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: العاطفي للمتعلمین االجتماعيمالحظات المعلمین على التعلم 
 دلیل القیاس النفسي لتقییم البرامج

 التعلیمیة في حاالت الطوارئ 

Ha YEON KIM, KaLINA GJICALI, ZEzHEN WU, aND CaRLY TUBBS DOLAN 
 

 ملخص
 

التعلم   لبرامج  الصارم  التقییم  موثوقة    االجتماعي یتطلب  معلومات  توفر  التي  التدابیر  استخدام  والعاطفي 
ة لألطفال عبر مجموعات العالج  االجتماعیوصحیحة حول االختالفات ذات المعنى في المھارات العاطفیة  

التغییرات بمرور الوقت  القلیل من  في  . والمراقبة، باإلضافة إلى  السیاقات المتأثرة بالصراع واألزمات، 
البرامج، مما یحد من قدرة الجھات   تقییمات  المطلوبة لدعم استخدامھا في  األدلة  أن توفر  التدابیر یمكن 

إن مالحظة المعلمین للتعلم العاطفي  . المعنیة على تحدید ما إذا كان البرنامج یعمل، ومدى نجاحھ، ولَمن 
الفجوةTOOLSEL ین، والمعروفة باسمللمتعلم  االجتماعي عبارة    TOOLSEL. ، تبشر بمعالجة ھذه 

یتم  . عن استبیان لتقریر المعلم حول سلوك األطفال كما ھو مالحظ في إعدادات الفصول الدراسیة الطبیعیة
الكفاءات   لتقییم مجموعة من  بین  االجتماعیاستخدامھ  والمعرفیة  والسلوكیة  والعاطفیة  األطفال في سن  ة 

بالصراع  البیئات الھشة والمتأثرة  االبتدائیة في  بیانات من عینة من  . المدرسة  باستخدام  المقالة،  في ھذه 
طفًال سوریًا الجئًا كانوا مسجلین في مدارس حكومیة لبنانیة رسمیة وكان بإمكانھم الوصول إلى   3,661

لـ  برنامج دعم عالجي غیر رسمي، فإننا نقدم أدلة على سال النفسي  نقدم دلیًال  . TOOLSELمة القیاس 
موثوقیة   على  وأن    TOOLSELتجریبیًا  التعلم    TOOLSELوصالحیتھ،  مھارات  ة  االجتماعیھیأ 

للمقارنة عبر مجموعات العالج ونوع   والعاطفیة لألطفال الالجئین السوریین بطرق غیر متحیزة وقابلة 
والعمر والوقت أیًضا توصیات الست. الجنس  ذلك طرق تحسین جدواه  TOOLSELخدام  نقدم  ، بما في 
 .وموثوقیتھ وصالحیتھ
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 مقدمة 
 

التعلم   تنفیذ برامج  المتنوعة بشكل متزاید في  المعنیة  الجھات  في  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيتستثمر 
بیئات تعلیمیة  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيتوفر برامج التعلم  ). UNESCO 2018(السیاقات اإلنسانیة  

المھارات   تعزز  أن  یمكن  والتي  الصراع  من  المتضررین  لألطفال  بھا  التنبؤ  ویمكن  ة  االجتماعیآمنة 
وبناء   استباقي،  المخاطر بشكل  الصمود، ومعالجة  تعتبر حاسمة في تعزیز قدرتھم على  التي  والعاطفیة 

واسع   نطاق  على   ,Betancourt et al .2013 ;Burde et al. 2017 ;Jordans(الكفاءات 
Pigott, and Tol 2016).    ھذه المھارات ھي مؤشرات تنمویة مھمة، وھي تعزز نتائج أكادیمیة أفضل

)Durlak et al .2011(  الطویل المدى  على  والرفاھیة  العمل  سوق  إلى  الوصول  وكذلك   ،
)Heckman, Stixrud, and Urzua 2006; Jones, Greenberg, and Crowley 

والعاطفي    االجتماعيك، فقد تم إجراء القلیل من األبحاث الدقیقة حول تأثیر برامج التعلم ومع ذل  .(2015
)SEL (  على األطفال الالجئین الذین یعیشون في سیاقات إنسانیة، مما یترك فجوة معرفیة كبیرة عند اتخاذ

أكثر فعالیة   الصراع بشكل   UNESCO(قرارات برنامجیة حول كیفیة دعم األطفال المتضررین من 
 ).Bakrania et al .2021؛ 2018

 
التعلم   بناء قاعدة األدلة على  اإلنسانیة وجود مقاییس  ) SEL(والعاطفي    االجتماعي یتطلب  السیاقات  في 

ة والعاطفیة السلیمة من الناحیة النفسیة، ومناسبة ألغراض تقییم  االجتماعیمجدیة میدانیًا لمھارات األطفال 
تاریخیًا، تم  ). Tubbs Dolan and Caires 2020(الذي یتم تنفیذھا فیھ  البرامج، ومناسبة للسیاق  

المھارات   العدید من مقاییس  الحالیة واستخدامھا  االجتماعیاعتماد  في  " الجاھز "ة والعاطفیة من األدوات 
یم  على سبیل المثال، اختبار الفحص، والتقی(سیاقات األزمات، مع القلیل من االعتبار للغرض المقصود منھا  

أو ما إذا كانت یمكن أن توفر معلومات موثوقة وصحیحة حول الفئات المستھدفة  ) التكویني، وتقییم البرنامج
ومع ذلك، فإن مجرد ترجمة أداة مصممة لثقافة وسیاق مختلفین إلى  ). Tubbs Dolan 2017(والسیاق 

أنھا ستوفر قیاًسا صالًحا للتعلم   كحد  . في سیاق جدید ) SEL(ي  والعاطف   االجتماعيلغة جدیدة ال یضمن 
أدنى، یجب على الجھات المعنیة تقییم خصائص القیاس النفسي للقیاسات الحالیة عند استخدامھا في سیاق  

الرابطة األمریكیة للبحوث التربویة والرابطة األمریكیة لعلم النفس والمجلس الوطني  (جدید أو مع فئة جدیدة  
 ).2014للقیاس في التعلیم 

 
المقیاسھذه   لتولید أدلة على موثوقیة وصحة  المقاییس الحالیة   الذي  الدراسة ھي محاولة  تم تجمیعھ من 

اإلنسانیة السیاقات  في  للتعلم  . المستخدمة  المعلمین  تصمیم مالحظة  للمتعلمین،    االجتماعيتم  والعاطفي 
باسم   للمھارات  TOOLSELوالمعروفة  المعلمین  تصورات  اللتقاط  والاالجتماعی،  والسلوكیة  ة  عاطفیة 

والعاطفي    االجتماعيتم تطویره خصیًصا لتقییم برنامج التعلم  . والمعرفیة لألطفال في سن المدرسة االبتدائیة
)SEL (  الذین السوریین  النظامي لألطفال الالجئین  التعلیم غیر  المھارات في أماكن  الذي یستھدف ھذه 

لتقدیم    عشوائیة كبیرة مضبوطة  تجربة منالتي استخدمناھا    في ھذه المقالة، نقدم البیانات . یعیشون في لبنان
 .مع ھؤالء األطفال  TOOLSELدلیل القیاس النفسي على فعالیة 



 )EIE(في تقییم برنامج التعلیم في حاالت الطوارئ    TOOLSELالدلیل على 
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 والعاطفیة في التعلیم في حاالت الطوارئ ة االجتماعیبناء الكفاءات  
 
یمكن أن توفر برامج التعلیم في سیاقات الطوارئ لألطفال مساحة آمنة وروتینًا منظًما یخلق إحساًسا بالحیاة  

ھادفة   تعلیمیة  نتائج  داعمة وتحقیق   ;UNESCO 2018(الطبیعیة، فضالً عن فرص تطویر عالقات 
Davies and Talbot 2008 .(  ومع ذلك، قد یدخل األطفال في التعلیم في حاالت الطوارئ)EiE (

فصولھم الدراسیة مع تحدیات نفسیة اجتماعیة ناجمة عن تجاربھم مع العنف والھجرة القسریة واالستغالل،  
،  )Betancourt et al .2013 ;Burde et al. 2015(باإلضافة إلى ضغوط یومیة ال تعد وال تحصى  

 Burde et(اخل مع قدرتھم على التعلم والتواصل مع معلمیھم وزمالئھم في الفصل  والتي یمكن أن تتد
al. 2017  ؛Kim et al. 2020 .(  بالنظر إلى األبحاث التي تشیر إلى أن األطفال في أوضاع األزمات قد

المھارات   في  الصعوبات  لخطر  خاص  بشكل  معرضین  استھدف  االجتماعییكونون  الذاتي،  والتنظیم  ة 
التعلم  الممارس لبرامج  رئیسیة  كمكونات  المھارات  ھذه  الطوارئ  سیاقات  في  العاملون    االجتماعي ون 

األفضل  (SEL)والعاطفي   التعلم  برنامج  مثل  التعلم  ) 2017شاه  (،  عناصر    االجتماعي وخمسة 
 ).(Kim et al. 2021. (SEL)والعاطفي

 
في  الدراسیة  دامھا في فصول التعلیم  لتلبیة الحاجة إلى المقاییس التي یمكن استخ  TOOLSELتم تصمیم  

بشكل موثوق  ) SEL(والعاطفي    االجتماعي لتقییم حالة وتحسین مھارات التعلم  ) EiE(حاالت الطوارئ  
التي یُفترض أنھا مھمة للتكیف    إنھ یلتقط . وصحیح الكفاءات المعرفیة والعاطفیة والسلوكیة  مجموعة من 

الطوارئ    االجتماعي حاالت  في  التعلیم  إعدادات  في  الدراسیة  الفصول  في  لألطفال  الناجح  واألكادیمي 
(EIE)الدراسي الفصل  في  الیومیة  التفاعالت  خالل  من  مالحظتھا  للمعلمین  یمكن  والتي   یركز . ، 

TOOLSEL    الكفاءات العدید من  التقاط  التي یظھرھا  االجتماعی بشكل خاص على  والتحدیات  الھامة  ة 
الوظیفة  األ مثل  للتعلم،  الضروریة  الذاتي  التنظیم  وظائف  عن  فضالً  الدراسي،  الفصل  بیئات  في  طفال 

 .نناقش بإیجاز ھذه الكفاءات أدناه. التنفیذیة، والتنظیم العاطفي والسلوكي
 

الدراسیة   الدراسیة   -الفصول  في المدارس الرسمیة وغیرھا من أماكن التعلم   االعتیادیةكل من الفصول 
ھي بیئة أولیة حیث یتمكن العدید من األطفال في سن المدرسة الذین لدیھم   -ر الرسمیة لمجموعة األقران  غی

التعلیم في غیر  . إمكانیة الوصول إلى التعلیم من تطویر العالقات والحفاظ علیھا  وجد البحث في سیاقات 
ة اإلیجابیة مثل السلوك  االجتماعیكما یتضح من التفاعالت   -الناجح    االجتماعي حاالت الطوارئ أن التكیف  

األقران    االجتماعي والمستقبلیة   -اإلیجابي وقبول  المتزامنة  بالنتائج األكادیمیة   Furrer and(یرتبط 
Skinner 2003)  ،اإلیجابیة  االجتماعیالكفاءة  وب المدرسیة  والسلوكیات  العاطفیة،  والصحة  ة، 

)Hartup 1996 .(  العدوانیة والرفض من قبل  بإلیھا    المشار ة  جتماعیاالمن ناحیة أخرى، فإن الصعوبات
والعاطفي غیر القادر على التكیف،    االجتماعياألقران واإلیذاء تعرض األطفال لخطر متزاید من األداء  

 Gest, Welsh, and Domitrovich 2005; LaFontana(في الوقت الحاضر وبمرور الوقت 
and Cillessen 2002.( 
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التعلم   مھارات  من  الذاتي  التنظیم  یمكن  ) SEL(والعاطفي    االجتماعي یعد  والتي  الصلة  ذات  األخرى 
یتضمن التنظیم الذاتي نظاًما معقدًا من العملیات المعرفیة والعاطفیة  . مالحظتھا في إعدادات الفصل الدراسي

من   المزید  إظھار  من  تمكنھم  والتي  للمثیرات،  السائدة  األطفال  استجابات  تعدل  أو  تمنع  التي  والسلوكیة 
 Eisenberg, Smith, and Spinrad 2011; Rothbart and(المشاعر والسلوكیات التكیفیة  

Rueda 2005 .( ا لقدرة  في  األھمیة  بالغ  أمر  الذاتي  التنظیم  أن  إلى  األمریكیة  الدراسات  تشیر  لواقع، 
) Kochanska, Murray, and Harlan 2000(األطفال على تطویر عالقات اجتماعیة ناجحة  

حدیثة أجریت على أطفال الجئین سوریین    دراسة أكدت    ).Raver et al .2011(والكفاءة األكادیمیة  
التي استخدمت مقاییس تم اختبارھا من حیث الموثوقیة والصدق  و،  )Kim et al .2020(ن  یعیشون في لبنا

