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االنتباه و مدة النوم اللیلي عند تالمیذ كل منفيتأثیر التوقیت المدرسي 
المدرسة االبتدائیة

-دراسة مقارنة بین النظام الخاص و العام -



اإلھداء

وقفا معي و شجعاني طوال حیاتي و دعماني ھدي ھذا العمل إلى الشخصین اللذانأ

و إلى العزیزتاني أطال هللا في عمرھما و إلى أختاياوالد،و في تحقیق أھدافيفي دراستي 

سنوات و التي أعتبرھا مثالي 8دعمتني كثیرا منذ ة. كما أھدیھ أیضا إلى التيكل العائل

األستاذة المشرفة ،األعلى في ھذه الحیاة مثال عن روح العمل و الصدق و المساعدة

"خلفان رشید" الذي دعمني الدكتورمعروف لویزة" و كذلك إلى األستاذة الدكتورة "

و في مشواري الجامعي. كما بنصائحھ الثریة و إلى كل الذین دعموني في تحقیق عملي ھذا

.إلى كل زمالئيأھدیھ



بالشكر الجزیل للتي اعتبرھا المثال األعلى لي في ھذه الحیاة أستاذتي المحترمة أتقدم

فكلمة شكرا ال تكفي للتعبیر عن مدى امتناني و شكري . معروف لویزة"األستاذة الدكتورة "

فقد كانت ،الماضیةواتسنال8لھا لما قدتھ لي من نصائح و إرشادات و مساعدة طوال 

ھدفيلتقدم و التغلب على الصعوبات و السعي وراء دفعتني لحیثليمصدر قوة و إلھام

الذي قدم لي رشیدخلفانالدكتورضا . كما أشكر أیو زرعت في نفسي روح العمل و المثابرة

الذي قدم لنا كلعمل -تربیة -مجتمعو أشكر أیضا مخبر نصائح و التي استفدت منھا كثیرا.

شيء خالل ھذه السنوات و مكنني من إنجاز عملي في أحسن الظروف.

و العاملین فیھاالمدارس االبتدائیة (النظام العام و الخاص)مدراء كما أشكر كثیرا 

وفرت التي ما قدمتھ لي من مساعدة و على تسھیل عملي أثناء دراستي المیدانیة و كل على 

و أشكر باألخص تالمیذ ھذه المدارس في كال النظامین ٬لي الظروف الالزمة من أجل ذلك

دوني أتوجھ بالشكر الكبیر للذین ساعكما الذین شاركوا في ھذه الدراسة و سھلوا علي عملي.

و و الطالبة ماشر نبیلةو زمیلي ملیاني زمیلتي جمیلة جمع البیانات الخاصة بدراستيفي 

ابنة خالي نوال و والدي و أختي لیندة. 

شكر كل الذین ساھموا في إنھاء بحثي من قریب أو من بعید.أ
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:مةمقد
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مقدمة:

إن الطفل یعیش حیاة تواتریة حیث یتعرض لعدة تغیرات في حیاتھ الیومیة، و یعیش 

شيء لیس سھال. بالفعل ،في ظل عدة أوقات متداخلة فیما بینھا و التي علیھ التكیف معھا

فھناك األوقات العائلیة، أوقات الفراغ، وقت الذھاب و الرجوع للبیت، أوقات مع األصدقاء، 

فل وقت الذھاب للنوم و االستیقاظ و غیرھا من األوقات. كل وقت لھ أھمیتھ في حیاة الط

جھة و إلى بین كل ھذه األوقات إلى النظام التربوي مناالنسجاموتوازنھ، و تعود مھمة 

التعلیم ألساسیة ھو تسییر شؤون التربیة والعائلة من جھة أخرى. أوال النظام التربوي مھمتھ ا

ر األساسیة في العملیة التربویة، و ھنا یتوجب و السھر على ذلك فھو یعتبر من أھم العناص

وضع على النظام التربوي من أجل تحقیق التوازن بین كل ھذه األوقات المذكورة سابقا، 

ك من أجل تحسین توقیت مدرسي یحترم كل ھذه األوقات و أخذھا بعین االعتبار و ذل

كونھ ضابط زمني قوي و الذي یجب أن یتوافق مع الوتیرة الخاصة المردود المدرسي

ي على أساس المتطلبات السیاسیة ، خاصة أن البعض یضعون توقیت مدرسبالطفل

الطفل.االجتماعیة و الدینیة على حساب و

لھا مھمتھا الخاصة من حیث احترام مدة النوم التيالعائلة، فھناكن الجھة األخرى أما م

اللیلي عند الطفل فذلك ضروري لھ و لنمو منسجم، فالنوم سیساعده على مواجھة الیوم التالي 

. و في ھذا اإلطار ظھر میدانین مما یتطلب نوم جیداذھنیا و جسمیأین علیھ أن یبذل جھدا

الدراسات األبحاث ومن خالل تواترات حیاة الطفلحولثریة معلومات حدیثین اللذان أعطیا

التي أنجزت في مختلف الدول األوروبیة و حتى في الجزائر حیث قام أمثال : معروف (ل)، 

من أجل التفكیر في وضع توقیت خلفان (ر) بعدة دراسات حول الوتیرة المدرسیة الجزائریة

بالكرونوبیولوجیةو یتمثالن في ،بل كل شيءالوتیرة الخاصة بالطفل قسي یحترم مدر

الیوم و أیام أن أداءات االنتباه تشھد تغیرات خالل ،و لقد بینت ھذه األخیرة.الكرونونفسیةو

یكون منخفض و یرتفع في أوقات االنتباه األسبوع  فھي تتبع ملمح معین فھناك أوقات أین

یت مدرسي على أساس ذلك. كما أشارت إلى أھمیة عامل النوم و ضرورة وضع توق، معینة

مدة الكافیة عند الطفل المتمدرس، فالنوم ضرورة أساسیة فأي انخفاض و ضرورة احترام ال
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في مدتھا أو توزیع غیر مكیف قد یحدث اضطرابا في التوازن الفیزیولوجي و النفسي للنوم 

و یسبب التعب.

یشھد االنتباه تغیرا في الیوم و ھل : المشكل التاليوضع كل ھذه المعطیات دفعتنا إلى

ھل رسین في النظام العام و الخاص؟ واألسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمد

األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین تشھد مدة النوم اللیلي تغیرا خالل 

في النظام العام و الخاص؟

یعتبر ھذا البحث دراسة وصفیة تھدف إلى مقارنة التغیرات الیومیة و األسبوعیة 

لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي ألداءات االنتباه و التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي 

بالكرونوبیولوجیةتھا مع معطیات المتمدرسین في النظام العام و الخاص، و مقارن

فق معھا أم ال. بصفة عامة جاء البحث منظما في أربعة إذا كانت تتونفسیة المدرسیة الكرونو

فصول، یشمل الفصل األول الخلفیة النظریة لطرح مشكل البحث و صیاغة الفرضیات 

باإلضافة إلى أھمیة الدراسة و الھدف منھا مع تعریف المفاھیم األساسیة. أما الفصل الثاني 

ات أساسیة لھا عالقة بمیداني فقد خصص ألدبیات البحث من مفاھیم و معطی

و الكرونونفسیة و الوتیرة المدرسیة، كما تطرق ھذه الفصل إلى معطیات بالكرونوبیولوجیة

حول االنتباه و النوم، و تعرضنا إلى الدراسات المیدانیة للوتیرة المدرسیة. و جاء الفصل 

توضیح العینة و أدوات البحث وار الثالث محددا لنوع الدراسة و المنھج المتبع و كیفیة اختی

كیفیة جمع البیانات و تحلیلھا مع إبراز حدود البحث في آخر الفصل. و جاء الفصل األخیر 

قیاس داللتھا حسب فرضیات البحث و الذي خصص لمناقشة النتائج و أي الفصل الرابع 

.أخیرا قدمت الباحثة مجموعة من االقتراحات التي تراھا ضروریة و مھمةو
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إلى ویث سنتطرق إلى الخلفیة النظریةحالفصل إشكالیة البحث و خلفیاتھایتناول ھذا

أخیرا تحدید ثم إلى الھدف من إجرائھا و أھمیتھا و،تحدید مشكل الدراسة و فرضیاتھا

مفاھیمھا األساسیة.

الوظائف أنSouissi & Davenne)2004(وضح أ:البحثلمشكلالنظریةالخلفیة-1

النفسیة الفیزیولوجیة تتغیر بصفة تواتریة یعني أنھ حسب الوقت تنتقل من حالة إلى حالة أقل 

-Lancry, Beugnet(حسبف.فعالیة Lambert & Leconte (1988،ظیم دراسة التنسمحتقد ل

الذي و "الكرونوبیولوجیة"الذي یسمىجدیدبظھور علمالبیولوجیةاتري للعملیات التو

20و بدایة القرن 19ایة القرن حدیث ظھر في نھمیدان Leconte & Lambert (1990)اعتبره

.ھو یھتم بدراسة التنظیم التواتري للعملیات البیولوجیةو

&كل منیرى Testu (1996)Fotinos الذي یھتم آخرمیدان بفضل ھذا المیدان ظھرأنھ

الذيالذي یسمى "الكرونونفسیة"راسة تواترات النشاطات النفسیة والنشاط الفكري وبد

,Leconte-Lambert)عتبره ، و الذي ت"دراسة السلوك لذاتھ"على أنھFraisseوصفھ

كخط ارتباط مھم بین الدراسات األساسیة و الدراسات المطبقة و التي یمكن أن تكون (1994

موضوع دراسات حول تواترات النشاط الفكري أو التي یمكن أن تكون كمنھجیة لدراسة 

& Marouf, Khelfane, Douga(أورد في: تحلیل العملیات النفسیة حسب متغیر الوقت 

Testu,2016(. (2015)حسبالمیدانینھذین سمحفقدTestu توفیر المعطیات من رغم حداثتھما

الالزمة لتنظیم توقیت مدرسي فعال، فھما یسمحان بمعرفة أفضل للتواترات البیولوجیة

.و كذا تأثیر التوقیت المدرسي و خارج المدرسة على تواترات حیاة الطفلو النفسیة للطفل

: انطلقوا من خلفیتین أساسیتینقد أن الباحثون ،ھذا المنوالفي ) 2007معروف (و لقد أشارت 

األولى بیولوجیة (أي قیاس متغیرات بیولوجیة) أما الثانیة ناتجة عن الدراسة الكمیة 

إطارفي Montagner) 1994(وضح كما أللمتغیرات النفسیة التي لھا عالقة بالنشاط الفكري

أن التواترات البیولوجیة و النفسیة تحدث على أساس بناء وتیرة تطور ھذین المیدانین ،
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الطفل وھنا یتعلق األمر بمفھوم مختلف في طبیعتھ و تعدیالتھ و سلم الوقت و عالقاتھ 

بالعوامل الداخلیة و عوامل البیئة. 

ات دوریة وجود تغیر20وبدایة القرن19الحظ بعض الباحثین في نھایة القرن لقد

عند األداءاتتغیر ةالحظبم1897فيEbbinghausقام الباحث حیثعند الطفل لألداء

ونوعیة طبیعة المھمة ،ساعات من العمل الصباحي مع تأثیر للسن5أثناءالمتمدرسین 

ظھر الطفل المتمدرس أداءاتالتغیرات التي تتعرض لھا ھذه لدراسة والمطبقة.الذاكرة

شد في بدراسة الراأساسایھتم في بدایة الثمانینات الذي كان المدرسیةنفسیة الكرونومیدان

.)Lemai, 2003(أورد في: التنظیم میدان علم النفس والعمل و

Testu, Brechonكل منأبرزلقد & Clarisse الوتیرة أھمیةدى مفي ھذا اإلطار(2011)

األولیاءالبیداغوجیین و مثلالكثیرحیث اھتم بھابشكل خاصفي الوسط المدرسيالمدرسیة 

لھا معنى واحدلیسالوتیرة المدرسیةلكنو الكرونونفسیة. الكرونوبیولوجیةالباحثین في و

التوقیت جدول و األسبوعیةالمدرسیة الیومیة و األوقاتأنھاتفھم عند البعض على قد حیث

و البعض یفھمھا على ،سوسیوایكولوجیةھنا ھي بیئیة أو إلیھاشیر یالوتیرة التي ؛المدرسي 

جسمیة و النفسیة الخاصة بالطفل ال،الفیزیولوجیة،تغیرات الدوریةالعبارة عن نھا أ

ھاتین بالتواترات البیولوجیة و النفسیة.األمرو ھنا یتعلق ؛المراھق في حالة تمدرسو

القیام بذلك ومن اجلویجب التوفیق بینھما متكاملةماتیرتین لیست متناقضة بل بالعكس ھالو

.وكذلك العلمیةاالقتصادیة ري فھم المتغیرات السوسیولوجیة ومن الضرو

الفكریة لألداءاتت النفسیة حول التغیراالكرونونفسیة من خالل دراساتھمیدان كما یھدف

تواترات تواتراتھ الخاصة وتزامن بین إلى ال،Testu (1996)Fotinos &وفقا لكل من لللطف

حسب تعریف . بینما میدان الكرونوبیولوجیةمحیطھ االجتماعي الثقافي

)Kleitman,1949( قترح دراسة التغیرات الكمیة المنتظمة والدوریة لألنساق یھذا

Marouf, Khelfane(أورد في:أو المجتمع، النسیج، البنیة، الجسمالبیولوجیة على مستوى الخلیة

& Douga, 2013.( حسب بینت مختلف الدراساتو قد)2014(Marouf في إطار التي أنجزت و
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دوریة،الكرونونفسیة أن كل وظائف الكائنات الحیة تتغیر بطریقة میدان الكرونوبیولوجیة و

ھناك من یرفض أنھالصدد في ھذا Lancry & al (1988)وقد أكدمتوقعة في الوقت. أي أنھا

فكرة اقترحت من طرف یبقى ثابتاألخیرحسب بعض الباحثین ھذا ف،الجسم یتغیرأنفكرة 

Claude Bernardقد قام الفیزیولوجي و تكلم عن الحاجة إلى وسط داخلي مستقر.الذي

و التي تعني حسب،التوازن"باقتراح نظریة ھذا اإلطار في Cannon1939،األمریكي

)1996 (Montagner الحفاظ إلىالظواھر البیولوجیة التي من خاللھا یمیل الجسم من "مجموعة

.على تغیراتھ ضمن حدود متوافقة مع الحیاة"

البحوث بینت أن البیئة أنإالاثبت مصداقیتھ » التوازن«مفھومأنمع سنة و20لكن منذ 

إذنیظھر عادة على شكل تذبذب منتظم. و األخیرھذا غیر والداخلیة ھي دائمة الت

رح وصف كمي للتواترات تقت،Reinberg1971و Halbergالكرونوبیولوجیة حسب 

بعد الوقت في الدراسة البیولوجیةبإدخال ھذا المیدانحیث قام البیولوجیة
.)Lancry & al,1988(أورد في: 

نوبیولوجیة عدة یز في میدان الكروتمیأنھ یمكن Testu) 2000(یرى،في نفس السیاقو

(ما بین ساعة24تقدر بـ التي فترتھا الوتیرة السیركیومیة المتمثلة في:تواترات معروفة و

التي سماھا والحرارة المركزیة)ودورة درجةیقظة - مثل وتیرة نوم،ساعة28و20

Halbergلیومیةلتواترات ااب)Rythme circadien( .كما ذكر)1988(Lancry & al

دقیقة 30التي مدتھا ما بین )Rythmes ultradiens(فوق الیومیة أو السریعةالتواترات

ساعة (تردد مرتفع عن الیومیة) مثل مراحل النوم و تغیرات خصائص الموجات 20و

Rythmesأیضا التواترات تحت الیومیة أو البطیئة (ھناكالكھربائیة للدماغ. ثم 

infradiens) ساعة (تردد أدنى من الوتیرة الیومیة ) مثلما 60و 28و التي مدتھا ما بین

یوم عند 28أو الدورة الحیضیة التي مدتھاھو الحال بالنسبة لوتیرة النمو لبعض الفطریات

30) و التي مدتھا Rythmes circamensuelsالمرأة. و ھناك أیضا التواترات الشھریة (

.بسنة تقریبا) و التي تقدرRythmes circannuelsالسنویة (یوما و كذلك التواترات 
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Institut national de la santé et de la recherche médicaleذكر ن التواترات أ(2001)

یة موجودة عند كل الكائنات الحیة و ھي تحت سیطرة الساعة الداخلیة و المتمركزة البیولوج

لتكیف بشكل خاص ابو تسمح بذلك ،األحداث الدوریة للبیئةفي الدماغ والتي تتعدل یومیا مع 

النھار و كما تقوم بتنسیق التغیرات الیومیة للھرمونات مثل الكورتیزول أو مع تعاقب اللیل و

المیالتونین و لكن أیضا العملیات الفیزیولوجیة كمعدل ضربات القلب أو درجة الحرارة 

سات في ھذا اإلطار و ذلك لتبیان ما إذا كانت و لقد قام عدة باحثین بعدة دراالجسمیة.

التواترات البیولوجیة داخلیة أم خارجیة. 

العزلتجارب ھيمن بین التجارب المعروفة أنھ ،في ھذا السیاقBouati (1999)أوضحو قد 

حیث أن التواترات البیولوجیة داخلیة ذو طابع وراثي و لیست خارجیةھابینت معظمحیث

الحظ أن یأو مخبر) الظروف مستقرة (كھفتكون فیھالفرد في مكان أینا یوضع معند

ساعة 25ساعة حیث تتمركز في 24یقظة تستقر لكن ترتفع قلیال مقارنة لمدة -دورة نوم

تقریبا.

یة أي أن ھناك آلیة داخلیة لجسمأن التواترات البیولوجیة داخلیة و لیست خارجو علیھ تبین

لكن العوامل الخارجیة بالرغم أنھا لیست السبب الرئیسي ،عن ھذه الوتیرةمسؤولةاإلنسان

ضابط «و تسمى ھذه العوامل الخارجیة لھذه التواترات إال أنھا قد تحدث تغیرا في دورتھا

في السنوات Aschoffحسب المفھوم الذي قدم من طرف الباحث » مانح الزمن«أو » زمن

عدة والذي یعدلاقویازمنیضابطایعتبر الم الذيوالظمثال تعاقب الضوء ،الخمسین

إن الضابط «:Reinberg, 1982)(كتب اإلطاروفي ھذا الكائنات الحیة.عندنشاطات

ھو تعاقب النشاط للضوء ذو طبیعة اجتماعیة ایكولوجیةالزمني المتفوق عند اإلنسان ھو 

ما یعني أن ھناك تفاعل العوامل .»المرتبطة بظروف حیاتنا االجتماعیة،والراحة للظالم

التوائم وحیدي علىأجراھادراسةفينفس الباحثبین،وفي نفس السیاق.االجتماعیة

) و ذلك لتبیان الطابع Dizygotes) و ثنائي الزیجوت (Monozygotesالزیجوت (
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أما الثاني فھي مماثلةتبقىیومیةالتواترات العند التوأم األول ھأن،الوراثي لنشاط الوتیرة

.)Testu, 2000(أورد في: مختلفة  قلیال

ھرمون أن Claustrat, Geoffriau, Brun & Chazot) 1995(أثبت كل من،االتجاهفي نفس و 

الثالثة صباحا في عندالمیالتونین الذي یفرز من الغدة الصنوبریة و یفرز أثناء اللیل مع قمة

ولوجیة وخاصة وتیرة درجة ظروف بیئیة عادیة یلعب دورا ھاما في تزامن التواترات البی

.یقظة–و وتیرة نوم الحرارة

لم یقدم دراسات كثیرة إال أنھمیدان الكرونوبیولوجیة ھ رغم تطورأن)2008معروف (أوضحت

تلك توصلتلقد و یقظة. -نوماتعلى تواترفقطركز حول التواترات البیولوجیة لألطفال بل 

یة أو بطیئة إلى وتیرة أن الطفل یمـر في بدایة العمر من وتیرة تحت یومإلىالدراسات

. "القیلولة"الذي یسمىذلك من خالل النوم النھاري ینعكسسیركیومیة

وجود فروق فردیة إلى الدراسات التي بینتMontagner (2002)أشار،وفي ھذا السیاق

الفرد كانمعرفة ما إذاومن أجل،وأفراد مسائیینفي مدة النوم حیث ھناك أفراد صباحیین 

اإلفرازات،قیاس بعض المتغیرات الفیزیولوجیة (درجة الحرارةیتمصباحي أو مسائي 

یقظة عن طریق عدة تقنیات مثال الرسم - مستمر لوتیرة نومأو تسجیل،...)الھرمونیة

) الذي سمح بتمییز المراحل المختلفة للنوم.EEGالكھربائي للدماغ (

في النوم بین األفراد حیث وجود تباینات إلى دراسات أخرى توصلت،في ھذا اإلطارو 

» یستیقظون باكراالذین «،»كثیراالذین ینامون «و» قلیالالذین ینامون «ھناك أربع فئات:

فلقد ،ساعة و الحرارة الداخلیة24ھذا التباین لھ عالقة بوتیرة ». متأخرایستیقظون الذین «و

ساعات أین تكون درجة الحرارة الفق مع داءات النفسیة الفیزیولوجیة تتاألأفضلتبین أن 

یل وتصل إلى اللآخرفي ترتفع درجة حرارتھمنالجسمیة مرتفعة حیث أن األفراد الذی

ین تبقىالذأما،»الذین ینامون باكرا«ن إلى فئة خالل الیوم ینتموفي وقت باكر أقصاھا

مون ینتفلتصل أقصاھا في أواخر الظھیرة ھذه الفترةمنخفضة في الصباح و ال ترتفع إال في 

.»ینالذین ینامون متأخر«إلى فئة 
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,Hartman(كل مندراساتإلىFluchaireأشاركما  1970(،)Wenn et Agnew,

٪ 15و 10و ما بین ،ساعات9٪ من األفراد ینامون أقل من 5أن بینواالذین )1971

ساعات. ذلك ما یبین 9إلى 6٪ ینامون ما بین 80ساعات و أكثر من 9ینامون أكثر من 

) Testu,1994(و قد برھن.),1983Crépon(أورد في: وجود فروق في مدة النوم حسب األفراد 

الذین ال إلى منطقة األولویة واألطفال أن مدة النوم اللیلي تختلف بین األطفال المنتمین 

اإلسبانیینو بین األطفال،و بین أطفال المدینة و أطفال القریة،ینتمون إلى ھذه المنطقة

).Testu, 1996Fotinos &(أورد في و األطفال الفرنسیین 

والوسط الذيعالقة بین مدة النوم وجود،Crépon)1983(حسب دراسات عدةأثبتت

واألطفال النوم متأخرا والذین علیھمیعیش فیھ الفرد حیث ھناك أطفال الذین ینامون باكرا 

باكرا. ھذا ھو الحال بالنسبة للذین یحتاجون إلى وعلیھم االستیقاظینھضون متأخرا الذین

بقیلولة قصیرة أو العكس الذین ال یریدون القیام بقیلولة و لكن تفرض قیلولة كبیرة و یقومون

المالحظة التي أشار و مدة النومللطفلما یبین وجود عالقة بین المحیط العائليذلك علیھم.

أن البیئة تلعب دورا ھاما في مدة النوم.برھنالذي Montagnerأیضا إلیھا 

Roslerالباحثینمن كال بینولقد  & Poulizac ونوعیتھ لھاأن مدة النوم الصدد، نفسفي

في دراستھ على عینة من Poulizacحیث بین النتائج المدرسیة للطفلھام علىتأثیر

٪ من األطفال الذین 61سنوات تأخر دراسي لسنة بنسبة 8- 7األطفال البالغین من العمر 

كانوا في ٪13ساعات ھناك 10ساعات. و من بین الذین ینامون أكثر من 8ینامون أقل من 

,Clarise, Testu, Maintier, Alaphilippe(أورد في: منھم كانوا في تقدم بسنة٪11و تأخر دراسي

Le Floc’h, Janvier, 2004.( و لقد أشارت بدورھا) إلى ما أكده میدان ) 2010معروف

الصباحیة ةو الكرونونفسیة عن مدى أھمیة النوم اللیلي و بالتحدید في الفترالكرونوبیولوجیة

، الطفل یحرم من تلبیة حیث عندما ینھض الطفل و ذلك استجابة لوتیرة األولیاء و المجتمع

حاجاتھ البیولوجیة المتمثلة في النوم.
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لمدة النوم اللیلي ن التطور األسبوعي أFotinos & Testu(1996)أوضح كل من

وتكون على العموم مدة النوم اللیلي حسب ،ط التوقیت المدرسي المقترح للطفلممرتبط بن

إلى تأخر ساعة ذلكقبل أیام الراحة مرتفعة مقارنة باللیالي األخرى ویعود الباحثینھذا 

أن الباحثینألنھم یمكنھم التحكم فیھا. كما یرى نفس ذلكاالستیقاظ بالنسبة لألطفال الكبار 

عدم الدراسة نصف یوم (صبیحة راحة) ال یؤدي بالضرورة إلى امتداد فترة النوم خاصة 

ر.لدى التالمیذ المنتمون إلى وسط  اجتماعي فقی

) في حول النوم لدى  Testu ،2013لقد بینت دراسة كل (معروف، خلفان، دوقة، 

درسون حسب نظام الدوام الواحد أنھ ) سنة الذین یتم11-10) تلمیذ البالغین من العمر (331(

المبكر الذي ھو على الساعة الثامنة صباحا لدى تالمیذ المدرسة الجزائریة، فإن رغم الدخول 

یقظة، لكنھم ینامون أقل من متوسط مدة النوم اللیلي الذي - ذلك ال یسبب اضطراب وتیرة نوم

) التأثیر اإلیجابي الذي 2013، . كما بین كل من (معروف و اخرونTestuتوصل إلیھ 

یلعبھ انقطاع نصف یوم خالل األسبوع المدرسي بالنسبة للتالمیذ و ذلك نظرا النتظام مدة 

النوم اللیلي و عطلة آخر األسبوع التي تسمح بتدارك التعب الراجع إلى نھایة األسبوع 

.)Marouf, Khelfane, Douga & Testu, 2014(أورد في:المدرسي 

و لقد أوضح ،و قد لعب میدان الكرنوبیولوجیة دورا ھاما في نشأة میدان الكرونونفسیة

سلوكات اإلنسانیة ال یمكن أن تفسر ال«ما یلي:في ھذا اإلطار ) Fraisse,1980الباحث (

البیولوجیة [...] من الضروري دراسة التواترات السلوكیة لنفسھا من أجل فقط بالتواترات

منذ وقت إلى ما لوحظ إضافة.»أقترح أن نستعمل كلمة الكرونونفسیة،تمییز ھذه الدراسات

ثم في بدایة ، 19ند المتمدرسین في أواخر القرن ظھرت بعض التغیرات الزمنیة عطویل

صف تغیرات التركیز السلوكي و األداءات الفكریة خالل بو) Gates, 1916قام (20القرن 

أكد فیما بعد من قبل باحثینالذيالشيءالیوم عند المتمدرسین األلمانیین و األمریكیین. 

أیضا بظھور كما سمحت دراسات أخرى. ) (Testu, 1982-1994و خاصة من الباحث 

,Boujon(أورد في: تتعلق بالراشد بشكل خاصھاكانت معظممیدان الكرونونفسیة و قد 

Quaireau, 1997.(
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وجود تغیرات في األداءات الفكریة لدى ،باحثین من خالل دراساتھم و تجاربھمالبرھن

حصول ھذه من حیث كیفیة ظم ھذه الدراسات إلى نفس النتیجةالتالمیذ حیث توصلت مع

بعد الغذاء انخفاضو ةالساعة الحادیة عشرقمة األداءات تكون في التغیرات وھي كالتالي:

Rutenfranzجدید ما بعد الظھر. نفس المالحظة أكدت من طرف ارتفاعثم 

أو عند الراشدین 1961في Ulichو Fisherو من طرف 1957في Helberüggو

).Testu, 1994(أورد في: 1967في Blackاإلنجلیز من طرف 

Gates(خلفان) إلى النموذج الذي حدده وأشار كل من (معروف)،و في نفس السیاق

لمستوى األداء خالل الیـوم والذي اعتمـده علمـاء آخـرون كأرضـیة أساسیـة وھـو 

:)2011،خلفانومعروف(أورد في: یتلخـص فیما یلي

األداء الفكري منخفض(9)إلى الساعة (8)من الساعة 

مستوى األداء في حالة ارتفاع مستمر(10)إلى الساعة  (9)من الساعة 

مستوى األداء في أقصى ارتفاع(12)إلى الساعة  (11)من الساعة 

مستوى األداء منخفض(16)إلى الساعة (12)من الساعة 

مستوى األداء في حالة ارتفاع من جدید(16)على الساعة  

أن معظم الدراسات التي أنجزت حول األداءات الفكریة للتالمیذ لوحظ،و في ھذا السیاق

س النتائج من طرف مختلف الباحثین أمثال معظمھا توصلت إلى نف

Testu،Laird،Rutenfranz و غیرھم من الذین اھتموا بدراسة تغیرات النشاطات

الفكریة للتالمیذ بشكل خاص.

بغض النظر عن األصل الجغرافي لألطفال و نمط إلى أنھ ) Testu, 1994b(توصل

الفترة المسائیة. و ھنا یمكن بدایة الفترة الصباحیة و صعبة:الحیاة المدرسیة، ھناك فترتین 

سھا التي أبرزھا أن ھاتین الفترتین المعروفتین في الكرونونفسیة ھي نفاإلشارة
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) سنة تتغیر وفق 11-6الحظ أن أداءات معظم تالمیذ االبتدائي (یلھذا والكرونوبیولوجیة

، ھذا Gatesفي الوالیات المتحدة األمریكیة من طرف 1916الملمح الكالسیكي الذي حدد 

تقریر(أورد فيتبیانھ أیضا في فرنسا و بریطانیا و ألمانیا و إسبانیاالملمح الیومي قد تم 

INSERM, 2001(

) الذي كان من أول الباحثین الذین اھتموا (Laird, 1925حث ایمكن اإلشارة إلى دراسة الب

ة لمدة ستة أسابیع حیث بین أن فوج من بداءات األسبوعیة بعد أن قام بتجربتحدید ملمح األ

النفسیة التقنیة (ذاكرة االختباراتتلمیذ من المتوسطة تحصلوا على أفضل األداءات في 112

رمز) یوم ،قراءة نص،عملیة الجمع الصعبة أو السھلة،قصیرة المدى أو طویلة المدى

األحد. أكدالسبت و،الجمعة،یوم الخمیسو تكون أقل ،الثالثاء و األربعاء

تشیر إلى أن أیام كد من طرفھم حیثؤلم تھذه النتائجأن (Testu,1979,1982)الباحث

بینما ،و السبت تكون فیھا األداءات ضعیفة بالنسبة لتالمیذ االبتدائي و الثانوياالثنین

.)Testu, 1986(أورد في: التي تكون فیھا األداءات جیدةالخمیس و الجمعة ھي األیام

أنTestuلباحثافیرى،ريتطور دوري للنشاط الفكوجود تبینأما في دراسات أخرى 

،أو في نشاطات مدرسیةالتركیب الفضائي ي بعض االختبارات مثل اختبارمستوى األداء ف

ساعة الحادیة لاالصرف... ھي أفضل في نھایة الفترة الصباحیة (،اإلمالء،تمارین حسابیة

الساعة الثالثة بعد ) و في نھایة الفترة المسائیة (الحادیة عشرة و ثالثون دقیقةعشرة و الساعة 

وذلك من ،) مقارنة ببدایة الیوم الدراسي أو بعد األكلالزوال و الساعة الرابعة بعد الزوال

الدراسة ھناك العوامل العاطفیة مثل القلق وحسب ھذهالمدرسة االبتدائیة إلى الجامعة. 

الفكري وكذلك الكبتقد تكون مصدر اضطراب النوم أو اضطراب السلوك يواالكتئاب الت

Batejat, Lagarde, Navelet(أورد في: الذي یظھر خاصة عن طریق صعوبة الحفاظ على االنتباه

& Binder, 1999(.

ألداءات الفكریة للتلمیذ لقد أشارت معظم الدراسات أن ھناك عدة عوامل تؤثر على ا

طبیعة المھمة، االنتماء إلى منطقة تربیة :فيLemai (2003)حسب تتمثل و الیومیة)(الوتیرة 

.ومستوى التطوراألولویة، السن 
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كلما كانت المھمة التي یجب تنفیذھا معقدة، بینت معظم الدراسات أنطبیعة المھمة:* 

عندما تقترح عدة اختبارات مختلفة على الحظ أنھیغیرات تالحظ أكثر عند التالمیذ. الت

درجةأناختبار آلخر. یمكن القول التالمیذ كالریاضیات والصرف، فإن النتائج مختلفة من 

ؤثر على تغیرات نجاح التلمیذ. إذن حسب طبیعة االختبار الذي قاموا تالتحكم في المھمة قد 

مالحظة تواترات مختلفة. یمكنبھ األطفال 

لقد اھتمت الكرونونفسیة المدرسیة في دراسة الفشل إلى منطقة تربیة األولویة:االنتماء * 

.المدرسي الذي یفسر جزئیا بمختلف التغیرات الیومیة حسب المنطقة التي یتواجد فیھا الطفل

أن السرعة و الدقة في مھمة (Lambert, 1985)بین الباحث  السن و مستوى التطور:* 

.Lemai, 2003)أورد في:(میا و كذلك أسبوعیا لكن حسب سن التالمیذالشطب للعالمات تتغیر یو

، و كذلك كون الفرد صباحي أو مسائيعوامل أخرى مثال أیضا یوجدذلكإضافة إلى كل 

و تنظیم التوقیت المدرسي عوامل تلعب دورا في تغیر الوتیرة الیومیة للتلمیذ.االنطواء

,Testu)و (Blacke,1967)قام كل من المالحظات األولیة بمقارنة(1982-1994

التمارین التي تساعد باستعمال مجموعة من االختبارات وGatesو Ebbinghausللباحثین 

على قیاس بصفة عامة مستوى التنبھ (الیقظة) السلوكي (یعني حالة من التقبل للتلمیذ مقارنة 

،قدرات معالجة المعلومة،اه االنتقائيالقدرات العامة لالنتباه و كذلك االنتب،برساالت البیئة)

،قدرات التفكیر و منطق التالمیذ...الخ. و قد تبین أن من مدرسة الحضانة إلى الثانویة

الثامنةالساعة تشھد نفس التغیرات خالل الیوم المدرسي حیث تكون ضعیفة بین األداءات

وقات األخرى للفترات ألمقارنة باو ثالثون دقیقةالتاسعةالساعة و و ثالثون دقیقة

و تبقى مرتفعة حتى نھایة الفترة الصباحیةالعاشرة صباحاترتفع على الساعة الصباحیة. و

السنة الخامسة سنوات و تالمیذ8بالنسبة لتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي البالغین من العمر 

بالنسبة یالحظسنوات للمدرسة االبتدائیة و نفس الشيء 11- 10البالغین من العمرابتدائي 

. المتوسطلتالمیذ
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العاشرة صباحاعند الساعة تالمیذ المدرسة التحضیریة لدىاألداءاتقمة تتمركز بینما

ذھب في نفس معنى ارتفاع تردد یالفترة الصباحیة ( ھذا االنخفاض خرآفي تنخفضو

). و ثالثون دقیقةةالحادیة عشرالساعةوةة الحادیة عشرالتي أبرزت بین الساعالتثاؤبات

ما بینبعد األكل: بمقارنة فترةانخفاضفي كل األقسامTestuالباحث الحظبعد الظھر

األداءات تكون ،و ساعات أخرى لفترة بعد الظھرةالثانیة عشرالساعةإلىالعاشرةالساعة

و في ،زواالثالثون دقیقة و الثانیةالساعة و زواال و ثالثون دقیقةالواحدةالساعةأقل بین

عندالحظتتعتبر قابلة للمقارنة للتي بعد الزوالالرابعة الساعةوزواالبعد الثالثة الساعة 

.)Montagner, 1996(أورد في: الحادیة عشرالساعة و العاشرةالساعة

الباحثة (معروف، للنتائج التي تحصلت علیھا یمكن اإلشارة ،و في نفس السیاق

تالمیذ المتمدرسین حسب الحول أداءات االنتباه حیث قارنت فیھا بین في دراستھا ) 2008

لدى األداءاتأن،في دراستھابینت ھذه األخیرةدوام الواحد و نظام الدوامین. و لقدنظام ال

على تنخفضحیثخالل الیومتتبع ملمح كالسیكيالتالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین 

بعد تنخفض على الساعة الثالثة ل، عشرةترتفع على الساعة الثانیةثم الساعة العاشرة صباحا

تمدرسین لتالمیذ المبالنسبة لبینما . ترتفع من جدید على الساعة الرابعة بعد الزوالثم الزوال

عدم تطابقھا مع نتائج دراسات بینت نتائج دراسة (معروف)، حسب نظام الدوام الواحد

كل طفیف على میدان الكرونونفسیة و میدان الكرونوبیولوجیة حیث ارتفاع أداءات االنتباه بش

تنخفض على الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة لو خمسة عشرة دقیقةالساعة الثامنة

على مجددالتنخفضبینما ترتفع على الساعة الواحدة و خمسة عشرة دقیقة زواال، دقیقة

. الساعة الثالثة و خمسة عشرة دقیقة بعد الزوال

انخفاضفي دراستھا)معروف(أما فیما یتعلق بالتغیرات األسبوعیة فقد الحظت الباحثة

الیوم األول من ،وم السبتأداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین ی

و قد یوم األحد ثم ترتفعیعود إلى التأثیر السلبي لعطلة آخر األسبوع ذلكاألسبوع المدرسي و

التالمیذ للتكیف مع الحالة التي یبذلھامجھوداتالإلى أرجعت الباحثة (معروف) ھذا االرتفاع
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بینما الحظت یوم األربعاء.لترتفع من جدید یوم الثالثاء تنخفض األداءاتثم، المدرسیة

بالنسبة لتغیرات أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد أنھا تشھد 

و الذي یعود إلى التأثیر السلبي النقطاع عطلة يالیوم األول من األسبوع المدرسانخفاضا

األداءات یومي األحد و الثالثاء بفضل مجھودات التالمیذ ھذهآخر األسبوع ، ثم ترتفع 

ـة لتنخفض من جدید یوم األربعاء.للتكیف مع  الحـالة المدرسی

أن التغیرات الیومیة و األسبوعیة بالنسبة للتالمیذ إلى و قد أشارت (معروف) بصفة عامة 

النمط لتنظیم ھذاالمتمدرسین حسب نظام الدوامین تمثل وتیرة كالسیكیة تعبر عن تكیف

.)2008(أورد في: معروف، الوقت المدرسي مع التواترات  الحیاتیة للطفل 

معروف من حیث الو Ebbinghausبحاث التي قام بھا الباحث إلى األTestuأشار 

أبحاثھ حول ذاكرة اإلنسان و عملھا و التي یمكن أن تعتبر من األعمال الرائدة في مجال 

دراسة التغیرات الدوریة لألداءات الفكریة للتالمیذ. ھذا الباحث یعتبر األول الذي أخذ بعین 

تتعدل و ذلك ةاألخیراالعتبار البعد الوقتي في دراسة األداءات الفكریة و قد أشار إلى أن ھذه 

طبیعة المھمة ونوع الذاكرة... كلھا تلعب دورا ھاما ،حسب تفاعل عدة متغیرات مثل السن

.)Testu, 2012في: (أوردداءات الفكریة للتالمیذ خالل الیوم المدرسي األفي تغیر 

الحضانة البالغین من التغیرات الیومیة ألطفالعكستإلى أنھ Testu)2000(قد توصلو 

بالكالسیكیة: االنتباه ینخفض خالل الصباحالیومتوصفمقارنة بالتي سنوات 5- 4العمر

.و یتطور خالل فترة استراحة الغذاء ثم ینخفض بعد الظھر

الحظ أنھا توجد أكثر في الصباح یذاكرة قصیرة المدى بالالخاصةبالدراساتأما فیما یتعلق 

تعینون بذاكرة طویلة المدى تكون أفضل ما بعد الظھر.بینما الذین یس

أن ھناك تغیرات یومیةLaudeو Hellbrüggeلقد بینت دراسات الباحثین 

لألداء انخفاضفیما یتعلق االنتباه ھناك أما و أسبوعیة عبر الوقت لألداءات الفكریة للتالمیذ. 

نھایة الفترة ثم ترتفع إلى غایة الساعة التاسعة صباحاالثامنة و الساعةفي بدایة الصباح بین
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زیادة جدیدة خالل الیوم. أما فیما بعد الغذاءانخفاضمع الحادیة عشرةالساعةالصباحیة عند

العاشرة الساعةفي الصباح بینتسجلیتعلق باختبارات الحساب یبدو أن أفضل النتائج 

أما تكون في بدایة الصباح و بدایة الفترة المسائیة.ھاو أسوءالثانیة عشرةالساعةوصباحا

األیام التي تكون فیھا األداءات منخفضة یبدو أنھا تكون في ،فیما یتعلق التغیرات األسبوعیة

لكن ھناك تطور حسب سن فضلھا تكون أیام الخمیس و الجمعةاالثنین و الثالثاء و أ

ي الصباح فقط بینما كلما تقدم األطفال في بصفة عامة أداء األطفال یكون جیدا ف،األطفال

السن یتحصل أیضا على أداء جید بعد الظھر.

ینبغي استغالل األداءات المدرسیة الجیدة و التركیز على أوقات ،في ھذه السیاقو 

الثالثة الساعةو منالحادیة عشرةالساعةإلىالتاسعة و ثالثون دقیقةمن الساعةمعینة

لتقدیم المواد األساسیة التي تطلب جھدا عقلیا للتلمیذ وكذلك الرابعة زواالالساعةإلىزواال

دقیقة التي یجب أن تكون متناسقة مع الصباح المدرسي 30فترة راحة أو ترفیھ لمدة إعطاء
.)Sandler, 1996(أورد في: 

السنة الخامسة أطفال114على 2006دراسة أنجزت في إلى )Testu & al, 2007أشار (

حیث قاموا بتحدید ارتباط إحصائي بین سنوات و ستة أشھر10ین من العمر البالغابتدائي 

ما توصل إلیھ الباحث ؤكدیمدة النوم و األداءات المنجزة في اختبار شطب األحرف. و بذلك 

Eliasson إلى أشار و الذياسة حول التالمیذ المراھقینالذي بعد القیام بدر2002في

و لكن استطاعوا مالحظة في نفس ن مدة النوم و األداءات المدرسیة. غیاب االرتباط بی

إلى منطقة التربیة المنتمینوالذین یعانون من صعوبات دراسیةة أن التالمیذ الدراس

و یتحصلون على نتائج أقل في اختبار االنتباه اآلخرینینامون أقل مقارنة بالتالمیذ ،األولویة

أما خارج ،دقیقة592بـتقدرمتوسط النوم اللیلي في منطقة التربیة األولویة حیث أن

منطقة األحرف المشطوبة فيدقیقة و متوسط 610فھي تقدر بـة األولویة منطقة التربی

. ھذه النتائج 25،1و خارج منطقة التربیة األولویة ھي 50،على 24،4التربیة األولویة ھي 

حیث توصلوا إلى أن األطفال )1997(سنة ,Billon-Descarpentriesثلة لنتائج مما
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الذین ینامون أقل ھم الذین یظھرون أداءات غیر جیدة الختبارات االنتباه
,Testu & al(أورد في:  2011(.

) دراسة حول النوم عند األطفال الفرنسیین بمقارنة نمطي 2003سنة ((Testu)أجرى 

تنظیم الوقت بالمدرسة الفرنسیة األول بتنظیم أربعة أیام مطبق بمدرسة

(J .M.Carpentier) والثاني بتنظیم أربعة أیام و نصف مطبق بمدرسة(Sonia

Delaunay)من طرف إلیھالمتوصل النتائج اقد بینت. و)Testu(ن التنظیم المطبق أ

یقظة لدى األطفال البالغین من –لم یؤد إلى اضطراب وتیرة نوم (Delaunay)بمدرسة 

كما أثبت یعمل على استقرار مدة النوم اللیلي. بالعكس فھو سنة) بل 11إلى4العمر من (

تأثیر الولألطفال الصغار األربعاءعدم الدراسة یوم من خالل دراستھ أھمیةنفس الباحث

الساعة األولى للیوم المدرسي بھذه المدرسة و التي ھي التاسعة صباحاالذي تلعبھ یجابيإلا

ساعة تدریجیة یقترحTestuجعل األمر الذيتدارك النقص في النوم، حیث تساعد على

قطاع في وسط األسبوع لھ االنتبین أن لبدایة الیوم المدرسي خاصة باألطفال الصغار، بینما 

أثر سلبي على األطفال الكبار. 

أما فیما یخص تنظیم الوقت بأربعة أیام توصل نفس الباحث إلى أنھ ال یتعارض مع الوتیرة 

استراحة یوم أنTestuحیث الحظسنة) 11- 4الفیزیولوجیة للتالمیذ البالغین من العمر (

من الناتجفي النوم الذي یعاني منھ األطفال الصغار النقصعلى تدارك تساعد األربعاء 

عطلة آخر األسبوع بیومین، كما بینت الدراسة أنتیرة المدرسیة في بدایة األسبوع الو

على القضاء على التعب الناتج من نھایة األسبوع المدرسي. وأكد نفس الباحث أن ھذه تساعد

أورد في ((J.M.Carpentier)نة مدرسة النتائج یمكن تعمیمھا على عینة متشابھة مع عی

.)2008معروف، 

و قد تم ذلكتحدید منحنى متوسط التعب لبدراسة ) 1894سنة (Laserقام الباحث 

یدرسون خمسة ساعات في الیوم. ) سنة 11-10تلمیذا یبلغون من العمر من ( (225)على 

تتمثل في جمع برقمین بعشرین في كل ساعة تمارین حسابیة باقتراحنفس الباحثو قد قام

من توصلقدورقما ثم ضرب النتیجة في رقم برقم واحد وتدوم ھذه التجربة عشرة دقائق.
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إلى أن سرعة الحساب كانت بطیئة في بدایة الدروس في الفترة الصباحیة ثم ذلكخالل 

).Marouf, 2014(أورد في لتنخفض مجددا ارتفعت تدریجیا في الساعة الرابعة 

في مدارس الروضة الدراسة المقارنة لنتائج التجارب المنجزة إلیھ أشارت ما Testuذكر 

Laude, 1974) سنوات من طرف (3-6( ; Bitaud,1991 ; Janvier &Testu,

2003 ; Testu, 2007) و في المدارس االبتدائیة من طرف (Testu, 182 ; Batejat &

coll, 1999 الثانویات من طرف () و في المتوسطات وJean-Guillaume, 1974 ;

Erwein & coll, 1998 ; Klein, 2004( الطفل صغیراأنھ خالل الیوم كلما كانإلى

النشاط كانو قلت المقاومة الجسمیةسنوات) كلما كانت أداءات االنتباه منخفضة و6(

فھي تبقى ضعیفة تطور نسبة للسن، تفھذه األداءاتفي الفترة المسائیة منخفضاالفكري 

دریجي تطور تالفكریةمیدان األداءات فيتوجدخالل التحضیري و ترتفع عند الكبار. كما 

(Rutenfranz,1916)و التي لوحظت من قبل للتغیرات الیومیة مع السن،

,Fischer)مع مؤشرات فیزیولوجیة و كذلك من طرف (Hellbrügge,1968)أو 

Ulich, 1961) أورد في: مع اختبار حساب سریع)Testu, 2012(.

إلى أنھ عندما یتضمن األسبوع المدرسي تنظیم تقلیدي في فرنسا )Testu, 2015(توصل

(أربعة أیام و نصف مع دراسة السبت صباحا و راحة األربعاء و السبت مساء و األحد)، 

أداءاتھم الخمیس أو الجمعة صباحا و أقل األداءات االثنین و أقل یسجلون أفضل فالتالمیذ 

أن تغیرات الوتیرة الیومیة ) Sue & Caccia, 2005(ثبت كل منیوم السبت صباحا. و قد أ

الكالسیكیة ناتجة عن التوافق بین التوقیت المدرسي الیومي و األسبوعي مع التواترات 

ما یتضمن األسبوع المدرسي أربعة أیام فقط عندھذا التوازنالخاصة بالطفل، یختفي

الحظ ملمح معاكس للملمح الكالسیكي الذي ینتج یالثالثاء، الخمیس، الجمعة) حیث (االثنین،

عن عدم تزامن بین وتیرة محیط التلمیذ و وتیرتھ الخاصة.



الفصل األول: تعریف و صیاغة مشكل البحث

19

من خالل المعطیات التي تم تبیانھا حول میدان الكرونونفسیةTestu (1994)أشار 

الكرونوبیولوجیة أن ھذین المیدانین یساھمان بشكل كبیر لمعرفة أفضل للتغیرات الدوریة و

.للعملیات الفیزیولوجیة و الجسمیة و النفسیة التي تالحظ عند اإلنسان

إذن یمكن القول من خالل ما سبق عرضھ من دراسات و أبحاث أن میدان 

النفسیة جدا حول الوتیرة البیولوجیة ومةالكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة قدمت معطیات مھ

للطفل، فلقد سمحا بتحدید المدة الالزمة للنوم حسب سن كل طفل و ضرورة احترام نومھ 

الذي یؤثر بشكل كبیر علیھ و على صحتھ و على أداءاتھ الفكریة كذلك كما سمحت ھذه 

بة للطفل و برمجة الدراسات أیضا بمعرفة األوقات المالئمة و غیر المالئمة للتعلم بالنس

التوقیت المدرسي باحترام وتیرة الطفل حیث بینت دراسات الكرونونفسیة أن ھناك أوقات 

یجب برمجة المواد ذلك أین یكون فیھ أداء التلمیذ جیدا و أین یكون منخفضا، وعلى أساس 

وقات أخرى التعلیمیة التي تطلب انتباھا من التلمیذ في أوقاتھا المالئمة و المواد األخرى في أ

.خالل الیوم المدرسي

الدراسات حول الوتیرة إطارإذن یمكن التساؤل إذا كانت ھذه النتائج المتوصل إلیھا في 

ھل التوقیت المدرسي أخذت بعین االعتبار في الجزائر؟البیولوجیة و المدرسیة للطفل

یشھد االنتباه تغیرا خالل ساعات المطبق في الجزائر یحترم وتیرة الطفل أم العكس؟ ھل

بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي في النظام الیوم وأیام األسبوع حسب التوقیت المدرسي

؟ وھل تتغیر مدة النوم اللیلي للتلمیذ خالل األسبوع حسب التوقیت المدرسيالعام و الخاص

؟و الخاصبالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي في النظام العام

على ضوء ما سبق عرضھ یمكن صیاغة مشكل البحث فیما یلي::مشكل البحثصیاغة-2

لنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین ھل یشھد االنتباه تغیرا في الیوم واألسبوع با

السنة لنسبة لتالمیذ ؟ وھل تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بافي النظام العام و الخاص

؟الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام العام و الخاص
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لدراسة المشكل السابق ذكره تم صیاغة الفرضیات التالیة:فرضیات البحث:-3

السنة الخامسة تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ الفرضیة األولى:* 

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

السنة الخامسة بالنسبة لتالمیذساعات الیومتتغیر أداءات االنتباه خالل الفرضیة الثانیة:* 

ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة الثالثة:* 

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الرابعة:الفرضیة * 

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة الخامسة: * 

ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ة: الفرضیة السادس* 

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة : : الفرضیة السابعة* 

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة تتغیر الفرضیة الثامنة: * 

ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة التاسعة: * 

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.
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أیام غیر االنتباه خالل ساعات الیوم ومدى ته الدراسة إلى معرفةتھدف ھذالبحث:أھداف-4

األسبوع و مدى تغیر مدة النوم اللیلي خالل أیام األسبوع حسب التوقیت المدرسي لدى تالمیذ 

المدرسة االبتدائیة، كل ھذا قصد المساھمة في إثراء المعطیات التي قدمھا میدان 

نجزت في الوسط المدرسي بشكل و الكرونونفسیة في إطار الدراسات التي أالكرونوبیولوجیة

. كما سیساعد ذلك على معرفة ما إذا كان تیرة البیولوجیة و النفسیة للطفلوخاص حول ال

. في عملیتھ التعلیمیةالمدارس االبتدائیة یساعد التلمیذ فيالتوقیت األسبوعي المطبق 

مدة ولالنتباهواألسبوعیة یومیة وصف التغیرات الالبحث یتناول ھذا البحث:أھمیة-5

ذلك في وتكمن أھمیة) والعامالخاص (النظامتالمیذ المدرسة االبتدائیة اللیلي عندالنوم

حول تغیرات االنتباه والنوم عند التالمیذ ومقارنتھا مع النتائج الحصول على نتائج جدیدة 

المتحصل علیھا من طرف میدان الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة. وتكمن أھمیة ھذه

الدراسة في الحصول على معطیات جدیدة حول الوتیرة البیولوجیة و النفسیة و كذلك الوتیرة 

المدرسیة في المدرسة الجزائریة و األخذ بعین االعتبار النتائج المتحصل علیھا في ھذه 

المیادین من أجل تقدیم اقتراحات للمسؤولین التربویین و التي تساعد على تنظیم جدول 

وتیرة الطفل والتي قد تساعد على تحسین العملیة التربویة و اتخاذ یحترم توقیت مدرسي 

لمساعدة التلمیذ على تجاوز الصعوبات من طرف المسؤولین التربوییناإلجراءات المناسبة

فأساس العملیة التربویة ھو خلق ظروف االنتباه وغیرھا كسیة التي یعاني منھا التلمیذ المدر

مالئمة لدراسة التلمیذ و رفع مستوى نجاح التلمیذ و تحسین قدراتھ. كما تكمن أھمیة ھذه 

و أثره على تبیان مدى أھمیة القیام بدراسات حول تنظیم التوقیت المدرسيفيالدراسة 

رسي.وتیرة الطفل في تنظیم التوقیت المداحترام التلمیذ و مدى أھمیة
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المفاھیم األساسیة:تعریف-6

یلتحق كل التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام العام: التوقیت المدرسي في النظام 

و ویزاولون) أیام و نصف في األسبوع. 04بالمدرسة على اختالف مستویاتھم الدراسیة (

دروسھم أیام األحد، االثنین، األربعاء و الخمیس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 

، و من الساعة الواحدة إلى الساعة في الفترة الصباحیةالحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة

للقیام الرابعة و خمسة دقیقة و أحیانا للبعض حتى الساعة الخامسة في الفترة المسائیة

، و یوم الثالثاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادیة عشرةربویةبمعالجات ت

.یطبق ھذا النظام برنامج واحد و ھو باللغة العربیة.و خمسة عشرة دقیقة

د تعلیمیة تدرس بلغتین مختلفتین یضم مواھذا النظام الخاص: في النظام التوقیت المدرسي

برنامجین مختلفین واحد باللغة العربیةیقوم بتطبیقحیثأال و ھي الفرنسیة و العربیة

و یسمح ھذا النظام بضمان تعلیم فعال حیث تخصص أكثر من قاعة و الثاني باللغة الفرنسیة

یلتحق كل التالمیذ المتمدرسین حسب .ي عند وجود حجم كبیر من التالمیذلكل مستوى دراس

.) أیام و نصف في األسبوع04بالمدرسة على اختالف مستویاتھم الدراسیة (ھذا النظام

أیام األحد، االثنین، األربعاء و الخمیس من الساعة الثامنة صباحا إلى الدراسةونیزاولو 

، و من و البعض حتى الساعة الثانیة عشرةالساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة

و یوم الثالثاء من الساعة الثامنة صباحا ،اعة الرابعة و خمسة دقیقةالساعة الواحدة إلى الس

. و خمسة عشرة دقیقةإلى الساعة الحادیة عشرة

نكون منتبھا إلى أن االنتباه ھو تركیز الفكر على شيء ما. أن) Sillamy,2003(أشار االنتباه:

یعني أن تنغلق عن العالم الخارجي من أجل التركیز على الشيء الذي یھمنا.

یقصد بھا نتائج التالمیذ المتحصل علیھا عند تطبیق روائز شطب األرقام.أداءات االنتباه:

حالة فیزیولوجیة التي تظھر بصفة دوریة و تتمیز ھي )Sillamy,2003(حسب : النوم

العضالت و فقدان الوعي. بانخفاض النشاط واسترخاء 



الفصل األول: تعریف و صیاغة مشكل البحث

23

و المتحصل علیھا بتطبیق سط مدة النوم اللیلي من یوم آلخریقصد بھا متومدة النوم اللیلي:

استبیان موجھ لألولیاء خالل األسبوع المدرسي.

التي تظھر في االنتباه خالل مختلف ساعات الیوم.تعني الفروق التغیرات الیومیة:

تعني الفروق التي تظھر في االنتباه خالل مختلف أیام األسبوع.التغیرات األسبوعیة:

أو كتغیرات المدرسیةالرزنامةأن تفھم على أنھا جداول التوقیت یمكنالمدرسیة:الوتیرة 

ھناك وھنا إذنالة تمدرس. حوالمراھقین فيوالنفسیة لألطفالدوریة للعملیات الفیزیولوجیة

وتیرتین: األولى متعلقة بالمحیط المفروضة من الراشد، أما الثانیة خاصة بالتالمیذ.

واألسبوعیة لالنتباه ومدة قصد بالوتیرة المدرسیة التغیرات الیومیة یالدراسة وحسب ھذه

المدرسي في النظام الخاص والعام.النوم اللیلي لدى تالمیذ المدرسة االبتدائیة حسب التوقیت 



الفصل الثاني
أدبیات الموضوع
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ھذا الفصل في القسم فسیتطرقتعالج ھذه الدراسة موضوع الوتیرة المدرسیة، و علیھ 

بیولوجیة و الوتیرة البیولوجیة األول إلى أھم المفاھیم و المعطیات المتعلقة بمیدان الكرونو

الوتیرة كرونونفسیة و النوم، أما القسم الثاني فسیتعرض إلى میدان الو

معطیات حول االنتباه قصد و المدرسیة و إلى التوقیت المدرسي الكرونونفسیةوالمدرسیة

التي الدراسات المیدانیة األوروبیة و الجزائریة فسیتناول أھمفھمھا أكثر.أما القسم الثالث 

ھذا البحث أكثر.حول الوتیرة المدرسیة و النتائج المتوصل إلیھا لتدعیم أنجزت 

القسم األول: 

الكرونوبیولوجیة و الوتیرة البیولوجیةمیدان 

:الوقت و الوتیرة-

مفھوم ذو عدة أشكال و قد كان الوقتإلى أن Courtois)2002(أشارطبیعة الوقت:-

فینومینولوجیا األنثروبولوجیا وعلم النفس والوالفلسفة موضوع اھتمام عدة میادین مختلفة ك

Cerianiحسب ف.)(علم دراسة الظواھر "الوقت"الفضل الكبیر في تبني مفھوم (2000)

في ھذا Charton & Lévy (2009)یرىو،Paul Ricoeurإلى الباحث یعود و ظواھره 

عندما یصبح مفھوم الوقت موضوع دراسة فإن الباحثین یتواجدون أمام صعوبة نھ الصدد أ

یرید ا میثیر أسئلة كبیرة عندالوقت مفھومفكبیرة من حیث مظاھره و أبعاده و معناه كذلك

ھو تحلیل فوقبل أن یصبح موضوع تأمل ؛ة اإلنسانتعرف علیھ لكنھ األقرب من تجربالأحد

أنھ،في ھذا اإلطارVasquez (1982)أوضح.عنصر أساسي من التصور الفعلي لإلنسان

واالجتماعي وغیره توجد القلیل من الدراسات حول "الوقت" بكل أنواعھ مثل الوقت الثقافي 

أنھ من بین المیادین العلمیة التي Sue (1993)قد ذكرتو .الذي یؤثر على بنیة تنظیم السلوك

حیث كانت تكشف قوانین ع تحلیل و تفكیر ھي علم االجتماعلم تھتم كثیرا بالوقت كموضو
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نتیجة لتحدید على أنھ الوقت تشیر إلىالحیاة للتنظیم االجتماعي بعیدا عن عامل الوقت أو

تاریخي.

أرسطو وصف (المیالد قبلالعصور أقدم منذأنھ)2010یرقي و جوال (كل من كما أثبت

على في القرون الوسطىنیوتن)(إسحاقبینما عرفھ» الحركةتعداد«طالیس) الوقت بأنھ 

أما ». یصرف النظر عن أیة عوامل خارجیة،واالتساق نفسھمطلق یتدفق بالتتابع شيء«أنھ 

لھ وال وجودلیس سوى تتالي الحوادث الوقت«أنالفیلسوف األلماني (فیري) فقد أشار 

یحدث من إنما ھو ما،بعبارة أخرى لیس الوقت مادة كائنة بذاتھا أي لھا قیمة لوحدھا،بنفسھ

.»واقعیة للوقتماذا سیحدث فیھ في المستقبل؟ وھذه ھي النظرة الو،خاللھ

إال باإلشارة فھم الوقتأنھ من الصعبفي ھذا السیاق Jarre & Dupuy-Walker (2001)وضحأ

لألشخاص الذین ینجزون مختلف النشاطات في إطار محدد فھم الذین یبرزون ھذا المفھوم 

خاصة من الجانب التربوي. الوقت و،خالل توزیع نشاطاتھم الیومیةوذلك منبشكل أفضل 

یوما بعد یوم عبر العمل التربوي حیث أن ھذا المفھوم یلعب یعیشھا الفردیبدو مثل حقیقة 

ا في توجیھ إدارة النظام التربوي أیضا.دورا ھام

نسق یشمل مستویات مختلفة في العالقة بین األفراد فیما بینھمإن الوقت یرمز إلى

اجتماعي ،بیولوجي،بمثابة توجیھ في كل مستویات اندماج اإلنسان: جسميھو ف،مترابطة

رف كیف حول مفھوم الوقت أن ھذا األخیر لم یكن الفرد یعیمكن مالحظتھلكن ما وفردي

اللیالي والشھر القمري األیام ولمعرفة ذلك كان یستعین بتتالي أو كیف یمر، ویقیسھ

عن مرور اتمؤشرحیث كانت عبارة عن شروقھا والفصول وكذلك مع غروب الشمس و

اإلنسان یعیش في تغیر فقبل أن یعرف إن كما یقوم بذلك بالحفاظ على وتیرة الحیاة.،الوقت

،الطقس الجید للسیئ،الي مع األیامحیث توالي اللیل و بذاتھ یتغیر یالحظ المحیط یتحوھھأن

لتغیر بما في ذلك اإلنسان حیث أن حیاتھ البیولوجیة الشتاء للصیف... كل شيء یقوده ل

،وغیر مستمرةمستمرة التغیرات الوإن التعاقبفي تغیر. والنفسیة واالجتماعیة كلھا

تفسر المفھوم وربما تفسر بدون شك ظھور فكرة الوقت نسبيالدوام والمتداخلةالتجددات ال

كالتي یتكلم بھا األفراد عادةلغة متطورةبذاتھ. بالفعل مصطلح الوقت یستعمل غالبا حتى في 
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بشيء في القیام«،» األوقاتكل في«: مثلمن أجل اإلشارة إلى أوقات التغیرفیما بینھم

لقد تساءل الفالسفة بما أي نسبة للطقس.» كیف ھو الوقت«،» وقتكتكون في أال«،» وقتھ

على االعتراف أنھا تأتي من التغیر. واتفقوا باإلجماع» الوقت«عن أصل فكرة Kantفیھم 

(أورد في: »أن الوقت غیر موجود دون التغیر«في ھذا الصددمن قبلAristoteأشار 

Fraisse, 1957(.

أن الوقت لیس ال عدد مطلق (نقي) و ال حركة ملموسة و لكن ھذا األخیر أیضا بینكما قد

ة الحركة لى أساس تجربتمثیل متبني ععبارة عن ھو فجانب الذي عبره الحركة بضم العدد، 

تعریف ریاضي حیث تعریف ھذا الفیلسوف للوقت و یمثل إخضاعھ للقیاس. وجل تتابع من أ

لكن ،الوقت ال یستطیع أن یظھر لوحده أو مع شيء ثابت أو غیر متغیرف؛ةینحدر من الحرك

,Moreau(أورد في: یترك نفسھ یكتشف بتتابع أشیاء ملموسة متغیرة Descartes. أما )1948

و مصدر لفكرة الوقت الذي ال یمیزه عن فكرة المدة. للفردالداخلیةالتجربةیظن إیجاد في 

لكن ھي حول الوقت لیس فقط لألشیاء ولدى الفردالفكرة التي یعود الفضل في تبیان أن 

ال یستطیع أن یظھر من التنوع وحدهالوقتبالنسبة لھحیث Kantطریقة اعتبارھا إلى 

).Fraisse, 1957(أورد في: یقوم فیھا العقل بربط ھذا التنوع لألحاسیس لكن فقط في طریقة التي 

منذ العصور القدیمة العلماء و الفالسفة ذكررغم ) أنھ Macar, 1980أشار (

، اللیل، تعاقب المواسمتحت تأثیر النھار و التي تحدث تغیرات الدوریة للوظائف البیولوجیة لل

لظھور عدد من 19كان یجب انتظار القرن حیث لكن فكرة الوقت لم یعترف بھ من قبل 

) من أجل االعتراف (Kleitman, 1949-1963ثم )(Piéron,1910األعمال بما فیھا 

،القطط،األوراق،الیوم یعترف أن األزھاروأصبح .»بعامل الوقت مكانة عامل بیولوجي«

عرف الیوم ی). فاإلنسان Rythmicitéتواتریة (ان یعني معظم الكائنات الحیةاإلنس،الرموز

تنفسھ وسكر الدم عنده تتغیر خالل الیوم ،نبضاتھ،ضغط دمھ،أن درجة حرارتھ الجسمیة

لجھاز لالتكوین الكیمیائي الحیوي أیضا بالنسبة إلفراز ھرموناتھ ونفس الشيء یالحظھو

أیضا) أن المھم في الوقت لیس فقط معرفة طبیعتھ و لكن(Fraisse, 1967أشارالعصبي. 

التغیر. إطار فھم كیف أن اإلنسان یقوم بردة الفعل للوضعیة التي علیھ عیشھا في 
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عملیات تفریق« بفكرة حول الوقت ببعدھا النفسي و اقترح نفسانيالعالم ال،Fraisseأتى 

علم ،علم المرضي،مع التغیرات باالستناد على ممیزات مأخوذة من الفیزیولوجیاالتكیف

النفس الوراثي و كذلك تحلیل النشاطات النفسیة. بالنسبة لھذا الباحث الوقت لیس موجود 

و یقوم علم النفس الوقت أساسا ،من أجل تبیان التغیروضعھو مفھوم ،كمعطیات الحواس

) التغیر Fraisse, 1967عرف(قدو،تكیف فیھا مع التغیراتعلى مختلف الطرق التي ی

).Testu, 2000(أورد في: »عدة عملیات متزامنةمراحل نفس العملیة أيلتتاليك«

بعدة أبحاث و عروض حول الوقت و الخضوع لھ اإلطارفي ھذا Fraisseقام الباحث كما 

خصص معظم (التغیر و الفترة) و اإلدراك و التحكم بالوقت، بتبیان مفھوم الوقت حیث 

.)Robert, 1960(أورد في: لذلك ھأعمالھ دراسات

الذي ھو حسبالوقتي إلى مفھوم اإلدراك (Fraisse, 1967)أشار ،في ھذا السیاقو 

صعوبات فھو موضوع دراسة قدیم. ھذا المفھوم یخضع لعدة1912سنة ) Aall(الباحث

تحت مفاھیم اإلدراك الوقتي بشكل خاص تمثیل تدرس وإجرائي، یفتقد لتعریف دقیق و

تمیز بوجود معرفي لألحداث الماضيأن اإلدراك الوقتي یNuttin (1980)المستقبل. أشار

توصل كل من و قد ).Thiébaut, 1998(أورد في: المستقبلضر وو الحا

(Fraisse,Nuttin,1980) إلى أن ھناك عدة مستویات لتكیف اإلنسان مع الشروط الزمنیة

لوجوده، فقد میز بین المستوى األول للتكیف الخاص باإلنسان و الحیوان على حد سواء 

یدرس من طرف و ھذا المستوى والذي یتم فیھ تنظیم النشاطات التواتریة من طرف المحیط

التغیرات وبذلك یسمح بإدراكیتمثل في إدراك لثاني فھوالمستوى ا، أماعلماء الكرونولوجیا

حیث ال یدرك الجسم مباشرة ھذا الوقت بل یجب بناؤه عن طریق المعلومات مرور الوقت

.الحسیة. ویخص ھذا المستوى الحاضر النفسي أین توجد فیھ توجھات الماضي والمستقبل

أن ھناك مستوى أعلى من الحاضر النفسي (Fraisse,1957)یرى، المنوالوفي نفس 

اإلنسان فإنالوقت. بالتحكم أيعندما یتعلق األمر بقیاس المدة ،)أكثر من ثواني قلیلة(

بالتغیرات ھا یمكنھ ربطو التيیستطیع أن یعرف مكانتھ باالرتباط بالتغیرات الحالیة 
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س أساھو أن الوقت مھم جدا حیث Bergsonو قد اعتبر . )Marouf, 2014(أورد في: المستقبلیة

).Farges, 1912(أورد في: الحركة مفھوم مرتبط بالوقت أنونظامھ الفیلسوفي، 

في أوقات عدة ) أن ھناك (Coster, 2000) و (Fraisse, Nuttin, 1980أشاركما 

الظواھر اإلنسانیة حیث یالحظ أن تجربة الوقت تفھم على عدة مستویات و تحت مختلف 

المظاھر: 

الوقت الجسمي، الموضوعي والخارجي حیث بالنسبة لھ ھذا الوقت ھو مظھر حقیقي من -

حیاتنا.

عرفان المستوى یاللذان ) (Cromer, 1971و ) (Pucelle, 1972تجدر اإلشارة إلىاكم-

ستوى ینطبق مع الوقت البیولوجي (الجسم . ھذا الموالمعاشالوقت الداخلي الثاني ب

الثالث للباحث وكذلك مع الوقت الذي وصف تحت مستوى الثانيوالتواترات الجسمیة) و

Fraisse وNuttin ومع الطریقةللوقت أعطي. ھذا الوقت النفسي ینطبق مع المعنى الذي

طریقة تخیلھ.ولوقت االفردعیش فیھاالتي ی

ـالذي ھو وقت تقلیدي وخارجي. بالنسبة لالثقافي وأخیرا ھناك الوقت االجتماعي و-

Cromerتمثیل الوقت عندھم بعد ثقافي. باإلضافة إلى ذلك فھو یشیر أن ھذا الوقت فتحدید و

.)Janvier, 2003(أورد في: یقوم بتحدید كل األشكال األخرى للوقتاالجتماعي الثقافي 

منذ فھوم الحركة. أن معظم التعاریف التي تفسر الوقت تشیر إلى مفReinberg) 2001(یرى

یحاولون أن یفسروا الوقت عن طریق العالقة بین السبب نوالباحثعصر النھضة كان

Newtonلباحث اوالوقت قامفضاء لتفسیر كیف أن األجسام تتحرك في اومن أجلواألثر. 

عرف نفس الباحث الحركة على حیثباستعمال أداة ریاضیة من أجل إظھار حركة األجسام

ھذه النظریة .شيء یعرف ریاضیا مثل سلسلة من النقاط، في الفضاء حسب الوقتأنھا 

من المروربین "قبل" و "بعد" و د یمكن التمییزعیتفترض أن الوقت مستمر إلى حد أنھ لم 

واحد آلخر بدون انقطاع.
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Saint(تعریف فقد أشار إلى)Courdan,1997(اأم Augustinیرى أن الوقت) الذي

الماضي غیر :ثالثة أمور مأخوذة من العدمأنھ یتكون منحیثھو الحرمان من الحیاة

أما. الحدث الحاضر الذي بوجوده یتوقف عن وجوده والمستقبل الذي لم یحدث بعدالموجود و

Kantبل أنھ الشكل الذي تنظم وتنسق من التجربة، الوقت لیس مفھوم مأخوذفھو یرى أن

.بھ حساسیة الظواھر المختلفة

الذي یتمیز عن الوقت النفسي والبیولوجي ولكن یث یوجد الوقت الزمنيإن الوقت متعدد ح

أیضا الوقت الجسمي الذي یتمیز عن الوقت المیتافیزیقي (ما وراء الطبیعة) ولیس منطقي.

وقت المقدس الذي یظھر عند المجتمعات البدائیةال) (Courdan, 1997كما ذكر أیضا

بسبب حیث ال یمكن في المجتمعات الحدیثة فھم الوقت المقدس (Profane)وقت دنیوي و

شدة عالقتھ بالخیال وبعده عن العقالنیة بینما یرتكز الوقت الدنیوي على أحداث زمنیة في 

.)Marouf, 2014(أورد في: اة الیومیة مسجلة في الساعة والدقیقةالحی

بالوقت و التحكم بالوقت ھي أشیاء قیاس الوقت، التنبأ أنإلى Coornaert (1983)توصل

مفھوم بتقدیم یحاول الفكر العلمي تفسیر و تنظیم الظواھر، و قد قامت الكرونوبیولوجیة حدیثا 

محدد "مانح الوقت" الذي یعنى كل عامل تواتري قد یعدل فترة أو مرحلة لوتیرة بیولوجیة 

مصطلح یرمز إلى العالقة بین على أنھ الوقت قد وصف فLasen (2001)أما. داخلیة مثال

كل و قد أشار.األفراد (فما بینھم و مع بیئتھم في نسق یشمل مستویات مختلفة و مترابطة)

أن الدراسات المتعلقة بتطور أیضا Pouthas, Macar, Lejeune, Richelle & Jacquet (1986)من 

بشكل خاص األطفال البالغین من العمر أكثر ركزتالسلوكات المرتبطة بالوقت عند اإلنسان 

من أربعة سنوات.

مفھومان مرتبطان والوتیرة الوقت أن Sivadon & Ernandez-Zoïla (1983)أبرز كل من

أشار البعض من قبل إلى أن الحركة مفھوم یمس كل من الوقتوقد، ببعضھما البعض

التغیرات التي تحدث على مستوى الوظائف تعتبرالوتیرة فTestu (2000)كما أشارف.و الوتیرة

واعتمادا على التفسیرات التي أشار إلیھا،الفیزیولوجیة لدى الكائن الحي وفي نفس الوقت

Fraisseفقد ظھر مفھوم الوقت وبالنسبة لھمفھوم الوقت فإن ھذا األخیر یعني التغییر حول
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في ھذا السیاق و الذي Buisson (2004)أوضحو قد . ان التغیر وكیفیة تكیف الفرد معھلتبی

تكیف الكائن الحي یعتمد بشكل كبیر على عن التكیف حیث حسب ھذا الباحثتحدث أیضا 

ي لھا عالقة بالتغیرات الیومیة و المكانیة للوظائف البیولوجیة و السلوكیة التالزمنیةالبنیة 

,Créponحسبللبیئة. الحیویةلفیزیائیة والموسمیة للعوامل او مفھوم الوتیرة تطور (1983)

حیث أنھ ال والشعركان ینظر إلیھ من الجانب الموسیقىحیث أن ھذا المفھوم عبر الزمن

وجود للحن في الموسیقى بدون تواجد تواترات تمشي علیھا فھي التي تعطي للموسیقى 

الوتیرة ال حیاة ھي تعتبر كذلك جوھرة الموسیقى فبدون و أیضا الروح واموالشعر معناھ

.للموسیقى

تحركات جسمیة للرقم عبارة عن على أنھا الوتیرة وصفف أفالطون فلقد أما الفیلسو

كاألصوات الموسیقیة حیث أعطى ھذا الفیلسوف معنى جدیدا لمفھوم الوتیرة و الذي دونھ في 

) حیث یرى أنھا تنتج من السرعة و البطء اللذان یكونان Le banquet 187bكتابھ ( 

في كتابھ كما أكد نفس الفیلسوف . فیما بعدثم یصبحا غیر متوافقینفي البدایةمتعاكسین 

)Loid 665a( أورد في: تعني التحركأن الوتیرة)Marouf, 2014(.

مجاالت من الفیزیاء إلى ن مفھوم الوتیرة الیوم یعبر عدة إلى أLeconte (2011)أشارت 

األنثروبولوجیا، علم النفس، علم االجتماع، االقتصاد، اللغات بالمرور من البیولوجیا وعلم

غیرھا.علم الشعر وعلم الموسیقى و

) أن مصطلح الوتیرة یعني تغیر دوري یستطیع أن یكون Beugnet-Lambertیرى (كما 

Fonctionلھ عالقة بالدالة الجیبیة ( sinusoïdale حیث یتمیز الزمن بتواترات (

وتیرة الفصول یوم)،28وتیرة وتیرة قمریة (ساعة)،24تواترات ات یوم/لیل (تواتركونیة:

یقظة، وتیرة قلبیة تنفسیة، تواترات ثقافیة -، تواترات بیولوجیة: وتیرة نوموتیرة سنة)(

) كل وظائف (Vermeil, 1984الراحة. وحسب وتیرة النشاط واجتماعیة: تواترات الغذاء،

حیث ھا المعرفیة، تتغیر بصفة تواتریةالكائنات الحیة باستثناء القلیل منھا إضافة إلى وظائف

كما یمكن بذلك فإن النشاط التواتري میزة أساسیة للكائنات الحیة. یمكن توقعھا في الزمن و

التي یقوم فیھا الفرد التي عرفت أیضا على أنھا السرعة للوتیرة آخراإلشارة إلى تعریف 
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أورد في:(بنشاط ما أو بعملیة أو االنتقال من عمل إلى نشاط أو من عملیة إلى عملیة أخرى 

Montagner, 1994(.

ھو الذي یفسر معنى الوتیرة وكل التعاریف المتعلقة بالوتیرة تشیر إلى مفھوم واحد

,Montagner(یجب اإلشارة إلى تعریف الوتیرة للباحث ،في ھذا السیاقومفھوم "التغیر".

عدم الخلط بین ثالث ر إلى ضرورة التفرقة وبر أقرب تعریف حیث أشاتالذي یع)1994

:).2008(أورد في: معروف، مستویات وظیفیة

یقصد بھ تعاقب مختلف األعمار، المشي، الكلمات األولى... أي مستوى وتیرة التطور: * 

التدریجیة للطفل.البنیات 

یعني بھ سرعة األفراد في القیام بفعل، مسار أو نشاط أو المرور مستوى وتیرة النشاط: * 

من فعل إلى مسار إلى نشاط ما.

ھما میداني دراسة الوتیرة أو التطور والكرونونفسیة: مستوى میدان الكرونوبیولوجیة و* 

میزة ة، أي التدرج أو الفواصل الزمنیة المالنفسیالجسمیة والتواتري للوظائف الفیزیولوجیة،

األوقات العقیمة لمختلف التواترات في الیوم.لألوقات الخصبة المتعاقبة و

الوتیرة البیولوجیة:میدان الكرونوبیولوجیة و-

دائم الفردعیش فیھیالم الذي العأن ،Peyronnet (2005)یرىمیدان الكرونوبیولوجیة:-1

الدورة بتسمىو التي ساعة تقریبا 24فكل الوظائف البیولوجیة لإلنسان تتبع دورة التغیر

تردد ورة المركزیةالحرادرجة أیضا متغیرات بیولوجیة أخرى كیوجدكما . الیومیة

,.Hadj-Mabrouk, A) 2001(ذكر في.إفراز الھرموناتضربات القلب و Hadj-Mabrouk, H &

Doguiن العملیات البیولوجیة لدى الكائنات الحیة تتغیر عبر الوقت و یمكن أفي ھذا السیاق

التنبأ بھا بفترة مختلفة من عملیة ألخرى، فدراسة ھذه التواترات البیولوجیة ھي التي تحدد 

الكرونوبیولوجیة و ھو میدان حدیث یضم عدة میادین إلى جانبھ مما یجعلھ متطور بدرجة 

كبیرة. 
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,Y.Touitouبین كل منقد ل C.Touitou , Auzéby, Reinberg, Guérin & Keusseoglou (1994) أن

الغدد الصماء و الغدد الصماء العصبیة خاصة عند الراشد كانت دراسة التواترات الیومیة و 

موضوع عدة أعمال علمیة بینما المتعلقة بالطفل لم تدرس كثیرا ألسباب تقنیة و أخالقیة.

ساعة و أیضا 24خالل أن الكائن الحي ال یبقى ثابتاأیضا Reinberg) 2004(أوضحو قد 

حیث أن قدراتھ الجسمیة و الفكریة تتغیر خالل ساعات الیوم و أشھر الفصول خالل السنة

فھي منتظمة أي یمكن التنبأ بھا.

وھو ».الكرونوبیولوجیة«الذي ھو میدان حدیث وظھر تفسیر ھذه التغیرات ومن أجل 

منذ . )Bouati, 1999(أورد في: 1967فيReinbergوHalbergمفھوم أدخل من طرف 

وجیة و الفالسفة یذكرون أن التغیرات الدوریة للعملیات البیولكان العلماءالعصور القدیمة 

حتى یعتبر 19و تعاقب الفصول، لكن یجب انتظار نھایة القرن ھي تحت تأثیر النھار واللیل

(أورد في: ) كمیدان علمي 1950ك الكرونوبیولوجیة سنة (لتطور بعد ذعامل بیولوجي یالوقت 

De Leersnyder, 2007.(

بشكل كبیر تطور وجیة میدان الكرونوبیولأن في ھذا المنوال Danel & Touitou (2001)أشار 

للظواھر، لتغیرات الدوریة إلى الدراسات التي أنجزت حول اذلكیعودومقارنة من قبل 

تطبیقات المفاھیم الناتجة عن ھذا المیدان مستعملة الیوم في معظم مجاالت و كما أصبحت 

،تطور التكنولوجیاالمیدان أصبح مستقال الیوم حیث بفضلھذا Macar (1980)حسب والطب.

