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 ممخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات النفسية لمتالميذ إلى العممية االرشادية لدى عينة 
تمميذا وتمميذة أولى ثانوي باستخدام المنهج الوصفي اعتمدت الطالبة مقياس  (70)من 

االتجاهات النفسية من تصميم الطالبة، وبعد التحقق من الخصائص السيكومترية المتمثمة 
في الصدق والثبات ثم معالجة البيانات المتحصل عميها إحصائيا باالعتماد عمى برنامج 

SPSS V20توصمت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : 

 توجد اتجاهات نفسية ايجابية نحو العممية اإلرشادية لدى تالميذ السنة أولى ثانوي .1
 فروق في االتجاهات النفسية تعزى لمتغير الجنس لدى تالميذ السنة أولى دال توج .2

 .ثانوي
ال توجد فروق في االتجاهات النفسية تعزى لمتغير التخصص لدى تالميذ السنة أولى  .3

 . ثانوي

 

 :الكممات اإلفتتاحية 

 .متقن محمد بن أحمد عبد الغني- سنة أولى ثانوي-  العممية االرشادي –االتجاهات 
 



Abstract: 

The study conclusion  

The study reveals the student psychologecal orientastions to ward the 

indicative process of 1 high school year student : as sample of (70) male and 

female students using the descriptive method here the student used the 

psychological orientation cela from her own desing . after cheching the 

psychometric properies like the bonesty and stability the given date was 

treated using the spss 20 program and after the dats analys the study and up 

with the following results : 

There is a positive psychological orintasion for the 1 year student ( high school 

) towens the indicative process  

There is not any differences concerning the psychological orientasion for 1 

year student ( high school) depending on gender  

There is not any differences concerning the psychological :orientasion for 1 

year student ( high school )  depending on specialization  

In splte of the previous studies , these results been discussed and the study 

ends up with some suggestions .  
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 :مقدمة 

لم يعد دور المدرسة مجرد مكان لمتعميم واكتساب المعارف، بل أصبحت تعني الجوانب المختمفة 
لشخصية التمميذ،لتنميتو تنمية شاممة ومتكاممة حتى يمكنيم من تحقيق الرضا مع نفسو ومع مجتمعو 

نتاجية وأكثر شعور بالسعادة والصحة النفسية، وذلك يتضمن عمميات  وعالمو، بحيث يصبح أكثر دافعية وا 
اإلرشاد والتوجيو والتي يتطمب فييا أن تكون االتجاىات الموجو إلييا التمميذ تتناسب وميوالتو وقدراتو 

 .العقمية ومكتسباتو القبمية

حيث أصبح لبرامج التوجيو واإلرشاد النفسي مكانة ىامة في العممية التربوية من أجل بناء 
شخصية التمميذ بناءا متكامال، حيث أن االىتمام بتوفيرىا يعد دليال عمى االىتمام بالتالميذ ومساعدتيم 
لتنمية إمكاناتيم وقدراتيم عن طريق توجيييم االتجاىات الصحيحة التي تساعدىم في اختيار الشعب 

والتخصصات المناسبة والمرضية لرغباتيم، ولكي يتحقق ذلك فال بد من وجود مرشد نفسي مدرسي قادر 
 .عمى تقديم الخدمات اإلرشادية لمتالميذ عمى أحسن وجو 

وتكمن أىمية الخدمة النفسية المدرسية في اىتماميا بالتركيز عمى تدعيم أنماط السموك االيجابية 
وتنميتيا لدى التالميذ، كذلك تدخل لتعديل أنماط السموك السمبية، ويمثل ذلك غاية التعمم بصفة عامة 

 .خاصة عندما يكون االتجاه مالئما وايجابيا، ما ينتج عنو تحصيال دراسيا ناجحا

نما تمتد إلى  فوظيفة المدرسة لم تعد قاصرة عمى حشو ذىن التالميذ بالمعمومات فحسب وا 
االىتمام برعاية نمو شخصياتيم نموا متكامال بأبعاده المختمفة جسميا، عقميا، انفعاليا واجتماعيا وخمقيا 
ومينيّا لتحقيق أكبر قدر ممكن من النمو المتكامل ، كما تعمل عمى تنمية االتجاىات االيجابية لدى 

 .  التالميذ عمى مستوى المدرسة والعممية اإلرشادية وقدرتيم

 

ويعتبر التوجيو المدرسي جزءا ال يتجزأ من العممية اإلرشادية ال يمكن فصمو عنيا فيو أحد 
خدماتيا الميمة التي ال يمكن ألي نظام تربوي قائم عمى الحرية في االختيار وتحقيق رغبات التالميذ، 

فالتمميذ ىو محور االىتمام ويجب أن النظر إليو من جميع النواحي ومساعدتو عمى تحقيق ذاتو في مجال 
الدراسة والعمل بما يتفق مع استعداداتو وقدراتو وميولو وبيئتو وظروفو االجتماعية واالقتصادية، ولذلك 

 : تضمنت ىذه الدراسة ما يمي
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تمثل في مدخل الدراسة والذي قامت الطالبة من خاللو بتحديد دواعي اختيار الموضوع، : الفصل األول
أىميتو وأىداف الدراسة ، كما قامت بتحديد اإلشكالية و فرضيات الدراسة وبعدىا تقديم التعاريف اإلجرائية 

 .لممفاىيم األساسية وأىميا االتجاىات النفسية، مستشار التوجيو وتمميذ السنة األولى 

كان بعنوان االتجاىات النفسية حيث تناولت تعريف االتجاىات النفسية خصائصيا، : الفصل الثاني
 .أنواعيا مراحل تكوينيا، النظريات التي تناولتيا والعوامل المؤثرة فييا وشروطيا باإلضافة إلى قياسيا

 وكان بعنوان العممية اإلرشادية والذي تضمن تعريف اإلرشاد، تعريف العممية العممية :الفصل الثالث
اإلرشادية ، خصائصيا ومياراتيا والمناىج المتبعة باإلضافة إلى مصادرىا والمراحل التي تمر بيا ، كما 

 .ذكرت أىداف العممية اإلرشادية وأخيرا الصعوبات التي تواجييا العممية االرشادية 

ويشمل اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية والمتمثمة في الدراسة االستطالعية وأىدافيا، : الفصل الرابع
حدودىا الزمانية والمكانية والبشرية، كما تم تقديم مواصفات العينة الدراسة االستطالعية، كما أن اليدف 

األساسي لمدراسة االستطالعية ىو تحديد أدوات القياس لذالك تم وصف وسيمة القياس التي استعممت في 
، حيث تم التأكد من الخصائص (مقياس االتجاىات النفسية لمعممية اإلرشادية )جمع المعمومات

 .السيكومترية

وفي ىذا اإلطار تم التطرق إلى الدراسة األساسية بعدما تم التحدث عن منيج الدراسة، والحدود الزمانية 
والمكانية باإلضافة لمجتمع الدراسة وخصائص العينة، وتم التذكير بأدوات القياس وخصائصيا 

 .السيكومترية  وأخيرا األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة 

 وفيو تم عرض نتائج الدراسة ومناقشة فرضيات الدراسة وذلك بتقديم التبريرات المناسبة، :الفصل الخامس
 .ومن ثم استخالص استنتاج عام

وفي الختام اقترحت الطالبة مجموعة من االقتراحات، ثم يمييا قائمة المراجع والمصادر التي 
 .اعتمدت عمييا الطالبة والمالحق

 

 



 :إشكالية الدراسة 
 

                                                                         5 
 

 :إشكالية الدراسة

إن عممية التوجيو المدرسي ىي عممية مساندة لعممية التعميم والتعمم، حيث أنيا تعطي لمعممية 

التعميمية دفعا لألمام لتجعميا أكثر فعالية، بحيث يتم التعرف عمى العوامل المساعدة عمى التحصيل 

الدراسي الجيد لدى التالميذ، حيث أكدت نظرية لمجال في ىذا الميدان عمى أن إدراك موضوع ما يحدده 

المجال اإلدراكي الكمي الذي يوجد فيو و إن الكل ليس ممنوع األجزاء و أن الجزء يتحدد بطبيعة الكل و 

أن األجزاء تتكامل في حدوث كمية، فالتوجيو المدرسي لو عالقة بالتحصيل الدراسي لمتالميذ، فيو يؤدي 

بيم إلى معرفة ما إذا كان التالميذ قد وصموا أو لم يصموا إلى المستوى الذي حددتو المنظومة التربوية 

والحكم عمى ميارات كل تمميذ وخبراتو ومعرفة قدرة كل تمميذ أو عجزه عمى مواصمة التعميم كما يتنبأ 

 .بمقدار نجاح التمميذ أو فشمو في مستقبمو الدراسي أو الميني

بالرغم من أن التوجيو المدرسي عنصر مساند في تحقيق األىداف التي تقدم لمطالب عمى أسس 

عممية وفق خطط مدروسة وذلك لمفوائد العديدة التي يمكن تحقيقيا إال أنيا تعد مشكمة من أعقد المشكالت 

التي تواجو القائمين عمى شئون منظومة التربية والتكوين في الجزائر ألنيا ذات أبعاد مختمفة سياسية 

مكاناتو وأمالو المستقبمية، ومما   واجتماعية واقتصادية وغيرىا، والتوجيو الذي ال يراعي حاجات التمميذ وا 

. سبق أدى ىذا إلى تكوين اتجاىات سمبية نحو العممية اإلرشادية لدى التالميذ 

ذا تحدثنا عن واقع التوجيو واإلرشاد في الجزائر نالحظ أن المخطط الوطني لمتنمية قد حدد ب  من %50وا 

التالميذ المذين أنو من التالميذ الذين أنيوا مرحمة التعميم األساسي لقبوليم في السنة األولى من التعميم 

الثانوي، عمما أن ىذه النسبة تطبق بكيفية واحدة بسائر المؤسسات التي تمثل القطاع الجغرافي الممحق 

بكل ثانوية، ولذلك يجب عمى التالميذ المقبولين من السنة الرابعة متوسط يختار متابعة دراستيم في شعبة 

من شعب التعميم التقني أو الرياضيات أو العموم واألداب، وىنا يجد التمميذ نفسو أمام مشكمة اختيار نوع 
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الدراسة من ثم فقد يتم اختياره لشعبة معينة قد ال تكون لو رغبة فييا ، وىنا تظير مسئولية التوجيو 

المدرسي نحو االتجاىات التي ينبغي أن تكون متماشية مع قدرات الطمبة وميوالتيم، وىذا ما يدعو إلى 

 .تنمية اتجاىات ايجابية لدى التالميذ نحو العممية اإلرشادية

وفي ىذا الصدد جاءت العديد من الدراسات السابقة لالتجاىات من بينيا دراسة اتكنسون 

Atkinsion ( 1984 .)

         حيث قام بإجراء دراسة حول اتجاىات الطمبة في الفيتناميين واألمريكيين نحو اإلرشاد التربوي 

وخدمات االستشارة النفسية، ىدفت إلى المقارنة بين اتجاىاتيم نحو اإلرشاد التربوي والكشف عن مصادر 

االستشارة المفضمة لدييم عند تعرضيم لصعوبات، حيث توصمت الدراسة إلى أن الطمبة الفيتناميين 

. يحممون مشاعر إيجابية أقل من األمريكيين نحو عممية اإلرشاد واالستشارة النفسية

وبيذا فإن عمميات اإلرشاد والتوجيو في جميع المراحل التعميمية خاصة مرحمة الثانوية، ألن يُّحدد 

فيو مسار التمميذ الدراسي والتي تعتبر أول خطوة نحو مستقبمو تتماشى مع رغباتو الشخصية وقدراتو 

.  العممية

:        واعتبارا من ىذا المنطمق فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عمى اإلشكالية التالية

. مـــــــا طبيعة االتجاىات النفسية  السائدة نحو العممية اإلرشادية لدى تالميذ السنة األولى ثانوي- 

:  ومنو تفرعت التساؤالت التالية

 :1فرضية جزئية رقم 

 ىـل توجد فروق في االتجاىات النفسية تعزى لمتغير الجنس لدى تالميذ السنة أولى ثانوي؟ 

 : 2 جزئية رقم فرضية



 :إشكالية الدراسة 
 

                                                                         7 
 

 ىل توجد فروق في االتجاىات النفسية لمتغير التخصص لدى تالميذ السنة أولى ثانوي؟ 

توجد اتجاىات نفسية إيجابية نحو العممية االرشادية لدى تالميذ السنة أولى ثانوي   : فرضية العامة

:  الفرضيات الفرعية

. التوجد فروف في االتجاىات النفسية تعزى لمتغير الجنس لدى تالميذ السنة أولى ثانوي : 1ف

 .ال توجد فروق في االتجاىات النفسية تعزى لمتغير التخصص لدى تالميذ سنة أولى ثانوي :2ف

: أهداف الدراسة 

  معرفة االتجاىات السائدة لدى تالميذ اتجاه العممية االرشادية في مرحمة التعميم الثانوي بالتحديد
 سنة األولى ثانوي

  معرفة الفروق في االتجاىات السائدة نحو العممية االرشادية لدى تالميذ حسب الجنس 

 معرفة الفروق في االتجاىات السائدة نحو العممية االرشادية لدى تالميذ حسب التخصص 

 : أهمية الدراسة

     تتمثل أىمية الدراسة أساسا في كون أن الوقوف عمى مشكمة يعاني منيا التالميذ أال وىي صعوبة 
يجاد  التأقمم مع الشعب الموجيين إلييا وتشكيميا عائقا كبيرا بالنسبة ليم مستقبال ومحاولة معالجتيا وا 
الحمول المناسبة لو ىو أسمى ىدف نقوم بو،كما أن ىذه لمسألة أثرت العديد من الجدل في صفوف 

 .التالميذ، ولعل أىم نقطة ىي توعية األولياء لضرورة عدم الضغط عمى أبنائيم أثناء اختيار تخصصاتيم

 :أسباب اختيار الموضوع

 :وقع اختيارنا ليذا الموضوع ارتكازا عمى الدوافع التالية 

  موضوعنا الحالي ىو واقع معاش بين أوساط التالميذ 
  توعية التالميذ إلى ضرورة تحقيق توافق بين ميوالتيم الشخصية ومكتسباتيم القبمية فال يكون إال

 بتبني العممية اإلرشادية 
   تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات التي تشارك في تنمية البحوث التربوية و إغنائيا 
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 التعريفات اإلجرائية 

وجية نظر يحمميا الطالب نحو تخصصو الدراسي وتكون إما سمبا أو إيجابا وتعرف : التجاهات النفسيةا
 .إجرائيا الدرجة التي يتحصل عمييا التمميذ عمى المقياس المطبق في الدراسة الحالية

ىو عضو من أعضاء الفريق التربوي، كما أنو يعمل في مؤسسات التعميم : تعريف مستشار التوجيه
رشاد التالميذ نحو تخصصاتيم   .الثانوي العام وىو يقوم بتوجيو وا 

ىو كل تمميذ جاز مرحمة التعميم المتوسط والتحق بالتعميم الثانوي وسنو يتراوح ما التمميذ سنة أولى ثانوي 
 .ويدرس شعبة معينة  سنة19 إلى 14بين 
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: تمهيد

يشكل اتجاه التمميذ نحو التخصص المراد دراستو خطوة ىامة في مساره الدراسي الذي يبني 

عمى أساسو مسارا مينيا، بحيث ينتقل من مرحمة دراسية إلى مرحمة عممية، غير أنت ىذا االتجاه 

يتوجب أن يختار بعناية بالنظر لتأثيره عمى مستقبل التمميذ وانعكاسو سمبا عميو في حالة الوقع في سوء 

. اختيار الُشعب

 : تعريف االتجاهات

        إن مفيوم االتجاىات كان وسيظل من أىم المفاىيم في عمم النفس االجتماعي

 وأكثرىا ثراء، بل إنيا تعد المحور األساسي لعمم النفس االجتماعي، فاألفراد يحممون بداخميم عددا 

