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 : ملخص
هدفت هذه الدراسةةةة ال التعرل علب عبيعة اااهال التالميذ دو دار اص تل الن سةةةج   عال          

تلميذ اتلميذة بثانوية ادريس  270؛ ااشةةةةةةةةةةةتملت عينة الدراسةةةةةةةةةةةة علب ااالن عاليةاصشةةةةةةةةةةةةالل السةةةةةةةةةةةلو ية 
ااسةةةةةةةةت دمت الباتثتان اسةةةةةةةةتبيان لقياع االااهال انل  بعد الت ق  من  السةةةةةةةةنوسةةةةةةةةج بوالية مسةةةةةةةةتغامن،

خصةةاهصةةةي السةةيةوم ية اتد توئةةةلت نتاها هذه الدراسةةةة ال أن التالميذ إملون اااهال ا ابية دو دار 
اللة ،  ما مت التوئةةةة  ال اجود فرات نال د ااالن عاليةاص تل الن سةةةةج   عال  اصشةةةةةالل السةةةةلو ية 

 تبعا  للمرتلة التعليمية انل  لصاحل تالميذ اصرتلة الثانوية. االااه  هذا اتصاهية 
 ، اص تل الن سج.االااهالالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

    This study aimed to identify the nature of the students' attitudes towards 

the role of the psychologist in the treatment of behavioral and emotional 

problems. The sample included 270 students in Idris Senoussi high school, 

The results of this study showed that the students have positive attitudes 

towards the role of the psychologist in the treatment of behavioral and 

emotional problems. It was also found that there are statistically significant 

differences in this direction according to the educational stage in favor of 

pupils High school. 

Keywords : tendencies, cheating in school examinations 
________________________________________ 
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 المقدمة:
تزادهم باخلربال  ج اليتاه معظم أاتاهتم، تعترب اصدرسة اصؤسسة ال بوية اليت يقضج فيها التالميذ    

، ل ة من احلياةاسية   ميادين خمتمهارال أس ال تسابعدهم ، اتالعم  مستقبالاصتنوعة، اهتيئهم للدراسة ا 
ج اهةذا فاصدرسة تساهم بالنمو الن س ،ااجتماعيااعقليا فر الظرال اصناسبة لنموهم جسميا اهج تو 
 خمتار،) لتماد علب الغري ال االستقالل احتقي  الذاهبم من االع االنتقالا  تنشئتهم االجتماعيةا  للتالميذ

29:1524). 
ة ال متايز تجانساال أني    ثري من احلاالل نرى أن اصدرسة تنظر ال التالميذ  ما لو  انوا جمموعة م    

 هتمرات   استعداداال تراعج ال ية ااالجتماعية ا الن سابذل  فهج تغ   مساهتم العقلية ا  ال ت ّرد،فيها ا 
    مرتلة اال تراعب التغريال   النمو الن سج لديهم   ،اااهاهتم ارغباهتم اعموتاهتمتدراهتم اميوهلم ا ا 

ؤدى هبم ال القل  تد تتغريال مشةالل ن سية ا    تل  ال  ال إدث لبعض التالميذ، ا من مرات  النمو
 اخلول من اصواجهة أامن يعانون من ا ذل  هناك بعض التالميذ الذين يتسمون باخلج  أا، ااال تئاب

(، فالتلميذ 82 :2004،)تامد االضطرابال الن سية نتيجة اصشةالل العاهلية أا بعض اصشةالل الذاتية
 يهاف لقوانني اأنظمة اصدرسة االعاملني بالدراسة اات اماي اهتماما اصثايل النمونجج هو الذي يبد

 .(128:1599،)عيسااي
ال تتهيأ ا  امشةالتي الدراسية ااصدرسية، من األتيان أن اصدرسة ال ت هم تاجال التالميذ اجند    ثري    

