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تقديقشكق    
ألد أبم اهلل الق من الق عم  

َتْعنـَاْ لُلْقَمْاَن اَْلتِحْكَمَة أَْن  آَ َلقَْد أ):انعالقـا من قول التق تنارك  تلالل

وِح َ َمْن َ  ََق  ـَ ِح نَ   ( اَْلمَو َأنِحنٌّي َ مِحْعدْ نَّن ْشكُلَق اَْلمَو َ َمْن َيْشكُلقِح  ـَ ِحنَّنَماْ َيْشكُلْق لِحَنْ بِح

(. 12: لقمانا آية]

 الصالر  البالم  مل ا مل خمق اهلل متمد صمل اهلل  معو   مم ا مد اهلل  

 وو أالشكق  نحشكقه  مل اتمام ىذا اللمك  ن ا بن  الا  ما  نتلالل  

 الذد اشقر  مل انجاز  " مار معموو"الججيك  اللق ـان الل اا فاا المشقر  

ىذا اللمك  ما من شل ان انجاز اد  مك ىو  مقر مجيوو مفتا ق للدر  

 ايتا ان  ا  اشخاص ضمن متعط يشكك اطارا  اما ليذا النتثا اا ا ي وتن

اين  ان ليم  لال إلل ومعب   الكقام  نا  تقدم أججيك الشكق الل ومعب ا اتذتن

 .  ن انجاز ىذا اللمك  ا الل ىذه المقتنةا   ك من  ا دنناال تك  ن  صول

  ك من  اىم من ققيح ا  ألعد  ن    عنة الدرا ة  ن ااخعق اشكق

. اللمكانجاز ىذا  
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 :مـــقدمــة
      يعتبر الطالب الجامعي ثركة في غاية االىمية كالمرآة التي تعكس كاقع 

المجتمع؛ كيعد مكضكع الحاجات اإلرشادية مف أىـ المكاضيع التي تناؿ 

إىتماما كبيرا مف قبؿ  الباحثيف في مختمؼ المجاالت كالمياديف خاصة عمـ 

النفس اإلرشادم كالتربكم منو، فاإلنساف دائما ما يبحث عف األفضؿ، فيك 

ييتـ بتحقيؽ السعادة كالتكافؽ النفسي كدائما يسعى إلى الكماؿ كما الكماؿ إال 

هلل سبحانو كتعالى ، كما يحاكؿ دائما اإلبتعاد عف كؿ ما يعكر صفكه كيسيء 

بو اك يمتمس شخصيتو اك يؤذم نفسيتو بشكؿ عاـ، خاصة في عصرنا 

الحالي الذم يشيد عدة تغيرات تتطمب المزيد مف اإلىتمامات لما تخمفو مف 

نقص في الحاجات لدل اغمبية االفراد، الذم يرجع إلى التطكر كالعكلمة 

كمكاكبة العصر الحديث، كىذا النقص يشعر الفرد بإحتياجات عديدة التي 

تختمؼ حسب كؿ فرد عمى حدل، مف خبلؿ متغيراتو الجسمية، النفسية، 

اإلجتماعية، األكاديمية كمراحمو العمرية التي يمر بيا كالتي قد تؤدم بو إلى 

اإلحباط أك اليأس في إشباع ىذه الحاجات، التي قد تخؿ بصحتو خاصة في 

مرحمة البمكغ أك الشباب التي تعتبر مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا الفرد، كالتي 

 .تقؼ عائقا أماميـ رغـ جيكدىـ كمحاكالتيـ
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كتعد الصحة النفسية لمطالب الجامعي الركيزة األساسية التي يعتمد عمييا في 

ف أم إعاقة أك ضغكط حياتية يتعرض  إنتاجيتو كتحقيؽ طمكحو في الحياة، كا 

ليا الطالب في حياتو اليكمية الجامعية ستترؾ لو آثارىا السمبية عمى صحتو 

 (.4: 2009شاىيف،)النفسية كالجسمية

فالجامعة ليست مكانا لتمقي المعارؼ كالعمـك فقط، بؿ ىي ميداف تفاعؿ 

حتكاؾ إجتماعي كثقافي تعاطفي بيف أعضاء الجماعة التي يرتادىا، فيي  كا 

تشكؿ اإلطار المادم الذم تنمك فيو عبلقات ىادفة يمكف اف تساعد الطالب 

 (.3: 2009شاىيف،)عمى تككيف شخصيتو

كمف أجؿ ىذا تتناكؿ الدراسة الحالية مكضكع الحاجات اإلرشادية لدل الطالب 

، حيث تناكلت الدراسة الحالية خمسة (في ظؿ بعض المتغيرات)الجامعي 

 :فصكؿ كما يمي

تضمف تحديد إشكالية الدراسة كصياغة فرضياتيا، أىدافيا  : الفصؿ األكؿ

 .كاىميتيا كتحديد المفاىيـ اإلجرائية

الحاجات اإلرشادية، حيث تمت اإلشارة إلى تعريؼ الحاجة : الفصؿ الثاني

كالمفاىيـ المرتبطة بيا، كنظريات الحاجة، ثـ تعريؼ اإلرشاد، كتقديـ لمحة 

تاريخية عنو، كالحاجة اليو منتقميف إلى عنصر الحاجات اإلرشادية كتقديـ 

 .بعض التعاريؼ ك تصنيفاتيا، كدكر المرشد في إشباعيا
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الجامعة كالطالب الجامعي، حيث تـ تعريؼ الجامعة، ذكر أىـ : الفصؿ الثالث

مككناتيا ككظائفيا ك أىدافيا، تعريؼ الطالب الجامعي كعبلقتو بالجامعة، 

شباعيا كالتكافؽ النفسي  كاىـ خصائصو كمشكبلتو، كحاجاتو اإلرشادية ، كا 

 .لديو

يحتكم عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية في جزئيف، : الفصؿ الرابع

حيث تضمف الجزء االكؿ الدراسة اإلستطبلعية، كالجزء الثاني الدراسة 

 .االساسية

حيث تـ فييا استخداـ : عرض نتائج الدراسة الميدانية: الفصؿ الخامس

االساليب االحصائية المبلئمة لفرضيات الدراسة كصكال إلى ما أفرزتو نتائج 

الدراسة كتحميؿ النتائج كمناقشة الفرضيات في ضكء اإلطار النظرم 

قتراحات مف خبلؿ النتائج  كالدراسات السابقة إنتياء بالخاتمة كتقديـ تكصيات كا 

 .المتحصؿ عمييا

  



 

 
 

 :الفصل األول
مدخل الدراسة 
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 :إشكالية الدراسة: أوال

     تسعى منظكمة التعميـ العالي كالبحث العممي جاىدة لحقيؽ مممح الدخكؿ 

كمممح الخركج لئلطار التنظيمي الجامعي، كما تنصب عمى تحقيؽ الكفاءات 

الختامية لكؿ مادة تعميمية بعد نياية كؿ سداسي ككؿ سنة الدراسية مف كؿ سنة 

كجعؿ المتعمـ محكر الفعؿ التعممي في بناء مختمؼ المعارؼ ككيفية إستثمارىا 

 .مف خبلؿ النشاطات كالتكجييات التي يتمقاىا الطالب الجامعي

    كلكف رغـ ما تتيحو الجامعات مف حقكؽ لمطمبة الجامعييف عمى غرار مراحؿ 

األطكار الثبلثة السالفة لمطالب إال أنو يتمقى عدة مشكبلت تقؼ عائقا أمامو 

نتيجة عدة حاجات ال يستطيع الطالب تحقيقيا لمتكيؼ مع ىذا الكسط خاصة 

طالب السنة أكلى ليسانس في مختمؼ الجكانب النفسية، كالجسمية كالتحصيمية 

كاإلجتماعية، المينية كغيرىا نظرا إللحاحات الطمبة لمحاجات كقد  (االكاديمية)

تعددت النظريات كالدراسات في ىذا الجانب نظرا ألىمية ىذه القضية اإلرشادية، 

، (األكاديمية)حيث إتجو اإلىتماـ األكبر إلى الحاجات اإلرشادية التحصيمية 

 التي 2002كالنفسية كاإلجتماعية، كىذا ماتناكلتو دراسة الطحاف كأبك عطية 

ىدفت الى التعرؼ عمى الحاجات اإلرشادية لطمبة الياشمية في المجاالت التالية 

، حيث اشتممت عينة الدراسة (المينية، اإلجتماعية، النفسية، الدراسية، األخبلقية)

طالب كطالبة مف خبلؿ اعداد إستبياف خاص لمدراسة مككف مف  (1270)عمى 
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في المجاالت المذككرة، ك بعد التحميؿ اإلحصائي تبيف أف ترتيب الحاجات  (84)

- الحاجات المينية: اإلرشادية حسب أىميتيا مف كجية نظر الطمبة كاآلتي

الحاجات - الحاجات اإلجتماعية- الحاجات النفسية- الحاجات الدراسية

 (.301: 2008نكرم كيحيى،).األخبلقية

ىدفت ىذه الدراسة ( 2014)كدراسة عمي احمد البركات كناصر عمي الحكماني

شادية لطمبة الجامعات الخاصة العمانية، كتككنت رلى الكشؼ عف الحاجات اإلإ

ختيركا بالطريقة العشكائية مف الجامعات أ، كطالبا( 410)عينة الدراسة مف 

( 35)ستبانة تككنت مف إستخدمت إكلتحقيؽ ىدؼ الدراسة،  العمانية الخاصة

فقرة، تشتمؿ عمى الحاجات اإلرشادية األكاديمية، كاإلجتماعية، كالنفسية، كالمينية 

 : حسب أىميتيا إلىالحاجات اإلرشاديةعمى ترتيب الدراسة نتائج كخمصت 

ىا عمى التكالي الحاجات النفسية، فالمينية، ماالكاديمية في المقدمة، تؿ

 (.81: 2014البركات كالحكماني، ).فاإلجتماعية

يتضح مف خبلؿ الدراسات السابقة الذكر حدة كجكد حاجات إرشادية لدل الطمبة 

الجامعييف في مختمؼ المجاالت، كضركرة الكشؼ عنيا لدل مختمؼ مستكيات 

نطبلقا مما تـ عرضو تمحكرت إشكالية البحث فيما يمي ىؿ : الطمبة كحاجاتيـ، كا 

 ىناؾ تبايف بيف الطمبة في اإللحاح عمى الحاجات اإلرشادية؟
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:  الفرضيات:ثانيا

  يكجد تبايف بيف الحاجات اإلرشادية لصالح الحاجات اإلرشادية

. لتحصيمية

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة في الحاجات اإلرشادية تعزل

 .الجنس، اإلقامة كالسف: لمتغير

 :أهداف الدراسة: ثالثا

 الكشؼ عف الحاجات اإلرشادية األكثر إلحاحا لدل طمبة السنة اكلى ليسانس. 

 التعرؼ عمى الفركؽ بيف الطمبة في الحاجات اإلرشادية حسب الجنس. 

 التعرؼ عمى الفركؽ بيف الطمبة في الحاجات اإلرشادية حسب اإلقامة. 

 التعرؼ عمى الفركؽ بيف الطمبة في الحاجات اإلرشادية حسب السف. 

 :اهمية الدراسة: رابعا

 :تتجمى اىمية الدراسة مف خبلؿ المكضكع الذم تتناكلو كيبرز ذلؾ مف خبلؿ

 تسميط الضكء عمى مكضكع الدراسة الحالية 

  محاكلة تنبيو الطاقـ األندراغكجي إلى أىمية الحاجات اإلرشادية لمطالب

 .الجامعي سنة أكلى ليسانس

  فتح المجاؿ اماـ الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات التي تتعمؽ بالحاجات

 .اإلرشادية
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 : التعاريف اإلجرائية لممفاهيم األساسية لمدراسة: خامسا

 ىي عبارة عف األفكار كالنصائح كالتكجييات كاإلرشادات :الحاجات اإلرشادية 

 .التي يحتاجيا الطالب الجامعي قصد تمكينو مف مكاجية المشكبلت

 ىك احد مدخبلت الجامعة كىك طالب السنة أكلى ليسانس :الطالب الجامعي 

 .المتحصؿ عمى شيادة الباكالكريا (2016/2017)

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
الحاجات اإلرشادية 
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 : تمهيد

 حاجات اإلنساف كثيرة كمتنكعة بتنكع تككينو الجسمي كالمحيط الذم يعيش      

فيو كقد تختمؼ الحاجات حسب الزماف كالمكاف، بحيث تعد الحاجات عنصرا 

ىاما مف عناصر تككيف الشخصية كعامبل ىاما في البناء النفسي لئلنساف، كىي 

المؤشر الحقيقي لمصحة النفسية لؤلفراد كتحدد مدل تكافقيـ النفسي كاإلنفعالي، 

األمر الذم يساعد في تركيبة الشخصية اإلنسانية مما ترتب عنيا مف مشكبلت 

كذلؾ لتمبيتيا بشكؿ غير سميـ أك عدـ القدرة عمى تمبيتيا بشكؿ نيائي قطعي ما 

أسفر عنيا الحاجة الممحة لئلرشاد الذم كاف ظيكره إستجابة ليذه الحاجات التي 

". الحاجات االرشادية: "ػسميت ب

: الحاجة- اوال

: مفهوم الحاجة-1

إذ تعددت مفاىيـ كتعاريؼ ىذه ناؿ مفيـك الحاجة إىتماما كبيرا في عمـ النفس 

 : األخيرة أم الحاجات بيف العمماء كالباحثيف كمنيا مايمي

ك الصحة أك التقبؿ أم مطمب الفرد لمبقاء أك النمك قالحاجة : "يعرفيا الشرقاكم

اإلجتماعي كتنشأ في حالة شعكر الفرد بعدـ التكازف البيكلكجي 

 (241: 2004الشرقاكم،)".النفسي
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بأنيا تمؾ القكة الداخمية التي تحرؾ السمكؾ كتكجيو لتحقيؽ : عرفيا ابك جادك

غاية معينة، كتستثار ىذه القكة المحركة بعكامؿ داخمية خاصة بالفرد نفسو، أك 

كما عرفيا يكنس بأنيا حالة مف حاالت . مف البيئة الخارجية المحيطة بو

الشخصية مرتبطة دائما بعدـ االشباع في الجكانب العضكية أك المادية أك 

اإلجتماعية كقد تختمؼ شخصية كؿ فرد عف األخرل في تنكع أساليب إشباع تمؾ 

 (.298: 2008نكرم كيحيى،). الحاجات

الحاجة ىي مفيـك فرضي يدؿ عمى لعمـ النفس أف " ركالف"كجاء في مكسكعة 

حالة عدـ اإلتزاف الداخمي بسبب نقص مادم أك معنكم تؤدم إلى 

 (.721: 1997ركالف،).التكتر

أنيا مفيـك إفتراضي يعبر عف قكة تؤثر في : يعرؼ مكرام الحاجة في نظريتوك

إدراؾ كسمكؾ األفراد ليحاكلكا تغيير مكاقؼ غير مرضية كأنيا تكتر يقكد الفرد إلى 

: 2009ابك سعد،).متابعة ىدؼ، فعندما يتـ إدراؾ ىذا اليدؼ فإف التكتر يقؿ

112.)  

مف خبلؿ ىذه التعريفات نستطيع القكؿ بأف الحاجة ىي حالة عدـ اإلتزاف 

كالتكافؽ الداخمي لمفرد الذم تفرض عميو اإلشباع بشكؿ سميـ كمتكافؽ مع الذات 

 .كالمحيط

: المفاهيم المرتبطة بالحاجة-2

 :     يرتبط مفيـك الحاجة بعدة مفاىيـ أخرل ليا نفس المعنى جاءت كالتالي
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يندرج الدافع في كظيفة عبلقة السمكؾ بفضمو تتحكؿ الحاجات إلى   :الدوافع  .أ 

يبحث الفرد بنشاط عف أشكاؿ لمتفاعبلت بحيث أف : أىداؼ كخطط كمشاريع

 .معظـ العبلقات مع بعض األشياء تككف مطمكبة أك ضركرية لمعمؿ

 (.721: 1997ركالف،)

إستثارة ممحة تخمؽ نكعا مف النشاط، تكجو "كيعرفيا الحجازم في مؤلفو انيا 

 (.192: 2012الحجازم،)" الكائف الحي ليدؼ ما

عبارة عف دكافع تعمؿ عمى تنشيط السمكؾ بيدؼ تعرؼ عمى أنيا  :الحوافز  .ب 

إشباع الحاجات ذات األصكؿ الفسيكلكجية المرتبطة ببقاء الكائف الحي عمى قيد 

الحياة، فالحكافز ىي نقص مكجو، أم أنيا مكجية نحك عمؿ معيف كتخمؽ 

إندفاعا نشيطا نحك تحقيؽ األىداؼ، لذا فيي أساس عممية الدافعية، فالحافز ىك 

ما ينشط السمكؾ كيييؤه لمعمؿ، كما انو يشير الى زيادة تكتر الفرد نتيجة لكجكد 

حاجة غير مشبعة اك نتيجة لمتغير مف ناحية عضكية عنده، حيث يجعؿ ىذا 

التكتر الفرد مستعدا لمقياـ بإستجابات خاصة نحك مكضكع معيف في البيئة 

الخارجية أك البعد عف مكضكع معيف ييدؼ إلى إشباع حاجتو أك إستعادة تكازنو 

  (18: 2007بف يكنس،) .الفسيكلكجي

كما تعرؼ أيضا بأنيا المثيرات الداخمية كالنكاحي العضكية التي تبدأ        

الكائف الحي مستعدا لمقياـ بإستجابات خاصة نحك مكضكع     بالنشاط كتجعؿ 

 (.199: 2009ممحـ،) .معيف في البيئة الخارجية أك البعد عف مكضكع معيف
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ىك قكة مكجكده خارج اإلنساف، كيمكف أف تككف إيجابية "يعرفو يكنس  :الباعث  .ج 

أك جاذبة تعمؿ عمى إستثارة دافع اإلقباؿ عمييا، أك تككف سمبية أك طاردة تعمؿ 

 (.20: 2007بف يكنس،) "عمى إستثارة دكافع األحجاـ عنيا كتجنبيا

عبارة عف حالة دافعية خاصة ذات طابع معرفي كالتي يعرفو يكنس انو  :الميل   .د 

عمكما ال ترتبط مباشرة في لحظة معينة بحاجة ىامة مؤقتة، فالميكالت يمكف أف 

. تسببيا أية مكاقؼ غير متكقعة، أك أية مثيرات مرئية أك سمعية تمفت اإلنتباه

كتنسجـ الميكالت مع نكع خاص مف الكائنات الحية، كمما إستغرؽ مثؿ ىذا 

األداء أكثر إكتماال، فالمستكل المرتفع مف تطكر ىذا األداء يقتصر عمى اإلنساف 

 (.19: 2007بف يكنس،) .فقط، كيطمؽ عميو إسـ اإلبداعات العممية كالفني

ىك حركة في حالة النشكء، كبصكرة أعـ ىك اإلستعداد الداخمي لجسـ معيف " -

 (.1069: 1997ركالف،)". إلنجاز بعض األعماؿ أك لتسييؿ تنفيذىا

 :نظريات الحاجات-3

تعتبر النظرية إطار عاـ يضـ مجمكعة منظمة كمتناسقو مف الحقائؽ      

كالقكانيف التي تفسر الظكاىر، ىدفيا األسمى ىك إكتشاؼ العبلقات كالظكاىر 

كتفسيرىا مف خبلؿ تعميمات سابقة أك نظريات سابقة لمتعرؼ أكثر عمى الظاىرة 

كتقديـ طرؽ لممساعدة في فيميا، كتقديـ طرؽ كتقنيات مساعدة في ضبط 

كتعديؿ ىذه الظكاىر كؿ حسب نظريتو كمعتقداتو كفيما يمي أىـ النظريات التي 

: تطرقت لدراسة الحاجات
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 : نظرية هل كالرك .أ 

أف أم فعؿ يقـك بو الكائف الحي تسبقو حاجة تدفع أك " كبلرؾ ىؿ"يرل      

:  كىذا ماتضمنتو معادلة ىؿ الشييرة عمى النحك التالي. تحفز النشاط المرتبط بيا

كيشير جيد اإلستثارة إلى  ( دافعية الباعثx الحافز xقكة العادة  =جيداإلستثارة (

ميؿ الكائف الحي إلى إصدار إستجابة معينة، كتتحدد درجة ىذا الميؿ إما مف 

. خبلؿ سرعة اإلستجابة أك سعتيا أك مقاكمتيا لمخمكد

فتشير إلى . كتتضمف حدكد المعادلة في الجانب األيسر منيا عمى مفاىيـ دافعية

درجة تعمـ الكائف الحي إلستجابة معينة، كمف ثـ ترتبط قكة العادة بعدد المرات 

التي أصدر فييا الكائف الحي إستجابة ما كتمقى عمييا تدعيما، كما أنيا تقضي 

. بكجكد حافز لكي يتـ تقديـ التدعيـ المناسب

كيشير الحافز إلى درجة التكتر التي يشعر بيا الكائف الحي نتيجة اختبلؿ 

فكمما زاد ىذا اإلختبلؿ زاد الحافز، ككمما زاد الحافز كانت . لديو" التكازف الذاتي"

. اإلستجابة أسرع كأكثر مقاكمة لمخمكد

إلى حجـ المكافأة المقدمة لمكائف الحي كنكعيا لمساعدتو " دافعية الباعث"كتشير 

. عمى إصدار اإلستجابة

كال يمكف بحكـ ىذا المعنى أف يصدر الكائف الحي سمككا معينا في غيبة الحافز، 

كيتضمف التدعيـ عند . دكف أف يككف مدفكعا بحافز مف الحكافز: أك بمعنى آخر

خفضا في منبو الحافز، اك بمعنى آخر اعادة الكائف إلى حالة التكازف، " ىؿ"
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ميممر "أك عند زمبلئو مثؿ " ىؿ"كيعد خفض الحافز أمرا ىاما لمغاية سكاء عند 

Miller ك دكالرد Dollard.(،67: 2008ثائر.) 