كبيرا جدا من االتجاىات نحو العديد من األشياء ونحو غيرىم من األفراد وكذلك نحو أنفسيم أيضا، 

ونحن في جميع جوانب حياتنا االجتماعية دائما نسعى لمكشف عن اتجاىات اآلخرين و إخبارىم عن 

. أفكارنا ومحاولة تغيير أرائيم بما يتفق مع االتجاه الذي نسمكو

اختمف عمماء النفس االجتماعي في إعطاء تعريف دقيق لالتجاىات بوصفيا متغيرا كامنا يتوسط و

وىي تتداخل مع بعض العمميات النفسية  (السموك)واالستجابة الظاىرة  (موضوع االستجابة  )المثير

 )Allport )1935األخرى مثل االستعدادات النفسية والميول والدوافع والقيم وغيرىا  فيعرف ألبورت 

حالة من االستعداد أو التأىب العصبي :"االتجاه بأنو

 والنفسي، تنتظم من خالل خبرة الشخص، وتكون ذات تأثير توجييي أو دينامي في استجابة الفرد 

(. 01:2012كامل محمد،) .لجميع الموضوعات والمواقف التي تستشير ىذه االستجابة
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وتؤدي االتجاىات دورا محوريا في حياة اإلنسان فال يمكن أن يكون ىناك إنسان بغير اتجاىات معينة 

يؤمن بيا و يتحمس ليا ويدافع عنيا، وتتحول نتيجة استقرارىا وثباتيا في داخمة إلى مكون من 

(. 243:الصمادي، حميدات، دسن). مكونات شخصيتو

 إلى أن االتجاىات االيجابية لمفرد  The Winner’s Attitude       وقد ذىب جيف جي في كتابو 

تقرر مدى نجاحو في حياتو عمى المستويين الميني و الشخصي ، فإذا كانت لدينا اتجاىات ايجابية 

نحو عممنا ، فإن ىذا سيدفعنا لمحاولة تخطي و التغمب عمى كل المعوقات واالحباطات التي قد 

تواجينا تعوق نجاحنا في ىذا العمل ، أما إذا كانت اتجاىاتنا سمبية نحو ىذا العمل فإننا نعطي فرصة 

ألنفسنا لتبني اكبر قدر من اإلحباطات التي من شأنيا أن تجعمنا نفشل في أداء ىذا العمل، بل لقد 

أنك إذا أمنت بقوة في أن شيئا ما سوف يتغير فإنو بالفعل : " تبنى البعض أمثال ميشيل نيمي مقولة 

. سيحدث ربما ليس غدا أو بعد غد ولكنو حتما سيحدث ىذا نحو تحقيق ما ييدف إليو

         كما يؤكد عمماء النفس عمى أىمية االتجاىات كدوافع لمسموك إذ تعتبر نواتج عممية التنشئة 

إن كل ما يقع في المحيط البيئي لمفرد يمكن أن يكون موضوع اتجاه من : االجتماعية، ويمكننا القول 

(. 42: كامل، المرجع السابق ).اتجاىاتو

 تعريفات االتجاه حيث ال يوجد تعريف واحد محدد يعترف بو جميع المشتغمين في  تعددت         وقد

الميدان، إال أن التعريف الذي ذاع أكثر من غيره والذي يزال يحوز القبول لدى غالبية المختصين وىو 

االتجاه حالة من االستعداد أو التأىب العصبي والنفسي، تنتظم من خالل " »تعريف جوردن ألبرت 

خبرة الشخص، وتكون ذات تأثير توجييي أو دينامي عمى استجابة الفرد لجميع الموضوعات  المواقف 

. التي تستشير ىذه االستجابة
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      كما يعرف االتجاه عمى أنو استعداد وتييؤ عقمي وعصبي، خفي، متعمم، منظم حول الخبرة 

. لالستجابة بانتظام بطريقة محببة أو غير محببة فيما يتعمق بموضوع االتجاه

(.  31: 2014برزوق، )

        وتمثل اتجاىات الطالب نحو اإلرشاد دورا محوريا في موقفو نحو مكونات العممية اإلرشادية 

 ، فيي التي تحدد إقبالو عمييا أو إحجامو عنيا (المرشد والمسترشد والعممية اإلرشادية )داخل المدرسة 

واتجاىات الطمبة نحو اإلرشاد في ىذه الدراسة سيتم قياسيا من خالل اإلجابة عن فقرات المقياس الذي 

طور ألغراض ىذه الدراسة، لذا فاتجاىات الطالب نحو اإلرشاد تعكسيا درجة المفحوص عمى ىذا 

المقياس من خالل الدرجة الكمية التي يتحصل عمييا الطالب بعد إجابتو عن جميع فقرات المقياس، 

وكمما ارتفعت درجة المستجيب عمى المقياس فإن ذلك يعني أن اتجاىاتو نحو اإلرشاد عامة تزداد 

 الصمدي). اإليجابية، وكمما انخفضت درجتو عمى المقياس مال إلى امتالك اتجاه سمبي نحو اإلرشاد

(. 277:1994،و صفوان

      ويشكل الطمبة جزءا ميما من القاعدة األساسية التي يرتكز عمييا بناء المجتمع و تطوره فالشباب 

طاقة المجتمع لذا ينبغي العناية و استثمار طاقتيم في نواحي إيجابية بدال من إىدارىا في سبل شتى 

غير ذي فائدة و لما كان االتجاه يمثل سمة نفسية مركبة تنطوي عمى عناصر معرفية و عاطفية  

ونزوعية نحو موضوع معين و تظير في اآلراء والمطامح والتفضيل والتوقع والتقبل والرفض واإلقدام و 

اإلحجام وما إلى ذلك فإن ىذا االتساع في مضمون االتجاه جعمو يشتمل عمى معظم المضامين 

(. 32: برزوق، المرجع السابق ). النفسية لالتجاه نحو المواد الدراسية التي يدرسيا الطمبة
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:  أنواع االتجاهات -1

        يمكن تصنيف االتجاىات وتحديد أنواعيا في ضوء محكَّات مختمفة، ومن بين التصنيفات 

 :الشائعة في ىذا المجال التصنيف التالي

حيث يشترك في اتجاه واحد عدد كبير من األفراد كاالتجاه نحو األلعاب : اتجاه اجتماعي_ 1

. الرياضية

كاتجاه أحدنا نحو شخص آخر ,  يكون االتجاه فرديًا عندما يكون خاصًا بفرد معين:اتجاه فردي_ 2

 .واإلعجاب بو 

كالبيت والسيارة , وامتالك المزيد منيا, ويتمثل في الحرص عمى األشياء المادية: اتجاه مادي_ 3   

 .واألراضي واألموال وسواىا

. كاالتجاه نحو الصدق واإلخالص والعمم والفن والقيم اإلنسانية عموماً : اتجاه معنوي_ 4

كأن يكون لدى , يتجمى ىذا النوع من االتجاىات في األفعال واإلجراءات السموكية: اتجاه عممي_ 5

ويسمك في الواقع سموكًا يتسم باحترام النظام والتعمق , أحدنا اتجاه ايجابي نحو النظام عمى صعيد القول

 .بو

ىو التعبير عن االتجاه في شكل أحكام واستنتاجات عقمية كأن يتخذ الفرد موقفًا من : اتجاه لفظي_  6

. قضية ىامة كالتفرقة العنصرية ويدافع عنيا بالحجة والمنطق

يتجمى ىذا النوع من االتجاىات في القبول والتفضيل لموضوع ما : اتجاه ايجابي_ 7

. يتجمى ىذا النوع من االتجاىات في الرفض وعدم القبول لموضوع ما: اتجاه سمبي_ 8

يكون االتجاه قويًا عندما يممي متطمباتو ويسود عمى سواه من االتجاىات األقل قوة : اتجاه قوي_ 9

. ويحول في كثير من األحيان دون ظيور ىذه األخيرة إذا تعارضت معو
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يكون االتجاه ضعيفًا عندما ال ينطوي عمى قوة دفع كبيرة، وال يحدث صراعًا وال : اتجاه ضعيف_ 10

. قمقًا في حال تعارضو مع اتجاه آخر

 يكون االتجاه عمنيًا وكشوفًا عندما يتم التعبير عنو بصورة مباشرة وواضحة :اتجاه عمني ظاهري_ 11

. وصريحة وبدون مواربة

يكون االتجاه ضمنيًا أو سريًا عندما يتم التعبير عنو بصورة غير مباشرة : اتجاه ضمني أو سري_ 12

 ) .وعندما يصعب التعرف عميو بسبب ما يترتب عمى التصريح بو عن عواقب وخيمة

      (.283:2012ناصر،

 خصائص االتجاهات  -2

       جعمت خصائص االتجاىات موضوعًا لكثير من الدراسات، ولكن نتائج ىذه الدراسات لم تكن 

  :واعتمادًا عمى ما تبرزه ىذه الدراسات يمكن ذكر الخصائص التالية. متفقة في كل ما تذكره

االتجاه حادث نفسي ال يخضع لممالحظة مباشرة، شأنو في ذلك شأن الذكاء والشخصية، ولكنو يمكن 

أن يدرس عن طريق ما يؤدي إليو أي عن طريق السموك الذي يظيره والذي يمكن أن يكون موضوع 

ومن ىذه الزاوية كثيرًا ما يقال إن االتجاه افتراضي ويجري التحقق من وجوده ووجيتو . مالحظة مباشرة

  .عن طريق دراسة أنماط السموك المنبئة عنو

        واالتجاه تييؤ، إنو يبدو عمى شكل استعداد أو نزوع لمقيام بفعل ينطوي عمى عالقة بين 

الشخص وموضوع االتجاه، ومن ىذه الزاوية يكون اختالفو عن السمات التي يذكر وجودىا في 

االتجاه محوري، أي إنو مستقطب، ولو " :الشخصية والتي تكون الصقة بيا وتميزىا من حيث ىي 

ومن ىذه الزاوية يقال عن االتجاه إنو . أو رفض  "مع أو ضد، تفضيل أو ال تفضيل، تحبيذ: محوران

ن فيو تقويمًا أي منح قيمة من الشخص لموضوع االتجاه . ينطوي عمى نوع من التحيز الشخصي، وا 

ومن ىذه الزاوية ينظر إلى االتجاىات عمى . عالية وقد تكون دون ذلك (أي التفضيل)وقد تكون القيمة 
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 ".ضد»أم كانت « مع»أنيا يمكن أن تمف من حيث شدتيا أكانت 

       االتجاىات متعمَّمة، أي إنيا ال تكون لدى الشخص لعامل وراثي بل ىي مكتسبة وتأتي من 

ومن الخبرات الناجمة عن ىذا التفاعل،  (بكل ما فيو)مع محيطو  (بكل ما عنده)تفاعل الشخص 

ومن ىذه الزاوية يكون . ويدخل في ىذه الخبرات المشاعر االنفعالية التي ترافقيا وتكون جزءًا منيا

ن  النظر إلى تكّون االتجاىات لدى الشخص مع نموه والنظر إلى التفاوت بين األفراد في اتجاىاتيم، وا 

  .كان موضوع االتجاه واحداً 

      االتجاه متخصص، أي إن لكل اتجاه موضوعو الخاص بو، ومثال ذلك االتجاه لدى األشخاص 

. نحو عمل المرأة في القوات المسمحة أو االتجاه نحو النظام الرأسمالي أو نحو الحرية

        فإذا قيل ولكن اتجاه الشخص اإليجابي مثاًل نحو عمل المرأة في القوات المسمحة يظير في 

أنماط السموك المتصمة بيذا الموضوع والصادرة عن ذلك الشخص، وفييا أقوالو وأفعالو، قيل، في شرح 

ذلك، إن تمك األنماط من السموك مترابطة ومتجية نحو موضوع واحد في األصل ولذلك يقال إن 

االتجاه يعبر عن نظام تأتمف فيو أنماط من السموك وتقدم مجتمعة داللة عمى وجية التفضيل في 

االتجاه متغير أو متحول، أي إنو ينطوي عمى درجات، وقد ييتم قياس االتجاه بثالث درجات من 

الشدة وقد يتناول عددًا من الدرجات يفوق ذلك، وفي كل الحاالت تشمل الدرجات في دراسة االتجاىات 

  .درجات في شدة التفضيل اإليجابي ودرجات في عدم التفضيل أي التفضيل السمبي

      االتجاه عقمي عاطفي، أي إنو ينطوي عمى تفاعل بين جانب عقمي لدى األشخاص وجانب 

عاطفي أو انفعالي، ولكن الغمبة في االتجاىات لمجانب العقمي، ومع ذلك يجب االنتباه إلى تفاوت 

األشخاص في قوة الجانب العقمي وقوة الجانب العاطفي واالتجاه ثابت نسبيًا، ويبدو ىذا الثبات في 

استمرارية االتجاه لدى الشخص لسنوات من حياتو بعد تكّون االتجاه، ويظير ىذا الثبات واضحًا في 

  .أعمال ذلك الشخص المتصمة بموضوع االتجاه وفي إدراكو لمعالم حولو
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واستمرار يتو حتى  (أي تكون االتجاه)       االتجاه ثالثي األبعاد، ففيو بعد الماضي من حيث تكونو 

الحاضر والعوامل فيو، وفيو بعد المستقبل، ويبدو ذلك واضحًا في استمراره مستقباًل وفي إجراءات 

اعتماد االتجاىات لمتنبؤ بما يمكن أن يفعمو صاحبيا إذا واجيتو ظروف تتصل بموضوع تمك 

االتجاىات، وفيو بعد الحاضر ويبدو في ظيور االتجاه حاضرًا، عن طريق أنماط السموك المعبرة عنو، 

 .حين وجود استثارة معينة ترتبط بموضوعو أو حين تدعو حاجة حاضرة إلى ذلك

تشير معظم كتب النفس االجتماعي إلى العديد من الخصائص التي تميز االتجاه و يمكن تمخيص  و

:  أىم ىذه الخصائص فيما يمي

 االتجاىات المكتسبة و المتعممة من البيئة و ليست وراثية يرتبط اكتساب االتجاىات بمثيرات 

  ومواقف اجتماعية يشترك فييا عدد من األفراد أو الجماعات

  تعكس االتجاىات عمى العالقة بين الفرد و موضع من موضوعات البيئة يغمب عمى االتجاه

 .الذاتية الفردية أكثر من الموضوعية من حيث محتواىا

  االتجاىات تتفاوت في وضوحيا فمنيا ما ىو واضح المعالم ومنيا ما ىو غامض و منيا ما

 ىو معمن ومنيا ما ىو سري

  يقع االتجاه دائما بين طرفين متقابمين أحدىما موجب واألخر سالب أو التأييد المطمق

والمعارضة المطمقة وقد يكون محايدا أحيانا في بعض المواقف لغياب المكون المعرفي حول 

 .موضوع االتجاه 

  االتجاه قد يكون قويا لفترات ويقاوم التعديل والتغير وقد يكون ضعيفا حيث يمكن تعديمو أو

 (.09:2015بوعمود ، ). تغييره بسيولة
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 : مراحل تكوين االتجاهات -3

         يتكون االتجاه عند الفرد ويتطور من خالل التفاعل المتبادل بين ىذا الفرد و بيئتو و كل ما 

فييا من خصائص ومقومات، وتكوين االتجاه بغض النظر عن كونو سالبا أو موجبا إنما ىو دليل 

:  عمى نشاط الفرد وتفاعمو مع بيئتو، ويمر تكوين االتجاه بثالث مراحل وىي

:   المرحمة اإلدراكية المعرفية4-1

       فيذه المرحمة تنطوي عمى اتصال الفرد اتصاال مباشرا ببعض عناصر البيئة الطبيعية و البيئة 

االجتماعية، و ىكذا قد يتبمور االتجاه في نشأتو حول أشياء مادية كالدار اليادئة، والمقعد المريح 

وحول نوع خاص من األفراد كاإلخوة واألصدقاء، وحول نوع محدود من الجماعات ، كاألسرة وجماعة 

