم

 التغيرات اليومية في أداءات االنتباه لدى تالميذ المتوسط النظام العام  :(01)المنحنى البياني رقم 
  وتالميذ النظام الخاص
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التغيرات اليومية في أداءات االنتباه بين تالميذ  (01) يقارن المنحنى البياني رقم     
تالميذ  ات. ونالحظ أن أداءبمدينة تيزي وزو يذ النظام الخاصالمتوسط النظام العام وتالم

للتغيرات اليومية  الكالسيكيالملمح على غرار و  .تغير بنفس الطريقة خالل اليومت النظامين
 ،1916سنة Gatesددته الدراسات التجريبية السابقة انطالقا من دراسة الذي ح في األداء

حية عرف انخفاضا في بداية الفترة الصباأن األداء ي األول من بين في اختبارات بسيكوتقنية
اية الساعة المسائية إلى غنخفض من جديد في بداية الفترة في نهايتها ثم ي رتفع تدريجياوي

االنتباهية لتالميذ  األداءات جاءت تغيراتو  عرف ارتفاعا من جديد.الرابعة بعد الزوال لي
 منخفضة في بداية الصبيحة المدرسيةأي  على ذلك المنوال، في هذه الدراسة النظامين

(h:008) لترتفع في وسط النهار(11h:00) الظهيرة، ثم تشهد انخفاضا من جديد في بداية 
(13h:30) بعد ذلك في نهاية الظهيرة مرة أخرى وترتفع (16h:00). وهو نفس الملمح 

 .في البلدان األوروبية ومعروف في الجزائر Testuالباحثان  كذلك الذي توصل إليهاليومي 
مقارنة التغيرات األسبوعية في أداءات االنتباه بين تالميذ التعليم المتوسط النظام العام  -

 وتالميذ النظام الخاص:
وتالميذ يذ التعليم المتوسط النظام العام تالم ة في أداءات االنتباه لدىالتغيرات األسبوعي :(17)جدول رقم 
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التغيرات األسبوعية في أداءات االنتباه بين تالميذ التعليم  (17)يقارن الجدول رقم      
 وتالميذ المتوسط (متوسطة حليش حسين)النظام العام  المتمدرسين حسب المتوسط

بمدينة تيزي وزو.  ("اليمامة البيضاء" و"إثري" متوسطتي)النظام الخاص  المتمدرسين حسب
ين تالميذ ويظهر من خالل الجدول وجود فروق قليلة في الملمح األسبوعي ألداءات االنتباه ب

األسبوع  حيث كانت أداءات التالميذ منخفضة خالل اليوم األول من النظامين العام والخاص
 23.37 ـبـبالنسبة لتالميذ النظام العام وبمتوسط يقدر  23.40ـ المدرسي بمتوسط يقدر بـ

بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. ثم ترتفع أداءات التالميذ خالل اليوم الثاني من األسبوع 
بالنسبة لتالميذ النظام العام  24.72 ــالمدرسي )يوم االثنين( بمتوسط أداءات االنتباه يقدر ب

جدول رقم بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. كما يالحظ من خالل ال 25.40ـ ـوبمتوسط يقدر ب
وجود فروق قليلة في وسط وآخر األسبوع فيشهد يوم األربعاء أكبر متوسط أداءات  (41)

 26.61 ة لتالميذ النظام العام ويقدر بــبالنسب 25.67 ـحيث يقدر بـ ه لتالميذ النظامين،االنتبا

 بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. بينما سجلت األداءات انخفاض طفيف في نهاية األسبوع
بالنسبة  26.01ـ ميذ النظام العام وبمتوسط يقدر بـبالنسبة لتال 25.53ــ بمتوسط يقدر ب

 لتالميذ النظام الخاص. 

اليومية متقاربة إلى حد كبير بين تالميذ  الشطب اختبار نالحظ أن نتائجوكقراءة للجدول 
انخفاضها أو  ، أي أنلديهما خالل أيام األسبوع في تغيرها سلكت نفس االتجاهو  النظامين

 .انخفاض(-ارتفاع-ارتفاع-)انخفاض هماارتفاعها حسب أيام األسبوع ال يختلف بين
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النظام العام  التغيرات األسبوعية في أداءات االنتباه لدى تالميذ المتوسط: (02)المنحنى البياني رقم 
 وتالميذ النظام الخاص

 
التغيرات األسبوعية في أداءات االنتباه بين تالميذ  (02)يقارن المنحنى البياني رقم      

النظام العام وتالميذ النظام الخاص. وتتغير أداءات تالميذ النظامين خالل أيام األسبوع 
عطلة آخر األسبوع  بشكل متشابه بحيث تكون منخفضة في اليوم المدرسي الموالي النقطاع

(week-end)، وترتفع األداءات في  األسبوع الدراسي. ؛ وهو اليوم األول فيأي يوم األحد
األيام الموالية ليسجل تالميذ النظامين أعلى أداء يوم األربعاء ثم تنخفض في آخر يوم من 

رهاق يفسر تعبوهذا ما  ،أي يوم الخميس ،األسبوع المدرسي الجهد المبذول  التالميذ بعد وا 
 أسبوع كامل من الدراسة.  خالل

 :تحليل وتفسير النتائج -

للتغيرات اليومية  كالسيكيوجود نمط  Testuينت الدراسات التي قام بها الباحث ب     
-أداء االنتباه واألداءات النفسيةلألداءات الفكرية، حيث يتغير خالل اليوم المدرسي مستوى 

أي من  ،التقنية على النحو التالي: بعد انخفاض األداء في الساعة األولى من اليوم المدرسي
بيحة أين الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة صباحا، يرتفع نفس األداء إلى غاية نهاية الص

أي من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشر زواال. يسجل نفس األداء أقصاه، 

10

15

20

25

30

األحد اإلثنين األربعاء الخميس

أيام التمرير

النظام العام

النظام الخاص
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ويشهد نفس األداء انخفاضا بعد الغداء ليرتفع من جديد حسب السن خالل المساء 
(Testu,1996). 

أن هناك  (01)والمنحنى البياني رقم  (16)وبينت النتائج الموضحة في الجدول رقم      
تشابه في التغيرات اليومية ألداءات االنتباه بين تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ 

حيث تتغير هذه األداءات خالل ساعات اليوم حسب الملمح  صالمتوسط النظام الخا
الكالسيكي العالمي لدى تالميذ النظامين، أي انخفاض أداءات االنتباه في بداية الصبيحة ثم 

بينما تنخفض األداءات في بداية ما بعد الظهيرة  ي نهايتها إلى حدود منتصف النهارترتفع ف
 ثم ترتفع في نهايتها. 

تائج متفقة مع الدراسات العالمية حول الوتيرة المدرسية ومؤكدة على عالمية وجاءت هذه الن
 الملمح الكالسيكي لألداءات.

يمكن أن نفسر هذا التشابه في الملمح اليومي في األداءات بين تالميذ النظامين هو أنه 
لنظام الذي مبدئيا التالميذ من نفس الفئة العمرية والمستويات الدراسية، ثم أنه رغم اختالف ا

ينتمون إليه إال أن التنظيم المدرسي هو نفسه من حيث الكم والكيف، وينتمي التالميذ كذلك 
 إلى نفس البيئة الجغرافية. 

إلى وجود وتيرة  Testu أما فيما يخص التغيرات األسبوعية ألداء االنتباه فقد أشار     
دراسة ونصف )أيام االثنين عندما يكون األسبوع المدرسي يتضمن أربعة أيام أسبوعية 

عدم ظاهرة  لجمعة( حيث ال يظهر على التالميذالثالثاء، األربعاء صباحا، الخميس وا
ويسجل  التزامن إال يوم االثنين بعد عطلة يوم ونصف والمتمثلة في عطلة آخر األسبوع.

خميس التالميذ في هذا النوع من األسبوع المدرسي الفرنسي أقصى أداء االنتباه يومي ال
والجمعة صباحا وأدناه يوم االثنين وبدرجة أقل يوم السبت صباحا أي نصف يوم قبل عطلة 

 .(in Testu,19964Testu,199 ) نهاية األسبوع تارة وتارة أخرى يوم الجمعة مساءا
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يدرس تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص أربعة أيام ونصف خالل األسبوع 
)األحد، االثنين، الثالثاء صباحا، األربعاء والخميس( ويومي الجمعة والسبت عطلة. وبينت 

أن هناك تشابه في  (02)والمنحنى البياني رقم  (17)النتائج الموضحة في الجدول رقم 
ام وتالميذ تغيرات أداءات االنتباه خالل أيام األسبوع المدرسي بين تالميذ المتوسط النظام الع

حيث تكون هذه األداءات منخفضة في اليوم األول من األسبوع  المتوسط النظام الخاص
ثم ترتفع  المدرسي لدى تالميذ النظامين بسبب التأثير السلبي النقطاع عطلة آخر األسبوع،

 األداءات يومي االثنين واألربعاء بفضل مجهودات التالميذ للتكيف مع الحالة المدرسية
أي في آخر يوم من األسبوع  ،وتنخفض من جديد يوم الخميس (محاولة استرجاع التزامن)

 ويرجع ذلك إلى التعب المتراكم جراء أسبوع كامل من الدراسة.  ،المدرسي

ة مع الدراسات العالمية حول الوتيرة المدرسية التي تؤكد على التأثير وجاءت هذه النتائج متفق
السلبي النقطاع عطلة آخر األسبوع على أداءت التالميذ في اليوم األول من األسبوع 

 المدرسي.
حول األداءات الذهنية لألطفال خالل اليوم وجود ملمح  قد بينت مجمل الدراسات األوروبيةول

كالسيكي متشابه، وهذا الملمح يتميز بارتفاع األداءات خالل الصبيحة المدرسية متبوع 
بانخفاض بعد اإلفطار، ثم ارتفاع من جديد في اليقظة في فترة ما بعد الظهيرة. والتغيرات 

ت البيولوجية للطفل، بينما التواترات األسبوعية تراااليومية للنشاط الذهني مرتبطة خاصة بالتو 
تنتج من تأثير جدول التوقيت األسبوعي. ومهما كان السن فان انقطاع عطلة نهاية األسبوع 

 .(Journal de pédiatrie et de puériculture, 2001أورد في:)ينعكس سلبا على اليوم الموالي

داءات لدى كل من تالميذ المتوسط النظام العام ذن التغيرات اليومية واألسبوعية في األإ     
وتالميذ المتوسط النظام الخاص بوالية تيزي وزو تمثل وتيرة كالسيكية متكيفة مع التواترات 

 الحياتية للتالميذ. 
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مقارنة تنظيم الوقت المدرسي والوقت خارج المدرسة بين تالميذ التعليم المتوسط النظام  -
 :المتوسط النظام الخاصالعام وتالميذ التعليم 

I. تنظيم الوقت المدرسي: 
تالميذ التعليم المتوسط النظام العام وتالميذ التعليم  وصف اليوم المدرسي من قبل .1

 :المتوسط النظام الخاص

 ساعة بداية اليوم الدراسي لدى التالميذ:   

التعليم المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  : ساعة بداية اليوم الدراسي لدى تالميذ(18)جدول رقم 
 الخاص

      

لهم في الصباح متجهين ساعة مغادرة تالميذ النظامين لمناز  (18)يبين الجدول رقم      
أين تبدأ الدروس على الساعة الثامنة صباحا. حيث يغادر تالميذ النظام  المتوسطةنحو 

دقائق قبل بدايتها، بينما يغادر تالميذ  09دقيقة قبل بداية الدراسة ويصلون  23العام بيوتهم 
 قبل بدايتها.   دقائق 60دقيقة قبل بداية الدروس ويصلون  21النظام الخاص بيوتهم 

 

 

 ساعة الذهاب من البيت 

 

 توسطةساعة الوصول إلي الم

 7.51 7.37 النظام العام

 7.54 7.39 النظام الخاص

 نوع النظام

يبداية اليوم الدراس  
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 بداية اليوم المدرسي لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص :(05)الرسم البياني رقم 

 
أن تالميذ النظامين يغادرون مقر سكناهم صباحا لاللتحاق  (05) يبين الرسم البياني رقم    
الساعة  ة في أوقات متقاربة ويصلون إليها ببضعة دقائق قبل بداية الدروس علىتوسطبالم

الثامنة صباحا. ففي غياب وقت االستقبال قبل بداية الدراسة كما هو الحال في المدرسة 
الفرنسية مثال فان المسافة بين البيت والمدرسة هي المحدد لوقت االلتحاق بالمدرسة للتالميذ 

 .في الجزائر

المنزل على وبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات تالميذ النظامين حول ساعة الذهاب من 
بالنسبة لتالميذ النظام  S.(P6 =:4)Pearson (ddl2(X ; 4=(000. أنها دالة إحصائيا حيث أن

بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. كما  S.(P=:5)Pearson (ddl2(X ; 54.93=(000.العام و 
 متوسطةبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات تالميذ النظامين حول ساعة الوصول إلى ال

بالنسبة لتالميذ  S.(P=:5)Pearson (ddl2(X ; 80.79=(000.على أنها دالة إحصائيا حيث 
 بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. S.(P 6103.8=:5)Pearson (ddl2(X ;=(000.النظام العام و

7.37

7.51

7.39

7.54

7.25

7.3

7.35

7.4

7.45

7.5
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7.6
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وبالتالي فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر على ساعة مغادرة تالميذ النظامين لمقر سكناهم 
 ة والمرتبطة بالمسافة بين مقر السكن وهذه األخيرة.    توسطنحو الم

 التالميذ مقدرة بالدقائق من قبل توسطةت والمالمسافة بين البي: 
المسافة بين البيت والمدرسة مقدرة بالدقائق من قبل تالميذ التعليم المتوسط النظام العام               :(19)جدول رقم 

 النظام الخاصتالميذ و 

 

تالميذ النظامين  المسافة المقدرة بالدقائق من قبل أن (19)يتبين من خالل الجدول رقم      
 دقيقة 14ة هي نفسها تقريبا، بحيث قدرها تالميذ النظام العام بـ توسطبين مقر سكناهم والم

دقيقة. ويترجم هذا التقدير النفسي بشكل تقريبي نتائج  15وقدرها تالميذ النظام الخاص بـ 
 .  (18)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدرة بالدقائق توسطةالمسافة بين البيت والم

 14 النظام العام

 15 النظام الخاص

نوع النظام 
  

 المسافة
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بالدقائق لدى تالميذ النظام العام وتالميذ النظام  متوسطةالمسافة بين البيت وال :(06)الرسم البياني رقم 
  الخاص 

  
بالنسبة لتالميذ  توسطةأن المسافة الزمنية بين البيت والم (06)يبين الرسم البياني رقم      

النظامين تقدر بحوالي ربع ساعة، وتدل على قرب مقر سكن تالميذ النظامين من الموقع 
 الجغرافي لمدارسهم. 

حيث أن  نظامين على أن لها داللة إحصائيةالمعالجة اإلحصائية إلجابات تالميذ الوبينت 
.000)=23.71 ; S.(P=:4)Pearson (ddl2(X لتالميذ النظام العام و بالنسبةPearson 2(X

(ddl:4)=22.22 ; S.(P=.000) بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. 

 تناول وجبة فطور الصباح لدى التالميذ: 

 تناول وجبة فطور الصباح لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص :(20)جدول رقم 
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 المجموع بدون إجابة ال نعم

 % ت % ت % ت % ت

 100 610 / / 21.7 23 78.3 83 النظام العام

 100 90 / / 12.2 11 87.8 79 النظام الخاص
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 من تالميذ النظام العام يتناولون وجبة فطور 78.3%أن نسبة  (20) رقميبين الجدول      
ال يتناولونها مقابل نسبة  21.7%ونسبة ،من تالميذ النظام الخاص 87.8%مقابل  الصباح
 من تالميذ النظام الخاص. فمعظم تالميذ النظامين يتناولون هذه الوجبة وعدد قليل %12.2

 ال يتناولها بالرغم من أهميتها. 

 (Glycémie)في دور زيادة السكر في الدم مقارنة علمية لنتائج ثالثة دراسات بحثت في و  

 بينت الدراسة ،في تحسين اشتغال الذاكرة لدى األشخاص الذين تناولوا وجبة فطور الصباح
بالنسبة لهؤالء  في الدم بالسكر لديها عالقة ارتباط األولى تحسن في الوظيفة التي يبدو أن

. وكانت الخالصة في الدراسات الالحقة أن تناول وجبة فطور الصباح يؤثر األشخاص
 .(Lemaitre, 2015أورد في: )ة على المهام التي تتطلب الذاكرة خاص

تناول وجبة فطور الصباح لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  :(07)الرسم البياني رقم 

 الخاص
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. أن أغلبية تالميذ النظامين يتناولون وجبة فطور الصباح (07) يبين الرسم البياني رقم     
من تالميذ النظام الخاص  12.2%من تالميذ النظام العام و  21.7%في حين ال يتناولها 

وهذا ما يشكل خطر على صحة هؤالء باعتبارها وجبة أساسية ال يمكن االستغناء عنها، وهنا 
 يجدر أن نشير إلى دور األولياء في مراقبة األبناء وتوعيتهم. 

Pearson 2(Xوبينت المعالجة اإلحصائية للبيانات على أنها دالة إحصائيا حيث أن 

.000)=S.(P33.96 ;=:1)(ddl  1:= ; 51.37بالنسبة للنظام العام و)Pearson (ddl2(X

S.(P=.000) بالنسبة للنظام الخاص. 