:  نظرية أبراهام ماسمو .ب 

ستند - أك تدرج الحاجات- نظريتو في إشباع الحاجات" ابراىاـ ماسمك"قدـ       كا 

في ىذه النظرية عمى أف ىناؾ مجمكعة مف الحاجات التي يشعر بيا الفرد، 

: كتعمؿ كمحرؾ كدكافع لمسمكؾ كتتمخص النظرية في الخطكات التالية

اإلنساف يشعر بإحتياج ألشياء معينة، كىذا اإلحتياج يؤثر عمى سمككو فالحاجات  -

غير المشبعة تسبب تكتر لدل الفرد، كالفرد ينيي حالة التكتر ىذه مف خبلؿ 

مجيكد كسعي منو لمبحث عف إشباع الحاجة،  كبالتالي فالحاجة غير المشبعة 

ىي حاجة مؤثرة عمى السمكؾ، كالعكس فإف الحاجة التي تـ إشباعيا ال تحرؾ كال 

. تدع كالتدفع السمكؾ اإلنساني

  تندرج الحااجات في ىـر يبدا بالحاجات األساسية األكلية البلزمة لبقاء اإلنساف

لحاح ىذه الحاجات  .كتتدرج في سمـ مف الحاجات يعكس مدل ضركرة كا 

  يتقدـ الفرد في إشباعو لمحاجات بدءا بالحاجات األكلية، ثـ يصعد سبللـ اإلشباع

باإلنتقاؿ إلى الحاجة إلى األماف، فالحاجات اإلجتماعية، ثـ حاجات التقدير 

 .كأخيرا حاجات تحقيؽ الذات

  إف الحاجات غير المشبعة لمدة طكيمة، أك التي يعاني الفرد مف صعكبة جمة في

إشباعيا، قد تؤدم إلى إحباط كتكتر حاد قد يسبب آالـ نفسية كيؤدم األمر إلى 
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 .العديد مف ردك أفعاؿ يحاكؿ الفرد مف خبلليا أف يحمي نفسو مف ىذا اإلحباط

 (.177: 2006لككيا،)

   تركز ىذه النظرية عمى تأثر سمكؾ االنساف كفقا لمفيـك الحاجات أم أف كراء

كؿ سمكؾ حاجات معينة كقد رتبيا ماسمك ترتيبا ىرميا تبعا ألكلكيتيا كىذه 

 (.110: 2009ابك سعد كعريبات،) الحاجات

 الحاجات الفسيكلكجية مثؿ الجكع كالنـك ىي الحاجات : الحاجات الفزيكلكجية

السائدة كالضركية لمدافعية، كاذا لـ تشبع تمؾ الحاجات لف يتقدـ الفرد نحك تحقيؽ 

، عمى سبيؿ المثاؿ الطالب الذم ال يتناكؿ طعاـ  الحاجات األعمى عمى اليـر

االفطار باستمرار اك ذلؾ الذم يعاني مف فقر في التغذية سكؼ يككف بميدا 

ككسكال، كسيككف تعممو رديئا، كىذه القاعدة تنطؽ بشكؿ خاص عمى المراىقيف 

 .(110: 2009ابك سعد كعريبات،) .الراغبيف جدا لممحافظة عمى كزنيـ

 تتمثؿ ىذه الحاجات بأىمية األمف كالحماية كاالستقرار كالحرية : حاجات األمف

كالتخمص مف الخكؼ كالقمؽ كتظير أىمية ىذه الحاجة بمجرد إشباع الحاجات 

 .البيكلكجية

 تتضح ىذه الحاجة في الرغبة في الحياة مع مجمكعة : حاجات الحب كاإلنتماء

تجاىاتيا،  مف األفراد كقبكؿ معاييرىا كمشاركة الفرد لمجماعة في قيميا كا 

ف اإلخفاؽ  ستقبالو مف اآلخريف في كقت كاحد، كا  كتتضمف ىذه إعطاء الحب كا 
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. في تحقيؽ ىذه الحاجة يقكد في سكء التكيؼ كالعديد مف المشكبلت السمككية

 (.222: 2004الريماكم،)

 تشمؿ ىذه الحاجات ردكد فعؿ اآلخريف اتجاىنا كأفراد، كما : حاجات تقدير الذات

نحف نرغب بأحكاـ جيدة مف قبؿ اآلخريف تجاىنا بعد أف . تشمؿ رأينا في أنفسنا

إف شعكرنا بالكفاية يتضمف ردكد فعؿ الآلخريف . نحصؿ عمى تحصيؿ مشرؼ

  (.110: 2009ابك سعد كعريبات،). كي ننمي تقدير الذات لدينا

 كيشير ماسمك ىنا إلى الميؿ إلى الشعكر بعدـ اإلرتياح ما : حاجات تحقيؽ الذات

ابك سعد كعريبات، ). لـ نبذؿ مابكسعنا لنصؿ لممستكل الذم نرغب بالكصكؿ إليو

2009 :110.)  

 ف يختار الطالب العمؿ أكنعني أنو كؿ ما إستطاع اإلنساف تحقيقة بسعادة، ؾ

مكانياتو، كيحاكؿ تحقيؽ اىدافو التي تمكنو مف  الذم يبلئمو في حدكد قدراتو كا 

 .الشعكر بالكفاية كالقدرة

 ":هنري موراي"نظرية الحاجة ل  .ج 

إف نظرية في الدافعية نظرية تفاعمية ألنيا تنظر إلى السمكؾ بإعتباره نتاجا       

لحاجات داخمية تتفاعؿ مع ضغكط خارجية، كالحاجة تككيف مرضي يمثؿ قكة في 

منطقة المخ، كىي قكة تنظيـ االدراؾ كالفيـ كالتفكير كالنزكع بحيث تحكؿ مكقفا 

مكجكدا غير مشبع في إتجاه معيف، كيشير الضغط إلى القكة التي تعترض 

. الشخص فتؤذيو في بيئتو كقد تككف أشخاصا أك أشياء
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كيمكف تصنيؼ الحاجات إلى حاجات حشكية المنشأ، أك حاجات نفسية المنشأ، 

كيرل مكرم أف قائمة الحاجات النفسية المنشأ ىي أكثر ذيكعا، كليس بالضركرة 

: أكثر أىمية في تكجيو السمكؾ كتشمؿ عمى ما يأتي

 الحاجة إلى لـك الذات Absement : أم أف يخضع الفرد كيذعف كيتقبؿ العقاب

 .كتصغير الذات

 الحاجة لئلنجازAchievement : أم التغمب عمى العقبات كتحقيؽ ىدؼ صعب

 .كزيادة تقدير الذات عف طريؽ الممارسة الناجحة لمقدرات

 الحاجة الى اإلنتماءAffiliation : أف يككف صداقات كيستمتع بالتعاكف كالتبادؿ

 .مع اآلخريف كالحب كاإلنضماـ  إلى جماعات

 الحاجة إلى العدكافAggression : يذاء شخص آخر أك معارضتو أك مياجمة كا 

 .التقميؿ مف شأنو

  الحاجة إلى اإلستقبلؿ الذاتيn.Autonomy : مقاكمة التأثير كالكفاح مف أجؿ

 .اإلستقبلؿ كتحاشي النشاطات التي تفرضيا السمطة

 الحاجة إلى المجاىدةCounteraction : الكفاح لمتغمب عمى اليزيمة كالضعؼ

 .كاإلحتفاظ بإحتراـ الذات

 الحاجة إلى الخضكعDeference : تباعو عف اإلعجاب بالقائد كالثناء عميو كا 

 .إرادة
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 الحاجة إلى الدافعيةDefendant: خفاء أف يدافع عف نفسو ضد المـك كالتحقير كا 

 .الفشؿ أك تبريره

 الحاجة إلى السيطرةDouminance :التأثير في اآلخريف كالتحكـ فييـ. 

 الحاجة غمى اإلستعراضExhibition : أف يجتذب إنتباه اآلخريف كيستثير

 .إعجابيـ

 الحاجة إلى تجنب األذلHarm-avoidance : أف يتجنب األلـ كالضرر الجسمي

 .كالمرض كالمكت

 الحاجة إلى المذلةInfavoidance : أف يتجنب اإلخفاؽ كالخجؿ كاإلذالؿ

 .كالسخرية

 الحاجة إلى العطؼNurturance : أف يشبع حاجة الذم ال حيمة لو كأف يحميو

 .كيساعده

 الحاجة إلى النظاـOrder :ترتيب األشياء كتنظيميا. 

 الحاجة إلى المعبPlay : أف يسترخي كيسمي نفسو كيبحث عف المتع مف العناء

 .كالعمؿ بقصد الميك كبغير ىدؼ

 الحاجة إلى النبذRejection :استبعاد اآلخر أك تجاىمو أك اإلعراض عنو. 

 الحاجة إلى اإلستمتاع الحسيSentience:  البحث عف اإلنطباعات الحسية

 .كاإلستمتاع بيا

 الحاجة إلى الجنسSex :تككيف عبلقة مع شريؾ كممارسة الجنس. 
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 الحاجة إلى المعاضدةSuccorance : سعي الفرد لمحصكؿ عمى عكف كدعـ

 .كحماية كحب اآلخريف

 الحاجة إلى الفيـUnderstandin :تحميؿ الخبرة كتأمميا كالتأليؼ بيف األفكار. 

  كالحاجات ال تعمؿ عمى عزلة الكاحدة منيا عف األخرل كلبعض الحاجات

 .(108-107: 2009ابك سعد كعريبات،). األسبقية عمى األخرل

: نظرية الحاجات آلن رو .د 

 كمعاممة نفس إكمينيكية ثـ أصبحت مف الميتميف (An Roe)" آف رك"عرفت 

بالنمك الميني مف خبلؿ دراستيا لمعكامؿ الشخصية المتعمقة باإلبداع الفني كالتي 

قادتيا إلجراء سمسمة أخرل حكؿ الخصائص الشخصية لمجمكعة مف العمماء 

لمنظريات السابقة كالمتعمقة بيذه األبحاؽ بشكؿ " رك"المبدعيف، كقد أثر تتبع 

تطكرت " رك"كبير عمى تطكر كجية نظرىا عف االختيار الميني، كما أف نظرية 

مف خبلؿ سمسمة مف األبحاث في شخصيات كخمفيات المسترشديف النمائية 

ما " رك"كبمختمؼ تخصصاتيـ، كقد تـ تمخيصيا في عدة مقاالت كاستنتجت 

:  يمي

  كبف عمماء – البيكلكجيا – إف معظـ الفركؽ الشخصية بيف عمماء الفيزياء

اإلجتماع تظير في الدرجة األكلى في نكع تفاعبلتيـ فيؿ تتجو نحك األفراد أـ 

 .نحك األشياء



انحاخاتاالرشاديةانثانيانفصم  
 

21 
 

  ىك أف الفركؽ الشخصية التي تكجد بيف العمماء في " آف رك"كاإلستنتاج اآلخر لػ

 .مختمؼ تخصصاتيـ ناتجة عف خبراتيـ كممارسات تنشئة اآلباء المبكرة لؤلطفاؿ

  إحدل نظريات التحميؿ النفسي التي تبحث في العبلقة بيف " رك" ىذا كتعد نظرية

أساليب الرعاية الكالدية في مرحمة الطفكلة المبكرة كالميكؿ المينية كالسمكؾ 

تخاذ القرار في المراحؿ العمرية البلحقة  .الميني كا 

تفترض باف العكامؿ الكراثية كالتسمسؿ اليرمي لمحاجة مشتركاف في " آف رك"إف 

التأثير في اإلختيار الميني كجزء مف تأثيراتيا في أسمكب الحياة ككؿ، كما أف 

درجة الدافعية نحك تحقيؽ اليدؼ الميني ىك نتيجة لترتيب كشدة بناء الحاجة 

اليامة لمفرد، فدرجة دافعية الفرد إلتجاه معيف ربما يستدؿ عمييا مف خبلؿ 

إنجازاتو كبكممات أخرل فإف الفركؽ بيف شخصيف متشابييف كراثيا يمكف 

. االستدالؿ عمى إختبلفيـ نتيجة خبرات الطفكلة المختمفة التي مركا بيا

ثبلثة افتراضات أساسية متعمقة بإشباع الحاجات تمعب دكرا في " آف رك"كتصؼ 

: اإلختيار الميني

  الحاجات التي يتكفر ليا اإلشباع بشكؿ إعتيادم أم أنيا تشبع بشكؿ متكازف، كال

 .تصبح دكافع ال شعكرية

  الحاجات التي تقع في قمة ىـر الحاجات كحاجة تحقيؽ الذات سكؼ تختفي إذا

لـ يتـ إشباعيا، كلكف الحاجات التي تقع في أدنى اليـر إذا لـ يتـ إشباعيا 
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ستصبح دكافع مسيطرة كبالتالي ستعيؽ ظيكر الحاجات التي تقع في أعمى منيا 

 .الترتيب اليرمي التي أحس بيا الفرد

  الحاجات التي أشبعت بعد تأجيؿ أك تأخر إشباعيا ستصبح دكافع ال شعكرية في

ظركؼ معينة، كيعتمد ىذا عمى قكة الحاجة عند الفرد كزمف التأخير كدرجة 

 اإلشباع التي أحس بيا الفرد

 تؤكدأف ىناؾ عبلقة بيف أساليب التنشئة (Anne Roe)" آف رك"إف نظرية 

شباع حاجات الطفؿ مف جية، كبيف اإلتجاىات  األسرية كالخبرات المبكرة كا 

كالقدرات ك اإلىتمامات كخصائص الشخصية مف جية أخرل، كىذا يؤثر عمى 

. إختيار الفرد لمينة المستقبؿ كعمى رؤيتو لممينة التي تحقؽ لو الرضى كاإلشباع

بأف الجك األسرم يؤثر عمى نكع النشاطات المينية، كأف أحد أسباب " رك"ترل 

اإلختبلؼ في اإلختيار الميني ك األداء الميني ىك إختبلؼ خبرات الحياة 

اليكمية المتمثؿ في إختبلؼ أسمكب إشباع حاجات الطفؿ كأسمكب التنشئة 

. األسرية

إما نحك األفراد، أك نحك األشياء، : الميف الى تكجييف رئيسييف" رك"لذا صنفت 

:  ككضعت عدة فرضيات مرتبطة بأساليب الرعاية الكالدية كمنيا

  كمستكل عاؿ مف )البيكت التي لـ تتميز بالحب كالحماية كالمتطمبات الزائدة

 .ستؤدم إلى تكجيو الطفؿ نحك األفراد في التكجو الميني (التحصيؿ
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  البيكت التي تتميز بالرفض كاإلىماؿ كالتقبؿ العرضي ستقكد الفرد إلى عدـ

 (.197-195، 2011: ابك سعد) .التكجو نحك األفراد في التكجو الميني

إف جميع النظريات بإختبلؼ آرائيا مفيدة كميمة كلكف ىذا ال يعني أنيا      

تخمك مف السمبيات، كىذا أمر طبيعيى نظرا لعدة عكامؿ مف بينيا تعقد الظاىرة 

كتغير العالـ المستمر كالثكرة العممية ك التقدـ التكنكلكجي منذ بداية القرف العشريف 

. إلى يكمنا ىذا

 :اإلرشاد  -ثانيا

: مفهوم االرشاد-1

 :نصت معظـ القكاميس كالمعاجـ إلى مفيـك اإلرشاد    

ىك عممية مساعدة الفرد كتشجيعو عمى اإلختيار كالتقرير كالتخطيط      

لممستقبؿ بدقة كحكمة كمسؤكلية في ضكء معرفة نفسو كمعرفة كاقع المجتمع 

الذم يعيش فيو، كىك عممية كاعية مستمرة بناءة كمخططة، تيدؼ إلى مساعدة 

كتشجيع الفرد لكي يعرؼ نفسو كيفيـ ذاتو كيدرس شخصيتو جسميا كعقميا 

نفعاليا، كيفيـ خبراتو كيحدد مشكبلتو كحاجاتو، كيعرؼ الفرص  جتماعيا كا  كا 

المتاحة لو، كأف يستخدـ كينمي إمكاناتو بذكاء إلى أقصى حد مستطاع، كأف 

ابك ). .يحدد إختيارتو كيتخذ قراراتو كيحؿ مشكبلتو في ضكء معرفتو كرغبتو بنفسو

 (31: 2011سعد،
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الفرد الفرد الطي  ىك فرع مف فركع عمـ النفس التطبيقي يسعى إلى مساعدة     

يعاني مف مشكمة نمائية أك إنفعالية أك سمككية عف طريؽ مرشد متخصص في 

مجاؿ مساعدة اآلخريف كتقديـ الخدمات النفسية ليـ في جك مف الثقة كالتقبؿ 

 .كاإلحتراـ

: لمحة تاريخية عن اإلرشاد النفسي-2

 الدكر اإلرشادم العظيـ الذم قاـ بو األنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ      عمى غرار

ككذلؾ . عمى مر العصكر مف أجؿ مساعدة البشرية عمى التغمب عمى مشكبلتيا

 بيدؼ  أك الخاطئة كاإلبتعاد عف السمككيات المنحرفةيجابية باألخذ بالسمككيات اإل

العمماء حاكؿ بعض ؛ الكصكؿ إلى درجة عالية مف التكافؽ النفسي في الحياة

 التي يتـ مف عممية  إلقاء الضكء عمى مفيـك اإلرشاد حيث اعتبركه اؿكالمختصيف

 كبيف الفرد خبلليا التعامؿ مع ما يحدث بيف األفراد كالبيئة المحيطة بيـ مف تفاعؿ

محاكلة الكصكؿ بالفرد إلى مرحمة كذلؾ ؿأف يحددكا مفيـك اإلرشاد كما حاكلكا .كذاتو 

. المحيط الذم يعيش فيومع نفسو كالتكافؽ كالتكيؼ مع جيدة مف 

البداية الفعمية لممارسة العمؿ اإلرشادم تقريباف عمى يد  (1900)كاف عاـ     

( 1908)الذم إىتـ إىتماما كبيرا في ىذا المجاؿ فقد قاـ سنة " فرانؾ بارسكنز"

بتأليؼ كتاب عف إختيار الميف يشتمؿ عمى الخطكات البلزمة التي يجب إتباعيا 

عد ذلؾ خطأ اإلرشاد خطكات . لمساعدة األفراد عمى إختيار المينة المناسبة ليـ
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متدت إىتماماتو إلى عدد مف المجاالت كالمجاؿ التربكم كاألسرم  كبيرة كا 

كالزكاجي، كمجاؿ الطفكلة كالمراىقة، كمجاؿ ذكم اإلحتياجات الخاصة كمجاؿ 

اإلدماف عمى المخدرات كالمسكرات كمجاؿ إعادة التأىيؿ كمجاؿ المؤسسات 

 (.15: 2009جمؿ الميؿ،) .المختمفة

كما ساعد تطكر القياس النفسي، كاإلستفادة مف مجاؿ الصحة النفسية،      

باإلضافة إلى الدعـ المادم، كالبرامج التي تـ إعدادىا، خاصة في الكاليات 

نتقالو إلى  المتحدة األمريكية، ساعد عمى كؿ ذلؾ عمى تطكر العمؿ اإلرشادم، كا 

الجانب الميني الذم لو أسس كقكاعده كأساليبو، مف أجؿ مساعدة المستفيديف 

منو، لتحقيؽ النمك السميـ في كافة المجاالت، كمساعدتيـ عمى مكاجية مطالب 

رتفاع مستكيات الطمكح  العصر الحديث، كما يحدث فيو مف تقدـ عممي ىائؿ، كا 

لدل األفراد، كما يقابؿ ذلؾ مف تطكر في األفكار كاإلتجاىات كما يحدث مف 

 (.16-15: 2009جمؿ الميؿ،). إختبلؿ في العبلقات  اإلجتماعية

  :الحاجة إلى اإلرشاد -3

يحتاج الفرد خبلؿ مراحؿ نمكه المتتالية إلى خدمات اإلرشاد النفسي، فجميع 

خبلؿ  (Critic Time)األفراد يمركف بمشكبلت عادية كفترات إنتقاؿ حرجة 

حباطات كتكترات خبلؿ  مراحؿ نمكىـ المختمفة، كغالبا ما يتخمميا صراعات كا 

مراحؿ نمكىـ المختمفة كخكؼ مف المجيكؿ ال سيما في عصر تفجرت فيو 

 (.25: 2009الصامدم، ) .المعرفة السيككلكجية
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ف الحاجة إلى اإلرشاد نفسو مف أىـ ألى التكجيو كاإلرشاد إما يؤكد الحاجة 

إف الفرد . الحاجات النفسية مثميا مثؿ الحاجة إلى األمف كالحب كاإلنجاز كالنجاح

كالجماعة يحتاجكف إلى اإلرشاد كالتكجيو، ككؿ فرد خبلؿ مراحؿ نمكه المتتالية 

يمر بمشكبلت عادية كفترات حرجة يحتاج فييا إلى اإلرشاد، فحف نعيش في 

عرض يطمؽ عميو عصر القمؽ كىذا كمو يؤكده الحاجة الماسة إلى التكجيو 

 (2012:20العاسمي،).كاإلرشاد

: Counseling Needالحاجات اإلرشادية - ثالثا

 : مفهوم الحاجات اإلرشادية-1

     تعرؼ الحاجات اإلرشادية حسب مختمؼ العمماء كالباثيف كالمختصيف عمى 

 :النحك التالي

الحاجة اإلرشادية ىي رغبة الفرد في التعبير عف مشكبلتو بأسمكب إيجابي      

منظـ بقصد إشباع حاجاتو النفسية أك الفسيكلكجية التي لـ يتييأ لو إشباعيا مف 

تمقاء نفسو، ألنو لـ يكتشفيا في نفسو أك أنو إكتشفيا كلـ يستطع إشباعيا بمفرده، 

كفي كمتا الحالتيف يحتاج الفرد إلى خدمات ارشادية منظمة إلشباع حاجاتو 

كالتخمص مف مشكبلتو ليتمكف مف التفاعؿ مع بيئتو كالتكيؼ مع مجتمعو الذم 

الحاجات اإلرشادية بأنيا مطالب  (good 1973)يعيش فيو، كما يعرؼ جكد 
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بركات ).لبقاء الكائف الحي كاستمرارية نمكه، كصحتو، كقبكلو اإلجتماعي