 .مع العینة، أن مھارات التنظیم اإلدراكي والسلوكي لألطفال تنبئ بأدائھم األكادیمي
 

تشیر  غالبًا ما یتم تمثیل الجوانب المعرفیة لمھارات التنظیم الذاتي على أنھا مھارات وظیفیة تنفیذیة، والتي 
المعلومات    تذكر أي القدرة على  (إلى مجموعة واسعة من القدرات المعرفیة، بما في ذلك الذاكرة العاملة  

 Blair andأي القدرة على منع النفس من أداء االستجابة األولیة؛  (والتحكم المثبط  ) ذات الصلة بالھدف
Razza 2007 .(  تشیر األبحاث المكثفة إلى أن الوظیفة التنفیذیة ھي آلیة أساسیة للتنظیم الذاتي لألطفال

 Hughes and Ensor 2011; Jacob(في المدرسة، وھو أمر أساسي لتعلمھم ونجاحھم في المدرسة  
and Parkinson 2015 .( ة  یعد تنظیم العواطف جانبًا آخر من جوانب التنظیم الذاتي الذي یمثل القدر

 Rothbart and(على تنظیم عواطف الفرد وسلوكھ من أجل إنتاج استجابات تكیفیة لمتطلبات الموقف 
Rueda 2005 .(  تشیر الدالئل من سیاقات التعلیم في غیر حاالت الطوارئ إلى أن تنظیم العواطف مرتبط

وقبول األقران    ةاالجتماعی، وكفاءتھم  (Boekaerts and Pekrun 2015(  بالنجاح األكادیمي لألطفال
)Valiente et al .2011 .(  أي القدرة على تعدیل السلوك لتحقیق ھدف   -أخیًرا، یعد التنظیم السلوكي

الدراسي   -معین   الفصل  إعدادات  في  بنجاح  والتعلم  التكیف  من  األطفال  تمكن  ثالثة  أساسیة  مھارة 
)Duncan, McClelland, and Acock 2017.( 

 
ة االجتماعیعلى المھارات  ) SEL(والعاطفي  االجتماعيقیاس تأثیر برمجة التعلم  

 )EIE(والعاطفیة في إعدادات التعلیم في حاالت الطوارئ  
 

ة والعاطفیة لألطفال  االجتماعیعلى المھارات  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيیتطلب تقییم تأثیر برامج التعلم  
مقاییس مجدیة میدانیًا ولدیھا دلیل قوي على سالمة القیاس  ) EIE(في إعدادات التعلیم في حاالت الطوارئ  

 .النفسي
 

 الجدوى المیدانیة

لھ  ) EIE(، في سیاق التعلیم في حاالت الطوارئ TOOLSELإن استخدام مقاییس تقییم المعلم، مثل 
 تستند إلى ) 1(لجدوى، بما في ذلك أن تقاریر المعلمین العدید من المزایا من حیث ا 
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ة واألكادیمیة على مدار فترة زمنیة، بالمقارنة  االجتماعیالمعرفة المتراكمة لطفل معین في مختلف األوساط  
) 2(مع التقییمات القائمة على المالحظة التي تعتمد على مجموعة صغیرة من جلسات المراقبة القصیرة؛  

أو االعتماد على مھارات الوعي الذاتي لدى األطفال، مقارنة      ةاالجتماعیلتحیز في الرغبة  أقل عرضة  ل
التي تتطلب من األطفال التفكیر واالستجابة بموضوعیة بشأن أفكارھم ومشاعرھم  بمقاییس اإلبالغ الذاتي 

منخفضة التكلفة ویسھل دمجھا في المنصات المستخدمة  ) 3(؛ و  )Van de Mortel 2008(وسلوكیاتھم  
بشكل شائع للرصد والتقییم، على عكس بروتوكوالت المقابالت والتدابیر المستندة إلى األداء والتي تكون  

في حین أن المقاییس المستندة  . األفراد  كلفة لتطویرھا وتكییفھا وتتطلب جمع بیانات مطول عن األطفالم
،  )Taylor et al .2018(إلى األداء أو المالحظة تبشر بقیاس األداء والمھارات الخاصة بالسیاق والمھمة  

  .تكون باھظة قد معینةسكانیة  مجموعةوفإن تكلفة تطویر المقاییس وجمع البیانات المناسبة لسیاق معین 
 

 معاییر القیاس النفسي 
 

یفي   أن  التقییم، یجب  المقیاس مناسبًا ألغراض  النفسي    من   بالعدیدلكي یكون  القیاس   Tubbs(معاییر 
Dolan and Caires 2020 .(  أوالً، یجب أن یكون للمقاییس المستخدمة ألغراض تقییم البرامج أدلة

التي تھدف المقاییس إلى  قویة على االتساق من   الفریدة والھادفة  البنى  خالل توفیر معلومات متسقة عن 
ثانیًا، یجب أن تكون البیانات من مقاییس تقییم البرنامج موثوقة للغایة، حیث یمكن أن یؤدي الخطأ  . التقاطھا 

البرنامج   البیانات إلى إضعاف القدرة على تحدید تأثیر  ). Raudenbush and Sadoff 2008(في 
ثالثًا، یجب أن توفر البیانات من مقاییس تقییم البرنامج دلیًال على أن القیاسات تعمل وأنھا تلتقط نفس مھارات  

مختلفة  ) SEL(والعاطفي    االجتماعي التعلم   فرعیة  مجموعات  من  المثال، (لألطفال  سبیل  النوع    على 
أجل  ) المختلفة  العمریة  الفئاتو   االجتماعي من  الوقت،  و وبمرور  المجموعة  حسب  االختالفات    تقییم 
رابعًا، یجب أن تكون التدابیر  . یُعرف ھذا المعیار باسم ثبات القیاس. نفس مجموعة المھارات   في   التغییرات

أخیًرا،  . التي تم تطویرھا لتقییم األثر حساسة للتغییرات التي یسببھا البرنامج والتي قد تحدث أثناء البرنامج
ة والعاطفیة والمعرفیة من خالل تقدیم دلیل  االجتماعیالسلوكیات األساسیة للمھارات  یجب أن یلتقط المقیاس  

والحجم، بالنسبة   -أي ما إذا كانت مرتبطة بشكل إیجابي أو سلبي   -على العالقات المتوقعة من حیث االتجاه  
 .للمتغیرات األخرى ذات الصلة من الناحیة النظریة

 
 المصنفة من قبل المعلم ) SEL(والعاطفي   االجتماعيعلم االرتباطات المحتملة لمھارات الت 

 
المعلمین   بتقییمات  نفسھا  المھارات  تتجاوز  التي  العوامل  من  متنوعة  مجموعة  ترتبط  أن  المحتمل  من 

التعلم   العمر  . لألطفال) SEL(والعاطفي    االجتماعيلمھارات  مثل  الخصائص  ھذه  ،  والجنسوتشمل 
 .ادر أخرىة والعاطفیة المماثلة أو ذات الصلة، والخبرات التي أبلغت عنھا مص االجتماعیوالمھارات 
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 Cole, Michel, and(أوالً، عندما ینضج األطفال، فإنھم یبنون القدرة على تنظیم عواطفھم وسلوكھم 
Teti 1994) ة ویظھرون المزید  االجتماعی، ویصبحون على درایة بوجھات نظر اآلخرین في المواقف

قادرین على الحفاظ على   ویصبحوا  ،)Fabes and Eisenberg1998(ة االجتماعیمن السلوكیات 
تشیر األبحاث إلى أن األطفال یصبحون  ). Lumley et al. 2002(انتباھھم لفترات أطول من الوقت 

 Zelazo, Carlson, and(أفضل مع تقدمھم في العمر في التخطیط ألفعالھم والتحكم في دوافعھم 
Kesek 2008 .( أثناء نموھم)Zimmermann and Iwanski 2014( ،  یطور األطفال أیًضا

 تدریجیاً استراتیجیات تنظیم عاطفیة وسلوكیة قابلة للتكیف. 
 

یؤكد  . ة والعاطفیة بارزة عبر المجاالتاالجتماعیثانیًا، االختالفات بین الجنسین في المھارات والسلوكیات 
اإلیجابي لألطفال أن الفتیات عموًما یظھرن    االجتماعيالتحلیل التلوي لالختالفات بین الجنسین في السلوك  

تتوافق األدلة المستقاة من  ). Fabes and Eisenberg 1998(سلوًكا اجتماعیًا أكثر إیجابیة من األوالد  
ئج التي توصل إلیھا أولئك الموجودون في  الدراسات التي أجریت على األطفال المتأثرین بالحرب مع النتا

 العدوانیة سیاقات التعلیم في غیر حاالت الطوارئ، حیث صنف المعلمون الفتیات أقل من األوالد في حالة
لقد  ). Keresteš 2006؛ Elzein and Ammar 2010(ة اإلیجابیة االجتماعیوأعلى في السلوكیات  

التخریبیة   السلوك واضطراباتاالنتباه   فير المزید من المشاكل  وجدت األبحاث أن األوالد یمیلون إلى إظھا
ومع ذلك، یمكن أن تكون ھذه االختالفات غیر واضحة في  ). Lumley et al .2002(أكثر من الفتیات 

 Brody(والقیم والقوالب النمطیة الجنسانیة مختلفة   الخاصة بالثقافة  السیاقات الثقافیة حیث تبدو المعتقدات  
 ).McRae et al .2008( ویتم النظر في طرق قیاس مختلفة) 2000

 
للطالب في الفصول  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيأخیًرا، من المرجح أن یكون تصنیف المعلمین للتعلم  

المراسلین   قبل  من  مختلفة  مقاییس  استخدام  تم  حیث  مماثلة  بمفاھیم  متواضع  بشكل  مرتبًطا  الدراسیة 
اإلیجابي ارتباًطا    االجتماعية والسلوك  االجتماعیعلى سبیل المثال، من المتوقع أن ترتبط الكفاءة  . المختلفین

ة  االجتماعیسلبیًا بالتقاریر الذاتیة عن التنمر واإلیذاء في المدرسة، بینما من المحتمل أن ترتبط المشكالت 
المحتمل أن تكون الوظیفة التنفیذیة   باإلضافة إلى ذلك، من). Ellis et al .2016(بشكل إیجابي باإلیذاء  

لألطفال   العاملة  الذاكرة  عن  المعلمین  بتقاریر  مرتبطة  األداء  إلى  المستندة  التقییمات  باستخدام  المقاسة 
من المحتمل أیًضا أن تكون تقاریر المراقب عن التنظیم السلوكي  . وسلوكیات الفصل المتعلقة بالتحكم المثبط 

 .للتنظیم السلوكي  مرتبطة بتقییمات المعلمین
 

 Buckley and(عادةً ارتباًطا وثیقًا بمقاییس األداء والمراقبة أو التقریر الذاتي للطفل  ترتبط في حین ال 
Krachman 2016) تصورھم وتفسیرھم لسلوك   إن ، تقدم تقاریر المعلمین معلومات ذات مغزى، حیث

األطفال   ونتائج  األطفال  مع  تفاعلھم  على  یؤثر  أن  یمكن   McKown and Weinstein(األطفال 
في النھایة، یوفر فحص االختالف والتقارب بین طرق القیاس المختلفة معلومات متعددة األوجھ  ). 2008

التطور   فھم  في  قیمة  سیاقات    االجتماعيذات  في  لألطفال   (الطوارئ  والعاطفي 
De Los Reyes et al. 2015.( 
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 الدراسة الحالیة
 
تستخدم ھذه الدراسة البیانات التي تم جمعھا من األطفال السوریین الالجئین في الفصول الدراسیة للتعلیم  

وتفحص خصائص   -بیئة تعلیمیة نموذجیة في سیاقات التعلیم في حاالت الطوارئ   -غیر النظامي في لبنان  
لـ   المعلم للتعلم  TOOLSELالقیاس النفسي  لألطفال، من  ) SEL(عاطفي  وال  االجتماعي ، مقیاس تقریر 

نقدم أوالً دلیًال على التماسك الداخلي لإلجراء من خالل تحدید  . أجل تقدیم دلیل على صحة األداة والموثوقیة
الفریدة التي تم التقاطھا من خالل وجھات نظر معلمي التعلیم  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيبنیات التعلم  

ثم نختبر ما إذا كانت  . التساق الداخلي للعناصر لكل بنیةواإلبالغ عن ا  TOOLSELغیر الرسمي في  
ھذه یتم قیاسھا باستمرار عبر مجموعات العالج، والفئات العمریة ) SEL(والعاطفي    االجتماعيبنى التعلم  

الوقت   وعبر  واألجناس،  الربیع(المختلفة  إلى  الخریف  التعلم  ). من  بنیات  كانت  إذا  ما  ذلك  بعد  ندرس 
العمر  ) SEL(اطفي  والع  االجتماعي البرمجة، حسب  التي تحدث خالل فترة  تختلف باختالف التغییرات 

