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 شكر وتقدير.

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 قال تعالى: "ألن شكرتم ألزٌدنكم"

أوال وقبل كل شًء نحمد الذي أنعم علٌنا بنعمة العقل وكرمنا به عن غٌرنا من 

المخلوقات وعلى ما وهبه لنا من سمع وبصر وصحة وعافٌة و أعاننا على إنجاز 

 هذا العمل المتواضع.

 خرا و دائما.فالحمد هلل أوال وآ

ونصلً ونسلم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن صاحب الخلق العظٌم ملسو هيلع هللا ىلص الذي أدى 

األمانة وبلغ الرسالة ونصح األمة و كشف الغمة وتركنا على المحبة البٌضاء 

 لٌلها كنهارها ال ٌزٌغ عنها هالك ونحن على ذلك من الشاهدٌن.

 عــــــــــــــــــدأمــــــــــــــــــــا بــــ

بداٌة شكر خاص جدا وتحٌة واحترام نتقدم بها إلى األستاذ الفاضل "كروجة 

الشارف" على توجٌهاته ونصائحه القٌمة التً دعم بها بحثنا من بداٌته إلى نهاٌته 

 ولم ٌبخل علٌنا حتى بوقته.

ل إلى جمٌع األساتذة األفاضل الذٌن وجهونا لدرب الفوز و النجاح على طو

 المشوار الجامعً.

كما أتقدـ بجزيل الشكر إلى أعضاء المجنة عمى قبكليـ مناقشة ىذه المذكرة كل 
 مف األستاذة: د. سيسباف فاطمة الزىراء، أ. بكريشة جميمة.

 كما نشكر افراد العينة اساتذة التعميـ المتكسط بمقاطعة سيدؼ لخضر .
 

 ر.م كل التقدٌو نشكر كل من ساعدنا فً إعداد هذه المذكرة وله
 فاطمة و عائشة
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 ىــــــــــــــــــاا اإل

أىدؼ ثمرة جيدؼ المتكاضع إلى مف منحتني ككىبت لي حياتيا ككانت لي نكرا أمي العزيزة 

 "ركبا ".

إلى أعز كأركع إنساف عمى قمبي الذؼ كاف سندا لي طيمة مشكار حياتي كعكنا لي في 

 مره "عبد القادر".دراستي أبي العزيز أطاؿ هللا في ع

بالذكر زكجات  إلى إخكتي" لخضر، لكحل ،العيد ،دمحم أنكر، كريمة ، حميمة" كال أنسى

 إخكتي " فاطمة، محجكبة، ميمكنة ".

كال أنسى بالذكر ابف العمة (ك إلى أىمي مف قريب أك بعيد )العمات، األعماـ، الخاالت....

 "ميمكد".

 ية، محي الديف، حفصة، رحاب كعبد الرحمف ".كال أنسى بالذكر الكتاكيت الصغار:" آ

" كركجة الشارؼ ".  إلى أستاذؼ المحتـر

 إلى جميع صديقاتي بالجامعة: " سميمة، أسماء، خديجة، سامية، عائشة........إلخ.

 .2017-2016إلى كل دفعة عمـ النفس بكل تخصصاتو خاصة ارشاد كتكجيو لسنة 

 لى كل مف يحمل لقب " ياحي"ي.إكتبيـ قممل مف حمميـ قمبي كلـ يإلى ك ؼ اعتذار  ك

 ةــــمـــــاطــف  
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 اا ــــــــــىاإل

 

 إلى  سبب كجكدؼ ك  سبيل حياتي كالداؼ العزيزيف سعدة كعبد القادر 

  .لى أخي كرفيقي عبد الكىابا  إلى أخي كأبي الثاني دمحم ك         

  .نكر اليدػ ك فاطمة إلى أختي كأنيستي محجكبة ك كتككتاتيا الثالث ككثر ك

خدٌجة  ــسمٌرة ــ إلى من سعدت روحً برفقتهم واضمحلت  وحدتً بصحبتهم فاطمة 

 .ـ غنٌة  زهرةــ  مٌمونةــ منٌرة 

 طٌبة.إلى كل من ساهم فً إنجاز هذا العمل المتواضع من قرٌب أو بعٌد ولو بكلمة 
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 ممخص الاراسة:

 المدرسي في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسيشد النفسي معرفة دكر المر إلى  الدراسةىدفت 

، معتمديف في الدراسة عمى المنيج الكصفي، الدراسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط

في لدكر المرشد النفسي المدرسي  "تـ استخداـ مقياسالتأكد مف صحة الفرضيات  أجل كمف

فردا مف أساتذة  100عينة قكاميا عمى  تافالباحث إعداد مف "الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي

 .المتكسط التعميـ

تأثيرا  دكر المرشد النفسي المدرسي تأثير عمى أف تؤكد التي تكصمنا إلييا فكانت النتائج

 الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط. إيجابيا في

 سطات درجات اختالؼ أفراد عينة الدراسةتنفي كجكد فركؽ بيف متك  اختبار "ت"نتائج  ك

 .النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير الجنس ك التخصصالمرشد  حكؿ دكر

متكسطات درجات أفراد عينة  حادؼ تنفي كجكد فركؽ فيأما نتائج اختبار تحميل التبايف األ

 .لمدرسي تعزػ إلى متغير األقدميةالمرشداحكؿ دكر   الدراسة
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 مـــقــــامة

 إنما  التعميمية ال تيتـ بنقل المعمكمات كالمعارؼ العممية لممتعمـ فقط ك كالعممية التربكية  إف

اإلرشاد النفسي المدرسي كفعل  كأبعادىا.  مميا مف جميع جكانبيا كتيتـ بنمك شخصيتو كتكا

 ـ التكنكلكجي الذؼ شيدىا العالـ، كما خمف ذلؾ مفأصبح ضركرة ممحة نتيجة التقد تربكؼ 

كتعمل  االجتماعية كالمينية. كال يمكننا الحديث عف تربية حديثة تيتـ بالمتعمـ تعقيدات لمحياة

ىذه أف اإلرشادية، حيث  مف جميع النكاحي دكف التطرؽ إلى العممية عمى انفتاحو كتنميتو

مى بناء مشركعو الدراسي ك الميني مف خالؿ األخيرة تيدؼ أساسا إلى مساعدة المتعمـ ع

متطمبات محيطو مف الخارجي مف ناحية   مساعدتو عمى معرفة ذاتو مف ناحية، كمعرفة

النفسي كالتكيف االجتماعي في  أخرػ كالكصكؿ بو إلى إيجاد حمكؿ مناسبة تحقق لو التكافق

مختص يككف ممما  شخص عصر يتميز بالتغيير كالتطكر. كمف ثـ ظيرت الحاجة إلى كجكد

عمى تقديـ يد   يعملإلرشادية ك اك  عارؼ التي تخص العممية التكجيييةبمختمف أنكاع الم

ىذا الشخص ىك أحد المكارد البشرية التي تعمل في المؤسسة التربكية كيسمى  .العكف لمتمميذ

ق حيث يقكـ بمساعدة التمميذ عمى تفيـ نفسو كتحقي "المرشا النفسي المارسي والميني"

لتحقيق تكجيو  استعداداتوتكيفو نفسيا كاجتماعيا مع الفعل التربكؼ، كالتعرؼ عمى قدراتو ك 

سميـ مف أجل تحضيره لبناء مشركعو الدراسي كالميني مف خالؿ ما حددتو لو األطر 

 التنظيمية التي يعمل كفقيا.
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في الحد مف  لذلؾ نسعى في ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية كدكر المرشد النفسي المدرسي 

 منيجية خطةحيث صممنا ظاىرة التأخر الدراسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط. 

بفصل  مميدة لدراستنا اتبعناىانظرة تبدأ بمقدمة كىي عبارة عف متككنة مف ستة فصكؿ 

إلشكالية الدراسة الفرضيات الدراسة، بمدخل الدراسة الذؼ تناكلنا فيو تحديد ااألكؿ خاص 

الفصل أما  ، التعاريف اإلجرائية.الدراسة، أىمية كأىداؼ الدراسةاختيار مكضكع  دكاعي

اإلرشاد النفسي كالمرشد النفسي المدرسي حيث قسـ إلى قسميف أكال تعريف بخاص  لثانيا

اإلرشاد، تعريف اإلرشاد النفسي المدرسي، أىدافو، مناىجو، مجاالتو، عممية اإلرشاد النفسي 

ريف المرشد النفسي المدرسي، سماتو، دكره، القكاعد الخاصة بدكره، تع ثانياالمدرسي. 

بالتأخر  خاص الثالث الفصل ك .خصائصو، كاجباتو، الممارسات التي يمتنع عف القياـ بيا

أما الجانب التطبيقي  الدراسي تعريفو، سماتو، أنكاعو، أسبابو كعكاممو، تشخيصو عالجو.

الميدانية، لإلجراءات المنيجية لمدراسة  خصص لرابعالفصل ا فيحتكؼ عمى ثالث فصكؿ

التي تضمنت اليدؼ مف الدراسة، مكاف كزماف الدراسة، االستطالعية كتناكلنا فيو الدراسة 

، باإلضافة )الصدؽ كالثبات( كالخصائص السيككمترية ،أداة الدراسة ،عينة الدراسةمكاصفات 

سة، مكاف كزماف الدراسة، مجتمع منيج الدراتـ عرض فييا التي  الدراسة األساسية إلى

األساليب اإلحصائية المستخدمة أخيرا  الدراسة، عينة الدراسة كمكاصفاتيا، أداة الدراسة، ك

مف  عرض نتائج فرضيات الدراسة المطركحة تضمف الخامس الفصلكما أف  .في الدراسة

خصص  السادس الفصل راسة األساسية كمعالجتيا احصائيا. كخالؿ جمع كتفريغ بيانات الد

 كمناقشة نتائج فرضيات الدراسة. كتفسير لتحميل



 

3 
 

في األخير تـ عرض الخاتمة كتقديـ بعض االقتراحات إلثراء المكضكع كقائمة المراجع  ك 

 كالمالحق.



 

 

 

 

 ل األولـصـفـال

 ةـــــــاراســــــاخــل الــــم
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 إشكالية الاراسة: . 1

شرؼ يشترؾ فييا مجمكعة مف األفراد ك المؤسسات تعتبر التربية ك التعميـ عممية استثمار ب

تأتي بعد األسرة ك  أكلى ىذه المؤسسات التي تعتبر الركيزة األساسية في بناء ىكية الطفل،ك 

أبرزىا المؤسسات التربكية ك التي ليا دكر ميـ في تككيف جانب . ك األسرة منظكمات أخرػ 

تصكرات كسمككيات كمبادغ  ة مفعممي معرفي يضاؼ إلى ما استمده الطفل مف األسر 

فالمؤسسة التربكية التعميمية ىي أيضا أسرة تتككف مف مجمكعة مف األفراد ال  تقنيات،ك 

تصميـ قرابة، لكف تصميـ مسؤكلية تجاه المتعمـ أك التمميذ كتتحدد أدكارىـ كل حسب مرتبتو 

ت كيصبح الدكر مكانتو العممية كالتككينية، مف طكر إلى طكر تتغير المسؤكليات كالتسمياك 

التعميمي التربكؼ أكثر أىمية حيث تتغير الكضعيات ك يأخذ األستاذ دكر المعمـ بل مجمكعة 

مف األساتذة بعد ما كاف المعمـ يقكـ بتمقيف جميع المكاد. حيث تختمف طريقة كل أستاذ عف 

ا ككل كاالتجاىات البد لو أف يستكعبي خرػ، كيجد التمميذ نفسو كسط مجمكعة مف األساليبأ

ذلؾ يحدث في نياية مرحمة الطفكلة كبداية مرحمة المراىقة التي ليا تأثير بالغ في سمككيات 

كانفعاالت )الطفل( التمميذ كعكاطفو. ككل ىذا التطكر كالتغير يخل بالسير الحسف لعممية 

لتعميـ كقد يؤدؼ إلى النفكر مف الدراسة كتراجع التحصيل الدراسي، كبالتالي إلى التأخر ا

لدراسي، كىذا ما يجعل التكفل النفسي كالتكجيو كاإلرشاد المدرسي ميما لتكييف المتعمـ مع ا

المحيط المدرسي الذؼ يختمف عف الذؼ عيده كال تتكقف العممية اإلرشادية في بداية المرحمة 

نما تستمر حتى نيايتيا أؼ سنة رابعة متكسط كالتي تعتبر ميمة بالنسبة لمتمميذ في  فقط كا 
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ظيار مكانتو، كخاصة في مرحمة المراىقة التي يمر بيا كال يمكف إثبا ت قدراتو التحصيمية كا 

فالمرشد النفسي المدرسي لو دكر  الحديث عف تربية حديثة دكف التطرؽ لإلرشاد النفسي.