ظهر التلميذ ، ب  تقف   اجهي اتتهمي بالةس  امن مث يوه العقةلج ااصعر  ااالجتماعجصواجهة متطلبال من
ة تظهر   خمتل  ةاالاتأخذ هذه السلو يال أش ،الساهدة سلو يال ال تتناسب مع اصعايري االجتماعية

ة اعدم الرغبة   االن عالي االعزلة االتوترال التمرد االالمباالة أا االنطواءا  االس رية االلهو العداان   اصدرسة
 .منها اصدرسة ااهلراب
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اأما األه  فهم يشتةون  علب حتصيلي الدراسج، اينعةس سلبا ا   نل  يزيد من تل  التلميذ ااضطرابي    
ب  ية الةامنة اراءها أا س، غري مدر ني لألسباب احلقيقاالل ضعف مستوى أبناههم احتصيلهممن ت

ما  ثريا ا  تد يلجأ البعض منهم ال األساليب القسرية اغري ال بوية حلث أبناههم علب االجتهادعالجها، ا 
 .(88 :1529،)حممود السيد تةون النتاها سلبية

  اصدارع  وسيلة فعالة من أهم اساه   ااإلرشاد اصدرسجمن هذا اصنطل  جاءل خدمال التوجيي     
ية ال بية اصتطورة،   عصر تتغري فيي االتتياجال بتسارع مذه ، اتتصاعد فيي اصشةالل   البيئة اصدرس

 .ااحلياتية ااالجتماعية االعاهلية
اتقوية  اتربوية ن سية شاملة تساعد علب اشباع اتتياجال أبناهناتعترب خدمال اص تل الن سج أداة     

يوهلم اتدراهتم ص   حتقي  النمو السوي لديهم افقا، اهج تسهم بشة   بري توافزهم ااثراء خرباهتم
اعلب  ،هتم الدراسية بأسلوب علمج تربوياتقدم هلم ارشادال تساعدهم علب ت  مشةال، استعداداهتما 

اهج حتق  هلم  ،عدم القدرة علب التةيف الدراسج االشعور بالنقل اغري نل ال ش  ا انيبهم الشعور ب
ة حتول ما تد يع ضهم من ئعوبال تعليمية اتعليمية خمتل  ت   الدراسة امتابعتها ا  امةانية االستمرار

 .(28 :2000،راشد)جناتهم دان 
صدرسج اخلصوص ال أن يقوم األخصاهج الن سج اايتطلع العاملون   جمال التوجيي ااإلرشاد علب اجي     

ي  التواف  لتقدمي خدمال ارشادية مميزة صساعدة التلميذ علب حتق بوية ااصهنية علب أ م  اجي سعيامبهامي ال  
متتد اخلدمة ، ا ي ئعوبال أا معوتال تد تنشأ لدييالن سج ااألسري ااالجتماعج ااصهين االتقلي  من أ

 قي  أهدافيحت اأسرة التلميذ صا هلما من أداار مهمة تساعد األخصاهج الن سج اصدرسج علبلتص  ال اصعلم 
 .(95 :1524،)خمتار  افاعلية ة اءةاصهنية ب
 نياألخصاهج الن سج اصدرسج علب  العملية الت اعلية اليت تنشأ عن عالتة مهنية بناءة ب  دار ما ير ز     

قوم فيها اص تل الن سج من خالل تل  العملية بإمداد التلميذ تلميذ( يمرشد )مت صل( امس شد )
، فة تدراتي اامةاناتيهم ناتي امعر باصعلومال اصتنوعة ااصناسبة اتنمية شعوره باصسئولية مبا يساعده علب ف
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للوئول ال الذايت االبيئج  ، احتقي  توافقياتنمية سلو ي اال ايباالتبصري مبشةالتي امواجهتها ااختان تراراتي 
درجة مناسبة من الص ة الن سية   ضوء جمموعة من ال نيال ااصهارال اصت صصة االيت تست دم   العملية 