. النادي والجماعة الداخمية ، وحول بعض القيم االجتماعية كالبطولة والشرف

ففي ىذه المرحمة يدرك الفرد المثيرات التي تحيط بو و يتعرف عمييا، ومن ثم تتكون لديو 

الخبرات و المعمومات التي تصبح إطارا معرفيا ليذه المثيرات والعناصر 

(. 54:2012بعوش،  )

 :  المرحمة التقييمية4-2-1

       وىي مرحمة يقوم فييا الفرد بتقييم حصيمة تفاعمو مع ىذه المثيرات والعناصر، ويستند في عممية 

التقييم ىذه إلى ذلك اإلطار اإلدراكي المعرفي بما فيو من متغيرات موضوعية مثل خصائص األشياء 

ومقوماتيا، ومن متغيرات ذاتية تتعمق بالجانب االجتماعي من اإلدراك مثل صورة الذات وأبعاد التطابق 

والتشابو والتمييز وىي جميعيا تعتمد عمى ذاتية الفرد وأحاسيسو ومشاعره، إذ تتميز المرحمة الثانية 
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بنمو الميل نحو شيء ما فأي طعام قد يرضي الجائع ، لكن الفرد يميل إلى بعض أنواع خاصة من 

. الطعام ، وقد يميل أيضا إلى تناول طعامو في مطعم خاص

  :المرحمة التقريرية4 -3 -4

صدار الحكم بالنسبة لعالقة الفرد مع عنصر من عناصر البيئة، فإذا كان ذلك    وىي مرحمة التقرير وا 

. الحكم موجبا تكون االتجاه الموجب لدى الفرد، والعكس صحيح

    ذلك الميل عمى اختالف أنواعو ودرجاتو يستقر ويثبت عمى شيء ما، عندما يتطور إلى 

(. 56: بوعمود، المرجع السابق ). اتجاه

ىناك مجموعة من النظريات حاولت أن تفسر كيفية تكوين :نظريات االتجاهات -4

 :االتجاىات النفسية واالجتماعية، وتتمثل أبرز ىذه األطر المرجعية المفسرة ليا في

 : نظرية التحميل النفسي 1.1.5

تؤكد ىذه النظرية عمى أن التجاىات الفرد دورا حيويا في تكوين األنا ، وىذه األخير تمر           

بمراحل متغيرة منذ الطفولة وتمتد لمرحمة البموغ ، وتتأثر في ذلك بمحصمة االتجاىات التي يكونيا 

الفرد نتيجة لخفض تواتراتو أو عدم خفضيا ، وأن االتجاه نحو األشياء والموضوعات يتحدد انطالقا 

من دور ىذه األشياء في خفض التوتر الناشئ عن  الصراع الداخمي ، بين متطمبات اليو الغريزية بين 

فاالتجاه االيجابي يتكوم نحو المواضيع التي  (األنا األعمى  )األعراف والمعايير، والقيم االجتماعية 

. أعاقت أو منعت خفض التوتر
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إذن فالموقف الفرويدي يرى أن االتجاىات السمبية ضد األفراد من الجماعات األخرى، تعد         

شكال من النرجسية لمجماعة المرجعية، فيحاول الفرد قمع مشاعر الكراىية ضد جماعتو ويبمور االنتماء 

. ليا ، فيما سماه بالروابط اليبيدية مع جماعتو، مما يجعمو يكون اتجاىا سمبيا نحو جماعات أخرى

(. 57: بوعمود، المرجع السابق )

يؤخذ عمى نظرية التحميل النفسي تركيزىا التحميل النفسي تركيزىا المبالغ واىتماميا الشديد         

بخبرات الطفولة والحياة الالشعورية، ودورىا في تكوين االتجاىات و كذا تعديميا، وىذا ما يترجم 

. صعوبة تغيير االتجاىات

 :النظرية السموكية 2.1.5

تفسر ىذه األخيرة تكوين االتجاىات من خالل المبادئ المستمدة من نظريات التعمم ، سواء           

نظريات االرتباط الشرطي، أو نظريات التعزيز، فاالتجاىات ىي عادات متعممة من البيئة وفق قوانين 

شباع الحاجات، وقد أستخمص روزونو من تجارب إشراطية، أن االتجاه يمكن تكوينو تعديمو  االرتباط وا 

. باستخدام التعزيز المفظي

ولقد ركزت النظرية السموكية في تعمم االتجاىات عمى المثير واالستجابة ، وبذلك أىممت إحدى أىم 

المكونات األساسية في االتجاه، وىو الجانب المعرفي، ألن الخبرات السابقة والمعارف، قد تساعدنا في 

. تكوين بعض االتجاىات، وال يقتصر عمى التعزيز أو العقاب  أو االقتران بمثيرات مذكورة

 : وجهة النظر المعرفية  3.1.5

تذىب نظرية االتساق المعرفي لروزنبرج و إبسمون ، عمى أن االتجاه حالة وجدانية مع          

موضوع أو ضده أو فئة من الموضوعات ذات بنية نفسية منطقية ، وأنو حدث تغيير منطقية وأنو إذا 
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حدث تغيير في إحدى المكونات أو العناصر فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى التغيير في األخر، وعميو 

فالتغيير في المكون الوجداني سيؤدي إلى التغيير في المكون المعرفي، والعكس صحيح، فيذا االتساق 

. الموجود بين ىذين المكونين ىو أساس ثبات االتجاه وأي خمل سيؤدي إلى تغييره بسيولة

إذن االتجاه حسب ىذه النظرية، عبارة عن معمومات مخزنة سابقا، ضمن بناء معرفي         

معينوىذا النظام يتميز بالمرونة، فإذا اكتسب الفرد معمومات جديدة، وحدث عدم االتساق أعاد تنظيميا 

 .مما يجعمو ذلك يعدل أو يغير اتجاىو أو يكون اتجاىا جديدا

 :  نظرية التعمم االجتماعي 4.1.5

         يعتبر ألبرت باندورا أول من وضع نظرية التعمم االجتماعي ، ويشير فييا إلى أن كثيرا من 

أنواع السموك مرضية كانت أم عادية قد تكونت بفعل التعمم من اآلخرين عن طريق المالحظة 

المحاكاة أو النمذجة، وأن ليذه العمميات دورا ميما في تطوير عدد كبير من أنماط السموك االجتماعي 

. بما في ذلك العدوانية و المخاوف المرضية

         و قد فسر باندورا عممية تكوين االتجاىات ، وفقا لعممية التعمم بالمالحظة ، فعند مالحظة 

شخص يثاب عمى سموكو ، فمن المحتمل جدا أن نكرر سموكو، أما إذا عوقب عمى سموكو، فإن 

االحتمال األكبر أن ال نقوم بتكراره أو تقميده ، كما يركز باندورا عمى دور األسرة و جماعة األقران 

ووسائل اإلعالم في تكوين االتجاىات، من خالل ما تقدمو من مواقف اجتماعية، ويعتبر تعميم 

االتجاىات عن طريق القدوة، والماحاكاة والتقميد، من أىم االستراتيجيات المستخدمة في تكوين وتعديل 

. وتغيير االتجاىات

(. 54:2013صديق،  )
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  :العوامل المؤثرة في االتجاهات -5

:  كثيرة ىي العوامل التي تؤثر في تكوين االتجاىات ونموىا، ولكن أىميا 

 تعد األسرة من أىم العوامل المؤثرة في تكوين االتجاىات و تشكيميا و تعزيزىا لدى :األسرة 1.6

أبنائيا، فاألسرة ىي الخمية األولى في المجتمع التي تتمقى الطفل و تسيم في بناء مجموعة من 

المرجع  ).االتجاىات ونموىا، وذلك عن طريق التربية والتنشئة االجتماعية بأسموبييا الثواب والعقاب

 (.46:نفسو

        ويعد الوالدان مصدرا ميما يتشرب من خالليما الطفل اتجاىات حياتية قيمية من خالل األسئمة 

التي يطرحيا عمى أبويو، مما يجعل االتجاىات في مرحمة الطفولة ذات تأثير بالغ في حياة األفراد 

. ذات استمرارية في حياتيم ومعتقداتيم واتجاىاتيم وسموكيم، وىناك صعوبة في تغييرىا

إن االتجاىات الوالدية ىي نتاج لممؤشرات : "    وقد أشار مورفي ونيكوموب إلى دور األسرة قائمين

الثقافية في المجتمع ، فاآلباء ىم المصدر المباشر لممعتقدات واالتجاىات وأنماط السموك االجتماعي 

عن طريق ما يغرسونو منيا في النشئ، إنو األساس التربوي لممجتمع، وما تقوم بو المدرسة، ودور 

العبادة، وزمالء المعب وغير ذلك من المؤسسات االجتماعية في ىذا المجال ، إنما ىو لتأكيد دور 

 ".األسرة و بمورتيا

 :المدرسة 2.6

       يمتحق الطفل بالمدرسة ليكمل نموه و تحصيمو المعرفي والسموكي المذين يسيمان في تكوين 

دارة مدرستو، وكذلك من خالل  اتجاىات جديدة، من خالل التفاعل االجتماعي مع أقرانو ومعمميو وا 
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وقد تعرض جابر عبد .المعارف التي ينيل منيا فتزيد في تحصيمو الفكري والعممي والمعرفي شيئا فشئيا

 :الحميد جابر إلى جماعة األقران ودورىا في تكوين االتجاىات قائال

لجماعة األقران في المدرسة الثانوية مؤثرة في تشكيل اتجاىات الطمبة، ألن الطالب في ىذه    " 

 ".المرحمة يتأثر بسموك أصدقائو أكثر مما يتأثر بقيم والديو ومعمميو

إن ميمة المدرسة األساسية ىي دعم االتجاىات االيجابية، ومعالجة ما تعممو الطالب من 

اتجاىات صحيحة سواء في جو األسرة أم من زمالئو أو من مجتمع المدرسة وأيضا ما يكتسبو من 

 (.32: 2010الشمري، )".المجتمع الخارجي

 : المجتمع 3.6

          لكل مجتمع ثقافتو الخاصة بو وعاداتو و فمسفتو التي تؤدي دورا واضحا في تكوين اتجاىات 

أفراده، وذلك عبر مؤسساتو المختمفة المتعددة الميام واألغراض والوسائل  كالمدرسة والنادي ودور 

الخ من المؤسسات التي يكتسب من خالليا ....العبادة والجمعيات االجتماعية والتنظيمات المتنوعة

األفراد اتجاىاتيم المختمفة عبر عممية التنشئة، فضال عن وسائل اإلعالم التي ليا دور ال يستيان بو 

. في تكوين االتجاىات من خالل ما تنشره و تبثو من معمومات وحقائق في موضوعات الحياة المختمفة

مجتمعة متفاعمة في التكون التدريجي  (األسرة والمدرسة والمجتمع )وتعمل الفئات الثالث الرئيسية 

 (.33: الشمري، المرجع السابق ).لالتجاىات لدى الناشئ

 :شروط االتجاهات -6

 : ىناك عوامل يشترط توافرىا في الفرد حتى يتكون لديو االتجاه تتمثل فيما يمي

تتكون االتجاىات عندما تتكامل الخبرات الفردية المتشابية في وحدة كمية، فعمى : تكامل الخبرة _ 1.7
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سبيل المثال عندما يفشل التمميذ في مادة الحساب ال يتكون عنده اتجاه ضد المدرسة وعممية التعميم 

 .حيث تتكامل عنده خبرة الفشل وبالتالي يتكون االتجاه, عمومًا إال إذا فشل في مواد عديدة أخرى

. فممخبرات االنفعالية الحادة أثر قوي في تكوين االتجاىات: حدَّة الخبرة_ 

وتعد من العوامل اليامة , تنتقل الخبرة عن طريق التصور أو التخيل أو التقميد: انتقال الخبرة_ 

 .في تكوين االتجاه، فالمحاكاة والتقميد عامل قوي في تكوين االتجاىات

.  فالطفل يكتسب أغمب اتجاىاتو من أسرتو من خالل عممية التطبيع االجتماعي

 :نمو االتجاهات

: يمكننا أن نذكر بعض النقاط اليامة حول موضوع تعمم االتجاىات ونموىا

. االتجاىات مكتسبة وليست فطرية_ 

إن المصدر األول لالتجاىات ىو الدوافع الفيزيولوجية التي تعبر عن نفسيا في مستيل _ 

وحين ينمو قمياًل تعبر عن نفسيا في الرغبة في النشاط , حياة الطفل في الرغبة لمطعام

الجسمي، وىكذا نرى أن تكون االتجاىات يبدأ جنبًا إلى جنب مع القيم الفيزيولوجية األولى 

ومن ثم تسير العممية في اطراد مستمر حتى . التي يكونيا الطفل إزاء ما يشبع دوافعو األولى

تتكون اتجاىات األطفال إزاء الموضوعات الجديدة المختمفة، نتيجة احتكاكيم ببيئاتيم المحمية 

. األولى

ومن الجدير بالذكر أن االتجاىات نحو األمور المعنوية المجردة، ال تتكون بالمعنى  -7

الصحيح قبل مرحمة المراىقة، ألنيا تتطمب مستوى من النضج العقمي ال يتوافر في 

. مرحمة الطفولة، وأنيا تقبل التعديل بعد تكونيا
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 :تعمُّم االتجاهات -8

المدرسة التقدمية تيتم بتحقيق دور ميم ىو تطوير ثقافة المجتمع ومعتقدات أبنائو    

, واتجاىاتيم وميوليم بحيث تجعل المجتمع أكثر حركية، وتمكن أفراده من المالئمة لتغيراتو

وتقبل الجديد المناسب منيا، ورفد المجتمع بمعتقدات ونموذجات سموكية جديدة مفيدة لصالح 

. اإلنسان

:  ونذكر فيما يمي بعض الوسائل التي يمكن لممدرسة أن تتبعيا في ىذا السبيل

 :الخبرات االنفعالية_ 

تتكون المعتقدات واالتجاىات عن طريق الخبرات التي يعانييا الفرد، والسيما في جانبيا االنفعالي،    

فإذا كانت الخبرة الناتجة عن موقف معين سارة كان االتجاه إيجابيًا، أما إذا كانت الخبرة الناتجة 

 .مزعجة كأن تكون لومًا أو عقابًا، فإن االتجاه الناتج كثيرًا ما يكون اتجاىًا سمبياً 

 :تقديم النماذج المرغوبة_ 2

إن تقديم نماذج من المعتقدات أو من السموك الذي تسعى المدرسة لتكوين اتجاىات أو ميول نحوىا 

ويتم ذلك بالتحدث عنيا وشرحيا ومناقشة خصائصيا وميزاتيا بقصد الترغيب . يساعد عمى اكتسابيا

 .أو ُيكتفى بعرضيا دون ما ترغيب أو دعوة لالقتداء بيا واقتفاء آثارىا. فييا

 :الممارسة_ 3

ميمة المدرسة أن تنظم مواقف تعميمية حول االتجاىات المطموبة بحيث تتيح لممتعممين فرص 

االشتراك في تمك المواقف بالعمل أو القراءة أو المناقشة أو كتابة التقارير أو الزيارات والرحالت وغيرىا 

. من أساليب الممارسة اليادفة
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 :االستفادة من الدوافع_ 4

يمكن االستفادة من الدوافع القائمة عند المتعممين، ومن حاجاتيم المختمفة في إكسابيم      

االتجاىات، وذلك بإثارة الدوافع الفيزيولوجية أو االجتماعية أو الثقافية، وتنظيم إشباعيا عن طريق 

. مجاالت تتضمن المعتقدات أو االتجاىات المطموب اكتسابيا

:  قياس االتجاهات- 8

تعتبر االتجاىات القوة المحركة لمسموك وألىميتيا أعدت مقاييس ليا بيدف فيم سموك األفراد        