لتواترات. ة التي یقوم بھا منذ سنین طویلة حول االمختلفتلھا أدوات مالئمة للدراساأصبح

أصبح بفضل ذلك ونھ أصبح میدان علميفي ھذا اإلطار أأیضاClarisse (1995)أوضحكما

لك منھجیة و میدان خاص بھ.یمت

للكرونوبیولوجیة میدان یمكن ذكر أن أھم المفاھیم واألسس المنھجیة،و في ھذا اإلطار

ات الخمسین والستین و أحیانا دراسة التواترات البیولوجیة قد عرفت بشكل خاص في السنو

Bünning,1935,1964,1973(ذلك من طرف باحثینقبل  ;

Halberg,1959,1960,1967 ; Aschoff,1962,1965) و شركائھم بدراسات حول

النباتات و الحیوانات و اإلنسان كذلك. لقد سمحت ھذه الدراسات بتطور عدة دراسات حول 
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تنظم تكیف كل أنواع الكائنات و األفراد مع بیئتھم، كما طبیعة العملیات الفیزیولوجیة التي 

سمحت أیضا بنشأة میادین جدیدة للمعرفة و التي طورت اكتشاف بعض األمراض و بناء 

(أورد في: بروتوكوالت عالجیة (مثال الكرونوتكسیكولوجیة و الكرونوصیدلیة) في فرنسا 

Montagner, 1994.(

16علم البنیة التواتریة للكائنات الحیة نشأت في القرن المیدانھذا Marsaudon) 2006(یعتبر 

الذین كانوا مھتمین بمعرفة أفضل بفضل التحلیل الدقیق الذي أنجز من طرف علماء النبات 

رفة دور الضوء أو درجة الحرارة وكذلك مساھمة نمو النبات سواء من خالل معلظروف 

الحیوان نطاق البحث من خالل القیام بالدراسات سریعا ما وسعوا علماءالتغذیة في نموھا. و

امتدت دراسات . وعلیھااتریثتأت التي تطرأ علیھا أیضا تغیرات وحول الحیوانا

حیث دراستھا للتغیرات الوقتیة التي تطرأ على الوظائف اإلنسانالكرونوبیولوجیة إلى 

ھار...) وغیرھا ن-ب لیلتعاق،درجة الحرارة،نبضات القلب،الفیزویولوجیة عنده(ضغط الدم

تتعرض للتغیر عبر الوقت عند اإلنسان.من التواترات،

تائج نظریةالبحوث حول الحیوانات تعطي نأنفي ھذا السیاق، Baillaud)1968(یرى

أھم المعطیاتبشكل كبیر أما النباتات فھي تسمح بتحدید بشكل أسھلو تطبیقیة ثریة جدا و

ن أKwiatkowski & Levi)2005(كما أشارت والمتعلقة بالنشاطات التواتریة للكائنات الحیة.

) الكائن الحي یجب أن یتكیف مع Darwinالحیاة ال یمكن أن تكون إال تواتریة حیث حسب (

التواترات الكونیة و خاصة دورة األرض على نفسھا و حول الشمس و دورة القمر حول 

.على الكائنات البحریةتأثیر كبیراألرض التي لھا

لكل البنیة الوقتیةدراسة«الكرونوبیولوجیة بأنھا Reinbergفي ھذا السیاق عرف الباحثو

.)Reinberg, 1957(أورد في: »تغیراتھاكائن حي و

ھذا المیدان علم جدید للتواترات حیث أدخل بعد "الوقت" في )Crépon, 1983(كما یرى

دراسة عامل الوقت في الطب أن فكرة(Reinberg,2003)أشاروالبیولوجي.المجال 

قد درسوا من قبل التغیرات PlinوAristoteالبیولوجیا لم تكن حدیثة حیث أن الفالسفة و

.)Tameemi, 2011(أورد في: ة لإلنتاج عند الحیوانات البحریة الزمنی
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Jurgensenقام الباحث  راد یبقون مستلقین ثالث أفبدراسة طولیة مع(1873)

و قد الحظ عدم وجود تأثیر الحرمان أو عدم القیام بالنشاط على الملمح الیومي یوما بكاملھ 

بتجربة على نفسھ حیث حرم نفسھ Johansson(1898)لدرجة الحرارة الشرجیة، بینما قام

یرات الدوریة من الطعام و النشاط الجسمي حیث أشار أیضا بدوره إلى صعوبة تغییر التغ

.)Testu, 2000(أورد في: لدرجة الحرارة 

ھي الدة فالتواترات البیولوجیة في تغیرات الوظائف الفیزیولوجیة الموجودة منذ الوتتمثل

وحتى یعیش في تغیر دائم فاإلنسانالیومیة،الحیاةھي جزء من ضمان حیاة جیدة منظمة و

(Kleitman,1949)الباحث اإلطار عرفوفي ھذهعرض للتغیر. لوجیة تتوالفیزیوظائفھ

البیولوجیة علىالتغیرات الكمیة المضبوطة ودوریة المسارات دراسة«أنھاالكرونوبیولوجیة

Vonحسب دراسات .»مستوى الخلیة أو النسیج أو البنیة أو الجسم أو المجتمع

Mayerbash مثال عدم توافق العملیة األیضیة تواجھ الخلیة فإن 1983على الفئران سنة

حیث أنھا ال تملك سوى كمیة محدودة من الطاقة 

) Glycogèneأن بعض األنزیمات تساعد في تركیب (Von Mayerbashأكد الباحث 

حیث أنھ )Reinberg et al, 1994(معاكسةآثارھاوأخرى تساھم في استعمالھ، غیر أن 

) أثناء مرحلة النشاط و تركیب Glycogèneال تعمل في نفس الوقت في تركیب (

البروتینات و األلبومین و في أوقات أخرى أثناء مرحلة الراحة حتى و لو كان الحیوان في 

مبرمجة یا العصبیة تبین أن كل الخالیا بما فیھا الخالوحالة جوع. تعتبر ھذه الظاھرة عامة

استجابة خلیة لفاعل فیزیائي أنة حیثالظواھر لھا عواقب تطبیقیة أساسیھذه في الزمن. 

24یر حسب الساعات في سلم مادة سامة، دواء) تتغ) أو كیمیائي (x(حرارة مشعة، شعاع 

.)2008أورد في معروف، (في السلم السنوي ساعة و

) من التحدید الكمي Vermeil, 1984إذن میدان الكرونوبیولوجیة حسب (یسمح

االھتمام بدراسة تغیرات البیولوجیة للكائنات الحیة وتیةالمفصل لمیكانیزمات البنیة الوق

.)2008أورد في معروف، والنھار (الوظائف األساسیة خالل تناوب اللیل 
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ھا خالل فترة تالحظن التغیرات التي یمكن أن مأAmphoux (1998)یرى،و في نفس السیاق

في نفس للنشاط المتمركزاألدنى ما كانت المدة تتمیز خاصة بالفترة القصوى ومعینة مھ

مثال درجة حرارة الجسم، یشھد المنحنى كل یوم قمة عند الخامسة مساءا الدورات المتتالیة. 

الكرنوبیولوجي عندما یعطي وھناسا) وقمة أدنى في اللیل عند الثالثة أو الرابعة صباحا 17(

أو ریباقة تقدقی30إلى 15ھذه المعطیات لیست إال متوسط درجة حرارة الجسم أي من 

لوجیة أي معظم الوظائف الكبیرة (العصبیة والقلب واألوعیة بعض المتغیرات البیوثر.أك

الحظ أن ھناك بعض یبینماتشھد نشاط أقصى في منتصف الیومالعضلیة...)الدمویة و

أي ساعة) 24أن قمة ھذه التواترات الیومیة (الحظیوبذلك تشھد قمة في اللیل التيالوظائف

لتي تسمح في النھایة اساعة حسب برمجة24الفترة لیست متزامنة وأنھا تتابع خالل نفس

الذي ،ACTHھرمونكلحیاة. ویمكن إعطاء مثال حول ذلكمتطلبات اةواجھلإلنسان بم

ھرمونات أخرى إفرازیشھد نشاط أقصى في الجزء الثاني من اللیل حیث دوره ھو تعزیز 

)واألمالح المعدنیة في الدم التي glucideوالسكریات (الدسم التي یمكن أن تزید من كمیة 

في نھایة اللیل وبذلك تقوم تتابعیحتاج إلیھا الجسم أكثر خالل الیوم ولكن قمم ھذه المتغیرات 

الذي یستیقظ.اإلنسانبتھیئة إلعادة تشغیل وظائف العضالت واألعصاب عند 

منذ Bünningفي بدایة القرن و Pfefferلقد تمیز في ھذا المیدان و بشكل خاص 

دراسات التي معظم السمحتحیث اسة المكونات الداخلیة للتواتراتو ذلك بدر1929

دراسة ب، و قد قامااإلنسانالنبات بفھم الظواھر التواتریة عند أجریت حول الحیوان و

لمحیطة المكونات الداخلیة للتواترات بفضل مالحظة السلوك تحت ظروف اصطناعیة للبیئة ا

أن معظم أوراق مثالالحظی) حیثHors temps"حرة" تسمیتھا بـ(ظروف التي یمكن 

یسمى یمكن أن وثابتة ماساعات معینة فيو ذلك الصباحفيوتتفتحفي اللیل النباتات تنغلق

بذلك في ذاتھ میكانیزمات أن الجسم یملك Bünningمدرسةبینتو قد ."نوم النباتات"بـ

ھذا المیكانیزم ال یعمل دائما لوحده في بعض األحیان ھناك حاجة لحافز مثال میزان متذبذبة، 

، لكن سواء انطلق لوحده أو ال فالوتیرة تسمى le balancier d’une horloge)(الساعة

النبات یعیش خارج منطقة الزمن تم جعل"داخلیة": الجسم یساھم بنشاط لسیرورتھا و إذا 

hors du tempsأورد في: ر وتیرتھا الیومیة الخاصةفھي تظھ)Baillaud, 1968(.
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معظم نتائج الدراسات التي أقیمت على النباتات إلى أن)Montagner, 1983(أشار

,Buning,1935, 1964,1973; Halberg,1959, 1960(منھاو اإلنسانو والحیوانات

1967 ; Aschoff, 1962, 1965 ( ضبط أوقات حدوث الوتیرة الفیزیولوجیةمنمكنت،

ساعة كإفراز ھرمون 24و مدى تغیرھا في الزمن مثل الوتیرة الیومیة المضبوطة خالل 

Glandes(من قبل الغدد الكظریة )Cortisolالكورتیزول ( surrénaleو()Mélatonine

salivaire() وMélatonine sufatoxy على اإلفراز) التي تصل إلى الحد األقصى من

) أي مع نھایة النوم Touitou et al, 1994الساعة السادسة و الساعة التاسعة صباحا (

االستیقاظ و كأن الجسم یتأھب لمقاومة االعتداءات التي سوف یتعرض إلیھا اللیلي و بدایة 

خالل الیوم.

الھرمونات بكمیة كبیرة إفرازاتأن ) Touitou & Haus, 1992(بینت دراسات

أن ارتفاعكما توصال إلىالساعة السادسة صباحا. كون ما بین الساعة منتصف اللیل وت

في اإلفرازد األقصى من یصل الحوالقوة العضلیة یكون وقت االستیقاظ حرارة الجسم و

).Marouf, 2012(أورد في:في اللیل المساء و

القلب مثال تختلف كنشاطأو فوق یومیةأن الوتیرة السریعةMarouf (2014)أوضحت 

عشرین نبضة في الدقیقة فترة الراحة من سبعین إلى مائة وأنھا تصل في ومن فرد آلخر، 

حیث أن تعداد النبضات القلبیة ترتفع خالل الیوم كما أنھا تتوقف على وتیرة یومیةالواحدة،

,Reinberg&Lagoguey(كل من دراسات أیضابرھنتلیصل أقصاه في المساء. كما 

الذكري) یتبع في القطب الشمالي (الھرمون) Testostéroneھرمون (إفرازات) أن 1978

حیث یفرز ھذا الھرمون بكمیة كبیرة في طیئة تقدر بعدة أیام أو عدة أشھروتیرة سنویة ب

.فصل الخریف

أن التي أثبتتدراساتإلى )Danel et Touitou, 2001(أشار،في نفس السیاقو

یتغیر حسب وتیرة یومیة مع ارتفاع ، (mélatonine sérique)في الدمنسبة المیالتونین

خالل ومستوى ضعیف) خالل اللیل Concentration plasmatiqueي (التركیز البالسم

Noyaux(نواة فوق تصالبيھي تحت مراقبة التيالیوم. ھذه الوتیرة
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suprachiasmatique و التي یومیةسیركوعدة توترات أیضاالحظیكما .بالضوء) یتأثر

بین ضغط الدم تصل أقصاھا ووتیرة عضلة القلبفبذلكوراحة-نشاطتعتمد على دورة 

. السادسة صباحاتصل أدناھا بین الساعة الرابعة ومنتصف اللیل والساعة السادسة مساءا و

یكون قویا عند الساعة الثالثة مساءا ف)sécrétion biliaire(بالنسبة إلفراز المرارة أما 

sécrétionالمعدة (سا) مثل إفراز 3عند الثالثة صباحا (وتصل أدناھاسا) 15(

gastrique(.تحت الیومیةأما فیما یخص التواترات)infradien (أن األیض الحظی

ربیع، الیكون قویا في الخریف وفبوتاسیوم الدم یتعلق بفیماالشتاء أماالقاعدي یكون في 

سا) 12ویكون إفراز البوتاسیوم والماء فیصل أقصاه بین الساعة الثامنة ومنتصف النھار (

سا) في شھر مارس20سا) والثامنة مساءا (16في شھر سبتمبر وبین الساعة الرابعة مساءا (
.)Wangermez, 1984أورد في: (

یرى و .البول یمثل دورة یومیةإفرازأن في ھذا اإلطار أیضا Wangermez)1984(و أشار 

)1983(Créponإلى أقصاھا خالل الیوم وأدناھا تصلساعة و 24تتغیر خالل كمیة البولأن

بین منتصف اللیل والرابعة صباحا. إن تركیب البول یتغیر أیضا حسب الساعة: المتعلقة 

كما تكون أن ھناك ،مرتفعة خالل الیوموالكلور تكونالصودیوم المغنیزیوم وبالبوتاسیوم،

إذن أن كل . یمكن القول ساعة أخرى تؤثر على مختلف وظائف الجسم24تواترات 

إفراز كذلك وقدرات خلیة الكبد وتركیب البول، وسواء بالنسبة لكمیةالوظائف الفیزیولوجیة 

غیرھا، كلھا وقدرات القصبات الھوائیة كمیة الدم الھرمون وحرارة الجسم وضغط الدم و

أدناه خالل الیوم.ط یصل أقصاه ووظائف فیزیولوجیة التي تمر بفترات أین یكون فیھا النشا

أثبتت الدراسات الطولیة أن التواترات البیولوجیة داخلیة یمكن ، في نفس السیاقو

، تناوب اللیل والنھار، مثال: الفصول)(عوامل تلعب دورا ضابطا طبیعیاتعدیلھا تحت تأثیر

حول أثر االنتقال في أواخر شھر مارس إلى (Lac & al, 1994)دراسـة قام بھا الو منھا 

على أطفال (Cortisole salivaire)ساعة الصیف بقیاس متغیر بیولوجي تمثل في كمیة 

.)Marouf, 2014أورد في (متمدرسین 
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لقد كانت التواترات البیولوجیة للطفل بشكل خاص موضوع الوتیرة البیولوجیة:-2

Hellbrüggeدراسة و بحث منذ السنوات الستین مثلما تعكسھا أعمال 

(Hellbrügge, 1960 ; Hellbrügge, Lange, Rutenfranz & Steher , 1964 ;

Hellbrügge, 1967 ; Hellbrügge, 1968) :أورد في)Guérin, Boulenguiez, DI

Costanzo, Guran & Reinberg, 1989)

التواترات البیولوجیةإلى أن في نفس اإلطار Ernwein, Keller & Wittersheim)1998(أشار

) 2007(یعتبر و.منذ وقت طویلاإلنسانالتي تتمیز بفترات مختلفة كانت معروفة عند و 

Reilly & Waterhouseالتواتریة من أھم میزات الوجود.

قد وصفت متغیرات تواتریة و خاصة یومیة في معظم أنھ Goichot)2001(ذكرت 

الوتیرة Montagner (2006)كما یعتبرو یزیولوجیة و المعاییر البیولوجیة.العملیات الف

( الوتیرة القلبیة، ي من خاللھ الوظیفة الفیزیولوجیةأوال بفترتھا یعني الوقت الذالبیولوجیة

یمكن اإلشارة مثال أنھ Bouati (1999)و أشار . الھرمون) یتجدد بشكل مماثلإفرازالتنفس و 

درجة ،النھارتعاقب اللیل و،التنفس،ات القلبنبض،إلى بعض ھذه الظواھر كضغط الدم

وتیرة ،سا) 4جوفھا اللیلي (عند سا) و17ة مع قمتھا اللیلیة (عند الحرارة الجسمی

) glandes surrénalesقشرة الغدة الكظریة (كورتیزول (ھرمون یفرز من طرفال

بظواھر تواتریة یسمى ما ریلتغأیضا تعاقب المواسم. كلھا وظائف فیزیولوجیة تتعرض و

كیفیة حدوثھا ا بعد بدراسة سبب ھذه التغیرات وانتباه الباحثین الذین قاموا فیموالتي ألفتت

ذلك لمساعدتھ على التكیف معھا حیث أن كل الكائنات الحیة وتأثیرھا على الكائن الحي و

في جسمھ كذلك. بالتغیرات التي تحدث في البیئة وتتأثر 

وإظھار الفتراتبدراسة التغیرات التواتریة للوظائف الفیزیولوجیة سمحت عدة بحوثو قد 

ور ھذه التواترات قد أدى ظھذه التغیرات التي تطرأ علیھا. والتي تتأثر فیھا ھذه الوظائف بھ

علمیة إلى ظھور میدان ودراستھا بطریقة دقیقة وضرورة تفسیرھا یولوجیة والب

كان 20بدایة القرن و19میدان حدیث حیث أن في القرن الكرونوبیولوجیة الذي یعتبر 

مقاومتھ للتغیر. وفي ھذا السیاق قامبإبراز اتساق البیئة الداخلیة ومھتمینالفیزیولوجیین
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Cannon أنھ ال یتغیر بل "التوازن" إلظھار ثبات المحیط و) بإدخال مفھوم1939(سنة

یبقى ثابتا.

على ضوء معطیات 1958سنة Schreiderإن مفھوم التوازن قد انتقده الكثیر مثل الباحث 

ھذا النموذج یعتبر أن الجسم آلیة منظمة . )L’année psychologique, 1960(أورد في: بیومتریة 

أن ھذا المفھوم أثبت مصداقیتھ منذى توازن البیئة الداخلیة. لكن رغمبالمحافظة علتسمح 

الدراسات التي أجریت في ھذا اإلطار من طرف الباحثین سنة إال أن البحوث و20أكثر من 

ه األخیر على شكل تذبذب یظھر ھذأثبتت أن البیئة الداخلیة لیست ثابتة بل دائمة التغیر حیث

) فإن الكرونوبیولوجیة بذلك Reinberg, 1971) و (Halberg,1967(حسب نظامي. و

أربعة مظاھر Reinbergفي ھذا اإلطار أبرز وتقترح وصف كمي للتواترات البیولوجیة.

المتمثلة في:اسیة للكرونوبیولوجیة وأس

* معظم التواترات البیولوجیة عندھا خاصیة داخلیة أي أنھا ذو طابع وراثي.

التغیرات التواتریة لبعض العوامل المحیطة بالبیئة قادرة على ممارسة تأثیر على * أن 

المدى ومتوسط المستوى.،المرحلة،التواترات البیولوجیة وتغیر المعاییر التي تمیزھا: المدة

من التغیرات ،* تغییر طریقة تزامن لفرد یتبع باضطرابات وتغیرات ھامة وطویلة نوعا ما

لھذا الفرد.الفیزیولوجیة 

یمكن تحلیل بمساعدة أدوات إحصائیة معاییر التواترات أنھ ) Halberg,1969(یرى* 

.)Bouati, 1999(أورد في: البیولوجیة

میدان الكرونوبیولوجیة أنGoldbeter (2010)یرىطبیعة التواترات البیولوجیة:-3

البنیة الوقتیة قوم على دراسة الذي ی60وبدایة السنوات 50سنوات في الظھر وتطور

إن الموضوع األساسي الذي تشكلھ الوتیرة البیولوجیة ھو معرفة تغیراتھا. للكائنات الحیة و

.جیة، ھل ھي ناتجة عن الجسم بذاتھ أو بالمزج مع تغیر دوري للبیئةرإذا كانت داخلیة أو خا

البیولوجیا و الطب قد تقبلوا إلى أنReinberg, Labrecque & Smolensky (1991)وضحأكما 
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منھا من یؤكدھذه الفرضیة لم لكن ساعة، 24فكرة أن الكائنات الحیة ال تتغیر على سلم 

فلقد اعترف الباحثون في Folkard)1994(حسب ف. خالل التجارب التي أنجزت

لداخلیة الكرونوبیولوجیة منذ فترة طویلة أن قیاس التواترات الیومیة ال تعكس فقط الرقابة ا

البعضإلىHaffen (2006)و أشار .عن طریق الساعة الداخلیة  للجسم و لكن أیضا الخارجیة

أن التواترات البیولوجیة تتحكم بھا ساعة داخلیة، لكن قد تؤثر بھا عوامل البیئة وااعتبرالذین 

.التي تزامنھ على مرحلة مختلفة عن الساعة الداخلیة

& Kolbأشار Whishaw (2001) معظم الدراسات التي أقیمت في إطار تبیان طبیعة أن

أن ھذه األخیرة داخلیة ولیست خارجیة. و قد أقیمت عدة بینت ،رات البیولوجیةالتوات

التي تتمثل في یقظة و-التي أقیمت حول دورة نومدراسات لتبیان ذلك، یمكن اإلشارة للدراسة

ل زمني یعني في بیئة ال توجد فیھا أي مؤشر حول وضع أفراد متطوعین في وضعیة عز

أیضاأقیمت1960الوقت (اللیل و النھار) و الظروف تكون فیھا مستقرة (ثابتة). و في نھایة 

حیث قام ھذا األخیر بالبقاء في كھف مظلم عدة Michel Siffreعدة دراسات من طرف 

غرفة باردة بشكل ارة في الدرجة الحرنسبة الرطوبة مرتفعة بشكل دائم وأشھر متتالیة أین 

و ال یوجد أي مؤشر زمني یدلھ على ما یوجد في الخارج. أثناء ھذا الوقت جمع موحد

Siffre حول نومھ وعلى متغیرات فیزیولوجیة أخرى.معلومات

رغم أن التواترات البیولوجیة داخلیة أنھ& Sirois-Labrecque (2003)Labrecqueیرى

ن التجارب التي أنجزت إال أنھا تعدل في الوقت من طرف البیئة، في الحقیقة حتى و لو أ

ي غیاب المعالم الزمنیة في الكھوف و المخابر بشكل خاص تشیر إلى أن حول العزل ف

ساعة. 24تختلف عن تظھر أیضا أن فترتھا یة تبقى مستقرة في تلك البیئة،التواترات الیوم

.ھا حرة في التعبیر عن فترتھا الداخلیةنأي أأن التواترات حرةیمكن القولإذن 

بعزل 1970في  Zuiliو Siffreو Fraisseو Oleronقام الباحثون ،في نفس السیاق

متر تحت األرض بدون أي 70یوم و ذلك على 174سنة لمدة 24یبلغ من العمرراشد

دورة فإن ساعة 24قد الحظوا أن في غیاب تعاقب الضوء و الظالم لمدة ومؤشرات و قتیة،

) إن األفراد عندما ال یكون لدیھم أي (Wever, 1982وحسب سا. 24.8تقاربیقظة- نوم
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اللیل والنھار فكل المتغیرات تقریبا تستمر فيمعلومة وقتیة متعلقة بتعاقب معرفة أو أي 

ھذه الدراسة أیضا و أشار إلى .)Testu, 2000(أورد في: ساعة 24التغیر مع فترة تتجاوز 

ذه مدى أھمیة ھبینواحیث Zuiliو Oléron, Fraisse, Siffreأمثال آخرونباحثون 

ھؤالء الباحثین لھذه التجارب سمحتفس بشكل كبیر فقد التجارب حیث أثرت بحوث علم الن

& Fraisse, Siffre(أورد في: إجراء سلسة من البحوث في Zuili, 1970Oléron,(.

Arnaud)أوضحفي نفس السیاق،و فـي تتمثل خاصةوظیفـة الضابـط أن(1987 ,

، ساعة) وضبط الزمن البیولوجي أیضا24ضبـط التواترات الیومیـة (أي على مدة تقدر بـ 

فھو ال یحدد التواترات البیولوجیة فقط، بل یمكن من الحفاظ على الترابط المنطقي للبنیة 

" ونھایتھ أو بدایة Lالوقتیة أو الزمنیة.  ثم تصل إشـارة الضابـط لبدایـة النھـار (الفجر) "

. كما تفسر"إلى الجسم (الزمن البیولوجي، الساعة البیولوجیة) في وقت معین لكي Dاللیل " 

تتغیر مدة النھار واللیل بانقالب فصل الشتاء إلى انقالب فصل الصیف، ھذا ما یسمح لبعض 

النباتات والحیوانات باستعمـال زمنـھا البیولوجي (الساعة البیولوجیة) لقیاس مدة النھار 

واللیل أي لمعرفة أوقات السنة، ولبرمجة عملیة التكاثر في مسار الزمن. 

البیولوجي الیومي لتحدید فترة زمنیة في السنة یدفع كل فصیلة من استعمال الزمنإن 

ذائیة ذلك لتوفر الشروط المناخیة والغوفي فصل الربیع. الثدییات والطیور أن تلد صغارھا

أن رغمأن الزمن البیولوجي یختلف من فصیلة الثدییات إلى فصیلة أخرى كماالمالئمة. 

یف مع الظروف المحیطیة أن ھذا التكیثبتو،السنةران یحدث في فترة دقیقة من االقت

على اتزان الكائنات الحیة، أو الزمنضابطا. ومـن ھنـا یعمـل الوقـت یلعب دوراالمحیط 

معروف، أورد في (المرضبینت التجارب العلمیة أن عـدم ضبـط التـواترات یدل على حیث 

2008(.

& Carrière d’Encausse, Cumesأثبت كل من Rouant-Parola (2011) أن في نفس السیاق

أن بعض العملیات الفیزیولوجیة تحدث حسب أوقات معینة في الیوم ببینتبعض الدراسات 

حیث كھرمون المیالتونین الذي یحدث وفق ساعات معینةاإلنسانالھرمونات عند إفرازمثل 

تعدیل وتیرة النوم علىیعملوأي عندما یحدث الظالمأن ھذا األخیر یفرز خاصة في اللیل 
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تقوم بضبطكإشارة بیولوجیة تقیس طول الیوم وأیضاعتبریكما ،للجسمساعة النوموإعطاء

الغدة الھرمون منومیة حسب تعاقب اللیل والنھار. ویفرز ھذاالتواترات البیولوجیة الی

السابعة و ثالثون الساعة إلى الساعة الثامنة مساءامن خالل اللیل)épiphyse(الصنوبریة

ھو العامل الذي یمنعھا صباحا مع قمة بین الساعة الثالثة والسادسة صباحا، والضوء دقیقة

ظھور ویتوقف عندالھرمون یتزامن مع حدوث اللیل ھذاإفرازمن التحرر أو النضج، فإذن 

.وفق ساعة داخلیةالضوء أي

INSERMتقریر أبرز بتنسیق ضمان تزامن وقتي داخليور ھذه األخیرة ھو أن د(2001)

ائیة حیویة، فیزیولوجیة وسلوكیة. إن التغیرات الیومیة (السیركویومیة) من عدة معاییر كیمی

ثم انخفاض تدریجي حتى الساعة الثامنةالكورتیزول یتمیز بقمة في بدایة الصباح عند إنتاج

ریع في الجزء ثم ارتفاع سالمساء، الفترة األدنى لإلفراز یكون عند منتصف اللیلي تقریبا

قمة مستقرة، للیلي للمیالتونین تكون منخفضة وبالعكس فإن التركیز االثاني من اللیل. و

اإلنتاج لھذا الھرمون یتمركز بذلك عند منتصف اللیل والمالمح الیومیة (السیركویومیة) 

قد ذكر و الكورتیزول والمیالتونین تمثل أفضل المؤشرات للوتیرة السیركویومیة.إلنتاج

)2001(Institut national de la santé et de la recherche médicale الوظیفة الثانیة للساعة أن

ة المرتبطة بتعاقب اللیل الداخلیة ھو السماح للجسم التكیف مع تغیرات التي تحدث في البیئ

المیالتونین ومیة للھرمونات مثل الكورتیزول وھذه الساعة تقوم بتنسیق التغیرات الیوالنھار؛

.و أیضا المعاییر الفیزیولوجیة كمعدل ضربات القلب و درجة الحرارة الجسمیة

تبیناستطاعت أن قد العدید من الدراسات التجریبیةأن) (Fraisse,1974أكد الباحث

وجود ساعة بیولوجیة أي میكانیزمات تنظیمیة تتمیز بمراقبة النشاطات، مع األخذ بعین 

أن البعض منھا (Didou-Manent, 1994)كما ذكر.االعتبار المدة الكائنة بین المراحل

تصدر من شبكة الخالیا العصبیة الموجودة في اللحاء حیث أنھل في بعض األحیان وظیفیة 

األبحاث إلى أنھ وككل رقیب بینت تلكشبكة األنزیمات عند النباتات. كما عند اإلنسان أومن 

أو زمن، فإن الزمن البیولوجي یجب أن یضم عیار الفترة وضبط الوقت (الساعات)، وقت

وھذا یعود إلى أن التدفق غیر المدرك للوقت یستجیب للجھاز العصبي بصـورة آنیة وفوریة 
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. وعلیھ فإن القدرات الموجودة في الجسمـاء األخـرى وبحساسیة كبیـرة مقارنـة باألعض

ھذا ما یعزز وتحدث في أي وقت وال بأیة طریقة لدماغ الطفل كقدرة التعلم، التذكر الالعالیة 

.)2008معروف، أورد في: (فكرة وجـود ساعـة بیولوجیة. 

الالباحثین بعضالدراسات التي أنجزت حول طبیعة التواترات البیولوجیةرغم كل

في ھذا (F.A.Brown, 1960)رىیحیثلھذه التواترات یعترفون بالطبیعة الداخلیة 

...) والجزرأن بعض التغیرات تنشأ من وتیرة البیئة (الحرارة، الضوء، الظالم، المد اإلطار

المجال المغناطیسي. وواألشعة الكونیة فیة أكثر خفیة مثل الضغط الجوي جغراوعن عوامل

یقترح أنھ فقط الكائنات الحیة مع أین بتحلیل مؤقت بدوره )F.M.Brown, 1982(كما قام 

تقوم برد فعل كوتیرة داخلیة لدوریة الخارجیة ومعدلة تستطیع االستجابة للمؤثرات اآلیات

عدة أعمال ) أن 2000سنة (Testuأوضح و قد عندما تكون المعلومات الخارجیة غائبة. 

استقرار المتغیرات الوقتیة في أنتسمح بالتفكیر أن التواترات البیولوجیة ھي داخلیة حیث 

(أورد صالح المیزة الداخلیة للتواترات غیاب المؤثرات الخارجیة للجسم یمثل البرھان األمثل ل

).Testu, 2000في: 

Deالحظو قد  Mairan المیموزاشجرةأن حركات أوراق)18(في القرن بدوره

) 19(، و في القرنلو كانت الشجرة موضوعة في كھف في غیاب ضوء النھارحتى وتستقر

بدوره أن الفترة العفویة لوتیرة األوراق في الظالم الثابت لیس De Candolleالباحث بین

خاصة عند أیضا عند معظم أنواع الحیوانات وساعة، ھذه المالحظة أكدت )24(في الحقیقة 

).Bouati, 1999(أورد في: نساناإل

) أن الفئران التي تخضع لنظام غذائي دائم Aschoff, 1954(برھنفي نفس السیاق، و

) 24(الظالم یظھرون وتیرة نشاط حیوي دوري ذو استقرار مرتفع من فترة نوعا ما أقل من 

)، Aschoff, 1960ساعة. تجارب مماثلة لھذه األخیرة أنجزت عند الطیور (

) أین التغیرات الخارجیة محذوفة و تشیر إلى rongeurs()Halberg, 1960(القوارض

حفاظ النشاط التواتري. إن ثبات التواترات في وسط ثابت یالحظ أیضا في فترات طویلة. 

Reinbergأشار إلى أن دوام التواترات الیومیة قد أبرزت عند الحیوانات من ) (1982 ,

لقد و). (Mayersbach, 1963و من طرف 1970في AssenmacherوBenoitطرف 
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أن البط الذكري الذي یوضع في ظروف ثابتة الضوء یشھد وتیرة سنویة للنشاط الحظوا

أن عزل لعدة والثاني بعدیوم، 365لفترة مستقرة لكن مختلفة بـ )testiculaireالخصوي (

سنوات متتالیة فئران بیضاء في ظروف ثابتة الحظ استمراریة (ثبات) التواترات السنویة 

للنشاط األنزیمي.

أین األفراد )libre cours"  أو حرة (، البحوث التي تسمى "خارج الوقتاإلنسانأما عند 

Halbergیتواجدون منعزلین في كھف أو مغارة ( &coll, 1965 ; Aschoff, 1967 ;

G.Oleron, Fraisse, Siffre, Zuili, 1970(.أن التواترات وقد بین ھؤالء الباحثین

في التجارب التي أنجزت أیضاكما سمجتالبیولوجیة تستمر في غیاب العوامل البیئیة. 

عن التي لوحظت في الوسط فترات الوتیرة البیولوجیةفي اختالف تبیان وجود وسط ثابت 

28و 22فترتھا ما بین حرة" بالتواترات الالتواترات الیومیة المسماة "تظھر الطبیعي. 

و بین بالنسبة لتكوین معطى و تتغیر بین األنواع ، استقرار ملحوظ عند نفس الفرد ساعة

.).Testu, 2000أورد في: (األفراد من نفس النوع

): نبضات القلب، ultradienكثیر من التواترات فوق الیومیة (اإلنسانعند بالفعل

معروفة و تعتبر مستقلة وطبیعیة التنفس، ضغط الدم...) من أجل ذكر فقط التواترات ال

أن مقارنة التواترات الیومیة إلى ) (Reinberg, 1982أشارموجودة عند الوالدة. و

(توأم غیر حقیقي) تسمح ثنائي الزیجوت(توأم حقیقي) ثم توأم وحیدي الزیجوتلتوأمین

أما الثاني )circadienالطابع الوراثي لنشاط الوتیرة: األول عندھم تواترات یومیة (بتبیان

عندھم تواترات مختلفة قلیال. 

في -2ھي داخلیة، - 1یمكن القول بصفة عامة حول طبیعة و أصل التواترات البیولوجیة: 

ھي تنتمي إلى التراث الوراثي. - 3یة تستمر مع تغیر فترتھم، غیاب إشارات أو معلومات وقت
).Testu, 2000(أورد في: 
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Reinberg, Guérin & Boulenguiez)1994(حسب :خصائص الوتیرة البیولوجیة-4

)، السعة، Acrophaseالوتیرة البیولوجیة تتمیز بـأربعة معاییر: المدة، المدة القصوى (

": Mالمستوى المتوسط المطابق للوتیرة"  

املة للتغیر التواتري مثل مدة الدورة الكتINSERM)2001(تقریرحسب”T”:المدة* 

تقریبا circadienمدتھا التواترات سمیت بالسیركادیة (من الالتیني و بناءا علىالمدروس،

ساعة) وتعتبر من اكثر التواترات 4±24ساعة (24كانت مدتھا ھي تقریبا إذایوم) 

) ینطبق على nycthéméraleأن مفھوم یومي(المدروسة عند االنسان. یجب اإلشارة ھنا 

ساعة بالتحدید، إذن ھو مفھوم مستعمل فقط للتغیرات التي مدتھا ھي 24وتیرة التي مدتھا 

) قد وجدت circadienne. تواترات أخرى ذو تردد مختلف عن الیومیة (ساعة تقریبا24

) ultradienالتواترات فوق الیومیة (السریعة) (توجدالمتمثلة مثال واإلنسانعند 

)ultra=au-delàتقدر من ساعة، و24یظھر أكثر من دورة في ھي وتیرة الذي ترددھا ) و

تحت الیومیة (البطیئة) أخرى تدعىتواتراتساعة. كما توجد 20الثواني إلى أالف

)infradienالتواترات السنویة أكثر، و ساعة وسنة أو28التي تقدر ما بین ) وھي

)circannuelشھرا12ھي الوتیرة التي تقدر بـ ) و.

الذي یمر بین حالتین متشابھتین. مثال بما أنھ یمر في البعد Crépon)1983(حسب تتمثل المدة 

الوتیرة البیولوجیة لضغط الدم ساعة بین القمم األقصى المتتالیة لضغط الدم، مدة 24تقریبا 

.ساعة تقریبا24ھو 

تمركز قمة أنھاINSERM)2001(تقریرذكر في:)O) "acrophaseالقصوى "المدة*

عملیة (جیبیة مثال) مستعملة من أجل تقریب الوتیرة. من أجل وتیرة یومیة المدة القصوى 

من أجل وتیرة سنویة المدة القصوى تمثل ساعة و24لى مستوى سلم تتمثل في ساعة القمة ع

الشھر في السنة. ھذا التمركز لمختلف التواترات المذكورة ھنا معطاة مع حدودھا من وبالیوم 

) acrophaseتتمثل المدة القصوى (Crépon)1983(و حسب . ٪95بـ إحصائيأجل ضمان 

اإلشارة مثال إلى المدة ھنا یمكنعلى مستوى الزمن لفترة معتبرة، وفي تحدید قمة التغیر 
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للتغیر الیومي إلفراز الھرمون القشري الذي یتمركز بالنسبة للشخص الذي عنده القصوى 

مرتفع.اإلفرازالذي یكون فیھ سا الوقت10و7نشاط نھاري ما بین 

التي سعة الوتیرة INSERM)2001(تقریرذكر فيكما": A)"Amplitude* السـعة (

ھو نصف االختالف بین قمة وجوف عملیة مدروسة. تتحدد فتتمثل في نصف التغیر الكامل، 

>p(٪95وتیرة ما عندما تكون سعتھا مختلفة عن صفر مع ضمان احصائي بـ  0.05 .(

تتمثل Crépon)1983(حسبفالسعة یمكن أن تعبر عنھا بقیمة خامة أو بنسبة لمستوى الوتیرة.

فترة معطاة.دنى والقصوى لتغیرات الوتیرة علىفي الفرق بین القیم األ

تتمثل في مستوى القیم المتحصل علیھا، إذا ":M" المستوى المتوسط المطابق للوتیرة* 

فإن °37و °36.6كانت درجة حرارة جسم الشخص تتغیر یومیا بین الدرجة األدنى بـ 

.°36.8مستوى المتوسط عنده ھو 

التواترات تلتقي في كل Goldbeter)2009(أشارالبیولوجیة:تصنیف التواترات -5

تصنف التواترات و.مستویات البنیة البیولوجیة مع فترة تذھب من الثانیة إلى السنة

: Lancry & al)1988(حسبمنھایمكن تمییزترددھا (القیمة العكسیة للمدة) البیولوجیة حسب 

Rythmes de)المرتفعة التردد التواترات- haute fréquence)مدتھا أقل حیث تقدر

ائي للدماغ، التواترات القلبیة والتنفسیة. المخطط الكھربدقیقة كتذبذبات30من 

تھاتقدر مدحیث :) Rythmes de moyenne fréquence(متوسطة الترددالتواترات-

:و تنقسم بدورھا إلى ثالثة أنواعستون ساعةإلى نصف ساعةبین ما 

وتقدر مدتھا ما بین ): Rythmes Ultradienتواترات فوق الیومیة أو السریعة (- 

مختلف مراحل النوم، یمكن ذكر ). أكثر من تردد الیومساعة (تردد نصف ساعة إلى عشرین 

ھناكCrépon)1983(حسب و المخطط الكھربائي للدماغ. كذلك بعض تغیرات تذبذبات و
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تردد النبضات القلبیة أو الدورات النفسیة ھي أمثلة أخرى للتواترات ذو مثلتواترات أخرى

.مرتفع

Lancry)1988(حسب مدتھا حیث تقدر )Rythmes circadiensالتواترات الیومیة (-

&alساعة) و ھي األكثر دراسة، و یمكن ذكر 28ساعة إلى 20ساعة تقریبا (ما بین 24بـ

یقظة عند اإلنسان الراشد، دورة الحرارة المركزیة، - تواترات عدیدة منھا: وتیرة نوم

ھذه بدورھا أن Delvolvé (2010)وقد أبرزت .التصنیف الدموي ومختلف الوظائف األیضیة

الجسم تعبر عن تغیر یومي ثابت و مستقر مثل من تویات مسھناكالتواترات تبین أن 

أن Kwiatkowski & Levi (2003)كما أضاف كلاإلفرازات الھرومونیة للتواترات السلوكیة. 

لتجارب التي أنجزت لتبیان المیزة الداخلیة لتواترات ظھر نتیجة لقد مفھوم الوتیرة الیومیة 

ساعة.24

Rythmesالیومیة (التواترات البطیئة أو تحت - infradiens( حیث تقدر  مدتھا ما بین

من الوتیرة الیومیة) مثلما ھو الحال لبعض قلن ساعة (تردد أثمانیة وعشرین وستی

التي تقل مدتھا كل التواترات شارة إلى أن بعض الباحثین یصنفون  اإلیمكنو الفطریات.

، بالتواترات المرتفعة الترددتدعىالتيإلى بالتواترات السریعة باإلضافة عشرین ساعةعن

و كذامن ثمانیة وعشرین ساعة تكون مدتھا أكثرالتواترات التي و بالتواترات البطیئة كل

.الترددمنخفضةالالتواترات بتسمىالتي

حیث تقدر مدتھا(Rythmes de basse fréquence)التواترات المنخفضة التردد-

تكاثر تقریبا) كالسیركأسبوعیة (سبعة أیامذكر التواترات ستین ساعة و یمكن أكثر من

(تقریبا أربعة (Rythmes circadiseptiens)بعض الفطریات و التواترات السیركدیسبیة

البیات خالل مدةساعات) لبعض Marmotteاستیقاظ المرموط (تقریبا) كعشر یوما

) Rythmes circamensuel. والتواترات السیركشھریة ((Hibernation)الشتوي 

نسبة إلى الدورة القمریة بمدة تقدر التواترات القمریةب(ثالثین یوما تقریبا) و تسمى أیضا 

و التواترات اإلناثعشرین یوما أیضا كالدورة الودقیة (الحیضیة) عند بثمانیة و

) (سنة تقریبا) كالبیات الشتوي و ھجرة األصناف Rythmes circannuelsالسیركسنویة (



البیولوجیةالوتیرةوالكرونوبیولوجیةمیدان:األولالقسمالفصل الثاني: أدبیات الموضوع      

49

) Rythmes pluriannuelsتعددة السنة (مأخیرا ھناك التواترات الة أو التكاثر. والحیوانی

) الذي یزھر فقط كل خمسة عشرة سنة مھما كانت Bambousكبعض أنواع الخیرزان (

المنطقة الجغرافیة المزروع فیھا.

تریة تحدث في أن التغیرات البیولوجیة التواالكائنات الحیة في تغیر مستمر وعلیھ فإن كلو

أن بعض حتى ثالثیة تواتریة، یعني ذلك عددة. إن بعض الظواھر ازدواجیة وفترات مت

حالة مثلالل ظھور ظاھرةتفرض نفسھا بالتأثیر المشترك من خالتواترات الزمنیة تطغى و

.)Lancry & al, 1988(أورد في: النوم

م وھي موضوع دارسة في علاألفرادسلوكاتإن تغیرات التواترات البیولوجیة:-6

البیولوجیة. كل تغییر في ھذه التواتراتالبیولوجي أي على حیث تعتمد على التنظیمالتربیة

سباب داخلیة (اضطرابات عصبیة) أو خارجیة (العمل بنظام ألالتواتریة، سواء كانت 

و من أجل المناوبة) و غالبا ما تكون لھا عواقب خطیرة على التوازن الفیزیولوجي للفرد.

فھم ھذه العالقة یكفي ذكر ظاھرة معروفة المتمثلة في االضطرابات المؤقتة الناجمة عن 

أن الرحالت التي من المعروف). transmédienالرحالت الجویة عبر منطقة زمنیة (

من المناطق الزمنیة تتبعھا عدم تزامن التواترات (خاصة أكثرأوتتضمن عبور خمسة 

).التواترات الیومیة

تغیر المرحلة تكون تقریبا بخمسة ساعات، ،نیویورك- رحلة باریسفي و بذلك فإن 

يساعة) ستكون متزامنة للوقت التي تكون فیھ تحت تأثیر مانح الزمن24التواترات الیومیة (

1971سنة Reinbergبین و قد ھنا الفرد سیتزامن مرة أخرى. و االجتماعي االیكولوجي، 

إذ من أجل نفس النشاط الفیزیولوجيآلخرأن المدة الضروریة إلعادة التزامن تتغیر من فرد 

تتغیر عند نفس الفرد من وظیفة فیزیولوجیة ألخرى ،بذلك یجب من یوم واحد إلى ثالثة أیام 

یة، ة المركزریقظة، سبعة أیام (أسبوع واحد) من أجل وتیرة الحرا-إلعادة تزامن وتیرة نوم

ثالثة أسابیع تقریبا بالنسبة لتواترات الغدة الصماء، و أن تتغیر أخیرا حسب وجھة الرحلة 

الجویة(ھي قصیرة بالنسبة لرحلة جویة من الشرق إلى الغرب مقارنة برحلة جویة التي 



البیولوجیةالوتیرةوالكرونوبیولوجیةمیدان:األولالقسمالفصل الثاني: أدبیات الموضوع      

50

المتمثل في تأثیر عدمأخریمكن اإلشارة ھنا أیضا إلى مثال تكون من الغرب إلى الشرق).

: كل أسبوع العامل یخضع بالدوریاتباألخص الذي یسمى لعمل بنظام المناوبة واالتساق ل

و على البنیة الیومیة للجسم بطریقة تدریجیة، لتغیر مرحلة ثمانیة ساعات التي تؤثر علیھ

).Lancry & al, 1988(أورد في: تؤدي إلى ظھور أمراضو

تتعدل و التي متمركزة في الدماغالتواترات البیولوجیة تتحكم بھا ساعة داخلیة إن 

لتكیف و بشكل خاص لتعاقب یومیا مع الظواھر الدوریة للبیئة وذلك بھدف السماح للجسم با

ومیة للھرمونات مثل و تنسق التغیرات الیضبطھذه الساعة الداخلیة تاللیل والنھار،

الحرارة ضربات القلب وزیولوجیة مثل تردد المیالتونین و لكن أیضا معاییر فیالكورتیزول و

ییر ایومیة لعدة معالتھدف إلى تزامن وقتي داخلي و ذلك بتنسیق التغیرات فھي الجسمیة. 

و وظیفتھا الثانیة ھو أن تسمح للجسم بالتكیف مع .ائیة حیویة، فیزیولوجیة و سلوكیةكیمی

ابط زمني قوي یعتبر ض،حیث أن ھذا األخیرالمرتبطة بتعاقب اللیل و النھارتغیرات البیئة

على أنھ "كل عامل 1979سنة Reinbergیعدل عدة نشاطات الكائنات الحیة. لقد عرفھ 

بیولوجیة"، ضابط الزمن إذن ھو التي تغیراتھ الدوریة یمكن أن تغیر فترة أو مرحلة وتیرة

بیئي أحیانا اجتماعي لكن دائما دوري یمكن أن یغیر فترة أو مرحلة دورة بیولوجیة.

الفرد في صحة سلیمة حیث جسمھ یعیش )Reinberg& Touitou, 1996(منیرى كل 

في تناسق مع بیئتھ یظھر تزامنا في تواتراتھ البیولوجیة، لكن اضطرابات التواترات 

البیولوجیة یمكن أن تظھر تحت ظروف تسمى بعدم التزامن

توقفوا ،في حالة تزامنكانوا سابقاو الذین إن التزامن ھو حالة أین یكون متغیرین تواتریین 

عالقات وقتیة مختلفة عن العالقات العادیة. وعدم یظھرونعن إظھار نفس عالقة التردد و 

ل األمثلة التي قدمناھا التزامن یمكن أن ینتج عن عدة أسباب التي یمكن أن تكون بیئیة مث

ن داخلیة حیث الرحالت عبر منطقة زمنیة أو العمل بنظام التناوب، ویمكن أن تكوعنسابقا 

.یمكن أن تظھر في الشیخوخة أو عدد من األمراض مثل االكتئاب أو السرطان

عدم التزامن یمكن أن یبین عبر إلى أن) Reinberg, Touitou &Restoin, 1985(أشار

) (الكورتیزول، المیالتونین، درجة الحرارة...)، rythmes marqueurs(التواترات الدالة 
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إذا ظھر عدم التزامن مانح الزمن سیكون في مرحلة متقدمة أو متأخرة نظرا للبنیة الوقتیة 

إن التواترات البیولوجیة یمكن ) Montagner, 2006و حسب (األصلیة للفرد المدروس. 

متزامن بفضل تواترات أمھ ، الرضیع یظھر أن تتأثر بعوامل أخرى مثل السن: الجنین

إضافةو السریعة والتي تصبح یومیة بالتطور عند أربعة سنوات، تواترات فوق الیومیة أ

.)Tameemi, 2011(أورد في: لذلك فإن مرحلة البلوغ تغیر التواترات البیولوجیة

الكرونوبیولوجیة في الخمسینات لقد ظھر میدانمیادین تطبیق الكرونوبیولوجیة: -7

,Halberg,Bünningبدایة الستینات و ذلك بفضل عدة باحثین في ھذا المجال أمثال و

Aschoff, Reinbergئن الحي قد اھتم ھذا المیدان في األساس في دراسة البنیة الوقتیة للكا. و

التواترات النفسیة والتواترات البیولوجیةو ذلك یعود إلى االرتباط الموجود بین وتغیراتھ، 

ھناك . أي بعبارة أخرى أو أداءات مھمةوقدرات االنتباهرات الدوریة للیقظة أي التغی

. إن تأكید وجود ھذه التغیرات الدوریة اإلنسانعند حظالتنفسیة التي تغیرات فیزیولوجیة و

بفضل دراسات ھذا المیدان ظھر و نتج عنھ عدة میادین مھمة في میدان الكرونوبیولوجیة 

:منھاوقد تطور كثیرا وتوسع إلى میادین أخرى ومیدان الكرونونفسیة أیضا 

میدان الكرونومرضیة إلى )2008معروف (أشارت .الكرونوبیولوجیة و الكرونومرضیة: 

)Chronopharmacologie( بأنھ علم دراسة التغیرات الدوریة لمؤشرات وأعراض

تلف التنظیم الزمني دراسة و كذلك رض لشخص معین أو لمجموعة من األشخاص ـالم

أن اضطرابات التنظیم الزمني  یمكن أن تكون سببابمعنىالمرتبط بالمسار المرضي، 

الكرونومرضیة تشیر إلى دراسة فReinberg (1957)حسب و .أو نتیجة للمسار المرضي

.للبنیة الوقتیة للجسمالموضوعیة لتغیرات المرضیة 

في أویجد نفسھ مریضا أكثر في ساعات وأیام اإلنسانأن ،أصبح من المعروف

,Poirel)) و (Ajuriaguerra, 1986فصول معینة أكثر من أخرى، وبذلك فحسب 

یسجلون عددا كبیرا من ) épileptiqueالصرع (داءي األشخاص المصابین بثلث(1982
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بات وكذلك خالل اللیل تحدث نوالثامنة صباحا،الساعة ولیالالثامنة الساعةینبالنوبات

الربو بطریقة حادة. 

نومرضیة ال تقوم فقط بالدراسة الموضوعیة للوقت أین الجسم ال إن الكروف،و في ھذا السیاق

قترح أیضا حسب فھو ی،ظھر فیھا ذلك المرض أو ذاكبتحدید األوقات التي ییقاوم أو 

(Reinberg, اكتشاف وتحلیل تلف البنیة الزمنیة والتي لھا عالقة بتلف البنیة (1982

.الدراسات المرتبطة بسرطان الثدي تبدو أنھا تذھب في ھذا اإلطاروالفضائیة

غیر المباشر لالنقسامبینت الدراسات التي أجریت على سرطان الثدي أن ھناك وتیرة یومیة 

لألنسجة اإلنسانیة وھي التي تختلف عند الثدي المصاب بالسرطان. كما أثبتت أن حرارة ذاك 

الثدي لھا وتیرة یومیة مضطربة ومرتفعة مقارنة بالثدي السلیم. لقد لعبت نتائج الدراسات 

اف اكتشفي أكثرالكرونومرضیة دورا كبیرا في تبیان وجود تلف زمني للسرطان، مما ساھم

). Testu, 2000أورد في (المرض

الظواھر المرضیة ال یمكن أن تفسر فقط بأخذ بعین بعضدوث أن حReinberg (1957)یرى

نوبة الربو مثل ،من التواترات الیومیة المركبةأي مجموعةاالعتبار البنیة الوقتیة للجسم 

ظھور بعض نفس الباحث أنأوضحكما .عن طریق عامل واحد فقطالتي ال تفسر اللیلیة 

بشكل خاص ) ومرتبطةbiopériodicitéدوریة (ناتجة عن تغیرات الحاالت المرضیة 

یتعلق األمر بتقدم المرحلة والتي أنحیث یمكن شكالالذي یأخذ عدة أبعدم التزامن الداخلي 

ھوس الحالةمع جدھا خاصة في الھوس االكتئابي أو حاالت االكتئاب التي تتعاقب ن

.آنذاك في حالة ھوسصبحالمریض في حالة االكتئاب من النوم سیمنعفمثال إذا،ياالنفعال

عدم استقرار من عدم التزامن المتمثل فيآخرشكل Pflugوصف و في ونفس السیاق،

ساعة یختلف 24تمركز قمة درجة الحرارة على مستوى سلم فإن المرحلة وفي ھذه الحالة 

A.Gorceixو A.Bicakova-Rocherكل منتوصلكما ثیرا من یوم آلخر. ك

نیكیة لالكتئاب الداخلي الشدید بین المؤشرات االكلیوجود عالقة إلى A.Reinbergو

.)ultradienاختفاء الوتیرة الیومیة لدرجة الحرارة لصالح وتیرة فوق الیومیة أو السریعة (و
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) عن التزامن، (Y.Touitou, 2001أوضحھیمكن اإلشارة إلى ما ،وفي ھذا السیاق

أن الجسم یتزامن لما یكون ھناك تالؤم بین التواترات البیولوجیة والمحیط. أما حیث یرى 

عدم تزامنھ فیعني أنھ ال توجد المالئمة ویمكن ذكر مثال الطیران بمنطقة زمنیة 

(Transmeridien) اعة حیث یالحظ عدم المالئمة بین الساعة الفضائیة والسمختلفة

الذي یتمیز ببعض (Désynchronisation)البیولوجیة، مما یؤدي إلى عدم التزامن 

األعراض كالتعب ومزاج سیئ ونوعیة نوم سیئة واضطرابات في الشھیة ویسمى بعدم 

التزامن الخارجي الذي لھ عالقة بالظواھر المحیطیة. أما عدم التزامن الداخلي فلیست لھ 

یصاب الفرد مثال بالسرطان عندماھو یالحظ عند الشیخوخة عالقة بالظواھر المحیطیة ف

كما أثبت أنھ یمكن معالجة ھذه االضطرابات كسرطان الثدي والمبیض عند النساء. 

للتواترات الیومیة التي لھا عالقة بعدم تزامن مھما كان نوعھا بتالؤم الساعة البیولوجیة أي 

جسم اإلنسان مع الساعة الفضائیة أي المحیط، وذلك بعرض الفرد المصاب إلى ضوء شدید 

تقدیم المیالتونینوـم المیالتـونین ) لـوكس وتقدی10000) إلى (2000الحـدة یتراوح ما بین (
.)Touitou, 2001(أورد في

میدان الكرونوصیدلة كعلم في بدایة السبعینات اعتبر: والكرونوصیدلیةلكرونوبیولوجیة . ا

) بعـد أن أكدھا الباحث 1814رغم ظھور فكرة تغییر تأثیر األدویة حسب وقت تقدیمھا سنة (

)Julien Joseph Vireyتأخر في االعتراف بھذا لنیل شھادة الطب. ویعود ال) في رسالتھ

التوازن الداخلي الذي ینفي وجود تغیرات مبدأ النظر في إعادةأھمھاعوامل عدة إلى المیدان

التنبؤ بتأثیر األدویة وبإجراء بحوث تجریبیة وإكلینیكیة أدت إلى تأویل بتسمحزمنیة 

وكذا غیاب البحث في ھذا المیدانالمسارات الزمنیة أي التواترات البیولوجیة، 

.)2008(أورد في: معروف، 

دراسة الذي یقترحالیوم یمكن التحدث عن میدان الكرونوصیدلیة أن Reinberg (1957)یرى

المعتبرة أو بعبارة أخرى ساعة المعالجة وذلك حسب تزامن نیة الوقتیة األدویة حسب البآثار

الحیویة الدوریة األدویة على بعض الظواھر آثاردراسة من جھة أخرى و ھذا الجسم. 

)biopériodiques(لمدة التي تحدث  في اوالبحث في ھذه الظروف عن التغیرات المحتملة

.والمرحلة والسعة ومستوى المتوسط
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& Barrat-Petit, Naulin-Ifi, Mahlerیرى كل من. الكرونوبیولوجیة و الكرونوعالجیة:

Milano (2005)الكرونوعالجیة تتمثل في تكیف عالج التواترات الیومیة بھدف تقلیصأن

مقاربة تعني أنھاالكرونوعالجیةأنReinberg)1957(و قد أوضح أیضاأو زیادة الفعالیة. 

الدواء عن طریق اختیار ساعة قد اتبعت بطریقة تسمح بزیادة فعالیة كرونوصیدلیة تجریبیة و

اآلثار) التي تعطى بكمیة مستمرة، فإن héparineتقدیمھا. وبذلك فإن بالنسبة للھیبارین (

بھذه الطریقة فإنھ قد یتعرض لعدة یعالجونتختلف حسب الساعة ومعظم المرضى الذین 

).thromboseأخطار مثل النزیف خالل اللیل أو جلطة في الصباح (

,Halberg & alعرفھا (،وفي ھذا السیاق ) على أنھا عالج یقدم حسب العوامل 1967

إن الكرونوبیولوجیة تسمح . )Reinberg, 2003أورد في (البیولوجیة الزمنیة خاصة التواترات 

من بین أھداف الكرونوعالجیة ھو استعادة ھذه البنیة الوقتیة و،بمعرفة البنیة الوقتیة لإلنسان

أو عدة معاییر معیارالالضطراب بسبب المرض. إن ھذا االضطراب یخص عندما تتعرض 

رة: مدتھا، سعتھا، تمركز القمة والجوف، ومتوسط المستوى للوتیرة أو حتى كل معاییر الوتی

وقت تقدیم الدواء وھذا یشیر إلى شيء مھم وھو أنھ نمط وھیئة المنحنى الذي یمثل التغیر.و

إن مفھوم الكرونوعالجیة بطریقة حیث تحترم فیھا البنیة الوقتیة للجسم. اختیارھایجب أن 

1971) قد استعمل ابتداء من chronothérapeutiqueالذي یعني تطبیق كرونوعالجیة (

وذلك بخصوص محاوالت إكلینیكیة مبنیة على أساس مقاربة فیزیوعالجیة. 

الكورتیزول بما في ذلك إفرازقشر الكظر مرتبط بنقصیمكن اإلشارة ھنا إلى أن نقص 

أنھ عن األمرعن عدم التزامن. یتعلق فقدانھا لتواتریتھا الیومیة مثالالھرمون القشري وإلى

استعادة التواترات الیومیة التابعة للقشر للھیدروكورتیزون سیتمطریق التقدیم الصباحي 

النخامي ) أو في نقص Addisonالكظریة عند المرضى الذین یعانون من مرض األدیسون (

ق الفم عند الساعة الثامنة لثلث ھذه األبحاث أن تقدیم الدواء عن طریبینت . ACTHإلفراز

خص یعاني من نقص القشرة الكظریة أو ربع الكمیة الیومیة الكافیة للھیدروكورتیزون لش

بالتحكم ، ھذه األخیرة تقوم خاصة یمیل إلى استعادة التغیرات الیومیة البالزمیة للھرمون

تم بذلك وبالكھرباء لعدة عملیات أنزیمیة للكبد وغیر ذلك.واإلفرازبتواترات القوة العضلیة 
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استعادة التواترات أيالذي ھو ھدف الكرونوعالجیة على استعادة البنیة الوقتیة الحصول

العودة إلى الحالة العادیة للبنیة الوقتیةوالیومیة التي تعرضت لالضطراب بسبب المرض 
).Reinberg, 2003أورد في (

، (Alzheimer)أن عند المرضى المصابین بمرض (Onen&Onen, 2003)أشار 

نوم ذلك ما یستدعي تقدیم مؤثرات نفسیة مسكنة التي تتلف - یتم عالج اضطراب وتیرة یقظة

ة. فاقترح الباحثان مقاربة كرونوبیولوجیة عالجیة بنیة النوم وتزید من االضطرابات المعرفی

تتمثل في المعالجة بالضوء وتقدیم المیالتونین والتقلیص من الوقت المستغرق في الفراش 

)Reinberg, 2004حسب (یتبنى میدان الكرونوعالجیةكما والرفع من النشاطات الیومیة.

حیث بینت ھذه یخص وقت تقدیم العالجیدلة، فیما میدان الكرونوصإلیھاالنتائج التي توصل 

بینما ، فإن المعدة ال تستطیع تحملھدواء األسبیرین في الصباح تقدیماألخیرة أنھ لما یتم

ھمیقدعندما یتم تتحمل معدي أحسن، وفي المساء وبنفس الجرعة یالحظ ھمیقدتعندما یتم

-Cardio)العرقیة - القلبیة دث في الوقایة من أخطار الحواسیساھم ھذا الدواءفإن عند النوم 

vasculaires)النتائج التي توصلت كما بینت أیضاتأثیرات مضادة للتخثر.لدیھو ذلك ألنھ

مبرمجة لتحریر التقنیات الحدیثة عند تقدیم أقراص من األدویة في األوقات المالئمةإلیھا

).2008معروف، أورد في: ھضمي أو باستعمال مضخة مبرمجة لحقنة عن طریق وریدي (

ظھرت الكرونوتیكسیكولوجیة ابتداء من النتائج . الكرونوبیولوجیة والكرونوتیكسیكولوجیة:

,F.Halberg,E.Hausالتجریبیة المتحصل علیھا من طرف عدة باحثین أمثال 

L.Scheving مجموعة من الفئران: . ھؤالء الباحثین عملوا خاصة حولآخرونو شركاء

0600بـتزامن عن طریق الضوءسنة و12تربیة فطریة منذ والجنسنفس العمر والوزن و

، لمدة شھر على األقل قبل التجربة. لوكس0600إلى 1800لوكس و ظالم من 1800إلى 

قاموا بمعالجتھم في ساعات ثابتة كل أربع ساعات لمدة فأرا20إلى 10مجموعة متماثلة من 

بتة من عامل مضر مثال عامل فیزیائي (أشعة لكمیة ثاكل واحدعرضثم ساعة.48أو 24

x أو عامل كیمیائي (الذیفان الداخلي الجرثومي (endotoxine bacterienne و ابائین ،

ouabaïne(و أدویة مختلفة
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نفس كمیة مادة سامة تكون في بعض الساعات نفس الباحثین إلى أنأشار ،و في ھذا المنوال

ستعطي  ساعة12ساعة من قبل أو بعد 12إذا قدمت لكن من الحاالت ٪80ممیتة بنسبة 

البقاء على قید الحیاة أو موت الفرد إن. إذن یمكن القول ٪ للبقاء على قید الحیاة80فرصة 

یمكن أن یتوقف على الساعة التي یتعرض لھا الفرد لھذا العامل. 

عامل كرنونتكسكولوجیةإن ھدف ھذه الدراسات ھي من جھة، معرفة میكانیزمات 

والجھاز ، )E.Haus(ونخاع العظام)، J.Cambarیتعلق الكلى (فیما

من جھة أخرى فھي تھدف أیضا إلى وغیرھا من الدراسات، و)M.Smolensky(العصبي

معرفة الساعات المالئمة أو األفضل لفعالیة عامل أو مادة سامة فیما یتعلق باألدویة، عامل 

إن التجارب المنجزة على الحیوان تسمح بمعرفة ساعة التي یمكن غیرھا. ناعي وملوث ص

یمكن تبدیل الحیوان باإلنسان فیما یتعلق ھالتجربة أنبینت . أي عاملاإلنسانأن یحتمل فیھا 

وتزامن ) لكن باحترام میزة النھار واللیل للكائن Chronotoxitéالكرنوتیكسوكولوجیة (

.)Reinberg, 1957(أورد في: الفرد 

زة فـي میدان الكرونوبیولوجیـة تھـدف الدراسات المنج. الكرونوبیولوجیة و االرقونومیا: 

- المطبقـة فـي میدان االرقونومیـا إلى تحلیل تكیف اإلنسـان مـع تغیـرات دورة نشـاطو

حیث تـدرس تكیـف الفـرد مـع مختلـف المفروضـة مـن الصناعـة الحدیثـةاستراحـة 

ظـروف العمـل خـاصة مـراكز العمل التي یتـم فیھـا تنفیـذ العمل بشكل متواصل أو بفرق 

(مدة كل ربع وسرعة تناوب األرباع، انقطاع، وقت الراحة).«Travail Posté»متتالیة

,Reinberg, Kleitman, Aschoff, Halberg)و لقد بینت دراسات كل من 

Ruttenfranz)وجود تأثیر تنظیم العمل بشكل متواصل أو بفرق متتالیة« Travail

Posté على التـواترات البیولوجیـة عنـد مستویات عدیدة، حیث تتغیر المالئمة «

عند الفرد نفسھ تبعا للمدة ومن وظیفة إلى (Ajustement physiologique)الفیزیولوجیة 

فراد المنتمین إلى نفس المجموعة كما أن التناوب السریع ال أخرى. كما توجد فروق بین األ

.)Testu, 2000أورد في: (یؤثر على الجسم اإلنساني مقارنة بالتناوب األسبوعي 
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في إجراء الكرونوبیولوجیـة المطبقـة فـي میدان االرقونومیـاكما ساھمت المعطیات 

حول تطور وقت العمل (Vermeil)دراسات حول تنظیم أوقات العمل، من بینھا دراسة 

إلى ضرورة التوفیـق بیـن المعطیـات في دراستھعند الراشد والطفل. لقد توصل ھذا الباحث

كما بینت . (Vermeil, 1980)الفیزیولوجیـة والنفسیـة للطفل وتنظیم العمـل المدرسـي 

ل دفاعي أن اإلرھاق والتعب المدرسیین یعتبران ظاھرة عامة وعادیة ورد فعأیضا 

(Jaujou حجم كبیر من العمل المدرسي و أن ذلك یعود بشكل خاص إلى فرض، (1977 ,

(Levy, 1990)التـوزیع غـیر المنظـم للوقـت المدرسـي و كذلك إلى(Reinberg& al ,

وعدم احترام وتیرة الطفل خاصة منھا (Vermeil, 1980)عـدم التكیـف و (1979

;Hellbrügge,1979; Scherer,1980; Boyala&  al,1982)البیولوجیة 

Lafourcade,1983; Vermeil,1984,1985,1986; Bourroux& al,1991;

Wendelen, 1991،2008معروف، أورد في: (. )1998،  أحمد عبد العزیز وآخرون.(

نتكلم عن التواترات الیومیة من أجل اإلشارة لكل ظاھرةالتواترات الیومیة للطفل:-8

ساعة تقریبا، ومن بین التواترات 24فیزیولوجیة أو نفسیة تحدث بطریقة مماثلة لنفسھا كل 

یقظة.-األكثر دراسة من بین ھذه التواترات نجد وتیرة نوم

للتطور الكامل للطفل ولھذا من الضروري مھمإن احترام والمحافظة على النوم 

یقظة ال تمثل إال فرق -االنتباه للحاجات الحقیقیة لنوم الطفل. یمكن اإلشارة إلى أن تعاقب نوم

خالل السنة األولى ثم السنة ل األسبوع األول ما بعد الوالدة،بین اللیل والنھار خالطفیف

األولى نستطیع تمییز تواتریة من تسعین دقیقة الثانیة فإن مدة النوم اللیلي ترتفع. في السنة

في السنة الثانیة "الفترة" األخیرة للنوم النھاري (القیلولة) تبدأ نوم الراشد،تقریبا التي تمیز 

سنوات 3إلى 2سا حیث في ھذا الوقت تنظم فیھ الروضة القیلولة ألطفال 12عادة عند 

فال البالغین من العمر سنتین حیث القیلولة ال بالمقارنة مع أقسام الروضة التي تستقبل األط

إلى د30و13الساعةتقترح إال ابتداء من الثانیة زواال بعد استقبال األطفال منأنیمكن 

المؤشرات األكثر وضوحا للنوم: الرغبة في النوم، التثاؤب أند (بما 45و 13الساعة 
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د عند الطفل في 30و12الساعةد و 30و 11الساعةالمتردد...) تظھر عادة بین

البالغ ، من المنطقي أن تقترح مدرسة الروضة حلول حتى یبدأ الطفل libres coursحریة

سنوات القیلولة في ھذه الساعة. 3إلى 2من العمر 

د إلى الساعة 30و 13اعة القیلولة تكون ما بین الس،سنوات4إلى2السن من ابتداء و 

ینامون بعد الظھر إذا أعطیت لھم منھم ٪90ثالث سنوات فإنو عندما یبلغ الطفل سا، 14

وفي ستة سنوات ،ي ھذا الوقتجزء كبیر منھم ینام فعندما یبلغون خمس سنواتالفرصة و

) 5-4تجدر اإلشارة إلى أن األطفال البالغین من العمر (. لكنینامون بعد الظھر فقط10٪

سنوات ال یستطیعون النوم و ذلك یعود إلى عدم توفر الظروف المالئمة في األقسام 

مستوى ) أنھ سواء عند الطفل أو الراشد فإن Michel, 1984أبرز (وأخیرا التحضیریة. 

الفترة بینما في نھایة ة المسائیةبدایة الفترمع انخفاض قدرات التركیز في ینخفضالیقظة

فترة نشاط ممیزة.تعتبرالمسائیة 

الفیزیولوجیة التي تحدث أثناء مرحلة النوم العمیق، بما في ذلك األحداثو نظرا ألھمیة 

ھو في النوم ات استعادة نوم القیلولة مثلماھرمون النوم الذي یلعب دورا ھاما في عملیإفراز

لمھم احترام والمحافظة على القیلولة على األقل عندما یظھرھا الطفل اللیلي. بذلك یظھر من ا

عفویا.  

في ثالثة اتجاھات:إیجادھاأنعدة إجراءات التي یمكن Montagnerالباحثاقترح

د 30و11مر إلى الساعة أن تبدأ على التاسعة وتستنفس الباحث* في اتجاه المدرسة: یقترح

یكون وقت الفراغ، الطفل بذلك )15(الساعةإلى)12(الساعةد. ومن30و12الساعةو

یمكنھ أن ینام إذا أراد أو اللعب أو القراءة إذا لم یرغب في النوم. وبذلك فإن التنویع لألطفال 

فترة النوم ھذه ضروریة لھم وبذلك نتجنب ظھور أنستحترم بدون أن نضر ما تعلمھ، بما 

وسیكون الطفل أكثر انتباھا لفترة العمل الممتدة منالشخصیة،رغبة في النوم واضطرابات ال

د حسب السن 30و)17(الساعةأو)17(د، الساعة 30و)16(إلى الساعة )15(الساعة

واقیت تذھب في االتجاه المعاكس مقارنة بالموقف المتبني من یجب مالحظة أن ھذه الم

.)15(الساعةیخرجون علىطرف معظم البلدان: أمریكا، ألمانیا أین األطفال 
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* في اتجاه العائلة: ألیس على كل الفئات االجتماعیة إدراك أھمیة النوم على أنھا فترة 

وعملیة استعادة والتفكیر في تواترات الحیاة والعمل.

یقظة حتى -وم* في اتجاه األطفال والمراھقین: أال یستطیع تحسیس الشباب بأھمیة وتیرة ن

).Michel, 1984(أورد في: یعرفون حاجاتھم للنوم 

ن التعاقب الدوري للنوم و الیقظة  بـ إلى أ)Montagner, 1991(أشار یقظة:-وتیرة نوم-09

ساعة تمیز كل حیاة الراشد بأكملھا، فھي من أبرز التواترات البیولوجیة إال أنھا تعتبر 24

.مثلھا مثل التواترات األخرى

غیر المتكیف یمكن ومھما كان ھا والتوزیع إن النوم حاجة أساسیة حیث انخفاض مدت

العمر أن تحدث اضطرابا في التوازن البیولوجي والنفسي كذلك عدم تزامن النشاط التواتري 

یقظة قد تؤثر بشكل سلبي على الفرد - عند األفراد. بعبارة أخرى إن اضطراب وتیرة نوم

) (O.Beboit, 1983رة في ھذا اإلطار إلى ما ذكر من طرف خاصة الطفل؛ یمكن اإلشا

سنوات) مع العلم أنھم 3حول أطفال الحضانة والذین یصلون إلى الحضانة في عمر الثالثة (

سا ثم إلى الحضانة. 6-5استیقظوا مرتین من قبل الراشد: حتى یقودھم عند الحاضنة أوال عند 

سا لیال: الطفل ینام بعد أكلھ ثم ینام في 11الساعة والعكس األم في عمل اللیل التي تعمل حتى

.)Testu, 2000(أورد في: مكان ثم نحضره عند منزلھ

یقظة تؤدي في نفس الوقت إلى تغیرات في حاالت الیقظة - إن تغیرات وتیرة نوم

) تلعب دورا كبیرا عند األطفال من أجل جمع somnolenceوالتنبھ والرغبة في النوم (

االنتباه ومعظم الكفاءات القاعدیة وفي نفس الوقت من أجل استدعاء بشكل جید قدراتھم في

قدراتھم الفكریة (الذھنیة) فإدراك وتوفر التلمیذ تتغیر من المدرسة االبتدائیة إلى الجامعة 
.)Montagner, 1996أورد في: (
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المتغیر الفیزیولوجي الوحید الذي یخضع یقظة لیس–تعاقب نوم أن Reinberg) 1980(یرى

لوتیرة دوریة حیث أن الكرونوبیولوجیة بینت لنا أنھ كل المتغیرات الفیزیولوجیة تتغیر بصفة 

دوریة یمكن التنبأ بھا و أن النشاط التواتري ھو خاصیة أساسیة للكائن الحي.

خالل النمو عند المولود تتكونھذه الوتیرة إلى أنBoujon & Quaireau)1997(أشار

فالنشاطات التواتریة للنوم تكون موجودة من قبل لكن ھناك عنصرین أساسین غیر متوفرین 

نھار) ونضج الجھاز -من أجل ظھور التواترات الیومیة والمتمثلة في ضابط الزمن (لیل

ساعات المولود الجدید وتیرة خاصة بھ لفترة تقارب أربعیملكالعصبي الذي لم ینضج بعد. 

سا) یستیقظ ویطلب الطعام الیومي بدون األخذ بعین االعتبار النھار واللیل وسریعا في 4(

األسابیع األولى من الحیاة یظھر تأثیر تعاقب اللیل والنھار، ابتداء من الشھر الخامس 

والنوم تتكونوالسادس الطفل یكون یقظا خاصة خالل الیوم. في السنة األولى الوتیرة الیومیة 

یدوم تقریبا مقسمة في اللیل وقیلولتین في السنة الثالثة، القیلولة بعد الظھر تھمل (تترك) وما 

إلى 12ساعات یقظة مقابل مرة 7أو 5سنوات تختفي كلیا فالطفل یبدل مرتین 6إلى 4بین 

ھي عبارة عن إعادة بناء داخلي للنوم. وابتداء من السن السادسة ھیئة نوم و ساعة. 13

10ل تقترب من ھیئة نوم الراشد وعند السن التاسعة األطفال یحتاجون إلى مدة نوم الطف

.ذه األرقام لیست إال متوسط النومساعات تقریبا مع العلم أن ھ

یقظة ھي من أھم التواترات والتي لھا عالقة -ن وتیرة نومأCrépon (1983)أوضح

من النوم لفترة طویلة ال یستطع العیش رمكبیرة بالتواترات الیومیة حیث أن الفرد الذي یح

ع البقاء بدون أكل لعدة أیام. إن النوم حاجة أساسیة لكل كائن حي ومن لمدة طویلة بینما یستط

المھم احترام المدة الكافیة للنوم وبالنسبة لإلنسان فنالحظ أن ھناك فروق فردیة من حیث مدة 

"الذین ینامون قلیال" ونجد كذلك "الذین النوم حیث ھناك عدة فئات "الذین ینامون كثیرا"،

ینامون مبكرا" و " الذین ینامون متأخرین". ویرتبط ھذا االختالف بشكل خاص بالوتیرة 

البیولوجیة الیومیة للحرارة الداخلیة حیث تبین أن األفراد الذین منحنى درجة حرارتھم تبدأ 

الل الیوم ینتمون إلى فوج "الذین في االرتفاع في نھایة اللیل وتصل أقصاھا في وقت مبكر خ

ینامون مبكرا" والذین درجة حرارتھم ھي دائما منخفضة في الصباح وال ترتفع إال في نھایة 
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لى فوج " الذین ینامون الصباح لتصل أقصاھا في نھایة فترة ما بعد الظھر ینتمون إ

.متأخرین"

واجد ھذه الفئاتھناك بعض الدراسات التي تشیر إلى سبب ت،و في نفس السیاق

أو بعبارة أخرى وجود اختالف في مدة النوم اللیلي عند األفراد و كذلك في مدة القیلولة.

طفل 107فالنتائج المتحصل علیھا مع Besançonفي 1982- 1981في دراسة أنجزت و 

566ف بـ أقسام مختلفة تشیر إلى أن متوسط مدة النوم اللیلي یختل8سنوات من 4إلى 3من 

5ساعة و12دقیقة (أي ما یقارب 750دقیقة) إلى 43ساعات و9دقیقة (أي ما یقارب 

دقیقة من طفل 131إلى 4دقائق) من طفل آلخر. أما متوسط مدة القیلولة التي تتغیر من 

10دقیقة (أي ما یقارب 649آلخر فإن متوسط مدة النوم الیومي (اللیل والقیلولة) تتغیر من 

لقد دقیقة) من طفل آلخر.48ساعة و13دقیقة (أي ما یقارب 809دقائق) إلى 8وساعات 

بین العدید من الباحثین في السنوات األخیرة أن ھناك من "ینام قلیال" وھناك "من ینام 

كثیرا"، وعدة دراسات أشارت إلى وجود عالقة بین مدة النوم اللیلي ومدة القیلولة. 

أن وجود ھذه الفئات المختلفة من حیث مدة النوم أخرى وقد أشارت عدة دراسات 

اللیلي راجع إلى عدة عوامل مختلفة إما وراثیة أو نفسیة أو اجتماعیة. فمثال األفراد الذین 

ینتمون إلى عائلة ثریة ینامون قلیال ویستمعون للطفل ویوفرون الظروف المالئمة للنوم 

"الذین ینامون كثیرا" في عائالت متواضعة الھادئ وغیر المنقطع. وفي نفس الوقت ھناك 

حیث أن الطفل جیج وأفراد كثیرون في غرفة واحدةوالتي تسكن منازل أین یوجد فیھا ض

یكون من الذین ینامون كثیرا. وقد أثبتت عدة دراسات أن العوامل العائلیة تلعب دورا ھاما 

مثل خرى تتدخل بشكل أكبركون الطفل ینام قلیال أو كثیرا وحتى ولو كانت ھناك عوامل أ

مثلما أشارت إلیھ دراسة أجریت عند أطفال أقسام الحضانة في العوامل الوراثیة والنفسیة.