   .(88 :2001،)ابراهيم  اإلرشادية
الةن تد يتعرض اص تل الن سج ال جمموعة من الضغوط اليت تد تعي  أداءه تيث يتأثر أداء نل      

ا يواجي مواتف ماظرال ابيئة العم  احمليطة بي، ا ثريا  يااااهاتالدار بعوام  تد تتعل  بش صية التلميذ 
سية ااالجتماعية ية االن   تالتي الص ثر سلبا ، مما يؤ ض خالهلا الستنزال جسدي اان عايلعديدة يتعر 

 .(48 :2009،اينعةس بداره علب مستوى أداهي   العم  )سهي  
 .االن عاليةا  احبثنا هذا يبني اااه التالميذ دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية    
 إشكالية الدراسة:_ 1

ثري )موضوع منا يتوسط اصبوئ ها تغريا  ا لالااهالاختلف علماء الن س   اعطاء تعريف دتي      
 الستعدادالا)ظاهرة السلوك( اهج تتداخ  مع بعض العبارال الن سية األخرى مث   ااالستجابة( االااه
 .ااصيول االداافع االقيم اغريها الن سية
 ،سجالن  العصيبأا التأهب  االستعدادبأني تالة من  االااهAllport  (1935 )  اتد عرل ألبورل    

ايةون نال تباث توجيهج أا دينامج   استجابة ال رد جلميع اصوضوعال  يتنظم من خالل خربة الش ل،
 (.2002)بين جابر اآخران ،  االستجابةااصواتف اليت تستثري هذه 

ا اتؤدي اإلااهال دارا مهما   تياة ال رد فال ميةن أن يةون هناك فرد يغري اااهال معينة يؤمن هب    
ايت مس هلا ايدافع عنها ايت ول نتيجة استقرارها اتباهتا   داخلي ال مةون من مةونال ش صيتي ) عبد 

2000). 
دد اتبالي عليي حت لذا متث  اااهال التالميذ دو اص تل الن سج دارا مهما   موت ي للعال  فهج اليت    

ال حتظ بدراسال  افية   جمال علم الن س ااجمل ايعد هذا اصوضوع من اصواضيع اليت ملأا اتجامي عني، 
ال بوي بشة  خاص، علب الرغم من األمهية البالغة   التعرل علب اااهال هذه ال ئة من التالميذ للتعزيز 

 اإل ايب اتعدي  السالب منها.
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خريسال  (1554) ، ئمادي(1528)، أبو تردان (1599) الدراسال رجباال أن هناك بعض     
 .دو اإلرشاد الن سج اليت ر زل علب دراسة اااهال الطلبة (1559)

التالميذ   اااه اصوضوع من زااية أخرى اعلب عينال خمتل ة ااصتمثلة  تناال هذافةرة  هنا جاءلامن      
 ة التساؤالل التالية: الباتثعرتت اعليي  ،ااالن عالية  اصشةالل السلو ية دو دار اص تل الن سج   عال

 عال  الن سج   اص تلمرتلة الثانوية( دو دار _مرتلة اصتوسط ما عبيعة اااهال التالميذ )_ 
 اصشةالل السلو ية؟ 

ااههم دو دار ا اصتوسطة  تالميذ اصرتلة _ ه  هناك فرت دال اتصاهيا بني تالميذ اصرتلة الثانوية ا  
 ااالن عالية؟الن سج   عال  اصشةالل السلو ية  اص تل

 فرضيات الدراسة:_ 1
 من خالل اإلشةاليال اصطراتة تق ح الباتثة ال رضيال التالية:    
التالميذ لدى  يةااالن عالتوجد اااهال ا ابية دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية _ 

 .مرتلة الثانوية( _اصتوسط  )مرتلة
 اص تلهم دو دار   اااههناك فرت دال اتصاهيا بني تالميذ اصرتلة الثانوية اتالميذ اصرتلة اصتوسطة _ 