كميمة كبيرة كضركرية في مساعدة التمميذ عمى تخطي كثير مف األزمات كالمشكالت عف 

ميارات في شخصيتو ليتمكف مف التقميل أك الحد مف تأثير  طريق إكسابو مجمكعة مف

في  عمي كاملالعكامل المختمفة عمى عممية تعممو كتحسيف مستكاه الدراسي كما يبيف ذلؾ 

 مساعدة الطالب لفيـ ذاتو كمعرفة قدراتو كالتغمب عمى ماقو لمفيـك اإلرشاد النفسي بأنو "تطر 

افق النفسي كالتربكؼ كاالجتماعي كالميني". يكاجيو مف صعكبات ليصل إلى تحقيق التك 

 (. 9:2005 )كامل،

اإلكمينيكي كيعتمد  عمى األسمكب المباشر بأنو في اإلرشاد األسمكب كيمياـ سكف  كقد أطمق

أساسا عمى اختبارات مكضكعية كالبيانات كيتبع خطكات محددة في الكصكؿ إلى  األسمكب

 ست خطكات أساسية ىي: إلىكجيو المباشر تحقيق أىدافو كيقسـ كيمياـ سكف خطكات الت

كيقصد بو جمع البيانات كالمعمكمات الالزمة لفيـ التمميذ فيما يسمح بتقديـ  التحميل:

 المساعدة لو.

التركيب: كيقصد بو تمخيص البيانات كالمعمكمات كتنظيميا بحيث تكشف عف نكاحي التفكؽ 

 كالنقص في التمميذ كجكانب تكيفو أك سكء تكيفو.

 أسبابيا. كيقصد بو صياغة المشكمة التي يعرضيا التمميذ ك تشخيص:ال
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 التنبؤ: كيقصد بو التكيف بالتطكر المحتمل لممشكل.

 .لى حل لممشكمةإيقـك بو المرشد كالتمميذ معا لمكصكؿ  كيقصد بيا ما االستشارة:

 مة األصميةالتتبع: كيقصد بو مساعدة التمميذ لمتغمب عمى المشكالت الجديدة أك عمى المشك

 (88 :2010 ،بمكفةك )بمعربي  .إف ظيرت ثانية كتحديد مدػ النجاح في عممية اإلرشاد

ال تقتصر المشكالت التربكية عمى مؤسسة دكف األخرػ فأغمب المؤسسات تعاني مف 

كصعكبات تتعدد مصادرىا كمظاىرىا لدػ التالميذ، غير أف أزمات التمدرس   معيقات

د مف المشكالت التي حظيت باىتماـ كتفكير الكثير مف التربكييف يعالدراسي الذؼ  رالتأخك

  ىذهكاآلباء كالطالب أنفسيـ باعتباره مصدر أساسي إلعاقة النمك كالتقدـ لمحياة المتجددة. 

المشكمة )التأخر الدراسي(مف  أكثر المشكالت التي تؤرؽ القائميف عمى العممية التعميمية 

التي أسفرت عف النتائج  نبيمة جرارب حسب دراسة الباحثة كتنشأ نتيجة لعدة عكامل كأسبا

التالية "المستكػ التعميمي لمكالديف قد يساىـ في تأخر التمميذ، معاممة األستاذ قد تككف ليا 

دخل في تأخر التمميذ ككذلؾ األصدقاء ليـ دخل في تأخر التمميذ خاصة الغير راغبيف في 

عمى التأخر الدراسي في الطكر  ير العكامل االجتماعيةالدراسة كبيذا أكدت الباحثة كجكد تأث

 (.18:2016)عدكاف، ".المتكسط 

بحيث أثبتت أف "الطفل الذؼ  (47 :2016 )عيضة الغامدؼ،كقد أكدت ذلؾ دراسة الباحثة 

تتكفر حكلو المتغيرات الحسية التي تحفزه عمى الدراسة  يعيش في األسر الميسكرة الحاؿ ال
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كباإلضافة إلى ما يتعرض لو الطفل في ىذه  طمبات األساسية لمدراسة،كال يجد فييا المت

األسر مف سكء التغذية في المراحل المبكرة مف عمره التي تؤدؼ إلى إعاقتو في تعمـ بعض 

الميارات األكاديمية األساسية كتمنعو مف االستفادة مف الخبرات المعرفية المتكفرة لغيره، كقد 

في المسكف المزدحـ فرص الدراسة لمطالب كا عداد الكاجبات  يتحقق أكدت أيضا" أنو ال

يجد الكقت  األسرة الكبير كما أف الطالب ال المدرسية بسبب الفكضى الناتجة عف عدد أفراد

 الكافي لمتحدث مع كالديو كمناقشة األمكر التي تتعمق بدراستو".

نة بمختص اإلرشاد عممت المؤسسات التعميمية كبأمر مف الكزارة المعنية عمى استعا 

المدرسي كالميني كاعتماده كأحد العناصر الفاعمة في التصدؼ لتمؾ األزمات كالعمل  كالتكجيو

عمى معالجتيا بمساعدة مختمف الفئات كاألطراؼ ذات الصمة. غير أف ىذا الدكر المككل 

 لتعميـ،عممية التربية كا لممرشد النفسي المدرسي ال يزاؿ غامضا كمبيما عند القائميف عمى

أف اغمب المدراء كالمدرسيف ال يعرفكف شيئا عف "  (2002) الجيمبكسيكىذا ما أكدتو دراسة 

األكبر لمساعدة الطمبة عمى حل  التكجيو اإلرشاد النفسي، كيقكـ مديرؼ المدارس بالدكر

 ،)الكبيسي .مشكالتيـ بطرائق ككسائل بعيدة عف األدكات كاالختبارات اإلرشادية الحديثة

2002 :56.) 

 مف خالؿ ىذه المقاربات سنحاكؿ معرفة اتجاىات أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر ك

المرشد النفسي في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي، كانطالقا مف ىذا اإلشكاؿ نطرح التساؤؿ 

 التالي: 
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 التساؤؿ الرئيسي:

 ي مف كجية نظرلممرشد النفسي المدرسي دكر في الحد مف ظاىرة التأخر الدراس ىلػػػ 

 أساتذة التعميـ المتكسط؟

 كينبثق مف التساؤؿ الرئيسي مجمكعة مف التساؤالت الجزئية التالية:

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر  ػػػ

 تعزػ إلى متغير الجنس؟ المرشد النفسي المدرسي

ة في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي ػػػ

 المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير التخصص؟

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر  ػػػ

 المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى األقدمية؟

 .فرضيات الاراسة:0

 الفرضية الرئيسية:

ر المرشد النفسي المدرسي تأثيرا إيجابيا في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي مف ػػػ يؤثر دك 

 كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط.
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 الفرضيات الجزئية:

ػػػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد 

 .النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير الجنس لصالح اإلناث

ػػػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد 

 النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير التخصص لصالح األدبييف.

المتكسط حكؿ دكر المرشد  ػػػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ

 [.10ػػػ  0ة لصالح الفئة ]النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير األقدمي

 ـــ أسباب و اوافع اختيار الموضوع: 0

ألؼ باحث أسبابو كدكافعو التي تدفعو الختيار مكضكع الدراسة ميما كانت طبيعة ىذه 

 يمي: الدراسة، كعميو مف أىـ األسباب التي جعمتنا نختار ىذا المكضكع ما

 ػػ أسباب ذاتية:

  ػػػ الحصكؿ عمى شيادة الماستر.

ػ التطمع عمى الكسط المدرسي كنظرتو لممرشد النفسي كأخذ الخبرة لالستفادة منيا في حالة ػػ

 الحصكؿ عمى كظيفة مستشارة التكجيو المدرسي.
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 ػػ أسباب مكضكعية:

 خاصة في مرحمة التعميـ المتكسط.  ػػػ البحث في أسباب ك عكامل التأخر الدراسي ك

 ك تفاقميا في كافة المؤسسات التربكية.ة بكثر  ػػػ انتشار ظاىرة التأخر الدراسي

 ػػػ تكضيح الدكر الذؼ يقـك بو المرشد النفسي كالمياـ التي يجب عميو القياـ بيا. 

 الفشل  ػػػ تسبب ىذه الظاىرة في ظيكر الكثير مف الظكاىر األخرػ كالتسرب المدرسي ك

 الدراسي.

 تكسط، كتكفل المرشد النفسي المدرسيػػػ انعداـ المرشديف النفسييف المدرسييف في الطكر الم

 مؤسساتو مما يثقل كاىمو كيجعل العمل ممال. المتكاجد بالطكر الثانكؼ بكل 

 أىمية الاراسة:ػػػػ  4

 تتجمى أىمية الدراسة في أنيا:

 رشاد النفسي المدرسي في المؤسساتػػػ تسمط مزيدا مف الضكء في التعرؼ عمى كاقع اإل

 التربكية.

 كر اإلرشادؼ لممرشد المدرسي في الحد مف التأخر الدراسي مف كجية نظرػػػ تكضيح الد

 أساتذة التعميـ المتكسط.
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ػػػػ محاكلة تكضيح األىمية الكبيرة لكجكد مرشديف تربكييف في كل المؤسسات التعميمية 

 أطكارىا خاصة الطكر المتكسط الذؼ نحف بصدد دراستو. ؼباختال

مي بمعمكمات حكؿ طبيعة ككاقع اإلرشاد النفسي في مؤسساتنا ػػػػ محاكلة إثراء الحقل التعمي

 التربكية.

 أىااف الاراسة :.0

المدرسي داخل المؤسسات  ػػػ الكشف عف الدكر الحقيقي الذؼ يقـك بو المرشد النفسي

 ية.التربك 

ك  ،ػػػ كجكب احتكاء كل مؤسسة عمى مرشد نفسي لكي تككف األعماؿ مقسمة كيقل الضغط

 .ظركفيـالمرشد مف القياـ بعدد كبير مف المقابالت كييتـ بحاالت التالميذ ك يتمكف  بذلؾ

بدؿ الكاقع الذؼ النفسي المدرسي لمرشد ا ردك الفيـ الحقيقي لػػػ تكعية المجتمع الدراسي ب

 يعمل فيو كاىتمامو بصب األرقاـ كملء السجالت فقط.

طرؼ األساتذة حسب متغير  ػػػػ الكشف عف الفركؽ حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي مف

 الجنس.

ػػػػ الكشف عف الفركؽ حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي مف طرؼ األساتذة حسب متغير 

 التخصص. 
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ػػػػ الكشف عف الفركؽ حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي مف طرؼ األساتذة حسب متغير 

 األقدمية.

  ــ التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الاراسة: 6

فيك ال  المرشد النفسيك عبارة عف مجمكعة مف المعايير التي تتحكـ في سمكؾ ىــ اور:0

نما كيف يجب أف يعامل المرشد النفسي المدرسي عني بالضركرة فقط كيف يؤدؼ ي دكره، كا 

تبيف كيقاس تأثير دكر المرشد بناءا عمى استمارة  التالميذ كفقا لما يتطمبو دكره في المكقف.

  يـ المتكسط.كجية نظر أساتذة التعم

يزاكؿ عممو  ،مختص في التكجيو كاإلرشاد التربكؼ شخص  ىكــ المرشا النفسي المارسي: 0

 بالثانكية كالمتكسطات، بحيث يعمل مف أجل تقديـ خدمات إرشادية تربكية لممتعمميف.

ىك تدني مستكػ التمميذ أك تأخره بشكل جزئي أك كمي عف زمالئو ــ التأخر الاراسي:0

 .دراسيؼ المستكػ العادؼ مف حيث القدرات كالميارات كالخبرات كالتحصيل الاآلخريف ذك 

 كذلؾ حسب كجية نظر األساتذة.

)أدبي ػػػػ  تككف مف تخصصيفيكنقصد بيا التخصصات الدراسية لألساتذة، ك ـــ التخصص: 0

 .عممي(
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صب شغميـ سنكات الخبرة المينية التي يقضييا األساتذة في منا كنقصد بيا ـــ األقامية:0

 [.20]أكثر مف كأخيرا [ 20ػػ  11] ، ثـ[ سنكات10ػػ  0مقسمة إلى ثالث فئات مف]
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 تمييا:

النفسي التربكؼ جزءا رئيسيا في النظاـ التربكؼ،حيث يقكـ عمى مجمكعة مف  اإلرشاديعد 

تيدؼ الى تنمية كعي األفراد كالجماعات في التعامل مع  التداخمية التي الممارسات

المشكالت الحياتية كالتكصل الى قرارات أكثر فعالية.ك يتطمب ذلؾ تعييف مرشديف 

متخصصيف في االرشاد ك التكجيو مف طرؼ المؤسسات التربكية بيدؼ تقديـ خدمات 

سية ك االجتماعية ك األكاديمية.كىنا ارشادية لمطالب لمساعدتيـ عمى حل مشاكميـ النف

لمرشد التربكؼ بصفتو الشخص الذؼ يتكلى القياـ بمياـ التكجيو ك االرشاد اتظير أىمية دكر 

 في المدرسة.

 اإلرشاا النفسي: ــأوال 

 تعريف االرشااــ 0

 لغة :  

شده إلى الراشد ىك اسـ فاعل، مف رشد يرشد رشدا، كارشدتو ك رشده أقره، كأرشده هللا، كأر 

ما سبق عف معنى اإلرشاد في "لساف  ألمر، كرشده ىداه، كأسترشده طمب منو الرشد. كا

 العرب" البف منظكر: رشد كىك نقيض الضالؿ إذا أصاب كجية األمر كالضالؿ.