 :والتنبؤ بو ومن ثم ضبطو وتنقسم طرق االتجاىات إلى نوعين من المقاييس

 (مقاييس التقدير الذاتي)مقاييس مباشرة  .1

  Bougardusمقياس بوجاردوس – أ 

ويعرف عادة بمقياس المسافة االجتماعية أو مقياس البعد االجتماعي لقد وضع مدى تسامح 

األمريكيين أو تعصبيم أو نفورىم أو بعدىم بالنسبة ألفراد جنس أو شعب من الشعوب وعبارات 

المقياس تندرج من أقصى درجات التقبل أو التقارب االجتماعي في العبارة األولى إلى أقصى درجات 

النفور في العبارة السابعة والعبارات التي بين الطرفين تمثل درجات متوسطة تتراوح بين التقبل 

. االجتماعي والنفور االجتماعي

: وفيما يمي عرض لفقرات ىذا المقياس

 أقبل أن أتزوج من فرد منيم  .1

 أقبل انضمام فرد منيم لمنادي الذي أنتمي إليو ليكون صديقي من بعد ذلك  .2

 أقبمو جار إلي في السكن .3
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 أقبمو من المواطنين في بمدي  .4

 أقبمو واحد من أبناء مينتي في بمدي  .5

 أقبمو زائر لوطي  .6

 أقبل استبعاده من وطني .7

 أمريكيا، وكان المطمب 1725وكانت العينة التي طبق عمييا بوجاردوس ىذا المقياس تتألف من     

. (...السويد، الزنوج، األتراك، الييود)أن يحددوا اتجاىاتيم نحو العديد من أبناء الشعوب األخرى 

 :مقياس ثريسون .2

ويطمق عمى ىذا المقياس أيضا اسم طريقة المسافات المتساوية البعد، وتكون عبارات المقياس متدرجة 

تدرجا منتظما وتكون المسافة بين كل عبارتين متتاليتين محددة ومتساوية، وقد طيق ثرستون ىذه 

" تشنيف"الكنيسة، باالشتراك مع : الطريقة في أول األمر في قياس االتجاه نحو المؤسسات الدينية مثل

حيث قام بجمع عدد كبير من البنود التي تقيس اتجاىا نفسيا محددا وتكتب كل عبارة عمى بطاقة 

. وتكون التعميمات واضحة بالنسبة لمحكام

 قسما أو فئة، 11ولقد كان الباحث يطمب من المحكمين أن يقسموا العبارات المعطاة ليم إلى      

بحيث توضع الموافقة الشديدة أو التقبل التشديد في الفئة األولى وتوضع العبارات التي تدل عمى 

والعبارة التي تدل عمى تقبل أو نفور توضع في  (11الفئة  )الرفض أو النفور الشديد في الفئة األخيرة 

. الفئة السادسة وىي العبارة المحايدة
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:  خالصة الفصل 

 في والسموكية, واالنفعالية المعرفية الحياة عن تكشف وسيمة منيا يجعل مما قيمة         االتجاىات

وم بسموك ق الوقت ، وىذا من خالل المكونات الثالث لالتجاىات ، فالفرد يتعرف ، وينفعل و ينفس

معين اتجاه مؤشر من مؤشرات بيئتو المحيطة بو ، ومن خالل ىذه الدراسة سمطنا الضوء عمى مفيوم 

االتجاىات لدى العديد من الباحثين في ىذا المجال باإلضافة إلى التطرق لخصائص و الشروط 

. الواجب توفرىا في الفرد ، ثم بيننا أنواع االتجاىات ووضحنا العوامل المؤثرة في االتجاىات
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: تمييد 

 عممية تعميمية ىدفيا مساعدة المعنيين عن طريق استعمال وسائل و       تعتبر العممية اإلرشادية،

أساليب تتالءم ة الفرد وتوازن قدراتو ومدى استيعابو بغاية تعميمو ومنحو معرفة إنسانية يستفيد ويفيد بيا 

. غيره

       ومن خالل ىذا الفصل سنحاول التطرق إلى كل ما يحيط بعممة اإلرشاد من تعريف 

وخصائص باإلضافة إلى المناىج التي يجب إتباعيا لالستفادة من العممية اإلرشادية بطريقة صحيحة 

 والوسائل المستخدمة فيو لتحقق غايتيا عمى أكمل وجو، ثم نعرض مصادرىا

 .وميارتيا التي تمتع بيا، وأخير نتناول الصعوبات التي تواجييا أثناء أداء مياميا

 :تعريف اإلرشاد -1

 : اإلرشاد لغة -1.1

. نقيض الغي، ورشد اإلنسان بالفتح يرشد رشدا، وىو نقيض الضالل: الرشد و الرشاد

عميكم بسنتي وسنة الخمفاء الراشدين من بعدي، وأرشده اهلل أي ىداه واسترشده طمب منو : وفي الحديث

الرشد ، ويقال استرشد فالن ألمره إذا اىتدى، وفي الحديث إرشاد الضال أي ىدايتو لمطريق 

 (.12:2013طبشي،(.المستقيم
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  :اإلرشاد اصطالحا- 2.1

:  من خالل تصنيفو إلى فئات gustad     1953      عرفو 

من حيث األشخاص المشاركين في العممية اإلرشادية ، وعادة ما يقوم مينيون ليم ادوار محددة  .1

 .كالمرشد واألخصائي النفسي واالجتماعي

من حيث األىداف تؤكد اإلرشاد عمى تحسين التوافق والتوظيف األمثل والسعادة األكثر لممسترشد  .2

. 

 (.13:طبشي، المرجع السابق ).تعاريف تؤكد عمى أن اإلرشاد ىو عممية تعميمية .3

 بأنو عالقة تفاعمية بين فردين بحيث يحاول أحدىما وىو المرشد 1980كما يعرفيا أدمز       

مساعدة األخر الذي ىو المسترشد كي يفيم نفسو فيما أفضل بالنسبة لمشكالتو في الحاضر 

. والمستقبل

 التوجيو واإلرشاد النفسي بأنو عممية بناءة تيدف إلى مساعدة الفرد لكي 1980وعرف زىران       

يفيم ذاتو ويدرس شخصيتو ويعرف خبراتو ويحدد مشكالتو وينمي إمكاناتو ويحل مشكالتو في ضوء 

معرفتو ورغبتو وتعميمو وتدريبو لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أىدافو وتحقيق الصحة النفسية والتوافق 

. شخصيا وتربويا ومينيا أسريا وزواجيا

 (.14 :طبشي، المرجع السابق )

 



 العممية اإلرشادية:                                                    الثالفصل الثــــــ

 

31 
 

عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدم لمتمميذ : "  بأنو1989وعرفو مصطفى      

أو الطفل كي يفيم نفسو وىو عممية ضرورية لمتالميذ منذ المرحمة االبتدائية وحتى نياية 

. مرحمة التعميم

ومما سبق نرى أن التعريفات السابقة الشاممة عمى عناصر مشتركة يتضمنيا       

تعريف اإلرشاد عمى أنو عممية ذات توجو تعميمي، تجرى في بيئة اجتماعية بسيطة بين 

شخصين يسعى المرشد المؤىل بالمعرفة والميارة والخبرة إلى مساعدة المسترشد باستخدام 

 لحاجاتو ومتفقة مع قدراتو كي يتعمم أكثر بشأن ذاتو ويعرفو مالئمةطرائق و أساليب 

عمى نحو أفضل و تعمم كيف يضع ىذا الفيم موضع التنفيذ فيما يتعمق بأىداف يحددىا 

المرجع السابق، : الطبشي  ) .بشكل واقعي ويدركيا بوضوح أكثر سعادة وأكثر إنتاجية

 (15ص

:  وتتميز العممية اإلرشادية ب

 أن اإلرشاد عممية تتميز بالتفاعل والدينامية بين المرشد والمسترشد يتحمل فييا كل  -1

 .منيما لدوره و مسئوليتو في إنجاز األىداف و إحداث التغيير المنشود

إن أساس نجاح العممية اإلرشادية يعتمد بدرجة كبيرة عمى العالقة اإلرشادية التي  -2

أساسيا التقبل والتقدير وحق المسترشد في التعبير عن أفكاره ومشاعره ومراعاة 

مكاناتو الشخصية والبيئية  .ظروفو و قدراتو وا 
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إن اليدف من العممية اإلرشادية ىو اكتشاف جوانب القوة في شخصية المسترشد وبيئتو واالستفادة  -3

حداث التغيير المطموب  .منيا في إنجاز أىداف العممية اإلرشادية وا 

إن العممية اإلرشادية عممية مينية تتطمب شخصا مؤىال يمتمك المعرفة بالسموك اإلنساني  -4

.  وأساليب التغيير والخبرة والميارة التي تساعده في أداء عممو بصورة صحيحة

 تعريف العممية اإلرشادية -2

تعني العممية اإلرشادية مجموعة من الخطوات أو المراحل المتتابعة التي يسمكيا المرشد لتحقيق         

أىداف اإلرشاد وتسير من خالل خطوات متعددة متداخمة تبدأ من اإلحالة 

 واإلعداد لممقابمة وتجميع المعمومات وتحديد المشكالت واختيار مشكمة محددة ، وبناء خط قاعدي و 

صياغة أىداف اإلرشاد واختيار اإلجراءات اإلرشادية و تطبيقيا ثم تقييم العممية إلرشادية و اإلنياء وأخيرا 

. المتابعة 

سمسمة من الخطوات المتتابعة التي يتبعيا المرشد النفسي بدءا :" يعرفيا السفاسفة عمى أنيا اكم          

نياء العالقة اإلرشادية ، فيي عممية مرنة في طبيعتيا حيث  من اإلحالة واالنتياء بتحقيق األىداف وا 

تيدف إلى مساعدة المسترشد ليساعد نفسو بعد تبصره بيا 

 وفيميا، وتقبميا تحقيقا لمتوافق مع الذات من جية ومع المتطمبات البيئية من جية أخرى  فيي عممية 

 (.23:2013خميسات النحوي، ).فنية تقتضي توفر ميارات وأساليب وتكتيكات
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ومن جممة التعاريف السابقة نستخمص أن العممية اإلرشادية ما ىي إال مجموعة متسمسمة من         

المراحل والخطوات المينية التي يجب عمى فريق اإلرشاد تتبعيا لمتعامل مع حالة المسترشد بيدف 

حداث تغيرات في قدراتو لضمان تكيفو مع العالم الخارجي  .مساعدتو وا 

مساعدة التمميذ عمى اختيار االتجاه الصحيح في :"كما عرف فريد نجار العممية اإلرشادية بأنيا       

دراستو ونمائو وتوجييو نحو الطرق األنسب لو واألسمم لعممو وكذا مساعدتو لمعرفة نفسو جيدا وتقويم 

 .قدراتو بطريقة صحيحة و تقدير الظروف المحيطة بو

عممية توجيو التالميذ الى اختيار الدراسة المالئمة ليم و التغمب :" ويعرفو أحمد زكي بدوي بأنيا        

 ".عمى الصعوبات التي تعترضيم في دراستيم أو حياتيم المدرسية بوجو عام

رشاده عمى نوع الدراسة التي : " أما سعيد عبد العزيز و جودت عطيوي فيعرفيما        مساعدة الطالب وا 

مكاناتو  تالئمو أو نصحو بامتيان كينة بدال من المضي في الدراسة أي مساعدتو عمى فيم استعداداتو وا 

 (.153:فنطازي، د س).من جية ومعرفة متطمبات الدراسة والمين المختمفة من جية أخرى

عممية مساعدة الطالب في رسم الخطط التربوية التي تتالءم : "في حين عرفيا حاد زىران عمى أنيا       

مع قدراتو وميولو وأىدافو وأن يختار نوع الدراسة والمناىج المناسبة والمواد الدراسية التي تساعده في 

اكتشاف اإلمكانات التربوية فيما بعد المستوى التعميمي الحاضر ومساعدتو في النجاح في برنامجو 

المرجع ). التربوي والمساعدة في تشخيص وعالج المشكالت التربوية بما يحقق توافقو التربوي

 (.154:السابق
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 خصائص العممية اإلرشادية  -3

 : تتضمن خصائص العممية اإلرشادية ما يمي 

 سابقة عنو تقبل المرشد لممسترشد و احترامو عمى ما ىو عميو دون التأثر بأفكار 

 ودون المجوء إلى تجريحو أو لومو أو إصدار األحكام عميو، والنظر إلى المسترشد عمى أنو شخص لو 

 .كرامة بغض النظر عن محتوى سموكو وأفكاره 

 شعور المسترشد بأن المرشد يتفيم مشكمتو ومشاعره اتجاه تمك المشكمة. 

  شعور المسترشد بأن لدى المرشد الرغبة المخمصة الصادقة لمساعدتو، فالمرشد يعطي الوقت

 .لحديث المسترشد باىتمام والجيد المطموبين لممساعدة وينصت

  عالقة التفاعل إن العالقة اإلرشادية تحتاج إلى تفاعل المرشد والمسترشد تفاعال ثقافيا وانفعاليا

ومعرفيا ويتم التفاعل عن طريق ميارات االتصال التي ليا الدور الفاعل في نجاح العممية 

اإلرشادية، والتفاعل السميم يقوي العالقة اإلرشادية ويساعد في نجاحيا والتفاعل غير السميم ينيي 

 .العالقة 

  العالقة اإلرشادية عالقة اعتدال وسط بين الحنو الزائد والتعامل الرسمي بدون إفراط وال تفريط

 .يجب أن يكون نموذجا لمعالقة اإلنسانية السميمة

  العالقة اإلرشادية تتوقف عند مدى معين فيي ال تأخذ شكل الصداقة بحيث يزال التكميف بين

 .المرشد والمسترشد، كما أنيا ال تأخذ مفيوم الطابع العاطفي بين شخصين

  العالقة اإلرشادية تتراوح بين الطول والقصر فقد تكون قصيرة كما ىو عميو الحال في العالقة

 .اإلرشادية التي تتعمق باإلرشاد العالجي
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يفضل أن ال يتحدث المرشد عن خصوصياتو وأمور حياتو : خصوصيات المرشد-4

عزت  جودت، ).الخاصة بو وعن شخصيتو وقيمو الخاصة أثناء الجمسات اإلرشادية

 (.42 :المرجع السابق

 : ميارات العممية اإلرشادية 4

حددت ميارات أساسية يشترك فييا جميع المختصين في مين المساعدة اإلنسانية      

:   وتتمخص فيما يمي

بداء التسامح لآلخرين اإلنصاتالقدرة عمى االستماع و – 1  والقدرة عمى فيميم وا 

.  والتعاطف

القدرة عمى استنباط واستخراج المعمومات وجمع الحقائق ذات الصمة وتركيبيا إلعداد  – 2

. التقرير النفسي االجتماعي والقيام بعممية التقدير

. القدرة عمى تكوين عالقة المساعدة والمحافظة عمييا – 3

القدرة عمى تنظيم العمل مع الحاالت وتحمل مسئولياتيا   – 4

خميسات، ).القدرة عمى إيجاد حمول جديدة و مبتكرة تتفق مع حاجات الفرد والجماعة – 5

 (.24المرجع السابق،
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في الجيود العالجية  (أفراد أو جماعات أو أسر )القدرة عمى إشراك المسترشدين  - 6

. المبذولة لحل مشكالتيم واكتساب ثقتيم

القدرة عمى الحديث عن الموضوعات النفسية الحساسة بطريقة داعمة و مشجعة و دون  - 7

. أدنى شعور باإلرباك و الخوف والتيديد

. القدرة عمى إيجاد حمول جديدة ومبتكرة تتفق مع حاجات الفرد والجماعة - 8

. القدرة عمى التوسط والتفاوض بين أطراف متنازعة حيث يدعوا الحاجة لذلك - 9

القدرة عمى إجراء البحوث وتفسير النتائج معرفة الدراسات المتخصصة واالستفادة  - 10

. منيا

. لقدرة عمى تحديد الحاجة إلى إنياء العالقة العالجيةا - 11

. القدرة عمى مالحظة السموك المفظي وغير المفظي وتفسيرىا - 12

. القدرة عمى توفير خدمات عالئقية متبادلة داخل المؤسسة التي يعمل بيا- 13

يصاليا إلى مصادر  - 14 القدرة عمى تفسير الحاجات والمطالب االجتماعية والنفسية وا 

 (.16:طبشي،المرجع السابق ).التمويل، والعامة، والمشرعين

 : مناىج العممية اإلرشادية 5

 :المنيج التنموي- 1.5
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 من خالل ىذا المنيج تقدم خدمات اإلرشاد ألفراد عاديين قصد تحقيق زيادة في      