 .ااالن عاليةالن سج   عال  اصشةالل السلو ية 
 هذه الدراسة ال: هتدل الدراسة:أهــــــــــداف _ 3
 دو اص تل الن سج. التالميذمعرفة عبيعة االااه لدى  _
 .ااص تلالةشف عن العالتة اصتبادلة بني التالميذ  _
 االن عاليةا حماالة تةوين اااه ا ايب لدى التالميذ دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية  _

 .تص يح بعض اص اهيم اخلاعئةانل  من خالل 
 .ة الثانوية ااصتوسطةاصرتل  الوسط اصدرسج لدى تالميذ معرفة الرتبة اليت إظب هبا اص تل الن سج _ 
 :  تتجلب أمهية الدراسة  أهميـــــــة الدراسة:_ 1



 اتجاهات التالميذ نحو دور المختص النفسي في عالج المشكالت السلوكية: عنوان المقال
 

109 

 

 توضيح مدى أمهية اص تل الن سج ادا ره   احلياة. _ 
ابراز الدار ال عال الذي ِيؤديي اص تل الن سج   اجملال الدراسج بص ة عامة ا  ت  اعال  اصشةالل _ 

 بص ة خائة. ااالن عاليةالسلو ية 
 توعية ااعالم اجملتمع عن ضرارة اجود اص تل الن سج      اجملاالل._ 
 الةشف عن بعض اصشا   اليت يعاين منها اص تل الن سج._ 
 علب جناح اص تل الن سج االعوام  اصساعدةمعرفة األسباب _ 
 التعاريف اإلجرائية:_ 0

عبارة عن ميول توجي السلوك، أا هج    خط فةري إاال أن يب ث   أسس رداد أ/ االتجاهات: 
 (59 :2004،)عبد العظيم ال ع  الش صج ازاء موتف معني أا اااه أفراد، عادال، مؤسسال، تقاليد

 .(82 :1551 ،"رّد فع  لتنظيم تابع للعوام  ال ردية ااالجتماعية")نوربرل
 لالستجابة الثابتة باصوافقة أا اصعارضة لدار اص تل الن سج اأمهيتي   اهج أيضا جمموعة من اصيول    

 حبثنا هذا.
ساعد مهو    ش ل مت ص  علب شهادة ليسانس   علم الن س يساهم   ب/ المختص النفسي: 

علب ا اد احللول اصناسبة عند اللجوء اليي   تالة اصعاناة من مشا  ، نل  باعتماده علب معارل علمية 
 (.29 :2008 ،)امحد دتيقة امربهنة

تسب موضوع الب ث هذا فهج اصرتبة اليت إظب هبا اص تل الن سج   الوسط اصدرسج  مجتمع ا      
 مصغر يعةس اجملتمع الةلج.

 جراءات المنججية للدراسة:اإل_ 6
  أ/ منجج الدراسة:

اصقارن الوئ ج  ، فقد مت اتباع اصنهااليها احلاليةاصوضوع ااألهدال اليت تسعب الدراسة  لطبيعة نتيجة           
العالتال  ايشتم  علب الت لي  االت سري اا تشال ااصعلومال،يهتم بت ديد العوام  امجع احلقاه   الذي

 بني اصتغريال.



 
 عليليش فلة؛ نزاي الزهراء

 

110 

 

 ب/ المجال الجغرافي والزماني للدراسة:
 حلسن بوالية  امتوسطة غنيسبثانوية ادريسج سنوسج  : مت اجراء الدراسة بمكان الدراسة

 مستغامن   
  :للسنة الدراسية  08/02/2014ال  28/01/2014امتدل الدراسة من  مدة الدراسة

[2018_2014.] 
 من تالميذ اصرتلة اصتوسطة اتالميذ اصرتلة الثانوية اتد اتعاجملتمع األئلج  يتةون الدراسة:ج/ مجتمع 

متوسط االسنة األال ثانوي حبةم أّن   هذه السنوال يتم اختيار  الرابعةاالختيار علب تالميذ السنة 
 الت صل ايةون االتتةاك باص تل أ ثر.

