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 كممة الشكر
أحمد وأشكر اهلل عز وجل عمى فضمو حيث أتاح لي إنجاز ىذا العمل     

 المتواضع بفضمو، فمو الحمد أوال وآخرا.

أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يد المساعدة خالل ىذه الفترة، وفي     

مقدمتيم األستاذة الكريمة سيسبان فاطيمة الزىرء التي وافقت اإلشراف عمى ىذه 

الدراسة وعمى مجيوداتيا الجبارة ونصائحيا القيمة، كما أشكر األستاذة الكريمة 

ا أشكر األستاذة تواتي حياة عمى كمعمى مساعدتيا ونصائحيا المفيدة،  عميمش فمة

قوعيش مغنية عمى والشكر المقدم كذلك لألستاذة قبوليا مناقشة ىذه المذكرة، 

كما أشكر كل أساتذة عمم النفس بجامعة مستغانم، مساندتيا ومساعدتيا القيمة، 

 كما أشكر زمالئي وزميالتي في الدراسة.

ران وثانوية بومدين محمد كما نشكر إدارة ثانوية لطروش الجياللي بمزغ    

، بحاسي ماماش التي ساعدتنا في الحصول عمى كل المعمومات الخاصة بدراستنا

لى كل التالميذ الذين استجابوا وتعاونوا معي متنمنية ليم النجاح في مسارىم  وا 

 .الدراسي
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 _ ممخص الدراسة:

وح لدى مستوى الطمو الرضا عن التوجيو المدرسي بين عالقة الىذه الدراسة إلى الكشف عن  تىدف    

مقاطعة التابعة لوتمميذة من ثانوية بومدين محمد  ا( تمميذ101)قدر عددىم  تالميذ السنة أولى ثانوي،

وتم  ،عتمدنا عمى المنيج الوصفيإحيث ، 2012/  2011والية مستغانم، لمسنة الدراسية بحاسي ماماش 

المعدل من  الرضا عن التوجيو المدرسي استبيان3 وىما زمةاللغرض جمع البيانات ال استبيانينستخدام ا

عتمدت الباحثة إ، ولتحميل النتائج لفضيمة ميسة وفاطمة ميسة مستوى الطموح استبيانو  طرف الباحثة،

عتماد عمى برنامج الرزم باإل، وذلك بيرسون واختبار الفروق )ت(معامل االرتباط نسب المئوية و عمى ال

 ، وبعد المعالجة والتحميل توصمت الدراسة إلى النتائج التاليةspss20 3اإلحصائية لمعموم االجتماعية

 بين الرضا عن التوجيو المدرسي ومستوى الطموح. إيجابيةتوجد عالقة  _1

 عن التوجيو المدرسي تبعا لمتغير الشعبة.رضا في العدم وجود فرق دال إحصائيا _ 2

 عدم وجود فرق دال إحصائيا في مستوى الطموح تبعا لمتغير الشعبة. _3

 التمميذ. ،الرضا عن التوجيو المدرسي، مستوى الطموح الكممات المفتاحية:
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Abstract : 

 

 This study aims at revealing the relationship between satisfaction with school 

guidance and the level of ambition. 

 The primary sample of the students was 108 students and students from the 

Boumediene Mohammed secondary school. 

 Bahasi Mamash, Mostaganem State, for the academic year 2019/2018, where 

we relied on the descriptive approach 

 To rely on two questionnaires for the purpose of collecting the necessary 

data: the questionnaire on satisfaction with the revised school directive. 

 By the researcher, and the questionnaire of the level of ambition of  Misa and 

Fatima Maysa, and to analyze the results adopted by the researcher. 

 The Pearson correlation coefficient and variance test (V), based on the 

packet program. 

Statistical Analysis of Social Sciences, spss20 After processing and analysis, the 

study reached the following results : 

 There is a positive correlation between satisfaction with school guidance and 

level of ambition. 

 There was no statistically significant difference in satisfaction with school 

orientation according to the division variable. 

 There is no statistically significant difference in the level of ambition 

according to the division variable. 

Keywords: satisfaction with school guidance, level of ambition, student. 
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 ة:ـــــــــمقدم _

نطالقا من إالحديثة عمى عاتقيا القيام بيا  لقد أصبح التوجيو من أىم الخدمات التي أخدت المدرسة    

جتماعي والتربوي والميني اإليمان بأن فرص التعميم حق لمجميع بيدف إيجاد التالؤم والتوافق النفسي واإل

ستعدادات والقدرات والميارات والميول الذي يشمل اإللممتعممين، والوصول بيم إلى أقصى غايات النمو 

تجاىات والمشاعر والسمات الشخصية، والتوجيو المدرسي يشتمل عمى مجموع الخدمات التربوية واإل

والنفسية والمينية التي تقدم لمفرد ليتمكن من التخطيط لمستقبل حياتو وفقا إلمكاناتو وقدراتو العقمية 

 (.0002111يشبع حاجاتو ويحقق تصوره لذاتو   )عبدالعزيز وعطوي،والجسمية وميولو بأسموب 

ويعتبر التوجيو التربوي جزءا اليتجزأ من العممية التربوية، ألنو ييتم بالفرد ويوجيو لما فيو الخير     

شراف عمى الدراسة المقرارات والمنفعة لو، فيو الينحصر في عمميات التوجيو التي يتم بيا الموجيون لإل

 (.0102101ومتابعة ذلك عند المدرسين كل في مجال المادة التي يدرسيا  )ممحم، ،راسية في المدرسةالد

كتشاف فردانية فيختار إستعداداتو وبالتالي ا  افة إلى أن التوجيو يساعد التمميذ عمى معرفة قدراتو و إض    

من أىوائو ورغباتو الجانحة التي التعميم المناسب والشعبة التي يرغب فييا كما أن التوجيو يحمي التمميذ 

 (.0102101التقوم عمى أساس من الواقع  )طيبي،

وتعد مرحة الثانوية من المراحل التعميمية اليامة في حياة المتعمم حيث يختار ويحدد نوع الدراسة التي     

 لتحاق بيا.إيرغب 

مى ميل ورغبة منو أي أنو فضميا ختارىا والذي يكون بناءا عإفعند توجيو التمميذ إلى الشعبة التي     

رتياح ومواصمة الدراسة. فالتمميذ في وبيذا قد يكون راضي عمى توجييو فيبعث ىذا في نفسو الشعور باإل

ىذه المرحمة يسعى دائما إلى تحقيق طموحاتو بناءا عمى األمال واألىداف التي رسميا فكل تمميذ مستوى 

ستعداداتو ا  مد عمى مدى استبصاره بقدراتو، إمكانياتو، و طموح يضعو لنفسو ويسعى لتحقيقو وىذا يعت
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وبمقدار ثقتو بنفسو. حيث يعتبر مستوى الطموح الدافع الذي يدفعو لمنجاح في تحقيق غاياتو وآمالو  

 (.002100)ميسة وميسة،

وبالتالي يشكل الرضا عن التوجيو المدرسي بكل مايشممو من عوامل مختمفة نقطة ىامة لجعل     

ميذ يشعرون بالراحة والطمأنينة والرغبة في بذل أقصى جيودىم إلنجاز متطمبات أدوارىم، وىذا مايزيد التال

من رفع القيمة الذاتية لميدف وبالتالي الميل لمبحث عن النجاح وتجنب الفشل الذي يبمور ويزيد من 

أىداف في حياتو  مستوى الطموح التمميذ، ويأثر ىذا عمى نظرتو لمستقبمو وما يتوقع أن يحققو من

 التعميمية والمينية.

بين الرضا عن التوجيو  ومن ىذا المنطمق جائت فكرة دراسة ىذا الموضوع لمكشف عن العالقة    

 المدرسي ومستوى الطموح وقد شممت الدراسة عمى خمسة فصول وىي كاألتي0

خصصناه لمدخل إلى الدراسة تناولنا فيو إشكالية الدراسة، وفرضيات الدراسة، ودوافع  الفصل األولف    

 إختيار موضوع الدراسة، وأىداف الدراسة، وأىمية الدراسة، وحدود الدراسة، والتعاريف اإلجرائية لمدراسة.

ي يتضمن تعريف التوجيو المدرسي الذ عمى حتوىإإلى جزئين0 الجزء األول  ينقسم الفصل الثانيأما     

التوجيو المدرسي، أسس ومبادئو، نظرياتو، والعوامل التي تساعد عمى نجاح التوجيو المدرسي، أما الجزء 

حتوى عمى الرضا عن التوجيو المدرسي الذي يتضمن تعريف الرضا عن التوجيو المدرسي، إالثاني 

 ضا عن التوجيو المدرسي.والمبادئ المحققة لمرضا عن التوجيو المدرسي، ومظاىره، وأىمية الر 

فتم فيو تعريف مستوى الطموح، ونمو مستوى  حثم التطرق إلى مستوى الطمو  الفصل الثالث وفي    

الطموح، ونظريات المفسرةلمستوى الطموح، خصائص فرد الطموح، األىمية التطبيقية لدراسة مستوى 

 الطموح، مظاىره، ومستوياتو، وقياس مستوى الطموح.
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تناولنا فيو اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية، حيث تطرقنا فييا إلى الدراسة  صل الرابعالف أما    

االستطالعية واليدف منيا ومكان إجرائيا، ومدتيا، وعينتيا ومواصفاتيا، واألدوات المستعممة فييا 

مدتيا، ومجتمعيا، والخصائص السيكومترية، ثم تطرقنا إلى الدراسة األساسية ومنيجيا، ومكان إجرئيا، و 

وعينتيا ومواصفاتيا، واألدوات المستعممة فييا، واإلجراءلت المتبعة في تطبيقيا، واألساليب االحصائية 

 المتبعة فييا.

مع ربط ىذه النتائج بالدراسات  وتفسير ومناقشة فرضيات الدراسة، لعرض الفصل الخامس وخصص    

السابقة، واختتمت الدراسة بالخاتمة، وتقديم بعض االقتراحات التي تخدم المجال التربوي وتفتح مجاالت 

 لدراسات أخرى.

 وفي األخير تم عرض مختمف المراجع والمالحق التي اعتمدنا عمييا في إنجاز الدراسة.    

 



 الفصل األول                                                                          مدخل الدراسة
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 إشكالية الدراسة:_ 1

سات يعد التوجيو المدرسي والميني واحد من الخدمات النفسية والتربوية التي تقدم لمتالميذ داخل المؤس    

مكاناتيم وميوليم ومياراتيم ومحاولة تحقيق التوازن بين ا  كتشاف قدراتيم و إالتربوية بغرض مساعدتيم عمى 

ختيار السميم عمى جميع األصعدة، فييا التمميذ وبذلك يتحقق اإلعيش ىذه القدرات ومعطيات البيئة التي ي

تخاذ إسو في مفترق الطرق غير قادر عمى وفي غياب ىذه الخدمة أو حدوث قصور فييا يجد التمميذ نف

 (.5:2014)بن فميس،  تو وبالمحيط الذي يعيش فيوالقرار المناسب نتيجة نقص الدراية والمعرفة بذا

جتماعية رية في حياة التمميذ النفسية واإلعممية التوجيو المدرسي عممية ىادفة ومصيوعمى ىذا تعد     

ن تعددت المعارف وتشعبت العموم والدراسية، فيي ضرورة من ضرورات التربية والتعميم خاصة بعد أ

ه ستعاب ما تحتويو ىذإيذ ذكاء عاجزا عن زدحمت البرامج والمناىج الدراسية حتى أصبح أكبر التالما  و 

 عموم وفنون. المواد

يكون متزامنا مع الشعور ن أنسب وقت لتعمم شيئ ما أو نشاط معين يجب أن إومن ىذا المنطمق ف    

ستعمالو أو متقدما عميو بفترة زمنية وجيزة وتنطبق ىذه القاعدة عمى التوجيو المدرسي. إليو أو إبالحاجة 

نوات النيائية من مرحمة التعميم األساسي ومرحمة ويجب في ىذه الحالة أن يتم التوجيو المدرسي في الس

عتماد عمى عممية ء الدراسية أو المينية وضرورة اإلالتعميم الثانوي وذلك لربط الحاجة بالمرحة المقبمة سوا

التوجيو المدرسي في مختمف األطوار التعميمية والمصيرية كالتعميم األساسي المرىون بتحقيق النجاح في 

 (.14:2013لمتوسط، والتعميم الثانوي بتحقيق شيادة البكالوريا )طيبي،شيادة التعميم ا

وعميو يعتبر التوجيو المدرسي من أىم العمميات التربوية التي ترتكز عمييا فعالية النشاطات التربوية     

الل د التربوي لممدرسة من خودافعية المتعممين كونو يساىم في تحسين المستوى الدراسي لمتالميذ والمردو 

مكانات وقدرات الفرد وبين متطمبات الفروع الدراسية كما يساعد التمميذ في إلى تحقيق التوافق بين إسعيو 

ىتماما لعممية التوجيو إدارة المدرسية أن تولي ما عمى اإلامي الميني، لذلك كان لز بناء مشروعو المستقب
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لمساعدة التالميذ في مسارىم الدراسي )بن المدرسي بالتعاون مع األساتذة والمستشارين واألولياء 

 (.5:2014فميس،

محمد  جيو المدرسي منيا دراسة قام بيالى التو إال نجد بعض الدراسات التي تطرقت وفي ىذا المج    

الذي عالج العالقة الموجودة بين رغبات التمميذ وقرار لجنة التوجيو المدرسي،  (1993) رجمال صق

توجيييم مع رغباتيم، وتوصل من مجموعة التي تناولت الدراسة لم يتناسب  (%65)لى أن إ وتوصل

 .(4:2009)فريدة،  لى تأثر التالميذ بآراء أوليائيمإأيضا 

وأن الرضا عن التوجيو المدرسي لو أثر كبير عمى التمميذ ولو دور بارز في تحقيق أغراض وأىداف     

ختيار الشعبة عن الرغبة إ، ألن عداداتو وميولو ورغباتوستإختيار وفق فعمى الفرد اإل ،ؤسسة التعميميةالم

حيث  (1979)شباع ميولو ودوافعو الشخصية، وىو مابينتو دراسة قام بيا جورج تيودوري سنة إيحقق 

فالفرد يندفع (، %10ولى من بين )عينة الميل الشخصي في المرتبة األ( من أفراد %65.25رتب )

التوجيو  نرتياح فالرضا المتعمم عاجاتو سعيا منو لتحقيق الرضا واإلشباع حإبموجب رغبتو نحو 

 (. 19:2002)وردة، جتماعي والميني يني، يحقق لو التوافق النفسي واإللموالتخصص الدراسي وا

تجيت العديد من الدراسات والبحوث في إيطار الرضا عن التوجيو المدرسي لدى المتعمم فالفرد      وا 

ب رغبتو نحو إشباع حاجاتو سعيا منو لتحقيق الرضا واالرتياح والميل الشخصي لمفرد ىو يندفع بموج

  تو العديد من الدراسات مثل دراسة أكد الذي يحدد موضوع ىذا اإلشباع ومنو درجة الرضا ومقداره وىو ما

                                                                                             "نجاز األكاديمي جيو الجامعي عالقتو بالدافعية لإلالرضا عن التو  "بعنوان  (2018جيياد معروف )

توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة  أنو ة، أوضحت النتائجوطالبلب ا( ط182)من  مكونة عمى العينة

ومستوى الرضا عن التوجيو أفراد العينة، إحصائيا بين الرضا عن التوجيو الجامعي والدافعية لإلنجاز لدى 

 (.8،2018الجامعي لدى أفراد العينة مرتفع )معروف،
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وىذا يعني أن األفراد الذين يتخذون قراراتيم بناءا عمى مالدييم من إمكانيات وما يستطعون بذلو من     

أكدتو دراسة  وىذا ماييم أكبر ثقة في ذواتيم جيود يكونون أكثر رضا عن توجيييم الدراسي وىذا يعط

( بعنوان عالقة الرضا عن التوجيو المدرسي باالحباط دراسة مقارنة بين تالميذ 2002بمحسيني وردة )

            ( تمميذا راضين وغير راضين، 140ة عمى عينة قدرىا )الجذعين المشتركين آداب وتكنولوجيا بورقم

يجابيا، وىذا يعطييم ثقة أكبر في إمون أنفسيم تقييما وتوصمت الدراسة أن حالة الرضا تجعل التالميذ يقي

دراكيم، فيروا حموال متعددة أثناء مواجيتيم إذواتيم مما يجعميم قادرين عمى مواجية الواقع، ويسعون مجال 

لمواقف الحياة المختمفة، عمى عكس مجموعة التالميذ غير الراضين الذين بدوا أقل وىو ما تبين من خالل 

كانت نتائج بروفيل أقل ة كما متثالية لمجماعإبار لفئة التالميذ غير الراضين الذين كانوا أقل ختنتائج اإل

                                                                                                  (.4:2002)وردة، توافقا 

لمشعبة ورضاه عمييا من الموضوعات ذات أىمية في  ختيار التمميذإمن خالل ىذه الدراسات تبين أن     

حجاتو النفسية كتحقيق المكانة شباع إبمية، فيو بذالك يؤكد عمى ضرورة حياتو الحاضرة والمستق