التي تم التقاطھا  ) SEL(والعاطفي  االجتماعي أخیًرا، نختبر االرتباط المفترض بین بنیات التعلم . والجنس 
یذیة، والتي  وتجربة األطفال لإلیذاء في المدرسة، والتنظیم السلوكي، والوظیفة التنف  TOOLSELباستخدام  

 .یتم قیاسھا باستخدام أدوات مختلفة

 
 الطرق 

 
 المشاركون 

 
تم تسجیلھم في   والذین  لبنان  الذین یعیشون في  الالجئین  السوریین  األطفال  بیانات من عینة من  نستخدم 

خالل  . برامج الدعم العالجي غیر الرسمي؛ تم جمع البیانات كجزء من تجربة كبیرة عشوائیة ذات شواھد
، قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة برامج تعلیمیة عالجیة غیر رسمیة تم دمجھا مع  2018-2017العام الدراسي  

. لألطفال الالجئین السوریین في منطقتي البقاع وعكار في لبنان) SEL(والعاطفي    االجتماعي مبادئ التعلم  
ي یقیم فیھا عدد كبیر من الالجئین السوریین،  تم تقدیم البرنامج في مواقع مجتمعیة تقع بالقرب من المنطقة الت

سكنیة أو في مدارس الخیام والفصول الدراسیة   /إما في مساحات مستأجرة في مبان في مناطق حضریة  
قدم اآلباء أو األوصیاء  . المبنیة للبرنامج في التجمعات العشوائیة الموجودة في المزید من المناطق الریفیة

طالبًا تتراوح   3,661تضمن المشاركون  . قة خطیة ألطفالھم للمشاركة في البحثعلى جمیع المشاركین مواف
  الصف من ممن التحقوا بالصفوف  ) إناث% 50؛  M= 9.38، SD = 2.27(عاًما   16و   5أعمارھم بین  

في  . مجتمعیًاموقعًا   57فصالً دراسیًا في   169األول إلى السابع في المدارس الحكومیة اللبنانیة؛ جاءوا من  
لبنان    الدراسة، وقت   ، ومعظمھم  (M=4.13, SD=1.50(أربع سنوات    بمعدل كان األطفال یعیشون في 

 .لم یبلغوا عن أي انقطاع في تعلیمھم %) 86(
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في   الطالب  تعیین  التعلم   29تم  تدخل  تنفیذ  تم  حیث  عالجیة،  لحالة  عشوائي  بشكل    االجتماعي موقعًا 
التدریس) SEL(والعاطفي   العربیة. اإلضافي كجزء من برمجة  باللغة  البرامج  تقدیم جمیع  تم جمع  . تم 

  وفي النھایة في الربیع ) 3,254= العدد  : نوفمبر  /تشرین الثاني  (البیانات في الخریف في بدایة البرنامج  
 ).2,952= العدد : مایو  /أیار (

 
 المقاییس

 
تم تكییفھا من خالل  . تم ترجمة جمیع عناصر كل مقیاس مستخدم في ھذه الدراسة من اإلنجلیزیة إلى العربیة

الدولیة، الذین كانوا یعملون بشكل   المحلیین للجنة اإلنقاذ  الممارسین  التعلیقات التكراریة من  جوالت من 
 .المعلمین والطالب في لبنان لضمان مالءمة لغویة وثقافیة وسیاقیة مناسبةوثیق مع 

 
TOOLSEL 

 
التي تم تطویرھا محلیًا مع الالجئین السوریین،  ) SEL(والعاطفي   االجتماعينظًرا لندرة إجراءات التعلم 

ي تم تطویرھا  من استطالعات تقریر المعلم المختلفة لسلوكیات األطفال الصفیة الت  TOOLSELیتم تجمیع  
مالحظة المعلم  : من ثالثة مقاییس  TOOLSELاستخالص عناصر   تم  .واختبارھا في الوالیات المتحدة

؛ مقیاس الكفاءة  (TOCA-C; Koth, Bradshaw, and Leaf 2009(لقائمة مراجعة تكیف الطفل 
ائف التنفیذیة في  ؛ واستبیان الوظ )1990 إجراء مجموعة أبحاث الوقایة من المشكالت  ؛ SCS(ة االجتماعی

تم تصنیف كل عنصر على مقیاس  ). CEFS; Jones, Bailey, and Barnes 2015(الفصل الدراسي  
الملحق    A1انظر الجدول  ".   تقریبا دائما   = " 5إلى  " أبدًا= " 1لیكرت من خمس نقاط یتراوح من   في 

 .للحصول على القائمة الكاملة للعناصر 
 

TOCA-C)Koth et al. 2009 (  ھي قائمة مرجعیة لتقریر المعلم، تم تطویرھا في األصل في الوالیات
  ة التكیفیة في الفصل الدراسي لطالب الصف األول كما یراھا ویحددھا االجتماعیالمتحدة لتقییم السلوكیات 

في  . معلموھم  التخریبي  والسلوك  التركیز  ومشاكل  اإلیجابي  السلوك  من  مختارة  عناصر  تضمین  تم 
TOOLSEL .  المتحدة الوالیات  في  دراسات  والیونان  ) Koth et al .2009(في 

)Kourkounasiou and Skordilis 2014(  المقاییس من  لكل  مرتفعًا  الداخلي  االتساق  كان   ،
 .0.97إلى  0.87الفرعیة، حیث تراوحت ألفا كرونباخ من 

 
،  (SCS)ة  االجتماعیس الكفاءة  أیًضا عناصر من مقیاس تنظیم العاطفة الفرعي لمقیا  TOOLSELیتضمن  

  أخیًرا، ). 1990مجموعة أبحاث منع مشاكل السلوك (والذي تم إنشاؤه في األصل لمشروع المسار السریع 
. Jones et al) (CEFS)ثمانیة عناصر من استبیان الوظائف التنفیذیة في الفصل الدراسي   تم تضمین

تم تصمیم استبیان الوظائف التنفیذیة  . لتنفیذیة للطالب اللتقاط تصورات المعلمین لمھارات الوظیفة ا) 2015
االنتباه؛  خصیًصا لقیاس الذاكرة العاملة لألطفال، والتحكم المثبط، ومھارات  ) CEFS(في الفصل الدراسي  

 .تم استخدامھ سابقًا في سیاق التعلیم في حاالت الطوارئ، بما في ذلك في لبنان و
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 اإلیذاء في المدارس العامةتجربة 

 
تم تسجیل تجربة اإلیذاء في المدرسة من خالل استبیان مكون من ستة عناصر طلب من األطفال التفكیر  

الماضیین األسبوعین  في  العامة  المدارس  في  تجربتھم  للمقیاس  . في  األربعة  العناصر  األسئلة  تضمنت 
الطالب  "؛ على سبیل المثال،  Espelage and Holt 2001(الفرعي للضحیة في مقیاس إلینوي للتنمر  

، باإلضافة إلى عنصرین  .")لقد تعرضت للضرب والدفع من قبل طالب آخرین". "یسخرون منياآلخرون  
تلقي معاملة قاسیة من البالغین في المدرسة؛ كان ھذا شائعًا بین األطفال الالجئین السوریین  یعكسان إضافیین  

و العامة،  بالمدارس  للمنظمة الشریكة  الملتحقین  التابعین  المیدانیین  الممارسین  القصصیة من  للتقاریر  فقًا 
قام المدرسون أو مدیرو المدارس أو غیرھم من البالغین في المدارس العامة بالقرص أو شد الشعر أو  ("

اة  قام المعلمون أو مدیرو المدارس أو غیرھم من البالغین في المدارس العامة بضربي بأد". "األذنینشد  
أو   العصا  أو  المسطرة  من    ".[PVCأنبوب  [ خرطوم مثل  مقیاس  على  الردود  قیاس  على  = " 0تم  ال 

 .في الخریف α = 0.75كانت موثوقیة االتساق الداخلي ." نعم تماًما = " 4إلى  ". اإلطالق
 

 تقریر المقیّم : تقییم التنظیم الذاتي لمرحلة ما قبل المدرسة
 

عنصًرا لتقییم التنظیم   13تم تصنیف تنظیم سلوك األطفال من قبل المقیّمین باستخدام إصدار مكون من  
المدرسة المقیم  : الذاتي لمرحلة ما قبل  تم    )PSRA-AR; Smith- Donald et al .2007(تقریر 

یمات  في األصل لیشمل تقی PSRA-ARتم تصمیم ). McCoy et al. 2017(زامبیا  في لدراسةتكییفھ 
ینتبھ  "على سبیل المثال، (القائم على األداء  PSRAالمقیّمین لسلوك كل طفل كما ھو معروض أثناء تقییم 

تم تسجیل كل عنصر على مقیاس ."). االختبار   أثناء مناسب یبقى في المقعد بشكل". "إلى التعلیمات والشرح
 .سلوك أفضللیكرت من أربع نقاط، مع وجود درجات أعلى تشیر إلى تنظیم 

 
 التقییم السریع للتنظیم المعرفي والعاطفي 

 
لتقییم جانبین  ) RACER; Ford et al .2019(التقییم السریع للتنظیم المعرفي والعاطفي   تم استخدام  

أظھر  . من جوانب الوظیفة التنفیذیة، الذاكرة العاملة والتحكم المثبط، على نصف عشوائي من العینة الحالیة
RACER  وثوقیة جیدة في االختبار في بیرو  دقة وم)Hamoudi and Sheridan 2015 (  ولبنان

الذاكرة العاملة  تم قیاس  . ، كما تم استخدامھ في غانا وبنغالدیش وإثیوبیا)Ford et al .2018(والنیجر  
تم قیاس التحكم المثبط  ). Goldman-Rakic 1996(  المطابقة المكانیة المتأخرة لمھمة العینةباستخدام  
 ).Simon and Rudell 1967(سیمون  مھمة Simon Task /باستخدام 



KIM ET AL. 

 مجلة التعلیم في حاالت الطوارئ  10

 

 

 
 النھج التحلیلي 

 
عند استخدام مقیاس في سیاق جدید ومع مجموعة سكانیة جدیدة، یعد إجراء تقییم تجریبي لخصائص القیاس  

 AERA, APA, and(أو سیاقیًا   /النفسي خطوة أولى ضروریة نحو تطویر مقیاس مطور محلیًا و  
NCME 2014 .( للقیام بذلك، أجرینا التحلیالت الموضحة أدناه. 

 
ا  التحلیالت  جمیع  باستخدام  أجریت  الدراسة  لھذه  تحلیالت  Stata SE15.1لوصفیة  جمیع  وأجریت   ،

باستخدام التعلم     Mplus 8.3 (Muthén and Muthén 2014).1العوامل  بنیات  لتحدید  أوالً، 
، حددنا وتأكدنا من بنیة عامل  TOOLSELالفریدة التي تقوم علیھا عناصر  ) SEL(والعاطفي    االجتماعي

TOOLSEL  إجرا خالل  االستكشافیة  من  العوامل  تحلیالت  المؤكدة  ) EFA(ء  العوامل  وتحلیالت 
)CFAs (  في كل نقطة زمنیة)والربیع باستخدام  ). الخریف  القیاس  نماذج  العناصر في  تقدیر جمیع  تم 

الموزونة ومتوسط   الصغرى  المعدلالمربعات  التباین  دالة ارتباط    مقدر  تم  ). Lei 2009(  احتمالیةمع 
النماذج   مالءمة  لتقییم  التالیة  المعاییر  ؛  Hu and Bentler 1999 :(RMSEA<0.08(استخدام 

 . SRMR<0.08؛ و CFI/ TLI>0.9و
 

 ;Hayes and Coutts 2020)ماكدونالدز   ω كرونباخ و α   نُبلغ عن   ثانیًا، لتقییم االتساق الداخلي،
McDonald 1999)    تفترض ال  كامن؛  عامل  تحمی  ωلكل  متساویة  عملیات  عامل  أن جمیع  (ل  أي 

الفائدة بناء  قیاس  في  متساٍو  بشكل  تساھم  من  ) العناصر  الداخلي  لالتساق  أفضل  تقدیر  فھي   αوبالتالي 
  α> 0.70في حین ال توجد إرشادات نھائیة وعالمیة، فإن  ). Revelle and Zinbarg 2009(التقلیدي  

 ).Catalán 2019(موثوقة للغایة  /تعتبر بشكل عام مقبولة   ω> 0.80و 
 

ثالثًا، قمنا باختبار ثبات القیاس عبر مجموعات المعالجة والمراقبة، والفئات العمریة المختلفة، ومجموعات  
یشیر ثبات القیاس إلى المدى الذي تقیس بھ مجموعة  . الجنس لكل نقطة زمنیة، والثبات الطولي عبر الوقت 

العناصر بناًءا أساسیًا لالھتمام بنفس الطر   ,Reise, Widaman(یقة عبر المجموعات أو الوقت  من 
and Pugh 1993 .(  یتم ذلك عن طریق اختبار تكافؤ)بنیة العامل في العالج والجنس والفئات العمریة ) أ
الزمنیة   النقاط  التكویني(وعبر  الكامنة من خالل نفس  ) الثبات  البنى  إذا كان یمكن تحدید نفس  لتقییم ما 