  ( 85: 2014كالحكماني،

 رغبة الفرد في التعبير عف أنيا  أيضاالحاجات اإلرشادية     كما تعرؼ 

نزعاجا كىك مايسعى إليو  مشكبلتو المختمفة التي يعاني منيا كتسبب لو ضيقا كا 

بإستمرار إلشباع حاجاتو كالتخفيؼ مف مشكبلتو حتى يتمكف مف التفاعؿ 

كىي حاجات عامة لؤلفراد . اإليجابي كالتكيؼ السميـ مع المحيط الذم يعيش فيو

بمختمؼ مستكياتيـ كمراحميـ العمرية الغنى عنيا لمكاجية متطمبات الحياة 

نكرم ).المتجددة كالمعقدة كالتي تستكجب إيجاد حمكؿ ارشادية مناسبة ليا

 (.299: 2008كيحيى،

إلى أف الحاجة  (1966معجـ عمـ النفس المعاصر، )يرل بتركفسكي      

اإلرشادية ىي حالة الرد الناجمة عف إحتياجاتو لؤلشياء الجكىرية لكجكده كتطكره، 

كىي مصدر النشاط البشرم، كتؤدم الحاجة إلى حاالت شخصية تساعد عمى 

شباع االنساف لحاجاتو . التحكـ في السمكؾ كتحديد مجرل التفكير كاألحاسيس كا 

ىك في الكاقع عممية يكتسب عف طريقا شكبل معينا مف النشاط يتكقؼ عمى 

التطكر اإلجتماعي، كيؤدم إشباع الحاجة األكلى إلى حاجات جديدة كتأخذ 

عممية إشباع حاجات الفرد شكؿ نشاط ىادؼ، فيي تككف مصدرا لفاعمية 

أم قدرة اإلنساف عمى إحداث تغييرات مبلئمة إجتماعية في العالـ )الشخص 

 (.11: 2011ابك سعد،).(إعتمادا عمى ما يمتمكو مف ثركة ثقافية مادية كركحية
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     نستخمص مف ىذه التعاريؼ أف الحاجات اإلرشادية ىي عبارة عف األفكار 

كالنصائح كالتكجييات التي يحتاجيا الفرد مف المرشد النفسي بيدؼ مساعدتو 

عمى التمكف مف مكاجية مشكبلتو النفسية، اإلجتماعية، كاألكاديمية، كغيرىا مف 

 .الحاجات

 :تصنيف الحاجات اإلرشادية-2

     تختمؼ الحاجات في تصنيفاتيا فمنيا ما ىك اساسي كمنيا ما ىك ثانكم 

كمنيا ماىك جسمي كماىك نفسيف كماىك فطرم كماىك مكتسب، كغيرىا مف 

 :الحاجات كيمكف تصنيؼ الحاجات إلى قسميف اساسييف حسب تصنيفيا كىما

 : (األولية)الحاجات األساسية  .أ 

 يعتبر الغذاء أىـ حاجة لنمك الفرد بإعتباره يزكد الجسـ :الحاجة غمى الغذاء 

بالطاقة التي يحتاج إلييا لمقياـ بأنشطة مختمفة داخميا كخارجيا، بدنيا أك عقميا أك 

نفسيا، فالغذاء ىك أساس بناء الجسـ مف حيث إعادة إصبلح الخبليا التالفة 

كبنائياف كما يساىـ في تككيف خبليا جديدة كيزيد مف مناعة الجسـ ضد 

 (.137: 2002سيير كشحاتة،).االمراض كالكقاية منيا

 يعاني المسترشديف مف مشكبلت صحية بعضيا :الحاجة الى الرعاية الصحية 

يككف ظاىرا كالبعض يككف عكس ذلؾ، كألف ىذه المشكبلت الصحية ليا آثارىا 

التي قد تككف خطيرة ، حيث تتبعيا مشكبلت صحية اخرل يمتد تاثيرىا إلى 
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الناحية العقمية كالسمككية لدل الشخص، كىنا يأتي دكر المرشد في المطالبة 

 (.105: 2009الميؿ،).بفحص طبي شامؿ لمفرد يساعده عمى تشخيص حالتو

 إف ظيكر الدافع الجنسي خاصة في مرحمة البمكغ قد يتسبب :الحاجة الجنسية 

في حدكث بعض المشكبلت كالغضطرابات النفسية، كبعض المشكبلت 

: 2009الميؿ،).البلاخبلقية لدل البعض ممف لـ يتـ تكجيييـ التكجيو المناسب

106.) 

 :الحاجات الثانوية .ب 

  يحاكؿ الفرد اف يبتعد عف األذل الجسمي كاف يحصؿ عمى :الحاجة إلى االمن 

االمف كاإلبتعاد عف كؿ ما ىك خطر، فإشباع ىذه الحاجة يعني شعكر الفرد 

بالغطمئناف كالثقة بالنفس كبمف يحيط بو، كما يجعمو يحظى بمقكمات سعادتو في 

 (.65: 2011عمي الحياني،).جكانبيا المادية كاإلجتماعية

 ال يخمك ام إنساف مف الرغبة في تقدير ذاتو :الحاجة إلى تقدير الذات 

حساس الفرد بثقتو بنفسو، كمف االسباب التي ال تساعد الشخص  حتراميا، كا  كا 

عمى إشباع الحاجة غمى تقدير الذات تساع الفجكة أك المسافة بيف مستكل 

 (.107: 2009الميؿ،).طمكحو كقدراتو الفعمية في جانب مف الجكانب

 تتضمف ىذه الحاجة تقديـ العطؼ كالحناف إلى :الحاجة إلى العطف والحنان 

اآلخريف ك تمقي العطؼ كالحناف مف اآلخريف، حيث تظير اىميتيا في شعكر 

الفرد بالدؼء كالحب كالقبكلف كالفشؿ في إشباع ىذه الحاجة اك اإلفراط فييا يؤدم 
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بالفرد الى االحباط كفقداف قبكؿ االخريف كالعدكاف اك التاثير كالحساسية الزائدة 

 (.110-109: 2009الميؿ،)

 كتتمثؿ في رغبة الفرد كحاجتو إلى التعرؼ عمى البيئة التي :الحاجة الى المعرفة 

يعيش فييا كككناتيا، فيي مف المنطمقات الميمة في تنمية قدراتو كمساعدتو في 

 (.67-65: 2011عمي الحياني، ). حؿ كتجاكز المشكبلت كاالزمات التي تكاجيو

     إضافة إلى الحاجات األخرل كالحاجة الى الحرية كالحاجة إلى اإلنتماء ك 

الحاجة لفيـ الذات كالميك كالتسمية كغيرىا مف الحاجات اإلرشادية النفسية 

 .االخرل

: دور المرشد في اشباع الحاجات االرشادية .ج 

عمى المرشد النفسي أف يتعرؼ عمى االسباب التي تمنع ىؤالء األفراد مف      

كما . اإلستمتاع بأكقات فراغيـ أك التي تمنعيـ مف الشعكر بأىمية الميك كالتسمية

يمكف لممرشد النفسي أف يساعد المسترشديف عمى تعمـ الكسائؿ التي تدخؿ المرح 

كالصفاء إلى حياتيـ، كمساعدتيـ عمى تنمية إمكاناتيـ، كاإلستفادة مف فرص 

. اإلستمتاع المناسبة ك المتكافرة ليـ

 يتضح مما سبؽ أىمية مكضكع الحاجات، كما رأينا اف اإلىماؿ في      إذ

إشباع حاجات الفرد، أك كجكد عكائؽ ال تساعد عمى إشباعيا، يؤدم بو إلى سكء 

اف المرشد النفسي في أثناء العمؿ  (Cavangh 1982)كيرل كافانج . التكافؽ
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اإلرشادم يجب أف يأخذ في إعتبار بعض األىداؼ حينما يركز عمى مكضكع 

: الحاجات النفسية

  تعريؼ المسترشد بحاجياتو بصكرة محددة، كمساعدتو عمى إدراكيا كاإلستبصار

بيا، ككيؼ يؤدم عدـ إشباع حاجاتو، كاإلبتعاد عف األشخاص الذيف يعكقكنو 

 .عف ذلؾ

  إقناع المسترشد بأنو المسؤكؿ عف إشباع حاجاتو كليس لو أف يمقي المسؤكلية

عمى األشخاص اآلخريف، فيك الذم يستطيع إشباع تمؾ الحاجات أك عدـ 

 .إشباعيا

  إف تمكيف المسترشد مف إشباع بعض حاجاتو في أثناء العمؿ اإلرشادم، ليس

اليدؼ النيائي مف اإلرشاد بؿ المطمكب مف المسترشد أف يككف قادرا عمى إشباع 

 .حاجاتو في حياتو العامة

  ،مساعدة المسترشد عمى إدراؾ أنو قد يككف السبب في منع إشباع بعض حاجاتو

بخكفو مف إقامة العبلقة مع اآلخريف، أك إحساسو بالكره نحكىـ، أك حذره الشديد 

إف سكء العبلقة مع اآلخريف، كخاصة المحيطيف بالفرد، التؤدم إلى . منيـ

التعاكف كالتفاعؿ الجيديف بينو كبيف غيره، كىنا يجد الفرد نفسو كحيدا ال يستطيع 

 .( 115: 2009جمؿ الميؿ، ).إشباع الكثير مف حاجاتو

 :خالصة
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       كمف خبلؿ ما سبؽ، يتضح لنا أف الحاجات اإلرشادية تكتسي أىمية 

نظرية كتطبيقية مرمكقة تنعكس عمى حياة الفرد كصحتو الجسمية كالنفسية 

كاإلجتماعية كاإلنفعالية كغيرىا، كذلؾ مف خبلؿ طرؽ إشباعيا أك عدـ إشباعيا 

كما تعكد أيضا لطرؽ المرشد النفسي في التكفؿ بحاجات كمطالب المسترشد 

لمساعدتو عمى تخطي ىذه الحاجات بطرؽ مقنعة كسميمة لبمكغ أسمى اىداؼ 

 .اإلرشاد النفسي كىي التكافؽ النفسي مع الذات كمع الغير كالتكيؼ مع المحيط

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

الجامعة والطالب الجامعي 
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 :تـمهيد 

     يعتبر الطالب الجامعي مف فئات المجتمع تأثرا بالبيئة التي يعيش فييا 

يسعى أغمبيـ إلى تكثيؼ جيدىـ بدراسة عالية تمكنيـ مف بناء مستقبؿ 

مف  التعميـ العالي كالبحث العممي يعد التعميـ الجامعي في إطار مزدىر؛

 التي تسيـ في تككيف الفرد كالمجتمع كبمكرة مبلمحو في الحاضر ساسياتاأل

كالمستقبؿ كضماف طرؽ التطكر السميـ لؤلمة في مسيرتيا نحك أىدافيا في 

  .التقدـ كالرقي في مختمؼ مياديف الحياة

: لجامعةا:اوال

: تعريف الجامعة-1

     ىي كؿ أنكاع الدراسات أك التككيف المكجو لمبحث التي تتـ بعد مرحمة 

الثانكية عمى مستكل مؤسسة جامعية أك تعميمية معترؼ بيا كمؤسسات التعميـ 

 (.10: 2000بكعشة،).العالي مف قبؿ السمطات الرسمية لمدكلة

فيي تعريفيا لمجامعة انيا ىي تمؾ " كفاء محمد البرادعيف"ك يعرفيا تذىب 

المؤسسة التربكية التي تقدـ لطبلبيا الحاصميف عمى شيادة الثانكية العامة كما 

نسانية، يبلزمة  يعادليا تعميما نظريا معرفيا ثقافيا يتبنى اساسا إديكلكجية كا 

تدريب ميني ييدؼ إخراجيـ إلى الحياة العامة كأفراد منتجيف، فضبل عف 

مساىمتيا في معالجة القضايا الحيكية التي تظير عمى فترات متفاكتة في 
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: 2002البرادعيف،). المجتمع كتؤثر عمى تفاعبلت ىؤالء الطبلب المختمفة

290.) 

أف مصطمح الجامعة يعني أكثر مف مجرد تجمع " حامد عمار" كيرل 

األساتذة، فيك يتضمف ابعاد عديدة منيا جامعة لمعارؼ عامة مشتركة، تمثؿ 

قاعدة لمميف المتخصصة كجامعة لمختمؼ إبداعات الفكر اإلنساني، كجامعة 

كجامعة لمقكمات الحياة مف حيث الشراكة في .. لمكارد كمصادر المعرفة

الحياة الجامعية، كجامعة لفرؽ عمؿ متكاممة كمتعاكنة لخدمة الطبلب 

 (.21: 2005الصغير احمد،) .كاإلرتقاء بالبحث العممي كخدمة المجتمع

عمى أنيا المؤسسة ": عمي عبد ربو حسيف اسماعيؿ"كيعرفيا الدكتكر 

اإلجتماعية العممية المؤىمة بحكـ بناءىا التنظيمي كككادرىا الفنية إلنتاج كنشر 

، 2007:عمي عبد ربو).المعرفة كتنمية القكل البشرية المؤىمة لخدمة المجتمع

12) 

: مكونات الجامعة -2

     يتككف أم نسؽ مف مجمكعة فاعميف يشغمكف كظائؼ محددك كيقكمكف 

بأدكار مختمفة تجعؿ بينيـ عدة اختبلفات، كلكف رغـ ىذه اإلختبلفات إال انيا 

تتكامؿ فيما بينيا مف اجؿ الحفاظ عمى بقاء النسؽ الكمي، كالجامعة بغعتبارىا 

نسؽ ىرمي في التعميـ العالي كالبحث الغممي فغنيا تتككف مف مجمكعة 
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اطراؼ مادية كبشرية متفاعمة تكمؿ بعضيا البعض مف خبلؿ كظائؼ انشأت 

 :مف اجميا كتتمثؿ ىذه األطراؼ فيما يمي

 :الهيكل التنظيمي لمجامعة - أ

     يشمؿ البناء التنظيمي لمجامعة اإلطار الذم يحدد جميع االجيزة العممية 

كاإلدارية كالفنية كاإلجتماعية المكجكدة في الجامعة، كالنشاطات المختمفة التي 

تقـك بياك االدكار التي تضطمع بيا، بدءا بالرئيس االعمى لمجامعة كغنتياءا 

يأصغر إدارة فييا فالبناء التنظيمي لمجامعة بمثابة كسيمة لتحقيؽ أىداؼ 

الجامعة كمحكر لمعبلقات اإلنسانية داخميا ذلؾ مف خبلؿ مجمكعة األدكار 

التي يقـك بيا األفراد لتحقيؽ ىدؼ محدد كما يحمؿ عمى اإلستفادة الكاممة مف 

 (67-65: 2007عبد ربو،). الطاقات المكجكدة سكاء كانت بشرية أك مادية

:  األساتذة - ب

     يعد االستاذ الجامعي حجر الزاكية في العممية التربكيةف كىك القائـ بيذه 

العممية التعميمية بكصفو ناقدا لممعرفة، كمسؤكال عف السير الحسف لمعممية 

 .(93: 2006دليك كسفارم،). البيداغكجية في الجامعة

كىـ مف يشرفكف عمى التدريس كينفذكف العممية التربكية كينقسمكف إلى       

صنؼ يباشر العممية التعميمية فقط، كاآلخر يشرؼ عمى سيرىا مثؿ : صنفيف

 (.56، 2008:يسمينة خدنة): اكرد في .الخ...عمداء الكميات، كرؤساء األقساـ
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: الطمبة - ج

 كتعتبر أىـ فئة في البيئة الجامعية إلى جانب األساتذة، كتمثؿ أكبر فئة      

(. 57 :2008،يسمينة خدنة): اكرد فيمف الكـ 

 .إضافة الى كافة الطاقـ المشرؼ عمى الجامعة مف إدارييف كعماؿ

: معةاوظائف الج -3

مرحمة التعميـ العالي ىي آخر المراحؿ التربكية في حياة شباب المجتمع      

كالذيف يمتازكف عف غيرىـ بعدة امكانات أىمتيـ لمزاكلة دراستيـ ليككنكا قادة 

االمة في المستقبؿ مف خبلؿ مساىمة الجامعة في إعدادىـ كتككينيـ كمف ىنا 

 :يمكف حصر كظائؼ كمياـ الجامعة فيما يمي

 :التعميم .أ 

     ىي الكظيفة األكلى التي مف أجميا جعمت الجامعة كتتمثؿ في اف ىذه 

المؤسسة تقدـ لمطبلب تعميما أكاديميا ييدؼ الى إعداد الكفاءات البشرية 

المطمكبة لتأطير المجتمع كاإلستجابة لحاجيات المختمفة التي يقدميا االستاذ 

لمطالب مف خبلؿ المقررات كالمناىج الدراسية التي ترتبط بما كصمت إليو مف 

 .معرفة

كييدؼ التعميـ أساسا إلى نقؿ المعرفة العممية مف االستاذ إلى الطالب في 

شكميف أساسييف احدىما إلقائي تمقيني، كالثاني يعتمد عمى مشاركة الطالب مف 
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خبلؿ العمؿ الذم يسند إليو ليحضر في شكؿ بحكث أك أعماؿ تعرض عمى 

االساتذة لتقييميا كمقارنتيا بما تحصؿ عميو الطالب، كيككف اليدؼ مف ذلؾ 

 :اكرد في.قياس ما مدل استجابة المتعمـ لعممية التعميـ كاإلستفادة منيا

 .(65: 2008سيككؾ،)

كيضيؼ أحمد حسيف الصغير عمى انو بالرغـ عف التدريس بإعتباره أحد اىـ 

أسس غعداد راس الماؿ البشرم في المجتمع إال أف التدريس في الجامعات 

العربية في ضكء األعداد الغفيرة مف الطبلب أصبح عممية تقميدية، تقـك عمى 

المحاضرات النظرية كترتبط بإمتحانات تقـك عمى الحفظ، كالذاكرة دكف 

اإلىتماـ بالعمؿ الجماعي كتطبيؽ المعارؼ كتجديدىا ك إنتاجيا كىذا ما أثر 

سمبا عمى مخرجات التعميـ الجامعي التي إرتفقت مف حيث الكـ كانخفضت 

مف حيث النكع كالكيؼ ىذا فضبل عف األستاذ الجامعي الذم ال ينمك بالشكؿ 

المطمكب حيث يفتقر عممو عمى التدريس التقميدم دكف استخداـ أساليب 

الصغير ). متطكرة في التدريس كالتقكيـ كدمج التكنكلكجيا في عممية التعميـ

 (.25،: 2005أحمد،
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 :داد الطالب لمحياة المهنيةإع .ب 

 كتعد ىذه "إعداد القكل البشرية المدربة" تسمية  الجامعةكلقد اصطمح عمى    

يسمينة ) اكرد في. الكظيفة مف ابرز الكظائؼ المرتبطة بالتعميـ العالي كنشاتو

 .(62 :2008،خدنة

ف الحياة المينية تعقب مباشرة إنياء       كقد يككف ذلؾ سبب ذلؾ ىك أ

مرحمة التعميـ العالي، كلذلؾ فإف تحضير المقبميف عمى التخرج لئلندماج 

 .اإليجابي يمثؿ احدل المياـ األساسية لمجامعة

: البحث العممي .ج 

          اصبح البحث العممي كانتاج معرفة جديدة مف اىـ كظائؼ التعميـ 

، حيث أف الجمع بيف (الذم كاف يقتصر عمى حفظ المعرفة القديمة)العالي 

 في 19 ك18التعميـ كالبحث ىك ما أدل إلى ظيكر الجامعة الحديثة في القرف 

: كؿ مف استكمندا كالمانيا عمى الترتيب، كالتي إىتمت بالبحث العمـ، فيك

عممية فكرية منظمة يقـك بيا الباحث مف اجؿ تقصي الحقائؽ بشأف مسالة اك "

 (منيج البحث)بإتباع طريقة عممية منظمة  (مكضكع البحث)مشكمة معينة 

بغية الكصكؿ عمى حمكؿ مبلئمة لمعبلج ك إلى نتائج صالحة لمتعميـ عمى 

 (. 554: 2008العبادم،).(نتائج البحث)المشاكؿ المماثمة 
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: الوظائف اإلجتماعية .د 

إف التعميـ العالي في الجامعة يحمؿ مجمكعة مف الكظائؼ التي         

كقد حاكؿ مختمؼ المفكريف كالمختصيف مكاكبة التطكرات عمى تساعد المجتمع 

: إجماليا في ما يمي

  إعداد القكل البشرية ذات الميارات الفنية في المستكل العالي في مختمؼ

التخصصات التي يحتاجيا المجتمع كفي مختمؼ مكاقؼ سكؽ العمؿ لبدأ 

 .التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية كتحقيقيا

  القياـ بدكر اساسي في البحث العممي في مختمؼ مجاالت المعرفة اإلنسانية

 .كتطبيقاتيا العممية كالتكنكلكجيية كالعمؿ عمى تطكيرىا

 المشاركة في التقدـ اإلجتماعي كاإلقتصادم كالثقافي العممي. 

  المشاركة في تحقيؽ التنسيؽ كالتكمامؿ بيف التعميـ الجامعي كمراحؿ التعميـ

العاـ مف جية كبيف التعميـ الفني كالتكنكلكجي مف جية اخرل كذلؾ بيدؼ 

 مراحؿ التعميـ المختمفة Inputالكصكؿ إلى تكازف مرف مناسب بيف مدخبلت 

 Outputكمخرجاتيا 

  ايجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعمقة، تضمف حد أدنى مف التعميـ لكافة فئات

المجتمع كيتطمب ذلؾ محك أمية جميع افراد المجتمع، كحد أدنى لممعرفة 

 .كالمكاطنة الصالحة
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  تنمية انماط التعبير كالتفكير كتنكعيا لدل األفراد، بما يحقؽ اتصاليـ بجذكرىـ

 .الثقافية كانتمائيـ الكطني األصيؿ

  انفتاح التعميـ عمى العالـ الخارجي كاىتمامو بشؤكف القضايا الدكلية لتعميؽ

 التفاىـ كالحكار مع شعكب العالـ

  نشر المعرفة كتأىيؿ اليكية الكطنية كالقكمية، تطكير اإلتجاىات الفكرية

اإلجتماعية، بما يكفر ثقافة مشتركة، كمنيجا مكحدا، في التخطيط كالتنظيـ 

 (.41-39: 2007/2008خدنة،) : اكرد في.كالعمؿ كاإلنتاج

: اهداف الجامعة -4

تتماشى اىداؼ الجامعة مع كظائفيا كمياميا كترتبط ارتباطا كثيقا      

الخميسي، ) حسب ما جاء بيا بطبيعة المجتمع اذ يمكف تمخيص ىذه االىداؼ

:  الى ما يمي(25-26: 2003

 تطكير البحث العممي كتشجيع اجراءه داخؿ الجامعة كخارجيا. 

 االسياـ في تعديؿ كتطكير االتجاىات في المجتمع نحك االفضؿ. 

 شباعيا  .نشر المعرفة كالثقافة كا 

  سد حاجة المجتمع مف اإلطارات المتخصصة كالكفاءات الكطنية المدربة

 عدادىا لمختمؼ مجاالت الحياةإك

 دراسة مشكبلت المجتمع كفيميا كتحميميا كالبحث عف حمكؿ مناسبة ليا. 
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  ،ستثمار كا  مكاكبة اإلنفجار المعرفي كثكرة المعمكماتية الحادثة في العالـ

 معطيات لصالح المكاطف كالمجتمع

  تراثيـ األصيؿبتدعيـ القيـ الركحية لدل الشباب حتى ال تنقطع صمتيـ. 