 (.06: 1998)الخطيب،
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 فاإلرشاد لغة يشير إلى اليدػ كاالىتداء إلى الحق كطريق االستقامة كاالبتعاد عف الغيػػػ 

كالظاللة، كيقاؿ فالف بمغ سف الرشد أؼ النضج كمبمغ الرجل . ككاضح المفظة تشير إلى 

النصح كالتكجيو كاليدػ كالتعميـ كالتربية كالتنشئة كاالعداد . كمف ذلؾ ترشيد السمكؾ أك 

ترشيد االستيالؾ اؼ التكعية فيو بحيث يتكخى فيو المرء االعتداؿ كالمعقكلية دكف إسراؼ أك 

 (.344: 1990العيساكؼ،.)تبذير

 ػػ الرشد في القرآف الكريـ: ترد كممة الرشد في كثير مف اآليات في القرآف الكريـ. مف ذلؾ 

 (. 156ػػػ قكلو تعالى:} ال إكراه في الديف قد تبيف الرشد مف الغي{.)البقرة:

 (.2ػػػ كقكلو تعالى:} إنا سمعنا قرءانا عجبا ييدؼ إلى الرشد فآمنا بو{.)الجف:

 (.66ػػ ك قكلو تعالى:} قاؿ لو مكسى ىل أتبعؾ عمى أف تعممني مما عممت رشدا{)الكيف:ػ

 اصطالحا :

يعتبر االرشاد بمختمف أنكاعو كمجاالتو أحد الميف المساعدة التي كجدت لخدمة األفراد، إذ 

ال يخمك تقريبا أؼ تعريف لمصطمح اإلرشاد لمفيـك المساعدة ضمنا أك ظاىرا. كىناؾ العديد 

 مف الباحثيف قد استخدمكا كممة المساعدة ليدلكا بيا عف االرشاد أك لتككف أعـ أك أشمل منو.

"بأنو عممية كاعية مستمرة، بناءة كمخططة تيدؼ إلى مساعدة كتشجيع حيث عرفو زىران ــ 

الفرد لكي يعرؼ نفسو كيفيـ ذاتو كيدرس شخصيتو جسميا كعقميا كاجتماعيا كانفعاليا كيفيـ 

 (.11: 1980".)زىراف،كيحدد مشكالتو كيعرؼ الفرص المتاحة لو  خبراتو،

االرشاد عمى أنو خدمة متخصصة تيدؼ الى مساعدة بينما عرفت رابطة "مينوسيتا": " ـــ 

الفرد عمى ممارسة االختيار كمكاصمة النمك كالتطكر مف أجل تحقيق أىدافو الى أقصى حد 
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 ."لذؼ يتفق مع مركزه في مجتمع ديمقراطيأسمكب الحياة المشبع لو، كا ممكف،كاختيار

 (.29: 1996)القذافي، 

" بأنو عالقة تفاعمية بيف فرديف، بحيث أحدىما المرشد فيك يساعد اآلخر :عرفو كذلك آامزــ 

 ."الذؼ ىك المسترشد كي يفيـ نفسو فيما لمشكالتو في الحاضر كالمستقبل

 (.22:2014مراني،)ع

عممية مركزة لالىتماـ بمساعدة األفراد األسكياء، ليحققكا  بأنو ":IVEYكما عرفو ايفي ــ 

 (.22:2:24عّشأٟ،)أىدافيـ ك يؤدكا كظائفيـ بصكرة أكثر فعالية"

نصائح  إعطاءاالرشاد أنو ليس مجرد :"(LEONA TYLER)تايمور ليونابينما عرف ـــ 

التخمص مف  الفرد أك حمكؿ يقترحيا المرشد. بل أكثر مف تقديـ حل لمشكمة آنية. كىك تمكيف

متاعبو ك مشاكمو الحالية، كتككيف اتجاىات عقمية محضة تساعد الفرد المسترشد عمى 

 .(21:2007الصافي،ك  .)الدبكر"التخمص مف االتجاىات االنفعالية التي تعكؽ مف تفكيره

 تعريف االرشاد النفسي المذرسي:ــ  2

يتـ فييا التفاعل بيف المرشد  "االرشاد النفسي بأنو عممية (:0966عرف )بموتشر، ــــ

كالمسترشد بيدؼ تكضيح مفيـك الذات لدػ المسترشد كالبيئة المحيطة بو كأىدافو 

 (.21:2009المستقبمية".)زعيزع،
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 (:C.A.T.R.Iكما عرفت رابطة الطاولة المستايرة العالمية لإلرشاا )ـــ 

عقبات نمكىـ الشخصي ككذلؾ  االرشاد النفسي أنو عممية مساعدة األفراد نحك التغمب عمى"

مساعدتيـ عمى تحقيق النمك األفضل لذكاتيـ كمصادرىـ الشخصية عف طريق تكفير خبرات 

 .(22: 2009 )زعيزع،نمائية تعميمية". 

"االرشاد المدرسي بأنو أحد مجاالت العمل الميني لممرشد الطالبي  (:0999وعرف عمي)ـــ 

ء مف خالؿ تدعيـ قدراتيـ أك مكاجية مشكالتيـ، تنمية الطالب سكا إلىالذؼ ييدؼ أساسا 

كذلؾ عف طريق التعاكف المخطط بيف كل التخصصات المختمفة بالمدرسة كبيف المرشد 

الطالبي كالمجتمع المحمي المحيط بالمدرسة مع محاكلة االستفادة مف جميع المكارد المتاحة 

 (.135:2000،ك آخركف  أبك عبادة) ".التي يمكف ايجادىا لتحقيق ما يصبك اليو أك

"بأنو عالقة تكعية بيف شخصيف، تتسـ بتقبل. ويعتبر االرشاا التربوي من منظور فاولر:ـــ 

أحدىما لديو مشكمة أك مشاكل تتعمق بمصير تكازنو كاآلخر ىك الشخص الذؼ يفترض بو 

، تقديـ المساعدة كأف يتحمى ببعض السمات كالخصائص التي تمكنو مف تقديـ تمؾ المساعدة

كأف تككف العالقة بصكرة مباشرة كجيا لكجو. كالطريقة المتبعة في ىذا المجاؿ ىي المخاطبة 

 (.11:2007.)الطراكنة،الكالـ" ك

" أنو تمؾ الخدمة االرشاا النفسي المارسي: 0981عمم النفسالجمعية األمريكية ل وتعرفـــ 

لشخصية كاالجتماعية، مساعدة األفراد عمى اكتساب كتنمية الميارات ا إلىالتي تيدؼ 

كتحسيف التكافق مع مطالب الحياة المتغيرة كتعزيز ميارات التعمـ، كبنجاح مع البيئة 

 (.8:2007)الفسفكس،".كاتخاذ القرار العديد مف القدرات لحل المشكالت كاكتساب
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 أىااف االرشاا النفسي المارسي: – 0

حقيق مجمكعة مف األىداؼ أىميا تيدؼ عممية االرشاد النفسي في أشكاليا المتنكعة الى ت

 ما يمي:

يؤكد ركجرز أف الدافع الى تحقيق الذات مف أىـ الدكافع التي تحفع لممرء تحقيق الذات: ــــ0

صحتو النفسية ، ك ذلؾ ما أمكف الفرد أف يحقق ذاتو كمما استطاع التخمص مف القمق .كأف 

مساعدة الفرد عمى تحقيق الذات دكر المرشد النفسي كمراكز االرشاد النفسي ىك أف تحاكؿ 

دكف صعكبة، كيقتضي ذلؾ مف المرشد أف يحاكؿ مساعدة الفرد عمى تنمية مفيـك ايجابي 

بحيث يتطابق فيو مفيكـ الفرد الكاقعي مع المفيكـ المثالي لمذات ألف أكثر ما يعكؽ  لمذات

يـك الفرد الكاقعي تحقيق الذات لدػ الفرد ىك النمك السمبي لمذات، بحيث ال يتطابق فيو مف

 (.24:2008الداىرؼ، (.عف ذاتو مع المفيـك المثالي لمذات الذؼ يتمنى الفرد أف يككف لديو

اف تحقيق الصحة النفسية لممسترشد تعني تحقيق التكامل تحقيق الصحة النفسية: ـــ 0

االرشاد  السميـ لشخصية الفرد في أبعادىا الركحية كالنفسية كاالجتماعية كالجسدية تمثل غاية

النفسي التي يسعى مف أجميا الى مساعدة الفرد عمى تعديل سمككو بيدؼ تحقيق التكافق 

عمى المستكػ الذاتي كاالجتماعي، مف خالؿ اشباع حاجاتو كتحقيق ذاتو. كىذا اليدؼ 

األساسي مف أىداؼ االرشاد النفسي، كيمكف تحقيقو في كافة المجاالت المتعمقة باإلنساف. 

لمثاؿ نجد اف تطبيق االرشاد النفسي في المجاؿ التربكؼ قد يستيدؼ تحقيق فعمى سبيل ا

التكافق الدراسي لدػ التالميذ كتحقيق التكافق بيف الزكجيف ك األبناء، كتدعيـ  التفاعل بينيـ 
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 )عمراني، .في المجاؿ األسرؼ كمساعدة المعاقيف في التكيف مع ظركفيـ في مجاؿ االعاقة

2014 :44.) 

النفسي تحقيق التكافق النفسي،  كاإلرشادمف أىـ أىداؼ التكجيو التوافق النفسي:  قيقتحـــ  0

أؼ تناكؿ السمكؾ كالبيئة الطبيعية ك االجتماعية بالتغيير كالتعديل حتى يحدث تكازف بيف 

الفرد كبيئتو. كيجب النظر الى التكافق النفسي نظرة متكاممة ،بحيث يتحقق التكافق المتكازف 

 مجاالتو. ك مف أىـ مجاالت تحقيق التكافق ما يمي:في كافة 

أؼ تحقيق السعادة مع النفس كالرضا عنيا كاشباع الدكافع تحقيق التوافق الشخصي:  -

كالحاجات الداخمية األكلية، الفطرية ك العضكية كالفسيكلكجية كالثانكية المكتسبة، كيعبر عف 

 الب النمك في مراحمو المتتابعة.سمـ داخمي يتضمف ال صراع كيتضمف كذلؾ التكافق لمط

كذلؾ عف طريق مساعدة الفرد في اختيار أنسب لممكاد الدراسية تحقيق التوافق التربوي:ػػػ 

 كالمناىج في ضكء قدراتو، ميكلو، كبذؿ أقصى جيد ممكف بما يحقق النجاح الدراسي. 

بأخالقيات المجتمع كيتضمف السعادة مع االخريف كااللتزاـ تحقيق التوافق االجتماعي:   ػػػ

كمسايرة المعايير االجتماعية، كتقبل التغير االجتماعي ك التفاعل االجتماعي السميـ كالعمل 

 (.26:2007.)بطرس،لخير الجماعة كتعديل القيـ، مما يؤدؼ الى تحقيق الصحة االجتماعية

ي يتـ تحقيق ذلؾ عف طريق تقديـ خدمات ارشادية ف تحسين العممية التعممية: ـــ 0

المؤسسات التعميمية مف أجل تكفير مناخ مالئـ لمعممية التعميمية كاثارة دافعية لمتمميذ نحك 
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التعمـ، كالتعرؼ عمى حاجات الفرد كاشباعيا مف خالؿ المناىج كاألنشطة الدراسية كتقديـ 

 الخدمات االرشادية لحميا كالعمل عمى اكتشاؼ حاالت المتفكقيف دراسيا كاالىتماـ بيـ كتكفير

االمكانيات ليـ كتنمية مكاىبيـ كرعايتيـ نفسيا كاجتماعيا، ك التعرؼ عمى المتأخركف دراسيا 

 .كتقديـ الخدمات االرشادية ليـ، كذلؾ لمحد مف العكامل المسؤكلة عف تأخرىـ الدراسي

 (.39:2008 )حسيف،

 مناىج واستراتيجيات االرشاا النفسي المارسي: -0

كترجع أىميتو الى أف  عميو أحيانا االستراتيجية االنشائية كيطمقــ المنيج االنمائي:  0

خدمات التكجيو كاالرشاد تقدـ أساسا الى العادييف لتحقيق زيادة كفاءة الفرد الى تدعيـ الفرد 

المتكافق الى أقصى حد ممكف. كيتضمف المنيج االنمائي االجراءات التي تؤدؼ الى النمك 

ؿ مرحمة  نمكىـ حتى يتحقق الكصكؿ بيـ الى أعمى السكؼ لدػ األسكياء كالعادييف. خال

مستكػ ممكف مف النضج كالصحة النفسية كالسعادة كالتكافق النفسي. كيتحقق ذلؾ عف طريق 

تكجيييا تكجييا سميما )نفسيا،  دراسة استعداد كقدرات كامكانيات األفراد كالجماعات. ك

 )دبكرعقميا، انفعاليا كاجتماعيا(.تربكيا، مينيا(، كرعاية مظاىر نمك الشخصية )جسميا، 

 (.46:2007الصافي، ك 

يحتل المنيج الكقائي مكانا ىاما في التكجيو كاالرشاد، كيطمق عميو  المنيج الوقائي:ـــ  0

" ضد المشكالت كاالضطرابات كاألمراض النفسية. كييتـ التحصين النفسيأحيانا منيج "
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 بالمرضى ليقييـ مف حدكث المرض. كامو المنيج الكقائي باألسكياء كاألصحاء قبل اىتم

 لممنيج الكقائي ثالثة مستكيات لمكقاية:

 كتتضمف ازالة األسباب التي تؤدؼ الى المشكمة.الوقاية في المستوى األول:ـــ 

كتتضمف الكشف المبكر أك التشخيص المبكر لممشكمة الوقاية في المستوى الثاني: ـــ 

 لسيطرة عمييا كمنع تطكرىا.