عوامل التحمیل للعناصر عبر المجموعات  ) ب(المالحظات الواضحة عبر المجموعات والنقاط الزمنیة؛ و  
 من أجل اختبار ما إذا كانت المعاني النفسیة ) الثوابت المتریة(النقاط الزمنیة  /

 
 
 
 
 
 
 
 

لكل األطفال، تم إجراء جمیع التحلیالت  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيلمراعاة بنیة البیانات المتداخلة حیث قام المعلمون باإلبالغ عن التعلم           1
جمیع نماذج تحلیل العوامل، تم حذف البیانات المفقودة  . باستخدام أخطاء قیاسیة قویة، تم تعدیلھا للتجمیع على مستوى الفصل الدراسي  على  في 

زوجي   بشكل  العنصر  الحاالت(مستوى  جمیع  من  المتاحة  المعلومات  جمیع  استخدام  تم  المثال،  سبیل  الكاملة  ) على  العینة  على  للحفاظ 
)Asparouhov and Muthén 2010.( 

 
 



 )EIE(في تقییم برنامج التعلیم في حاالت الطوارئ    TOOLSELالدلیل على 

 11 2021دیسمبر  /كانون األول 

 

 

 

 للبنى الكامنة المقاسة متكافئة عبر المجموعات والنقاط الزمنیة؛
لتقییم ما إذا كان  ) الثبات القیاسي(النقاط الزمنیة   /اعتراضات العنصر أو الحدود عبر المجموعات ) ج(و 

المقیاس   نفس  على  مختلفة  زمنیة  نقاط  في  المختلفة  المالحظات  أو  المجموعات  وسائل  مقارنة  یمكن 
(Vandenberg and Lance 2000) .2  

 
لبنى   المفترضة  الفروق  اختبرنا  العمریة،    TOOLSELرابعًا،  والفئات  العالج،  مجموعات  عبر 

من خالل مقارنة تقاطع العوامل الكامنة في  ) من الخریف إلى الربیع(ومجموعات الجنس، ووقت التقییم  
المثال، لمقارنة الطالب الذكور واإلناث، نقوم باإلبالغ عن اعتراضات  . نماذج ثوابت القیاس  على سبیل 

الطالب  لتحلیل الثوابت بین الجنسین، حیث یكون متوسط    القیاسي  الثباتالعوامل الكامنة لإلناث في نموذج  
 من خالل التحقیق  TOOLSELوأخیًرا، قمنا بفحص مدى صالحیة قیاس . الذكور ثابتًا عند الصفر 

لبنى  ) أ( المتغیر  االرتباطات ثنائیة المتغیر مع البنى  ) ب(عبر الزمن؛ و    TOOLSELاالرتباط ثنائي 
العمر،  (االرتباطات الجزئیة التي تتحكم في الخصائص الدیموغرافیة للطفل  ) ج(صلة؛ و  األخرى ذات ال

 .باستخدام نھج انحدار المربعات الصغرى العادي) االجتماعيالنوع   الصف، 

 
 النتائج 

 
 TOOLSELتحدید بنیات 

 
 تحلیل العامل االستكشافي

 
نظًرا لمالءمة النموذج الضعیف لنماذج تحلیل العامل التوكیدي المكونة من خمسة عوامل والتي تعكس  

، تم استخدام سلسلة من  )في الملحق B1الجدول (المقاییس الفرعیة األصلیة التي جاءت منھا العناصر 
تم تضمین جمیع العناصر  . تحلیالت العوامل االستكشافیة إلجراء استكشاف قائم على التجربة لبنیة العامل

للحصول على قائمة   A1انظر الجدول (األولیة ) EFA(في نماذج تحلیالت العوامل االستكشافیة  28الـ 
كاملة بالعناصر والعناصر التي تمت إزالتھا؛ انظر اإلحصائیات الوصفیة لجمیع العناصر في الجدول  

A2 .( ظًرا لمالءمة النموذج المقبول واألنماط  عنصًرا ن 23تم اختیار حل من أربعة عوامل یتكون من
یتم عرض قائمة بالعناصر الخاصة  ). B2الجدول (المتسقة في بنیة العوامل عبر الخریف والربیع 

 .1في الجدول ) EFA(بالمقاییس الفرعیة األربعة المحددة من تحلیالت العوامل االستكشافیة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

: ؛ الثوابت المتریة Chen (2007)تم تقییم المالءمة النسبیة لكل من ھذه النماذج مقابل النموذج التكویني باستخدام المعاییر التي اقترحھا       2
ΔCFI <0.01 ،ΔRMSEA <0.015 ، ΔSRMR<0.030؛ الثبات العددي :ΔCFI<0.01، ΔRMSEA<0.015، ΔSRMR<0.010. 
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 حسب المقاییس الفرعیة TOOLSELعناصر : 1جدول 
 

 رمز العنصر والوصف  البنیة  الرقم 
1  TOC1:  یركز  ]:طفلك[في األسبوعین الماضیین  

TOC2:  ودود ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
TOC3:  ینتبھ ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
TOC7:  یعمل بجد ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
TOC5:  یحبھ زمالء الدراسة                                        ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین 
TOC9:  مع مشاعر اآلخرین  والتعاطف الرحمة  یظھر]: طفلك[في األسبوعین الماضیین 

2 
3 
4 

 االجتماعي السلوك 
والمشاركة   اإلیجابي 

 األكادیمیة 
5  

6  

7  TOC10:  یغضب عندما یستفزه األطفال اآلخرون ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
TOC15:  یتشاجر ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
TOC12:  یصرخ في اآلخرین ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
TOC14:  مرفوض من قبل زمالء الدراسة  ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین 
TOC20:  یضایق زمالء الدراسة ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین 

8  

 ة االجتماعی المشاكل  9
10  

11  

12  TOC21:  یتعلم حتى القدرة ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
CEFS1:  یتذكر القوائم أو العناصر بالترتیب الصحیح ]: طفلك [في األسبوعین الماضیین  
CEFS2:  یتبع تعلیمات متعددة الخطوات ]: طفلك [في األسبوعین الماضیین 
CEFS3:  یستخدم قواعد متعددة إلكمال المھمة ]: طفلك [في األسبوعین الماضیین 

 الذاكرة العاملة  أداء   13
14  
15  



دیسمبر   /كانون األول 
 13 
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 رمز العنصر والوصف  البنیة  الرقم 
16  CEFS4:  ینتظر حتى یتم استدعائھ قبل الرد ]: طفلك [في األسبوعین الماضیین  

SCS11:  یمكن أن یھدأ عندما یكون متحمسًا أو یتعصب  ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین 

CEFS6:  ینتقل بسھولة إلى أنشطة أو مھام أو  ]: طفلك [في األسبوعین الماضیین 
  )المثال، من العطلةعلى سبیل (من الیوم  رئیسیة أجزاء    

CEFS8:  یستخدم تقنیات ضبط النفس ]: طفلك [في األسبوعین الماضیین  
SCS12:  یمكن أن ینتظر في الطابور بصبر عند الضرورة ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین  
CEFS9:  ینتظر بصبر دوره ]: طفلك [في األسبوعین الماضیین  

CEFS10:  یستخدم مھارات االستماع ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین 
SCS18:  یتحكم في الحالة المزاجیة عندما یكون ھناك خالف ]: طفلك[في األسبوعین الماضیین 

17  

18  

19 
20 

 التنظیم العاطفي والسلوكي 

21  

22  

23  

مأخوذة من قائمة مراجعة التكیف في الفصل الدراسي ) TOC(العناصر التي تحمل عالمة تبدأ بمالحظة المعلم للفصل الدراسي ". أ"تتوفر مجموعة كاملة من العناصر المدرجة في التحلیل األولي في الملحق : ملحوظة
)TOCA-C( مع أرقام العناصر األصلیة المستخدمة في قائمة مراجعة التكیف في الفصل الدراسي ،)TOCA-C .( ة االجتماعیوبالمثل، تم أخذ العناصر التي تم تصنیفھا بدًءا بمقیاس الكفاءة)SCS (  من مقیاس التنظیم

 . CEFSمن ) CEFS(بدأ باستبیان الوظائف التنفیذیة في الفصل الدراسي ، وتم أخذ العناصر التي تحمل عالمة ت)SCS(ة االجتماعیالعاطفي لمقیاس الكفاءة 
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 التوكیدي  العامل تحلیل

 
التوكیدي   العامل  تحلیل  تشغیل  العوامل  ) CFA(تم  تحلیالت  من  المستخرجة  األربعة  العوامل  مع 

، الشكل  2الجدول  (متبقیین إضافیین  مع بیانات الخریف ثم تم تعدیلھا لتشمل تباینین  ) EFA(االستكشافیة  
تم اختبار ھذا النموذج النھائي نفسھ الذي تم الحصول علیھ من الخریف باستخدام بیانات الخط النھائي  ). 1
تم تحمیل جمیع العناصر على عوامل  ). B3الجدول  (فر عن نتیجة مع مالءمة النموذج المقبول  وأس) الربیع(

العامل النھائي أن بنى  . λ>0.50كل منھا مع تحمیل عامل عالي عند   تمثل    TOOLSELأظھر ھیكل 
والمشاركة   كان السلوك اإلیجابي: 1على وجھ التحدید، العامل  . خروًجا كبیًرا عن المقاییس الفرعیة األصلیة

  االجتماعي األكادیمیة عبارة عن مزیج من العناصر ذات الصیاغة اإلیجابیة من المقاییس الفرعیة للسلوك  
تتألف المشاكل  : 2العامل  ). TOCA-C(ومشكالت التركیز في قائمة مراجعة التكیف في الفصل الدراسي  

التخریبي وعناصر ذات صیاغة سلبیاالجتماعی الفرعیة للسلوك  ة من عناصر من السلوك  ة من المقاییس 
: 3العامل  ). TOCA-C(اإلیجابي لمالحظة المعلم لقائمة مراجعة التكیف في الفصل الدراسي    االجتماعي

یتألف أداء الذاكرة العاملة من عنصر واحد من المقیاس الفرعي لمشكلة التركیز من مالحظة المعلم لقائمة  
الدراسي   الفصل  في  التكیف  القدرة"،  )TOCA-C(مراجعة  استبیان  "التعلم حتى  من  عناصر  وثالثة   ،

الدراسي   الفصل  التنفیذیة في  العاملة) CEFS(الوظائف  ذاكرة األطفال  العامل  . تصف سعة  : 4أخیًرا، 
الكفاءة   مقیاس  عاطفة  لتنظیم  الفرعي  المقیاس  من  عناصر  ثالثة  من  والسلوكي  العاطفي  التنظیم  یتألف 

تصف  ) CEFS(وخمسة عناصر من استبیان الوظائف التنفیذیة في الفصل الدراسي  ) SCS(ة  االجتماعی
الفصل أنشطة  في  والمشاركة  االندفاعیة  السلوكیات  كبح  على  األطفال  النموذج . قدرة  النھائي    سمح 

) أ: (من أجل مالءمة نموذج أفضل، بناًء على التشابھ المفاھیمي 4بمجموعتین من التباین المشترك للعامل 
، و  "یمكن أن یھدأ عندما یكون متحمًسا"،  SCS11، و  "االنتظار حتى یتم االستدعاء"،  CEFS4عناصر  

انظر  ." تظر بصبر دورهین"،  CEFS9و  " یمكن أن ینتظر في الطابور بصبر "،  SCS12عناصر  ) ب(
ارتبطت ھذه العوامل الكامنة  . لمعرفة عوامل التحمیل لكل عنصر في كل من الخریف والربیع 3الجدول  

التي أبلغ عنھا المعلم ارتباًطا وثیقًا ببعضھا البعض،  ) SEL(والعاطفي  االجتماعي األربعة لمھارات التعلم 
 ).1الشكل (في الربیع  0.889إلى  r=-0.351في الخریف، ومن  0.877إلى  r=-0.453بدًءا من 
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في الخریف والربیع من النموذج النھائي   TOOLSELعوامل تحمیل : 2جدول 
 لتحلیل العامل التوكیدي 

 

 الربیع الخریف

b SE p b SE p   
 اإلیجابي والمشاركة األكادیمیة   االجتماعي السلوك 

،  α=0.932؛ الربیع  α=0.921 ،=0.945الخریف (
=0.950( 

 

1 TOC1:  0 0.006 0.932 0 0.007 0.913 یركز 
2 TOC2: 0 0.008 0.905 0 0.009 0.883 ودود 
3 TOC3: 0 0.008 0.905 0 0.008 0.903 ینتبھ 
4 TOC7:  0 0.013 0.805 0 0.014 0.778 یعمل بجد 
5 TOC5:  0 0.008 0.896 0 0.009 0.882 یحبھ زمالء الدراسة 
6 TOC9:  0 0.014 0.805 0 0.015 0.781 التعاطف  و الرحمة  یظھر 