  اإلسياـ في تنكير المجتمع بالتيارات الفكرية المختمفة كتكضيحيا كالرد عمييا 

 يسمينة ): اكرد في. تحديد اإلحتياجات المستقبمية مف القكل العاممة

 .(41-39 :2007/2008،خدنة

: الطالب الجامعي: ثانيا

 :تعريف الطالب الجامعي-1

ىك ليس الشخص الذم يسعى فقط لمحصكؿ عمى الشيادة الجامعية إنما       

الذم يمتمؾ العقمية الكاعية  المدركة لكاقعو، المنفتح عمى العالـ المطمع عمى 

تجاربو كاختراعاتو، المتمتع بالمقدرة العممية التي تساعده عمى مكاكبة التككر 

العممي كالتقني كاألدبي كالثقافي في العصر الذم يتميز بالتطكر السريع جدا، 

دراؾ أىميتو  كبإمتبلكو ليذه المقدرات سيتمكف مف المحاؽ بركب التطكر كا 

 (.119: س.عاىد،ب) .كضركرتو

 :عالقة الجامعة بالطالب-2

       في البداية يككف لمطالب الثانكم معمكمات غامضة عف الجامعة، 

كفركعيا كأىدافيا، فيككف حائرا في معرفة ميكلو العممية كرغباتو المينية، كأكؿ 
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األسباب ىك عدـ إتصاؿ جامعتنا بالطالب الثانكم لتعريفيـ بالفركع الجامعية 

 .كظركؼ الجامعة كأحكاليا

       أما إذا أراد الطالب أف يسجؿ في الجامعة فإنو ال يكجد مف يكجيو كأف 

إختياره أم فرع ال يككف عمى أسس مدركسة إنما يككف أحيانا بطريقة 

عشكائية، حتى إننا نجد أحيانا بعض الطمبة يغيركف الفركع قبؿ مزاكلة الدراسة 

فييا ألف األختيار االكؿ لـ يناسب رغباتيـ، لذا يمكف القكؿ أف سياسة 

الجامعة في الجزائر غامضة كغير مضبكطة، فالميـ ىك مؤل الفراع باألعداد 

 (.72-71: 1992-1991قاسمي،):اكرد في. المخطط ليا كىنا تنتيي الميمة

: خصائص الطالب الجامعي-3

تعتبر ىذه المرحمة مرحمة إتخاذ القرارات إذ يتخذ فييا الطالب الجامعي       

ختيار الزكج اآلخر كاإلستقبلؿ في  أىـ قرارات حياتو كىك إختيار المينة كا 

ستخداـ طرؽ  التفكير كالحرية في اإلستكشاؼ دكف الرجكع إلى اآلخريف كا 

اإلقناع كالمناقشات كتتطكر الميكؿ كاألىداؼ كالطمكح كتصبح أكثر كاقعية 

كتساب المفاىيـ كالمعرفة البلزمة  كقدرة الحكـ عمى األمكر كالثقة بالنفس كا 

. لتحقيؽ الكفاية

 :تتميز ىذه المرحمة بالخصائص التالية
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: الخصائص الجسمية .أ 

       يعتبر النمك الجسمي مف اىـ جكانب النمك في ىذه المرحمة حيث 

يشتمؿ عمى مظيريف مف مظاىر النمك الفزيكلكجي أك التشريحي، أم نمك 

األجيزة الداخمية غير الظاىرة التي يتعرض ليا الطالب اثناء البمكغ كما بعد 

كيشتمؿ بكجو خاص نمك الغدد الجنسية كالمظير الثاني كالنمك العضكم 

  (64: س.عكاطؼ، د) المتمثؿ في نمك األبعاد الخارجية لمطالب

      ينمك الطالب في الجانب الحشكم يتمثؿ في زيادة حجـ القمب كزيادة 

 مرات بعد البمكغ 08الرئتيف كيرتفع عدد كريات الدـ الحمراء، كينخفض القمب 

في الدقيقة، كيرتفع ضغط الدـ كتنمك الحنجرة لدل الذككر كتطكؿ الحباؿ 

 (. 339: 2002السميـ،). الصكتية

 :  النفسيةالخصائص  .ب 

     يظير التطكر عند الطالب نحك النضج اإلنفعالي بسرعة في الثبات 

طريقة الكبلـ، عكاطؼ الجماليات لحب : كبعض العكاطؼ الشخصية مثؿ

 :الطبيعة كذلؾ نجد ىذه المراحؿ

 القدرة عمى المشاركة اإلنفعالية. 

 القدرة عمى االخذ كالعطاء. 

 زيادة الكالء. 
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 (.407: 1995زىراف،)الخ ...تحقيؽ األمف اإلنفعالي  

    كما تعتبر ىذه المرحمة مف ابرز العكامؿ التي تؤثر في غنفعاالت الشباب 

كتصفيا بصيغة جديدة تختمؼ إلى حد كبير عف طابعيا في مرحمة الطفكلة 

ىي التغيرات الجسمية كالعقمية كاإلجتماعية التي تطرا عميو في ىذه المرحمة، 

كالكسط الذم يعيش فيو كالمعاممة التي يتمقاىا مف كالديو كمدرسيو كرفقائو؛ 

فانفعاالت الطالب تتأثر بمدل صحة جسمو كسبلمتو مف العيكب كالنقائص، 

كأيضا لمستكل ذكاء الطبلب كمستكل إدراكو كفيمو لممكاقؼ المختمفة 

كالتغيرات العقمية التي تطرأ عميو في ىذه المرحمة تأثر عمى إنفعاالتو 

ستجابتو  (.138: 2003العبكدم،).كا 

 :الخصائص العقمية .ج 

يميؿ الشباب في ىذه المرحمة نحك النمك الفكرم كالعقمي مع تميزه بطابع     

الخياؿ كالجرأة كالمغامرة، كيعتز الشباب بتفكيره مع القابمية لئليحاء في بعض 

األحياف، كتتميز ىذه المرحمة بيقظة عقمية كبيرة فالشاب يحتاج لحرية عقمية 

كيميؿ إلى الحصكؿ عمى معمكمات كثيقة مف مصادر مكثكؽ بيا، كيمتاز 

النمك العقمي كاإلنفعالي في ىذه المرحمة بأنو نتاج التجارب كالتفاعؿ كالنمك 

المستمر السابؽ في المراحؿ األكلى مف ىذه المرحمة مع المؤثرات المختمفة 

المحيطة باألفراد، كليذا تتميز ىذه المرحمة باإلختبلؼ الكبير بيف االفراد كفي 
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منير ).القيـ اإلجتماعية كالشباب}درجات نكىـ النفسي كالعقمي كالبدني

  (.249: 2008حسف،

: الخصائص اإلجتماعية .د 

يأخذ النمك اإلجتماعي في ىذه الحالة شكبل مغايرا لما كاف عميو في      

فترات العمر السابقة حيث أف في مرحمة العمرية التي يككف فييا الطالب 

الجامعي تتصؼ بتشكيؿ عبلقات مع اآلخريف كعندما يشتد إرتباطو بجماعة 

معينة منيـ، كيزداد كالئو ليذه الجماعة كتككف ىذه اإلرتباطات كالعبلقات في 

حساس باألمف كالراحة عف طريؽ إنمائو  العادة عمى حساب إرتباطو باألسرة كا 

لى األبكيف بالذات كشعكره بالحب كالعطؼ كالحناف في المحيط الذم  إلييا كا 

 (.138: 2003العبكدم،). يجمعو بيما كيضمو إلى رحابو

: الخصائص األسرية .ه 

تتميز ىذه المرحمة بميؿ الطالب الجامعي إلى ما يدعى بالفطاـ       

اإلجتماعي كالذم يعني النمك المتقدـ نحك اإلستقبلؿ عف األسرة كالتحرر مف 

 (.212: 1990عبد ربو،) 212سمطتيا كاإلعتماد عمى النفس

 :مشكالت الطالب الجامعي-4

 :   يعاني الطالب الجامعيي مف عدة مشكبلت تجمت أىميا في



اندامعةوانطانةاندامعيانفصمانثانج  
 

47 
 

 يعاني الطالب مف صراعات نفسية متباينة :المشكالت النفسية واإلنفعالية - أ

مثؿ الصراع بيف الحاجة الى اإلشباع الجنسي كبيف التقاليد الدينية 

كاإلجتماعية كصراع القيـ كبيف ما يعتنقو الشاب مف مبادئ كقيـ فالطالب 

عندما يدخؿ الجامعة يجد أمكر لـ يجدىا كلـ يشيدىا مف قبؿ فيحدث لو 

. صراع نفسي مع مايؤمف بو كما يعتنقو كبيف مايمارسو اآلخركف مف حكلو

 (.263: 2008منير حسف،)

 قد يتجو الشباب نتيجة لمتربية الخاطئة غمى اإلنخراط :المشكالت اإلجتماعية - ب

مع مجمكعات المسكء، كىذا اإلنخراط يميد السبيؿ لظيكر مشكمة اإلنحرافات 

السمككية كالسرقة كغرتكاب الجرائـ كالغش في الغش اإلمتحانات كسكء التكيؼ 

االسرم كاإلجتماعي كيحاكؿ الشاب أف يؤكد إعتزازه بشخصيتو كيشعر 

كالشاب ييتـ بالجنس ... بمكانتو، كيرغـ الىخريف عمى اإلعتراؼ لو بذلؾ

اآلخر كيحاكؿ جذب إىتمامو كالتكدد إليو كيميؿ أيضا إلى تككيف الجماعات 

كيشد الكالء ليا كيؤدم ذلؾ إلى تككيف الصداقات كلكف الطالب يحتاج إلى 

تيذيب الذات ألنو قميؿ الخبرة، شديد الحساسية كىذا االمر يجعمو كثير 

اإلضطرابات كالغرتباؾ في المعاممة مع اآلخريف كما يحتاج إلى اإلستقبلؿ 

كذلؾ بإعتماده عمى نفسو في إتخاذ القرارات التي تتصؿ بذاتو كيحتاج أيضا 

 .(265 :2008،نكرىاف). إلى الشعكر باإلنتماء
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 مف مصادر قمؽ الشباب كىمكميـ اإلعتقاد الذم تدفعيـ :المشكالت الجنسية - ج

فييـ القيـ كالممارسات اإلجتماعية في اف الحب يتعارض مع الديف، كأنو ليس 

مجرد عيب كلكنو مف الجرائـ، باإلضافة الى مشكبلت النمك الجنسي،عدـ 

كجكد معارؼ مف الجنس اآلخر، الكبت الجنسي، الكقكع في الحب كالخركج 

منو، عدـ معرفة السمكؾ السكم مع الجنس اآلخر، القمؽ بخصكص الزكاج 

 الزكاج، الرغبة في لتأجيؿمف الشخص المناسب، القمؽ بخصكص االضطرار 

أف يصبح أكثر لفتا لؤلنظار، اإلستغراؽ في حكاية النكت الجنسية، اإلستغراؽ 

.  فكريا في الجنس

 يتأثر النمك النفسي لدل الطالب بالعبلقات العائمية، :المشكالت االسرية - د

كبالجك اإلجتماعي السائد في عائمتو، فأم مشاجرة تنشأ بيف كالديو تؤثر في 

إنفعاالتو، كتكرار المشاجرات يؤخر النمك السكم الصحيح كيعكؽ اتزانو 

اإلنفعالي، كقد يثكر الطالب عمى بيئتو المنزلية اك يكبت ىذه الثكرة في اعماؽ 

نفسو، كيصبح يعاني بذلؾ مف انكاع مختمفة مف النزاع النفسي الذم يقؼ بو 

ما العصياف، كغما الغنقساـ عمى نفسو،  عمى حافة الياكية، فإما الخضكع كا 

أما العبلقات العائمية الصحيحة الكية فتساعده عمى إكتماؿ نضجو اإلنفعالي، 

كالسير بو قدما نحك مستكيات اإلتزاف الكجداني، كتييئ لو جكا نفسيا صالحا 
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لنمكه، كىكذا قد تعكؽ العبلقات العائمية النمك اإلنفعالي لمطالب، كقد تساعده 

 (.407: 1995عبد السبلـ،).في تطكره، كبمكغ نضجو المرجك

نقبل عف دراسة كؿ مف عمي كنادية أف مشاكؿ  (1979)     كيشير عطية 

 :الشباب تتمثؿ فيما يمي

 قمة الركابط االسرية. 

 الصراع الدائـ بيف ما يعتقده الطبلب كالقيـ السائدة في المجتمع. 

 صعكبة مناقشة المشكبلت الخاصة مع الكالديف 

 القمؽ كالتكتر كفقداف األمف النفسي، كالخكؼ مف المجيكؿ 

 عدـ كضكح بعض القضايا الدينية. 

  كغيرىا مف المشكبلت الشائعة كالمنتشرة بيف طبلب الجامعة، كالتي ينبغي اف

يككف األستاذ الجامعي عمى كعي تاـ بيا كبكيفية التعامؿ معيا، لكي يؤدم 

العجمي )دكره كمعمـ كمربي كقدكة في تكجيو كغرشاد كطبلبو بفاعمية ككفاءة 

 (.20: 1985ابك زيد،

 :الحاجات االرشادية لمطالب الجامعي -5
عند إستعراض أبرز الحاجات اإلرشادية التي تستيدؼ مكضكع الدراسة    

 :نو يمكف تصنيفيا كالتاليفإبشكؿ خاص 
تتعمؽ بصحة الطالب مثؿ سرعة التعب كضعؼ السمع : حاجات جسمية - أ

ضطرابات المعدة  كالسمنة المفرطة كفقداف الشيية كأمراض الجياز التنفسي كا 
كاإلعاقة الحركية كالجسمية كاألمراض المزمنة، ككثيرا مف ىذه المشكبلت 
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تككف في العادة أكثر حدة في فترة اإلمتحانات بسبب زيادة مستكل الضغط 
 (400: 1997،التؿ) ..لدل الطالب كالمساعدة بالخدمات الصحية كالطبية

تظير لدل الطمبة بعض مشاعر القمؽ كاإلكتئاب : حاجات إنفعالية- ب
كالحزف كالغضب ألسباب بسيطة كالشعكر بالخجؿ كضعؼ الثقة بالذات، 

كيمكف لمطالب أف يعمؿ عمى تجاكزتدني مفيـك الذات مف خبلؿ المشاركةة 
-401: 1997،التؿ).في النشاطات الطبلبية كمحاكلة تحقيؽ دكر إيجابي فييا

406) 

يرتبط بالدراسة كالتحصيؿ العممي كانخفاض المعدؿ : اجات تحصيمية ح - ج
الدراسي كضغكط التعمـ، فبالرغـ مف اف الطبلب الذيف يمتحقكف بالجامعة ىك 

أفضؿ طمبة مدارس الثانكية مف حيث المستكل كالتحصيؿ، لكف كثيرا ما 
يكاجيكف مشكبلت دراسية في الجامعة ترتبط بعدة فركؽ في المنيج المتبع 

: مثبل
  يعتمد التعمـ في الجامعة بدرجة كبيرة عمى ميارات الطالب الشخصية مثؿ

 .التحميؿ كالتركيب كالتطبيؽ بينما يعتمد في الثانكية عمى االستذكار كالحفظ
  يعتمد الطالب في المدرسة عمى المدرس بينما في الجامعة فيزداد اعتماد

 .الطالب عبى نفسو في البحث المتكاصؿ
  تزداد حاجة الطالب في الجامعة عمى ميارات مثؿ استخداـ المكتبة ككتابة

 .المبلحظات أثناء المحاضرة التي تعطى بسرعة ككتابة البحكث كالتقارير
  تتطمب الدراسة في الثانكية قراءة كمية محدكدة مف المادة العممية في كتاب

المقررات بينما في الجامعة فيتطمب قراءة مراجع أكبر كىذا بالرجكع إلى 
مصادر عديدة كمختمفة كىذا يستدعي إتقاف الطالب لمغات إضافية كميارات 

 (466-460: 1997،التؿ)أكاديمية كتكجيو كتأطير دائـ كمستمر 
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 ينظر الطالب الى نفسو كشخص ناضج كراشد يتطمع ألف :حاجات أسرية  - د
يعطي دكرا بارزا في إدارة شؤكنف ذاتو كشؤكف غيره كىك في الكقت نفسو مازاؿ 
معتمدا عمى األسرة مف النكاحي المالية كاإلجتماعية كحتى إتخاذ القرار فيشعر 

. الطمبة انيـ يتدخمكف في شؤكنيـ كيتكقعكف منيـ أكثرمما يستطيع إنجازه
 (.466-460 :1997،التؿ)
ييدؼ ىذا النكع مف الحاجات الى مساعدة الطمبة عمى : حاجات إجتماعية  - ق

التكيؼ مع البيئة التي يعيشة فييا، كغرس ركح التعاكف لدييـ كمساعدتيـ في 
إقامة عبلقات إيجابية مع اآلخريف في البيئة التعممية، كتنمية إتجاىات إيجابية 

 (.80: 2014بركات ككالحكماني،) .لدييـ نحك المجتمع الجامعي
كتتمثؿ في الحاجات اإلرشادية التي يحتاجيا الطالب لضبط  :حاجات سموكية  - ك

 .سمككو
تعد حاجة الطالب الجامعي لئلرشاد الميني مف اىـ : حاجات مهنية - ز

حاجات الشباب، ألف بعضيـ غير قادر عمى إختيار المينة المناسبة، كال سيما 
اف اإلرشاد الميني عممية ترتقي إلى مساعدة الفرد بأف يقرر مصيره الميني، 
كذلؾ بالتركيز عمى الفركؽ الفردية، كتنكع الفرص المينية المفتكحة أمامو، 

رشاد الميني في مساعدة الفرد عمى النمك النفسي إلكتظير أىمية تمبية حاجات ا
السميـ، فالفرد يقضي جزءا ىاما مف حياتو في العمؿ، فإذا أحسف الفرد إختيار 
المينة فإنو يحقؽ درجة معينة مف الرضى، أما إذا أساء إختياره لممينة فاألمر 

 .(87: 2014بركات كالحكماني،) ينعكس سمبا عمى إنتاجو ك فعاليتو في العمؿ
 :إشباع الحاجات والتوافق النفسي لمطالب الجامعي -6

التكافؽ النفسي كما يراه حامد زىراف يكمف في تحقيؽ مطالب النمك      

 ، عقميا،جسميا)النفسي السكم في جميع المراحؿ النمائية كبكافة مظاىره 
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، كالتي تتمثؿ في األشياء التي يتطمبيا النمك االنفسي (جتماعياإك، إنفعاليا

لمفرد، حتى يصبح سعيدا كناجحا في حياتو ككذلؾ أف يتحقؽ إشباع كاقع 

السمكؾ كحاجات الفرد، إذا حدث إحباط أك كبت لدكافع الفرد كحاجاتو، لجأ 

الى حيؿ الدفاع النفسي كأساليب غير مباشرة إلشباع الحاجة إلى التكافؽ 

 (.30-29: 2002عبد السبلـ، ). النفسي

اف المكقؼ التكافقي يتضمف عناصر  (1986)كيرل كماؿ دسكقي         

حيث تتمثؿ االكلى في الفرد كحاجاتو مف البيئة أك إمكانيات الظركؼ الميسرة 

لو، أما الثانية فيي اآلخريف الذيف يشارككنو المكقؼ بينما الثالثة تتمثؿ في 

 .(82: 2007المعاطية،).استرضائيـ إلى جانب إرضائو لنفسو أيضا

كفي مرحمة الشباب كالدراسة الجامعية تزداد التكقعات اإلجتماعية       

 كزيادة التكتر كاجتماعيكمطالب النمك كيصاحب ذلؾ مف صراع نفسي 

 االلتحاؽ تزداد الحاجة لئلرشاد النفسي في السنة األكلى مف االنفعالي

بالجامعة كما يصاحبيا مف مشكبلت التكافؽ كزيادة التكتر لدل الكثير مف 

الشباب، كذلؾ تزداد الحاجة لخدمات اإلرشاد النفسي في السنكات النيائية 

كالتي ترتبط بإقتراب الشباب مف دخكؿ سكؽ العمؿ كالقرارات المتعددة التي 

ف يتخذكىا فيما يتعمؽ بالمستقبؿ الميني كتمكيف األسرة كأسمكب الحياة أعمييـ 

 .(ص.ب: 2014منسي كمنسي،)
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 : خـالصة

        تمعب المرحمة الجامعية دكرا كبيرا في تككيف شخصية الفرد كليذا كاف 

زدىار كذلؾ بما  كالزاؿ الطالب الجامعي ىك الركيزة األساسية في كؿ تقدـ كا 

يحممو مف إمكانات كقدرات كمكاىب كاستغبلليا في شتى المياديف كعمى مر 

السنيف، كليذا تحظى ظاىرة اإلىتماـ بالطمبة الجامعييف قدرا كبيرا في الكقت 

الراىف حيث ال تخمك أم جامعة مف المشاكؿ، فعمى الرغـ مما حققتو الجامعة 

جتماعية إلى حد بعيد إال انيا مازالت متأثرة بعكامؿ خارجية  مف تنمية عممية كا 

كتعمؿ جاىدة عمى متابعة إنتاج أفراد كاعييف . الخ..،إجتماعية، كتربكية

يسعكف إلى تغيير الكاقع نحك األفضؿ بدال مف المسايرة كالتكيؼ السمبي الذم 

يؤثر عمى اليكية كاإلنتماء 



 

 

 
 

 :الفصل الرابع
اإلجراءات المنهجية لمدراسة 

الميدانية 
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:  تمهيد

لى المفاىيـ النظرية الخاصة بمتغيرات الدراسة، إ  الباحثافبعدما تطرؽ     

حتكم عمى تم تاؿالمنيجية الميدانية جراءات اإل في ىذا الفصؿ الى ناكؿسنت

جزئيف؛ إذ يحتكم الجزء األكؿ عمى الدراسة االستطبلعية مف حيث التطرؽ 

الى الغرض منيا كاألداة المستخدمة فييا، إضافة إلى مكاف كزماف إجرائيا 

مبرزيف في ذلؾ العينة التي شممتيا كمميزاتيا كصكال الى نتائجيا؛ اما الجزء 

المنيج المتبع في ىذه الدراسة، الثاني فتضمف الدراسة االساسية كذلؾ بتحديد 

كاألدكات اإلحصائية التي مكاف كزماف إجرائيا، كمكاصفات العينة األساسية، 

 .جساسيا عممية تحميؿ كمناقشة النتائأتمت عمى 

:   الدراسة االستطالعية:والأ

 :الهدف من الدراسة االستطالعية-1

ذ تعتبر إىمية بالغة في البحث العممي أتعتبر الدراسة االستطبلعية ذات 

 بعمؽ عمى جكانب كتفاصيؿ االطبلعكلية، تمكف الباحث مف أدراسة تجريبية 

لى التحقؽ مف صبلحية األدكات المستخدمة في البحث إمكضكعو، كما تيدؼ 

ثناء التطبيؽ إلدراجيا فيما بعد ألجمع المعمكمات كمعرفة الصعكبات كالنقائص 

:  لبمكغ األىداؼ التاليةاالستطبلعيةجريت الدراسة أليذا الغرض 
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ميداف البحث لمتعرؼ عمى الظركؼ المحيطة بعممية التطبيؽ كذلؾ ب اإلحتكاؾ -