 اتو.جتماعية وطموحاإل

فممستوى الطموح دورا ىام في حياة الفرد اذ يعمل بمثابة حافز يدفع الفرد لمقيام بسموكيات معينة فمكل     

عتمد عمى مدى كفاءتو منا طموح معين يضعو أمامو ويجتيد في تحقيقو وقد ينجح أو يفشل في ذلك فيذا ي

                                                                                                                 (.138:2017)منصور،  من بين البدائل الموجودة أمامو سبتخاذ القرار المناإوقدراتو في 

بعنوان "الرضا عن التخصص  (2014يمة ميسة )وقد أوضحت نتائج دراسة فاطيمة ميسة وفض    

( طالب وطالبة، وتوصمت إلى 89الدراسي وعالقتو بمستوى الطموح لدى الطالب الجامعي" عمى عينة )

)ميسة  ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة أنو: توجد عالقة إحصائية بين الرضا عن التخصص

 (.1:2014وميسة،
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نسان وال ىاما في حياة اإل نسان وآمالو ألن لو دورااس مستوى الطموح يتحدد مستقبل اإلفعمى أس    

تكمن األىمية في وجود مستوى الطموح فقط ولكن في كيفية إستغاللو وفي مدى مناسبتو لقدرات الفرد 

مكانياتو، ولمستوى  الطموح نمو كما ثبتت ذلك ليفين في دراسة ليا عمى األطفال حيث بينت أن مستوى وا 

 (.13:1990الطموح يظير في مرحمة مبكرة من العمر  )عبد الفتاح،

في تركيب الشخصية وسمة من سماتيا، فيو وبما أن مستوى الطموح يعد بعد من األبعاد األساسية     

يصدر عن الفرد من سموك، ولعل الكثير من إنجازات الفرد وتقدم االمم أحد المتغيرات ذات التأثير فيما 

والشعوب يعود إلى القدر المناس من مستوى الطموح فضال عن توفير العوامل األخرى التي تساعد عمى 

 (.6:2014ىذا اإلنجاز والتقدم  )ميسة وميسة،

ى الطموح وعالقتو ببعض سمات ( بعنوان مستو 1976وقد أوضحت نتائج دراسة ثروت عبد المنعم )    

الشخصية وتوصمت إلى أن العينة ذوي الطموح المرتفع يتميزون بأنيم أكثر تكيفا وثقة بالنفس 

 (.8:2013)ىناء،

وليذا تؤكد بعض الدراسات أن المشاعر المصاحبة لتحقيق الفرد لطموحاتو وأىدافو سوف يتولد عنيا     

أو مراتب  صورة متسوياتلى تمك األىداف وىي غالبا في إصول عة عن الرضا محاوال بذلك الو درجة مرتف

رتياح والرضا ما تمبس تمك الحالة حتى تزول بظيور لى مستوى منيا يشعر بحالة من اإلإكمما وصل 

ى إلىكذا وكمما تحقق ىدف أو الوصول أىداف جديدة ومستويات طموح عالية، ثم يسعى لتحقيقيا و 

 (.123:1999)عكاشة، ضاه عن التخصص الطموح دفعو ذلك إلى زيادة ر  مستوى

لى الكشف عن مدى رضا التمميذ عن توجييو إجاءت ىذه الدراسة التي تيدف  نطالقا مما سبقا  و     

 الشعبتين )شعبة آداب وشعبة عموم وتكنولوجيا( في ذتو بمستوى الطموح لديو لدى تالميالدراسي وعالق

 ة:التاليشكالية اإلمرحمة الثانوي وعميو يمكن طرح 

 .ىل ىناك عالقة بين التوجيو المدرسي ومستوى الطموح لدى تالميذ السنة أولى ثانوي؟    

 التالية: التساؤالت االتي تندرج منيو     
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      .رضا عن التوجيو المدرسي تبعا لمتغير الشعبة؟في الىل ىناك فرق  _

 .مستوى الطموح تبعا لمتغير الشعبة؟في ىل ىناك فرق  _

 _ فرضيات الدراسة:2

 العامة: ةالفرضي_ 1_2

 تالميذ السنة أولى ثانوي. ومستوى الطموح لدى الرضا عن التوجيو المدرسي عالقة بين توجد_ 

 الفرضيات الفرعية:_ 2_2

 لرضا عن التوجيو المدرسي تبعا لمتغير الشعبة.ا في يوجد فرق _

 مستوى الطموح تبعا لمتغير الشعبة.في  فرق يوجد_ 

 الدراسة: دوافع اختيار الموضوع _3

 من أىم المبررات التي جعمت الباحثة تختار ىذا الموضوع ىي:    

 عتبار موضوع من المواضيع الميمة في ميدان التربية والتعميم.إب_ 

 طالع عمى ىذا الموضوع.حب اإل_ 

 تماشى مع قدراتو.تي تالالشعبة ختيار إمستقبل التالميذ مرىون بحسن  _

 أهداف الدراسة: _4

 لى األىداف التالية:إتسعى ىذه الدراسة     

 الكشف عن العالقة بين الرضا عن التوجيو المدرسي ومستوى الطموح لدى تالميذ السنة أولى ثانوي. _

 .التوجيو المدرسي بية في الرضا عناألد الشعبالعممية وتالميذ الشعب معرفة الفروق بين التالميذ _ 

 الطموح. وىاألدبية في مست الشعبتالميذ العممية و  الشعبالفروق بين التالميذ  معرفة_ 
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 أهمية الدراسة: _5

 تظير أىمية الدراسة من خالل مايمي:    

 أىمية الرضا عن التوجيو المدرسي في حياة التمميذ. _

 المواىب وصقميا وتنميتيا.كتشاف يو المدرسي والميني أداة فعالة إلالتوج_ 

 يمعب التوجيو المدرسي دور أساسي في تحديد المسار الدراسي._ 

ل ال وىي فئة التالميذ المتمدرسون في الثناويات والتي تمثإه الدراسة منصبة عمى أىم الفئات كون ىذ _

 قتصاد والسياسة وتنمية وتربية في المجتمع.الشريحة االجتماعية لمنيوض باإل

 الدراسة: حدود _6

شعبة )الشعبتينتمميذا وتمميذة، موزعين عمى  )108( من تكونت عينة الدراسة الحدود البشرية:_ 1_6

 .(آداب وشعبة عموم وتكنولوجيا

  .والية مستغانم تمت الدراسة بثانوية محمد بومدين بدائرة حاسي ماماش الحدود المكانية:_ 2_6

 .28/03/2019إلى غاية  14/03/2019تمت الدراسة في  الحدود الزمنية:_ 3_6

 :جرائيةالتعاريف اإل _7

 التوجيه المدرسي: _ 1_7

ختيار نوع الدراسة إلى مساعدة المتعممين في إيقوم بيا شخص مختص عمميا ومينيا عممية تربوية     

 .المالئمة ليم

 الرضا عن التوجيه المدرسي: _2_7

الدرجة التي قاس بي، و دارة المدرسيةلييا من طرف اإلإىو شعور المتعمم بقبول الشعبة التي وجو     

 .الدراسة تمميذ عمى مقياس الرضا عن التوجيو المدرسي المستخدم فياليحصل عمييا 
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 مستوى الطموح: _3_7

ونحدد ، دراسيةالذلك اليدف الذي يسعى التمميذ لموصول إليو بجد ومثابرة في تحقيق أىدافو ىو     

المستخدم في  يذ عمى استبيان مستوى الطموحالدرجة التي يحصل عمييا التممب الدراسةمستوى الطموح في 

 الدراسة.

  التمميذ: _4_7

ىو المتمدرس مسجل في قوائم السنة األولى ثانوي بأحد الشعب )شعبة آداب أو شعبة عموم     

 سنة. 17-16 ما بين ، ويترواح سنوبثانوية بومدين محمد 2019،/2018وتكنولوجيا( لمسنة الدراسية 
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 _ تمييد:
ختيار نوع التخصص         التي تيدف إلى مساعدة الفرد في إ يعد التوجيو المدرسي من أىم الخدمات      

ستعداداتو وذلك لضمان نجاحو في دراستو وتحصيمو العممي، ة أو الدراسة التي توافق ميولو وا  أو الشعب
يدرس فيو فيذا يدفع بالتمميذ ويشجعو فرضا التمميذ عن الشعبة أو التخصص أو المجال الدراسي الذي 

 .توافقا دراسيا ونفسيا واجتماعيا إلى التقدم في الدراسة مستقبال وأيضا
 أوال: التوجيو المدرسي:

 التوجيو المدرسي: مفيوم_ 1

 _ التوجيو لغة: 1_1

أقبل جية ما، توجو إليو:  من وجو يتجو وجاىة، صار وجييا، وجيو األمر... والشيئ أداره إلى     
 تجو إليو: أقبل.وقصد، إ

منيا القصد والنية. يقال الوجو أن  خذي مأخذ وجية أر( الجية، يقال ليذا القول وجو: أالوجو )مصد     
 (.80:2441)زروقي، نسان من عمل وغيره...يكون كذا، أي القصد الظاىر، ما يتوجو إليو اإل

 صطالحا:_ التوجيو إ2_1

و يوجو الفرد نفسو في لمعايير توجو بيا الجماعة نفسيا أتجاىات والقيم وا" مركب من معمومات واإل    
 (.80:2441موقف معين"  )زروقي،

" مساعدة التي تقدم إلى التالميذ أوالطمبة في عمى أنو:  (8191كما عرفو محمود عطية ىنا )      
غمب عمى الصعوبات التي تعترضيم ختيار نوع الدراسة المالئمة ليم، والتي يمتحقون بيا والتكيف ليا، والتإ

 (.1:2480" )بن فميس، في دراستيم وفي الحياة المدرسية بوجو عام

جعل الفرد عمى معرفة وألفة  ن ىناك عدة تفسيرات ليذا المفيوم منيا: "محمد منير مرسي أ يرىو     
ن سو حتى يتمكن من أرفة التمميذ لنفبمجموعة كبيرة من المعمومات عن نفسو، ويركز ىذا المفيوم عمى مع

 (.818:8119"  )مرسي، ن يتمكن من حميا بصورة مناسبةيواجو مشكالتو الخاصة وأ

ختيار والتقرير والتخطيط لممستقبل بدقة وحكمة عممية مساعد الفرد وتشجيعو عمى اإلكما يعتبر     
 (.88:2449)زىران،  ومسئولية في ضوء معرفة نفسو ومعرفة واقع المجتمع الذي يعيش فيو
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قصى نموا لو في ة الشخص بوسائل مختمفة لكي يحقق أالتوجيو المدرسي ىو عممية مساعدف       
مجاالت الدراسة وىو ييتم بتقديم المساعدة لمطمبة لكي يختاروا نوع الدراسة المالئمة ليم، والتي يمتحقون 

 الدراسية بوجو عام.في حياتيم  بيا والتكيف معيا والتغمب عمى الصعوبات التي تجابيم

 ويتضمن التوجيو المدرسي أربعة أنواع من الخدمات والوظائف وىي:       

 فادة منيا.المعمومات الالزمة عن الطالب واإل جمع_ 1

 ختيار ما يناسبو منيا.ب بالمجاالت الدراسية المختمفة وا  الطال تعريف_ 2

 تركيا.و بعد ضمان تكيفو أثناء الدراسة أمتابعة الطالب و _ 3

 (.898:2448،الدراسية التي تؤىمو لمعمل  )القاسمكمالو المرحمة تشغيل الطالب وتوظيفو بعد إ_ 4

عممية بيداغوجية تعمل عمى مساعدة التالميذ  نو: "أعمى  henri bironيعرفو ىنري بيرون أيضا و       
 (.89:2441)زروقي،"   ستعداداتيم ورغباتيمإختيار الشعب التعميمية حسب إفي 

ا شخص مختص ومن خالل ىذه التعاريف نستخمص أن التوجيو المدرسي، ىو عممية يقوم بي      
ستعدداتيم ليم وذلك حسب ميوليم ورغباتيم وا   ختيار الشعبة التعميمية المناسبةلمساعدة التالميذ في إ

 وقدراتيم.

 سس ومبادئ التوجيو المدرسي:_ أ2
 ساس ومبادئ عديدة منيا:أعمى  المدرسييقوم التوجيو       

 ىداف المجتمع وحاجاتو وقيمو.تنطمق أىداف التوجيو من أ _1
ختالفو عن غيره وحقو في اإلختيار تبعا لدرجة نضجو أيحتر  _2 و مدى م التوجيو الفرد ويراعي كرامتو وا 

 ختيار.توفير الفرص لمساعدتو عمى حسن اإلتحممو لممسؤولية مع 
طفال التي تختمف حسب الجماعات مج التوجيو حسب حاجات ومشكالت األيخطط برنان يجب أ _3

 المتعددة من الناس وحسب المناطق المختمفة.
و أو مديرىا م بيا المرشد النفسي في المدرسة أن يقو درسي عممية جماعية تعاونية يمكن أالتوجيو الم _4

 و ىيئة التدريس كاممة.أمعمم الفصل 
 م الطرق العممية لدراسة سموك الفرد وتحميمو وتفسيره.التوجيو يستخد _5
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دف التوجيو وظيفتو الوقاية من األضرار التي تعتري النضج بصورة أساسية أكثر من إىتمامو يستي _6
 ضرار قد وقعت.ن تكون األبالعالج بعد أ

نواع التعميم أألفراد والمين و لبيانات والمعمومات الالزمة عن ايتطمب التوجيو المدرسي توفير ا _7
 ومؤسساتو.

النفسية لقياس ذكائيم وقدراتيم ختبارات والمقاييس يتطمب توجيو الطمبة إستخذام كثير من اإل _8
ستعداداتيم وشخصياتيمو   (.81:2441،وعطوي)عبد العزيز   ا 
 األسس النفسية: _1_2

  .ساس في عمم النفسأوىي مبدأ وقانون  لفروق الفردية:اأ_ 
صيتو الفريدة المميزة عن باقي ن لكل فرد عالمو الخاص الفريد وشخإ يختمفون كما وكيفا:فراد ن األإ _1
 فراد ولو حاجاتو وقدراتو وىو يختمف عن غيره بسبب سماتو الموروثة وخصائصو المكتسبة.األ

دراك وا  إدراك األخرين ليا دراكو لمبيئة يختمف عن يختمف عن إدراك األخرين ليا وا  إدراك الفرد لذاتو:  _2
جتماعية والمجتمع الذي وى نموه ومستوى تعميمو وطبقتو اإلالفرد لذاتو ولبيئتو يتأثر بعوامل كثيرة منيا مست

 يعيش فيو.

لمتشابية بصفة عامة، وحتى فراد مرجعو وجود الخبرات المشتركة ااإلتفاق في اإلدراك العام بين األ _3
شعبان، ) يؤدي الى التفاىم والتواف تقارب ىو الذيتفاق اليكون تاما ولكن متقاربا وىذا الىذا اإل

 (.04:8111،وتيم
ن النمو والميني لممبادئ العامة لمنمو، أليخضع الفرد في نموه الدراسي  مبادئ ومطالب النمو:ب_ 

الدراسي والميني ليسا سوى مظيرين من مظاىر النمو وىما بذلك يخضعان لممبادئ العامة التي يخضع 
إليو ى النضج الذي يصل يضا بمستو اعية، كما يتأثران أيتأثران بالعوامل الوراثية واالجتمليا النمو فيما 

جتماعية، كما أن فو اإلقتصادية واإلختيار نوع الدراسة ليس بمعزل عن سن التمميذ وعن ظرو اف ،نساناإل
مبادئ النمو التي  رد، وأىمليو الفار المينة يتأثر بمستوى النضج اإلنفعالي واإلجتماعي الذي وصل إختيإ

فراد عممية مستمرة تتخذ سرعة تختمف بإختالف األ ن تنطبق عمى النمو الدراسي والميني ىي أنويمكن أ
يتخذ أنماطا  وأن عمميات النمو التتكرر في الفرد الواحد، وأنيا تتمايز في أنماط أو نمادج أو أن النمو

 (.81-89: 2480)بن فميس،  والتكامللى التعقيد أو التركيب والتمايز إنو يتجو امعينة وأ
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 جتماعية: سس اإلاأل _2_2

لمجتمع والبرنامج التوجييي جتماعي لمتوجيو المدرسي )التربوي( عمى الربط بين ايقوم األساس اإل      
ة تقسيم المدرسة بصفة عامة، فقد إتضح بما فيو عادتضى تزايد التعقيد في التنظيم اإلجتماعي إقإ حيث "
ىذه الغاية التي التخرج عن ، " رتباط الوثيق بين المدرسة والبيئة لتحقيق غاية مشتركةمدى اإلالكفاية 

  (.71_73: 2441)زروقي،بما يكفل بيا التواصل واالستمرار  اطار انتاج أجيال تعيش توافقا اجتماعيا 

ساعدة لمفرد سواء فالمدرسة من أكثر المجالت االجتماعية أىمية من حيث قدرتيا عمى تقديم الم      
كان طفال أو مرىقا أو شابا، وسواء عن طريق خدمات التوجيو المنظمة بواسطة أخصائيين مدربين أو 

ه التعديالت عن عن طريق تعديل المناىج وطرق التدريس وتحسين الجو المدرسي، بحيث تصدر عن ىذ
 (.30:2480وجية نظر توجييية  )ممحم،

فراد ورغبات المجتمع يمعب دورا معدال وتوفيقا من محددا لرغبات األ يعتبروالتوجيو التربوي لما كان      
شكالية التوجيو يده المجتمع، أي بين حاجات الفرد وحجات المجتمع، وىنا تكمن إما يريده الفرد وما ير 

و يكبح جماح المجتمع ليستجيب لمفرد كبح جماح الفرد ليستجيب لممجتمع أم أنالتربوي والميني فيل ىو ي
؟، وفضال عن ذلك كيف لو أنو يضبط سرعة التغيير في زيادة الحاجيات الفردية كما ونوعا مع السرعة 

 (.71_73: 2441)زروقي،  التي تتبدل بيا وتتغير حاجيات المجتمع 

 العممية والسموكية: سساأل _3_2

 تي:ويمكن تمخيصيا في األ     

مشكمة الفرد كال متكاممة ال يقبل التجزئة، يتناوليا الموجو من جميع الزوايا، ويسعى لحميا اعتبار  _1
 موظفا في سبيل ذلك قدراتو العممية وخبراتو المينية.