 ة االجتماعی المشاكل 
 )α=0.847 ،=0.886؛ الربیع  α=0.847 ،=0.900الخریف (

1 TOC10:  0 0.032 0.560 0 0.024 0.647 یغضب عندما یُستفز 
2 TOC15:  0 0.014 0.879 0 0.014 0.875 یتشاجر 
3 TOC12:  0 0.021 0.864 0 0.021 0.847 یصرخ في اآلخرین 
4 TOC14:  0 0.014 0.892 0 0.014 0.892 مرفوض من قبل زمالء الدراسة 
5 TOC20:  0 0.020 0.737 0 0.022 0.714 یضایق زمالء الدراسة 

 أداء الذاكرة العاملة 
 )α=0.910 ،=0.928؛ الربیع  α=0.877 ،=0.909الخریف (

1 TOC21:  0 0.016 0.804 0 0.018 0.709 یتعلم حتى القدرة 
2 CEFS1:  0 0.009 0.899 0 0.009 0.851 یتذكر القوائم أو العناصر 
3 CEFS2:   یتبع تعلیمات متعددة

 0 0.007 0.927 0 0.009 0.901 الخطوات 

4 CEFS3:  0 0.009 0.905 0 0.009 0.883 یستخدم قواعد متعددة 
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 الربیع الخریف

b SE p b SE p   

 التنظیم العاطفي والسلوكي 
 )α=0.964 ،=0.973؛ الربیع  α=0.960 ،=0.972الخریف (

1 CEFS4:  0 0.007 0.911 0 0.009 0.881 استدعاؤه ینتظر حتى یتم 
2 SCS11:   یمكن أن یھدأ عندما یكون

 0 0.009 0.897 0 0.009 0.872 متحمسًا 

3 CEFS6:  0 0.006 0.925 0 0.007 0.901 ینتقل بسھولة إلى أنشطة جدیدة 

4 CEFS8:  0 0.007 0.927 0 0.006 0.915 یستخدم تقنیات ضبط النفس 
5 SCS12:  0 0.007 0.924 0 0.007 0.909 یمكن أن ینتظر في الطابور بصبر 
6 CEFS9:  0 0.006 0.919 0 0.008 0.905 ینتظر بصبر دوره 
7 CEFS10:  0 0.007 0.928 0 0.007 0.919 یستخدم مھارات االستماع 
8 SCS18:  0 0.013 0.840 0 0.01 0.864 یتحكم في الحالة المزاجیة 

مأخوذة من قائمة مراجعة التكیف في الفصل الدراسي  ) TOC(العناصر التي تحمل عالمة تبدأ بمالحظة المعلم للفصل الدراسي  : ملحوظة
)TOCA-C(  مع أرقام العناصر األصلیة المستخدمة في قائمة مراجعة التكیف في الفصل الدراسي ،)TOCA-C .( وبالمثل، تم أخذ

، وتم )SCS(ة  االجتماعیمن مقیاس التنظیم العاطفي لمقیاس الكفاءة  ) SCS(ة  االجتماعیالعناصر التي تم تصنیفھا بدًءا بمقیاس الكفاءة  
 . CEFSمن ) CEFS(بدأ باستبیان الوظائف التنفیذیة في الفصل الدراسي أخذ العناصر التي تحمل عالمة ت
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 )السفلي(والربیع ) العلوي(الخریف  في  مخططات ھیكل العوامل التي تعرض معلمات النموذج: 1الشكل 
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 االتساق الداخلي للمقاییس الفرعیة 

. الفرعیة المشتقة تجریبیًا TOOLSELأیًضا تقدیرات كرونباخ ألفا للنتائج من مقاییس  3یعرض الجدول 
 . ω=0.87-0.97إلى  α=0.85-0.96تتمتع جمیع المقاییس الفرعیة بموثوقیة داخلیة عالیة، تتراوح من 

 
 ثبات القیاس

 
القیاس عبر مجموعات فرعیة داخل  باستخدام بنیة العوامل األربعة النھائیة المشتقة تجریبیًا، اختبرنا ثبات  

 .والعمر وعبر النقاط الزمنیة   االجتماعي النوع   العینة حسب حالة العالج و
 

 ثبات العالج 
 

والمراقبة   المعالجة  بین مجموعات  والربیع  الخریف  القیاسي في كل من  الثبات  على  انظر  (وجدنا دلیالً 
ھذا یعني أن العوامل الكامنة عبر مجموعتي معالجة مختلفتین تقیس نفس  ). لتناسب النموذج  B4الجدول  

لمراقبة مباشرة على نفس  التركیبات على مقیاس مكافئ، وبالتالي یمكننا مقارنة طالب مجموعة العالج وا
 .وعلى نفس المقیاس دون تحیز  TOOLSELتركیبات 

 
 والعمر   االجتماعيالنوع ثبات قیاس 

 
الجدولین  (والفئات العمریة   االجتماعيالنوع  ثابت قیاسي في كلتا الموجتین عبر    TOOLSELوجدنا أن  

B5    وB6)  حسب االختالفات  مقارنة  یمكننا  أنھ  إلى  یشیر  مما  بنى    االجتماعيالنوع  ،  في  والعمر 
TOOLSEL دون تحیز في القیاس على أساس جنس الطفل أو عمره. 

 

 الثبات عبر الزمن 
 

الربیع لنفس   التغییر من الخریف إلى  تم اختبار سلسلة من نماذج الثبات الطولي للتأكد من إمكانیة تقدیر 
أن ھیكل  ). B7الجدول  (البنى   والعددیة  والمتریة  التكوینیة  النماذج  بین  النموذج  مالءمة  اختالف  اقترح 

بعبارة أخرى، لم نجد فرقًا كبیًرا  . العامل، والتحمیالت، وحدود العناصر كانت ثابتة من الخریف إلى الربیع
جات الخریف والربیع على ھذه  في العنصر وقیاس األداء عبر النقاط الزمنیة، وبالتالي یمكننا مقارنة در 

 .البنى
 

 والعمر والزمن   االجتماعيالنوع عبر ) SEL(والعاطفي   االجتماعياختالف التعلم 
 

الجدول   بنى   4و   3و   2واألشكال   3قدم  والعمر    االجتماعيالنوع  حسب    TOOLSELاختالفات في 
 .وقد وجدنا اختالفات كبیرة بین الجنسین. والزمن
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السلوك اإلیجابي والمشاركة   -المالئمة    TOOLSELتم تصنیف الفتیات أعلى من األوالد في جمیع بنى  
ومن المثیر . ةاالجتماعیوأقل في المشكالت   -األكادیمیة، أداء الذاكرة العاملة، التنظیم العاطفي والسلوكي  
، على الرغم من نمط الزیادة في  TOOLSELلالھتمام، أننا لم نجد فرقًا إحصائیًا حسب العمر في تراكیب  

والمشاركة األكادیمیة   االجتماعي في المتوسط، أبلغ المعلمون عن انخفاض السلوك  .الوسائل مع تقدم العمر 
في  ) p=.001،  0.165=الفرق القیاسي(ة  عیاالجتماوزیادة المشكالت  ) p<.05،  0.106-=الفرق المعیاري(

بینما   بالخریف،  مقارنةً  یبلغوا الربیع  العاطفي    لم  والتنظیم  العاملة  الذاكرة  عمل  في  كبیر  اختالف  عن 
 .والسلوكي

الفرعیة من خالل    TOOLSELالتقدیرات المستندة إلى نموذج لبنى : 3جدول 
   االجتماعيالنوع  وموجة جمع البیانات والعمر  

 

 )SE(متوسط العامل الكامن المقدر 

  االجتماعيالسلوك  
اإلیجابي والمشاركة  

 األكادیمیة 

المشاكل  
 ة االجتماعی

وظیفة الذاكرة  
 العاملة 

التنظیم العاطفي  
 والسلوكي 

 جمع البیانات 
 0 الخریف 

)1.000( 
0 

)1.000( 
0 

)1.000( 
0 

)1.000( 
* 0.106 الربیع 

)0.049( 
0.165**  

)0.055(   
0.003 

)0.049( 
0.037 

)0.053( 
 )سنة(العمر 

سنوات أو   7
 أقل

0 
)1.000( 

0 
)1.000( 

0 
)1.000( 

0 
)1.000( 

 0.027 سنوات  8-9
)0.234( 

0.108 
)0.098( 

0.035 
)0.121( 

-0.004 
)0.199( 

 0.155 سنة  10-11
)0.233( 

0.082 
)0.106( 

0.11 
)0.118( 

0.052 
)0.185( 

 0.393 سنة  12≥ 
)0.237( 

0.074 
)0.11( 

0.188 
)0.117( 

0.123 
)0.197( 

   االجتماعي النوع 
 0 ذكر 

)1.000( 
0 

)1.000( 
0 

)1.000( 
0 

)1.000( 
*** 1.122 أنثى 

)0.174( 
-0.385 ***

)0.075( 
0.381 ***

)0.087( 
0.958 ***

)0.146( 
في الخریف، تمت اإلشارة إلى األطفال الذین یبلغون من العمر سبع سنوات أو أقل والذكور لتقدیر وسائل النقاط الزمنیة : ملحوظة

 .1والتباین  0والمجموعات الفرعیة األخرى في النماذج، وبالتالي تم تثبیتھا عند متوسط 
*p<.05** ,p<.01*** ,p<.001 
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  اإلیجابي االجتماعيالسلوك  ) TOOLSEL) :1االختالفات بین الجنسین في بنى : 2الشكل 
التنظیم  ) 4(أداء الذاكرة العاملة، و ) 3(ة، واالجتماعیالمشاكل ) 2(والمشاركة األكادیمیة، و

 العاطفي والسلوكي 

 
 

 .الفرقالذكور ھي المجموعة المرجعیة في تقدیر متوسط : ملحوظة
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والمشاركة    اإلیجابي االجتماعيالسلوك  ) TOOLSEL) :1الفروق العمریة في بنى : 3الشكل 
التنظیم العاطفي  ) 4(الذاكرة العاملة، و   أداء) 3(ة، واالجتماعیالمشاكل ) 2(األكادیمیة، و

 والسلوكي 
 
 
 
 
 
 

0.0 
 
 
 
 
 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
 

 االجتماعي   السلوك
 والمشاركة اإلیجابي

 األكادیمیة 

  المشاكل
 ة االجتماعی

  الذاكرة أداء
 العاملة

 والسلوكي  العاطفي   التنظیم

 
 الفئة العمریة

 سنة فما فوق 12سنة  11-10سنوات  8-9
 

 .تبلغ أعمارھم سبع سنوات أو أقل ھم المجموعة المرجعیة في تقدیر فرق المتوسطاألطفال الذین : ملحوظة

ط 
وس

مت
ر 

مقد
ق ال

فر
ال

)
ن 

ل م
أق

7 
قل

و أ
ت أ

نوا
س

( 
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الربیع: 4الشكل   بنى  -فروق  في   اإلیجابي   االجتماعي السلوك  ) TOOLSEL) :1الخریف 
و  والمشاركة  و  ) 3(ة، واالجتماعیالمشاكل  ) 2(األكادیمیة،  العاملة،  الذاكرة  التنظیم  ) 4(أداء 

 العاطفي والسلوكي 

 

 .الفرقالخریف ھو المجموعة المرجعیة في تقدیر متوسط : ملحوظة
 

 دلیل ارتباط الصالحیة 
 

 الخریف إلى الربیع  منالزمن: ثنائیة المتغیر عبر  ارتباطات   
 

حد ما، ولكن بشكل عام تظل ثابتة على مدار  نتوقع أن تتغیر تصورات المعلمین ألطفالھم في بُعد معین إلى  
األربعة   TOOLSELارتبطت االرتباطات ثنائیة المتغیر لدرجات العوامل لجمیع بنیات  . العام الدراسي 

 r=0.603والمشاركة األكادیمیة،   اإلیجابي   االجتماعيللسلوك   r=0.585بشكل إیجابي عبر النقاط الزمنیة،  
یشیر ھذا إلى  . للتنظیم العاطفي والسلوكي  r=0.510ألداء الذاكرة العاملة،   r=0.569ة،  االجتماعی  مشاكل لل

أن تصورات المعلمین لسلوك األطفال كانت متسقة إلى حد ما، حیث أظھرت بعض االستمراریة وبعض  
 ).4الجدول (التغییر عبر فترة الستة أشھر 
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ین درجات عامل  االرتباطات ثنائیة المتغیر ب: 4جدول 
TOOLSEL  في الخریف والربیع 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
اإلیجابي   االجتماعي السلوك . 1

 T1والمشاركة األكادیمیة 
 

-- 
      

      -- T1 -0.637ة  االجتماعیالمشاكل . 2

 -- T1 0.905 -0.534أداء الذاكرة العاملة  . 3
    

  T1التنظیم العاطفي والسلوكي  . 4
0.862 

 
-0.640 

 
0.911 

 
-- 

   

اإلیجابي   االجتماعي  السلوك . 5
 T2والمشاركة األكادیمیة 

 
0.585 

 
-0.456 

 
0.527 

 
0.487 

 
-- 

  

  -- T2 -0.364 0.603 -0.284 -0.376 -0.570ة  االجتماعیالمشاكل . 6

 -- T2 0.572 -0.368 0.569 0.489 0.931 -0.427توظیف الذاكرة العاملة  . 7

  T2التنظیم العاطفي والسلوكي  . 8
0.534 

 
-0.449 

 
0.501 

 
0.510 

 
0.882 

 
-0.585 

 
0.920 

  p <.001.كانت جمیع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائیة عند : ملحوظة
 
 

 مقاییس أخرى الجمعیات ثنائیة المتغیر مع 
 

دعًما  ) 6الجدول  (والمقاییس الخارجیة األخرى    TOOLSELأظھرت االرتباطات ثنائیة المتغیر بین بنى  
كانت مرتبطة في االتجاھات المتوقعة بمقاییس خارجیة لبنى   TOOLSELأي أن بنى . إضافیًا للصالحیة

من تقریر   مع كلاإلیجابي وعامل المشاركة األكادیمیة ارتباًطا إیجابیًا    االجتماعي ارتبط السلوك . مماثلة
الذاكرة   أداء  إلى  المستند  والتقییم  السلوكي  للتنظیم  وr=0.147( العاملة المقیِّم   ،p<.001  و  ،r=0.152 ,

p<.001بالمدارس    باإلضافة إلى ذلك، كان مرتبًطا سلبًا بتقاریر الطفل الذاتیة عن اإلیذاء). ، على التوالي
لـ )r=-0.117 ,p<.001(العامة   المثبط  بالتحكم  یرتبط  ال  ولكن   ،RACER (r=-0.008, p>.05( . 