 كتتضمف  محاكلة تقميل األثار الناتجة عف حدكث المشكمة.وقاية في المستوى الثالث: الـــ 

كفي ضكء طبيعة المنيج الكقائي كالخدمات التي يقدميا يتبيف أنو ييتـ باألسكياء أكثر مف 

 .كالثاني لمستكييف األكؿا خاصة في يف يعانكف مف مشكالت أك اضطراباتاىتمامو بالذ

 (.27:2005)سعفاف،

كيتضمف مجمكعة الخدمات التي تيدؼ الى مساعدة الشخص لعالج المنيج العالجي:ـــ  0

مشكمتو كالعكدة الى حالة التكافق كالصحة النفسية، كييتـ ىذا المنيج باستخداـ األساليب 

كالطرؽ كالنظريات العممية المتخصصة في التعامل مع المشكالت مف حيث تشخيصيا 

ا كالتي يقـك بيا المتخصصكف في مجاؿ االرشاد النفسي كدراسة أسبابيا، كطرؽ عالجي

كييدؼ الى مساعدة الطالب الى لمعكدة الى حالة التكافق، كيمكف أف يتـ ذلؾ عف طريق 

دراسة الحالة. كالعالج في عممية االرشاد النفسي يعتمد عمى التشخيص الدقيق لممشكمة ثـ 

ل معيا، كالتشخيص الدقيق يعني عدـ اختيار أفضل األساليب االرشادية المالئمة لمتعام
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االقتصار عمى كصف المشكمة  كالتعرؼ عمى أىـ أعراضيا كدرجة خطكرتيا كانما يمتد 

لتقصي أسبابيا كظركؼ نشأتيا كتطكرىا كمشكمة نفسية. ىذا التشخيص المحدد كالدقيق 

لجماعات التي يميد السبيل الختيار األسمكب االرشادؼ المالئـ كيتحدد في ضكئو األفراد أك ا

سكؼ تقدـ ليـ الخدمة االرشادية. فقد يقدـ االرشاد النفسي بصكرة فردية أك جماعية أك يقدـ 

لألسرة التي تنتمي الييا الحالة كتتراكح الحاالت التي تتطمب التدخل االرشادؼ كالعالجي في 

 درجة شدتيا ما بيف االضطرابات السمككية كاضطرابات الشخصية الى المرض النفسي

كالمرض العقمي، باإلضافة الى الحاالت التي تتطمب تدخال يجمع ما بيف التعمـ كالعالج أك 

 )حسيف، .ما يعرؼ باسـ التعمـ العالجي مثل حاالت صعكبات التعمـ باختالؼ صكرىا

43:2008-44.) 

ك يشمل التكجيو ك اإلرشاد النفسي مجاالت مجاالت اإلرشاا النفسي المارسي: ـــ 0

 :ية ىامة أىمياحياتية حيك 

 :األسرة مجال ـــ 0

 مف جك كتكفير األسرؼ  التكيف عمى األسرة أفراد جميع مساعدة إلى األسرؼ  اإلرشاد ييدؼ

 ألفراد النفسية الصحة كتحقيق مشاكميـ حل عمى يساعدىـ كالسعادة كاالستقرار التعاكف 

 عمى يؤثر مما لديفالكا بيف العالقات اضطراب في تمشكال إلى األسرة تتعرض كقد األسرة،

 عمى الكحكؿ أك المخدرات تناكؿ عمى اإلدماف مشكالت تبرز كقد حياتيا، كأسمكب سعادتيا

 لألسرة، النفسي االستقرار زعزعة إلى يؤدؼ مما الكالديف أحد عند أك األسرة أفراد بعض
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 المشكالت كمف السمكؾ، ىذا األبناء أحد اكتسب إذا بالغة خطكرة ذات المشكمة كتككف 

 السكية، غير أبنائيـ لتصرفات أحدىـ أك الكالديف كتشجيع األبناء، بيف الصراع أيًضا األسرية

  :التالية المجاالت في لألسرة خدماتو يقدـ أف االجتماعي أك النفسي لألخصائي كيمكف

 تحقيق في المساعدة كيمكف سميًما اختياًرا األزكاج اختيار في المساىمة :األسرة إنشا  مرحلة ــأ

 :التالية باإلسيامات ذلؾ

 أف يالحع حيث بذلؾ، الخاصة الطبي الفحص مراكز إلى الزكاج في الراغبيف األفراد إرشاد ػػػ

 تكاؤـ عدـ فييا يالحع األقارب مف الزكاج حالة كخاصة الحاالت مف قميل غير عدًدا

لقاء الزكجية، الحياة في اضطرابات عنو ينجـ مما بيكلكجًيا، الزكجيف  المجتمع عمى اءأعب كا 

  عنيا غنى في كاف

 الزكجية لإلرشادات مكاتب إقامة في يسيـ أف النفسي أك االجتماعي لألخصائي يمكف ػػػػ

 .السميـ االنتقاء مف يمكنيـ مما المجاؿ ىذا في األفراد تكعية بذلؾ نعني

 لتمكنيـ مالية تمساعدا تقديـ أك مينًيا األزكاج تأىيل في كالنفسية الجتماعية الخدمة تسيـػػػ ػ

 .المستجد االجتماعي ككضعيـ حياتيـ يناسب مما كالعيش أسرىـ بناء مف

 :الزواج بعا ما مرحمة – ب

 أفضل حياة لتكفير األسرية االجتماعية التنشئة في النفسي أك االجتماعي األخصائي يسيـػػػ 

 :أىميا كسائل بعدة لألسر
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 اآلباء كتزكيد األطفاؿ كنمك رعاية أساليب ؿحك  كالمناقشات كالمحاضرات الندكات إقامةػػػ 

 برامج نحك مكجبة اتجاىات حكؿ كاإلرشادية التكجييية كالنشرات بالمعمكمات، كاألميات

 .التعميمية األفالـ استخداـ ذلؾ في كيفيد ،عممية اإلرشاد

 تقديـ المكاتب ىذه مف الغرض كليس الفقيرة، األحياء في األسرة شؤكف  مكاتب إنشاءػػػ 

 في بأيدييـ تأخذ أف استطاعت إذا كأنجح أفضل سيككف  دكرىا كلكف فقط، مالية مساعدات

 ،لممجتمع نافعيف منتجيف يصبحكا حتى رزًقا عمييـ كتدر تناسبيـ ميف إلى تكجييـ

 .كتطكره تقدمو في كمساىميف

 تيبكتر  األسرة تنظيـ مجاؿ في األسرية التكعية في النفسي أك االجتماعي األخصائي يسيـػػػ 

 .الفقيرة الطبقات لدػ كخاصة النسل

 استمراريتيا عمى العمل اك كتشجيعو الطفكلة مراكز إقامة في االجتماعية الخدمة تسيـػػػ 

 كتنظيـ كاجتماعًيا كنفسًيا كمادًيا الكضع، أكقات كفي الحمل فترة أثناء العناية بتقديـ كذلؾ

 1975 : 340 _ 344). ،السيد). الحكامل لألميات إرشادية دكرات

 العامالت األميات ألطفاؿ الحضانة مراكز إنشاء في االجتماعية الخدمة تسيـ أف ينبغيػػػ 

 .كنفسًيا كعقمًيا جسمًيا الطفل نمك لرعاية ككقائية صحية عناية مف ما يتبعياك 

 ليـ فتبحث األبكيف، مجيكلي أك اليتامى باألطفاؿ االجتماعية الخدمات تيتـ أف مف كالبدػػػ 

 قبل مف األطفاؿ ىؤالء تربية متابعة كينبغي رعايتيـ، عمى تقـك بديمة أسر أك مؤسسات عف

 اإلرشاد كتقديـ كاألخرػ  الفينة بيف الزيارات بتنظيـ كذلؾ كالنفسي، االجتماعي األخصائي

 (.344ػػػػ 340:1975،السيد) .ليـ الالـز كالعكف 
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 :الزوجية الخالفات مرحمةـــ  ج

 الحفاظ في كالمساىمة االجتماعي اإلصالح في كبير دكر كالنفسي عياالجتما لألخصائي

 .كاالنحالؿ التصدع مف ككقايتيا األسرة كياف عمى

 السكنية األحياء في الدكر بيذا االجتماعية لمخدمات التابعة األسرؼ  التكفيق مكاتب كتقـك

 عمى اإلدماف سببب أك الصعبة االقتصادية لمظركؼ نتيجة لألسرة تصدع يحدث كقد الفقيرة،

 مف طرده بسبب أك عممو، يفقده بمرض األسرة رب إصابة بسبب أك الكحكؿ أك المخدرات

 االجتماعي لممرشد يمكف الحاالت ىذه كفي إبعاده، أك كسجنو سياسية أسباب أكؿ العمل،

 عبد). محنتو تجاكز مف األسرة تمكف إرشادية مساعدات أك مالية مساعدات يقدـ أف كالنفسي

 .1996 : 40) نعـ،الم

 :المارسة مجالــــ  2

 تتعاكف  أف كيجب كنفسيكف، اجتماعيكف  أخصائيكف  مدرسة بكل يككف  أف المفركض مف

دارة التدريسية الييئة  لحمكؿ التكصل في لممساعدة اإلرشاد عممية في المرشد مع المدرسة كا 

 في كالنفسي االجتماعي األخصائي كيقكـ التعميمية العممية عمى سمًبا تؤثر التي المشكالت

  :التالية المجاالت في كاإلرشاد التكجيو في بدكره المدرسة

  :النظام مشكالت – أ

 غير كسمككيات صراعات فتحدث النظاـ مشاكل مف كثير إلى التالميذ بعض يتعرضػػػ 

 الغش حاالت كحدكث كالصفية، المدرسية التعميمات مخالفة كمنيا منيـ، البعض لدػ سكية

دارة كمعممييـ زمالئيـ مع السكؼ  غير االجتماعي كالسمكؾ متحانات،اال في  .المدرسة كا 
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 كيفيد المدرسة، مف تسرب عنو فينتج المدرسي التكيف عدـ إلى المشاكل تمؾ تقكد كقد

 :التالية الخدمات تقديـ في الحاالت ىذه مثل في المدرسي اإلرشاد

 النظاـ في كاضطرابات السمكؾ في حرافاتان عنيا ينجـ التي كالمشكالت المكاقف ػتفحصػػػ 

 . لمعالجتيا إرشادية تكجييية برامج كتنظيـ

رشادية تكجييية برامج كتنظيـ األمكر بأكلياء االتصاؿػػػ   مشكالت تفيـ عمى لمساعدتيـ كا 

 .سميمة بطرؽ  معيا كالتعامل أبنائيـ

 تكجييية خطط لتنظيـ كرائيا، مف كالدكافع مشكالتيـ عمى لمتعرؼ بيكتيـ في التالميذ زيارةػػػ 

رشادية  (.38:1996 ،المنعـ عبد). المشكالت تمؾ حل عمى كمساعدتيـ الزيارات، ليذه كا 

 :الاراسي التحصيل مشكالت – ب

 نظًرا مدارسنا في التالميذ أغمبية لدػ حاد، بشكل الدراسي التحصيل تدني مشكمة برزت

 كأصبحت، المجتمع ليا تعرض التي بةالصع كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية لمظركؼ

 االجتماعي ألخصائي كيمكف لمتربكييف، جًدا كبيًرا تحدًيا كتشكل القمق تثير الظاىرة ىذه

 الدراسي التحصيل مستكػ  رفع في يسيمكا أف التمميذ، كأسرة التربكييف مع بالتعاكف  كالنفسي

  :التالية الخدمات بتقديـ كذلؾ لمتمميذ،

 مف المطمكب المستكػ  لبمكغ نمك أفضل تحقيق في يسيـ المدرسة في سينف مناخ تييئةػػػ 

 (.383:1980،زىراف) .كالتحصيمي النفسي التكافق
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 عمى المؤثرة كالمكاقف العكامل كاكتشاؼ المخططة، اإلرشادية بالعممية التدريس ربطػػػػ 

 .اإلرشادؼ المكقف تستدعي كالتي التحصيل

مكاناتيـ قدراتيـ يناسب بما السميـ التخصص نحك إرشادىـ في التالميذ مساعدةػػػ   كحاجات كا 

 . مجتمعيـ

 مع بالتعاكف  صفية ال أنشطة تنظيـ طريق عف كدراسًيا عقمًيا كالمتأخريف بالمتفكقيف العنايةػػػ 

 . المتأخريف بيد كاألخذ المتفكقيف تنمية في تسيـ التدريس ىيئة

 كاتجاىات كميكؿ كقدرات استعدادات ضكء في يةالدراس المناىج لتطكير المقترحات تقديـػػػ 

 .التالميذ

 ككثرة كالرسكب، الدراسي التأخر إلى تؤدؼ التي كالعكامل المشكالت حكؿ البحكث إجراءػػػ 