 ستمرار لمساعدة الفرد عمى فيم مايريد وما يريد منو المجتمع.بإ العمل _ 2

مدة في حل المشكمة وتشخيصيا وحميا، بحيث ستخدام الوسائل والطرق المتعالتحمي بالمرونة في إ _3
 ولى.لمموجو إستعمال وسيمة أوطريقة أخرى إذا مافشمت األيمكن 

ييا التعديالت الالزمة وتبديميا أو جراء عموجوب معرفة الوقت المناسب إلستعمال الوسائل والطرق، وا   _4
 مر.تطويرىا وفق حاجة الفرد إذا إقتضى األ
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تبصير الفرد بإمكانات  ذ من واجب الموجوإختيار الطريقة المناسبة لتوجييو إإشراك المتعمم في  _5
 (.24: 2480)بن فميس،    ختياره والفشل والضرر الناتج عنوالنجاح والتقدم المصاحب إل

 سس التربوية:األ_ 4_2

تتناسب مع وية والتعميمية التي لى مساعدة الطالب في رسم وتحديد خططو وبرامجو التربييدف إ     
ستعداداتو وقدراتو وا   ىتماماتو وأىدافو وطموحاتو والتعامل مع المشكالت الدراسية التي قد إمكاناتو وا 

عمم وصعوباتو، بحيث يسعى المرشد إلى تقديم الخدمات تعترض، مثل: التأخر الدراسي، وبطء الت
 رشادية المناسبة والرعاية التربوية الجيدة لمطالب.اإل

رشادية لمطالب المعيدين والمتأخرين دراسيا، م ىو تقديم المساعدة والخدمات اإلاواليدف الع    
ستفادة من قدراتيم وميوليم بما يعود عمييم والمتفوقين، ومتابعتيم لتحقيق األىداف العممية المنشودة وال

 المتعددة بالرضا النفسي. ومراعاة الفروق الفردية والفروق بين الجنسية، ومطالب النمو عبر المراحل
 (.08:2480الصافي،و  )دبور

 نظريات التوجيو المدرسي: _3
 تعددت نظريات التوجيو المدرسي والمتمثمة في:    

 نظرية التحميل النفسي: _1_3
 يفترض فرويد مؤسس ىذه النظرية أن الجياز النفسي يتكون من اليو واألنا واألنا األعمى:      

ع الغرائز ومستقر الدوافع الفطرية، التي تسعى إلى ستود، وموالنفسية الحيويةمنبع الطاقة فيو  اليو:أما  
 اإلشباع في أي صورة وبأي ثمن وىو الصورة البدانية لمشخصية قبل أن يتناوليا المجتمع بالتيديب.

ة فيو مستودع المثاليات واألخالقيات والضمير والمعايير اإلجتماعية والقيم الديني عمى:األنا األوأما 
 ويعتبر بمثابة السمطة الداخمية أو الرقيب النفسي.

فيو مركز الشعور واإلدراك الحسي الخارجي والداخمي والعمميات العقمية والمشرف عمى الحركة  نا:األ أما 
وبين مطالب األنا األعمى واإلدارة والتكفل بالدفاع عن الشخصية وتوافقيا وحل الصراع بين مطالب اليو 

ولذلك فيو محرك منفد لمشخصية ويعمل في ضوء مبدأ الواقع من أجل حفظ وتحقيق الذات وبين الواقع. 
  (.888:8114والتوافق اإلجتماعي  )زىران،

سات النفسية، وخاصة في مجاالت وقد حظيت ىذه النظرية بشيرة واسعة عند ظيورىا في الدرا     
نساني يصنف عمى مستويين، ىما: وعي اإل، وترى ىذه النظرية بأن الرشاد النفسي والصحة النفسيةاإل

لى شعورية حتى يعييا عور. وتركز النظرية عمى تحويل األفكار والعواطف الالشعورية إالشعور والالش
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وينطمق مؤسس النظرية من الجنس والعدوان كعاممين وحيدين مسئولين عن جميع  المسترشد ويعدليا.
االنساني  عمى أثر الغرائز في سموكصاب. كما ركز ثل: سوء التكيف، والعالمشكالت النفسية، من م

عتبرتيا النظرية المقرر برات الطفولة"، وا  والتي سماىا "خ نسان،خالل السنوات الخمس األولى من عمر اإل
بعكس روجرز الذي  كبر في تطور الحياة الطفل المستقبمية، ويرى فرويد أن االنسان عدواني وشيواني،األ

 نسان خيرا.يعتبر اإل
ذ طمأنينتو  و التمميالقا من ىذه النظرية عمى المرشد أو الموجو أن يقوم بمساعدة المسترشد أنطاوا       

تمكن عطائو الفرصة لمتعبير عما يدور في ذىنو من خالل تداعي الحر، وذلك حتى يوتأكيد ثقتو بنفسو، إ
مكانية التعرف عمى داخمو ، إبرات المؤلمة المكبوثة بخرج المشاعر والخمن التحدث عن نفسو بطالقة وا  

الحيل الدفاعية التي يقوم بيا كثير من الطمبة، ليتمكن في ضوئيا من التعامل مع المشكالت الطالبية 
 (.871_879: 2480الصافي،و   )دبور   المتعددة 

 نظرية الذات: _2_3
السيكولوجي  رشاد الغير المباشر، ومؤسس ىذه النظرية ىوتعتمد ىذه النظرية عمى أسموب اإل    

جابي وتتمثل تتكون وتتحقق من خالل النمو اإلي المعاصر "كارل روجرز"، وترى ىذه النظرية أن الذات
التي يكونيا داخمو نحو ذاتو واألخرين والبيئة  في بعض العناصر مثل صفات الفرد وقدراتو والمفاىيم

ورة الفرد وجوىره بو، وىي تمثل صجتماعية التي يعيش فييا وكذلك عن خبراتو وعن الناس المحيطين اإل
نحراف، والتعاون ير في سموكو من حيث السواء أو اإلنسان لذاتو لو أثر كبوحيويتو، لذا فإن فيم اإل

رشاد فالبد من فيم ذات المسترشد كما يتصورىا مرشد أمر أساسي في نجاح عممية اإلالمسترشد مع ال
 وتجاربو وتصوراتو عن نفسو واآلخرين من حولو. بنفسو وذلك فانو من الميم دراسة الخبرات الفرد

وتقوم فمسفة نظرية  وتتضمن ىذه النظرية دراسة الذات ومفيوم الذات، والذات ىي جوىر الشخصية،    
يمان بأىمية الفرد ميما كانت مشكالتو، فمديو عناصر طيبة تساعده عمى حل مشكالتو، الذات عمى اإل

ات حترام الفرد وأىميتو والمل عمى توجو الذاألساسية ىنا لممرشد ىي إالفمسفة ن يره بنفسو، أوتقرير مص
 (.14:2442)يوسف،  حترام توجييا صحيحا ليكون جديرا باإل

 نظرية السمات: _3_3
رشاد النفسي والتوجيو من خالل تأكيد ألبورت عمى تركيز مت نظرية السمات بقدر كبير في اإلساى    

عمى الحالة الفردية في دراسة السموك مستخدما الطرق والمتغيرات التي تناسب فردية كل شخص، ويشير 
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رشاد النفسي تساىم نظرية السمات في عممية اإل لى أنمتو بين التنبوء الفردي والجمعي إألبورت في مقاب
 والتوجيو.

لى أن يخصصوا لدراسة الحالة الفردية قدرا من وقتيم وجيودىم أكبر حفز ألبورت عمماء النفس إوقد     
 من القدر المعتاد وأكد عمى أن أكثر المناىج فعالية في دراسة السموك ىو منيج دراسة حالة.

ماتو تظير سويذكر حامد زىران أن االرشاد يتضمن تحميل المعمومات الخاصة بالعميل وتركيبيا بحث     
طور المتوقع في ختبارات والمقاييس الموضوعية، والتنبوء بالتالمميزة وتشخيص المشكمة باإلستعانة باإل

  .(841:2442)أحمد،  المستقبل

ويرى أصحاب ىذه النظرية أن شخصية الفرد عبارة عبارة عن نظام يتكون من مجموعة من السمات،     
 حبيا.سمات المختمفة التي يتميز بيا صابعنى أن الشخصية ىي حصيمة تفاعل ال

ومن وجية نظر أصحاب ىذه النظرية أن السموك اإلنساني ينمو من الطفولة إلى الرشد عن طريق     
نضج السمات والعوامل التي تكون شخصية الفرد وىم يعطون السموك اإلنساني صفة الثبات الرتباطو 

 (.99:8111بسمات الشخصية  )سمارة ونمر،

 لنظرية السموكية:ا _4_3

نساني عبارة عن مجموعة من العادات التي يتعمميا الفرد أصحاب ىذه النظرية بأن السموك اإليرى     
نين الدماغ وىي قوى الكف وقوى اإلستثارة ويكتسبيا أثناء مراحل نموه المختمفة، ويتحكم في تكوينيا قوا

                        مل البيئة التي يتعرض ليا الفرد.      لى العواذلك إالمتان تسيران مجموعة اإلستجابات الشرطية، ويرجعون 
نظرية حول محور عممية التعمم في إكتساب التعمم الجديد أو في إطفائو أو إعادتو، ولذا فإن ىذه الترى و 

اد ظروف يجالفرد قابل لمتعديل أو التغيير بإنساني مكتسب عن طريق التعمم، وأن سموك أكثر السموك اإل
 (.18:2487العظيم،عبد )  وأجواء تعميمية معينة

 العوامل التي تساعد عمى نجاح التوجيو المدرسي: _4

عداد قوائم بالمشكالت التي تواجو التالميذ ووضع ون والمرشدون ومدير والمدارس في إيتولى المعمم أن _
 الخطط الالزمة لممساعدة عمى حميا.

 الالزمة.مكانات والموارد اإل توفير _
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مج التوجيو ويخمقوا الشعور في نفوس المعممين والمرشدين بأن ليم مطمق يؤمن مدير ومدارس ببرنا نأ _
 الحرية في مناقشة أي مشكمة من مشكالت التالميذ.

 تدريب القائمين عمى برنامج التوجيو المدرسي._

 خرى في المجتمع.األبشكل جيد بين القائمين عمى التوجيو في المدرسة والمنزل والييئات  التعاون _

المختصين  الالزمة، وذلك لممساعدة عمى فيم التالميذ فيما كامال وتدريب النفسية المقاييس ستخدامإ _
 (.20:2441عطوي،عبد العزيز و )   ستخدام ىذه المقاييس عمى إ

 المدرسي: التوجيو ثانيا: الرضا عن 
 التوجيو المدرسي: الرضا عن مفيوم _1
ن الرضا عن التوجيو حالة داخمية تشمل التقبل األوجو نشاط الفرد الدراسية، وكل ما يحيط بو من أ     

يظير ىذا التقبل نجازاتو الدراسية ولذاتو ولألخرين ثم لمتخصص الحاضر والماضي لبيئتو وا   ذلك، تقبمو
 (.71:2480)طيبي،  ستجاباتو وىذا يعني أن ىناك حالة وجدانية في سموك الفرد وا  

نيماك تتمثل في حالة نفسية داخمية تدل عمى جاردنر" بأن "ىو حالة التدفق واإلوىذا ما أكده "ىوارد      
نسان عميو أن يجد لنفسو شيئا ما يحبو ويتمسك" الفرد مشغول بعمل سميم، وأن كل إ أن

 (.808:2444)جولمان،
وبذلك يعبر الرضا عن الحالة وجدانية يصعب قياسيا، لذلك أن نقترب من ىذا المفيوم من خالل أىم     

بعد من أبعاده والذي يمثل الميل والرغبة الحاضرة بقوة، وبذلك يكون الرضا عن التخصص الدراسي ىو 
 (.09:2442يني،)بمحس  تحويل "االتجاه النفسي االيجابي المحب نحو الموضوع" الى رغبة مصرح بيا 

ومن خالل ىذه التعاريف نستخمص أن الرضا عن التوجيو المدرسي، ىو شعور المتعمم بقبول الشعبة     
 التي وجو الييا من طرف اإلدارة المدرسية.

 التوجيو المدرسي: عن المبادئ المحققة لمرضا _2
 حق الطالب في تقرير مصيره بنفسو: _1

يذ المستقبل، عتباره يقر بشخص تممدئ التي تحقق الرضا عن التوجيو بإالمبايعتبر ىذا المبدأ من أىم     
ىذا يعني أن مسؤولية الدراسة تخاذ القرار النيائي في عممية التوجيو المدرسي بنفسو، و ويعتبره قادرا عمى إ

"  سعد جالل "قع عمى عاتق تمميذ، وعمينا أن ال نقدم لو الحمول الجاىزة، وىو ما أكده ختيار والقرار تإلبا
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لو خطوط مستقبمو من كان حق أن يسير غيره أو يفرض إدارتو عميو أو يرسم أنو ليس لكائن  في قولو "
 (.14:2480)بن مبارك،  "  أو يقرر مصيره

لتمميذ لكل يجاد معايير تسمح بتقييم االمسؤولين عن عممية التوجيو في إطار إ ذا مساعداتفتبقى إ    
مختمفة في كل مرة ويترك لو حتماالت اليد األىداف، إذ توضح لو اإلنطالقا من تحدإخبرة توجيو بالتجربة 

 ختيار الذي يعتبر شرطا آساسيا لحدوث الرضا عن التوجيو المدرسي.حق اإل
 تقبل الموجو لمتمميذ: _2

وىنا يجب عمى الموجو أن يقبل كما ىو وبدون شروط، وتقبل سموكو ومكانتو، في عالقة تفيمية     
رشاد النفسي ليس ميدان تحقيق لمتغيير نحو األفضل، وذلك ألن ميدان اإل تجعل منو عنصرا قابال

يذ وعمى صغاء، دون ما حكم عمى التمموالخبرات فما يسيم بو الموجو من إصدار أحكام عمى سموك وا  
ذ من الضغوط ىتمام يتيح الثقة المتبادلة ويحرر التمميقدراتو ومواىبو، ميما بدأ منو من ضعف وقمة إ

مكانياتو درسين. فكمما زاد التمميذ وعيا بإالخارجية الممارسة عميو من قبل األخرين سواء أولياء كانوا أو م
ومعرفة بيئتو كمما كان أقدر عمى تظيم ذاتو ووضعيا فيما يناسب مما يجعل التمميذ يستشعر الرضا 

أخذ قراراتو في كل مرحمة تتطمب ذلك  والقبول في أدائو لواجباتو المدرسية كأبسط نشاط الى غاية
 (.71:2481)معروف،

 التوجيو عممية التعمم: _3
اليمكن أن تعتبر عممية التوجيو ناجحة ان لم تحقق ىذا المبدأ، فالتوجيو المدرسي يمد التمميذ بقدرات     

 تساعده عمى:
 نواحي القوة والضعف الموجودة في بيئتو وفي نفسو. معرفة _
 أو تعديل سموكو أو جية نظره نحو نفسو ونحو غيره. تغيير _
 ستعداداتو وميولو وسمات شخصية.سميم لممسار الدراسي أو الميني وإلال ختياراإل _
معمومات وطرائق جديدة يستفيد منيا في حل المشكالت التي تعترضو ومن ثم رسم طريقة في كتساب إ _

 (.22:2481)مرسمي،   الحياة
ىذه المكتسبات التي يضيفيا التوجيو كسيرورة تعمم ليا أىداف قصيرة المدى وأخرى لى وبالنظر إ    

التالي يمكن تعديمو في ختيار وبرار أن يتخذ التمميذ قبل لحظة اإلطويمة المدى، يمكن أن تكون مممح الق
ومتقبال لما  طار عممية التعمم وتعديل السموك أو وجية النظر مما يجعل التمميذ محبا لما يفعلآونة وفي إ

 (.03:2442)بمحسيني،   يختار
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 استمرارية في عممية التوجيو المدرسي: _4
نتقال الى التخصص، تواصمة وليست قاصرة عمى مرحمة اإلن عممية التوجيو يجب أن تكون مأ    

عتبارمتطمبات كل كون منظمة ومتدرجة، نأخذ بعين اإلفالخدمات التوجييية يجب أن تخضع ليذا المبدأ فت
مكاناتو بيئية مرحمة وحاجات كل تمميذ فتحيطو بالرعاية وبالمعمومات و  الخبرات والبدائل وتبصره بذاتو وا 