 مدة وجبة فطور الصباح لدى التالميذ: 

مدة وجبة فطور الصباح لدى تالميذ التعليم المتوسط النظام العام وتالميذ  :(21) جدول رقم
 النظام الخاص

     

تالميذ النظامين مدة وجبة فطور الصباح بين دقيقة إلى ثالثون دقيقة حسب  قدري     
يقتصر وقت  يعة سلوك العائالت الجزائرية، التيويرجع ذلك إلى طب. (21)الجدول رقم 

  النظام الخاص  العامالنظام  

 % ت % ت 

1 / / 1 1.1 

2 8 7.5 4 4.4 

5 37 34.9 31 34.4 

10 27 25.5 33 36.7 

15 11 10.4 10 11.1 

 12.2 11 21.7 23 إجابةبدون 

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام    

 المدة بالدقائق
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دقائق بالنسبة لـ  5حيث قدر بـ صيرة على معناه البيولوجي فقط ويدوم مدة ق لديها التغذية
مما ينعكس . من تالميذ النظام الخاص 34.4%من تالميذ النظام العام مقابل نسبة  %34.9

 .سلبا على التبادل والتواصل بين أفراد العائلة الضروري لتوازنهم النفسي واالجتماعي

وتالميذ النظام  فطور الصباح لدى تالميذ المتوسط النظام العام وجبة مدة :(08)المنحنى البياني رقم 
 الخاص

 

تقدير تالميذ النظامين لمدة وجبة فطور الصباح. وبينت  (08) يبين الرسم البياني رقم     
Pearson 2(Xحيث أن التالميذ على أنها دالة إحصائيا المعالجة اإلحصائية إلجابات

.000)=27.02 ; S.(P=:3)(ddl 4:= 58.15و بالنسبة لتالميذ النظام العام)Pearson (ddl2(X

(P=.000) S.   بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر في
دقائق عند أغلبية  10و أ 5 مدة وجبة فطور الصباح لدى تالميذ النظامين وتتراوح هذه المدة 

التالميذ لكال النظامين، وهكذا يتناول تالميذ النظامين هذه الوجبة بشكل سريع وهذا قد يكون 
 لى استقرارهم النفسي والذهني.  له أثر سلبي ع
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 مكان تناول وجبة الغداء لدى التالميذ: 

 : مكان تناول وجبة الغداء لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص(22)جدول رقم

 

الغداء في من تالميذ النظام العام يتناولون وجبة  95.3% أن (22) يبين الجدول رقم     
يرجع إلى توفر ة، وهذا توسطمن تالميذ النظام الخاص في الم 86.7% نسبة ويتناولها البيت

 بينما يتناولها نسبة. العامة المطاعم في المتوسطة الخاصة وعدم توفرها في المتوسطة
من تالميذ النظام  9.4% نسبة في مكان آخر مقابل 2.2% في البيت، ونسبة %21.1

 .  العام

 

    النظام الخاص       النظام العام  

  

 نعم

  

 ال

  

بدون 

 إجابة

  

 نعم

  

 ال

  

بدون 

 إجابة

 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت 

في 

 المدرسة

1 

 

0.9 105 99.1 / / 78 86.7 12 13.3 / / 

 في البيت
101 

 
95.3 5 4.7 / / 19 21.1 71 78.9 / / 

في مكان 

 أخر
10 9.4 96 90.6 / / 11 12.2 79 87.8 / / 

نمط 

 التنظيم

  نوع  نوع االجابة

 اإلجابة
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النظام  مكان تناول وجبة الغداء لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ :(09)الرسم البياني رقم 
 الخاص

  

األماكن التي يتناول فيها تالميذ النظامين وجبة الغداء.  (09) يبين الرسم البياني رقم     
بينما يتناولها معظم  فأغلبية تالميذ النظام العام يتناولها في البيت والبقية في مكان آخر،

ة لتوفرها على مطعم وعدد قليل في البيت وعدد أقل في توسطتالميذ النظام الخاص في الم
 مكان آخر. 

 PSPearson; 2(X).=(000.حيث أن  نات أنها دالة إحصائياوبينت المعالجة اإلحصائية للبيا

لتالميذ النظام الخاص. ة بالنسب PPearson; S.2(X)=(000.بالنسبة لتالميذ النظام العام و
العامة في الجزائر ليست بها مطاعم وهذا يؤدي ببعض التالميذ إلى تناول  فالمتوسطات

وجبة الغداء في أماكن غير البيت، األمر الذي سيؤثر سلبيا على استقرارهم وتوازنهم 
النفسيين خاصة خالل الحصص الدراسية التي تتطلب جهد نفسي من التلميذ للتركيز 

 تباه أثناء الدرس.واالن
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 مدة تناول وجبة الغداء لدى التالميذ: 
 النظام الخاصتالميذ مدة تناول وجبة الغداء لدى تالميذ المتوسط النظام العام و  :(23)جدول رقم 

 

التقدير النفسي لتالميذ المتوسط للنظامين لمدة وجبة الغداء  (23)يبين الجدول رقم      
من  42.5% فنسبة. إلى ثالثون دقيقةبشكل مختلف وسريع حيث تتراوح ما بين دقيقتين 

 دقائق. وهذا10 من تالميذ النظام الخاص تقدرها بـ 35.6%النظام العام مقابل نسبة  تالميذ
ويعكس السلوك ديهم على معناه البيولوجي المحض، يدل على مدى اقتصار وقت التغذية ل

السائد في المجتمع الجزائري الذي يهمل عملية التواصل والتبادل بين أفرادها أثناء أوقات 
 التغذية، الضرورية للتوازن النفسي واالجتماعي للتالميذ. 

 

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

2 1 0.9 / / 

5 16 15.1 18 20 

10 45 42.5 32 35.6 

15 24 22.6 14 15.6 

20 15 14.2 18 20 

25 / / 1 1.1 

30 5 4.7 6 6.7 

 1.1 1 / / إجابةبدون 

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

المدة 
 

ئبالدقا

 ق
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  وتالميذ النظام الخاص تالميذ المتوسط النظام العام مدة تناول وجبة الغداء لدى :(10)الرسم البياني رقم 

 

تقدير تالميذ النظامين لمدة وجبة الغداء. وبينت  (10) يظهر الرسم البياني رقم      
 Pearson (ddl2(X(5:= ; 69.92نأ حيث أنها دالة إحصائيا إلجاباتهمالمعالجة اإلحصائية 

.000)=S.(P  5:= ; 39.42بالنسبة لتالميذ النظام العام و)Pearson (ddl2(X .000)=S.(P 

لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر على مدة وجبة بالنسبة 
دقائق، وال  10 بـ الغداء لدى تالميذ النظامين ويقدرها أغلبية التالميذ من كال النظامين

النصف ساعة في أقصى تقدير لعدد قليل من تالميذ النظامين. وهذا يدل تتعدى هذه المدة 
سواءا في المطاعم المدرسية أو في البيت العائلي على قضاء الحاجة على اقتصار التغذية 

فيها من تواصل وتبادل بين األفراد، الجانب  االجتماعيالبيولوجية فقط دون مراعاة الجانب 
 الذي أهميته على قدر أهمية البعد البيولوجي للتغذية.
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 مقارنة وسائل النقل لدى التالميذ:              

 سط النظام العامو وسائل النقل لدى تالميذ المت: (24)جدول رقم 

 

 صوسائل النقل لدى تالميذ المتوسط النظام الخا :(25)جدول رقم 

 
 أحيانا      دائما 

      

 أبدا 
بدون  

 إجابة

 

 % ت % ت % ت % ت 

 / / 100 106 / / / / بالدراجة

مشيا على  

 األقدام

81 76.4 21 19.8 4 3.8 / / 

عن طريق 

 الحافلة

/ / 5 4.7 101 95.3 / / 

عن طريق 

 السيارة

2 1.9 22 20.8 82 77.4 / / 

 
 أبدا  أحيانا  دائما

بدون  

 إجابة

 

 % ت % ت % ت % ت 

 بالدراجة
/ / / / 90 100 / / 

مشيا على 

 األقدام

53 58.9 18 20 19 21.1 / / 

عن طريق 

 الحافلة

/ / / / 90 100 / / 

عن طريق 

 السيارة

20 22.2 17 18.9 53 58.9 / / 

 وسيلة النقل وسيلة النقل

 نوع اإلجابة

 نوع اإلجابة

 وسيلة النقل وسيلة النقل
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أن أغلبية تالميذ النظامين يلتحقون بالمدرسة مشيا  (25و) (24)ي يبين الجدولين رقم     
 بالنسبة لتالميذ 58.9%بالنسبة لتالميذ النظام العام وبنسبة  76.4%على األقدام، بنسبة 

 .النظام الخاص

 تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص وسائل النقل لدى :(11)الرسم البياني رقم 

 
 

أن الوسيلة المفضلة لدى تالميذ النظامين للذهاب إلى  (11) يبين الرسم البياني رقم     
 .هي المشي على األقدام ةتوسطالم

Pearson (ddl2(X(2:=  ; 96.62حيث أن أنها دالة إحصائيا وبينت معالجتها اإلحصائية على

.000)=S.(P  000.بالنسبة لتالميذ النظام العام و)=26.46 ; S.(P=:2)Pearson  (ddl2(X 

الوسيلة التي ومنه فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر على . بالنسبة لتالميذ النظام الخاص
من تالميذ النظام  22.2%ة. كما أن نسبة توسطيختارها تالميذ النظامين لاللتحاق بالم

من تالميذ النظام  1.9%الخاص تستعمل السيارة كوسيلة نقل إلى المدرسة مقابل نسبة 
وهذا قد يفسره المستوى االجتماعي واالقتصادي لدى بعض التالميذ أو الرغبة لدى  ،العام
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من تالميذ النظام العام تستعمل هذه الوسيلة أحيانا حسب  20.8%بما أن  اآلخرالبعض 
 .(24)الجدول رقم 

  مقارنة ساعة الدخول إلى المنزل مساء اليوم الدراسي بين تالميذ المتوسط النظام
 :العام وتالميذ النظام الخاص

 ساعة الوصول إلى المنزل:    

 خاصساعة الوصول إلى المنزل لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام ال: (26)جدول رقم   

أن ساعة عودة تالميذ النظامين مباشرة إلى المنزل بعد انتهاء  (26) يظهر الجدول رقم     
ة توسطفمنهم من يرجع إلى البيت مباشرة بعد الخروج من الم. اليوم المدرسي تختلف

 ال تقترح نشاطات قبل وبعد توسطاتفالم. والبعض يفضل البقاء في الشارع مع األصدقاء

  النظام الخاص  النظام العام 

 

 

 % ت % ت

16:00 6 5.7 12 13.3 

16:10 / / 1 1.1 

16:15 2 1.9 8 8.9 

16:20 1 0.9 2 2.2 

16:30 23 21.7 36 40 

16:40 6 5.7 1 1.1 

16:45 22 20.8 1 1.1 

17:00 43 40.6 21 23.3 

17:30 1 0.9 5 5.6 

18:00 2 1.9 2 2.2 

19:00 / / 1 1.1 

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نمط التنظيم

 ساعة الوصول
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عن نشاطات ترفيهية بيداغوجية أو حصص ، وهي عبارة (Activités périscolaires) التعلم
 . استدراكية تساهم في نمو التلميذ وفي الحد من الفشل المدرسي

وتالميذ النظام  تالميذ المتوسط النظام العام ساعة الرجوع إلى المنزل لدى :(12)المنحنى البياني رقم 
 الخاص

   

وبينت . ساعة الرجوع إلى البيت لتالميذ النظامين (12) يبين الرسم البياني رقم     
Pearson 2(Xحيث أن  التالميذ على أنها دالة إحصائيا اإلحصائية إلجاباتالمعالجة 

.000)=S.(P143.96 ; =:8)(ddl بالنسبة لتالميذ النظام العام و Pearson2(X

(ddl:10)=152.24 ; S.(P=.000) وبالتالي فان تنظيم الوقت . بالنسبة لتالميذ النظام الخاص
المدرسي يؤثر على ساعة عودة تالميذ النظامين إلى بيوتهم فال يتجاوز أغلبيتهم الساعة 
الخامسة مساءا، فهم يختارون الرجوع مباشرة إلى المنزل حيث أن المدرسة التقدم نشاطات 

    .ترفيهية خارج الساعات اإللزامية للدراسة كبديل عن هذا االختيار المفروض

5.7

1.9
0.9

21.7

5.7

20.8

40.6

0.9 1.9

13.3

1.1

8.9

2.2

40

1.1 1.1

23.3

5.6

2.2
1.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

16:00 16:10 16:15 16:20 16:30 16:40 16:45 17:00 17:30 18:00 19:00

ية
ئو
لم
ة ا
سب
الن

النظام العام النظام الخاص



عرض ومناقشة النتائج                          الفصل الرابع:                                          
 

209 
 

 ة والدخول مباشرة إلى المنزل لدى التالميذتوسطالخروج من الم: 

الخروج من المتوسطة والدخول مباشرة إلى المنزل لدى تالميذ المتوسط النظام العام : (27) جدول رقم
 وتالميذ النظام الخاص

       

م مباشرة بعد أن أغلبية تالميذ النظامين يعودون إلى بيوته (27( يبين الجدول رقم     
 86.7% بالنسبة لتالميذ النظام العام مقابل نسبة 96.2%بنسبة خروجهم من المدرسة، 

 Activité) بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وهذا نظرا لعدم توفر نشاطات قبل وبعد الدراسة

périscolaires)  الجزائرية، وهي هكذا ال تقدم نشاطات بيداغوجية واستدراكية  توسطاتفي الم
مكملة لليوم المدرسي بإمكانها أن تساهم في النمو الجيد للتلميذ وفي الحد من الفشل 
المدرسي. وهذا الواقع يفرض على التالميذ االختيار بين العودة مباشرة إلى المنزل أو البقاء 

خير من مخاطر وآفات اجتماعية قد يكونون عرضة لها في الشارع، مع كل ما يحويه هذا األ
 كالتدخين وتعاطي المخدرات واالنحراف مما يعرض مستقبلهم ككل إلى الخطر. 

 

  

 النظام العام

  

 النظام الخاص

 

  

 ت

 

% 

 

 ت

 

% 

 86.7 78  96.2 102 نعم

 13.3 12 3.8 4 ال

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام
 نمط التنظيم

 اإلجابة نوع
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تالميذ المتوسط  ة والدخول مباشرة إلى المنزل لدىتوسطالخروج من الم :(13)المنحنى البياني رقم  
 النظام العام وتالميذ النظام الخاص

 
      

أن أغلبية تالميذ النظامين يعودون مباشرة إلى منازلهم  (13)يظهر الرسم البياني رقم      
 بعد نهاية اليوم المدرسي. 

Pearson2(X حيث أن للبيانات على أنها دالة إحصائيا وبينت المعالجة اإلحصائية

).000=S.(P90.60 ; =:1)(ddl 1:= ;48.40و بالنسبة لتالميذ النظام العام)(ddl Pearson 2(X

S.(P=.000)  بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي يؤثر تنظيم الوقت المدرسي في عودة
العامة والخاصة في  توسطاتتالميذ النظامين مباشرة إلى المنزل بعد نهاية الدراسة، فالم

 شارع.  الجزائر ال تقدم البديل للتلميذ فيجد نفسه مجبرا على العودة إلى المنزل أو البقاء في ال

 

96.2

3.8

86.7

13.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

نعم ال

ية
ئو
لم
ة ا
سب
الن

الرجوع إلى البيت مباشرة بعد الدراسة

النظام العام

النظام الخاص



عرض ومناقشة النتائج                          الفصل الرابع:                                          
 

211 
 

 ساعة تناول وجبة العشاء لدى التالميذ: 

 ساعة تناول وجبة العشاء لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص :(28)جدول رقم 

 

ساعة تناول وجبة العشاء ما بين  (28)يحدد تالميذ النظامين حسب الجدول رقم      
ويظهر أنه ال يوجد اختالف في  الساعة السابعة مساءا والساعة العاشرة ونصف ليال.

ممارسات العائلة بين تالميذ النظامين، فاألغلبية تتناول وجبة العشاء على الساعة الثامنة 
بالنسبة لتالميذ النظام  61.1% بالنسبة لتالميذ النظام العام مقابل نسبة 62.3% ليال، بنسبة

الساعات األخرى التي حددها التالميذ تمثل نسب قليلة ومنها ساعات مبكرة  الخاص. أما
وأخرى متأخرة في تناول الوجبة، وهذا قد يؤثر في وقت النوم واالستيقاظ لديهم وتقل مدة 

 نومهم الليلي ومنه تتأثر أداءاتهم المدرسية. 

  النظام الخاص  النظام العام 

 

 

 ت

 

 

% 

 

 ت

 

% 

19:00 / / 1 1.1 

20:00 66 62.3 55 61.1 

20:30 20 18.9 23 25.6 

21:00 17 16 10 11.1 

22:00 3 2.8 / / 

22:30 / / 1 1.1 

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 

 نوع النظام

 ساعة العشاء
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ساعة تناول وجبة العشاء لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  :(14)المنحنى البياني رقم 
 الخاص

 

 

تالميذ النظامين. وبينت ساعة تناول وجبة العشاء لدى  (14) يبين الرسم البياني رقم     
Pearson2(X أنميذ على أنها دالة إحصائيا حيث اإلحصائية إلجابات التالالمعالجة 

.000)=(P.S ;84.71  =:3)(ddl 4:= 113.11بالنسبة لتالميذ النظام العام و)Pearson (ddl2(X

;S.(P=.000) لتالميذ النظام الخاص. ومنه فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر في  بالنسبة
الساعة التي تحددها العائالت لتناول وجبة العشاء، حيث يتناولها أغلبية تالميذ النظامين 

 الثامنة ليال.العام والخاص على الساعة 
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 :يذتالممدة تناول وجبة العشاء لدى ال -

 مدة تناول وجبة العشاء لدى تالميذ المتوسط النظامين العام وتالميذ النظام الخاص :(29)جدول رقم 

 
دقيقة حسب  30دقائق و 5يحدد تالميذ النظامين مدة تناول وجبة العشاء ما بين      

للنظامين العام والخاص  دقيقة 15دقائق أو 10ـ تالميذ يحددها بالية أغلبو  (.29) الجدول رقم
العائالت الجزائرية  أو سلوك سريعة وقصيرة تعبر عن ممارسات ات، وهي مدعلى التوالي

 حيث يقتصر وقت التغذية على معناه البيولوجي فقط.  والجو السائد بين أفرادها

 

 

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 

 

 ت

 

 

% 

 

 ت

 

% 

5 6 5.7 5 5.6 

10 27 25.5 35 38.9 

15 34 32.1 28 31.1 

20 22 20.8 16 17.8 

25 / / 1 1.1 

30 17 16 5 5.6 

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

 

 مدة العشاء بالدقائق
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مدة تناول وجبة العشاء بين تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  :(15)المنحنى البياني رقم 
 الخاص

 
 

ول وجبة العشاء. وأظهرت اتقدير تالميذ النظامين لمدة تن (15) يبين الرسم البياني رقم     
حيث أن  اللة إحصائية في إجابات التالميذاإلحصائية للبيانات على وجود دالمعالجة 

.000)=21.07 ; S. (P=:4) Pearson (ddl2(X بالنسبة لتالميذ النظام العام وPearson  2(X

(ddl :5)=64.40 ; S. (P=.000)  بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وعليه فان تنظيم الوقت
دة نصف وجبة العشاء لدى تالميذ النظامين وال تتعدى هذه الم المدرسي يؤثر في مدة تناول

المفروض بسبب  ظالتالميذ، وقد يكون وقت االستيقا لساعة في أقصى تقدير من قب
االلتزامات المدرسية محددا لها ومساهما في الممارسات العائلية التي ينحصر وقت التغذية 
لديها في معناه البيولوجي المحض، وذلك على حساب بعده االجتماعي المتمثل في التواصل 

 والتبادل بين أفراد العائلة والضروريين للنمو الجيد للتلميذ.