 .جراء الدراسة األساسيةإلتفادم الكقكع في األخطاء في 

 .تحديد المكضكع كضبطو ضبطا دقيقا كمعرفة مدل مبلئمتو لمجتمع الدراسة -

كد مف الخصائص السيككمترية ألداة القياس كذلؾ لضبطيا كاعتمادىا أالت -

 .داة لمدراسة األساسية لمبحثأؾ

 :  الدراسة اإلستطالعيةعينة-2

 كطالبة مف مستكل السنة اطالب (90 ) تسعيف مفاالستطبلعيةتككنت الدراسة 

قاـ ، كقد كمية العمـك اإلقتصادية كالتسيير كالعمـك التجاريةكلى ليسانس مف أ

الباحثاف باختيار عينة عشكائية مف كؿ فكج، مع تسجيؿ البيانات الخاصة بيا 

 .حتى ال يتـ تكرار اختيارىا في الدراسة اإلستطبلعية

 : مكان وزمان الدراسة اإلستطالعية -3

كمية العمـك االقتصادية _ مستغانـ _ ختيار جامعة عبد الحميد بف باديس إتـ 

 كذلؾ نظرا لمتسييبلت التي "خركبة"لكاقعة بمنطقة كالتسيير كعمـك تجارية ا

ل غاية إؿ 2017-04-17 مف االستطبلعيةدامت الدراسة ، كقد تمقيناىا

. المؤطرذف مف إ كذلؾ بعد الحصكؿ عمى 26-04-2017
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 : أداة الدراسة اإلستطالعية-4

 الباحثاف عمى مجمكعة مف الدراسات كالكتب التي تيتـ بمكضكع إطبلعبعد 

، 2001:ابك سعد" )(2009)بك سعد أ "كقع اإلختيار عمى مقياسالبحث، 

 الذم كاف عمى شكؿ لمطمبة في المرحمة األساسية العميا كالثانكية (14-16

الدراسة  يخدـ ؛ حيث(01الممحق )عبارة  (60)إستبياف بحث كالذم تألؼ مف 

 دراستنابعض العبارات كتكييفيا حسب عينة الحالية مع القياـ بتعديبلت عمى 

 ".كلى ليسانسأالحاجات االرشادية لدل طمبة الجامعة سنة  ":ػ بةالمكسـك

توزيع فقرات استبيان الحاجات اإلرشادية لمممرحمة االساسية  :(1)جدول 

 العميا والثانوية بما يتوافق مع الدراسة الحالية

الفقرات         
مجمكع الفقرات الفقرات التي التقيس الفقرات التي تقيس االبعاد 

المجاؿ : البعد االكؿ
الجسمي 

01-02-03-04-05-
06-07-08-09 

00 09 

المجاؿ : البعد الثاني
التحصيمي 

10-11-12-13-15-
16-17-18-19 

14 10 

: البعد الثالث
المجاؿ االنفعالي 

20-21-22-23-24-
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 60 04 56المجمكع 
 

" بك سعدأ"  تكزيع الفقرات التي تكاجدت في مقياس (01 )لجدكؿايمثؿ 

لمحاجات اإلرشادية لطمبة المرحمة األساسية العميا كالثانكية حسب األبعاد، 

لى إ دراسة  حسب عينة اؿاإلستبيافبحيث تطرؽ الباحثاف بعد تعديؿ كتكييؼ 

 االتصاؿلى المناسبة منيا كغير المناسبة كذلؾ بعد إتصنيؼ ىذه العبارات 

 :كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾباألستاذ المؤطر كالمشرؼ 

لمحاجات اإلرشادية وفق " ابو سعد"التعديالت في مقياس : (02)جدول 

 عينة الدراسة الحالية

 البعد رقـ العبارة العبارة الحذؼ/التعديؿ
لست راضيا بمظير 

 .جسمي
تقمقني التغيرات الجسمية التي تظير 

 الجسمي 04 .عمي

طريقتي في الدراسة 
 .غير مناسبة

 .ال أعرؼ كيؼ ادرس
 10 

اعاني مف الممؿ  التحصيمي
كتشتت إنتباىي داخؿ 

 .الصؼ

كثيرا ما اعاني مف الممؿ داخؿ 
 11 .الصؼ

أجد صعكبة في فيـ   12 .ال افيـ ما اقرأ بسيكلة
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بعض المكاد 
 .الدراسية

 ككاف بديميا ال حذفت
أرغب في دراسة 
 .تخصصي الحالي

أعاني مف تشتت إنتباىي داخؿ 
 .الصؼ

14 

 ككاف بديميا حذفت
أشكك مف تزاحـ 
 .الحصص الدراسية

 17 .ال احؿ كاجباتي بطريقة منظمة

اشعر بالخكؼ مف 
 21 .أشعر بالخكؼ دائما .المستقبؿ

 اإلنفعالي

ال اتمكف مف ضبط 
 .إنفعاالتي

 27 .يضايقني أنني سريع الغضب

ليس لدم معمكمات كافية حكؿ فترة  حذفت
 .المراىقة

28 

اتاخر في الحضكر 
 44 .أتاخر عف حضكر المدرسة .لمجامعة عادة

أتغيب عف الجامعة 
 .بدكف عذر مشركع

أتغيب عف المدرسة بدكف عذر 
 45 .مشركع

كعدلت في دمجت 
ي اقض: عبارة كاحدة

معظم وقتً على 
شبكات التواصل 

هاتف )االجتماعٌة 
نقال، فٌسبوك، 

واتسب، 
 (الخ....توٌتر

اشاىد التمفاز يكميا أربع ساعات 
أقضي ساعتيف فأكثر يكميا /فأكثر

أستخدـ / أماـ الكمبيكتر اك األنترنيت
اك أتحدث اكثر مف ساعة يكميا 

 الياتؼ النقاؿ
 

50/51/52 
 

ليس لدم معمكمات 
كافية عف إختيار 
 الفرع الدراسي القادـ

لٌس لدي معلومات كافٌة عن اختٌار 
 الميني 56 الفرع الدراسً فً العاشر
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العبارات التي حذفت كالعبارات التي عدلت ككيفت حسب  (02)يمثؿ الجدكؿ 

مف مختمؼ  (14)عينة الدراسة الحالية كقد قدر عدد العبارات المعدلة ب 

أبعاد إستمارة الدراسة الحالية عبارة في مقابؿ حذؼ عبارة كاحدة مف مختمؼ 

عبارة كما عك  (57)أبعاد إستبياف الدراسة لتصبح عدد عبارات اإل ستمارة 

 (02الممحق رقم). مكضح في الجدكؿ أعبله

ف الحاجة اإلرشادية لمطالب ىي في حد ذاتيا عبارة عف مشكمة تككف أبما ك

 بشكؿ سميـ كمتكافؽ، لبيتيا تابتغاءرشاد إلدل الطالب الجامعي تحتاج لعممية 

 إتخاذ كاحد مما فرض عمى الباحثاف اتجاه في عبارات اإلستبياف كانتفقد 

 :مفتاح التصحيح التالي

 اإلستبيانطريقة تصحيح : (03)جدول 

البدائؿ    
الفقرات 

ابدا نادرا احيانا غالبا دائما 

 1 2 3 4 5جميع الفقرات 

 

دائما، )طريقة تصحيح اإلستبياف كفؽ البدائؿ الخماسية  (03)يكضح الجدكؿ 

اعاني )بعدما كانت ثبلثية األبعاد في شكميا األكؿ  (غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا

 ".ابك سعد"لػ  (بشدة، اعاني بدرجة بسيطة، ال أعاني
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 :  اإلستطالعية الدراسةألداةدراسة الخصائص السيكومترية -5

 اإلستبيافمكانية الثقة في نتائج إىي مجمكعة المؤشرات كقيـ تعبر عف 

 في تفسير االختبار، كذلؾ األسس التي يعتمد عمييا كاتساقيا النتائج كاستقرار

(. 35، 2014: حساني). نتائجو

 البيئة كعينة الدراسة، كقد باختبلؼ لؤلداةذ تختمؼ الخصائص السيككمترية إ

: ما يميالباحثاف في ىذه الدراسة قاـ 

جميا المقياس، أكيعني درجة تحقيؽ األىداؼ التي صمـ مف : حساب الصدق  - أ

ذلؾ داال عمى زيادة الثقة في األداة  ككمما تعددت مؤشرات الصدؽ، كمما كاف

: كلتقدير الصدؽ قاـ الباحثاف باإلجراءات التالية

 صدق المحكمين : 

، بعد تعديمو كتكييفو كفقا (2009)بك سعد أحمد أ تـ عرض إستبياف     

 تخصص عمـ النفس، كعمـ  مفحكميفـ (7)  سبعةلمدراسة الحالية عمى

، كبناء عمى مبلحظات كد مف مدل صبلحيتيا كتطبيقياأ كذلؾ لمتاالجتماع

ستبعاد بعض الفقرات كما ىك مبيف في الجدكؿ يميتـ تعديؿ المحكميف  : كا 

 العبارات المعدلة والمحذوفة بعد إجراء صدق المحكمين: (04)جدول

 البعد رقـ العبارة العبارة الحذؼ/التعديؿ
اعاني مف أمراض 
مزمنة تؤثر عمى 

 الجسمي 08 لدم امراض مزمنة تؤثر عمي
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 جسمي
 09 اعاني مف مشاكؿ في النطؽ حذفت

ال يحتـر رأيي داخؿ 
 األسرة

 31 أعاني مف عدـ إحتراـ كالدم لرأيي
 األسرم

مصركفي ال يغطي 
 إحتياجيتي

اعاني مف عجز في تغطية 
 34 مصركفي اليكمي

ال أعرؼ كيؼ اتصرؼ في  حذفت
 اإلجتماعي 42 المناسبات اإلجتماعية

 السمككي 48 أرغب فً التخلص من عادة التدخٌن أميؿ إلى التدخيف

لٌس لدي معلومات كافٌة عن إختٌار  حذفت
 الفرع الدراسً القادم

53 
ال اعرؼ ما يناسبني  الميني

 كمينة مستقبمية
 55 ال اعرف قدراتً المناسبة للمهن

 

العبارات التي حذفت كالعبارات التي عدلت مف  (04)     يكضح الجدكؿ 

مختمؼ أبعاد إستبياف الدراسة الحالية مف طرؼ المحكميف الذم بمغ عددىـ 

عباراتف في حيف  (03)محكميف، كقد قدر عدد العبارات المحذكفة ب  (07)

عبارات لتصبح عدد عبارات اإلستبياف  (05)قدر عدد العبارات المعدلة ب 

 .(03الممحق )عبارة  (54)النيائية 

     تراكحت درجة صدؽ المحكميف لمفقرات بعد استخداـ الباحثاف      

( %100 -%57.41)الطريقة اليدكية في حساب النسبة المؤكية لكؿ فقرة بيف

في حيف تراكحت درجات العبارات . (%75)مف الفقرات التي تقيس اكثر مف 

، كتراكحت (%42.86-%00)ما بيف  (%75-%50)التي تقيس ما بيف 
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( . %57.14-%00)ما بيف  (%50)العبارات التي تقيس بنسبة أقؿ مف 

 (04الممحق)

 قاـ الباحثاف بحساب : صدق االتساق الداخمي بين األبعاد والدرجة الكمية

 IBM SPSSباستخداـ بيف كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقياس االرتباطمعامؿ 

Statistics 20 كالجدكؿ التالي يكضح النتائج :

رتباط بيرسون لصدق االتساق الداخمي بين االبعاد إ معامل :(05)جدول

 ستمارةوالدرجة الكمية إل

مستكل الداللة معامؿ االرتباط االبعاد 

 0.01دالة عند  0.514البعد الجسمي 

 0.01دالة عند  0.816البعد التحصيمي 

 0.01دالة عند  0.759البعد االنفعالي 

 0.01دالة عند  0.712البعد االسرم 

 0.01دالة عند  0.745البعد االجتماعي 

 0.01دالة عند  0.595البعد السمككي 

 0.01دالة عند  0.622البعد الميني 
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 كىي 0.50كؿ معامبلت االرتباط أكبر مف ف أ مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ 
ترابط عالي بيف األبعاد  مما يعكس 0.01مكجة كدالة عند مستكل الداللة 

 .( 05قالممح.)كالدرجة الكمية لممقياس
كىك مف األمكر الضركرية جدا يختص بمدل :  حساب الثبات - ب

الكثكؽ في الدرجات التي نحصؿ عمييا مف تطبيؽ المقياس، كقد 

 Cronbach"كركنباخ ؿالفا " معادلة عمى دراستيما في باحثاف اؿاعتمد

Alphaكبيف األبعاد كالدرجة الكمية،  كبيف األبعادعبارات بيف اؿ ، 

  عباراتالكمي إلىستبياف جزئة االكالصدؽ التمييزم لئلستبياف بت

 . النصؼ الثانيعباراتالنصؼ األكؿ ك

 

 
كرونباخ بين الفقراتل قيمة ثبات الفا :جدول (06)  

 
Alphaعذدانفقرات قيمة 

0.908 54 
 

 قيمةتمثؿ الخانة األكلى عدد فقرات المقياس في حيف تمثؿ الخانة الثانية      

عالية مما قيمة  كىي ،(0.908) ػ كالتي قدرت ب"كركنباخؿالفا "ػ معامؿ الثبات ؿ

 (06الممحق  ).عبارات بيف اؿ االتساؽ الداخميف ىناؾ ثباتأيؤكد 
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  والدرجة الكميةاألبعادكرونباخ بين ل ألفا قيمة ثبات (:07)جدول

 ألداة الدراسة

Alphaاألتعادوانذرخةانكهية قيمة 

0,770 8 

 
حتساب الدرجة الكمية في حيف تمثؿ إتمثؿ الخانة األكلى عدد األبعاد مع      

ىي ك (0.770) ػكركنباخ كالتي قدرت بؿالخانة الثانية درجة معامؿ الثبات الفا 

تساؽ كثبات بيف األبعاد كالدرجة إتمثؿ درجة جيدة مف الثبات مما يؤكد 

 .(07الممحق )

قيمة ثبات التجزئة النصفية ألداة الدراسة (08)جدول   
 

ستبياف معامؿ ثبات اإل
بعد تصحيح بمعادلة 

 سبيرماف براكف

معامؿ اإلرتباط بيف 
 اجزاء العبارات عدد العبارات نصفي اإلستبياف

 الجزء األكؿ 27-01مف 0.834 0.847

 
معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية بحيث قسـ  (08)     يمثؿ الجدكؿ 

إلى الفقرة  (01)اإلستبياف إلى جزئيف إمتدت عبارات الجزء األكؿ مف الفقرة 

؛ (54)إلى الفقرة  (28)في حيف إمتدت فقرات الجزء الثاني مف الفقرة  (27)
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إذ يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف اإلستبياف يتمتع بدرجة عالية مف الثبات كالتي 

  (08الممحق رقم ( )0.847)قدرت بػ 

. تطبيقو في الدراسة األساسيةؿف المقياس صالح أ نستنتج ق النتائجكمف ىذ -
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 :الدراسة األساسية: ثانيا

تـ إعتماد المنيج الكصفي المقارف بإعتباره األنسب : منهج الدراسة األساسية .1

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية، كما ييتـ بمعرفة الفركؽ بيف العينات أك 

 .الظكاىر، اك المتغيرات كغيرىا

 :مكان وزمان الدراسة األساسية .2

     تـ إجراء الدراسة األساسية عمى مستكل مدينة مستغانـ في مختمؼ كميات 

 إلى غاية 03/05/2017: جامعة عبد الحميد بف باديس، بداية مف تاريخ

30/05/2017. 

 :عينة الدراسة األساسية .3

( 600) تككنت عينة الدراسة مف طمبة السنة أكلى ليسانس البالغ عددىـ 

كميات مف  (6)طالبة مكزعيف عمى  (316)طالبا ك (284)مشارؾ، منيـ 

كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية بػ : كميات جامعة عبد الحميد بف باديس

أيضا، ككمية العمـك الطبيعية كالحياة " خركبة"، كمعيد التربية البدنية بػ "خركبة"

، ككمية "صبلمندر"، ككمية الطب، ككمية الحقكؽ كالعمـك السياسية بػ "ليطا"

".  1500"اليندسة كالعمـك التكنكلكجية 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: (09)جدول

 الجنس ذككر إناث المجمكع
 التكرارات 284 316 600

 النسبة المئكية 47.34% 52.66% 100%
 

أف عدد إناث عينة الدراسة األساسية  (09)     يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
أكبر مف عدد الذككر الذم قدر بػ  (%52.66)انثى أم ما يقابميا  (316)
مف  (%5.33)فرد  (32)بفارؽ قدره  (%47.34)ذكر أم ما يقابمو  (284)

 .مجمكع عينة الدراسة ككؿ كالشكؿ المكالي يكضح ذلؾ
 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس (01)شكل
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 توزيع عينة الدراسة حسب السن: (10)جدول

 السف 20اقؿ مف  30-20مابيف  30اكبر مف المجمكع
 التكرارات 110 448 42 600

 النسبة المؤكية 18.33% 74.67% 7% 100%

 
اف عدد الطمبة الذيف يتراكح سنيـ ما بيف  (07)     يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

طالبا كطالبة ما  (448) مف عينة الدراسة األساسية 20 20-30

 سنة 20اكبر مف عدد الطمبة الذيف يتراكح سنيـ أقؿ مف  (%74.67)يقابميا

مف الطمبة  (338)بفارؽ قدره   (%18.33)طالبا كطالبة ما يقابميا  (110)

 سنة 30، كأكبر مف عدد الطبلب الذم يتجاكز سنيـ (%56.33)مايقابمو 

مف الطمبة ما يقابمو  (406)بفارؽ قدره (%7)طالبا كطالبة ما يقابمو  (42)

مف مجمكع عينة الدراسة، في حيف اف الطمبة الذيف يقؿ سنيـ عف  (67%)

مف  (68) سنة بفارؽ قدره30 سنة اكبر مف الطالبة الذيف يتجاكز سنيـ 20

مف مجمكع عينة الدراسة كالشكؿ المكالي يكضح  (%11.33)الطمبة ما يقابمو 

 ذلؾ
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 توزيع عينة الدراسة  حسب السن (02)الشكل 
 توزيع عينة الدراسة حسب اإلقامة: (11)جدول

 اإلقامة إقامة جامعية األسرة المجمكع
 التكرارات 274 326 600

 النسبة المئكية 45.67% 54.33% 100%
     

اف عدد الطمبة المقيميف مع األسرة  (08)      يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

اكبر مف الطمبة المقيميف  (%54.33 ما يقابمو 326)عينة الدراسة األساسية  

 مف 52)بفارؽ قدره  (%45.66 أم ما يقابمو 274)باإلقامات الجامعية 

مف مجمكع عينة الدراسة كالشكؿ المكالي يكضح  (%8.67الطمبة أم ما يقابمو

 .ذلؾ
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 توزيع عينة الدراسة حسب اإلقامة (03)شكل
 

:  أداة الدراسة األساسية -3

لمحصكؿ عمى معطيات الدراسة األساسية الكمية طبؽ الباحثاف استبياف 

الحاجات اإلرشادية لطمبة الجامعة سنة أكلى ليسانس مف مختمؼ كميات كالية 

( 07)حاجة إرشادية مقسمة عمى  (54)مستغانـ، بحيث يتككف االستبياف مف 

.  أبعاد

: األساليب اإلحصائية المتبعة في تحميل النتائج -4

تمت معالجة نتائج الدراسة مف خبلؿ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك 

باستخداـ  (IBM SPSS Statistics 20  )20االجتماعية اإلصدار

: األساليب اإلحصائية التالية
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لمتعبير عف مكاصفات العينة بطريقة عددية، كاعتمدا عمييا : النسبة المئوية - أ

 عمى العبارات التي تـ تعديميا، ككذا في إيجاد صدؽ المحكميف حكؿ اإلتفاؽ

 .في كصؼ خصائص كؿ مف عينتي الدراسة اإلستطبلعية كالدراسة األساسية

إستخدـ ف في الدراسة االستطبلعية مف أجؿ : معامل االرتباط لبيرسون - ب

 .إيجاد الصدؽ بيف األبعاد كالدرجة الكمية ألداة الدراسة

لبياف مدل ثبات االتساؽ في االستجابات لجميع : معامل الفا لكرونباخ - ت

 .مككنات أداة الدراسة

 . لبياف ثبات اإلتساؽ بيف نصفي اإلستمارة:معامل ثبات التجزئة النصفية - ث

 .كذلؾ لكصؼ البيانات اإلحصائية  :اإلحصاء الوصفي - ج

لمفركؽ بيف الطمبة في الحاتجات الغرشادير : إختبار تحميل التباين المتعدد - ح

 .حسب الجنس، اإلقامة كالسف

 



 

 
 

 

 

 

 :الفصل الخامس
عرض وتفسير ومناقشة نتائج 

الدراسة 
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 :فحص القيم المفقودة: أوال

في القيـ ت بغية التأكد مف خمك إجابات أفراد العينة مف أم أخطاء تمثؿ     

المفقكدة التي ترجع إلى سبب عدـ إدراج افراد العينة لئلجابات، أك فقدانيا 

 .كنتيجة لخطأ إدخاؿ البيانات إلى الحاسكب

 
 

 نسبة القيـ المفقكدة إلستبياف الحاجات اإلرشادية (04)شكل

انو ال تكجد قيـ مفقكدة بحيث يمثؿ المكف  (04)يتضح مف خبلؿ الشكؿ     

( %100)االزرؽ القيـ الكاممة إلستبياف الحاجات اإلرشادية الذم يمثؿ نسبة 

جسمية، : متغيرات (7)مف الدرجة الكمية لمتغيرات الدراسة المقدرة ب 

تحصيمية، إنفعالية، أسرية، إجتماعية، سمككية كمينية كالتي يقابميا المكف 

؛ في حيف قدرت القيـ المفقكدة لمعينات (%00)األحمر القيـ المفقكدة بنسبة 

كالتي يمثميا المكف األخضر في الدائرة النسبية ما   (%00: )بػ ( عينة600)
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لمقيـ الكمية كمف ىذا فإنو ال تكجد  قيـ  (%100) يقابمو بالمكف االزرؽ بنسبة