لى أن يصل الى أقصى درجات النمو وىذا ما يسمى حديثا ب: المشروع الشخصي والميني لمطالب إ
 (.19:2440عطوي،عبد العزيز و )
 عن التوجيو المدرسي: مظاىر الرضا _3

مكاننا أن نستدل عميو من خالل بعض المظاىر التي قد تبدو عمى بما أن الرضا حالة شعورية فبإ    
 الفرد والتي يمكننا أن نمخصيا فيما يمي:

 التوافق النفسي واالجتماعي: _1
دراتيم عمى مواجية وحسم ما ينشأ نفعالي الذي يظير في قأن األفراد الراضين يتميزون باإلتزان اإل    
 حباطات.ت، وكذلك ما يتعرضيم من مشكالت وا  يم من صراعااخمد

ع ظروفيم، مع بيئتيم المادية نسجاميم ملناحية اإلجتماعية ويبدو ذلك في إكما أنيم أكثر توافقا من ا    
لتحق كالت، لذلك نجد أن التمميذ الذي إجتماعية بما فييا من أشخاص وعالقات وأحداث ومشواإل
و الدراسية بما تتضمن من أفراد مع طموحاتو يكون أكثر تكيفا مع بيئتتخصص دراسي يتماشى ب
لتزاما ري يتسم بالجودة، كما نجده أكثر إداتو مع معمميو وزمالئو والفريق اإلمكانيات مادية حيث أن عالقوا  

 (.24:2441)براك،   بقوانين النظام المدرسي
 نتماء:الشعور باإل  _2

ن فردا      نتماء، سواء كايعد الشعور باإلنتماء الذي يقصد بو "اإلرتباط الوثيق بالشيئ موضوع اإل       
 .أو جماعة أو منظمة...الخ

ى تعميمو بيا نممس رضاه من خالل الراضي عن التخصص الدراسي أو المدرسة التي يتمق فالتمميذ       
نيا، وتقبمو ألفرادىا، كما نجده يتحمل المصاعب التي فتخاره بتخصصو ومدرستو وفي دفاعو عإعتزازه وا  

لى تمك المدرسة وكذلك الى التخصص الذي يزاول دراستو و في سبيميا، كذلك نجده يعتز باإلنتماء إتواجي
 (.71:2481)معروف،
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 لتزام والمثابرة:اإل  _3
طار من السموك وبأفعال مفيدا بإلة التي يصبح فييا الفرد الحا لى "إ pfefferلتزام حسب يشير اإل      

". وىو  عتقاده بالمحافظة عمى ىذا السموكتو والتي تحدد نشاطاتو وتزيد من إنابعة من التفكيره ومعتقدا
ذ الراضي عن دراستو كالىما يظير مظير من مظاىر الرضا فالعامل الراضي عن وظيفتو كالتممي

ت الطارئة، الرغبة الشديدة في الحاال الحضور الدائم إآل د الدوام الرسمي،لتزاميما من خالل التقيد بمواعيإ
بالنسبة ستقرار فيو نيائيا بالنسبة لمعامل وكذلك الرغبة في مواصمة الدراسة في اإلستمرار في العمل واإل

يما التام لقدراتيما كل في مجال ستغاللفي الجيد الذي يبدلو كميما وفي إ لتزام أيضالمتمميذ كما يبدو اإل
مو،وفي سعييما الدؤوب لتحقيق طموحيما وأىدافيما ميما كانت العوائق والصعوبات والتحديات ىتماإ

 (.78:2441)براك،
  عن التوجيو المدرسي: أىمية الرضا _4
السميم يمنح الفرد القدرة عمى اإلستثمار قدراتو إلى أقصى مداىا ولو ن الرضا عن التوجيو إ      

نما عمى مستوى المدرسة والمجتمع وىو ليس عمى مستوى الفرد فحسب وا  ابية يجإنعكاسات تظير آثار اإل
 سيأتي تفصيمو: 

 عمى مستوى الفرد: _1
فراد نتاجية الفرد، ألن األجاح ومنو إرتياح النفسي ويزيد من دوافع النرضا عن التوجيو يوفر اإل      

سيام األىم الوحيد أن اإل ىوارد جاردنر "الراضيين ىم أكثر قدرة عمى إستثمار قدراتيم، وىذا ما أشار إليو 
شباع جال يناسب مواىبو، ويشعر فيو باإللى مالطفل، ىو مساعدتو عمى التوجيو إ لمتعمم بالنسبة لنمو

 (.14:2444)جولمان،    " والتمكن
 jackson et getselsولقد أتبتث الدراسة التي قام بيا جاكسون وجتزل  -

مجموعتين التالميذ بنين وبنات،  لعرفة أثر أداء الفصل المدرسي في الصحة النفسية عمى (8117)سنة  
رتياح النفسي و جزء من الصورة الكاممة لعدم اإلخرى غير راضية، أن عدم الرضا ىإحداىما راضية واأل

 (.771:8119)دسوقي،  نعكاس مباشرا لعدم كفاءة الوظيفية المدرسية يكون إأكثر من أن 
لى مدى الرضا ميل يحدد نوع الدراسة التي يتجو إلييا الفرد ويشير إن يعتبر أن الوىكذا يمكن أ    

 ستمرار فييا. ي يجدىا الفرد في دراسة ما ومدى إرتباطو لإلوالسعادة الت
ومنو يمكن أن ندرك أىمية الرضا عن التخصص عمى الصعيد الفردي من ناحية التوافق النفسي      

 والدراسي.
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  عمى مستوى المدرسة: _2
نما يعود ذلك عمى لى التخصص ما عن رضا و إن التوجيو التمميذ إ     رغبة اليخدم التمميذ كفرد فقط، وا 

نتاجيتيا أيضا، "فإذا كان إىتمام عمم النفس اإل جتماعي ينص عمى دراسة الرضا عن المدرسة وا 
ىتمام مجال من مجاالت الحياة. فإن إباب في التخصص الدراسي كمؤشر من مؤشرات التوافق لدى الش

ي كجزء أساسي في دراسة شاممة عن عمماء التربية ينصب عمى دراسة الرضا عن التخصص الدراس
داعو ومنو بالدراسة ذو تأثير متعدي يظير في إنتاجية الفرد وا  وىذا يعني أن الرضا عن  نتاجية المدرسة،إ
 (.97:2489)حني،   ستثمار لطاقات األفراد مدى إومردودىا الذي يبقى مرىونا بنتاجية المدرسة إ

 عمى مستوى المجتمع: _3
نو ييسر تطبيق السياسة التربوية وتوفير القوى العاممة أىمية التوجيو التربوي لممجتمع فإأما من حيث     

التعميم المؤىمة التي يحتاجيا المجتمع لتحقيق التوازن المطموب بين العرض والطمب فييا وبين فروع 
حتياجات المجتمع والتعميم الفني والميني في ضوء إ ومساراتو كما ىو الحال بالنسبة لمتعميم النظري

عداد ألى تححاضرا ومستقبال، إضافة إ فراد المجتمع وتدريبيم عمى العمل قيق مبدأ تكافؤ الفرص التربوية وا 
 (.899:2448)القاسم،   تنمية الشاممة المنتج بما يضمن مسايرة التقدم العممي والتكنولوجي وتحقيق ال

فر النجاح عمى الصعيد النفسي واإلقتصادي رتياح يو ميم لمفرد وشعوره بالرضا عنو واإلفالتوجيو الس     
 واإلجتماعي.

 : الصةـــــــــ_ الخ

تضمن ىذا الفصل مفيوم التوجيو المدرسي وأسس ومبادئو ونظريات التوجيو المدرسي ثم العوامل       
وقد تناولنا أيضا مفيوم الرضا عن التوجيو المدرسي والمبادئ تساعد عمى نجاح التوجيو المدرسي، التي 

 المحققة لو ومظاىره، وأىمية الرضا عن التوجيو المدرسي.

أن التوجيو المدرسي عممية ذات أىمية كبيرة بالنسبة لمتمميذ وأيضا رضاه عن تضح من خالل ىذا فإ     
لى التكيف مع المشكالت فييا مما يحقق درجة كبيرة من اإلشباع لحاجاتو وصوال إ الشعبة التي يدرس

 رتياح والسعادة.يتيا بما يحقق لو ذلك الشعور باإلومواج
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 تمهيد: _

نسانية بما لو تأثير عمى حياة الفرد والجماعة عمى الطموح سمة من سمات الشخصية اإليعد مستوى     

نسان مع نفسو ومع البيئة والمجتمع مؤشرا يميز ويوضح أسموب تعامل اإلحد السواء، وذلك ألنو يعتبر 

تحقيقو وقد ينجح أو يفشل في  الذي يعيش فيو، وبالتالي لكل منا طموح معين يضعو أمامو ويجتيد في

 ذلك فيذا يعتمد عمى مدى كفاءتو وقدراتو وتقديره لذاتو.

عوامل اليامة المميزة لمشخصية، فبقدر ما يكون الطموح مرتفع بقدر الوليذا يعتبر مستوى الطموح من     

 .يزة وبقدر ما يكون المجتمع متقدمما تكون الشخصية متم

 مفهوم مستوى الطموح: _1

 التعريف المغوي: _1_1

جل جاء في لسان العرب عن الطموح: طمح والطماح مثل الجماح، وطمح فالن بصره أي رفعو، ور     

 رتفع.إلى الشيئ بمعنى إطامح: بعيد الطرف، وطمح بصره 

 رتفاع صاحبو، وبحر طموح الموج: مرتفعة.والطماح: الكبر والفخر لإل    

 (.995::099المنظور،بن إ)  وطمح: أي أبعد في الطمب     

 صطالحي:تعريف اإلال_ 2_1

أول من عرف مستوى الطموح وقالت: "بأنو أىداف الشخص أو غاياتو أو ما  :(1930)ىوبي برتعت    

 ينتظر منو القيام بو في ميمة معينة".

مستوى الطموح بأنو: "اليدف الذي يعمل الفرد عمى تحقيقو، ومفيوم  (909:) مورتون دوتش وعرف    

  مستوى الطموح يكون لو معنى أو داللة حين نستطيع أن ندرك المدى الذي تتحقق عنده األىداف الممكنة" 

 (.8-7: 995:)عبد الفتاح،
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لى استخدام الفرد لذلك المعيار عند وضعو ألىداف ذات إgoldenson (:989 )جولد نسون  يشيرو     

 (.09:25:5)النوبي، مغزى 

المستوى الذي يرغب الفرد في بموغو أو يشعر أنو قادر عمى  " أما أحمد عزت راجح: عرفو بأنو    

 (.908::59:)راجح، "  عمالو اليوميةأنجاز ا  لتحقيق أىدافو في الحياة و وىو يسعى  ،بموغو

ى مستوى إليا تفرق بين األفراد في الوصول سمة ثابتة نسب " عمى أنوكامميا عبد الفتاح  وتعرف في حين    

 "  مر بياد حسب خبرات النجاح والفشل التي طاره المرجعي ويتحدا  ين يتفق والتكوين النفسي لمفرد و مع

 (.995::2:)عبد الفتاح،

"  جابي نحو ىدف يعتبر نسبياإيتجاه إن مستوى الطموح عبارة عن أ ( "977:ويرى حسنين )    

 (.27:25:9)ميسة،

ذلك اليدف  ، عمى أنومستوى الطموحمن خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نستخمص تعريفا ل    

ليو الفرد ويكون تحقيق ىذا اليدف بعيد المدى نسبيا ويختمف ىذا اليدف إجابي الذي يسعى الوصول ياإل

 مكانياتو وتطمعاتو المستقبمية.ا  و  لى آخر وفقا لقدراتوإن فرد م

 نمو مستوى الطموح: _2

أن مستوى الطموح يظير لدى األطفال في مرحمة مبكرة من العمر، فيو  levineبينت دراسات ليفين     

يظير من خالل رغبة الطفل تخطي الصعوبات مثل محاولة أن يقف عمى قدميو غير مستعين بأحد وأن 

" ذلك دالئل  ليفين الجموس عمى كرسي، أوجذب قطعة من مالبس. ويعتبر "يمشي وحده، أو محاولتو 

ن رغبة إ الطموح والطموح المبدئي، فيقول "عمى بزوغ مستوى الطموح، وىو في ذلك يفرق بين مستوى 

". وىذا  ستعانة بأحد، تعد مرحمة تسبق مستوى الطموح الناضجلطفل في عمل أي شيئ بنفسو دون اإلا

رغبة الطفل في عمل شيئ دون  عتبرت فيمزإالطموح المبدئي. وقد  falesوك تسميو فيمز النمط من السم

بتدائي، فيو موح، ىذا السموك أسمتو الطموح اإلمساعدة أحد خطوة لمرحة النمو النيائي لمستوى الط
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ستقالل حين يواجو رب الطفل عمى اإلالمرحمة التي يمكن التمييز فييا بين مستويات التحصيل. ويتد

لى تالث سنوات بدار إأطفاال من سن سنتين  درست فيمزبمشكالت متوسطة، وفي حدود قدرتو. وقد 

عتبرت أن نسبة رفض المساعدة في ىذه العممية ا  رتداء وخمع مالبسيم، و إبنشاطيم بالحضانة فيما يتعمق 

مجموعة من  ذلك دربت فيمز وى عند سن سنتين. وبعدمقياس لمطموح المبدئي، وقد وجدت ىذا المست

ىؤالء األطفال عمى ذلك العمل، ثم قارنت ىذه المجموعة قبل التدريب وبعده بمجموعة مماثمة لم تتدرب، 

ت أكثر ميارة في ذلك العمل، قد فوجدت أن المجموعة التي تمقت التدريب، أي المجموعة التي أصبح

: 995:)عبد الفتاح،    التي لم تتمق تدريبادادت نسبة رفضيا لممساعدة بالمقارنة مع المجموعة إز 

:9_:9.) 

 المفسرة لمستوى الطموح: نظريات _3

اطن تناولت بعض نظريات عمم النفس مستوى الطموح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من حيث مو     

 ستجابة الفرد وتحديده ألىدافو ومن تمك النظريات:إالضعف والقوة بالشخصية وطرق 

 :mcdougall theoryنظرية مكدوجل _ 1_3

نسان من حيث بحثو عن ىدف وسعيو لبموغو " لحقيقة القصد في سموك اإل مكدوجلوليم  ويشير"    

نحو تحقيق  درك موقفى التنبؤ بالنتائج الحادثة والسعىإالعقمي ب وتحقيقو، والنشاط القصدى يراد بو النشاط

 اليدف المتوقع وذلك لموصول لتحقيق الذات.رتياح لبموغ ذلك ىدف مع وجود شعور باإل

فستو ن ىدف الفرد يكون متوقعا من خالل عممية غائبة تدفع نحو بموغ ذلك اليدف بمناأبحيث     

" في أن أىداف الفرد وتطمعاتو ىي التي ر دلأ"  مع " مكدوجل يق ذاتو ولذا يتفق "خرين في سبيل تحقلأل

 موكو الراىن.ستوجو 

" عمى حقيقة القصد السيكولوجية من خالل النشاط العقمي المرتبط بالموقف  مكدوجل صر "يلذلك     

 (.75_09: 25:5رتياح عند بموغ ذلك اليدف )النوبي،المتوقعة، والسعى نحو اليدف واإل والتنبؤ بالنتائج
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 :" سكالوناإ " نظرية القيمة الذاتية لمهدف_ 2_3

ختيار اليعتمد عمى أساس قوة أو قيمة ختيار، واإللميدف يتقرر اإلس القيمة الذاتية وترى أنو عمى أسا    

فشل حتماالت النجاح والضافة إلكن يعتمد عمى القيمة الذاتية باإلاليدف الذاتية كما ىي فحسب، ول

نجاح تعتبر نتيجة لمقيمة نفسيا ن القيمة الذاتية لمنجاح أو وزن الإالمتوقعة، وفي عبارة بسيطة ف

حتماالت النجاح. والفرد يضع توقعاتو في حدود منطقة قدراتو، فمثال الطفل الصغير اليحاول عادة أن إلو 

 لى مستوى طموح أخيو األكبر منو.إيرفعو أبوه، ولكنو يحاول أن يصل يرفع حمال 

 وىذه النظرية تحاول تسير ثالث حقائق:    

 نسبيا. ىناك ميل لدى األفراد ليبحثوا عن مستوى طموح مرتفع _1

 رتفاعو الى حدود معينة.إييم ميال لجعل مستوى الطموح يصل كما أن لد _2

 الميل لوضع مستوى الطموح بعيدا جدا عن المنطقة الصعبة جدا والسيمة جدا. _3

ن ىناك فروقا كبيرة جدا بين الناس فيما يتعمق بالميل الذي يسيطر عمييم ويتحكم أونا سكالإوتقول     

فا شديدا من الفشل فيسيطر عمييم الفشل أو لمبحث عن النجاح، فبعض الناس يظيرون خو فييم لتجنب 

 (.995::97)عبد الفتاح،  حتمال الفشل، وىذا ينزل من مستوى القيمة الذاتية لميدف إ

 نظرية الفرد آدلر:_ 3_3

عن "فرويد" بسبب آرائو نشق إ" ولكنو  فرويد يمية ومن تالميذه "من رواد المدرسة التحم ر "آدل يعتبر "    

"    بالتحميمية الجديدة سجامو مع العديد من أفكاره، وكون ىو ومجموعة معو ما يعرف "إني الجنس، وعدم ف

رتفاع وذلك تعويضا عن مشاعر النقص، فقد لى السمو، واإلإ"آدلر" بفكرة كفاح الفرد لموصول ويؤمن 

كرة الكفاح أو السعي وراء الشعور باألمان، كذلك أصبحت ىذه الفكرة من النظريات الشخصية الجديدة. ف

فقد آدلر عمى أىمية الذات كفكرة مضادة لفكرة فرويد المتمثمة في األنا الدنيا، واألنا الوسطى، واألنا العميا 
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جتماعية وعمى أىمية الحاضر بدال من توكيد أىمية الماضي كد "آدلر" عمى أىمية العالقات اإلكذلك أ

 (.2559::5:)العيسوي،  "  فرويد كما فعل "

 نظرية لفين: _4_3

" وتسمى نظريتو بنظرية المجال  ليفين يذكر محمد النوبي بأن من أىم دعاة ىذه النظرية ىو العالم "   

 فيو يرى أن ىناك عدة قوى تعتبر دافعة وتؤثر في مستوى الطموح ومنيا:

فكمما كان الفرد نضجا أصبح من السيل عميو تحقيق أىداف الطموح لديو وكان أقدر  عامل النضج: _

 عمى التفكير في الغايات والوسائل عمى السواء.