المشكالت   بالمدارس  االجتماعیارتبطت  اإلیذاء  عن  للطفل  الذاتي  التقریر  مع  إیجابي  بشكل  العامة  ة 
(r=0.144, p<.001)   ومع ذلك، كان لھا عالقة إحصائیة مھمة ولكنھا صغیرة للغایة  . ، كما ھو متوقع

  )r=-0.050, p<.05) العاملة    RACER، وذاكرة    r=-0.061, p<.001)  (السلوكيبتقریر مقیِّم التنظیم  
ارتباًطا    TOOLSELذاكرة العمل في    أداءارتبط  . ) RACER (r=0.053, p<.05ـ(، والتحكم المثبط ل

التنظیم   مقیِّم  بتقریر   ,r=0.167 العاملة  RACERوذاكرة    )(r=0.152, p<.001)السلوكي  إیجابیًا 
p<.001)(. 
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مع إیذاء    (r=-0.091, p<.001) باإلضافة إلى ذلك، كان أداء الذاكرة العاملة مرتبًطا سلبًا بدرجة صغیرة
تم اإلبالغ عنھ ذاتیً  الذي  لـالطفل  المثبط  بالتحكم  العامة وال یرتبط   (r=0.025, p>.05) ا في المدرسة 

RACER   .  المقیّم  ارتبط التنظیم العاطفي والسلوكي بشكل إیجابي بالتنظیم السلوكي لتقریر(r=0.112, 
p<.001 (   وذاكرةRACER    العاملة)r=0.114, p<.001(    وكان مرتبًطا سلبًا بالتقریر الذاتي للطفل ،

من المثیر لالھتمام، أن التنظیم العاطفي والسلوكي لم یرتبط  . r=-0.128, p<.001)   (اإلیذاء بالمدرسةعن  
 . RACERبالتحكم المثبط لـ  

  RACERو   PSRAو   TOOLSELاالرتباطات ثنائیة المتغیر بین درجات عامل : 5جدول 
 ومقیاس اإلیذاء في الخریف

 

 1 2 3 4 5 6 7 
 السلوك. 1

  االجتماعي
اإلیجابي  

والمشاركة  
 T1األكادیمیة 

--       

المشاكل   .2
 T1ة  االجتماعی 

-0.637*** --      

أداء الذاكرة . 3
 T1العاملة 

0.905*** -0.534*** --     

التنظیم العاطفي  . 4
 T1والسلوكي 

0.862*** -0.640*** 0.911*** --    

اإلیذاء بالمدارس  . 5
 العامة

-0.117*** 0.144*** -0.091*** -0.128*** --   

  -- ***0.065- ***0.112 ***0.152 ***0.061- ***0.147 التنظیم السلوكي . 6

الذاكرة  . 7
العاملة 

RACER 

0.152*** -0.050* 0.167*** 0.114*** 0.025 0.256*** -- 

التحكم المثبط  . 8
RACER 

-0.008 0.053* 0.025 -0.022 -0.050* 0.048 0.130*** 

 p<0.001** ,p<0.01* ,p<0.05***: ملحوظة
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 االرتباط الجزئي 
 

الجدول   بنى   6یقدم  بین  الجزئیة  االرتباطات  تختبر  التي  العادیة  الصغرى  المربعات  انحدار  نماذج 
TOOLSEL    العمر، الصف،(والبنى األخرى ذات الصلة، والتحكم في الخصائص الدیموغرافیة للطفل  

والذاكرة  ). االجتماعيالنوع   المدرسة،  إیذاء  الدیموغرافیة للطفل، فإن مقاییس  باإلضافة إلى الخصائص 
أوضحت  ال السلوكي  والتنظیم  المثبط،  والتحكم  المائة إلى   9عاملة،  بنى   12في  التباین في  المائة من  في 

TOOLSEL .  التحكم في خصائص الطفل والمقاییس األخرى، ارتبط اإلیذاء بالمدارس العامة بشكل كبیر
بنى   جمیع  بانخفاض  . TOOLSELمع  اإلیذاء  من  أعلى  درجة  ارتبطت  التحدید،  وجھ  السلوك  على 

-=b(، انخفاض أداء الذاكرة العاملة    (b=-0.156, p<.001)األكادیمیة  والمشاركة   اإلیجابي االجتماعي
0.124 ,p<.001( انخفاض التنظیم العاطفي والسلوكي ،)b=-0.171 ,p<.001(  والمزید من المشكالت ،

  االجتماعيبالسلوك  ارتبط التنظیم السلوكي لتقریر المقیّم بشكل إیجابي  ). b=0.180 ,p<.001(ة  االجتماعی
األكادیمیة   والمشاركة  العاملة  )b=0.104 ,p<.01(اإلیجابي  الذاكرة  وأداء   ،)b=0.112 ,p<.001(  ،

والسلوكي   العاطفي  ذاكرة  ). b=0.090 ,p<.01(والتنظیم  إیجابي    RACERارتبطت  بشكل  العاملة 
أبلغ عنھا المعلم    االجتماعي بالسلوك   التي  ، وأداء  )b=0.222 ,p<.001(اإلیجابي والمشاركة األكادیمیة 

، والمرتبطة  )b=0.185 ,p<.001(، والتنظیم العاطفي والسلوكي  )b=0.234 ,p<.001(الذاكرة العاملة  
  RACERكن مقیاس التحكم المثبط المعرفي لـ  لم ی). b=-0.093 ,p<.01(ة  االجتماعیسلبًا بالمشكالت  

 . TOOLSELمرتبًطا بأي من بنى 
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 TOOLSELبنى التي تتنبأ بنماذج انحدار المربعات الصغرى العادیة : 6جدول 
 

اإلیجابي    االجتماعي السلوك  
 والمشاركة األكادیمیة 

 التنظیم العاطفي والسلوكي  العاملة أداء الذاكرة   ة االجتماعی المشاكل 

 Beta b SE Beta b SE Beta b SE Beta b SE 
 0.176 0.185- 0.000 0.173 0.174- 0.000 0.169 0.073 0.000 0.167 0.199- 0.000 )تراضاع(

یذاء بالمدارس  اإل
 العامة 

-0.123 -0.156*** 0.031 0.149 0.180*** 0.030 -0.097 -0.124*** 0.032 -0.130 -0.171*** 0.032 

 0.033 **0.090 0.071 0.034 ***0.112 0.092 0.033 0.019- 0.017- 0.035 **0.104 0.086 نظیم السلوكي الت

الذاكرة العاملة  
RACER 

0.137 0.222*** 0.045 -0.060 -0.093* 0.041 0.143 0.234*** 0.047 0.110 0.185*** 0.046 

 RACER -0.018 -0.017 0.022 0.046 0.041 0.023 0.010 0.009 0.023 -0.021 -0.020 0.025حكم المثبط الت

 0.020 0.003 0.006 0.020 0.003- 0.007- 0.021 0.013 0.032 0.019 0.000 0.001- مر الع 
 0.032 0.022- 0.036- 0.033 0.006 0.009 0.032 0.002- 0.003- 0.029 0.001- 0.002- ف الص 

 0.056 ***0.517 0.257 0.052 ***0.437 0.223 0.056 ***0.442- 0.240- 0.053 ***0.498 0.257 )ذكر=المرجع (ى أنث

R2 0.122 0.094 0.104 0.110 
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 المناقشة
 

من أجزاء من المقاییس الحالیة لتقییم تصورات المعلمین لسلوكیات الطالب في    TOOLSELتم تجمیع  
  TOOLSELكان القصد من  . ة والعاطفیة والمعرفیةاالجتماعیالفصل والتي تعكس مجموعة من المھارات  

التعلم   الدراسي لألطفال  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيأن یتم استخدامھ لتقییم تدخل  الالجئین  في الفصل 
یجب أن تفي المقاییس المستخدمة لتقییم البرامج بمستوى  . السوریین في أماكن التعلیم غیر النظامي في لبنان

عاٍل من األدلة من أجل الصالحیة والموثوقیة، بالنظر إلى أن النتائج غالبًا ما تستخدم ألغراض المساءلة  
تشیر . التي یمكن أن یكون لھا عواقب واسعة النطاقولعملیة صنع القرارات المتعلقة بالبرامج والسیاسات  

أن   إلى  لتقییم    TOOLSELاألدلة  كتدبیر  باستخدامھا  من  البرامجتبشر  العدید  نقدم  فإننا  ذلك،  ومع  ؛ 
 .التوصیات التي من شأنھا تعزیز البیانات الناتجة عن استخدام ھذه األداة 

 
لـ   الداخلي  التماسك  فریدة من  ، مع بنیة عامل متسقة ذات مغزى وTOOLSELأوالً، وجدنا دلیًال على 

المفترضة في األصل  . بالنسبة للمجموعة والسیاق   نوعھا في حین أن البیانات التجریبیة ال تدعم العوامل 
سلسلة من تحلیالت العوامل    للمقاییس الفرعیة الخمسة المنفصلة التي تم تجمیعھا عبر أدوات مختلفة، قدمت

المعلمین لسلوكیات الطالب في   العوامل یقیس تصورات  االستكشافیة والتأكیدیة دعًما ثابتًا لھیكل رباعي 
 ة، االجتماعیالمشاكل  ) 2(والمشاركة األكادیمیة، و  اإلیجابي االجتماعيالسلوك  ) 1: (سیاق الفصل الدراسي

و) 3(و العاملة،  الذاكرة  والسلوكي ) 4(أداء  العاطفي  بنى  . التنظیم  بعض  أن  مالحظة  المھم  من 
TOOLSEL  للمھارات    الفرعیة تتكون من عناصر من نطاقات فرعیة متعددة ومتمیزة نظریًا  النھائیة 

العاملین  "أو  " الجیدین"تشیر ھذه النتائج إلى أن المعلمین یحددون سلوكیات الطالب  . ة والعاطفیةاالجتماعی
ال یمیزون بین نطاقات فرعیة محددة للسلوك؛ على سبیل المثال، السلوكیات اإلیجابیة    ، لكنھم "بشكل جید

؛ ومھارات  ")العمل الجاد"مقابل  " إظھار التعاطف"على سبیل المثال،  (مقابل المشاركة في الفصل الدراسي  
مقابل  " أو یتعصبیمكن أن یھدأ عندما یكون متحمًسا  "على سبیل المثال، (التنظیم العاطفي مقابل السلوكي 

 اإلیجابي  االجتماعي باإلضافة إلى ذلك، كان النطاق الفرعي للسلوك  "). ینتظر حتى یتم استدعائھ قبل الرد"
العاطفي    والمشاركة للتنظیم  الفرعیة  والمقاییس  العاملة  الذاكرة  بأداء  وثیقًا  ارتباًطا  مرتبًطا  األكادیمیة 
ة  االجتماعیة الثقافیة والسیاقیة في تصورات المعلمین للكفاءة  قد تشیر ھذه النتائج إلى الخصوصی. والسلوكي