 . الالزمة اإلرشادية الخطكات كاتخاذ القرارات إلى لمكصكؿ كالفشل كاليركب، الغياب،

 القرارات كاتخاذ مشكالتيـ، مع كالتعامل ذاتيـ تفيـ في الطمبة كفاءة لرفع ندكات تنظيـػػػ 

 .(383:1980،)زىراف .السميمة

 كمستكػ  نمكىـ حسب التالميذ يصنف :التحصيل ومتاني المتفوقين مشكالت – ج

 :ىـ فئات ثالث إلى تحصيميـ

 .التالميذ مجمكع مف % 68 الفئة ىذه كتشكل تحصيميـ مستكػ  في المتكسطيف ػػػ األفراد

 .التالميذ مجمكع مف % 16 الفئة ىذه كتشكل دراسًيا المتفكقيف ػػػ األفراد
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 .التالميذ مجمكع مف % 16 الفئة ىذه كتشكل التحصيلالمتدني  ػػػ األفراد

 المناىج تمؾ تقدميا التي فالخبرات لذا المتكسطة لمفئة الغالب في تصمـ المناىج أف حيث

 يشعرىـ مما المتكسطيف الطمبة مع يرالس عمى يجبركف  الذيف المتفكقيف قدرات مف أقل تككف 

 .المتفكقيف الطمبة لمساعدة كالنفسي االجتماعي كالمرشد المدرس دكر يأتي ىنا كمف بالممل

 مشاكل العزلة مف التخفيف عمى كتعمل قدراتيـ، تناسب ليـ إضافية خبرات بتكفير كذلؾ

 يستطيعكف  فال مستكاىـ، فم أعمى المناىج خبرات فتككف  التحصيل المتدنية الفئة أما كالقمق،

 المدرسة بعضيـ يترؾ كقد الدراسي، التخمف مشكالت لدييـ كتبرز بسيكلة، الدراسة متابعة

 (.144:1991،سمارة). األساسي السادس أك الخامس الصف بعد

 :والتخصص الاراسة نوع اختيار مشكمة – ا

 مرحمة كانتياء دراساتيـ، فم االنتقالية المراحل ينيكف  الذيف الطمبة لدػ المشكمة ىذه تبرز

 يدخل كىنا كاألدبي، العممي بفرعيو األكاديمي أك الميني التعميـ نحك كالتكجو األساسي التعميـ

 غير االختيار يككف  كعادة كالتخصص، الدراسة نكع الختيار نفسية صراعات في التمميذ

 . كالديو رغبة عمى مبنًيا يككف  كقد كميكلو، لقدراتو مناسب

 مدػ ك لو، متيائكمال الدراسة تمؾ مستقبل عمى التمميذ يتعرؼ ال األحياف مف كثير كفي

 التالميذ مساعدة في كبير دكر لممرشد يككف  أف مف البد كلذلؾ فييا، االستمرار عمى قدرتو

مكاناتو كاىتماماتو قدراتو حسب لو المناسب التخصص نكع اختيار عمى   . كا 
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 المناسب المارسي الجو توفير في يسيم أن يوالنفس االجتماعي لممرشا يمكن -ه

 :طريق عن لمتمميذ االجتماعي لمتوافق

 الحركية كالميارات المكاىب تنمية في تسيـ كرحالت فنية كأعماؿ رياضية أنشطة تنظيـػػػ 

 .االجتماعي ك الفكرؼ  كالتكاصل

 جية مف درسيوكم التمميذ كبيف جية مف كزمالئو التمميذ بيف االجتماعي التفاعل تشجيعػػػ 

 .أخرػ 

 العدؿ كمبدأ الديمقراطية تشجيع طريق عف كتعزيزىا اإلنسانية كالمشاعر القيـ عمى التأكيدػػػ 

 أك العرقية أك الثقافية أك الطبقية الفكارؽ  عف النظر بغض الطالب جميع بيف كالمساكاة،

 .الدينية

 عمى لمتعرؼ كذلؾ نتائجيا، كتفسير عمييا كاإلشراؼ النفسية االختبارات بإجراء القياـػػػ 

 .االجتماعي التكيف كمتغيرات كاالتجاىات الميكؿ

 (.1991:145،سمارة). الي الالـز كاإلرشاد التكجيو كتقديـ النفسية الحاالت متابعة ػػ

 :األطفال مجالـــ  0

شباع كالمتكامل، الشامل النمك عمى مساعدتيـ إلى األطفاؿ إرشاد ييدؼ  حاجاتيـ كا 

 إذ المختمفة النمك مراحل في مشكالتيـ حل في كمساعدتيـ ،كالعقمية ،النفسيةك  ،الجسمية

 التي تمؾ كىي ،الحرجة النمك فترات في كخاصة نمكىـ فترات في المشكالت مف الكثير تبرز

 حيث ،لمنمك الحرجة بالفترة كتسمى، أخرػ  نمك فترة إلى معينة نمك فترة مف الطفل فييا ينتقل
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 بخصائص األطفاؿ كيتميز، التكازف  انعداـ مف نكع فييا يحدث انتقاؿ حمةبمر  الطفل فييا يمر

 االجتماعيةك  ،كاالنفعالية المغكيةك  كالحركية العقميةك  الجسمية مظاىرىـ جميع في سريع نمك

 ال كقد ،جزئًيا أك كمًيا تتحقق قد مطالب النمك سريعة المختمفة المظاىر كليذه كالجنسية

 المشكالت كمف ،النفسيةك  الفسيكلكجية المشكالت بعض نوع ينجـ مما بعضيا يتحقق

 ،كالتبرز التبكؿ اضطراباتك  الغذاء اضطرابات ،األطفاؿ ليا يتعرض قد التي الفسيكلكجية

. سبالنا الثقة كعدـ كالخجل بالنقص شعكر يصحبيا قد االضطرابات تمؾ الكالـ، في التأتأةك

 (.  1975 : 340 ،السيد)

 : يمي ما المرشد عمى يقترحك

قامة تشجيع في المساىمةػػ   .مشكالتيـ حل في تسيـ التي األطفاؿ إرشاد عيادات كا 

 ألف إرشادية مساعدة إلى يحتاجكف  الذيف األطفاؿ عمى لمتعرؼ المسحية بالدراسات القياـػػ 

 . األخرػ  العمرية الفئات بخالؼ اإلرشاد عممية عمى أنفسيـ تمقاء مف يقبمكف  ال األطفاؿ

 المؤثرة كالعكامل األطفاؿ نمك كخصائص تتفق إرشادية برامج إعداد في الفعالة ساىمةالمػػ 

 (.344ػػ 340:1975،السيد).الجنسيف كبيف األفراد بيف الفركؽ  االعتبار بعيف األخذ مع فييا

  : الشباب مجال 4 -

 شكالتم مف يتخمميا لما اإلرشاد، إلى لمحاجة الممحة المراحل أكثر الشباب مرحمة تعتبر

 كيمر كصقميا، الشخصية كبناء الذات تحقيق مرحمة كىي كمينية، كنفسية فسيكلكجية

 تغيرات مف يصاحبو كما ،الجنسي كالبمكغ حرجة انتقالية بفترات المرحمة ىذه في الشخص

 ميارات مف يتبعو كما الجسمي النمك في سريعة كاجتماعية، كتغيرات كانفعالية جسمية
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 اتجاىات كتككيف سمككية، أنماط اكتساب مف يتبعو كما، العقمية قدراتال في كتغيرات حركية،

 كيتحمل ذاتو، كيؤكد كأخالقًيا اجتماعًيا الفرد ينمك المرحمة ىذه كخالؿ جديدة كاىتمامات

 في اإلرشاد يسيـ أف مف البد لذا .تناسبو مينة اختيار بمرحمة كيمر االجتماعية، المسؤكلية

 االجتماعي التكافق لو يحققي لك الفرد لشخصية كسميـ متكامل كنم تحقيق في المرحمة ىذه

 تحتاج ،حرجة انتقاليةمة حر م تتخممو طفرؼ  بنمك تمر الشباب مرحمة أف كيالحع كالنفسي،

رشاد تكجيو إلى  :التالية النكاحي في كا 

 كالميل الخجل مشكالت مف يصاحبيا كما المبكر البمكغ مشكالت أىميا :الجنسيةػػ 

 غير سمككية أنماط كظيكر االجتماعي، التكافق كسكء كاالنعزاؿ الجسمي، راضكاالستع

 كالقمق كالخجل االنعزاؿ مف يصاحبو كما المتأخر البمكغ كذلؾ الكبار، تكقعات حسب مألكفة

 حسب لمشباب الجنسية التربية بتقديـ المجاؿ ىذا في اإلرشاد كيفيد بالنقص، كالشعكر

 مظاىر عف معمكمات كا عطاء ،الدينيةك  كاالجتماعية النفسيةك  كالتربكية العممية أصكليا

 النفس ضبط كتنمية الجنسيف بيف السميمة العالقات كقكاعد البمكغ أثناء تحدث التي التغيرات

 .العممية غير الجنسية كالكتب األفالـ كرقابة السميمة، الجسمية االتجاىات كتنمية

 لالبتعاد الشباب تكجيو كيمكف الشباب حب كظيكر الزائدة السمنة حاالت في كما :الصحيةػػػ 

 حينيا. في الصحية الخدمات كتقديـ كالتدخيف، كالميك السير في اإلفراط عف

 أحدىـ إصابة أك كالىما أك أحدىـ مكت أك الكالديف بيف الطالؽ كمشكالت: األسرية ػػ

 .عصبية بأمراض

 .السكء رفاؽ كمصاحبة كاالنحراؼ كالتمرد كالعدكاف االنطكاء مشكالت مثلة: االجتماعيػػ 
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 كمشكالت المدرسي بالنظاـ االلتزاـ كعدـ االستذكار عمى القدرة عدـ مشكالت :المارسيةػػ 

 .الرسكب ك الفشل

 مينة اختيار عمى القدرة كعدـ الميني، كالتأىيل التدريب فرص تكفر كعدـ: المينيةػػ 

 .1996 :52 )،المنعـ عبد). مناسبة

البيئة  بتييئة كذلؾ كقائية إرشادية خدمات تقدـ أف ينبغي الشباب إرشاد عمميات ػػػ كفي

تاحة الشباب فييا ينمك التي المناسبة  السكية، كذلؾ الشخصية لنمك المالئـ النفسي الجك كا 

 تقبلك  النفس عمى فيـ كتساعدىـ الشباب بيا ليقتدؼ حسنة صالحة كنماذج أمثمة بتقديـ

 .المرحمة تمؾ في تطرأ تيال النمك تغيرات كتقبل الذات

 المناخ تييئة كينبغي المباشر، كالنصح األمر أسمكب عف االبتعاد كينبغي المراىقة ػػ مرحمة

 كاألمف لمشباب النفسية الحاجات بإشباع كاالىتماـ الرعاية،ك  كالفيـ بالحب المشبع النفسي

 في التحكـ في ابالشب مساعدة كيجب الذات، كتحقيق بالمكانة كاالعتراؼ كالقبكؿ كالحب

 بالنفس الثقة تنمية عمى كالعمل كالشخصية، االجتماعية مشكالتيـ كحل كضبطيا، عكاطفيـ

 مف كثير تحقيق في يفيد كمما االنفعالية، الحساسية مف كالتخمص المخاكؼ عمى كالتغمب

 في كاشغاليـ كاتجاىاتيـ كاىتماماتيـ قدراتيـ مع تتناسب ألنشطة التخطيط الشباب مطالب

 :52 المنعـ، )عبد. كالرحالت الشباب كنكادؼ المعسكرات كإقامة الفراغ أكقات في مفيدة أشياء

1996.) 
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 .الجنس الشذكذ المخدرات، مدمني األحداث، كتشمل: :السموكية االنحرافات مجال 5 -

ف م يجمعو بما السابقة المجاالت في ميـ إرشادؼ دكر كالنفسي االجتماعي كلألخصائي

 أك كقائية تككف  قد كأحياًنا إرشادية برامج كتنفيذ تنظيـ مف تمكنو الظكاىر تمؾ عف معمكمات

  1975 : 340 - 344).)السيد،. عالجية

 : الخاصة االحتياجات ذوى  األفراا مجال 6 -

كقد  اجتماعًيا، أك عقمًيا أك جسمًيا أك حسًيا المعاقيف ىنا، الخاصة االحتياجات نقصد بذكؼ 

 جكىر في عاديكف  أفراد بأنيـ ىذه الفئة إلى كينظر متعددة، أك منفردة اإلعاقة تككف 

 أنيـ كما عادؼ، إرشاد إلى يحتاجكف  فيـ كالعكامل، كلذلؾ الظركؼ تساكت إذا الشخصية

 الفئة ىذه سمكؾ يتأثر كقد خاص، إرشاد إلى يحتاجكف  فيـ الحالية اإلعاقة بسبب خاصة فئة

 النفسي تكافقيـ عمى يؤثر مما متخمفيف أك عاجزيف باعتبارىـ إلييـ المجتمع بنظرة

 االنسحاب أك االنطكاء أك التعكيض أك بالتبرير أنفسيـ عف الدفاع إلى فيمجئكف  كاالجتماعي،