فكمما كان الفرد يتمتع بقدرة عقمية أعمى كان في استطاعتو القيام بتحقيق أىداف أكثر  القدرة العقمية:_ 

 صعوبة.

لى إر صاحبو بالرضا أما الفشل فيؤدي مستوى الطموح ويشع فالنجاح يرفع من النجاح والفشل:_ 

 حباط وكثيرا ما يكون معرقال لمتقدم في العمل.اإل

لى المستقبل وما يتوقع أن يحققو من أىداف في مستقبل إتؤثر نظرة الفرد  لى المستقبل:إنظرة الفرد _ 

 (.25:25:0)محمد،  حياتو وعمى أىدافو الحاضرة 

 الطموح:خصائص فرد  _4

 ىناك سمات يتميز بيا الشخص الطموح وىي:    

 والتفوق. لى الكفاحإيميل  _1

 ى الحياة فييا تفاؤل.إلنظرتو  _2

 لديو القدرة عمى تحمل المسؤولية. _3

  نجاز ميامو.إيعتمد عمى نفسو في  _4

 يضع الخطط لموصول إلى أىدافو. _5
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 اليرضي بمستواه الراىن. _6

 النيوض بمستواه وتحقيق األفضل.يعمل دائما عمى  _7

 اليؤمن بالحظ. _8

 يعتقد أن مستقبل المرء غير محدود وأنو يمكن تغييره. _9

 يؤمن أن جيد اإلنسان ىو الذي يحدد أي مجال. _11

 (.89:25:9مستقر إنفعاليا ومنتج  )مودع، _11

 يميل إلى التفوق. _12

 اليقنع بالقميل. _13

 الظروف.لى إاليترك أموره  _14

 مبادر ويحب المنافسة.  _15

 نتضار حتى تأتيو الفرصة.دؤوب واليفضل اإل _16

 يحي المغامرة. _17

 يتغمب عمى العقبات التي تواجيو دائما. _18

 متحمس في عممو. _19

 يتمتع بالصبر والثقة بالنفس. _21

 يواصل الجيد حتى يصل بعممو لمكمال. _21

 ى ىدفو.إليتحمل الصعاب في سبيل الوصول  _22

 اليثنيو الفشل فيمنعو من مواصمة جيوده. _23

 محترم لذاتو. _24

 يحدد أىدافو وخططو المستقبمية بشكل مناسب. _25
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 موضوعي في تفكيره. _26

 جتماعيا.إمتكيف  _27

 نفعاليا.إجريئ ومستقر  _28

 يحب الخبرات الجديدة. _29

 (.99:25:9)عبد الوىاب،    متعاون مع الجماعة _31

 األهمية التطبيقية لدراسة مستوى الطموح: _5

نالتقتصر عمى الفرد، و تعتبر دراسة مستوى الطموح ميمة جدا ألن أىميتيا      ما تتعداىا لتعود بالفائدة ا 

الثروة عمى المجتمع بشكل عام كيف ال؟ والفرد يعتبر عنصرا فاعال داخل المجتمع بل يعتبر األفراد ىم 

يجابي ومرتفع من الطموح عند األفراد إخسر المجتمع الكثير فوجود مستوى القومية لممجتمع وبخسارتيم ي

 نيياره. ا  منخفض من الطموح تراجع المجتمع و يعني تقدم المجتمع بينما وجود مستوى 

وعميو من الممكن ن دراسة مستوى الطموح قد تكشف عن العوامل والقوى الكامنة وراء تمك الظاىرة إ *    

 تنمية أو تعديل مستوى الطموح.

حدى المؤثرات والمنبئات لمكشف عما تكون عميو الشخصية ودراستيا إن دراسة الطموح تمثل إ *    

 بطريقة عممية قد تساعد عمى تحقيق التوافق الشخصي لألفراد مما يعود عمى المجتمع بالفائدة.

يجعميم يحاولون موائمة قدراتيم ن معرفة األفراد بطبيعة طموحيم وبعض العوامل المؤثرة فيو إ *    

 حباط والفشل.ت مما يترتب عميو عدم شعورىم باإلمكانياتيم مع ىذه الطموحاا  و 

حيث يمقى الضوء عمى مالمح  ترجع أىمية الطموح في أنو يمعب دورا ىاما في حياة الفرد والمجتمع *    

 (.95-29: 2550)شبير،  بل من حيث مشاكل التطور والتخمف قالمست
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 مظاهر مستوى الطموح: _6

 تمثل مظاىر الطموح كل نواحي شخصية الفرد ويمكن تمخيصيا فيما يمي:    

ويتضمن مايدركو الشخص وما يعتقد في صحتو وما يراه صوابا ومايراه خطأ، كما  المظهر المعرفي:_ 

 يتضمن مفيوم الذات أو فكرة الفرد عن الذاتو.

رتياحو وسروره من أداء عمل معين وما يصيبو من ا  ويتضمن مشاعر الشخص و  الوجداني: هرلمظا_ 

 مضايقة أو عدم تحقيق مستوى يحدده لنفسو.

 ويتضمن المجيود الذات الذي يبذلو الفرد لتحقيق أىدافو. المظهر السموكي:_ 

تزانيا ا  قق قدر كبيرا من تكامل الشخصية و تجاه يحإالمظاىر الثالثة معا وسيرىا في  ن تكاملا  و     

 (.22:25:5)النوبي،  ضطراب النفسي ختالف بينيا قد ينشأ عنو اإلإلوا

 مستويات الطموح: _7

 لمطموح:ىناك ثالث مستويات     

واقعي أي أن مكانية ىو الطموح السوي الفالطموح الذي يعادل اإل أ_ الطموح الذي يعادل االمكانيات: 

، فالطالب المتفوق لديو قدرة مكانيةيطمح في أن يحقق مايوازي ىذه اإل مكانياتو ثمإالشخص يدرك أوال كم 

يبالغ أو صدار حكمو وتقديره الدقيق لحالتو تماما طبقا المكانياتو أكثر من الطالب العادي الذي قد إفي 

 مكانياتو.إمكانياتو أو أكثر من إما أن يكون طموحو أقل من إيقمل من مستوى طموحو، ف

مكانياتو إمكانية كبيرة ولكن طموحو أقل من إىو أن يكون لمفرد  ب_ الطموح الذي يقل عن االمكانيات:

فدائما ما يبخس بقدر نفسو، أي أنو يستطيع أن يحل مشكمة ما من وقت قصير ولكن حين نسألو يعطي 

 لنفسو وقت أكبر مما يستطيع وىذا يعتبر ضعف في ثقتو بنفسو.

اتو أي يريد أن مكانيإو ذلك الشخص الذي يزيد طموحو عن ى ج_ الطموح الذي يزيد عن االمكانية:    

 مكانياتو أقل بكثير من ذلك.إيكون )كذا( ولكن 
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كثيرة يستطيع أن يحدد بالضبط كم لى خبرات الفرد، فالفرد الذي لديو خبرات إويمكن أن يرجع ذلك     

مكانياتو ويطمح بقدر ىذه االمكانيات، فقد تتساوى قدرات شخصين في مجال من المجاالت ومع ذلك إ

خر لنفسو مستويات أدنى بكثير، ومن أعالية جدا من الطموح، بينما يضع مستويات  يضع أحدىما لنفسو

لى التقميل من قدرتو إذ يميل أحدىما إختالفا ممحوظا إآلدائيا في عمل ما، قد يختمفان  ىنا، فعند تقديرىما

 (.92:-:9:: 2555)أحمد،   عمى األداء وبينما يزيد األخر من قدرتو عمى األداء

 مستوى الطموح:قياس  _8

جراء بعض التجارب المعممية التي يقوم فييا الشخص المراد إبدأ قياس مستوى الطموح عن طريق     

قياس طموحو بأداء عمل معين في وقت محدد، كضرب سمسمة أعداد ببعضيا، أو شطب حروف معينة 

أل الشخص عن الدرجة من ورقة مكتوبة، حيث يمنح فرصة التجريب والعمل لعدة مرات، وبعد التدريب يس

نتياء منو، يسأل عن م يشرع في األداء الفعمي وبعد اإلجابتو ىذه، ثإالتي يتوقع الحصول عمييا، وتدون 

جابة، وبعدىا نعممو بالدرجة الحقيقية التي حصل ققيا في ىذا األداء وتدون ىذه اإلالدرجة التي يظن أنو ح

 نحصل عمى ثالث درجات ىي: عمييا فعال، وتكرر ىذه العممية عدة مرات وبيذا

 الحصول عمييا. وتعبر عن الدرجة األولى التي توقع الشخص درجة الطموح:_ 1

 وىي الدرجة التي صرح بيا الشخص بعد القيام باألداء. درجة األداء الفعمي:_ 2

 (.90:25:9)خياطة،  احصل عميو الشخص من درجات حقيقيةوىي م درجة الحكم:_ 3

لى ىذه الطريقة في قياس مستوى الطموح، منيا سوء فيم إعتراضات وجيوا بعض اإللكن الباحثين     

التعميمات من قبل المفحوص، وتبين أن الشخص الذي يسأل عما يتوقع أن يحصل عميو يكون واقعيا 

ويحاول يحتفظ بطموحو، أما الشخص الذي يسأل عما يأمل أو ماذا يحب يصبح خياليا وغير واقعي، كما 

س المعممي يعتمد عمى القدرة والتدريب فالشخص الذي يممك قدرة معينة يكون أداؤه أفضل من أن القيا

التجريبية خالية من صطناعية مثل في أن المواقف اإلعتراض الثالث يتالذي اليممك ىذه القدرة، واإل
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ضعف مستوى ثارة وبالتالي قد التثير بعض األشخاص، ويكون أداؤىم ضعيفا فنحكم عمييم بالدافعية واإل

 طموحيم، وقد يكون عمى العكس من ذلك.

لى قياسو عن إتوى الطموح من التجارب المعممية نتقل قياس مسإنتقادات وكمحاولة لتجاوز ىذه اإل    

 طريق المواقف الفعمية في الحياة، حيث يطمب من المفحوصين تذكر أحداث وقعت ليم في حياتيم تتراوح

العادي أو الحالة العادية، وبعد ذلك يطمب منيم تقدير أثر الحدث عمى  طحباحباط الشديد وبين اإلبين اإل

وى طموح الفرد، واألحداث ذات حباط الشديد تخفض من مستطموحيم، وتبين أن األحداث ذات اإلمستوى 

لى إلعادية تجعل مستوى الطموح يرتفع رتفاع مستوى الطموح، واألحداث اإلى إحباط البسيط تؤدي اإل

نسان افق متغيرة، حيث يمكن أن يكون اإلعتبار أن األحداث والمو إلم تسمم ىذه الطريقة من النقد بو أعمى. 

   طموحا في مواقف معينة، وغير طموح في مواقف أخرى وىذا اليعبر عن مستوى طموحو الحقيقي 

 (.90_99: 995:)عبد الفتاح،

 :الصةــــــــــــخ_ ال

الطموح، حيث تطرقنا في البداية  لمام بجميع الجوانب المتعمقة بمستوىلى اإلإتعرضنا في ىذا الفصل     

لى مفيوم مستوى الطموح، نمو مستوى الطموح ثم النظريات المفسرة لمستوى الطموح، خصائص الفرد إ

 الطموح، األىمية التطبيقية لدراسة مستوى الطموح، مظاىره، مستوياتو، وقياس مستوى الطموح.

في حياتو ويختمف  ليو وتحقيقوإك اليدف الذي يريد الفرد الوصول ى الطموح ىو ذلوبالتالي فمستو     

ال بثقتو بقدراتو ونظرتو إوأن الفرد اليستطيع تحديد طموحو لى آخر من حيث األىداف، إالطموح من فرد 

 جابية لنفسو.ياإل
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  د:ـــــــتميي  _

اتباعيا في الدراسة الميدانية، بدءا بالدراسة  تم يعالج ىذا الفصل اإلجراءات المنيجية التي    

االستطالعية حيث تم تحديد األدوات المستخدمة فييا وضبط خصائصيا السيكومترية، وبعدىا تم التطرق 

نتياءا بتحديد الوسائل اإلحصائية التي سيتم اإلعتماد ا  ختيار أفراد العينة، و إإلى الدراسة األساسية بدءا ب

 ئج فرضيات الدراسة. عمييا في معالجة نتا

  الدراسة االستطالعية: أوال:

 _ أىداف الدراسة االستطالعية:1

 ل شروعو في الدراسة األساسيةبطوات التي يقوم بيا الباحث قختعتبر الدراسة االستطالعة من أىم ال    

 الغاية منيا تحقيق األىداف التالية:

 التعرف عمى مجتمع الدراسة وخصائصو. _

 التعرف عمى العراقيل والصعوبات لتجنبيا في الدراسة األساسية. _

 ، والتأكد من مدى فيميم ألدوات الدراسة.دراسةالتعرف عمى أفراد عينة ال _

 التأكد من خصائص السيكومترية ألدوات الدراسة. _

 _ المجال الجغرافي والزمني لمدراسة االستطالعية:2

 _ المجال الجغرافي:1_2

 والية مستغانم.بمزغران التابعة لمقاطعة  ىذه الدراسة بثانوية لطروش جيالليأجريت     

 _ المجال الزمني:2_2

 .18/02/2019إلى غاية  04/02/2019 من يندامت مدة الدراسة االستطالعية حوالي أسبوع    
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 ومواصفاتيا:_ عينة الدراسة االستطالعية 3

تم إختيار عينة من تالميذ سنة أولى ثانوي وذلك من جذع مشترك عموم وتكنولوجيا وآداب وذلك     

بثانوية لطروش الجياللي ببمدية مزغران التابعة لوالية مستغانم بطريقة عشوائية، وتم توزيع استمارة الرضا 

ل المباشر مع التالميذ حيث ا من خالل اتصام، وتم تقديميواستمارة مستوى الطموح عن التوجيو المدرسي

ذكرا  (21وتمميذة من بينيم ) ا( تمميذ60من )العينة تمت قراءة تعميمة االستمارة وشرحيا ليم حيث تكونت 

 وىم يتوزعون كاآلتي:  أنثى (39و)

 _ حسب الجنس:1_3

 ثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس:يم    

 .يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس(: 11_ الجدول رقم )

 النسبة العدد الجنس

 %35 21 الذكور

 %65 39 اإلناث

 %100 60 المجموع

 

وىذا مايوضحو الشكل  %30يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور بفارق     

 التالي: 
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 ب الجنس.سعينة الدراسة االستطالعية حيبين مخطط دائري لتوزيع  (:11_ الشكل رقم)

 _ حسب الشعبة:2_3

 التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الشعبة:يمثل الجدول     

 ستطالعية حسب الشعبة.(: يوضح توزيع عينة الدراسة اال12_ الجدول رقم )

 %النسبة المئوية العدد الشعبة

 %50 30 شعبة آداب

 03% 03 وتكنولوجياشعبة عموم 

 %100 60 مجموع

وىذا ما يوضحو الشكل  ذ متساويين في كل من الشعبتين،يتضح من الجدول أعاله أن عدد التالمي    
 التالي:

35% 65% 

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس

 الذكور

 االناث
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 (: يبين مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الشعبة.12_ الشكل رقم)

  _ أدوات الدراسة االستطالعية:4

 الباحثة في ىذه الدراسة عمى أداتين ىما:اعتمدت     

 _ استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي:1_4

قامت الباحثة في ىذه الدراسة بتصميم استبيان لقياس الرضا عن التوجيو المدرسي لمتالميذ السنة     

 أولى ثانوي، وفق الخطوات التالية: 

، وفييا تم االعتماد عمى أىم الدراسات ت السابقةوالدراساالنظري اإلطالع عمى اإلطار  _ الخطوة األولى:

التي تشمل مجموعة من المقاييس ذات الصمة بالموضوع ومن بين رضا عن التوجيو المدرسي و الخاصة بال

 الدراسات:

الرضا عن التوجيو المدرسي المعتمدة في النظام التربوي الجزائري  (:2119_ دراسة طيبي ابراىيم )

 ت والتوافق الدراسي والكفاية التحصيمية.ودورىا في تحقيق الذا

الرضا عن التخصص الدرسي وعالقتو بالدافعية اإلنجاز ومستوى  (:2114_ دراسة نسيمة بن مبارك )

 الطموح.