عينة الدراسة بطريقة عشواهية من مؤسستني خمتل ني )ثانوية ادريس السنوسج،  اختيارمت  :عينة الدراسةد/ 
اتلميذة  ما هو مبني   اجلدال ( تلميذا 290تيث مشلت علب ) متوسطة غنيسة حلسن( بوالية مستغامن،

 التايل:
 

 : توزيع أفراد العينة حسب الجنس والمؤسسة التي تنتمي إليجا(51رقم ) جدول_ ال

 % المئويةالنسبة  العدد الجنس المؤسسة

 متوسطة غنيسة لحسن
 19.95 42 ذكر

 12.91 90 أنثى

 ثانوية إدريس السنوسي
 25.58 20 ذكر

 85.80 52 أنثى

  

مت است دام   هذه الدراسة استبيان لت ديد اااه التلميذ دو  وخصائصجا السيكومترية:الدراسة  أداةه/ 
 الذي أعد من تب  الباتثتان. ،ااالن عاليةدار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية 
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  بوضع عالمة  عليهافقرة يتم اإلجابة  35 االستبيان علب االستبيان: احتوىوصف )×(  
  موزعة بشة ج(، اهمعارض بشدة-معارض-غري متأ د–مواف  -اتدى البداه  )مواف  بشدة

 الثالثة:متسااي علب أبعاده 
 التعريف باص تل الن سج.: 1ب
 مهام اص تل الن سج.: 1ب
 مةانة اص تل الن سج.: 3ب
بني اصوجبة االسالبة، تيث  ان عدد  فقرال، اتتوزع عدد فقراتي 15تيث أّن    بعد إتوي علب      

 فقرال،  ما هو موضح   اجلدال التايل: 1فقرة،   تني ال قرال السالبة  11ال قرال اصوجبة 
 

 (: يمثل توزيع فقرات اإلستبيان حسب اتجاه الفقرة والبعد الذي تنتمي إليه51جدول رقم )_ ال

 المجموع الفقرات الموجبة الفقرات السالبة الفقرات األبعاد

، I 2 ،1 ،0 ،7 ،0 ،28البعد 

21 ،20 ،20 ،10. 

8 28 28 

، II 1 ،4 ،20 ،24 ،22البعد 

18 ،11 ،12(-) ،10 ،

08. 

2 2 28 

، (-)III 0(-) ،2(-) ،22البعد 

22(-) ،27(-) ،12 ،

14(-) ،10 ،17(-) ،

12. 

7 0 28 

 08 11 0 08 المجموع
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 ( تيث 9،4،8،2،1بوضع أازان ادرجال لة  استجابة ) االستبيانيص ح : طريقة التصحيح
لالستبيان  علب الدرجة اخلام اصوجبة، الل صوليةون تص يح ال قرال السالبة معا سا لل قرال 

 80ح بني )ات اا  االستبيانهو الدرجة اخلام للم  وص علب  الدرجال، ااجملموعمجع مجيع  يتم
 يني امها:ميةن تقسيمها ال مستو  درجة، اعليي (190ا
 ( درجة.50- 80حمصور بينن ) السليب: اهو االااه_ 
 ( درجة.190-51)اهو حمصور بني  اإل ايب: االااه_ 

 :لالستبيانالخصائص السيكومترية _ 
ونة من متةعلب ئدت احملةمني تيث عرض علب جمموعة  االعتمادمت  االستبيانللتأ د من ئدت     
امن غأساتذة مت صصني   علم الن س من  لية العلوم االجتماعية جبامعة عبد احلميد بن باديس مبست مخسة

 .انل  إلعطاء ات اتاهتم
 ةسبة اصوافقة بن تيث تدرلمعيارا لصدتي،  االستبيانامت اعتبار نسبة ات ات احملةمني علب عبارال      
 ( علب    فقرة من فقراتي.29.9%)