تتماشى   التي  األطفال  الدراسة مھارات  الناتجة عن ھذه  الفرعیة  المقاییس  تلتقط  والعاطفیة لألطفال، وقد 
من ناحیة أخرى، قد تشیر أیًضا إلى وجود قیود على  . بشكل أفضل مع الفھم الثقافي والسیاقي لتنمیة الطفل 

كما لوحظت أنماط االرتباط العالیة بین  ). SEL(والعاطفي   االجتماعيالتعلم  مھارات    عن إبالغ المعلمین
المقاییس التي أبلغ عنھا المعلم من التركیبات ذات الصلة في إعدادات التعلیم في غیر حاالت الطوارئ، مثل  

والیونان   المتحدة  الوالیات  في  أجریت  التي  السابقة  ; Koth et al .2009(الدراسات 
(Kourkounasiou and Skordilis 2014).    على مالحظة مھارات    عادةً ال یتم تدریب المعلمین

 معینة ومتمیزة واجتماعیة وعاطفیة، 
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تصوراتھم الشاملة عن األطفال كأفراد جیدین أو سیئین، أو قد تصرفوا بشكل جید أو  وقد یعتمدون على  
قد یكون ھذا النقص في الخصوصیة في تقییمات المعلمین أمًرا مھًما في االعتبار عند استخدام  . مخل بالنظام

 .ة ومعرفیة محددة المقاییس التي أبلغ عنھا المعلم لألغراض التي تتطلب تقییًما لعملیات اجتماعیة وعاطفی
 
ثانیًا، كانت جمیع المقاییس الفرعیة المشتقة تجریبیًا لھذه العوامل األربعة متسقة داخلیًا ومع مرور الوقت  
ویتلقون   اللبنانیة  المدارس الحكومیة  الذین كانوا یرتادون  الالجئین  األطفال السوریین  العینة من  مع ھذه 

یُعد دلیل الموثوقیة ھذا معیاًرا مھًما  . لبنانیین، مما یوفر دلیًال قویًا على الموثوقیةتعلیمھم من قبل معلمین  
للتدابیر المستخدمة ألغراض تقییم البرنامج، نظًرا ألن خطأ القیاس یمكن أن یخفف من اكتشاف آثار العالج  

)Raudenbush and Sadoff 2008 .(اقًا داخلیًا  على وجھ التحدید، أظھرت المقاییس الفرعیة اتس
مرتفعًا، مما یشیر إلى أن المعلمین قدموا بشكل عام تقییمات متسقة حول العناصر الموجودة داخل مقیاس  

 .فرعي
 

    االجتماعي النوع  و العالج والعمر   حسب فئات  TOOLSELثالثًا، وجدنا دلیًال على ثبات القیاس باستخدام  
ھذا یعني أن المقیاس یعمل بنفس الطریقة وال یتحیز ضد أي مجموعة  ). الخریف والربیع(وعبر الوقت  

یمكن أیًضا  . TOOLSELفرعیة حسب حالة العالج أو الجنس أو العمر عند مقارنة االختالفات في بنى  
البرنامج مع تصمیم مرحلة ما قبل االختبار وما بعد    TOOLSELاستخدام   بدون تحیز ألغراض تقییم 

األد  بسبب  البرنامجاالختبار،  تنفیذ  وبعد  قبل  لإلجراء  التفاضلي  بنى  . اء  بعض  أظھرت  الحالة،  ھذه  في 
TOOSEL    اإلیجابي والمشاركة األكادیمیة  االجتماعي  السلوك (أو نقصان  ) مشاكل اجتماعیة(زیادات (

اط  في حین أننا ال نملك معلومات كافیة عن أنم). ستة أشھر، من الخریف إلى الربیع(خالل فترة البرنامج  
النمو المعیاریة والتغییر في تصورات المعلمین بمرور الوقت لألطفال الالجئین السوریین في لبنان لتحدید  
الدعم   بعض  توفر  النتائج  ھذه  فإن  المتوقع،  بالحجم  أو  المتوقع  االتجاه  في  التغییرات  ھذه  كانت  إذا  ما 

 .البرنامج الستخدامھا في تقییم البرنامج الكتشاف التغییر خالل فترة تنفیذ
 

على وجھ التحدید، أظھرت البنى األربعة  . TOOLSELدعًما أولیًا لصالحیة    ةالترابطی  توفر األدلةرابعًا،  
  االجتماعي ارتباطات ذاتیة معتدلة على مدار ستة أشھر واقترحت أن تصورات المعلمین لمھارات التعلم  

أي أنھا مستقرة  (لألطفال تظھر درجة معینة من االستمراریة ودرجة معینة من التغییر ) SEL(والعاطفي 
االرتباطات لیست عالیة للغایة، إال أنھا تتماشى مع األبحاث األمریكیة   في حین أن ھذه). نسبیًا بمرور الوقت

تمیل إلى أن تكون أكثر تأثًرا بالعوامل السیاقیة  ) SEL(والعاطفي  االجتماعيالتي تشیر إلى أن بنى التعلم  
قرة للغایة  ومن المرجح أن تتغیر بمرور الوقت، مقارنة بالمھارات األكادیمیة، والتي تمیل إلى أن تكون مست

 ).Soland et al .2019(بمرور الوقت 
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الحالیة   األدبیات  إلى  بالنظر  المتوقعة،  االتجاھات  في  الجنسین  بین  كبیرة  اختالفات  أیًضا  وجدنا 
(Zimmermann and Iwanski 2014)  أن إلى  یشیر  مما   ،TOOLSEL    الكتشاف حساسة 

التعلم   مھارات  في  الجنسین  بین  لالختالف  المعلمین  لألطفال  ) SEL(والعاطفي    االجتماعيتصورات 
)Elzein and Ammar 2010; Keresteš 2006; Lumley et al .2002 .(  ،على وجھ التحدید

أعلى من األوالد في السلوك   الفتیات  المعلمون  وأداء    االجتماعيصنف  والمشاركة األكادیمیة،  اإلیجابي 
لك، لم یكن  ومع ذ . ةاالجتماعیالذاكرة العاملة، وعوامل التنظیم العاطفیة والسلوكیة، وأقل في المشكالت  

للكشف عن   العمریةحساسا  اآلن،  الفروق  یوجد حتى  استخدام   دلیل وال  یمكن  أنھ    TOOLSELعلى 
 .التي تم تصمیمھا لقیاسھا ) SEL(والعاطفي  االجتماعي في بنى التعلم  التنمویة الكتشاف االختالفات

 
مرتبطة بشكل عام بمفاھیم    TOOLSELباإلضافة إلى ذلك، كانت تقییمات المعلمین لكل من البنى الفرعیة  

المتوقعة، وإن كان ذلك بحجم صغیر نسبیًا  یتضمن ذلك مقیاس  . )rs<0.2( أخرى مماثلة في االتجاھات 
تقریر المقیِّم للتنظیم السلوكي، وتقییم الجھاز اللوحي المستند إلى األداء للوظیفة اإلدراكیة، والتقاریر الذاتیة  

المدرس التعرض لإلیذاء في  المألوف . ةللطفل عن  أن تقدم التقاریر من مختلف المراجعین    لیس من غیر 
في حین أن مثل ھذه التناقضات غالبًا ما  ). Buckley and Krachman 2016(معلومات متناقضة  

أنھا مصدر إزعاج، فقد أظھرت األبحاث الحدیثة أن التناقضات بین المخبرین یمكن    على یتم التعامل معھا
أن تحتوي على معلومات مفیدة تساعد في تفسیر تأثیرات البرنامج، والتنبؤ بالتكیف والرفاھیة على المدى  

ن  بینما توفر تقاریر المعلم معلومات ذات مغزى حول تصور المعلمی). De Los Reyes 2011(الطویل  
وتفسیرھم لسلوكیات األطفال في الفصل الدراسي، فإن استخدام طرق القیاس المتعددة والمخبرین سیكون 

خاصة عندما یتطلب الغرض   -والعاطفي لألطفال في سیاقات الطوارئ    االجتماعيذا قیمة في فھم التطور  
 .من التقییم فھم سلوكیات األطفال والمواقف والمھارات عبر إعدادات متعددة 

 
 دالالت لالستخدام 

 
 اعتبارات الجدوى 

 
 المیدانیة الجدوى في  النظر  المھم من الطوارئ، حاالت  في  التعلیم سیاقات في  الشائعة الموارد لقیود نظًرا

 الطوارئ، حاالت  في التعلیم  إعدادات في المعلم  تقاریر  من  األدلة تفسیر  في الحذر  توخي و  ما لمقیاس
 بدرجة یتنقلون یخدمونھم الذین الطالب  كان إذا جیدًا الطالب  المعلمون یعرف ال قد ) 1:(التالیة لألسباب 

 مدروسة معلومات  لتقدیم  الوقت للمعلمین یتوفر  ال  قد) 2(و منتظم؛ غیر  بشكل الدروس یحضرون أو عالیة
 مع التعامل ذلك في بما – المتنافسة المطالب من عدد بین یوازنون ألنھم  ،األفراد  األطفال عن موثوقة و

 في محدودة  خبرة و  محدود  تدریب أیًضا  لدیھم  یكون  قد  و  –  والمحن الصدمات  في الخاصة  تجاربھم
 المالحظة
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التقاریر الواردة من المعلمین في سیاقات الالجئین الذین یأتون من مجتمع مضیف مع  ) 3(العمل مع األطفال؛ وو
الخاصة باألطفال الالجئین قد تظھر تحیًزا منھجیًا ضد الالجئین یعكس التوتر  خلفیة وسیاق ثقافي مختلف عن تلك  

المضیفة والمجتمعات  الالجئین  واستخدام  . بین  بتكییف  یتعلق  فیما  المزید  نقدم  االعتبارات،  ھذه  إلى  بالنظر 
TOOLSEL. 

 

 التكیفات واالعتبارات لالستخدام 
 

ألغراض التقییم مع   TOOLSELفي حین أن األدلة المقدمة في ھذه الدراسة تدعم إلى حد كبیر استخدام 
افتراضي على   النتائج ال یمكن تعمیمھا بشكل  لبنان، فإن  الذین یعیشون في  الالجئین  السوریین  األطفال 

فسي للمقیاس وتكییفھا  ومن ثم، فإننا نوصي بشدة بتجربة خصائص القیاس الن. مجموعات وسیاقات مختلفة 
نقدم بعض االقتراحات  . مختلفة وفي سیاقات مختلفة  سكانیة وإعادة تقییمھا قبل استخدامھ مع مجموعات

 . TOOLSELللباحثین والممارسین الذین یفكرون في استخدام 
 

البرنامج وھیكلھ مناسبان الس التأكد من أن إعداد  الباحثین والممارسین  تخدام  واألھم من ذلك، یجب على 
TOOLSELتم تصمیم  . ، وأنھم یستخدمونھ لتقییم تأثیر البرنامجTOOLSEL    لالستخدام في الفصول

تفاعالت منتظمة ومكثفة مع األطفال  الذین لدیھم  المیسرین  أو  المعلمین  التعلم من قبل    الدراسیة وأماكن 
أن  . األفراد  یعني  والمت  TOOLSELوھذا  الصغیرة  الفصول  مع  لالستخدام  أو  مناسب  الحجم  وسطة 

الكبار  التي ییسرھا  التعلم  األطفال في أنشطة  التعلم حیث یشارك  بعد  . مجموعات  ال یمكن استخدامھ إال 
قد ال یكون ھذا ھو الحال في العدید من  . إطالق البرنامج وإتاحة الوقت للمعلمین للتعرف على األطفال جیدًا 

ویكونون    بیئات األطفال  من  كبیرة  مجموعات  مع  غالبًا  المعلمون  یعمل  المبكر، حیث  التعلیم  في  التعلیم 
غارقین في المطالب المتعددة للتعرف على األطفال بشكل فردي؛ عالوة على ذلك، قد ال یحضر األطفال  

في   الشائعة  االقتصادیة  والمخاوف  السالمة  مخاوف  بسبب  بانتظام،  حاالت  الت  بیئاتالبرنامج  في  علیم 
ألغراض متعددة    TOOLSELأخیًرا، في حین أنھ قد یكون من المغري استخدام مقیاس مثل . الطوارئ

  TOOLSELالتعلیم في حاالت الطوارئ المجھدة بالموارد، فإننا نشدد على أنھ ال ینبغي استخدام    بیئات في  
دة لتصنیفات المعلمین التي وجدناھا  نظًرا للخصوصیة المحدو . ألغراض أخرى غیر تقییم البرنامج والبحث

 .ألغراض الفحص أو التقییم التكویني TOOLSELفي ھذا التقریر، فإننا نوصي بشدة بعدم استخدام 
 

إلعداد وغرض معینین، فإننا نوصي بمجموعة من االستراتیجیات    مناسبا  TOOLSELبمجرد اعتبار  
فال واإلبالغ عن سلوكیاتھم الفردیة في الفصل،  لضمان قدرة المعلمین على التمییز بشكل ھادف بین األط