50% 50% 

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الشعبة

 شعبة اداب

 شعبة علوم و تكنولوجيا
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الرضا عن التخصص الدراسي وعالقتو بمستوى  (:2114_ دراسة ميسة فاطمة وميسة فضيمة )

 الطموح.

 االستبيانتحديد فقرات  _ الخطوة الثانية:

( فقرة 37ومن خالل ىذه المعمومات المستمدة والدراسات السابقة، تمكنت الباحثة من صياغة )    

فقرة( كما ىو موضح في الجدول  21فقرة( وبعضيا ذات اتجاه سمبي ) 16بعضيا ذات اتجاه إيجابي )

 التالي:

 مدرسي حسب اتجاىيا.(: يبين توزيع فقرات استبيان الرضا عن التوجيو ال13الجدول رقم ) _

 أرقام الفقرات السمبية أرقام الفقرات االيجابية

2-7-8-9-10-13-14-21-23-26-27-

32-33-35-36-37 

1-3-4-5-6-11-12-15-16-17-18-

19-20-22-24-25-28-29-30-31-34 

 طريقة التطبيق_ الخطوة الثالثة: 

بعد صياغة الفقرات تم وضع االستبيان في صورتو األولية، لقياس الرضا عن التوجيو المدرسي لدى      

 تالميذ السنة أولى ثانوي.

ىذا المقياس يطبق جماعيا وىو موجو لمتالميذ السنة أولى ثانوي، حيث يطمب من التالميذ وضع      

 اإلجابة المناسبة. أمام (اشارة )*

 وصف المقياس _ الخطوة الرابعة:

( عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد وىذا ما يوضحو 37يتكون مقياس الرضا عن التوجيو المدرسي من )    

 الجدول التالي:
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 (: يوضح توزيع الفقرات عمى أبعاد االستبيان الرضا عن التوجيو المدرسي.14_ الجدول رقم )

 مجموع عدد الفقرات رقم الفقرات األبعاد

-8-7-6-5-4-3-2-1 التوجيو في الشعبةالرضا عن 

12-20-21-22-23-24 

14 

-18-15-14-11-10-9 الرضا عن الدراسة في الشعبة

25-26-27-28-29-30 

12 

الرضا عن المستقبل الميني في 

 الشعبة

13-16-17-19-31-32-

33-34-35-36-37 

11 

 37 المجموع

 وضع مفتاح التصحيح :الخامسة _ الخطوة

بعد صياغة فقرات استبيان لقياس الرضا عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي، تم     

اختيار أوزان تقدير فقراتو، وكان سبب اختيارنا ليذه البدائل أنيا تترك الحرية لممجيب وعدم حصره في 

ل فقرة من فقرات بديمين وذلك بيدف الحصول عمى مصداقية المستجيب،  بحيث تكون اإلجابة عمى ك

االستبيان بأحد االختيارات وتصحيح الفقرات االيجابية بدراجات وأما الفقرات السمبية فتصحح بشكل 

 معكوس وىذا مايوضحو الجدول التالي:
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(: يمثل كيفية تصحيح استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ السنة أولى 15_ الجدول رقم )

 ثانوي.

 البدائل

 الفقرةاتجاه 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة

 1 2 3 4 الموجبة

 4 3 2 1 السمبية

  _ استبيان مستوى الطموح:2_4

فضيمة الطموح من إعداد فاطمة ميسة و مستوى استبيان ىذه الدراسة باستخدام قامت الباحثة في     

وىذا االستبيان يطبق  ،( أبعاد04أربعة )موزعة عمى ( فقرة، 35ستبيان من )االيتكون ، حيث ميسة

شارة )*( أمام االجابة جماعيا وىو موجو لمتالميذ السنة أولى ثانوي، حيث يطمب من التالميذ وضع اال

 (، كما ىو موضح في الجدول التالي:57: 2014)ميسة وميسة،  المناسبة،

 الطموح. (: يوضح توزيع الفقرات عمى أبعاد استبيان مستوى16جدول رقم )ال_ 

 مجموع عدد الفقرات رقم الفقرات األبعاد

-27-25-21-20-13-8-6-3-2 التفاؤل

28-30-35 

12 

-29-26-24-23-11-9-7-5-1 المقدرة عمى وضع األىداف

31 

10 

 07 22-19-18-16-14-12-10 تقبل الجديد

 06 34-33-32-17-15-4 تحمل اإلحباط

 35 المجموع
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كماىو موضح (، 05( فقرة، وفقرات سمبية عددىا )30ويحتوي االستبيان عمى فقرات إيجابية وعددىا )    

 في الجدول التالي:

 (: يبين توزيع فقرات استبيان مستوى الطموح حسب اتجاىيا.17_ الجدول رقم )

 أرقام الفقرات السمبية أرقم الفقرات االيجابية

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-

15-16-17-18-19-20-21-23-24-

25-26-27-28-29-31-32-34-35 

11-13-22-30-33 

 مفتاح التصحيح:_ 

 كما ىو موضح فيوتصحح الفقرات  البدائل،تكون اإلجابة عمى كل فقرة من فقرات االستبيان بأحد     

 الجدول التالي:

 .استبيان مستوى الطموح لدى تالميذ السنة أولى ثانوي(: يمتل كيفية تصحيح 18_ الجدول رقم )

 البدائل

 اتجاه الفقرة

 نادرا أحيانا كثيرا دائما

 0 01 02 03 الموجبة

 03 02 01 0 السمبية
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 السيكومترية ألدوات الدراسة االستطالعية: _ الخصائص5

 _ استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي:1_5

 الصدق: أوال:

لحساب صدق استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي  الباحثة عتمدتإ    

 بالطرق التالية:

 _ صدق االتساق الداخمي:1

قامت الباحثة بالتحقق من صدق االتساق الداخمي الستبيان الرضا عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ     

اإلستطالعية، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرة أولى ثانوي بتطبيقو عمى عينة الدراسة السنة 

 .(spss، وذلك بإستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )وبين البعد ودرجة الكمية لممقياس والبعد،

 _ صدق االتساق الداخمي بين الفقرة والبعد الستبيان الرضا عن التوجيو المدرسي: 1_1

 كما ىو مبين في الجدول التالي:     
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(: يوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين الفقرة والبعد الستبيان الرضا عن 19_ الجدول رقم )
 التوجيو المدرسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي.

 معامل االرتباط رقم الفقرة
11 **0.716 
12 **0.681 
13 **0.7.1 
14 **0.718 
15 **0.545 
16 **0.547 
17 **0.780 
18 **0.699 
19 **0.567 
11 **0.645 
11 **0.516 
12 **0.490 
13 **0.503 
14 **0.552 
15 **0.672 
16 **0.782 
17 **0.677 
18 **0.405 
19 **0.701 
21 **0.550 
21 **0.711 
22 **0.598 
23 **0.611 
24 **0.484 
25 **0.597 
26 **0.713 
27 **0.716 
28 *0.269 
29 **0.601 
31 **0.405 
31 **0.662 
32 **0.831 
33 **0.711 
34 **0.621 
35 **0.649 
36 **0.434 
37 **0.565 

 (.1011) الداللة **دالة عند مستوى
 (.1015) الداللة دالة عند مستوى *
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( أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل فقرة وبعد 09رقم )يتضح من الجدول     

( فيي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 28( ماعدا الفقرة رقم )0,01إحصائيا عند مستوى داللة )دالة 

 مما يدل عمى إتساق ىذا االستبيان وتماسك فقاراتو. (0,05)

 درجة الكمية الستبيان الرضا عن التوجيو المدرسي:_ صدق االتساق الداخمي بين البعد وال2_1

 كما ىو مبين في الجدول التالي:     

(: يوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين البعد والدرجة الكمية الستيان الرضا 11_ الجدول رقم )

 السنة أولى ثانوي. عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ

 معامل االرتباط البعد

 0,942** التوجيو في الشعبةالرضا عن 

 0,874** الرضا عن الدراسة في الشعبة

 0,894** الرضا عن المستقبل الميني في الشعبة

 (.1011دالة عن مستوى الداللة ) **

يتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين البعد والدرجة الكمية      

 (.0,01لممقياس دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 الطرفية )التمييزي(: _ صدق المقارنة2

أفراد العينة امت الباحثة بحساب صدق المقارنة الطرفية بين الدرجات العميا والدنيا، حيث تم ترتيب ق    

( ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية التي حققيا كل منيم في االجابة عمى فقرات 60االستطالعية )ن= 

( من %27فردا(، وأدنى ) 16( من الدرجات وعددىم )27%االستبيان ككل، ثم تم اختيار أعمى )
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باستخدام اختبار )ت( كما ىو فردا(، وتم إجراء المقانة بين المجموعتين، وذلك  16الدرجات وعددىم )

 موضح في الجدول التالي:

(: يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار 11_ الجدول رقم )

 .الستبيان الرضا عن التوجيو المدرسي )ت(

المتوسط  الفئة الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت(

 دالة **0,000 35,29 2,100 136,923 المرتفعين الدرجة الكمية

 9,889 101,631 المنخفضين

 (.1011)الداللة  ٭٭ دالة عند مستوى

( مما يدل عمى 0,01( أصغر من مستوى الداللة )0,000) sigضح من الجدول أعاله أن قيمة يت    

الرضا عن التوجيو المدرسي وعميو االستبيان وجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي درجات 

 يتمتع بالصدق.

 ثبات األداة: ثانيا:

 قتين وىما:يتأكد من ثبات استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي إعتمدت الباحثة عمى طر لم    

 _ الثبات عن طريق التجزئة النصفية: 1

حساب ثبات االستبيان عن طريق التجزئة النصفية، حيث تم تقسيميا إلى نصفين: النصف األول  تم    

(، والنصف الثاني يضم الفقرات ذات األرقام الزوجية 37إلى  1خاص بالفقرات ذات األرقام الفردية )من 

 ( وعميو كانت النتائج كاآلتي:36إلى  2)من 
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ثبات استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ (: يوضح نتائج حساب 12_ الجدول رقم )

 السنة أولى ثانوي عن طريق التجزئة النصفية.

 تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط الثبات

 0,979 0,907** المقياس ككل

( وبعد 0,907من الجدول أعاله أن معامل االرتباط الثبات لنصفي االستمارة يساوي ) يتضح    

 ( مما يدل عمى ثبات االستبيان.0,979بمعادلة ىورست أصبح يساوي )تصحيحو 

 _ معامل الثبات ألفا لكرومباخ: 2

 حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا لكرومباخ كما موضح في الجدول التالي: تم    

 (: يوضح نتائج قيم معامل ألفا لكرومباخ.13_ الجدول رقم )

 معامل ألفا لكرومباخ البعد

 0,863 الثبات الكمي

قيمة معامل ألفا لكرومباخ المبينة في الجدول أعاله يتضح لنا أن استبيان الرضا عن  من خالل    

التوجيو المدرسي تتسم بقدر من االستقرار أي أنيا تقيس ما وضعت قياسو وعميو فإن االستبيان صادق 

 وثابت.

 _ استبيان مستوى الطموح:2_5

 الصدق: أوال:

 لحساب صدق استبيان مستوى الطموح لدى تالميذ السنة أولى ثانوي بالطرق التالية: عتمدت الباحثةإ    
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 _ صدق االتساق الداخمي:1

أولى قامت الباحثة بالتحقق من صدق االتساق الداخمي الستبيان مستوى الطموح لدى تالميذ السنة     

وبين  ساب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرة والبعد،ثانوي بتطبيقو عمى عينة الدراسة اإلستطالعية، وتم ح

 .(spss، وذلك بإستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )البعد ودرجة الكمية لممقياس

 : مستوى الطموح_ صدق االتساق الداخمي بين الفقرة والبعد الستبيان 1_1

 كما ىو مبين في الجدول التالي:     

 لفقرة والبعد الستبيان مستوى الطموححساب االتساق الداخمي بين ا(: يوضح نتائج 14_ الجدول رقم )

 لدى تالميذ السنة أولى ثانوي.

 معامل االرتباط رقم الفقرة

11 **0,440 

12 **0,448 

13 **0,443 

14 **0,349 

15 **0,462 

16 *0,284 

17 *0,269 

18 *0,293 

19 **0,366 

11 **0,302 

11 **0,431 

12 **0,337 

13 **0,324 

14 **0,448 

15 **0,337 

16 **0,393 

17 **0,481 
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18 **0,555 

19 **0,574 

21 **0,394 

21 **0,306 

22 **0,300 

23 **0,417 

24 **0,315 

25 **0,288 

26 **0,274 

27 **0,372 

28 *0,388 

29 **0,432 

31 **0,564 

31 **0,398 

32 **0,296 

33 **0,312 

34 **0,656 

35 **0,401 

 (.1011**دالة عند مستوى )
 (.1015*دالة عند مستوى )

( أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل فقرة وبعد 14رقم )يتضح من الجدول     

( فيي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 8_7_6ات)ماعدا الفقر  ،(0,01إحصائيا عند مستوى داللة )دالة 

 مما يدل عمى إتساق ىذا االستبيان وتماسك فقاراتو. (0,05)
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 :مستوى الطموح_ صدق االتساق الداخمي بين البعد والدرجة الكمية الستبيان 2_1

 كما ىو مبين في الجدول التالي:         

مستوى عد والدرجة الكمية الستيان (: يوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين الب15_ الجدول رقم )

 السنة أولى ثانوي. لدى تالميذ الطموح

 معامل االرتباط البعد

 0,874** التفاؤل

 0,956** القدرة عمى وضع األىداف

 0,789** تقبل الجديد

 0,835** تحمل االحباط

 (.1011دالة عن مستوى الداللة ) **

يتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين البعد والدرجة الكمية      

 (.0,01لممقياس دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 الطرفية )التمييزي(: _ صدق المقارنة2

أفراد العينة امت الباحثة بحساب صدق المقارنة الطرفية بين الدرجات العميا والدنيا، حيث تم ترتيب ق    

( ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية التي حققيا كل منيم في االجابة عمى فقرات 60االستطالعية )ن= 

( من %27فردا(، وأدنى ) 16( من الدرجات وعددىم )27%االستبيان ككل، ثم تم اختيار أعمى )

ستخدام اختبار )ت( كما ىو فردا(، وتم إجراء المقانة بين المجموعتين، وذلك با 16الدرجات وعددىم )

 موضح في الجدول التالي:
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(: يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار 16_ الجدول رقم )

 .الستبيان مستوى الطموح )ت(

المتوسط  الفئة الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت(

 دالة **0,000 7,60 2,67 29,81 المرتفعين الدرجة الكمية

 3,49 19,72 المنخفضين

 (.1011)الداللة  ٭٭ دالة عند مستوى

( مما يدل عمى 0,01( أصغر من مستوى الداللة )0.000) sigضح من الجدول أعاله أن قيمة يت    

وعميو االستبيان يتمتع  مستوى الطموحوجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي درجات 

 بالصدق.

 ثبات األداة: ثانيا:

 إعتمدت الباحثة عمى طرقتين وىما: مستوى الطموحتأكد من ثبات استبيان لم    

 _ الثبات عن طريق التجزئة النصفية: 1

حساب ثبات االستبيان عن طريق التجزئة النصفية، حيث تم تقسيميا إلى نصفين: النصف األول  تم    

(، والنصف الثاني يضم الفقرات ذات األرقام الزوجية 35إلى  1خاص بالفقرات ذات األرقام الفردية )من 

 ( وعميو كانت النتائج كاآلتي:34ى إل 2)من 
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لدى تالميذ السنة أولى ثانوي  مستوى الطموحبات استبيان (: يوضح نتائج حساب ث17_ الجدول رقم )

 عن طريق التجزئة النصفية.

 تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط الثبات

 0,634 0,464** المقياس ككل

( وبعد 0,464من الجدول أعاله أن معامل االرتباط الثبات لنصفي االستمارة يساوي ) يتضح      

 ( مما يدل عمى ثبات االستبيان. 0,634أصبح يساوي ) تصحيحو بمعادلة ىورست

 _ معامل الثبات ألفا لكرومباخ: 2

 حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا لكرومباخ كما موضح في الجدول التالي: تم    

 (: يوضح نتائج قيم معامل ألفا لكرومباخ.18_ الجدول رقم )

 معامل ألفا لكرومباخ البعد

 0,619 الكميالثبات 

قيمة معامل ألفا لكرومباخ المبينة في الجدول أعاله يتضح لنا أن استبيان مستوى الطموح  من خالل    

 .يتسم بقدر من االستقرار أي أنيا تقيس ما وضعت قياسو وعميو فإن االستبيان صادق وثابت
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 ثانيا: الدراسة األساسية: _

 _ منيج الدراسة:1

الباحثة المنيج الوصفي وىذا المنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة التي تستيدف تحديد  استخدمت    

     الرضا عن التوجيو المدرسي ومستوى الطموح لدى تالميذ السنة أولى ثانوي.