الریف (ضواحي المدینة) أین العمل یكون بنظام التناوب المتكرر حیث عدد كبیر من 

. )deux huit(العمل بالدوریات یسمىبما األمھات تعمل

قوي بین وتیرة الحیاة لدى الوالدین حیث أن الالتفاعل تجدر اإلشارة إلى،نوالمو في نفس ال

مرتین من أجل قیادتھم و یستیقظون یصلون إلى الحضانة في سن الثالثة عندمااألطفال 
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سا ثم إلى الحضانة وبالعكس فاألم التي تعمل في المساء تعمل 6- 5الساعة ما بینللمربیة في

مكان ما ثم الطفل في ھذه الحالة ینام بعد عشاءه وینام في سا مساءا ف11حتى الساعة 

یقظة عند الطفل تتأثر بشكل كبیر بضابط -حظ ھنا أن وتیرة نومیحضرونھ إلى منزلھ. یال

.)Montagner, 1991(أورد في: الزمن المرتبط بالعائلة التي تفرض وتیرتھم على الطفل

لفرد قد یؤثر علیھ من شتى النواحي سواء إن عدم احترام المدة الكافیة من النوم عند ا

من الناحیة الفیزیولوجیة أو النفسیة أو حتى من حیث السلوك، من الضروري احترام مدة 

الكرونوبیولوجیة في دراستھم لفیزیولوجیة میدانالنوم وكما ھو معروف وبینھ الباحثین في

دقیقة 90دورات خالل اللیل و تدوم كل واحدة منھا 6إلى 4یمر من ،إن ھذا األخیر.النوم

یزھا حسب المخطط الكھربائي للدماغیتم تمیو كل دورة تتكون من عدة مراحل و التي 

ثر بشكل خاص على الفرد حیث ھذه الدراسات فإن كل مرحلة من مراحل النوم تؤلاستناداو 

) الذي یساعد في استعادة التعب sommeil lentبطيء (أخذ بعین االعتبار النوم الیمكن 

النوم المتناقض التي تسمى أیضا بمرحلة األحالم فھي تؤثر ھناكالجسمي و من ناحیة أخرى 

و كذلك على الذاكرة أي مدى االحتفاظ حیث أن الحرمان من النوم المتناقض التعب الفكري

احترام والحفاظ على النوم یمثل ضرورة قد یسبب صعوبات في التركیز. یمكن القول إذن أن

أساسیة من أجل تطور جید للطفل ولھذا من المھم االنتباه للحاجات الحقیقیة للنوم عند الطفل
).Montagner, 1991(أورد في: 

غیر التي تنتج عن الحرمان من النوم أو نوعیة اآلثارمن بین ھأنDelormas(2005)و قد ذكر 

مثل االنتباه اضطرابات مزاجیة، اضطرابات الذاكرة واضطرابات فكریةجیدة من النوم: 

.وتغیرات سلوكیة

(Billard &Dauvilliers, 2004)

-الیومیة یقظة

-
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نوم بصفة إرادیة بالمقارنة مع مانحي الوقت كالعاملین -یقظة

»Travail Posté«« Jet lag»  ،

-مرضي لوتیرة یقظةما الثانیة تتمثل في تخلص أ

-(Hypernycthéméral)-

.نادرة

ؤثر على النتائج أن مدة ونوعیة النوم اللیلي ت;Rosler, 1967)(Poulizac ,1979كال مـن 

.)2008معروف، أورد في: (المدرسیة

ما أشارت إلیھ بعض الدراسات حول أنھ یمكن ذكرOnen & Onen (2003)یرى كل منو

یقظة عند الكبار في السن و الذین یعانون مثال من مرض -اضطراب وتیرة نوم

)Alzheimer الذي یمكن أن یكون لھ عالقة بخلل وظیفي على عدة مستویات: انخفاض (

ضابط الزمن الخارجي، فقدان النشاط العقلي و الجسمي...إدراكعدد أو 

:یقظة عند الطفل-مراحل اكتساب وتیرة نوم-10

خالل السنوات األولى من الحیاة بنیة النوم عند الطفل تدریجیا حتى تصل بین تتغیر 

شھرا إلى دورات من خمسة مراحل التي تمیز نوم الراشد أي أن بنیتھ ستشبھ بنیة 18سنة و

المراحل التي یمر بھا الطفل خالل عملیة اكتساب وتیرة Montagnerنوم الراشد. وقد قسم 

ل وھي:یقظة إلى خمسة مراح- نوم

سنة أن 40بینت الدراسات التي أنجزت منذ المرحلة األولى (في السنوات األولى): - أ

من عمر سیقظة خالل الیوم، أنھا تستقر ما بین الشھر الثالث و الشھر الخام-وتیرة نوم

ساعة یحدث نوم متواصل المتمثل في النوم اللیلي و الذي یدوم 24الطفل. ھذا یدل أن في 

(أي ستة ساعات تقریبا)، مدتھا مستقر من یوم آلخر، و نفس الشيء أیضا لساعة دقیقة 400
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النوم التي تسبقھ و ساعة الیقظة التي تلیھ. إن متابعة بعض األطفال یوم بعد یوم سمح بكشف 

یقطة والمتمثلة فیما یلي:- ثالث مراحل أو محاور لوتیرة نوم

-67

التفاعلیة والمعرفیة خالل الیوم. قدراتھم اإلدراكیة،

ی

إمكانیاتھمبجمع في وضعیة الجلوس: یبقون جالسین 

نفس العمر. كما تسمح أیضا زیادة فترات النوم

.  والطقوس وتواترات األمھات تبقى منظمة وبنیویة

-

تتكون ذه المرحلة بطریقة ملحوظة عند معظم األطفال. ھ

قظة ترتفع من جدید بطریقة ملحوظة. وبذلك األطفال لدیھم وقت أكثر من أجل والی

اقدراتھم، و كل األولیاء و المربین یعرفون ذلك و من أجل ذلك یجب أن یكونو
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تتھدئیمكن ھذه المرحلة یبكي وال 

أمام شخص ال 

عندھم كذلك مھارات حركیة حیث یقومون

.یقظة-التفاعالت و العالقات و السلوكیات الغذائیة و إعادة تنظیم وتیرة نومو

ھرا: * المرحلة الثالثة ما بین ثالثة عشرة إلى خمسة ش

عدد فترات النوم 

 .

(Montagner)

واحدة في النھار ( أي قیلولة واحدة) وذلك على الساعة الثانیة عشرة زواال. أما عندما یستیقظ 

. تكون األولى على الس

طات یقظة-نوموتیرةھذا التطورمینظو بشكل جید.نشاطاتھ

مما یدفع األم إلى تعدیل وقتھافي نفس الوقت، تعاقبةالمالطفل

. خاصةالتفاعلیة

(Montagner)أشار 

.نھاریة مع نھایة السنة الثانیة من عمر الطفل



البیولوجیةالوتیرةوالكرونوبیولوجیةمیدان:األولالقسمالفصل الثاني: أدبیات الموضوع      

66

-ب
85أكثر من أن في الحضانات ما بین سنتین وثالث سنوات، 

حیث الحظ ھذا الباحث مؤشرات النومالنھار (قیلولة واحدة)

على الساعة الحادیة وثالثون دقیقة و

ثالث سنوات ونصف.وسنتین نفس الظواھر عند أطفال یبلغون من العمر

، و تستمر مؤشرات النوم في التمعظم األطفالدقیقة عند 

(تالحظ خاصة األطفال 

(القیلولة) ألطفال 

ضالت على وجود تعاقب مراحل النوم.للدماغ والوتیرة التنفسیة والنشاط الكھربائي للع

الذي یلعبھ النوم العمیق في النوم

من عمره بین سنتین وثالث سنوات من قیلولت

-وتیرتھم نوم

.آخرأیدي طفل 

أكدت نتائج الدراسة التي المرحلة الثالثة (ما بین ثالث سنوات و ستة سنوات):-ج

Koch, Soussignan, Montagner, 1984)قام بھا كل من   ; Soussignan, Koch,

Montagner, 1985) على مئة وسبعة طفال یبلغون من العمر بین سنتین و نصف إلى

أربع سنوات و نصف موزعین على ثمانیة أقسام لمدرسة الحضانة النتائج المتحصل علیھا 
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) مع أطفال ألمانیین بالغین من Hellbrügge&Rutenfranz, 1959,1957من طرف (

لولة تبقى مرتفعة طیلة السنة خاصة العمر بین ثالث إلى ستة سنوات. و قد تبین ان تردد القی

٪ من األطفال 65عندما تسمح الظروف بذلك (الھدوء، ظالم كاف...). كما تبین أیضا أن 

٪ في خمسة أقسام) ھذا التردد یكون بذلك مرتفعا خالل 80ینامون في بدایة المساء (أكثر من 

في )٪(80وأكثر من )٪(90,4( من سبتمبر إلى دیسمبر) قدرت النسبة بـ:الفصل األول 

) ، لینخفـض  ٪81,5الفصل الثالث (من شھر أفریل إلى شھر جوان) حیث بلغـت النسبـة 

). وھـكـذا ٪(79,4فـي الفصـل الثـاني (مـن جـانفي إلـى مـارس) حیـث قـدرت النسبـة بـ: 

یـةوالنـفسالصـعوبـات الفیـزیولوجـیـةتـأكـد أنـھ فـي شھـري فیـفـري ومـارس تشھد فیھا

.الفیزیولوجیـة عنـد األطفـال والراشـدیـن

وقد بینت الدراسات أن مدة النوم اللیلي تبقى نسبیا مھمة، بما أنھ حتى إن تغیرت من قسم 

آلخر وحسب األطفال فھي بمتوسط الحادیة عشرة إلى الساعة الحادیة عشرة وثالثون دقیقة 

وباإلضافة إلى القیلولة فإن المدة المتوسطة (تبلغ ثالثة عشرة ساعة عند بعض األطفال).

للنوم تبلغ بین اثني عشرة وأربعة عشرة ساعة خالل أربعة وعشرون ساعة. عندما تكون 

مدة النوم اللیلي أقل من المدة العادیة التي نالحظھا فإن مدة القیلولة الالحقة ترتفع والعكس 

ة الثانیة عشرة عند األطفال البالغین من یحدث أیضا. بینما تالحظ مؤشرات القیلولة في الساع

العمر بین سنتین إلى ثالث سنوات ونصف فإن عند البالغین من العمر ثالث سنوات ونصف 

إلى خمسة سنوات تالحظ ما بین الساعة الثانیة عشرة وثالثون دقیقة إلى الواحدة زواال أما 

نھا تالحظ عل الساعة الواحدة بالنسبة لألطفال البالغین من العمر خمسة إلى ستة سنوات فإ

من ذلك.زواال أو أكثر

(Montagner & al )-د

1992سنة (
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,Montagnerأورد في: (الفردیة بین األطفال 1996.(

أن ) 2008معروف (كما أبرزت 

.لكل قدراتھ وإمكانیاتھ

تنخفض مدة النوم اللیلي بطریقة المرحلة الخامسة (من االبتدائیة إلى الثانویة): -ھـ 

عشرة ساعات وعشرة دقائق تقریبا) وتنخفض (تقدر بـمستوى المتوسطتدریجیة عند تالمیذ 

الرابعة (ثالثون دقیقة بشدة بین الخامسة والسادسة (ثالثون دقیقة تقریبا) ومن الخامسة إلى 

).  ھذا االنخفاض الشدید لمدة النوم اللیلي مرتبط Montagner, 1992حسب تقریبا

بالتغیرات التي تظھر في النمو الفیزیولوجي والنفسي قبل المراھقة. إن االنتقال إلى مرحلة 

یة للنمو البلوغ ھي حقیقة قویة التي تسبب اضطرابا في النظام وتعید تنظیم الجوانب األساس

أو الحیاة المعرفیة والفكریة. سواء تعلق األمر بالتنظیم الفیزیولوجي، العاطفي، العالئقي

ھاما في االسترداد إلیھ سابقا النوم البطيء و النوم المتناقض یلعبان دورا كما تم اإلشارةو

النفسي و في توطید المكتسبات الفكریة. الفیزیولوجي و

خالل أیام األسبوع بالنسبة ألطفال تتغیرن مدة النوم اللیلي كما أشارت الدراسات إلى أ

سنوات). عندما یكون یوم 19،17،10،9االبتدائیة والمتوسط والثانویة (البالغین من العمر 

الثانویة فإن مدة النوم ترتفع خالل لیلة األربعاء یوم عطلة بالنسبة لتالمیذ المستوى االبتدائي و

المدة تقدر بعشرة ساعات و عشرة دقائق إلى عشرة ساعات و أربعین الثالثاء إلى األربعاء (

دقیقة) بینما تقدر لیلة السبت إلى األحد بعشرة ساعات و عشرة دقائق إلى احدي عشرة 

إلى الثالثاء و لیلة الجمعة إلى السبت (مدة االثنینساعة. ونالحظ أن مدة النوم تنخفض لیلة 

النوم تقدر بین ثمانیة ساعات و خمسین دقیقة إلى عشرة ساعات و عشرة دقائق). و قد الحظ 

الباحثون أیضا أنھ عندما یكون األربعاء یوم دراسة التالمیذ ال یستطیعون استدراك نقص 

ف كثیرا من یوم آلخر بین األحد نوم ال تختلالنوم المتراكم لیلة الثالثاء إلى األربعاء، فمدة ال
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السبت حیث تتراوح ما بین ثمانیة ساعات (بین سبعة ساعات و خمسین دقیقة إلى ثمانیة و

عات و ثالثون دقیقة).سا

التالمیذ وخاصة في الثانویة إلى األحد ھي الفترة التي یستدرك فیھالیلة السبت وقد لوحظ أن

معظم األیام المدرسیة تبدأ على أنساعات وخمسون دقیقة. بما مدة نومھم المقدرة بثمانیة

العمل الذي یجب إنجازه یؤدي إلى النوم في الثامنة وتدوم ستة ساعات وأن عبءالساعة

ساعة متأخرة وكثیر من تالمیذ الثانویة ال یستطیعون استدراك نقص نومھم في األسبوع 

یة ال تسمح بذلك. إذن من الضروري التفكیر وحتى في الشھر خاصة إذا كانت الظروف العائل

و لقد أوضح یقظة.- بشروط الحیاة المدرسیة العائلیة التي تسمح بتعدیل وتیرتھم نوم

Montagner) في ھذا اإلطار أن االضطرابات المستمرة یمكن أن تؤثر على ) 1996سنة

(أورد في: مدرسیةالجوانب األساسیة لحیاتھم الشخصیة وفي بنیتھم الفكریة ونتائجھم ال

Montagner, 1996(.

أن من المظاھر األساسیة التي تتمتع بھا كافة ) 1989كمال (أشار لنوم:للمحة تاریخیة-11

تثناء اختالفھا في مستوى النمو و التطور، ھي أنھا ال تمارس حالة دائمة الكائنات الحیة باس

من النشاط و الفعالیة في حیاتھا حیث أنھا تعیش فترات من النشاط و الھدوء و السكون عن 

أن ظاھرة النوم قد أثارت دھشة اإلنسان )2000(العیسوي أشار .بحالة النومیسمىالحركة وما 

حیرتھ و تأملھ في تفسیرھا و معرفة أسبابھا و اكتشاف غموضھا. و لقد ثارت أمنذ القدم و

وعي، و الرغبةقظة و الوعي و حالة النوم أو الالأراد البعض فھم الفرق بین حالة الی

و الفضول التي وجدت عندھم لمعرفة ظاھرة األحالم التي تحدث أثناء النوم.

فكل ،مكتسبةإلى أن النوم حاجة عضویة فطریة تشبع بسلوكات ) 2003الریماوي (و لقد أشار 

حاجاتھ من إشباعمن الضروري و یكتسب عادات نومھ فنسان یتعلم كیف و متى و أین ینامإ

ظاھرة النوم في حد ذاتھا تعتبر ) 2005فرج (النوم بالقدر الكافي و في الوقت المناسب. فحسب 

أن الجسم یعتمد في بناءه على في ھذا اإلطار ) 1998عباس (أحمد أوضحو ظاھرة صحیة.
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الطعام و الشراب اللذان یتغذى منھما، و لكن ھو كذلك یتغذى من النوم و ذلك یجعلھ 

ضروري لمدى الحیاة.

ھي ناتجة مھمة وضروریة في حیاة اإلنسان ووظیفةالنوم أن،Breil & al (2010)یرى

یقضي معظم أوقاتھ في النوم وھي ظاھرة تتسم فاإلنسانعن تعاقب النوم و الیقظة 

االستغناء عنھا. كما یمكنباالستمرار وتعتبر وظیفة دوریة تتجدد كل یوم تقریبا حیث ال 

.فیھایعیشیعتبر النوم من أھم المؤشرات و األكثر حساسیة لتوازن الرضیع في البیئة التي 

نقص النوم قد یؤثر على الحواس أنL’année psychologique (1961)مجلةذكرتقدو

و ھذا ما یؤكد ضرورة دراسة ظاھرة القشریة و على ظھور ظواھر خیالیة،التواترات و

النوم.

عند اإلنساناألیامو اللیاليینظم ھو الذيالنومأنVergnioux (2007)أبرزتكما 

Abrahamو لكن استنادا لما أتى بھ .بطریقة فوریة وبسیطة كذلك من فالكثیر(2007)

األشخاص ال یعرفون لماذا علیھم النوم: ھل من أجل أن تكون عنده الطاقة الضروریة للیوم 

التالي أي فقط واجب بیولوجي؟ أو ألنھ یحب النوم و االلتجاء إلیھ و تفضیلھا عن حالة 

تتوفر كثیر ال و معقدة ویصعب تفسیرھاظاھرة النومتعتبرFluchaire (1984)حسبالیقظة؟ 

و في القول نادرة جدا. یمكنإذ أن الدراسات المتعلقة بھا منعدمة أو من المعلومات حولھا،

أن الساعات التي كانت ذكرطبیب الذي على أقوال ستناداالو لتأكید ذلك یمكن ،ھذا السیاق

یة أما حول فیزیولوج،تخصص لدراسة ظاھرة األرق مثال كانت جد قلیلة (ساعتین فقط)

دقیقة و ذلك في السنوات األولى و كل ما یتعلق بعالج ھذه 15النوم فكانت تدرس فقط 

دقیقة فقط.15الظاھرة (النوم) كانت تدرس كذلك 

كل ما یرتبط بالنوم و اضطراباتھ ال ھأنإلى،Leger (2001)توصل،و في نفس االتجاه

أوضحكما.یدرس كثیرا في الطب بأوربا رغم معرفة األغلبیة بتطور أمراض النوم مؤخرا

Benoit (1980)ھو دلیل على نقص عدم التمییز مثال بین الرغبة في النوم و التعبأن

النوم ھو وسیلة الستعادة التعب لكن إنبالفعل عند اإلنسان حول النوم و أھمیتھ،المعلومات

على تغیر النشاط مقارنة بالنوم. أكثرالمفھومین لیس نفسھما و بعض حاالت التعب تعتمد 
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ال توجد كثیر من المعلومات حول النوم و ما  یعنیھ فعال، و یجب اإلشارة ھو ھذا یدل على أن

ائدة كبیرة و یجب التعرض لھا. قد مختلف المقاربات حول النوم مھمة جدا و لھا فأنھنا إلى 

) إلى نفس المشكلة حول مفھوم التعب الذي 1998سنة (Michel Billardأشار أیضا 

ألنھ یشعر ینام اإلنسانجابة عفویة: یرتبط بشكل كبیر بمفھوم النوم حیث البعض یذھب إلى إ

). Billard, 1998في:(أورد "االستردادلیلة نوم ما سمي بـ: "لیلة یكون أكثر تعباوبالتعب 

فتعب اآلخرونالباحثون أیضا ھذا ما اعتبره أن ،في نفس السیاقLavie (1998)أبرز

رغم انھ Egido (2009)أشار و. عضالت و أعصاب الھیكل العظمي ھو سبب رئیسي للنوم

أن التعب مفھوم معروف و حالة محددة للفرد إال أنھ یحدد غالبا بطریقة غیر دقیقة فكل واحد 

یفسره حسب وجھة نظره و قد عرفھ البعض على أنھ ناتج عن قیام الفرد بنشاط ما حیث 

أنھ Touitou, Mechkouri, Reinberg, Guérin & Boulenguiez (1994)ذكر تسوء حالتھ بعد ذلك. 

لراشد التعب المقدر نفسیا یستجیب لمیزات الوتیرة الیومیة الداخلیة، حیث تستقر الوتیرة عند ا

سنوات ویظھر كمستقل عن وقت النوم 10الیومیة للتعب الفیزیولوجي عند اإلناث ابتداء من 

رغم أن أنھKerkhofs & Mendlewice) 1987(یرى كل منو ساعات. 10المساوي أو یفوق 

ن الدراسة العلمیة بھذه الظاھرة الطبیعیة و الغریبة (النوم) یعود إلى وقت طویل إال أاالھتمام 

مراض النوم لم تبدأ إال في السنوات الخمسین، وھي حالیا في تطور.ألفیزیولوجیة الو

بدأت الدراسة الفیزیولوجیة لظاھرة النومأن )1989سنة (كمالأثبتبالفعل، فقد 

و تبیان موجات بطیئة 1929في Bergerبعد وضع الرسم الكھربائي للدماغ من طرف 

حیث قام بھ 1937لكن التسجیل للحركة الدماغیة أثناء النوم لم یتم إال عام خالل النوم،

50ت . و في نھایة السنوا)1989(أورد في: كمال، تماماتم نسیانھالشيء الذي Kloueالباحث 

نوم ذو موجات بطیئة و النوم المتناقض. ،من حاالت مختلفةالثدییات مكوناكتشف أن نوم 

ھذا االكتشاف سمح خاصة بفتح باب لدراسة المیكانیزمات العصبیة للنوم و تحدید وظیفتھ في 

بمالحظة عند الطفل أثناء Kleitmanو Aserinskyقام الباحثان 1953نفس الوقت. وفي 

KleitmanوDementو قد كان ذلك سبب تصنیف،القیلولة حركات سریعة للعیون

و مرحلة نوم مع حركات العیون. ) ألربعة مراحل من النوم بدون حركة العین1957(
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حركة الدماغیة بدراسات أخرى على الKleitmanو Dementقام الباحثان 1958في 

بمالحظة عند القط الذي انتزع منھ الجزء Jouvetقام 1959و في للقطط أثناء النوم.

األمامي للدماغ ظھور دوري لضعف العضالت لبعض الدقائق ثم یجد عند حیوان كامل ھذه 

أثناء ھذه الفترات تفعیل قشري مثل الذيالفترات لضعف العضالت أن الحیوانات تظھر 

.»لمتناقضالنوم ا« حیث یسجل أیضا حركات سریعة للعیون یسمیھ توجد في الیقظة

من قبل من طرف الباحث توصفحیثREMحركة بالحالة مع الذي سمي وتتطابق ھذه

Dement فأول وصف للنوم البطيء عند الحیوان و لكن أیضا عند اإلنسان. 1957في

سنوات ة حتى المتناقض أقیم حول اإلنسان و القط و قد كانت الدراسة للمیكانیزمات ممركزو

Billard(أورد في: الجرذان و الفئرانیت بعد ذلك دراسات حدیثة حولأجرحول القط ثم 1980

& Dauvilliers, 2012( . قد ذكروBillard (2007)تن ھذه التمییزات في النوم و مراحلھ أصبحأ

.كلھا ممكنة بفضل ھذه الدراسات التي قام بھا ھؤالء الباحثین

دلیل مصطلحات موحدة للتقنیات و قاعدة Kalesو Rechtschaffenنشر 1968في سنة 

).Billard, 2002(أورد في: اآلنتحلیل مراحل النوم عند اإلنسان و الذي یعتبر مرجع دائم لحد 

تطور تقنیات تسجیل الدماغ سمح باكتشاف مختلف أنLecendreux (2002)یرى

أشكال النوم و كذلك االضطرابات التي تحدث فقط أثناء حالة النوم مثل حال  توقف التنفس، 

فاآلثار التي تحدثھا ھذه االضطرابات على صحة اإلنسان و على نوعیة الحیاة و التي كانت 

و لقد م مثل حالة التي قد تكون خطیرة. نولحد اآلن مجھولة ھي التي دفعت إلى اعتبار حالة ال

Open our eyesھذه المبادرة سمیت ،الیوم العالمي للنوم2001مارس 21اعتبر تاریخ 

to sleep2001مارس 21ي كانت طبعتھا األولى في أي (افتحوا أعینكم على نومكم) و الت

األخصائیین في ھذا المیدان. مقابلةو قد سمحت 

أن النوم أساس الحیاة فھو ضروري سواء بصفة عامة Pergnier (2004)أوضحكما 

لإلنسان أو الحیوان فإذا حرم أي واحد منھم فذلك یؤثر علیھ و على حیاتھ و ھو أساسي من 

و قد ذكرو لھذا من الضروري دراسة ظاھرة النوم.ة،أجل البقاء في حالة یقظ
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Delormas عدیدة آثارلوحظ 1960أنھ منذ بدایة الدراسات العلمیة حول النوم في بدایة (2004)

لنقص النوم عند أفراد متطوعین خالل أسبوع أو أكثر.

عند معظم األشخاص و التي ھي نادرة عند أغلبیتھم نت المعطیات حول النوم و الیقظة تب

-19Hervé de Saintرن على أساس مالحظة النوم و ھو في حالة الیقظة و النوم. في الق

Denis وAlfred Maury قد طوروا ھذه المعارف و ذلك بالقیام بمالحظات حول نومھم

).Dauvillier, Billard, 2004(أورد في: الخاص 

تبیان الدور الھام الذي بسمحتقد الدراسات حول النومأن، Clarisse & al (2004)اعتبركما 

النفسي، و أن احترام مدة یلعبھ ھذا األخیر عند الطفل سواء على المستوى الفیزیولوجي أو 

نوعیتھ تسمح في النمو المنسجم و یساعد كذلك في تعلم التلمیذ و ذلك ما بینھ بعض النوم و

ة اإلنسانیة و في الطبیعإلى أنالبعضرفقد أشاPalix (2005)حسب .الباحثین في دراساتھم

وقت مبكر تعتمد على معظم التواترات البیولوجیة من أجل نموه و توازنھ العصبي، و النوم 

أنھ رغم أن المقارباتIsraël) 2005(یرىو .ھو جزء من ھذه التواترات األساسیة للحیاة

و المعطیات التي وضعت حول النوم ثریة و مھمة و كانت موضوع نقاش كبیر سواء على 

مستوى دقة الباحثین في ذلك و التطبیقات اإلكلینیكیة الطبیة و غیرھم، لكن ذلك ال یكفي 

بدون أفكار األولیاء حیث تعرفنا على ما یعیشھ الطفل و حول مشاكل النوم التي یعیشھا

مدى بینت عدة دراسات أنفي ھذا السیاقBillon-Descarpentries)1996(ذكر و.و سبب ذلك

للطفل و أیضا في النمو العاطفي یقظة -دور الممارسات التربویة في بنیة و تنظیم وتیرة نوم

إلى أھمیة النوم في التعلم حیث Rauch & al (2011)و قد أشار .االجتماعي و المعرفي للطفلو

العالقة بین النوم و الذاكرة حیث تأثیر األول على الثاني بصفة كلیة أو جزئیة.أشار إلى 

تعریفات النوم:-12

حالة فسیولوجیة یفتقد فیھا الفرد االستجابة الشعوریة للمثیر « فالنوم ھو ) 2004غانم (* حسب 

أي أنھا حالة یتوقف فیھا التفاعل الحسي الحركي مع البیئة المحیطة و یقل فیھما االنتباه إلى 

اء المخ. النوم یعني فسیولوجیا نوم قشرة لحو ،المنبھات الخارجیة
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وظیفة « النوم على أنھ الذي عرفكالباریدى تعریف إل)1998دبابنة و محفوظ (كما أشار *

حیویة یقوم بھا الكائن الحي لیبقي من حلول التعب فالتعب برأیھ ھو صمام األمان. 

ضروري ي وطبیعوعلى أنھ نشاط فیزیولوجي معقدالنوم Lecendreux (2002)* و عرف 

ن). للجسم و الدماغ من أجل استرجاع مستوى السیر األمثل (األحس

دقیقة 90من مراحل النوم تدوم إن كل مرحلةCrépon (1983)حسب : النوموظائف-13

عشرة دقائقاعة و أربعین دقیقة إلى ساعتین ودقیقة (تتمثل ما بین س100قد تصل إلى و

دقیقة من النوم 20دقیقة من النوم البطيء و 90) التي تتوزع ما بین لمعظم األفراد

نسبة دورة كل مرحلة تتغیر تدریجیا خالل انقضاء اللیل.المتناقض. لكن 

الجسمي (یقاوم التعب الجسمي). ھذالتعب استدراك ابطيء و النوم العمیق یسمح النوم الب-

النوع من النوم یسیطر على القسم األول من اللیل و یزید مع التمارین البدنیة حیث أن دوره 

ھذا ل الجسم یبدأ یومھ التالي بشكل جید. إن التعب الجسمي و ذلك بھدف جعالقضاءھو 

مثل أكبر نسبة للنوم و ذلك عندما یكون ھناك حاجة للتطور أو لتقویة الجسم النوع من النوم ی

النقاھة و غیرھا.–الحمل –شد الر–الطفولة مرحلة تظھر: في 

تكون مرتفعة خالل دورة النوم )hormone de croissance(إن إفراز ھرمون النمو

لمرحلة تحدث فیھا الذعر اللیلي . و خالل ھذه او خاصة في مرحلة النوم العمیقالبطيء

الكوابیس و السیر أثناء النوم.و

أما النوم المتناقض فھو عكس النوم البطيء حیث أن ھذه األخیر یؤثر أكثر على التعب -

نضج الجھاز و التعب الذھني علىفھو یؤثر،بینما النوم المتناقض ھو عكسھ،الجسمي 

العصبي و تقویة الذاكرة كذلك. كما أنھ یجب مالحظة أن األفراد الذین عندھم نقص من ھذا 

یمكن القول أن النوم عندھم صعوبات في التعلم بشكل خاص،النوع من النوم یكون 

خاص.المتناقض یلعب دورا ھاما على الذاكرة بشكل
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,Mathأشار  Kahn & Vignal (2008) في غیاب أي مرض المرور من حالة إلى حالة انھ

أخرى تعتمد من جھة على التواترات الیومیة الخاصة بكل واحد أو الرغبة الواعیة للمرور 

یلعب دورا ھاما في النمو الجیدأن النوم دوره Mareau (2005)یرىو.من الیقظة إلى النوم

.بشكل فعالمعارف جدیدةیقوم بإدخاللطفل، فبفضلھ ل

جب اعتبار النوم بانسجام مع الیقظة كمكون لدورة تواتریة أنھ یEspie (1994)أضافكما

ساعة التي تسمح للفرد أن یعمل بفعالیة على المستوى الجسمي والمعرفي 24عادیة 

یظھر والعاطفي وفي العالقات الشخصیة. ویظھر انسجام الوتیرة الیومیة واضحا أكثر عندما 

یقظة تجد نفسھا لیست في مرحلتھا. -عدم االنسجام وبذلك فإن دورة نوم

الجسم على استرداد التعب الجسمي. ومن ھذا الجانب یمكن اعتبار النوم النومیساعد-

كعملیة استرداد یسمح بتنشیط العضالت واألعضاء وتكوین طاقة كاملة للیوم الذي سیأتي 

وظیفة مھمة على مستویات أخرى حیث بینت الدراسات حول أیضایلعبفھوا بعد،فیم

اضطرابات اإلدراك والتفكیر. عنھ ینتج قدالحرمان الكامل للنوم 

و تنظیم عملیات توازن التواترات البیولوجیةیقوم بدور مھم فيالنومأن)1997(القذافي یرى-

إلى أن في ھذا السیاق أیضا ) 2006المیالدي (كما أوضح الجسم الحیویة و تجدید النشاط. 

التغذیة و نوعیة الطعام التي یتناولھا األطفال تلعب دورا في نوعیة النوم حیث أن عدم 

أن النوم إلى Adant (2011)بینما أشار اإلنسان قد بسبب اضطرابات النوم.تجانس الطعام مع

حان باستدراك جسمي و نفسي، حیث أن النوم العمیق و المتناقض یسمضروري لإلبداع

لإلبداع .النوم و القیلولة وسیلتاننوعیة واإلبداع یتغذى من االثنین إذن 

معظم الدراسات التي أجریت حول النوم عند Mantz, Muzet & Neiss (1997)أبرزت

المتمدرسین بشكل خاص أن النوم جد ضروري للفرد و خاصة عند الطفل و عندما یكون 

منتظما و الطفل أخذ المدة الكافیة في النوم فذلك یشیر إلى أن األولیاء و نظرا ألھمیة النوم 

شكل خاص، وذلك یسمح بتوفیر أصبحوا یعطون أھمیة لحاجات أطفالھم في النوم ب،ألطفالھم

الظروف المالئمة للتعلم المدرسي لألطفال.



البیولوجیةالوتیرةوالكرونوبیولوجیةمیدان:األولالقسمالفصل الثاني: أدبیات الموضوع      

76

أن النوم ضروري إلى Bauters, Amouyel, Ferrières & Durand-Zaleski (2001)وضح كل منأ

و كلما كان إلیھرم الفرد من النوم كلما زادت الحاجة حیث كلما ححترام نوعیتھ مھم جداو ا

الوقت الكافي من النوم من الصعب االحتفاظ بالیقظة. و لھذا من الضروري للفرد أخذ 

بشكل منتظم حیث أنھ یساعده في حیاتھ و یحافظ على صحتھ كذلك.احترامھو

أن النوم یقوم بوظیفة أساسیة لدى الفرد و ھي الوظیفة التجدیدیة، ) 2006الریماوي (یرى

في الحیاة و التعامل مع التي تسبب الضغوطعلى التعایش مع المواقف حیث أن النوم یساعد

البیئة بكفاءة بعد االستیقاظ.

استعادة و تجدید طاقة یتمومخالل النمن ) أن 2000أشار (الشربیني، ،وفي ھذا السیاق

نشاطھ عن طریق إفراز بعض المركبات الحیویة مثل ھرمون النمو الذي یساعد الجسم و

في مرحلة نوم حركة وین البروتین الالزم لبناء األنسجة في مرحلة النوم العمیق على تكو

الجھاز العین السریعة تحدث عملیات تعویض محددة إلعادة الطاقة و البناء في وظائف 

قلب و الدورة أثناء النوم كالبطریقة منتظمةظائف الحیویة تستمروالكثیر من الالعصبي، و

(أورد في: الدسوقي، حركة الجھاز الھضمي و نشاط العقل في صورة أحالم التنفس والدمویة و

2006(.

بینت              ة:تغیرات مدة النوم اللیلي خالل المراحل العمریة المختلف-14

Heraut (2008)وقت راحة ضروريالجانب البیولوجي من حیث یعتبرن النوم حاجة أساسیةأ

حیث أن المدة لفروق الفردیةاب بسبالنوم عند األفراد لیست نفسھا للدماغ. كما یرى أن مدة

أضافو التي یحتاج لھا الطفل الصغیر والراشد لیست نفسھا وحتى بین نفس الفئة العمریة.

Jouvet (2000) نوم اإلنسان ال یحدث بطریقة موحدة أو مماثلة.في ھذا اإلطار أن

النوم لعدة تغیرات من الوالدة إلى الرشد و خاصة في بنیة Peyrefitte (2002)تتعرض حسب

السنوات األولى من الحیاة، حیث كلما تقدم الفرد في العمر كلما تغیرت مدة النوم و كلما 

مدة النوم تختلف أنSenninger (2012)كما أشارقبل أن تصل لھیئة بنیة الراشد. ،ضتانخف

و یضیف كل من. ألمراض المحتملة أیضاتبعا للعمر و البلد و العادات الثقافیة و ا
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Atkinson & Davenne (2007) من أھم التواترات الیومیة عند االنسان (نومیعتبرالنومأن -

سواء في الجانب الجید یقظة) والضروریة حیث أن ھذه العملیة تساھم بشكل كبیر في النوم 

Créponالتي ذكرھا الباحث ھذا ما ستوضحھ المعطیات التالیةوالفیزیولوجي أو النفسي

حول تغیرات مدة النوم:

مدة الضروریة للنوم عند األطفال ابتداء من الوالدة. وقد قام مختصین تنخفض ال

بتقدیم أرقام التي تمثل مدة النوم حسب العمر بأخذ بعین االعتبار S.N.Iاجتمعوا في مؤتمر 

لألطفال الصغار:متوسط مدة النوم بالنسبة للفئات العمریة المختلفة 

15من فینام في السنة األولى أما ساعة24ساعة إلى 17تقریبا بعد الوالدة ینام الرضیع-

ساعة 12ما بین عمر الحضانة الذي ھو سنوات5و3ما ینام في السنةساعة. بین16إلى 

إلى 11فینامسنوات 9إلى 6و عندما یبلغ الطفللیلیة.منھاساعة11ساعات إلى 10حیث

.ساعات9حیث ینام فقط سنوات 10ثم تنخفض عند ساعة.13

األرقام متوسط مدة النوم ولیس لھا عالقة مع المدة الطبیعیة لمدة النوم عند الفرد تعتبر ھذه

.حیث نستطیع أن نجد اختالفات بین األطفال من نفس العمر

المذكورین من قبل ) Agnew, Wenn, 1971) و ((Hartman, 1970قام الباحث 

٪ 14و٪10بین ساعات و ھناك6٪ من األفراد ینامون أقل من 5) أن Fluchaireالباحث (

ساعات. ومن 9إلى 6٪ الذین یتمركزون ما بین 80وأكثر من ساعات9ینامون أكثر من 

ساعات ولكن ھذه المدة ال یمكن تطبیقھا 8خالل ھذه النسب حددت متوسط مدة النوم تقریبا 

ى كل األفراد بسبب وجود فروق فردیة من حیث الحاجة للنوم حیث أن ھناك من ینام قلیال عل

).Crépon, 1983(أورد في: و من ینام كثیرا 

فھناك من یحتاج فترة قلیلة آلخرن مدة النوم عامة مختلفة من فرد أLafaurie (2002)بین

كل واحد لھ احتیاجاتھ الخاصة .ھناك من یحتاج فترة طویلة، أفراد مسائیین و صباحیینو

في ھذا Testu & Fontaine)2001(و أشار .األمر ذاتھ بالنسبة لمدة النوم عند كل شخصو

یكونون في المساء، حیث أن األطفال اآلخریناإلطار أن الصباحیین یكون أفضل و 
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ت المسائیین یستیقظون بشكل سيء في الصباح و یتحصلون على نتائج سیئة في الساعا

األولى خالل الیوم المدرسي بینما األطفال الصباحیین یكونون منتبھین أكثر و ینجحون أكثر.

ن النوم الكافي و المریح مھم إلى أ)1999شعبان و تیم (یشیر كل مناضطرابات النوم: -15

الذي یبلغ من الصعوبات التي یعاني منھا الطفلأنولناحیة البدنیة و النفسیة للطفل،من ا

سنوات طبیعیة ولكنھا تنعكس على نموھم و ھي مؤشر مبكر لالضطراب 5–2العمر

االنفعالي عندھم.  

أن الحرمان من النوم مرتبط بتغیر العملیات Nguyen-Michel & al (2010)كل منأوضحو قد 

یمكن أن تؤدي لوزن ة و فقدان الحالة العامفتغیر االمعرفیة عند اإلنسان و أیضا عند الفأر، 

قد النومالحرمان منأن Tribolett & Shahidi (2005)في ھذا اإلطار یرى كل من وللموت. 

من جھة خالل اللیللیلي عند الفرد و عدم تنظیمھمدة النوم الفي انخفاض أیضا یسبب 

النشاطات الفیزیولوجیة أي على Spiegel, Leproult & Van Cauter (2003)حسب أیضا وسیؤثر 

لـاستناداعند الطفلكما ترتبط صعوبات النوم. الفرد من جھة أخرىصحةعلى 

Challamel (2005)یقظة، لكن تعكس أیضا تطور -بشكل خاص بنضج واستقرار وتیرة نومو

ضطرابات بدوره أن اPicard (2008)بینكما و.تھ مع أولیاءهوعالقنفسي وعاطفي للطفل 

(األرق، تؤثر علیھ من جمیع الجوانبقدشكال مختلفة والتيعدة ألھاالنوم عند الطفل

& Challamel, Francoكل منو أضاف. النوم)ءالكوابیس، المشي أثناء النوم، التكلم أثنا

Hardy تصل عند األطفال الصغار ھذه الصعوبات مترددة حیثنأ،في ھذا المنوال(2009)

إلى ٪ 15منسنة، و12إلى 6عند األطفال البالغین من العمر ٪ 10و ٪ 30إلى ٪ 20من

.المراھقینلدى٪ 20

ھو عبارة عن عدم و و نقص النوم یترجم بصعوبات النوماألرق أنإلى) 2002الزغبي (أشار 

أو النومالقدرة في الحصول على النوم الكافي وصعوبة البدء في النوم أو عدم الراحة أثناء 

كما أضاف نفس الباحث أن األرق باالستیقاظ المبكر في الصباحأو، صعوبة االستمرار فیھ

یظھر على شكل إجھاد خالل النھار ویصاحب اضطرابھ عدة عرض نفسيعبارة عن 
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) 2006وملمان (و قد بین اضطراب الوجدان والذاكرة والتركیز.شكاوى غیر محددة ومن بینھا

حالة نادرة عند األطفال خاصة المراھقین حیث برھنت دراسة في دراسة أن األرق لیست

یعانون من ٪37یعانون من اضطرابات حادة في النوم و ٪12على تالمیذ الثانویة أن 

ذكرت كماسنة یشتكون من أرق مزمن. 30إلى 15اضطرابات نوم خفیفة و عند الكبار 

.البقاء نائماالنوم كذلكاتصعوبمن أیضا ) 1998منسي (

معظم األفراد أن األرق ھو من أكثر االضطرابات شیوعا حیث أن )2007غانم (و یرى

فمثال مع تقدم العمر. یأتي ارتفاع مشكلة األرق منھ حسب الدراسات التي برھنت أن یعانون 

بینما كبار السن من صعوبة ،یعانون من صعوبة النوم في البدایةالذینأن الصغارھناك

الضغوطات أن) 2005الزغبي (كما وجد مواصلة النوم ومن االستیقاظ المبكر في الصباح. 

بینمامصدر حدوث األرق. أیضا النفسیة والتوتر واإلرھاق الجسدي واالكتئاب قد تكون 

من مشكلة یعانونأغلب األطفال المتمدرسینأن إلى في ھذا اإلطار Gottlieb (1998)توصل

األرق بشكل كبیر وھذا یظھر على شكل صعوبة في النوم أو حدوث استیقاظ مبكر عند 

األطفال، فالذي یعاني من األرق ال ینام المدة الكافیة وفي ھذا السن مشكلة األرق تعود بشكل 

ضطراب النوم المرتبط إن اVan Reeth (2001)حسب .خاص للخوف والقلق بشكل كبیر

یومیة ال تظھر بالضرورة عن طریق شذوذ في نوعیة أو بنیة النوم لكن عن باضطرابات 

طریق عدم القدرة على النوم أو البقاء یقظا في الوقت المرغوب فیھ. 

اضطرابات النوم المرتبطة أنLafaurie (2002)أوضحت،و على نفس المنوال

تأخر المرحلة التي تالحظ ة مثل أعراض یبمظاھر القلق تتوافق مع اضطرابات یومیة حقیق

غالبا عند األطفال الصغار الذین ال یستطیعون النوم قبل الثانیة أو الثالثة صباحا و یستیقظون 

متأخرین، و أعراض تأخر المرحلة التي تتمیز بالحاجة كبیرة للنوم الباكر في المساء

.و باالستیقاظ الصباحي المبكر

مرتبطة أحد االضطرابات الشائعة المنالمشي أثناء النومأن إلى ) 2008بطرس (أشار كما

٪ منھم حدثت لھم نوبة واحدة على األقل 30إلى ٪ 10حیث أنبالنوم وخاصة عند األطفال

من االضطرابات تختفي في سلبیة. ھذا النوعأثارمتكررة ذات ٪ لدیھم نوبات 5إلى ٪1و
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تجدد و یالذكور واإلناث بشكل متماثل.وھو موجود عند15سن المراھقة والسیما في السن 

خالل الثلث األول من اللیل في مرحلة النوم العمیق حیث یصحو جزئیا ویقوم ببعض 

.التصرفات

الكوابیس: ھي عبارة عن أحالم مروعة یتبعھا استیقاظ كامل للطفل و غالبا ما تحدث في -

النصف الثاني من اللیل حیث تشتد ھذه األحالم، و بعد انتھاء الكابوس یستیقظ الطفل من 

في الكابوس. ویجد الطفل بعد ذلك رآهنومھ و ھو یبكي حیث یكون خائفا و مرعوبا مما 

مرة أخرى.ابوس ألنھ یخاف من أن یراهللنوم عند تذكره للكالصعوبة في الرجوع

في كل األعمار ویكون ظھوره واضحا في الطفولة وقد ) 2005الزغبي (حسب الكوابیس تظھر 

٪ من األطفال یعانون من مشاكل متعلقة بالكوابیس وھي أكثر 15إلى ٪ 7سجل حوالي 

و تزداد حینما یتعرض شرة من العمرالعمقارنة بالذكور وتكثر قبل سن ااإلناثشیوعا عند 

و أشار .الفرد لحاالت من القلق واالكتئاب أو بسبب ظروف أسریة و اجتماعیة غیر مناسبة

ان الكوابیسGottlieb (1998)الحظ. مع تقدم الشخص في العمرتقل الكوابیس أن) 2007غانم (

خاصة إلى أسباب معروفة مثل تعودالذي یكون في سن الدراسة، وعند الطفلمترددة كثیرا

رؤیة مشاھد عنیفة في التلفاز. 

األطفال أین یحاولالعدید من الحاالت ناكأن ھ) 2005الزغبي (یرىمقاومة الذھاب للنوم: -

لذھاب للنوم و تزداد ھذه المقاومة نتیجة اھتمام الوالدین الزائد و القلق لھذه الحالة. المقاومة ل

للطفل على النوم نتیجة للقلق أو اإلثارة الزائدة أو الخوف عندما و تكون ھذه المقاومة

یصبحون وحدھم في حین یكونون في حاجة لألمان و الطمأنینة من طرف الوالدین.

إن اضطرابات النوم تؤثر بشكل كبیر على الطفل خاصة على صحتھ و كذلك على دراستھ، 

و تعود ھذه االضطرابات بشكل خاص إلى ما یلي:

ھناك بعض األمراض ،اإلصابة باألمراضنجد مثال) 2004(غانم حسب األسباب العضویة:-

اإلجھاد رة الجسم مما یؤدي إلى أرق النوم والتي تصیب الفرد كاأللم وارتفاع درجة حرا

الجسمي و الجوع
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م ت الداخلیة و االنفعاالت المؤلمة و عدعدم االستقرار و الصراعامثل األسباب النفسیة: -

أضافوالتوتر و الخوف من الظالم.) 1996حواشین و حواشین (ذكركماالشعور باألمن.

Louis & Govindama (2004) دورا ھاما خاصة بالنسبة للطفل و أیضایلعبآخر الذيعامل

عنده و ذلك یعود بشكل خاص إلى عدم النضج الفیزیولوجي للطفل مما یؤدي االنفصالھو 

بطبیعة الحال إلى حدوث اضطراب النوم عنده. 

الذي االنتقال إلى مكان جدید مثلمنھاالعدیدأنھ ھناك)2004غانم (برھنالظروف البیئیة:-

متعودین على مكان ماقد یسبب اضطراب في نوم الفرد حیث أن ھناك البعض الذي ھم 

نفس وضحكما أالتوافق مع الظروف الجدیدة. صعوبة في التكیف و و یجدون بعد االنتقال 

اضطراب في النوم عند الفرد ( مكبرات الصوت بدورهیسببالذي وجود الضوضاء الباحث

الظروف . أي بعبارة أخرى من الضروري توفر )أي وجود ضجیج في البیئة التي یعیش فیھا

المالئمة لحدوث نوم جید و خاصة بالنسبة للطفل الذي یحتاج إلى نوعیة جیدة للنوم و مدة 

كافیة من أجل نمو جید.

إلى حدوث اضطراب في نوم Crépon (1983)حسب تؤدي عدة أسباب األسباب االجتماعیة:-

ال الطفل ومنھا األسباب االجتماعیة. إن الطفل غالبا ما یكون ضحیة لشروط الحیاة التي 

تفرض مختلفة،حاجاتفمثال في عائلة واحدة من أعمار و ل بمتابعة نظام خاصتسمح للطف

كما ھو الحال أیضا لألطفال الذین .لمختلف األسباب كتعب الوالدین. لنوم ساعات محددة ل

ینامون باكرا والذین علیھم النوم متأخرین واألطفال الذین ینھضون متأخرین وعلیھم 

االستیقاظ باكرا. 

عدم احترام التواترات البیولوجیة الطبیعیة إضافة إلى كل ھذه األسباب ھناك أیضا 

مقارنة بالمدة الالزمة للطفل. وقد قام لھذا النوم، فعدم احترامھا یؤدي إلى نقص مدة النوم 

) في ھذا السیاق Gratiot-Alphandéry, Pousseur, Normand, 1963الباحثون(

٪من 44بدراسة على عشرة ألف تلمیذ من التعلیم الثانوي العام و التقني حیث أظھرت أن 

ا العدد یرتفع بعد التالمیذ الذین سألو اشتكوا من نقص النوم ابتداء من قسم السنة السادسة وھذ

٪ في األقسام النھائیة. في بعض األحیان األشخاص الذین لم ینامو المدة 70ذلك لیصل إلى 
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الكافیة یقومون باستدراك ذلك ولفترة طویلة وھذا عادة ما یحصل في آخر أیام األسبوع. 

في: (أورد ساعة 24ساعة یجب أن تحترم على 24الوتیرة التي لھا وبذلك یمكن القول أن

Crépon, 1983.(

من خالل ما تم التعرض علیھ في ھذا القسم من معطیات یمكن القول أن خالصة: 

میدان الكرونوبیولوجیة قد تطور عبر الزمن و قد سمح بدراسة و فھم طبیعة الوتیرة 

البیولوجیة والتغیرات التي تحدث على المستوى الفیزیولوجي للكائن الحي مثل النوم، الذي 

م حیث یسمح باستعادة النشاط و تدارك التعب النفسي و الجسمي الذي یتعرض لھ یعتبر مھ

الفرد خالل الیوم و األسبوع. و لقد أثبتت الدراسات التي تم التطرق لھا أنھ من الضروري 

احترام مدة النوم اللیلي لدى الفرد مع العلم أنھا لیست نفسھا عند كل األفراد حیث كلما تقدم 

فعدم احترامھا قد یسبب اضطرابات لدى الفرد سواء على المستوى تغیرتفي العمر كلما 

المعرفي أو الصحي . 
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القسم الثاني:

الكرونونفسیة و الوتیرة المدرسیة

أن میدان الكرونونفسیة لم یظھر Boujon & Quaireau (1997أوضح میدان الكرونونفسیة: -1

عفویا ولوحده بل عن طریق میدان آخر والذي یسمى "بالكرونوبیولوجیة". لقد سمحت 

األبحاث في ھذا المیدان بمعرفة أفضل للتواترات البیولوجیة للطفل، فقد بینت البعض منھا 

ألداءات الفكریة. أنھ لیس فقط العملیات الفیزیولوجیة ھي التي تشھد تغیرات دوریة بل أیضا ا

ما یلي: "السلوكات اإلنسانیة ال Fraisseوفي ھذا اإلطار أوضح الباحث في علم النفس 

یمكن أن تفسر فقط بالتواترات البیولوجیة (...) من الضروري دراسة التواترات السلوكیة 

لذاتھا، من أجل تمییز ھذه الدراسات، أقترح أن نستعمل كلمة الكرونونفسیة". كما یرى 

Tavris & Wade (1999) أن المقاربة البیولوجیة قد لعبت دورا ھاما في علم النفس. و قد ذكر

Bogaert & Delmarle (2006) أنھ منذ عدة سنوات قام عدة باحثین بدراسة الدورات التي تعدل

النشاطات البیولوجیة للكائن الحي، و استطاعوا في أول األمر التعرف على التواترات 

تدخل علم النفس في البیولوجیا من 1980یقظة. و ابتداء من –البیولوجیة مثل تعاقب نوم 

أجل محاولة تفسیر التغیرات التي تحدث في سلوك اإلنسان و بشكل خاص التي تتعلق 

. بالنشاط المعرفي

"كمیدان یقترح دراسة السلوك 1980و في ھذا السیاق، فلقد عرف میدان الكرونونفسیة سنة 

. و رغم أن أول الدراسات تعود إلى)Querrioux-Coulombier, Rossi, 1995(أورد في: لذاتھ" 

إال أنھ یمكن القول أنھ میدان في طریق التطور حیث 1885سنة Ebbinghausالباحث

(أورد في: أصبحت التواترات النفسیة مھمة مثل التواترات البیولوجیة خاصة في العمل 

Querrioux-Coulombier, 1990 .(

الذي تمیز Fraisseإلى یعودالفضل في ظھور ھذا المیدانأنTestu)2000(أوضح

كثیرا فیھ من خالل الدراسات التي قدمھا في ھذا المجال، و یھتم بدراسة التغیرات الدوریة 

المصنع أو المكتبللنشاط الجسمي و/أو الفكري التي كانت تنجز خاصة في أماكن العمل: 
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أو مراكز المراقبة أو المدارس، یتعلق األمر بتحدید مالمح التغیرات الیومیة لألداءات. و قد 

على نفس مصطلحات میدان اعتمد في ھذا اإلطار أن ھذا المیدان قد Montagner) 1994(ذكر 

الكرونوبیولوجیة وذلك بالتركیز على خطواتھ وطرقھ التجریبیة. 

إلى أن الكرونونفسیة ھو تحلیل سیرورة االنتباه عند الطفل Leconte-Lambertأشارت 

). Leconte-Lambert, 1994(أورد في: وكذلك ھو میدان دراسة تواترات قدرات االنتباه و الذاكرة 

في إطار استطاعوا تبیانإلى أن عدة باحثین قد Ehrlich, Oléron, Fraisse) 1956(كما ذكر

نفس ال وجود للوتیرة عندما تظھر البنیة الدوریة في سلسلة الوتیرة أنھ من وجھة نظر علم ال

مثیرات.

التغیرات التي تالحظ و التي تكون مختلفة إلى أنھ في إطار Testu (2000)توصل 

أحیانا و حتى متناقضة حسب طبیعة النشاط المدروس، طبقت دراسات أخرى میدانیة و في 

لتباین و بھذه الطریقة اعتبرت أن ھناك لھذا االمخبر كذلك من أجل تحلیل األسباب الحقیقیة 

احتمال تأثیر عدة عوامل مثل شخصیة األفراد، ظروف تنفیذ المھمة، طبیعة المھمة و الوتیرة 

الیومیة لدرجة الحرارة. و رغم أن ھذه الدراسات المیدانیة و المخبریة لدراسة الطفل في 

ي و المخبریة لھا فائدة في إطار أنھا تعطحالة مدرسیة، فاألبحاث في الكرونونفسیة المیدانیة

مساندة نظریة للدراسات التي تنجز في ھذا المجال. مجموعة معارف نفسیة التي تمثل 

إضافة لذلك فھي تبین ما ھي العوامل التي یمكن أن تؤثر على التغیرات الیومیة و األسبوعیة 

سیري النفسي لتنوع المالمح للنشاط الفكري للتلمیذ كما تسمح أیضا بمالحظة التطور التف

الیومیة لألداءات و تطور یعكس التطورات النفسیة بصفة عامة. 

و قد كانت معظم الدراسات في الكرونونفسیة مخصصة بشكل خاص للراشد بینما التواترات 

النفسیة للطفل لم تعرف إال حدیثا و ذلك بفضل أعمال عدة باحثین أمثال:

Leconte-Lambert و 1994سنةMontagner و1983سنةTestu كما 2000سنة  .

Gates، 1885سنة Ebbinghausیجب اإلشارة إلى أن علماء النفس مشھورین مثل: 

الذین حددوا كیف تتغیر األداءات الفكریة 1913-1912-1911سنة Winch، 1916سنة

و بذلك یمكن تأكید ).Montagner, 2002(أورد في: للتالمیذ الصغار، لكن نتائجھم كانت مجھولة 
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) الذي أوضح أن الدراسات حول الوقت النفسي كانت فیما سبق Testu,1994ار إلیھ (شما أ

.Marouf, Khelfane, Douga, 2012)(أورد في: نادرة جدا 

Braun-Lamesch (1990)

Fraisseحیث أراد الباحث للسلوكاتالدراسة العلمیة 

التغیرات التي تحدث عبر الوقت وذلك من أجل محاولة التحكم بھا والتكیف معھا. 

Fraisse, 1967

.)(Testu, 2000(أورد في: 
للتغیر (Fraisse)إلى تعریف في ھذا المنوال )2008معروف (أشارت

أنھ

و

تقاسحیثتقدیر المدة

من طرف الفرد. 

.الذي یرشد سلوك اإلنسان

1930إلى 1879و بدایة من 

100بتقدیم إمالء على )Sikorski, 1879الدراسة التي قام بھا (

33Laser,

1894225 (

11-10تلمیذ یبلغون من العمر (
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Tameemi,

2011(.

(Blake,1967,1971 ; Baddeley & al, 1970 ;

Folkard, 1975 ; Folkard & al,1977)

1926سنة (Bourdonو قد بین الباحث المقترحة.

انخفاضا عند الثانیة عشرة زواال سواء قبل أو بعد الغذاء، العاشرة إلى الحادیة عشرة ثم تشھد 

. )Testu, 2000(أورد في: حدید ملمح األداءات عندھم للتلمیذ في الوسط المدرسي و ذلك سمح بت

من أجل إیجاد تجارب تدرس التغیرات الدوریة 19یجب العودة إلى نھایة القرن 

لألداءات المدرسیة، و معظمھا أنجزت بھدف تطبیقي فقط إما من أجل قیاس التعب أو كان 

حیث الفترة المدروسة كانت 1925سنة Lairdیجب تحدید أوقات االنتباه باستثناء دراسة 

).Testu & Baille, 1983(أورد في: یومیة 

في نفس السیاق إلى عدة دراسات أنجزت في إطار الكرونونفسیة وھي تعتبر Testuأشار 

باحث الEbbinghausأول األبحاث في ھذا المیدان في الوسط المدرسي ومن بینھا 

و عملھا، التي یمكن أن تعتبر من األعمال الرائدة في المعروف بأعمالھ حول ذاكرة اإلنسان

مجال دراسة التغیرات الدوریة لألداءات الفكریة للتالمیذ. بالفعل، لیس ھذا الباحث فقط من 

أول علماء النفس ولكنھ أول من أخذ بعین االعتبار البعد الوقتي في دراسة األداءات الفكریة 

كن أن تتعدل حسب تفاعل عدة متغیرات مثل: السن، ولكن یوضح أن تغیرات ھذه األخیرة یم

,Testu(أورد في: طبیعة المھمة، نوع الذاكرة...)  2012(.

Challamel) المذكورین من قبل 1957سنة (Hellbrüggeو Rutenfranzیعتبر 

) األوائل الذین أتوا بفكرة مقارنة التغیرات الدوریة للنشاط الفكري في 2001وآخرون سنة (

أیام الدراسة و أیام بدون دراسة. الحظ الباحثان أن الملمح الیومي كان مماثال (ویتطابق 
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للملمح الذي سمي الیوم بطریقة مشتركة بالملمح الكالسیكي). كما توصل كال من 

Winch) 1912سنة ( وGates) أن تغیرات األداءات خالل الیوم مماثلة للتي 1916سنة (

Testu) المذكور من طرف 1925سنة (Lairdبینما اھتم الباحث Ebbinghausالحظھا 

.)Tameemi, 2011(أورد في: ) بتحدید ملمح األداءات األسبوعیة 1994سنة (

و التي دامت ستة أسابیع Lairdبھا في ھذا السیاق إلى التجربة التي قامTestu (1986)أشار 

على مئة و اثني عشرة تلمیذا، و قد تحصل على أداءات أفضل في اختبارات سیكوتقنیة 

رمز) یوم \(ذاكرة قصیرة المدى أو طویلة المدى، عملیة جمع بسیطة أو صعبة، قراءة نص

ألحد. إال أن ھذه الثالثاء و األربعاء و على أداءات أقل یوم الخمیس والجمعة و السبت و ا

النتائج لم تؤكد من طرف أبحاث أخرى التي تشیر إلى أن األیام التي تشھد أقل األداءات ھي 

االثنین و السبت لتالمیذ االبتدائیة و الثانویة بینما الخمیس و الجمعة ھي األیام التي تشھد 

یر عدم تماثل أفضل األداءات لكن تطبیق ظروف تجریبیة مختلفة في الدراستین تستطیع تفس

المالمح األسبوعیة. 

لقد أصبح الیوم وبفضل أعمال باحثي الكرونونفسیة من الممكن تحدید األوقات 

األفضل للدراسة أو بعبارة أخرى مكنت من التوصل إلى أن األداءات الفكریة للتلمیذ تشھد 

ي أشارت تغیرات خالل الیوم واألسبوع، وذلك یسمح بوضع توقیت مدرسي حسب النتائج الت

إلیھا دراسات الكرونونفسیة.

الحظ بعض الباحثین في نھایة القرن التاسع عشرة تغیرات الكرونونفسیة المدرسیة:-2

الذي قد الحظ تغیر 1897سنة Ebbinghausمن بینھمدوریة لألداء عند الطفل، و 

األداءات عند المتمدرسین أثناء الخمس ساعات من العمل الصباحي مع تأثیر للسن و طبیعة 

. )Lemai, 2003أورد في: (المھمة و نوعیة الذاكرة المطبقة 

في الوسط التي تحدث لدراسة التغیرات جاءھذا المیدانإلى أن)2008معروف (أشارت 

بتواترات النشاطات خاصة المدرسي و المتمثل في الكرونونفسیة المدرسیة و الذي یھتم 

النفسیة لألطفال في المدرسة و باألوقات و الشروط المالئمة لتعلم التالمیذ قصد الرفع من 
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استعمال أفضل للوقت في المدى القصیرو ذلك بمعرفیة بتحسین فعالیة التعلیم فعالیتھم ال

.و محاربة الفشل و الطرد المدرسیین في المدى البعید

إلى أن تواترات األداءات في الوسط المدرسي سمیت عادة "بالتواترات Testuأشار

,Testu(أورد في: المدرسیة"، مفھوم اعتبر غامضا نوعا ما حیث أنھ لیس لھ تعرف موحد

لھا الحقا بإعطاء توضیحات حول ھذا المفھوم (التواترات سیتم التعرضھذه الفكرة .)2012

المدرسیة).

التواترات المدرسیة في فرنسا و الخارج أن Gerbod (1999)یرى الوتیرة المدرسیة: -3

تعتبر من أھم المكونات البیداغوجیة في جدول التوقیت الذي یمضیھ التالمیذ بین الحضانة 

موضوع تنظیمھا سواء یومي أو سنوي أو حتى خالل الدراسةإلى الثانویة. كان موضوع 

أن مفھوم التواترات تبین سیة و الجامعیة في فرنسا. لكن منذ نشأة المؤسسة المدردراسة

ار كل منشو لقد أالمدرسیة لم یھتم بھ الباحثین في میدان تاریخ المنظومة التربویة. 

أنھ أصبحت دراسة التواترات المدرسیة في طار في ھذا اإل) 2012(خلفان، معروف و دوقة، 

الجزائر مھمة جدا خاصة منذ السنوات األخیرة حیث أصبح البعض اآلن یتساءل عن بعض 

الجوانب المتعلقة بالعطل المدرسیة، مدة المخصصة للحصة الدراسیة...

,Reinberg, 1979; Testu, 1979; Montagner, 1983; Lancryیعتقد كل من (

) أن مفھوم التواترات المدرسیة مفھوم مبھم نوعا ما إال أنھ منذ السنوات األخیرة 1986

یرتبط بمفھوم التوقیت المدرسي، ھذا التغییر في المصطلح جاء نتیجة لألخذ بعین االعتبار 

أو االنتباه إلى وجود عند الطفل واإلنسان بشكل عام بتواترات بیولوجیة ونفسیة، تواتریة 

راسات الكرونوبیولوجیة والكرونونفسیة. و بین ھذین المیدانین أن الفعالیة ظھرت بفضل الد

الفكریة للتلمیذ تشھد تغیرات دوریة وتواتریة خالل الیوم واألسبوع والسنة، أي أنھ ھناك 

Les cahiers du(أورد في: أوقات أین یكون النشاط الفكري للتلمیذ مرتفع وأوقات منخفضة 

cread, 1997(.
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مثلما تحرك وتشكل وتنظم الموسیقى الوتیرة المدرسیة أنھSue & Caccia (2005)أشار 

أیضا تعطي شكل خاص للتربیة (المدة، التعاقب مع العطل، ساعات الدروس، حصص 

الدروس، العالقة بین المیادین...إلخ) و ھذا ما یشكل غموض بالنسبة للتربیة، ولھذا فإن 

مھم. التوقیت المدرسي أصبح یشكل موضوع

فإضافة للباحثین في الكرونونفسیة ،Montagner (2002)و في نفس السیاق، حسب 

أیضا البیداغوجیین واألولیاء یوجدوالكرونوبیولوجیة اللذین اھتموا بالتواترات المدرسیة 

الذین یھدفون إلى وضع توقیت مدرسي مالئم للتلمیذ. 

أن موضوع التواترات المدرسیة أصبح Mougin)2012(و في نفس السیاق، یرى 

یعتقدموضوع نقاش كبیر، وھو موضوع صعب نوعا ما الحصول على أجوبة مشتركة. كما 

Sandler (1996 جمع مفاھیم مختلفة و متعددةیجبتكلم عن التواترات المدرسیة العند أنھ

رك حول تعریف و أحیانا "متداخلة" في خالصات متسرعة حیث ال یوجد مفھوم واحد ومشت

التواترات المدرسیة.

أن التواترات المدرسیة یمكن أن تفھم على Testu & Fontaine)2001(و في ھذا اإلطار، اعتبر 

شكلین، من جھة البعض یفھمھا على أنھا جداول التوقیت والرزنامة المدرسیة، وھنا یتعلق 

طفل من طرف الراشد، وھنا األمر بتعاقب أوقات النشاطات المدرسیة والراحة المفروضة لل

یتعلق األمر بالوتیرة االصطناعیة. ومن جھة أخرى تفھم على أنھا التغیرات الدوریة 

للعملیات الفیزیولوجیة، الجسمیة و النفسیة لألطفال و الراشدین في حالة مدرسیة. و ھنا یمكن 

ة بالتلمیذ أي وتیرتین: واحدة تقترح من طرف الراشد و ھي بیئیة بذلك، و أخرى خاصتمییز

أنھا بذلك داخلیة و تتوافق مع التواترات البیولوجیة و الجسمیة و الفیزیولوجیة. 

إذن ھنا نحن أمام تعریفین، كون كال التعریفین لھ أھمیتھ فیتعلق Janvier & Testu (2005)یرى 

تواترات األمر ھنا في التوفیق بین الوتیرتین، أي بعبارة أخرى تنظیم توقیت مدرسي باحترام 

حیاة التلمیذ أي التوفیق بین الوتیرة البیئیة، و التي تلعب دور ضابط زمن للتواترات 

البیولوجیة و النفسیة للطفل؛ و بین الوتیرة الخاصة بالتلمیذ. 
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حالیا معظم الباحثین ینصحون بأخذ بعین االعتبار وتیرة الطفل عند أنھDanvers (1992)أشار 

، فال معنى في تنظیم تواترات حیاة الطفل بدون األخذ بعین تنظیم توقیت مدرسي محدد

أنھ یجب Testu & al (2011)االعتبار بوقتھم في المدرسة وخارج المدرسة كذلك. كما اعتبر  

و االقتصادیة و النفسیة و العلمیة كل المعطیات السوسیولوجیةأیضا األخذ بعین االعتبار 

التي یمكن أن تؤدي إلى تنظیم توقیت مدرسي مالئم. 

Testuلقد اھتم الباحث Mekidecheحسب دراسات الكرونونفسیة المدرسیة:-4

) بمعرفة بطریقة محددة التغیرات التواتریة 1996، 1994، 1989، 1982، 1979سنة (

سة التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات التالمیذ في للنشاط الفكري للتلمیذ و ذلك بدرا

مختلف المھمات. و في ھذا اإلطار عرف الكرونونفسیة المدرسیة على أنھا "دراسة 

التغیرات الدوریة لسلوكات التلمیذ". إن الدراسات في الكرونونفسیة المدرسیة ھدفھا 

لمدة طویلة وذلك بھدف األساسي ھو تحسین التعلیم ووضع توقیت مدرسي مكیف ومالئم

مكافحة الفشل المدرسي والطرد المدرسي.

نفس الباحث أن الكرونونفسیة المدرسیة تھدف من خالل دراساتھا في الوسط توصل

المدرسي إلى أن تفھم أكثر ما ھي األوقات التي یستطیع فیھا التلمیذ جمع قدراتھ في االنتباه 

ارة أخرى األوقات المناسبة للتعلم. كما أن ھذه ومعالجة المعلومات وعلى التعلم، أي بعب

األبحاث تسمح بجمع معلومات حول التأثیرات التي تنتج عن تغیرات ساعات الدروس، تأثیر 

على المدى القصیر أو الطویل فمثال على مستوى التغیرات الیومیة األبحاث ستساعد في 

ساعة أخرى في الیوم.معرفة أي مادة یجب أن یتعلمھا التلمیذ في تلك الساعة أو

) أن األمر یتعلق بتجنب األخطاء و اقتراح نشاطات Testu, 1994و في ھذا السیاق، یرى (

معرفیة أكثر. أما على مستوى التغیرات األسبوعیة فاألمر مرتبط بكیفیة تنظیم األسبوع 

الدراسیة مع المدرسي، بینما على مستوى التغیرات السنویة فاألمر مرتبط بكیفیة تنظیم السنة 

تواترات عمل وعطل التلمیذ، عطل قصیرة أو طویلة أو متوسطة.  و قد أوضح نفس الباحث 

أنھ في إطار ھذه األبحاث أنھ ال توجد دراسات كثیرة حول التغیرات األسبوعیة والسنویة 

مقارنة بالتغیرات الیومیة.
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سي یومي وأسبوعي تسمح كذلك ھذه الدراسات بوضع معالم تساھم في اقتراح توقیت مدر

وسنوي مكیفة تساعد على التطور المنسجم للقدرات الفكریة للتلمیذ. و یمكن القول أن 

دراسات الكرونونفسیة تسعى من خالل دراساتھا و أبحاثھا في الوسط المدرسي إلى مساعدة 

Les(أورد في: التلمیذ بشكل خاص و التوافق بین وتیرتھ الخاصة و الوتیرة البیئیة  cahiers du

cread, 1997(.

فالكرونونفسیة ،إلیھ سابقاتم اإلشارةكما معطیات حول الكرونونفسیة المدرسیة:-5

المدرسیة أنجزت عدة دراسات من أجل التعرف أكثر على التغیرات التي تطرأ على 

بویة.العملیات الفكریة للتالمیذ و محاولة مساعدة التلمیذ و تقدیم حلول لتحسین العملیة التر

) بوضع ملمح یومي لألداءات في اختبارات مدرسیة 1916سنة (Gatesقام الباحث 

سنة (اختبارات حسابیة). أربعون سنة فیما بعد ھذا التطور بینھ أیضا كال 11إلى 10لتالمیذ 

. 1961سنة Ulichو Fischerثم الباحثین 1957سنة Hellbrüggeو Rutenfranzمن 

في المستوى االبتدائي أن التالمیذ یتحصلون على أفضل النتائج في و قد أبرزت النتائج

اختبارات حسابیة في نھایة الفترة الصباحیة بین الساعة العاشرة و الثانیة عشرة صباحا و في 

نھایة الفترة المسائیة ما بین الساعة الرابعة و السادسة مساءا. أما األوقات التي تكون فیھا 

ة فتالحظ بشكل خاص في الساعة األولى للفترة الصباحیة و بدایة نتائج التالمیذ منخفض

الفترة المسائیة (الساعة الثانیة زواال). إن سن الطفل عامل یساھم في تغییر ھذا الملمح و ذلك 

13بتأخیر ساعة ظھور قمة الصباح و بعد الظھر و جوف بعد األكل لألطفال الكبار ( ما بین 

سنة).14و 

سنة Blakeاق، یمكن اإلشارة إلى النتائج التي توصل إلیھا كل من و في نفس السی

) الذین یقارنون المالحظات األولیة لكل من 1994- 1982سنة (Testu) و 1967(

Ebbinghaus وGates باستعمال مجموعة من االختبارات و المسائل التي تساعد على

قیاس مستوى الیقظة السلوكیة، قدرات االنتباه، االنتباه االنتقائي، قدرات معالجة المعلومة، 

قدرات التفكیر و منطق التالمیذ...إلخ. و تبین أن من مدرسة الحضانة إلى الثانویة األداءات 

م المدرسي و تكون ضعیفة بین الساعة الثامنة و ثالثون دقیقة تشھد نفس التغیرات خالل الیو
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إلى الساعة العاشرة صباحا و تبقى مرتفعة حتى نھایة الفترة الصباحیة بالنسبة لتالمیذ السنة 

سنة) و نفس الشيء 11-10بتدائي (سنوات) و السنة الخامسة اCE1 ،8الثانیة ابتدائي (

میذ المدرسة التحضیریة قمة األداءات عند الساعة في المتوسطة. تتمركز عند تالالحظی

العاشرة صباحا وتنخفض في آخر الفترة الصباحیة (ھذا االنخفاض یذھب في نفس االتجاه 

مع ارتفاع تردد التثاؤبات التي أبرزت بین الساعة الحادیة عشرة و الساعة الحادیة عشرة 

وثالثون دقیقة). 

في كل األقسام ھناك جوف بعد األكل: مقارنة فترة بین أنھTestuفي الفترة المسائیة الحظ 

العاشرة و الثانیة عشرة صباحا بساعات أخرى بعد الظھر، األداءات تكون أقل بین الساعة 

الواحدة و ثالثون دقیقة إلى الساعة الثانیة و ثالثون دقیقة زواال. أما بین الساعة الثالثة 

ما بین الساعة العاشرة و الحادیة عشر الحظتالتي اال فھي قابلة للمقارنة مع والرابعة زو

).Montagner, 1996(أورد في: صباحا 

Parthenay) 2008أشارت (معروف،وفي نفس السیاق، 

1991-1989سنة (

1989سنة (

) 11-10و (9-7) سنوات، (7-6(مختلفة و المتمثلة فيالث فئات عمریةثالدراسة

Testuأشار (، و قد سنة 

ل) سنة یوم السبت صباحا 11-10) سنوات و( 9–7من العمر (

و6–7( 

ظاھرة في كال المجموعتین.تبقىالكالسیكیة الیومیة

أما بالنسبة للسلوكات داخل القسم، 

648) سنوات (6–7أكثر مع الحالة المدرسیة. بینما ینام األطفال البالغون من العمر(

644

7–9656
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635الدراسة یوم السبت صباحا و(

615) سنة (11-10ینام األطفال البالغون من العمر (

دقیقة) عندما تكون الدراسة یوم األربعاء صباحا. 608صباحا و(

یمكن مالحظة أن

بتبیان سمحت ھذه الدراسةو بذلك فقداألربعاء. 

ر 

9-1010-11
).2008معروف، 

Lancry

5-6

یراھم عدة مرات في الیوم و ذلك لعدة أیام. 

تالتحضیریة أو الثانویة حیث 

).Lancry & al, 1988(أورد في: 

أن ھناك تغیرات عبر الوقت Laudeو Hellbrüggeكما بینت أعمال كل من 

النتائج أن ھناك جوف لألداء في الصباح بین تبینلألداءات الفكریة للتلمیذ. و بالنسبة لالنتباه 

الساعة الثامنة و التاسعة، ثم ترتفع إلى غایة نھایة الفترة الصباحیة على الساعة الحادیة 

عشرة صباحا مع جوف بعد الغذاء و ارتفاع جدید خالل الیوم. أما فیما یتعلق اختبارات 
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و الثانیة اعة العاشرة صباحاالصباح بین السالحساب یبدو أن أفضل النتائج تسجل في 

عشرة، و أقل النتائج تالحظ في بدایة الصباح و بدایة الفترة المسائیة. و فیما یتعلق بالتغیرات 

األسبوعیة األیام التي تكون فیھا األداءات منخفضة تتمثل في أیام االثنین والثالثاء و أفضل 

للصغار فالبنسبةسن األطفال، األداءات تسجل في الخمیس و الجمعة لكن ھناك تطور حسب 

أفضل األداءات تكون في الصباح فقط بینما كلما تقدم الطفل في العمر یتحصل أیضا على 

نتائج أفضل.

وفي ھذا السیاق، أشارت ھذه الدراسة إلى انھ یجب على المدرسة استغالل األوقات الجیدة 

سا) 16سا إلى 15من و د30و سا11د إلى 30سا.9أي أین یشھد التالمیذ أداءات مرتفعة (

لتقدیم التعلیم أو المواد األساسیة، و إعطاء فترة راحة لثالثون دقیقة التي یجب أن تنظم 

(تواتر) الفترة الصباحیة فمثال بالنسبة ألطفال الروضة أفضل األداءات تكون في الفترة 

ة.الصباحیة وبالنسبة للراشد في المتوسطة فتكون في نھایة الفترة المسائی

بالنسبة ھأما الدراسات التي تبنت حول تأثر نمط التوقیت المدرسي فقد أبرزت النتائج أن

لألسبوع التقلیدي الخمیس ھو الیوم الذي تشھد فیھ أداءات مرتفعة ألطفال المدرسة االبتدائیة 

(أورد في:والجمعة للكبار. وذلك عكس األنماط األخرى التي تؤثر سلبا على أداءات التالمیذ

Sandler, 1996.(

وجود تطور دوري للنشاط الفكري حیث أن مستوى إلى Testuالباحث توصلو لقد 

األداء في بعض االختبارات مثل اختبار الشطب و في نشاطات مدرسیة، مسائل حسابیة، 

د) و في نھایة 30سا و11-سا11اإلمالء والصرف... تكون أفضل في نھایة الفترة الصباحیة (

سا) مقارنة ببدایة الیوم المدرسي أو بعد األكل وذلك من المدرسة 16- سا15المسائیة (الفترة 

االبتدائیة إلى الجامعة و في ھذا اإلطار یرى نفس الباحث أنھ ال یجب تجاھل تأثر العوامل 

العاطفیة مثل القلق و االكتئاب التي قد تكون مصدر اضطراب النوم و السلوك و كذلك الكبت 

.)Batejat & al 1999(أورد في: یظھر عن طریق صعوبة الحفاظ على االنتباهالفكري الذي

بالبحث عن تأثیر التي اھتمت) Sylli & Bourgكما یمكن اإلشارة إلى دراسة (

التنظیم األسبوعي بأربعة أیام على األداءات السیكوتقنیة وسلوكات التالمیذ داخل القسم ومدة 
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) سنة القاطنین في الریـف 11–10) سنوات و (7–6ن من العمر(النوم بالنسبة لألطفال البالغی

التنظیم ھذه الدراسة بمقارنةو قد قامتوالمنتمین إلى تجمع بیداغوجي (نقل مدرسي). 

حیث المدرسي الكالسیكي بمجموعة ضابطة تتبع التنظیم المدرسي بأربعة أیام ونصف

یف لیس لھ أثرا كبیرا على مستوى تنظیم أربعة أیام في الرتوصلت من خالل ذلك إلى أن

األداءات السیكوتقنیة والتغیرات الیومیة واألسبوعیة، حیث تحصل كال الفوجین على نفس 

النتائج.

) سنوات واألطفال البالغین من 7-6ألطفال البالغین من العمر (اأن(Testu)الحظ الباحث 

) سنة المتمدرسین أربعة أیام ینامون أكثر من الذین ھم من نفس الفئات 11- 10العمر (

) 7- 6ینـام األطفـال البالغـون من العمر (بینما العمریة والذین یتمدرسون أربعة أیام ونصف. 

دقیقة). أما 675و المتمدرسین حسب تنظیم أربعة أیام (سنوات والمنتمیـن إلـى الفوج األول

أطفال نفس الفئة العمریة والمنتمین إلى الفوج الثاني و المتمدرسین أربعة أیام ونصف 

سنة) المنتمین إلى 11-10ن مـن العمـر (یالبالغـألطفـال لو بالنسبةدقیقة) . 658فینامون (

دقیقة)، أما األطفال  من نفس الفئة 627(نامون فیالفوج األول والمتمدرسین أربعة أیام 

دقیقة)615العمریة والمنتمین إلى الفوج الثاني والمتمدرسین أربعة أیام ونصف فینامون (
).Marouf, 2014(أورد في:

أن لیلة الجمعة إلى السبت تعتبر لیلة إضافیة استدراكیة مثلھا مثل (Testu)أثبتكما 

ربعاء والسبت إلى األربعاء. كما الحظ نفس الباحث أن التالمیذ لیالي الثالثاء إلى األ

المتمدرسین حسب نظام أربعة أیام یظھرون سلوكات أكثر تكیفا مع الحالة المدرسیة مقارنة 

بتالمیذ نظام أربعة أیام ونصف حیث برھن أنھ مھما كان نوع التنظیم فإن التغیرات الیومیة 

دراسات العلى عكس و أنھ إلى نفس الباحث توصلاویة. واألسبوعیة لألداءات الفكریة متس

أجریت في الوسط الریفي، فإن تنظیم أربعة أیام ال یؤثر على تواترات حیاة الطفل أي التي

توقیت ما في تنظیمیتمعندماو بذلك توصلت ھذه الدراسة إلى أنھعلى أداءاتھ وسلوكاتھ. 