مفقكدة  

.  بالنسبة لعينة الدراسة ىي األخرل

 : فحص القيم المتطرفة الشاذة:ثانيا

مف المعركؼ اف القيـ المتطرفة تؤثر عمى مقاييس النزعة المركزية كمنو عمى 

اإلعتدالية لذا يجب التعرؼ عمييا كحذفيا، كفيما يمي فحص القيـ المتطرفة 

 :لكؿ بعد

: القيم المتطرفة الشاذة لمبعد الجسمي -1

لكنيا  (06)ف ىناؾ حاالت متطرفة  مكجكدة في الحد األعمى عددىا أتبيف 

 :(صنكؽ)كىذا ما يكضحو الشكؿ التالي شاذة ليست 

 

 رسم الصندوق لمبعد الجسمي (05)شكل
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 لممتغير (BOX PLOTS)  قيـ مخطط الصندكؽسابؽيكضح الشكؿ اؿ     

، 145)الحد األعمى كىي تتمثؿ القيمة قيـ متطرفة في  (06)حيث تظير

( 396 ك595)تـ حذؼ القيمتيف حيث ، (596، 595، 331، 243 ،146

القيمتاف األكثر تطرفا عف شعيرات الصندكؽ مايسمح بحذفيما ككنيما  ألنيما

يشكبلف خطر عمى قيمة الكسيط؛ كما يشير تمكقع خط الكسط في كسط 

الصندكؽ تقريبا إلى كجكد إعتدالية تقريبية في تكزع درجات أفراد ىذا البعد 

 :الجسمي حيث يؤكد ذلؾ الرسـ البياني التالي

 

 رسم خط اإلحتمال الطبيعي لتمركز القيم لمبعد الجسمي (06)شكل
      إف كؿ نقطة عمى الخط المستقيـ في المخطط تمثؿ قيمة درجات التكزيع 

الطبيعي، كمف شكؿ إنتشار النقاط التي تقع بمحاذاة الخط المستقيـ فإف ذلؾ 

 .يؤشر إلى إعتدالية تقريبية

 :لقيم المتطرفة والشاذة لمبعد التحصيميا -2
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 كىذا ما يكضحو شكؿ شاذة،  ىناؾ حاالت متطرفة لكنيا ليست أفتبيف     

 : التاليالصندكؽ

 
 رسم الصنوق لمبعد التحصيمي (07)شكل

 لممتغير (BOX PLOTS)  قيـ مخطط الصندكؽسابؽيكضح الشكؿ اؿ     

، 444، 495)تمثمت في  الحد األعمىقيـ متطرفة في  (03)التحصيمي كجكد 

 خطرا عمى قيمة  األكثر تطرفا مما يشكؿ(444) القيمة  تعدبحيث( 593

كما أف ىناؾ قيمتاف متطرفتاف في الحد الكسيط بحيث قاـ الباحثاف بحذفيا 

األدنى ليست شاذتيف، كما يشير تمكقع خط الكسط في كسط الصندكؽ إلى 

كجكد إعتدالية في تكزيع درجات أفراد ىذا البعد حيث يؤكد ذلؾ الرسـ البياني 

 :التالي
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 رسم خط اإلحتمال الطبيعي لتمركز القيم لمبعد (08)شكل
      يتضح مف خبلؿ الشكؿ أف النقاط تتمركز حكؿ الخط المستقيـ كتنتشر 

 .بمحاذاتو مما يؤكد عمى اإلعتدالية التقريبية
 :القيم المتطرفة والشاذة لمبعد اإلنفعالي

مخطط الصندكؽ التالي لمبعد  ىناؾ حاالت متطرفة مكجكدة في  أفتبيف   

 :اإلنفعالي كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ
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 رسم الصندوق لممتغير اإلنفعالي: (09)شكل
 لممتغير (BOX PLOTS)  قيـ مخطط الصندكؽسابؽيكضح الشكؿ اؿ

، 416): الحد األعمى كانت كالتاليقيـ متطرفة في  (05)اإلنفعالي كجكد 

( 455 ك427)بحيث اف بعد كؿ مف القيمتيف ( 495، 471، 455، 427

ا، ك قيـ ـعف شعيرات الحد األعمى لمصندكؽ يشكؿ خطرا مما يسمح بحذفو

 ؽلمصندكأيضا  األدنىبعدىا عف شعيرات الحد كمتطرفة في الحد األدنى 

 تشكؿ خطر عمى ألنياكذلؾ  (14،59) بحذفيا كىي كالتاليأيضايسمح لنا 

الكسيط؛ كما يشير تمكقع خط الكسط في كسط الصندكؽ إلى كجكد إعتدالية 

 :في تكزع درجات أفراد ىذا البعد حيث يؤكد ذلؾ الرسـ البياني التالي
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 رسم خط اإلحتمال الطبيعي لتمركز القيم لمبعد اإلنفعالي (10)شكل
     يتضح مف خبلؿ الشكؿ أف النقاط تتمركز حكؿ الخط المستقيـ كتنتشر 

 .بمحاذاتو مما يؤكد عمى أف المجتمع يتكزع تكزيعا طبيعيا

 :القيم المتطرفة والشاذة لمبعد األسري -3

مخطط الصندكؽ  متطرفة  في قيمة شاذة كعدـ كجكد قيـ ىناؾ  أفتبيف 

 :التالي لمبعد األسرم كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ

 



 انفصمانخامسعرضوتفسيرومناقشةنتائحانذراسة
 

81 
 

 

 رسم الصندوق لمبعد األسري (11)شكل
كجكد   لممتغير(BOX PLOTS)  قيـ مخطط الصندكؽسابؽيكضح الشكؿ اؿ

في أعمى حدكد األربعينيات سمحت بحذفيا ككنيا تشكؿ  (535)قيمة شاذة 

، كما يشير  في كبل الحديفخطر عمى قيمة الكسيط كعدـ كجكد قيـ متطرفة

تمكقع خط الكسط في كسط الصندكؽ تقريبا إلى كجكد إعتدالية تقريبية في 

 :حيث يؤكد ذلؾ الرسـ البياني التالي تكزع درجات أفراد ىذا البعد
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 رسم خط اإلحتمال الطبيعي لتمركز القيم لمبعد األسري (12)شكل

يتضح مف خبلؿ الشكؿ أف نقاط اإلنتشار تتمركز حكؿ الخط المستقيـ ما عدا 

 .القيمة الشاذة التي تبعد عنو مما يؤكد عمى أف المجتمع يتكزع تكزيعا طبيعيا

 :القيم المتطرفة والشاذة لمبعداالجتماعي -4

مخطط الصندكؽ التالي لمبعد   في ال يكجد أم قيـ شاذة اك متطرفة  أنوتبيف

 :اإلجتماعي كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ
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 رسم الصندوق لمبعد اإلجتماعي: (13)شكل
 لممتغير (BOX PLOTS)  قيـ مخطط الصندكؽسابؽيكضح الشكؿ اؿ

،  في الحد األعمى كالحد االدنىاإلجتماعي  عدـ كجكد قيـ متطرفة أك شاذة

كما يشير تمكقع خط الكسط في كسط الصندكؽ تقريبا إلى كجكد إعتدالية 

تقريبية في تكزع درجات أفراد ىذا البعد اإلجتماعي حيث يؤكد ذلؾ الرسـ 

: البياني التالي
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 رسم خط اإلحتمال الطبيعي لتمركز القيم لمبعد اإلجتماعي (14)شكل
    يدؿ إنتشار النقاط حكؿ الخط المستقيـ مف خبلؿ الشكؿ السابؽ أف 

 .المجتمع يتكزع تكزيعا طبيعيا

 :القيم المتطرفة والشاذة لمبعد السموكي -5

مخطط الصندكؽ  متطرفة  في قيمة شاذة كعدـ كجكد قيـ ىناؾ  أفتبيف    

 :التالي لمبعد األسرم كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ

 

 رسم الصندوق لمبعد السموكي (15)شكل
 لممتغير (BOX PLOTS)  قيـ مخطط الصندكؽسابؽيكضح الشكؿ اؿ

 165، 114)الحد األعمى لمصندكؽ قيـ متطرفة في  (05)السمككي كجكد 

عف شعيرات الصندكؽ  (360) بحيث اف بعد قيمة (514، 360، 243،

 تشكؿ خطر عمى قيمة الكسيط؛ كما يشير تمكقع ألنيا بحذىا لمباحثافسمح 
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خط الكسط في كسط الصندكؽ تقريبا إلى كجكد إعتدالية تقريبية في تكزع 

: درجات أفراد ىذا البعد السمككي حيث يؤكد ذلؾ الرسـ البياني التالي

 

 رسم خط اإلحتمال الطبيعي لتمركز القيم لمبعد السموكي (16)شكل

يدؿ إنتشار النقاط حكؿ الخط المستقيـ كما ىك مكضح في الشكؿ عمى أف 

 .المجتمع يتكزع تكزيعا طبيعيا

 :القيم الشاذة والمتطرفة لمبعد المهني -6

مخطط الصندكؽ التالي  متطرفة  في قيمة شاذة كعدـ كجكد قيـ ىناؾ  أفتبيف

 :لمبعد األسرم كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ
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 رسم الصندوق لمبعد المهني (17)شكل

 لممتغير الميني (BOX PLOTS)  قيـ مخطط الصندكؽسابؽيكضح الشكؿ اؿ

، 437، 418، 338)الحد األعمى تجمت في القيـقيـ متطرفة في  (04)كجكد 

 بحيث أنيا ال تشكؿ أم خطر عمى قيمة الكسيط ما يسمح باإلبقاء (497

بعدىا عف لمصندكؽ كعمييا في مقابؿ كجكد قيـ متطرفة في الحد األدنى 

كذلؾ ألنيا تشكؿ  (27،35) يسمح لنا ايضا بحذفيا كىي كالتاليشعيراتو 

تقريبا خطر عمى الكسيط؛ كما يشير تمكقع خط الكسط في كسط الصندكؽ 

إلى كجكد إعتدالية تقريبية في تكزع درجات أفراد ىذا البعد الميني حيث يؤكد 

 :ذلؾ الرسـ البياني التالي
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 رسم خط اإلحتمال الطبيعي لتمركز القيم لمبعد المهني (18)شكل
    يتضح مف خبلؿ الشكؿ أف النقاط تنتشر حكؿ الخط المستقيـ مما يؤكد 

 .عمى أف المجتمع يتكزع تكزيعا طبيعيا

   بعد فحص القيـ الشاذة كالمتطرفة كمف خبلؿ الرسكمات كالتفسيرات تـ 

 .حالة  حسب ما افرزتو نتائج أساليب معالجة البيانات (11)حذؼ 

 عرض النتائج المتعمقة بالحاجات اإلرشادية االكثر إلحاحا: 

لئلجابة عف التساؤؿ المرتبط بالحاجات اإلرشادية األكثر إلحاحا، قاـ الباحثاف 

بحساب المتكسط الحسابي لتقديرات الطمبة عمى إستبياف الحاجات اإلرشادية 

 :كما ىك مكضح فيما يمي
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ات الوصفية لتقديرات الطمبة لمحاجات ءيوضح اإلحصا (12)جدول 

 اإلرشادية

المينية السمككية االجتماعية االسرية االنفعالية التحصيمية الجسمية الحاجات 
 589 589 589 589 589 589 589العدد 
المتكسط 
 19.09 19.41 16.33 19.71 23.07 29.05 21.01الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

4.86 6.20 5.34 6.44 4.57 5.22 563 

اعمى 
قيمة 

36 50 37 37 28 35 35 

ادنى 
 7 7 6 8 08 13 10قيمة 

 06 05 07 04 02 01 03الرتبة 
 

المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالقيـ العميا  (12)يكضح الجدكؿ

أف المتكسط إذ نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ لحاجات اإلرشادية، كترتيب اكالدنيا 

( 4.86)عند إنحراؼ معيارم (21.01)قدر لمبعد الجسمي قدر بػالحسابي 

؛ ك قدر متكسط البعد التحصيمي (10)كأدنى قيمة (36)عند اعمى قيمة 

كأدنى قيمة  (50)كاعمى قيمة  (6.20)عند إنحراؼ معيارم  (29.05)بػ

عند إنحراؼ معيارم  (23.07)؛ في حيف قدر متكسط البعد اإلنفعالي بػ(13)

، كقدر ايضا متكسط البعد (8)كأدنى درجة  (37)كأعمى درجة  (5.34)

كأدنى  (37)كاعمى درجة  (6.44)عند إنحراؼ معيارم  (19.71)األسرم بػ
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عند إنحراؼ  (16.33)، في حيف قدر مكسط البعد اإلجتماعي بػ(8)درجة 

، كقدر المتكسط (6)كأدنى درجة  (28)كأعمى درجة  (4.58)معيارم 

نحراؼ معيارم  (19.41)الحسابي لمبعد السمككي بػ كأعمى درجة  (5.22)كا 

( 19.09)، كقدر المتكسط الحسابي لمبعد الميني بػ(7)كأدنى درجة  (35)

نحراؼ معيارم   (.7)كأدنى درجة  (35)عند أعمى درجة  (5.63)كا 

كمف خبلؿ مخرجات المتكسط الحسابي لؤلبعاد تبيف ترتيب األبعاد التي تمثؿ 

 :الحاجات اإلرشادية حسب درجة إلحاح الطمبة ككانت مراتبيا كالتالي

جاءت الحاجات اإلرشادية التحصيمية في مقدمة الحاجات اإلرشادية كتمتيا 

الحاجات اإلرشادية اإلنفعالية ثـ الجسمية، ثـ األسرية، ثـ السمككية، ثـ المينية 

 (.09الممحق)فاإلجتماعية عمى التكالي 

 التي  عرض وتفسير النتائج المتعمقة بالفروق في الحاجات اإلرشادية

  :بين تعزى لمتغير الجنس السن، واإلقامة
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للفروق في الحاجات  Wilks Lambdaيوضح نتائج إختبار  (13)جدول

 اإلرشادية
 انقرار Wilks Sigقيمة  Fقيمة المتغيرات 

 غير دالة 0.116 1600 1.660الجنس 

 دالة 0.000 3.736 3.732السف 

 غير دالة 0.092 1.765 1.765اإلقامة 

 

 أكبر مف sigمف البيانات المكجكدة في ىذا الجدكؿ نجد اف قيمة اإلحتماؿ 

عند كؿ مف متغير الجنس كاإلقامة بقيـ إحتمالية  (0.05)مستكل الداللة 

لمتغير اإلقامة كبالتالي فإننا  (0.09)لمتغير الجنس، ك  (0.11)قدرت بػ 

نقبؿ الفرض الصفرم بأنو ال تكجد فركؽ بيف الطمبة تعزل لمتغير الجنس 

أقؿ مف مستكل الداللة  sig كاإلقامة، كما يكضح الجدكؿ أف قيمة اإلحتماؿ

كبالتالي فإننا  (0.00)عند متغير السف بقيمة إحتمالية قدرت بػ  (0.05)

نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ بانو تكجد فركؽ بيف الطمبة تعزل 

 .(10الممحق)لمتغير السف

 (الجدكؿ المكالي)كمف خبلؿ النتائج التي سيكضحيا تحميؿ التبايف التالي  -

 .سيتـ تحديد أم مف الحاجات اإلرشادية التي تتأثر بمتغير السف
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 تحميل التباين لتأثير متغير السن عمى الحاجات اإلرشادية  (14)جدول

السف 

الحاجات 
اإلرشادية 

مجمكع 
المربعات 

متكسط 
 Fقيمة المربعات 

القيمة 
اإلحتمالية 

حجـ 
 التاثير

النسبة المئكية 
 لحجـ التاثير

 %2.6 0.26 0.001 7.645 175.057 350.113الجسمية 
 %2.1 0.21 0.002 6.193 230.476 460.951التحصيمية 
 %0.09 0.009 0.073 2.633 73.285 146.571اإلنفعالية 
 %0.05 0.005 0.218 1.530 61.517 123.035األسرية 

 %0.1 0.010 0.062 2.801 56.565 113.130اإلجتماعية 
 %0.03 0.003 0.472 0.753 19.788 39.576السمككية 
 %0.09 0.009 0.065 2.749 83.771 167.541المينية 

 589المجمكع 

 

كىي  (0.001)أف القيمة اإلحتمالية قدرت بػ (14)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

لمحاجات اإلرشادية الجسمية كقدر حجـ  (0.05)اصغر مف مستكل الداللة 

بقيمة إحتمالية، كبمغت القيمة  (%26)كمايقابمو  (0.26)تأثير قدر بػ

كىي اصغر مف مستكل  (0.002)االحتمالية لمحاجات اإلرشادية التحصيمية بػ

، كما قدرت القيمة (%21)ما يقابمو  (0.21)، كحجـ تأثير بػ(0.05)الداللة 

( 0.009)كدرجة تأثير قدرىا  (0.073)اإلحتمالية لمحاجات اإلنفعالية بػ

( 0.218)، في قدرت القيمة اإلحتمالية لمحاجات االسرية بػ(%0.9)مايقابميا 

( 0.005)كقيمة تأثير (0.05)كىي أكبر مف مستكل الداللة 
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كحجـ  (0.062)، كقيمة إحتمالية لمحاجات اإلجتماعية بمغت(%0.5)مايقابميا

، في حيف بمغت القيمة اإلحتمالية لمحاجات (%10)مايعادلو (0.010)تأثير

كحجـ  (0.05)كىي أكبر مف مستكل الداللة  (0.472)اإلرشادية السمككية 

، كقدرت القيمة الحاجات المينية بػ (%0.03)ما يقابمو  (0.003)تأثير 

 (.%0.9)مايقابمو (0.009)كحجـ تاثير بػ  (0.065)

كمف خبلؿ مخرجات تحميؿ التبايف لتأثير متغير السف عمى الحاجات 

عمى الحاجات  (0.26)اإلرشادية تبيف أف السف يؤثر بدرجة مرتفعة قدرت بػ 

الجسمية، كما يؤثر بدرجة مرتفعة أيضا عمى الحاجات التحصيمية بدرجة 

، ك جاء تأثير السف بدرجة متكسطة عمى الحاجات (0.21)قدرت ب

،  في حيف أثر عمى باقي الحاجات (0.010)اإلرشادية اإلجتماعية قدرت بػ 

لمحاجات اإلرشادية  (0.003)اإلرشادية بدرجة ضعيفة كانت كالتالي، 

لكؿ مف  (0.009)لمحاجات اإلرشادية األسرية، ك (0.005)السمككية، 

 .الحاجات اإلنفعالية كالمينية

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالحاجات اإلرشادية األكثر إلحاحا

 :مف خبلؿ النتائج المتكصؿ إلييا تبيف أف الحاجات االكثر إلحاحا ىي

 الحاجات اإلرشادية التحصيمية. 

 الحاجات اإلرشادية اإلنفعالية. 



 انفصمانخامسعرضوتفسيرومناقشةنتائحانذراسة
 

93 
 

 الحاجات اإلرشادية الجسمية. 

 الحاجات اإلرشادية االسرية. 

 الحاجات اإلرشادية السمككية. 

 الحاجات اإلرشادية المينية. 

 الحاجات اإلرشادية اإلجتماعية. 

كبذلؾ يمكننا القكؿ عمى حسب ما أفرزتو النتائج المتكصؿ إلييا في ىذه 

الدراسة أف ىناؾ تبايف في اإللحاح عمى الحاجات اإلرشادية لدل طمبة 

. الجامعة سنة أكلى ليسانس

ال يمكف تجاىؿ تاثير البيئة كاألجكاء التي تحيط بالمكقؼ الذم جرت فيو 

ف ككف ىذه النتيجة  أاف فسر الباحثالدراسة كاثرىا عمى نفسية الطالب إذ م

الحاجة اإلرشادية التحصيمية ىي اكلى مراتب حاجات الطالب الجامعي ترجع 

إلى الظركؼ التي تـ فييا إجراء الدراسة التي كانت في نياية السداسي كىي 

فترة إمتحانات 

ياد محمد يحيى في          حيث تكافقت ىذه النتائج مع احمد محمد نكرم كا 

لحاجات اإلرشادية النفسية "ترتيبيا لمحاجات االكلى كالثانية، تحت عنكاف ا

( 9)كالتي أظيرت ظيرت " كاالجتماعية كالدراسية لطمبة جامعة مكصؿ

حاجات إرشادية حادة ستة منيا دراسية كاثنتاف نفسية لعينة دراسة قدرىا 
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ستخداـ إستبياف كاف عدد فقراتو  (422) : 2008نكرم كيحيى،).فقرة (35)طابا كا 

295-296 .)

   كما تكافقت نتائج الدراسة ايضا مع دراسة محمد احمد شاىيف تحت عنكاف 

في مرتبتيا األكلى لمحاجات " مشكبلت الدارسيف في جامعة القدس المفتكحة" 

األكاديمية 

طالبا أخذت مف خمس مناطؽ  (613)عمى عينة قكاميا  (التحصيمية) 

 (.1: 2008شاىيف،).فقرة (46)تعميمية ألداة دراسة تضمنت 

   كتتفؽ أيضا نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف عمي احمد 

الحاجات االرشادية لطمبة " البركات كناصر عمي الحكماني تحت عنكاف 

في مرتبتيا االكلى كالثانية لمحاجات اإلرشادية، " الجامعات الخاصة العمانية

فقرة،  (35)طالبا، كاستبياف بحث قدر بػ  (410)التي تككنت عينتيا مف 

بحيث جاءت الحاجات االرشادية االكاديمية في المقدمة، تمتيا عمى التكالي 

 (.81: 2014البركات كالحكماني، ).الحاجات النفسية، فالمينية، فاالجتماعية

درجة " في حيف أنيا تعارضت مع دراسة فيد فرحاف الركيمي تحت عنكاف 

" تكافر الحاجات االرشادية في الكميات التقنية في المممكة العربية السعكدية

طالبا كطالبة، كقد جاء مجاؿ الحاجات  (903)عمى عينة دراسة قكاميا 

االجتماعية في المرتبة االكلى، ثـ مجاؿ الحاجات االرشادية المينية في 
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المرتبة الثانية، كفي الرتبة الثالثة جاء مجاؿ الحاجات االكاديمية، بينما جاءت 

: 2010فيد فرحاف الركيمي، ).الحاجات االرشادية النفسية في المرتبة الرابعة

 .(ص.د

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية التالية

تكجد فركؽ في الحاجات اإلرشادية بيف الطمبة تعزل لمتغير الجنس، اإلقامة، 

 . كالسف

دلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ في الحاجات اإلرشادية بيف الجنسيف 

كاإلقامة، في حيف كجدت فركؽ تعزل لمتغير السف، كعمى حسب حد عمـ 

الباحثاف قد يرجع ذلؾ إلى الكضع الذم آؿ إليو مجتمعنا اليـك مف تغيرات 

. لكبل الجنسيف في عدة نكاحي

يفسر عدـ كجكد فركؽ بيف الطمبة في الحاجات اإلرشادية إلى الكضع الذم 

آؿ إليو مجتمعنا مف تغيرات كالمتطمبات كبحكـ ما يعانيو مف ضالة في الثقافة 

كالتعميـ الجامعي، كما يفسر ايضا بما يعيشكنو في ظركؼ خاصة كصعبة 

مف كافة النكاحي التي تككف لدييـ في مستكل عالي في الشعكر بالخكؼ 

كالقمؽ لقرب تخرجيـ كتحمميـ ىالمسؤكلية عف بقية المجتمعات االخرل التي 

 . تنعـ باإلستقرار
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في حيف فسر الباحثاف كجكد فركؽ تعزل لمتغير السف فإنو قد يرجع لمحالة 

يعمؿ )،ك قد ترجع لمعمؿ ((ة)، مطمؽ (ة)، أعزب (ة)متزكج )المدنية لمطمبة 

، كما انو قد يرجع ايضا لمخبرات السابقة لمطالب األكبر ((ة)، ال يعمؿ(ة)

. سنا، اك الدارس في النظاـ الكبلسيكي سابقا

الحاجات " كقد تكافقت ىذه النتائج دراسة الغمارم كالطائي تحت عنكاف 

اإلرشادية لطمبة جامعة المختار في ضكء بعض المتغيرات التي اسفرت 

نتائجيا عف عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الحاجات اإلرشادية بقيمة 

: 2008الغامرم كالطائي،)(.0.05)عند مستكل الداللة  (0.32)إحتماؿ قدرت بػ

11 .) 