5.7

25.5

32.1

20.8

16

5.6

38.9

31.1

17.8

1.1

5.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5 10 15 20 25 30

ية
ئو
لم
ة ا
سب
الن

المدة بالدقائق

النظام العام

النظام الخاص



عرض ومناقشة النتائج                          الفصل الرابع:                                          
 

215 
 

 :درسةتنظيم الوقت خارج الم .2

 النشاطات خارج المدرسة لدى التالميذ: 

 

  بدون إجابة  أبدا  أحيانا  دائما 

 % ت % ت % ت % ت 

 / / 19.8 21 45.3 84 34.9 37 ممارسة الرياضة

 / / 24.5 62 57.5 16 17.9 19 المطالعة

 / / 4.7 5 55.7 59 39.6 24 االستماع إلى الموسيقى

 / / 4.7 5 47.2 50 48.1 51 مشاهدة التلفزة

 / / 79.2 84 20.8 22 / / إلى السينماالذهاب 

 / / 71.1 76 19.8 21 8.5 9 ممارسة الموسيقى

 / / 48.1 51 39.6 42 12.3 13 الرسم، األعمال اليدوية

 / / 16.0 17 46.2 49 37.7 40 اللعب

 / / 77.4 82 22.6 24 / / ال شيء

  بدون إجابة  أبدا  أحيانا  دائما نوع اإلجابة               

 % ت % ت % ت % ت 

 / / 34.4 31 48.9 44 16.7 15 ممارسة الرياضة

 / / 37.8 34 52.2 47 10 9 المطالعة

 / / 4.4 4 56.7 51 38.9 35 االستماع إلى الموسيقى

 / / 2.2 2 32.2 29 65.6 59 مشاهدة التلفزة

 / / 76.7 69 22.2 20 1.1 1 الذهاب إلى السينما

 / / 86.7 78 11.1 10 2.2 2 ممارسة الموسيقى

 / / 52.2 47 36.7 33 11.1 10 الرسم، األعمال اليدوية

 / / 14.4 13 40.0 36 45.6 41 اللعب

 / / 66.7 60 33.3 30 / / ال شيء

المتوسط النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ  :(30) جدول رقم

 النظام العام

 

 نوع النشاط

 النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ المتوسط النظام الخاص :(28)الجدول رقم

 

 نوع النشاط

 نوع اإلجابة 

 النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ المتوسط النظام الخاص :(31) جدول رقم
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أن النشاطات المفضلة لدى تالميذ النظامين  (31) رقمو  (30) يظهر الجدولين رقم     
 48.1%وتحتل مشاهدة التلفزة النصيب األكبر كنشاط مفضل لدى تالميذ النظامين بنسبة 

ثم يأتي بعدها االستماع إلى  بشكل دائم. 65.6%عند تالميذ النظام العام مقابل نسبة 
الموسيقى واللعب وممارسة الرياضة بنسب متقاربة لدى تالميذ النظامين، وتهتم نسبة 

من تالميذ النظام الخاص. أما  10%من تالميذ النظام العام بالمطالعة مقابل نسبة  %17.9
ممارسة يكاد يكون منعدما ك النشاطات األخرى فاهتمام تالميذ النظامين بها ناقص أو

 الموسيقى والذهاب إلى السينما.

  النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  :(16)المنحنى البياني رقم 
 الخاص

  
ذ النظامين لمأل أوقات أن النشاط المفضل لدى تالمي (16)يبين الرسم البياني رقم       

دوما وهذا واهتمامهم بالسينما وممارسة الموسيقى يكاد يكون معالتلفزة،  مشاهدة الفراغ هو
مثل هذه النشاطات من المجتمع ككل وغياب ثقافة السينما لديه.  بسبب اإلهمال الذي تلقاه

حيث أن  النظامين على أنها دالة إحصائيا وبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات تالميذ
.000)=(PPearson ; S.2(X  000.لتالميذ النظام العام وبالنسبة)=(PPearson ; S. 2(X 
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بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي تتأثر النشاطات التي يفضلها تالميذ المتوسط النظام 
 العام وتالميذ النظام الخاص حسب تنظيم التوقيت المدرسي.     

 مكان ممارسة النشاطات خارج المدرسة لدى التالميذ: 

 مكان ممارسة النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ المتوسط النظام العام :(32)جدول رقم 

  بدون إجابة  أبدا  أحيانا  دائما 

 % ت % ت % ت % ت 

 نادي رياضي
23 21.7 25 23.6 58 54.7 / / 

دروس 

 خصوصية

7 6.6 31 29.2 68 64.2 / / 

 دار الشباب
4 3.8 18 17 84 79.2 / / 

 عند األصدقاء
27 25.5 54 50.9 25 23.6 / / 

 المنزل
71 67.0 29 27.4 6 5.7 / / 

 الشارع
16 15.1 42 39.6 48 45.3 / / 

 مكان ممارسة النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ المتوسط النظام الخاص :(33)جدول رقم 

  بدون إجابة  أبدا  أحيانا  دائما 

 % ت % ت % ت % ت 

 نادي رياضي
6 6.7 20 22.2 64 71.1 / / 

دروس 

 خصوصية

6 6.7 25 27.8 59 65.6 / / 

 دار الشباب
2 2.2 6 6.7 82 91.1 / / 

 عند األصدقاء
32 35.6 44 48.9 14 15.6 / / 

 المنزل
54 60.0 32 35.6 4 4.4 / / 

 الشارع
21 23.3 44 48.9 25 27.8 / / 

 مكان النشاط

 نوع اإلجابة

 مكان النشاط

 نوع اإلجابة
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أن تالميذ النظامين يمارسون النشاطات خارج  (33) رقمو  (32) يبين الجدولين رقم     
المدرسة في أماكن متشابهة، فأغلبية التالميذ وبنسب معتبرة ومتقاربة بين النظامين تفضل 
 قضاء وقت الفراغ في المنزل أو عند األصدقاء أو في الشارع. ونسبة قليلة من تالميذ

لسد النقائص التي  كحل األولياء النظامين تتابع دروس خصوصية، وهي سياسة ينتهجها
ف التالميذ عن دار . ويالحظ كذلك عزو ا أبناءهم أو بهدف تعزيز تحصيلهميعاني منه

من تالميذ النظام  2.2%فقط من تالميذ النظام العام مقابل نسبة  3.8% الشباب، فنسبة
ار، وهذا نظرا لسمعتها السيئة لدى أولياء التالميذ من حيث الخاص تلجأ إلى هذا االختي

، بالرغم من أنها مؤسسة وجدت التي تتوفر عليها واإلمكانيات فيها واألمن طريقة إدارتها
لتمكن التالميذ من ممارسة مختلف النشاطات الرياضية والفنية واالستفادة من مكتبتها أثناء 

 أوقات الفراغ.

مكان ممارسة النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ المتوسط النظام العام :(17)الرسم البياني رقم 
 وتالميذ النظام الخاص

  
األماكن التي يفضلها تالميذ النظامين لقضاء أوقات  (17)يبين الرسم البياني رقم      

فراغهم، فمعظم تالميذ النظامين يفضلون المنزل لممارسة نشاطاتهم ويأتي بعدها األصدقاء 
 والشارع وبدرجة أقل أماكن أخرى. فال يجد أغلبية التالميذ بديل لهذه األماكن في ظل غياب

في ظل اإلهمال الذي يسود المؤسسات التي أثناء وقت الفراغ و  توسطةنشاطات تؤطرها الم
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شيدتها الدولة لهذا الغرض الذي يفسر االهتمام الضئيل لتالميذ النظامين بدار الشباب مثال 
أو النوادي الرياضية، في حين يتابع البعض منهم دروس خصوصية بهدف تدارك النقائص 

 أو تعزيز تكوينهم. 

حيث أن  النظامين على داللتها اإلحصائية ذوبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات تالمي
(P=.000)S.Pearson ; 2(X  وبالنسبة لتالميذ النظام العام(P=.000)S.;  Pearson2(X 

بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر على مكان ممارسة 
 وتالميذ النظام الخاص.النشاطات خارج المدرسة لدى تالميذ المتوسط النظام العام 

II. التلميذ وصف تنظيم الوقت من قبل: 
 الوقت المخصص لمراجعة الدروس خالل اليوم المدرسي: 

: الوقت المخصص لمراجعة الدروس خالل اليوم المدرسي لدى تالميذ المتوسط النظام (34)جدول رقم 
 الخاص العام وتالميذ النظام

 النظام العام 

 

 النظام الخاص

 

 

 % ت % ت 

 8.9 8 6.6 7 ساعة 0

 21.1 19 11.3 12 ساعة 1 إلى 0  من

 35.5 32 29.2 31 ساعة 2 إلى 1 من

 17.8 16 24.5 26 ساعات 3 إلى 2 من

 16.7 15 28.3 30 ساعات 3 أكثر من

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

الوقت المخصص 

 الوقت لمراجعة الدروس 
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أن تالميذ النظامين يخصصون مدة معتبرة من الوقت في  (34)يبين الجدول رقم      
نتج طبيعيا نتيجة يوم مراجعة دروسهم بعد نهاية اليوم المدرسي رغم التعب واإلرهاق الذي ي

من تالميذ النظام  16.7%من تالميذ النظام العام و 28.3%حيث يخصص  دراسي كامل
من تالميذ النظام  24.5%الخاص أكثر من ثالثة ساعات لمراجعة دروسهم، ويخصص لها 

من تالميذ النظام الخاص من ساعتين إلى ثالثة ساعات، ويمضي من  %17.8العام و 
من تالميذ  %35.5من تالميذ النظام األول مقابل  %29.2ساعة إلى ساعتين في مراجعتها 

 .من تالميذ النظامين على التوالي %8.9و 6.6%ي. في حين ال يهتم بمراجعتها النظام الثان

تالميذ  الوقت المخصص لمراجعة الدروس خالل اليوم المدرسي لدى :(18)المنحنى البياني رقم 
 المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص

 

أن أغلبية تالميذ النظامين يهتمون بمراجعة دروسهم أثناء  (18) يبين الرسم البياني رقم     
وقت الفراغ بعد نهاية اليوم المدرسي ويخصص البعض منهم أكثر من ثالثة ساعات لذلك 

 النظامين على أنها دالة إحصائيا رغم التعب. وبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات تالميذ
نسبة لتالميذ النظام العام بال S. (P=)4:Pearson (ddl2(X ; 22.77=(000.حيث أن 

نسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي فان بال  S. (P=)4:Pearson  (ddl 2(X ; 17.22=(002.و
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يؤثر على الوقت الذي يستغرقه تالميذ النظامين في مراجعة دروسهم  تنظيم الوقت المدرسي
العامة والخاصة برامج ترفيهية لسد  المدرسي. في حين ال تقترح المتوسطاتخالل اليوم 

أوقات فراغ التالميذ والتنفيس عليهم من ضغط الحصص اإللزامية لليوم المدرسي، ولكن 
 بالعكس قد يساهم األساتذة في زيادة هذا الضغط بتقديمهم للفروض المنزلية.  

 الوقت المخصص لمراجعة الدروس أثناء عطلة نهاية األسبوع لدى التالميذ: 

تالميذالمتوسط  الوقت المخصص لمراجعة الدروس أثناء عطلة نهاية األسبوع لدى :(35)جدول رقم 
 النظام الخاصتالميذ النظام العام و 

نهاية  خالل عطلة أن تالميذ النظامين يخصصون أوقات (35) يبين الجدول رقم     
من  17.8%من تالميذ النظام العام و  23.6%حيث يخصص  األسبوع في مراجعة دروسهم

من تالميذ  32.1%يخصص ص أكثر من ثالثة ساعات في ذلك، و تالميذ النظام الخا
 من تالميذ النظام الثاني من ساعتين إلى ثالثة ساعات في 21.1%النظام األول مقابل 

من تالميذ النظام الخاص تستغرق  38.9%من تالميذ النظام العام مقابل  27.4%ذلك، و 

 

  النظام العام

 

  النظام الخاص

 % ت % ت 

 4.4 4 2.8 3 ساعة 0

 17.8 16 14.2 15 ساعة  1 إلى 0 من

 38.9 35 27.4 29 ساعة 2 إلى 1 من

 21.1 19 32.1 34 ساعات 3 إلى 2 من

 17.8 16 23.6 25 ساعات 3 أكثر من

 / / / / إجابةبدون 

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

لوقت المخصص ا

 الوقت لمراجعة الدروس 
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 4.4%مقابل  2.8%في مراجعتها من ساعة إلى ساعتين. بينما ال يهتم بمراجعتها إطالقا 
من تالميذ النظامين على التوالي. فبشكل عام تتقارب المدة التي يكرسها تالميذ النظامين في 

 خالل األيام بدون دراسة. مراجعة دروسهم وترتفع نسبيا

الوقت المخصص لمراجعة الدروس أثناء عطلة نهاية األسبوع لدى تالميذ  :(19)الرسم البياني رقم 
     المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص

 

 

أن معظم تالميذ النظامين يراجعون دروسهم أثناء عطلة  (19) يبين الرسم البياني رقم     
نهاية األسبوع المدرسي باهتمام مرتفع نسبيا بصفة عامة مقارنة باأليام التي يدرسون فيها. 

حيث أن  النظامين على أنها دالة إحصائيا وبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات تالميذ
51.66 ; S. (P=.000)=2)Pearson (ddl:2(X نسبة لتالميذ النظام العام و بالPearson  2(X

(ddl:2)=51.66 ; S. (P=.000)  بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي فان تنظيم الوقت
تالميذ النظامين في مراجعة الدروس خالل  درسي يؤثر في الوقت المخصص من قبلالم

 عطلة نهاية األسبوع.   
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  ة لدى التالميذتوسطمن المأوقات الراحة خالل اليوم بعد الخروج: 

المتوسط النظام العام  ة لدى تالميذتوسطأوقات الراحة خالل اليوم بعد الخروج من الم :(36)جدول رقم 
  النظام الخاصتالميذ و 

 

 ات الراحة بعد الخروج من المدرسةتقدير تالميذ النظامين ألوق (36)يبين الجدول رقم      
تالميذ النظام العام قدروا وقت فراغهم ما بين صفر إلى ساعتين  من 62.3%حيث أن نسبة 
النظام  من تالميذ  26.4%من تالميذ النظام الخاص. ويقدره نسبة 57.8%مقابل نسبة 

الثاني.  من تالميذ النظام 26.7% بين ساعتين إلى أربعة ساعات مقابل نسبةاألول ما
بين تالميذ النظامين، ولكن يكمن االنشغال في كيفية ونالحظ تشابه في تقدير أوقات الفراغ 

قضاء هذه األوقات عندما ال تقترح المؤسسات التربوية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة 
 برامج ونشاطات كبديل لمأل هذا الفراغ.

 

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

 57.8 52 62.3 66 ساعة 2 إلى 0 من

 26.7 24 26.4 28 ساعات 4 إلى 2 من

 8.9 8 8.5 9 ساعات 6 إلى 4 من

 1.1 1 0.9 1 ساعات 8 إلى 6 من

 5.6 5 1.9 2 ساعات 8ن أكثر م

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 أوقات الراحة

 نوع النظام
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النظام ة لدى تالميذ المتوسط توسطأوقات الراحة خالل اليوم بعد الخروج من الم :(20)رسم البياني رقمال
 العام وتالميذ النظام الخاص

 

      

لدى تالميذ  توسطةأوقات الراحة بعد الخروج من الم (20) يبين الرسم البياني رقم     
Pearson 2(Xحيث أن للبيانات على أنها دالة إحصائيا النظامين. وبينت المعالجة اإلحصائية

.000)=140.50 ; S. (P=4)(ddl:  4= 97.22النظام العام وبالنسبة لتالميذ)rson  (ddl:Pea2(X

; S. (P=.000)  بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر في
التالميذ ألوقات الفراغ ويتقارب تالميذ النظامين في تقدير مدته، ولكن كيفية قضاء  تقدير

لمفروض على التلميذ بين البقاء في هذا الوقت هو المهم في ظل غياب بدائل عن الخيار ا
 الشارع أو العودة مباشرة إلى المنزل.

 

 

 

من صفر 
إلى ساعة

من 
ساعتين 
ة إلى أربع
ساعات

من أربعة 
إلى ستة 
ساعات

من  ستة 
إلى ثمانية
ساعات

أكثر من 
ثمانية 
ساعات

النظام العام

من صفر 
إلى ساعة

من ساعتين
إلى أربعة 
ساعات

من أربعة 
إلى ستة 
ساعات

من ستة 
ة إلى ثماني
ساعات

أكثر من 
ثمانية 
ساعات

النظام الخاص



عرض ومناقشة النتائج                          الفصل الرابع:                                          
 

225 
 

 المصاحبة األكثر تداوال خالل أوقات الراحة لدى التالميذ:   

: المصاحبة األكثر تداوال خالل أوقات الراحة لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ (37)جدول رقم 
 النظام الخاص

     

 75.5% بنسبة يقضون أوقات فراغهم مع أصدقائهم صرح معظم تالميذ النظامين أنهم      
 31.1%أو مع عائالتهم بنسبة  لتالميذ النظام الخاص 62.2%لتالميذ النظام العام و 
لتالميذ النظام الخاص. وعدد قليل من تالميذ النظامين يقضون  70%لتالميذ النظام العام و 

من تالميذ  15.6% تالميذ النظام األول مقابل نسبة من 17.9%وقت فراغهم لوحدهم بنسبة 
  النظام الثاني.

 تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص المصاحبة األكثر تداوال لدى:(21)المنحنى رقم 
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  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

 15.6 14 17.9 19 لوحدك

 62.2 56 75.5 80 مع أصدقائك

 70 63 31.1 33 مع عائلتك

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع
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المصاحبة األكثر تداوال لدى تالميذ المتوسط للنظامين  (21) يبين الرسم البياني رقم     
 حيث أن للبيانات على أنها دالة إحصائيا العام والخاص. وبينت المعالجة اإلحصائية

.000)=(P; S. Pearson2(X 000.و بالنسبة لتالميذ النظام العام)=(P; S. Pearson2(X  

 بالنسبة لتالميذ النظام الخاص

 الشعور بالملل أثناء أوقات الراحة لدى التالميذ: 

: الشعور بالملل أثناء أوقات الراحة لدى تالميذ المتوسط النظام العام و تالميذ النظام (38)جدول رقم 
 الخاص

 

أن تالميذ النظامين يشعرون بالملل أثناء أوقات الفراغ، بنسبة  (38) يبين الجدول رقم     
من تالميذ النظام الخاص، ويشعر به  66.7%من تالميذ النظام العام مقابل نسبة  %61.3
من تالميذ النظام الثاني، في حين ال  5.6%من تالميذ النظام األول مقابل  17.9%غالبا 

 من تالميذ النظام الخاص. 27.8%م العام مقابل تالميذ النظامن  20.8%يشعر به إطالقا 

 

 

 

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

 5.6 5 17.9 19 غالبا

 66.7 60 61.3 65 أحيانا

 27.8 25 20.8 22 أبدا

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

 نوع اإلجابة
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الشعور بالملل أثناء أوقات الراحة لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ  :(22)المنحنى البياني رقم
 النظام الخاص

 

. الشعور بالملل أثناء أوقات الراحة لدى تالميذ النظامين (22)يبين الرسم البياني رقم     
Pearson 2(Xأنحيث  للبيانات على أنها دالة إحصائيا المعالجة اإلحصائيةوبينت 

.000)=37.49 ;S. (P=2):(ddl 2= 51.66بالنسبة لتالميذ النظام العام و)Pearson  (ddl: 2(X

;S. (P=.000)  لتالميذ النظام الخاص. ومنه فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر على بالنسبة
النظامين. وقد صرح معظم التالميذ أنهم يشعرون بالملل أثناء  الشعور بالملل لدى تالميذ

أوقات الفراغ، وهذا ما يفسر أن النشاطات التي يمارسونها ال تمأل الفراغ الذي يشعرون به 
 . خالل أوقات الراحة
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 التالميذ تقييم النشاطات الترفيهية من قبل:  

وتالميذ النظام  : تقييم النشاطات الترفيهية من قبل تالميذ التعليم المتوسط النظام العام(39)جدول رقم 
 الخاص

 

تالميذ النظامين  تقييم النشاطات الترفيهية من قبل تشابه في (39)يبين الجدول رقم      
من تالميذ النظام  61%ويظهر أن عدد معتبر من التالميذ راض عنها حيث تقدرها نسبة 

من تالميذ النظام  25.7%من النظام الخاص، وتقدرها نسبة  55.6%العام بالجيدة مقابل 
من تالميذ النظام الثاني. في حين عدد من تالميذ  31.1%األول بالجيدة جدا مقابل 

من تالميذ النظام العام أنها ليست  11.4%النظامين غير راض بنشاطاته، فتعتبرها نسبة 
من تالميذ النظام الخاص. وهنا التساؤل مطروح عن مدى حضور أو  12.2%جيدة مقابل 

 فة النشاطات لدى التالميذ.غياب ثقا

 

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

 31.1 28 25.7 27 جيدة جدا

 55.6 50 61 64 جيدة

 12.2 11 11.4 12 ليست جيدة

 1.1 1 1.9 2 ليست جيدة تماما

 / / 0.9 1 بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

 نوع اإلجابة
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تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  قبلتقييم النشاطات الترفيهية من  :(23)المنحنى البياني رقم 
 الخاص

 
تقييم تالميذ النظامين لنشاطاتهم الترفيهية. وبينت  (23) الرسم البياني رقم وضحي     

Pearson (ddl2(X :حيث أن  التالميذ على أنها دالة إحصائيا المعالجة اإلحصائية إلجابات

.000=84.44 ; S. (P=3) 61.37بالنسبة لتالميذ النظام العام و ;S. =3)Pearson  (ddl:2(X

(P=.000)  على نسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتالي فان تنظيم الوقت المدرسي يؤثر بال
 تالميذ النظام العام ونسبةمن  11.4%تقييم التالميذ لنشاطاتهم الترفيهية. وتعتبر نسبة 

النظام الخاص أن نشاطاتها ليست جيدة، وهناك من يرى أنها ليست  من تالميذ %12.2
الجزائرية العامة والخاصة تضل مكان للتعليم اإللزامي فقط وال  توسطاتجيدة تماما. فالم
التي تسمح  Activités périscolaire))مجة لنشاطات ما قبل وبعد الدراسة تحتوي على بر 

للتلميذ بممارسة نشاطات ترفيهية ذات بعد تربوي يسد بها أوقات فراغه وتساهم في نموه 
النفسي والجسمي. وحتى المؤسسات التي شيدتها الدولة لهذا الغرض كدار الشباب مثال ال 

 .   ونقص األمن بها يعزف األولياء على تسجيل أبنائهم فيها تلبي الحاجة، بسبب سوء تسييرها
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 الوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة خالل اليوم المدرسي لدى التالميذ: 

: الوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة خالل اليوم المدرسي لدى تالميذ المتوسط النظام (40)جدول رقم 
 العام وتالميذ النظام الخاص

 

دة التلفزة خالل الوقت الذي يستغرقه تالميذ النظامين في مشاه (40) يظهر الجدول رقم     
فتخصص نسبة  ك تقارب وتشابه بينهما إلى حد ما،حيث أنه هنا ن فيهاسو األيام التي يدر 

من  39.6%ونسبة  من تالميذ النظام العام من صفر إلى ساعة في مشاهدتها %48.1
 التوالي من تالميذ النظام الخاص، على 28.9%و  61.1%مقابل نسبة  ساعة إلى ساعتين

 ساعات أو أكثر. 3إلى  2ونسبة قليلة من تالميذ النظامين تخصص لها من 

 

 

 

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

 61.1 55 48.1 51 ساعة 1 إلى 0 من

 28.9 26 39.6 42 ساعة 2 إلى 1 من

 5.6 5 5.7 6 ساعة 3 إلى 2 من

 4.4 4 6.6 7 ساعات 3 أكثر من

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

 نوع اإلجابة
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الوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة خالل اليوم المدرسي لدى تالميذ  :(24)المنحنى البياني رقم 
 المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص

 

     

أن تالميذ النظامين يخصصون مدة معتبرة من الوقت في  (24)يبين الرسم البياني رقم      
صائية مشاهدة التلفزة خالل أيام الدراسة. وبينت المعالجة اإلحصائية للبيانات وجود داللة إح

بالنسبة  Pearson (ddl:2(X(PS. 61.92 ;=3)=(000.أن  حيث في إجابات تالميذ النظامين
بالنسبة لتالميذ النظام  Pearson  (ddl:2(X(P76.31 ; S.=3)=(000.النظام العام ولتالميذ 

ت المدرسي يؤثر على الوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة يوقتالخاص. وعليه فان تنظيم ال
 خالل أيام الدراسة لدى تالميذ النظامين.
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  التالميذالوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة خالل األيام بدون دراسة لدى: 

: الوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة خالل األيام بدون دراسة لدى تالميذ المتوسط (41)جدول رقم 
 النظام العام وتالميذ النظام الخاص

 

أنه هناك تشابه إلى حد ما بين تالميذ النظامين في المدة  (41)يظهر من الجدول رقم      
حيث أنها مرتفعة مقارنة  التلفزة خالل األيام بدون دراسة التي يخصصونها في مشاهدة

ساعات  6 تالميذ النظام العام أكثر منمن  16%باأليام بدون دراسة. فتخصص نسبة 
من  12.2%و  15.6%ساعات في مشاهدتها مقابل نسبة  6إلى  4من  9.4%ونسبة 

 2ام العام من ظمن تالميذ الن 46.2%. وتخصص نسبة على التوالي تالميذ النظام الخاص
و  43.3%إلى ساعتين في مشاهدتها مقابل نسبة  0من  28.3%ساعات ونسبة  4إلى 

 على التوالي من تالميذ النظام الخاص. %28.9

 

 

  الخاصالنظام   النظام العام 

 % ت % ت 

 28.9 26 28.3 30 ساعة 2 إلى 0 من

 43.3 39 46.2 49 ساعة 4 إلى 2 من

 12.2 11 9.4 10 ساعة 6 إلى 4 من

 15.6 14 16 17 ساعات 6 أكثر من

 / / / / بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

 نوع اإلجابة
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تالميذ المتوسط  الوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة خالل األيام بدون دراسة لدى :(25)المنحنى رقم 
 وتالميذ النظام الخاصالنظام العام 

  
    

ل في أن تالميذ النظامين يخصصون مدة زمنية أطو  (25)يبين الرسم البياني رقم      
بدون دراسة ومرتفعة مقارنة باأليام التي يدرسون فيها. وبينت مشاهدة التلفزة خالل األيام 

 النظامين، حيث أنالمعالجة اإلحصائية للبيانات وجود داللة إحصائية في إجابات تالميذ 
.000)=(P33.245 ; S.=(dd:3) Pearson2(X بالنسبة لتالميذ النظام العام وPearson 2(X

(ddl:3)=21.733 ; S.(P=.000) ت يوقتفان تنظيم ال نسبة لتالميذ النظام الخاص. وبالتاليبال
المدرسي يؤثر في الوقت المستغرق في مشاهدة التلفزة خالل األيام بدون دراسة لدى تالميذ 
النظامين. ويلجأ التالميذ إلى هذا االختيار لمأل أوقات فراغهم وليس لديهم بديل تقدمه 
مؤسسة التعليم والتربية أو المجتمع. البديل الذي من المفروض أن يكون مضمونه تربوي 

قة وتأطير التلميذ خالل أوقاته الحرة، حينما ندرك الجانب السلبي لالستهالك وهدفه مراف
المفرط للتلفزة ولبعض البرامج التلفزيونية على صحته النفسية والعقلية خاصة في غياب 

 مراقبة األولياء. 
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 الوقت المستغرق أمام جهاز اإلعالم اآللي لدى التالميذ: 

جهاز اإلعالم اآللي لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ : الوقت المستغرق أمام (42)جدول رقم 
 النظام الخاص

 

 لنظامين أمام جهاز اإلعالم اآلليالمدة التي يستغرقها تالميذ ا (42)يبين الجدول رقم      
من تالميذ النظام العام مدة ما بين صفر إلى ساعتين مقابل  47.2%حيث يخصص لذلك 

 2 من تالميذ النظام األول تستغرق مدة من 20.8%من تالميذ النظام الخاص، و  %14.4
من  4.7%من تالميذ النظام الثاني. كما يخصص لذلك  41.1%ساعات مقابل  4إلى 

من تالميذ النظام الخاص، ونسبة  5.6%ساعات مقابل  6إلى  4تالميذ النظام العام من 
 من تالميذ النظام الخاص. 7.8%ساعات مقابل  6تخصص أكثر من   %14.2

 

 

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

 14.4 40 47.2 50 ساعة 2إلى  0 من

 41.1 37 20.8 22 ساعة 4 إلى 2 من

 5.6 5 4.7 5 ساعة 6 إلى 4 من

 7.8 7 14.2 15 ساعات 6 أكثر من

 1.1 1 13.2 14 بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

 نوع اإلجابة
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الوقت المستغرق أمام جهاز اإلعالم اآللي لدى تالميذ المتوسط النظام العام  :(26)الرسم البياني رقم 
 وتالميذ النظام الخاص

  

 

الوقت الذي يستغرقه تالميذ النظامين أمام جهاز  (26)الرسم البياني رقم  يظهر     
حيث أن  ابات التالميذ أنها دالة إحصائيااإلحصائية إلج وبينت المعالجة الكومبيوتر.

.000)=(P48.60 ; S.=3)Pearson (ddl:2(X بالنسبة للنظام العام و Pearson2(X

(ddl:3)=47.76 ; S.(P=.000)  بالنسبة للنظام الخاص. وبالتالي فان تنظيم الوقت المدرسي
جهاز اإلعالم اآللي، حيث يستهلك يؤثر على الوقت الذي يستغرقه تالميذ النظامين أمام 

 امعظم تالميذ النظامين الكومبيوتر بكميات كبيرة رغم المخاطر التي هم معرضون لها سواء
جراء االستهالك المفرط له أو االستعمال السيئ لإلنترنيت وشبكات التواصل االجتماعي وهم 

في ظل غياب بدائل  في مثل هذا السن، خاصة عندما تغيب مراقبة األولياء لذلك. وهذا
 المدرسة والمجتمع ككل. للتلميذ من قبل
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 البرامج التلفزيونية المفضلة لدى التالميذ: 

 : البرامج التلفزيونية المفضلة لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام الخاص(43)جدول رقم 

 

أن أغلبية تالميذ النظامين تفضل مشاهدة المسلسالت  (43) نالحظ من الجدول رقم     
من تالميذ النظام الخاص، وليس  64.4%من تالميذ النظام العام مقابل  53.8%بنسبة 

من تالميذ النظام األول تفضل األفالم  8.5%لديها اهتمام باألشرطة العلمية. في حين نسبة 
 تفضل حصص األلعاب مقابل 18.9%من تالميذ النظام الثاني، ونسبة  14.4%مقابل 
ة ونيمن تالميذ النظام الخاص. ولكن الضرر يكمن في طبيعة تلك البرامج التلفزي %3.3

الجزائرية واألجنبية، والتي ال  خاصة المسلسالت التي تلقى رواجا كبيرا في القنوات التلفزيونية
اليومي وقد تخلق لديه نوع من تعكس ثقافة المجتمع الجزائري وبالتالي التربط التلميذ بواقعه 

 االنفصام.

 

  النظام الخاص  النظام العام 

 % ت % ت 

 6.7 6 2.8 3 رسوم متحركة

 64.4 58 53.8 57 مسلسالت

 14.4 13 8.5 9 أفالم

 3.3 3 1.9 2 أشرطة علمية

 3.3 3 18.9 20 حصص ألعاب

 7.8 7 14.2 15 بدون إجابة

 100 90 100 106 المجموع

 نوع النظام

 نوع اإلجابة
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البرامج التلفزيونية المفضلة لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  :(27)المنحنى البياني رقم
                                                 الخاص

  

 

مشاهدة المسلسالت  (27)يفضل معظم تالميذ النظامين حسب الرسم البياني رقم      
وبدرجة أقل األفالم وحصص األلعاب، أما األشرطة العلمية فعدد التالميذ من يهتم بها 

 ضئيل جدا ويكاد يكون منعدما. 

حيث  صائية في إجابات تالميذ النظامينوبينت المعالجة اإلحصائية للنتائج وجود داللة إح
العام  مبالنسبة لتالميذ النظا Pearson (ddl:2(X(P114.659 ; S.=4)=(000. أن
بالنسبة لتالميذ النظام الخاص. وعليه فان  Pearson  (ddl2(X(P133.084 ; S.=:4)=(000.و

تنظيم الوقت المدرسي يؤثر على طبيعة البرامج التلفزيونية التي يشاهدها تالميذ النظامين. 
التي ال تمت صلة بواقع شكله طغيان البرامج يولكن التوعية مطلوبة عن الخطر الذي قد 

المجتمع الذي يعيش فيه التلميذ، األمر الذي بإمكانه أن يخلق لديه حالة من االنفصام 
 واالغتراب.
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 :تحليل وتفسير النتائج -

تالميذ المتوسط النظام  جاباتإلالقراءة العلمية  خالل بينت النتائج المتوصل إليها من     
حول مختلف النشاطات التي يمارسونها خالل  بمدينة تيزي وزو العام وتالميذ النظام الخاص

المتوسط  التعليم أن الحياة المدرسية لتلميذ الدراسي اليوم المدرسي وفي عطلة نهاية األسبوع
العام أو )كان النظام التعليمي  مهماوذلك  ، أو الحرمان بتعبير آخر،الجزائري تتميز بالجمود

 إليه. الذي ينتمي (الخاص

 10 وأ 5 حيث تتراوح مدتها يتناول تالميذ النظامين وجبة فطور الصباح بشكل سريع     

دقائق عند أغلبيتهم، ويبدو هكذا أن الغرض هو قضاء الحاجة البيولوجية فقط مقابل إهمال 
سلبي على استقرارهم  الحاجة إلى الجو العائلي الحميمي، األمر الذي قد يكون له تأثير

مشيا على األقدام التي يقدرون بعدها عن  وسطةقبل االلتحاق بالمت . وهذاالنفسي والذهني
دل على قربها جغرافيا من بيوتهم، ويصلون إليها ، وهي مدة تمقر سكناهم بحوالي ربع ساعة

ال توفر ما يسمى بوقت االستقبال قبل بداية  توسطةببضعة دقائق قبل بداية الدراسة ألن الم
يؤثر  قد مما ،إليها بعض التالميذ دون تناول وجبة فطور الصباحفي حين يلتحق . الدراسة

 سلبا على صحتهم النفسية والجسمية وينعكس ذلك على أداءاتهم المدرسية.

في تساؤله عما إذا كان تناول وجبة فطور الصباح يساعد على تحقيق  Lemaitreأشار و 
يرى أنه في غياب السكريات التي تعرف بـ " السريعة " حيث  (مرتفعة)أداءات أفضل 

(indice glycémique > 70)  من  %40مثل السكر أو المربى فان الدور االستثنائي لـ
الخبز المستهلك في وجبة فطور الصباح هو العمل على اشتغال المخ خالل الصبيحة. 