 _ المجال الجغرافي والزمني لمدراسة األساسية:2

 _ المجال الجغرافي:1_2

 حاسي ماماشمقاطعة ة مستغانم  بثانوية بومدين محمد التابعة لالباحثة بدراستيا الميدانية بوالي قامت    

 .بوالية مستغانم

 _ المجال الزمني:2_2

 .28/03/2019إلى غاية  14/03/2019أجريت الدراسة األساسية من     

 _ مجتمع الدراسة:3

أولى ثانوي يتوزعون في كل من الشعبتين )شعبة ( تمميذا في السنة 215) شمل مجتمع الدراسة عمى     

 آداب، وشعبة عموم وتكنولوجيا(  في ثانوية بومدين محمد بحاسي ماماش كما ىو مبين في الجدول أدنا:

 ثانوية.ال(: يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب 19_ الجدول رقم )

 النسبة المئوية عدد التالميذ الشعبة

 %52,09 112 شعبة آداب

 %47,91 103 عموم وتكنولوجياشعبة 

 100% 215 المجموع

أن عدد التالميذ شعبة آداب أكثر من تالميذ شعبة عموم وتكنولوجيا وذلك  أعالهيتضح من الجدول     

 ( وىذا مايبينو الشكل التالي:%4,18) فارقب
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 الثانوية. (: يمثل مخطط دائري لتوزيع مجتمع الدراسة حسب13_ الشكل رقم )

 عينة الدراسة األساسية ومواصفتيا:_ 4

 _ حسب الجنس:1_4

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس:    

 حسب الجنس. ساسيةاأل (: يوضح توزيع عينة الدراسة21الجدول رقم ) _

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %50,93 55 إناث

 %49,07 53 ذكور

 100% 108 مجموع

عينة الدراسة األساسية أكبر من نسبة الذكور وذلك بفارق  يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث     

 يوضحو الشكل التالي: ( وىذا ما1,86%)

52% 

48% 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب الثانوية

   شعبة اداب

 شعبة علوم و تكنولوجيا
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 (: يوضح مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس.14_ الشكل رقم )

 _ حسب الشعبة:2_4

 الدراسة األساسية حسب الشعبتين: يمثل الجدول التالي توزيع عينة    

 .نة الدراسة األساسية حسب الشعبة(: يمثل توزيع عي21_ الجدول رقم )

 %النسبة المئوية العدد الشعبة

 %51,85 56 شعبة آداب

 48,10% 05 شعبة عموم وتكنولوجيا

 %100 108 مجموع

أكثر من تالميذ شعبة عموم وتكنولوجيا أعاله أن عدد تالميذ في شعبة آداب يتضح لنا من الجدول     

 وىذا ما يوضحو الشكل التالي: (،%3,7وذلك بفارق )

51% 49% 

 توزيع عينات الدراسة الألساسية حسب الجنس

 اناث

 ذكور
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 لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الشعبتين. (: يوضح15_ الشكل رقم )

    _ أدوات الدراسة األساسية:5

 الباحثة في ىذه الدراسة عمى استبيانين وىما: اعتمدت     

 عن التوجيو المدرسي:_ استبيان الرضا 1_5

الباحثة عمى استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي، إحتوى استبيان الرضا عن التوجيو  اعتمدت    

 التالي: لجدول( أبعاد كما ىو موضح في ا03( فقرة موزعة عمى )37المدرسي عمى )

 

 

 

 

52% 48% 

 توزيع عينة  الدراسة الألساية حسب الشعبة

 شعبة اداب

 شعبة علوم و تكنولوجيا
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 التوجيو المدرسي.(: يوضح توزيع الفقرات عمى أبعاد االستبيان الرضا عن 22_ الجدول رقم )

 مجموع عدد الفقرات رقم الفقرات األبعاد

-12-8-7-6-5-4-3-2-1 الرضا عن التوجيو في الشعبة

20-21-22-23-24 

14 

-18-15-14-11-10-9 الرضا عن الدراسة في الشعبة

25-26-27-28-29-30 

12 

الرضا عن المستقبل الميني في 

 الشعبة

13-16-17-19-31-32-

33-34-35-36-37 

11 

 المجموع

 

37 

 مفتاح التصحيح:_ 

 وىذا مايوضحو الجدول التالي: البدائل،بحيث تكون اإلجابة عمى كل فقرة من فقرات االستبيان بأحد      

(: يمثل كيفية تصحيح استبيان الرضا عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ السنة أولى 23_ الجدول رقم )

 ثانوي.

 البدائل

 اتجاه الفقرة

 غير موافق بشدة غير موافق موافق بشدةموافق 

 1 2 3 4 الموجبة

 4 3 2 1 السمبية
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 _ استبيان مستوى الطموح:2_5

( فقرة 35اعتمدت الباحثة عمى استبيان مستوى الطموح، واحتوى استبيان مستوى الطموح عمى )    

 ( أبعاد وىذا مايوضحو الشكل التالي:04موزعة عمى )

 يوضح توزيع الفقرات عمى أبعاد االستبيان مستوى الطموح.(: 24_ الجدول رقم )

 مجموع عدد الفقرات رقم الفقرات األبعاد

-21-20-13-8-6-3-2 التفاؤل

25-27-28-30-35 

12 

-24-23-11-9-7-5-1 المقدرة عمى وضع األىداف

26-29-31 

10 

-19-18-16-14-12-10 تقبل الجديد

22 

07 

 06 34-33-32-17-15-4 تحمل اإلحباط

 35 المجموع

 مفتاح التصحيح:_ 

 وىذا مايوضحو الجدول التالي: البدائل،تكون اإلجابة عمى كل فقرة من فقرات االستبيان بأحد      
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 لدى تالميذ السنة أولى ثانوي. مستوى الطموح(: يمثل كيفية تصحيح استبيان 25_ الجدول رقم )

 البدائل

 اتجاه الفقرة

 نادرا أحيانا كثيرا دائما

 0 01 02 03 الموجبة

 03 02 01 0 السمبية

 _ طريقة إجراء الدراسة األساسية:6

 مرت طريقة إجراء الدراسة بالخطوات اآلتية:    

 االتصال بمدير المؤسسة._ الخطوة األولى: 

  .(6عمى رخصة الدراسة الميدانية من طرف مديرية التربية لوالية مستغانم )ممحق رقم حصول الباحثة _

 ثم االتصال بمدير المدرسة وطمب منو اإلذن بالذخول لممؤسسة. _

عالميم بوجود دراسة عممية ليستجيبوا لطمب مشاركة فييا بكل ثقة  _ تحسيس المدير واألساتذة وا 

 واطمئنان.

 وعميو اتجينا إلى أقسام السنة أولى ثانوي وذلك بمرافقة عون إدارة لمثانوية. _

 تطبيق األداة._ الخطوة الثانية: 

بعد دخولنا لألقسام السنة أولى ثانوي في كمتى الشعبتين )شعبة آداب وشعبة عموم وتكنولوجيا( قامت  _

 .ا وبميمتيا في الثانوية كباحثة الباحثة في ىذه الخطوة بالتعريف بنفسي

عطائيم التعميمات الالزمة لإلجابة عن االستبيان )الرضا عن  _ فبعد تحضير التالميذ وتييئتيم نفسيا، وا 

التوجيو المدرسي(، تم توزيعيا عمى مجموعة من التالميذ، ثم توزيع األداة الثانية )مستوى الطموح( عمى 

 نفس التالميذ الذين أجابو عمى االستبيان األول.



 الفصل الرابع                                                   اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 

76 
 

 فريغ نتائج الدراسة.الخطوة الثالثة: ت _

تم تفريغ نتائج االستبيانات التي تم جمعيا في جداول إحصائية وذلك باستخذام برنامج الرزم     

 .20spssاالحصائية لمعموم االجتماعية 

 _ الخطوة الرابعة: المعالجة اإلحصائية لمنتائج.

معامل االرتباط برسون لمناقشة نتائج الفرضية العامة، كما  ةلمناقشة كل فرضية استخدم الباحث    

 استخدم إختبار الفروق )ت( لمناقشة الفرضيات الفرعية. 

 _ األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية:7

 استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية اآلتية:    

 متعبير عن مواصفات العينة.الباحثة النسب المئوية ل استخدمت_ النسب المئوية: 

استخمدت الباحثة ىذا المعامل لقياس العالقة بين الرضا عن التوجيو  _ معامل االرتباط بيرسون:

 المدرسي ومستوى الطموح.

لقياس الفروق بين الشعبتين )شعبة آداب وشعبة استخدمت الباحثة ىذا االختبار  اختبار الفروق )ت(: _

 .عن التوجيو المدرسي ومستوى الطموح وذلك لقياس الفرضيتين الفرعيتينعموم وتكنولوجيا( في الرضا 
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 _ تمهيد:

التطبيق الميداني قامت الباحثة بفرز المعطيات، وتجميعيا في جداول إحصائية لتحميميا  بعد    

فيما ج باألساليب اإلحصائية المناسبة، وذلك بغرض التحقق من صدق فرضيات الدراسة، إذ تمثمت النتائ

 يمي:

 نتائج فرضيات الدراسة:_ عرض وتفسير ومناقشة 1

 الفرضية العامة: نتائجعرض وتفسير ومناقشة _ 1_1

 : " توجد عالقة بين الرضا عن التوجيه المدرسي ومستوى الطموح ".هتنص الفرضية عمى أن    

 التالي يوضح ذلك:رسون والجدول يإلختبار ىذه الفرضية إستخدمت الباحثة معامل االرتباط ب    

 يوضح نتائج العالقة بين الرضا عن التوجيه المدرسي ومستوى الطموح.(: 22جدول رقم )ال_ 

 الداللة sigقيمة  ر" معامل االرتباط " المتغيرات

  الرضا عن التوجيه المدرسي

**0,512 

 

0,000 

 

 0,01عند  دالة
 مستوى الطموح

 .(0,01) مستوى الداللة ة عندـــــدال **

(، 0,01( أصغر من مستوى الداللة )0,000والتي تساوي ) sigأن قيمة من الجدول أعاله  يتضح    

فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض وبما أن اإلشارة موجبة في معامل االرتباط بيرسون )ر(، 

 ،ومستوى الطموحبين الرضا عن التوجيو المدرسي إيجابية عالقة  توجد: والذي ينص عمى أن، البحث

 .وىي عالقة طردية
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االرتباط الطردي بين الرضا عن التوجيو المدرسي ومستوى الطموح بأنو كمما ويمكن تفسير ذلك أن     

رتفع مستوى إزاد الرضا عن التوجيو المدرسي ومستوى الطموح بأنو كمما زاد الرضا عن التوجيو المدرسي 

قل مستوى الطموح، أي أن ىذا التغيير الطموح والعكس كمما انخفض مستوى الرضا عن التوجيو المدرسي 

 يسير في إتجاه واحد في كال المتغيرين سواء كان التغيير في إتجاه الزيادة أو النقصان.

والميل الشخصي لمفرد ىو وبما أن الرضا عن التوجيو المدرسي يحقق نوعا من اإلشباع لدى التالميذ،     

الذي يحدد موضوع ىذا اإلشباع ومنو درجة الرضا، فالرضا عن التوجيو يوفر االرتياح النفسي ويزيد من 

دوافع النجاح فتوجيو التالميذ إلى التخصصات تتالئم مع مواىبيم وترضييم تزيد من طموحاتيم وميوليم 

 نحو الدراسة.

أنو " كمما زاد طموح الطالب لتحقيق أىدافيم زاد رضاىم عن ( 122:1999وىذا ما أكده عكاشة )    

  توجيييم الدراسي ".

( أنو توجد عالقة ذات داللة 71:2014المتوصل إلييا مع دراسة ميسة وميسة) وتتفق نتيجة دراسة    

 إحصائية بين الرضا عن التخصص الدراسي ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة.

( المعنونة بالرضا عن التخصص الدراسي وعالقتو 130:2014) ة بن مباركا ما أتبتثو دراسوىذ    

بالدافعية لإلنجاز ومستوى الطموح لدى طمبة الجامعيين والتي طبقت عمى عينة مقصودة مكونة من 

التخصص الدراسي ( طالب وطالبة، حيث أظيرت نتائج أنو توجد عالقة إرتباطية بين الرضا عن 224)

 ومستوى الطموح.
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 الفرضية الفرعية األولى:نتائج _ عرض وتفسير ومناقشة 2_1

 : " يوجد فرق دال إحصائيا لرضا عن التوجيه المدرسي تبعا لمتغير الشعبة ".هتنص الفرضية عمى أن  

لقياس الرضا عن التوجيو المدرسي تبعا استخدمت الباحثة اختبار الفروق " ت "  إلختبار ىذه الفرضية    

 الشعبة.لمتغير 

يبين نتائج اختبار الفروق )ت( بين متوسطات درجات الرضا عن التوجيه  (:22_ الجدول رقم )

 المدرسي تبعا لمتغير الشعبة.

المتوسط  الشعبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة "ت"  

 المحسوبة

 مستوى الداللة Sigقيمة 

عند  غير دالة 0,215 -1,249 14,65 115.00 آدابشعبة 

0,01 
 18,54 119.03 عموم وتكنولوجياشعبة 

(، 0,01( ىي أكبر من مستوى الداللة )0,215تساوي )والتي  sigيتضح من الجدول أعاله أن قيمة     

مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضاعن التوجيو المدرسي تبعا لمتغير الشعبة، 

أنو ال يوجد فرق دال إحصائيا في الرضا عن التوجيو المدرسي  أيالصفري  فإننا نقبل الفرض ووعمي

  .ونرفض فرض البحثبإختالف الشعبة، 

ومن المحتمل تفسر الباحثة أن متغير الشعبة اليعد متغيرا مؤثرا في إحداث فروق ذات أىمية معنوية     

شعبة وتكنولوجيا كتالميذ  معمو شعبة في مستوى الرضا عن التوجيو المدرسي لدى أفراد العينة ألن تالميذ 

منيم من لم يتمكن من ذلك السيما وأن كال و بالتالي كانوا راضين و آداب منيم من تحققت رغباتيم 

 يخضعان لنفس معايير واإلجراءات الخاصة لعممية التوجيو. شعبتينال
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أنو التوجد فروق دالة إحصائيا ( 135:2008صميحة )تيجة مع ماتوصمت إليو دراسة وتتفق ىذه الن    

( في مستوى الرضا عن التوجيو المدرسي لدى تالميذ الجذعين المشتركين 0.01عند مستوى الداللة )

 تعود لنوع الجذع المشترك. 

( بعنوان الرضا عن التوجيو التربوي وعالقتو 91:2016) فق مع دراسة مرسميفي حين لم تت    

( متعمم ومتعممة 80سنة ثالثة الثانوي والتي طبقت عمى عينة متكونة من) بالمشروع الميني لدى المتعممين

ا عن التوجيو حيث أظيرت النتائج أنو توجد فروق دالة إحصائيا بين المتعممين سنة ثالثة الثانوي في الرض

 التخصص.التربوي تبعا لمتغير 

 الفرضية الفرعية الثانية:نتائج عرض وتفسير ومناقشة  _3_1

 .فرق دال إحصائيا في مستوى الطموح تبعا لمتغير الشعبة " يوجد " ه:الفرضية عمى أنتنص     

 الختبار ىذه الفرضية استخدمت الباحثة إختبار الفروق " ت " لقياس مستوى الطموح تبعا لمتغير الشعبة.

يبن نتائج إختبار الفروق )ت( بين متوسطات درجات مستوى الطموح تبعا  (:22_ الجدول رقم )

 لمتغير الشعبة.

متوسط  الشعبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة " ت " 

 المحسوبة

Sig مستوى الداللة 

عند  غير دالة 0,179 1,354 7,71 78,25 آدابشعبة 

0,01 
 12,85 75,46 عموم وتكنولوجياشعبة 

(، 0,01الداللة )( ىي أكبر من مستوى 0,179تساوي )والتي  sigيتضح من الجدول أعاله أن قيمة     

الشعبة، وعميو فإننا  داللة إحصائية في مستوى الطموح تبعا لمتغيرمما يدل عمى عدم وجود فروق ذات 

أي أنو ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى الطموح بإختالف الشعبة، بمعنى أن الصفري  نقبل الفرض

 بة لدييم، ونرفض فرض البحث.مستوى الطموح لدى تالميذ الثانوي اليختمف بإختالف متغير الشع
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كما يمكن أن نفسر ىذه النتيجة بوجود مستوى طموح لجميع أفراد العينة وأن التالميذ لدييم قدرة عمى     

تحقيق األىداف النابعة من وجود ثقة بأنفسيم كما أنيم يفكرون بمواصمة دراستيم الجامعية المستقبمية 

تفائمة ىذا مايدفعو لتحقيق أىدافو والسعي إلييا، وعكس ذلك الحياة بنظرة مفالتمميذ عندما ينظر إلى 

الطالب الذي ينظر تشاؤمية لمحياة، ويؤدي ذلك إلى خفض مستوى طموحو ألنو رسم صورة سمبية 

لمستقبمو، إذ يعد مستوى الطموح عامال أساسيا لبقاء الفرد، فمن خاللو يمكن التنبؤ لممستقبل ويساعد 

المحددة وطرق التغمب عمى الصعوبات التي تواجييم، وبناءا عمى ذلك نجد  األفراد عمى فيم أىدافيم

التالميذ في جميع المستويات يتمتع بالقدر المناسب لممستوى الطموح، ألن التمميذ بعد تحقيقو لمكثير من 

 ستطاع في ضوء ذلك رفع مستوى طموحو من أجل تحقيق الكثير من االنجازاتإالنجحات األكاديمية، 

   لألفاق المستقبمية من بينيا مواصمة الدراسات العميا.