الحاجات "  تحت عنكاف 2014     كما إتفقت مع دراسة الحكماني كالبركات 

التي نصت نتائجيا " اإلرشادية لدل طمبة الجامعات الخاصة بسمطنة عماف

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات الحاجات تعزل لمتغير 

 .الجنس

    في حيف تعارضت ىذه الدراسة مف نتائج دراسة شاىيف التي أظيرت أف 

طالب  (613)ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف الجنسيف عمى عينة قكاميا 

 التي أظيرت نتائجيا عف 2002كطالبة، ككذا دراسة الطحاف كابك عطية 
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كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الحاجات اإلرشادية تعزل لمتغير الجنس إذ 

 (.8-1: 2009شاىيف،). يعاني الذككر أكثر مف اإلناث

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل في حيف أسفرت النتائج أيضا عف

كىي اكبر مف مستكل الداللة  (0.09)لمتغير اإلقامة بقيمة إحتمالية قدرت بػ 

 .كبالتالي فيي غير دالة (0.05)

 التي قامت 1999     كقد تعارضت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ريكارت 

الجناح المدني كحاجتو اإلرشادية، كاف قكاميا /بدراسة ممشكبلت طمبة مؤتة

طالبا كطالبة مف طمبة البرنامج الصباحي لدرجة الباكالكريكس، التي  (953)

كشفت نتائجيا عف كجكد أثر يعزل لمتغير اإلقامة؛ ككافتيا في ذلؾ دراسة 

 التي ىدفت غمى تحديد المشكبلت التي 2000سعادة كالزامؿ كابك زيادة 

يعاني منيا المغتربكف في جامعة النجاح الجامعية في نتائجيا التي بينت كجكد 

 (.8-7: 2008شاىيف،).فركؽ ذات داللة إحصائية 

  كما دلت النتائج أيضا عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات 

كىي أصغر  (0.000)اإلرشادية تعزل لمتغير السف بقيمة إحتمالية قدرت بػ 

 (.0.05)مف مستكل الداللة 
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     إذ تكافقت مع دراسة شاىيف التي جاءت نتائجيا بكجكد فركؽ ذات داللة 

 سنة فما 30إحصائية أكثر حدة لدل الطمبة الدارسيف ضمف الفئة العمرية 

 (.1: 2008شاىيف،). اكثر مقارنة بزمبلئيـ مف الدارسيف أصغر سنا
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 :الخاتمة
     تعتبر الحاجات اإلرشادية مف المشكبلت التي تكاجو المنظكمة الكزارية 
لمتعميـ العالي كالبحث العممي إذ تعد مف اىـ الممعكقات التي تنعكس آثارىا 
عمى نفسية الطالب الجامعي الذم يعتبر المحكر األساسي، إذ يتأثر ىذا 
االخير بعدة مشكبلت جسمية، إنفعالية، اكاديمية، إجتماعية كغيرىا مف 

المشكبلت التي تكلد لمطالب حاجات ممحة لـ تسفر عنيا نتائج الدراسة الحالية 
لجامعة عبد الحميد بف باديس عمى غرار جامعات الدكؿ العربية األخرل في 

 .السنكات الماضية
ف عدـ تكافؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة ال يعني قمة  كا 
اك ندرة الحاجات اإلرشادية لدل طبلب جامعة عبد الحميد بف باديس  فقد 

ترجع نتائج الدراسة الحالية إلى اإلطار الزماني اك المكاني مف حيث المدة أك 
الزمف لمدراسة أك الظركؼ التي أحاطت بالجانب الميداني خاصة بإعتبار 

 .الدراسة جرت في فترة إمتحانات
جماال فإف النتائج تشير إلى ضركرة إجراء مزيد مف الدراسات المتعمقة      كا 

بمجاؿ الحاجات اإلرشادية التي تكاجو الطمبة بالجامعة مف خبلؿ التعرؼ عمى 
 أنماط مشكبلت اخرل

    كفي األخير نتمنى اف نككف قد كفقنا في اإلحاطة بكؿ جكانب الدراسة، 
 .كأف تسيـ في إثراء معمكمات الطالب في كافة التخصصات
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 :التوصيات واإلقتراحات

 :انبثقت عمى  ضكء الدراسة الحالية التكصيات كاإلقتراحات التالية

 تفعيؿ لجنة لؤلرشاد النفسي كالتربكم في الجامعات. 

 إقامة ندكات إرشادية كمما دعت الحاجة. 

  إقامة ممتقى حكؿ الحاجات اإلرشادية لدل الطالب الجامعي بجامعة عبد

 .الحميد بف باديس كاف يحضره اغمبية الطمبة

 القياـ بدكرات إرشادية لممدرسيف لتشكيؿ بعض المعمكمات لمتعامؿ مع الطمبة. 

 إجراء دراسات حكؿ الحاجات اإلرشادية في ضكء متغيرات أخرل. 

 تكعية األساتذة باىمية الحاجات اإلرشادية لدل الطالب. 



 

 
 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 :قائمة المراجع

 :المعاجم والقواميس- أوال

  بيركت،،معجم مصطمحات عمم النفس (:2012)مدحت عبد الرزاؽالحجازم  -1

 .دار الكتاب العممية، بيركت،الطبعة االكلى

موسوعة عمم  ترجمة فؤاد شاىيف(: 1997)فرانسكاز يارككركالف دكركف  -2

 .جزء الثاني،طبعة االكلى، منشكرات عكياتA-e  االوللمجمد ا ،النفس

ترجمة فؤاد ) ،النفس موسوعة عمم(: 1997)كف كفرانسكاز ياركرركالف دك -3

 1997طبعة االكلى، منشكرات عكيات، المجمد االكؿ، جزء الثاني، ،(شاىيف

 .f-pالمجمد الثاني 

ترجمة فؤاد ) ،موسوعة عمم النفس (:1997) كفرانسكاز ياركدكركفركالف  -4

 . منشكرات عكيات،Q-Zطبعة االكلى، مجمد الثالثم، جزء الثاف، (شاىيف

 :الكتب- ثانيا

الطبعة )،نظريات االرشاد النفسي (:2009)ابك سعد احمد ، احمد عريبات -1

 .دار المسيرة لمنشر كالتكزيععماف، ، (األكلى

دار ، عماف، 1ط،عمم النفس االرشادي (:2011)ابك سعد احمد عبد المطيؼ -2

 .المسيرة لمنشر كالتكزيع
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، الجزء دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية (:2011)ابك سعد احمد -3

 . ديبكنك لتعميـ التفكير، االردف،2 طالثالث،

، 1ط،سيكولوجيا االدافعية واالنفعاالت (:2007)محمد محمكدبني يكنس  -4

الطبعة االكلى . ف دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماعماف،

 دار الفكر ، عماف،1ط،قواعد التدريس في الجامعة (:1997)التؿ سعيد -5

 . لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 ، عماف، االردف،1ط،النظرية والتطبيق: الدافعية(: 2008)ر احمد غبارمثائ -6

 .التكزيع كردار المسيرة لمنش

 ،جدة، 1ط، اساسيات في اإلرشاد النفسي (:2009)محمد جعفرجماؿ الميؿ  -7

 . خكارـز العممية لمنشر كالتكزيع،مكة المكرمة

، القاىرة، 5، طعمم النفس النمو والطفولة(: 1995)حامد عبد السبلـ زىراف -8

 .عالـ الكتاب

لمنشر ، 5 ط،الطفولة والمراهقة عمم نفس النمو (:2001)حامد عبد السبلـ -9

  .كالتكزيع كالطباعة، القاىرة

 2، ط،عمم النفس االجتماعي (:2007)خميؿ عبد الرحماف المعايطة -10

 . دار الفكر،االردف
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، الجزائر، دار التعمم والصحة النفسية(: 2003)رشيد حميد العبكدم -11

 . اليدل

 ،دراسات سابقة في الصحة النفسية (:2002)زىراف حامد عبد السبلـ -12

 . القاىرة، عالـ الكتب،1ط

مبادئ االرشاد ، (2002)سيير كامؿ، احمد شحاتة سميماف محمد  -13

 .، عماف، االردف، دار الفكر1، طالنفسي

دار بيركت، ، عمم الصحة النفسي (:2004)مصطفى خميؿالشرقاكم  -14

 .النيضة العربية

أساسيات االرشاد النفسي والتربوي بين النظرية (: 2009) حميدالصامدم -15

 .داريافا العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، 1ط، والتطبيق

الصحة النفسية والعالج النفسي (: 2011)صبرم برداف عمي الحياتي -16

 .، عماف، دار الصفاء1 طاالسالمي،

، 1، طالتعميم الجامعي في الوطن العربي(: 2005)الصغير احمد حسيف -17

 .القاىرة، عالـ الكتب لمنشر

 ،المبادئ العامة لعمم النفس االرشادي (:2012)رياض نايؿالعاسمي  -18

 . دار الشركؽ، عماف،1ط
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مقاالت )دقات عمى الباب العتيق: (ت.د).عاىد حسيف الصدفي -19

 .، دار يافا العممية لمنشر(إجتماعية

ادارة التعميم الجامعي مفهوم حديث في : (2008)العبادم ىاشـ فكزيف -20

 مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع االردف،الفكر االداري المعاصر، 

البناء التنظيمي لألقسام العممية (: 2007)عمي عبد ربو حسيف اسماعيؿ -21

 .، األزاريطة، دار الجامعة الجديدةالجامعية

التربية السياسية لمشباب ودور التربية : (س.د)عكاطؼ ابك عبلء -22

 .، القاىرة، دار النيضة لممطباعةالرياضية

المشاركة الديمقراطية في تسيير : (2006)فضيؿ دليك، ميمكد سفارم -23

، الجزائر،قسنطينة مخبر التطبيقات النفسية كالتربكية، جامعة 1، طالجامعة

 .منتكرم

، جزء الثاني، عيف ميمة السموك التنظيمي (:2006)لككيا الياشمي -24

 .، دار اليدل لمطباعة كالنشر(الجزائر)

ازمة التعميم الجامعي العالي في الجزائروالعالم (: 2000)محمد بكعشة -25

 .، بيركت، دار الجبؿ1، طالعربي

، دار ، االردف1 ط،عمم النفس العام(: 2004)محمد عكدة الريماكم -26

 .المسيرة
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، دار النيضة (لبناف)، بيركت عمم النفس النمو(: 2002)مريـ السميـ -27

 العربية

دار الفكر ، عماف، 1ط، اساسيات عمم النفس (:2009)سامي محمدممحـ  -28

 .لمنشر كالتكزيع

 ،التوجيه واالرشاد النفسي ونظرياته، (2014)منسي ايماف، منسي حسف -29

 . دار الكندم، االردف،1ط

االسكندرية، ، القيم االجتماعية والشباب (:2008)نكرىاف منير حسف -30

 .المكتب الجامعي الحديث

، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري(: 2002)كفاء محمد البرادعيف -31

 .، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية1ط

 :المجالت- ثالثا

الحاجات االرشادية لدى طمبة  (:2014) ناصر، الحكمانيعمي احمدالبركات  -1

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ  ،الجامعات الخاصة بسمطنة عمان

 (.03)، العدد (12 )المجمد، النفس

-نفسية)الحاجات االرشادية (: 2008)اياد محمد، يحيى احمد محمدنكرم  -2

، مجمة التربية كالعمـ، المجمد لدى طمبة جامعة الموصل (دراسية-اجتماعية

 .(3)، العدد (15)
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 : الرسائل واالبحاث العلمية-  رابعا

واالفاق  تطور التعميم العالي االصالح  (:2007/2008)ايمف يكسؼ -1

 جامعة بف ، في عمـ االجتماع السياسي منشكرة رسالة ماجستير. ، السياسية

 ،الجزائر. يكسؼ بف خدة 

واقع تكوين طمبة الدراسات العميا في الجامعة (: 2007/2008)يسمينة خدنة -2

، رسالة ماجستير منشكرة،  بجامعة منتكرم قسنطينة،الجزائر، الجزائرية

bu.umc.edu.dz/theses/sociologie/AKHA2594.pdf 
دراسة سوسيولوجية لعينة من حاممي (: 1991/1992)قاسمي ناصر  -3

 .رسالة ماجستير غير منشكرة، الجزائرشهادة الميسانس رسالة لنيل،  

الحاجات االرشادية لطالب الكليات التقنية في (: 2010)فهد فرحان الروٌلً -4

 ، رسالة ماجستٌر منشورة، جامعة مإتة، العربية السعودية المملكة
الجامعة والمحيط االجتماعي واإلقتصادي دراسة : (2008)سيككؾ قكيدر -5

 . رسالة دكتكراه غير منشكرة، مستغانـسوسيولوجية،

استخراج الخصائص السيكومترية لمقياس ، (2014)حساني اسماعيؿ  -6

 ، ماجستير منشكرةرسالة ، جودة المعمم عمى عينة من المعممين معايير

 .، الجزائربكالية الكادم

elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU4680.pdf

biblio.univ-alger.dz/xtf/data/pdf/895/AIMEN_YOUCEF.pdf  

 

   :مراجع من األنترنيت- خامسا
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الحاجات اإلرشادية لطمبة جامعة : (2008)صالح الغمارم، ايمف الطائي -1

المختار في ضكء بعض المتغيرات 

www.omu.edu.ly/articles/OMU%20Articles/pdf/Issue16/16-4.pdf 
 ،، يافا كائؿتعديل السموك االنساني (:1990)كائؿ عبد ربو -2

https://books.google.dz/books?isbn=9957407678 

، (مقاالت إجتماعية)دقات عمى الباب العتيق : (س.ب)عاىد حسيف الصدفي -3

  كالتكزيع،دار يافا العممية لمنشر

https://books.google.dz/books?isbn=9796500014166 

 

http://www.omu.edu.ly/articles/OMU%20Articles/pdf/Issue16/16-4.pdf
https://books.google.dz/books?isbn=9957407678
https://books.google.dz/books?isbn=9796500014166
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للحاجات االرشادية  للطلبة في  (2009")ابو سعد"مقياس : (01)ملحق

 .المرحلة االساسية العليا والثانوية

 
 الرقم

 
 الحاجة االرشادٌة

اعانً 
 بشدة

اعانً 
بدرجة 
 بسٌطة

ال 
 اعانً

I.   ًالمجال الجسم

   اتعب بسرعة  01

   اعانً من مشكلة االبصار  02

   كثٌرا ما اعانً من الصداع  03

   اعانً من فقدان الشهٌة  04

   تنقصنً المهارات فً االلعاب الرٌاضٌة  05

   ال اتناول الغذاء الصحً المناسب  06

    تقلقنً التغٌرات الجسمٌة التً تظهر علً 07

   لدي امراض مزمنة تإثر علً  08

   لدي مشاكل فً النطق  09

II.   ًالمجال التحصٌل

   ال اعرف كٌف ادرس  10

   كثٌرا ما اعانً من الملل داخل الصف  11

   ال افهم ما اقرا بسهولة  12

   اشعر بعدم الرغبة فً الدراسة  13

   اعانً من تشتت انتباهً داخل الصف  14

   اخاف من االمتحانات  15

   انسى كل او بعض ما ادرسه  16

   ال احل واجباتً بطرٌقة منظمة  17

   اسعى للغش فً االمتحانات  18

   اجد صعوبة فً تنظٌم وقتً للدراسة  19

III.   ًالمجال االنفعال

    (احالم الٌقظة)اعانً من السرحان 20

   اشعر بالخوف دائما  21

   تنقصنً الثقة بنفسً  22

   ال اعرف كٌف اعبر عن نفسً بوضوح  23

   اشعر بالكآبة والحزن باستمرار  24

   ٌسٌطر علً الخجل عندما اكون فً جماعة  25

   ٌخدش احساسً بسهولة  26

   ٌضاٌقنً انً سرٌع الغضب  27

   لٌس لدي معلومات كافٌة حول فترة المراهقة  28

IV.   المجال االسري

   اعانً من كثرة الخالفات االسرٌة  29

   اعانً من تدخل والدي او احدهما فً شإونً الخاصة  30

   ٌقسو علً والدي بشكل مبالغ فٌه  31

   اشعر بالحرمان من عطف الوالدٌن  32

   اعانً من عدم احترام والدي لرأًٌ  33

   ال استطٌع ان اصارح والدي بمشاكلً   34
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   اعانً من عجز فً تغطٌة مصروفً الٌومً  35

   والدي او احدهما ٌفضل احد اخوتً  36

V.   ًالمجال االجتماع

   ال اعرف كٌف اتصرف مع الطلبة الذٌن ٌخطإون بحقً  37

   ال اعرف كٌف اتصرف مع الجنس االخربما ٌناسب عمري  38

   اعانً من صعوبة فً اٌجاد االصدقاء  39

   اجد صعوبة فً التعبٌر عن مشاعري لالخرٌن  40

   اجد صعوبة فً توجٌه االسئلة للمعلم  41

   اعانً من مٌل شدٌد للعزلة  42

   ال اعرف كٌف اتصرف فً المناسبات االجتماعٌة  34

VI.   ًالمجال السلوك

   خر فً الحضور للمدرسة عادة أات 44

   اتغٌب عن المدرسة بدون عذر مشروع  45

   خر فً النوم بشكل معتاد أات 46

   ارغب فً التخلص من المزاح الزائد مع زمالئً  47

   اتلفظ بؤلفاظ غٌر مقبولة لمن ٌسًء الً  48

   ارغب فً التخلص من عادة التدخٌن  49

   كثر أاشاهد التلفاز ٌومٌا اربع ساعات ف 50

   كثر ٌومٌا امام الكمبٌوتر او االنترنٌت أاقضً ساعتٌن ف 51

    استخدم او اتحدث اكثر من ساعة ٌومٌا الهاتف النقال 52

VII.   ًالمجال المهن

   ال ٌوجد لدي معلومات عن فرص الدراسة فً المستقبل  53

   ال اعرف ماهً المهنة المناسبة لً  54

   ال اعرف كٌف اتخذ قراراتً بشكل مناسب  55

    لٌس لدي معلومات كافٌة عن اختٌار الفرع الدراسً فً العاشر  56

   ال اعرف مٌولً واهتماماتً  57

   ال اعرف قدراتً المناسبة للمهن  58

    (مزاٌاها، عٌوٌها)ال استطٌع تحلٌل المهنة التً افكر فٌها  59

   ال امتلك مهارات حل المشكالت المناسبة لً  60

 

 
 
 
 

 
 



 

110 
 

 استمارة صدق المحكمين: (02)الممحق 
- مستغانم - جامعة عبد الحميد ابن باديس 

استمارة صدق المحكمين 
. كمية العمـك االنسانية ك االجتماعية

قسـ عمـ النفس 
.  ارشاد، تكجيو كتقكيـ:تخصص

في اطار تحضير مذكرة لنيؿ شيادة ماستر عمـ النفس إرشاد، تكجيو كتقكيـ      

ارتأينا اف تنصب دراستنا حكؿ الحاجات االرشادية لطبلب الجامعة، كليذا اردنا 

معرفة الحاجات الجسمية، التحصيمية، االنفعالية، االسرية، االجتماعية، 

السمككية، كالمينية لتبلميذ السنة اكلى ليسانس في ذلؾ قصد امكانية الكشؼ عف 

الحاجات االرشادية لدل الطمبة كالتي لـ تحظ بنصيب كافر مف الدراسات 

. الجزائرية

فقرة تدؿ عمى الحاجات  (57)نضع بيف يديؾ ىذا االستبياف الذم يحتكم        

( 07)دائما غاليا، أحيانا، نادرا، ابدا كالتي تندرج تحت : اإلرشادية كخمسة بدائؿ

، تحت جسمي، تحصيمي، انفعالي، اسرم، اجتماعي، سمككي، ميني: ابعاد

 نظرا لما تتمتعكف بو مف خبرة ككفاءة، دائماف غالبا، احيانا، نادرا، أبدا؛: البدائؿ

في  (x)نرجك مف سيادتكـ تقكيـ ىذه األداة ك تعديميا ك ذلؾ بكضع عبلمة 

  .رالخانة المناسبة مع تقديـ البديؿ اف امكف ك تقبمكا مني الشكر ك التقدم
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الرقـ 
 

الحاجة االرشادية 

تقيس 
اقؿ مف 

50% 

تقيس ما 
بيف 

50%-
75% 

تقيس 
اكثر مف 

75% 
البديؿ 

VIII.   المجاؿ الجسمي 
    اتعب بسرعة  01

    اعاني مف مشكمة االبصار  02

    كثيرا ما اعاني مف الصداع  03

    اعاني مف فقداف الشيية  04

    تنقصني الميارات في االلعاب الرياضية  05

    ال اتناكؿ الغذاء الصحي المناسب  06

    لست راضيا بمظير جسمي  07

    لدم امراض مزمنة تؤثر عمي  08

    لدم مشاكؿ في النطؽ  09

IX.   المجاؿ التحصيمي 
    اعاني مف انخفاض في مستكام الراسي  10

كثيرا ما اعاني مف الممؿ ك تشتت انتباىي داخؿ  11
الصؼ 

    