 غاية في منيـ أشخاص كىناؾ كاالجتماعي، النفسي التكافق سكء عنو ينتج مما اجتماعًيا

 . كالنفسي االجتماعي التكافق

رشادىا تكجيييا ىإل الفئة ىذه إرشاد ييدؼ ك  كتربكًيا كنفسًيا كعقمًيا جسمًيا تنمك لكي كا 

 يتكافقكا لكي اإلعاقة، حاالت عف الناتجة المشكالت تتخطى لكي كمساعدتيا كأسرًيا، كمينًيا

 :التالية األمكر حكؿ الفئة ىذه كمساعدة إرشاد يتمركز كعادة كاجتماعيا، نفسيا
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 كالنظر الخاصة، االحتياجات ذكؼ  نحك الخاطئة الناس اتجاىات تصحيح عمى المساعدة ػػػ

  . الخاصة مشكالتيا ليا عادية فئة أنيـ إلييـ

 تعديلة ك العادي الحياة مسار إلى بيده كاألخذ المعاؽ الطفل تقبل عمى األسرة ػػػ مساعدة

 ؼ.العاد النمك إمكانات أقصى المعاؽ لمفرد يحقق بما األسرة أفراد اتجاىات

 مدرسيف مف كالفنية المادية اإلمكانات بتكفير كذلؾ تعميميـ ممارسة عمى ػػػ مساعدتيـ

 . فئة كل حالة حسب متخصصيف

 مساعدتيـ أف اعتبار كعمى شخص، كل كقدرات يتناسب بما العمل فرص لتكفير ػػػ مساعدتيـ

 أف يجب المجتمع أف اعتبار كعمى شخص، كل كقدرات يتناسب بما العمل فرص لتكفير

 .(1996 :56 ،المنعـ عبد). منتًجا يككف  لكي تناسبو ينةم فرد لكل يكفر

  عممية اإلرشاا النفسي المارسي: -6

إف عممية اإلرشاد النفسي عممية فنية تقتضي تقنيات كأساليب مختمفة، تحددىا نكع الحالة 

 كالفئة المستيدفة في اإلرشاد. كىناؾ ثالثة طرؽ رئيسية لتقديـ اإلرشاد:

 في اإلرشاا النفسي المارسي:ــ الطريقة المباشرة 

كىي التي تككف كجيا لكجو بيف المرشد كالمسترشد، كتستخدـ غالبا مع الحاالت الفردية التي 

تعاني مف مشكالت مف طبيعة انفعالية كتحتاج إلى تحقيق يزيد مف البصيرة الذاتية، كتقبل 

 .الذات كتشجيع العميل عمى اتخاذ القرارات لمكاجية المكاقف كاألزمات
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 الطريقة االستشارية في اإلرشاا النفسي المارسي:ـــ 

يقـك بيا المرشد بتكجيو المسترشد إلى المؤسسات المكجكدة في البيئة كالتي يمكف االستفادة  ك

مف خدماتيا مثل: الخدمات االجتماعية كالترفييية ك المينية......إلخ. كيككف دكر المرشد 

ة مف ىذه الخدمات كالتسييالت، كعالقة ذلؾ بتطكير تتبع المسترشد كمدػ تقدمو  لإلستفاد

مستكػ التكيف لديو كقدرتو عمى مكاجية األزمات كالمكاقف المختمفة كاتخاذ قراراتو.كيمكف أف 

لدػ  لنفسي لتنمية مفيكـ ايجابي لمذاتتدعـ ىذه الطريقة بخدمات مباشرة يقدميا المرشد ا

 .المسترشد

 ا النفسي المارسي:لطريقة اإلعالمية في اإلرشااػػػ 

كىي خدمات إرشادية تستيدؼ فئات كبيرة مف المكاطنيف بغية معالجة مشكمة كاسعة 

االنتشار في المجتمع المحمي أك حتى عمى المستكػ الكطني مثل: ضركرة االىتماـ بتنشئة 

األطفاؿ بطريقة تتسـ بالديمقراطية كاالستقاللية. لرفع كفاءة الناشئة مف الناحية الفعمية 

كالتشجيع عمى االبتكار إلنماء القدرات االبتكارية لدييـ، أك ضركرة معاممة المعكقيف معاممة 

تتسـ باالحتراـ. كذلؾ ليصمكا إلى مستكػ مناسب مف تقبل الذات، مما يساىـ في رفع مستكػ 

ِب وبٔذ ٕ٘بن  الحياة لينعمكا بالصحة النفسية إلىالتكيف لدييـ كيساعدىـ عمى اإلقباؿ عمى 

 (.37:2008.)الداىرؼ،ىالدِش
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 المرشا النفسي المارسي: ا ــثاني

 تعريف المرشا النفسي المارسي:ـــ 0

"أنو الشخص الذؼ امتيف مينة اإلرشاد النفسي ك تخصص فييا، كأعد ليا عرفو الااىري: ــ

 (.56:2008".)الداىرؼ،كتدرب عمييا كمارس حاالت اإلرشاد المدرسي في المدرسة

"فيرػ أف المرشد المدرسي الشخص الذؼ يقـك بمساعدة ضا فريا النجار: ويعرفو أيــ 

 (.57:2014".)عمراني،اآلخريف عمى معالجة شؤكنيـ أك حل مشكالتيـ االجتماعية ك التربكية

 "المرشد النفسي شخص مؤىل عمميا لممارسة مينة اإلرشاد النفسي ويعرف ابراىيم سعفان:ــ 

 (.14:2005)سعفاف،اإلرشادية". ىك المسؤكؿ عف تقديـ الخدماتك 

"بأنو شخص يجد فف تكظيف معرفتو العممية كما عرفو موزة عبا هللا المالكي:ــ 

كمياراتو الفنية كخبراتو الشخصية لمساعدة التالميذ كالطمبة في التغمب عمى معيقات 

الشخصية كخاصة يدرككف أنو  ل لمصادرىـنمكىـ الشخصي، كتحقيق النمك األمث

 (.53:2005".)المالكي،التيـيشعر بمشك

فتعرؼ المرشد في المؤسسة التعميمية "أنو الميني الذؼ ــ أما الرابطة األمريكية لممرشاين: 

يقع عميو عبء مساعدة كل الطمبة ك مقابمة احتياجات نمكىـ، كما يصادفكنو مف 

 (.19:1996".)القذافي،مشاكل

 

 



اإلرشاد النفسي والمرشذ النفسي المذرسي                                           يالثانالفصل   
 

39 
 

 ارسي:ــ السمات الشخصية والمينية لممرشا النفسي الم0

تعتبر شخصية المرشد متغيرا فعاال يؤثر في العممية اإلرشادية، تمؾ العممية التي تقـك عمى 

التفاعل بيف شخصية المرشد كشخصية المسترشد، ليذا البد أف يتمتع المرشد بسمات 

 شخصية معينة تجعمو قادرا عمى القياـ بالميمات المككمة إليو كمف أىـ ىذه السمات:

، ك التحمي بالصبر ك الصدؽ كالتحمي بالخمق الطيب.السمكؾ األ ػػػ1  خالقي الممتـز

 القدرة عمى فيـ الناس، كاالىتماـ بيـ كالتعاطف معيـ.ػػػػ 2

 ِعُٙ ٌّسبعذرُٙ ٚالقدرة عمى تككيف الصداقات، كحب االختالط بالناس كالتعاكف ػػػػ 3

 خذِزُٙ.

 اٌس١ٍُ ٚ اٌزٛافك اٌشخصٟ إٌبضح.اٌز١ّض ثسعخ األفك، ٚاٌثجبد االٔفعبٌٟ ٚ اإلدسان ـ 4

 كجكد ركح المرح كالحماس كالثقة عند المرشد لتحسيف مستكػ السمكؾ اإلنساني. ػػػػ5

 االجتماعي كالكفاءة الفكرية. النضج العقمي كاالنفعالي ك ػػػػ6

 الحكـ السميـ. المركنة كااللتزاـ بالمكضكعية ك ػػػػ7

 نطقي.القدرة عمى التفكير المنظـ ك الم ػػػ8

كسائل االتصاؿ  مع اآلخريف، كالقدرة عمى استخداـالتمتع بميارات االتصاؿ كالتكاصل ػػػ 9

 )الدبكر .المختمفة المفظية كغير المفظية التي تستيدؼ تحقيق اتصاؿ فعاؿ مع اآلخريف

 (.200:2007، الصافيك 
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اـ كثيرة لممرشد النفسي المدرسي أدكار كمي ــ اور وميام المرشا النفسي المارسي:0

 أىميا:خاصة في المؤسسات التربكية 

الطمبة عمى تحقيق النجاح التربكؼ عف طريق اختيار مسارىـ التعميمي المناسب  مساعدة ػػػػ

 ككذلؾ متابعة مشكالت التأخر الدراسي ك التحصيل الدراسي ليـ في مادة دراسية أك أكثر.

ساىـ في تحقيق مج التربكية التي تالبرا ع المعمميف في التخطيط التربكؼ كم يتعاكف  ػػػػ

س١ش اٌع١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚرعبْٚ اٌّع١ٍّٓ  حل المشكالت التربكية، بما يضمف تحقيقاألىداؼ ك 

 ثبٌّذسسخ.

. ٠عًّ ثّسبعذح أ١ٌٚبء أِٛس اٌطٍجخ عٍٝ حً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رظٙش ٌذٜ أثٕبئُٙ ــ

 (. :::28:2اٌصبفٟ،  ٚ)اٌذثٛس

ربكؼ بإجراء اتصاالت كتككيف شبكة عالقات اجتماعية كمينية بناءة مع قياـ المرشد الت ػػػػ

 المؤسسات التربكية كالييئات االجتماعية ك المينية.

ػػػ ابراز دكر المرشد التربكؼ بتقديـ المنشكرة كالتغذية الراجعة حكؿ  قضايا الطمبة كمشكالتيـ 

 (.255:2009عطكؼ،ك  .)عبد العزيزالسمككية كالتربكية

 امة عالقات كدية مع الطمبة لكسب ثقتيـ.ػػػإق

 ػػػ  المحافظة عمى سرية معمكمات الطمبة.

  الخجل. ػػػ دراسة الحاالت الغير الطبيعية كاالنطكاء ك

  ػػػ  التعرؼ عمى ميكؿ كاتجاىات الطمبة ك قدراتيـ.
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 (.10:2006.)أبكحماد،تنظيـ سجالت تخص اإلرشاد التربكؼ  ػػػ 

 لفريق اإلرشاد النفسي ك المدرسي. القيادة المتخصصة ػػػ 

 تشخيص كحل المشكالت النفسية التربكية ك عالجيا.ػػػ 

ػػػ اإلشراؼ التاـ عمى إعداد كسائل اإلرشاد ك السجالت الخاصة باإلرشاد النفسي ك 

 المدرسي.

 (.56:2008.)الداىرؼ،قيامو بالعممية اإلرشادية فيك األخصائي ك الخبير المسؤكؿ ػػػ 

 اعا الخاصة باور المرشا النفسي المارسي:ــ القو 0

يعي المرشد أف كاجبو ىك إحداث تغيرات إيجابية في شخصية المسترشد لمساعدتو عمى  ػػػ

 التكيف مع المحيط المدرسي.

 المرشد مف نظرية كاضحة، محددة المعالـ بالنسبة لسمكؾ اإلنساف. ينطمقػػػ 

محددة مف المسترشديف كالمسنيف أك  عمى المرشد أف يتخصص في التعامل مع فئات ػػـ

 األطفاؿ أك المينييف.

 المرشد احتراـ القكانيف المرعية في المجتمع عند ممارسة مينة اإلرشاد. عمى ػػػ

 االختصاصييف تكالييئات اـ كتعاكف مع المؤسساالمرشد أف يتعامل باحتر عمى  ػػػ 

 (.14:2006)أبكحامد،

يتصف المرشد النفسي المدرسي بعدد مف  خصائص المرشا النفسي المارسي:ـــ  0

 الخصائص أىميا:
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أف يككف ممتزما بأخالقيات المينة كأىميا)التخصص، الترخيص، سرية المعمكمات،  .1

 العمل كفريق، احتراـ اختصاص الزمالء(.