االيجابي لوجبة فطور الصباح على ويشير إلى أن دراسات مخبرية تمهيدية قد بينت التأثير 
 Lemaitre حسب النتباه ومهارات اإلبداع. وتقودمؤشرات األداءات المعرفية كالذاكرة، ا

دراسة أجريت في المخبر وفي الوسط المدرسي بهدف تحديد إذا ما كان حقيقة  45نتائج 
صفة عامة األطفال لوجبة فطور الصباح أثر على األداء المدرسي للتالميذ، إلى التفكير أنه ب
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المتمدرسين لديهم مصلحة وفائدة في تناول هذه الوجبة من عدم تناولها. ويبدو من جهة 
أخرى أن فعل التغذية بحد ذاته، أي تناول األكل لوحده فقط، لديه أهمية أكبر من كمية أو 

 .(Lemaitre, 2015أورد في: )نوعية األغذية المستهلكة

م العام ويتناولها تالميذ النظا توسطةالخاص وجبة الغداء بالملنظام يتناول تالميذ ا     
العامة على مطاعم، وهذا ما يدفع عدد منهم إلى تناولها في  توسطةبالبيت لعدم توفر الم

أماكن أخرى وهو سلوك غير طبيعي لتلميذ في هذا السن، قد يؤدي إلى عدم االستقرار 
يقدرها أغلبية التالميذ من كال ميذ لهذه الوجبة . أما المدة التي يخصصها التالالعاطفي لديه

ير لعدد قليل من النصف ساعة في أقصى تقددقائق، وال تتعدى هذه المدة  10بـ النظامين 
اقتصار التغذية سواءا في المطاعم المدرسية أو في البيت  تالميذ النظامين، وهذا يعكس

ها في على قضاء الحاجة البيولوجية فقط دون مراعاة الجانب االجتماعي أو غيرهما العائلي
 من تواصل وتبادل بين األفراد، الجانب الذي أهميته على قدر أهمية البعد البيولوجي للتغذية.

يرجع تالميذ النظامين مباشرة إلى منازلهم بعد نهاية اليوم المدرسي ويفضلون قضاء أوقات و 
من برمجة لنشاطات  في ظل غياب بدائل تقترحها المتوسطةو العائلة فراغهم مع األصدقاء أ

وحتى  مكن التالميذ من سد أوقات فراغهمذات بعد تربوي توهي ترفيهية ة الدراسما بعد 
المؤسسات التي شيدتها الدولة لهذا الغرض كدار الشباب مثال يعزف األولياء عن تسجيل 
أبنائهم فيها نظرا لسوء تسييرها ونقص األمن بها. ويختار بعض التالميذ البقاء في الشارع 

 المخدرات أو الجنوح.تعاطي ك مرغم المخاطر التي قد تعترضه

، في حين يتناولها عدد منهم على الساعة الثامنة ليالما يتناول التالميذ وجبة العشاء عمو و 
لديهم وتقل مدة نومهم في وقت النوم واالستيقاظ  في ساعات متأخرة من الليل وهذا قد يؤثر

على أن النوم حاجة  Testu(2000) حيث أكد بذلك أداءاتهم المدرسية تتأثرالليلي و 
يؤثر سلبا في التوازن الفسيولوجي والنفسي أن نقص مدته أو توزيعه الغير منتظم ضرورية و 

  Fotinos & Testu(1996) فراد مهما كان سن الفرد. وأشاروفي تزامن النشاط الدوري لأل
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بط تإلى أن النوم يمثل أحد الوظائف المهمة في حياة البشر، خاصة األطفال والمراهقين، وتر 
السلوكات المتكيفة للتالميذ واألدءات الجسمية والنفسية باحترام مدته. ويخصص التالميذ مدة 
زمنية لتناول هذه الوجبة يمكن أن نقول عنها أنها قصيرة حيث ال تتعدى النصف ساعة في 
أقصى تقدير منهم، وهم هكذا يسلكون نفس السلوك في تناولهم لوجبة فطور الصباح ووجبة 

إذن ال ترتبط مدة التغذية لديهم بالظرف أو المكان ولكن تعكس ممارسات مجتمع الغداء. 
بأسره أصبحت جزءا من ثقافته، أين تنحصر األهمية في وجبات األكل لديه على مفهومها 
البيولوجي المحض مهمال بذلك البعد االجتماعي فيها، أي التواصل والتبادل بين األفراد 

 الجتماعي للتلميذ.        الضروريين للنمو النفسي وا

تعتبر مشاهدة التلفزة النشاط المفضل عند تالميذ النظامين، ويستغرقون في مشاهدتها      
مدة تصل إلى أكثر من ثالثة ساعات عند البعض خالل أيام الدراسة وأكثر من ستة ساعات 

التي منها تلقى خالل األيام بدون دراسة. ويفضلون المسلسالت كبرنامج تلفزيوني، ولكن 
رواجا كبيرا في أوساط المشاهدين وتبثها القنوات الجزائرية واألجنبية ال تمت صلة بواقع 
المجتمع الذي يعيش فيه التلميذ، وهذا قد يعرضه إلى نوع من االنفصام واالغتراب. كما 
يفضل تالميذ النظامين اللعب وممارسة الرياضة واالستماع إلى الموسيقى وبدرجة أقل 

لمطالعة، ويكاد يكون اهتمامهم منعدم بممارسة الموسيقى والسينما نظرا لنقص الهياكل ا
 المخصصة لمثل هذه النشاطات وغياب لثقافة السينما في المجتمع ككل.

تالميذ النظامين جهاز اإلعالم اآللي بكمية كبيرة وقد تصل إلى أكثر من ستة  ويستهلك
من تالميذ النظام الخاص، وهنا  (7.8%) العام ومن تالميذ النظام  (14.2%)ساعات عند 

التساؤل مطروح عن دور األولياء في توعية أبنائهم ومراقبتهم حينما ندرك الجانب السلبي 
 إنترنيت وشبكات التواصلللتكنولوجيات الحديثة من  لالستهالك المفرط أو االستعمال السيئ

 (Quintin & Forestier). وفي هذا اإلطار نبه االجتماعي خاصة لتلميذ في سن صغير

وهم أكثر استهالكا يعيشون اللحظة،  المتوسط والثانوي في فرنسا وأوروبا إلى أن تالميذ
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 ويمكن، (Multiconnectés)ومختلف وسائل الربط لإلنترنيت  (Médiavore)لإلعالم 
على وجوب التعمق في هذه  وأكد الباحثين، (Arythmie)أن نتكلم حقيقة عن تشوه الوتيرة 

( Pédagogie du numérique) الرقمنة حول المعطيات ودمجها في تصور بيداغوجية
 . (Quintin & Forestier, 2011أورد في: )

يخصص معظم تالميذ النظامين من اثنين إلى ثالثة ساعات أو أكثر لمراجعة دروسهم 
دراسة، لكن باهتمام مرتفع نسبيا مقارنة باأليام خالل األيام الدراسية وكذلك خالل األيام بدون 

التي ال يدرسون فيها. كما قدر أغلبية تالميذ النظامين مدة أوقات فراغهم بعد نهاية اليوم 
المدرسي بساعتين ومن ساعتين إلى أربعة ساعات، ولكن يشعرون فيها بالملل وهذا ما يفسر 

ذي يشعرون به أثناء أوقات الراحة رغم أن أن النشاطات التي يمارسونها ال تمأل الفراغ ال
الكثير منهم راض عن نشاطاته، في حين عدد من التالميذ غير راض عنها  فيعتبرها 

 ويرى البعض األخر أنها ليست جيدة إطالقا. ةالبعض أنها ليست جيد

 بمدينة تيزي وزو النظام الخاص أقرانهم من النظام العام مثلهم مثل المتوسط إذن تالميذ     
رسة أثناء أوقات الفراغ، فالمتوسطة العامة من حيث النشاطات التي يمارسونها خارج المد

ال يقدمون البدائل لتلميذ المتوسط عن الحرمان  الخاصة وحتى المجتمع ككل والمتوسطة
ن بعين الذي يعيشه بعد نهاية الدروس اإللزامية لليوم المدرسي وخالل أيام العطلة، وال يأخذو 

وهذا ما  أو وتيرة الحياة الخاصة بالتلميذ بعبارة أخرى، نفسيةلوجية والاالعتبار وتيرته البيو 
بالشكل  تماعي للتلميذ، أي على مختلف جوانب النمويؤثر سلبا على التوازن النفسي واالج

 .     سته، مما قد يؤدي به إلى الفشل في دراةالمرغوب به. ويتأثر نتيجة لذلك أداءه في المدرس

 أن إلىالوتيرة المدرسية في الجزائر حول  2008 ( سنةروفمع) دراسة كما توصلت     
ال تختلف حسب نمط تنظيم الوقت  السنة السادسة ابتدائي لتالميذ خارج المدرسة النشاطات

نظام الدوامين يتشابهان فيما يخص تنظيم تالميذ و  نظام الدوام الواحد تالميذالمدرسي، ف
في  (معروف)شارت وأ ،يعيشون حياة مدرسية عنيفة همأن حيث خارج المدرسةالوقت 
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عدم وجود هياكل تربوية مالئمة على مستوى المدرسة الجزائرية، وحتى  إلى أن دراستها هذه
على مستوى المجتمع ككل ال يسمح في نمو الطفل وفي احترام توتراته الفسيولوجية والنفسية 

 بل بالعكس هذا يساهم في عدم توازنه النفسي ويؤدي به إلى الفشل المدرسي.
الدراسة المقارنة بين تالميذ المتوسط  في هذهإليها  النتائج المتوصل حوصلة -

 المتمدرسين حسب النظام العام والمتمدرسين حسب النظام الخاص بمدينة تيزي وزو:

 :نتائج اختبار الفرضيات -

 تالميذاللدى  يشهد االنتباه تغيرات يومية حسب تنظيم التوقيت المدرسي: الفرضية األولى
التالميذ المتمدرسين حسب النظام لنظام العام و احسب التعليم المتوسط  فيالمتمدرسين 

 تيزي وزو. الخاص بمدينة
لدى  ال يشهد االنتباه تغيرات يومية حسب تنظيم التوقيت المدرسيالفرضية الصفرية األولى: 

التالميذ المتمدرسين حسب لنظام العام و احسب التعليم المتوسط  فيالمتمدرسين  تالميذال
 تيزي وزو. الخاص بمدينةالنظام 
على نتائج التمريرات الخاصة  (F)الختبار صحة الفرضية الصفرية األولى طبق اختبار     

وبينت المعالجة اإلحصائية للنتائج على أنها . بتغيرات االنتباه خالل اليوم لتالميذ النظامين
بالنسبة لتالميذ النظام العام  (F (5)=11.37 ; P<.04 .S)دالة إحصائيا، حيث أن 

وبالتالي تقبل الفرضية . بالنسبة لتالميذ النظام الخاص (F (5)=25.81 ; P<.000 .S)و
النظام  المتمدرسين حسب القائلة أن االنتباه يشهد تغيرات خالل اليوم لدى تالميذ المتوسط

وذلك حسب  تيزي وزو النظام الخاص بمدينة المتمدرسين حسب العام وتالميذ المتوسط
 .تنظيم الوقت المدرسي

 تالميذاللدى  ية حسب تنظيم التوقيت المدرسييشهد االنتباه تغيرات أسبوعالفرضية الثانية: 
التالميذ المتمدرسين حسب النظام لنظام العام و احسب التعليم المتوسط  فيالمتمدرسين 

 تيزي وزو. الخاص بمدينة
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يشهد االنتباه تغيرات أسبوعية حسب تنظيم التوقيت المدرسي ال الفرضية الصفرية الثانية: 
التالميذ المتمدرسين حسب لنظام العام و احسب  التعليم المتوسط فيالمتمدرسين  تالميذاللدى 

 تيزي وزو. الخاص بمدينةالنظام 
على نتائج التمريرات الخاصة  (F)اختبار الختبار صحة الفرضية الصفرية األولى طبق     

وبينت المعالجة اإلحصائية للنتائج على . بتغيرات االنتباه خالل األسبوع لتالميذ النظامين
بالنسبة لتالميذ النظام العام  (F (5)=25.21 ; P<.000 .S) أنها دالة إحصائيا حيث أن

وبالتالي تقبل الفرضية . بالنسبة لتالميذ النظام الخاص (F (5)=16.80 ; P<.005 .S)و
االنتباه يشهد تغيرات خالل أيام األسبوع لدى تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ القائلة أن 

 . المتوسط النظام الخاص بوالية تيزي وزو حسب تنظيم الوقت المدرسي
خارج سب تنظيم الوقت المدرسي والوقت ة حتتأثر النشاطات خارج المدرس :الفرضية الثالثة

التالميذ المتمدرسين لنظام العام و المتمدرسين حسب التعليم المتوسط ا تالميذاللدى  ةمدرسال
 تيزي وزو. الخاص بمدينةحسب النظام 

لمدرسي ة حسب تنظيم الوقت اال تتأثر النشاطات خارج المدرس :الفرضية الصفرية الثالثة
العام لنظام احسب التعليم المتوسط في المتمدرسين  تالميذاللدى  والوقت خارج المدرسة

 تيزي وزو. الخاص بمدينةالتالميذ المتمدرسين حسب النظام و 
على النتائج  (KHI2 de Pearson) الختبار صحة الفرضية الصفرية طبق اختبار     

وبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات التالميذ كما هو موضح في تحليل . المتحصل عليها
الرسوم البيانية المقارنة لمختلف النشاطات بين تالميذ النظامين على أنها دالة إحصائيا 

سب تنظيم الوقت ة حبأنه تتأثر النشاطات خارج المدرسوبالتالي تقبل الفرضية القائلة 
ام ظالنحسب المتوسط التعليم  المتمدرسين في تالميذال لدى المدرسي والوقت خارج المدرسة

 .تيزي وزو النظام الخاص بمدينة المتمدرسين حسب تالميذالالعام و 
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لدى ة حسب تنظيم الوقت من قبل التلميذ رج المدرسخاتتأثر النشاطات  :الفرضية الرابعة
التالميذ المتمدرسين حسب لنظام العام و احسب التعليم المتوسط  فيالمتمدرسين  تالميذال

 تيزي وزو. الخاص بمدينةالنظام 
 ة حسب تنظيم الوقت من قبلرج المدرسخاال تتأثر النشاطات الفرضية الصفرية الرابعة: 

التالميذ المتمدرسين لنظام العام و احسب التعليم المتوسط  فيالمتمدرسين  تالميذاللدى التلميذ 
 تيزي وزو. الخاص بمدينةحسب النظام 

على النتائج  (KHI2 de Pearson) اختبارالختبار صحة الفرضية الصفرية طبق      
وبينت المعالجة اإلحصائية إلجابات التالميذ كما هو موضح في تحليل . المتحصل عليها
 تالميذ النظامين على أنها دالة إحصائيا نية المقارنة لتنظيم الوقت من قبلالرسومات البيا
ة حسب تنظيم الوقت من رج المدرسخاة القائلة بأنه تتأثر النشاطات الفرضيوبالتالي تقبل 

 تالميذالام العام و ظالن حسب المتوسطالمتمدرسين في التعليم تالميذ الالتلميذ لدى  قبل
 .تيزي وزو النظام الخاص بمدينة المتمدرسين حسب
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 خاتمة:

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الخاصة بالوتيرة المدرسية، وحاول فيها الباحث      
تالميذ المتوسط النظام العام وتالميذ النظام  عينة من معتمدا منهج الوصف المقارنة بين

 االنتباهية والنشاطات خارج المدرسة. من حيث األداءات تيزي وزوبمدينة   الخاص

والكرونفسية  وصاغ الباحث تساؤل البحث بعد اإللمام بمختلف الدراسات الكرونبيولوجية
األجنبية منها والمحلية حول وتيرة التلميذ، كما وضع خطة تسمح له بجمع النتائج الخامة 

ظامين وكذلك المعلومات التي تصف ظروفهم المتعلقة بأداءات ونشاطات تالميذ الن
 المعيشية.

ينحدر تالميذ كال النظامين من أوساط اجتماعية مختلفة، فهم أبناء إلطارات أو موظفين أو 
ألصحاب مهن حرة أو غير ذلك، ويعيش أغلبيتهم في أسرة نووية ليس لديها العدد الكثير 

العمارات.بينت نتائج هذه الدراسة على أن األداءات اليومية واألسبوعية بمن األطفال وتقطن 
حيث تتغير أداءات االنتباه  يذلتالميذ النظامين تعكس وتيرة كالسيكية متكيفة مع وتيرة التلم

 للتالميذ خالل ساعات اليوم حسب النمط الكالسيكي الذي توصلت إليه الدراسات التجريبية
، أي يكون االنتباه منخفض في بداية الصبيحة 1916سنة  Gates ةالسابقة بداية من دراس

المدرسية ثم يشهد ارتفاعا إلى غاية منتصف النهار، وينخفض بعد ذلك ثم يشهد ارتفاعا من 
جديد في نهاية المساء. أما التغيرات األسبوعية أكدت على التأثير السلبي النقطاع عطلة 

مين أقل أداء في االنتباه في اليوم األول من بداية آخر األسبوع، حيث يسجل تالميذ النظا
األسبوع المدرسي، ثم ترتفع أداءاتهم تدريجيا في األيام الموالية محاولين التكيف مع حالة 
الدراسة ليسجلوا أعلى أداء يوم األربعاء. وأظهرت المعالجة اإلحصائية للنتائج على داللتها 

دى تالميذ النظامين تغيرات يومية وأسبوعية حسب اإلحصائية، أي تشهد أداءات االنتباه ل
 تنظيم الوقت المدرسي.     
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 وبينت الدراسة على تشابه تالميذ النظامين من حيث الكيفية والكمية التي يمارسون بها
الخاصة في الجزائر تظل أماكن  نشاطاتهم خارج المدرسة. فالمتوسطات العامة والمتوسطات

للتعليم اإللزامي فقط دون مراعاة للجانب الوجداني للتلميذ حيث أنها ال تتوفر على برمجة 
للنشاطات الترفيهية والتربوية أثناء أوقات الفراغ التي تساهم في النمو الجيد للطفل، والتي 

اآللي معرضا بذلك إلى تأثيرهما  يملؤها بمشاهدة التلفزة أو المكوث مطوال أمام جهاز اإلعالم
مؤسسات التعليم  ياب البدائل من قبلالسلبي على صحته النفسية والجسمية. ففي ظل غ

والتربية والمجتمع ككل يعيش تلميذ المتوسط حياة مدرسية تتسم بالجمود والحرمان ويشعر 
ئج المعالجة فيها بالملل، وهي بذلك ال تحترم وتيرته النفسية والبيولوجية. وجاءت نتا

اإلحصائية حول نشاطات تالميذ النظامين دالة إحصائيا، أي تتأثر النشاطات خارج المدرسة 
لوقت المدرسي وتنظيم الوقت لدى تالميذ المتوسط للنظامين العام والخاص حسب تنظيم ا

 التلميذ.  من قبل

والكرونونفسية على  ةميداني الكرونوبيولوجيل العلمية معطياتال من انطالقابينت هذه الدراسة 
وحاجته إلى ممارسة  وتيرة كالسيكية عالمية لتلميذ المتوسط ولكنها ال تحترم تواترته الخاصة

 ، وتبقى نتائجها قابلة للتعميم في حدود الدراسة.      النشاطات في أحسن الظروف

 االقتراحات:

  يلي:الباحث في هذه الدراسة، يقترح ماانطالقا من النتائج التي توصل إليها      

يرة اليومية إعادة النظر في الوتيرة المدرسية لتلميذ المتوسط والتركيز خاصة على الوت -
ة ابتداءا من بتخفيض حجمها الساعي خاصة في الفترة المسائية واقتراح نشاطات رياضي

م التعليم لقد أثبت نظاالساعة الرابعة مساءا أين تبلغ الطاقة العضلية الحد األقصى، ف
بير للدروس. المتفوق أوروبيا على أن النجاح المدرسي غير مرتبط بحجم ساعي ك يالفنلند  
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توفير المطاعم المدرسية في المؤسسات العمومية للتعليم المتوسط  مثل ما هو معمول به  -
دون الحاجة  ن تناول وجبة الغداء داخل المتوسطةالخاصة لتمكين التالميذ م في المتوسطات

إلى العودة إلى منازلهم أو الذهاب إلى أماكن أخرى لتناولها، وهذا يوفر عليهم الجهد والوقت 
 ويساهم في استقرارهم النفسي.