فروق بین أطفال الریف والمدینة من حیث الریف أو في المدینة یجب عدم تجاھل وجود 

).Marouf, 2014(أورد في:التأثیرات المختلفة للتنظیم األسبوعي
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) سنة Delvolvéو لقد بینت أعمال الكرونونفسیة في المجال المدرسي منھا (

) و غیرھا من االعمال و التي 1994) سنة (Feunteun& Testu) و (1996-1999(

ینوا في دراساتھم أن الدخول المدرسي صباحا و الخروج بعد الظھر، كانت حول الیوم و قد ب

إلى غایة بدایة مناالنتباه و الفعالیة الفكریة تتطور غالبا حسب ملمح معین: األداءات ترتفع 

الفترة الصباحیة ثم تنخفض في استراحة الغذاء ثم تتطور من جدید خالل الفترة نھایة 

بالكالسیكي الذي یبدو مستقال عن األصل الجغرافي للتالمیذ المسائیة. ھذا الملمح یوصف 

.)Janvier & Testu, 2005(أورد في: وعن تنظیم التوقیت المدرسي

االختبارات التقنیة توجدإن الدراسة الوقتیة لألداءات تشكل إشكالیة كبیرة، فمن جھة 

سبب اضطرابا للوتیرة النفسیة التي یصعب إنجازھا خالل كل الیوم حیث أن ھذا التوزیع ی

یقظة مما یسبب اضطرابات في األداءات، و من جھة أخرى كون االختبارات -البیولوجیة نوم

النفسیة تتأثر بسرعة بالعوامل الخارجیة (درجة الحرارة، الضوء و الضجیج...) الشيء الذي 

بین یتطلب تحكم في المحیط، إضافة إلى عامل داخلي المتمثل في الدافعیة للفرد حیث 

Colquhoun) (أورد في: ) أن الدافعیة تؤثر على تواترات األداءات الفكریة 1971سنة

Leconte, 1988.(

) حول النظام األلماني أنھ ال یعود بالفائدة فیما یتعلق 1994أثبتت دراسة أنجزت سنة (

سا باألداءات الفكریة، حسب الباحثین التوقیت األسبوعي التقلیدي مثلما ھو مطبق في فرن

سنوات، أكدت ھذه الدراسات اآلثار السلبیة التي تنتج عن عطلة 7-6مكیف أكثر لتالمیذ 

نھایة أسبوع طویلة المدى حیث أن التالمیذ في ھذه الحالة یكونون غیر متزامنین و یشھدون 

).Troger, 2001(أورد في: أداءات منخفضة یوم اإلثنین 

إن الدراسات في الكرونونفسیة والسنویة:التغیرات الیومیة واألسبوعیة -6

)Colquhoun, 1971 ; Beugnet-Lambert, 1988 ; Minors & Waterhouse,

1981 ; Webb, 1982 و الذي یقوم حسب (Fraisse (1980) على دراسة التغیرات

الدوریة للسلوك لذاتھ، بینت وجود تغیرات سلوكیة عند اإلنسان و قد عرف الیوم أن األداءات 
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,Testu(أورد في: الفكریة تتغیر بصفة دوریة خالل الیوم و األسبوع و كذلك خالل السنة

Alaphilippe, Chasseigne & Cheze, 1995 .(

إلى عدة عوامل التي یمكن أن تؤثر Leconte & Lambert (1990)تعود ھذه التغیرات حسب 

فردیة و طبیعة المھمة و شروط على مستوى األداء عند التلمیذ خالل الیوم مثل الفروق ال

تنفیذ المھمة .... 

أن التغیرات األسبوعیة و السنویة تبینفیما یخص الدراسات حول تغیرات األداءات 

لألداءات المدرسیة درست بشكل أقل مقارنة بالتغیرات الیومیة التي درست من طرف معظم 

الباحثین و قدموا عدة نتائج حول ھذا النوع من التغیرات في الوسط المدرسي بشكل خاص.

اءات في الوسط لقد كانت أول الدراسات حول التغیرات الیومیة لألدالتغیرات الیومیة:

)، 1894سنة (Laser)، 1879سنة (Sikorski: 19المدرسي في نھایة القرن

Ebbinghaus) (أورد في: ) 1964سنةFeunteun & Testu, 1994.(

أن التغیرات Testu, Alaphilippe, Clarisse, Maintier, Janvier, Defer(2002)ذكر في 

سواء على المستوى الكمي أو الكیفي، فلیس فقط و األداءات المعرفیة تظھر الیومیة للیقظة

النتائج الخامة لالختبارات ولكن أیضا استراتیجیات معالجة المعلومة، تتغیر خالل الیوم.

حول أداءات التالمیذ أنھا تشھد تغیرا خالل الیوم، Testuفقد بینت معظم الدراسات حسب 

جانب الكیفي حیث إضافة إلى النتائج ھذه التغیرات تظھر أكثر من الجانب الكمي مقارنة بال

الخاصة باختبارات السیكوتقنیة، سلوكات السمع في القسم و لكن أیضا استراتیجیات معالجة 

المعلومات تتغیر و تكون كما یلي: جوف في الساعة األولى من الیوم المدرسي (بین الساعة 

لساعة الحادیة عشر إلى الثانیة الثامنة و التاسعة) ترتفع بعد ذلك حیث تتمركز القمة ما بین ا

عشرة صباحا ثم تنخفض بعد الغذاء لترتفع من جدید نوعا ما خالل الیوم و ذلك حسب السن 
.)Testu, 2012(أورد في: 

للتغیرات الیومیة Testuإلى التفسیر الذي أعطي من طرف الباحثLemai)2003(أشار 

ھذه التباینات في Gatesالتعلم. بینما فسر ألداءات التالمیذ باعتماده على مفاھیم العادة و 

األداءات الیومیة باعتبار أن الملل و التعب و الشعور بالتوتر عوامل تؤثر على بشكل كبیر 
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. كما بینت دراسة )Testu, 1994(أورد في: على التغیرات العقلیة مقارنة بالوظائف الحركیة 

الیومیة تتغیر طبیعتھا بالنسبة أن التغیرات2007) سنة Janvier & Testuحدیثة لـ (

سنة) من فترة سریعة 11- 10سنوات) و السنة الخامسة ابتدائي (5-4ألقسام الروضة (

)ultradienne (نصف سیركادیة) (أورد في: ) و تمر إلى فترة بطیئةTestu, 2012(.

و الذي Gatesو في نفس السیاق، یمكن اإلشارة إلى عدة دراسات التي قام بھا 

ترح اختبارات تتضمن عملیات جمع و ضرب، اختبار حول الذاكرة، اختبار التعرف، یق

شطب األرقام و غیرھا. و یعتبر ھذا الباحث من بین األوائل و حتى األول في إظھار المالمح 

حیث تشھد األداءات ارتفاعا على الساعة ات نوعا ما مدرسیةالیومیة لألداءات في اختبار

فض بعد الغذاء لتتطور من جدید في الفترة المسائیة. ھذا التطور تم الحادیة عشرة ثم تنخ

Rutenfranzتبیانھ من جدید مع تالمیذ ألمانیین و سویسریین على التوالي من طرف 

، أو عند الراشدین 1961سنة Ulichو Fischerو من طرف 1957في Hellbrüggeو

بالتعب Gatesالنتائج من طرف حیث فسرت ھذه 1967في Blackاإلنجلیزیین من طرف 

).Testu, 1994(أورد في: و الملل و الشعور بالتوتر 

لقد أشارت الدراسات إلى العالقة الموجودة بین درجة الحرارة و األداءات حیث كانت 

حول مھمات بسیطة مثل Kleitmanأول األعمال التي أنجزت في ھذا اإلطار من طرف 

سحب البطاقات، الرسم بالمرآة، الحساب، وقت رد الفعل بسیطة أو بالخیار. و قد بینت 

الحظ أدنى األداءات في الصباح تین درجة الحرارة و األداءات حیث النتائج وجود عالقة ب

لكن الحظ الباكر و في اللیل متأخرا و أقصى األداءات تكون في الفترة المسائیة (بعد الظھر)

نفس الباحث انخفاض عابر لألداءات في الفترة المسائیة حیث أشار أن ھذا االنخفاض لیس لھ 

عالقة بدرجة الحرارة بل لفترة ما بعد األكل و لكن أعمال سابقة برھنت أن ھذا التأثیر 

مستقل عن فترة ما بعد األكل و أنھ مرتبط بانخفاض عادي لمستوى نشاط الجھاز المركزي 

صبي. یظھر بذلك أن المھمات التي لھا عالقة بدرجة الحرارة ھي التي تتطلب السرعة الع

والدقة أي أن المھمات البسیطة ال تتطلب الذاكرة و التفكیر.
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أن ملمح التغیرات Folkard & Monk (1979)و على نفس المنوال، أوضح كل من 

ن العالقة بین درجة الحرارةالیومیة لألداءات یتطور حسب صعوبة االختبار. و رغم تبیا

األداءات ال تسمح بالقول أن ھذه األخیرة تتحدد بدرجة الحرارة لكن بعض األعمال بینت و

أن التغییر االصطناعي لدرجة الحرارة المركزیة تتبعھا تغیرات األداءات (تحسن األداءات 

أن ھذه الفرضیة تتأكد عند ارتفاع الحرارة و اضطراب األداءات عند انخفاض الحرارة) كما 

).Leconte & Lambert, 1990(أورد في: أكثر في المھمات البسیطة 

مثلما بینت العدید من الدراسات وجود تغیرات یومیة لألداءات الفكریة التغیرات األسبوعیة: 

لدى التالمیذ برھنت من جھة أخرى نفس الدراسات إضافة إلى دراسات أخرى بطبیعة الحال 

داءات تشھد أیضا تغیرات خالل األسبوع أو بعبارة أخرى أن ھناك أیام تشھد ان ھذه األ

إلى أن معظم الدراسات أظھرت Fotinos (2012)أداءات أفضل مقارنة باألیام األخرى. أشار 

مدى تأثیر تنظیم توقیت مدرسي سیئ على صحة و راحة التلمیذ و على فعالیة تعلیمھ و على 

النظام التربوي عامة. 

) بتحدید الملمح 1925سنة (Lairdأول الباحثین في دراسة التغیرات األسبوعیة كان إن

الدراسات أن نمط تنظیم التوقیت المدرسي لھ تبین). Testu, 1986(أورد في: األسبوعي لألداءات

إلى أن التوقیت األسبوعي الكالسیكي Testu) 2015(تأثیر على أداءات التلمیذ. بالفعل فقد أشار 

(التقلیدي) في فرنسا (أربعة أیام و نصف مع دراسة السبت صباحا وعطلة األربعاء و السبت 

مساء و األحد) فإن التالمیذ یحققون أفضل األداءات الخمیس أو الجمعة صبحا و أقل 

األداءات االثنین و بدرجة أقل السبت صباحا. 

,Testu(توصل كل من 1994b ; Beau & coll, 1999 (عدم التزامن ال نإلى أ

بینما یظھر عند األطفال إال یوم االثنین بعد استراحة نھایة األسبوع التي تدوم یوما ونصف. 

یحقق التالمیذ خالل ھذا النوع من األسبوع المدرسي ارتفاعا في أداءاتھم یومي الخمیس 

ألداءات أثناء نصف الیوم بعد راحة آخر والجمعة صباحا وانخفاضا یوم االثنین وأقل ا

األسبوع والتي تكون  في الغالب یوم السبت صباحا وأحیانا یوم الجمعة مساءا. أما حسب 

)Delvolvé & Davila, 1996 ; Fotinos & Testu, 1996 یبدو أن وجود تغیرات (



الثاني: الكرونونفسیة و الوتیرة المدرسیةالقسمالموضوعأدبیات: الثانيالفصل

100

و األسبوعيیومیة خاصة یمكن أن تعتبر كدلیل على التوافق بین التوقیت المدرسي الیومي

و تواترات حیاة الطفل لكن ھذا التوازن یختفي عندما یتضمن األسبوع المدرسي من أربعة 

أیام (االثنین، الثالثاء، الخمیس، الجمعة)، في ھذه الحالة الوتیرة الیومیة الكالسیكیة تختفي

و تترك المكان للوتیرة المعاكسة. ھذا االنعكاس یعكس ظاھرة عدم التزامن و بذلك یتبعھ 

)INSERM, 2001(أورد في: تقریر انخفاض مستوى األداءات 

أن كل ھذه المعطیات تبین أن األداءات Bianco & Bressoux (1999)یرى كل من 

أیام تسجل أداءات أفضل و أیام الفكریة للتالمیذ تشھد تغیرات خالل األسبوع و أن ھناك

تسجل فیھا أداءات أقل حیث أرجعھا البعض وبشكل خاص إلى نمط التوقیت المدرسي 

المطبق مع التالمیذ، و لقد اھتم بھ الكثیر من الباحثین نظرا لتأثیره على تواترات األطفال 

تدائیة وتنظیم حیث أشار األطباء في ھذا اإلطار إلى عدم تنظیم أیام طویلة خاصة في االب

العطل تكون متكیفة مع تواتراتھم حیث تكون طویلة في الصیف وقصیرة خالل السنة حتى 

تسمح للتالمیذ بالراحة الكافیة لھم. 

العوامل المؤثرة على التغیرات الیومیة و األسبوعیة لألداءات الفكریة -7

للتلمیذ:

تشھد تغیرات خالل الیوم واألسبوع لقد بینت الدراسات أن األداءات الفكریة للتالمیذ 

و لقد أرجعت ھذه التغیرات إلى العدید من العوامل التي تساھم في ذلك و منھا:

) لقد لوحظ من قبل أن مالمح التواتریة Testu, 1993,2008حسب(الفروق الفردیة: -

یمكن أن تختلف حسب السن و لكن ھناك أیضا متغیرات أخرى مثال كون الطفل صباحي   

أو مسائي، االستقاللیة أو التبعیة بالنسبة للمجال، المستوى الدراسي، االنتماء لمنطقة التربیة 

األولویة ھي عوامل یمكن أن تؤثر على التواترات الیومیة لألداءات الفكریة. لكن ھناك 

عوامل أخرى مثل الجنس والمنطقة الجغرافیة التي ینتمي لھا الفرد التي ال تؤثر على وتیرتھ 
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لیومیة النفسیة حیث أنھ سواء كان الفرد ذكرا أو أنثى، فرنسي أو انجلیزي أو جزائري... ا

,Testu(أورد في: فھذه األخیرة ال تتغیر وتبقى نفسھا 2012(.

حیث إلى أن التغیرات الیومیة من جھة تتغیر حسب سن الطفل Testu (2015)أوضح السن: -

أقصى أداء و أدنى أداء خالل الیوم لیست نفسھا مع ة سنوات، یالحظ أنتعندما یبلغ الطفل س

سنة. و إذا كان في الیوم عدة اختبارات للیقظة تنجز من طرف 11الذین یبلغون من العمر 

األطفال ( شطب األرقام أو أشكال محددة من بین أرقام أو أشكال أخرى) من التحضیري   

) سنة تظھر تماثالت، فإن 11–10) سنوات أو (9–8) سنوات أو االبتدائي (7–6(

الملمح یتطور مع السن و نفس الشيء لوحظ بالنسبة للتغیرات األسبوعیة حسب التوقیت 

الكالسیكي الفرنسي حیث أنھا تختلف حسب سن الطفل.

) أن المستوى المدرسي Testu, 1982یرى (المستوى الدراسي و القصور العقلي: -

ى التغیرات التي تطرأ على أداءات التلمیذ خالل الیوم للتلمیذ عامل مھم یمكن أن یؤثر عل

واألسبوع. لقد بینت الدراسات أن األداءات لدى تالمیذ األقسام المكیفة و ذو مستوى  دراسي 

ضعیف تشھد تغیرات ذو داللة كبیرة مقارنة بالتالمیذ من نفس العمر من مستوى دراسي 

,Testu(توصل كل منكما .عادي في نفس االختبارات (عملیات، إمالء، صرف)

Renoton, 1998 في دراسة أنجزت في مراكز صحیة تربویة تستقبل تالمیذ الذین یعانون (

أن مستوى االنتباه عندھم یرتفع من بدایة إلى غایة نھایة الفترة إلىمن قصور فكري،

.)Testu, 2012(أورد في: الصباحیة و یستقر في فترة الغذاء ثم یرتفع خالل المساء 

أداءات التالمیذ ذوي المستوى الضعیف انعكاس) تغیر و Testu, 1994كما الحظ (

إلى ثالث فئات: للتالمیذالمعلمون عند توزیع و المستوى المتوسط عن التغیرات الكالسیكیة 

) تلك الفروق المالحظة بین التالمیذ Testu,1986,1996رجع (أ. و ضعیف، متوسط، جید

تنفیذ المھمة أي إلى درجة التحكم في المھمة والتي لھا عالقة قویة إلى نجاح أو فشل في 

م للتالمیذ مھمة یتقدفعندما یتم ) Schneider &Schiffrinبالمسارین اللذان أشار إلیھما (

خالل الیوم، بینما تظھر التغیرات ال تتغیر أداءاتھم فإن في حالة معالجة آلیة للمعلومة 
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تالمیذ نفس المھمة في حالة معالجة مراقبة للمعلومة والتي تتطلب الكالسیكیة لما تقدم لنفس ال

).2008(أورد في: معروف، انتباه دقیق  

أن متوسط سلوكات عدم التكیف للوضعیة المدرسیة تتغیر في نفس Testuأشار أیضا

االتجاه: التالمیذ یظھرون سلوكات عدم التكیف في نھایة الفترة الصباحیة وخالل المساء، 

,Testu(أورد في: ات معروفة على أنھا أفضل فترات لالنتباهفتر , 2012(.

إن ): Zone d’éducation prioritaire ZEPاالنتماء إلى منطقة التربیة األولویة (-

) یؤثر على الوتیرة الیومیة، و قد اقترح ZEPاالنتماء إلى منطقة التربیة األولویة (

)Testu لتالمیذ 1989لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي و في سنة 1983)اختبار الشطب سنة

تالمیذ منطقة التربیة األولویة أما الحضانة و تحصل على نفس النتائج في كال الدراستین. 

یظھرون تغیرات غیر مطابقة للملمح الكالسیكي حیث تكون مرتفعة ومتغیرة أكثر، وھنا ف

رؤیة مدى اھتمام الكرونونفسیة المدرسیة في دراسة الفشل المدرسي الذي یفسر جزئیا یمكن

(أورد في: بمختلف التغیرات الیومیة حسب منطقة التربیة األولویة التي یتواجد فیھا الطفل 

Lemai, 2003(.

ي بینت الدراسات فLemai (2003)حسب* االستقاللیة والتبعیة بالنسبة للمجال المعرفي: 

ھذا اإلطار أن التالمیذ التابعین یظھرون أخطاء أكثر وتغیرات ھامة. و یرى نفس الباحث أن 

ھذا العامل من بین العوامل من الشخصیة التي لم تدخل في دراسات الكرونونفسیة، و الذي 

كالقدرة و عدم القدرة على 1980سنة Huteauو 1978سنة Witkinحدد من طرف 

اكي و معرفي خاصیات وضعیة معینة، ھي تسمح بتوزیع األفراد في تمییز خالل نشاط إدر

مجموعة اتصالیة حیث تالحظ أن األفراد المستقلین یدركون بطریقة تحلیلیة المجال المحیط 

بھم و یستطیعون تمییز من السیاق العام الصفات األساسیة و الغالبة بینما األفراد التابعین ال 

یتفاعلون مع الوضعیة دون تحلیل العناصر األخرى. و قد ینفصلون عن السیاق المھیمن و

أن االستقاللیة و التبعیة للمجال كما ھو مرتبط بالنشاطات Huteauو Witkinأشار كل من 

اإلدراكیة فھي أیضا مرتبطة بالنشاطات المعرفیة. 



الثاني: الكرونونفسیة و الوتیرة المدرسیةالقسمالموضوعأدبیات: الثانيالفصل

103

حول طبیعة المھمة، االستقاللیة والتبعیة للمجال المعرفي  (Testu, 1984)لقد بینت دراسة 

وأثرھا على الملمح األداءات الفكریة الیومیة واألسبوعیة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 

سنة وذلك من خالل تطبیق عدة اختبارات بما فیھا تمارین الصرف، 11البالغین من العمر 

ة تقترح على التالمیذ. تم اختیار في ھذه الدراسة اختبارات البناء الفضائي ومسائل ریاضی

خالل النتائج أنھ ال تالحظ یظھرعینتین على مستوى بعد االستقاللیة والتبعیة للمجال. 

تغیرات في تمارین الصرف، التغیرات األسبوعیة للتالمیذ المستقلین والتابعین مماثلة 

األیام أین تسجل أقل األداءات، ولنفس الختبارات البناء الفضائي أي أن االثنین والجمعة ھي

االختبارات فقط أداءات التالمیذ التابعین تتغیر خالل الیوم. كما یالحظ وجود قمتین واحدة 

على الساعة الحادیة عشرة صباحا واألخرى على الرابعة وخمسة عشرة دقیقة، إضافة إلى 

صباحا والثانیة على الساعة فترتین تشھد فیھا جوف، األولى على الثامنة وأربعون ودقیقة 

الواحدة وأربعون دقیقة زواال. ھذه التغیرات ھي مماثلة للتي تم الحصول علیھا في العینة 

.)Testu, 1984(أورد في: الشاملة 

,Testu, Alaphilippe, Chasseigne & Chèzeأشار كل من (ظروف تنفیذ المھمة:*

تحدید مدى تأثیر نمط التمریر (جماعي أو من أجل 1995الدراسة أنجزت سنة إلى) 1995

فردي) الختبارات مدرسیة و النفسیة التقنیة على مستویات األداءات و تغیراتھ الیومیة 

المحتملة. مسائل ریاضیة، روائز شطب األرقام (مؤشر الیقظة) و اختبار البناء الفضائي

ي، في بدایة و نھایة الفترة تقترح في كال الظرفین، و یكون ذلك أربع مرات في الیوم المدرس

المسائیة. تشیر النتائج إلى تأثیر نمط التمریر على مستوى أداءات الشطب وعلى التغیرات 

الیومیة للیقظة والبناء الفضائي. كما بینت أیضا أن التالمیذ لھم أداء أفضل عندما تنجز 

یقة فردیة؛ االنتقال من اختبار الیقظة جماعیا، وعندما ینجز كذلك اختبار البناء الفضائي بطر

التمریر الجماعي إلى التمریر الفردي یتبعھا انعكاس أو انخفاض وحتى اختفاء الوتیرة 

الیومیة، باإلضافة إلى أن ارتفاع مستوى االنتباه یتوافق مع اختفاء تدریجي للوتیرة الیومیة 

,Testu(أورد في: فردیة الكالسیكیة. ھذه العملیة األخیرة تالحظ عندما تنجز االختبارات بطریقة 

2012(.
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أن فكرة تفسیر اختالفات المالمح بتأثیر طبیعة المھمة Testu) 2000(یرى * طبیعة المھمة: 

تطورت خالل القرن العشرین حسب دراستین تحلیلیة أساسیتین التي تتعاقب بطریقة 

كرونولوجیة و تعكس تطور التقنیات و كذلك علم النفس في ھذه اإلطار. 

الدراسات التي أنجزت لدى الراشد تبین بأن التغیرات الیومیة لألداءات أن Testuذكر 

ان أداءات 1912) سنة (Winchتختلف عند الراشدین حسب طبیعة المھمة. بین الباحث 

التالمیذ اإلنجلیزیین تتغیر بطریقة مختلفة خالل الیوم حسب المھمة المقترحة، والتي تمثلت 

لفوریة أو حل مسائل ریاضیة. وتوصل من خالل ھذه الدراسة إلى أن في اختبارات الذاكرة ا

في االختبار األول (الذاكرة الفوریة) أداءات التالمیذ تكون مرتفعة في الفترة الصباحیة، ما 

بین الساعة الثامنة و خمسة و أربعون دقیقة مقارنة بالفترة بنتائج الفترة المسائیة، بینما 

(مسائل ریاضیة) فیتبین أن أداءات التالمیذ تكون مرتفعة في الفترة بالنسبة لالختبار الثاني

أن ھذه التغیرات للمالمح 1916سنة Gatesالمسائیة، على الساعة الرابعة زواال. و أكد 

,Testu(أورد في: الیومیة لألداءات حسب المسألة ھي التي تنفذ  2012(.

حول فھم تصریف الفعل ) بدراسة أفقیة Feunteun& Testu, 1994(كما قام 

) على تالمیذ خمسة مستویات عمریة من المستوى Forme passiveالمبني للمجھول (

بعد مدة بل أن التغیرات الكالسیكیة ال تظھر في بدایة التعلم لقد بینت النتائجاالبتدائي. و 

ند تطبیق التغیرات الكالسیكیة في بدایة السنة الدراسیة عظھور)Testuبینما أثبت (،زمنیة

تلك التغیرات تزول عند تطبیق نفس التمارین على نفس إال أنتمارین تطابق األفعال. 

) لما Testu,1993,1996التالمیذ في نھایة السنة الدراسیة. كما لوحظ ھذا المسار حسب (

).2008معروف،(أورد في: تكون مدة التعلم طویلة 

) 1961سنة (Fischer &Ulichأما من حیث صعوبة المھمة طبیعة الفعالیة، فحسب 

) فیرون أنھ كلما كانت العملیة النفسیة معقدة كلما تتطلب وقتا 1893سنة (Betcherewو

) 1961لتنفیذھا و كلما كان منحناه مرتبط بالتغیرات البیئیة. كما الحظ نفس الباحثان سنة (

النھاریة (الیومیة) مقارنة بالعملیات - المعقدة تعتمد على وتیرة اللیلأن العملیات الحركیة 

الحركیة البسیطة و یظن أنھ نفس الشيء بالنسبة للعملیات النفسیة. 
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) الذي اعتبر أن األنواع الثالث للتغیرات Gates)1916للباحث Testuكما أشار 

ة وعضلیة. و حسب ھذا الباحث الیومیة التي الحظھا مرتبطة بثالث فعالیات: حركیة وفكری

(أورد في: فإن جوف الفترة المسائیة یكون مرتفعا إلى حد أن المھمة تستدعي فعالیة حركیة 

Testu, , 2012(.

الصحة الجیدة للطفل في المدرسة Touitou & Bégué (2010)حسب التوقیت المدرسي:-8

منظمة من طرف األولیاء ضروریة لتطوره الخاص و المدرسي و یجب أن تتبع بطریقة 

والمعلمین و األطباء، و لذلك التوقیت المدرسي یتبع ثالث أھداف: أوال تحسین ظروف التعلم 

بجداول توقیت متكیفة، ثانیا خفض التعب و ضغط الطفل ثم ثالثا وضع نوعیة حیاة أفضل في 

ان تنظیم المدرسة. و بظھور في السنوات الثمانین مفھوم تواترات الطفل في النقاش، ك

الرزنامة المدرسیة موضوع عدة تغیرات متتالیة.

أنھ بتغییر لعادات التنظیم األسبوعي المدرسي یمكن اكتشاف إلى Laloux) 2014(توصلتو 

فحسبللطفل على راحتھم و على توازنھم.قدمیتأثیر الكبیر إلطار الحیاة الذي مدى ال

Testu(2001)و من أجل الراشدین، و ھو نتیجة التوقیت المدرسي وضع من طرف

معروف و قد أشارت المتطلبات االقتصادیة و السیاسیة و الدینیة و االجتماعیة لمجتمع الراشد.

التي أثبت أن تنظیم و Testuإلى الدراسات الكرونونفسیة التي قام بھا الباحث ) 2010(

التوقیت المدرسي عامل مھم جدا في النجاح المدرسي للتلمیذ حیث بالنسبة لھذا الباحث الطفل 

یمللك وتیرة حیاة خاصة بھ ال یحددھا الوقت المدرسي لكن تتسع أیضا إلى الوقت قبل و بعد 

جة و كذلك أن برمTestuالحصة التعلیمیة و الذي یمس أیضا الوقت خارج المدرسة. برھن 

تعدیل كل ھذه األوقات یمكن أن تساعد الطفل على النمو المنسجم بتجنید كل قدراتھ و ذلك 

باحترام توازنھ النفسي. ولقد بینت الدراسة التي قامت بھا الباحثة (معروف) حول أثر تنظیم 

فال ، أن األطالوقت المدرسي على نشاطات خارج المدرسة لدى تالمیذ السنة السادسة ابتدائي

الجزائریین یعانون من عدم برمجة ھذه األوقات التربویة حیث الطفل یعیش خالل الیوم 



الثاني: الكرونونفسیة و الوتیرة المدرسیةالقسمالموضوعأدبیات: الثانيالفصل

106

المدرسي وقتا شبھ عنیف داخل المدرسة التي ال تھتم باحتیاجات الطفل النفسیة و الجسمیة بل 

تقوم فقط بإیصال المعرفة لھ.

زمني قوي بالنسبة للتلمیذ فترى أن تنظیم التوقیت المدرسي یمثل ضابط Le Floc’h (2005)أما 

Blatter & Cajochenمثلما ھو الحال لتعاقب اللیل و النھار للكائن الحي بصفة عامة. كما برھن 

أن معظم الدراسات السابقة في ھذا المجال كانت تقوم بشكل رئیسي على تحدید (2007)

الزمنیة المدرسیة.األوقات المالئمة للتعلم بالنسبة للتلمیذ و ذلك من أجل تحسین الجداول

أنھ لیس باألمر السھل حیث أنھا تجمع عدة أشیاء من حیث تنظیمھ Sue (2006)كما أشارت و

حیث تتواجد حقیقة و ھو الحد من الفشل و االعتراف بھ و تكاملھو تعدد األوقات التربویة

.المدرسي الذي ھو ھدف كل منظومة تربویة من خالل إعادة تنظیم توقیتھا المدرسي

عادة یطلب الباحثون في الكرنوبیولوجیة ھأن،في نفس السیاقDe Peretti) 1994(ترى 

والتواترات والكرونونفسیة من المؤسسات التربویة األخذ بعین االعتبار أكثر الحاجات

البیولوجیة أو النفسیة و الفكریة لألطفال حتى ال تتعارض متطلبات المدرسة وبذلك تضع 

) على ضروروة األخذ بعین 2011، و قد أكد (معروف و خلفان،األطفال في صعوبة كبیرة

(أورد في لعسلي   االعتبار النتائج المتوصل إلیھا في میدان الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة

أنھ حالیا العدید Berzin & Carpentier) 2000(وجد كل من ،. و في نفس السیاق)2016و معروف، 

من الباحثین یحاولون توقع النجاح المدرسي كنتیجة لتفاعل المتغیرات النفسیة واالجتماعیة 

حیث قاموا بتحلیل ھذه العوامل و بعالقتھا  باألداءات المدرسیة.العاطفیةو

أنھ عند تنظیم التوقیت المدرسي عدة عوامل تتدخل في Fotinos & Testu (1996)منیرى كل

ذلك و ترتبط بكیفیة تنظیم التوقیت المدرسي و التي یجب األخذ بعین االعتبار بھا حیث نجد 

العوامل االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة و البیداغوجیة. و قد بین أیضا الباحث 

Janvier تجارب دقیقة إلى أنھ لیس من المالئم اقتراح نفس التوقیت المدرسي على أساس

). Forgeard, 2013(أورد في: الیومي لألطفال المتمدرسین في الحضانة و االبتدائي

الحیاة المدرسیة للطفل في تفاعل مستمر مع الحیاة االجتماعیة إلى أنCohen (1996)و یشیر 

ظامھا الخاص تتكیف جزئیا مع الحیاة المدرسیة لألطفال. والعائلیة و التي باحتفاظھا على ن
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أن تنظیم توقیت مدرسي مكیف یأخذ بعین االعتبار Le Floc’h (2005)و قد بینت 

وتیرة الطفل الخاصة و وتیرتھ البیئیة لیس بالشيء السھل، حیث عند تبنیھ یجب وضع عدة 

تساؤالت من حیث توافقھا مع تواترات حیاة الطفل فھدف المنظومة التربویة أو وزارة 

طفل و ذلك لتساھم إیجابیا في التربیة ھو تبني توقیت یومي و أسبوعي یتكیف مع حاجات ال

تعلمھ و سلوكاتھ. 

إلى أن أوقات التعلم یجب أن تكون في أوقات مالئمة و ذلك استنادا Viteau (2003)و توصل 

یشیر البعض إلى أن التعلم یجب أن یبدأ على حیثلنتائج الدراسات حول أداءات التالمیذ 

في ھذه الفترة من الیوم مقارنة ببدایة التاسعة و ثالثون دقیقة حیث األداءات تكون أفضل 

الفترة الصباحیة و الفترة الثانیة التي تكون بعد األكل.

إلى أن التوقیت الجید للتعلم  یجب أن یتوافق مع واقع التلمیذ و طبیعة Husti (1994)أشار 

ة تھدف حالیا أن عدة أنظمة تربویتبینالتعلم، ال یستطیع أن تكون متباینا و متعدد األشكال. 

منذ وقت طویل إلى جعل التلمیذ فعال و إشراكھ في تعلمھ و فتح المؤسسة على البیئة و ذلك 

، فالتلمیذ یعیش في Querrien (2011)من خالل إعادة تنظیم التوقیت المدرسي. و حسب 

، وتیرة ي كل النطاقات: وتیرة الیوم أوالتواتریة مستمرة، بالفعل الوتیرة تستقر تدریجیا ف

ادین التي یطبق على أساسھا مضمون محدد من أجل تعزیز الوتیرة السنویة و تعاقب المی

(تتالي) السنوات.

إن فكرة تغییر التواترات المدرسیة (التوقیت المدرسي) في فرنسا أتت في األول من أطباء       

الذي أشار في تقریرھم Bernardو كذلك Levyو Vermeilو DouadyوDebréمنھم 

اآلثار الناجمة عن الضغط المدرسي و ضرورة أخذ بعین االعتبار البیولوجیا "النظام إلى 

الذي ال یأخذ بعین االعتبار في البدایة ببیولوجیة الطفل و المراھق ھو خطر على صحتھ 

ویجعلھ غیر قادر على تثبیت معارفھ المكتسبة. التربیة األفضل غیر نافعة إذا لم یتلقاھا 

تج عنھ بحوث كثیرة في الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة؛ اآلثار الناتجة الفرد". كل ذلك ن

و باألخص تقاریر األكادیمیة ھ كل المسؤولین في المدرسةعن اضطراب الوقت الذي یشھد ب
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الطبیة. فإن تنظیم التوقیت المدرسي و صحة الطفل الذي و بعد وصف التنظیم الحالي للوقت 

:)Fotinos, 2012(أورد في: ى ما یلي المدرسي في فرنسا أشاروا إل

أھمیة األخذ بعین االعتبار بالتواترات البیولوجیة و النفسیة للطفل في كل تفكیرنا حول ھذا -

الموضوع.

إن عدم تزامن األطفال، یعني تغییر سیرورة ساعتھم البیولوجیة عندما ال تكون ھذه -

إلى التعب و صعوبة التعلم.األخیرة غیر متناسقة مع عوامل البیئة یؤدي بذلك 

الدور السلبي ألسبوع أربعة أیام على الیقظة و أداءات األطفال في الیومین األولین مرتبط -

بعدم تزامن الذي ینتج عن عطلة نھایة األسبوع.

الدور األساسي للنوم عند الطفل ھو الذي یسمح بتطور منسجم و استعادة وظائف الجسم -

بتعلم أفضل.ومكافحة التعب و یسمح 

بصفة عامة إن الصحة الجیدة للطفل في المدرسة ضروریة لنموه الشخصي 

والمدرسي و یجب تتبع كذلك من طرف األولیاء و المعلمین و األطباء.

إن تنظیم التوقیت المدرسي ھو وسیلة مھمة و فعالة إلحداث التغییر الضروري لمستقبل -

البلد.

ض وقت التعلم الیومي یرتبط مع توزیع متوازن على تنظیم التوقیت المدرسي أي تخفی-

.األسبوع و السنة الدراسیة

إلى أن تنظیم توقیت المدرسي Montagner (2012) & Leconte (2009)أشار كل من

الجدید ال یستطیع أن یتجاھل كیفیة تتداخل مختلف أوقات األطفال (أوقات عائلیة، الوقت بین 

ول و االستقبال في المدرسة، الوقت البیداغوجي في الصباح، المنزل و المدرسة، وقت الوص

وقت االستراحة (القیلولة)، الوقت البیداغوجي، وقت ثقافي، وقت ریاضي، وقت إیكولوجي، 

ھناك عدة أوقات تتداخل فیما تبین أنوقت العشاء، وقت التحضیر للنوم و وقت النوم...) كما 

الوقت الذي یسبقھ و یؤثر ھو بنفسھ على الوقت بینھا بالنسبة للطفل و كل وقت یتأثر ب

الالحق. 
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أن التوقیت المدرسي یساھم في توازن الطفل مختلف أوقاتھ كذلك بالتوافق Méry (2012)یرى 

Mollo-Bouvier (1994)بین وتیرتھ البیولوجیة و النفسیة و المساھمة في نجاح التلمیذ. و حسب 

لتوقیت المدرسي ال یمكن تعریفھ إال حسب األوقات وفي ھذا اإلطار أشار البعض إلى أن ا

االجتماعیة للطفل و ھذا یدل على مدى أھمیة األخذ بعین االعتبار األوقات األخرى في 

تنظیمھ. إن ھذا األخیر، ھو الذي ینظم ویكمل األوقات األخرى بما فیھا أوقات الفراغ 

أن Pioli (2006)یمھ. و قد ذكر والعطل، وذلك یشیر إلى مدى أھمیة التوقیت المدرسي وتنظ

اإلشكالیة الكبیرة حسب كل ھذه المعطیات ھو تنظیم توقیت مدرسي حسب حاجات الطفل 

والتساؤل عن مكانة الطفل في المنظومة التربویة. 

أصبح ھذا األخیر موضوع نظرا إلى أھمیة تنظیم التوقیت المدرسيأنھ Frago (1998)أشار 

حیث نالحظ باحثین في الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة تكثر من دراساتھا لتبین بحث كبیر

و من أجل أن Montagner) 2009(مدى أھمیة احترام وتیرة الطفل و وتیرتھ البیئیة. فحسب 

تحقق المدرسة نجاح التالمیذ فإنھ یجب تغییر مدة تنظیم األیام الدراسیة حسب سن و كل ما 

لمیذ، یجب تطویر استراتیجیات االستقبال، تنظیم التوقیت و مكان خاص قد یصعب تعلم الت

للتعلیم. 

) مع الباحثین في 1989سنة (Testuلقد أثبتت الدراسات حسب الباحث 

) أن ھناك ملمح یومي یالحظ عادة 1983سنة (Montagnerالكرونوبیولوجیة و خاصة 

مثال انخفاض الیقظة على یظھربفترتین تتمیزان بفعالیة مرتفعة في نھایة منتصف الیوم، 

الساعة التاسعة صباحا و الثانیة زواال و ارتفاع على الساعة الحادیة عشرة صباحا والخامسة 

یظھر إال عندما یتحكم الفرد ) ھذا الملمح ال1989سنة (Testuمساءا. و حسب الباحث 

).Feunteun & Testu, 1994(أورد في: بالمعالجة التي ینفذھا و لیس عندما تكون آلیة 

أن الدراسات التي أنجزت في إطار تنظیم إلى ،في نفس السیاقTroger (2001)توصل

ءات التوقیت المدرسي، قد سمحت بتبیان مدى تأثیر نمط عطلة نھایة األسبوع على أدا

نفس الباحث أن التكیف مع أوقات العودة للدراسة تكون صعبة عندما برھنالتلمیذ. و لقد 
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حیث أن ذلك یؤثر على االحتفاظ بالمعارف المكتسبة خالل الفترة طویالیكون االنقطاع

السابقة. 

إلى ما ذكر من Marouf, Douga, Khelfane, Tamdjiatأشار كل من 

أن التوقیت المدرسي عامل أساسي في النجاح المدرسي للتلمیذ، فالطفل لدیھ ،Testuقبل

وتیرتھ الخاصة التي تتمدد إلى أوقات أخرى غیر التوقیت المدرسي مثل النشاطات خارج 

المدرسة، و لھذا تنظیم ھذه األوقات ستساعده في الوصول إلى تطور منسجم و ذلك بتحقیق 

و ینقسم التوقیت . )Les Cahier de l’INRE, 2010(أورد في:كل إمكانیاتھ باحترام توازنھ

المدرسي إلى ثالثة أنواع مختلفة و ھي كالتالي:

Beugnet-Lambert & al,1988حسب(التنظیم الیومي: - ; Delvolvé,1997 ;

Testu,1979 )  إن العمل المدرسي یتطلب أوقات راحة و جدول 1986,1988,200,

اترات النفسیة. إن اإلطار الوقتي المحدد من طرف المؤسسة التربویة زمني یتوافق مع التو

یمكن أن یؤثر على المستوى الدراسي للتلمیذ عندما ال یكون متوافقا بشكل جید مع التغیرات 

حیث ر خالل الیومالمعرفیة النھاریة للطفل. لقد أثبتت عدة دراسات أن أداءات التالمیذ تتغی

أداءاتھم. وھذا ما تنخفضھناك أوقات أین یكون فعاال وأوقات یكون فیھا غیر فعال وبالتالي 

یالحظ على مستوى نمط الجدول الزمني الیومي في مختلف البلدان و التي كان وسیلة للتأكد 

من وجود تباینات نھاریة معرفیة بنیویة عند الطفل المتمدرس و بذلك تأكد الباحثین من وجود

).Le Floc’h, 2005(أورد في: ملمح یومي لألداءات متبني من خالل األعمال السابقة 

یمكن اإلشارة إلى بعض النتائج التي تدل على أنھ Bianco & Bressoux (1999)یرى كل من

نھ عندما تمریر لدى أأشار الباحثین في ھذا المجال وجود تغیرات یومیة ألداء التالمیذ، حیث 

رسة االبتدائیة اختبارات معرفیة ومدرسیة (اختبارات حسابیة، التفكیر المنطقي، تالمیذ المد

التالعب اللفظي...) مھما كان المستوى المدرسي، األداءات ترتفع بین بدایة و نھایة الفترة 

جدید اتطورتشھد ) ثم creux postprandialeاألداءات بعد األكل (تنخفضالصباحیة ثم 

یة الفترة المسائیة. إال أن ھذا النوع من الملمح الیومي مرتبط أیضا بسن للنشاط إلى غایة نھا

األطفال. 
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جدر اإلشارة إلى الملمح الكالسیكي للتغیرات الیومیة للیقظة یو في ھذا اإلطار 

) سنة  الذي أبرزه كل من 11–10(الفكریة عند التالمیذ البالغین من العمر األداءات

)Fotinos & Testu, السیكوتقنیة تشھد أداء األداءات). بالفعل فقد بینا أن الیقظة 1996

منخفض في بدایة الفترة الصباحیة ( ما بین الساعة الثامنة و التاسعة صباحا) لترتفع في نھایة 

الفترة الصباحیة (ما بین السعة الحادیة عشرة و الساعة الثانیة عشرة). بینما تنخفض في 

& Fotinos(أورد في: لترتفع من جدید حسب السن في نھایة الفترة المسائیة بدایة الفترة المسائیة 

Testu, 1996.(

اھتم بتحدید نمط تغیرات األداءات ) أول من Laird, 1925یعتبر (التنظیم األسبوعي: -

، و بذلك أصبح التعرف على االستجابة السلوكیة للطفل خالل الیوم واألسبوع من األسبوعیة 

) في ھذا 1999سنة (Delvolvéالباحثین في ھذا المجال. و لقد أشارت اھتمام أغلب

السیاق أنھ من خالل الدراسات التي أنجزت حول التغیرات األسبوعیة تبین أن الخمیس ھو 

الیوم الذي یسجل أفضل األداءات المدرسیة بینما االثنین والجمعة ھي األیام التي تسجل أقل 

Le(أورد في: األداءات  Floc’h, 2005(.

) من خالل الدراسات أن التغیرات األسبوعیة لم تكن Testu,1982,1983(توصل

2008تدرس بشكل كبیر مقارنة بالتغیرات الیومیة. إن التوقیت المدرسي المتبني إلى غایة 

مع دراسة أیام االثنین، الثالثاء، الخمیس، الجمعة، دراسة السبت صباحا وراحة األربعاء

في ھذه الحالة أن التالمیذ یسجلون أفضل األداءات أیام الخمیس یظھرسبت بعد الظھر. و و ال

أو الجمعة صباحا و أقل النتائج تسجل یوم االثنین و إلى حد أقل یوم السبت صباحا. كما 

یعتبر یوم االثنین لیس فقط الفترة التي تسجل أقل األداءات و لكن في ھذه الفترة یحدث عدم 

مستوى األداء یبقى ضعیف و یرتفع ببطء و ال یشھد جوف بعد األكل. لكن یجب التزامن: 

اإلشارة ھنا أن ھذه الظاھرة تدوم لفترة طویلة (حتى الثالثاء بعد الظھر) عندما یكون السبت 

حرا (ال یوجد دراسة) خاصة عند األطفال الذین یسلمون ألنفسھم.

تعتبر ظاھرة عدم التزامن ال تالحظ یوم الخمیس، یمكن االفتراض ھنا أن األطفال یوم 

األربعاء یعتمدون أقل على وتیرة األولیاء و بالتالي فھم لیسوا مجبرین على التكیف مرة 

أخرى مع الخمیس عكس ما یقومون بھ االثنین في الحیاة المدرسیة. یبدو من ذلك أن أداء 
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,Testu(أورد في: سب أیام األسبوع المدرسي و نتائجھم تتغیر خالل الیوم التالمیذ یتغیر ح

2012(.

من أجل دراسة التوقیت األسبوعي یجب األخذ بعین االعتبار تأثیرھا على مدة عطلة 

نھایة األسبوع حیث عندما تكون عطلة نھایة األسبوع طویلة (یومین بالنسبة للتوقیت أین ال 

تكون دراسة یوم السبت) یمكن أن یكون لھ تأثیر عدم التزامن على وتیرة االنتباه لدى 

األطفال. 

طفال متمدرس في االبتدائي من السنة 167) إلى دراسة لدى Delvolvé, 1999أشارت  (

األولى إلى السنة الخامسة تبین أن المعدل اإلجمالي لالحتفاظ بالمعلومة تكون أفضل عند 

التالمیذ الذین یستفیدون بعطلة نھایة أسبوع لیوم ونصف مقارنة بالذین یستفیدون من یومین. 

Rohmer & al(كل منتوصلكما  ,2005 ; Testu & al, 2003,2004 ( وجود أن

عطلة نھایة أسبوع طویلة و لیلیتین بدون دراسة یمكن أن تكون سببا أساسیا في التباینات التي 

یشھدھا أداءات االنتباه عند األطفال. كما بینت أعمال حدیثة أثر عدم التزامن على النوم 

).Le Floc’h, 2005(أورد في: نة من یومین  لتنظیم األسبوعي مع عطلة نھایة أسبوع مكو

یمكن مالحظة من خالل المعطیات و الدراسات التي أنجزت حول التنظیم األسبوعي 

أن أداءات التالمیذ تتغیر أیضا خالل األسبوع و أن ھذه األخیرة تتأثر بنمط األسبوع 

بار معطیات و النتائج المدرسي المطبق على التالمیذ، و لھذا من الضروري األخذ بعین االعت

التي توصلت إلیھا الدراسات السابقة. 

لقد أثبتت الدراسات السابقة أن أداءات التلمیذ تتغیر حسب التوقیت التوقیت السنوي:-

الیومي و األسبوعي المطبق على التالمیذ، و نفس الشيء أیضا خالل السنة حیث أن أداءات 

أن الدراسات حول التغیرات السنویة تبین الدراسیة وتشھد أوقات جیدة و سیئة خالل السنة 

نادرة جدا مقارنة بالتغیرات الیومیة التي كانت األكثر دراسة، و التغیرات األسبوعیة التي 

اھتم بھا الباحثین فیما بعد. و ھذا ما یدل على ضرورة االھتمام كذلك بالتغیرات السنویة 

ن طرف المدرسة سیتبعھ التالمیذ طوال السنة (التوقیت السنوي) حیث أن التوقیت المطبق م



الثاني: الكرونونفسیة و الوتیرة المدرسیةالقسمالموضوعأدبیات: الثانيالفصل

113

الدراسیة مما یتوجب القیام بدراسات أكثر على ھذا النوع من التغیرات، حیث أثبتت 

الدراسات القلیلة حول ھذا األخیر أن ھناك فترات خالل السنة أین یكون التلمیذ أقل فعالیة.

إن في كل دخول مدرسي ة: العالقة بین نمط التوقیت المدرسي و األداءات الفكری-9

یقوم المسؤولین التربویین بوضع تنظیم توقیت مدرسي و تضع كھدف أساسي لتبني ھذا 

في ھذا السیاق Testu)2015(ذكر األخیر احترام حاجات الطفل من أجل تحقیق مردود جید.

میدان رغبة المسؤولین السیاسیین في فرنسا في األخذ بعین االعتبار المعطیات التي قدمھا

الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة المتعلقة بالیوم و الفترة و التواترات البیولوجیة والنفسیة 

بشكل خاص، من أجل تبني تنظیم توقیت مدرسي و نشاطات خارج المدرسة في تناسق مع 

تواترات األطفال. و قد كانت تطبیق النتائج حول الیوم ثم األسبوع. و قد أشار نفس الباحث 

أن التوقیت المدرسي الفرنسي وضع حسب حاجات الراشد بدال من الطفل.إلى

لقد أجریت عدة دراسات التي أتت بمعطیات ثریة حول تأثیر نمط التوقیت المدرسي على 

إلى واحدة من أھم التجارب التي Testu (2015)التغیرات الیومیة و األسبوعیة. و قد أشار 

حیث التوقیت Niort) سنة لمدینة 11-10عمر (تلمیذا بالغین من ال80أنجزت عند 

المدرسي ھنا "تجریبي": دراسة األربعاء صباحا و راحة السبت صباحا)، و من جھة أخرى 

مقارنتھا مع الملمح المالحظ خالل الدراسات السابقة التي أنجزت لدى التالمیذ الساكنین في 

األربعاء و دراسة السبت الذي یقوم على توقیت مدرسي تقلیدي (راحة Toursمدینة 

صباحا).

قدمت في ھذه التجربة: عملیات الحساب، الصرف و اختبار التركیب الفضائي و ذلك أربع 

مرات في الیوم: االثنین ، الثالثاء، الخمیس و الجمعة و مرتین یوم الثالثاء و السبت. تبین أن 

ثر على األداءات والتغیرات (مع دراسة األربعاء صباحا) یؤNiortالتوقیت التجریبي لمدینة 

. و تعتبر Toursاألسبوعیة للتالمیذ. النتائج المتحصل علیھا ھنا مرتفعة مقارنة بنتائج مدینة 

أفضل األیام التي تحقق نتائج مرتفعة ھي الجمعة صباحا و األربعاء صباحا بینما االثنین
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النتائج السیئة تسجل االثنینToursو الثالثاء ھي األیام التي تشھد أقل األداءات. في مدینة 

و السبت صباحا، بینما أفضل األداءات تسجل الخمیس و الجمعة.

لھ Niortأن تمدید عطلة آخر األسبوع بنصف یوم مثلما ھو الحال في مدینة Testuأوضح 

ما بعد الظھر أو نصف حدوث ظاھرة عدم التزامن إلى غایة الثالثاء تبینتأثیر سلبي حیث 

حیث أشار الباحث أن كون التلمیذ یذھب للمدرسة السبت صباحا أو األربعاء لھ عد ذلكیوم ب

أن الراحة لمدة یومین ،Testu (2000)یرى تأثیر في نقل أفضل و أقل نصف یوم لألداءات. 

كاملین ( السبت و األحد) لھ تأثیر سلبي على األداءات یوم االثنین و الثالثاء صباحا، فتمدید 

أو تمدد فترة "العودة للنشاط" في بدایة األسبوع.في آخر األسبوع تتبعھا تأخرالراحةمدة 

Niortو نفس الظاھرة تالحظ في األیام التي تسبق عطلة آخر األسبوع، أداءات تالمیذ مدینة 

. و قد أشار نفس الباحث أن تنظیم Toursمرتفعة مثلما ھو الحال بالنسبة لدى تالمیذ  مدینة 

وقیت المدرسي یؤثر بشكل قلیل على مستوى أداءات األسبوع، متوسط األداءات الت

Toursھي مرتفعة قلیال عن التي سجلت في مدینة Niortاألسبوعیة التي سجلت في مدینة  

ھذا التوقیت المدرسي أو ذاك.اختیاركما توصل أیضا أنھ من الصعب 

و على نفس المنوال، و في مقارنة بین تنظیم أربعة أیام و أربعة أیام و نصف أوضح 

Testu (2015)تنظیم أربعة أیام ال یحترم التواترات الیومیة  ھ بشكل واضح الفرق بینھما. فحسب

للنشاط النفسي و الفیزیولوجي و الجسمي و أیضا تسبب التعب و الضغط الزائد و حتى عند 

دم التكیف مع المدرسة، تنظیم أربعة أیام جافة ال تقوم إال بتمدید تأثیرات البعض یسبب ع

االضطراب لعطلة آخر األسبوع على التكیف مع الحالة المدرسیة. أما في أسبوع أربعة أیام 

و نصف فإن انقطاع عطلة آخر األسبوع تؤثر على یوم االثنین و السبت صباحا، ھذا ینعكس 

رات البیولوجیة و النفسیة التي تالحظ عادة في األیام األخرى، عدم بظاھرة عدم تزامن التوات

قد أوضحت و لتزامن الذي ھو مصدر التعب و األداءات المدرسیة السیئة و عدم االھتمام.

Marouf (2010) في ھذا الصدد أنھ أیضا من الضروري االھتمام بمحیط التالمیذ و ذلك بتوعیة

ح الظروف األساسیة التي تسمح بالتطور داخل المؤسسة األولیاء و غیرھم على ضرورة من

النسبة لنفس الباحثة یتعلق تحسین ظروف عمل المعلمین أیضا. و بالتعلیمیة و المجتمع، و
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األمر ھنا في اقتراح توقیت مدرسي یومي و أسبوعي و سنوي متكیف من أجل السماح 

.لتطور منسجم للنشاط الفكري و الجسمي للتلمیذ

كما تالحظ أكثر في أسبوع أربعة أیام االضطرابات السلوكیة المذكورة سابقا ، و تظھر لمدة 

أطول الجمعة في الفترة المسائیة و الثالثاء صباحا، مما یترك للمعلمین فقط یومین لتعلیم 

المواد األساسیة. و أشار الباحث أنھ إذا بقي الحجم الساعي األسبوعي للدراسة كما ھو فإن 

اسة ألربعة أیام ستتسبب في ثقل الیوم المدرسي الذي ھو في األساس طویل جدا خاصة الدر

للصغار أي خفض العطل الصغیرة التي یجب أن تدوم أسبوعین حتى تكون ذو فائدة للطفل 

أن تحریر إلى الباحث أیضا توصلفھو یحتاج على األقل أسبوع للراحة من كل شيء، كما 

لكن رغم أن المعطیات لیست لفائدة یر على كل األطفال نصف یوم لیس لھا نفس التأث

٪  من المدارس 95أسبوع بأربعة أیام إال معظم األولیاء یفضلون ھذا النوع من التنظیم  و 

الفرنسیة طبقت ھذا النوع من التوقیت المدرسي.

االنتباه أول العملیات ) 2005الدردیر و عبد هللا (یعتبرلمحة تاریخیة حول االنتباه:-10

المعرفیة التي یمارسھا العقل البشري على مدخالت عملیة التعلم وفق تكوین و تناول 

المعلومات حیث تمكن الفرد من إثراء معلوماتھ بما یحدث في البیئة و یستفید كذلك من 

قوم بتنسیقیاالنتباه،)2004الملیجي (التطور الذي یحدث فیھا، فاالنتباه عملیة انتقائیة. فحسب 

أن الطفل یتعرض لعدد من المنبھات ،في نفس السیاق)2001شلبي (و یرى  ضبط األداء.و

وعلیھ أن یركز انتباھھ على جوانب مختلفة من ھذه المنبھات، و یتعلم الطفل بشكل تدریجي 

. التركیز على قیمة وظیفیة أي أن تكون متعلقة بالھدف، و االنتباه ھو الذي یمكن من ذلك

أن العملیات المعرفیة بما فیھا االنتباه یجب أن تختار جزء من ) 2007أندرسون (كما أشار 

و قد بین    المعلومات التي یجب اختیارھا، أي  الصحیحة و أي جزء یجب أن یتم تجاھلھ. 

جال االنتباه متعدد و واسع فانتباه الفرد ال یتمركز في موضوع معین فقط بل أن م)2004فاید (

ملیة االنتباه تعد من أھم العملیات بدورھا أن ع) 2004سریة (و یتحرك باستمرار. أوضحت ھ

أن ھذه العملیة تقوم بكشف ) 2001جادو (في اتصال الفرد بالبیئة المحیطة بھ.  فقد ذكر 

عبد الفتاح و عبد الحمید بینما المعلومات المستقبلیة للفرد عن طریق االستنتاج و كذلك االستدالل. 

آلیة تنظیمیة رئیسیة بما یعرف "بالضبط المعرفي".كاالنتباه یصفان)2005ابر (ج
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أیضا إلى مدى أھمیة ھذه العملیة حیث أن نقص االنتباه یمثل عائق )2010نصر (كما قد أشار 

كبیر أمام تعلیم التلمیذ و بمرور  الوقت ھذه المشكلة تؤدي إلى قصور في التحصیل الدراسي 

حاول الكثیر من المربین فقد )2009أبو جادوا (و بالتالي تدھور النتائج الدراسیة للتلمیذ. حسب 

في ھذا اإلطار ) 2007الزغول (تباه في عملیات التعلم و التعلیم. و أوضح أن یوظفوا أھمیة االن

إلى أن االنتباه من أھم العملیات المعرفیة إضافة إلى اإلدراك و التركیز أو التذكر و التفكیر 

حیث تساعد الفرد بأن یدرك ما یجري من حولھ و فھم ما یتعلمھ خالل درسھ. و توصل كل 

إلى أن تشتت االنتباه قد یؤثر سلبا على قدراتھ على التعلم. كما أبرز )2006القمش والمعایطة (من 

أن ھذه العملیة مھمة في اتصال الفرد بالبیئة المحیطة بھ و التي ) 2007خلیفة وعیسى سعد (كل من 

لمنبھات الحسیة المختلفة و المناسبة حتى یتمكن من إدراكھا و تحلیلھا.افي اختیاره تسمح لھ

باعتباره الخاصیة المركزیة للحیاة الذھنیة )2001ملحم (العلماء باالنتباه حسب لقد اھتم

و مھمتھ األساسیة ھي توضیح مضامین أو محتویات اإلحساس الخام إلى إدراك وفھم حیث 

أن بفضل االنتباه تتوضح األشیاء التي كانت تبدو غامضة و غیر مفھومة في البدایة. و في 

و بدأ ظھور ،كشف عن األساس العصبي و البیولوجي لوظیفة االنتباهأواسط السبعینات تم ال

مفھوم التیقظ و التنشیط اللحائي الذي یمثل من أھم  جوانب االنتباه. المتمثل فيمفھوم جدید 

وأصبح ینظر لالنتباه على أنھ من العملیات أو الوظائف األولیة المعرفیة المحوریة التي تدور 

حیث أن االنتباه ھو الذي یسمح بفھم ب السلوك و الحیاة العقلیةحولھا عملیات فھم جوان

الطبیعة البشریة.  

في نھایة أھم المفاھیم األساسیة التي ظھرمناالنتباه) Carsini, 1978(اعتبر

و ھذا ما أدى إلى تطور المعلومات المتعلقة بھ خاصة في ،20و بدایة القرن 19القرن 

،النظریة المعرفیة و السلوكیة. و في ھذا السیاق ظھر اتجاھان رئیسیان لتفسیر االنتباه

ھذان و یتمثل االتجاه األول باالتجاه البنائي و الثاني ھو االتجاه الوظیفي بحیث أشارا

االتجاھان إلى وجود مظاھر مختلفة لالنتباه بحیث ركز االتجاه األول و نظروا إلى االنتباه 

على أنھ حالة الشعور تتكون من زیادة التركیز و تؤدي إلى الوضوح الحي. أما االتجاه الثاني 

لى حالة للكائن الحي یعتمد عفعالةفقد ركز أصحابھ على الطبیعة االختیاریة لالنتباه كوظیفة 

).2001(أورد في: السطیحة و الفخراني، الدافعیة 
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جدال في الدراسات التي أقامھا الفالسفة أن مفھوم االنتباه قد أثار ) 2001جبل (یرى

"تركیز العقل أو عضو من أعضاء الحس في شيءعبارة عنھالقدامى حیث أوضحوا أن

أو موضوع ذا أھمیة". و قد استقر ھذا المفھوم لمدة طویلة إلى غایة ظھور المنھج التجریبي 

حیث اھتم علماء النفس بإجراء بحوث و دراسات حول االنتباه كون أن 19مع بدایة القرن 

البدایات األولى للتناول العلمي السیكولوجي لالنتباه تمثلت في اھتمام علماء النفس التجریبیین 

ن مدرسة فونت حیث اعتبروه أساس الحیاة الذھنیة و ذلك یعود العتماد معظم العملیات م

الذاكرة و التركیز... علیھا. ،المكورة سابقا كاإلدراك

إلى أن االنتباه عملیة معرفیة ال یمكن )2005البطانیة و الرشدان و السبایلة و الخطاطبة (و قد أشار 

مالحظة النتائج التي تحدث لنقصھا حیث أن الفشل في إتباع مالحظتھا بصورة مباشرة و إنما 

،التعلیمات أو عدم القدرة على االستمرار في أداء المھمة أو عدم القدرة على إكمال الواجبات

تغیرات االنتباه و األوقات التي یكون یالحظ أنكلھا نتیجة تشتت االنتباه عند الطفل. فمثال 

من خالل النتائج المتحصل علیھا في تطبیق روائز شطب األرقام فیھ انتباه التلمیذ جید و ذلك

على التالمیذ في ساعات أیام األسبوع. 

االنتباه من أھم العملیات المعرفیة )،2007منسي و عبد المنعم (حسب تعریفات االنتباه:-11

خاصة في مجال التعلیم فھي أول العملیات المعرفیة التي یستعملھا المتعلم في تعلمھ والتي 

تسمح للفرد باالتصال بالبیئة المحیطة بھ. و بذلك فلقد تعددت تعریفاتھ و من أھمھا:

رد لزیادة كفایتھ بالنسبة ) االنتباه على أنھ النشاط الذي یقوم بھ الف(Camus, 1996عرف 

لبعض المضامین النفسیة مثل اإلدراك و التفكیر و التذكر كما أنھ القدرة على تركیز الوعي 

).2009(أورد في: سلیم، على المثیرات الخارجیة أو الداخلیة 

فیعتبر االنتباه عملیة عقلیة التي بدونھا ال یستطیع الطالب تنفیذ 1995أما أندرسون 

).2006(أورد في: سالم و الشحات و عاشور، العقلیة للمھمة المتطلبات 
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أن االنتباه ھو القدرة على التعامل مع كمیات محدودة من (¸2003Sternbergبینما یرى (

(أورد في: المعلومات منتقاة من كم ھائل من المعلومات التي تزودنا بھا الحواس أو الذاكرة 

).2004العتوم، 

فیما یلي :" تعرف عملیة )2005محسن كاظم الفتالوي (التعریفات حسب یمكن تلخیص كل ھذه 

االنتباه على أنھا واحدة من النشاطات الذھنیة التي یقوم بھا الفرد و تشكل بجانب التفكیر

و اإلدراك و التذكر المكونات األساسیة لعملیة التعلیم و التعلم. 

نجد ما یلي:ھي متعددة و منھا أنواع االنتباه: -12

ھذا النوع من االنتباه یتجھ فیھ الفرد رغم إرادتھ في ھأن)2004فاید (یرىاالنتباه القسري:-

یسمى أیضا ھذا النوع من االنتباه أن) 2001جبل (إلى المثیر المسبب لالنتباه. و قد أشار 

المثیرات البیئیةمنمجموعة على الفردو ھذا النوع من االنتباه یفرض "باالنتباه الالإرادي"

. و ھو ال یحتاج إلى نشاط ذھني أو تركیز للحواس أي یتم بطریقة ھأو الذاتیة المحیطة ب

الإرادیة و بذلك فھو ال یحتاج إلى أي نوع من الدوافع. فحسب (عبد الحلیم السید و آخرون، 

علیھ على اختیاره و التركیز ھلى الفرد فرضا و یرغم)، ھنا المنبھ یفرض نفسھ ع1990

).2001(أورد في: ملحم، دون غیره من المنبھات 

"االنتباه االعتیادي". فقد أیضا على ھذا النوعطلقی) 2001جبل (و حسباالنتباه التلقائي:-

في ھذا السیاق أن ھناك عدة مثیرات و یختار الفرد المثیرات ) 2002قطامي و عدس (أوضح 

إلى أن ھذا النوع من االنتباه )2010معوض (ر المھمة ویترك المثیرات األخرى. و لقد أشا

فاستنادا            یتمیز بعدم بذل الفرد جھدا كبیرا حیث یكون االنتباه سھال, میسرا و طبیعیا 

الفرد ھنا یمتلك خبرة سابقة عنھ معتادة تحدد موقف االستجابة بصورة سریعة )2001جبل (لـ

الفرد ھنا ینتبھ إلى األشیاء التي فیرون أن )  1990و سھلة. أما (عبد الحلیم السید و آخرون، 

).2001(أورد في: ملحم، اعتاد االھتمام بھا من قبل والتي تتفق مع عاداتھ و میوال تھ و اھتماماتھ 

یھ إلى بذل جھد أن ھذا النوع من االنتباه یحتاج الفرد ف) 2010(معوض، یرى االنتباه اإلرادي: -

ھذا النوع من )2001جبل (ما یشرحھ المدرس. أما حسب لركیز العمیق كانتباه التلمیذ والت



الثاني: الكرونونفسیة و الوتیرة المدرسیةالقسمالموضوعأدبیات: الثانيالفصل

119

نھ ال بد من أوع معین من بین عدة موضوعات كما االنتباه یتم بمحض إرادة الفرد نحو موض

تمر لمدة طویلة. یستى وجود دافع یوجھ سلوك الفرد و مجھوداتھ تجاه ھذا الموضوع ح

أن بعض أطفال المدرسة یعانون ) 2002العزة (أشارت العوامل المؤثرة في االنتباه:-13

من صعوبات االنتباه أو المحافظة علیھ إلكمال الواجبات أو متابعة العمل الصفي أكثر من 

تتمثل ھذه العوامل فیما یلي: ) 2005محسن كاظم الفتالوي (سائر أقرانھم في الصف. و حسب 

ان تركیز المتعلم على السلوك الخارجي یتوقف على العدید من العوامل الخارجیة: -1

المثیرات منھا:

الحظ أن المثیرات غیر المألوفة عند المتعلم أي بعبارة أخرى المثیرات ت: حداثة المثیرات-

إلى الجدیدة تلفت انتباھھ وفي ذلك یمكن توظیف تقنیات التعلیم والتعلم بشكل فاصل للتوصل 

صور وصیاغات جدیدة من الخبرات والمواد التعلیمیة تختلف عما یتضمنھ الكتاب المدرسي 

وكذلك الحال في أسالیب ووسائل التدریس األخرى. لذا فمن الضروري إعداد المعلم 

للخبرات المناسبة والتخطیط للخبرات الجدیدة إلثارة المتعلم وجذب انتباھھ.

ما. وھذا شيءأو تغییر المثیرات ھو حالة عدم الثبات على تنویعالإنتنویع المثیرات:-

یجب أن یساعد على إثارة حماس المتعلم في العمل وعلى االبتكار، فكلما كانت البیئة التي 

یتعلم فیھا ملیئة بالمثیرات كلما كانت نسبة جذب انتباه وتركیز المتعلم مرتفعة.

مثال تلمیذ فإن تركیز االنتباه یتأثر كثیرا بموضع المثیر لمجال اإلدراك، موضع المثیرات:-

یمیل لقراءة العناوین الرئیسیة والبارزة من الملخص الموجود في السبورة أو العناوین 

الموجودة فيالموجودة في الطرف األعلى من السبورة أو العناوین الرئیسیة والفرعیة 

الكتاب المدرسي.

جذب تھ من المحتمل أنإن المحیط یضم أشیاء مختلفة كثیرة و التين المثیرات:التباین بی-

لبعض األجزاء أو استخدام الطباشیر الملون ، كعرض األحداث المتناقضة انتباھھ لھا
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على السبورة، وكذلك تباین األلوان في الخرائط والصور واألشكال والتباین في المكتوبة

األحجام أو األطوال.

یركز المتعلم انتباھھ على بعض المثیرات حسب درجة شدتھا فمثال یركز لمثیرات:شدة ا-

على:الصوت القوي و الصاخب و الالمع... الخ. فكلما كان المنبھ أو المثیر شدید أثر بشكل 

أكبر على عدد من حواسنا وكلما أدى ذلك إلى جذب انتباه المتعلم.

لشروط األساسیة في جمیع العملیات المعرفیة إن النظام والتنظیم من اتنظیم المثیرات:-

ومنھا عملیة االنتباه ومساعدة المتعلم على تنظیم المعرفة وإعطاء رموز لھ على صورة 

والظروف البیئیة تعتبر من ،خبرات حسیة أو مجرد تنظیم المثیرات في الموقف التعلیمي

ي المعلومات واستیعابھا األمور الضروریة التي تساعد المتعلم على تركیز انتباھھ وتلق

بالصورة المرغوبة.

تعد ھذه اإلستراتیجیة من بین االستراتیجیات األساسیة التي تعتمد علیھا الحوافز الخارجیة:-

كثیرا في جذب االنتباه وتركیز ألحداث التعلم وخاصة بالنسبة للمتعلمین الصغار في السن. 

على كیفیة جذب انتباه المتعلم نحو فعلى المعلم الذي یفكر في درسھ أن یشمل تفكیره 

موضوع الدرس، وذلك عن طریق استخدام التعزیز اإلیجابي كإستراتیجیة التحفیز مثال في 

األلعاب البیداغوجیة لتعلم الحساب یستعمل المعلمدرس الریاضیات بالنسبة لتالمیذ االبتدائیة 

اصة بالنسبة لألطفال الصغار في وذلك لجذب انتباه التلمیذ أو استعمال األلوان المختلفة و خ

السن.

إن المثیرات التي تكونت بفعل االشراط تثیر االنتباه أكثر من المثیرات المثیرات الشرطیة:-

رغم الفوضىو ذلك زمالئھلمتعلم بسماع اسمھ من بین أسماء عندما یقوم افمثالاألخرى. 

شراط الكالسیكي الالإرادي.أو خارجھ یحدث بتأثیر االالقسمو الضجیج داخل 

و باإلضافة إلى العوامل الخارجیة ھناك أیضا العوامل الذاتیة أي المتعلقة العوامل الذاتیة:-2

بالفرد مباشرة و التي بدورھا تؤثر على االنتباه و منھا:
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في تركیز انتباه المتعلم إذ أن الحاجات مھماتلعب حاجات المتعلم دورا حاجات المتعلم: -

غیر المشبعة أو الحرمان الجسمي أو النفسي أو االجتماعي لدى المتعلم تجذب انتباھھ للسلوك 

اآلتي.

إن الحالة الجسمیة و الصحیة و النفسیة حیث تلعب دورا ھاما في الحالة الصحیة للمتعلم:-

سمیا أو نفسیا أو عقلیا أكثر عرضة لضعف االنتباه حیث أن المتعلم المرھق و المتعب ج

االنتباه مقارنة باآلخرین. و كلما كان الجسم نشطا و سلیما كلما أدى ذلك إلى زیادة قدرة الفرد 

على تركیز انتباھھ اتجاه المثیرات و المنبھات التي تمیل إلیھا. و لذلك ینصح المختصون أن 

م و انتباھھم وإنجاز أداءات جیدة في ینام الطفل المتمدرس مبكرا لتجنب تشتت تركیزھ

إضافة إلى كل ذلك عدم االنتظام في تناول وجبات الطعام ) 2001ملحم (دراستھم. و قد أشار 

یلعب دورا ھاما في تشتت االنتباه و كذلك اضطراب إفراز الغدد الصماء.

اإلنجاز والنجاح أن دوافع ) 2005محسن كاظم الفتالوي (یرى المیول و االھتمامات و الدوافع: -

غالبا ما تكون سببا لجذب االنتباه أو العكس، و كذلك االھتمامات التي تلعب دورا ھاما في 

تركیز انتباه الفرد إلى المنبھات األخرى و المثیرات التي یرغبھا و تمثل اھتمام خاص لدیھ 

متعلم نحوھا. كاالھتمام ببعض المواد أو الموضوعات الدراسیة التي تعمل على جذب انتباه ال

و كذلك ھناك میول المتعلم نحو اإلبداع و االستكشاف و فحص المواقف الجدیدة التي تعمل 

بدورھا على تركیز انتباھھ نحو المواقف التي تتطلب جھدا ابتكاري أو استكشافي.

أن السلوك اإلنساني یحتاج إلى اإلثارة )2005محسن كاظم الفتالوي (بین كمامستوى اإلثارة: -

و إمكانیة الحاجة إلى اإلثارة قد المثیرة أكثرغالبیة المواقف التي تعد ممتعة ھي أن حیث 

من التجارب في میدان علم النفس و التربیة، فالتدعیم یحتوي على زیادة مجموعةأظھرت 

.ل جیدحتى یتعلم التلمیذ بشكاإلثارة، كما أن توقیت التعزیز ھام

أنھ كلما كان  لدى المتعلم استعداد )2001جبل (أوضحالتھیؤ و االستعداد الذھني و العقلي: -

و تھیؤ عقلي و ذھني للتحصیل الدراسي كلما كان تركیز انتباھھ تجاه المعلم أو موضع التعلم 

قویا مما یؤدي بدوره إلى زیادة التحصیل و التفوق الدراسي.
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أن الفرد الذي یعاني )2003الزغول (اعتبر و المزاجیة التي یمر بھا الفرد: الحالة االنفعالیة -

من مزاج سيء أو متقلب  أو من حالة توتر نفسي أو ألم شدید فدرجة انتباھھ اتجاه المنبھات 

األخرى تتأثر بذلك.

بدوره إلى عوامل أخرى تؤثر ) 2001جبل (أشار لعوامل المیتافیریقیة و اإلجتماعیة:ا-

باالنتباه المتمثلة في العوامل المیتافیزیقیة و االجتماعیة.

إن العوامل المحیطة باإلنسان مثل الضوء و التھویة و الحرارة العوامل المیتافیریقیة:-أ

و ھذه العوامل تتوقف على ،للفرد إذا زادت عن حدتھاوالرطوبة و الضوضاء تسبب إزعاجا

أو المذاكرة في یحب العملالعمل فھناك مثال أفرادمدى تقبل الفرد لھا و مواكبتھ لظروف

تعودوجود اإلنارة العالیة. و كذلك األمر بالنسبة لدرجة الحرارة التي ترجع إلى مدى 

اإلنسان علیھا، فسكان المنطقة الحارة قد تعودوا على ارتفاع درجة الحرارة عكس سكان 

الیة تشتت في انتباھھم و كذلك الرطوبة المناطق الباردة حیث تسبب لھم الدرجة الحراریة الع

التي تعودوا علیھا سكان المناطق الباردة بعكس المناطق الجافة و نفس الشيء بالنسبة 

و یتوقف تأثیر للضوضاء التي قد تسبب تشتت االنتباه نظرا لما تسببھ من ضیق و ذعر،

الضوضاء على مدى تقبل الفرد لھا.

امل الناجمة عن االنھیار األسري و ما یترتب علیھا من إن العوالعوامل االجتماعیة: -ب

مشكالت عدیدة أو فقد الصلة االجتماعیة و عدم القدرة على تكوین عالقات اجتماعیة و تدني 

المستوى االقتصادي، كل ذلك یؤدي إلى شرود الذھن. 

لتالي ذلك كل ھذه العوامل المذكورة سابقا تساھم بشكل كبیر في تشتیت انتباه التلمیذ و با

سیؤثر حتما على دراستھ بشكل كبیر و على حیاتھ أیضا بشكل عام. و إضافة لكل ھذه 

أن الغذاء یلعب أیضا دورا في نقص أو قلة االنتباه كونھ ) 2005عبد العزیز (األسباب فقد أشارت 

ضروري في نمو الطفل خاصة في السنة األولى من عمره.
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القسم الثالث:

الدراسات المیدانیة للوتیرة المدرسیة

اعتمدت ھذه الدراسة على الكرونونفسیة حیث كان ھدفھا : Testu (1986)دراسة -1

األساسي من جھة التعرف على التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات التالمیذ البالغین من 

األسبوعي التجریبي ( دراسة األربعاء سنة المتمدرسین حسب التوقیت 11–10العمر 

صباحا  و راحة السبت صباحا) و من جھة أخرى مقارنتھا مع المالمح التي لوحظت خالل 

الدراسات السابقة و التي أقیمت مع تالمیذ المتمدرسین حسب التوقیت المدرسي التقلیدي 

(راحة األربعاء صباحا و دراسة السبت صباحا).

تلمیذ من بین أربعة أقسام من السنة الخامسة 80في ھذه الدراسة تم اختیار التجربة:-

سنة) و الذین ینتمون إلى فوجین دراسیین لمدینة 11–10ابتدائي البالغین من العمر ( 

Niort حیث یتبعون توقیت مدرسي أسبوعي "تجریبي" ( دراسة األربعاء صباحا و راحة

السبت صباحا).

في ھذه الدراسة مثل األداة المستعملة في التجارب السابقة استعملت أدوات الدراسة: -

)Testu, 1982, 1983, 1984(، و تتمثل في أربعة اختبارات: عملیات حسابیة یجب

. و من أجل تجنب تأثیر المسائل الریاضیةالتركیب الفضائي و ،تطابق األفعال،إكمالھا

ختبار خمس سلسالت متماثلة بقدر محتمل للتعلیم الناتج عن تكرار التمریرات تضمن كل ا

المستطاع.

بالنسبة (للعملیات الحسابیة التي یجب إكمالھا) فتتمثل في إیجاد العدد أو الرموز الناقصة -

فیقوم التالمیذ بمالحظة مجموعة من ،). أما (التركیب الفضائي)15) (أقصى نتیجة: - (+ أو 

ون من بین خمسة اقتراحات التمثیل التركیبات الفضائیة مرسومة بشكل منظوري ثم یختار

). و في (تطابق األفعال) فعلى التلمیذ أن 14المناسب على الزاویة المناسبة (أقصى نتیجة: 

) التي بین infinitifیقوم بصیاغة األفعال التي في الحاضر إلى صیغة غیر مصروف (

) في كل 6ستة () فعددھا المسائل الریاضیة). أما فیما یتعلق (11قوسین (أقصى نتیجة: 
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تمریر و وھي مضاعفة ال تتضمن إال حل واحد و الذي یتطلب بناء تقریر بین البیانات. 

).12(أقصى نتیجة: 

بعد القیام بالتجربة القبلیة و التي تسمح بالتعود مع االختبارات و تم طریقة القیام بالتجربة: -

حسب السن والجنس )4ف،3ف2،ف1،تقسیم التالمیذ إلى أربعة أفواج مستقلة متماثلة (ف

فیفري 25االثنین في الفترة الممتدة ما بینو مستوى األداء لالختبارات. و أنجزت التجربة 

حیث تقدم االختبارات لكل فوج مرة كل یوم حسب 1985مارس 1إلى الجمعة 1985

أثار ) و یطبق ھذا النوع من التمریر من أجل تخفیض 01الخطة المعطاة في الجدول رقم (

محتملة للتعلم.

تمریر االختبارات لألفواج األربعة خالل أسبوع التجریب): 01جدول رقم (

د45سا.16د45سا.13د15سا.11د30سا.9د45سا.8

الفوج الرابعالفوج الثالثالفوج الثانيالفوج األولاالثنین

الفوج الثالثالفوج الثانيالفوج األولالفوج الرابعالثالثاء

4، 3، 2، 1الفوج األربعاء

الفوج الثانيالفوج األولالفوج الرابعالفوج الثالثالخمیس

الفوج األولالفوج الرابعالفوج الثالثالفوج الثانيالجمعة

تم تمریر االختبارات بطریقة جماعیة في األقسام و ترتیب تقدیم المھمات تبقى اإلجراءات: 

. المسائل الریاضیةیجب إكمالھا، التركیب الفضائي، تطابق األفعال و حسابیة نفسھا: عملیات 

التي یجب إكمالھا) ھي دقیقتین،  ثالث الحسابیة الوقت المخصص للمھمة األولى (العملیات 

دقائق من أجل التركیب الفضائي، دقیقتین بالنسبة لتطابق األفعال و عشرة دقائق بالنسبة 

.للمسائل الریاضیة
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خالل التجربة القبلیة بتكوین أفواج مماثلة خاصة على Testuغم رغبة الباحثرالنتائج: 

أنھ ھناك ارتفاع للمسائل الریاضیةمستوى أداءاتھم في االختبارات األربعة لوحظ بالنسبة 

ألحد األفواج األربعة، و أیضا قام الباحثون في ھذه الدراسة باستغالل فقط نتائج العملیات

إكمالھا، التركیب الفضائي و تطابق األفعال و كل نجاح ینقط بنقطة و التي یجبالحسابیة

األخطاء ال تعاقب علیھا. 

Niortمدینةفي ھذه الدراسة ستعرض أوال المالمح األسبوعیة و الیومیة ألداءات تالمیذ

تمت ( األفواج األربعة) و التي تبنت ابتداء من متوسط األداء لكل یوم  أو لكل ساعة. و قد 

دراسة داللة التغیرات عن طریق التحلیل التباین لعامل واحد (الیوم أو الساعة) من أجل 

للمالمح المتحصل علیھا Niortقیاسات متكررة على نفس العناصر. ثم سیتم مقارنة مالمح 

في تجربة سابقة متماثلة عند تالمیذ نفس السن بإتباع توقیت مدرسي تقلیدي. 

:Niortالمالمح األسبوعیة و الیومیة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي لمدینة -1

المالمح األسبوعیة: تبین ابتداء من متوسط األداءات الیومیة التي وضعت في الجدول -

) أن التالمیذ ال یعملون األربعاء بعد الظھر حیث تم الحصول على النتیجة الخاصة بھذا 02(

متوسط نقاط األفواج األربعة في التاسعة و ثالثون دقیقة. ( وقت الیوم عن طریق حساب

قمة الذي نالحظھ عادة في الصباح)متمركز بین الجوف و ال

Niortالنتائج الخامة و النسب المئویة لمجموع متوسط األداءات األسبوعیة لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي لمدینة ): 02جدول رقم (

)11و الصرف: 14، التركیب الفضائي: 15(أقصى نتیجة للعملیات: 

الجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنین

3.9العملیات

18٪

3.8

17.6٪

4.6

21.3٪

4.4

20.4٪

4.9

22.7٪

6.8التركیب الفضائي

20.3٪

5.4

16.2٪

7.7

23٪

6.1

18.3 ٪

7.4

22.1٪

5.8الصرف

18.4٪

5.8

18.4٪

6.3

20٪

6.2

19.7٪

7.4

23.5٪
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تشیر ھذه النتائج أنھ بالنسبة للعملیات و التركیب الفضائي فإن أفضل النتائج یتحصل 

علیھا التالمیذ أیام األربعاء و الجمعة بینما االثنین و الثالثاء ھي األیام التي تشھد أقل 

F(4,316)األداءات. (العملیات:  = 11,92 ; P<.0005( و التركیب الفضائي تقدر بـ

F(4.316)=26,29 ; P<.0005 النتائج المتوصل إلیھا في ف. أما بالنسبة لعملیات الصرف

أیام االثنین و الثالثاء ھي أقل بقلیل مقارنة بنتائج المتحصل علیھا أیام األربعاء والخمیس، 

F(4,316)=14.72بینما أفضل األداءات تسجل یوم الجمعة ( ; P<.0005 وتبین بذلك أن (

إحصائیا.النتائج المتحصل علیھا دالة 

یالحظ أنھ عندما تجمع النتائج المتحصل علیھا في نصف یوم بالنسبة لالختبارات 

. وتكون النتائج منخفضة الثالثة أن أفضل األداءات تكون الجمعة صباحا و األربعاء صباحا

االثنین وخاصة الثالثاء صباحا، و تتطور بشكل واضح یوم الثالثاء في الفترة المسائیة 

والعملیات)  لتنخفض یوم الجمعة (الفترة المسائیة).(الصرف 

تبین تحالیل الفروق أنھ بالنسبة لالختبارات الثالث االختالف بین نتائج المالمح الیومیة:-

الحسابیة) لیست دالة. بینما تمیل نتائج العملیات03التمریرات الیومیة األربعة (جدول رقم 

التي یجب إكمالھا إلى التغیر في االتجاه الذي لوحظ من قبل خالل التجارب السابقة.