 .وبالتالي تحسین صحة مقاییس إعداد تقاریر المعلم 
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للعناصر   المعلمین  القیاس لفھم كیفیة تفسیر  أثناء تجریب  أوالً، یمكن استخدام تقنیات المقابالت المعرفیة 
یمكن  . والصالحیة الثقافیة والبیئیة في سیاقات األزمات   واالستجابة لھا، وتصوراتھم عن المنفعة والموثوقیة

وتوجیھات   العناصر  لتحسین  المعلومات  التمییز  /استخدام ھذه  على  المعلمین  لمساعدة  التقییم  إجراءات 
المھارات   بین  المقیاس  االجتماعیبوضوح  فائدة  ولتحسین  التعلم،  على  القائمة  المعرفیة  والعملیات  ة 

 .وجھات نظر المعلمینوصالحیتھ في عكس 
 

قد  . ثانیًا، یمكن أن یؤدي تدریب الُمقیِّم الصریح للمعلمین على ملء االستبیان إلى تحسین صحة تقاریرھم
التعلیم في حاالت الطوارئ بالخبرة أو التدریب الكافي للمراقبة بعنایة واإلبالغ    بیئاتال یتمتع المعلمون في  

الفردیة لألطفال  السلوكیات  ی. عن  والكتابة لفھم األسئلة بشكل قد  بالقراءة  أیًضا إلى معرفة كافیة  فتقرون 
 Dryden-Peterson 2015.(3(كامل، خاصةً عندما ال تكون اللغة التعلیمیة المكتوبة ھي لغتھم األولى  

للمفاھیم التي یھدف كل    TOOLSELلذلك، قد یؤدي إنشاء فھم مشترك لمعنى العناصر المعروضة في  
التقاطھا وتحسین موثوقیتھا    TOOLSELاطھا إلى زیادة خصوصیة المفاھیم التي یمكن لـ  عنصر إلى التق

 .وصالحیتھا
 

قد  . ثالثًا، عند التخطیط للتقییم، نوصي بتنفیذ استراتیجیات تقلل من عبء إعداد التقاریر بالنسبة للمعلمین
عنھا أو توفیر تغطیة في الفصل  یشمل ذلك اختیار مجموعة فرعیة عشوائیة من األطفال للمعلمین لإلبالغ 

السلوكیة أثناء التقییم  " الدفع"رابعًا، نوصي باستخدام إستراتیجیات  . إلعطاء المعلم الوقت لملء االستبیان
یمكن أیًضا استخدام العدادین  . المحوري التي توجھ المعلمین للتفكیر في العدید من السلوكیات المختلفة للطفل 

كمبیوتر اللوحي للتعرف بسرعة على الوقت الذي یقدم فیھ المعلمون للطفل نفس  المدربین أو خوارزمیات ال
العناصر، مما سیؤدي إلى إحصاءات ذات موثوقیة منخفضة یتم  . الدرجة في جمیع  بأن  خامًسا، نوصي 

عمریة   فئة  لكل  المقیاس  في  الموجودة  العناصر  المتوسطة،  (تكییف  والطفولة  المبكرة،  الطفولة  أي 
قد یعالج ھذا جزئیًا التحیز المرجعي  . بحیث یتم وضع كل عنصر ضمن مسار تنموي مناسب  )والمراھقة

للمعلم ویزود المعلمین بأشكال مختلفة من القیاس تستند إلى عمر الطفل، بدالً من تلقي نفس اإلجراء بغض  
بشكل أكثر    أخیًرا، نوصي بجمع البیانات من مصادر متعددة لتثلیث البیانات . النظر عن خصائص الطفل

 .فعالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
) لغة التدریس والبحث لھذه الدراسة(األولى ھي العربیة   /جمیع المعلمین في دراستنا لدیھم معرفة كافیة بالقراءة والكتابة، ألن لغتھم األم  3

 .تعلیم عالي  وكان لدیھم تعلیم ثانوي أو
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 خاتمة
 

معلومات متماسكة وموثوقة ومتسقة وصالحة تجریبیًا    یقدم   TOOLSELتقدم ھذه الدراسة دلیالً على أن  
التقییم  االجتماعيالنوع  وغیر متحیزة عبر مجموعات العالج و  العمریة وتوقیت  باإلضافة إلى  . والفئات 

في تقییم البرنامج، نظًرا لقدرتھ على اكتشاف التغییرات    TOOLSELذلك، نجد دعًما إضافیًا الستخدام  
لبنان الذین یعیشون في  البرنامج لمدة ستة أشھر مع األطفال السوریین الالجئین  في حین أن  . أثناء تنفیذ 

كن إجراؤه إال كجزء من تقییم األثر لبرنامج ثبت  اختبار الحساسیة للعالج یتجاوز نطاق ھذه الدراسة وال یم
، فإن األدلة المقدمة في الدراسة الحالیة  )SEL(والعاطفي    االجتماعي أنھ یُظھر تغییرات في مھارات التعلم  
الثقة في قرار استخدام   التقییم  TOOLSELتوفر بعض  تعتمد    TOOLSELندرك أن بنیة  . ألغراض 

مد بشكل أساسي على البحث في سیاقات خارج التعلیم في حاالت الطوارئ  على المعرفة واألدوات التي تعت
إنھاء استعمار البحث والمعرفة    Bermúdez, Muruthi, and(وبالتالي تقدم مساھمة محدودة في 

Jordan 2016; Zavala 2013 .(  عندما یكون ذلك ممكنًا، من األفضل تطویر وتكییف مقاییس التعلم
المنھجیة  األسالیب   التي تعكس بشكل كامل السیاق والثقافة المحلیة واستخدام ) SEL(والعاطفي   االجتماعي

 ,Javdani, Singh(المتجذرة في بناء المعرفة المشترك بین المشاركین، مثل طرق البحث التشاركي  
and Sichel 2017 .(  عندما ال تتوفر األدوات والوقت والموارد الالزمة إلنشاء مثل ھذه المقاییس، توفر

TOOLSEL   والعاطفي   االجتماعيبدیالً عملیًا وقابالً للتنفیذ لتقییم مھارات التعلم)SEL (  المناسبة لتقییم
 .التعلیم في حاالت الطوارئ  بیئاتالبرنامج في 

 
مثل ھذه الدراسة، یقیّم تجریبیًا األدوات أو الفرضیات التي تم تطویرھا في المقام األول  فإن بحثًا   في الواقع،

ال یمكن . تبشر بالخیر كنقطة انطالق لبحوث قیمة ثقافیة وسیاقیة  ،التعلیم في غیر حاالت الطوارئ  بیئاتفي  
بالنزا المتأثرة  السیاقات  في  سیما  ال  الیاء،  إلى  األلف  من  األبحاث  جمیع  في  بناء  والفقیرة  واألزمات  ع 

. للسكان  الموارد، حیث یتم إعطاء األولویة لتوفیر الخدمات الفعالة والسریعة التي تدعم االحتیاجات الملحة
والذي یعتمد   - في مثل ھذه الحاالت، یمكن أن یوفر ھذا النوع من البحث بدیالً عملیًا یأخذ الوضع الراھن

خطوة أخرى نحو   -من سیاق التعلیم في غیر حاالت الطوارئ  " األدلةالقائمة على  "على فرض المعرفة  
كانت تقلیدیا ناقصة  التي    السكانیة بناء المعرفة ذات الصلة بالسیاق والثقافة في المواقف ومع المجموعات

 .اتھمیشھ، واتم إساءة تمثیلھو، التمثیل
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CEFS9 3240 3.535 1.122 1 5 2940 3.473 1.084 1 5 

CEFS10 3239 3.606 1.099 1 5 2944 3.545 1.089 1 5 
، مع أرقام العناصر األصلیة المستخدمة في قائمة مراجعة التكیف )TOCA-C(مأخوذة من قائمة مراجعة التكیف في الفصل الدراسي ) TOC(العناصر التي تحمل عالمة تبدأ بمالحظة المعلم للفصل الدراسي : ملحوظة

، وتم أخذ العناصر التي تحمل  )SCSانتھت (ة االجتماعیمن مقیاس التنظیم العاطفي لمقیاس الكفاءة ) SCS(ة االجتماعیوبالمثل، تم أخذ العناصر التي تم تصنیفھا بدًءا بمقیاس الكفاءة ). TOCA-C(في الفصل الدراسي 
 . CEFSمن ) CEFS(عالمة تبدأ باستبیان الوظائف التنفیذیة في الفصل الدراسي 

 
 الملحق ب 

 
 مؤشرات مالءمة النموذج 

 )نماذج من خمسة عوامل(مؤشرات مالءمة النموذج لتحلیالت العوامل المؤكدة للمقاییس الفرعیة المقترحة أصالً : B1الجدول 
 

 k Chi-sq df p CFI TLI RMSEA SRMR الموجة
   الخریف  

 الربیع 
  150  

150 
  4068.026  

4312.336 
  340  

340 
  0  

0 
  0.929  

0.929 
  0.921  

0.921 
  0.082  

0.089 
  0.051   

0.055 
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 مؤشرات مالءمة النموذج لتحلیل عامل االستكشاف نماذج العوامل األربعة لفصلي الخریف والربیع: B2الجدول 
 

 CFI TLI RMSEA SRMR الموجة 
   الخریف  

 الربیع 
  0.965  

0.965 
  0.951  

0.951 
  0.060  

0.065 
  0.025   

0.023 
 

 مؤشرات مالءمة النموذج لتحلیالت العوامل المؤكدة لنماذج العوامل األربعة لفصلي الخریف والربیع: B3الجدول 
 

 k Chi-sq df p CFI TLI RMSEA SRMR الموجة 
   الخریف  

 الربیع 
  123  

123 
    1529.214  

1636.506 
  222  

222 
  0  

0 
  0.972  

0.972 
  0.968  

0.968 
  0.06  

0.066 
  0.029   

0.037 

 
 مؤشرات النموذج المالئمة لنماذج ثوابت المعالجة: B4الجدول 

 

 k χ2 df p ∆χ2 df p CFI TLI RMSEA SRMR النموذج 

 الخریف 
  0.032      0.05    0.962      0.967           0    444   2255.002   246     التكویني  
   0.033      0.041    0.975      0.977     0.0025    19   40.906     0    463   1711.771   227     القیاسات  

 0.0022 88 130.661 0 551 1720.471 139 القیاسي 
 

0.979 
 

0.98 
 

0.036 
 

0.034 
 الربیع 

  0.038      0.059    0.955      0.96         0    444   2718.794   246     التكویني  
   0.04       0.049    0.968      0.971      0    19   65.362     0    463   2132.169   227     القیاسات  

 0 88 206.47 0 551 2183.087 139 القیاسي 
 

0.972 
 

0.974 
 

0.045 
 

0.041 



 

 )EIE(في تقییم برنامج التعلیم في حاالت الطوارئ    TOOLSELالدلیل على 
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 مؤشرات النموذج المالئمة لنماذج ثوابت نوع الجنس : B5الجدول 
 

 k χ2 df p ∆χ2 df p CFI TLI RMSEA SRMR النموذج 

    الخریف  
          

  0.033       0.061      0.956      0.961           0    444    3170      246    التكویني  
   0.035       0.050      0.971      0.973      0    19    51.89      0    463    2315      227    القیاسات  

 0.044 0.977 0.975 0.001 88 122.28 0 551 2289 139 القیاسي 
 

0.035 

    الربیع  
          

  0.038       0.069      0.960      0.965           0    444    3582      246    التكویني  
   0.039       0.058      0.973      0.975      0    19    61.03      0    463    2727      227    القیاسات  

 0.052 0.978 0.976 0 88 185.34 0 551 2728 139 القیاسي 
 

0.040 
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 مؤشرات النموذج المالئمة لنماذج ثوابت العمر : B6الجدول 
 

 k χ2 df p ∆χ2 df p CFI TLI RMSEA SRMR النموذج 

    الخریف  
          

  0.033      0.060      0.969      0.973           0    888    3488      492    التكویني  
   0.035      0.046      0.982      0.983      0001.      57   107.86     0    945    2536      435    القیاسات  

 0.039 0.987 0.984 0.272 264 277.49 0 1209 2696 171 القیاسي 
 

0.036 

    الربیع  
          

  0.037      0.067      0.972      0.975           0    888    3837      492    التكویني  
   0.039      0.053      0.983      0.984      0    57   123.15     0    945    2872      435    القیاسات  

 0.046 0.987 0.984 0 264 357.55 0 1209 3072 171 القیاسي 
 

0.040 
 

 مؤشرات النموذج المالئمة لنماذج الثبات الطولي : B7الجدول 
 

 k χ2 df p ∆χ2 df p CFI TLI RMSEA SRMR النموذج 
  0.03    0.028    0.963    0.966          0      957   3530.362    262    التكویني  
   0.03    0.025    0.969    0.971     0.0117   19       35.621     0      976   3163.245    243    القیاسات  

 0.025 0.971 0.97 0 107 211.309 0 1064 3292.212 155 القیاسي 
 

0.031 
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