أو في  توسطاتبرمجة نشاطات ترفيهية ذات بعد تربوي بعد نهاية اليوم المدرسي داخل الم -
اص، لمأل الفراغ الذي يشعر مؤسسات أخرى مخصصة لهذا الغرض ويؤطرها أهل االختص

 به التالميذ أثناء أوقات الراحة والتنفيس عنهم من ضغط الدروس اإللزامية.

تقليص عدد التالميذ في القسم في المتوسطات العامة والتي يسودها االكتظاظ بسبب  -
العدد الكبير للتالميذ داخل األقسام، وهذا قد يؤثر على تركيزهم وانتباههم ولعل تسجيل 

الميذ النظام الخاص لنتائج مرتفعة نسبيا في اختبار الشطب مقارنة مع تالميذ النظام العام ت
تلميذ  20يفسر ذلك حيث أن عدد التالميذ في القسم في المتوسطات الخاصة اليتجاوز

 تالميذ فقط.  8وهناك أقسام بها 

التلميذ، أي تعتبر اقتراح جداول توقيت مدرسية تأخذ بعين االعتبار التواترات الخاصة ب -
 األوقات الخصبة واألوقات العقيمة للتعلم حسبما بينته مختلف الدراسات الكرونفسية.
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 (01الملحق رقم )

عروائز شطب األرقام حسب أيام األسبو  

 

 



 

امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   
  

 

 

 حدرائـز شطـب األرقـام ليـوم األ  
  

 



 

  
امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   

  

 

 

  ائـز شطـب األرقـام لـيوم اإلثنينر 



 

  
امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   

  

 

 

 

  االربعاءرائـز شطـب األرقـام ليـوم 



 

  
امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   

  

 

 

 

 خميسرائـز شطـب األرقـام ليـوم ال 



 

 

(02الملحق رقم )  

النشاطات خارج المدرسة استبيان  

 

 



 ك بـ:ـت فراغـل وقـتشغ -1
 )اشطب اإلجابة المناسبة لكل اقتراح(   

 
 أبدا أحيانا دائما 

    ممارسة الرياضة
    المطالعة

    االستماع إلى الموسيقى
    مشاهدة التلفزة

    الذهاب إلى السينما
    ممارسة الموسيقى

    الرسم، األعمال اليدوية
    اللعب

    ال شيء 
 

 ى:ـب إلـة تذهـالراح اتـأوق في -2
 )اشطب اإلجابة المناسبة لكل اقتراح(    

 
 أبدا أحيانا دائما 

    رياضينادي 
    دروس خصوصية

    دار الشباب
    عند األصدقاء

    المنزل
    الشارع

 
 :ةى المتوسطـب إلـتذه -3

  )اشطب اإلجابة المناسبة لكل اقتراح(
      

 داأب أحيانا دائما 
    بالدراجة

    مشيا على األقدام
    عن طريق الحافلة
    عن طريق السيارة

 
 



  :يـوم الدراسـاح اليـصب -4
 

 ...........................................؟ ....نزلالمعلى أي  ساعة تغادر 

 ة؟ ..........................................على أي ساعة تصل إلى المتوسط

 ......................................والمتوسطة المنزل تستغرق المسافة بين
 

 :يـوم الدراسـاء اليـمس -5
 

 على أي ساعة تدخل إلى المنزل؟ ............................................            

 ال                   نعم                             المنزلتذهب مباشرة إلى             
 )اشطب اإلجابة المناسبة لكل اقتراح(             

            
 .............................؟ ............على المنزل ال تدخل مباشرة في حالة ما ماذا تفعل            

          ............................................................................................... 
 

 ال              نعم                          اح:ـالصبي ـور فـة الفطـاول وجبـتتن -6

 ......................................................تدوم مدة فطورك ...................     
  
 :ورـلفطة اـوجباول ـتتني ـوم الدراسـالل اليـخ -7

 ال       نعم                              ة؟           في المتوسط       
 ال         نعم                                       في المنزل؟       
    ال     نعم                                  في مكان آخر؟                    

 
     ....................................................................تدوم مدة فطورك   
 
 ..................................... اء؟ـة العشـاول وجبـة تتنـى أي ساعـعل -8

   ..............................................تدوم مدة فطورك ..................      
 
 :المتوسطةج ار ـختكـون  -9

 لوحدك       
 أصدقائك مع      
 مع عائلتك     

 



 
  ل،ـة بالملـات الراحـالل أوقـخر ـتشع -10
 

 غالبا         
 أحيانا        

 أبدا        
 
 ة؟روج من المتوسطـوم بعد الخـالل اليـك خـات راحتـرق أوقـت تستغـن وقـم مـك -11

 ساعة 2إلى  0من           
 ساعات 4إلى  2من               

 ساعات      6إلى  4من               
 ساعات 8إلى  6من               
 ساعات 8أكثر من               

 
 ؟خالل أيام الدراسة ةـالمدرسي اتكـجباو أداء و ك ـة دروسـه في مراجعـت تقضيـم من وقـك -12

 ساعة 0        
 ساعة 1إلى  0من              

 ساعة      2إلى  1من              
 ساعات 3إلى  2من              

 ساعات 3أكثر من              
 
 ؟خالل األيام بدون دراسة ةـك المدرسيـجباتاو أداء ك و ـة دروسـه في مراجعـت تقضيـم من وقـك -13    

 ساعة 0        
 ساعة 1إلى  0من              

 ساعة      2إلى  1من              
 ساعات 3إلى  2من              

 ساعات 3أكثر من              
 
 :معن ـتسك -14
 
 األولياء            

 األم            
 األب            
 العائلة الكبيرة            

 



 ................................. ؟ندكـوب عـالمحب يـالتلفزيونج ـو البرنامـا هـم -15
 

 ة؟ـام الدراسـالل أيـزة خـاهدة التلفـي مشـه فـت تقضيـم من وقـك –16

 ساعة 1 إلى 0من          
 ساعة 2إلى  1من               
 ساعة      3إلى  2من                

 ساعات 3أكثر من                
  

 ة؟ـدون دراسـام بـالل األيـزة خـاهدة التلفـي مشـه فـت تقضيـن وقـم مـك –17

 ساعة 2إلى  0من          
 ساعة 4إلى  2من               
 ساعة      6إلى  4من               
 ساعات 6أكثر من               
 ؟ـه أمام جهاز اإلعالم اآلليت تقضيـن وقـم مـك –18

 ساعة 2إلى  0من          
 ساعة 4إلى  2من               
 ساعة      6إلى  4من               
 ساعات 6أكثر من               

 
   

 ة:ـارج المدرسـك خـنشاطات -19

 جيدة جدا    
 جيدة     
 ليست جيدة     
  ليست جيدة تماما     

 
  ..................................................... فـيود ـمولت ـأن -20

   
 أنثى         ذكر                               ت:ـأن -21
 
 ي:ـفن ـتسك -22

 في عمارة جماعية                  
     فرديفي بيت                  
 



 كـل واحـد منهـم. نـب و سـر لقـذكوأي، ـدول التالـأل الجـوات امـوة و أخـك إخـان لديـإذا ك -23

 السـن اللـقب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 ....................... ؟مـا هـو عـدد اإلخـوة واألخـوات الذيـن يقطنـون معـك فـي البيـت -24
 
 
 
 
 
 
 
 ؟كـل واحـد منهـم نـب وسـر لقـك، هل يمكنك ذكـك وأخواتـوم مع إخوتـة النـاسم غرفـت تتقـإذا كن -25
 
 

 السـن اللـقب
  
  
  
  
  

 
 ........................................... ك؟ـأبي ةـي مهنـا هـم -26
 
 ........................................... ك؟ـة أمـي مهنـا هـم -27



 

 

(03الملحق رقم)  
ة في سبوعياألولية اليومية واأل النتائج

النتباهبا الخاص اختبارات الشطب  

 



 النتائج األولية في أداءات االنتباه لدى تالميذ المتوسطة العامة "حليش حسين":

ءاألربعا الخميس  الرقم الفوج 00: 8 00: 11 30: 13 00: 16 األحد االثنين 

27 23 22 13 27 23 22 13 1 1 

17 23 19 18 17 23 19 18 1 2 

23 21 15 21 23 21 15 21 1 3 

22 20 29 24 22 20 29 24 1 4 

27 27 24 17 27 27 24 17 1 5 

22 19 26 18 22 19 26 18 1 6 

23 21 21 14 23 21 21 14 1 7 

26 20 24 22 26 20 24 22 1 8 

26 23 24 21 24 21 26 23 2 9 

27 21 AB AB AB AB 27 21 2 10 

23 20 26 23 26 23 23 20 2 11 

28 22 27 25 27 25 28 22 2 12 

23 19 23 21 23 21 23 19 2 13 

28 26 26 23 26 23 28 26 2 14 

19 24 23 22 23 22 19 24 2 15 

25 27 22 27 27 25 27 22 3 16 

20 23 23 21 23 20 21 23 3 17 

21 25 20 22 25 21 22 20 3 18 

18 23 17 21 23 18 21 17 3 19 

24 26 25 24 26 24 24 25 3 20 

25 24 17 18 24 25 18 17 3 21 

21 24 23 AB 24 21 AB 23 3 22 

22 25 20 23 23 20 25 22 4 23 

20 23 19 21 21 19 23 20 4 24 

20 17 24 26 26 24 17 20 4 25 

26 26 22 24 24 22 26 26 4 26 

29 22 21 23 23 21 22 29 4 27 

21 24 20 23 23 20 24 21 4 28 

22 25 22 27 27 22 25 22 4 29 

23 26 19 21 21 19 26 23 4 30 

 

 

 

 



ءاألربعا الخميس  الرقم الفوج 8:00 11:00 13:00 16:00 األحد االثنين 

25 24 23 21 25 24 23 21 1 31 

22 18 20 11 22 18 20 11 1 32 

26 24 29 25 26 24 29 25 1 33 

23 23 21 14 23 23 21 14 1 34 

21 23 22 24 21 23 22 24 1 35 

26 21 24 19 26 21 24 19 1 36 

25 23 22 17 22 17 25 23 2 37 

26 26 23 20 23 20 26 26 2 38 

30 24 25 21 25 21 30 24 2 39 

28 23 23 22 23 22 28 23 2 40 

29 26 26 23 26 23 29 26 2 41 

31 28 21 26 21 26 31 28 2 42 

25 25 23 29 25 25 29 23 3 43 

23 24 21 19 24 23 19 21 3 44 

20 26 22 26 26 20 26 22 3 45 

23 26 25 21 26 23 21 25 3 46 

30 31 29 30 31 30 30 29 3 47 

24 28 30 27 28 24 27 30 3 48 

23 31 24 25 25 24 31 23 4 49 

28 26 27 23 23 27 26 28 4 50 

22 25 19 24 24 19 25 22 4 51 

23 26 28 22 22 28 26 23 4 52 

23 24 21 25 25 21 24 23 4 53 

25 31 26 20 20 26 31 25 4 54 

 

ءاألربعا الخميس ناالثني   الرقم الفوج 8:00 11:00 13:00 16:00 األحد 

32 25 31 24 32 25 31 24 1 55 

26 23 24 25 26 23 24 25 1 56 

30 22 26 19 30 22 26 19 1 57 

28 23 26 26 28 23 26 26 1 58 

29 24 27 20 29 24 27 20 1 59 

23 20 25 22 23 20 25 22 1 60 

26 23 29 24 29 24 26 23 2 61 

23 25 25 26 25 26 23 25 2 62 

31 26 28 22 28 22 31 26 2 63 

32 27 29 26 29 26 32 27 2 64 

27 24 28 28 28 28 27 24 2 65 

30 26 27 26 27 26 30 26 2 66 



26 25 23 25 25 26 25 23 3 67 

25 30 29 29 30 25 29 29 3 68 

26 28 27 21 28 26 21 27 3 69 

28 30 24 25 30 28 25 24 3 70 

22 33 24 26 33 22 26 24 3 71 

26 28 26 29 28 26 29 26 3 72 

23 27 26 27 27 26 27 23 4 73 

22 22 25 30 30 25 22 22 4 74 

23 28 23 27 27 23 28 23 4 75 

28 34 26 29 29 26 34 28 4 76 

24 29 24 28 28 24 29 24 4 77 

AB AB AB  AB AB AB AB AB 4 78 
 

ءاألربعا الخميس  الرقم الفوج 8:00 11:00 13:00 16:00 األحد االثنين 

26 23 21 11 26 23 21 11 1 79 

25 22 26 23 25 22 26 23 1 80 

25 21 24 16 25 21 24 16 1 81 

36 25 31 25 36 25 31 25 1 82 

36 29 34 25 36 29 34 25 1 83 

25 22 26 18 25 22 26 18 1 84 

26 25 24 20 26 25 24 20 1 85 

28 25 27 23 27 23 28 25 2 86 

30 31 28 23 28 23 30 31 2 87 

24 23 27 24 27 24 24 23 2 88 

25 24 31 24 31 24 25 24 2 89 

28 32 28 25 28 25 28 32 2 90 

28 27 29 23 29 23 28 27 2 91 

26 24 27 22 27 22 26 24 2 92 

31 26 33 27 33 27 31 26 2 93 

24 30 17 22 30 24 22 17 3 94 

23 31 16 28 31 23 28 16 3 95 

24 29 26 22 29 24 22 26 3 96 

23 24 25 25 24 23 25 25 3 97 

30 32 27 32 32 30 32 27 3 98 

28 31 21 29 31 28 29 21 3 99 

33 34 32 29 29 32 34 33 4 100 



24 32 26 28 28 26 32 24 4 101 

31 32 26 31 31 26 32 31 4 102 

22 37 38 33 33 38 37 22 4 103 

32 37 28 29 29 28 37 32 4 104 

27 33 27 25 25 27 33 27 4 105 

29 31 25 27 27 25 31 29 4 106 

 .االنتباه لدى تالميذ المتوسط النظام الخاص النتائج األولية في أداءات

 "إثري": المدرسة الخاصة
 الخميس األربعاء االثنين األحد 00: 16 30 : 13 00: 11 00 : 8 الفوج الرقم

1 1 24 24 25 25 24 24 25 25 

2 1 16 25 22 23 16 25 22 23 

3 1 21 23 22 24 21 23 22 24 

4 1 17 21 21 23 17 21 21 23 

5 2 23 23 18 21 18 21 23 23 

6 2 24 23 19 25 19 25 24 23 

7 2 28 26 25 26 25 26 28 26 

8 3 16 13 14 19 13 16 19 14 

9 3 23 24 17 31 24 23 31 17 

10 3 14 13 16 22 13 14 22 16 

11 4 22 27 23 27 27 23 27 22 

12 4 28 33 26 25 25 26 33 28 

13 4 17 23 18 19 19 18 23 17 

 

 الخميس األربعاء االثنين ألحدا 00: 16 30: 13 00: 11 00 : 8 الفوج الرقم

14 1 13 17 24 25 13 17 24 25 

15 1 18 24 27 28 18 24 27 28 

16 1 11 33 27 29 11 33 27 29 

17 2 26 27 23 26 23 26 26 27 

18 2 28 30 23 26 23 26 28 30 



 

 الخميس األربعاء االثنين األحد 00: 16 30: 13 00: 11 00: 8 الفوج الرقم

26 1 29 37 36 32 29 37 36 32 

27 1 23 30 30 31 23 30 30 31 

28 2 29 31 30 32 30 32 29 31 

29 2 27 22 25 25 25 25 27 22 

30 3 25 26 26 29 26 25 29 26 

31 3 27 30 28 31 30 27 31 28 

32 4 24 27 22 23 23 22 27 24 

33 4 25 28 23 24 24 23 28 25 

 

 الخاصة "اليمامة البيضاء": المدرسة

19 2 29 32 26 21 26 21 29 32 

20 3 31 31 26 33 31 31 33 26 

21 3 28 26 29 28 26 28 28 29 

22 3 24 29 22 24 29 24 24 22 

23 4 29 31 26 30 30 26 31 29 

24 4 23 29 27 27 27 27 29 23 

25 4 24 27 25 28 28 25 27 24 

 الرقم الفوج 00: 8 00: 11 30: 13 00: 16 األحد االثنين األربعاء الخميس
28 23 ab 21 28 23 Ab 21 1 1 

26 24 23 15 26 24 23 15 1 2 

26 23 26 20 26 23 26 20 1 3 

29 23 27 24 29 23 27 24 1 4 

27 23 24 23 24 23 27 23 2 5 

28 27 26 26 26 26 28 27 2 6 

22 21 29 24 29 24 22 21 2 7 

26 25 28 25 28 25 26 25 2 8 

24 22 25 23 22 24 23 25 3 9 

23 21 23 15 21 23 15 23 3 10 

22 21 20 17 21 22 17 20 3 11 

21 24 24 19 24 21 19 24 3 12 

22 20 20 19 19 20 20 22 4 13 

24 26 23 21 21 23 26 24 4 14 

23 26 23 24 24 23 26 23 4 15 



 