المالمح التي عرضت سابقا ال یمكن أبرز الباحث في ھذه الدراسة أنالدراسة المقارنة: -2

أن تقارن إال مع التي تم توضیحھا في شروط تجریبیة مماثلة أي نفس العینة و نفس 

الفترة، مع اختالف التوقیت المدرسي فقط.اإلجراءات و في نفس 
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Niortالنتائج الخامة و النسب المئویة لمجموع متوسط األداءات الیومیة لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي لمدینة ): 03جدول رقم (

)11والصرف: 14و للتركیب الفضائي: 15(أقصى نتیجة للعملیات: 

أقسام من 4تلمیذا (48سمحت ھذه النتائج بالمقارنة مع النتائج المتحصل علیھا لدى 

التي یجب الحسابیةالمتحصل علیھا في العملیاتToursالسنة الخامسة ابتدائي) في مدینة 

(في نفس الفترة من السنة) حیث لوحظ 1979إكمالھا وفي "التركیب الفضائي" في مارس 

ومدینة Niortتم بأخذ بعین االعتبار فقط متوسط أداءات أفواج مدینة أنھا متطابقة. و قد 

Toursالتي یجب إكمالھا: الحسابیة( العملیاتالتي تكون مماثلة مع التجربة القبلیة

mTours= 3,79, mNiort= 3,48 ; t(226)= 0,88 NSنتائج ل، و قد تبین من ذلك أن ا

).mTours= 4,83, mNiort= 4,83غیر دالة. أما "التركیب الفضائي": 

ال Niortمدینة ، نتائج Toursمدینةعكس النتائج المتحصل علیھا فيالمالمح الیومیة: 

تتغیر بطریقة ملحوظة خالل الیوم، فھي تمیل بالنسبة للعملیات للتطور في الصباح وتنخفض 

بعد الغذاء لترتفع من جدید في الفترة المسائیة.

د15سا.4516سا.13د45سا.11د45سا. 9

3.7العملیات

٪22.2

4.5

26.9٪

4.1

24.5٪

4.4

26.3٪

6.6التركیب الفضائي

25.8٪

6.5

25.4٪

6

23.4٪

6.5

25.4٪

5.9الصرف

23.4٪

6.4

25.4٪

6.5

25.8٪

6.4

25.4٪
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Niortالنتائج الخامة و النسب المئویة لمجموع متوسطات األداءات األسبوعیة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي لـ ): 04جدول رقم (

15(دراسة السبت صباحا، راحة یوم األربعاء) . (أقصى النتائج بالنسبة العملیات: Tours(راحة السبت، دراسة األربعاء صباحا) و 

)14و"التركیب الفضائي: 

ال یمكن القیام بالمقارنة إال ابتداء من أیام األسبوع التالي: االثنین، و في ھذه الحالة

میذ مدینة أفضل من تالNiortالثالثاء، الخمیس، الجمعة. یالحظ أن أداء تالمیذ مدینة 

Tours :بالنسبة "للتركیب الفضائي" حیث قدر قیمتھ بـmNiort=6.4, mTours=5 ;

t(510)=3.88 ; P<.001التي یجب إكمالھا: الحسابیة. و نفس المستوى بالنسبة للعملیات

mNiort=4.2mTours=4.1 و أشار .Testu أن تالمیذ مدینة 1982سنةNiort

أما أقل األداءات فتسجل یوم السبت صباحا بالنسبة صباحایسجلون أقصى أداء یوم األربعاء

ھي Niort، بذلك یمكن إذن افتراض أن ارتفاع أداءات تالمیذ مدینة Toursلتالمیذ مدینة 

ملحوظة بشكل أكبر. یمكن القول من خالل النتائج أن االختالف الكبیر في المالمح 

تتمركز في مستوى الیومین األولین.Toursو Niortذ مدینتي األسبوعیة لتالمی

ال یتطابق Niortتبین النتائج أن الیوم الذي یشھد أقل األداءات بالنسبة لتالمیذ مدینة 

لكن لیوم الثالثاء. استرداد النشاط یبدو Toursمع االثنین مثلما ھو الحال بالنسبة لمدینة 

طاع أخر األسبوع لھ تأثیر على یوم االثنین و الثالثاء.أن انقالتفكیربطیئا و یمكن أن 

المتوسطالجمعةالخمیسالثالثاءاالثنین

العملیات

Niort3.9مدینة 

22.9٪

3.8

22.3٪

4.4

25.9٪

4.9

28.8٪

4.2

Tours3.4مدینة 

20.7٪

4.6

28٪

4.2

25.6٪

4.2

25.6٪

4.1

Niort6.8مدینة التركیب الفضائي

26.5٪

5.4

21٪

6.1

23.7٪

7.4

28.8٪

6.4

Tours3.3مدینة 

16.4٪

4.7

23.4٪

5.8

28.8٪

6.3

31.3٪

5.0



الثالث:الدراسات المیدانیة للوتیرة المدرسیةالقسمالموضوعأدبیات: الثانيالفصل

129

و یالحظ أن كون األربعاء یوم دراسة أو راحة فذلك ال یؤثر على أداءات الخمیس. یجب 

اإلشارة أخیرا أن كال المجموعتین یتحصلون على نتائج مرتفعة یوم الجمعة.إن النتائج 

ي لألسبوع المدرسي یؤثر من جھة على التغیرات المتحصل علیھا تبین أن التنظیم التجریب

األسبوعیة لألداءات  و من جھة أخرى على نجاح االختبارات المفروضة. 

: تسجل أفضل األداءات أیام الجمعة صباحا و األربعاء صباحا، بینما أقل Niortمدینة -

األداءات تسجل أیام االثنین و الثالثاء.

تسجل أیام االثنین و السبت صباحا. و یتبین أن ھذین : أفضل األداءات Toursمدینة -

.Lairdالملمحین المقدمین ھنا ال یتطابقان مع الذي قدم من طرف 

مرتفعة مقارنة Niortالنتائج الیومیة اإلجمالیة "للتركیب الفضائي" لتالمیذ مدینة 

بأن نفس األمر أنھ یمكن التفكیرTestu، و قد أشار Toursبنتائج المتحصل علیھا في مدینة 

التي یجب إكمالھا. تشیر المعطیات المقترحة سابقا إلى أن الحسابیةینطبق على للعملیات

استبدال الدراسة السبت صباحا بیوم األربعاء صباحا ال یولد تأثیرات نفسیة سلبیة (من جانب 

لسبت األداء)، بما أن األربعاء صباحا یشھد "ارتفاع في األداءات " بینما یسجل یوم ا

"انخفاض األداءات" ، و یبقى الجمعة الیوم الذي یشھد أداءات جیدة.

ھي لیست جیدة یوم االثنین و الثالثاء فھي Niortباإلضافة، إذا كانت أداءات تالمیذ مدینة 

Testuتساءل في نفس ھذین الیومین. Toursتبقى نفسھا أو مرتفعة للتي لوحظت في مدینة 

إذا كانت النتائج تحدد تأثیر التوقیت األسبوعي المدرسي على التغیرات في ھذه الدراسة أنھ 

الدوریة لألداءات، ھل ستسمح رغم ذلك بالحكم على إمكانیة تغییر األسبوع المدرسي. 

Testu و ھذا یعود لسببین:یرى أنھ ال یمكن ذلكھنا

یتعلق األول بالشروط التجریبیة للدراسة، یبدو من الضروري اختیار عدد كبیر من -

األشخاص و من أعمار مختلفة من أجل تحكم أفضل في المتغیرات مثل: تماثل التجارب، 

اختیار االختبارات، المفاھیم و اإلجراءات البیداغوجیة المطبقة. و السبب الثاني متعلق 

ال شيء یبرھن أن ارتفاع أداءات یوم األربعاء صباحا ال ترافقھا بادراك مشكلة التواتریة

اضطرابات فیزیولوجیة أو جسمیة خفیفة، خاصة عند الطفل الصغیر. لذلك أشار الباحث أن 
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من األفضل قبل التكلم عن ھذا التوقیت المدرسي أو ذاك أن تقام أبحاث مقارنة و عمیقة 

ات الدوریة لنشاط التلمیذ أصبحت متوقعة في اإلطار ودقیقة و علمیة. یبدو أن دراسة التغیر

النفسي و كذلك البیولوجي و االجتماعي قبل أن تحدد عدد من الوحدات في تحدید تواتریة 

).Testu, 1986(أورد في: نشاط التلمیذ

أثر نمط تنظیم الوقت المدرسي على كل من االنتباه و السلوك و مدة النوم -2

ارج المدرسة عند تالمیذ المرحلة االبتدائیة السنة السادسة اللیلي و النشاطات خ

):2008(معروف، 

) بدراسة حول الوتیرة المدرسیة في الجزائر وذلك 2008قامت الباحثة معروف سنة (

معرفة بمقارنة بین نظام الدوام الواحد و نظام الدوامین. و ھدفت من خالل ھذه الدراسة إلى 

كذا مدى تغیر و، االبتدائينمط التغیرات الیومیة واألسبوعیة لالنتباه بالنسبة لتالمیذ مستوى 

معرفة مدى تغیر سلوكات التالمیذ داخل القسم في مدة النوم اللیلي للتلمیذ خالل األسبوع و

الیوم و في األسبوع و تأثیر جدول التوقیت على النشاطات خارج المدرسة.

إلى دراسة الوتیرة المدرسیة وذلك بتقییم أنماط تنظیـم الوقـت الدراسةھدفت: ثنوع البح-

مستوى السنة في المدرسة الجزائریة بمقارنة نظام الدوام الواحد بنظام الدوامین لدى تالمیذ 

ابتدائي. لذا انتھجت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج المسحي الوصفي.السادسة 

تأثیر التغیرات الیومیةبالنسبة لدراسة لدراسة اعینة تمثلت:اختیار عینة البحث-

أما فیما یخص دراسة التغیرات الیومیة واألسبوعیة تلمیذ.189في و األسبوعیة لالنتباه 

للسلوكات داخل القسم، فقد تم اختیار بطریقة عشوائیة تلمیذین من كل مدرسة حیث بلغ عدد 

ما أ) تلمیذا. 10ة بمالحظة سلوكاتھم خالل الیوم واألسبوع بـ: (قامت الباحثالذینالتالمیذ 

بالنسبة لدراسة مدة النوم اللیلي والنشاطات خارج المدرسة فتم تمریر أدوات جمع البیانات 

) تلمیذا یتمدرسون حسب نظام الدوام الواحد ونظام 189على مجمل أفراد العینة أي على (

الدوامین.
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) اختبارات 04استعمال (بقامت (معروف)من أجل دراسة أداءات االنتباه أدوات البحث: -

تتمثل في مھمة التمییز البصري وتعمل على تقییم درجة االنتباه. تحتوي ھذه شطب األرقام و

) أرقام للشطب في كل 03بـ () اسطر09) رقما للشطب مبعثرة في (149االختبارات على (

) خمسون رقما مشطوبا بثالثة 50وتمثل النقطة (ثانیة سطر و قدرت مدة التنفیذ بثالثین

تقدیم استبیان موجھ لألولیاء وللتالمیذ قبل تمریر تمأرقام. أما بالنسبة لدراسة مدة النوم اللیلي

األدوات األخرى وذلك لتسجیل ساعة النوم و االستیقاظ خالل مدة التقییم أي خالل أسبوع 

بمالحظة سلوكات التالمیذ داخل قامت الباحثةالقسملدراسة السلوكات داخلالتجریب. و 

متقطعة  بـ فترات زمنیة خالل الیوم المدرسيالقسم باستعمال شبكة مالحظات تحتوي على

دقائق) راحة وأخرى للمالحظة. وتمثل السلوكات المالحظة مؤشر االنفصال عن الحالة 10(

شرات عدم االھتمام وكثرة الحركة. المدرسیة والذي یحتوي على مؤشرات عدم الیقظة و مؤ

لدراسة النشاطات خارج المدرسة.استبیان للتالمیذ بینما تم تقدیم 

بھدف تقییم تنظیم الوقت المدرسي في المدرسة الجزائریة بمقارنة كیفیة جمع البیانات: -

قامت ، ) سنة12-11ذ البالغین من العمر (نظام الدوام الواحد ونظام الدوامین لدى التالمی

) في المدارس 2005) سبتمبر (23) إلى (16جمع البیانات خالل الفترة الممتدة من (بالباحثة

األربعة المطبقة لنظام الدوام الواحد و ھي: مدرسة دالي ارزقي و مدرسة خوجة خالد 

) ومدرسة اوقاسي بوعالم (لیجوني) وكذا في مدرسة حاوشین 2ومدرسة االخوة بركاني (

طبقة لنظام الدوامین بتیزي وزو.محمد واعمر الم

: قامت الباحثة بجمع المعطیات الخاصة بالتغیرات الیومیة واألسبوعیة ألداءات االنتباه-

البیانات بتطبیق اختبارات شطب األرقام على تالمیذ مستوى السنة السادسة ابتدائي كتابیا 

دارس المختـارة وتقـدر مدة وجماعیا مرة واحدة في الیوم الواحد باحترام جدول توقیـت المـ

خطة المربع الالتیني التي تھدف إلى تقلیص أثر و ذلك باالعتماد على ثانیة)30التمریر بـ:(

التعلم من جـراء التمـریر المتكـرر لالختبـارات خالل الیوم واألسبوع.

رس تم تمریر اختبارات شطب األرقام في المدا.جمع البیانات حسب نظام الدوام الواحد: 

األربعة حسب الجدول التالي:
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: تمریر االختبارات حسب خطة المربع الالتیني على التالمیذ المتمدرسین التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام )05الجدول رقم (

الواحد.

بینما تم تمریر اختبارات شطب األرقام في المدرسة جمع البیانات حسب نظام الدوامین: -

التي تطبق نظام الدوامین (مدرسة حاوشین محمد واعمر) حسب الجدول التالي:

: تمریر االختبارات حسب خطة المربع الالتیني على التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین.)06الجدول رقم (

: تم جمع جمع المعطیات الخاصة بالتغیرات الیومیة و األسبوعیة للسلوكات داخل القسم

البیانات داخل القسم بواسطة شبكة المالحظات بعد اختیار بصورة عشوائیة تلمیذین من كل 

-المدارس المختارة بتسجیل سلوكاتھما خالل الیـوم المدرسـي و خـالل أربعة أیـام (السبت

دقائق) 10دقائق) متقطعـة  بـ 10األربعاء) وذلك بحصص تقدر مدتھا بـ (- الثالثاء-األحد

خرى للراحة.أ

د15ساو 15 د15سا و 13 د15سا و 11 د15سا و 8 ساعات التمریر

الفوج الرابع الثانيالفوج  الفوج الثالث الفوج األول السبت

الفوج الثاني الفوج الرابع الفوج األول الفوج الثالث األحد

الفوج الثالث الفوج األول الفوج الرابع الفوج الثاني الثالثاء

الفوج األول الفوج الثالث الفوج الثاني الفوج الرابع األربعاء

د30سا و 16 سا15 سا 12 سا10 ساعات التمریر

الفوج الرابع الفوج الثاني الفوج الثالث الفوج األول السبت

الفوج الثاني الفوج الرابع الفوج األول الفوج الثالث األحد

الفوج الثالث الفوج األول الفوج الرابع الفوج الثاني الثالثاء

الفوج األول الفوج الثالث الفوج الثاني الفوج الرابع األربعاء

التمریرأیام

التمریرأیام
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بھدف تقییم مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین حسب جمع المعطیات الخاصة بالنوم : 

توزیع بقامت (معروف)نظام الدوام الواحد والتالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین، 

استبیان في نھایة األسبوع قبل أسبوع التجریب على التالمیذ حیث طلب منھم تقدیمھ 

یقومون بتدوین ساعة النوم و االستیقاظ لكل یوم من أیام التجریب.الذینم ألولیائھ

لتقییم النشاطات خارج المدرسة تم جمع المعطیات الخاصة بالنشاطات خارج المدرسة: 

تقدیم استبیان في نھایة أسبوع التقییم جماعیا داخل القسم بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب 

تالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین.نظام الدوام الواحد و ال

بعد جمع المعطیات حسب المتغیرات األربعة قامت الباحثة كیفیة تحلیل البیانات: -

بفرزھا وتفریغھا في جداول توضیحیة ثم عالجتھا إحصائیا باستعمال تحلیل التباین لدراسة 

) للمقارنة و قیاس Fختبار (التغیرات الیومیة واألسبوعیة لالنتباه و السلوكات داخل القسم وا

عند دراسة النوم والمقارنة بین نمطي تنظیم (Student)الداللة اإلحصائیة و اختبار (ت) لـ

عند (Banner)وجداول (KHI2 de Pearson)الوقت المدرسي بینما طبقت اختبار 

دراسة النشاطات خارج المدرسة والمقارنة بین نمطي تنظیـم الوقت المدرسـي. 

تحلیل و تفسیر النتائج:-

التغیـرات الیومیـة ألداءات االنتباه بالنسبـة لتالمـیـذ مستـوى السنـة السادسـة ابتدائـي -

المتمدرسیـن حسـب نظـام الدوام الواحـد  و نظـام الدوامین:

ادسـة ابتدائـي المتمدرسیـن حسـب نظـام التغـیرات الیومیة ألداءات االنتباه بالنسبـة لتالمـیذ مستـوى السنـة الس):07الجدول رقم (
الـدوام الواحـد ونظـام الدوامیـن

نھایة

الظھیرة

بدایة

الظھیرة 

متوسط

النھار 

بدایة 

النھار 

18.86 20.06 18.59 19.17 نظام الدوام الواحد

19.6 18.47 22.2 18.67 نظام الدوامین

38.9 38.53 40.79 37.84 متوسط مجموع متوسط الدرجات الخام

فترات التمریر
نمط التنظیم
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2008

یحیث (Testu)الذي تم تبیانھ من خالل دراسة الفكریة

-:

ل

الفترة الصباحیةنھایة 

من جدید حسب السن خالل المساء. لترتفعبعد الغداء األداءاتتنخفضثم،زواال)

)معروف(توصلت الباحثة 

اتأداءضتنخفالمشار إلیھ من قبل الدراسات الكرونونفسیة المدرسیة حیث 

لترتفع و تصلیةالصباحالفترة 

(F(3 .87=4.75 ;P<.004 S)

.إحصائیادالة ھذه التغیراتالمعالجة اإلحصائیة أنالباحثة معروف من خالل 

النتائج المتحصل علیھا لدى التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد أوضحت بینما

وجود نمط مخالف للنمط الكالسیكي المعترف بھ عالمیا

بینت النتائج ارتفاع األداءحیث الدوام الواحد

(F(3 .21=1.71 ;P<.16 NS) ،و قد بینت المعالجة اإلحصائیة أنھا غیر دالة إحصائیا.

یالحظ من خالل مقارنة نمطي تنظیم الوقت في المدرسة الجزائریة أن التغیرات الیومیة 

ألداءات االنتباه تختلف من نمط تنظیم آلخر و ھي دالة إحصائیا. وتظھر النتائج المتحصل 

علیھا أن أداءات التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین تتغیر حسب النمط الكالسیكي 

عالمیا بالمقارنة مع أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام المعترف بھ

F(3.29)=6.12)الواحد   ; P<.0005 S).
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التغـیرات األسبوعیـة ألداءات االنتباه بالنسبـة لتالمـیذ مستـوى السنـة السادسـة ابتدائـي -

الدوامیـن:المتمدرسیـن حسـب نظـام الـدوام الواحـد و نظـام 

: التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد)08الجدول رقم (

وجود وتیرة الذي برھن(Testu)الباحثأشارت معروف في دراستھا إلى ما ذكره

أسبوعیة عندما یكون األسبوع المدرسي یتضمن أربعة أیام دراسة و نصف (أیام االثنین، 

الثالثاء، األربعاء صباحا، الخمیس والجمعة) حیث ال یظھر على التالمیذ  ظاھرة عدم 

التزامن إال یوم االثنین بعد عطلة یوم ونصف والمتمثلة في عطلة آخر األسبوع.  ویسجل 

ذ في ھذا النوع من األسبوع المدرسي الفرنسي أقصى أداء االنتباه یومي الخمیس و التالمی

وبدرجة اقل یوم السبـت صباحـا أي نصـف یـوم كذاالجمعة صباحا و أدناه یوم االثنین و 

.مرة أخرىیوم الجمعة مساءاومرةقبـل عطـلة نھایـة األسبوع 

التغیرات األسبوعیة ألداء االنتباه بمقارنة الدراسة في ھذه)معروف(الباحثة قامت

بالنسبة للتالمیذ الجزائریین المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد و المتمدرسین حسب نظام 

الدوامین خالل أربعة أیام (السبت،األحد،الثالثاء،األربعاء) حسب األسبوع المدرسي 

ثنین نصف یوم ، الثالثاء، األربعاء و الخمیس الجزائري بخمسة أیام (السبت ، األحد،اال

نصف یوم).

األربعاء الثالثاء األحد السبت

19.86 19.97 19.20 16.66 نظام الدوام الواحد

20.37 19.23 21.57 17.77 الدوامیننظام 

40.23 39.20 40.77 34.43 متوسط مجموع متوسط الدرجات الخام 

التمریرأیام
افواج التمریر
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أن أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین ،دراستھامن خالل توصلت (معروف)

الیوم ذلكیوم السبت تنخفض األداءاتحیثحسب نظام الدوامین تتغیر حسب نمط موحد 

یعود إلى التأثیر السلبي لعطلة آخر األسبوع ثم تشھد ذلكواألول من األسبوع المدرسي 

من جدید ثم تنخفض یوم األحد بفضل مجھودات التالمیذ للتكیف مع الحالة المدرسیة، لترتفع

F)یوم الثالثاء لتعود في االرتفاع یوم األربعاء   (3.87)=4.17 ; P<.008 .S) و بینت

أن ھذه التغیرات دالة إحصائیا.من خالل المعالجة اإلحصائیة(معروف)

أما بالنسبة لتغیرات أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد 

الیوم تنخفض األداءاتتتغیر حسب نمط موحد أیضا حیث فقد بینت نتائج ھذه الدراسة أنھا 

بي النقطاع عطلة آخر األسبوع ، ثم األول من األسبوع المدرسي والذي یعود إلى التأثیر السل

الحـالة المدرسیـة لتنخفض بفضل مجھودات التالمیذ للتكیف معترتفع یومي األحد و الثالثاء 

F)من جدید یوم األربعاء (3.20)=13.81 ; P<.000 .S).و ھي تغیرات دالة إحصائیا

داءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین بین التغیرات األسبوعیة ألعند مقارنتھاو

توصلت الباحثة حسب نظام الدوام الواحد و التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین 

لك ذنمط آخر و ھي غیر دالة إحصائیا رغم إلىالنتائج مختلفة من نمط إلى أن)معروف(

أدنى أداء یوم السبت الیوم األول من األسبوع المدرسي سواء كانوا ونیسجلالتالمیذ بینت أن 

األداءات لدى التالمیذ ھذهیتمدرسون حسب نظام الدوام الواحد أم نظام الدوامین. وتشھد 

المتمدرسین حسب نظام الدوامین ارتفاعا یوم األحد وھو الیوم الثاني من األسبوع المدرسي 

من األسبوع المدرسي بالنسبة للتالمیذ الرابعیومالثاء بینما ترتفع األداءات یوم الثال

F(3)المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد  .29=2.34 ;P<.073 .NS).

في األخیر إلى أن التغیرات الیومیة و األسبوعیة بالنسبة للتالمیذ )معروف(توصلت الباحثة

النمط لتنظیم ھذان تكیف المتمدرسین حسب نظام الدوامین تمثل وتیرة كالسیكیة تعبر ع

الوقت المدرسي مع التواترات  الحیاتیة للطفل.
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التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي بالنسبة لتالمیذ مستـوى السنـة السـادسـة ابـتدائـي -

:المتـمدرسیـن حسـب نظـام الـدوام الواحـد و المتمدرسین حسب نظام الدوامین

: مقارنة متوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد ونظام الدوامین)09الجدول رقم (

التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام في دراستھا إلى أن معروفالباحثةتوصلت 

) دقیقـة608.04بمـعدل (ینامون) سنة12-11الواحد البالغین من العمر (

(F (6.59)=7.44 ; P<.000 .S) الذيوھي مدة مرتفعة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللیلي

) في دراسة على نفس الفئة العمریة والتي قدرت 1994سنة ((Testu)توصل الیھ الباحث 

كثیرا لیلة ینامون التالمیذ (معروف) من خالل دراستھا أنتو قد الحظ) دقیقة. 595بـ: (

ھي ساعة بدایة الیوم المدرسي أنالیوم األول مـن األسبوع تأھبـا للعمـل المدرسـي رغم 

االثنین. –واألحد األحد-الساعة الثامنة صباحا. وتستقر نوعا ما ھذه المدة لیالي السبتعلى

(نصف یوم االثنین راحة) وذلك الن صف یومبناألسبوعأھمیة انقطاع وسط أیضا كما بینت 

- ثم تبقى نفس المدة في االرتفاع لیلة الثالثاءالثالثاء- التالمیذ ینامون مبكرا لیلة االثنین

. ویحاول ھؤالء التالمیذ في عطلة آخر الخمیس-نخفض قلیال لیلة األربعاءبعاء لتاألر

تدارك التعب النفسي و الجسمي الراجع إلى نقص مدة النوم خالل األسبوع األسبوع 

الجمعة -الخمیسحیث یسجل ھؤالء التالمیذ لیلةالمدرسي مما ینتج عنھ الرغبة في النوم

المدة األكثر ارتفاعا.

لیلة 
-الجمعة
السبت

لیلة 

-السبت
االحد

لیلة 

-االحد
االثنین

لیلة 
-االثنین

الثالثاء

لیلة 
-الثالثاء

االربعاء

لیلة 
-االربعاء
الخمیس

لیلة 
-الخمیس
الجمعة

متوسط 
مدة النوم 

اللیلي

600.22598.45597.36608.33607.08606.26638.64608.04نظام الدوام الواحد

626.39640.96644.57585.89607.86617.5654.14625.33نظام الدوامین

مدة النوم 

التنظیمحسب نمط 

لیلةلیلةلیلةلیلة

لیلة
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) سنة12- 11التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین والبالغین من العمر (إذن ینام 

بمعدلحسب ما توصلت إلیھ الباحثة (معروف) في دراستھا

F)) دقیقة 625.33( (6.16)= 4.38 ; P<.0004.S) وھي مدة مرتفعة مقارنة بمتوسط .

) في دراسة على نفس الفئة 1994سنة ((Testu)لتي توصل إلیھا الباحث مدة النوم اللیلي ا

) دقیقة.595قدر بـ: (الذيوالعمریة 

ذلكاألحد - السبت والسبت- أن ھؤالء التالمیذ ینامون كثیرا لیلتي الجمعةبینت أیضاكما 

الن الیوم المدرسي یبدأ على الساعة العاشرة صباحا. وتبقى مدة النوم مرتفعة عند ھؤالء 

االثنین رغم برمجة بدایة الدراسة على الساعة الثانیة عشر صباحا. -التالمیذ لیلة األحد

تأثیر سلبي وذلك ذوویعتبر انقطاع وسط األسبوع بنصف یوم (نصف یوم االثنین راحة) 

ینھضون متأخرین ألنھم یدرسون على الساعة الثانیة ذلكینامون مبكرا وھم بالن التالمیذ ال

الثالثاء انخفاضا معتبرا. ثم ترتفع نفس المدة - عشر صباحا، بل تشھد مدة النوم لیلة االثنین

الذي تعب بالو قد فسرت ذلك الباحثة (معروف) الخمیس - األربعاء و األربعاء- لیلتي الثالثاء

لتالمیذ من جراء العبء الزمني الیومي المفروض علیھم. و یحاول ھؤالء ھؤالء ایشعر بھ 

تدارك التعب النفسي والجسمي الراجع إلى نقص مدة النوم التالمیذ فـي عطلة آخـر األسبوع 

الجمعة. - لیلة الخمیسخالل األسبوع المدرسي مما ینتج عنھ ارتفاع مدة النوم اللیلي 

المعالجة اإلحصائیة أن الفروق المالحظة بین ملمح مدة النوم (معروف) من خالل بینت 

اللیلي لتالمیذ نظام الدوام الواحد و نظام الدوامین لھا داللة إحصائیة

(F (6.75)=4 .41 ; P<.0002 .S) متوسط حسب الباحثة (معروف) . ویظھر ھذا الملمح

توصلت إلیھ دراسات الباحث مدة نوم مرتفعة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللیلي الذي 

(Testu) كما یعاني األطفال المتمدرسین حسب النظامین من تعب دائم طیلة األسبوع .

المدرسي من جراء العبء الیومي واألسبوعي الناتج من تواجدھم المستمر خالل األسبوع 

أیام دراسة). كما مكن انقطاع نصف یوم االثنین عن الدراسة بالنسبة للتالمیذ 06(

لمتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد من الرفع من مدة نومھم واستعادة نشاطھم والقضاء ا

على تعبھم الجسمي بینما عمل ھذا االنقطاع على انخفاض مدة نوم اللیلي بالنسبة للتالمیذ 

دورھـا المتمثـل فـي األسبوعالمتمدرسین حسب نظام الدوامین. كما لعبت فترة عطلة آخر 
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یـذ المتمدرسیـن حسـب النظامیـن مـن االستراحـة و تدارك النقـص في مدة تمكـین التالم

نومھم اللیلي خالل األسبوع المدرسي.

نھ مھما كان نوع تنظیم الوقت أو في األخیر توصلت من خالل نتائج دراستھا إلى

ة الیوم المدرسي المتبع نظام الدوام الواحد أو نظام الدوامین ومھما كانت ساعة بدای

یقظة حیث ینام األطفال المتمدرسین حسب - المدرسي، فانھ ال یوجد اضطراب في وتیرة نوم

. غیر (Testu)في الدراسات الكرونونفسیة للباحث إلیھالنظامین أكثر من المعدل المتوصل 

المدرسي لیس لھ اثر ایجابي على التالمیذ األسبوعان انقطاع نصف یوم في وسط 

نظام الدوامین على عكس التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد المتمدرسین حسب 

بینما یعد انقطاع آخر األسبوع فرصة الستعادة النشاط وتدارك التعب الجسمي و النفسي 

المتعلق بنھایة األسبوع لدى التالمیذ المتمدرسین حسب النظامین.

مستوى السنة لتالمیذبالنسبـة التغیرات الیومیة و األسبوعیة للسلوكات داخل القسم -

السادسـة ابتدائـي المتمدرسـین حسـب نظام الدوام الواحد و نظام الدوامین:

المؤشر إلىبالنسبة للتغیرات الیومیة و األسبوعیة للسلوكات داخل القسم و بالنظر 

الدوام الواحدالمتمدرسین حسب نظام ومقارنة بینلتالمیذلاإلجمالي الیومي لعدم التكیف

، توصلت للمتمدرسین حسب نظام الدوامین) بالنسبة 101) وبـ (140.25و الذي قدر بـ (

المتمدرسین حسب نظام الدوامین یتكیفان أكثر مع الحالة المدرسیة التالمیذ(معروف) إلى أن 

المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد بالتالمیذخالل الیوم المدرسي مقارنة 

(F (5.5)=6.17 ; P<.03 .S) . المؤشر اإلجمالي أما خالل األسبوع وبالنظر إلى

و الذي المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحدومقارنة بینالتالمیذاألسبوعي لعدم التكیف

، یتبین أن للمتمدرسین حسب نظام الدوامین) بالنسبة153) و بـ (140.25قدر بـ (

التالمیذالمتمدرسیـن حسـب نظـام الـدوام الواحـد یتكیفـان مـع الحـالة المدرسیـة أحسن من 

F)المتمدرسیـن حسـب نظـام الدوامیـن  (7.7)=11.44 ; P<.002 .S).
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مقارنة لتنظیم الوقت المدرسي و الوقت خارج المدرسة بین تالمیذ السنة السادسة -

:لدوام الواحد والتالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامینابتدائي المتمدرسین حسب نظام ا

النشاطات خارج المدرسة وبالنظر إلى النتائج المتحصل علیھا في ھذه بفیما یتعلق 

ن نمطي تنظیم الوقت المدرسي المقترحان إلدراسة من طرف الباحثة (معروف) فا

والمفروضان على األطفال الجزائریین أي نظام الدوام الواحد و نظام الدوامین یتشابھان فیما 

یخص تنظیم األوقات خارج المدرسة. فعدم وجود ھیاكل تربویة مالئمة في المدرسة 

لفیزیولوجیة للطفل بل یؤدي الجزائریة وحتى في المجتمع ال یسمح باحترام الوتیرة النفسیة وا

إلى عدم توازنھ النفسي األمر الذي  یسبب لھ حاالت تؤدي بھ إلى الرسوب والفشل ذلك

.)2008(أورد في: معروف، المدرسیین

من خالل النتائج المتحصل علیھا في ھذه )معروف(توصلت الباحثة،في األخیر

المتمدرسین حسب نظام الدوامین  في الیوم واألسبوع أداءات االنتباه للتالمیذالدراسة إلى أن 

المدرسیین تمثل وتیرة كالسیكیة تترجم تكیف ھذا التنظیم للوقت المدرسي مع وتیرة حیاة 

الطفل. أما فیما یخص السلوكات داخل القسم فإن التلمیذین المتمدرسین حسب نظام الدوامین 

درسي، بینما یتكیف التلمیذین المتمدرسین یتكیفان أحسن للحالة المدرسیة خالل الیوم الم

حسب نظام الدوام الواحد أحسن للحالة المدرسیة خالل األسبوع المدرسي. في حین، مھما 

ومھما كانت ساعة - نظام الدوام الواحد أو نظام الدوامین-كان نمط تنظیم الوقت المدرسي 

من المدة أكثركل التالمیذ حیث ینامیقظة ال تضطرب-رسة فان وتیرة نومالدخول إلى المد

التي توصلت إلیھا الدراسات الكرونفسیة المدرسیة. بینما تبین التأثیر السلبي النقطاع نصف 

المدرسي على مدة النوم اللیلي لدى  التالمیذ المتمدرسین حسب نظام األسبوعیوم خالل 

ة تأثیر عطلة آخر األسبوع الدوامین مقارنة بتالمیذ نظام الدوام الواحد. كما أثبتت ھذه الدراس

على تدارك التعب النفسي والجسمي والفكري الذي یتعرض إلیھ أطفال النمطین خالل 

المدرسي. أما فیما یخص النشاطات خارج المدرسة فقد أبرز البحث التشابھ بین األسبوع

نمطي تنظیم الوقت المدرسي حیث ال یسمح انعدام مؤسسات تربویة مناسبة في المدرسة 
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تى في المجتمع الجزائري بانسجام واحترام الوتیرة الفیزیولوجیة والنفسیة للطفل مما وح

.)2008(أورد في: معروف، یؤدي إلى عدم توازنھ النفسي الذي یؤدي إلى الرسوب المدرسي 

): دراسة الوتیرة المدرسیة في الجزائر PNRالمشروع الوطني للبحث (-3

): 2013، دوقة، خلفان، تمجیات، Testu(معروف، 

بمشروع بحث 2013، دوقة، خلفان، تمجیات) سنة Testuقام كل من (معروف، 

حول الوتیرة المدرسیة، و ذلك من أجل التعرف على الصعوبات التي نتجت عن اإلصالحات 

الجدیدة في تنظیم التوقیت المدرسي و تقدیم اقتراحات من أجل إصالح ذلك.

ھي عبارة عن دراسة وصفیة اعتمدت على نفس المنھجیة المطبقة من ة:نوع الدراس-

عند تقییم تنظیم التوقیت المدرسي في فرنسا، و تقترح تقییم Testuطرف الباحث 

كرونونفسي للوقت المدرسي في المدرسة الجزائریة.  

تلمیذ بالنسبة لالنتباه و النوم اللیلي و النشاطات 331بلغت عینة الدراسة عینة الدراسة:-

تلمیذ بالنسبة للسلوك داخل القسم و قد تم ذلك في والیتي تیزي وزو 26خارج المدرسة و 

) سنة و المستوى الدراسي (السنة الخامسة 11-10والجزائر حیث تم اختیارھا حسب السن (

و ذلك لجمع 2013أكتوبر 03سبتمبر إلى 26رة الممتدة ما بین ابتدائي). وقد تمت في الفت

البیانات حول االنتباه و النوم اللیلي و النشاطات خارج المدرسة و السلوك داخل القسم في 

مدرسة. 13

من أجل دراسة التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه و النوم اللیلي تم أدوات الدراسة: -

التالیة: استعمال التقنیات 

تم تطبیق أربع اختبارات شطب األرقام وتتمثل في من أجل دراسة أداءات االنتباه

) 149مھمة التمییز البصري و تعمل على تقییم درجة االنتباه. تحتوي ھذه االختبارات على (

) أرقام للشطب في كل سطر.ولتفادي أثر انتقال 03) أسطر بـ (09رقما للشطب مبعثرة في (

الملل الذي قد ینتج عن عملیة التمریر المتكرر خالل الیوم و األسبوع، تم تقدیم ھذه التعلم و 
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و قبل إنجاز .االختبارات بأشكال مختلفة أي بأرقام مختلفة مقیمة معادلة ومتساویة

) خمسون رقما للشطب 50وقدرت مدة تنفیذ االختبار بثالثین ثانیة و تشمل على (التطبیق

سة النوم اللیلي تقدیم استبیان موجھ لألولیاء و التالمیذ البالغین من العمر بثالثة أرقام. و لدرا

سنة و ذلك لتسجیل ساعة النوم و االستیقاظ خالل مدة التقییم أي خالل أسبوع 11- 10

دراسة السلوكات داخل القسم تم استعمال شبكة مالحظات تحتوي علىالتجریب. و من أجل 

دقائق) راحة وأخرى للمالحظة. وتمثل 10متقطعة  بـ (المدرسيفترات زمنیة خالل الیوم 

السلوكات المالحظة مؤشر االنفصال عن الحالة المدرسیة والذي یحتوي على مؤشرات عدم 

تم تقدیم دراسة النشاطات خارج المدرسةو لالیقظة و مؤشرات عدم االھتمام وكثرة الحركة.

اخل القسم.استبیان في آخر أسبوع التقییم، جماعیا د

من أجل دراسة جمع البیانات الخاصة بالتغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه: -

التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه تم تمریر االختبار مرة في الیوم و ذلك خالل 

ة عشرة أسبوع كامل حسب أربع فترات زمنیة و أربع أیام كما یلي : الساعة الثامنة و خمس

دقیقة، الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة، الواحدة و خمسة عشرة دقیقة زواال ، الثالثة 

وخمسة عشرة دقیقة بعد الزوال/ األحد، االثنین،األربعاء، الخمیس. و قد تم ذلك بطریقة 

جماعیة و كتابیة في األقسام حسب التوقیت المدرسي العادي. و قد حدد وقت التنفیذ للمھمة 

ثانیة). 30ثین ثانیة (بثال

تم جمع البیانات داخل القسم بواسطة التغیرات الیومیة و األسبوعیة للسلوك داخل القسم: -

شبكة المالحظات بعد اختیار تلمیذین بتسجیل سلوكاتھما خالل الیوم و األسبوع وذلك 

دقائق) أخرى للراحة.10دقائق) متقطعـة  بـ 10بحصص تقدر مدتھا بـ (

بھدف تقییم مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین حسب لبیانات الخاصة بالنوم: جمع ا-

توزیع استبیان في بثم قام الباحثونالنظام العام و التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص، 

نھایة األسبوع قبل أسبوع التجریب على التالمیذ حیث طلب منھم تقدیمھ ألولیائھم لتدوین 

االستیقاظ لكل یوم من أیام التجریب.ساعة النوم و
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لتقییم النشاطات خارج المدرسة تم جمع المعطیات الخاصة بالنشاطات خارج المدرسة: 

تقدیم استبیان في نھایة أسبوع التقییم جماعیا داخل القسم لكل تلمیذ.

سبوعیة باستعمال التحلیل التباین لدراسة التغیرات الیومیة واألذلك تمتحلیل البیانات: -

لدراسة النوم والمقارنة بین (Student)لالنتباه و السلوكات داخل القسم و اختبار (ت) لـ

لدراسة (KHI2 de Pearson)اختبار یقطبقتم تنمطي تنظیم الوقت المدرسي بینما 

النشاطات خارج المدرسة والمقارنة بین نمطي تنظیـم الوقت المدرسـي.

تحلیل و تفسیر النتائج:-

سنة:11-10التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه لدى التالمیذ البالغین من العمر -1

سنة:11-10التغیرات الیومیة لالنتباه لدى التالمیذ البالغین من العمر -

سنة11–10التغیرات الیومیة لالنتباه لدى التالمیذ البالغین من العمر ): 10جدول رقم (

الساعات

التالمیذ

د15سا و 16د15ساو 13د15سا و 11د15و سا 8

التالمیذ البالغین من العمر 

سنة10-11

17.0417.6321.2420.74

11- 10) التغیرات الیومیة لالنتباه لدى التالمیذ البالغین من العمر 10یبرز الجدول رقم (

من خاللھ أن أداءات االنتباه تشھد انخفاضا على الساعة الثامنة و خمسة عشرة یتبینسنة. 

) ثم ارتفاع طفیف على الساعة الحادیة عشرة و خمسة 17.04دقیقة مع متوسط یقدر بـ (

). أما الفترة المسائیة تبدأ على الساعة الواحدة زواال    17.63عشرة دقیقة بمتوسط یقدر بـ (

) ثم انخفاض طفیف على الساعة 21.24بارتفاع حیث قدر بمتوسط (و خمسة عشرة دقیقة 

الثالثة وخمسة عشرة دقیقة بعد الزوال. 

أن الملمح المتحصل علیھ ھنا ال ، دوقة، خلفان، تمجیات) Testu(معروف، كل من أشار

یتفق مع الملمح الكالسیكي المعترف بھ في الدراسات الكرونونفسیة المدرسیة لدى التالمیذ 
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من نفس الفئة العمریة، أي انخفاض أداءات االنتباه في الفترة الصباحیة ثم ارتفاع في نھایة 

الفترة الصباحیة، انخفاض في بدایة الفترة المسائیة ثم ارتفاع جدید في نھایة الفترة المسائیة. 

السیكي ملمح التغیرات الیومیة لالنتباه لدى التالمیذ الجزائریین مقارنة بالملمح الكو یعكس 

خالل الفترة المسائیة ولكنھ ھو مماثل في الفترة الصباحیة. لقد تبین من خالل التحلیل 

11-10اإلحصائي أن التغیرات الیومیة لالنتباه المالحظة لدى التالمیذ البالغین من العمر 

F(3)= 30.89سنة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( ; P<.00.(

سنة:11- 10نتباه لدى التالمیذ البالغین من العمر التغیرات األسبوعیة لال-1

سنة11–10التغیرات األسبوعیة لالنتباه لدى التالمیذ البالغین من العمر ): 11جدول رقم (

األیام

التالمیذ

الخمیساألربعاءاالثنیناألحد

17.0417.6321.2420.74سنة11- 10التالمیذ البالغین من العمر 

الكرونونفسیة المدرسیة من طرف الباحث میدان أبرزت الدراسات التي أنجزت في 

Testu وجود تغیرات أسبوعیة مرتبطة ببدایة األسبوع المدرسي الذي ھو بالنسبة للبلدان ،

األوروبیة (االثنین). ھذا الیوم یسجل أقل األداءات بینما الخمیس و الجمعة ھي األیام التي 

األداءات.تسجل أفضل 

- 10) التغیرات األسبوعیة لالنتباه لدى التالمیذ البالغین من العمر 11یوضح الجدول رقم (

األحد الذي ھو الیوم األول لألسبوع المدرسي یوم سنة. متوسط األداءات المسجلة 11

) مقارنة بالمتوسطات األخرى، و ھذا ما یؤكد التأثیر السلبي 17.04الجزائري منخفض (

عطلة آخر األسبوع على أداءات االنتباه. التالمیذ یحاولون التكیف مع الوضعیة النقطاع 

). النتائج المتحصل علیھا یوم 17.63المدرسیة و ھذا ما یفسر متوسط األداءات یوم االثنین (

) تعكس مدى تعب التالمیذ بینما التي تم الحصول علیھا یوم األربعاء 20.74الخمیس (
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. ھذه التغیرات Testuف یوم الثالثاء مطابقة للتي تحصل علیھا ) بعد انقطاع نص21.24(

F(3)= 30.89(المالحظة في ھذه الدراسة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  ; P<.00.(

حسب (معروف   ھذه التغیرات المالحظة خالل مختلف أیام األسبوع یمكن تفسیرھا 

التالمیذ بین التواترات المدرسیة بظاھرة عدم التزامن الذي یخضع لھ ) 2013و آخرون، 

(التوقیت األسبوعي) و وتیرتھم النفسیة و التأثیر السلبي لعطلة نھایة األسبوع. 

11- 10إن النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة لدى التالمیذ البالغین من العمر 

الفترة سنة تشیر إلى ملمح كالسیكي موحد ألداءات االنتباه: مستوى منخفض في بدایة 

الصباحیة و ارتفاع طفیف في نھایة الفترة المسائیة. تشھد نفس األداءات ارتفاعا مستمرا في 

بدایة الفترة المسائیة لتعرف انخفاضا طفیفا في نھایة الفترة المسائیة. من جھة أخرى، نفس 

ات النتائج توضح نوع من االستقرار في األداءات مع اتجاه معاكس للملمح الكالسیكي ألداء

االنتباه خالل الفترة المسائیة بالنسبة للتغیرات الیومیة لالنتباه و ملمح مماثل في الفترة 

F(3)= 30.89الصباحیة ( ; P<.00.(

أما بالنسبة للتغیرات األسبوعیة، النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة سمحت 

ل خمسة أیام التي بوصف التغیرات األسبوعیة لالنتباه لدى التالمیذ الجزائریین خال

یتواجدون فیھا في المدرسة (األحد، االثنین، الثالثاء نصف یوم، األربعاء، الخمیس) 

متمدرسین حسب نظام الدوام الواحد.

سنة حسب ملمح موحد؛ 11-10تتغیر التغیرات األسبوعیة لدى التالمیذ البالغین من العمر 

لمدرسي و ذلك راجع لألثر السلبي انخفاض یوم األحد الذي ھو الیوم األول لألسبوع ا

النقطاع عطلة آخر األسبوع. بینما تشھد نفس األداءات ارتفاع طفیف یوم االثنین بفضل 

ودات التي یبذلھا التالمیذ من أجل التكیف مع الوضعیة المدرسیة، ثم نالحظ أقصى ھالمج

لمدرسيارتفاع یوم األربعاء ثم انخفاض طفیف یوم الخمیس آخر یوم من األسبوع ا

)F(3)= 30.89 ; P<.00.(

یمكن القول بصفة عامة، أنھ على مستوى التغیرات الیومیة و األسبوعیة تشھد أداءات 

سنة وتیرة یومیة معاكسة مقارنة بالتي سمیت 11-10التالمیذ البالغین من العمر 
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ترات "تعكس نوع من التكیف للتوقیت المدرسي لتواTestu"بالكالسیكیة" التي ھي حسب 

حیاة الطفل". و بذلك فإن أداءات التالمیذ التي تم دراستھا ھنا تمثل أو تعكس عدم التكیف مع 

,Marouf, Douga, Khelfane(أورد في:التوقیت المدرسي المقترح أو المفروض على التلمیذ

Tamdjiat, 2013(.

11- 10دراسة التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي لدى التالمیذ البالغین من العمر -2

سنة: 

متوسط مدة النوم اللیلي بالدقائق): 12جدول رقم (

دقیقة590.72متوسط مدة النوم اللیلي: 

-الجمعةاللیالي

السبت

-السبت

األحد

-االثنیناالثنین-األحد

الثالثاء

-الثالثاء

األربعاء

-األربعاء

الخمیس

-الخمیس

الجمعة

متوسط مدة النوم 

اللیلي

624.12575.44574.17572.70573.46571.24643.97

یذ في اللیالي قبل یوم ) متوسط مدة النوم اللیلي لدى التالم12یبرز الجدول رقم (

السبت–الحظ مدة منتظمة للنوم اللیلي؛ لیلة أول یوم لألسبوع المدرسي الجمعةیالتمریر. 

األحد -) دقیقة ثم تنخفض ھذه المدة لیلة السبت624.12التالمیذ بمتوسط یقدر بـ (ینامحیث

) دقیقة 574.17االثنین بمتوسط یقدر بـ (-) دقیقة لتصل لیلة األحد575.44حیث قدرت بـ (

) 573.46األربعاء (-) دقیقة، لیلة الثالثاء572.70الثالثاء (-و تبقى منتظمة لیالي االثنین

) دقیقة. إن انقطاع نصف یوم في وسط األسبوع 571.24الخمیس (-دقیقة و لیلة األربعاء

المدرسي یؤثر بصورة إیجابیة على التالمیذ حیث ینامون في الساعة المعتاد علیھا. بینما 

السبت التي ھي لیالي عطلة نھایة األسبوع؛ - الجمعة و الجمعة-نالحظ أن لیالي الخمیس

) دقیقة حیث یحاول التالمیذ في عطلة اخر 624.12و 643.97ة األكثر ارتفاعا (تسجل المد

األسبوع تدارك التعب المرتبط بنھایة األسبوع المدرسي.
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) دقیقة كل لیلة من لیالي 590.72سنة تقریبا (11-10ینام التالمیذ البالغین من العمر 

Testuلمدة بالتي تحصل علیھاو بمقارنة ھذه ا(F (6)= 12.93 ; P<. 000.S)األسبوع 

) دقیقة، یمكن القول أن ھؤالء 595عند نفس الفئة العمریة و التي تقدر بـ (1994سنة 

التالمیذ ینامون أقل من المتوسط.  

أن التالمیذ الجزائریینإلى ،) بصفة عامة2013(معروف و آخرون، توصل 

یقظة -و بالرغم من الدخول المبكر (على الساعة الثامنة)، ال یؤدي إلى اضطراب وتیرة نوم

في األبحاث الكرونونفسیة. و في نفس Testu؛ ینامون أقل من المتوسط التي توصل إلیھا 

أبرزت النتائج التأثیر اإلیجابي النقطاع نصف یوم الثالثاء بالنسبة للتالمیذ نظرا ،السیاق

مدة النوم اللیلي و أیضا انقطاع عطلة آخر األسبوع التي تسمح بتدارك التعب النتظام

Marouf(أورد في:المرتبط باألسبوع المدرسي & al, 2013(.

) في دراستھم إلى متغیر السلوك 2013تطرق أیضا كل من (معروف و آخرون، 

داخل القسم و كذلك النشاطات خارج. و قد توصلوا من خاللھا بالنسبة للسلوك داخل القسم 

) و مقارنة بالمؤشر اإلجمالي 372.57أنھ بالنظر لمتوسط المؤشر اإلجمالي الیومي (

من كل مدرسة ال یتكیفون اختیارھملذین تم االتالمیذ)، یمكن القول أن 371.65األسبوعي (

مع الحالة المدرسیة سواء خالل الیوم المدرسي أو األسبوع المدرسي؛ ذلك یعكس نمط 

التوقیت المدرسي المقترح أو المفروض على التلمیذ.

أما بالنسبة للنشاطات خارج المدرسة توصل الباحثین في ھذه الدراسة، أن التوقیت المدرسي

سنة لیس العقبة الوحیدة أمام 11–10المقترح أو المفروض على التالمیذ البالغین من العمر 

التطور المنسجم داخل المؤسسات التربویة. فعدم وجود ھیاكل تربویة مالئمة في المدرسة 

الجزائریة و حتى في المجتمع ال یسمح باحترام الوتیرة النفسیة و الفیزیولوجیة للطفل بل 

لك إلى عدم توازنھ النفسي األمر الذي یسبب لھ حاالت تؤدي بھ إلى الرسوب والفشل یؤدي ذ

Marouf(أورد في:المدرسي  & al, 2013(.
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للسلوكات داخلاألسبوعیةوالیومیةالتغیراتعلىالواحدالدوامنظامتأثیر-4

-9(بینماالعمرمن البالغینالمتمدرسینالتالمیذعنداللیليالنومةمدّ والقسم

(لعسلي،معروف، ین والیة الجزائر و والیة غردایة. دراسة مقارنة بسنوات)10

2014:(

الواحدالدوامنظامتأثیرحولبدراسة2014و معروف) سنة لعسليقامت الباحثة (

التالمیذلدىاللیليالنومةمدوالقسمللسلوكات داخلاألسبوعیةوالیومیةالتغیراتعلى

بمقارنة بین والیة الجزائر و والیة سنوات)10- 9(بینمامن العمرالبالغینالمتمدرسین

غردایة.

من أجل دراسة تأثیر النظام الواحد على التغیرات الیومیة و األسبوعیة :منھجیة البحث-1

) سنوات  10و 9(من العمرعلى السلوكات داخل القسم و النوم اللیلي لدى التالمیذ البالغین

طبقت الباحثتان المنھج الوصفي.

) من الجزائر122) تلمیذ (408(تكونت عینة الدراسة من كیفیة اختیار العینة: -2

سنوات و المتمدرسین في السنة الرابعة 10-9و البالغین من العمر ) من غردایة 286و (

احد على التغیرات الیومیة و األسبوعیة على ذلك قصد مقارنة تأثیر نظام الدوام الوابتدائي

و السلوكات داخل القسم في كال الوالیتین و ذلك بطریقة عشوائیة.مدة النوم اللیلي

لمقارنة تأثیر نظام الدوام الواحد على التغیرات الیومیةأدوات جمع البیانات: -3

مدینة غردایة و الجزائر القسم  لدى تالمیذ و األسبوعیة لمدة النوم اللیلي و السلوكات داخل 

استبیان النوم و شبكة طبقت الباحثتان) سنوات 10ـ 9المتمدرسین البالغین (العاصمة

(معروف) سنة الباحثةمن طرفانالمكیف) و Testu(للباحث الفرنسيمالحظة السلوكات 

في البیئة الجزائریة.2008

الجزائروالیةلمقارنة تأثیر نظام الدوام الواحد على تالمیذ  كیفیة جمع البیانات:-4

غردایة في مّدة النوم اللیلي و السلوكات داخل القسم لدى التالمیذ المتمدرسین والیةو 

جمع البیانات  بقامت الباحثتان (لعسلي و معروف)) سنوات، 10ـ 9البالغین من العمر (
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جانفي إلى غایة 23السلوكات داخل القسم في الفترة الممتدة من الخاصة بمدة النوم اللیلي و

ھذه الدراسة بمدینة الجزائر و ذلك بعد اختیارھا الباحثتان. و بدأت 2014فیفري 13

الدراسة في بتانالباحثثم قامتا. 2014فیفري 2غایةإلىجانفي 23منللمدارس األربعة  

.2014فیفري 13إلى غایة فیفري 6من حیث امتدتمدینة غردایة 

قامت كل من (لعسلي و معروف):ـ جمع المعطیات الخاصة بالسلوكات داخل القسم1ـ5

مالحظة السلوكات باستعمال شبكة مالحظة السلوك، الخاصة بالتغیرات الیومیةب

)  4)  تالمیذ (8بمالحظة (تانالتالمیذ.و قامت الباحثو األسبوعیة للسلوكات داخل القسم  لدى 

) في والیة غردایة. 4في والیة الجزائر و (

بھدف مقارنة مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین في ـ جمع المعطیات الخاصة بالنوم : 2ـ5

توزیع استبیان النوم على بقامت الباحثتانمدارس مدینة غردایة و والیة الجزائر العاصمة ،

من ابتداء،  االستیقاظأوقات النوم و لتدوین سبوع قبل أسبوع التجریب  التالمیذ في آخر األ

طلب منھم نفس الشيء غردایة بالنسبة لتالمیذ والیةأّما جانفي.31غایة إلىجانفي 24من

.فیفري14لى غایة فیفري إ7من ابتداءو كان ذلك

تحلیل التباین: لدراسة التغیرات الیومیة و األسبوعیة للسلوكات كیفیة تحلیل البیانات:-5

لقیاس الداللة اإلحصائیة باستعمال (F)اختبار قامت الباحثتان باستعمالداخل القسم 

التكرارات و المتوسطات الحسابیة و بعدھا المقارنة بین تالمیذ الجزائر العاصمة و غردایة.

للمقارنة بین مدة النوم اللیلي بین (student)ل (T):تّم استعمال اختبار(T)اختبار و

تالمیذ مداس الجزائر العاصمة و تالمیذ غردایة و ذلك بعد حساب المتوسطات الحسابیة. 

تحلیل و تفسیر النتائج:-

النتائج المتعلقة بالسلوكات داخل القسم لدى التالمیذ المتمدرسین في والیة الجزائر     -1

و غردایة:

بالنسبة للتغیرات الیومیة و األسبوعیة بینت نتائج دراسة كل من (لعسلي و معروف) 

التالمیذ ومقارنةالمؤشر اإلجمالي الیومي لعدم التكیفإلىللسلوكات داخل القسم و بالنظر 
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للمتمدرسین ) بالنسبة328,25) وبـ (110و الذي قدر بـ (في والیة الجزائرالمتمدرسین بین

تالمیذ مدینة غردایة یجدون صعوبات للتكیف مع الحالة المدرسیة إلى أن، دایةفي والیة غر

F)خالل الیوم الدراسي مقارنة بتالمیذ مدینة الجزائر (15)= 11,32 ; P<.00 .S) . أما

التالمیذ ومقارنة بینالمؤشر اإلجمالي األسبوعي لعدم التكیفخالل األسبوع وبالنظر إلى 

) بالنسبة328,25) و بـ (111,01بـ (و الذي قدرالجزائرفي والیة المتمدرسین 

یتكیفـان مـع الحـالة في والیة الجزائرالمتمدرسیـن یتبین أن، في والیة غردایةللمتمدرسین 

في والیة غردایةالمدرسیـة أحسن من التالمیذ المتمدرسیـن 

(F (15)= 10,31 ; P<.00 .S).

توصلت الباحثتان من خالل نتائج دراستھم إلى أن نظام الدوام الواحد المطبق على و لقد

تالمیذ والیة غردایة ال یحترم وتیرة التالمیذ النفسیة و البیولوجیة، و أنھ یجب إعادة النظر 

في ھذا التوقیت و البحث عن توقیت مدرسي یتماشى  معھم و یخدم وتیرتھم، كما بینت 

في حسب الباحثتان أن ال یمكن  تطبیق نفس  تنظیم  الوقت المدرسيأیضا ھذه النتائج

منطقتین جغرافیتین مختلفتین و أّن عامل الموقع و الثقافة یؤثر على التغیرات الیومیة        

و األسبوعیة للسلوكات داخل القسم.

لجزائر            النتائج المتعلقة بمدة النوم اللیلي لدى التالمیذ المتمدرسین في والیة ا--2

و غردایة:

تالمیذ والیة الجزائر تقدر         بینت نتائج الدراسة أّن متوسط مّدة النوم اللیلي لدى 

الباحث إلیھتوصل الذيمقارنة بمتوسط مدة النوم اللیلي ھي مدة منخفضة)د و 588,18(بـ

(Testu)) د.595) التي تقدر ب (11ـ10لدى التالمیذ البالغین () 1994سنة(

لمّدة ونالتالمیذ ینامكما بینت النتائج المتوصل إلیھا من طرف (لعسلي و معروف) أن 

لیلةو )د 632,34الجمعة (-الخمیس لیلة طویلة قبل أیام استراحة آخر األسبوع 

على اإلرھاق الذي تّم حسب الباحثتاناللیاليو یدل طول ھذه )د632,62السبت (-الجمعة

و استعادة القوى و تعویض نقص مّدة النوم لالسترجاعھاتین اللیلتین تسجیلھ و استعمال 

ھذه المدة أیام الدراسة و ھذا راجع تنخفضخالل أیام الدراسة، و الذي تم مالحظتھ اللیلي 
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)  و ھذا ما 8المدرسة على الساعة (إلى التوقییت المدرسي الذي یفرض علیھم التواجد في 

یجعل مّدة النوم اللیلي تنخفض بحیث تكون  مّدة النوم اللیلي خالل أیام الدراسة كما یلي: من  

و من )د569,83)د و تكون و من لیلة األحد إلى اإلثنین (567,96لیلة السبت إلى األحد (

)د و من األربعاء إلى 575,04()د من الثالثاء إلى األربعاء 522اإلثنین إلى الثالثاء (

.إحصائیةالتغیرات  داللة ھذه المعالجة اإلحصائیة بأّن قد بینت)د . و 571,43( الخمیس

تالمیذ متوسط مّدة النوم اللیلي لدى تبین أن أما بالنسبة لتالمیذ المتمدرسین في والیة غردایة 

مقارنة بمتوسط مدة النوم مدة منخفضةھي)د، و549,98(ـبوالیة غردایة و التي تقدر

) التي 11ـ10لدى التالمیذ البالغین () 1994سنة ((Testu)الباحث إلیھتوصل الذياللیلي 

)د.595تقدر ب (

أخرینامون لمّدة أطول قبل أیام استراحة بینت نتائج الدراسة أن تالمیذ والیة غردایة 

)د  كما تكون مرتفعة من لیلة الجمعة إلى السبت 602,64األسبوع الخمیس إلى الجمعة  (

اإلرھاق  و التعب  الذي  تّم  عنقد فسر الباحثتان ذلك على أنھ ناتج)د و 614,09(

ھاتین اللیلتین لإلسترجاع و استعادة القوى  و تعویض نقص مّدة النوم اللیلي خاللتسجیلھ 

ھذه المدة  من لیلة  السبت إلى األحد تنخفضخالل  أیام  الدراسة، و الذي تم مالحظتھ 

)  و ذلك تھیئا للعمل، و نفس الشيء للیالي الموالیة حتى لیلة الخمیس إلى 531,617(

االثنینو بشكل ملحوظ. و لقد تبین أّن أقصر لیلة ھي لیلة األحد إلى ترتفعالجمعة، أین 

ة النوم اللیلي بشكل كبیر فمدتھا مستقرة.و أّن استراحة نصف یوم الثالثاء ال تؤثر على مدّ 

متوسط مّدة النوم اللیلي بین تالمیذ والیة الجزائر          إذن یتبین من خالل مقارنة

(أورد في: و تالمیذ والیة غردایة أن تالمیذ والیة غردایة ینامون أقل من تالمیذ والیة الجزائر

.)2014معروف،،لعسلي
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المدرسي على التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه و النوم تأثیر التوقیت -5
) سنوات. 8إلى 7اللیلي لدى تالمیذ المستوى االبتدائي البالغین من العمر (

):2014معروف،دراسة مقارنة بین والیة بجایة و والیة أدرار سنة (نوفل،
لیومیةبدراسة حول التغیرات ا2014) سنة و معروف(نوفلتانقامت الباحث

إلى 7و األسبوعیة لالنتباه و النوم اللیلي لدى تالمیذ المستوى االبتدائي البالغین من العمر (

بمقارنة  بین والیتي بجایة و أدرار. ھدفت من خالل ھذه الدراسة إلى ا) سنوات حیث قامت8

و معرفة ما إذا معرفة تأثیر التوقیت المدرسي على وتیرة الطفل في المدرسة الجزائریة 

توجد فروق بین المنطقتین و ھل یتماشى التوقیت المدرسي مع وتیرة الطفل.

ھدف ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر التوقیت المدرسي على التغیرات تنوع البحث: -

الیومیة و األسبوعیة لالنتباه و النوم اللیلي لدى تالمیذ المستوى االبتدائي البالغین من العمر 

) سنوات و قد تم تطبیق في ھذه الدراسة المنھج الوصفي.8إلى 7(

في 187تلمیذا حیث یتمدرس 366تكونت عینة ھذه الدراسة من اختیار عینة البحث: -

تلمیذ في 179) و 2والیة بجایة حیث تم اختیار مدرستین فیھا (مدرسة المقراني،الناصریة

لحمو، عیشاوي قادة، المركزیة، محمد الجنوب أین تم اختیار خمس مدارس فیھا (عین ا

) سنوات.8إلى 7بوراس، بلعما عبد القادر)، تتراوح أعمارھم ما بین (

استعمال بقامت الباحثتانلدراسة التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه أدوات البحث: -

ر ط) أس09) رقما للشطب مبعثرة في (171) اختبارات شطب األرقام و تحتوي على (04(

) ستة46برقمین للشطب في كل سطر حیث قدرت مدة التنفیذ بثالثین ثانیة و یشمل على (

و أربعون رقما للشطب برقمین. أما بالنسبة لدراسة مدة النوم اللیلي تم تقدیم استبیان النوم 

لألولیاء و التالمیذ و ذلك قبل تمریر األدوات األخرى و ذلك لتسجیل ساعة النوم و االستیقاظ

خالل فترة التقییم أي خالل أسبوع التجریب.

من أجل دراسة تأثیر التوقیت المدرسي على التغیرات الیومیة كیفیة جمع البیانات: -

واألسبوعیة لالنتباه و النوم اللیلي و مقارنتھا بین الشمال و الجنوب بالنسبة للتالمیذ البالغین 
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البیانات في والیة بجایة و أدرار ما بین جمعقامت الباحثتان ب) سنوات 8إلى 7من العمر (

ذلك بطریقة كتابیة و جماعیة.بقامتا.  و قد 2014شھر جانفي و فیفري 

تم تمریر اختبار شطب األرقام في المدرستین لوالیة بجایة جمع البیانات الخاصة باالنتباه: -

في تانت الباحثیوم و األسبوع حیث اعتمدخالل العلى المدارس الخمسة لوالیة أدرارو 

): 13ا على المربع الالتیني كما یتبین في الجدول رقم (مدراستھ

تمریر االختبارات حسب خطة المربع الالتیني على تالمیذ الشمال و الجنوب): 13جدول رقم (

في نھایة األسبوع من طرف الباحثتانتوزیع االستبیانتم جمع البیانات الخاصة بالنوم: -

قبل أسبوع التجریب على التالمیذ حیث طلب منھم تقدیمھ ألولیائھم أو إخوتھم األكبر سنا 

الذین سیقومون بتدوین ساعة النوم و االستیقاظ لكل یوم من أیام األسبوع.

بفرزھا تانقامت الباحثعطیات حسب المتغیرین بعد جمع المكیفیة تحلیل البیانات: -

وتفریغھا في جداول توضیحیة ثم تم معالجتھا إحصائیا حیث استعملت تحلیل التباین لدراسة 

بالمقارنة اإلحصائیة بین التغیرات الیومیة االتغیرات الیومیة و األسبوعیة للیقظة ثم قامت

لة اإلحصائیة. واختبار ) لقیاس الدالFواألسبوعیة لالنتباه لكال المنطقتین باستعمال اختبار (

(ت) لدراسة النوم و المقارنة بین منطقة الشمال و الجنوب بحساب متوسط مدة النوم اللیلي. 

د15ساو 15 د15سا و 13 د15سا و 11 د15سا و 8 ساعات التمریر

الفوج الرابع الثانيالفوج  الفوج الثالث الفوج األول األحد

الفوج الثاني الفوج الرابع الفوج األول الفوج الثالث االثنین

الفوج الثالث الفوج األول الفوج الرابع الفوج الثاني األربعاء

الفوج األول الفوج الثالث الفوج الثاني الفوج الرابع الخمیس

ایام التمریر
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تحلیل و تفسیر النتائج:-

-7التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ المستوى االبتدائي البالغین من العمر (

و الجنوب بوالیة أدرار: ) سنوات في الشمال بوالیة بجایة 8

مقارنة التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ الشمال بوالیة بجایة و تالمیذ الجنوب بوالیة أدرار): 14جدول رقم (

فترات التمریر

الموقع الجغرافي

نھایة االظھیرةبدایة الظھیرةمتوسط النھاربدایة النھار

12.4613.1812.9113.89والیة بجایة

8.519.7210.0110.55والیة أدرار

النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة أن أداءات االنتباه الیومیة لدى التالمیذ بینت

المتمدرسین في الشمال بوالیة بجایة التي تطبق أربعة أیام و نصف (أي أیام األحد، االثنین، 

الثالثاء صباحا، األربعاء، الخمیس) تتغیر تقریبا حسب النمط الكالسیكي المشار إلیھ من قبل 

ات الكرونونفسیة المدرسیة: انخفاض أداء االنتباه في بدایة الصباح ثم ارتفاع نفس الدراس

األداء في نھایة الصبیحة، بینما ینخفض األداء في بدایة المساء لیرتفع في نھایة الیوم 

F(3)=6.38)المدرسي  ; P<.00) مع اإلشارة إلى أن التالمیذ یسجلون أقصى حد في

ھایة الیوم المدرسي أما في الدراسات السابقة یسجل في نھایة الفترة المسائیة أي في ن

الصبیحة. 

أما النتائج المتحصل علیھا في الجنوب بوالیة أدرار كانت مخالفة للنمط الكالسیكي المذكور 

سابقا حیث تسجل أداءات االنتباه لدى ھؤالء التالمیذ انخفاضا في بدایة الیوم المدرسي ثم یبدأ 

آخره، أما في بدایة الفترة المسائیة فكان نفس األداء مرتفع ثم یزداد في في االرتفاع في 

F(3)=11.65).االرتفاع إلى نھایة الیوم  ; P<.00)
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منطقة الشمال بوالیة بجایة و منطقة النتائج المتحصل علیھا فيبینو عند مقارنة الباحثتان

التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه مختلفة في المنطقتین. توصلت إلى أنالجنوب بوالیة أدرار 

النتائج المتحصل علیھا أن أداءات التالمیذ المتمدرسین في الشمال بوالیة بجایة قد أظھرتو 

تتغیر تقریبا حسب النمط الكالسیكي المعترف بھ عالمیا بالمقارنة مع أداءات االنتباه لدى 

F (7)= 37.83)بوالیة أدرار التالمیذ المتمدرسین في الجنوب  ; P<.00).

التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ مستوى االبتدائي البالغین من العمر -

) سنوات في الشمال بوالیة بجایة و الجنوب بوالیة أدرار:7-8(

الشمال بوالیة بجایة و تالمیذ الجنوب بوالیة أدرارمقارنة التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ): 15جدول رقم (

أیام األسبوع

الموقع الجغرافي

الخمیساألربعاءاالثنیناألحد

12.4613.1812.9113.89والیة بجایة

8.519.7210.0110.55والیة أدرار

النتائج فیما یخص التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ بینت

المتمدرسین في الشمال بوالیة بجایة أنھا تتغیر خالل أیام األسبوع حیث تسجل انخفاضا یوم 

األحد أي الیوم األول من األسبوع المدرسي و ذلك یعود إلى التأثیر السلبي لعطلة آخر 

ألداءات ارتفاعا یوم االثنین، لكن ھذه األداءات تعرف انخفاضا من األسبوع ثم تشھد نفس ا

جدید یوم األربعاء أي بعد عطلة نصف یوم الثالثاء لترتفع من جدید یوم الخمیس 

(F(3)=6.38 ;P<.00 S) ھذا الملمح ال یشبھ الملمح الذي توصل إلیھ ،Testu سنة

ئج التي توصل إلیھا في مدرسة ) لكنھ یشبھ النتاSonia Delaunay) في مدرسة (2003(

)J.M.Carpentier (االثنین، الثالثاء، الخمیس و الجمعة) التي تطبق أسبوع أربعة أیام (

أین كان االنتباه منخفض یوم االثنین الیوم األول لألسبوع المدرسي الفرنسي ثم یرتفع الیوم 

لجمعة.الثاني أي یوم الثالثاء لینخفض یوم الخمیس لترتفع من جدید یوم ا
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داءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین في الجنوب بوالیة ألاألسبوعیة لتغیرات لأما بالنسبة 

أدرار فھي تشھد انخفاضا الیوم األول من األسبوع المدرسي و الذي یعود إلى التأثیر السلبي 

وم أي یوم النقطاع عطلة آخر األسبوع، ثم ترتفع ھذه األداءات باقي أیام األسبوع حتى آخر ی

F(3)= 11.65)الخمیس  ; P<.00 S) ھذا یتطابق مع ما توصل إلیھ ،Testu) 2003سنة (

) مع نفس الفئة العمریة.Sonia Delaunayفي مدرسة (

عند مقارنة التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه لدى التالمیذ تانو توصلت الباحث

یة أدرار، أنھا مختلفة من منطقة إلى المتمدرسین في والیة بجایة و المتمدرسین في وال

أخرى رغم ذلك یسجل التالمیذ أقل أداء یوم األحد الیوم األول من األسبوع المدرسي في كال 

المنطقتین. وتشھد ھذه األداءات لدى التالمیذ المتمدرسین في الشمال بوالیة بجایة ارتفاعا 

الیوم األخیر لألسبوع المدرسي بینما یوم االثنین لتنخفض یوم األربعاء ثم ترتفع من جدید في

ترتفع أداءات االنتباه في الجنوب بوالیة أدرار ابتداء من یوم االثنین إلى الیوم األخیر 

F(7)=37.83)لألسبوع المدرسي أي یوم الخمیس  ; P<.00 S).

ین التغیرات األسبوعیة بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في الشمال بوالیة بجایة و المتمدرس-

في الجنوب بوالیة أدرار:

مقارنة متوسط مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین في الشمال بوالیة بجایة و المتمدرسین في الجنوب بوالیة أدرار): 16جدول رقم (

لیلة ما قبل 
التمریر

مدة النوم

لیلة الجمعة 
السبت

لیلة السبت 
األحد

لیلة األحد 
االثنین

لیلة االثنین 
الثالثاء

لیلة الثالثاء 
األربعاء

لیلة األربعاء 
الخمیس

لیلة 
الخمیس 
الجمعة

متوسط مدة 
النوم اللیلي

مدة النوم في 
بجایة

642.66586.29588.73587.21591.64587.55645.07604.16

مدة النوم في 
أدرار

597.95569.46565.30574.34569.56571.47600.92578.43

لیلةلیلةلیلة
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) أن التالمیذ و معروف(نوفلتانائج المتوصل إلیھا من طرف الباحثبینت النت

) سنوات ینامون بمعدل 8- 7المتمدرسین في الشمال بوالیة بجایة البالغین من العمر (

F(6)=77.02)) دقیقة 604.16( ; P<.00 S) و ھي مدة منخفضة مقارنة بمتوسط مدة

) في دراسة على الفئة العمریة 1994سنة (Testuالنوم اللیلي الذي توصل إلیھ الباحث 

) دقیقة. كما ینام التالمیذ  المتمدرسین في الجنوب 645) سنوات و التي قدرت بـ (7-9(

F(6)=14.20)) دقیقة 578.43) سنوات بمعدل (8-7بوالیة أدرار و البالغین من العمر ( ;

P<.00 S) و ھي مدة منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللیلي التي توصل إلیھاTestu

) دقیقة. و 645) سنوات و التي قدرت بـ (9-7) في دراسة على الفئة العمریة (1994سنة (

یذ یقظة لدى التالم-ترى (نوفل) أنھ رغم تطبیق أسبوع أربعة و نصف إال أن وتیرة نوم

المتمدرسین في كلتا المنطقتین غیر منتظمة حیث تكون مدة النوم اللیلي في أیام الدراسة 

منخفضة مقارنة بمدة النوم اللیلي المسجلة في عطلة األسبوع، ھذا عكس الدراسة التي 

) حول النوم عند األطفال الفرنسیین بمقارنة نمطین تنظیم 2003سنة (Testuتوصل إلیھا 

)J.M.Carpentierة الفرنسیة األول بتنظیم أربعة أیام مطبق بمدرسة (الوقت بالمدرس

).Sonia Delaunayو الثاني بتنظیم أربعة أیام ونصف مطبق بمدرسة (

) لم Delaunayالتنظیم المطبق (أن Testuج المتوصل إلیھا في دراسة النتائبینت

) سنة بل یعمل 11إلى 4ن من العمر (یقظة لدى األطفال البالغی-یؤد إلى اضطراب وتیرة نوم

على استقرار مدة النوم اللیلي كما بینت ھذه الدراسة أھمیة عدم الدراسة یوم األربعاء 

لألطفال الصغار و كذا دور ساعة بدایة الیوم المدرسي و ھي التاسعة صباحا بھذه المدرسة 

إلى اقتراح Testuدفع ما كان لھ تأثیر ایجابي على تدارك النقص في النوم، األمر الذي

ساعة تدریجیة لبدایة الیوم المدرسي خاصة لألطفال الصغار. بینما النقطاع وسط األسبوع 

) التي و معروفأثر سلبي على األطفال الكبار. و یعود عدم توافق نتائج دراسة (نوفل

ذ على ) إلى الدخول المبكر الذي یجبر التالمیTestu, 2003أجریت في الجزائر مع دراسة (

االستیقاظ في ساعات مبكرة و التواجد في األقسام على الساعة الثامنة صباحا ھذا ما یخفض 

من مدة نومھم. كما تبین في الشمال بوالیة بجایة أھمیة انقطاع وسط األسبوع بنصف یوم 
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األربعاء ثم تنخفض- (نصف یوم الثالثاء راحة) و ذلك ألن التالمیذ ینامون مبكرا لیلة الثالثاء

الخمیس.- قلیال لیلة األربعاء

من خالل ذلك إلى أن ھذه النتائج تتماشى مع التي تان (نوفل و معروف)توصلت الباحث

) كما یحاول ھؤالء التالمیذ في عطلة آخر األسبوع Testu, 2003توصل إلیھا الباحث (

تدارك التعب النفسي و الجسمي الراجع إلى نقص مدة النوم خالل األسبوع المدرسي مما 

الجمعة المدة األكثر –ینتج عنھ الرغبة في النوم حیث یسجل ھؤالء التالمیذ لیلة الخمیس 

ع وسط األسبوع بنصف یوم (نصف یوم ارتفاعا. أما في منطقة الجنوب بوالیة أدرار فانقطا

الثالثاء راحة) أثر سلبا على مدة النوم اللیلي حیث سجل انخفاض في تلك اللیلة و ھذا ال 

) أین یرى أن ھذا االنقطاع لھ أھمیة Testu, 2003یتطابق مع ما توصل إلیھ الباحث (

بالنسبة لألطفال الصغار.

تضح أن تالمیذ والیة بجایة او الجنوب بوالیة أدرار یة بجایة و عند المقارنة بین الشمال بوال

) دقیقة. تبین من خالل دراسات 16ینامون أكثر من تالمیذ والیة أدرار بفرق یقارب (

Testu بأن مدة النوم اللیلي تتأثر بعوامل مختلفة كاالنتماء الجغرافي، فتالمیذ المدینة ینامون

) إلى العكس و معروف(نوفلتانوصلت الباحثلكن في ھذه الدراسة تأقل من تالمیذ الریف 

حیث تبین أن تالمیذ والیة بجایة (مع العلم أن المدراس التي تم فیھا البحث كانت في المدینة) 

ینامون أكثر من تالمیذ والیة أدرار (أین كانت المدارس في منطقة ریفیة). 

مدرسي المتبع في في األخیر أن تنظیم الوقت التان (نوفل و معروف)توصلت الباحث

یقظة حیث ینام األطفال المتمدرسین في –مدارس المنطقتین تحدث اضطراب في وتیرة نوم 

. Testuھذه المنطقتین أقل من المعدل المتوصل إلیھ في الدراسات الكرونونفسیة للباحث 

غیر أن انقطاع نصف یوم في وسط األسبوع المدرسي لھ أثر ایجابي على التالمیذ 

ن في الشمال بوالیة بجایة على عكس التالمیذ المتمدرسین في الجنوب بوالیة المتمدرسی

أدرار أین لھ أثر سلبي بینما یعد انقطاع آخر األسبوع فرصة الستعادة النشاط و تدارك التعب 

(أورد الجسمي و النفسي المتعلق بنھایة األسبوع لدى التالمیذ المتمدرسین في كال المنطقتین 

.)2014ف،معروفي: نوفل،
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حوصلة الدراسات الجزائریة الخاصة بالوتیرة المدرسیة: -6

؛2011معروف و خلفان، ؛2008قام عدة باحثین في الجزائر أمثال (معروف، 

) بدراسات كرونونفسیة تضم (االنتباه، 2013، دوقة و تمجیات، Testuمعروف، خلفان، 

السلوك داخل القسم، مدة النوم اللیلي و النشاطات خارج المدرسة) و قد بینت تلك الدراسات 

القیام بدراسات كرونونفسیة في النظام التربوي الجزائري حیث أن ھذه ضرورة عن مدى 

تسمح بتحسین ظروف التعلیم و تقلیص من سالتي المعطیات تمثل  مجموعة من المعارف 

التوتر و التعب في المدرسة و ذلك بھدف تحسین الوضعیة التربویة و محاربة الفشل

و في إطار ما أتى ).Marouf, Khelfane, Douga & Testu, 2016: (أورد فيو الرسوب المدرسي 

) حول أھمیة القیام بدراسات كرونونفسیة، تم التعرض لبعض 2016، آخرونبھ (معروف و 

حسب سنوات أربع فترات مختلفةتم تقسیمھا إلىالتيوالدراسات التي أنجزت في الجزائر

)، 2011-2008)، المرحلة الثانیة (2001-1996المتمثلة في: المرحلة األولى (إنجازھا و

). وقد تم توضیحھا في الجداول التالیة:2014لرابعة () ثم المرحلة ا2013المرحلة الثالثة (
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)2001- 1996بین سنة (الدراسات الجزائریة الخاصة بالوتیرة المدرسیة): 17جدول رقم (

أھم النتائجالعینةالمستوى التعلیميالدراسةالباحث و السنة

ابركان،تعوینات،كتاش،
المعھد الوطني 1996

التربیة وزارة للبحث في 
التربیة الوطنیة

تقریر بحث حول 
تقییم التوقیت 

المتواصل

مستوى السنة التاسعة 
أساسي والسنة األولى 

ثانوي

) مؤسسة تعلیمیة 400(
على مستوى التراب 

الوطني، مقارنة حسب 
) 46الجنس بین معدالت (

تلمیذا متمدرسین بثانویتین، 
األولى بالجزائر العاصمة و 

لشریعةالثانیة با

6 (

8

الیوم أي من الساعة الثامنـة إلى ال

المدرسة و المتمثلـة فـي نقـص المؤطـرین و البنایـات  الالزمـة.  