الكفاءات و تدعيم توافقيم إلى أقصى حد ممكن، حيث تيدف الخدمات اإلنمائية بالدرجة 

األولى إلى تنمية قدرات اإلنسان واستغالل طاقاتو عن طريق معرفة وفيم الذات ونمو مفيوم 

إيجابي لمذات وتحديد أىداف سميمة لمحياة وكذا من خالل رعاية مظاىر النمو الشخصية 

 .جسميا، عقميا، نفسيا كما أن ليذا المنيج أىمية كبيرة في برامج اإلرشاد في المدارس

  :المنيج الوقائي- 2.5

 ضد المشكالت واالضطرابات "التحسيس النفسي " ويطمق عميو أحيانا مصطمح         

واألمراض النفسية حيث ييتم ىذا المنيج باألسوياء قبل اىتمامو بالمرضى ليقييم ضد حدوث 

مشكالت ميما كان نوعيا، كما أنو ييدف بالدرجة األولى لتييئة الظروف المناسبة لتحقيق 

النمو السوي لمفرد وبناء عالقات اجتماعية ايجابية مع اآلخرين وكذا بناء استجابات ناجحة 

 (.24:2014قرفي، ).في مواجية المواقف المختمفة التي تواجو اإلنسان في تعاممو اليومي

 : المنيج العالجي - 3.5

       ىناك بعض المشكالت قد يكون من الصعب التنبؤ بيا فتحدث فعال وىنا يأتي دور 

 الخدمات العالجية التي تيدف إلى التعامل مع االضطرابات السموكية المشكالت االنفعالية 

 .ومشكالت التوافق وغيرىا حتى يتمكن الفرد من العودة إلى حالة التوافق والصحة لنفسية
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      ويتضمن المنيج العالجي مجموعة من الخدمات التي تيدف إلى مساعدة الشخص 

لعالج مشكالتو والعودة إلى حالة التوافق والصحة النفسية، وييتم ىذا المنيج باستخدام 

األساليب والطرق والنظريات العممية المتخصصة في التعامل مع المشكالت من حيث 

 تشخيصيا ودراسة أسبابيا وطرق عالجيا والتي يقوم بيا مختصون في مجال التوجيو 

واإلرشاد، وييدف إلى مساعدة الطالب لمعودة إلى حالة التوافق ويمكن أن يتم ذلك عن طريق 

 (.25،2017عتوتة، ).دراسة الحالة

 :األسموب الفردي - 4.5

 يأخذ ىذا األسموب شكل المقابمة مع فرد واحد أي وجو لوجو لديو مشكالت غالبا ما        

تكون خاصة وتستدعي السرية حيث يسعى إلى تخطي تمك الصعوبات، كما ييدف اإلرشاد 

ثارة الدافعية لدى المسترشد وتفسير المشكالت ووضع الخطط  الفردي إلى تبادل المعمومات وا 

 .المناسبة

 :األسموب الجماعي- 5.5

 يعمل ىذا األسموب عمى تعميم أعضاء الجماعة ميارات االتصال والتواصل وطرق         

حل المشكالت وتعديل سموكاتيم ومساعدتيم عمى التكيف مع اآلخرين ومن خالل استكشاف 

الشخصية والتغذية الراجعة داخل الجماعة يساعد كل عضو عمى اتخاذ القرارات المختمفة في 

حياتو كاختيار المينة أو الدراسة التي يرغب بيا أو االلتحاق بالجامعة أو غيرىا من القرارات 
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العديدة التي عمى الفرد أن يتخذىا سواء في حياتو العامة أو الخاصة، كما ييدف التوجيو 

الجماعي إلى تنمية الحس العام لدى الفرد داخل الجماعة الحترام اآلخرين واحترام مشاعرىم 

 (.26:عتوتة، المرجع السابق).وأفكارىم و يتعاون معيم و يتقبل منيم المشورة

 :مصادر العممية اإلرشادية -  6

 : المقابمة اإلرشادية- 1.6

       المقابمة ىي قمب اإلرشاد النفسي ، حيث تشمل عمى عدد من الفنيات التي تسيم في 

نجاحو ، وقد ميزت مالمحيا األساسية بقوليا أن المقابمة عبارة عن عالقة مواجو دينامية 

وجيا لوجو بين المسترشد الذي يسعى في طمب المساعدة لتنمية استبصاراتو التي تحقق ذاتو  

وبين المرشد النفسي القادر عمى تقديم ىذه المساعدة خالل فترة زمنية معينة وفي مكان 

 .محدد

 

 : المالحظة : 2.6

         المالحظة عبارة عن وسيمة عممية منظمة تستخدم لتثبيت فرض ما أو نفيو حول 

ظاىرة سموكية معينة ، بحث يكون التركيز عمى متضمنات محددة فييا، وتيدف المالحظة 

إلى اختبار األداء السموكي لفرد ما في موقف معين، ومدى عالقتو بسموكياتو األخرى في 

المواقف المتباينة أو سموكيات أشخاص آخرين تربطيم صالت اجتماعية، وذلك خالل فترة 
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زمنية تختمف مدتيا حسب طبيعة الظاىرة السموكية المراد مالحظتيا، ويشترط أن تتم 

 (.27: عتوتة، المرجع السابق ).المالحظة بموضوعية ووضوح وتكامل

 :دراسة الحالة - 3.6

استثمار وتنظيم وتمخيص كل المعمومات المجتمعة عن المستجيب :"        دراسة الحالة ىي

من مصادر المختمفة بما يخدم األىداف من دراسة الحالة، لذلك فإن دراسة الحالة ىي كل 

 المعمومات التي تجمع عن الحالة مشتممة عمى حقائق محددة باستخدام طرق المقابمة 

والمالحظة، وتريخ الحالة، االختبارات والمقاييس والسير الشخصية وتيدف إلى الوصول إلى 

 فيم أفضل لممستجيب وتحديد وتشخيص مشكالتو وطبيعتيا وأسبابيا واتخاذ التوصيات 

 (.05:2015عزوز، )".والتخطيط لمخدمات الالزمة

 

 : االستبيان- 4.6

مجموعة من األسئمة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصول :"       يعرف االستبيان عمى أنو 

عمى معمومات أو أراء المبحوثين حول ظاىرة أو موف معين، ويعتبر االستبيان من أكثر 

األدوات المستخدمة  في جمع البيانات الخاصة بالعموم االجتماعية والتي تتطمب الحصول 

 .عمى معمومات أو معتقدات أو تصورات أو أراء األفراد
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 مراحل العممية اإلرشادية -  7

العممية اإلرشادية بمجموعة من المراحل المختمفة تتضمن كل مرحمة منيا  تمر

مجموعة من العمميات األساسية التي ينبغي عمى المرشد أن يتعامل معيا بطريقة فنية 

مينية سميمة، ويختمف الباحثون في عدد ومسميات ىذه المراحل وذلك باختالف 

. توجياتيم النظرية ومجال ممارساتيم

وسوف نعرض ىذه المراحل بشيء من التفاصيل ونوضح فييا أىم العمميات      

 (.18: طبشي، المرجع السابق ). واألنشطة واألعمال المرتبطة بكل مرحمة

 

 

 

 التأسيس واإلعداد: المرحمة األولى- 7-1

 من مراحل العمل اإلرشادي التي تعتقد أن نجاح العممية اإلرشادية األولىوىي المرحمة       

. يعتمد اإلرشادية بدرجة كبيرة عمى قدرة وميارة المرشد في القيام بعممياتيم بشكل سميم

وتبدأ مرحمة التأسيس واإلعداد باستعداد المرشد نفسيا ومعموماتيا وفيزيقيا لمدخول في       

العممية اإلرشادية ونقصد باالستعداد النفسي خمو المرشد من العوامل النفسية التي قد تشتت 
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انتباىو وتحول بينو وبين تقبل المسترشد، أما االستعداد المعموماتي فيتطمب تزويد المرشد 

ببعض المعمومات األولية عن المسترشد وحالتو والتي قد تفيد في عممية اإلعداد، حيث يؤكد 

Schram et Mandell1986 االستعداد لممشكمة يتطمب من المرشد مراجعة ممفات سابقة :" أن

وغيرىا من الوثائق والسجالت الخاصة بالمسترشد وأخيرا فإن االستعداد الفيزيقي يستمزم 

. إعداد مكان لممقابمة وتييئتو من كل ما يعوق أو يشتت انتباه المرشد والمسترشد

:   وتتضمن مرحمة اإلعداد والتأسيس العمميات التالية 

 .الترحيب بالمسترشد والسماح لو بالجموس  -1

 .دوره وما يمكن أن يقدمو لممسترشد من خدماتوقيام المرشد بالتعريف بنفسو  -2

 .إتاحة الفرصة لممسترشد لمتعريف بنفسو وبيان سبب زيارتو لممرشد -3

 .توضيح أىداف العممية اإلرشادية وأساليبيا بطريقة موجزة ومفيومة -4

 توضيح القواعد المنظمة لمعمل اإلرشادي -5

براز أىمية ىذا الدور في نجاح العمل اإلرشادي  -6  توضيح دور المسترشد وا 

إتاحة الفرصة الكاممة لممسترشد لمسؤال عن الجوانب التي يفيميا سواء مما تقدم ذكره  -7

 (.19:طبشي، المرجع السابق).أم ال

 مرحمة بناء العالقة : المرحمة الثانية- 2.7
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التفاعل الميني أو التعامل الميني الذي ينشأ بين :"تعرف العالقة المينية بأنيا       

األخصائي والفرد لتحقيق أىداف عممية المساعدة ويكون التفاعل فييا استجابة لالتجاىات 

. العقمية والوجدانية عند كل من طرفي العالقة ونحو موقف المساعدة

 األحكام إصدار وعدم والتقدير واالحترام الرعاية : أساسي مبادئ تحددىا اإلرشادية والعالقة

 .والحنان والحب بو واالىتمام المسترشد وكرامة

 : يف المينية العالقة تكوين تسيم التي العوامل أىم وتتمخص

 .مشكمتو وقبول وعيوب حسنات من فيو ما بكل بالقبول المسترشد إشعار بو ويقصد : التقب

 اآلخرين عن لو المميزة وظروفو خصوصيتو لو كشخص المسترشد معاممة:الفردية

 تقرير في حقو يممك كإنسان حريتو لممارسة لممسترشد الفرصة إتاحة  الذاتي التوجيو

 .المصير

 

 

 .معيا المرشد وتعاطف المسترشد لمشاعر الصادقة االستجابة المّتزن الوجداني التعامل

طبشي،  ). ما ذنب مسؤولية تحميمو عدم بمعني:مرغوبة الغير أفعالو عمى اإلدانة عدم

 (.20:المرجع السابق

:  تحديد المشكمة : المرحمة الثالثة - 7.3
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تعد ىذه المرحمة من العمميات األساسية في عممية المساعدة حيث يقوم المرشد بسؤال        

المسترشد عن مشكمتو، وتتطمب عممية تحديد المشكمة وصفا دقيقا وشرحا مفصال لجوانب 

مختمفة في حياة المسترشد كما تتطمب الحصول عمى معمومات دقيقة عمى األوضاع 

 .الصحيحة االقتصادية واالجتماعية والحالة النفسية والعاطفية لممسترشد

وىذا األساس ال بد من قيام المرشد باستخدام المالحظة لمتعرف عمى شخصية           

المسترشد من خالل مظيره و طريقة مشيتو وتغيرات وجيو وحماسو أي ضرورة مراقبة  

ن عممية تحديد المشكمة  ومالحظة المرشد لتغيرات الصادرة عن المسترشد وكذا مدلوالتيا، وا 

:  تتطمب من المرشد القيام بما يمي 

 تحديد المراحل الرئيسية التي تشغل ذىن المسترشد. 

 تحدي أىم نقطة تشغل بالو. 

 عمى القدرة عدم أو دراسية أو جسمية ىل المسترشد تواجو التي المشكمة طبيعة تحديد 

 .االختيار

 وتحديد التأثير في تسيم أن يمكن التي والمتغيرات العوامل تحميل في البدء 

 .المسترشد تواجو التي الصعوبات

األىداف  تحديد مرحمة : الرابعة المرحمة- 4.7

إحدى العمميات المينية التي تيدف إلى مساعدة المسترشد في :"عرفت عمى أنيا       

توضيح وتحديد األىداف التي يرغبون في تحقيقيا في عممية التدخل وتحديد الخطوات 
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العممية التي ينبغي القيام بيا من تحقيق األىداف المقترحة وتحديد المدة الزمنية الالزمة 

ن ىذه العممية ال يقوم بيا المرشد وحده بل يقوم بعممية توجيو و تحديد  إلنجاز كل خطوة ، وا 

 .األىداف و العمل مع المسترشد عمى ذلك

التدخل  أساليب اختيار: المرحمة الخامسة- 5.7

 المناسبة التّدخل أساليب وتحديد باختيار المرشد يقوم األىداف تحديد عممية إنجاز بعد      

نجاز لتعامل  أو الجماعي أو الفردي كإرشاد متنوعة األساليب ىذه.المقترحة األىداف وا 

 من مجموعتين اقتراح تمّ  ولقد وغيرىا التدريب  والتمرين األدوار ولعب الراجعة التغذية

 .المرشد يستخدميا التي التدخمية األساليب

 تواجو التي الصعوبات في كالمساعدة المعرفة تستمزم التي : العقمية المعرفية األساليب

 .واالنفعاالت المشاعر وتوضيح ونتائجيا عنو الصادرة وتوضيح السموكات وتفسير المسترشد

 مساعدة بعممية مباشرة يرتبط نوع وىو الفعل تستمزم والتي : الفعمية أو العممية األساليب

 :ومنيا حل مشكمتو في المسترشد

 .ومشاعره وأفكاره أرائو عن والتعبير التحّدث عمى المسترشد حث

 كيف؟ - متي؟ :وىي االستفيام عالمات باستخدام وذلك المشاعر وليس الحقائق عن البحث

 أين؟ -

لماذا؟  -

التطبيق : المرحمة السادسة - 6.7
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وتيدف ىذه المرحمة إلى تحقيق األىداف المتفق عمييا، ومرحمة التطبيق ىي المرحمة 

 أفعال إلى الخطط وتحويل القرارات اتخاذ والتي يتم فييا تعميم المسترشد سموكيات جديدة

 :أساسية أىداف ثالث عمى المرحمة ىذه وتشمل

 يعمميا كما السمبية  اإليجابية مشاعره عن لمتعبير المسترشد مساعدة. 

 عمييا لمتغمب معو العمل ومحاولة تواجيو التي الصعوبات المسترشد مناقشة. 

 ومطالبو وحقوقو المسترشد حاجات وتأكيد توضيح. 

 اإلرشادي العمل إنياء : السابعة المرحمة - 7.7

ىي من المراحل اليامة في العممية اإلرشادية و يصل المرشد إلى قرار بشأن إنياء العمل 

 :  اآلتيةمع المسترشد في الحاجات 

 نجاز تحقيق  .اإلرشادية العممية أىداف وا 

 المقاومةاإلرشادي العمل في االستمرار المسترشد رفض  

 أخرى جية إلى إحالتو إلى ورغبتو المسترشد مع وقدرتو عممو لحدود المرشد وصول

 .وحالتو المسترشد ظروف  تقتضي حيث متخصصة

  طمب المسترشد إنياء العمل اإلرشادي. 