( حول صنع القرار وعالقتو 2010دراسة ضيف اهلل وعبيد )نتيجة مع ما توصمت إليو وتتفق ىذه ال    

( طالب وطالبة حيث 80بمستوى الطموح لدى طمبة سنة أولى ماستر والتي طبقت عمى عينة مكونة من )

 ود فروق في مستوى الطموح بين الطالب فيما يتعمق بمتغير التخصص.أظيرت النتائج عمى عدم وج

( أنو التوجد فروق دالة إحصائيا بين الطمبة في مستوى 2014وىذا ما أتبثتو دراسة بن مبارك )    

 الطموح في ضوء متغير التخصص.

وح لدى الطالب ( المعنونة باالتزان االنفعالي وعالقتو بمستوى الطم54:2014خيرة )ونجد دراسة     

طالب جامعي حيث أظيرت النتائج أنو التوجد فروق  (173الجامعي والتي طبقت عمى عينة مكونة من)

 الطموح بإختالف المستوى الجامعي. في مستوى

( وأظيرت النتيجة أنو توجد فروق دالة إحصائيا 2014كما تناقضت الدراسة مع دراسة ميسة وميسة )    
 العممي واألدبي في مستوى الطموح لصالح الطمبة العمميين.بين طمبة المجالين 

( حول مستوى الطموح وعالقتو بإتخاذ القرار لدى عينة من طمبة 153:2017منصور )وأيضا دراسة     
( طالب وطالبة حيث أظيرت 170السنة أولى في جامعة دمشق، والتي طبقت عمى عينة مكونة من )

 لصالح طمبة قسم العموم الطبيعية. ى الطموح تبعا إلختصاصنتائج وجود فروق عمى مقياس مستو 
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 _ الخاتمة:

في الختام نذكر بأن موضوع التوجيو المدرسي من الموضوعات الميمة في حياة التمميذ، إذ يعد      

مكانياتو  عممية واعية مستمرة بناءة ومخططة تيدف إلى مساعدة وتشجيع التمميذ عن تبصيره بقدراتو وا 

ستعداداتو وفتح األبواب والمجاالت حول مايناسب ىذه القدرات واإلستعدادات وتركو  يختار بحرية الشعبة وا 

الذي يرغب فييا واليمكن بحال من األحوال قسره أو رفض توجييو، وذلك لضمان نجاحو في الدراسة 

وتحصيمو العممي، فرضا التمميذ عن توجييو الدراسي يتولد لديو الشعور باإلرتياح ومواصمة الدراسة ويمبي 

طموحو، إذ يعتبر مستوى الطموح بعد من أبعاد  طموحاتو وأىدافو ويحقق أمالو وتطمعاتو المستقبمية ويزيد

الشخصية السوية لدى األفراد وبقدر ما يكون الطموح مرتفع بقدر ما تكون الشخصية متميزة، وأن خبرات 

النجاح تؤثر إيجابيا في رفع مستوى الطموح فالتمميذ عندما ينجح في أمر فإن ذلك يزيد من ثقتو بنفسو 

الي أنو كمما كان التمميذ راض عن توجييو المدرسي زاد من مستوى ويرفع من مستوى طموحو وبالت

طموحو والعكس، ولذا عمينا أن نقوم بتوفير مستشارين التوجيو التربوي في كل مؤسساتنا التعميمية وذلك 

من أجل التكفل بالتالميذ ومساعدتيم عمى إختيار الشعبة المناسبة لدييم وذلك من خالل قدراتيم وميوالتيم 

تعداداتيم، وعميو يجب توجيو التالميذ توجييا صحيحا وذلك لمواصمة دراستيم وحصوليم عمى أعمى واس

 المناصب وكذلك إعداد برامج إرشادية لممتعممين الغير المقبمين لمتخصص.
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 _ االقتراحات:

 بعد االنتهاء من البحث يمكن أن نتقدم بمجموعة من التوصيات واالقتراحات وهي كالتالي:    

 والبحوث حول موضوع الرضا وربطه ببعض المتغيرات األخرى. من الدراسات جراء المزيدإ _

اإلهتمام بعممية التوجيه المدرسي من خالل توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لمتكفل بالتوجيه  _

 السميم لمتالميذ.

 توفير مستشار التوجيه التربوي في المؤسسات التعميمية. _

 .ي لممتعممين الغير متقبمين لمشعبةبناء برنامج إرشاد _

 ل بالتالميذ ومساعتهم عمى إختيار الشعبة المناسبة.إجراء المرافقة البيداغوجية لمتكف _

 يجب مراعاة رغبة التمميذ في التوجيه. _

 دراسة العالقة بين الرضا عن التوجيه المدرسي ومستوى الطموح لدى التالميذ السنة الثانية ثانوي. _

إعداد برامج إرشادية وتوعوية من قبل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لمساعدة التالميذ في  _

 عممية اإلختيار.
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. اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق(. 2004دبور، عبد المطيف والصافي، عبد الحكيم. )_ 10
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 (. 3(. عمم النفس ودرسة التوافق. ط)0985دسوقي، كمال. ) _01
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 المدرسي وعالقته باألداء الدراسي لدى تالميذ الرضا عن التوجيه(. 2008صميحة، براك. ) _00

 . رسالة ماجستير منشورة، جامعة باجي مختار، عنابة.الجذعين المشتركين في المرحمة الثانوي

 صنع القرار وعالقته بمسنوى الطموح لدى طمبة سنة(. 2005ضيف اهلل، مريم وعبيد، نجمة. )_ 00

، رسالة ماستر، جامعة الشييد حمة لخضر، ميدانية بجامعة حمة لخضر بالواديأولى ماستر دراسة 

 الوادي. 
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  مؤسسة الوزاق لمنشر والتوزيع.
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 مستوى الطموح وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة(. 2006محمد، بابكر الصادق. ) _00

 رسالة ماجستير منشورة، كمية التربية ، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.. الثانوي بمحمية بحرية

لرضا عن التوجيه التربوي وعالقته بالمشروع المهني لدى ا(. 2006مرسمي، فطيمة زىرة. )_ 01

. رسالة ماستر إرتباطية فرقية بثانوية عبد المؤمن بوالية سعيدة متعممين السنة ثالثة الثانوي دراسة

 ، جامعة موالي الطاىر، سعيدة.منشورة

 (. القاىرة: عالم الكتب.2. ط)اإلدارة المدرسية الحديثة(. 0995مرسي، محمد منير. ) _00

. وعالقته بالدافعية لإلنجاز األكاديمي عن التوجيه الجامعي الرضا(. 2008معروف، جيياد. ) _00

 رسالة ماستر منشورة، جامعة العربي بن مييدي، أم بواقي.

(. عمان: دار المسيرة 2. ط )مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي(. 2000ممحم، سامي محمد. ) _00

 لمنشر والتوزيع والطباعة. 

(. عمان: دار 0. ط )التقويم في االرشاد النفسي والتربوي(. 2004ممحم، سامي محمد. ) _00

 الرضوان لمنشر والتوزيع.

(. مستوى الطموح وعالقتو باتخاذ القرار لدى عينة من الطمبة السنة 2007منصور، جعفر محمد. ) _00

 (.7) 39، مجمة جامعة البعثاألولى في جامعة دمشق. 

نمط االختيار المهني وعالقته بمستوى الطموح المهني وفق نظرية (. 2005مودع، ىاجر. ) _00

 وظفي عقود ما قبل التشغيل ومنحة االدماج لحامميم هوالند دراسة ميدانية عمى عينة من جون

 . رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة. الشهادات

 الرضا عن التخصص الدراسي وعالقته بمستوى الطموح(. 2004ميسة، فاطيمة وميسة، فضيمة. ) _00

 لوادي.. رسالة ماستر، كمية العموم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الدى الطالب الجامعي
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 التخصص الدراسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز ومستوى الرضا عن(. 2004نسيمة، بن مبارك. ) _00

. رسالة ماجستير النظامين الكالسيكي ول.م.د لدى طمبة الجامعيين دراسة مقارنة بين الطمبة الطموح

 منشورة، جامعة الحاج لخظر، باتنة.

 مقياس مستوى الطموح لذوي اإلعاقة السمعية والعاديين (.2000النوبي، محمد محمد عمي. )_ 00

 (. عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.0. ط )مترجم بالمغة اإلشارة لمصم

 بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة المقيمين عالقة الضغط النفسي(. 2003ىناء، صالحي. ) _01

. رسالة ماستر، جامعة دي مرباح ورقمةدراسة ميدانية عمى عينة من الطمبة بجامعة قاص بجامعة ورقمة

 قاصدي مرحاب، ورقمة.

 الرضا عن التوجيه المدرسي باألحباط دراسة مقارنة بين تالميذ عالقة(. 2002وردة، بمحسيني. ) _00

 . رسالة ماجيستير منشورة، جامعة ورقمة، الجزائر.آداب وتكنولوجيا بورقمة الجذعين المشتركين

األردن: دار أسامة  -(. عمان0. ط)التوجيه التربوي واإلرشاد النفسي(. 2006يوسف، عاصم.) _00

 لمنشر والتوزيع.
 



 استمــارة الرضا عـن التوجيه المدرسي(: 10الملحق رقم )

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 موافق
 بشدة

 موافق
 غير

 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

     أنا متمسك بتقدٌم الطعن ألنً غٌر راض عن الشعبة 10

     رضاٌا عن الشعبة التً وجهت إلٌها ٌزٌد تفوقً 10

     تتماشى قدراتً مع الشعبة التً وجهت إلٌهاال  10

     الشعبة التً وجهت إلٌها غٌر مناسبة وال ترضٌنً 10

     ثم توجٌهً لهذه الشعبة عن طرٌق اإلدارة ولٌس عن طرٌق رغبتً 10

     الشعبة التً وجهت إلٌها تتعارض مع طموحً 10

     طموحً إن توجٌهً لهذه الشعبة كان صائبا ألنه حقق لً 10

     رضاٌا عن الشعبة زاد فً مثابرتً واجتهادي 10

     إن المواد التً أدرسها فً الشعبة تحقق لً طموحاتً 10

     الشعبة التً وجهت إلٌها ساعدتنً على الحصول على نتائج مرضٌة 01

     أن المواد الدراسٌة للشعبة التً وجهت إلٌها التتناسب مع قدراتً 00

     شعرت بحزن شدٌد لما علمت أنً وجهت لهذه الشعبة 00

     لدي القدرة الكافٌة على مواصلة الدراسة فً هذه الشعبة 00

     سبب تفوقً ٌعود الى سهولة المواد الدراسٌة للشعبة 00

     أرغب فً تغٌٌر الشعبة ألن موادها صعبة والتتماشى مع قدراتً 00

     التتوافق مع المهنة التً أرغب فٌها مستقبالالشعبة التً ادرس فٌها  00

     أشعر بالقلق ألن مستقبلً المهنً فً هذه الشعبة غٌر واضح 00

     طرٌقة تقٌٌمً فً هذه الشعبة التسمح لً بمواصلة الدراسة مستقبل 00

     أرى أن دراستً فً هذه الشعبة مضٌعة للوقت ألنها التضمن لً منصب عمل ٌسد حاجتً 00

     تم توجٌهً الى هذه الشعبة بطرٌقة غٌر عادلة 01

     أحقق ما كنت أصبوا الٌه فً الشعبة التً وجهت الٌها 00

     أنوي تغٌٌر الشعبة التً وجهت الٌها النها التتماشى مع قدراتً 00

     ال أجد صعوبة فً دراستً ألننً راضً عن الشعبة  00

     أصبوا الٌه فً الشعبة التً وجهت الٌهاأرى أننً لن أحقق ما  00

     أجد صعوبة فً استٌعاب المواد الدراسٌة للشعبة التً أدرس فٌها 00

     بإمكانً فهم واستٌعاب المواد الدراسٌة  لهذه الشعبة بسهولة ودون عناء 00

     المواد الدراسٌة للشعبة التً وجهت الٌها مشوقة وتثٌر مٌولً و اهتماماتً 00

     أشعر أن محتوٌات البرنامج الدراسً الترضً طموحً  00

     المواد التً أدرسها فً هذه الشعبة تنقص من دافعتً نحو الدراسة 00

     طرٌقة التقٌٌم فً هذه الشعبة تضعف من دافعتً  01

     الشعبة التً وجهت الٌها ال تتالءم مع طموحً المستقبلً 00

     ادرس فٌها تحقق لً مستقبلً المهنًالشعبة التً  00

     الشعبة التً أدرس فٌها تمكننً من اختٌار التخصص الذي أرغب فً دراسته مستقبال 00

     ان الشعبة التً وجهت الٌها ال تحقق النجاح مستقبال 00

     أشعر بالرضا اتجاه الشعبة لما توفره لً من مال و مكانة اجتماعٌة مستقبال 00

     تتماشى الشعبة التً وجهت الٌها مع حاجات السوق العمل مستقبال 00

     فرص العمل فً هذه الشعبة متاحة مستقبال 00

00 
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(: نتائج الفرضية العامة30الملحق رقم )  
 

Corrélations 

 general1 general2 

general1 Corrélation de Pearson 1 ,512
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 108 108 

general2 Corrélation de Pearson ,512
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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(: نتائج الفرضية الفرعية األولى30الملحق رقم )  
Statistiques de groupe 

 

 

 
specialiti 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

general1 
dimensi

on1 

lettre 56 115,0000 14,65358 1,95817 

sciens 52 119,0385 18,54508 2,57174 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

general1 Hypothèse de variances 

égales 

6,505 ,012 -1,260 106 ,210 -4,03846 3,20455 -10,39179 2,31487 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
-1,249 97,034 ,215 -4,03846 3,23238 -10,45381 2,37688 
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(: نتائج الفرضية الفرعية الثانية30الملحق رقم )  
Statistiques de groupe 

 
specialiti 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

general2 
dimensi

on1 

lettre 56 78,2500 7,71598 1,03109 

sciens 52 75,4615 12,85128 1,78215 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

general2 Hypothèse de variances 

égales 

17,926 ,000 1,378 106 ,171 2,78846 2,02306 -1,22245 6,79937 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
1,354 82,306 ,179 2,78846 2,05894 -1,30719 6,88411 
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 (: استمــارة مستـــــوى الطــــــموح20الملحق رقم )

 نادرا أحيانا كثيرا دائما العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

     أسعى لتحقٌق األهداف التً رسمتها 10

     أسعى لتحقٌق ما هو أفضل 10

     ٌنبغً االستفادة من التجارب الفاشلة 19

     ٌضع الفرد أهدافا بدٌلةمن األفضل أن  10

     استطٌع توجٌه إمكانٌات و االستفادة منها 10

     اشعر بالتفاؤل نحو المستقبل 10

     أحدد أهدافً فً ضوء إمكانٌاتً 10

     أرى أن الحٌاة ستستمر مهما حدث 10

     استطٌع التغلب على ما ٌواجهنً من عقبات 13

     التطورات التكنولوجٌة مطلوباعتقد أن توظٌف  01

     أجد صعوبة فً تخطٌط ما أقوم به من نشاط 00

     لدي الرغبة فً مواكبة التحوالت الجوهرٌة التً ٌشهدها العالم 00

     ٌشغلنً التفكٌر فً الماضً بمشكالته 09

     ارغب فً االطالع على كل ما هو جدٌد ومثٌر 00

     أهدافً التً ال تتحققاستطٌع استبدال  00

     ادر كان الحٌاة متغٌرة 00

     أؤمن بأن بعد العسر ٌسر 00

     أسعى وراء المعرفة الجدٌدة 00

     أؤمن أن كل ما هو جدٌد ناتج لمجهودات سابقة 03

     اعتقد أن المعاناة تكون دافعا لإلنجاز 01

     المستقبل بتحدٌاتهٌنبغً أن ٌستعد اإلنسان لمواجهة  00

     أجد صعوبة فً تقبل كل ما هو جدٌد 00

     لدي القدرة على تحدٌد أهدافً 09

     لدي القدرة على تعدٌل أهدافً حسب الظروف 00

     أشعر بالرغبة فً الحٌاة 00

     استطٌع وضع أهداف واقعٌة فً حٌاتً 00

     أتطلع إلى المستقبل 00

     عدم االستسالم للفشلٌنبغً  00

     اعرف جٌدا ما أرٌد أن افعله 03

     ٌشغلنً التفكٌر فً المستقبل 91

     أننً واثق من تحقٌق أهدافً 90

     أعتقد أن الفشل هو أول خطوات النجاح 90

     ٌنتابنً الشعور بالٌأس 99

     أؤمن بالقول " رب ضارة نافعة " 90

     ٌوجد وقت ٌشبه الحاضراعتقد انه ال  90
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