أف يككف لديو إدراؾ ألىمية المؤسسات االجتماعية كالمدرسة ك مراكز الخدمات  .2

ينية، كالدكر الياـ الذؼ تقـك بو في تربية كتطكير شخصية األطفاؿ االجتماعية كالثقافية كالد

 (.14:1997.)أبك عطية،ك الشباب

 يقيـ عالقات كدية مع جميع أطراؼ العممية التربكية. .3

 يسعى إلى مساعدة الطمبة في تحقيق دكافعيـ كاشباع حاجاتيـ المختمفة. .4

 يعزز جيكد المسترشد نحك النجاح. .5

دارة المدرسة إلنجاح عممو.ينسق مع المعمميف في  .6  المدرسة كا 

يكضح طبيعة عممو لممعمميف ك الطالب كاألىل كأفراد المجتمع ليسيل عميو التعامل  .7

 (.220-219:2009.)عبد العزيزكعطكؼ،معيـ

 الصمت عندما يتحدث المسترشد. اليدكء ك التحمي بالصبر ك .8

 المكضكعية في العالقات اإلنسانية  ك اتخاذ القرارات. .9

 لتحمي بالصدؽ كاحتراـ الحقائق ك القدرة عمى كسب ثقة الناس فيو.ا.10

 (.165:1999عمر،.)التحمي بالذكاء ك القدرة عمى االبتكار ك اإلبداع.11

 الجمكد. لديو استعداد لمتغيير كالمركنة بدال مف الثبات ك.12
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ف في اإلرشاد قادر عمى تطكير أساليبو الخاصة في اإلرشاد، فإنو ال يقمد أساليب اآلخري.13

 (.15:2009 )الخكاجا، .بشكل حرفي

.أف يككف لديو القدرة عمى" تكجيو كارشاد الطالب عف طريق زيارتيـ في صفكفيـ 14

 المشاكل التي تكاجو الطالب كجمع كاالتصاؿ باآلباء كدعكتيـ لزيارة المدرسة، كذلؾ لحل

 (.433:2005ب،الخطي".)معمكمات كبيانات كدعكتيـ الطالع عمى نشاطات أبنائيـ

.أف يككف متبعا" ألسمكب اإلقناع المنطقي الذؼ يقكـ عمى تحديد مسببات لسمكؾ 15

المضطرب مف أفكار كمعتقدات غير منطقية كالتخمص منيا باإلقناع المنطقي ك تكجيو 

 .(58:1989ي،ت".)الحياالمسترشد إلى التفكير السميـ

 :واجبـات المرشــا النفسي المارسي في المـارسة -0

. يقـك المرشد بتكضيح طبيعة عممو لإلدارة كالييئة التدريسية كالطالب كأكلياء األمكر في 1

بداية عممو في المركز اإلرشادؼ أك في بداية العاـ الدراسي لمطمبة الجدد كالمعمميف حديثي 

 التعييف في المدرسة.

ئة التدريسية . يضع المرشد خطة عمل لكل فصل دراسي تتناسب مع حاجات الطمبة كاليي2

 كالمراحل التعميمية في المدرسة، كيتـ ذلؾ بالتعاكف مع اإلدارة كالييئة التدريسية.



اإلرشاد النفسي والمرشذ النفسي المذرسي                                           يالثانالفصل   
 

44 
 

.يجمع المعمكمات عف الطمبة كينظميا مف خالؿ سجل الطالب اإلرشادؼ الستخدامو في 3

 باستمرار. أغراض إرشادية، كينبغي أف تككف ىذه المعمكمات دقيقة كمتجددة

ية لمطمبة كتقديـ االستشارات ليـ فيما يكاجيكنو مف صعكبات كقضايا . إجراء مقابالت فرد4

 تيميـ.

 . مقابمة أكلياء األمكر ك تقديـ اإلستشارات ليـ في القضايا كاألمكر التي تيـ أبنائيـ.5

. يقـك المرشد التربكؼ بدكر المستشار أيضا لإلدارة كالييئة التدريسية في األمكر كالقضايا 6

 الصف.ضايا التكجيو كاإلرشاد التي تتعمق بالطمبة كأنكاع سمككيـ في  التربكية، كفي ق

. متابعة التحصيل الدراسي لمطمبة كالعمل عمى زيادة الدافعية لمتحصيل عند الطمبة 7

 كمكاجية مشكالت التحصيل الدراسي بالتعاكف مع اإلدارة كالمعمميف كالمشرفيف.

دارة، كتناكؿ قضايا كمكضكعات تيـ الطمبة . عقد الدكرات ك المحاضرات بالتنسيق مع اإل8

 كتككف ذات أىداؼ كقائية كنمائية.

عدد  يتراكح. اإلرشاد الجمعي حيث يناقش المرشد مع مجمكعة صغيرة مف الطمبة، 9

( يكاجيكف مشكمة مشتركة، فيساعدىـ مف خالؿ عدة جمسات عمى 7ػػػ  5) ما بيفأعضائيا 

 مكؿ المناسبة ليا.فيـ جكانب تمؾ المشكمة كاقتراح الح
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. متابعة حاالت الغياب المتكرر التي يحيميا إليو اإلدارة أك حاالت أخرػ مخالفة مف قبل 10

اإلدارة كالمعمميف كأكلياء األمكر. كقبل إحالة الطالب إلى المرشد ينبغي التنسيق مع المرشد 

 (.15-14:2006.)أبكحماد،التربكؼ كاطالعو عمى طبيعة الحالة

 :عن القيام بيا االمتناعرسات التي يتوجب عمى المرشا ـــ المما 6

تكجد العديد مف الممارسات التي ينبغي أف يبتعد المرشد النفسي المدرسي عف القياـ بيا في 

المدرسة، حتى ال يعكس في أذىاف الطمبة صكرة السمطة المدرسية، األمر الذؼ قد ييدد 

المسترشد،  رشادية بيف المرشد كالطالباإل جسكر الثقة كاألمف التي يقتضييا بناء العالقة

 األعماؿ:كمف ىذه 

 ػػػ المناكبة.1

  المدرسية لطمبة المدرسة التي يعمل بيا. االمتحاناتػػػ المراقبة في 2

 الغياب كالتأخر عند الطمبة. ػػػػ تفقد الحضكر ك3

 ـ في المدرسة.ػػػػ اإلشراؼ عمى المجاف التي تتناكؿ أعماؿ المحافظة عمى اليدكء ك النظا4

 المدرسية. ػػػػ تكزيع المساعدات المالية أك العينية عمى الطمبة المحتاجيف، كجميع الرسـك5

 ػػػػ اإلشراؼ عمى الرحالت المدرسية.6
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 ػػػػ تحكيل الطمبة إلى العيادات الطبية.7

 ػػػػ اإلشراؼ عمى اليالؿ األحمر المدرسي.8

 دات.المرش ػػػػ اإلشراؼ عمى أنشطة الكشافة ك9

 ػػػػ كتابة اإلنذارات كالتنبييات لمطمبة.10

ػػػػ زيارة الصفكؼ أثناء الحصة كبكجكد المعمـ، إال إذا تـ ذلؾ بالتنسيق بيف المعمـ المرشد 11

كالمعمـ المعني مباشرة، بيدؼ متابعة أحد الطمبة أك مجمكعة منيـ، كمالحظة سمككو كردكد 

غ مدير المدرسة بالترتيبات التي تـ إعدادىا بيف أفعالو في الصف عمى الطبيعة أف يتـ إبال

 (.198-197:2007.)دبكر،الصافي،المرشد كذلؾ المعمـ

 ة:ــالصــخ

إف اإلرشاد النفسي التربكؼ مف خالؿ استعراض مفاىيمو المختمفة كأىدافو كمناىجو كمجاالت 

نيا، إذ مف يتبيف لنا لو مكانة ىامة في مختمف المؤسسات االجتماعية كخاصة التربكية م

خالؿ مراحل تطكره أصبح يتميز بميزات عدة لعل أىميا أنو يساعد األفراد عمى معرفة 

ذكاتيـ كقدراتيـ كفيـ أنفسيـ، كذلؾ في ضكء عالقاتيـ كتفاعميـ مع بعضيـ البعض، كما 

أنو أصبح كسيمة فعالة لمتدخل في حاالت األفراد الذيف تكاجييـ مشكالت معينة، كاليدؼ مف 

صاؿ كل كاحد إلى أقصى حد مف التقدـ كالنمك كالتكافق بصفة عامة. كالعنصر ذلؾ إي



اإلرشاد النفسي والمرشذ النفسي المذرسي                                           يالثانالفصل   
 

47 
 

األساسي الفاعل ليذه الميمة أال كىك المرشد النفسي المدرسي بإعتباره شخصا متخصصا 

اإلرشاد النفسي ال يبتعد عف ىذه القاعدة حيث  في ممارسة العمميات التكجييية كاإلرشادية. ك

ئجو عمى كفاءة المرشد التربكؼ في المقاـ األكؿ ألنو يمتمؾ القدرة تتكقف كفاءة كفعالية نتا

 عمى تنظيـ العمل كحسف إدارتو، إلى جانب الكفاءة المينية كالتخصصية.



 

 
 

 

 

 ثالثـصل الـفـال

 يــــاراســـر الـــــأخــتـــال
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  :تمييا

الدراسية، كىذه يعتبر التأخر الدراسي مشكمة تربكية يقع فييا التمميذ في مختمف األطكار 

الظاىرة لفتت انتباه المدرسيف كالمنشغميف بالتربية كعمـ النفس، كىي مشكمة تعترض التمميذ، 

فيعجز عف تحصيمو الدراسي، أك يظير لديو اختالؿ بيف مستكػ تحصيمو الحقيقي 

كالتحصيل المتكقع منو. فالتأخر الدراسي لو أثار نفسية كتربكية، كفي ىذا الفصل سكؼ 

 إلى أىـ الجكانب التي تحدد ىذه الظاىرة.  نتطرؽ 

 : ــ تعريف التأخر الاراسي1

 ة:ــغــلـــ 

 .ضد قدـ كجعمو آخرا، أخر صار آخرا

 .(11:2007آخركف،ىادؼ )تأخر: ضد تقدـ

كضع التمميذ الذؼ تككف عالماتو في  أنو عمى: معجم مصطمحات التربية و التعميمػػػػ يعرفو 

لى ية إلى مستكػ ما دكف المتكسط مما يستكجب تكجيو االمتحانات الفصمية متدن تنبيو إليو كا 

 (. 137: 2005)جرجس، أكلياء أمره لتدارؾ حالة تأخره قبل التقييـ النيائي
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 :ـــ اصطالحا

 ىك حالة مف التأخر أك نقص أك عدـ اكتماؿ النمك التحصيميــ يعرفو حاما زىران:" 

انفعالية، بحيث تنخفض نسبة التحصيل دكف  ماعية أكنتيجة لعكامل عقمية أك جسمية أك اجت

 (.502:1995) زىراف، .العادؼ المستكػ 

 تعمـ المكاد يعرؼ عمى أنو نقص قدرة التمميذ عمى" :التأخر الاراسيبار  ــ يعرف إبراهيم

ذلؾ ألسباب متعددة بعضيا يرجع إلى المنزؿ كعكامل التنشئة المدرسة، ك الدراسية في 

 المدرسة بإمكانياتيا المادية كالبشرية كالعالقات السائدة فييا بعضيا يرجع إلىاالجتماعية، ك 

 (.825 ف: )بدر، د ".بظركفو الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كبعضيا يرجع إلى التمميذ نفسو

تكػ الدراسي التأخر الدراسي ىك تخمف التمميذ عف المس" (:0990ـــ حسب عمي الجسماني)ـ

تخمفا إنما لكل منو مؤشرات كأعراض نذكر أىميا ىي  التأخر ال يعتبرب ك العادؼ أك المطمك 

اإللتفاتات كثرة  ،االنتظاـ في المظير كالينداـ، كثرة الحركة كعدـ السيطرة عميياعدـ 

كثرة  االندفاع لعامل االنفعاؿ، خط غير منتظـ كغير متسق، التشكيش أثناء الدرس سرعتيا،ك 

 (.36:1994)حامد كالشبراكؼ، ".كالخارجية عف الدرساألسئمة التي ليس ليا معنى 

مفيكـ التأخر الدراسي عف صعكبة التعمـ في أف األكؿ  (:" فيختمف2005أما حسب دمحم ) ػػػ

 .يعتبر نتيجة لكجكد أسباب متعددة يدخل مف بينيا كجكد في صعكبات في عممية التعمـ



 التأخر الذراسي                                         الفصل الثالث                                    
 

51 
 

لدراسية تعاني مف كجكد بعض مصطمح التأخر يعني أف عجمة اإلنجاز في المكاد اك  ػػػ

 المشكالت التي تؤخر التمميذ عف مكاصمة مخططات االنتقاؿ مف فرقة دراسية ألخرػ . 

فالتأخر ال يعني التخمف، فالمتخمف دراسيا سكؼ يصل إلى بعض أىدافو إف عاجال أك  ػػػ

 ذكرات ممامف المـ الدراسية أجال فالكثير منا صادؼ حاالت مف األفراد لـ يعرفكا في حياتي

تطكؿ قميال عف الكضع المعتاد،  إلى تأخرىـ الدراسي فترة مف الكقت كقد تقتصر أكػ أد

خباره بفف التحصيل الدراسي كيدربو عميو األخصائي األميف بتكجيو ك بعد أف تقـك المعمـ ك ك  ا 

 ينجح في الكصكؿ إلى بر األماف . 

 راسي يختمف عف صعكباتمما يمكف حكصمة مف خالؿ ىذا المفيـك ىك أف التأخر الد

 التعمـ في ككنيا تعتبر إحدػ عكامل ، التأخر الدراسي أؼ أف صعكبة  في التعمـ  قد تؤدؼ

إلى التأخر الدراسي. كالتأخر الدراسي ال يعني التخمف ك ذلؾ ألف التخمف ىك بطء عمى 

مكنو مستكػ االنجاز كالكصكؿ إلى األىداؼ يتطمب كقتا حسب درج التخمف، أما التأخر في

أف يصل السبب بعض العكامل البسيطة كعدـ المذاكرة مما يعني أف يعني أنو باإلمكاف 

 تجاكزه عف طريق المعمـ أك األخصائي في التكجيو ك اإلرشاد .