:  و تتضمن مرحمة إنياء العمل اإلرشادي عادة ثالث عمميات تتمثل في

  تقويم منجزات العممية اإلرشادية 
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 والثقة والفخر بالرضا كالشعور االيجابية المشاعر مع التعامل. 

 الماضي إلى واليروب واإلنكار كالمقاومة السمبية المشاعر مع لتعامل. 

  المتابعة. 

 :أىداف العممية اإلرشادية  8

       إن العممية اإلرشادية ىي خدمة إنسانية وتربوية تشمل جميع الجوانب الشخصية لمفرد 

سواء أكانت عقمية أو انفعالية أو اجتماعية، ويتمثل جوىر العممية اإلرشادية في مساعدة 

الفرد عمى تقبل نفسو وتعزيزىا وتنميتيا لذلك يسعى لتحقيق مجموعة من األىداف تتمثل بما 

 : يأتي

  مساعدة الفرد عمى تكوين صورة واضحة عن نفسو وعن قدراتو و ميولو واستعداداتو

مكانياتو   وا 

  تحقيق الصحة النفسية عن طريق التوافق االجتماعي و االنفعالي 

 تييئة الظروف المالئمة لنمو الفرد النمو السوي 

 العمل عمى غرس تنمية النزعة العممية وروح االبتكار لدى الفرد 

 (.04:الساعدي، الشمري، د س).تدريب الفرد عمى حل المشكالت التي تعترضو 

  رشاده من جميع النواحي لكي يصبح عضوا صالحا في بناء المجتمع توجيو الطالب وا 

،وليحيا حياة مطمئنة راضية فجميع أساليب ومجاالت وبرامج التوجيو تسعى لتحقيق 

 ىذه اليدف
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  إجراء البحوث والدراسات حول المشكالت التي يواجييا أو قد يواجييا الطالب أثناء

دراستو، سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية عمى إيجاد الحمول المناسبة التي 

في . تكفل أن يسير الطالب في دراستو سيرا حسنا مما يوفر لو الصحة النفسية

 .حياتو

  العمل عمى اكتشاف مواىب وقدرات وميول الطالب والعمل عمى توجيو واستغالل

تمك المواىب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع عمى الطالب بشكل خاص والمجتمع 

 .بشكل عام

  تعويد الطالب عمى الجو المدرسي في كل مرحمة من مراحل دراستو و إرشاده لممرحمة

 .الموالية

  مساعدة الطالب بقدر المستطاع عمى اختيار نوع الدراسة أو المينة التي تتناسب مع

مواىبو وقدراتو وميولو وحاجات المجتمع، وكذلك تبصره بالفرص التعميمية والمينية 

المتوفرة ، وتزويده بالمعمومات وشروط القبول الخاصة بيا حتى يكون قادرا عمى 

تحديد مستقبمو بنفسو أخذين بعين االعتبار اشتراك ولي أمر الطالب في اتخاذ مثل 

 ىذا القرار 

  العمل عمى توثيق الروابط والتعاون بين البيت والمدرسة لكي يصبح كل منيما مكمال

 .و امتداد لؤلخر
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  بأىداف  (الطالب والمدرس والمدير والمجتمع )العمل عمى توعية المجتمع المدرسي

 .وميام برامج التوجيو واإلرشاد الطالبي

  المساىمة في إجراء البحوث والدراسات حول المشكالت التي تواجييا العممية

ىمال الواجبات المدرسية وتدني نسبة النجاح  التعميمية مثل التسرب وكثرة الغياب وا 

 .في المدارس

 :الصعوبات التي تواجو العممية اإلرشادية

 :صعوبات تواجو المرشد النفسي - 1.9

  عدم وضوح دوره وكثرة أعداد الطمبة في المدرسة يشكل صعوبة تطبيق العممية

 .اإلرشادية 

 

 

 : صعوبات تتعمق بالطمبة- 2.9

  غياب وعي الطمبة بأىمية العممية اإلرشادية وخوفيم من العممية اإلرشادية ألنيم

 .يحممون سمبيات عن المرشد التربوي

 (.13:2013السويسي،).عدم فيم طبيعة المرشد 
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 : صعوبات تتعمق بأولياء األمور - 3.9

 ضعف االتصال بأولياء األمور ونقص الوعي عند األولياء. 

 عدم وجود اىتمام اآلباء بمشاكل األبناء. 

  تقصير المرشد في توضيح دوره اإلرشادي 

 وجود حاجز بين الوالدين وأبنائيم فيخاف الطالب من استدعاء ولي أمره. 

  عدم تعاونيم مع المرشد التربوي 

 عدم تعاون المدرسة معيم مما يجعميم سمبيين مع اإلدارة والمرشد. 

 : صعوبات تتعمق بأطراف العممية التربوية - 5.9

 وتتمثل في نقص الوعي النفسي لممدربين: صعوبات تتعمق باإلدارة المدرسية والمعممين

  وقناعتيم بأىمية العمل اإلرادي 

 .غياب التواصل بين المرشد والطمبة واإلدارة المدرسية، مما يجعمو بعيدا عن مجالو اإلرشادي

 : صعوبات تتعمق باألساتذة- 6.9

  عدم رغبتيم في التعامل مع المرشد التربوي 

 عدم فيم طبيعة عمل المرشد التربوي 

  عدم تحويل الطمبة المحتاجين إلييم 

  عدم إيمانيم بجدوى العمل اإلرشادي 
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 سوء العالقة بين بعض المعممين والمرشد التربوي 

 تحويل الطمبة إلى المرشد التربوي ألتفو األسباب 

 التقميل من أىمية دور المرشد التربوي أمام الطمبة 

  عدم التعاون معو في إجراءا الدراسات الالزمة و إنجاح مجمس اآلباء والمعممين 

 (.14:السويسي، المرجع السابق)والقيام بالنشاطات الالمنيجية 

  توقعاتيم المتدنية والعالية 

  اعتمادىم عمى المرشد التربوي اعتمادا مطمقا في حل مشكالت الطمبة 

 حسد المرشد التربوي عمى عممو وعمى العالوة التي يتقاضاىا بسبب صعوبة عممو. 

 :صعوبات تتعمق بنقص اإلمكانيات المدرسية- 7.9

  عدم توفير قاعة خاصة الستقبال أولياء األمور 

  عدم وجود غرفة لو ليقدم من خالليا عمميتو اإلرشادية 

  عدم توفر المدارس لممرشد ثمن سجالتو اإلرشادية أو توفير المراجع الالزمة

 (.15:السويسي،المرجع السابق ).إلعداد بحث أو تصوير أو سحب بعض نشراتو

  :خالصة

من خالل ىذا الفصل تبين لنا أن العممية اإلرشادية عمى اعتبارىا تخصص ومينة في       

 يتيا وازدياد الحاجة إلى خدماتيا الوقت ذاتو، أخذت مكانة وحيزا ميما في المجتمع نظرا ألىم
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        وتتولى التربية الحديثة كل االىتمام بالمتعمم ، حيث لم يبقى التركيز منصبا عمى 

تنمية الجوانب المعرفية فقط إنما أصبح يتعدى ذلك إلى الرعاية بجانبييا النفسي والوجداني 

من أجل صناعة أجيال تتمتع بالكفاءة العممية والميارة المينية، ولتحقيق ذلك تطورت 

الخدمات بما في ذلك عمميات اإلرشاد التربوي، حيث أضحى اإلرشاد اليوم ييدف إلى 

مكانياتو من خالل عالقة واعية ومخططة لموصول بو  مساعدة الفرد عمى فيم نفسو وقدراتو وا 

إلى السعادة وتجاوز المشكالت التي يعاني منيا وذلك من خالل دراستو لشخصيتو ككل 

جسميا وعقميا واجتماعيا انفعاليا حتى يستطيع التوافق والتكيف مع نفسو ومجتمعو وىذا ما 

 .تناولناه من خالل ىذا الفصل
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: تمهيد 

سنتطرق في ىذا , بعد عرض الجانب النظري و التعرف عمى أىم ما يتعمق بمتغيرات الدراسة

بحيث سيتم البدا باإلجراءات , الفصل من الجانب الميداني لمبحث إلى اإلجراءات المنيجية المتبعة فيو 

الدراسة االستطالعية و كل ما يتعمق بيا من االطالع عمى عينة الدراسة و مميزاتيا و عرض أدواتيا 

 والتأكد من صالحيتيا الستخداميا بكل اطمئنان في الجزء الثاني من ىذا الفصل و المتعمق بالدراسة 

. األساسية التي سيتم وفق نتائجيا مناقشة فرضيات الدراسة

الدراسة االستطالعية  : أوال   

تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة ىامة من خطوات البحث الميداني لمتحقق من صدق األداة 

فيي دراسة استكشافية تسمح لمباحث الحصول عمى معمومات , حيث تميد الدراسة األساسية , وثباتيا 

لذلك , كما تسمح بالتعرف عمى الظروف واإلمكانات المتوفرة في الميدان , أولية حول موضوع البحث 

. تعد مرحمة ىامة في البحث العممي

 1-أهداف الدراسة االستطالعية 

 * التعرف عمى الجوانب المختمفة لموضوع الدراسة، إضافة إلى أنيا تسمح بالتعرف عمى

  الظروف واإلمكانات المتاحة في الميدان

(الخصائص السيكومترية )قياس مدى صدق وثبات االستبيان المطبقة في الدراسة    *  

 الكشف عن الصعوبات التي يمكن أن تصادفيا الدراسة االستطالعية  ضبطيا وتجاوزىا أثناء الدراسة 
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  التعرف عمى مجتمع الدراسة وخصائصو حتى يتم مراعاة ذلك في اختيار عينة الدراسة األساسي *

 * مدى صالحية الوسائل المنيجية المستعممة قصد ضبط متغيرات البحث

:مكان و زمان إجراء الدراسة االستطالعية -2 

في الفترة الممتدة ما , تم إجراء الدراسة االستطالعية بمتقن محمد بن احمد عبد الغني بوالية مستغانم 

 20/05/2018 إلى 15/05/2018بين 

:عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها- 3 

)تم اختيار عينة من تالميذ السنة أولى ثانوي لوالية مستغانم بطريقة عشوائية حيث تكونت من  تمميذا  (40

:وىم يتوزعون كاألتي  ( أنثى 35 ذكور و 05)من بينيم   
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:حسب الجنس_ أ  

.يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس: (01)الجدول رقم _   

 النسبة المئوية العدد الجنس

  %12,5 05 الذكور

  %87,5 35 اإلناث

  %100 40 المجموع

 

وىذا ما يوضحو الشكل , (75% )يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث اكبر من نسبة الذكور بفارق

 :التالي

 

. يبين مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس: (01)الشكل رقم _  

 

ذكر

انثى
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:حسب التخصص_ ب  

. التخصصيوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب: (02)الجدول رقم _   

 

 النسبة المئوية العدد التخصص

 35 % 14 أدبي

 65 % 26 علمي 

 % 100 40المجموع 

 

وهذا ما سٌوضحه  (%65)ٌتضح من الجدول أعاله إن أغلبٌة التالمٌذ كان تخصصهم علمً بنسبة 

: الشكل التالً 

 

 

. التخصص حسب االستطالعية الدراسة عينة لتوزيع دائري مخطط يبين(: 02)رقم الشكل_ 

ادبً

علمً
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: وصف أدوات الدراسة االستطالعية -4

قصد تحقيق خطوات البحث و إتباع منيجيا و اإلجابة عن تساؤالتيا اعتمدت الطالبة في ىذه الدراسة 

. اتجاىات التالميذ نحو العممية اإلرشادية من تصميم الباحثة: عمى مقياس ىو

مقياس اتجاهات التالميذ نحو العممية اإلرشادية   – 4-1

: اعتمدت الطالبة لتصميم ىذا المقياس عمى الدراسات التالية

 وصف مقياس اتجاهات التالميذ نحو العممية اإلرشادية  4-1-1

فقرة قبل التعديل، و قد تم عرضو عمى محكمين وسسبعد التعديل أصبح مكونا  ( 38)تكون المقياس من 

فقرة قبل التعديل أصبح  (18) البعد سمبي المكون من: فقرة ، حيث قسمت إلى بعدين وىما  (28)من 

( 16)فقرة قبل التعديل ثم أصبح  (20)فقرة بعد التعديل، أما البعد اإليجابي مكون من  (12)مكون من 

. فقرة بعد التعديل 

باإلضافة إلى انو تم تعديل في مضمون بعض الفقرات منيا 

 (28،26،25،24،22،21،20،16،15،14،12،11،10،9،8،7،6  )

أوافق   ) بدائل وىي (3)      واعتمدت الطالبة في طريقة التصحيح عمى سمم التصحيح و المتمثل في 

: وتم توزيع الفقرات في األبعاد كما يمي  (ال أوافق ،ال ادري 

ىو وجية النظر السمبية التي يحمميا تمميذ السنة أولى ثانوي اتجاه العممية اإلرشادية  :  البعد السمبي 

 21،18،16،15،13،12،11،9،6،3،2)فقرة و ىي  ( 12)يضم 



الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات:                                           الرابع الفصل  

 

59 
 

 ىو وجية النظر اإليجابية التي يحمميا تمميذ السنة أولى ثانوي اتجاه العممية اإلرشادية  :البعد اإليجابي

أنظر  (28،27،26،25،24،23،22،20،19،17،14،10،7،5،4،1)فقرة ىي  (16) يضم 

  .الممحق

قامت الطالبة بتطبيق المقياس عمى العينة بطريقة جماعية ، حيث وضعت : طريقة التطبيق- 4-2-1

المقياس بين يدي التالميذ، وطمب منيم قراءة التعميمة والعبارة بعناية، واإلجابة عنيا بصدق و صراحة 

أمام اإلجابة المناسبة ، وأعممتيم أن ىذه البيانات  (×)كما يدركونيا و يشعرون بيا، ذلك بوضع عالمة 

  .ستحاط بالسرية التامة وتستخدم لغرض البحث العممي فقط 

بدائل مقدمة لمتالميذ  (3)وتتم اإلجابة عمى فقراتو من تعدد متدرج من: طريقة التصحيح_3_1_4

( . 1)، ال ادري  (2)، ال أوافق  (3)أوافق : يصحح كما يمي 

 اعتمدت الطالبة في الخصائص السيكومترية :الخصائص السيكومترية لمقياس الدراسة - 1-4-

 .المتمثمة في الصدق والثبات

:  وقد تم حساب الصدق بثالث طرق وىي كاألتي: الصدق: أوال

حيث تعتمد ىذه الطريقة عمى قدرة المتحكم المتخصص في إبراز مدى : طريقة استطالع أراء المحكمين

عالقة كل بند من المقياس بالسمة المراد قياسيا و تصحيحيا لغويا وكذا توافقيا مع خصائص أفراد العينة 

الفقرات _الفقرات المحذوفة : وقد تم  حساب صدق المحكمين من خالل استخدام المعادلة التالية

. عدد كل الفقرات/ المرفوضة 
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: نتائج الدراسة االستطالعية_ 5

:  يوضح بيانات صدق التمييزي لمقياس اتجاىات الطمبة النفسية : (03)جدول رقم 

األساليب 

 السمة

 متوسط الفئة

 الحسابً

 انحراف

 معٌاري

 ت

 المحسوبة

Sig 

 اتجاهات

 الطلبة

 000 11.220 1.899 73.053 19 األعلى

 4.115 61.333 19 األدنى

 

انو توجد فروق ما بين المجموعة العميا و المجموعة الدنيا حيث  (03)نالحظ من خالل الجدول رقم 

(. 0,000) حيث قدرت ب  sig وىي أعمى من قيمة T test 11.220تراوحت 

 وألفا النصفٌة التجزئة  بطرٌقتً  النفسٌة الطلبة اتجاهات مقٌاس ثبات تقدٌر ٌوضح (:04 )رقم جدول

 : كرونباخ

 كرونباخ ألفا االرتباط معامل العٌنة عدد

40 0.418** 0.72 

 