 الرقم G 00: 8 00: 11 30: 13 00: 16 األحد االثنين األربعاء الخميس
AB 23 22 20 AB 23 22 20 1 16 

25 24 26 22 25 24 26 22 1 17 

28 26 17 10 28 26 17 10 1 18 

25 23 23 18 25 23 23 18 1 19 

26 24 29 26 29 26 26 24 2 20 

21 23 25 23 25 23 21 23 2 21 

30 27 28 20 28 20 30 27 2 22 

21 24 23 19 23 19 21 24 2 23 

24 26 22 24 26 24 24 22 3 24 

22 25 23 21 25 22 21 23 3 25 

23 AB 27 AB AB 23 AB 27 3 26 

24 28 25 27 28 24 27 25 3 27 

21 19 23 23 23 23 19 21 4 28 

23 25 21 23 23 21 25 23 4 29 

25 25 22 24 24 22 25 25 4 30 

26 21 23 23 23 23 21 26 4 31 

 

ءاألربعا الخميس  الرقم الفوج 00: 8 00: 11 30: 13 00: 16 األحد االثنين 

32 26 23 23 32 26 23 23 1 32 

28 26 27 20 28 26 27 20 1 33 

30 24 31 26 31 26 30 24 2 34 

27 29 28 23 28 23 27 29 2 35 

25 25 24 18 25 25 18 24 3 36 

34 36 26 21 36 34 21 26 3 37 

28 AB 30 32 32 30 AB 28 4 38 

25 31 26 26 26 26 31 25 4 39 
 

ءاألربعا الخميس  الرقم الفوج 00: 8 00: 11 30: 13 00: 16 األحد االثنين 

22 21 24 20 22 21 24 20 1 40 

27 29 29 26 27 29 29 26 1 41 

32 31 33 21 32 31 33 21 1 42 

33 29 30 24 33 29 30 24 1 43 

29 AB 32 27 32 27 29 AB 2 44 

35 AB AB 23 AB 23 35 AB 2 45 

33 28 32 34 32 34 33 28 2 46 

31 27 31 29 31 29 31 27 2 47 

31 26 33 31 33 31 31 26 2 48 

30 26 23 29 26 30 29 23 3 49 

31 33 28 33 33 31 33 28 3 50 

27 34 29 25 34 27 25 29 3 51 



26 31 30 30 31 26 30 30 3 52 

31 33 24 29 33 31 29 24 3 53 

30 36 35 31 31 35 36 30 4 54 

29 32 26 32 32 26 32 29 4 55 

30 33 29 29 29 29 33 30 4 56 

33 33 28 29 29 28 33 33 4 57 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 (04الملحق رقم )
تائج األولية في استبيان النشاطات الن

 المدرسةخارج 

 

 



 تالميذ النظام العام:النتائج األولية للنشاطات ل
 النشاط

 الرقم
 ال شيء اللعب الرسم, األعمال اليدوية ممارسة  الموسيقى الذهاب إلى السينما مشاهدة التلفزة االستماع إلى الموسيقى المطالعة ممارسة الرياضة

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا أبدا 1

 أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا دائما أحيانا أحيانا دائما 2

 أبدا دائما أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 3

 أحيانا أبدا أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا دائما 4

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما دائما أبدا 5

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا 6

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا أبدا 7

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أبدا 8

 أحيانا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا 9

 أحيانا دائما أبدا أحيانا أبدا دائما أحيانا أحيانا أبدا 10

 أبدا أبدا دائما أبدا أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا 11

 أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أحيانا أحيانا أبدا 12

 أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما 13

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أبدا 14

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا أبدا 15

 أبدا أحيانا أحيانا دائما أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 16

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا دائما دائما أبدا أبدا 17

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا أبدا دائما أبدا 18

 أبدا أبدا أحيانا أبدا أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أبدا 19

 أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما دائما أبدا 20

 أبدا أبدا أحيانا أبدا أبدا دائما أبدا أحيانا أبدا 21

 أحيانا أحيانا أبدا أحيانا أبدا دائما أحيانا دائما أبدا 22

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أبدا 23

 أبدا دائما أحيانا أبدا أحيانا دائما دائما أبدا أبدا 24

 أحيانا أحيانا أبدا أبدا أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا 25

 أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 26

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا أبدا 27

 أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما 28

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما أبدا دائما 29

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا 30

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا دائما 31

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما دائما دائما أحيانا 32

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا دائما 33

 أبدا أحيانا أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 34

 أحيانا أبدا أبدا أبدا أبدا أحيانا أحيانا دائما دائما 35

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا أحيانا أحيانا دائما دائما 36

 أحيانا أحيانا أحيانا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا 37

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا دائما 38

 أبدا أبدا أحيانا أبدا أبدا أحيانا دائما أحيانا أحيانا 39

 أحيانا أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 40

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أبدا أحيانا أحيانا 41

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما 42

 أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما 43



 أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما 44

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما دائما 45

 أبدا أحيانا أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 46

 أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا أحيانا 47

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 48

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما 49

 أبدا دائما دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 50

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أحيانا أحيانا 51

 أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أحيانا أبدا دائما دائما 52

 أحيانا دائما دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 53

 أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 54

 أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا أحيانا 55

 أبدا أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما دائما 56

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا دائما 57

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا 58

 أبدا أبدا دائما أبدا أبدا أحيانا دائما أحيانا أحيانا 59

 أحيانا دائما أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما 60

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا أحيانا 61

 أبدا أحيانا دائما أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا دائما 62

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أبدا دائما 63

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما دائما أبدا دائما 64

 أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 65

 أحيانا أحيانا أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أحيانا أحيانا 66

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا دائما 67

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا دائما 68

 أحيانا أحيانا أحيانا دائما أحيانا دائما أحيانا أحيانا دائما 69

 أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما 70

 أبدا دائما دائما أبدا أبدا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 71

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أحيانا أحيانا 72

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا أحيانا 73

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا دائما 74

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا أحيانا أحيانا دائما أحيانا 75

 أبدا أبدا أحيانا أبدا أبدا أحيانا أبدا دائما أحيانا 76

 أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا دائما 77

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أحيانا دائما 78

 أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما 79

 أحيانا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 80

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا دائما أبدا دائما 81

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا أحيانا أحيانا دائما دائما 82

 أبدا أحيانا أبدا دائما أبدا دائما دائما أحيانا دائما 83

 أحيانا أحيانا دائما أبدا أبدا دائما دائما أحيانا دائما 84

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا دائما 85

 أبدا أبدا أبدا أبدا أحيانا أحيانا دائما أحيانا أحيانا 86

 أبدا أبدا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 87

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا دائما 88

 أحيانا أحيانا دائما أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا 89

 أبدا أبدا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 90

 أحيانا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 91



 أبدا أحيانا أبدا أحيانا أبدا أحيانا دائما أحيانا أحيانا 92

 أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا دائما دائما دائما دائما 93

 أحيانا دائما أحيانا دائما  أحيانا أحيانا دائما أحيانا 94

 أبدا أحيانا دائما أحيانا أبدا أحيانا أبدا أحيانا أحيانا 95

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 96

 أبدا أبدا أبدا أحيانا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 97

 أبدا أحيانا أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا أحيانا 98

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أبدا أحيانا 99

 أحيانا دائما أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا دائما أحيانا 100

 أبدا أحيانا أحيانا أبدا أبدا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 101

 أبدا أبدا أبدا أحيانا أبدا دائما دائما أحيانا أحيانا 102

 أبدا دائما دائما دائما أبدا أحيانا أحيانا دائما أحيانا 103

 أبدا أبدا أحيانا أبدا أبدا أحيانا أحيانا دائما أحيانا 104

 أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا دائما دائما أحيانا أحيانا 105

 أبدا دائما أبدا أحيانا أبدا دائما دائما دائما أحيانا 106

 
 الشارع المنزل عند األصدقاء دار الشباب دروس خصوصية نادي رياضي لنشاطا                 الرقم 

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 1

 أبدا دائما أبدا أحيانا أبدا أبدا 2

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 3

 أحيانا دائما أحيانا أبدا أحيانا دائما 4

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا 5

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 6

 أحيانا دائما أحيانا أبدا أحيانا أبدا 7

 دائما أحيانا أحيانا أبدا أبدا أبدا 8

 أبدا دائما أبدا أبدا أحيانا أبدا 9

 أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أبدا أحيانا 10

 أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا دائما أحيانا 11

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا دائما 12

 أحيانا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 13

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا دائما 14

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 15

 أبدا دائما دائما أبدا أحيانا أبدا 16

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أحيانا 17

 أبدا أحيانا دائما أبدا أبدا أحيانا 18

 دائما دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 19

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 20

 دائما دائما أحيانا أبدا أحيانا دائما 21

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 22

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أحيانا 23

 أبدا دائما أحيانا أبدا دائما أبدا 24

 أحيانا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 25

 أبدا دائما دائما أبدا أبدا أبدا 26

 أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أبدا دائما 27

 أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أبدا دائما 28

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما 29



 دائما أحيانا دائما أحيانا أحيانا أحيانا 30

 دائما دائما أحيانا أبدا أبدا أحيانا 31

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 32

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 33

 أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أبدا أحيانا 34

 أحيانا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما 35

 أبدا دائما دائما أبدا أبدا أبدا 36

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أبدا 37

 أبدا دائما دائما أبدا أبدا أبدا 38

 دائما دائما أبدا أبدا أبدا أحيانا 39

 أبدا دائما أبدا أبدا أحيانا أبدا 40

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا أبدا 41

 أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا  أحيانا 42

 أبدا دائما أحيانا أبدا أحيانا أبدا 43

 أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا أبدا 44

 أبدا دائما دائما أبدا أبدا دائما 45

 دائما أحيانا أحيانا أحيانا أبدا أحيانا 46

 دائما أحيانا أحيانا أحيانا أبدا أحيانا 47

 أحيانا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 48

 أبدا دائما دائما أبدا دائما أبدا 49

 دائما أحيانا أحيانا أحيانا أبدا دائما 50

 أبدا أحيانا دائما أبدا أبدا أبدا 51

 أبدا دائما أبدا أبدا أحيانا أبدا 52

 أحيانا أحيانا دائما أحيانا أحيانا دائما 53

 أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا 54

 دائما دائما أبدا أبدا أبدا أبدا 55

 أحيانا دائما دائما أبدا أبدا أحيانا 56

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 57

 دائما دائما أحيانا أبدا أحيانا أبدا 58

 أبدا دائما دائما أبدا أبدا أبدا 59

 أبدا دائما دائما أبدا أبدا أبدا 60

 أبدا دائما أحيانا أبدا أبدا أبدا 61

 أبدا دائما أبدا أبدا أبدا دائما 62

 أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا أبدا 63

 أحيانا دائما أحيانا أبدا أبدا أحيانا 64

 أبدا أبدا دائما أبدا أبدا دائما 65
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 )د( مدة وجبة العشاء     تناول وجبة العشاء ساعة )د( مدة وجبة الغداء      مكان تناول وجبة الغداء

 مكان أخر المنزل في المدرسة

 10 30: 20 15 ال ال نعم 10 نعم 1

 5 30: 20 15 ال ال نعم 15 نعم 2

 20 00: 20 20 ال ال نعم 5 نعم 3

 10 30: 20 30 ال نعم ال 5 نعم 4

 10 00: 20 15 ال ال نعم 10 نعم 5

 30 00: 21 10 ال ال نعم 5 نعم 6

 10 00: 20 5 نعم نعم ال 15 نعم 7

 10 00: 20 10 ال ال نعم 15 نعم 8

 15 00: 21 20 ال ال نعم 10 نعم 9

 15 00: 20 30 ال نعم نعم 15 نعم 10

 10 00: 20 5 نعم ال نعم 10 نعم 11

 15 00: 20 10 ال ال نعم 5 نعم 12

 10 30: 20 20 ال ال نعم 5 نعم 13

 10 00: 20 15 ال نعم ال 15 نعم 14

 5 30: 20 5 ال ال نعم 10 نعم 15

 10 00: 20 20 ال نعم ال 15 نعم 16

 15 00: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 17

 10 30: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 18

 10 00: 20 5 نعم ال نعم / ال 19

 10 30: 20 15 ال ال نعم 5 نعم 20

 20 00: 20 30 ال ال نعم 10 نعم 21

 10 30: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 22

 15 30: 20 10 ال ال نعم 15 نعم 23

 10 00: 20 10 ال ال نعم 15 نعم 24

 10 00: 20 20 ال ال نعم / ال 25

 15 00: 20 15 ال ال نعم 10 نعم 26

 15 00: 21 10 ال ال نعم 10 نعم 27

 10 00: 20 10 ال ال نعم 5 نعم 28

 20 00: 20 5 ال ال نعم 10 نعم 29

 10 00: 20 15 ال ال نعم 5 نعم 30

 20 00: 20 20 ال ال نعم 10 نعم 31

 30 00: 19 15 ال نعم ال 10 نعم 32

 15 00: 20 30 ال نعم ال / ال 33

 20 00: 20 15 نعم ال نعم 10 نعم 34

 10 00: 20 20 ال ال نعم 10 نعم 35

 15 30: 20 10 ال نعم نعم 10 نعم 36

 15 00: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 37

 20 00: 20 20 ال ال نعم / ال 38

 15 00: 20 5 نعم نعم ال 5 نعم 39



 10 00: 21 / ال ال نعم 10 نعم 40

 20 00: 20 10 ال ال نعم / ال 41

 25 00: 20 5 نعم نعم نعم 5 نعم 42

 15 30: 20 10 ال نعم نعم 10 نعم 43

 5 00: 21 10 ال ال نعم 5 نعم 44

 20 00: 20 20 ال ال نعم 5 نعم 45

 15 30: 20 20 ال ال نعم 5 نعم 46

 15 00: 20 20 ال نعم نعم / ال 47

 20 00: 20 10 ال ال نعم 2 نعم 48

 15 30: 20 30 ال نعم نعم 5 نعم 49

 10 00: 21 5 نعم ال ال 5 نعم 50

 20 00: 20 20 ال ال نعم 10 نعم 51

 10 00: 20 10 ال ال نعم 5 نعم 52

 10 00: 20 20 ال ال نعم 10 نعم 53

 15 30: 20 5 ال ال نعم / ال 54

 15 00: 20 5 ال نعم نعم 5 نعم 55

 5 00: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 56

 10 00: 20 20 ال نعم نعم 10 نعم 57

 10 00: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 58

 20 00: 21 5 نعم ال نعم 10 نعم 59

 15 00: 20 15 ال ال نعم 5 نعم 60

 15 30: 20 20 ال ال نعم 2 نعم 61

 10 00: 20 5 ال ال نعم 5 نعم 62

 10 00: 20 25 نعم ال ال 15 نعم 63

 15 00: 20 15 ال ال نعم / ال 64

 30 00: 20 10 ال ال نعم 1 نعم 65

 10 30: 20 15 ال ال نعم 10 نعم 66

 20 00: 20 10 ال ال نعم 5 نعم 67

 10 30: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 68

 15 00: 20 5 ال ال نعم 5 نعم 69

 10 30: 20 10 ال ال نعم 5 نعم 70

 10 00: 20 10 ال ال نعم 2 نعم 71

 20 00: 20 10 ال نعم نعم / ال 72

 15 00: 20 15 ال ال نعم 5 نعم 73

 15 00: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 74

 30 00: 20 5 نعم ال نعم 10 نعم 75

 30 30: 20 20 ال ال نعم 5 نعم 76

 15 00: 20 30 ال نعم ال 10 نعم 77

 10 00: 20 10 ال ال نعم 5 نعم 78

 10 30: 22 5 ال ال نعم 5 نعم 79

 15 00: 20 10 ال ال نعم 10 نعم 80



 20 00: 20 5 نعم نعم ال 5 نعم 81

 10 30: 20 20 ال ال نعم 5 نعم 82

 15 00: 21 15 ال ال نعم / ال 83

 10 00: 20 10 ال ال نعم 5 نعم 84

 20 30: 20 5 ال ال نعم 10 نعم 85

 5 30: 20 10 ال نعم ال 5 نعم 86

 10 00: 20 10 ال ال نعم 2 نعم 87

 20 00: 21 5 ال ال نعم / ال 88

 15 30: 20 10 ال ال نعم 15 نعم 89

 15 00: 21 20 ال ال نعم 5 نعم 90

 

 النشاط

 الرقم

الوقت المخصص  )ساا(وقت الراحة

للمراجعة خالل أيام 

 )سا( الدراسة

 المخصص الوقت

للمراجعة خالل األيام 

 )سا( بدون دراسة

الوقت المخصص للتلفزة 

 )سا(  خالل أيام الدراسة

الوقت المخصص للتلفزة 

  خالل األيام بدون دراسة

 )سا(

الوقت المخصص لجهاز 

 )سا( اإلعالم اآللي  

البرنامج التلفزيوني 

 المفضل

 تقييم النشاطات

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 1إلى0من 1إلى0من 3منأكثر  6إلى4من 1

 جيدة حصص ألعاب 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 1إلى0من 1إلى0من 4إلى2من 2

 جيدة جدا / 6أكثر من 4إلى2من 2إلى1من 3أكثر من 1إلى0من 2إلى0من 3

 جيدة مسلسالت 4إلى2من 6أكثر من 2إلى1من 2إلى1من 3إلى2من 4إلى2من 4

 ليست جيدة مسلسالت 2إلى0من 6إلى4من 1إلى0من 3أكثر من 1إلى0من 2إلى0من 5

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 6إلى4من 2إلى1من 1إلى0من 3إلى2من 2إلى0من 6

 جيدة حصص ألعاب 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 3أكثر من 3إلى2من 8أكثر من 7

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 6أكثر من 2إلى1من 3إلى2من 0 2إلى0من 8

 جيدة جدا مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 3إلى2من 1إلى0من 2إلى1من 4إلى2من 9