    اجد صعكبة في فيـ المكاد الدراسية اك بعضيا  12

    اشعر بعدـ الرغبة في الدراسة  13

    ال ارغب في دراسة تخصصي الحالي  14

    اخاؼ مف االمتحانات  15

    انسى كؿ اك بعض ما ادرسو  16

    اشكك مف تزاحـ الحصص الدراسية اليكمية  17

    اسعى لمغش في االمتحانات  18

    اجد صعكبة في تنظيـ كقتي لمدراسة  19

X.   المجاؿ االنفعالي 
     (احبلـ اليقظة)اعاني مف السرحاف 20

    اشعر بالخكؼ مف المستقبؿ  21

    تنقصني الثقة بنفسي  22

    ال اعرؼ كيؼ اعبر عف نفسي بكضكح  23

    اشعر بالكآبة كالحزف باستمرار  24
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    يسيطر عمي الخجؿ عندما اككف في جماعة  25

    يخدش احساسي بسيكلة  26

     ال اتمكف مف ضبط انفعاالتي 27

XI.   المجاؿ االسرم 
    اعاني مف كثرة الخبلفات االسرية  28

اعاني مف تدخؿ كالدم اك احدىما في شؤكني  29
الخاصة 

    

    يقسك عمي كالدم بشكؿ مبالغ فيو  30

    اشعر بالحرماف مف عطؼ الكالديف  31

    اعاني مف عدـ احتراـ كالدم لرأيي  32

    ال استطيع اف اصارح كالدم بمشاكمي  33

    اعاني مف عجز في تغطية مصركفي اليكمي  34

    كالدم اك احدىما يفضؿ احد اخكتي  35

XII.   المجاؿ االجتماعي 

ال اعرؼ كيؼ اتصرؼ مع الطمبة الذيف يخطؤكف  36
بحقي 

    

ال اعرؼ كيؼ اتصرؼ مع الجنس االخربما  37
يناسب عمرم 

    

    اعاني مف صعكبة في ايجاد االصدقاء  38

    اجد صعكبة في التعبير عف مشاعرم لبلخريف  39

    اعاني مف قمة النشاطات االجتماعية  40

    اعاني مف ميؿ شديد لمعزلة  41

    ال اعرؼ كيؼ اتصرؼ في المناسبات االجتماعية  42

XIII.   المجاؿ السمككي 
    اتأخر في الحضكر لمجامعة عادة  43

    اتغيب عف الجامعة  بدكف عذر مشركع  44

    اتأخر في النـك بشكؿ معتاد  45

    ارغب في التخمص مف المزاح الزائد مع زمبلئي  46

    اتمفظ بألفاظ غير مقبكلة لمف يسيء الي  47

    ارغب في التخمص مف عادة التدخيف  48
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49 
اقضي معظـ كقتي عمى شبكات التكاصؿ 

ىاتؼ نقاؿ، فيسبكؾ، كاتسب، )االجتماعية 
 (الخ....تكيتر

    

XIV.   المجاؿ الميني 

50 
ال يكجد لدم معمكمات عف فرص الدراسة في 

المستقبؿ 
    

    ال اعرؼ ماىي المينة المناسبة لي  51

    ال اعرؼ كيؼ اتخذ قراراتي بشكؿ مناسب  52

ليس لدم معمكمات كافية عف اختيار الفرع  53
الدراسي القادـ 

    

    ال اعرؼ ميكلي كاىتماماتي  54

    ال اعرؼ قدراتي المناسبة لمميف  55

مزاياىا، )ال استطيع تحميؿ المينة التي افكر فييا  56
 (عيكييا

    

    ال امتمؾ ميارات حؿ المشكبلت المناسبة لي  57
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اإلستبيان النهائي لمحاجات اإلرشادية (: 03)الممحق

كزارة التعميـ العمي كالبحث العممي 

– مستغانـ - جامعة عبد الحميد ابف باديس 

استبياف الحاجات االرشادية 

..... السبلـ عميكـ

اخي الطالب اختي الطالبة 

كانطبلقا " عمـ النفس إرشاد تكجيو كتقكيـ"في اطار تحضير لنيؿ شيادة ماستر 

مف اختبلؼ حاجاتكـ اإلرشادية نضع بيف يديؾ ىذا االستبياف الذم يضـ بعض 

االحتياجات التي تحتاج لعممية ارشاد كالتي قد تككف تعاني مف إحداىا نكد منكـ 

في الخانة المناسبة، كانكه  (x)االجابة عنيا بكؿ مصداقية كذلؾ بكضع عبلمة 

.           اختي الطالبة اف تعبر عف العبارة التي تناسبؾ/لؾ اخي الطالب

كشكرا 

 :المعمكمات الشخصية

:  الكمية

ذكر                    انثى  :   الجنس

 30             اكبر مف 30 - 20         مابيف 20اقؿ مف: السف

              مع االسرة                     االقامة الجامعية:   اإلقامة
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نادرا  ابدا العبارة  دائما غالبا احٌانا  الرقم

اتعب بسرعة       01 

اعانً من مشكلة االبصار       02 

كثٌرا ما اعانً من الصداع       03 

اعانً من فقدان الشهٌة       04 

تنقصنً المهارات فً االلعاب الرٌاضٌة       05 

ال اتناول الغذاء الصحً المناسب       06 

لست راضٌا بمظهر جسمً       07 

اعانً من امراض مزمنة تإثر على جسمً       08 

طرٌقتً فً الدراسة غٌر مناسبة       09 

كثٌرا ما اعانً من الملل و تشتت انتباهً داخل الصف       10 

اجد صعوبة فً فهم المواد الدراسٌة او بعضها       11 

اشعر بعدم الرغبة فً الدراسة       12 

ال ارغب فً دراسة تخصصً الحالً       13 

اخاف من االمتحانات       14 

انسى كل او بعض ما ادرسه       15 

اشكو من تزاحم الحصص الدراسٌة الٌومٌة       16 

اسعى للغش فً االمتحانات       17 

اجد صعوبة فً تنظٌم وقتً للدراسة       18 

 19 (احالم الٌقظة)اعانً من السرحان     

اشعر بالخوف من المستقبل       20 

تنقصنً الثقة بنفسً       21 

ال اعرف كٌف اعبر عن نفسً بوضوح       22 

اشعر بالكآبة والحزن باستمرار       23 

ٌسٌطر علً الخجل عندما اكون فً جماعة       24 

تجرح مشاعري بسهولة       25 

 26 ال اتمكن من ضبط انفعاالتً     

اعانً من كثرة الخالفات االسرٌة       27 

اعانً من تدخل والدي او احدهما فً شإونً الخاصة       28 

ٌقسو علً والدي بشكل مبالغ فٌه       29 

اشعر بالحرمان من عطف الوالدٌن       30 

ال ٌحترم راًٌ داخل االسرة       31 

ال استطٌع ان اصارح والدي بمشاكلً        32 

مصروفً ال ٌغطً احتٌاجاتً       33 

والدي او احدهما ٌفضالن احد اخوتً       34 

ال اعرف كٌف اتصرف مع الطلبة الذٌن ٌخطإون بحقً       35 

ال اعرف كٌف اتصرف مع الجنس االخر بما ٌناسب عمري       36 

اعانً من صعوبة فً اٌجاد االصدقاء       37 

اجد صعوبة فً التعبٌر عن مشاعري لآلخرٌن       38 

اعانً من قلة النشاطات االجتماعٌة       39 

اجد نفسً امٌل للعزلة       40 

اتاخر عن المحاضرات       41 

اتغٌب عن الجامعة  بدون عذر مشروع       42 
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اتؤخر فً النوم بشكل معتاد       43 

ارغب فً التخلص من المزاح الزائد مع زمالئً       44 

اتلفظ بؤلفاظ غٌر مقبولة لمن ٌسًء الً       45 

امٌل الى التدخٌن       46 

هاتف )اقضً معظم وقتً على شبكات التواصل االجتماعٌة      
 (الخ....نقال، فٌسبوك، واتسب، توٌتر

47 

ال ٌوجد لدي معلومات عن فرص الدراسة فً المستقبل       48 

ال اعرف ماهً المهنة المناسبة لً       49 

ال اعرف كٌف اتخذ قراراتً بشكل مناسب       50 

ال اعرف مٌولً واهتماماتً       51 

. ال اعرف ما ٌناسبنً كمهنة مستقبلٌة      52 

 53 (مزاٌاها، عٌوٌها)ال استطٌع تحلٌل المهنة التً افكر فٌها      

ال امتالك مهارات حل المشكالت المناسبة لً       54 
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 .توزيع قبول أو رفض المحكمين لعبارات استبيان الحاجات اإلرشادية: (04)الممحق

 الرقم

 

 

 الحاجة االرشادٌة

تقٌس اقل 

 %50من 

تقٌس 

50%-

75% 

 تقٌس

اكثر من 

75% 

 

 النتٌجة

  الجسمًبعدال
 

   %85.71 %00 %14.28اتعب بسرعة  01

   %85.71 %14.28 %00اعانً من مشكلة االبصار  02

   %85.71 %14.28 %00كثٌرا ما اعانً من الصداع  03

   %71.43 %14.28 %14.28اعانً من فقدان الشهٌة  04

   %85.71 %00 %14.28تنقصنً المهارات فً االلعاب الرٌاضٌة  05

   %100 %00 %00ال اتناول الغذاء الصحً المناسب  06

   %71.43 %28.57 %00 لست راضٌا بمظهر جسمً 07

   %85.71 %00 %14.28لدي امراض مزمنة تإثر علً  08

 X %42.86 %00 %57.14لدي مشاكل فً النطق  09

 التحصٌلً بعدال

   %71.43 %00 %28.57 طرٌقتً فً الدراسة غٌر مناسبة 10

11 
داخل و تشتت انتباهً كثٌرا ما اعانً من الملل 

الصف 
00% 00% 100%   

   %100 %00 %00 اجد صعوبة فً فهم المواد الدراسٌة او بعضها 12

   %85.71 %14.28 %00اشعر بعدم الرغبة فً الدراسة  13

   %85.71 %14.28 %00 ال ارغب فً دراسة تخصصً الحالً 14

   %100 %00 %00اخاف من االمتحانات  15

   %100 %00 %14.28انسى كل او بعض ما ادرسه  16

   %71.43 %28.57 %00 اشكو من تزاحم الحصص الدراسٌة الٌومٌة 17

   %85.71 %00 %14.28اسعى للغش فً االمتحانات  18

   %71.43 %28.57 %00اجد صعوبة فً تنظٌم وقتً للدراسة  19

 االنفعالً بعدال

   %100 %00 %00 (احالم الٌقظة)اعانً من السرحان 20

   %85.71 %14.28 %00 اشعر بالخوف من المستقبل 21

   %100 %00 %00تنقصنً الثقة بنفسً  22

   %71.43 %28.57 %00ال اعرف كٌف اعبر عن نفسً بوضوح  23

   %85.71 %14.28 %00اشعر بالكآبة والحزن باستمرار  24

   %71.43 %28.75 %00ٌسٌطر علً الخجل عندما اكون فً جماعة  25

   %71.43 %00 %28.75ٌخدش احساسً بسهولة  26

   %100 %00 %00 ال اتمكن من ضبط انفعاالتً 27

 االسري بعدال

   %71.43 %14.28 %14.28اعانً من كثرة الخالفات االسرٌة  28

29 
اعانً من تدخل والدي او احدهما فً شإونً 

الخاصة 
00% 42.86% 57.14%   

   %57.14 %14.28 %28.57ٌقسو علً والدي بشكل مبالغ فٌه  30
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   %85.71 %14.28 %00اشعر بالحرمان من عطف الوالدٌن  31

   %85.71 %14.28 %00اعانً من عدم احترام والدي لرأًٌ  32

   %85.71 %14.28 %00ال استطٌع ان اصارح والدي بمشاكلً  33

   %71.43 %00 %28.57اعانً من عجز فً تغطٌة مصروفً الٌومً  34

   %71.43 %14.28 %14.28والدي او احدهما ٌفضل احد اخوتً  35

 االجتماعً بعدال

36 
ال اعرف كٌف اتصرف مع الطلبة الذٌن 

ٌخطإون بحقً 
14.28% 00% 85.71%   

37 
بما  ال اعرف كٌف اتصرف مع الجنس االخر

ٌناسب عمري 
00% 28.57% 71.42%   

   %85.17 %00 %14.28اعانً من صعوبة فً اٌجاد االصدقاء  38

   %57.14 %14.28 %28.57 لآلخرٌناجد صعوبة فً التعبٌر عن مشاعري  39

   %71.43 %14.28 %14.28 اعانً من قلة النشاطات االجتماعٌة 40

   %100 %00 %00اعانً من مٌل شدٌد للعزلة  41

 X %14.28 %14.28 %71.43ال اعرف كٌف اتصرف فً المناسبات االجتماعٌة  42

 السلوكً بعدال

   %71.43 %14.48 %14.28عادة جامعة خر فً الحضور للأات 43

   %100 %00 %00 بدون عذر مشروع جامعة اتغٌب عن ال 44

   %100 %00 %00خر فً النوم بشكل معتاد أات 45

   %85.71 %14.28 %14.28ارغب فً التخلص من المزاح الزائد مع زمالئً  46

   %100 %00 %00اتلفظ بؤلفاظ غٌر مقبولة لمن ٌسًء الً  47

   %100 %00 %00ارغب فً التخلص من عادة التدخٌن  48

49 
ي معظم وقتً على شبكات التواصل اقض

هاتف نقال، فٌسبوك، واتسب، )االجتماعٌة 
 (الخ....توٌتر

00% 14.28% 85.71%   

المجال المهنً 

50 
ال ٌوجد لدي معلومات عن فرص الدراسة فً 

المستقبل 
28.75% 14.28% 57.14%   

   %85.71 %14.28 %00ال اعرف ماهً المهنة المناسبة لً  51

   %71.43 %14.28 %14.28ال اعرف كٌف اتخذ قراراتً بشكل مناسب  52

53 
لٌس لدي معلومات كافٌة عن اختٌار الفرع 

 القادمالدراسً 
57.14% 00% 42.86% X 

   %71.43 %14.28 %14.28ال اعرف مٌولً واهتماماتً  54

   %85.71 %00 %14.28ال اعرف قدراتً المناسبة للمهن  55

56 
مزاٌاها، )ال استطٌع تحلٌل المهنة التً افكر فٌها 

 (عٌوٌها
14.28% 00% 85.71%   

   %85.71 %14.28 %00ال امتلك مهارات حل المشكالت المناسبة لً  57
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مخرجات معامل إرتباط بيرسون لصدق اإلتساق الداخمي بين  (05)الممحق 
  ألبعاد الدراسةاالبعاد والدرجة الكمية

 

 

 

Correlations 

 المهنً_البعد السلوكً_البعد االجتماعً_البعد االسري_البعد االنفعالً_البعد التحصٌلً_البعد الجسمً_البعد الكلٌة_الدرجة 

 الكلٌة_الدرجة

Pearson 
Correlation 

1 ,514
**
 ,816

**
 ,759

**
 ,712

**
 ,745

**
 ,595

**
 ,622

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

 الجسمً_البعد

Pearson 
Correlation 

,514
**
 1 ,331

**
 ,327

**
 ,289

**
 ,279

**
 ,271

**
 ,167 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,002 ,006 ,008 ,010 ,115 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

 التحصٌلً_البعد

Pearson 
Correlation 

,816
**
 ,331

**
 1 ,529

**
 ,413

**
 ,467

**
 ,576

**
 ,473

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

 االنفعالً_البعد

Pearson 
Correlation 

,759
**
 ,327

**
 ,529

**
 1 ,512

**
 ,596

**
 ,264

*
 ,362

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000  ,000 ,000 ,012 ,000 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

 االسري_البعد

Pearson 
Correlation 

,712
**
 ,289

**
 ,413

**
 ,512

**
 1 ,567

**
 ,327

**
 ,279

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000 ,000  ,000 ,002 ,008 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

 االجتماعً_البعد

Pearson 
Correlation 

,745
**
 ,279

**
 ,467

**
 ,596

**
 ,567

**
 1 ,252

*
 ,413

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,000 ,000 ,000  ,017 ,000 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

 السلوكً_البعد

Pearson 
Correlation 

,595
**
 ,271

**
 ,576

**
 ,264

*
 ,327

**
 ,252

*
 1 ,190 

Sig. (2-tailed) ,000 ,010 ,000 ,012 ,002 ,017  ,073 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

 المهنً_البعد

Pearson 
Correlation 

,622
**
 ,167 ,473

**
 ,362

**
 ,279

**
 ,413

**
 ,190 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,115 ,000 ,000 ,008 ,000 ,073  
N 90 90 90 90 90 90 90 90 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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  ألداة الدراسةثبات الفا كرونباخ بين الفقراتمعامل  قيمة (06)الممحق 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,908 54 

 

االبعاد كالدرجة الكمية ألداة ثبات الفا كركنباخ بيف معامؿ  قيمة (07)الممحق 
 الدراسة

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,770 8 

 

  ثبات التجزئة النصفية ألداة الدراسةقيمة معامل (08 )الممحق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value ,834 

N of Items 27
a
 

Part 2 
Value ,850 

N of Items 27
b
 

Total N of Items 54 

Correlation Between Forms ,735 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length ,847 

Unequal Length ,847 

Guttman Split-Half Coefficient ,845 

a. The items are: 18ف ,17ف ,16ف ,15فف ,14ف ,13ف ,12ف ,11ف ,10ف ,9ف ,8ف ,7ف ,6ف ,5ف ,4ف ,3ف ,2ف ,1ف, 

 .27ف ,26ف ,25ف ,24ف ,23ف ,22ف ,21ف ,20ف ,19ف

b. The items are: 43ف ,42ف ,41ف ,40ف ,39ف ,38ف ,37ف ,36ف ,35ف ,34ف ,33ف ,32ف ,31ف ,30ف ,29ف ,28ف, 

 .54ف ,53ف ,52ف ,51ف ,50ف ,49ف ,48ف ,47ف ,46ف ,45ف ,44ف
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 متوسطات الحاجات اإلرشادية بين الطالب (09)الممحق

 
Statistics 

 المهنً السلوكً االجتماعً االسري االنفعالً التحصٌلً الجسمً 

N 
Valid 589 589 589 589 589 589 589 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 21,0136 29,0475 23,0730 19,7080 16,3345 19,4075 19,0866 
Median 21,0000 29,0000 23,0000 20,0000 16,0000 19,0000 19,0000 
Mode 17,00

a
 28,00

a
 23,00 23,00 15,00 19,00

a
 22,00 

Std. Deviation 4,86237 6,20054 5,34011 6,43542 4,57424 5,21872 5,62619 
Minimum 10,00 13,00 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 
Maximum 36,00 50,00 37,00 37,00 28,00 35,00 35,00 
Sum 12377,00 17109,00 13590,00 11608,00 9621,00 11431,00 11242,00 

Percentiles 

25 17,0000 25,0000 20,0000 14,0000 13,0000 16,0000 15,0000 

50 21,0000 29,0000 23,0000 20,0000 16,0000 19,0000 19,0000 

75 24,0000 33,0000 26,0000 24,0000 20,0000 23,0000 22,0000 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 تحميل التباين المتعدد لمتأثير (10)الممحق

 
Multivariate Tests

a
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 
Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,930 1090,590
b
 7,000 571,000 ,000 ,930 

Wilks' Lambda ,070 1090,590
b
 7,000 571,000 ,000 ,930 

Hotelling's Trace 13,370 1090,590
b
 7,000 571,000 ,000 ,930 

Roy's Largest Root 13,370 1090,590
b
 7,000 571,000 ,000 ,930 

 الجنس

Pillai's Trace ,020 1,660
b
 7,000 571,000 ,116 ,020 

Wilks' Lambda ,980 1,660
b
 7,000 571,000 ,116 ,020 

Hotelling's Trace ,020 1,660
b
 7,000 571,000 ,116 ,020 

Roy's Largest Root ,020 1,660
b
 7,000 571,000 ,116 ,020 

 السن

Pillai's Trace ,087 3,732 14,000 1144,000 ,000 ,044 
Wilks' Lambda ,914 3,736

b
 14,000 1142,000 ,000 ,044 

Hotelling's Trace ,092 3,739 14,000 1140,000 ,000 ,044 
Roy's Largest Root ,062 5,082

c
 7,000 572,000 ,000 ,059 

 االقامة

Pillai's Trace ,021 1,765
b
 7,000 571,000 ,092 ,021 

Wilks' Lambda ,979 1,765
b
 7,000 571,000 ,092 ,021 

Hotelling's Trace ,022 1,765
b
 7,000 571,000 ,092 ,021 

Roy's Largest Root ,022 1,765
b
 7,000 571,000 ,092 ,021 

 السن * الجنس

Pillai's Trace ,038 1,575 14,000 1144,000 ,080 ,019 
Wilks' Lambda ,962 1,578

b
 14,000 1142,000 ,079 ,019 

Hotelling's Trace ,039 1,582 14,000 1140,000 ,078 ,019 
Roy's Largest Root ,032 2,583

c
 7,000 572,000 ,013 ,031 

 االقامة * الجنس

Pillai's Trace ,015 1,237
b
 7,000 571,000 ,280 ,015 

Wilks' Lambda ,985 1,237
b
 7,000 571,000 ,280 ,015 

Hotelling's Trace ,015 1,237
b
 7,000 571,000 ,280 ,015 

Roy's Largest Root ,015 1,237
b
 7,000 571,000 ,280 ,015 

 االقامة * السن

Pillai's Trace ,044 1,850 14,000 1144,000 ,028 ,022 
Wilks' Lambda ,956 1,853

b
 14,000 1142,000 ,028 ,022 

Hotelling's Trace ,046 1,855 14,000 1140,000 ,027 ,022 
Roy's Largest Root ,035 2,825

c
 7,000 572,000 ,007 ,033 

 االقامة * السن * الجنس

Pillai's Trace ,038 1,593 14,000 1144,000 ,075 ,019 

Wilks' Lambda ,962 1,591
b
 14,000 1142,000 ,075 ,019 

Hotelling's Trace ,039 1,589 14,000 1140,000 ,076 ,019 

Roy's Largest Root ,023 1,920
c
 7,000 572,000 ,064 ,023 

a. Design: Intercept + االقامة * السن * الجنس + االقامة * السن + االقامة * الجنس + السن * الجنس + االقامة + السن + الجنس 
b. Exact statistic 
c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
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