ان المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات بالتجزئة النصفية حيث  (04)نالحظ من خالل ل الجدول -

من الثبات مما يؤكد مقبولة و ىي درجة  (0,72)و تقدر قيمة معامل ألفا كرومباخ ب  (0.418)قدرت ب

. أن ىناك ثبات وصدق بين فقرات لممقياس
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 الدراسة األساسية : ثانيا 

      بعد معالجتنا في الدراسة االستطالعية لتأسيس اإلطار النظري والتطبيقي لمبحث والتحقق من 

أىداف الدراسة االستطالعية في ضبط أدوات القياس والتحكم في اإلجراءات، حيث زودتنا بمقاييس تتمتع 

. بخصائص سيكومترية عالية و يمكن الوثوق بيا واالعتماد عمييا في الدراسة األساسية

إن اختيار نوع المنيج المستخدم يعتمد عمى طبيعة المشكل محل الدراسة : منهج الدراسة األساسية_ 1

و قد تم االعتماد في دراستنا عمى المنيج الوصفي ، لمناسبتو ليدف الدراسة وىو البحث عن اتجاىات 

. النفسية لمتالميذ  نحو العممية اإلرشادية عند تالميذ السنة أولى ثانوي 

 (محمد بن احمد عبد الغني  )تم إجراء الدراسة األساسية بمتقن : مكان و زمان الدراسة األساسية_2

 . 2018-06-25 إلى غاية  2018-06-05بوالية مستغانم في الفترة الممتدة ما بين 

 :مجتمع الدراسة األساسية وعينتها_ 3

    اشتمل مجتمع الدراسة عمى تالميذ السنة أولى ثانوي بمتقن محمد بن احمد عبد الغني  بوالية مستغانم 

  ( سنة 19 سنة و 14)تمميذ و تمميذة ، تتراوح أعمارىم ما بين  (70)حيث قدر عددىم ب
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: يبين توزيع العينة األساسية حسب الجنس: (05)الجدول رقم 

 

 

 أكثر من نسبة الذكور % 57.14أن نسبة اإلناث و التي تمثل نسبة  (05)نالحظ من خالل الجدول رقم 

  .%42.86والتي تمثل نسبة 

 

. يوضح مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس: (05)الشكل رقم 

 

النسبة

ذكر

انثى

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %42.86 30 الذكور

 %57.14 40 اإلناث

  %100 70 المجموع
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: يبين توزيع العينة األساسية حسب التخصص (06)الجدول 

 النسبة المئوية العدد التخصص

 24% 17 ادبي

 76% 53 علمي 

 % 100 70المجموع 

، ثم تمييا نسبة األدبي )76%)أن شعبة العممي اكبر نسبة والمقدرة ب (06)نالحظ من خالل الجدول 

:"  و الرسم البياني يوضح األتي %)24)التي تقدر بنسبة

 

. يوضح مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص: (06)الشكل رقم 

 :األساسية الدراسة أدوات-

فقرة موزعة توزيعا عشوائيا عمى بعدين كما  (28  )يحتوي عمى: مقياس االتجاهات النفسية لمتالميذ -أ

: ىو موضح في الجدول األتي

ادبً

علمً
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: توزيع فقرات مقياس االتجاهات النفسية لمتالميذ عمى أبعاده الفرعية : (07)جدول 

عدد األبعاد  الرقم  

الفقرات  

أرقام الفقرات 

 21،18،16،15،13،12،11،09،08،06،03،02 12سمبي   01

 28،27،26،25،24،23،22،20،19،17،14،10،07،05،04،01 16إيجابي   02

  28 المجموع 

 

: بدائل مقدمة لمتالميذ ويصحح كما يمي (02)وتتم اإلجابة عمى فقراتو من تعدد متدرج من 

. و العكس صحيح . (01)، ال ادري (02)، ال أوافق(03)أوافق

: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية- 5

في المعالجة اإلحصائية  (spss20)استعانت الطالبة بالبرنامج اإلحصائي في العموم االجتماعية 

:  لمبيانات المتحصل عمييا باستخدام األساليب اآلتية
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التكرارات  *

النسب المئوية *

لمتوسط الحسابي ا*

االنحراف المعياري *

 لعينة واحدة "  ت" اختبار*

.  معامل االرتباط  بيرسون لمعرفة اتجاىات النفسية لمتالميذ و العممية اإلرشادية*
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 : تمهيد

     يتناول ىذا الفصل عرض نتائج الدراسة الميدانية و مناقشة فرضياتيا كما أفرزتيا 

المعالجة اإلحصائية لمبيانات المتحصل عمييا من خالل تفريغ استجابات أفراد العينة عمى 

 .اإلرشادية النفسية نحو العممية ات التالميذكل من مقياس االتجاه

: عرض نتائج الدراسة الميدانية

 : عرض نتائج الفرضية العامة -أ

توجد اتجاىات نفسية إيجابية نحو األدوار اإلرشادية لدى طمبة السنة أولى :   تذكير بنص الفرضية

. ثانوي

 الواحدة للعينةاختبار ت  نتائج يوضح (08) رقم الجدول

 أفراد عدد

 العينة

 المتوسط الحسابي المتوسط

 الفرضي

 درجة ت اختبار

 الحرية

 مستوى

 الداللة

70 16,12 10.5 12,078 39 ,000 

 من أكبر وىو 16.12 يساوي جاء العينة أفراد استجابات متوسط أن أعاله الجدول من نالحظ     

 مستوى عند 12.07 تساوي ت اختبار نتائج جاءت وقد ، (10.5) لممقياس الفرضي المتوسط

 فرض نقبل ،وبذلك التوجيو مستشار نحو ايجابي اتجاه لدييم التالميذ أن نجد وبالتالي ،0.01 الداللة

 ثانوي أولى السنة تالميذ لدى التوجيو مستشار نحو ايجابية نفسية اتجاىات توجد يقول الذي البحث

 .الصفري الفرض ونرفض
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 اتجاىاتيم في الجنسين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد :األولى الفرضية ومناقشة عرض- 1

 :التالي الجدول إلى والتوصل اإلحصائية المعالجة تمت منيا ولمتحقق التوجيو، مستشار نحو النفسية

 عينة الدراسة حسب الجنس عمى مقياس االتجاىات النفسية يبين فروق : (09)جدول رقم 

 الجنس المتغير
 حجم

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

(T) 

 درجة

 الحرية

 قيمة

sig 

االتجاىات 

 النفسية 

  3,251 15,571 40 ذكور

,869 

 

38 

 

 2,788 16,423 30 إناث 390,

 

 االتجاىات في لمجنسين بالنسبة الحسابية المتوسطات إلى وبالنظر أعاله الجدول خالل من

" ت"وما يؤكد ذلك قيمة اختبار  (15.57) الذكور وعند (16.42) اإلناث عند بمغت والتي النفسية

 ومنو 0.05، ىي أكبر من مستوى الداللة 0.398 والتي تساوي sigوأن قيمة  (0.869)والتي بمغت 

نقول بأنو ال توجد فروق في اتجاىات التالميذ نحو العممية اإلرشادية تعزى لمتغير الجنس وبذلك 

. نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري 

: الثانية الفرضية نتائج عرض-2

 لدى التخصص متغير إلى تعزى النفسية االتجاىات في فروق توجد ال:الفرضية بنص تذكير

. ثانوي أولى السنة تالميذ
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في مقياس اتجاهات التالميذ بين األدوار اإلرشادية تعزى  بيانات لداللة الفروق (10) الجدول 

: لمتغير التخصص 

األساليب 

السمة 

القيمة 

اإلحصائية 

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

 (ت)قيمة 

المحسوبة 

درجة 

الحرية 

  sigقيمة 

 0.324 68 0.993 5.588 68.944 18أدبي التخصص 

 4.839 67.579  52 عممي 

 

وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية بالنسبة لمتخصص فإن  ( 10 )من خالل الجدول رقم        

وعند التخصص العممي   (68.944 )االتجاىات نفسية التي بمغت عند تخصص اآلداب

 التي تساوي sigوأن قيمة  (0.993)والتي بمغت " ت "وما يؤكد ذلك قيمة اختبار (67.579)

فإنو ال توجد فروق في اتجاىات التالميذ نحو  (0.05)ىي أكبر من مستوى الداللة  (0.324)

. العممية اإلرشادية

 وتفسيرها مناقشة فرضيات :ثانيا

     بعد عرض النتائج المتوصل إلييا باألساليب اإلحصائية و التعميق عمييا، سيتم فيما يمي تفسير 

 ومناقشة نتائج الدراسة من خالل المعطيات النظرية و الدراسات المعتمدة التي أمكن اإلطالع 
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 :مناقشة الفرضية العامة -ب

 اإلرشادية لدى طمبة السنة أولى لعمميةتوجد اتجاىات نفسية إيجابية نحو ا: تذكير من الفرضية 

 ثانوي 

فقد تبين انو توجد اتجاىات نفسية إيجابية نحو  (08)بناءا عمى النتائج الواردة في الجدول      

كمما كانت : والتي يمكن قراءتيا ضمنيا كما يمي , اإلرشادية لدى طمبة السنة أولى ثانوي عممية ال

تحققت العممية اإلرشادية لدى تالميذ السنة أولى ,  اإلرشادية عمميةاتجاىات نفسية إيجابية نحو ال

.  ثانوي  أي أن الفرضية تحققت

      وأرجعت الطالبة ىذه النتائج إلى أن العممية اإلرشادية تتمحور وتتمركز حول التمميذ باعتباره 

تؤدي االتجاىات دورا محوريا ( 2000)عيد ،"اليدف االسمي ليا بتقديم لو المساعدة ، فحسب رأي 

في حياة اإلنسان ، فال يمكن أن يكون ىناك إنسان بغير اتجاىات معينة يؤمن بيا و يتحمس ليا و 

.  يدافع عنيا  وتتحول نتيجة استقرارىا و ثباتيا في داخمو إلى مكون من مكونات شخصيتو 

دراسة عن اتجاىات نحو اإلرشاد والتوقعات من   Haque ( 1994)       كما أجرى ىاكيو

وأظيرت النتائج أن الطمبة ، (الشرق األوسط _اعتبارات ثقافية بخصوص الطالب العربي  )اإلرشاد 

األمريكيين بغض النظر عن درجة تحفظيم يوجد لدييم اتجاىات أكثر إيجابية نحو اإلرشاد أكثر من 

.  الطمبة العرب الشرق 

 عمى أن ىناك عوامل تعيق عممية الخدمات  cetiawan( 2006)      وأشارت دراسة سيتيا وان 

اإلرشادية وذلك بسبب ضعف التوعية والتعريف بالخدمات وعدم الثقة في سرية المعمومات إضافة 

إلى عدم تفيم المستشارين لعالم حياة التالميذ المتجددة والمتغيرة عالوة عمى العوامل الثقافية 
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(2006)cetian jeuny  حيث ترى شخاب مايا أن اتساع المقاطعة والعديد من األعمال اإلدارية

بإضافة إلى كثرة عدد التالميذ وتيربيم من العممية التوجييية وضعف االتصال بين المدرسة وأولياء 

األمور  

(. 104: 1999توىامي ،  )

: مناقشة الفرضية الفرعية األولى_1

توجد فروق في االتجاىات النفسية تعزى لمتغير الجنس لدى تالميذ ال :     لمتذكير بنص الفرضية

 .السنة أولى ثانوي

فقد تبين أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا في  ( 09 ) رقم الجدول في الواردة النتائج عمى بناءا     

. االتجاىات النفسية تعزى لمتغير الجنس

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر  (1983)      كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبو حردان 

كل من التخصص والجنس في ماذا تقبل التالميذ لمعممية اإلرشادية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

عالقة بين مستوى التالميذ ومجال تخصصيم وبين مدى تقبميم لمخدمة اإلرشادية وبينت نتائج 

. التحميل اإلحصائي إلى عدم وجود أي فرق ذي داللة إحصائية يعزى لمتغير الجنس

كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية  (1983)     كما جاءت ىذه الدراسة معارضة لما قالو أـبو حردان 

، فقد قام بدراسة عن اتجاىات تالميذ المدارس الثانوية المراىقين Deak( 2002)مع دراسة ديك 

نحو اإلرشاد في والية كاليفورنيا، وبالمتوسط كانت اتجاىات اإلناث أكثر إيجابية من اتجاىات 

. الذكور نحو اإلرشاد وبشكل دال إحصائيا
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معارضة لما قالو أبو حردان، حيث قام بدراسة عن  (1994)       كما جاءت كذلك دراسة صمادي 

اتجاىات التالميذ بجامعة اليرموك نحو اإلرشاد والتوجيو، حيث قامت ىذه الدراسة في ضوء متغير 

الجنس وأظيرت نتائج المعالجات اإلحصائية فروقا ذات داللة إحصائية يمكن أن تعزى لمتغير 

. الجنس وذلك لصالح اإلناث

      أما بالنسبة لمتغير الجنس فقد توصمت الدراسات إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى لمتغير الجنس نحو اإلرشاد التربوي، جاءت نتائج الدراسة من حيث عدم انسجام تأثير الجنس 

ومن جية أخرى يرى الباحث أن تكامل الخدمات اإلرشادية  (1983)مع نتائج دراسة أبو حردان 

. المقدمة لمتالميذ قد أسيمت بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور

: مناقشة الفرضية الفرعية الثانية_2

   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات النفسية نحو العممية اإلرشادية تعزى لمتغير    

 .التخصص لدى تالميذ السنة األولى ثاني

 فروق دالة إحصائيا في أنو ال توجدفقد تبين  (10)    بناءا عمى النتائج الواردة في الجدول 

ي، أي ال يوجد فرق بين االتجاىات النفسية  تعزى لمتغير التخصص لدى طمبة السنة أولى ثانو

تالميذ شعبة األدبي ولعممي في اختيار المسار الدراسي والميني و إدراك قدراتيم واستعدادتيم 

المينية، وبالتالي فإن تمميذ السنة أولى ثانوي تتكون اختيارتو لمدراسة بطريقة عشوائيا وتحت ضغط 

. األولياء

     وتتفق ىذه الدراسة مع ما توصمت اليو دراسة سعد جالل عمى أن من أىم المشكالت التي 

يواجييا التالميذ في تعامميم مع النظام التعميمي ىي مشكمة اختيار التوجيو المناسب والتي تتزامن 
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مع فترات حرجة من حياة الفرد بعد االنتياء من مرحمة المتوسط ودخولو مرحمة التعميم الثانوي، 

وبالتالي تخمق حالة من التوتر والصراع في مجال اختيار الدراسة والمينة وتزداد ىذه الفكرة عند 

. غياب المشروع الدراسي والميني لدى التمميذ أثناء فترة المراىقة

والتي أسفرت نتائجيا عمى وجود  (2012 )ونتائج الدراسة ال تتفق مع ما جاءت بو دراسة زقاوة 

فروق دالة إحصائيا في تصور التالميذ لمشروع الحياة يعزى لمتغير التخصص الدراسي لصالح 

 (.2015:145قميدة وداودي، : أورد في )تخصص العموم والتكنولوجيا 
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:  الخـــــاتمة

       التوجيو المدرسي أو التوجيو التربوي ىو مساعدة التمميذ عمى اختيار نوع الدراسة التي 
يحتمل أن يحرز فييا أكبر قدر من النجاح والتفوق في حياتو الدراسية، بحيث كون ىذه 

الدراسة أكثر موائمة مع قدراتو واستعدادتو وميولو، تيدف لتحقيق توازن بين رغبات التالميذ 
ونتائجيم ومستمزمات التعميمية والتكوينية، وفي ىذا الصدد تطرقنا في بحثنا عمى موضوع 

. اتجاىات التالميذ نحو العممية االرشادية اتجاىا سالبا أو ايجابيا

      وقد بينت نتائج التساؤل العام أنو توجد اتجاىات نفسية ايجابية نحو العممية االرشادية 
لدى تالميذ السنة األولى ثانوي ، ومن خالل ىذه النتائج توصمت الطالبة إلى أن ىناك 