معروف، مقیدش ش، 
مقیدش ن،خلف الللھ، 

المعھد 1997ناوي، 
الوطني للبحث في 

التربیة وزارة التربیة 
الوطنیة

تھیئة الوتیرة 
في المدرسیة
المدرسة 

األساسیة واقع 
وآفاق

تلمیذ نظام الدوامین 94سنوات9- 8الثالثة ابتدائي 
تلمیذ نظام 80لدراسة النوم ،

الدوام الواحد ونظام الدوامین 
لدراسة االنتباه 

بعد تطبیق روائز شطب الرموز و الحروف ومسائل ریاضیة تبین 
نظام الدوام من خالل النسب المئویة أن ھناك اختالف بین تالمیذ

الواحد والمتمدرسین في نظام الدوامین.

معروف، خلفان، دوقة، 
2000لكحل، 

)PNR3/ 09/15/
البرنامج )24/99

الوطني للبحث

تم بناء روائز شطب األرقام لدراسة االنتباه واستبیان موجھ تالمیذ المرحلة االبتدائیةالمرحلة االبتدائیةالوتیرة المدرسیة 
لألولیاء لدراسة النشاطات خارج المدرسة 

جامعة 2001معروف، 
2الجزائر

التغیرات الیومیة 
واألسبوعیة 

لالداءات الفكریة 
للیقظة بالنسبة 

لتالمیذ مستوى 
السنة الثالثة 

ثانوي والعوامل 
المؤثرة فیھا

الثانویةالمرحلة  

سنة 19- 17

تلمیذ الثانوي109

الوتیرة الیومیة لدى تالمیذ مستوى الثانوي تختلف عن  النمط 
الكالسیكي حیث تتشابھ في انخفاضھا على الساعة الثامنة 
وارتفاعھا على الساعة الرابعة بعد الزوال بینما تنعكس على 
الساعة الحادیة عشرة حیث تشھد انخفاضا في حین أنھا تشھد

ارتفاعا على الساعة الثانیة بعد الزوال.اتسمت التغیرات 
األسبوعیة رغم عدم داللتھا باالنخفاض یوم السبت لترتفع تدریجیا 
یوم األحد وتعرف أقصى أداء یوم الثالثاء لتنخفض من جدید یوم 
األربعاء. برھنت النتائج انھ كلما ارتفعت مدة النوم اللیلي ارتفعت 

ما تظھر أن التذبب في أنماط التغیرات اكثر االداءات الفكریة. ك
حدة عند التالمیذ المتوسطین والضعفاء بینما تمس كل المستویات 
المدرسیة. أما فیما یخص التغیرات األسبوعیة عند التالمیذ فقد 
تبین أن انقطاع آخر األسبوع لھ اثر سلبي على استعادة النشاط 

عند جمیع المستویات.
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)2011- 2008بین سنة (الدراسات الجزائریة الخاصة بالوتیرة المدرسیة): 18جدول رقم (

المستوى الدراسةالباحث و السنة
التعلیمي

أھم النتائجالعینة

2008معروف، 
2جامعة الجزائر

أثر نمط تنظیم الوقت 
المدرسي على كل من 
االنتباه والسلوك ومدة 

النوم اللیلي 
والنشاطات خارج 

المدرسة عند تالمیذ 
المرحلة االبتدائیة 

(السنة السادسة)

السادسة 
ابتدائي

تلمیذ (االتباه، 189
اللیلي،النشاطات النوم 

10خارج المدرسة)، 
تلمیذ(السلوك)

تغیر أداءات االنتباه خالل الیوم و األسبوع ومدة النوم اللیلي حسب نمط تنظیم 
التوقیت المدرسي، و تدارك مدة النوم في عطلة آخر األسبوع و التي تمثل 

مین یتكیفون الفترة التي ینام فیھا التالمیذ أكثر. كما تبین ان تالمیذ نظام الدوا
مع الحالة المدرسیة مقارنة بالتالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین خالل 
الیوم. بینما نالحظ تكیف أحسن لتالمیذ نظام الدوام الواحد مع الحالة المدرسیة 
خالل األسبوع مقارنة بتالمیذ نظام الدوامین. ان عدم  احترام الوتیرة النفسیة 

دي إلى الرسوب المدرسي.و الفیزیولوجیة للتلمیذ یؤ

معروف،خلفان،
دوقة،تمجیات، 

المعھد 2011
الوطني للبحث 

في التربیة وزارة 
التربیة الوطنیة

تأثیر اإلجراءات 
الجدیدة الخاصة 
باستعمال الوقت 

المدرسي على 
االداءات المدرسیة 

لدى تالمیذ المرحلة 
االبتدائیة

الخامسة 
ابتدائي

16( االنتباه )،176
(النوم 129(السلوك) ،

173اللیلي)، 
(النشاطات خارج 

المدرسة)

الملمح الیومي لالنتباه ال یشبھ الملمح الكالسیكي حیث یشھد انخفاض األداء 
على الساعة الثامنة ثم ارتفاع على الساعة الحادیة عشر ویبقى في االرتفاع 

للملمح األسبوعي في المساء الي غایة الساعة الرابعة مساءا.أما بالنسبة 
فاألداء منخفض یوم األحد مما یبین التأثیر السلبي لعطلة آخر األسبوع ثم 
یرتفع باقي أیام األسبوع.كما تبین ارتفاع سلوكات عدم االھتمام وكثرة الحركة 
في نھایة الفترة الصباحیة وانخفاضھا في آخر الفترة المسائیة.بینما سلوكات 

ل الیوم المدرسي.وترتفع سلوكات عدم االھتمام عدم الیقظة تشھد انخفاضا خال
وكثرة الحركة خالل األسبوع المدرسي. ومقارنة بین مؤشر  الیومي 
والمؤشر األسبوعي لالنفصال عن الحالة المدرسیة فـإن التالمیذ یتكیفون مع 
الحالة المدرسیة خالل الیوم المدرسي أحسن من األسبوع المدرسي.ینام 

دقیقة) خالل األسبوع 583مة لیالي الدراسة بمتوسط (التالمیذ بصورة منتظ
المدرسي مع ضرورة االحتفاظ بانقطاع نصف یوم الثالثاء.عدم وجود مرافق 
خاصة بالنشاطات داخل وخارج المدرسة یؤدي إلى عدم القیام بھا مما یؤدي 

إلى عدم الترفیھ والملل اللذان ال یساعدان التلمیذ في التعلم بطریقة فعالة.
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)2013سنة (الدراسات الجزائریة الخاصة بالوتیرة المدرسیة): 19جدول رقم (

أھم النتائجالعینةالمستوى التعلیميالدراسةالباحث و السنة

2013كسیر، معروف، 
جامعة مولود معمري 

تیزي وزو

التغیرات الیومیة واألسبوعیة 
وأثرھا على االنتباه لدى تالمیذ 

السنة األولى متوسط

تغیرات  یومیة و أسبوعیة حسب سن التالمیذ، و نتائج معاكسةتلمیذ137األولى متوسط
لدراسات الكرونونفسیة و الكرونوبیولوجیة.

أیت اعمر، 
جامعة 2013معروف،

مولود معمري تیزي وزو

تنظیم الوقت المدرسي وتأثیره على 
كل من االنتباه ومدة النوم اللیلي عند 

تالمیذ السنة الثالثة ثانوي 

تغیر أداءات االنتباه الیومیة و األسبوعیة  مدة النوم اللیلي لدى تلمیذ80الثالثة ثانوي
تالمیذ الثانویة حسب المنطقة الریفیة أو الحضریة

حمیتوش، معروف، 
مولود جامعة2013

معمري تیزي وزو

اثر التوقیت الجامعي على االنتباه 
لدى طلبة السنة األولى والسنة 

الثالثة جامعي دراسة مقارنة بوالیة 
تیزي وزو

تغیر األداءات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه حسب المستوى طالب100مستوى الجامعي
الدراسي و السن.

2013موسوني،معروف، 
معمري جامعة مولود 

تیزي وزو

اثر التوقیت الجامعي على السلوك 
ومدة النوم اللیلي لطلبة السنة األولى 

طالب 100المستوى الجامعي
(النوم اللیلي)، 

(السلوك)10

استقرار مدة النوم اللیلي خالل األسبوع المدرسي و ارتفاعھا لیلة 
السبت. وجود تغیرات یومیة و –الجمعة و لیلة الجمعة - الخمیس

أسبوعیة لسلوكات التالمیذ حسب تنظیم الوقت المدرسي.

2013ملیاني، معروف، 
جامعة مولود معمري 

تیزي وزو

تأثیر تنظیم التوقیت الجامعي على 
مدة النوم اللیلي والنشاطات خارج 

الجامعة لدى طلبة السنة الثانیة 
علوم التربیة بجامعة تیزي وزو

تنظیم الوقت الجامعي مرتبط بعدم احترام الوتیرة النفسیة و سوء طالب110السنة الثانیة جامعي
البیولوجیة للطالب حیث عدم إیجاد الطالب وقتا لممارسة نشاطات 

ترفیھیة یعكس ذلك.

2013كسیر، معروف، 
جامعة مولود معمري 

تیزي وزو

التغیرات الیومیة واألسبوعیة 
وأثرھا على االنتباه لدى تالمیذ 

السنة األولى متوسط

تغیرات  یومیة و أسبوعیة حسب سن التالمیذ، و نتائج معاكسةتلمیذ137األولى متوسط
لدراسات الكرونونفسیة و الكرونوبیولوجیة.

أیت اعمر، 
جامعة 2013معروف،

مولود معمري تیزي وزو

تنظیم الوقت المدرسي وتأثیره على 
كل من االنتباه ومدة النوم اللیلي عند 

تالمیذ السنة الثالثة ثانوي 

تغیر أداءات االنتباه الیومیة و األسبوعیة  مدة النوم اللیلي لدى تلمیذ80الثالثة ثانوي
تالمیذ الثانویة حسب المنطقة الریفیة أو الحضریة

حمیتوش، معروف، 
مولود جامعة2013

معمري تیزي وزو

اثر التوقیت الجامعي على االنتباه 
لدى طلبة السنة األولى والسنة 

الثالثة جامعي دراسة مقارنة بوالیة 
تیزي وزو

تغیر األداءات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه حسب المستوى طالب100مستوى الجامعي
الدراسي و السن.

2013موسوني،معروف، 
ري جامعة مولود معم

تیزي وزو

اثر التوقیت الجامعي على السلوك 
ومدة النوم اللیلي لطلبة السنة األولى 

طالب 100المستوى الجامعي
(النوم اللیلي)، 

(السلوك)10

استقرار مدة النوم اللیلي خالل األسبوع المدرسي و ارتفاعھا لیلة 
السبت. وجود تغیرات یومیة و –الجمعة و لیلة الجمعة - الخمیس

وعیة لسلوكات التالمیذ حسب تنظیم الوقت المدرسي.أسب

2013ملیاني، معروف، 
جامعة مولود معمري 

تیزي وزو

تأثیر تنظیم التوقیت الجامعي على 
مدة النوم اللیلي والنشاطات خارج 

الجامعة لدى طلبة السنة الثانیة 
علوم التربیة بجامعة تیزي وزو

تنظیم الوقت الجامعي مرتبط بعدم احترام الوتیرة النفسیة و سوء طالب110السنة الثانیة جامعي
البیولوجیة للطالب حیث عدم إیجاد الطالب وقتا لممارسة نشاطات 

ترفیھیة یعكس ذلك.
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)2014سنة (الدراسات الجزائریة الخاصة بالوتیرة المدرسیة): 20جدول رقم (

تحلیل و تفسیر الدراسات الجزائریة حول الوتیرة المدرسیة:

تؤكد معظم النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسات المختلفة حول الوتیرة المدرسیة 

ضرورة احترام الوتیرة )20و 17،18،19و التي تظھرھا جدول رقم (الجزائریة

البیولوجیة و النفسیة للطفل و تنظیم توقیت مدرسي یقوم على أساس ذلك من أجل تحسین 

العملیة التربویة الجزائریة، و كذلك القیام ببحوث أخرى حول الوتیرة المدرسیة في الجزائر 

؛  2008لنتائج المتحصل علیھا في دراسة (معروف،بشكل خاص. و في ھذا السیاق بینت ا

)  2013؛ حمیتوش و معروف، 2013؛  أیت اعمر و معروف، 2013كسیر و معروف، 

أن التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه تتغیر حسب نمط التوقیت المدرسي و المستوى 

دراسة مشروع الدراسي حیث الملمح المالحظ یختلف من مستوى آلخر، كما أوضحت أیضا

الذي أنجز حول الوتیرة 2013سنة )PNRبحث من نوع البرنامج الوطني للبحث (

أھم النتائجالعینةالمستوى التعلیميالدراسةالباحث و السنة

نوفل، معروف، 
جامعة 2014

مولود معمري 
تیزي وزو

تأثیر التوقیت المدرسي على 
التغیرات الیومیة واألسبوعیة 

لالنتباه والنوم اللیلي عند تالمیذ 
المستوى االبتدائي البالغین من 

دراسة –سنوات 8- 7العمر 
مقارنة بین والیة بجایة ووالیة 

- ادرار

تلمیذ مدة النوم 366الثانیة ابتدائي
اللیلي و االنتباه

تأثیر الموقع الجغرافي في التغیرات الیومیة واألسبوعیة 
لالنتباه والنوم اللیلي عند تالمیذ المستوى االبتدائي.

لعسلي، 
2014معروف، 

جامعة مولود 
معمري تیزي 

وزو

تأثیر نظام الدوام الواحد على 
التغیرات الیومیة واألسبوعیة 

خل القسم والنوم للسلوكات دا
اللیلي عند تالمیذ المستوى 
- 9االبتدائي البالغین من العمر 

دراسة مقارنة بین - سنوات 10
-والیة الجزائر ووالیة غردایة

تلمیذ النوم الللیلي408الرابعة ابتدائي

تلمیذ دراسة السلوك8

تأثیر الموقع الجغرافي على التغیرات الیومیة واألسبوعیة 
القسم والنوم اللیلي عند تالمیذ المستوى للسلوكات داخل

االبتدائي.

صعاد، معروف، 
جامعة 2014

مولود معمري 
تیزي وزو

التوقیت المدرسي وأثره على 
التغیرات الیومیة واألسبوعیة 
لالنتباه ومدة النوم اللیلي لدى 

تالمیذ المستوى الثانوي

منخفضة خالل األسبوع و حتى في متوسط مدة النوم اللیلي تلمیذ77الرابعة متوسط
عطلة آخر األسبوع رغم ارتفاعھا باللیالي األخرى خالل 

األسبوع المدرسي.
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)  لدى تمجیات، دوقة، خلفان، Testu(معروف، المدرسیة في الجزائر من طرف كل من

) سنة انخفاض أداءات االنتباه في بدایة الفترة 11–10التالمیذ البالغین من العمر (

اعھا في نھایة الفترة الصباحیة ثم أقصى ارتفاع في بدایة الفترة المسائیة و الصباحیة ثم ارتف

انخفاض قلیل في نھایة الیوم الدراسي، بینما التغیرات األسبوعیة فلقد لوحظ أن أفضل 

األداءات تسجل األربعاء و أقلھا یوم األحد و ذلك راجع لألثر السلبي النقطاع عطلة نھایة 

األسبوع.

الفروق المالحظة في األداءات الیومیة بالملل و التعب و التوتر Gatesباحث فسر ال

التي تؤثر كثیرا على التغیرات الفكریة بشكل خاص مقارنة بالوظائف الحركیة (أورد في: 

Testu, 1994 أما بالنسبة للتغیرات األسبوعیة فنالحظ انخفاض األداءات في الیوم األول .(

لعطلة نھایة األسبوع المدرسي و ارتفاعھا في الیوم الثاني و الذي یعكس بسبب التأثیر السلبي 

محاولة تكیف التالمیذ مع الحالة المدرسیة لترتفع أكثر في الیوم الثالث ثم تنخفض من جدید 

في الیوم الرابع.  كما بینت الدراسات التي أنجزت على المستویات الدراسیة األخرى أن 

وعیة لالنتباه تختلف حسب المستوى الدراسي و السن والمنطقة التغیرات الیومیة و األسب

الجغرافیة حیث نالحظ أن المالمح تختلف من مستوى إلى آخر و من منطقة إلى منطقة و ھذا 

ما یؤكد تأثیر ھذه العوامل على أداءات التالمیذ.  بالفعل كل فرد لھ وتیرتھ الخاصة حیث أن 

) سنة       16-12سنة و بین الذي یبلغ (11-10یذ یبلغ التكیف مع الحالة المدرسیة بین تلم

ھذه النتائج المتحصل علیھا حول أداءات ،سنة فما فوق) لیست نفسھا19و الذي یبلغ (

االنتباه خالل الیوم و األسبوع أتت لتأكد على عدم احترام النظام التربوي الجزائري للوتیرة 

و ھذا ما یفسر كثرة الدراسات حالیا في ،الخاصة بالطفل في تنظیم التوقیت المدرسي

دوقة (أ) وغیرھم بتكثیف ،خلفان (ر)،الجزائر حول الوتیرة المدرسیة أمثال: معروف (ل)

الدراسات المیدانیة و الملتقیات حول ذلك و كذلك بسبب مالحظتھم لكثرة الفشل المدرسي في 

تیرة المدرسیة و الوتیرة البیولوجیة النظام التربوي الجزائري الذي یعود لعدم التوفیق بین الو

للتلمیذ.

یتبنى الباحثون منھجیة معینة لدراسة الوتیرة المدرسیة ففي ھذا السیاق أشارت 

Lemai (2003) في إطار دراسة التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه طریقة
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مع العلم أن ھذا ،بوعیة للتلمیذالمربع الالتیني و ذلك من أجل مقارنة التغیرات الیومیة و األس

األخیر یقوم بتمریر واحد في الیوم من بین الفترات األربعة خالل الیوم و ذلك على مدى 

أربعة أیام. بذلك سنحصل عند نفس التلمیذ على الفترات األربعة في الیوم الموزعة على 

أربعة أیام و على الوتیرة األسبوعیة الموزعة على أربعة فترات. 

ا فیما یتعلق بالنوم اللیلي فقد أكدت نتائج ھذه الدراسات ما تقدم بھ عدة باحثین أمثال أم

Heraut (2008)و ھذا ما ،الذي بین مدى تأثیر عامل الفروق الفردیة في مدة النوم اللیلي

حیث حسب ھذا الباحث كلما تقدم الطفل في العمر فإن (2015)سنة Testuأوضحھ أیضا  

و ھذا ما أكدتھ أیضا .قظة تتغیر أیضا فینخفض مدة النوم لصالح الیقظةی- وتیرة نوم 

الدراسات التي أنجزت لدى األولیاء و التالمیذ الذین یتمیزون بانخفاض مدة النوم اللیلي مع 

تقدم العمر. یعمد الباحثون لدراسة النوم على تقدیم استبیان نوم موجھ لألولیاء و التالمیذ 

ن ساعات النوم و االستیقاظ خالل األسبوع، و في ھذا السیاق بینت حیث یطلب منھم تدوی

؛ نوفل و معروف، 2013؛ أیت اعمر و معروف، 2008دراسات كل من (معروف، 

) حول النوم اللیلي لدى مختلف الفئات العمریة، أن مدة 2014؛ صعاد و معروف، 2014

د لعدة عوامل مثل التوقیت النوم لیست نفسھا و أنھا تختلف من فرد آلخر و ذلك قد یعو

المدرسي و المنطقة الجغرافیة. كما أنجزت عدة ملتقیات من طرف باحثین أمثال (معروف، 

) ومشاریع PNR) و كذلك عدة مشاریع مثل البرنامج الوطني للبحث (Testuخلفان، دوقة، 

ج المتحصل وغیرھم في ھذا اإلطار حیث أشاروا إلى النتائالمعھد الوطني للبحث في التربیة 

علیھا حول النوم اللیلي و التي أكدت نفس النتائج المتوصل إلیھا سابقا.

بینت دراسات (معروف و آخرون) و كذلك المشاریع و الملتقیات التي أنجزت في 

السنوات األخیرة حول النوم اللیلي في مختلف المستویات الدراسیة أن ھناك عدة عوامل 

لیلي من فرد آلخر مثل تنظیم التوقیت المدرسي الذي یختلف تتدخل في اختالف مدة النوم ال

من مستوى آلخر فلیس التوقیت الذي نجده في االبتدائي نجده في المستویات األخرى و ھذا 

عامل ھام یؤثر سلبا على مدة النوم اللیلي لكن رغم ذلك نالحظ في ھذه الدراسات أنھ مھما 

درسي المطبق علیھم ال یسمح  لھم النوم جیدا خالل كان المستوى الدراسي إال أن التوقیت الم

األسبوع المدرسي حیث نالحظ أن مدة النوم اللیلي من االبتدائي إلى الجامعة تكون منخفضة 
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،خالل أیام الدراسة و ذلك نظرا لما یفرض على التلمیذ أو الطالب من عمل و جھد و طاقة

لمتراكم خالل األسبوع في عطلة آخر لذا یحاول البعض تدارك التعب الجسمي و النفسي ا

) أن 2008األسبوع و الرفع من مدة نومھم. و في ھذا اإلطار بینت دراسة (معروف، 

) دقیقة 608.04متوسط مدة النوم یختلف حسب نمط التوقیت المدرسي حیث قدرت بـ (

ھة ) دقیقة لنظام الدوامین. و من ج625.33للمتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد و بـ (

) التي بینت 2013أخرى نجد المنطقة الجغرافیة حیث أكدت دراسة (أیت اعمر و معروف، 

أن النوم لیس نفسھ بین الساكنین في منطقة ریفیة و الساكنین في منطقة حضریة حیث قدرت 

) دقیقة في المناطق 474.89) دقیقة و بـ (471.71متوسط مدة النوم في المنطقة الریفیة بـ (

) التي بینت أیضا وجود 2014س الشيء یالحظ في دراسة (نوفل و معروف، الحضریة، نف

) 604.16فروق في مدة النوم بین بجایة و أدرار حیث تمثل متوسط مدة النوم في بجایة بـ (

) دقیقة. 578.43دقیقة و في أدرار قدر بـ (

ضافة توقیت مدرسي مكثف و غیر منسجم مع عمر الطفل و ال یحترم وتیرتھ الخاصة، إ

لذلك الظروف العائلیة التي تلعب أیضا دورا في احترام مدة النوم و خاصة عند الطفل 

و استیقاظھ حیث أحیانا یترك األولیاء ال یستطیع التحكم في ساعات نومھالصغیر الذي

أطفالھم مستیقظین حتى ساعة متأخرة ثم یستیقظون في ساعة مبكرة للذھاب للمدرسة مع 

المدة الكافیة، كل ذلك سیؤثر على صحتھ   و نتائجھ الدراسیة. كلھا عوامل العلم أنھ لم ینام

یقظة عند المتمدرس مھما كان مستواه الدراسي و عمره -تساھم في اضطراب وتیرة نوم

كذلك.

& Clarisse, Testu, Maintier, Alaphilippe, Le Floc’hوقد ذكر كل من

Janvier)2004نوم یلعب دورا  في الجانب الفیزیولوجي         ) في ھذا السیاق إلى أن ال

لیس المھم فقط حساب العدد اإلجمالي لساعات النوم Vermeilفحسب الباحث ،و النفسي

على مدى األسبوع أو الشھر أو السنة و إنما السھر على التنظیم و التوزیع لساعات النوم 

التغیرات الیومیة للنشاط أن& Fotinos (1996)Testuحسب حاجات الطفل. كما یرى 

الفكري و السلوك المدرسي تعتمد على مدة و نوعیة النوم اللیلي الذي یتطور حسب لیالي 

) استنادا لما توصل لھ الباحث الفرنسي 2008األسبوع. و من جھة أوضحت معروف (
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Testuجود في دراساتھ المختلفة حول مدة النوم اللیلي خالل األسبوع المدرسي إلى تبیان و

عالقة بین مدة النوم اللیلي و نمط تنظیم الوقت المدرسي أو المفروض على الطفل.

) في دراستھا حول التغیرات الیومیة        2008و في نفس السیاق بینت (معروف، 

و األسبوعیة لسلوكات التالمیذ داخل القسم لدى تالمیذ المستوى االبتدائي (السنة السادسة 

مؤشر االنفصال عن الحالة یق شبكة المالحظة تمثل السلوكات المالحظة ابتدائي) وذلك بتطب

المدرسیة والذي یحتوي على مؤشرات عدم الیقظة و مؤشرات عدم االھتمام وكثرة الحركة 

و أن مدى التكیف مع الحالة المدرسیة یختلف حسب نمط التوقیت المدرسي المطبق. من 

مدرسین حسب نظام الدوامین یتكیفون أكثر مع الحالة خالل ھذه الدراسة تبین أن التالمیذ المت

المدرسیة خالل الیوم مقارنة بنظام الدوام الواحد بینما خالل األسبوع نالحظ العكس حیث  أن 

،بتالمیذ نظام الدوامینتالمیذ النظام الدوام الواحد یتكیفان أكثر مع الحالة المدرسیة مقارنة 

أن 2013سنة PNRفي إطار البرنامج الوطني للبحث  (معروف و آخرون)كما توصل

) سنة، أنھم ال یتكیفون مع الحالة المدرسیة خالل 11-10التالمیذ من نفس الفئة العمریة (

ا م) في دراستھ2013(موسوني و معروف، تاناألسبوع. كما أوضحت أیضا الباحثوالیوم

ل المؤشر اإلجمالي الیوميحول الطلبة الجامعیین نفس النتائج حیث تبین من خال

و األسبوعي  المرتفعان لعدم التكیف للطلبة و بذلك نالحظ  أن الطلبة الجامعیین أیضا ال 

) أن التكیف مع الحالة 2014بینت (لعسلي و  معروف، كما یتكیفون مع الحالة المدرسیة.  

ا أن تالمیذ والیة الجزائر ختلف حسب الموقع الجغرافي حیث بینت في دراستھیالمدرسیة 

أكثر تكیفا مع الحالة المدرسیة في الیوم و األسبوع مقارنة بوالیة غردایة مما یؤكد أن الموقع 

.الجغرافي یؤثر على التغیرات الیومیة و األسبوعیة للسلوك

تظھر ھذه النتائج المتحصل علیھا في الدراستین (المستوى االبتدائي و الجامعي) مدى 

حیث تظھر ھذه الدراسات عدم ،ر نمط التوقیت المدرسي على السلوكات داخل القسمتأثی

احترام الوتیرة النفسیة و البیولوجیة للتلمیذ من خالل تنظیم توقیت مدرسي غیر مالئم ال 

بأن التلمیذ Delvolvéیحترم حاجاتھ. و في ھذا اإلطار یمكن تأكید ما أشارت إلیھ الباحثة 

ي تقدم لھ توقیت ال یسمح لھ بالراحة مثل عامل یعمل طوال الوقت دون التفكیر و بالتالیعمل

،أننا أمام طفل و لیس راشد و ما یمكن أن یتحملھ كالھما لیس نفسھ. و في نفس السیاق
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لھ أیضا ىعطیحترم الوتیرة الخاصة بھم حیث ال یالحظ برمجة توقیت للطلبة الجامعیین ال ی

لھ التكیف مع الحالة المدرسیة مع العلم أنھ في معظم الحاالت یبدأ الفرصة للراحة فال یمكن

إضافة لذلك ال یمنح لھ ،التعلمات على الساعة الثامنة صباحا و ینتھي على الساعة الخامسة 

حتى فترة راحة ال یمكن ألي طالب التكیف معھ. كل ذلك یبین أن التوقیت المدرسي لھ تأثیر 

لحالة المدرسیة مھما كان المستوى الدراسي.كبیر على مدى التكیف مع ا

) حول مدى تأثیر 2013؛ ملیاني و معروف، 2008برھنت دراسات (معروف، 

التوقیت المدرسي على النشاطات خارج المدرسة لدى تالمیذ االبتدائي و طلبة الجامعة 

م الوتیرة أن التوقیت المدرسي الجزائري ال یحتر،باستعمال استبیان یحتوي على عدة محاور

النفسیة و الفیزیولوجیة للمتمدرس حیث نالحظ عدم وجود حیاة داخل المدرسة الجزائریة 

التي تقوم فقط على تقدیم التعلیم دون االھتمام بالجوانب األخرى مثل الجانب الترفیھي. 

بالفعل الیوم نالحظ عدم وجود في بعض المدارس و الجامعات مطاعم و قاعات مخصصة 

مدرس إلى الشعور ترفیھیة مثل الرسم و الموسیقى أو غیرھا مما یؤدي بالمتللنشاطات ال

) أن معظم 2014، 2013، 2008و قد أبرزت دراسات (معروف و آخرون، بالملل و القلق.

المتمدرسین یقضون وقتھم في مشاھدة التلفاز  و المطالعة . بینما نالحظ في الدول األوروبیة 

للتالمیذتواجد قاعات مخصصة للنشاطات الترفیھیة في المدارس و الجامعات مما یسمح 

الواقع العنیف الذي یعیشھ المتمدرس الجزائري  و الذي یؤدي . كل ذلك یبین لنا قلیالبالترفیھ 

بھ للرسوب المدرسي.

یبدو من خالل ھذه النتائج أن التوقیت المدرسي و الجامعي الجزائري ال یحترم الوتیرة 

البیولوجیة و النفسیة لذا من الضروري إعادة النظر باقتراح توقیت مدرسي و جامعي متكیف 

ولوجیة و النفسیة و ذلك بأخذ بعین االعتبار ما تم الوصول إلیھ في مع المتطلبات الفیزی

دراسات التي أنجزت حول الوتیرة المدرسیة في الجزائر في إطار میداني الكرونوبیولوجیة 

مثل الذي و الكرونونفسیة و كذلك التي أنجزت في الجزائر سواء في الملتقیات ومشاریع 

)، المعھد الوطني للبحث في التربیة PNRث (أنجز في إطار البرنامج الوطني للبح

)INRE) مشروع ،(CNEPRU أمثال (معروف، خلفان، دوقة، ) من طرف عدة باحثین

Testuو ضرورة ضرورة تنظیم توقیت  مدرسي حسب التلمیذالتي أوضحت ...) ، و
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أخرى كما یجب اإلشارة إلى ضرورة القیام ببحوث التوفیق بینھ و بین الوتیرة الخاصة بھ.

ین المنظومة حول الوتیرة المدرسیة في الجزائر وفي كل المستویات الدراسیة من أجل تحس

حیث بینوا من 2016. و ھذا ما أكده ك من (معروف و خلفان) سنة التربویة و الجامعیة

خالل دراستھم حول الوتیرة المدرسیة (االنتباه، النوم اللیلي، السلوك داخل القسم و النشاطات 

المدرسة) أن تحسین النظام التربوي الجزائري یمر عبر ضرورة احترام التواترات خارج 

البیولوجیة و النفسیة لألطفال الجزائریین و ذلك باقتراح توقیت مدرسي مكیف الحتیاجاتھم 

(أورد في: الفیزیولوجیة و النفسیة باالعتماد على المعطیات الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة 

Marouf & Khelfane, 2016(

یمكن القول من خالل ما تم التطرق لھ من خالل ھذا خالصة الفصل الثاني: 

الفصل أن میدان الكرونوبیولوجیة والكرونونفسیة قدما معطیات كثیرة حول الوتیرة 

البیولوجیة و النفسیة للفرد و خاصة لدى الطفل. فقد مكن كل منھما من جھة فھم التغیرات 

تي تحدث لدى الفرد و تحدید طبیعة الوتیرة البیولوجیة و التغیرات التي الفیزیولوجیة ال

من خالل الدراسات و ما أشار إلیھ الباحثون أن النوم عامل ضروري تتعرض لھا. كما تبین

حیث أنھا تتغیر مع تقدم العمر تھ تعلم وأنھ من الضروري احترام مدللصحة الجیدة و نوعیة ال

من تحدید األوقات سمحاضطرابات لدى الفرد.  و من جھة أخرى و أي خلل فیھا قد یسبب ا

المالئمة و غیر المالئمة للتعلم حیث بینت الدراسات التي تم التعرض لھا أن أداءات التالمیذ 

تختلف خالل الیوم واألسبوع لذا من الضروري وضع جدول توقیت مدرسي یومي 

ال و توظیفھا خالل إنجاز نشاطاتھ وأسبوعي یسمح للمتعلم باكتساب المعلومات بشكل فع

المختلفة. كما اكتست الوتیرة المدرسیة اھتمام كبیر من طرف الباحثین في ھذا المجال و ذلك 

الدراسات المیدانیة الكثیرة التي أنجزت سواء على المستوى األوربيعلىینعكس 

بھدف تحسین المنظومة خالل السنوات األخیرة دراسات كثیرة و و حتى في الجزائر 

وضع جدول توقیت یحترم الوتیرة الخاصة بالطفل المتمدرس. التربویة الجزائریة و
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بعد االنتھاء من جمع أدبیات الموضوع و جمع كل المعلومات و المعطیات المتعلقة 

التغیرات الیومیة حثة في دراسةو الكرونونفسیة شرعت الباوالكرونوبیولوجیةبمیدان 

و كذلك التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي عند تالمیذ السنة الخامسة لالنتباهاألسبوعیةو

النظام العام و الخاص. و للقیام بذلك تطلب من الباحثة منھجیة حسبابتدائي المتمدرسین 

ق في ھذه الدراسة و ذلك بتحدید نوع المنھج المطب،خاصة تتالئم مع طبیعة موضوع البحث

لتالمیذ قصد الحصول على البیاناتأدوات البحث على افي تحدید و تطبیقثم شرعت

األدوات البیانات وعلىبتحدید كیفیة الحصولذلك تم القیامبعد . و تحدید عینة الدراسة

.موضوعالطبیعة المالئمة لنوع البیانات، لحجم العینة و اإلحصائیة 

المدرسیة و ذلك بدراسة التغیرات یھدف ھذا البحث إلى دراسة الوتیرة . نوع البحث: 1

د تالمیذ السنة الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه و التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي عن

ذلك حسب التوقیت المدرسي النظام العام و الخاص وحسبالمتمدرسین الخامسة ابتدائي 

في ھذه الدراسة تلذا انتھج. میذ المتمدرسین في كال النظامینبمقارنة بین التالالمطبق

الذي یھدف إلى دراسة الحقائق الراھنة وتحلیلھا قصد الحصول على المنھج الوصفي 

تفسیرات تمكـن مـن فـھم الظاھـرة موضوع الدراسة والتحكم فیھا.

GatesوTestuأمثالمعظم الدراسات التي أجریت من قبل الباحثین في ھذا المجال

في ھذا النوع من يإلى صعوبة تطبیق المنھج التجریبو ذلك یعود دراسات وصفیةكانت

تھدف إلى دراسة تأثیر التوقیت المدرسي على االنتباه و مدة النوم اللیلي عند كما.الدراسات

و لقد اعتبر الباحث ،النظام العام و الخاصحسبالمتمدرسین الخامسة ابتدائيتالمیذ السنة 

Testuھو المالئم في مثل ھذه الدراسات حیث الھدف من استخدام أن المنھج التجریبي

و مقارنتھ مع (الجماعة التجریبیة)ھو تغییر التوقیت المدرسي لنظام واحدجریبي تالمنھج ال

خیرة یبقى نفسھ ( الجماعة الضابطة) ثم مقارنة حیث التوقیت المدرسي لھذه األاآلخرالنظام 

النتائج. 
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و عدم توفر الظروف أخالقیة في تطبیق المنھج التجریبينظرا لصعوبات لكن 

لتغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه و مدة النوم مقارنة اتم تطبیق المنھج الوصفي بالمالئمة

اللیلي بین المتمدرسین في النظام العام و الخاص.

:تكونت عینة البحث وفق شروط معینة:. كیفیة اختیار عینة البحث2

:االنتماء إلى أحد النظامین التربویین في المدرسة الجزائریة النظام العام أو الخاص* 

مدارس خاصة) 4مدارس عامة و 4في البدایة الدراسة ثمانیة مدارس (تضمنت 

صبح العدد اإلجمالي عدم موافقة إدارة مدرسة خاصة أو لكن لعدم توفر الظروف المالئمةو

تالمیذ من نفس العمرللمدارس في كال النظامین سبعة مدراس. و تستقبل ھذه األخیرة 

حسب توقیت مدرسي األسبوع وسنة) حیث یدرسون أربعة أیام و نصف في 10-11(

وتتمركز ھذه حسب كال النظامین.كذلك من مدرسة ألخرى في نفس النظام و مختلف

مح بالمقارنة في النتائج التي یسذلك سالنظامین في منطقة حضریة؛في كالالمدارس 

ستتحصل علیھا الباحثة. 

و نصف محسب ھذا النظام أربعة أیایدرس التالمیذ المتمدرسین :* النظام العام

األحد و االثنین و األربعاء و الخمیس في الفترة الصباحیة من الثامنة إلى ذلك في أیام و

احدة زواال إلى الساعة الرابعة نفون الدراسة على الساعة الودقیقة  و یستأ15الحادیة عشر و

دقیقة. بینما یوم الثالثاء یدرسون نصف یوم فقط من الساعة الثامنة صباحا عشرةخمسةو

مدارس العامة حسب و تتم الدراسة في الإلى الساعة الحادیة عشر و خمسة عشرة دقیقة. 

التوقیت التالي:
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التوقیت المدرسي للنظام العامجدول :)21جدول رقم (

:مدارس النظام العام المختارةتعریف *

جد ھذه المدرسة في منطقة حضریة ببلدیة تیقزیرت والیة تیزي اوتت:جویلیة5. مدرسة 1

) تلمیذا موزعون 261) معلما یؤطرون (11مدیر یشرف على (وزو. یدیر ھذه المدرسة 

) 09خصصت لھذه األفواج () أفواج بیداغوجیة بما فیھا فوجین تحضیریین و قد 09على (

. و یتوزع تالمیذ ھذه المدرسة حسب المستویات الدراسیة طعم واحدقاعة للتدریس مع م

:كالتالي

جویلیة المنتمیة للنظام العام5توزیع تالمیذ مدرسة :)22جدول رقم (

المجموعذكوربناتاألفواج البیداغوجیةاألقسام

1التربیة التحضیریة
2

12
10

14
17

26
27

1182139السنة األولى

1162036السنة الثانیة

1السنة الثالثة
2

11
12

18
19

29
31

1211536السنة الرابعة

1السنة الخامسة
2

11
09

9
8

20
17

09120141261المجموع

إلى8من الساعة 

دقیقة15و 11الساعة 

ساعة إلى13من 

دقیقة15ساعة و 16

دراسةدراسةاالحد

دراسةدراسةاالثنین

استراحةدراسةالثالثاء

دراسةدراسةاالربعاء

دراسةدراسةالخمیس

اوقات الدراسةأيام الدراسة
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:. مدرسة عمر خلوفي2

والیة تیزي وزو. یدیر ھذه تتواجد ھذه المدرسة في منطقة حضریة ببلدیة تیقزیرت 

) أفواج 07) تلمیذا موزعون على (187) معلما یؤطرون (08المدرسة مدیر یشرف على (

) قاعة للتدریس 07و خصصت لھم (و فوج تربیة المكیفةبیداغوجیة بما فیھا فوج تحضیري

و ال تملك ھذه المدرسة مطعم.

:كالتاليیتوزع تالمیذ ھذه المدرسة حسب المستویات الدراسیة

توزیع تالمیذ مدرسة عمر خلوفي المنتمیة للنظام العام:)23جدول رقم(

المجموعذكوربناتاألفواج البیداغوجیةاألقسام

1121427التربیة التحضیریة

1182139السنة األولى

1161228السنة الثانیة

1010405القسم المكیف

1151631السنة الثالثة

1141529السنة الرابعة

1111728السنة الخامسة

078899187المجموع

تواجد ھذه المدرسة ببلدیة تیقزیرت والیة تیزي وزو. یدیر ھذه المدرسة . مدرسة مقراني: 3

) أفواج بیداغوجیة 09) تلمیذا موزعون على (275) معلما یؤطرون (11مدیر یشرف على (

) قاعة للتدریس و ال تملك ھذه المدرسة 09تحضیریین و خصصت لھم (بما فیھا فوجین 

التالي:كما یبینھ الجدول مطعم.
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توزیع تالمیذ مدرسة مقراني المنتمیة للنظام العام:)24جدول رقم (

تتواجد ھذه المدرسة ببلدیة تیقزیرت والیة تیزي وزو. یدیر ھذه :. مدرسة عرابي محمد4

) أفواج بیداغوجیة 07) موزعون على (178یؤطرون () معلما 09المدرسة مدیر یشرف (

) قاعات للتدریس و تملك 07بما فیھا فوج تحضیري و فوج تربیة المكیفة و خصصت لھم (

كما یبینھ الجدول التالي:ھذه المدرسة مطعم.

توزیع تالمیذ مدرسة عرابي محمد المنتمیة للنظام العام:)25ل رقم (جدو

المجموعذكوربناتاألفواج البیداغوجیةاألقسام

1191029التربیة التحضیریة

1131528السنة األولى

1448التربیة المكیف

191120السنة الثانیة

1172037السنة الثالثة

1121729الرابعةالسنة 

1121527السنة الخامسة

78692178المجموع

المجموعذكوربناتاألفواج البیداغوجیةاألقسام

1التربیة التحضیریة

2

13

17

14

11

27

28

1األولىالسنة 

2

15

09

15

21

30

30

1السنة الثانیة

2

14

13

14

16

28

29

1122133السنة الثالثة

1162743السنة الرابعة

1091827السنة الخامسة

9118157275المجموع
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بالنسبة األسبوعي خالل السنة الدراسیةھذه المدارس األربعة نفس التوقیتتتبع 

الذي وضعتھ وزارة التربیة ولتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي و التي تمثل عینة البحث،

و ذلك تبعا نالحظ حسب كل توقیت مدرسي وجود اختالفات حسب كل مدرسةحیثالوطنیة

المدرسة المتعلقة بتوفر المعلمین و ذلك لقلتھم خاصة في بعض المواد التعلیمیةإلمكانیات

و ھو برمجة دروسھم أو ساعاتھم اإلضافیة في أوقات أخرىاآلخرینمما یجبر المعلمین 

على الشكل التالي:

:جویلیة5. مدرسة 1

* القسم (أ)

جویلیة (القسم أ)5جدول التوقیت المدرسي لمدرسة :)26جدول رقم (

أوقات الدراسة

أیام األسبوع   

سا 9–سا 8

د30و 

15

د

-د  45سا و 9

د15سا و 11

سا و 11

–د 15

سا12

سا 12

–13

سا

–سا 13

سا و 14

د30

15

د

سا و 16–د 45سا و 14

د15

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

دراسةدراسة

حة
را

ست
ا

دراسة

حة
را

ست
ا

دراسة

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةاإلثنین

استراحةاستراحةاستراحة  دراسةدراسةالثالثاء

دراسةدراسةاستراحةدراسةدراسةاألربعاء

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةالخمیس

حیث جویلیة5التوقیت المدرسي المتبني من طرف مدرسة ) 26یمثل الجدول رقم (

دراستھم من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقةیباشر التالمیذ

الساعة الرابعة و خمسة حتىیستأنفوا الدراسة على الساعة الواحدة زوااللیغادروا المدرسة ل

مسؤولین إضافة للوقت الرسمي المبرمج للتالمیذ الحظ أن الی، وعشرة دقیقة بعد الزوال

ن نھایة الفترة مفي آخر الفترة الصباحیة عوضا ھناك ساعات إضافیة تبرمج ،خالل األسبوع

ما یسمى "بالمعالجة التربویة لبعض المواد" و یكون ذلك أیام األحد و االثنین المسائیة 
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ن الساعة الحادیة مة عوضا على الساعة الثانیة عشرغادر التالمیذ المدرسةوالخمیس أین ی

نصف یوم.  فقط یوم الثالثاء یدرس التالمیذخمسة عشرة دقیقة. بینماعشرة و

:* القسم (ب)

جویلیة (القسم ب)5جدول التوقیت المدرسي لمدرسة :)27جدول رقم (

أوقات الدراسة

أیام األسبوع   

–سا 8

سا و 9

د30

15

د

د  45سا و 9

سا و 11-

د15

د 15سا و 11

سا12–

سا و 11

–د 15

سا13

–سا 13

سا و 14

د30

–د 45سا و 14د15

د15سا و 16

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

استراحةدراسة

حة
را

ست
ا

دراسة

حة
را

ست
ا

دراسة

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةاإلثنین

استراحةدراسةاستراحةدراسةدراسةالثالثاء

دراسةدراسةاستراحةدراسةدراسةاألربعاء

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةالخمیس

جویلیة یزاول نفس 5درسة ) نالحظ أن القسم الثاني لم27أما في ھذا الجدول رقم (

لكن بالنسبة لھذا القسم التالمیذ یزاولون الدراسة أیام االثنین و الخمیس من الساعة ٬التوقیت

الثامنة صباحا إلى الساعة الثانیة عشرة (منتصف الیوم) و الثالثاء من الساعة الثامنة صباحا 

ثم یستأنفون الدراسة على (الفترة الصباحیة)إلى الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة

األربعاء من الساعة یوم عة الواحدة زواال حتى الساعة الثانیة و ثالثون دقیقة زواال. و السا

الثامنة صباحا إلى الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة لیغادروا المدرسة بعدھا 

لیستأنفوا الدراسة على الساعة الواحدة زواال إلى الساعة الرابعة و خمسة عشرة دقیقة بعد 

الزوال.
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:. مدرسة عمر خلوفي2

جدول التوقیت المدرسي لمدرسة عمر خلوفي:)28جدول رقم(

أوقات الدراسة

أیام األسبوع   

سا 9–سا 8

د30و 

15

د

-د  45سا و 9

د15سا و 11

15سا و 11

سا13–د 

–د 45سا و 14د15د30سا و 14–سا 13

د15سا و 16

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

دراسة

حة
را

ست
ا

دراسةاستراحةدراسة

دراسةاستراحةدراسةدراسةدراسةاإلثنین

دراسةدراسةدراسةالثالثاء

دراسةاستراحةدراسةدراسةدراسةاألربعاء

دراسةاستراحةدراسةدراسةدراسةالخمیس

جدول التوقیت األسبوعي المتبني من طرف مدرسة عمر ) 28رقم (یوضح الجدول 

األربعاء و الخمیس من أیام األحد و االثنین وتالمیذ یبدءون الدراسةالالحظ أن یو ،خلوفي

الساعة الثامنة إلى الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة (الفترة الصباحیة) ثم یأخذون 

استراحة لیستأنفوا الدراسة على الساعة الواحدة زواال حتى الساعة الرابعة و خمسة عشرة 

ا یوم الثالثاء أین تكون الدراسة نصف یوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة دقیقة. أم

لكن تخصص وقت إضافي للتالمیذ ( نشاطات الصقة،الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة

و دعم) في الفترة المسائیة.

:. مدرسة مقراني3

جدول التوقیت األسبوعي لمدرسة مقراني:)29جدول رقم (

الدراسةأوقات 

أیام األسبوع   

سا و 9–سا 8

د30

-د  45سا و 9د15

د15سا و 11

سا و 11

–د 15

سا13

سا و 14–سا 13

د30

د 45سا و 14د15

سا و 16–

د15

سا و 16

سا17-د16

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

دراسة

   
حة

را
ست

ا

دراسة

حة
را

ست
ا

استراحةدراسة

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةاالثنین

استراحةدراسةدراسةدراسةالثالثاء

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةاألربعاء

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةالخمیس
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الحظ أن یبوعي المتبني بمدرسة مقراني حیث ) التوقیت األس29یمثل الجدول رقم (

الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة تالمیذ ھذه المدرسة یزاولون الدراسة یوم األحد من

الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة (الفترة الصباحیة) ثم یأخذون استراحة لیستأنفوا الدراسة 

على الساعة الواحدة زواال حتى الساعة الرابعة و خمسة عشرة دقیقة (الفترة المسائیة). أما 

تغییر في الفترة المسائیة حیث الحظ نفس التوقیت مع یوم االثنین و األربعاء و الخمیس ی

تخصص ھذه المدرسة ساعات إضافیة ( معالجة تربویة) من الساعة الرابعة و خمسة عشرة 

یوم الثالثاء أین یبدءون الدراسة على الساعة الثامنة دقیقة إلى الساعة الخامسة مساءا. بینما 

افیة ما یسمى تخصص أیضا ساعات إض،حتى الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة

(بالدعم) من الساعة الواحدة زواال إلى الساعة الثانیة و ثالثون دقیقة زواال.

:. مدرسة عرابي محمد4

جدول التوقیت األسبوعي لمدرسة عرابي محمد:)30جدول رقم (

أوقات الدراسة

أیام األسبوع   

سا و 9–سا 8

د30

-د  45سا و 9د15

د15سا و 11

15سا و 11

سا12–د 

سا 14–سا 13

د30و 

د 45سا و 14د15

15سا و 16–

د

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

دراسةاستراحةدراسةدراسةدراسة

دراسةاستراحةدراسةاستراحةدراسةدراسةاإلثنین

دراسةدراسةدراسةدراسةالثالثاء

دراسةاستراحةدراسةاستراحةدراسةدراسةاألربعاء

دراسةاستراحةدراسةدراسةدراسةدراسةالخمیس

الحظ یالمتبني بمدرسة عرابي محمد حیث التوقیت المدرسي)30(یمثل الجدول رقم 

أن تالمیذ ھذه المدرسة یبدءون الدراسة أیام األحد و الخمیس من الساعة الثامنة صباحا إلى 

(الفترة الصباحیة) ثم یأخذوا استراحة لیستأنفوا الدراسة على الساعة عشرةالساعة الثانیة

. أما یوم االثنین یبدأ الدراسة من الواحدة زواال إلى الساعة الرابعة و خمسة عشرة دقیقة

ثم ،(الفترة الصباحیة)الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة 

فوا الدراسة على الساعة الواحدة زواال حتى الساعة الرابعة و خمسة یأخذون استراحة لیستأن
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دقیقة (الفترة المسائیة). أما یوم الثالثاء فیبدؤون الیوم الدراسي على الساعة الثامنة إلى 

الحظ أن التالمیذ یقومون بنشاطات في الفترة یو ،الساعة الثانیة عشرة (الفترة الصباحیة)

من الساعة الثامنة إلى الساعة الدراسةتبدأم األربعاء و الخمیس المسائیة أیضا. أما أیا

أما الفترة المسائیة فتبدأ من الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة (الفترة الصباحیة) 

الواحدة زواال إلى الساعة الرابعة و خمسة عشرة دقیقة.

:تعریف المدارس الخاصة المختارة-

تتواجد ھذه المدرسة ببلدیة تیزي وزو والیة تیزي وزو. تدیر :. مدرسة الیمامة البیضاء1

) 11) تلمیذا موزعون على (199() معلما یؤطرون 15(رف على تشھذه المدرسة مدیرة 

) قاعة للتدریس و تملك ھذه 11فوجا بیداغوجیا بما فیھا فوج تحضیري و خصصت لھم (

المدرسة مطعم.

الیمامة البیضاء المنتمیة للنظام الخاصتوزیع تالمیذ مدرسة ): 31جدول رقم (

المجموعذكوربناتاألفواج البیداغوجیةاألقسام

181220التربیة التحضیریة

1السنة األولى

2

7

7

12

13

19

20

1السنة الثانیة

2

11

5

12

18

23

23

1السنة الثالثة

2

4

9

9

9

13

18

1السنة الرابعة

2

8

7

10

9

18

16

1الخامسةالسنة

2

6

4

10

09

16

13

1176124199المجموع
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تتواجد ھذه المدرسة ببلدیة تیزي وزو والیة تیزي وزو. تدیر ھذه المدرسة :ثالة. مدرسة 2

) فوجا بیداغوجیا 16) تلمیذا موزعون على (406) معلما یؤطرون (16مدیرة تشرف على (

للتدریس و تملك ھذه المدرسة مطعم.) قاعة 16بما فیھا فوج تحضیري و خصصت لھم (

توزیع تالمیذ مدرسة ثالة المنتمیة للنظام الخاص:)32جدول رقم (

المجموعذكوربناتاألفواج البیداغوجیةاألقسام

181826التربیة التحضیریة

السنة األولى

1

2

3

4

5

18

13

6

12

14

11

16

26

19

16

29

29

32

31

30

السنة الثانیة

1

2

3

4

11

13

11

14

15

10

13

19

26

23

24

23

1السنة الثالثة

2

8

11

14

16

22

27

1السنة الرابعة

2

14

5

6

14

20

19

1السنة الخامسة

2

9

9

10

7

19

16

16176230406المجموع

المدرسة تتواجد ھذه المدرسة ببلدیة تیزي وزو والیة تیزي وزو. تدیر ھذه :. مدرسة إثري3

بما ) أفواج بیداغوجیة7) تلمیذا موزعون على (86) معلما یؤطرون (8مدیرة تشرف على (

) قاعة للتدریس 07و خصصت لھم (یري و فوج تحضیري للتربیة الخاصةضفیھا فوج تح

تملك ھذه المدرسة مطعم.و
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توزیع تالمیذ مدرسة إثري المنتمیة للنظام الخاص:)33جدول رقم (

المجموعذكوربناتاألفواج البیداغوجیةاألقسام

التربیة التحضیریة-

التربیة التحضیریة الخاصة-

1

2

5

2

9

4

14

06

171320السنة األولى

13710السنة الثانیة

15813السنة الثالثة

16410السنة الرابعة

121113السنة الخامسة

7305686المجموع

اصة تقریبا نفس التوقیت األسبوعي مع اختالف فترات الراحة المدارس الختتبع ھذه

و الوقت المخصص لھا من مدرسة ألخرى. 

:یتوزع التوقیت األسبوعي المدرسي لھذه المدرسة كالتالي:. مدرسة الیمامة البیضاء1

* القسم (أ):

القسم (أ)جدول التوقیت األسبوعي لمدرسة الیمامة البیضاء :)34جدول رقم (

أوقات الدراسة

أیام األسبوع

سا و 9–سا 8

د45

11-سا  10د15

د15سا و 

سا . 12-

د45

د 15سا و 11

سا13–

سا 14–سا 13

د30و 

–د 45سا و 14

د15سا و 16

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

استراحةدراسة

حة
را

ست
ا

استراحةدراسة

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةاإلثنین

استراحةدراسةاستراحةدراسةدراسةالثالثاء

استراحةدراسةاستراحةدراسةدراسةاألربعاء

استراحةدراسةاستراحةدراسةدراسةالخمیس

) التوقیت األسبوعي المتبني من طرف المدرسة الخاصة 34یمثل الجدول رقم (

األحد في الفترة الصباحیة من تالمیذ ھذه المدرسة دراستھم یوم یبدأ ،"الیمامة البیضاء"

خمسة و أحیانا حتى الحادیة عشرة والساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادیة عشرة صباحا
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الحال بالنسبة لیوم االثنین و أحیانا استراحة الصباح تكون على التاسعة نفس و أربعین دقیقة 

، ثم یأخذون استراحة الغذاء التاسعة و خمسة و أربعین دقیقةو النصف و أحیانا على الساعة

تدوم ساعة و خمسة و أربعون دقیقة لیستأنفوا على الساعة الواحدة زواال حتى الساعة الثانیة 

و ثالثون دقیقة زواال مع العلم ھنا أن التالمیذ بعد ذلك ال یتركون المدرسة حتى ساعة 

یاضة مثال أو نشاطات أخرى. أما االثنین الفترة باللعب مثل الرالخروج حیث یقومون 

الصباحیة تكون من الساعة الثامنة إلى الحادیة عشرة صباحا ثم یأخذون استراحة الغذاء 

الثالثاء في یوم لیستأنفوا الدراسة على الواحدة زواال إلى الرابعة و خمسة عشرة دقیقة. أما 

م األخرى، ولكن في الفترة المسائیة یدرسفي الفترة الصباحیة وقت الدراسة نفسھ مع األیا

من الواحدة زواال إلى الثانیة و ثالثون دقیقة (و ھي عبارة عن معالجة تربویةالتالمیذ

األربعاء و الخمیس وقت الدراسة في الفترة الصباحیة ھو نفسھ مع األیام يأو دعم). أما یوم

لواحدة زواال إلى الثانیة و ثالثون دقیقة ثم األخرى أما الفترة المسائیة تبدأ الدراسة من ا

أخرى لغایة الخروج.نشاطاتیقومون بنشاطات أخرى مثل اللعب أو 

* القسم (ب): 

جدول التوقیت األسبوعي لمدرسة الیمامة البیضاء القسم (ب):)35جدول رقم (

أوقات الدراسة

أیام األسبوع

سا و 9–سا 8

د45

سا 11-سا  10د15

د15و 

15سا و 11

سا13–د 

سا و 14–سا 13

/د30

د15سا. 15-

–د 45سا و 14

د15و سا 16/سا16

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

دراسة

حة
را

ست
ا

دراسةدراسة

استراحةدراسةدراسةدراسةاإلثنین

دراسةدراسةدراسةالثالثاء

استراحةدراسةدراسةدراسةاألربعاء

استراحةدراسةدراسةدراسةالخمیس

) یمثل التوقیت المدرسي للقسم (ب) و نالحظ ھنا أنھ نفسھ مع القسم 35الجدول رقم (

علق بالدراسة في األحد، االثنین، الثالثاء و األربعاء فیما یتاألول مع وجود اختالف أیام 
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حیث أن یوم األحد الدراسة تكون من الواحدة زواال إلى الرابعة و خمسة الفترة المسائیة

الدراسة من الواحدة زواال إلى الثالثة و خمسة عشرة تكون االثنین یوم أما مساءعشرة دقیقة 

من الساعة الثالثة و خمسة عشرة دقیقة مساء إلى یوم الثالثاء بینما تبدأ الدراسة.دقیقة مساء

من الواحدة زواال إلى غایة الثالثة و خمسة عشرة دقیقة تبدأأما یوم األربعاء الرابعة مساء، 

.مساء

:یتوزع التوقیت األسبوعي المدرسي كالتالي:. مدرسة ثالة2

جدول التوقیت المدرسي لمدرسة ثالة (القسم أ + القسم ب):)36جدول رقم (

الدراسةأوقات 

أیام األسبوع   

سا 9–سا 8

د30و 

15

د

-د  45سا و 9

د15سا و 11

د 15سا و 11

سا12–

–سا 12

سا13

سا 14–سا  13

د30و 

15

د

–د 45سا  و 14

د15سا و 16

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

دراسةاستراحةدراسة

حة
را

ست
ا

دراسة

دراسةدراسةاستراحةدراسةدراسةدراسةاإلثنین

دراسةدراسةاستراحةدراسةدراسةالثالثاء

دراسةدراسةاستراحةدراسةدراسةاألربعاء

دراسةدراسةاستراحةدراسةدراسةالخمیس

) التوقیت األسبوعي المتبني من طرف المدرسة الخاصة 36یمثل الجدول رقم (

من الساعة و األربعاءتالمیذ ھذه المدرسة و كال القسمین یبدؤون دراستھم یوم األحد،"ثالة"

الثامنة صباحا إلى الساعة الحادیة عشرة و خمسة عشرة دقیقة (الفترة الصباحیة) ثم 

لیستأنفوا الدراسة على الساعة الواحدة زواال إلى الساعة الرابعة و خمسة عشرة یسترحون

شرة تنتھي على الساعة الثانیة عالفترة الصباحیةو الثالثاء و الخمیس،دقیقة. أما یوم االثنین

أما الفترة المسائیة تبدأ على الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة و خمسة عشرة دقیقة.
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:یتوزع التوقیت المدرسي لھذه المدرسة كالتالي:. مدرسة إثري3

جدول التوقیت المدرسي لمدرسة إثري:)37(جدول رقم

أوقات الدراسة

أیام األسبوع   

سا و 9–سا 8

د50

10

د

-سا  10

سا 11

–سا 11

سا12

–سا 12

سا13

–سا 13

سا 14

14–سا 14

د50سا  و 

15

د

سا 16–سا 15

دراسةاألحد

حة
را

ست
ا

دراسةدراسة

حة
را

ست
ا

دراسةدراسة

حة
را

ست
ا

دراسة

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةدراسةاإلثنین

استراحةاستراحةدراسةدراسةدراسةالثالثاء

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةدراسةاألربعاء

دراسةدراسةدراسةدراسةدراسةدراسةالخمیس

التالمیذ في فیبدأ ) التوقیت األسبوعي المتبني من طرف مدرسة إثري، 37یمثل الجدول رقم (

الثانیة عشرة منتصف ھذه المدرسة دراستھم على الساعة الثامنة صباحا إلى غایة الساعة 

من الساعة الواحدة زواال إلى غایة الساعة الدراسةالیوم. أما في الفترة المسائیة فتكون

الرابعة بعد الزوال، و نفس التنظیم في األیام األخرى باستثناء یوم الثالثاء الذي یدرس فیھ 

یة عشرة منتصف التالمیذ نصف یوم فقط من الساعة الثامنة صباحا إلى غایة الساعة الثان

الیوم.

خصائص عینة البحث:

اختیار عینة البحث حسب الخصائص التالیة:قمنا ب

:حث من تالمیذ متمدرسین في نظامین مختلفین بتتكون عینة الحسب النظام التربوي

تالمیذ متمدرسین في النظام الخاص حیث ھناك تالمیذ متمدرسین في النظام العام و 

بھدف مقارنة النتائج التي ستتحصل علیھا في روائز شطب األرقام و استبیان ذلكو 

النوم. 

:متمدرسین في السنة تتكون عینة البحث من تالمیذ حسب المستوى الدراسي

الخامسة ابتدائي في النظام العام و النظام الخاص.
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 النظام النظام العام وقارنة بین تالمیذ حتى یتسنى للباحثة المالجغرافي:االنتماءحسب

بالنسبة مدارس متواجدة في منطقة حضریة سواء باختیار الباحثةالخاص، قامت

مدارس النظام العام أو النظام الخاص.ل

:حسب الجنس

توزیع عینة البحث حسب الجنس و نوع النظام): 38جدول رقم (

الجنس

نوع النظام

المجموعالذكوراإلناث

٪ت٪ت٪ت

5243.66756.3119100العامالنظام 

3038.9476177100النظام الخاص

/82/114/196المجموع

) تلمیذ 196من (مدة النوم اللیلي وبالنسبة لدراسة أداءات االنتباهاإلجمالیةتكونت العینة 

) 77) ینتمون إلى النظام العام و (119(حیث النظام العام و الخاصمدرسین حسب مت

عدم استرجاع كل بعض الغیابات أثناء التمریر ولتواجدو لكن  ،ینتمون إلى النظام الخاص

٪29.91قد بلغت نسبة عینة الدراسة لو تلمیذ.185العینةبلغتو بعد التفریغ بیاناتتاالس

من المجتمع األصلي.

األفواج المستقلة المتكافئةبتوزیع أفراد عینة البحث حس: )39رقم(جدول 

مدارس النظام الخاصمدارس النظام العام

المدرسة
الفوج

المجموعإثريثالةالیمامة البیضاءعرابي محمدمقرانيعمر خلوفيجویلیة5

0908070707090451الفوج األول

1007070708090351الفوج الثاني

0906070707090348الفوج الثالث

0907060607080346الفوج الرابع

37282727293513196المجموع
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التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه ) لدراسة 39توزعت العینة حسب الجدول رقم (

األفواج المستقلة المتكافئة بتقسیم العدد توزعت العینة بتشكیل المربع الالتیني.باالعتماد على 

) تلمیذا على أربعة أفواج بطریقة عشوائیة و متكافئة من حیث الحجم196اإلجمالي (

المقدمة و الخصائص و قد تم تشكیل األفواج بطریقة عشوائیة باالعتماد على قائمة التالمیذ

ي حیث تم توزیعھم عن طریق رس و نوع النظام التربومن طرف اإلدارة و حسب المدا

القرعة في كل فوج.

حتى یتسنى لنا المقارنة بین النظام العام و النظام الخاص فیما یخص : . أدوات البحث3

التغیرات الیومیة و األسبوعیة لألداءات الفكریة لالنتباه و التغیرات األسبوعیة لمدة النوم 

االختبارات حسب نوع الدراسة المتمثلة في:ة من ) سنة، تم تطبیق مجموع11–10اللیلي (

)02الملحق رقم أنظر () اختبارات شطب األرقام 04باستعمال (. دراسة أداءات االنتباه: 1

تحتوي ھذه االختبارات تتمثل في مھمة التمییز البصري و تعمل على تقییم درجة االنتباه. و

رقام للشطب في كل ) أ03بـ () أسطر 09) رقما للشطب مبعثرة في (149على (

لتفادي أثر انتقال التعلم و الملل الذي قد ینتج عن عملیة التمریر المتكرر خالل الیوم سطر.و

متساویة أي بأرقام مختلفة مقیمة معادلة وو األسبوع، تم تقدیم ھذه االختبارات بأشكال مختلفة 

أنظر (و قبل إنجاز التطبیق، تقدمت الباحثة بجملة من التعلیمات ). 2008(أورد في معروف، 

حیث قدرت مدة تنفیذ ھا على دقة الشطب و سرعة التنفیذو ذلك حرصا من)01الملحق رقم 

) خمسون رقما للشطب بثالثة أرقام.50االختبار بثالثین ثانیة و تشمل على (

على )Bourdon,1895لفرنسي (أول من نشر اختبار الشطب ھو العالم النفساني ا

) عن تأثیر القیمة التي Toulouse) و (Piéronشكل شطب حروف. بعد تساءل كال من (

) 1904یضیفھا المبحوث و الفروق المالحظة بالنسبة لمستوى القراءة، لذا اقترحا سنة (

مربعات مختلفة الشكل، وھي ثمانیة أنواع:
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) سنة Manual of mental and physical testsكتابھ () فيWhippleو لقد أشار (

) أن اختبار الشطب شھد تأویالت مختلفة حول ما یقیسھ بالضبط حیث عرفھ واضعھ 1914(

)Bourdon) بأنھ اختبار التعرف أما (Sharp) في الوالیات المتحدة 1899) فقد طبقھ سنة (

لشطب.) أي اختبار اcancellation-testاألمریكیة تحت اسم (

) ھذا االختبار كاختبار قبلي لدراسة حجم Farrand) و (Cattellكما استعمل كال من (

) في دراساتھ حول الوراثة النفسیة (مجتمع التوائم) و قدرة Thorndikeاإلدراك و كذا (

االنتباه أو التكیف و الفروق الموجودة بین األطفال األذكیاء و غیر األذكیاء البالغین من العمر 

دى عشرة سنة.إح

) Winter) كمقیاس تصحیح اختبار كما فعل من قبلھ (Binet) استعملھ (1900و في سنة (

) Boberg) لدراسة قدرة القیام أو عدم القیام بالربط، بینما طبقھ (Ritterلقیاس التعب و (

لدراسة تأثیر العوامل غیر المعرفیة كالرغبة و التفاني في العمل.

) بسبب ارتباطھ 1930) و (1920طب تقھقرا ما بین سنوات (شھد تطبیق اختبار الش

) سنة Whippeبموضوع االنتباه الذي لم یكن لھ أي معنى علمي آنذاك، رغم ذلك دون (

) ستون Manual of mental and physical tests) في الطبعة الثانیة لكتابھ (1924(

لفة.مرجعا طبق فیھا اختبار الشطب لدراسة ظواھر و مواضیع مخت

) بقیاس انخفاض أداءات المرضى عقلیا لذلك طبق اختبار Zazzo) اھتم (1941و في سنة (

)، حیث الحظ بعد تحلیل الجداول اإلكلینیكیة فروقا ال Toulouse) و (Pièronالشطب لـ (

تعود فقط الختالف األداء بل ھناك متغیرات أخرى لھا عالقة باألفراد أنفسھم و بشروط 

فعھ إلى إدخال تعدیالت تمثلت في حجم المربعات، و ھذا بإضافة واحد ملم بعد التجربة. مما د

أن كان حجم كل مربع یقدر بإثنان ملم، ھكذا أصبح كل مربع یساوي ثالثة ملم موزعة على 

مساحة اكبر قصد الخفض من الجھد البصري.

بین أن خالل ) بتطبیق اختبار الشطبین على أطفال من أعمار مختلفة حیثZazzoكما قام (

النمو یكون البعض منھم أكثر سرعة في إیجاد اإلشارة المطلوبة، حیث توصل إلى أن عدد 
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األخطاء یختلف و ینقص عندما یتعلق األمر بشطب إشارتین مقارنة بعدد األخطاء التي یقع 

فیھا األطفال عندما یطلب منھم شطب إشارة واحدة. 

ن:الخصائص السیكومتریة الختبار الشطبی-

سنة )Bondelliو ()Perronقام الباحثان (): Zazzoصدق اختبار الشطبین لـ (-

). و ھذا باستخراج Zazzo) بدراسة حول الصدق التطابقي الختبار الشطبین لـ (1954(

العالقة اإلرتباطیة بین نتائج ھذا االختبار وستة معاییر تمثل المستوى الفكري لجنود فرنسیین 

عشرین سنة و ستة أشھر حیث كانت النتائج كما یلي:بلغت أعمارھم

 :و ھو المستوى العام المحصل علیھ عن طریق ربط خمسة اختبارات المعیار األول

)، اختبار الذكاء المیكانیكي، اختبار لغوي، اختبار 1938و ھي : مصفوفة تطوریة (

در معامل ) حیث قZazzoریاضي و اختبار فھم التعلیمات باختبار الشطبین لـ (

) أما بالنسبة لورقة الشطب 0.30االرتباط بالنسبة لورقة الشطب بإشارة واحدة بـ (

).0.49بإشارتین فقدر بـ (

:تمثل في حساب معامل ارتباط المستوى المدرسي (بـ أو بدون شھادة المعیار الثاني

ة الشطب ) أما فیما بخص ورق0.06التعلیم االبتدائي) باختبار الشطبین الذي قدر بـ (

) بالنسبة لورقة الشطب بإشارتین.0.28بإشارة واحدة و بـ (

:و ھو المستوى المھني الذي یتضمن كل المستویات أي من المستوى المعیار الثالث

األدنى مثال: الفالحون إلى المستوى األعلى كالمھن التي تطلب كفاءة عالیة و عالقتھ 

).0.20بالنسبة للورقتین (باختبار الشطبین، بحیث بلغ معامل االرتباط

:تمثل في اختبار فضائي لتخیل تغیر أماكن األشكال في خطة المعیار الرابع

)Thurston() بالنسبة 0.10و عالقتھ باختبار الشطبین، و قد بلغ معامل االرتباط (

) بالنسبة لورقة الشطب بإشارتین. 0.57لورقة الشطب بإشارة واحدة و (

:و اختبار األشكال المتطابقة و المتمثل في التفریق بین شكلین و ھالمعیار الخامس

) و ربطھ Thurstonشبھ متطابقین في مجموعة من أشكال متشابھة في خطة (
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) حیث تبین أن معامل االرتباط بین الرائزین بالنسبة لورقة Zazzoباختبار لـ (

لشطب بإشارتین.) بالنسبة لورقة ا0.48) و بـ (0.29الشطب بإشارة واحدة قدر بـ (

:تمثل في اختبار میكانیكي ضمن المعیار األول (المستوى العام) المعیار السادس

)، حیث بلغ معامل االرتباط بالنسبة لورقة Zazzoوعالقتھ  باختبار الشطبین لـ (

) بالنسبة لورقة الشطب بإشارتین.0.46) و (0.36الشطب بإشارة واحدة (

اك عالقة قویة بین السرعة و اختبارات الذكاء فیما بینت نتائج ھذه الدراسة أن ھن

یخص ورقة الشطب بإشارتین مقارنة بورقة الشطب بإشارة واحدة، كما بین 

)Jacque Levine في دراسة حول سلوكات الثبات لدى التالمیذ وجود عالقة قویة (

) بین ورقة الشطب بإشارتین و ثالث اختبارات الذاكرة (نصوص 0.47قدرت بـ (

التاریخ و الجخرافیا)، مما شجع الباحثة (معروف) إلى استعمالھا كمؤشر لمستوى 

) كمؤشر مالئم لتقییم المستوى Zazzoاألداءات الفكریة للیقظة بعد أن اعتبرھا (

الفكري للمبحوث.

) و 1950)  ، (1948) في سنوات (Zazzoقام (): Zazzoثبات اختبار الشطبین لـ (-

إعادة اختبار) وطریقة التوائم لدراسة معامل –ین و ھما: (اختبار ) بتطبیق طریقت1951(

ثبات اختبار الشطبین حیث كانت النتائج كالتالي:

 قام (إعادة اختبار: –طریقة اختبارZazzo بحساب معامل ثبات مؤشرات اختبار (

الشطبین. و ذلك بالنسبة لورقة الشطب بإشارة واحدة و ورقة الشطب بإشارتین لسبعة 

و عشرین طالبا، تتراوح أعمارھم ما بین عشرین و خمسة و عشرین سنة حیث تم 

).0.74تطبیق االختبار فردیا. و قد بلغ معامل الثبات للورقتین (

 :تمثلت في دراسة أجریت علة ثمانیة و سبعین توأما وحیدي طریقة التوائم

) و ثمانیة وعشرین توأما ثنائي الزیجوت Monozygotesالرزیجوت (

)Dizygotes كمجموعة ضابطة. و بلغ معامل ثبات ورقة الشطب بإشارة واحدة (

) بالنسبة 0.72) و Monozygotes) (0.76)بالنسبة للتوائم وحیدي الرزیجوت (

) فقدDizygotesلورقة الشطب بإشارتین. أما فیما یخص التوائم ثنائي الزیجوت (
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) بالنسبة لورقة الشطب 0.31() بالنسبة لورقة الشطب بإشارة واحدة و 0.26بلغ (

بإشارتین.

باإلضافة إلى ھذه التي تبین مدى ثبات ورقة الشطب بإشارتین، قامت (معروف) بحساب 

معامل ثبات االختبارات األربعة لشطب األرقام و ذلك في دراسة استطالعیة. و قد مكنت 

أن معامل ارتباط ھذه الدراسة من التأكد من ثبات اختبارات الشطب بإشارتین حیث تبین 

البنود قوي. مما سمح لنفس الباحثة من تطبیقھا في إطار وصف التغیرات الیومیة

و األسبوعیة لألداءات الفكریة للیقظة و ھذا بمقارنة مختلف نتائج المبحوثین خالل الیوم

.)2001(أورد في: معروف، .و األسبوع

في دراساتھ في فرنسا حول Testuالباحث ھذه األداة من طرف كما تم تطبیق

التغیرات الیومیة و األسبوعیة لألداءات الفكریة لدى التالمیذ المتمدرسین حیث قام بتكییفھا 

بتطبیقھا و تكییفھا في البیئة الجزائریة 2008وفق دراستھ. ثم قامت الباحثة معروف في 

درسیة الجزائریة (التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات بدراسات حول الوتیرة المبقیامھا

من طبقت أرقام و كون ھذه األداة االنتباه) ثم طبقت في عدة دراسات أكادیمیة في الجزائر.

كیفت في البیئة الجزائریة و على نفس الفئة العمریة المراد دراستھا في ھذه الدراسة قبل و

بدورھا بتطبیقھا في دراستھا لتغیرات أداءات االنتباه فھي تعتبر صادقة، لذا قامت الباحثة 

.لدى تالمیذ النظام العام و الخاص

) بدراسة 2008قامت الباحثة (معروف، أما فیما یخص ثبات اختبارات شطب األرقام 

القاعدة الثالثة بتیزي وزو، حیث ضمت ثالثة أقسام من ) تلمیذا بمدرسة83استطالعیة على (

). ذلك بحساب 2005) سنة في ماي (12–11السنة السادسة ابتدائي یبلغون من العمر ( 

، حیث قسمت بنود االختبار إلى قسمین )Split-Halfللتجزئة النصفیة (معامل الثبات 

لى البنود الزوجیة. ثم تم حساب قسم یحتوي على البنود الفردیة و قسم یحتوي عمتساویین 

عدد اإلشارات المشطوبة في البنود الفردیة و في البنود الزوجیة. بعد ذلك تم حساب معامل 

)، حیث SPSS 9.0بیرسون بین القسمین بتطبیق الرزنامة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (

ثم طبق قانون معامل الثبات للتجزئة و ھي عالقة قویة، )r= 0,52  a=0,01قدر بـ (



الفصل الثالث: منھجیة البحث

192

). و علیھ یمكن اعتبار ھذا المعامل معامال قویا مما یدفع rsh=0.51النصفیة حیث قدر بـ: (

).2008(أورد في معروف، یذ الجزائریین إلى تطبیق اختبارات شطب األرقام على التالم

ثین بتطبیق ھذه لقد تعددت الدراسات حول تغیرات أداءات االنتباه من معظم الباح

(اللجنة الوطنیة لتقییم و برمجة البحث CNEPRUفي إطار االختبارات منھا دراسات 

اللیسانس(المعھد الوطني للبحث في التربیة) و كذلك دراسات أكادیمیة (INREو الجامعي)

صدق لتوفر الخصائص السیكوتقنیة الماجیستر و الماستر و الدكتوراه) و التي أثبتت و

ھذا االختبار من خالل تحصلھم على نتائج مھمة ساھمت في تحسین العملیة التربویة و ثبات 

مبینة على نتائج ھذه الدراسات.و إعادة النظر في تنظیم التوقیت المدرسي

) موجھ لألولیاء 03الملحق رقم أنظر و ذلك بتقدیم استبیان (. دراسة مدة النوم اللیلي: 2

ألدوات األخرى و ذلك لتسجیل ساعة النوم و االستیقاظ خالل مدة التالمیذ قبل تمریر او

التقییم أي خالل أسبوع التجریب.

من أجل دراسة تأثیر التوقیت المدرسي على االنتباه و مدة النوم : . كیفیة جمع البیانات4

–10لدى التالمیذ البالغین من العمر (و ذلك بمقارنة النظام العام و النظام الخاصاللیلي 

في المدارس 2015) أفریل 30) إلى (26خالل الفترة الممتدة () سنة، تم جمع البیانات 11

درسة جویلیة و مدرسة عمر خلوفي و م5و ھي: مدرسة األربعة المنتمیة للنظام العام

للنظام الخاص نتمیة مقراني و مدرسة عرابي محمد بتیقزیرت، كذلك المدارس الثالثة الم

، وقد طبقت تیزي وزوضاء و مدرسة  ثالة و مدرسة إثري بمدرسة الیمامة البیھي: و

مجموعة من الطلبة الذین تم االختبارات في كل المدارس في نفس الوقت و ذلك بمساعدة 

ذھبوا للمدارس األخرى لتطبیق االختبار على الذین تدریبھم على تطبیق روائز الشطب 

المتمثلة . و قد استعملت الباحثة مجموعة من األدوات لجمع البیانات المتعلقة بالدراسةالتالمیذ

في روائز شطب األرقام و ذلك لجمع البیانات المتعلقة بالتغیرات الیومیة و األسبوعیة 

ألداءات االنتباه، أما األداة الثانیة فتمثلت في استبیان النوم اللیلي و ذلك لجمع البیانات 
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قة بمدة النوم اللیلي لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام العام المتعل

و الخاص.