تأ د من ئدتي  ذل  عن عري  تساب االتسات الداخلج للمقياع، فةانت معامالل  ما مت ال    
، أما 00201ا 0.455االرتباط مرت عة؛ أي ثبال    فقرة بالنسبة للمقياع  ة  ا انت حمصورة بني 

تيث اجدتا معام  ثباتي يسااي  فاستعملت الباتثتان عريقة التجزهة النص ية، االستبيانبالنسبة لثبال 
 (.0.591أل ا لةراباخ تيث اجد معام  الثبال يسااي ) ، امعادلة0.908

ن ج  أا بالالدراسة إلثئاحل لةج يطب  علب عينة  ان االستبيانامن خالل هذه النتاها ميةنا القول      
 فرضيال الدراسة. 

 و/ األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 األساليب اإلتصاهية التالية:  است دامصعاجلة فرضيال الدراسة مت     
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 –)ا ايب الااهااصتوسطال احلسابية االتةرارال االنسب اصئوية للةشف عن موائ ال العينة اعن عبيعة _ 
 سليب(.

اخلصاهل السيةوم ية )ئدت اثبال( ألداة  منامعام  أل ا  رانباخ  للتأ د اط  بيرسون ةارتب _ معام 
 القياع.  

 .االااهالحلساب داللة ال رات بني اصرتلتني   Independent T test'‘اختبار'' ل_ 
 
 عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضيات: _7
 عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى:_ 1_7
 االن عاليةا توجد اااهال ا ابية دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية  اليت تنل علب:"_ 

 .مرتلة الثانوية( –اصتوسط  )مرتلةالتالميذ لدى 
مرتلة اصتوسط الميذ )التعد ت ريغ النتاها است دمنا التةرارال االنسب اصئوية لت ديد عبيعة اااهال _ ب
ا هو موضح   ،  مااالن عالية  اصشةالل السلو ية دو دار اص تل الن سج   عال مرتلة الثانوية( _

 اجلدال التايل:

ر نحو دو التالميذ (: التكرارات والنسب المئوية لتحديد طبيعة اتجاهات 53الجدول )_ 
 المختص النفسي

 النسبة المئوية التكرار االتجاهطبيعة 

 %84.17 220 اإليجابي االتجاه

 %27.82 77 السلبي االتجاه

 %411 178 المجموع

 

ل اإل ايب دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةال االااهيتبني من خالل اجلدال أعاله أن نسبة     
اهو أ رب   %91.42   ةمرتلة الثانوية( تدرل ب –التالميذ ) مرتلة اصتوسط لدى  ااالن عاليةالسلو ية 

 ،اعليي نرفض ال رض الص ري.  %22.92السليب اليت تسااي  االااهنسبة 
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  األولى:مناقشة نتائج الفرضية 

 االن عاليةا توجد اااهال ا ابية دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية  "علب:اليت تنل _ 
 . "مرتلة الثانوية( –اصتوسط  )مرتلةالتالميذ لدى 
لسلو ية اإل ايب دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل ا االااهلقد بينت نتاها الدراسة أن نسبة     

من نسبة  أ رب اهج %91.42ب مرتلة الثانوية( تدرل  _اصتوسط  مرتلة)التالميذ لدى  ااالن عالية
توجد اااهال ا ابية  مما أدى بنا بقبول فرض الب ث الذي يقول: ،%22.92السليب اليت تسااي  االااه

مرتلة _ توسط مرتلة اصالتالميذ )لدى  ااالن عاليةدو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية 
 .الثانوية(

ال معرفية سيةولوجية اآليال ادرا ية اعملياالااه عبارة عن ت اعالل ت سر هذه النتيجة    ون أن ا     
الل اصرات  خ ا تساهباتد مت  االااهال ان هذهاعليي ميةن القول  اان عاالل مرتبطة جبوانب احلياة،