. اتجاىات نفسية لدى تالميذ السنة األولى ثانوي نحو اإلرشاد والتوجيو

      أما التساؤالت الفرعية فقد بينت أنو ال توجد فروق في االتجاىات النفسية تعزى لمتغير 
الجنس، كذلك بالنسبة لمتغير التخصص وىذا ما يفسر من خالل نتائج المتوصل إلييا أنو 
كمما كانت العممية اإلرشادية تتمتع بمعايير عالية كانت ىناك اتجاىات ايجابية نحوىا دون 

. تأثر بمتغير الجنس أو التخصص

في شعبة عمم  (ة)      وفي األخير نرجو أن تساىم ىذه الدراسة ولو بقميل من إثراء الطالب 
النفس وما يتعمق بموضوع االتجاىات النفسية نحو العممية اإلرشادية لدى تالميذ السنة أولى 

. ثانوي و أن تكون ىناك دراسات أخرى تطرقت ليذا الموضوع من جوانب أخرى

 



.2014،إبراىيم كامل محمد، مفيوم االتجاه مركز دراسات وبحوث المعوقين، جامعة القاىرة   

أحمد عبد المجيد الصمادي وصفوان سامي حميدات، اتجاىات طمبة مرحمة الثانوية في محافظة إربد نحو 

 .د ، س ، ن  ، العدد األول،24اإلرشاد ، مجمة جامعة دمشق، المجمد 

إبراىيم محي ناصر، اتجاىات طمبة معاىد إعداد المعممين والمعممات نحو مادة طرائق تدريس العموم  

 .وعالقتيا بالتحصيل، مجمة العموم اإلنسانية، العدد الثامن عشر، كمية التربية لمعموم الصرفة، سوريا

دراسة ميدانية عمى عينة من – بوعمود فضيمة، اتجاىات الطمبة الجامعيين نحو تخصصاتيم الدراسية 

مذكرة لنيل شيادة ماستر، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة – طمبة العموم االجتماعية بوالية سعيدة 

 .2015سعيدة ، 

 بعوش ىدى، اتجاىات الطمبة المعممين نحو مينة التعميم ، مذكرة لنيل شيادة الماستر، كمية العموم

  .2011اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة ، 

    2012، 4 عدد  –28المجمد – حسين صديق، االتجاه من منظور عمم االجتماع، مجمة جامعة دمشق 

طبشي بمخير، واقع العممية اإلرشادية في المؤسسات التربوية من وجية نظر مستشاري التوجيو واإلرشاد 

مذكرة لنيل شيادة الميسانس، جامعة قاصدي مرباح  -  دراسة ميدانية بثانويات والية ورقمة – المدرسي 

  .2013ورقمة ، 

شيماء خميسات، نرجس النحوي ، مشكالت العممية اإلرشادية من وجية نظر مستشاري التوجيو المدرسي 

والميني في المؤسسات التعميمية ، دراسة ميدانية بوالية ورقمة، مذكرة تخرج لنيل شيادة الميسانس ، جامعة 

 .2013قاصدي مرباح ، ورقمة ، 

 اإلنسانية المدرسي بالمرحمة الثانوية في ظل المقاربة بالكفاءات، مجمة العموم اإلرشادفنطازي كريمة، 

 .واالجتماعية، عدد خاص، ممتقى التكوين بالكفايات في التربية ، د س ن 



، دار الثقافة لمنشر 02جودت عزت عبد اليادي وسعيد حسن العزة، مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي، ط 

   .2012،والتوزيع، عمان

الموجية لتالميذ التعميم الثانوي من وجية نظر طمبة – سمية قرفي، خدمات التوجيو واإلرشاد الميني 

، جامعة الشييد حمة اإلنسانيةمذكرة لنيل شيادة الماستر، كمية العموم االجتماعية و–  والتوجيو اإلرشاد

  .2014لخضر، 

كمية العموم االجتماعية   النفسي والتربوي،اإلرشادحاضرات في مدخل إلى التوجيو ومصالح عتوتو، 

 .2017، جامعة لمين دباغين ، سطيف ، اإلنسانيةو

االجتماعيةو اإلنسانيةسميان عزوز، محاضرات مقياس دراسة الحالة لمسنة الثالثة عيادي، كمية العموم ا  

2015.جامعة محمد لمين دباغين، سطيف ،   

 التربوي في المؤسسات اإلرشادفاضل شاكر حسن الساعدي، كريم عبد ساجر خمف الشمري، دور 

 . ، قسم عمم النفس، بغداد ، د س ناآلدابالتربوية، مجمة العموم النفسية، كمية 

 محمد بن اإلمام النفسي واالجتماعي ، محاضرة ألقيت بجامعة اإلرشادصالح بن عبداهلل أبو عبارة ، 

  .12،13، المممكة العربية السعودية ،اإلسالميةسعود 

 لمستشاري التوجيو المدرسي ببعض ثانويات واليات الجنوب اإلرشاديةالسويسي أسماء، معوقات العممية 

 واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقمة اإلنسانيةالشرقي، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر ، كمية العموم 

2013 . 

 

 



 

(  3)الممحق : الفقرات المحذوفة في المقياس 

البعد  نص الفقرة  الرقم 

اشعر باالنزعاج عندما يفرض   25
أولياء امري باختيار شعبة معينة  

سمبي  

 

اشعر بالقمق و االنزعاج عندما  26
اعمم ان أولياء امري غير راضين 

عمى ما ادرس  

سمبي  

اشعر ان أولياء امري غير  27
ميتمين بما افعمو في المدرسة  

سمبي  

يصغي الي والدي عندما اتحدث  28
 عن مشاكمي الدراسة 

 ايجاب 

قميل ما ييتم والدي بعالماتي  29
 داخل المدرسة 

 سمبي 

قميل ما يسال عني والدي داخل  30
 المؤسسة 

 سمبي 

اتقبل نصيحة زمالئي عند وقوعي   35
 في مشكمة داخ المؤسسة 

ايجاب  

 سمبي اشعر بان بعض الزمالء في   36



المدرسة ىم سبب المشكالت التي 
 اواجييا 

افضل القيام بالواجب المدرسي   37
 ضمن مجموعة من الزمالء 

 ايجاب 

يصعب عمي تكوين صداقة   38
 بسرعة مع الزمالء في المدرسة 

 سمبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1): الممحق رقم 

: مقياس اتجاىات النفسية لتالميذ السنة أولى ثانوي مقياس قبل التعديل لممحكمين  (1)الممحق رقم 

التعميمة 

عزيز التمميذ ارجو التكرم بقراءة كل فقرة بعناية تامة و اإلجابة عنيا بكل دقة و موضوعية و التعبير عن 
في المكان المناسب   (×)رايك بكل صراحة و ذلك بوضع عالمة 

و احيطكم عمما بان جميع المعمومات التي سترد ستحاط بالسرية التامة و لن تستخدم اال ألغراض البحث 
 .معبرا لكم سمفا عن عميق شكري و تقديري لحسن تعاونكم , العممي فقط 

 

 

    ذكر                        انثى             : الجنس 

 

ادبي                      عممي             : التخصص 

 

 

 

 

   و شكرا                                                                                        



 

ال ادري  ال أوافق  أوافق                       العبارات  الرقم  

   وجود المرشد في المدرسة امر ضروري   1

    االرشاد ال يفيد في المسار الدراسي  2

    يزعجني التعامل مع المرشد  3

    العممية االرشادية جزء ميم من العممية التربوية  4

    احترم النشاطات التي يمارسيا المرشد الثانوية   5

    اشعر باالرتياح عند طمب المساعدة من المرشد  6

    اواجو صعوبة كبيرة مع المرشد اثناء العممية االرشادية  7

    اجد صعوبة في التواصل مع المرشد عند شعوري بالقمق  8

ينتابني شعور بالخجل عندما يطمب مني األستاذ االتصال  9
 بمستشار التوجيو 

   

احبذ المجوء الى المرشد عندما اعجز عن اتخاذ قرار ميم  10
 بخصوص الدراسة 

   

يمتمكني الشعور بالغضب عندما اعجز عن حل مشكمة  11
 تواجيني 

   

    اشعر بالتوتر عندما افقد القدرة عمى االنتباه  12

   اشعر باإلحباط في حالة عدم قدرتي عمى اتخاذ قرار في  13



 مساري الدراسي 

    اعتمد عمى خبرتي في اتخاذ قراراتي بخصوص الدراسة  14

    اشعر ان صالحية المرشد محدودة فقط داخل المؤسسة  15

اشعر عند ذىابي لممرشد انني غير قادر عمى حل مشكالتي  16
 بنفسي 

   

من خالل التقمبات التي تحدث لي اشعر انني فعال احتاج الى  17
 ارشاد 

   

    اشعر بالضيق عند تواصمي مع المرشد النفسي  18

يقدم المرشد شرحا دقيقا و مفصال إلجراءات عممية التوجيو  19
 المدرسي 

   

ييتم مستشار التوجيو بالتالميذ كاىتمامو بميامو اإلدارية او  20
 اكتر 

   

التركيز عمى نتائجي عند التوجيو امر ضروري النو يعكس  21
 قدراتي 

   

بفضل مستشار التوجيو تعرفت عمى متطمبات كل جذع  22
 مشترك 

   

ساعدني مستشار التوجيو عمى معرفة قدراتي و امكاناتي  23
 الحقيقية 

   

    تحققت رغباتي يتوجييي الى ىذا الجذع  24



اشعر باالنزعاج عندما يفرض أولياء امري باختيار شعبة  25
 معينة 

   

اشعر بالقمق و االنزعاج عندما اعمم اني أولياء امري غير  26
 راضين عمى ما ادرس 

   

    اشعر ان أولياء امري غير ميتمين بما افعمو في المدرسة  27

    يصغي الي والدي عندما اتحدث عن مشاكمي الدراسية  28

    قميل ما ييتم والدي بعالماتي في المدرسة  29

    قميل ما يسال عني أولياء امري داخل المؤسسة  30

بصورة عامة لممعايير المتبعة في توجيينا  (ة)انا مرتاح  31
 الدراسي من قبل مستشار التوجيو 

   

    يتناسب الجذع الذي ادرس فيو مع قدراتي و امكاناتي  32

    يقدم مستشار التوجيو المساعدة عند المجوء اليو دون تردد 33

    قام مستشار التوجيو بدوره كما ينبغي  34

    اتقبل نصيحة زمالئي عند وقوعي في مشكمة داخ المؤسسات  35

اشعر بانبعض الزمالء في المدرسة ىم سبب المشكالت التي  36
 اواجييا 

   

    افضل القيام بالواجب المدرسي ضمن مجموعة من الزمالء  37

    يصعب عمي تكوين صداقة بسرعة مع الزمالء في المدرسة  38



 

 

 

 

( 2)                                      ممحق رقم 

                                   يمثل قائمة المحكمين  

مكان الجامعة  التخصص الرتبة  االسم و المقب  الرقم  

عبد الحميد بن  عمم النفس  أستاذ مساعد أ كروجة  1
 باديس 

أستاذة محاضرة  عميميش فمة  2

 ب 

عمم النفس 
 المدرسي 

عبد الحميد بن 
 باديس 

عمم النفس العمل و  أستاذ مساعد أ  غبريني مصطفى  3
 تنظيم 

عبد الحميد بن 
 باديس 

 

 

 

 

 



  مقياس االتجاىات النفسية بعد التعديل (4)ممحق رقم 

 

 

ال ادري  ال أوافق  أوافق  الفقرات  الرقم  

وجود مستشار التوجيو في المدرسة  1
 امر ضروري 

   

    االرشاد ال يفيد في المسار الدراسي  2

    اتجنب التعامل مع مستشار التوجيو  3

العممية االرشادية جزء ميم من  4
 العممية التربوية 

   

احترم النشاطات التي يمارسيا  5
 مستشار التوجيو في الثانوية 

   

اثناء العممية االرشادية اواجو صعوبة  6
 مع مستشار التوجيو 

   

اشعر باالرتياح عند مساعدة  7
 المستشار لي 

   

اجد صعوبة في التواصل مع  8
 مستشار التوجيو عند شعوري بالقمق 

   

   عندما يطمب مني األستاذ االتصال  9



 بمستشار التوجيو اشعر بالخجل 

عندما اعجز عن اتخاذ قرار  10
بخصوص الدراسة الجا الى مستشار 

 التوجيو 

   

عندما اعجز عن حل مشكمة طمبيا  11
 مني المستشار  اشعر بالغضب 

   

اشعر بالتوتر عندما تضعف قدرتي  12
عمى االنتباه في متابعة إرشادات 

 مستشار التوجيو 

   

اشعر باإلحباط في حالة عدم قدرتي  13
 عمى اتخاذ قرار في مساري الدراسي 

   

في اتخاذ قراراتي بخصوص الدراسة  14
 اعتمد عمى خبرتي 

   

االحظ ان صالحية المرشد محدودة  15
 فقط داخل المؤسسة 

   

اشعر عند ذىابي لمستشار التوجيو  16
 انني غير قادر عمى حل مشكالتي 

   

من خالل التقمبات التي تحدث لي  17
 اشعر انني فعال احتاج الى ارشاد 

   

   اشعر بالضيق عند تواصمي مع  18



 المرشد 

يقدم مستشار التوجيو شرحا دقيقا  19
 إلجراءات عممية التوجيو المدرسي 

   

ييتم مستشار التوجيو بالتالميذ  20
 كاىتمامو بميامو اإلدارية 

   

عند التوجيو لمسنة الثانية اعتمد عمى  21
 نتائجي 

   

بفضل مستشار التوجيو تعرفت عمى  22
 كل توجيات من جذع مشترك 

   

ساعدني مستشار التوجيو عمى  23
 معرفة قدراتي و امكاناتي الحقيقة 

   

تحققت رغباتي بتوجييي الى جذع  24
 مشترك 

   

لممعايير المتبعة من  (ة)انا مرتاح  25
 مستشار التوجيو في توجيينا الدراسي 

   

يتناسب الجذع الذي ادرس فيو مع  26
 قدراتي و تطمعاتي 

   

يقدم مستشار التوجيو المساعدة عند   27
 المجوء اليو دون تردد 

   



يقوم مستشار التوجيو بدوره كما  28
 ينبغي 

   

 

 



Group Statistics 

 VAR00002 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 الصدق
 43578, 1,89952 73,0526 19 العليا

 97014, 4,11597 61,3333 19 الدنيا

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الصدق
Equal variances assumed 9,947 ,003 11,220 35 ,000 11,71930 1,04450 9,59885 13,83975 

Equal variances not assumed   11,019 23,643 ,000 11,71930 1,06352 9,52254 13,91606 

 

 

Correlations 

 الفردي الزوجي 

 الزوجي

Pearson Correlation 1 ,418
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 70 70 

 الفردي

Pearson Correlation ,418
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,720 3 

 

 

 



Group Statistics 

 VAR00002 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 صدق
 36082, 1,57280 56,1579 19 العليا

 23221, 98518, 51,1667 19 الدنيا

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 صدق
Equal variances assumed 3,417 ,073 11,492 35 ,000 4,99123 ,43432 4,10951 5,87295 

Equal variances not assumed   11,632 30,464 ,000 4,99123 ,42909 4,11548 5,86698 

 

 

Correlations 

 فردي زوجي 

 زوجي

Pearson Correlation 1 -,114 

Sig. (2-tailed)  ,349 

N 70 70 

 فردي

Pearson Correlation -,114 1 

Sig. (2-tailed) ,349  

N 70 70 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,611 5 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean التخصص 

 1,31724 5,58856 68,9444 18 أدبي الكلية



 67118, 4,83997 67,5769 52 علمي

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الكلية
Equal variances assumed ,019 ,892 ,993 68 ,324 1,36752 1,37763 -1,38149 4,11653 

Equal variances not assumed   ,925 26,381 ,363 1,36752 1,47838 -1,66919 4,40424 
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