 :المعطیات الخاصة بالتغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه

لقد تم جمع البیانات الخاصة بالتغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه بتطبیق

ألرقام على تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي كتابیا و جماعیا مرة واحدة اختبارات شطب ا

في الیوم و ذلك باحترام جدول التوقیت المدرسي للمدارس كون ھذا األخیر مختلف من 

االختبارات وفق خطة تمریر تم) ثانیة. و قد30مدرسة ألخرى و تقدر مدة التمریر بـ (

المتكافئة المستقلة وبدورة كل األفواجیسمحأسبوعيمعینة و التي تسمح بتطبیق یومي و 

.)2008(أورد في معروف، في كل أیام األسبوع و ساعات الیوم تمثلت في المربع الالتیني

Folkardو كذلك من طرف Blake (1967)طبقت ھذه الطریقة من قبل من طرف 

سنة Colquhounو Wilkinsonو Craigحیث أنھ حسب الباحثین Testuو

) ھي طریقة شائعة في دراسة التغیرات الیومیة ألنھ یوفر الوقت و الفعالیة في 1981(

في نفس الوقت بتجنب تأثیر وقت بدء االختبار الذي تم تبیانھ جربة، و بالتالي تسمحالت

بمقارنة عند نفس التالمیذ األھمیة المتبادلة ، و20في بدایة القرن Schuytenمن طرف 

في الیوم و ذلك خالل أربعة واحد یومیة و األسبوعیة. فالتلمیذ یقوم بتمریر للتغیرات ال

أیام لألسبوع و بذلك سنتحصل عند نفس التلمیذ على الفترات األربعة للیوم المدرسي 

أیام و كذلك نتحصل على الوتیرة األسبوعیة الموزعة على أربعة 04الموزعة على 

.)Lemai, 2003أورد في (فترات للیوم

تتفق مع النموذج الكالسیكي المعمول بھ في ) أشواط زمنیة في الیوم لكونھا 04تم ضبط (

سبوع، فتم جمع البیانات على النحو) أیام في األ04و كذا (تجریبیة العالمیة الدراسات ال

التالي:

تم تمریر اختبارات شطب األرقام في المدارس جمع البیانات الخاصة بمتغیر االنتباه: * 

مدرسة عمر خلوفي، مدرسة مقراني جویلیة، 5عة المنتمیة للنظام العام ( مدرسة األرب

الیمامة مدرسة عرابي محمد) و المدارس الثالثة المنتمیة للنظام الخاص ( مدرسة و
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البیضاء، مدرسة ثالة و مدرسة إثري) و ذلك خالل الیوم و األسبوع، حیث تم تطبیقھا في 

خمسة و أربعون دقیقة ثم على الساعة الحادیة عشرة في الیوم على الساعة الثامنة و 

أما في الفترة المسائیة فتم جمع المعطیات على الساعةنالفترة الصباحیة في كال النظامی

الواحدة و ثالثون دقیقة و على الساعة الرابعة في كال النظامین. أما خالل أیام األسبوع 

االثنین، األربعاء، الخمیس كما یبینھ الجدول فقد تم تطبیقھا في األیام التالیة: األحد،

التالي:

تمریر االختبارات حسب خطة المربع الالتیني على تالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و الخاص):40الجدول رقم (

اللیلي للتالمیذ المتمدرسین حسب بھدف تقییم مدة النوم * جمع البیانات الخاصة بالنوم: 

الملحق أنظر (النظام العام و التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص، تم توزیع استبیان

في نھایة األسبوع قبل أسبوع التجریب على التالمیذ حیث طلب منھم تقدیمھ )03رقم 

تیقاظ لكل یوم من أیام سألولیائھم أو أحد أفراد العائلة األكبر سنا لتدوین ساعة النوم و اال

التجریب.

زھا و تفریغھا في بعد جمع البیانات حسب المتغیرین تم فر: . كیفیة تحلیل البیانات5

قامت الباحثة بمعالجتھا إحصائیا باستعمال التقنیات و االختبارات جداول توضیحیة 

اإلحصائیة التالیة:

سا16 د30سا و 13 سا 11 د45سا 8 لتمریرساعات ا

یرأیام التمر

الفوج الرابع الفوج الثاني الفوج الثالث الفوج األول األحد

الفوج الثاني الفوج الرابع الفوج األول الفوج الثالث االثنین

الفوج الثالث الفوج األول الفوج الرابع الفوج الثاني األربعاء

الفوج األول الفوج الثالث الفوج الثاني الفوج الرابع خمیسال
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 التباینتحلیل)Analyse de variance :(

بحساب التكرارات و المتوسطات عند دراسة التغیرات الیومیة و األسبوعیة للیقظة 

لكل ساعة من ساعات الیوم و لكل یوم من أیام أسبوع التقییم بالنسبة لكال الحسابیة

النظامین العام و الخاص، ثم تمت المقارنة اإلحصائیة بین التغیرات الیومیة و األسبوعیة 

لقیاس الداللة اإلحصائیة.)Fاختبار (ل لكال النظامین باستعما

) اختبار (ت) لـStudent:(

متوسط مدة النوم اللیليحساب قارنة بین النظام العام و الخاص تم عند دراسة النوم و الم

عن طریق استخراج متوسط متوسطات مدة النوم، بعد تحویل ساعة نوم التلمیذ و ساعة 

استیقاظھ إلى دقائق ثم طرح ساعة النوم من ساعة االستیقاظ عن طریق تطبیق الحزمة 

SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( 9.0.(

)EXCEL 2007كما تم و بعد الحصول على البیانات اإلحصائیة استعمال برنامج (

لرسم المنحنیات و الرسوم البیانیة و مقارنة نتائج الجداول بوضوح. كما سھل برنامج 

Statiscal Package for Socials Sciencesاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (مةحزال

SPSS 8.0 حساب مختلف المتوسطات الحسابیة و تطبیق مختلف االختبارات و

اإلحصائیة.

. حدود البحث:6

تتمثل ھذه الدراسة في تأثیر التوقیت المدرسي على االنتباه و مدة النوم اللیلي لدى 

تندرج ھذه ) سنة حیث 11–10تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي البالغین من العمر ( 

تم الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التي تنجز في إطار الكرونونفسیة المدرسیة. و 

في ھذه الدراسة إلى الوتیرة المدرسیة و ذلك بدراسة التغیرات الیومیةالتطرق

و األسبوعیة لالنتباه دون التطرق للتغیرات السنویة لالنتباه أو لمتغیرات أخرى كاإلدراك 

و الذاكرة... كما تطرقنا لدراسة التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي دون االھتمام 

.بمتغیرات أخرى
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تقوم الباحثة في دراستھا للتغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه و التغیرات األسبوعیة 

) سنة المتمدرسین في السنة 11–10لمدة النوم اللیلي التعرض للفئة العمریة ما بین (

في أو المستویات الدراسیة األخرى. والخامسة ابتدائي بدون التطرق للفئات العمریة األخرى 

دون المقارنة بین جوانب بین النظامین التربویین (العام و الخاص) تم المقارنةراسة ھذه الد

أو بین المقارنة نمط تنظیم الوقت المدرسي (نظام الدوام الواحد و نظام الدوامین)أخرى مثل 

. و لقد تم جمع البیانات في ھذه الدراسة في مدارس متواجدة في منطقة المستویات الدراسیة

حضریة لوالیة تیزي وزو سواء في النظام العام أو الخاص و ذلك حسب التوقیت المدرسي 

دون التطرق لمناطق أخرى. المحدد من طرف وزارة التربیة الوطنیة 
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تم ،المنھجي المحدد في الفصل السابقاإلطاربعد جمع المعطیات و ترتیبھا وفق 

تنظیم البیانات المتحصل علیھا في ھذه الدراسة في جداول توضیحیة تبرز المتوسطات 

الحسابیة لدراسة كل من التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه و التغیرات 

البالغین من العمراألسبوعیة لمدة النوم اللیلي بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي

قامت الباحثة بعد ذلك برسم رسین في النظام العام و الخاص. و سنة) المتمد11–10(

و األسبوعیة لمدة النوم منحنیات سمحت بمالحظة التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه 

لنتائج إحصائیا مالحظة بشكل أوضح الفروق المتواجدة بین كال النظامین. كما حللت االلیلي و

داللة كل فرضیات البحث و ذلك بتطبیق مجموعة من االختبارات حسابثم ،بعد مناقشتھا

مت الباحثة اإلحصائیة سمحت بمعرفة الفروق المتواجدة بین النظام العام و الخاص. و قا

.البحثبوضع خاتمة للبحث  مع وضع اقتراحات في آخر 

عرض و مناقشة النتائج

غین لمستویات التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ البامقارنة 

) سنة المتمدرسین حسب النظام العام و الخاص11–10من العمر (

التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین . 1

حسب النظام العام: 

تالمیذ النظام العامومیة ألداءات االنتباه بالنسبة لالتغیرات الی):41جدول رقم (

سا16 د30سا و 13 سا11 د45سا و 8 ساعات التمریر

25.11 23.90 25.59 25.07 متوسط  مجموع متوسط 
درجات الخام
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أداءات االنتباه تشھد تغیرا خالل مختلف ) أن 41الحظ من خالل الجدول رقم (ی

خفیفا على حیث تشھد انخفاضاالنظام العامبالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسبم ساعات الیو

) ثم ترتفع على الساعة 25.07الساعة الثامنة و خمسة و أربعون دقیقة بمتوسط یقدر بـ (

) بینما تنخفض على الساعة 25.59إلى أقصى ارتفاع بمتوسط یقدر بـ (لتصلعشرةالحادیة

ید ) لترتفع من جد23.90واال حیث تصل أقصاھا بمتوسط یقدر بـ (الواحدة و ثالثون دقیقة ز

).25.11بمتوسط یقدر بـ (بعد الزوالعلى الساعة الرابعة 

فق مع الملمح الكالسیكي الذي قدمھ الباحث یتالمتحصل علیھ ھذا الملمح الیوميتبین أن 

Gates)1916 12-11ر مالبالغین من العتالمیذ ال) حیث بین ھذا األخیر في دراستھ حول

رائز الجمع، الضرب، اختبارین للذاكرة،وذلك باقتراح مجموعة اختبارات (سنة

حیثالتعرف"درجة الحفظ، التعرف" و تمرین یحتوي على شطب أرقام و تخطیط المتاھة)

ثم تشھد أقصى ارتفاع على صباحاتكون منخفضة على الساعة الثامنةأن أداءات االنتباه بین 

الساعة الحادیة عشرة لتنخفض بعد الزوال لیصل أداء االنتباه إلى أقصاه على الساعة الرابعة 

بعد الزوال.

لتالمیذ النظام العامیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة التغیرات ال): 01منحنى رقم (
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المتمثلة في التغیرات ) أن النتائج المتحصل علیھا 01حنى رقم (نیتبین من خالل الم

النظام العام البالغین من العمرحسبالیومیة ألداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین 

الحظ أن یحیث فقة مع النتائج المتحصل علیھا في الدراسات السابقةامتوسنة)11–10(

تتمثل الفترة األولى في نھایة الفترة ، الیوم الدراسيأداءات االنتباه تشھد فترتین قویتین خالل

أداءات تكون سا) حیث 16(سا) أما الثانیة تكون في نھایة الفترة المسائیة11الصباحیة (

بینما تسجل أقل األداءات في الساعة األولى للفترة ،مرتفعة في ھاتین الفترتیناالنتباه 

. د)30سا و13الفترة المسائیة (ي بدایة د)  ثم ف45سا و 9الصباحیة (

التي أجریت حول التغیرات الیومیة الكرنوبیولوجیةو دراسات الكرونونفسیةو لقد بینت 

أن أداءات االنتباه ،نفس النتائجالسابق ذكرھا Gates (1916)مثل دراسة ألداءات االنتباه

في الساعة األولى في الفترة الصباحیة انخفاض:  خالل الیوم تشھد تقریبا نفس الملمح الیومي

تشھد قمة األداءات بینثمالصباحیةفي نھایة الفترة ارتفاعسا) ثم 9-سا 8( بین 

تبینو لقد .بعد الغذاء لترتفع في نھایة الفترة المسائیةسا) ثم تنخفض من جدید12–سا 11( 

ین سالتحلیل اإلحصائي أن التغیرات الیومیة لالنتباه المالحظة لدى التالمیذ المتمدرمن خالل

(عند مستوى الداللةفي النظام العام دالة إحصائیا α0,05(F(3)= 02.88 ; P˂.00 S.

. التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین 2

حسب النظام الخاص: 

لتالمیذ النظام الخاصاالنتباه بالنسبة التغیرات الیومیة ألداءات ): 42جدول رقم (

سا16 د30سا و 13 سا11 سا8 ساعات التمریر

22.42 22.65 22.33 21.67 متوسط  مجموع متوسط 
درجات الخام
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) أن أداءات االنتباه تشھد تغیرا خالل مختلف 42الحظ من خالل الجدول رقم (ی

االنتباه أداءاتأن تبینالخاص حیثالنظام م بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسبساعات الیو

لترتفع)21.67(بـعلى الساعة الثامنة و خمسة و أربعون دقیقة بمتوسط یقدر انخفاضاتشھد 

تستمر في االرتفاعثم ) 22.33ب (على الساعة الحادیة عشرة بمتوسط یقدر ارتفاعا طفیفا 

) ثم 22.65(ـصل أقصاھا على الساعة الواحدة و ثالثون دقیقة زواال بمتوسط یقدر بلتقلیال 

).22.42من جدید على الساعة الرابعة بعد الزوال بمتوسط یقدر ب (قلیالتنخفض

لمتحصل علیھا في األداءات الیومیة للتالمیذ المتمدرسین من خالل النتائج ایظھر

ال تتفق مع النتائج و المعطیات التي قدمھا میدان الكرونونفسیة فیما أنھا النظام الخاص حسب

ففي ھذه الدراسة أداءات االنتباه ،یتعلق كیفیة تغیر أداءات االنتباه خالل مختلف ساعات الیوم

إلیھأشارذلك ماتنخفض في نھایة الفترة المسائیة. مرتفعة بعد الغذاء وتكون

)2013 (Forgeard أن أداءات االنتباه تتغیر خالل الیوم حیث تكون منخفضة في بدایة الفترة

الصباحیة و المسائیة، بینما ترتفع في نھایة الفترة الصباحیة و المسائیة.

لتالمیذ النظام الخاصیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة التغیرات ال): 02منحنى رقم (
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) أن النتائج المتحصل علیھا المتمثلة في التغیرات 02حنى رقم (نیتبین من خالل الم

البالغین من العمر النظام الخاصالمیذ المتمدرسین حسبالیومیة ألداءات االنتباه لدى الت

النتائج التي تم الحصول علیھا لدى التالمیذ المتمدرسین في فق مع ال تتسنة)11–10(

مع الملمح الكالسیكي كما أنھا ال تتفق أیضا،النظام العام التي تحصلت على ملمح كالسیكي

حیث أفضل األداءات تكون في نھایة الفترة الصباحیة و نھایة الفترة المعروف بھ عالمیا

في بدایة الفترة الصباحیة و بدایة الفترة المسائیة.المسائیة، بینما أقل األداءات تسجل 

،) أن أفضل األداءات تسجل في فترتین02من خالل المنحنى رقم (یظھربالفعل 

بدایة الفترة ) أما الفترة الثانیة تكون في سا11(الفترة الصباحیةنھایةاألولى تسجل في 

)د45سا و 8(ةالفترة الصباحیایةبد. بینما أقل األداءات تكون في د)30سا و 13(المسائیة

.سا)16(و في نھایة الفترة المسائیة

حیث أنھا ال في األداءات إال أنھا غیر ملحوظة بشكل كبیرطفیفةو لكن رغم وجود تغیرات

، فھي نوعا ما مستقرة في الفترة الصباحیة و الفترة المسائیةتتغیر فعال خالل ساعات الیوم 

فعالفي النظام الخاص ال تتغیرأداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسینلذا یمكن القول أن 

.  مستقرة خالل الیومو تبقى

Testu, 1994في المجال المدرسي و منھا (الكرونونفسیة التي أنجزتمعظم األعمال  ;

Feunteun & Delvolvé, 1996, 1999نت حول األداءات خالل الیوم ) و التي كا

یشھد بعد الظھر منھأن بین دخول القسم صباحا و الخروجھذه النتائج بینت ،سيمدرال

حسب الملمح التالي: األداءات ترتفع في بدایة الفترة الصباحیة ثم تنخفض في اتطوراالنتباه 

بینما من جدید خالل فترة بعد الزوال و الذي سمي بالملمح الكالسیكيلترتفعاستراحة الغذاء 

و لقد بین التحلیل اإلحصائي أن التغیرات الیومیة .حظ في ھذه النتائج معاكسة لھالملمح المال

رغم وجود إحصائیاالمالحظة بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام الخاص غیر دالة 

=α0,05)(F(3)خالل مختلف ساعات الیومطفیفةتغیرات 0.65; P˂.58NS .
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ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي الیومیةالتغیرات مقارنة.3

:و الخاصالمتمدرسین حسب النظام العام

لتالمیذ النظام العام و الخاصیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة التغیرات ال): 43جدول رقم (

ساعات التمریر
نوع النظام

سا16د30سا و 13سا11د45سا و 8

25.0725.5923.9025.11النظام العام

21.6722.3322.6522.42الخاصالنظام 

متوسط مجموع متوسط درجات 

الخام 

46.7447.9246.5547.53

التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه بین التالمیذ بین ) 43یقارن الجدول رقم (

الخاص. فتشھد أداءات المتمدرسین حسب النظام العام و التالمیذ المتمدرسین حسب النظام 

م ساعات الیولتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام تغیرا خالل مختلف االنتباه بالنسبة ل

الكرونونفسیة مع نتائج دراسات میدان الملمح المالحظ في النظام العامیتطابقحیث 

خمسة یفا على الساعة الثامنة و انخفاضا طفأداءات االنتباهتعرفف،الكرونوبیولوجیةو

لتصل إلى ) ثم ترتفع على الساعة الحادیة عشرة 25.07(ـأربعون دقیقة بمتوسط یقدر بو

فض من جدید على الساعة الواحدة ). بینما تنخ25.59(ـأقصى ارتفاع بمتوسط یقدر ب

على الساعة الرابعة بعد من جدیدلتعرف ارتفاعا) 23.90(ـثالثون دقیقة بمتوسط یقدر بو

).25.11یقدر ب  (الزوال بمتوسط 

أما فیما یخص أداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص فقد 

انت منخفضة على الساعة الثامنة حیث كمختلف ساعات الیومشھدت كذلك تغیرا خالل 

) لترتفع على الساعة الحادیة عشرة بمتوسط 21.67(ـخمسة عشرة دقیقة بمتوسط یقدر بو

االرتفاع قلیال على الواحدة و ثالثون دقیقة زواال بمتوسط في ثم تستمر ،)22.33(ـیقدر ب
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تشھد انخفاضا طفیفا على الساعة الرابعة بعد الزوال بمتوسط یقدرل) 22.65(ـیقدر ب

).22.42(ـب

مقارنة مع الملمح الیومي ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام 

العام فإن الملمح الیومي ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص ال 

فمعظم الدراسات بینت ،یشبھ الملمح الكالسیكي الذي حددتھ الدراسات السابقة في ھذا المجال

عرف بالفعل أن أداءات االنتباه تشھد انخفاضا في بدایة الفترة الصباحیة و ترتفع تدریجیا لت

أقصى ارتفاع في نھایة الفترة الصباحیة ثم تنخفض من جدید في بدایة الفترة المسائیة لتشھد 

أقصى ارتفاع في نھایة الفترة المسائیة.

لتالمیذ النظام العام و الخاص.یومیة ألداءات االنتباه بالنسبة مقارنة التغیرات ال): 03منحنى رقم (
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) بوضوح مدى انعكاس ملمحي أداءات االنتباه بالنسبة 03یبین المنحى البیاني رقم (

الخاص. یمكن مالحظة المتمدرسین حسب النظام للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و 

الذي یوضح ملمحین مختلفین عن بعضھما البعض ىنذلك بشكل واضح من خالل المنح

الحظ أن أداءات االنتباه في الفترة یحیث بالنسبة لفترات معینة خالل الیوم الدراسي

الصباحیة تكون منخفضة سواء بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام 

النظام الخاص. ثم تشھد أداءات االنتباه ارتفاعا في نھایة الفترة المتمدرسین حسب أو 

الخاص. أما في الفترة المسائیة الصباحیة بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام و 

أن أداءات یبین ھذا المنحنى حیث رءات االنتباه یختلف من نظام آلخأداتغیر الحظ أنی

االنتباه تكون منخفضة في بدایة الفترة المسائیة بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام 

في نھایة الفترة أماالخاص. مرتفعة بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام بینما تكون

كانتبین تالمیذ النظام العام و الخاص حیث ه الفروق الحظ أیضا استمرار ھذیفالمسائیة

منخفضة بالنسبة ھيبینما أداءات االنتباه مرتفعة بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام 

للتالمیذ المتمدرسین في النظام الخاص.

المالحظة بین التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه بالنسبة یظھر من خالل الفروق

للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و أداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب 

فق مع الملمح الكالسیكي المقدم من طرف الدراسات أن الملمح األخیر ال یت،الخاصالنظام

میذ بینما ملمح التغیرات الیومیة ألداءات االنتباه للتالو الكرونونفسیة. الكرنوبیولوجیة

الملمح الكالسیكي.نفس فق مع یتالمتمدرسین حسب النظام العام

كما تبین من خالل التحلیل اإلحصائي أن الفروق المالحظة بین ملمح أداءات االنتباه للتالمیذ 

للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام المتمدرسین حسب النظام العام و ملمح أداءات االنتباه 

(عند مستوى الداللةالخاص ذات داللة إحصائیة α0,05(F(7)= 3.26 ; P˂.00 S.
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. التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین 4

:حسب النظام العام

السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین حسب النظام العامالتغیرات األسبوعیة لتالمیذ ): 44جدول رقم (

میذ ) ملمح التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتال44الجدول رقم (یوضح

الحظ أن أداءات االنتباه تكون منخفضة قلیال في الیوم یحیث مالمتمدرسین حسب النظام العا

ثم ترتفع في الیوم التالي حیث ) 22.95(ـ(األحد) بمستوى یقدر باألول لألسبوع المدرسي 

و ھذا یتطابق مع الدراسات السابقة )24.89(ـبمستوى یقدر بتصل أقصاھا یوم االثنین

ھو الیوم الذي یشھد بعد عطلة آخر األسبوعحیث بینت أن الیوم األول من األسبوع المدرسي

. داءات و ترتفع في الیوم الثانيأقل األ

ـیوم األربعاء بمستوى یقدر بأداءأقصىیستمر ھذا التزاید حیث تسجل أداءات االنتباه 

التالمیذ دخلوا في جو ،من األسبوع المدرسيبعد مرور یومینو ھذا یدل أن )26.18(

ثم تنخفض في نھایة األسبوع (الخمیس) بمستوى ،بشكل أفضلالدراسة و استطاعوا التكیف

التالمیذ لكن لیس بشكل كبیر حیث و ھذا یدل على أن التعب أثر على ،)25.74(ـیقدر ب

المسجل یوم الخمیس مقارنة بیوم األربعاء لم ینخفض كثیرا.الحظ أن حسب مستوى االنتباه ی

الخمیس األربعاء اإلثنین األحد التمریرأیام

25.74 26.18 24.89 22.95 متوسط  مجموع متوسط 
درجات الخام
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لتالمیذ النظام العامبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة التغیرات األس): 04منحنى رقم (

بالنسبة للتالمیذ یرات األسبوعیة ألداءات االنتباه ) ملمح التغ04یبین المنحنى رقم (

یظھر من خالل المنحنى انخفاض األداءات في بدایة المتمدرسین حسب النظام العام. و 

األسبوع (األحد) و ھذا راجع لألثر السلبي لعطلة نھایة األسبوع على أداءات التالمیذ حیث 

وھذا ما یف بسرعة مع الحالة المدرسیةبعد راحة دامت یومین من الصعب على التالمیذ التك

أن األداءات ترتفع أیام االثنین و األربعاء ن یتبیم الدراسات السابقة. و لكن أشارت إلیھ معظ

التكیف یوم االثنین و ھذا التكیف كان واضحا یوم األربعاء أین بو ھذا یدل أن التالمیذ بدءوا 

و ھذا راجع إلى التأثیر االنتباه مقارنة باألیام األخرىالحظ أكبر مستوى مسجل في أداءاتی

. بینما تنخفض األداءات بشكل طفیف في نھایة الثالثاءاالیجابي الستراحة نصف یوم 

األسبوع و ھذا راجع لمدى تعب التالمیذ في نھایة األسبوع حیث قدموا جھدا كبیرا خالل 

الذي ینعكس على أداءات االنتباه، و ھذا األسبوع و ھذا األخیر یترجم عن طریق التعب 
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الیوم الذي یسجل فیھ أقل األسبوع ھو آخریتطابق مع الدراسات السابقة التي بینت أن 

األداءات.

یمكن تفسیر ھذه التغیرات بظاھرة عدم التزامن و لذلك تكون أداءات التالمیذ 

الكرنوبیولوجیةمنخفضة أیام األحد و الخمیس. فقد أشارت معظم دراسات الكرونونفسیة و 

و كذلك األثر وتیرة المحیط (التوقیت المدرسي)و الخاصة بالطفل إلى التوفیق بین الوتیرة

السلبي لعطلة نھایة األسبوع الذي أدى إلى انخفاض أداءات التالمیذ في بدایة و نھایة 

، فكون التالمیذ أخذوا راحة لمدة یومین كاملین فمن الصعب علیھم العودة األسبوع المدرسي

ھذه ما بینتھ نتائج وقتا للتكیف و ھذایأخذونمباشرة للدراسة و للضغوطات المدرسیة لذا 

للمعطیات تبین أن ھذه التغیرات األسبوعیة المالحظة في . و بعد التحلیل اإلحصائي الدراسة

عند مستوى الداللةأداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام دالة إحصائیا

) α0,05(F(3)= 11,33 ;P˂.00 S

التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین .5

حسب النظام الخاص:

التغیرات األسبوعیة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین حسب النظام الخاص): 45جدول رقم (

الخمیس األربعاء االثنین األحد التمریرأیام 

24.72 23.62 21.51 19.20 متوسط  مجموع متوسط 
درجات الخام
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) ملمح التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ 45یوضح الجدول رقم (

الحظ أن أداءات االنتباه تكون منخفضة في بدایة یحیث المتمدرسین حسب النظام الخاص

یتطابق مع الدراسات السابقة و ھذا،)19.20(األحد) بمستوى یقدر بـ (األسبوع المدرسي

ثم ترتفع یوم ،التي أشارت إلى أن أداءات االنتباه تكون منخفضة في بدایة األسبوع المدرسي

(األربعاء) بمستوى ) و یستمر ھذا التزاید في الیوم الثالث21.51االثنین بمستوى یقدر بـ (

حتى في آخر كیف یستمرالتو ھذا،) و ھذا یدل على مدى تكیف التالمیذ23.62یقدر بـ (

الحظ استمرار ارتفاع أداءات االنتباه یوم الخمیس بمستوى یقدریاألسبوع المدرسي حیث 

یوم الخمیس یعتبر) وھذا یدل على أن التعب لم یؤثر على أداءات التالمیذ حیث24.72بـ (

مقارنة باألیام األخرى. قصى أداءالیوم الذي یسجل أ

لتالمیذ النظام الخاصبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة التغیرات األس): 05منحنى رقم (
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) ملمح التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ 05یبین المنحنى رقم (

المتمدرسین حسب النظام الخاص. و یظھر من خالل المنحنى انخفاض األداءات في بدایة 

لألثر السلبي لعطلة نھایة األسبوع على أداءات التالمیذ حیث لم األسبوع (األحد) و ھذا راجع 

بعد راحة دامت یستطیعوا التكیف مع الحالة المدرسیة في الیوم األول من األسبوع المدرسي

و ھذا یدل على الحظ ارتفاع أداءات االنتباه في الیوم الثاني (االثنین)یثم یومین كاملین

لم حیث ھذا االرتفاع یوم األربعاء و یستمر ،حالة المدرسیةمحاولة التالمیذ التكیف مع ال

. ھذا التزاید یستمر في نھایة على أداءات التالمیذانقطاع نصف یوم الثالثاء یؤثر سلبا 

.الحظ أن التعب لم یؤثر على أداءات التالمیذیاألسبوع المدرسي یوم الخمیس حیث 

أن تفسر بظاھرة ھذه الفروق المالحظة من خالل ھذه النتائج المتحصل علیھا یمكن

عدم تزامن بین التوقیت المدرسي و الوتیرة الخاصة بالطفل و األثر السلبي النقطاع عطلة 

و بعد .نھایة األسبوع على أداءات التالمیذ و ھذا ما أشارت إلیھ معظم الدراسات السابقة

ءات التحلیل اإلحصائي للنتائج المتحصل علیھا تبین أن ھذه التغیرات المالحظة في أدا

α0,05)(F(3)=31.44عند مستوى الداللةاالنتباه دالة إحصائیا ; P˂.00 S.

ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائياألسبوعیة. مقارنة التغیرات 6

المتمدرسین حسب النظام العام و الخاص:

تالمیذ النظام العام و الخاصبالنسبة لوعیة ألداءات االنتباه التغیرات األسب): 46جدول رقم (

أیام التمریر

نوع النظام

الخمیساألربعاءاالثنیناألحد

22.9524.8926.1825.74النظام العام

19.2021.5123.6224.72النظام الخاص

متوسط مجموع متوسط 

درجات الخام 

42.1546.449.850.49
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) بین التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ 46یقارن الجدول رقم (

المتمدرسین حسب النظام العام و التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص. و نالحظ من 

خالل ھذا الجدول أنھ ال توجد فروق كبیرة بین تالمیذ النظام العام و تالمیذ النظام الخاص 

تشھد أداءات االنتباه انخفاضا في الیوم األول من من حیث مستوى أداءات االنتباه حیث 

بالنسبة لتالمیذ النظام العام )22.95یقدر بـ (بمتوسطاألسبوع المدرسي المتمثل في األحد 

) لتالمیذ النظام الخاص. 19.20بمتوسط یقدر بـ (و

مع و یتبین من خالل ھذه النتائج أن التالمیذ المتمدرسین في كال النظامین قد تكیفوا

الحالة المدرسیة و ذلك ینعكس من خالل ارتفاع أداءات االنتباه لدیھم في الیوم الثاني من 

) بالنسبة لتالمیذ النظام العام و بمتوسط یقدر24.89األسبوع المدرسي بمتوسط یقدر بـ (

بالنسبة لتالمیذ النظام الخاص. ھذا التكیف مع الحالة المدرسیة یستمر حیث ) 21.51بـ (

نالحظ ارتفاع أكثر ألداءات االنتباه للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام و التالمیذ 

) لتالمیذ النظام العام26.18المتمدرسین في النظام الخاص یوم األربعاء بمتوسط یقدر بـ (

أن في نھایة األسبوع یتبین) لتالمیذ النظام الخاص. بینما 23.62و بمتوسط یقدر بـ (

حیث مدرسین حسب النظام العام و الخاصوجود فروق في أداءات التالمیذ المتالمدرسي 

) أن أداءات االنتباه 48یتبین من خالل النتائج المتحصل علیھا و التي یوضحھا الجدول رقم (

) بینما 25.72تنخفض قلیال بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام بمستوى یقدر بـ (

).24.72یذ المتمدرسین حسب النظام الخاص بمستوى یقدر بـ (ترتفع لدى التالم

األیام األولى منأداءات االنتباه خاللملمح) أن46یتضح من خالل الجدول رقم (

ختلف كثیرا حیث الفرق الوحید ینظام العام و الخاص ال اللدى تالمیذ المدرسياألسبوع

ترتفع أداءات االنتباه لدى تالمیذ النظام العام بینما نأییكمن في نھایة األسبوع المدرسي

یالحظ من خالل جداول التوقیت (أنظر الملحق تنخفض لدى تالمیذ النظام الخاص. بالفعل 

نفس نطبقایجد اختالفات كبیرة بین كال النظامین حیث كالھما و) أنھ ال ت07و 06رقم 

خاصة في الفترة المسائیة صغیرة مع وجود اختالفاتساعة الدخول و الخروج المدرسي
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ة للقیام أكثر من ساعة في نھایة الفترة المسائیھناك مدارس تخصص حیث في النظام الخاص 

و یقترحون تقریبا نفس النشاطات للتالمیذمثالبنشاطات غیر النشاطات العلمیة كاللعب

اإلنجلیزیة و اإلعالم مثلمع وجود مواد إضافیة في النظام الخاصالمدرسيخالل األسبوع

، إضافة لذلك فبعض المواد التي تدرس في النظام العام باللغة العربیة كالریاضیات اآللي

نجدھا تدرس في النظام الخاص بكلى اللغتین حیث في ھذا النظام نجد برنامجین واحد 

.بالفرنسیة و اآلخر بالعربیة 

لتالمیذ النظام العام و الخاص.بوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة مقارنة التغیرات األس): 06منحنى رقم (

غیرات األسبوعیة ألداءات انتباه ) الفروق بین ملمحي الت06یبین المنحنى رقم (

یتضح التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص. 
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المتكون من أربعة حسب التوقیت المدرسي األسبوعي من خالل النتائج المتحصل علیھا أنھ

التالمیذفإن ) ، الخمیساألحد، االثنین، الثالثاء نصف یوم، األربعاء(أیام و نصف 

أقل یوم األربعاء و الخمیس و یسجلون أفضل األداءات في كال النظامینالمتمدرسین 

. األداءات أیام األحد و االثنین

من خالل النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة أن ھذه األخیرة تتفق مع ما جاءت یظھرو 

حیث تبین من خالل المنحنى الكرونونفسیةوالكرونوبیولوجیةفي میدان بھ الدراسات السابقة 

) أن أداءات االنتباه تكون منخفضة في الیوم األول من األسبوع المدرسي الجزائري 06رقم (

و ذلك یرجع إلى األثر السلبي لعطلة نھایة األسبوع على أداءات االنتباه بالنسبة أي یوم األحد

للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام و الخاص. ثم تشھد أداءات االنتباه ارتفاعا في الیوم 

الثاني من األسبوع المدرسي أي یوم االثنین، ھذا االرتفاع یستمر في الیوم الرابع من

و الخاص. العامبالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام سي أي یوم األربعاءاألسبوع المدر

و نالحظ أن ھذه الفروق المالحظة بین أداءات التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام

=α0,05).(F(7)داللةعند مستوى حصائیاو النظام الخاص دالة إ 9,92 ; P˂.00 S

:الخاصة باالنتباهالنتائجتحلیل و تفسیر 

المدرسي على التغیرات الیومیة تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر التوقیت

ابتدائي حسب نوع النظام العام بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة األسبوعیة ألداءات االنتباه و

الخاص. أو

) حول أداءات االنتباه لدى تالمیذ السنة 2008(معروف، الدراسة التي قامت بھالقد بینت

ن التغیرات الیومیة أ،تالمیذ نظام الدوام الواحد ونظام الدوامینبین السادسة ابتدائي بمقارنة 

ألداءات االنتباه تختلف من نمط تنظیم آلخر. وتظھر النتائج المتحصل علیھا أن أداءات 

مین تتغیر حسب النمط الكالسیكي المعترف بھ عالمیا التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوا
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(أورد في بالمقارنة مع أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد

.)2008معروف، 

& Fotinos)1996(كما أوضح Testu ،نمط كالسیكي لتغیرات وجودفي نفس المنوال

) سنة و ھي على النحو التالي: خالل 11- 10البالغین من العمر (أداءات االنتباه لدى التالمیذ 

سي  مستوى االنتباه و األداءات السیكوتقنیة تشھد أقل األداءات في الساعة األولى درمالیوم ال

ھایة الفترة الصباحیة للیوم سا) ثم ترتفع في ن9–سا 8ما بین ( على الساعة سي درمللیوم ال

سا) لتنخفض بعد الغذاء ثم 12–سا 11بین ( لى الساعة ما عسي حیث تصل أقصاھا مدرال

ترتفع من جدید حسب السن خالل الفترة المسائیة.

التي Laudeو Hellbruggeإلى أعمال كال من بدوره Sandler) 1997(أیضا أشارو قد

أیضا الملمحقد تحصلوا على نفس لتغیرات االنتباه لدى التلمیذ، وبینت نفس النتائج بالنسبة 

في اختبارات أخرى كاختبارات الحساب. 

نفس تغیرات الیومیة ألداءات االنتباهحول المعظم الدراسات التي أنجزت برزتأ

منحنى التواترات وضع الذي یعتبر أول باحث و ) Gates, 1916الملمح الذي وضعھ (

حیث برھن أن األداء المدرسيطبیق اختبارات في المجال الیومیة لألداءات الفكریة و ذلك بت

یبلغ في بعض االختبارات أقصاه على الساعة الحادیة عشرة صباحا، وإلى أدناه في المساء 

. )2008(أورد في معروف، لیرتفع في آخر المساء

تبین من خالل النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة أن أداءات االنتباه لدى التالمیذ 

م العام تتغیر حسب النمط الكالسیكي المشار إلیھ من قبل الدراسات المتمدرسین حسب النظا

الكرونونفسیة المدرسیة: انخفاض أداءات االنتباه في بدایة الفترة الصباحیة ثم ترتفع لتصل 

أقصاھا في نھایة الفترة الصباحیة، بینما تنخفض األداءات في بدایة الفترة المسائیة لترتفع من 

=α0,05)(F(3)المسائیةجدید في نھایة الفترة 02.88 ; P˂.00 S.

مدرسین حسب النظام الخاص ال لدى التالمیذ المتعلیھ المتحصل الملمح الیوميإال أن

الدراسات الكرونونفسیة النمط الكالسیكي المعترف بھ و المذكور في معظممعق فتت
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ما في الفترة الصباحیة ھو نفسھاءات االنتباه الملمح الذي تشھده أدنالحظ أیحیث المدرسیة

الحظ العكس یبینما .لوحظ في أداءات التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام في نفس الفترة

عند التالمیذ ، بالفعل حیث تشھد أداءات االنتباه في بدایة الفترة المسائیةفي الفترة المسائیة

في نھایة الفترة المسائیةارتفاعا ملحوظ ثم تنخفض المتمدرسین حسب النظام الخاص

(F(3)=0.65;P˂.58NS α0,05).

، دوقة، خلفان، Testuو في نفس السیاق بینت الدراسة التي قام بھا كل من (معروف، 

لدراسة )PNR(مشروع بحث من نوع البرنامج الوطني للبحث) في إطار 2013تمجیات، 

العمریة أن أداءات االنتباه تنخفض الوتیرة المدرسیة في الجزائر لدى تالمیذ من نفس الفئة 

في بدایة الفترة الصباحیة ثم ترتفع في نھایة الفترة الصباحیة إلى غایة بدایة الفترة المسائیة 

. و ھذا الملمح یتفق )2013(أورد في: معروف و آخرون، لتنخفض من جدید في نھایة الفترة المسائیة

المیذ النظام الخاص.مع الذي تم الحصول علیھ في ھذه الدراسة لدى ت

أن تبینبین التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و الخاص، لمقارنة أما من خالل ا

ظھر من خالل النتائج المتحصل یاالنتباه تختلف من نظام آلخر. و التغیرات الیومیة ألداءات 

المتحصل علیھا في فق مع النتائج المتمدرسین حسب النظام العام تتعلیھا أن أداءات التالمیذ 

الذيالسیكي المعترف بھ عالمیا والدراسات السابقة حیث تتغیر أداءاتھم حسب النمط الك

االنتباه لدى التالمیذ أداءات) بالمقارنة مع Gates, 1916وضعھ ألول مرة الباحث (

مط الكالسیكي لتغیرات نفق مع الالنظام الخاص التي بدورھا ال تتالمتمدرسین حسب 

=α0,05(F(7)(ت الفكریة للتلمیذاألداءا 3.26 ; P˂.00 S.

و ذلك من خالل المقارنة یمكن القول أن النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسةبصفة عامة 

) في 2008تتفق مع ما توصلت إلیھ الباحثة (معروف، ین النظام العام و النظام الخاص،ب

الذي تنظیم الوقت المدرسينمط ملمح أداءات االنتباه حسب دراستھا والتي بینت اختالف

، و ھذا ما بینتھ بدورھا ھذه الدراسة لدى تالمیذ النظام العام الجزائریینیتمدرس فیھ التالمیذ

.حیث أن ملمح األداءات المتحصل علیھ في كال النظامین مختلفینو الخاص
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أشارت بما،الیومساعات خالل و اختالفھا من نظام آلخرھذه التغیراتتفسیریمكن 

ھذا ما منخفضة في بدایة الیوم الدراسي وتكون دائما األداءاتأن و ذلكنتائج ھذه الدراسة 

ةالكرونونفسیة المدرسیمیدان أیضا معظم الدراسات التي أنجزت في توصلت إلیھ

متعبا في الصباح و ھذا ال یرجع فقط إلى المدرسةالتلمیذ یصلف.أیضاوالدراسات الجزائریة

الذي ھو على أیضا إلى الدخول المدرسي المبكربللة آخر األسبوع إلى التأثیر السلبي لعط

مما یصعب مما یجبرھم على االستیقاظ باكرا و عدم النوم المدة الكافیةالساعة الثامنة صباحا

فعال یأخذون وقتا للتكیف ولذلكو وم المدرسيعلیھم التكیف بسرعة في الساعة األولى للی

تكون منخفضة في بدایة الفترة الصباحیةاألداءات في معظم األحیانأن یالحظ حیثھذا ما 

.ترتفع في نھایة الفترة الصباحیةل

بالنسبة مرتفعةتبقى لتالمیذ النظام العام و تنخفض بالنسبة األداءاتأما في الفترة المسائیة 

معظم تالمیذ النظام العام في ھذه الدراسة ال أن ب. ھذا یمكن أن یفسرظام الخاصلتالمیذ الن

إلى مدرسة أخرى من یملكون مطعم في مدارسھم لذا على المسؤولین أخذھم بواسطة حافلة

،آخرون یذھبون حتى منزلھمومما یسبب التعب للتالمیذذلك یأخذ وقتا أجل الغذاء و

الوقت للراحة قلیال حیث ال یتبقى إال لذلك ال یجدونمدرستھم وقتا للرجوع إلىیأخذونو

الواحدة زواال مع العلم أن التالمیذ الدراسة و التي ھي على الساعةالستئنافبعض الدقائق 

-postوا براحة الغذاء (ھم دائما في حالة تعب و لم یستمتع prandiale(فترة رالتي تعتب

فذلك یتطلب وقتا بسرعةلذا من الصعب علیھم استعادة نشاطھممھمة حسب معظم الباحثین

.اءاتھم في نھایة الفترة المسائیةمن خالل ارتفاع أدالحظیو فعال ھذا ما 

بینما بالنسبة لتالمیذ النظام الخاص فكلھم یملكون مطعما في مدارسھم لذا عند نھایة 

اللعب لذا یتكیفون جیدا و ذلك ینعكس من خالل ارتفاع وقتا للراحة والغذاء فھم یأخذون 

حیث أنعلیھم في نھایة الفترة المسائیةأداءاتھم في بدایة الفترة المسائیة لكن التعب یظھر

ما بین الساعة الحادیة عشرة والواحدة یبرمجإضافة إلى وقت االستراحة الذي البعض منھم 

اتفترتنظم في جدولھا المدرسيالتي من النظام الخاصمدارس الھناك بعض زواال، 

في نھایة في آخر الیوم المدرسي وذلك ما یسبب لمعظمھم بالتعبواالستراحةلعبلخاصة 
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و ما یمكن أیضا أن یفسر انخفاض األداءات ،و بالتالي ینعكس على أداءاتھمالیوم المدرسي

لقیام بنشاطات ھو أخذ الوقت الكافي لفي نھایة الفترة المسائیةلدى تالمیذ النظام الخاص

مما الفترة المسائیةفي فترتین مختلفتین خالل غالبا الذي یخصص ترفیھیة مثل الریاضة و

.علما أن بعد االستراحة علیھم استئناف الدراسة مرة أخرىیجعلھم یتعبون 

توزیع المواد جداول التوقیت غیر مكیفة من حیث كیفیة تنظیمإضافة لذلك فكیفیة 

ت التالمیذ في كال ھذه التغیرات في أداءاتفسیرمن خاللھأیضایمكنو الذي الدراسیة

أنھ تبرمج بعض المواد التي حیث و من خالل ما یبینھ التوقیت المدرسي المطبق النظامین 

الفترة الصباحیة أي الفترة التي تعرف في تتطلب جھدا فكریا مثل مادة الریاضیات في بدایة

مع العلم أن معظم الدراسات الكرونونفسیة المدرسیة بأنھا الفترة التي تشھد أقل األداءات 

توقیت مبكر جدایعتبرالذي وھو الساعة الثامنة صباحاھذه المدارس في الدخول المدرسي 

.في تلك الفترةفي بذل جھد فكريالذین یجدون صعوبةیؤثر سلبا على التالمیذحیث 

غیرھم إلى عامل طبیعة المھمة المقترحة للتلمیذ وTestuوقد أشار الباحثون من قبل أمثال  

ھذا ما یؤكد مرة أخرى عدم توافق التوقیت ،التي تؤثر على التغیرات الیومیة للتلمیذ

مقارنة بالتلمیذ العامالمتمدرس خاصة في النظام المدرسي مع الوتیرة الخاصة بالتلمیذ

.المتمدرس في النظام الخاص

عدة دراسات أخرى من ھذا النوع عدم توافق ملمح األداءات خالل ساعات الیوم  مع بینت 

) التي أنجزت 2011الدراسات السابقة مثل دراسة كل من (معروف، خلفان، دوقة، تمجیات، 

اإلجراءات الجدیدة الخاصة باستعمال تأثیر في إطار المعھد الوطني للبحث في التربیة حول 

یشھد انخفاض حیث المدرسیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةاألداءاتالوقت المدرسي على 

األداء على الساعة الثامنة ثم ارتفاع على الساعة الحادیة عشر ویبقى في االرتفاع في المساء 

.)2011تمجیات، (أورد في: معروف، خلفان، دوقة،غایة الساعة الرابعةإلي

إلى )Testu, 1994قد أشار (فأما فیما یتعلق بالتغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه

وجود وتیرة أسبوعیة عندما یكون األسبوع المدرسي یتضمن أربعة أیام و نصف فإن ظاھرة 

عدم التزامن ال تظھر إال یوم االثنین لبعض األطفال بعد عطلة یوم و نصف المتمثلة في 
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األسبوع. و في مثل ھذا النوع من التوقیت المدرسي فإن التالمیذ یسجلون آخرعطلة نھایة 

أفضل أداءاتھم الخمیس و الجمعة صباحا و أدناه یوم االثنین و بدرجة أقل یوم السبت صباحا 

، بینما في أسبوع أربعة أیام فإن أي نصف یوم قبل عطلة نھایة األسبوع أو یوم الجمعة مساءا

الجمعة مساءا و الثالثاء صباحایومي و انخفاض األداءات تظھر أكثر التعب
& Fotinos(أورد في  Testu, 1996.(

في دراستھا حول أداءات االنتباه من )2008و في نفس السیاق بینت الباحثة (معروف، 

إلىالنتائج مختلفة من نمط أن خالل مقارنتھا بین تالمیذ نظام الدوام الواحد و نظام الدوامین 

المدرسي سواء األسبوعمن األوللك یسجل التالمیذ أدنى أداء یوم السبت الیوم ذآخر رغم 

لدى األداءاتھذهكانوا یتمدرسون حسب نظام الدوام الواحد أم نظام الدوامین.وتشھد 

األسبوعني من وھو الیوم الثااألحدالتالمیذ المتمدرسین حسب نظام الدوامین ارتفاعا یوم 

المدرسي  بالنسبة للتالمیذ األسبوعالمدرسي بینما ترتفع األداءات یوم الثالثاء رابع یوم من 

.المتمدرسین حسب نظام الدوام الواحد

أما فیما یخص النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة أین تم التعرض للتغیرات 

تمدرسین حسب النظام العامن المالجزائرییاألسبوعیة ألداء االنتباه بالنسبة للتالمیذ

أربعة أیام و نصف المدرسي المتكون منسبوعاألحسب المتمدرسین حسب النظام الخاصو

(أیام األحد، االثنین، الثالثاء صباحا، األربعاء و الخمیس). 

حسب أن أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین النتائج المتحصل علیھاتبین من خالل 

لدى التالمیذ المتمدرسین حسب النظام حیث تسجل تتغیر خالل أیام األسبوع عامالنظام ال

و ذلك یعود إلى الجزائريو ھو الیوم األول من األسبوع المدرسيم انخفاضا یوم األحدالعا

التكیف مع الوضعفي التالمیذ صعوبة التأثیر السلبي لعطلة نھایة األسبوع حیث یجد

د راحة یومین كاملین و ھذا ما أثبتتھ معظم الدراسات األكادیمیة أیضا التي المدرسي بع

ارتفاعا یوم االثنین و ھذا یدل على بدایة نفس األداءات ثم تشھد أنجزت في ھذا اإلطار. 

، ھذا التكیف یستمر یوم األربعاء حیث تشھد أداءات تكیف  التالمیذ مع الوضع المدرسي
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یوم الثالثاء مساءا التالمیذھذا راجع إلى الراحة التي یستفید منھامستمرا واالنتباه ارتفاعا

معظمھم نصف یوم. یدرس حیث 

ذلك أي یوم الخمیس واألسبوع المدرسيآخرالحظ انخفاض طفیف لألداءات في یبینما 

مدى تعب التالمیذ في نھایة األسبوع بعد أن قدموا طاقة كبیرة خالل األسبوع یترجم 

=F(3))(درسيالم 11,33 ;P˂.00 S α0,05، ھذه النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة

) أین كان االنتباه منخفض الیوم األول 2013في دراسة (معروف و آخرون، معتتفق

لألسبوع المدرسي ثم یرتفع یوم االثنین و یستمر ھذا االرتفاع یوم األربعاء لینخفض یوم 

الخمیس. 

فھي تتغیر لتغیرات أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاصأما بالنسبة 

لیوم األول من األسبوع المدرسي أیضا خالل أیام األسبوع حیث تشھد انخفاضا یوم األحد ا

، ثم ترتفع ھذه األداءات في باقي األسبوعآخرذلك یعود إلى التأثیر السلبي النقطاع عطلة و

أیام االثنین و األربعاء و الخمیس و ھذا یدل على مدى تكیف التالمیذ مع أیام األسبوع أي

α0,05)(F(3)=31.44الحالة المدرسیة ; P˂.00 S.

عند المقارنة بین التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب و

الخاص تبین من خالل النتائج المتحصل و التالمیذ المتمدرسین حسب النظام النظام العام 

مختلفة من نظام آلخر، لكن نالحظ أن أقل األداءات تسجل في الیوم األول من األسبوع علیھا

ثم تشھد ارتفاعا لدى التالمیذ المتمدرسین حسب المدرسي في كال النظامین أي یوم األحد، 

الحظ أن یاألربعاء، بینما وحسب النظام الخاص أیام االثنینلمتمدرسین االنظام العام و

میس لدى التالمیذ انخفاضا في نھایة األسبوع المدرسي أي یوم الخأداءات االنتباه تشھد

النظام العام بینما ترتفع ھذه األداءات لدى التالمیذ المتمدرسین حسب المتمدرسین حسب

=α0,05)(F(7)النظام الخاص في نھایة األسبوع المدرسي 9,92 ; P˂.00 S .

أن التوقیت بمقارنة التوقیت بأربعة أیام مع توقیت أربعة أیام و نصفTestu)2015(لقد أشار 

التواترات الیومیة للنشاط النفسي و الفیزیولوجي و الجسمي للتلمیذ بل فقطال یحترماألول 

أیضا یسبب التعب و اإلجھاد و حتى عدم التكیف مع الحالة المدرسیة لبعض التالمیذ. ھذا 
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األسبوع مع التكیف مع الحالة المدرسیة. آخرالنوع من التنظیم یمدد التأثیرات السلبیة لعطلة 

األسبوع تؤثر خاصة على یوم آخرأربعة أیام و نصف فإن عطلة التوقیت مع في بینما 

ظاھرة عدم تزامن التواترات عن و ھذا ینعكس ،السبت صباحایوماالثنین و أیضا

عدم تزامن مصدر التعب و یعتبر ،البیولوجیة و النفسیة المالحظة عادة في األیام األخرى

الجمعة بعد الظھر یومي ه السلوكات خاصة ھذو تالحظاألداءات السیئة و عدم االكتراثو

الثالثاء صباحا في أسبوع أربعة أیام.و

كل ذلك یدل على أن نمط التوقیت األسبوعي المطبق لھ تأثیر على أداءات التالمیذ خالل 

التي بینت ) في دراستھا 2008و ھذا یتفق مع ما توصلت إلیھ الباحثة (معروف، األسبوع.

وجود اختالف في ملمح األداءات خالل أیام األسبوع المدرسي حسب نمط التوقیت المدرسي 

الذي یتمدرس فیھ التلمیذ الجزائري. 

سواء في النظام العام بصفة عامةما یمكن أن یفسر ھذه التغیرات األسبوعیة

ري الذي ال یعطي فرصة كیفیة تنظیم األسبوع المدرسي الجزائمن جھة أو الخاص ھو 

للتلمیذ الترفیھ عن نفسھ خالل الیوم حیث كثافة البرامج الدراسیة خالل أسبوع كامل و كونھ 

حیث یبدأ ال یرتاح حتى في المنزل یجعلھ متعبا خالل األسبوع مما یؤثر سلبا على أداءاتھ

خمسة عشرة دقیقة اعة الرابعة و سي على الساعة الثامنة صباحا إلى غایة السدرمالیومھ

أحیانا حتى الساعة الخامسة مساءا للبعض و ھناك من یبرمج أیام الثالثاء الذي یعتبر نصف و

دراسة في المساء و بالتالي ذلك ال یترك لھم مجال للراحة حیث فور ،یوم دراسة فقط

و ھذا یدل ،المدرسیةواجباتھمنجزونیوصولھم للبیت یرتاحون بعض الدقائق لیذھبوا و 

و لقد أشار على أن التالمیذ یعملون حتى في المنزل و حتى أحیانا في عطلة آخر األسبوع.

Testu (2015) التأثیر السلبي مقارنتھ بین أسبوع أربعة أیام و أسبوع أربعة أیام و نصف أن في

ألسبوع أربعة أیام على سلوكات الطفل و وتیرة حیاتھ و على تكیفھ مع الحالة المدرسیة 

سة و كذلك الثقافیة و الریاضیة دخل النشاطات قبل و بعد المدرتو تختفي عندما تتنخفض 

تأخذ مكان النشاطات المدرسیة العادیة.و
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ھذه النشاطات منعدمة في أن في الجزائر حیث ھذه الدراسةفسر النتائج المتحصل علیھا في ت

یة لھذه النشاطات التي الذي ال یعطي أھمو في التوقیت المدرسيالنظام التربوي الجزائري

لھا دور في احترام الوتیرة الخاصة بالطفل و كذا على التغیرات األسبوعیة فكما أشرنا من 

قبل عدم تخصیص یوم أو یومین لنشاطات ثقافیة أو ریاضیة أو غیرھا یجعل من التلمیذ مثل 

حیث أن النتائج المتحصل في ھذه الدراسة تبین أن ون الراحةتعمل خالل أسبوع كامل بدآلة

دون االھتمام بالجوانب األخرى تلقین المعارفالنظام التربوي الجزائري ھدفھ الوحید ھو 

و حیاتھ داخل المدرسة.الخاصة بالتلمیذ 

أن التغیرات الیومیة و األسبوعیة لالنتباه بالنسبة للتالمیذ ،یمكن القول في األخیر

ن حسب النظام العام تشھد ملمح مختلف عن الذي یشھده التالمیذ المتمدرسینالمتمدرسی

تأثیر على أداءات التالمیذ خالل ص، و ھذا یدل على أن نوع النظام لھ حسب النظام الخا

أن وجود ھذه التباینات في و من جھة أخرى بینت ھذه النتائج بصفة عامة .الیوم و األسبوع

أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین في كال النظامین إلى التعب و الملل الذي یشعر بھ 

Gates، أسباب أشار إلیھا من قبل الباحث المدرسيالتالمیذ في أوقات معینة خالل الیوم 

لتفسیر التباینات في التغیرات الیومیة لالنتباه. 

ھذه الدراسة بشكل واضح عدم أخذ بعین االعتبار الوتیرة الخاصة بالتلمیذنتائج كما تبین 

، و بذلك فإن النتائج المتحصل علیھا الكرونونفسیةعطیات الخاصة بالكرونوبیولوجیة والمو 

في ھذه الدراسة حول أداءات التالمیذ خالل ساعات الیوم و أیام األسبوع تبین عدم تكیف 

المدرسي المفروض علیھم من قبل وزارة التربیة الوطنیة و أنھ من التالمیذ مع التوقیت

و ذلك باب عدم تكیفھ و كیفیة تحسین ذلكالضروري إعادة النظر في ذلك و معرفة أس

باقتراح جداول توقیت تحترم تواترات الطفل البیولوجیة و النفسیة.

إن ھذه النتائج حول تغیرات أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین في كال النظامین 

تبین بصفة عامة أن ھناك أوقات معینة أین یسجل فیھ التالمیذ أداءات جیدة و أوقات أین 

أبرزتوضحتھ الجداول و المنحنیات. كما أیسجل فیھا أداءات منخفضة أو ضعیفة، و ھذا ما 

في جداول التوقیت المطبقةإلى و ھذا یعود األداءات یختلف من نظام آلخر،أن ملمحأیضا 
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فرغم عدم یبرمج نشاطات في أوقات مختلفة خالل األسبوع المدرسيالذيكال النظامین 

خاصة من حیث ساعة الدخول في كال النظامینوجود اختالفات كبیرة بین جداول التوقیت

والخروج إال أن فترات االستراحة التي تخصص في كال النظامین مختلفة فبینما یحظى 

و باألخص في نھایة تالمیذ النظام الخاص بفترات كافیة للراحة خاصة في الفترة المسائیة

رس ) مدرسة من مدا07الملحق رقم أنظر الفترة المسائیة حیث حسب التوقیت المدرسي (

تقریبا ساعة و نصف استراحة أین في بعض أیام األسبوع المدرسيالنظام الخاص تخصص

العكس یحدث لدى تالمیذ النظام العام الذین یقوم التالمیذ باللعب و الترفیھ قلیال، لكن 

یستغلون فترة االستراحة التي تبرمج في الفترة المسائیة ما بین الساعة الثانیة و نصف 

األمر الترفیھ عن النفس قلیال یة و خمسة و أربعون دقیقة بعد الزوال للعب ووالساعة الثان

ینعكس إیجابیا على أداءاتھم في نھایة الفترة المسائیة.الذي

االختالف في فترات االستراحة بین النظامین في ھذه الدراسة یرجع بشكل خاص إلى كما أن 

ى مدرسة أخرى مما یقلص من مدة عدم وجود مطاعم في المدارس العامة و تنقلھم إل

االستراحة التي في الحقیقة ھي نفسھا في كال النظامین في الجدول المطبق في كال النظامین.

ممالعب دورا ھاما في التعب لدى التالمیذ یالساعي الذي الحجمھناكو من جھة أخرى 

الدراسة أن الحجم في ھذه تبین األسبوع حیث أیامخالل الیوم ومھیقلل من مدى انتباھ

و ھذا یعود في المدارس الخاصة أكبر من المعمول بھ في النظام العامالمعمول بھالساعي

ھناك بعض في ھذا األخیرمواد أكثر في النظام الخاص مع العلم أن إلى وجودبشكل خاص 

على الفرنسیة و العربیة) مثل الریاضیات أو غیرھا ببلغتین مختلفتین (تدرسالتي المواد

باستثناء اللغة فقطباللغة العربیةدرسیبرمج مواد أقل و التي تعكس النظام العام الذي

مما یفسر الملمح المتحصل علیھ خاصة لدى تالمیذ الفرنسیة و األمازیغیة بطبیعة الحال،

تبقى و التيجود تغیرات في أداءات االنتباهأین تبین عدم وخالل الیومالنظام الخاص

.أكثر خالل الیومحیث یتعب تالمیذ النظام الخاص تقریبامستقرة
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بالنسبة لتالمیذ مستوى السنة الخامسة دراسة التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي -

المتمدرسین حسب النظام العام و المتمدرسین حسب النظام الخاصابتدائي 

لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي بالنسبة -1

المتمدرسین حسب النظام العام:

دقیقة570.19متوسط مدة النوم اللیلي = 

لتالمیذ النظام العاممتوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة ): 47الجدول رقم (

لیلة ما قبل التمریر

مدة النوم حسب النظام

–لیلة الجمعة 

السبت

السبت لیلة 

األحد-

–لیلة األحد 

االثنین

لیلة االثنین 

الثالثاء-

لیلة الثالثاء 

األربعاء-

لیلة األربعاء 

الخمیس-

- لیلة الخمیس 

الجمعة

605.97565.18549.04555.46554.34549.44611.94النظام العام

بعد تفریغ نتائج استبیان النوم للتالمیذ فیما یخص وقت النوم و االستیقاظ و حساب

متوسط مدة النوم اللیلي لكل یوم من أیام األسبوع المدرسي، تبین من خالل الجدول رقم 

أن متوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام یختلف ) 47(

ما عدا لیلةالجدول أن مدة النوم اللیلي قصیرة و منتظمة نفس خالل لیالي قبل التقییم. یبین 

السبت –خر األسبوع حیث ینام التالمیذ المتمدرسین حسب ھذا النظام لیلة الجمعة عطلة آ

) دقیقة و تستمر ھذه 565.18بـ (تقدراألحد حیث–) دقیقة ثم تنخفض لیلة السبت 605.97(

) دقیقة. ثم ترتفع لیلة 549.04االثنین حیث قدرت المدة بـ (–المدة في االنخفاض لیلة األحد 

األربعاء –) دقیقة ثم تنخفض قلیال لیلة الثالثاء 555.46الثالثاء حیث تقدر بـ (–االثنین 

اللیلي في االنخفاض لیلة األربعاء و تستمر مدة النوم ) دقیقة، 554.34حیث قدرت المدة بـ (

–) دقیقة ثم ارتفعت بصورة ملحوظة لیلة الخمیس 549.44الخمیس حیث قدرت بـ (–

) دقیقة.611.94الجمعة حیث قدرت بـ (
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لتالمیذ النظام العامنوم اللیلي بالنسبة متوسط مدة ال): 01الرسم البیاني (طریقة األعمدة) رقم (

لتالمیذ لي لدى اــنوم اللیـن متوسط مدة ال) یظھر أ01البیاني رقم (من خالل الرسم 

بمتوسط ) سنة منخفضة مقارنة 11-10المتمدرسین حسب النظام العام و البالغین من العمر (

) في دراسة على نفس الفئة 1994) سنة (Testuمدة النوم اللیلي التي توصل إلیھا الباحث (

) دقیقة 570.19بـ (الدراسةدقیقة بینما قدرت في ھذه)595العمریة و التي قدرت بـ (

(F(6)=28,22 ; P<.00 S α0,05).

لدى التالمیذ المتمدرسین حسب ) متوسط مدة النوم اللیلي 01یبین الرسم البیاني رقم (

) دقیقة 565.18ھؤالء التالمیذ (حیث ینام النظام العام خالل األسبوع المدرسي الجزائري

لألسبوع المدرسي الذي ینتظرھم حیث علیھم أن ھباأتقبل الیوم األول من األسبوع المدرسي 

Delvolvéتكما أشارو یبذلوا من جدید جھدا و ذلك یتطلب طاقة كبیرة من طرف التالمیذ

605,97

565,18

549,04
555,46 554,34

549,44

611,94

500

520

540

560

580

600

620

-الجمعة 
السبت

األحد-السبت  اإلثنین-األحد  -اإلثنین 
الثالثاء

-الثالثاء 
األربعاء

-األربعاء 
الخمیس

-الخمیس 
الجمعة

لي
للی

م ا
نو

 ال
مدة

ط 
وس

مت

لیالي قبل یوم التمریر
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االثنین بمتوسط –األحد تنخفض لیلةالحظ أن مدة النوم اللیلي یالتلمیذ أیضا یعمل، ثم إلى أن 

) دقیقة. 549.49قدر بـ (

الثالثاء –أن مدة النوم اللیلي تستقر لیالي االثنین المالحظ من خالل المنحنى البیاني

أین ) دقیقة554.34األربعاء بمتوسط قدر بـ (–) دقیقة و الثالثاء 555.46بمتوسط قدر بـ (

صف یوم (نصف یوم الثالثاء راحة) حیث نالحظ األثر السلبي النقطاع وسط األسبوع بن

تستمر في لالثالثاء)،–تنخفض مدة النوم اللیلي مقارنة باللیلة التي تسبقھا (لیلة االثنین 

. أما في عطلة آخر ) دقیقة549.44الخمیس حیث قدرت بـ (–لیلة األربعاء االنخفاض

تدارك التعب ذ یحاولونالتالمیاألسبوع المدرسي فنالحظ من خالل المنحنى البیاني أن 

ینامون یجعلھمالنفسي و الجسمي الراجع إلى نقص مدة النوم خالل األسبوع المدرسي و ذلك 

السبت –الجمعة لیلةمقارنة باللیالي األخرىأكثر في آخر األسبوع و یسجلون مدة أكبر

) دقیقة. 611.94بمتوسط قدر بـ الجمعة –الخمیس ) دقیقة و لیلة605.97حیث قدرت بـ (

و بصورة كافیة یمكن القول أن ھاتین اللیلتین تعتبر الفرصة الوحیدة للتالمیذ للنوم بشكل جید 

جعلھم مستعدین لمواجھة الیوم التالي مرتاحین نفسیا و جسمیا.ت

. التغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي2

المتمدرسین حسب النظام الخاص:

دقیقة552.31متوسط مدة النوم اللیلي = 

النظام الخاصالنوم اللیلي بالنسبة لتالمیذ متوسط مدة): 48الجدول رقم (

لیلة ما قبل التمریر

مدة النوم حسب 

النظام

- لیلة الجمعة 

السبت

–لیلة السبت 

األحد

- لیلة األحد 

االثنین

لیلة االثنین 

الثالثاء-

لیلة الثالثاء 

األربعاء-

لیلة األربعاء 

الخمیس-

لیلة الخمیس 

الجمعة-

574.87546.24538.37536.45540.52538.84590.90النظام الخاص
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بعد تفریغ نتائج استبیان النوم للتالمیذ فیما یخص وقت النوم و االستیقاظ و حساب 

أیام األسبوع المدرسي، تبین من خالل الجدولمتوسط مدة النوم اللیلي لكل یوم من 

أن متوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص )48رقم (

یلي قصیرة و منتظمة الجدول أن مدة النوم اللكما یظھر نفسیختلف خالل لیالي قبل التقییم. 

المتمدرسین حسب ھذا النظام لیلةعطلة آخر األسبوع حیث ینام التالمیذ ما عدا لیلة

األحد –) دقیقة ثم تنخفض ھذه المدة لیلة السبت 574.87السبت بمتوسط قدر بـ (–الجمعة 

) دقیقة لیلة 538.37قدر بـ (یلمستمرایبقى ھذا االنخفاضو) دقیقة 546.24حیث قدرت بـ (

ثم ترتفع قلیال لیلةالثالثاء–) دقیقة لیلة االثنین 536.45(االثنین و بـ–األحد 

) دقیقة لتنخفض من جدید لیلة 540.52األربعاء حیث قدرت بـ (–الثالثاء 

الجمعة –لتصل أقصاھا لیلة الخمیس ) دقیقة538.84الخمیس حیث قدرت بـ (–األربعاء 

) دقیقة.590.90حیث قدرت بـ (

متوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة لتالمیذ النظام الخاص): 02الرسم البیاني (طریقة األعمدة) رقم (
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590,9
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) یظھر أن متوسط مدة النوم اللیلي لدى التالمیذ 02من خالل الرسم البیاني رقم (

) سنة منخفضة مقارنة 11- 10المتمدرسین حسب النظام الخاص و البالغین من العمر (

) في دراسة على 1994) سنة (Testuالنوم اللیلي التي توصل إلیھا الباحث (بمتوسط مدة 

) 552.31) دقیقة بینما قدرت في ھذه الدراسة بـ (595نفس الفئة العمریة و التي قدرت بـ (

α0,05(F(6)=10,20(دقیقة ; P<.00 S.

المتمدرسین حسب ) متوسط مدة النوم اللیلي لدى التالمیذ 02یبین الرسم البیاني رقم (

األحد- السبتلیلةحیث ینام التالمیذص خالل األسبوع المدرسي الجزائريالنظام الخا

لألسبوع المدرسي الذي ھبادقیقة قبل الیوم األول من األسبوع المدرسي تأ) 546.24(

علیھم أن یبذلوا من جدید جھدا و ذلك یتطلب طاقة كبیرة. ثم تشھد ھذه المدة فینتظرھم 

الثالثاء–) دقیقة و االثنین 538.37االثنین بمتوسط قدر بـ (–ارا لیالي األحد استقر

) دقیقة. 536.45بـ (

أھمیة انقطاع وسط األسبوع بنصف یوم (نصف یوم من خالل نفس المنحنى یظھر

الثالثاء راحة) و ذلك أن التالمیذ ینامون مبكرا، حیث قدرت مدة النوم لیلة

الخمیس –) دقیقة. ثم تنخفض ھذه المدة قلیال لیلة األربعاء 540.52األربعاء بـ (–الثالثاء 

ل التالمیذ تدارك التعب ) دقیقة، أما في عطلة آخر األسبوع یحاو538.84حیث قدرت بـ (

الجسمي الراجع إلى نقص النوم خالل أیام األسبوع المدرسي حیث علیھم النھوض النفسي و

مدرسي لتدارك اب للمدرسة وذلك یدفع التالمیذ إلى النوم أكثر في نھایة األسبوع الباكرا للذھ

الجمعة المدة األكثر ارتفاعا –حیث یسجل ھؤالء التالمیذ لیلة الخمیس ھذا النقص في النوم

) دقیقة 574.87السبت بمتوسط قدر بـ (-) دقیقة و لیلة الجمعة590.90بمتوسط قدر بـ (

.األخرىمقارنة باللیالي
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ذ المتمدرسین حسب النظام العام . مقارنة متوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة للتالمی3

المتمدرسین حسب النظام الخاص:و

مقارنة متوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة لتالمیذ النظام العام و النظام الخاص): 49جدول رقم (

م لتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العال) متوسط مدة النوم اللیلي 49یقارن الجدول رقم (

التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام حیث تبین أن و المتمدرسین حسب النظام الخاص

) دقیقة من التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص570.19(ینامون أكثر بمتوسط قدر بـ

للبیانات المتحصل علیھا تبین . و بعد المعالجة اإلحصائیة ) دقیقة552.31بمتوسط قدر بـ (

=T(1)أن الفروق المسجلة ھي فروق ذات داللة إحصائیة ( 62,78 ; P<.00 S α0,05(.

من خالل نفس الجدول أن التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام ینامون أكثر من یظھر

ثم تنخفض الیوم األول من األسبوع المدرسيالتالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص لیلة

الثالثاء) ھذه المدة –االثنین) أما لیلة ( االثنین –لیلة (األحد النظامینمدة النوم اللیلي في كال

االثنین). أما –فع عند النظام العام بینما تنخفض في النظام الخاص مقارنة بلیلة (األحد ترت

فقد سجلت مدة النوم انخفاضا لدى في وسط األسبوع أي لیلة استراحة نصف یوم الثالثاء

تالمیذ النظام العام بینما سجلت ارتفاعا لدى تالمیذ النظام الخاص. 

ما قبل لیلة

التمریر

النوم مدة 

حسب النظام

لیلة الجمعة 

السبت-

لیلة السبت 

األحد-

- لیلة األحد 
االثنین

لیلة االثنین 

الثالثاء-

لیلة الثالثاء 

األربعاء-

لیلة 

-األربعاء 

الخمیس

لیلة الخمیس 

الجمعة-

متوسط مدة 

النوم اللیلي

605.97565.18549.04555.46554.34549.44611.94570.19النظام العام

574.87546.24538.37536.45540.52538.84590.90552.31الخاصالنظام 
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سین ع المدرسي تنخفض مدة النوم اللیلي بالنسبة للتالمیذ المتمدرأما في لیلة قبل نھایة األسبو

أن عطلة آخر األسبوع )49رقم (الحظ من خالل الجدولیفي النظام العام و الخاص. و 

نقطة تشابھ بین تالمیذ النظامین حیث سجلوا مدة النوم اللیلي األكثر ارتفاعا رغم أن مدة 

تالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام مقارنة الاألسبوع مرتفعة أكثر عند آخرالنوم في لیلة 

بالتالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص.

لتالمیذ النظام العام و النظام الخاصمتوسط مدة النوم اللیلي بالنسبة مقارنة ): 03المنحنى رقم (

) أن مدة النوم اللیلي لدى التالمیذ المتمدرسین 03البیاني رقم (یظھر من خالل المنحنى

التالمیذ المتمدرسین حسب النظام لدى حسب النظام العام مرتفعة مقارنة بمدة النوم اللیلي 

. و تبین ھذه النتائج المتوصل إلیھا أن متوسط مدة النوم الخاص و ذلك في كل أیام األسبوع

) Testuمقارنة بالتي توصل إلیھا الباحث (ةمنخفضي ھذه الدراسة فاللیلي المتوصل إلیھا 

لقد بینت المعالجة اإلحصائیة أن الفروق من قبل في دراساتھ السابقة حول نفس الفئة العمریة.

) بین النظام العام و النظام الخاص ھي فروق ذات 03المالحظة في المنحنى البیاني رقم (

= α0,05)T(1)عند مستوى داللةإحصائیةداللة  62,78 ; P<.00 S.(

من خالل نفس المنحنى أن أعلى مدة تسجل في عطلة نھایة األسبوع في كال یتبین

النظامین و ھذا یعكس مدى تعب التالمیذ خالل األسبوع المدرسي الذي ھو راجع أساسا إلى
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المنحنى أن أثر الجھد الكبیر الذي یبذلھ التالمیذ خالل أربعة أیام و نصف بالمدرسة. و یبین 

حیث ھذا ة النوم على التالمیذ حسب النظامانقطاع نصف یوم الثالثاء لھ أثر مختلف على مد

نظام العام تدارك تعبھم الجسمي االنقطاع لم یسمح كثیرا للتالمیذ المتمدرسین حسب ال

خفضت حیث نالحظ أن مدة النوم اللیلي اناستعادة النشاط الذي فقدوه خالل األیام السابقةو

ھذا و مكنھمعلى عكس التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص أین ارتفعت ھذه المدة 

االنقطاع من الراحة قلیال و الرفع من مدة نومھم و االستعادة للیوم التالي حیث علیھ العودة 

. المدرسيالتلمیذ یعمل خالل األسبوعDelvolvéأشارتللعمل فكما 

التالمیذ و في كال النظامین تدارك التعب الجسمي و النفسي خالل فترة معینة المتمثلة یحاول

أن مدة النوم تكون مرتفعة )03رقم (من خالل المنحنىیظھرفي عطلة نھایة األسبوع حیث 

الل أكثر في عطلة آخر األسبوع حیث یستغل التالمیذ ھذه الفترة لتدارك نقصھم في النوم خ

.مدتھرسي و الرفع مناألسبوع المد

:الخاصة بالنوم اللیليتحلیل و تفسیر النتائج

تبین أن مدة النوم اللیلي من خالل النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة في ھذه الدراسة 

ي كال النظامین أربعة أیامتتأثر بتنظیم التوقیت المدرسي حیث یتمدرس ھؤالء التالمیذ و ف

. ونصف

لمتوسط مدة النوم تعكس خاصة التوقیت التطور األسبوعي نأFotinos & Testu)1996(برھن

إلى أن مدة النوم اللیلي تكون على العموم ینالباحثینحیث أشار ھذفلالمدرسي المقترح للط

و ھذا االرتفاع في مدة النوم اللیلي یعود إلى قبل أیام الراحة مرتفعة مقارنة باللیالي األخرى

كما االستیقاظ بالنسبة لألطفال الكبار في السن الذین یستطیعون التحكم فیھا. تأخر ساعة

أیضا أن عدم الدراسة نصف یوم (صبیحة راحة) ال یؤدي بالضرورة إلى امتداد فترة برھنا

النوم لدى التالمیذ المنتمون إلى وسط اجتماعي فقیر. 
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حول مدة النوم اللیلي أن التالمیذ تبین من خالل النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة 

) سنة ینامون بمتوسط یقدر11–10المتمدرسین حسب النظام العام البالغین من العمر (

F(6)=28,22)() دقیقة570.19بـ ( ; P<.00 S α0,05 بینما ینام التالمیذ المتمدرسین ،

.F(6)=10,20;P<.00S)(α0,05) دقیقة552.31حسب النظام الخاص بمتوسط یقدر بـ (

ھذه المدة المسجلة في كال النظامین  منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللیلي الذي تعتبر

سنة). 11- 10ى الفئة العمریة () في دراسة عل1994) سنة (Testuتوصل إلیھ الباحث (

الحظ من خالل النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة أن مدة النوم اللیلي تكون منخفضة یو

خالل األسبوع المدرسي مقارنة بالمدة التي تسجل في عطلة آخر األسبوع التي تشھد المدة 

األكثر ارتفاعا. 

النظام ) بمقارنتھا بین تالمیذ 2008بینت النتائج المتوصل إلیھا في دراسة (معروف، 

ومھما كانت ساعة الدوام الواحد و نظام الدوامین أنھ مھما كان التوقیت المدرسي المطبق

یقظة حیث ینام األطفال -نھ ال یوجد اضطراب في وتیرة نومإف، بدایة الیوم المدرسي

في الدراسات الكرونونفسیة إلیھمن المعدل المتوصل أكثرالمتمدرسین حسب النظامین 

(أورد في: و ھذا عكس ما تم التوصل إلیھ لدى تالمیذ النظام العام و الخاص،(Testu)للباحث 

. )2008معروف، 

الجدیدة الخاصةاإلجراءات) حول تأثیر 2011دراسة (معروف و آخرون، أیضا كما بینت 

أن التالمیذ باستعمال الوقت المدرسي على األداءات المدرسیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 

(أورد في: معروف و آخرون، )Testuینامون أقل من المعدل المتوصل إلیھ من طرف الباحث (

2011.(

) حول الوتیرة المدرسیة 2013نفس الشيء تم التوصل إلیھ في دراسة (معروف و آخرون، 

) دقیقة 590.72لدى تالمیذ من نفس الفئة العمریة حیث قدر متوسط مدة النوم اللیلي بـ (

) إال أنھ لم یسبب Testuتعتبر أقل من المعدل المتوصل إلیھ من طرف (ورغم أنھا

. )2013(أورد في: معروف و آخرون، یقظة- اضطراب وتیرة نوم
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) حول النوم عند األطفال 2003سنة ()Testuقام بھا الباحث (أخرىفي دراسةو 

عة أیام مطبق بمدرسة الفرنسیین بمقارنة نمطین تنظیم الوقت بالمدرسة الفرنسیة األول أرب

)J.M.Carpentier) و الثاني بتنظیم أربعة أیام و نصف مطبق بمدرسة (Sonia

Delaunay و حسب النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة فإن التنظیم المطبق بمدرسة .(

)Delaunay( یقظة لدى األطفال البالغین من العمر من-لم یؤد إلى اضطراب وتیرة نوم

) سنة بل یعمل على استقرار مدة النوم اللیلي كما بینت ھذه الدراسة أھمیة عدم 11إلى 4(

الدراسة یوم األربعاء لألطفال الصغار و كذا دور ساعة بدایة الیوم المدرسي و ھي

صباحا) بھذه المدرسة ذلك ما كان لھ تأثیر إیجابي على تدارك النقص في النوم األمر 9(

إلى اقتراح ساعة تدریجیة لبدایة الیوم المدرسي خاصة لألطفال الصغار ) Testu(الذي دفع 

).2008(أورد في معروف، األسبوع أثر سلبي على األطفال الكبار بینما النقطاع وسط 

مدة مرتفعة ینامونالتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العامأنمن خالل النتائج تبین 

ھد المبذول خالل األسبوع المدرسي السبت و ذلك یعكس مدى تعبھم نتیجة للج–لیلة الجمعة 

وع المدرسي، لكن ثم نالحظ أن مدة النوم عند ھؤالء التالمیذ تكون منخفضة خالل أیام األسب

را لیلة الحظ أن التالمیذ ینامون كثییم اللیلي خالل األسبوع المدرسي فمدة النوعند مقارنة

یختار النوم باكرا و البعض اآلخر منللعمل المدرسي فھناك ھباأالیوم األول من األسبوع ت

یؤخرون ساعة االستیقاظ حتى ینامون أكثر. 

أن انقطاع وسط األسبوع بنصف یوم (نصف یوم الثالثاء المتحصل علیھاالنتائجكما تظھر

لتالمیذ المتمدرسین حسب ھذا النظام حیث راحة) لھ أثر سلبي على مدة النوم اللیلي لدى ا

و تستمر ھذه المدة مقارنة باللیلة السابقةاألربعاء–الحظ أن ھذه المدة تنخفض لیلة الثالثاء ی

الخمیس. ثم یحاول ھؤالء التالمیذ في عطلة آخر األسبوع –في االنخفاض لیلة األربعاء 

تدارك التعب النفسي و الجسمي الراجع إلى نقص مدة النوم خالل األسبوع المدرسي مما 

كثر الجمعة المدة األ–ینتج عنھ الرغبة في النوم حیث یسجل ھؤالء التالمیذ لیلة الخمیس 

.مقارنة باللیالي األخرىارتفاعا
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السبت–دة مرتفعة لیلة الجمعة ینامون مفأما التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص 

ذلك یعكس كذلك مدى تعبھم نتیجة للجھد المبذول خالل األسبوع المدرسي ثم تكون و

الحظ یل ھذا األسبوع لي خالمدة النوم اللییتم مقارنةلكن عندما منخفضة خالل أیام األسبوع

ینامون كثیرا لیلة الیوم األول من األسبوع المدرسي تھیأ للعمل المدرسي حیث أن التالمیذ

من أجل النوم مدة أطول ھناك من ینام مبكرا أو یستیقظ متأخرا قلیال.

تالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام فإن انقطاع وسط األسبوع بنصف یوم الو على عكس 

لي لدى ھؤالء التالمیذ حیث نصف یوم الثالثاء راحة) لھ أثر إیجابي على مدة النوم اللی(

ثم تنخفض لیلة األربعاء مقارنة باللیلة السابقة–الحظ أن ھذه المدة ترتفع لیلة الثالثاء ی

خر األسبوع تدارك التعب النفسي الخمیس. ثم یحاول ھؤالء التالمیذ في عطلة آ–األربعاء 

مي الراجع إلى نقص مدة النوم خالل األسبوع المدرسي مما ینتج عنھ الرغبة في النوم الجسو

الجمعة المدة األكثر ارتفاعا مقارنة باللیالي –حیث یسجل ھؤالء التالمیذ لیلة الخمیس 

األخرى. 