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 3إلى2من 3أكثر من 2إلى0من 10

 جيدة جدا أفالم 2إلى0من 6أكثر من 1إلى0من 3أكثر من 1إلى0من 2إلى0من 11

 جيدة مسلسالت / 4إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 4إلى2من 12

 جيدة مسلسالت 4إلى2من 4إلى2من 1إلى0من 3أكثر من 2إلى1من 8أكثر من 13

 ليست جيدة / 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى0من 14

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 1إلى0من 2إلى1من 1إلى0من 2إلى0من 15

 جيدة / 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 3إلى2من 3إلى2من 2إلى0من 16

 جيدة حصص ألعاب 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 3أكثر من 4إلى2من 17

 ليست جيدة  2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 3أكثر من 2إلى0من 18

 جيدة أفالم 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 0 2إلى0من 19

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 2إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 20

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 3إلى2من 3إلى2من 6إلى4من 21

 جيدة جدا مسلسالت 4إلى2من 6أكثر من 3إلى2من 2إلى1من 0 6إلى4من 22

 جيدة مسلسالت 6أكثر من 4إلى2من 1إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى0من 23

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 1إلى0من 1إلى0من 4إلى2من 24

 جيدة حصص ألعاب 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 3إلى2من 2إلى0من 25

 جيدة مسلسالت / 4إلى2من 2إلى1من 3إلى2من 2إلى1من 4إلى2من 26

 جيدة مسلسالت 4إلى2من 2إلى0من 1إلى0من 3أكثر من 2إلى1من 4إلى2من 27

 جيدة حصص ألعاب 2إلى0من 6إلى4من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 28

 جيدة جدا مسلسالت 2إلى0من 2إلى0من 2إلى1من 3إلى2من 1إلى0من 4إلى2من 29

 جيدة حصص ألعاب / 6أكثر من 3أكثر من 3أكثر من 2إلى1من 2إلى0من 30

 جيدة مسلسالت 4إلى2من 6إلى4من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 4إلى2من 31



 جيدة جدا / 2إلى0من 4إلى2من 1إلى0من 1إلى0من 3إلى2من 2إلى0من 32

 جيدة مسلسالت 6إلى4من 2إلى0من 1إلى0من 0 3أكثر من 2إلى0من 33

 جيدة جدا حصص ألعاب 4إلى2من 6إلى4من 2إلى1من 2إلى1من 0 8أكثر من 34

 جيدة رسوم متحركة 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 4إلى2من 35

 ليست جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 1إلى0من 3إلى2من 0 2إلى0من 36

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 3أكثر من 2إلى1من 4إلى2من 37

 جيدة جدا مسلسالت 4إلى2من 6إلى4من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 4إلى2من 38

 ليست جيدة تماما مسلسالت / 2إلى0من 1إلى0من 3إلى2من 2إلى1من 2إلى0من 39

 جيدة مسلسالت 6إلى4من 6أكثر من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 40

 جيدة مسلسالت 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 3إلى2من 1إلى0من 2إلى0من 41

 جيدة / 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 3أكثر من 2إلى1من 4إلى2من 42

 جيدة جدا مسلسالت 6أكثر من 4إلى2من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 43

 جيدة مسلسالت / 6أكثر من 1إلى0من 3منأكثر  2إلى1من 2إلى0من 44

 جيدة / 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 1إلى0من 2إلى0من 45

 جيدة جدا مسلسالت / 2إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 1إلى0من 2إلى0من 46

 جيدة جدا مسلسالت 6أكثر من 4إلى2من 2إلى1من 1إلى0من 3أكثر من 4إلى2من 47

 جيدة حصص ألعاب 4إلى2من 4إلى2من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 48

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 3إلى2من 1إلى0من 2إلى0من 49

 ليست جيدة مسلسالت 6أكثر من 6أكثر من 3أكثر من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 50

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 6إلى4من 1إلى0من 2إلى1من 3إلى2من 4إلى2من 51

 جيدة جدا حصص ألعاب 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 52

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 3إلى2من 3إلى2من 2إلى0من 53

 جيدة جدا / 4إلى2من 2إلى0من 2إلى1من 3أكثر من 3أكثر من 2إلى0من 54

 جداجيدة  حصص ألعاب 6إلى4من 4إلى2من 1إلى0من 3إلى2من 2إلى1من 2إلى0من 55

 جيدة / 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 8أكثر من 56

 جيدة جدا مسلسالت 2إلى0من 6إلى4من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 57

 جيدة أشرطة علمية 6أكثر من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 3إلى2من 4إلى2من 58

 جيدة / 2إلى0من 2إلى0من 2إلى1من 3إلى2من 2إلى1من 8أكثر من 59

 جيدة جدا / 6أكثر من 6أكثر من 3أكثر من 3إلى2من 2إلى1من 2إلى0من 60

 جيدة مسلسالت 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 3إلى2من 2إلى0من 61

 جيدة / 2إلى0من 4إلى2من 1إلى0من 3أكثر من 2إلى1من 6إلى4من 62

 جيدة جدا حصص ألعاب / 4إلى2من 1إلى0من 1إلى0من 3إلى2من 2إلى0من 63

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 6أكثر من 3أكثر من 1إلى0من 2إلى1من 4إلى2من 64

 ليست جيدة حصص ألعاب 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى0من 65

 جيدة جدا حصص ألعاب 4إلى2من 6أكثر من 3إلى2من 2إلى1من 3إلى2من 2إلى0من 66

 جيدة أفالم 6أكثر من 6منأكثر  2إلى1من 0 2إلى1من 2إلى0من 67

 جيدة جدا حصص ألعاب 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 4إلى2من 68

 ليست جيدة مسلسالت 4إلى2من 4إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 0 2إلى0من 69

 جيدة مسلسالت 6إلى4من 4إلى2من 2إلى1من 3إلى2من 2إلى1من 2إلى0من 70

 جيدة مسلسالت / 6إلى4من 3من أكثر 2إلى1من 2إلى1من 6إلى4من 71

 جيدة جدا أشرطة علمية / 2إلى0من 1إلى0من 0 1إلى0من 4إلى2من 72

 جيدة أفالم 6أكثر من 4إلى2من 3أكثر من 3أكثر من 2إلى1من 2إلى0من 73

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 3إلى2من 2إلى0من 74

 جيدة جدا أفالم 2إلى0من 4إلى2من 3إلى2من 2إلى1من 2إلى1من 6إلى4من 75

 جيدة / 2إلى0من 2إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 76

 ليست جيدة أفالم 2إلى0من 4إلى2من 2إلى1من 3أكثر من 3أكثر من 2إلى0من 77

 ليست جيدة / 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 3إلى2من 4إلى2من 78



 جيدة حصص ألعاب 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى1من 2إلى0من 79

 جيدة جدا حصص ألعاب / 4إلى2من 3أكثر من 2إلى1من 3أكثر من 2إلى0من 80

 ليست جيدة مسلسالت 2إلى0من 4إلى2من 1إلى0من 2إلى1من 1إلى0من 4إلى2من 81

 جيدة جدا حصص ألعاب 2إلى0من 4إلى2من 1إلى0من 2إلى1من 3أكثر من 2إلى0من 82

 جيدة جدا مسلسالت 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 1إلى0من 8إلى6من 83

 جيدة حصص ألعاب 4إلى2من 4إلى2من 1إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى0من 84

 جيدة جدا مسلسالت 6أكثر من 6أكثر من 1إلى0من 2إلى1من 1إلى0من 4إلى2من 85

 جيدة جدا متحركةرسوم  2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 3أكثر من 1إلى0من 6إلى4من 86

 جيدة مسلسالت 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى0من 87

 ليست جيدة حصص ألعاب 6إلى4من 6أكثر من 2إلى1من 1إلى0من 2إلى1من 2إلى0من 88

 جيدة جدا رسوم متحركة 6أكثر من 6أكثر من 1إلى0من 2إلى1من 1إلى0من 6إلى4من 89

 جيدة جدا / 2إلى0من 2إلى0من 1إلى0من 1إلى0من 2إلى1من 4إلى2من 90

 

 النشاط

 الرقم

 مهنة  األم مهنة األب عدد اإلخوة  في البيت الجنس تسكن في تسكن مع

 / مهنة حرة 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 1

 موظفة إطار 2 أنثى في عمارة مع العائلة الكبيرة 2

 بدون عمل إطار 1 ذكر في عمارة مع األولياء 3

 بدون عمل إطار 4 ذكر في عمارة األولياءمع  4

 موظفة مهنة حرة 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 5

 إطار إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 6

 / / 1 ذكر في عمارة مع األولياء 7

 بدون عمل مهنة حرة 3 ذكر في عمارة مع األولياء 8

 موظفة إطار 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 9

 / / 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 10

 موظفة إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 11

 إطار إطار 1 أنثى في عمارة مع العائلة الكبيرة 12

 بدون عمل مهنة حرة 3 أنثى في عمارة مع األولياء 13

 بدون عمل مهنة حرة 2 ذكر في عمارة مع األولياء 14

 / / 2 أنثى في عمارة مع األولياء 15

 موظفة موظف 2 ذكر مسكن فردي مع العائلة الكبيرة 16

 إطار إطار 1 ذكر في عمارة مع األولياء 17

 بدون عمل مهنة حرة 2 أنثى في عمارة مع األولياء 18

 إطار إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 19

 / موظف 3 ذكر في عمارة مع األولياء 20

 إطار إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 21

 / / 4 ذكر في عمارة مع األولياء 22

 موظفة مهنة حرة 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 23

 إطار إطار 1 ذكر في عمارة مع األولياء 24

 موظفة مهنة حرة 2 ذكر في عمارة مع األولياء 25

 إطار إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 26

 / / 3 ذكر في عمارة مع األولياء 27



 / إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 28

 بدون عمل موظف 1 ذكر في عمارة مع األولياء 29

 بدون عمل إطار 2 ذكر في عمارة مع األولياء 30

 إطار مهنة حرة 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 31

 إطار إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 32

 بدون عمل إطار 4 ذكر في عمارة مع العائلة الكبيرة 33

 إطار موظف 2 ذكر في عمارة مع األولياء 34

 / / 2 أنثى في عمارة مع األولياء 35

 إطار إطار 3 ذكر في عمارة مع األولياء 36

 / مهنة حرة 2 ذكر في عمارة مع األولياء 37

 إطار إطار 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 38

 موظفة إطار 1 أنثى في عمارة مع األولياء 39

 / / 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 40

 موظفة مهنة حرة 2 ذكر في عمارة مع األولياء 41

 / موظف 2 أنثى في عمارة مع األولياء 42

 موظفة إطار 3 أنثى في عمارة مع األولياء 43

 إطار إطار 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 44

 بدون عمل مهنة حرة 2 ذكر في عمارة مع األولياء 45

 موظفة مهنة حرة 2 أنثى في عمارة مع األولياء 46

 إطار إطار 3 ذكر في عمارة مع األولياء 47

 بدون عمل موظف 1 أنثى مسكن فردي مع األولياء 48

 إطار إطار 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 49

 / / 2 ذكر في عمارة مع األولياء 50

 بدون عمل موظف 2 ذكر في عمارة مع األولياء 51

 موظفة مهنة حرة 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 52

 إطار إطار 2 ذكر في عمارة مع العائلة الكبيرة 53

 / موظف 2 ذكر في عمارة مع األولياء 54

 موظفة مهنة حرة 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 55

 إطار إطار 1 أنثى في عمارة مع األولياء 56

 إطار إطار 4 ذكر عمارةفي  مع األولياء 57

 / / 2 ذكر في عمارة مع األولياء 58

 موظفة إطار 2 أنثى مسكن فردي مع العائلة الكبيرة 59

 إطار موظف 2 ذكر في عمارة مع األولياء 60

 إطار إطار 3 ذكر في عمارة مع األولياء 61

 بدون عمل إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 62

 موظفة مهنة حرة 1 ذكر فردي مسكن مع األولياء 63

 / / 2 أنثى في عمارة مع األولياء 64

 إطار موظف 2 أنثى في عمارة مع األولياء 65

 / / 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 66

 إطار مهنة حرة 2 ذكر في عمارة مع األولياء 67

 بدون عمل مهنة حرة 4 أنثى مسكن فردي مع األولياء 68



 بدون عمل مهنة حرة 1 ذكر في عمارة الكبيرةمع العائلة  69

 إطار إطار 2 أنثى في عمارة مع األولياء 70

 موظفة مهنة حرة 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 71

 إطار إطار 3 ذكر مسكن فردي مع األولياء 72

 متقاعد إطار 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 73

 بدون عمل متقاعد 1 أنثى في عمارة مع العائلة الكبيرة 74

 موظفة إطار 2 ذكر في عمارة مع األولياء 75

 / / 1 ذكر مسكن فردي مع األولياء 76

 بدون عمل موظف 4 ذكر في عمارة مع األولياء 77

 إطار إطار 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 78

 موظفة مهنة حرة 1 ذكر في عمارة مع األولياء 79

 بدون عمل إطار 3 ذكر عمارةفي  مع العائلة الكبيرة 80

 / / 2 أنثى مسكن فردي مع األولياء 81

 موظفة إطار 1 ذكر في عمارة مع األولياء 82

 بدون عمل موظف 4 أنثى في عمارة مع العائلة الكبيرة 83

 / مهنة حرة 2 ذكر مسكن فردي مع األولياء 84

 بدون عمل مهنة حرة 1 أنثى في عمارة مع األولياء 85

 / / 2 ذكر مسكن فردي مع األم 86

 مهنة حرة موظف 3 أنثى مسكن فردي مع األولياء 87

 بدون عمل إطار 1 ذكر في عمارة مع األولياء 88

 / / 2 ذكر في عمارة مع األولياء 89

 / / 1 ذكر مسكن فردي مع األولياء 90

 



 
 

 

 (05الملحق رقم )

جداول التوقيت المدرسية لتالميذ 

 ين العام والخاصالنظام

 

 

 





















 

 

               
(06لملحق رقم )ا  

 والخاصة موميةمجموع المتوسطات الع

 بمدينة تيزي وزو

 



  2016/  2015المتوسطات الخاصة بمدينة تيزي وزو: و المتوسطات العمومية

 

 

 المتوسطات الخاصة عدد التالميذ
 نجمة 21
 قوس قزح 115
 جرجرة 124
 اليمامة البيضاء 57
 إزجيقان نتفسوث 71
 إثري 33
 ثالة 139
 ثافسوث 56
 أساالس 149

 

 عدد التالميذ المتوسطات العمومية

 531 مولود فرعون

 334 بعبوش سعيد

 690 عميود إسماعيل

 532 دردار سعيد

 426 حموتان علي

 403 بليل محمد

 609 لطفي

 345 اإلخوة دوكال

 220 اإلخوة عيدروس

 576 خامس علي

 289 مخبي محند

 560 حليش حسين

 587 اإلخوة قرقاش

 304 حي بكار



درسة لدى تالميذ التعليم تأثير تنظيم التوقيت المدرسي على االنتباه والنشاطات خارج الم 
 .–الخاصدراسة مقارنة بين النظام العام والنظام  –سنة( 14-11)المتوسط 

 :ملخص
على تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية حول الوتيرة المدرسية، يحاول فيها الباحث تسليط الضوء      

تأثير تنظيم التوقيت المدرسي على كل من االنتباه والنشاطات خارج المدرسة لدى تلميذ التعليم المتوسط، وذلك 
أقرانهم من النظام الخاص في األداءات اليومية واألسبوعية لالنتباه ن تالميذ المتوسط النظام العام و بالمقارنة بي

 راغ.وفي النشاطات التي يمارسونها أثناء أوقات الف
تلميذ)ة( ينتمون إلى النظام العام لمتوسطة "حليش حسين"  106تلميذ)ة(، من بينها  196تكونت عينة الدراسة من 

 تلميذ)ة( من المدرستين الخاصتين "إثري" و "اليمامة" البيضاء" بمدينة تيزي وزو )الجزائر(. 90و
تحليل التباين في جمع البيانات الخاصة بأداءات االنتباه و  Testuـ ـاستعمل الباحث اختبار شطب األرقام ل

(Analyse de variance) واختبار(F) يان خاص بالنشاطات لجمع في معالجتها اإلحصائية، واستخدم استب
كأسلوب إحصائي في دراستها. وهذا  (KHI2 de Pearson)اختبارالمتعلقة بالنشاطات خارج المدرسة و  البيانات

 .(SPSS 8.0)بتطبيق برنامج الرزنامة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
بينت نتائج الدراسة أن أداء االنتباه يشهد تغيرات يومية وأسبوعية لدى تالميذ النظامين حسب الوتيرة الكالسيكية 

على النشاطات التي يمارسها التالميذ حيث ال يوجد التي حددتها الدراسات السابقة، وأن التوقيت المدرسي يؤثر 
 اختالف بين النظامين.     

 التوقيت المدرسي، االنتباه، النشاطات خارج المدرسة الكلمات المفتاحية:
Résumé : 

     Ce travail s’inscrit dans les recherches portant sur les rythmes scolaires. L’auteur, 

en utilisant la méthode descriptive, a pour objectif de comparer entre les élèves du 

moyen public et ceux du privé en matière de l’influence de l’aménagement du temps 

scolaire sur leurs performances attentionnelles et leurs activités extrascolaires. 

A cette fin le chercheur a sélectionné 106 élèves appartenant à l’école public et 90 

élèves qui dépendent de l’enseignement privé au niveau de la ville de Tizi-Ouzou 

(Algérie). Et a utilisé le test de barrage de chiffres comme outil d’investigation de 

l’attention, l’analyse de variance et le (F) pour son évaluation statistique. Quant aux 

activités, en administrant aux élèves un questionnaire sur leurs différentes activités en 

dehors des heures de classe, puis en procédant au (KHI2) de Pearson pour les analyser 

statistiquement. Tout en appliquant le (SPSS 8.0). 

Les résultats indiquent que l’attention des élèves fluctue au cours de la journée et au 

cours de la semaine selon une rythmicité dite classique, corroborant ainsi le caractère 

universel de ce profil. Alors outre que l’aménagement du temps scolaire influe sur 

leurs activités extrascolaires de la même manière, celles-ci demeurent décevantes et  

insatisfaisantes quant à un épanouissement meilleur pour eux. 

Mots-clefs : emploi du temps, attention, activités extra-scolaires.         
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