ميذ اصرتلة تالالعينتني )ا، اهذا ما جع   ال اإلرشادية اليت تقدمه خالل اخلدمالالدراسية اص تل ة من 
ااعيهم بداره    اصدرسة، الن ساين  مدى أمهية اجود اص تل  ( يدر ونالثانويةاصرتلة  توسطة، تالميذاص

 مجيع اجملاالل.
 دار اص تل الن سج. ا ابيا دواألمر الذي مسح هلم أن يةونوا اااها      
تول فعالية اإلرشاد   الوسط اصدرسج مما  (2005الدراسال  دراسة )نبي : اهذا ما أ دتي بعض     

 رسج.اصدجع  اصتعلم يتةون لديي اااها ا ابيا دو مهمة اص تل الن سج خائة   الوسط 
اللذان توئال ال أن هناك اااه ا ايب لدى الطلبة دو العملية  (Cook 1984 Haque 1994)ادراسة 

 اإلرشادية.
اليت توئلت ال أن هناك اااه  (Atkin.son 1984)  تني تعارضت نتاها هذه الدراسة مع دراسة     

 سالبا دو اص تل الن سج
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 عرض وتفسير نتائج الفرضية الثانية:_ 1_7
اااههم  صتوسطة  اتالميذ اصرتلة هناك فرت دال اتصاهيا بني تالميذ اصرتلة الثانوية ا اليت تنل علب:" _ 

 ." ااالن عاليةالن سج   عال  اصشةالل السلو ية  اص تلدو دار 
ذ تالمي بني عينةال رت  حلساب Independent T test'‘اختبار'' لبعد ت ريغ النتاها است دمنا     

دو دار اص تل  حلسن   اااههم عينة تالميذ اصرتلة اصتوسطة غنيسباصرتلة الثانوية ادريسج سنوسج، ا 
 ،  ما هو موضح   اجلدال التايل:ااالن عالية  اصشةالل السلو ية   عالالن سج 

سي مرحلة الثانوية ادري( يبين الفرق في االتجاه بين عينة تالميذ ال51جدول رقم )_ ال
 لحسن نحو دور المختص النفسي عينة تالميذ المرحلة المتوسطة غنيسىسنوسي، و 
 مستوى الداللة النسبة التائية المتوسطات متغيرات الدراسة

عينة تالميذ المرحلة  -

 21ن=  المتوسطة،

00.78  

0.227 

 

دالة عند المستوى 

عينة تالميذ المرحلة  - 8.82

 الثانوية

 270ن =  

228.48 

 

أ رب من القيمة  5.519القيمة التجريبية احملسوبة "ل" اصقدرة بة  أعاله أنيتبني من خالل اجلدال     
ابالتايل ميةن ، 252"ادرجة ترية 0.01عند اصستوى "لدالة اتصاهيا ا 2.995 اجلدالية اليت تدرل بة

   اص تلدو دار  اهتماااهالقول بأني توجد فرات بني تالميذ اصرتلة اصتوسطة اتالميذ اصرتلة الثانوية   
 . رض الص رينرفض ال الثانوية اعليياهذا لصاحل تالميذ اصرتلة  ااالن عاليةعال  اصشةالل السلو ية 
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   الفرضية الثانيةمناقشة نتائج: 
اااههم  صتوسطة  ا اتالميذ اصرتلةهناك فرت دال اتصاهياً بني تالميذ اصرتلة الثانوية "  :اليت تنل علب    

 ." ااالن عاليةالن سج   عال  اصشةالل السلو ية  اص تلدو دار 
أ رب من القيمة اجلدالية  5.519لقد بينت نتاها الدراسة أن تيمة التجريبية احملسوبة "ل" االيت تسااي _ 

ني عينة ب فرت دال اتصاهيا وجدي مما أدى بنا بقبول فرض الب ث الذي يقول: ،2.995اليت تدرل بة   
عينة تالميذ اصرتلة اصتوسطة   اااههم دو دار اص تل الن سج   عال  ا تالميذ اصرتلة الثانوية 
 .ااالن عاليةاصشةالل السلو ية 