المتمدرسین ذ المتمدرسین حسب النظام العام ومدة النوم اللیلي بین تالمیعند مقارنةو 

النظام الخاص یتضح من خالل النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة أن تالمیذ سب ح

أن الحجم حیث أیضا یمكن تفسیر ذلك . النظام العام ینامون أكثر من تالمیذ النظام الخاص

و ھذا ما ول بھ في النظام العام الساعي المعمول بھ في المدارس الخاصة أكبر من المعم

) 07و 06(أنظر الملحق رقم المدرسي المطبق في كال النظامینمن خالل التوقیتیظھر

مادة اإلعالم مثلأن ھناك بعض المواد تبرمج في النظام الخاص و ال تبرمج في النظام العام 

اآللي، وبذلك فإن التوقیت المدرسي المطبق في النظام الخاص أكثر كثافة من الذي یطبق في 

لیل من مدة النوم اللیلي لدى التالمیذ و ھذا یمكن تفسیر قلة یساھم في التقالنظام العام مما 

النوم لدى تالمیذ النظام الخاص حتى في عطلة آخر األسبوع التي تعتبر الفترة األكثر أھمیة 

لدى التالمیذ كون یستغلونھا من أجل تدارك مدة النوم.

التطور إلىدراساتھمن خالل النتائج التي توصل إلیھا من خالل Testu)2015(أشارلقد 

یقظة حسب السن و التوقیت المدرسي و الوسط االجتماعي الثقافي –األسبوعي لوتیرة نوم 
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في دراساتھ إلى أن االنتماء الجغرافي لھ أثر Fotinos & Testu) 1996(للتلمیذ. كما أشار أیضا 

، بالذین ینتمون للریفالمنتمین للمدینة أقل مقارنة التالمیذینامحیثعلى مدة النوم اللیلي 

المدة التي حددھا عند مقارنةفي ھذه الدراسة التالمیذ ینتمون للمدینة في كال النظامین و و

) دقیقة للبالغین من 595) بالنسبة لتالمیذ المدینة التي تقدر بـ (1994نفس الباحث سنة (

للیلي التي مدة منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم ایتضح أنھا) سنة 11–10العمر (

.ه الدراسة عند نفس الفئة العمریةھذنتائج توصلت إلیھا 

حول النوم لدى التالمیذ من نفس الفئة العمریة في دراستھا ) 2008(معروف، بینما توصلت

مھما كان نمط التوقیت المدرسي الذيأنھ بمقارنة بین نظام الدوام الواحد و نظام الدوامین 

أكثر التالمیذینامیقظة حیث–فإنھ ال یحدث اضطراب في وتیرة نوم یتمدرس فیھ التلمیذ 

و نفس .)Testuمن المعدل المتوصل إلیھ من المعدل المتوصل إلیھ من طرف الباحث (

) رغم أن التالمیذ في ھذه 2013الشيء تم التوصل لھ في دراسة (معروف و آخرون، 

.(Testu)المتوصل إلیھ من طرف الباحث الدراسة ینامون أقل من متوسط مدة النوم اللیلي 

و لقد بینت المعالجة اإلحصائیة أن الفروق المالحظة بین ملمح مدة النوم اللیلي 

α0,05T(1)=62,78(لتالمیذ النظام العام و النظام الخاص لھا داللة إحصائیة ;P<.00 S(.

,Testu(الباحثإلیھمدة النوم اللیلي الذي توصل ھذه المدة منخفضة مقارنة بمتوسط 

) سواء حسب السن أو المنطقة الجغرافیة. تبین نتائج ھذه الدراسة أن مدة النوم اللیلي 1994

منخفضة خالل األسبوع المدرسي لدى التالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و الخاص 

ساعة الثامنة حیث ال ینامون المدة الكافیة و ھذا راجع إلى الدخول المبكر للمدرسة أي على ال

صباحا، إضافة إلى التعب المتراكم خالل األسبوع المدرسي و النشاطات الكبیرة التي على 

التالمیذ تنفیذھا خالل ھذا األسبوع (أربعة أیام و نصف). 

الحظ حسب النتائج المتحصل علیھا في ھذه یوجود فرق بین النظامین حیث الحظیكما

الدراسة أن انقطاع نصف یوم الثالثاء عن الدراسة بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام 

األربعاء، بینما تمكن ھذا –العام لھ أثر سلبي على مدة النوم اللیلي التي تنخفض لیلة الثالثاء 
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من مدة نومھم و استعادة نشاطھم ص الرفع االنقطاع تالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخا

تدارك مدة النوم اللیلي خالل األسبوع المدرسي.و

یقظة لیست مستقرة خالل األسبوع المدرسي -تبین في ھذه الدراسة أن وتیرة نوم

كثیرا خالل أیام األسبوع. بالفعل التالمیذ مطبق فیھا حیث ال ینامبسبب التوقیت المدرسي ال

على عكس المدرسي على الساعة الثامنة صباحاھمالذین یبدؤون یومائریینفالتالمیذ الجز

یجبر البعض منھم ذلك ، على الساعة التاسعة صباحاالتالمیذ الفرنسیین الذین یبدؤون 

خاصة الساكنین بعیدا عن المدرسة بالنھوض مبكرا للوصول في الوقت المالئم مع العلم أن و

یجبر آخرھناك عامل ،ال یملكون وسائل نقل مدرسي. و لكن من جھة أخرىھممعظم

بعض منھم یجبرون أطفالھم على البالفعل ،التالمیذ النھوض باكرا و ھو عمل األولیاء

جبرلاللتحاق بمدارس أطفالھم قبل أن یلتحقوا بأماكن عملھم. ھذه الوضعیة تالنھوض باكرا 

غیر المعتاد و عدم النوم جیدا مما یسبب اضطرابا في التالمیذ على النھوض في الوقت 

.مو دراستھمذا یؤثر على صحتھو ھمنومھ

یمكن القول أن تنظیم التوقیت المدرسي في مدارس النظام العام و النظام ،في األخیر

یقظة حیث ینام األطفال المتمدرسین حسب كال –الخاص تحدث اضطراب في وتیرة نوم 

) لكن Testuالمعدل المتوصل إلیھ في الدراسات الكرونونفسیة للباحث (النظامین أقل من

انقطاع نصف یوم في وسط األسبوع المدرسي لھ أثر سلبي على التالمیذ المتمدرسین حسب 

آخر عد فترة عطلة ت. بینما النظام العام على عكس التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص

یحاولون والتالمیذ مدة أطول في ھذه الفترة ینام ن حیث األسبوع نقطة تشابھ بین النظامی

استعادة النشاط و تدارك التعب الجسمي و النفسي المتعلق بنھایة األسبوع لدى التالمیذ 

المتمدرسین في كال النظامین. 

- یسبب اضطراب وتیرة نومیمكن القول أن عمل األولیاء عامل آخر ،و من جھة أخرى

النوم المدة الكافیة صباحا بسبب عمل أولیائھم یجبرھم على منالتالمیذعدم تمكن فیقظة 

النھوض مبكرا و ھذا ما یدل على عدم التوفیق بین وتیرة عمل األولیاء و وتیرة الخاصة 

یقظة. إضافة لذلك التنظیم السیئ للوقت المدرسي الذي یبرمج -بالطفل خاصة وتیرة نوم
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ر دون األخذ بعین االعتبار بعض العوامل مثل الموقع بدایة الیوم المدرسي في وقت مبك

حیث ھناك بعض على النھوض باكرا للوصول للمدرسةهالجغرافي للتلمیذ الذي یجبر

التالمیذ الذین یجبرون على الذھاب للمدرسة مشیا على األقدام و یصل إلى المدرسة متعبا   

لبا على نوعیة النوم التي تؤثر سو كذلك كثافة البرامج الدراسیة،و مرھقا إلى المدرسة

مثلما ھو الحال في ھذه الدراسة بالنسبة لتالمیذ النظام الخاص الذین یدرسون مواد ھو مدت

.أكثر مقارنة بتالمیذ النظام الخاص

أیام األسبوع المدرسي یسھرون في أن التالمیذ حتى یظھر كما أن حسب النتائج المالحظة 

الكمبیوتر و ھذا یدل على علىالتلفیزیون أو اللعب مفي اللیل بمشاھدتھحتى ساعات متأخرة 

سلبا علیھم و على عدم سھر األولیاء على احترام مدة النوم لدى أطفالھم و الذي ینعكس

الحظ معظمھم یقومون بسلوكات تدل على عدم النوم كفایة مثل التثاؤبیأداءاتھم حیث 

ء الدرس و غیرھا. أو غلق العینین أحیانا أثنا

إن انخفاض مدة النوم اللیلي أثناء األسبوع المدرسي یعود خاصة لسوء بصفة عامة، 

لیاء مع الوتیرة الخاصة بالطفل تنظیم التوقیت المدرسي و عدم توافق وتیرة عمل األو

دورا في عدم احترام مدة النوم اللیلي لدى التلمیذ.كذلك الظروف العائلیة التي تلعب و

الحظ من خالل ھذه النتائج المقارنة لمدة النوم اللیلي بین التالمیذ المتمدرسین حسب النظام یو

. العام و التالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص

ن قد یعود أیضا للموقع بین التالمیذ المتمدرسین في كال النظامیتعد الفروق المالحظة كما

یسكنون قریبین من مدرستھم و ھذا یسمح لھم حیث معظم تالمیذ النظام العام الجغرافي

لمتمدرسین في مقارنة بالتالمیذ انومھمو بذلك فھم یرفعون مدة بالنھوض في وقت متأخر

الحظ أن معظمھم یبعدون كثیرا عن مدارسھم و یذھبون لھا إما مع یالنظام الخاص أین 

إلى المدارس یرافقونھمعلما أن ھؤالء اآلخرین أحیانا یوقظون أوالدھم مبكرا حتى أولیائھم 

النقل المدرسي في أوقات معینة و بذلك علیھم یستعملونلذھاب لعملھم، و آخرون قبل ا

النھوض مبكرا. كل ذلك یفسر سبب انخفاض مدة النوم اللیلي عند التالمیذ المتمدرسین حسب 

خالل األسبوع المدرسي.بالنظام العامظام الخاص مقارنة الن
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حوصلة نتائج الدراسات الكرونونفسیة في المدرسة الجزائریة لدى تالمیذ 

:المتمدرسین حسب النظام العام و الخاصابتدائيخامسةمستوى السنة ال

الختبار صحة الفرضیات التالیة:اإلحصائیةوجب تطبیق مجموعة من االختبارات 

تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة األولى: *

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة الثانیة: *

ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

ات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة تتغیر أداءالفرضیة الثالثة: *

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة الرابعة:*

المتمدرسین في النظام العام.ابتدائي 

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة الخامسة:*

دائي المتمدرسین في النظام الخاص.ابت

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة السادسة: *

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

ة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة تتغیر مدالفرضیة السابعة: *

.دائي المتمدرسین في النظام العامابت

تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة الفرضیة الثامنة: *

ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة تتغیر مدة النوم اللیلي الفرضیة التاسعة: *

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.
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تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة . الفرضیة األولى: 1

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ ال تتغیر أداءات االنتباه الفرضیة الصفریة األولى: -

السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

) حیث قدرت قیمتھ Fالختبار صحة الفرضیة الصفریة األولى طبق اختبار (

(F(3)=11,33 ;P˂.00 S α0,05) . و تظھر النتائج المتحصل علیھا أن أداءات التالمیذ

تتغیر حسب النمط الكالسیكي المعترف بھ عالمیا بالمقارنة مع المتمدرسین في النظام العام 

.أداءات االنتباه لدى التالمیذ المتمدرسین في النظام الخاص

بأنھ ال تتغیر و علیھ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة إحصائیاھذه الفروق المالحظة دالة 

امسة ابتدائي المتمدرسین في أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخ

تتغیر خالل . مما یدل على أن أداءات االنتباه عند تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي النظام العام

میداني التي أنجزت في إطارو ھذا یتفق مع ما أشارت إلیھ الدراسات السابقة ساعات الیوم 

الكرونونفسیة المدرسیة.الكرونونوبیولوجیة و

تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة . الفرضیة الثانیة: 2

ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

ال تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ الفرضیة الصفریة الثانیة: -

اص.السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام الخ

) حیث قدرت قیمتھFالختبار صحة الفرضیة الصفریة الثانیة طبق اختبار (

)(F(3)= 0.65 ; P˂.58NS α0,05 تبین من خالل النتائج المتحصل علیھا في ھذه و

أن أداءات التالمیذ المتمدرسین في النظام الخاص تتغیر إال أنھا ال تتوافق مع النمط الدراسة

و التي توصلت معظم الدراسات الكرونونفسیة 1916سنة Gatesالذي قدمھ الكالسیكي 

مقارنة بالتالمیذ المتمدرسین في النظام العام. ھذه الفروق الكرونوبیولوجیةوالمدرسیة 
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المالحظة غیر دالة إحصائیا و علیھ تقبل الفرضیة الصفریة القائلة بأنھ ال تتغیر أداءات 

المیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لت

عند تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي ال تتغیر خالل ساعات مما یدل أن أداءات االنتباهالخاص.

میدانيأنجزت في إطارو ھذا ال یتفق مع ما أشارت إلیھ الدراسات السابقة التي الیوم 

الكرونونفسیة المدرسیة.الكرونوبیولوجیة و

تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة . الفرضیة الثالثة: 3

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

ال تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة الفرضیة الصفریة الثالثة: -

.الخامسة ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص

) حیث قدرت قیمتھ بـFالختبار صحة الفرضیة الصفریة الثالثة طبق اختبار (

(F(7)= 3.26 ; P˂.00 S α0,05) تبین من خالل النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة أ

ن أداءات االنتباه عند التالمیذ المتمدرسین في النظام العام تتغیر وفق الملمح الكالسیكي الذي 

حدد عالمیا حیث تسجل أداءات االنتباه أفضل في فترتین أال و ھما نھایة الفترة الصباحیة و 

األداءات في بدایة الفترة الصباحیة و بدایة الفترة المسائیة. بینما و أقل نھایة الفترة المسائیة

وفق الملمح الكالسیكي المعترف بھ عالمیا أداءات االنتباه عند التالمیذ المتمدرسین ال تتغیر

نھایة الفترة الصباحیة و بدایة الفترة المسائیة أما أقل حیث تكون أفضل األداءات في 

ذه الفروق المالحظة دالة ھالفترة الصباحیة و نھایة الفترة المسائیة. األداءات تسجل في بدایة 

α.=0.05عند مستوى الداللة إحصائیا

ال تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم أنھو علیھ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة

ھناك ھأنمما یدل بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص. 

/أو النظام العام وفيأداءات االنتباه عند تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین فروق في 

. الخاصالنظام
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تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة . الفرضیة الرابعة: 4

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

ال تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ الفرضیة الصفریة الرابعة: -

السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

) حیث قدرت قیمتھ Fالختبار صحة الفرضیة الصفریة الرابعة طبق اختبار (

(F(3)= 11,33 ;P˂.00 S α0,05) .ا أن أداءات المتحصل علیھن خالل النتائج تبین م

یوم األحد و ھو الیوم األول من األسبوع المدرسي ثم تشھد ارتفاعا تكون منخفضة االنتباه

في الیوم الثاني أي یوم االثنین لتستمر في االرتفاع یوم األربعاء بینما تنخفض في نھایة 

األسبوع المدرسي أي یوم الخمیس. 

ائیة و علیھ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة بأنھ ال ھذه الفروق المالحظة لھا داللة إحص

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین 

مما یدل أن أداءات االنتباه تتغیر خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة في النظام العام.

ي النظام العام.الخامسة ابتدائي المتمدرسین ف

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة . الفرضیة الخامسة: 5

الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

ال تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ الفرضیة الصفریة الخامسة: -

المتمدرسین في النظام الخاص.السنة الخامسة ابتدائي 

) حیث قدرت قیمتھFالختبار الفرضیة الصفریة الخامسة طبق اختبار (

F(3)=31.44)بـ  ; P˂.00 S α0,05) تبین من خالل النتائج المتحصل علیھا في ھذه .

أداءات االنتباه تكون منخفضة یوم األحد و ھو الیوم األول من األسبوع المدرسي الدراسة أن 

ثم ترتفع یوم االثنین و یستمر ھذا االرتفاع یوم األربعاء و في نھایة األسبوع المدرسي كذلك. 
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ھذه الفروق المالحظة لھا داللة إحصائیة و علیھ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة بأنھ ال 

ت االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین تتغیر أداءا

في النظام الخاص. مما یدل أن أداءات االنتباه تتغیر خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة 

الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

ل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة تتغیر أداءات االنتباه خال. الفرضیة السادسة: 6

الخامسة ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

ال تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ الفرضیة الصفریة السادسة: -

السنة الخامسة ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

حیث قدرت قیمتھ بـ) Fبار (الختبار الفرضیة الصفریة السادسة طبق اخت

)(F(7)= 9,92 ; P˂.00 S α0,05 تبین من خالل المقارنة بین التغیرات األسبوعیة .

ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و المتمدرسین حسب النظام 

رغم ذلك تسجل أقل األداءات في كال النظامین الخاص أن النتائج مختلفة حسب نوع النظام، 

في كال النظامینیوم األحد و ھو الیوم األول من األسبوع المدرسي ثم ترتفع یوم االثنین 

و یستمر ارتفاع األداءات یوم األربعاء. تسجل األداءات انخفاضا في آخر األسبوع المدرسي 

ظام العام بینما ترتفع  عند تالمیذ أي یوم الخمیس عند تالمیذ المتمدرسین حسب الن

المتمدرسین حسب النظام الخاص. 

ھذه الفروق المالحظة لھا داللة إحصائیة و علیھ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة بأنھ ال 

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي حسب نوع 

دل على أن أداءات االنتباه تتغیر خالل أیام األسبوع بالنسبة النظام عام أو خاص. مما ی

لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.
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تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة . الفرضیة السابعة: 7

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

ال تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الفرضیة الصفریة السابعة: -

الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

) حیث قدرت قیمتھ بـ Fالختبار صحة الفرضیة الصفریة السابعة طبق اختبار (

(F(6)=28,22 ; P<.00 S α0,05) بینت المعالجة اإلحصائیة أن الفروق المالحظة في .

ملمح مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام لھا داللة إحصائیة. و علیھ 

ال تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة بأنھ 

ي النظام العام. مما یدل أن مدة النوم اللیلي تتغیر خالل السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین ف

األسبوع، أي حسب أیام األسبوع و نوع النظام ذلك ما یعزز ما أشارت إلیھ الدراسات 

الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة المدرسیة.

امسة تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخ: . الفرضیة الثامنة: 8

ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

ال تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الفرضیة الصفریة الثامنة: -

الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.

) حیث قدرت قیمتھ بـ Fالختبار الفرضیة الصفریة الثامنة طبق اختبار (

(F(6)=10,20 ; P<.00 S α0,05) بینت المعالجة اإلحصائیة أن الفروق المالحظة في .

ملمح مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص لھا داللة إحصائیة. و علیھ 

ال تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة بأنھ 

مما یدل على أن مدة النوم اللیلي تتغیر المتمدرسین في النظام الخاص.السنة الخامسة ابتدائي 

خالل  األسبوع، أي حسب أیام األسبوع و نوع النظام ذلك ما یعزز ما أشارت إلیھ الدراسات 

الكرونوبیولوجیة و الكرونونفسیة المدرسیة.



الفصل الرابع: عرض و مناقشة النتائج

243

المیذ السنة الخامسة تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لت. الفرضیة التاسعة: 9

ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

ال تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الفرضیة الصفریة التاسعة:-

الخامسة ابتدائي حسب نوع النظام عام أو خاص.

) حیث قدرت قیمتھ بـ Fالختبار الفرضیة الصفریة التاسعة طبق اختبار (

)T(1)=62,78 ;P<.00 S α ). بینت المعالجة اإلحصائیة أن الفروق المالحظة بین 0.05

ملمح مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام و ملمح مدة النوم اللیلي للتالمیذ 

لیھ ترفض الفرضیة الصفریة القائلة عنظام الخاص لھا داللة إحصائیة. والمتمدرسین حسب ال

بأنھ ال تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي حسب نوع 

اللیلي تتغیر خالل األسبوع، أي حسب أیام النظام عام أو خاص. مما یدل أن مدة النوم 

والكرونوبیولوجیةإلیھ الدراساتذلك ما یعزز ما أشارت األسبوع ونوع النظام

الكرونونفسیة المدرسیة.و
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خاتمة:

تناول ھذا البحث دراسة تأثیر التوقیت المدرسي على االنتباه و مدة النوم اللیلي لدى 

) سنة و قد تم 11–10تالمیذ المدرسة االبتدائیة ( السنة الخامسة) البالغین من العمر (

المقارنة بین المتمدرسین في النظام العام و المتمدرسین في النظام الخاص.

لالنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام األداءات الیومیة المتعلقة بالنتائج تظھر 

في میدان فق مع الملمح الكالسیكي الذي حددتھ الدراسات السابقةتتالمالحظةأن التغیرات

المالحظة لدى تالمیذ النظام العام لھا داللة كما تبین أن التغیرات. الكرونونفسیة المدرسیة

تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم إحصائیة. مما یدعم الفرضیة األولى القائلة بأنھ 

درسین في النظام العام.مالخامسة ابتدائي المتبالنسبة لتالمیذ السنة

أنھاالنظام الخاص لمتمدرسین فياتالمیذلالنتائج المتعلقة باألداءات الیومیة لالنتباه لأبرزت 

فق مع الملمح تتأنھا العكس التي لوحظت لدى التالمیذ المتمدرسین في النظام العام و 

لیس لھا تالمیذ النظام الخاص كما تبین أن التغیرات المالحظة لدى.الكالسیكي المحدد عالمیا

تتغیر أداءات االنتباه خالل القائلة بأنھ ال الثانیة الفرضیة الصفریة داللة إحصائیة مما یدعم 

الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام الخاص.ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة 

وجود ملمحین مختلفین تبین أما فیما یخص المقارنة بین األداءات الیومیة لالنتباه فقد 

بالفعل فالملمح رسین في النظام الخاص. بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام و المتمد

فق مع الملمح الكالسیكي الذي یتلدى التالمیذ المتمدرسین في النظام العام المتحصل علیھ

النظام المتمدرسین في تالمیذ الأداءات ملمح تغیرات حددتھ الدراسات السابقة مقارنة مع

أن ھذه الفروق لھا داللة إحصائیة مما یدعم الفرضیة الثالثة القائلة بأنھ . كما تبین الخاص

الخامسة ابتدائي حسب نوع تتغیر أداءات االنتباه خالل ساعات الیوم بالنسبة لتالمیذ السنة 

.خاصالنظام عام أو
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في النظام التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسینبیتعلقأما فیما 

وم األحد یكانت منخفضة ھاأنحیثأن األداءات تختلف خالل أیام األسبوعتبینالعام، فقد 

أن األداءات لدى التالمیذ اتضحالمدرسي الجزائري. كما أي الیوم األول من األسبوع

سبوع المدرسي أي یوم المتمدرسین حسب ھذا النظام تكون مرتفعة في الیوم الثاني من األ

من األسبوع مر یوم األربعاء أي الیوم الرابع ھذا االرتفاع یستالحظ أناالثنین، و ی

یوم من آخر، أما الیوم الخامس من األسبوع المدرسي أي یوم الخمیس و الذي یمثل المدرسي

الحظ أن األداءات تكون منخفضة قلیال بسبب الجھد الكبیر الذي بذلھ األسبوع المدرسي فی

أن عطلة آخر األسبوع تؤثر سلبا على أداءات تبینو قد التالمیذ خالل األسبوع المدرسي. 

المتمدرسین في المالحظة بالنسبة للتالمیذ التغیراتھذه التالمیذ المتمدرسین في النظام العام.

تتغیر أداءات ة إحصائیة. و علیھ تقبل الفرضیة الرابعة القائلة بأنھ النظام الخاص لھا دالل

االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

أما التغیرات األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین في النظام 

أن األداءات كانت منخفضة ءات تختلف خالل أیام األسبوع حیث األداأنتبینالخاص، فقد 

أن األداءات لدى التالمیذ تضحالمدرسي الجزائري. كما ان الیوم یوم األحد أي الیوم األول م

المتمدرسین حسب ھذا النظام تكون مرتفعة خالل األیام األخرى من األسبوع المدرسي 

(االثنین، األربعاء و الخمیس) و ھنا یدل على مدى تكیف التالمیذ مع الحالة المدرسیة و عدم 

بشكل واضح كما تأثیر التعب على أداءاتھم خالل أیام األسبوع المدرسي. لكن النتائج تظھر

األسبوع تؤثر سلبا على آخرأشارت إلیھ معظم دراسات الكرونونفسیة المدرسیة أن عطلة 

أداءات التالمیذ المتمدرسین في النظام الخاص. ھذه التغیرات المالحظة بالنسبة للتالمیذ 

لة بأنھ داللة إحصائیة. و علیھ تقبل الفرضیة الخامسة القائم الخاص لھاالمتمدرسین في النظا

تتغیر أداءات االنتباه خالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي المتمدرسین 

في النظام الخاص.
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ألداءات االنتباه عند التالمیذ المتمدرسین في التغیرات األسبوعیةأما فیما یخص مقارنة ملمح 

تختلف من نظام ملمح األداءات، فقد تبین أن المتمدرسین في النظام الخاصالنظام العام و

األداءات في كال النظامین كانت منخفضة و ھذا یدل نفس آلخر، بینما أظھرت النتائج أن 

على أن عطلة آخر األسبوع تؤثر بشكل سلبي مھما كان النظام الذي یدرس فیھ التالمیذ

من األسبوع المدرسي أي یوم االثنینو الرابع(عام أو خاص)، أما في الیوم الثاني

فنالحظ أیضا أن النتائج ھي نفسھا في كال النظامین حیث أن األداءات تكون و األربعاء 

أنھ یوضح أو الخاص. لكن االختالف الموجود بین النظامین مرتفعة سواء في النظام العام

یذ المتمدرسین في النظام العام فإنھا األسبوع بالنسبة للتالمآخرتنخفض األداءات في بینما 

ترتفع لدى التالمیذ المتمدرسین في النظام الخاص، و ھذا یدل على أن التعب أثر أكثر على 

مع الحالة المدرسیة. أما أفضلتالمیذ النظام األول مقارنة بالنظام الثاني أین نالحظ تكیف 

لعام و التالمیذ المتمدرسین في النظام الفروق المالحظة بین التالمیذ المتمدرسین في النظام ا

تتغیر أداءات االنتباه علیھ تقبل الفرضیة السادسة القائلة بأنھ والخاص لھا داللة إحصائیة 

خاص.الخامسة ابتدائي حسب نوع النظام عام أوخالل أیام األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة 

أما فیما یخص تغیرات مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام فقد كانت 

في Testuتوصل إلیھا الباحث تي متباینة و منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللیلي ال

في ھذه ) بالنسبة لنفس الفئة العمریة. و قد أبرزت النتائج المتوصل إلیھا 1994(سنةدراساتھ

السبت) و لیلة -أي لیلة (الجمعة  األسبوعآخرة أن مدة النوم تكون مرتفعة في عطلة الدراس

و ذلك یعود لمدى تعب التالمیذ نتیجة للجھد الكبیر الذي بذلوه خالل أیام الجمعة)–(الخمیس 

و على قلة النوم لدیھم خالل ھذه الفترة حیث علیھم النھوض باكرا األسبوع المدرسي

انخفاض مدة النوم اللیلي خالل تبین من خاللھذا ما و .للوصول إلى المدرسة في الوقت

األسبوع للرفع آخرفرصة عدم الدراسة خالل عطلة التالمیذیغتنمحیثاألسبوع المدرسي

الوتیرة عدم توافق التوقیت المدرسي مع تعكس أیضا كما أن قلة مدة النوم،ھممن مدة نوم

نصف یوم الثالثاء لھ أثر سلبي على كما أوضحت نفس النتائج أن انقطاع الخاصة بالطفل. 

مدة النوم اللیلي لدى التالمیذ المتمدرسین حسب ھذا النظام حیث ذلك ال یسمح لھم باستدراك 

و من خالل المعالجة اإلحصائیة لتغیرات المالحظة . و رفع من مدة نومھم بل العكسالتعب 
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لدى تالمیذ النظام العام أن مدة النوم اللیلي تتغیر خالل أیام األسبوع مما یدعم الفرضیة 

تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة : السابعة القائلة بأنھ 

ابتدائي المتمدرسین في النظام العام.

النظام الخاص فقد كانت متباینة أما تغیرات مدة النوم اللیلي للتالمیذ المتمدرسین في 

Testuمنخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللیلي المتوصل إلیھا من قبل من طرف الباحث و

فقد أبرزت النتائج المتوصل إلیھا في ھذه ) بالنسبة لنفس الفئة العمریة. 1994في دراساتھ (

األسبوعآخرفي عطلة الحظ أن مدة النوم اللیلي تكون مرتفعة فیالدراسة 

القضاء على التعب الجمعة) حیث یحاول التالمیذ–السبت و لیلة الخمیس –(لیلة الجمعة 

المتراكم خالل األسبوع المدرسي أین علیھم النھوض باكرا و الذھاب للمدرسة و بذلك ال 

ھذا ما تبینھ النتائج حیث مدة النوم تكون منخفضة ة أو كما یریدون. و طیعون النوم كفاییست

خالل األسبوع المدرسي و ھذا یدل على عدم توافق التوقیت المدرسي و الوتیرة الخاصة 

حیث ذلك یسمح لھم انقطاع نصف یوم الثالثاء بالطفل. كما أوضحت نفس النتائج أھمیة

نومھم. و من خالل المعالجة اإلحصائیة لتغیرات بالراحة و النوم مبكرا لرفع من مدة 

أن مدة النوم اللیلي تتغیر خالل أیام األسبوع مما یدعم المالحظة لدى تالمیذ النظام الخاص

تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الفرضیة الثامنة القائلة بأنھ 

خاص.الخامسة ابتدائي المتمدرسین في النظام ال

یذ المتمدرسین في النظام العام مدة النوم اللیلي للتالمأما فیما یخص تغیرات 

المتمدرسین في النظام الخاص، فقد كانت مختلفة و منخفضة مقارنة بمدة النوم اللیلي التي و

بالنسبة لنفس الفئة العمریة. كما أوضحت النتائج 1994) في Testuتوصل إلیھا الباحث (

األسبوع في كال النظامینآخرأن مدة النوم اللیلي تكون مرتفعة في عطلة المتوصل إلیھا

اكم خالل أیام األسبوع المدرسي ھذه الفترة للقضاء على التعب المترحیث یستغل التالمیذ

و منخفضة خالل أیام األسبوع المدرسي حیث على التالمیذ النھوض الرفع من مدة نومھم،و

قلة النوم لدیھم باكرا خالل األسبوع المدرسي للوصول في الوقت للمدرسة و ھذا ما یفسر 

خالل ھذه الفترة. و لكن ما یمكن مالحظتھ من خالل النتائج أنھ رغم أن مدة النوم اللیلي 
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جب اإلشارة إلى أن مدة النوم خالل عطلة آخر األسبوع مرتفعة في كال النظامین إال أنھ ی

تكون مرتفعة أكثر عند تالمیذ النظام العام مقارنة بتالمیذ النظام الخاص، و ھنا یمكن القول 

أن تالمیذ النظام األول یحاولون أكثر رفع مدة نومھم خالل ھذه الفترة مقارنة بالنظام الثاني. 

لمدى أھمیة انقطاع  نصف یوم الثالثاء حیث ھذا األخیر ال كما أبرزت النتائج وجود اختالف 

ذي یسمح لھم من رفع یسمح للتالمیذ المتمدرسین في النظام العام مقارنة بالنظام الخاص ال

ظة بین تالمیذ النظام العام من مدة نومھم. و من خالل المعالجة اإلحصائیة للفروق المالح

م اللیلي خالل أیام األسبوع، و علیھ تقبل الفرضیة الخاص تبین أن ھناك فروق في مدة النوو

تتغیر مدة النوم اللیلي خالل األسبوع بالنسبة لتالمیذ السنة الخامسة التاسعة القائلة بأنھ

خاص.ابتدائي حسب نوع النظام عام أو

لقد سمحت النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة بتأكید أن أداءات االنتباه للتالمیذ 

ملمح كالسیكي و ھذا یترجم مدى تكیف تالمیذ تتبع العام خالل الیوممدرسین في النظام المت

ا فیما یخص التغیرات الحالة المدرسیة و ھذا عكس النظام الخاص، أمالنظام العام مع 

الحظ أن التغیرات المالحظة تشیر إلى أن تالمیذ النظام الخاص أكثر تكیفا مع األسبوعیة فی

أن نوع النظام الذي یتمدرس فیھ یظھرمقارنة بتالمیذ النظام العام. بینما المدرسیةالحالة 

التالمیذ المتمدرسین في النظام العام أكثر من التالمیذ ینام التالمیذ لھ أثر على مدة النوم حیث 

التالمیذ في كال فینامیقظة تضطرب –و أن وتیرة نوم المتمدرسین في النظام الخاص

نفسیة المدرسیة. كما تبیندراسات الكرونوفي المدة أقل من المدة المتوصل إلیھا النظامین

مدة النوم اللیلي لدى التالمیذ علىاألثر السلبي النقطاع نصف یوم خالل األسبوع المدرسي

المتمدرسین في النظام العام مقارنة بالتالمیذ المتمدرسین في النظام الخاص الذي یعود علیھم 

األسبوع حیث تسمح للتالمیذ آخربیة. كما أثبتت ھذه الدراسة مدى أھمیة عطلة إیجابطریقة 

.تدارك التعب الفكري و النفسي و الجسمي الذي تراكم خالل األسبوع المدرسي

حث دراسة و صفیة للتغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه بھذا التناول

التغیرات األسبوعیة لدى التالمیذ المتمدرسین في النظام العام و الخاص و ذلك في إطار و

ولت او لقد حفي ھذا المجال. والكرونوبیولوجیةالمعطیات التي قدمھا میدان الكرونونفسیة و 
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نظري و ذلك بتقدیم معطیات الباحثة من خالل دراستھا التركیز على جانبین أساسین األول 

الكرونفسیة كرونونفسیة و الوتیرة المدرسیة و و الوالكرونوبیولوجیةمیدان ثریة حول 

المدرسیة و كذلك حول النوم و االنتباه، كما أشارت إلى مدى ضرورة التوفیق بین الوتیرة 

جیة ھالجانب الثاني فیتعلق بالمنالبیولوجیة و النفسیة مع التوقیت المدرسي عند الطفل. أما

و األسبوعیة ألداءات االنتباه سمحت بمقارنة التغیرات الیومیةالتي وضعتھا و التي

المتمدرسین یذ المتمدرسین في النظام العام والتغیرات األسبوعیة لمدة النوم اللیلي بین التالمو

في النظام الخاص و ذلك من أجل تبیان مدى أھمیة احترام الوتیرة الخاصة بالطفل و األخذ 

و الكرونونفسیة و من الدراسات الكرنوبیولوجیةبعین االعتبار المعطیات المقدمة من طرف 

المیدانیة التي أنجزت حول الوتیرة المدرسیة الجزائریة بشكل خاص كون ھذه الدراسة 

التالمیذ الجزائریین، و التي تشیر إلى ضرورة تنظیم توقیت مدرسي حسب حاجات تخص 

الطفل و لیس حسب الراشد. و یمكن القول بخصوص ھذه النتائج المتحصل علیھا في ھذه 

الدراسة أنھا قابلة للتعمیم في حدود البحث. 
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لدراسة تقترح الباحثة على اعلى ضوء النتائج المتوصل إلیھا في ھذه االقتراحات: 

المسؤولین في  النظام التربوي و على األولیاء ما یلي: 

* تنظیم توقیت مدرسي على أساس الحاجات النفسیة و الفیزیولوجیة للطفل و لیس على 

التربویة.أساس حاجات الراشد ألن الطفل ھو األساس في العملیة 

وضع جدول توقیت مدرسي حسب سن األطفال فعمر الطفل یلعب دورا ھاما حیث أن ما * 

سنة لیس نفسھ.12-10سنوات و الذي یبلغ 5یمكن أن یتحملھ طفل عمره 

واء في النظام العام أو الخاص، إعادة النظر في تنظیم التوقیت المدرسي المعمول بھ س* 

تأخیر ساعة الدخول المدرسي حتى الساعة ذلك بتقلیص الحجم الساعي. مثال من خالل و

الوصول یسمح للتالمیذ النھوض بشكل جید والتاسعة صباحا و تمدید استراحة الغذاء، فذلك س

إلى المدرسة في راحة و من جھة أخرى تمدید فترة استراحة الغذاء سیسمح للتالمیذ األكل 

فمثال تالمیذ النظام العام ئناف الدراسة في الفترة المسائیةالكافیة قبل استجیدا و أخذ الراحة 

علیھا االنتقال بالحافلة إلى و لذلك مطعم یوجد فیھامدرستین ال ھناكفي ھذه الدراسة 

للمدرسة و الرجوع إلى مدرستھم الخاصة بعد للوصولمما یأخذ وقت المدرسة المجاورة 

تأخیر ساعة یمكن الوقت الكافي للراحة بعد الغذاء. و من جھة و ذلك ال یعطي لھمالغذاء، 

دقیقة.الخروج حتى الرابعة و خمس و أربعون

* توفیر مطاعم داخل المدارس فكون التالمیذ یذھبون إلى مدارس أخرى لألكل أو إلى 

نفسیةسیؤدي إلى اضطراب الحالة البالتاليالمنزل فذلك ال یترك لھم الوقت الكافي للراحة و 

كما ال یسمح بالتنشئة االجتماعیة عند المتمدرس في كال ،و الفكریة و الجسمیة للطفل

.النظامین

.ألطفالكل بالنسبة لمدرسیةالنقلالتوفیر وسائل *

وضع نشاطات ترفیھیة تساعد التالمیذ قلیال على الراحة نفسیا فتواجدھم من الثامنة حتى * 

ة دقیقة مساءا كعامل یعمل كل الیوم متعب لیس فقط جسمیا بل الساعة الرابعة و خمسة عشر

لى أداءاتھم الفكریة و على  حالتھململل و ذلك یؤثر عمما یجعلھم یشعرون باأیضا نفسیا
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.إلى غایة نھایة الیوم المدرسيكما أن ذلك سیساعدھم على العملالفیزیولوجیة و الجسمیة.

عن النفس قلیال حتى یتكیفوا مع األسبوع المدرسي.ة مدرسیة للترفیھم برحلأو حتى القیا

تتغیر مع تقدم حیثمختلفة من طفل آلخرحسب حاجة الطفل فھياحترام مدة النوم اللیلي * 

لدیھ، و األخذ اتتسبب باضطرابو عدم إجبار الطفل على الذھاب للنوم ألن ذلك سیالعمر

األسبوع و ذلك لتدارك نقص آخربعین االعتبار حاجة الطفل للنوم أكثر في العطل و عطلة 

ع المدرسي و السنة الدراسیة عامة، و كذلك توفیر الظروف النوم الذي تراكم خالل األسبو

المالئمة في المنزل للنوم.

.الجزائريتیرة البیولوجیة و النفسیة للطفلاحترام الو* 

توعیة األولیاء و المسؤولین التربویین على األخذ بعین االعتبار المعطیات التي أتت بھا *

الدراسات المیدانیة التي أنجزت حول الوتیرة المدرسیة في المحیط الجزائري خاصة من 

المجال أمثال: معروف (ل)، خلفان (ر)، دوقة (أ)طرف باحثین معروفین و متخصصین في

احترام مدة النوم اللیلي و تنظیم توقیت مدرسي مالئم.الذین یشیرون إلى ضرورة 

القیام بدراسات میدانیة أكثر حول الوتیرة المدرسیة الجزائریة من أجل تحسین العملیة * 

التربویة و تبیان أھمیتھا لوزارة التربیة الوطنیة التي یجب أن تأخذ بھا لصالح التلمیذ الذي 

كیزة األساسیة في النظام التربوي و االطالع على جداول التوقیت المطبقة في یعتبر الر

.المدارس العامة و الخاصة في المنظومة التربویة الجزائریة
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الجمعة إلى السبت

السبت إلى األحد

االثنینإلىاألحد

الثالثاءلى إاالثنین 

ءالثالثاء إلى األربعا

األربعاء إلى الخمیس

الجمعةإلىالخمیس

- امـأل كـل لیلـة وكـل صبـاح وقـت النـوم و االستیقـاظ- 
- سریـة هـذا االستبیـان مضمونـة- 



)04الملحق رقم (
النتائج األولیة الیومیة و 

األسبوعیة لالنتباه



النتائج األولیة:)04الملحق رقم (

النتائج األولیة الیومیة و األسبوعیة لجمیع أفراد العینة فیما یخص دراسة الالنتباه-أ 

المتمدرسین حسب النظام النتائج األولیة الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ

العام
اخلميس األربعاء اإلثنني األحد 16.00 13.30 11.00 8.45 الفوج املدرسة الرقم
16 18 15 26 16 18 15 26 1 جويلية5 1
14 19 16 16 14 19 16 16 1 جويلية5 2
19 20 18 19 19 20 18 19 1 جويلية5 3
22 24 26 25 22 24 26 25 1 جويلية5 4
17 24 15 20 17 24 15 20 1 جويلية5 5
20 20 19 25 20 20 19 25 1 جويلية5 6
29 34 29 28 29 34 29 28 1 جويلية5 7
34 28 28 17 34 28 28 17 1 جويلية5 8
27 29 30 25 27 29 30 25 1 جويلية5 9
23 23 19 19 22 19 23 23 2 جويلية5 10
20 16 17 17 20 17 20 16 2 جويلية5 11
18 18 18 18 21 18 18 18 2 جويلية5 12
22 29 22 22 26 22 22 29 2 جويلية5 13
19 23 16 16 21 16 19 23 2 جويلية5 14
19 20 18 18 18 18 19 20 2 جويلية5 15
21 25 24 24 26 24 21 25 2 جويلية5 16
30 25 30 30 22 30 30 25 2 جويلية5 17
24 24 20 20 24 20 24 24 2 جويلية5 18
20 24 21 21 21 21 20 24 2 جويلية5 19
22 28 19 29 28 22 29 19 3 جويلية5 20
30 32 27 46 32 30 46 27 3 جويلية5 21
28 24 23 24 24 28 24 23 3 جويلية5 22
16 21 17 24 21 16 24 17 3 جويلية5 23
22 25 23 30 25 22 30 23 3 جويلية5 24
24 24 21 25 24 24 25 21 3 جويلية5 25
18 27 21 20 27 18 20 21 3 جويلية5 26
24 27 25 22 27 24 22 25 3 جويلية5 27
13 16 14 14 16 13 14 14 3 جويلية5 28
24 23 22 27 27 22 23 24 4 جويلية5 29
20 20 14 22 22 14 20 20 4 جويلية5 30
23 22 21 31 31 21 22 23 4 جويلية5 31
28 23 28 20 20 28 23 28 4 جويلية5 32
33 31 28 35 35 28 31 33 4 جويلية5 33
25 23 22 21 21 22 23 25 4 جويلية5 34
17 20 20 20 20 20 20 17 4 جويلية5 35
21 25 24 22 22 24 25 21 4 جويلية5 36
25 29 21 21 21 21 29 25 4 جويلية5 37
19 20 20 17 19 20 20 17 1 عمر خلويف 38
41 29 24 19 41 29 24 19 1 عمر خلويف 39
22 18 22 22 22 18 22 22 1 عمر خلويف 40
20 18 32 21 20 18 32 21 1 عمر خلويف  41
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32 24 25 16 32 24 25 16 1 عمر خلويف 42
26 23 27 19 26 23 27 19 1 عمر خلويف 43
29 29 27 23 29 29 27 23 1 عمر خلويف 44
27 27 29 17 27 27 29 17 1 عمر خلويف 45
23 34 31 20 31 20 23 34 2 عمر خلويف 46
31 28 27 26 27 26 31 28 2 عمر خلويف 47
27 21 17 غ 17 غ 27 21 2 عمر خلويف 48
22 21 23 16 23 16 22 21 2 عمر خلويف 49
26 24 24 21 24 21 26 24 2 عمر خلويف 50
25 20 31 17 31 17 25 20 2 عمر خلويف 51
28 28 27 23 27 23 28 28 2 عمر خلويف 52
27 21 22 20 21 27 20 22 3 عمر خلويف 53
22 23 24 10 23 22 10 24 3 عمر خلويف 54
24 21 19 18 21 24 18 19 3 عمر خلويف 55
27 26 17 20 26 27 20 17 3 عمر خلويف 56
23 26 20 22 26 23 22 20 3 عمر خلويف 57
15 16 غ 15 16 15 15 غ 3 عمر خلويف 58
24 26 26 30 30 26 26 24 4 خلويفعمر  59
25 26 26 30 30 26 26 25 4 عمر خلويف 60
32 24 27 30 30 27 24 32 4 عمر خلويف 61
27 23 23 28 28 23 23 27 4 عمر خلويف 62
26 31 23 18 18 23 31 26 4 عمر خلويف 63
32 25 33 37 37 33 25 32 4 عمر خلويف 64
24 19 20 23 23 20 19 24 4 عمر خلويف 65
26 25 26 16 26 25 26 16 1 مقراين 66
48 34 31 21 48 34 31 21 1 مقراين 67
17 29 30 29 17 29 30 29 1 مقراين 68
24 34 33 23 24 34 33 23 1 مقراين  69
27 28 32 27 27 28 32 27 1 مقراين 70
34 45 50 35 34 45 50 35 1 مقراين 71
26 34 35 27 26 34 35 27 1 مقراين 72
28 32 19 17 19 17 28 32 2 مقراين  73
30 29 22 20 22 20 30 29 2 مقراين 74
20 20 15 13 15 13 20 20 2 مقراين 75
22 20 17 16 17 16 22 20 2 مقراين 76
31 26 26 23 26 23 31 26 2 مقراين 77
28 23 22 20 22 20 28 23 2 مقراين 78
28 29 22 19 22 19 28 29 2 مقراين 79
18 16 27 24 16 18 24 27 3 مقراين 80
22 21 28 21 21 22 21 28 3 مقراين 81
25 25 36 20 25 25 20 36 3 مقراين 82
23 15 29 15 15 23 15 29 3 مقراين  83
26 20 31 23 20 26 23 31 3 مقراين 84
24 16 31 20 16 24 20 31 3 مقراين 85
32 34 46 32 34 32 32 46 3 مقراين 86
17 23 12 11 11 12 23 17 4 مقراين 87
29 35 24 25 25 24 35 29 4 مقراين 88
26 29 23 18 18 23 29 26 4 مقراين 89
24 26 19 18 18 19 26 24 4 مقراين 90
23 26 16 20 20 16 26 23 4 مقراين 91
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30 36 23 27 27 23 36 30 4 مقراين 92
20 20 22 18 20 20 22 18 1 عرايب حممد 93
23 24 23 20 23 24 23 20 1 عرايب حممد  94
23 24 27 21 23 24 27 21 1 عرايب حممد 95
27 30 31 33 27 30 31 33 1 عرايب حممد  96
47 36 43 37 47 36 43 37 1 عرايب حممد 97
40 32 33 15 40 32 33 15 1 عرايب حممد 98
29 27 34 36 29 27 34 36 1 حممدعرايب 99
39 35 29 26 29 26 39 35 2 عرايب حممد 100
34 41 29 20 29 20 34 41 2 عرايب حممد 101
23 32 24 26 24 26 23 32 2 عرايب حممد 102
29 33 24 20 24 20 29 33 2 عرايب حممد 103
24 32 19 23 19 23 24 32 2 عرايب حممد 104
28 31 34 27 34 27 28 31 2 عرايب حممد 105
19 34 24 22 24 22 19 34 2 عرايب حممد 106
33 40 36 26 40 33 26 36 3 عرايب حممد 107
24 28 22 20 28 24 20 22 3 عرايب حممد 108
27 26 26 29 26 27 29 26 3 عرايب حممد 109
28 31 25 26 31 28 26 25 3 عرايب حممد 110
19 24 15 غ 24 19 غ 15 3 عرايب حممد 111
49 50 41 36 50 49 36 41 3 عرايب حممد 112
23 27 19 25 27 23 25 19 3 عرايب حممد 113
00 25 16 26 26 16 25 00 4 عرايب حممد 114
44 41 43 44 44 43 41 44 4 عرايب حممد 115
33 29 28 26 26 28 29 33 4 عرايب حممد 116
29 28 31 27 27 31 28 29 4 عرايب حممد 117
22 18 20 14 14 20 18 22 4 عرايب حممد 118
24 16 19 17 17 19 16 24 4 عرايب حممد 119



النتائج األولیة:)04الملحق رقم (

المتمدرسین حسب النظام النتائج األولیة الیومیة و األسبوعیة ألداءات االنتباه بالنسبة لتالمیذ

الخاص

اخلميس األربعاء اإلثنني األحد 16.00 13.30 11.00 8.45 الفوج املدرسة الرقم
18 18 14 14 18 18 14 14 1 اليمامة البيضاء 01
25 26 15 15 25 26 15 15 1 اليمامة البيضاء 02
26 27 18 18 26 27 18 18 1 اليمامة البيضاء 03
غ 19 19 15 غ 19 19 15 1 اليمامة البيضاء 04
30 24 23 21 30 24 23 21 1 اليمامة البيضاء 05
15 15 15 07 15 15 15 07 1 اليمامة البيضاء  06
21 19 17 13 21 19 17 13 1 اليمامة البيضاء 07
38 22 25 24 25 24 38 22 2 اليمامة البيضاء 08
24 18 22 14 22 14 24 18 2 اليمامة البيضاء 09
33 25 19 12 19 13 33 25 2 اليمامة البيضاء 10
غ 22 25 08 25 08 غ 22 2 البيضاءاليمامة  11
19 22 22 18 22 18 19 22 2 اليمامة البيضاء 12
20 18 19 21 19 21 20 18 2 اليمامة البيضاء 13
23 26 18 21 18 21 23 26 2 اليمامة البيضاء 14
22 17 19 17 19 17 22 17 2 اليمامة البيضاء 15
26 27 25 20 27 26 20 25 3 اليمامة البيضاء 16
29 29 23 21 29 29 21 23 3 اليمامة البيضاء 17
23 25 23 26 25 23 26 23 3 اليمامة البيضاء 18
19 22 13 18 22 19 18 13 3 اليمامة البيضاء 19
25 27 23 21 27 25 21 23 3 اليمامة البيضاء 20
13 12 17 15 12 13 15 17 3 اليمامة البيضاء 21
23 20 21 22 20 23 22 21 3 البيضاءاليمامة  22
24 22 20 15 15 20 22 24 4 اليمامة البيضاء 23
20 20 15 غ غ 15 20 20 4 اليمامة البيضاء 24
17 18 13 16 16 13 18 17 4 اليمامة البيضاء 25
25 26 26 19 19 26 26 25 4 اليمامة البيضاء 26
28 31 26 21 21 26 31 28 4 اليمامة البيضاء 27
21 21 22 22 22 22 21 21 4 اليمامة البيضاء 28
17 18 05 00 00 05 18 17 4 اليمامة البيضاء 29
24 27 32 21 24 27 32 21 1 ثالة 30
28 31 28 22 28 31 28 22 1 ثالة 31
21 24 21 09 21 24 21 09 1 ثالة 32
25 28 41 26 25 28 41 26 1 ثالة 33
29 29 21 15 29 29 21 15 1 ثالة 34
39 29 29 20 39 29 29 20 1 ثالة 35
20 18 15 12 20 18 15 12 1 ثالة 36
15 22 18 17 15 22 18 17 1 ثالة  37
19 23 26 16 19 23 26 16 1 ثالة 38
23 21 غ 17 غ 17 23 21 2 ثالة 39
23 26 20 غ 20 غ 23 26 2 ثالة 40
33 35 25 24 25 24 33 35 2 ثالة 41
27 28 25 23 25 23 27 28 2 ثالة 42
26 30 23 24 23 24 26 30 2 ثالة 43
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28 27 27 23 27 23 28 27 2 ثالة 44
15 17 13 14 13 14 15 17 2 ثالة 45
23 26 25 24 25 24 23 26 2 ثالة 46
23 غ 21 22 21 22 23 غ 2 ثالة 47
33 30 24 21 30 33 21 24 3 ثالة 48
26 28 25 20 28 26 20 25 3 ثالة 49
29 26 21 20 26 29 20 21 3 ثالة  50
30 36 28 28 36 30 28 28 3 ثالة 51
24 29 23 25 29 24 25 23 3 ثالة 52
33 24 23 23 24 33 23 23 3 ثالة  53
25 25 23 26 25 25 26 23 3 ثالة 54
35 31 24 23 31 35 23 24 3 ثالة 55
26 22 19 18 22 26 18 19 3 ثالة 56
33 04 20 26 26 20 04 33 4 ثالة 57
28 18 18 19 19 18 18 28 4 ثالة 58
41 34 32 31 31 32 34 41 4 ثالة 59
غ غ غ 24 24 غ غ غ 4 ثالة 60
27 25 24 24 24 24 25 27 4 ثالة 61
27 27 23 19 19 23 27 27 4 ثالة 62
23 23 22 16 16 22 23 23 4 ثالة 63
25 21 22 18 18 22 21 25 4 ثالة 64
23 19 17 15 23 19 17 15 1 إثري 65
25 27 20 15 25 27 20 15 1 إلثري 66
20 23 20 17 20 23 20 17 1 إثري 67
16 17 14 16 16 17 14 16 1 إثري 68
22 20 21 21 21 21 22 20 2 إثري 69
23 23 20 20 20 20 23 23 2 إثري 70
26 25 23 24 23 24 26 25 2 إثري 71
23 19 27 15 19 23 15 27 3 إثري 72
18 21 20 21 21 18 21 20 3 إثري 73
16 14 09 غ 14 16 غ 09 3 إثري 74
25 29 19 24 24 19 29 25 4 إثري 75
28 22 26 25 25 26 22 28 4 إثري 76
16 13 14 14 14 14 13 16 4 إثري 77



)05الملحق رقم (
النتائج األولیة لمدة النوم 

اللیلي



): النتائج األولیة05الملحق رقم (

النتائج األولیة لوقت النوم و االستیقاظ بالنسبة لدراسة النوم:-ب

:النتائج األولیة لوقت النوم و االستیقاظ بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام العام

الجمعة- الخمیس الخمیس- األربعاءاألربعاء- الثالثاءالثالثاء- اإلثنین اإلثنین-األحد األحد- السبت السبت- الجمعة المدرسةالرقم
د 810د550د423د458د 495د645د 525جویلیة15
د433د505د459د465د539د497د508جویلیة25
د630د540د555د540د525د540د594جویلیة35
د599د 604د543د 510د591د565د586جویلیة45
د630د576د595د544د570د556د575جویلیة55
د690د605د655د610د545د595د705جویلیة65
د600د600د600د600د600د600د540جویلیة75
د557د552د576د575د528د579د595جویلیة85
د630د555د570د625د556د615د600جویلیة95
د570د525د510د485د525د570د510جویلیة105
د630د570د670د640د610د600د600جویلیة115
د490د528د505د505د515د505د478جویلیة125
د490د528د542د585د515د470د620جویلیة135
د634د540د528د496د547د566د534جویلیة145
د510د425د329د450د438د475د535جویلیة155
د570د575د544د536د584د563د519جویلیة165
د735د585د560د610د600د565د620جویلیة175
د630د535د570د560د560د540د524جویلیة185
د561د578د562د547د564د605د543جویلیة195
د585د595د575د579د567د525د560جویلیة205
د592د536د540د532د570د550د595جویلیة215
د540د555د540د520د540د480د525جویلیة225
د600د579د615د510د535د645د810جویلیة235
د780د584د630د630د600د630د750جویلیة245
د590د560د585د560د540د540د660جویلیة255
د620د575د575د575د570د570د585جویلیة265
د615د570د593د556د534د560د675جویلیة275
د750د540د620د630د420د555د600جویلیة285
د525د516د520د580د573د502د630جویلیة295
د605د540د540د540د540د540د605جویلیة305
د620د550د575د550د543د670د580جویلیة315
د580د522د525د519د514د520د616جویلیة325
د594د600د572د600د600د562د580جویلیة335
د560د585د575د583د571د520د635جویلیة345
د694د545د550د570د535د550د570جویلیة355
د702د564د539د509د526د549د582جویلیة365
د720د480د495د555د590د555د480عمر خلوفي37
د780د630د630د630د630د600د720عمر خلوفي38
د638د423د457د531د590د669د425عمر خلوفي39
د703د601د617د601د610د620د665عمر خلوفي40
د590د553د555د568د546د577د593عمر خلوفي41
د450د460د490د525د540د545د620خلوفيعمر 42
د570د480د465د447د494د420د540عمر خلوفي43
د616د608د605د598د612د585د607عمر خلوفي44
د650د519د566د526د542د554د648عمر خلوفي45
د482د480د483د555د480د456د540عمر خلوفي46
د545د615د535د570د555د530د580عمر خلوفي47
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د638د540د599د623د524د587د665عمر خلوفي48
د660د600د605د580د580د570د690عمر خلوفي49
د761د522د552د475د533د538د545عمر خلوفي50
د784د625د545د610د484د605د645خلوفيعمر 51
د860د585د590د590د600د590د585عمر خلوفي52
د511د725د540د660د609د720د673عمر خلوفي53
د507د472د453د528د549د549د587عمر خلوفي54
د604د560د565د578د583د637د592عمر خلوفي55
د615د585د555د595د600د585د660عمر خلوفي56
د600د595د540د570د540د540د570عمر خلوفي57
د760د565د615د660د559د567د579عمر خلوفي58
د421د450د545د530د522د507د585عمر خلوفي59
د606د546د534د577د568د572د516عمر خلوفي60
د541د544د366د453د266د506د648عمر خلوفي61
د569د483د679د503د591د452د534عمر خلوفي62
د615د600د640د640د490د560د655عمر خلوفي63
د690د510د555د565د515د585د690مقراني64
د720د574د647د637د606د601د679مقراني65
د600د555د555د555د555د555د600مقراني66
د795د540د495د565د595د525د585مقراني67
د745د555د555د515د550د550د550مقراني68
د615د495د580د505د515د505د700مقراني69
د303د515د543د559د615د557د473مقراني70
د610د620د660د660د610د615د630مقراني71
د515د553د545د536د574د567د613مقراني72
د630د465د600د480د540د600د780مقراني73
د684د481د525د579د445د520د590مقراني74
د405د485د525د540د530د605د640مقراني75
د600د570د570د570د582د540د540مقراني76
د660د600د600د600د600د660د540مقراني77
د660د565د506د540د579د600د540مقراني78
د524د602د570د524د611د520د540مقراني79
د747د313د510د459د422د450د587مقراني80
د465د490د585د585د585د555د690مقراني81
د685د585د600د585د585د610د570مقراني82
د665د540د530د525د510د559د585مقراني83
د726د602د593د607د587د615د710مقراني84
د535د525د505د615د575د600د480مقراني85
د630د615د600د570د600د600د630مقراني86
د705د580د590د580د575د545د695مقراني87
د543د611د572د582د594د596د621مقراني88
د562د570د510د521د511د539د735عرابي محمد89
د585د571د494د560د466د580د540عرابي محمد90
د690د510د480د552د510د540د570عرابي محمد91
د550د515د493د535د556د550د561عرابي محمد92
د586د546د556د525د519د483د635عرابي محمد93
د580د573د510د521د488د580د540عرابي محمد94
د490د675د663د612د563د630د840عرابي محمد95
د660د600د615د585د555د585د600عرابي محمد96
د705د555د575د511د560د630د810عرابي محمد97
د570د525د480د540د520د540د600عرابي محمد98
د665د502د539د527د540د504د621عرابي محمد99

د580د538د565د540د520د550د592عرابي محمد100
د653د627د591د655د640د610د739عرابي محمد101
د550د430د525د448د485د525د540عرابي محمد102
د558د616د687د450د531د572د582عرابي محمد103
د562د565د597د545د570د560د557عرابي محمد104
د530د550د600د580د554د590د615عرابي محمد105
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د587د548د600د540د589د819د797عرابي محمد106
د613د535د455د530د510د560د401عرابي محمد107
د660د540د540د555د555د570د660عرابي محمد108
د615د565د585د585د575د615د640عرابي محمد109
د570د510د510د475د565د470د690عرابي محمد110
د660د540د540د555د555د540د660عرابي محمد111
د637د519د544د536د557د557د590عرابي محمد112
د630د616د435د522د530د540د600عرابي محمد113
د600د600د600د600د600د600د570عرابي محمد114
د397د479د559د573د489د577د727عرابي محمد115



): النتائج األولیة05الملحق رقم (

:النتائج األولیة لوقت النوم و االستیقاظ بالنسبة للتالمیذ المتمدرسین حسب النظام الخاص

الجمعة- الخمیس الخمیس- األربعاءاألربعاء- الثالثاءالثالثاء- اإلثنین اإلثنین-األحد األحد- السبت السبت- الجمعة المدرسةالرقم
د630د598د576د559د543د633د660الیمامة البیضاء1
د590د457د515د522د515د513د595الیمامة البیضاء2
د699د622د553د585د612د589د664الیمامة البیضاء3
د497د599د594د597د564د590د592الیمامة البیضاء4
د690د590د575د560د570د540د573الیمامة البیضاء5
د645د540د600د570د585د585د660الیمامة البیضاء6
د500د474د530د565د475د565د564الیمامة البیضاء7
د460د524د555د541د508د521د538الیمامة البیضاء8
د660د570د520د542د555د470د525الیمامة البیضاء9
د360د515د430د465د476د455د795الیمامة البیضاء10
د635د615د630د615د585د615د570الیمامة البیضاء11
د660د530د595د580د530د573د660الیمامة البیضاء12
د430د491د540د618د500د570د480البیضاءالیمامة 13
د495د515د570د510د515د535د580الیمامة البیضاء14
د435د515د518د470د530د470د511الیمامة البیضاء15
د605د560د510د536د556د471د597الیمامة البیضاء16
د569د504د502د512د521د579د575الیمامة البیضاء17
د672د351د596د517د532د532د603الیمامة البیضاء18
د645د542د529د535د535د555د600الیمامة البیضاء19
د690د490د495د500د540د555د690الیمامة البیضاء20
د480د510د516د510د527د450د660الیمامة البیضاء21
د455د530د510د540د535د540د510الیمامة البیضاء22
د690د623د660د634د613د601د627الیمامة البیضاء23
د660د590د570د585د540د540د697الیمامة البیضاء24
د555د570د570د570د570د570د495الیمامة البیضاء25
د635د430د420د514د480د540د600الیمامة البیضاء26
د730د415د390د397د417د541د607الیمامة البیضاء27
د600د458د515د535د525د537د528الیمامة البیضاء28
د630د495د500د510د580د555د545الیمامة البیضاء29
د641د493د542د505د535د526د377ثالة30
د570د540د550د530د575د565د600ثالة31
د678د544د583د478د585د555د570ثالة32
د404د573د599د444د535د555د484ثالة33
د615د570د505د517د535د600د540ثالة34
د570د550د549د585د553د479د544ثالة35
د760د630د625د645د620د630د660ثالة36
د655د600د544د472د605د600د540ثالة37
د545د515د585د530د520د545د565ثالة38
د695د554د540د560د569د506د570ثالة39
د695د435د510د465د530د505د590ثالة40
د580د525د455د463د454د455د485ثالة41
د588د579د575د570د572د564د602ثالة42
د875د512د575د530د552د554د613ثالة43
د549د620د566د460د541د590د510ثالة44
د570د593د555د498د480د510د555ثالة45
د605د565د532د526د504د499د522ثالة46
د540د555د630د590د580د680د626ثالة47
د592د575د530د530د525د562د515ثالة48
د610د554د511د540د540د540د547ثالة49
د540د600د660د540د570د550د545ثالة50
د425د520د504د480د500د529د555ثالة51
د605د505د470د495د500د525د570ثالة52



): النتائج األولیة05الملحق رقم (

د660د587د582د581د530د 600د510ثالة53
د630د510د540د570د570د540د540ثالة54
د660د555د555د525د555د568د540ثالة55
د439د526د500د491د498د470د481ثالة56
د430د557د558د564د585د580د564ثالة57
د452د591د538د587د522د577د635ثالة58
د310د330د510د578د570د510د420إثري59
د655د575د572د595د573د590د535إثري60
د691د530د604د540د510د540د750إثري61
د719د680د460د461د460د550د630إثري62
د660د510د540د540د570د535د510إثري63
د571د537د559د574د573د574د564إثري64
د625د560د470د565د549د535د620إثري65
د620د570د570د570د570د570د630إثري66
د467د651د389د551د447د469د545إثري67
د800د510د510د510د510د510د620إثري68
د490د490د550د543د530د540د523إثري69
د575د520د551د560د550د565د638إثري70



)06الملحق رقم (
جدول التوقیت األسبوعیة 

الخاصة بمدارس النظام العام



المعلم: أوشیش زھرة

المستوى: القسم الخامس ابتدائي (أ)                                       

يـــــــــــــــــــــــوعـــــــــتوقیت األسبــــــــــــــدول الـــــــــــــــــــــــــج

المفتشالمعلمة                                                                                 المدیر                               

د15سا و 16سا                              13

مــــــــــــــــــداومــــــــــــــــــــــــــــة

جغرافیا تربیة إسالمیة تربیة مدنیة محفوظات

تربیة فنیة تربیة إسالمیة مطالعة تعبیر كتابي

تربیة بدنیة تصحیح التعبیر الكتابي

مشروعانجاز

نشاط اإلدماج

ریاضیات

د15سا و 11د       45سا و 9 د30سا و 9سا              8 التوقیت

األیام

معالجة 
الریاضیات

ت علمیة تعبیر قراءة ریاضیات األحد

معالجة اللغة تربیة علمیة قواعد نحویة قراءة ریاضیات االثنین

قواعد صرفیة أو 
إمالئیة

قراءة ریاضیــــــــــات الثالثاء

مـــــــــــــــــــــــــداومـــــــــــــــــــــــــــــــة األربعاء

معالجة الفرنسیة مـــــــــــــــــــــــــداومـــــــــــــــــــة تاریخ ریاضیات الخمیس



جویلیة تیقزیرت5مدرسة 

المعلم: عفیري (القسم ب)                                               

يـــــــــــــــــــبوعـــــــــــــتوقیت األســــــدول الــــــــــــــــــــج

المدیر                                                                           المفتشالمعلم                                                                          

د15سا 16د          45سا 14 د15 د30سا 14 سا13 د45 د15سا 11د    45سا9 د15 د30سا 9سا     8 حصص 
األسبوع

مـــــــــــــــــداومــــــــــــــة
ــة

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

اح
ر

مـــــــــــــداومـــــــــة تعبیر شفوي قراءة

ــة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
اح

ر

ریاضیات تربیة 
إسالمیة

األحد

تربیــــــــــة 
بدنیــــــــــة

محفوظات تربیة مدنیة ریاضیات
معالجة 
ریاضیات تربیة علمیة ریاضیات

قواعد نحویة
قراءة

االثنین

دعــــــــــــــــم تاریخ ریاضیات
قواعد صرفیة

قراءة
الثالثاء

مطــــــالعــــــة تعبیر كتابي تربیة علمیة ریاضیات
مــــداومـــــــــة مــــداومــــــــــة األربعاء

تربیـــة فنیــــــة جغــرافیــا تصحیح التعبیر الكتابي
نشاط إدماج

معالجة لغة تربیة إسالمیة ریاضیات
مــــداومــــــــــة الخمیس



2014/2015السنة الدراسیة: مفتشیة التعلیم االبتدائي                                                                                                     

المعلمة: قورقوران نادیةلدائرة تیقزیرت                                                                                                               

القسم: الخامسة ابتدائيعمر خلوفي                                                                                                                    مدرسة:

یقزیرتبلدة. ت

ـــــــــــــــــــــــــــــوقیتجـــــــــــــــــــــــــــدول التــــــــــــــــ

المفتشالمدیر                                                                        المعلمة                                                                             

د45سا12--- سا 12المعالجة التربویة: یومي االثنین و الثالثاء من 

الفترة المسائیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفترة الصبـــــــــــاحیــــــــــــة لساعاتا

16h15 14h45 14h30 13 h 11h15               9h45

ــة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

حـــ
را

ست
ا

9h30       8h

تربیة مدنیة تربیة علمیة

حة
را

ست
ا ریاضیـــــــــــــــــات لغة فرنسیة لغة عربیة

تواصل)-تعبیر-(قراءة
األحد

تربیة بدنیة تاریخ تربیة اسالمیة ریاضیات لغة أمازیغیـــــــــــــــــــة لغة عربیة
قواعد نحویة)-(قراءة

االثنین

نشاطات الصقة + دعم لغة فرنسیة لغة عربیة
قواعد صرفیة)-(قراءة

الثالثاء

تربیة فنیة جغرافیا

حة
را

ست
ا تربیة اسالمیة لغة عربیة

(محفوظات)
تربیة علمیة ریاضیات لغة عربیة

مطالعة)–(تعبیر كتابي 
األربعاء

لغة فرنسیة لغة أمازیغیة ةــــــــــــــــــــــــــــة عربیــــــــــــــــلغ
(نشاط ادماجیة)

ریاضیات الخمیس



الجمھوریة الدیموقراطیة الشعبیة

وزارة التربیة الوطنیة

2014/2015السنة الدراسیة: ة التربیة و التعلیم االبتدائي                                                                                                مفتشی

المعلم: عبدونلدائرة: تیقزیرت                                                     

القسم: الخامس ابتدائيمدرسة: المقراني                                                                                                              

بلدیة تیقزیرت

جدول التوقیت للسنة الخامسة ابتدائي

سا17-د15سا16 د15سا 16-د   45سا 14
ة 

اح
تر

اس
15

قة
دقی

د30سا 14-سا     13 د15سا 11-د   45سا 9

ة 
اح

تر
اس

15
قة

دقی

د30سا9سا           8 التوقیت
األیام

لغة أمازیغیة ت.إسالمیة ریاضیات لغة فرنسیة تعبیر شفھي-إثراء-فھم-أداء-قراءة األحد
معالجة تربویة لغة 

عربیة
مطالعة ت.مدنیة محفوظات تاریخ تربیة علمیة ریاضیات نحویةقراءة+ قواعد االثنین

دعـــــم لغة أمازیغیة لغة فرنسیة الثالثاء
تربویة معالجة 

ریاضیات
ت.بدنیة تعبیر كتابي ت.علمیة ریاضیات جغرافیا ریاضیات إمالء-قراءة  األربعاء

معالجة تربویة 
سیةلغة فرن

لغة فرنسیة تربیة فنیة ریاضیات ت.إسالمیة ریاضیات إنجاز مشروع أو 
تصحیح التعبیر

نشاطات 
إدماجیة

الخمیس

د45مدة الحصة ھي 

أیام في األسبوع و في یوم الثالثاء على 4د خالل 30سا و 14) تنتھي الدراسة في المساء على الساعة 2+28حصة (30استعمال الزمن للسنة األولى و السنة الثانیة ابتدائي: تبرمج فیھ یمثل ھذا الجدول 
د.30سا و 15د إلى الساعة 45سا و14د. تبرمج حصص المعالجة البیداغوجیة خالل یومین في األسبوع من الساعة 15سا و 11الساعة 

د. 15سا و 11أیام في األسبوع و في یوم الثالثاء على الساعة 4د خالل 30سا و 15) و ینتھي الدوام على الساعة 2+30حصة (32تبرمج في نفس النموذج السنة الثالثة ابتدائي: 

د.15سا و 11أیام في األسبوع و في یوم الثالثاء على الساعة 4د خالل 15سا و 16) و ینتھي الدوام على الساعة 3+32(حصة 35السنة الرابعة و الخامسة ابتدائي: تبرمج في نفس النموذج السابق 

المفتشالمدیر:                                            المعلم:                                                                  



الجمھوریة الدیموقراطیة الشعبیة

وزارة التربیة الوطنیة

مدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو

2014/2015السنة الدراسیة المدرسة االبتدائیة عرابي محمد                                   

السیدة: حنادسي فتیحة تالمعیاش بلدیة میزرانة                                                                                                       

جدول التـــــــــــــــوقیــــــت األسبــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــي

للسنة الخامسة

9h30             8h15m11h15              9h4512h14h30                     13h15m16h15 14h45
أداء-فھم-قراءةاألحد

تعبیر شفوي و تواصل

ــة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

حـــ
را

معالجة لغة تربیة اسالمیةریاضیات
عربیة

مداومـــــــــــة
ــة

حـ
مداومـــــــــــةرا

تربیة فنیةتربیة علمیةتعبیر كتابي-مطالعةتاریخریاضیاتقواعد نحویة-قراءةاالثنین
الثالثا

ء
قواعد صرفیة قراءةمداومـــــــــــــة

إمالئیة
معالجة 
ریاضیات

نشاطات الالصفیة 

األربع
اء

تربیة ریاضیات
اسالمیة

محفوظاتریاضیاتمداومـــــــــة

ــة
حـــ

را

تربیة بدنیةتربیة علمیة

الخمی
س

تصحیح ریاضیات
التعبیر

تربیة 
مدنیة

نشاط إدماجيجغرافیا
إنجاز مشروع

مداومـــــــــــــةمداومـــةریاضیات

اللغة المادة
العربیة

معالجة. تربیة بدنیةتربیة فنیةجغرافیاتاریختربیة مدنیةتربیة ع تتربیة اسالمیةریاضیات
ر. ع

المجموع

عدد 
الحصص

1162211111228

الحجم 
الساعي

8h154h301h301h3045m45m45m45m45m90m21 د15سا

ختم المفتشختم المدیر                                              إمضاء والمعلم (ة)                                                                                                            إمضاء و



)07الملحق رقم (
جدول التوقیت األسبوعیة 
الخاصة بمدارس النظام 

الخاص



الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

وزارة التربیة و التعلیم

مدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو

2014/2015مفتشیة التربیة و التعلیم االبتدائي تیزي وزو                      المدرسة االبتدائیة الخاصة الیمامة البیضاء 

التنظیم التربوي

اإلسم و الرقم
اللقب

لغة 
التدریس

الثالثاء الخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألحدالحجرةالمستوى
مساء

سعاد 01
جبار

یة
رب

الع
   

   
   

غة 
15:11-018ت.تالل

13 -30:14
8-15:11
13 -30:14

8-15:118-15:11
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

سة
خام

 ال
نة

لس
م ل

دع
 ال

+ 
قة

ص
 ال

طة
نش

ق أ
سی

لتن
س ا

جال
م

ولد 02
مسعود 

نادیة

15:11-028أ1س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:11
13 -30:14

لعماري 03
ربیعة

15:11-038ب1س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:11
13 -30:14

حالم 04
سعدیة

15:11-048أ2س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:11
13 -30:14

سفیحي 05
نادیة

15:11-058ب2س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:11
13 -30:14

محمدي 06
دلیة

15:11-068أ3س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15
نسیمة 07

باشا
15:11-078ب3س

13 -30:14
8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15
أھیب 08

جھیدة 
15:11-088أ4س

13 -30:14
8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

عكروف 09
محمد

15:11-098ب4س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

14:45 -30:15

8-15:118-15:11
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

امیني 10
حكیمة

15:11-108أ5س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

8-15:118-15:11
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

أمدان 11
زھیة

15:11-118ب5س
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

8-15:118-15:11
13 -30:14

8-15:11
13 -30:14

علي 12
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تأثیر التوقیت المدرسي في كل من االنتباه و مدة النوم اللیلي عند تالمیذ المدرسة االبتدائیة

-دراسة مقارنة بین النظام الخاص و العام -

:ملخص

السنة تالمیذت االنتباه و النوم اللیلي لدى دراسة مقارنة حول التغیرات الیومیة و األسبوعیة ألداءاتناول ھذا البحثی
سنة) في المدرسة الجزائریة.11-10(البالغین من العمرالمتمدرسین حسب النظام العام والخاصالخامسة ابتدائي

تنتمي ) منھا 03() منھا تنتمي للنظام العام و04) مدارس لوالیة تیزي وزو حیث (07تمت ھذه الدراسة في (
األسبوعیة لالنتباه تم تطبیق لدراسة التغیرات الیومیة وو تلمیذ.196العینة اإلجمالیة من تكونت، وقد للنظام الخاص 

و اللذان تم تكییفھما في البیئة الجزائریة من Testuروائز شطب األرقام بینما طبق استبیان لدراسة النوم اللیلي للباحث 
.2008(معروف) سنة قبل

على مستوى التغیرات الیومیة، أداءات االنتباه لدى التالمیذ تبین النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة أنھ 
ملمح كالسیكي و ھذا یدل على تكیف ھؤالء التالمیذ مع التوقیت المدرسي خالل الیومتتبعالعامالمتمدرسین حسب النظام 

أن تالمیذ النظام الخاص أكثر تكیفا مع النتائجأظھرت. بینما على مستوى التغیرات األسبوعیة عكس تالمیذ النظام الخاص
أن متوسط مدة النوم اللیلي عند التالمیذ تبرھن من خالل نتائج الدراسة و. الحالة المدرسیة مقارنة بتالمیذ النظام العام

المتمدرسین في كال النظامین و رغم وجود تغیرات و فروق بینھما إال أنھا تبقى  منخفضة مقارنة بالتي توصل إلیھا
Testu مھما كان التوقیت المدرسي المطبق أو النظام الذي یتمدرس فیھ و علیھ.2008و (معروف) سنة 1994سنة

المتمدرس في النظامین.لدى الطفلاللیليیقظة و عدم احترام مدة النوم-التلمیذ فإنھ یالحظ اضطراب و تیرة نوم

.العاموالخاص النظام المدرسي ،االنتباه، النوم اللیلي،الوتیرة المدرسیة، التوقیت الكلمات المفتاحیة: 

Impact du temps scolaire sur l’attention et le sommeil nocturne chez les élèves de l’école primaire – Etude
comparative entre le système privé et le système public -.

Résumé :

Cette recherche présente une étude comparative sur les variations journalières et hebdomadaires de l’attention et de la
durée du sommeil nocturne chez les élèves de 5éme année primaire scolarisés selon le système public et ceux qui sont
scolarisés selon le système privé âgés (10 -11 ans) à l’école algérienne.

Cette étude a été effectuée dans (07) école : (04) appartenant au système public et (03) au système privé dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. L’échantillon de cette étude est composé de 196 élèves. Nous avons utilisé deux outils pour la collecte des
données: (04) tests de barrages de nombres pour l’étude des variations journalières et hebdomadaires de l’attention et un
questionnaire pour l’étude du sommeil nocturne, établies par Testu et adaptés à la société algérienne par Marouf en 2008.

Les résultats de cette étude indiquent que sur le plan journalier, les performances attentionnelles des élèves scolarisés
selon le système public présentent une rythmicité classique qui témoigne d’une adaptation de ces élèves au temps scolaire
durant la journée contrairement aux élèves du système privé. Tandis que sur le plan hebdomadaire, les résultats montrent
que les élèves du système privé s’adaptent plus avec la situation scolaire contrairement aux élèves du système public. En ce
qui concerne, l’étude des variations hebdomadaires du sommeil nocturne, on constate que la moyenne établie dans cette
étude chez les élèves scolarisés selon les deux systèmes est  inférieure à celle établie par Testu en (1994) et Marouf en
(2008).

Cela montre que quel que soit le système dont les élèves sont scolarisés cela génère la perturbation du rythme veille-
sommeil et témoigne du non respect de la durée du sommeil nocturne de l’enfant scolarisé selon les deux systèmes.

Mots clés : rythmes scolaires, temps scolaire, attention, sommeil nocturne, système privé, système public.


	pg.pdf
	الإهداء.pdf
	كلمة شكر.pdf
	فهرس.pdf
	فهرس الجداول.pdf
	مقدمة.pdf
	الفصل الأول تعريف و صياغة مشكل البحث.pdf
	الفصل الاول.pdf
	الفصل الثاني أدبيات الموضوع.pdf
	القسم الاول.pdf
	القسم الثاني.pdf
	القسم  الثالث.pdf
	الفصل الثالث منهجية البحث.pdf
	الفصل الثالث.pdf
	الفصل الرابع عرض و مناقشة النتائج.pdf
	الفصل الرابع.pdf
	خاتمة.pdf
	الاقتراحات.pdf
	المراجع.pdf
	قائمة المراجع.pdf
	الملاحق.pdf
	الملحق رقم 01.pdf
	ملحق رقم 01 التعليمات.pdf
	الملحق رقم 02.pdf
	روائز شطب الأرقام يوم الأحد.pdf
	روائز شطب الأرقام يوم الاثنين.pdf
	روائز شطب الأرقام يوم الأربعاء.pdf
	روائز شطب الأرقام يوم الخميس.pdf
	الملحق رقم 03.pdf
	ملحق رقم 03 استبيان النوم الليلي.pdf
	الملحق رقم 04.pdf
	ملحق رقم 04 النتائج الأولية اليومية و الأسبوعية للانتباه.pdf
	الملحق رقم 05.pdf
	ملحق رقم 05 النتائج الأولية لمدة النوم الليلي.pdf
	الملحق رقم 06.pdf
	جداول التوقيت ملحق رقم 06 الأسبوعية  الخاصة بمدارس النظام العام.pdf
	الملحق رقم 07.pdf
	التوقيت المدرسي بمدرسة اليمامة البيضاء.pdf
	التوقيت المدرسي ملحق رقم 07 الخاص بمدرسة ثالة.pdf
	ملحق رقم 07 التوقيت المدرسي الخاص بمدرسة إثري.pdf
	ملخص الدراسة.pdf