ن عينة اااهال عينة تالميذ اصرتلة الثانوية  انت أ ثر ا ابية م  ون أناميةن ت سري هذه النتيجة        
ج تالميذ الثانوية هلم احلظ الوافر صعرفة جوهر اتقيقة اص تل الن س انل  ألنتالميذ اصرتلة اصتوسطة 

معي حبةم تواجده معهم داخ  اصؤسسة، عةس تالميذ اصرتلة اصتوسطة الذين تد  ان لديهم  ااالتتةاك
 جملتمع.ا ب اهدتي  رة عامة اغامضة عن اص تل الن سج األمر الذي تد  علهم ال يقتنعون فة
خاضع فأن االااه مةتسب ا  االااهال، اننعام  أساسج   تةوين  ان احمليطاعليي ميةننا القول      

 صبادئ التعلم اتأثري اجلماعة اليت إت  هبا ات اعلي معها.
" علب  اااهال األع ال البيض دو الزنو  H.Orbersts"ال سابقة "هلورايتز"  اهذا ما أثبتت دراس    

  .(98: 1529أن اجلماعة هلا تأثري  بري علب تةوين اااهال ال رد.)أبو الني ،
" أن اخلربة العلمية ااصمارسة FTS mith ما بينت دراسال أخرى لعامل األن ابولوجيا األمريةج "    

قة أ ثر ا ابية   تةوين االااه اتعديلي ا ان هدفي من هذه الدراسة اتناع الطالب ال علية تعترب عري
 .(115: 1594،الزنو . )عيسااياألمريةان بعدم ئ ة اااهاهتم اجلامدة السابقة دو 

 استخالص النتائج:_ 
 من خالل استعراضنا للنتاها علب ضوء ال رضيال ميةننا است الص ما يلج:    
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لدى التالميذ  ةااالن عاليا ابية دو دار اص تل الن سج   عال  اصشةالل السلو ية  اااهالهناك _ 
 تمام ااالت امااالهوا يعطوني    الثقة  ان  تيث معظمهميدرسون   اصتوسطة أا   الثانوية،   انوا سواء

 .اهتماماتياصميز عن اآلخرين   تعامالتي ا يران فيي الش ل ا 
هناك فرت دال اتصاهيا بني تالميذ اصرتلة اصتوسطة اتالميذ اصرتلة الثانوية     اااههم دو دار اص تل _ 

 لدى تالميذ اصرتلة الثانوية. ااالن عاليةالن سج   عال  اصشةالل السلو ية 

 التوصية _ 
 ئر التالية:ال نوجزها   العنابناء علب النتاها اصتوئ  اليها فإننا خنلل ال جمموعة من االت اتا     
 ضرارة االهتمام باص تل الن سج خصوئا   الوسط اصدرسج._ 
 توضيح للتالميذ الدار األساسج الذي يقوم بي اص تل الن سج._ 
 توفري خمتل ن سج   مجيع اصؤسسال ال بوية. _ 
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 دار النهضة العربية. :بريال .االجتماعيعلم النفس (. 1529حممود السيد ) ،أبو الني  _1
للنشر االتوزيع االدار  الثقافةدار . المدخل إلى علم النفس. (2002جودل اآخران )ين جابر، _ 1

 العلمية الدالية.
دار  :عمان .اإلرشاد النفسي: النظرية، التطبيق، التكنولوجيا .(1884تسني، عي عبد العظيم ) _3

 االتوزيع.ال ةر للطباعة االنشر 
مؤسسة محادة  :األردن .1ط .مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي .(2000ئاحل تسن ) ،الداهري _1

 .لل دمال االدراسال اجلامعية ادار الةندي للنشر االتوزيع
 مةتبة ال الح للنشر، .مقدمة في اإلرشاد النفسي .(2000لرشيدي، بشري ئاحل االسه ، راشد)ا_ 0
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