 : بأنو" انخفاض نسبة التحصيل بكضكح فيأبو مصطفى لمتأخر الاراسيػػػػػ كجاء في تعريف 

لمتمميذ إذا ما قكرف بغيره مف العادييف مف مثل  مادة أك مكاد بعينيا دكف مستكػ العادؼ

عمره، كذلؾ ألسباب متعددة بعضيا يرجع إلى التمميذ نفسو بظركفو، الجسمية كالنفسية 

 (.20:2006)عكاد، العقمية.ك 
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 سمات المتأخرين اراسيا: -0

 يمي:يتصف الطالب المتأخر دراسيا ببعض الخصائص كالسمات نمخصيا فيما 

 العقمية:لخصائص السمات وا ـــــ

 مستكػ إدراكو العقمي دكف المعدؿ. 

  األشياء.ضعف الذاكرة ك صعكبة تذكر 

  الرمكزعدـ القدرة عمى التفكير المجرد كاستخدامو. 

 قمة حصيمتو الدراسية. 

 (.24:2013)يحي باشا، .لمعالقات بيف األشياء  ضعف إدراكو 

 :الخصائص  الجسمية السمات وــــ 

 قد ٌكون لدٌه أمراض عن سوء التغذٌة.كاملة و ٌكون فً صحة جسمٌةل 

  أك لديو مشكالت سمعية ك بصرية أك عيكب في أسناف ك تضخـ في غدد أك المكزتيف 

 (.24:2013.)يحي باشا،زكائد أنفية

  االنفعالية:الخصائص  السمات و -

 .فقدان أو ضعف ثقته بنفسه 

  . شرود الذهن أثناء الدراسة 

  ر بالعداء. الشعكر بالدكنية أك الشعك 

 التحمل.عدـ قدرتو عمى ك  عدـ قابميتو لالستقرار 
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 ً(.25:2013 ،يحي باشا.)سوء توافقه النفس 

 الجتماعية: ا والسمات والخصائص الشخصية ـــ 

 قدرتو المحدكدة في تكجو الذات ك التكيف مع التكافق الجديدة. 

 (.57ػػػػ56:2002.)منصكرؼ،انسحابو مف المكاقف االجتماعية ك االنطكاء 

 الاراسية:االتجاىات  العااات وـــ 

  . التأجيل أك اإلىماؿ في إنجازه ألعمالو أك كاجباتو 

  تكيفو لممكاقف التربكية كالعمل المدرسيضعف تقبمو ك. 

 (.25:2013.)يحي باشا،انعداـ العادات الدراسية الجيدة كانضباط 

 ـــ أنــواع الـتــأخر الـاراسـي: 0

 ي عدة أشكاؿ كصكر منيا:يظير التأخر الدراسي ف

كيظير في ضعف التمميذ في جميع المكاد الدراسية كىك يرتبط بنقص في العام: ــ التأخر

 .(80إلى 70حيث ال تتعدػ عدد تالميذ ىذه الفئة ) ،الذكاء العاـ

كيظير في ضعف التمميذ في مادة اك بعض المكاد الدراسية ــ التأخر النوعي أو الخاص:

دـ كفاية القدرات العقمية الخاصة كالقدرة الرياضية أك القدرة المفظية أك فقط كىك مرتبط بع

 القدرة الفنية أك القدرة عمى الحفع كالتذكر .
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 ،كيتمثل في تأخر تمميذ أك عدد قميل مف التالميذ في قسـ دراسي معيف :التأخر الفرايــ 

 يككف مرتبطا بالظركؼ الشخصية لكل تمميذ. كىك غالبا ما

 يتجمى في الضعف العاـ في قسـ دراسي معيف أكفي مجمكعة مف الجماعي: رــ التأخ

 (.20ػػ  19:2001)غزاؿ، األلسبَ.

 (:85:2005، )دمحم كما أكردىا راسي:عوامل التأخر الا أسباب وـــ 0

نتاج عكامل متعددة كمتداخمة، تتفاكت في قكتيا كضعفيا، كمف بيف ىذه  تأخر الدراسيإف ال

ما يتأخر ظيكره، كمنيا ما يظير مباشرة،  مبكًرا في حياة الطالب، كمنيا العكامل ما يظير

كما أف بعض ىذه العكامل مؤقت كعارض، كبعَضيا كمنيا ما يبدك في عدد مف األعراض،

حتى يصل التمميذ أك المتعمـ إلى مرحمة التأخر الدراسي بسببو كيمكف حصرىا فيما دائـ 

 يمي:

 :ة كالطالؽ، المستكػ المعيشي،اإلىماؿ، كالالمباالة المشكالت األسري أسباب أسرية

 العنف األسرؼ .  الكالدية،

 :المتفكقيف  اظ داخل القسـ، الفركؽ الفردية كمدػ التمييز بيفظكتكاال أسباب مارسية

 .بتصرؼ( 85: 2005) دمحم، المتكسطيف أك المتأخريفك 

كسياستيا التربكية فإنو ال شؾ أف حجـ المدرسة  بتصرؼ( 185 :2010 ،مأمكف )كحسب 

عدد كالمعركؼ أف حجـ المدرسة يحدد ، يؤدياف دكرا حاسما في تشكيل اتجاىات األكالد منيا
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مف الظركؼ التي تمنح لمتالميذ، اذ يتفكؽ حع التمميذ في االشتراؾ ألؼ ميمة أك اإلجابة 

ه حسما كتأثير بمشاعر العامل األكثر عمى عدد أقرانو في الصف ...... ك عف أؼ سؤاؿ 

المدرسة إنما ىك السياسة التربكية المتبعة فييا، فالتخطيط البرامج كطرؽ التعميـ  األكالد نحك

االىتماـ خالفا خرة بالمعنى إنما تدغدغ الفضكؿ ك التي تجعل التعمـ مغامرة حية مثيرة زا

د البعد عما يجرؼ في العالـ فإنو يطمس ليفة األكالـ الذؼ يتصف بالرقابة المتشددة ك لمتعمي

 .بالمدرسة

 : ــ( 0100،97، بن عواة)كما أورا  :ــ تشخيص التأخر الاراسي 0  

إف عممية تشخيص التأخر الدراسي كمعرفة نكعو مف أىـ خطكات التي تساعد في تحديد 

بدقة كعالجيا ذلؾ أف الحكـ عمى الطفل بالتأخر تترتب آثار خطيرة في تكجيو  المشكمة

حداث ارتباكات في بل تتعد ،حياتو كتحديد مستقبمو ػ آثار ىذا الحكـ عمى حياة الطفل كا 

كلذا فانو يجب مراعاة بعض االعتبارات التربكية كالنفسية في تشخيص  .المحيط األسرؼ 

 الدراسي:التأخر 

يجب عدـ االعتماد عمى مصدر كاحد فقط في التشخيص أك التعرؼ بل مف استخداـ  أوال:

مصادر المعمكمات أك مف حيث األخصائييف  المتعدد المداخل سكاء مف حيث األسمكب

إف عممية تشخيص التأخر الدراسي  . كالمشتركيف في الحكـ عمى التمميذ المتأخر دراسيا

ف عممية التعرؼ عمى المتأخريف ، ك كالتعرؼ عمى المتأخريف كاكتشافيـ يجب أف تبدأ مبكرا ا 

 دراسيا يجب أف تككف عممية مستمرة كطكيمة نسبيا.
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 :ل تشخيص التأخر الاراسيوسائ ثانيا:

ذكاء كالتحصيل كالميكؿ )كال استخداـ االختبارات النفسية بكل أنكاعيا المختمفةإف 

األخذ بعيف االعتبار مالحظات ك معرفة التاريخ التربكؼ لمطالب ل (كاالختبارات الشخصية

ي تناكلت فقد الفحكص الفيسيكلكجية التيل التحصيل الدراسي الحالي يسجكت المعمميف كآرائيـ

النكاحي الجسمية بصفة عامة كالنكاحي العصبية كالحركية كالغدد بصفة خاصة مع مراعاة 

رأؼ األبكيف كالمحيطيف بالتمميذ كمالحظاتيـ عمى كذلؾ  . كالدقة في فحص النظر كالسمع

 سمككو.

 (: ـــ 06:0119، أورا )سمير عالج التأخر الاراسي: -6

 راسي يعكد كما أسمفنا إلى األسباب متعددة كلتحسيف مستكػ إف كثير مف الحاالت التأخر الد

ثـ  فمتحصيل الطالب البد مف التشخيص الدقيق لنقاط الضعف لديو كالبحث عف األسباب ك 

 إطاريف:كضع العالج المناسب كعادة يتـ عالج التأخر الدراسي في 

  ماعيةتكجيو المعالجة إلى أسباب تخمف الطالب في دراستو اجت األول:اإلطار، 

 .أك أسرية اقتصادية، ،صحية

 :تكجيو المعالجة نحك التدريس أكلى مناطق الضعف التي يتـ تشخيصيا اإلطار الثاني

الفركؽ الفردية  ي كل مادة مف المكاد الدراسية باستخداـ طرؽ تدريسو مناسبة يراعي فييا،ف
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العالقات المينية ـ بالميارات األساسية لكل مادة ك االىتماالكسائل التعميمية ك  كتكثيف

 كيشمل: الطالبااليجابية بيف المدرس ك 

 الوقائية:الخامات  -

 التعميمي. ت التكجيو كاإلرشاد األكاديمي كخدما 

  التعميمية.الخدمات 

  صحية.خدمات 

  . خدمات تكجييية إرشادية نفسية 

  األسرية.خدمات التكجيو 

 العالجية:الخامات  -

  االجتماعي.العالج 

  النفسي.اإلرشاد 

 التعميمي.الج الع 

 الوقائية:.الخامات 0

 تيدؼ إلى الحد مف العكامل المسؤكلة عف التأخر الدراسي كأىـ ىذه الخدمات :  

يتمثل في تبصير الطالب بالخصائص  ك التعميمي: اإلرشاا األكاايمي و التوجيو و ــــ

ت كمساعدة الطالب الكمياالجماعات ك كالميني ك  العقمية كالنفسية كمجاالت التعميـ العاـ كالفني

 المناسبة. عمى اختيار تخصص أك نكع التعميـ
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 التعميمية:الخامات ـــــ 0

 تنكيع، كالعناية المدرس إلى مراعاة الفركؽ الفردية أثناء التعميـ أك التدريستتمثل في تكجو 

 .إىماؿ المتأخريف دراسياكعدـ  طريقة التدريس كاستخداـ الكسائل التعميمية في 

 الصحية: اماتخالــــ  0

رزّثً فٟ ِزبثعخ أحٛاي اٌطالة اٌصح١خ ثشىً دٚسٞ ِٕٚزظُ ٚرض٠ٚذ اٌّحزبخ١ٓ ُِٕٙ 

أك ، ك السماعات لحاالت ضعف البصر أك السمعالطبية،بالكسائل التعكيضية كالنظارات 

اٌطالة اٌز٠ٓ ٠عبْٔٛ ِٓ اٌزٙبة اٌٍٛصر١ٓ ٚاٌع١ٛة أٚ اٌغذد اٌصّبء ٚسٛء اٌزغز٠خ إٌٝ إحالة 

 اٌصح١خ أٚ اٌٛحذاد اٌصح١خ اٌّذسس١خ ألخز اٌعالج اٌالصَ. اوضاٌّش
 خامات التوجيو:ـــ  0 

 مساعدتيـتتمثل في تقديـ النصح كالمشكرة لمطالب عف طريق طرؽ االستذكار السميمة ك 

كغرس  لدييـعمى تنظيـ أكقات الفراغ كاستغالليا كتنمية الكعي الصحي كالديني كاالجتماعي 

الجماعية المناقشات  لسميمة الحميدة كقد يتـ ذلؾ مف خالؿ المحاضرات أكالقيـ كالعادات ا

 .أك برامج اإلذاعة المدرسية كالنشرات كالمطكيات

 خامات إرشااية نفسية : ــــ  5

كتنمية الدكافع  فق مع البيئة المدرسية كاألسريةتتمثل في مساعدة الطالب عمى التكيف كالتكا

يتـ ك  ية كاالتجاىات االيجابية نحك التعميـ كالمدرسة كمقاكمة الشعكر بالعجز كالفشلالدراس

ذلؾ مف خالؿ استخداـ المرشد الطالبي ألسمكب اإلرشاد الفردؼ أك اإلرشاد الجماعي حسب 

 حاالت التأخر مف خالؿ دراسة الحالة.
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 خامات التوجيو األسرية: ــــ6

متابعة مة األطفاؿ كتييئة األجكاء المناسبة لممذاكرة ك كتتمثل في تكجيو اآلباء بطرؽ معام

 ألبناء كتحقيق االتصاؿ المستمر بالمدرسة كذلؾ مف خالؿ استغالؿ تكاجد أكلياء األمكرا

عند أصحاب أبنائيـ في األياـ األكلى مف بدء العاـ الدراسي كأيضا مف خالؿ زيارة أكلياء 

 المعمميف.إقامة مجالس اآلباء ك ألمكر لممدرسة بيف فترة كأخرػ ككذلؾ عند ا

 خامات عالجية:ـــــ  7

 :كتيدؼ إلى إزالة العكامل المسؤكلية عف تأخر الدراسي مف خالؿ

  ــ(: 009:0119، أورا)أبو أسعا العالج الجماعي:ــــ 0

 ( بالتركيزالمدرسي طارغ حيث يقـك )المعالجشامال كلكنو  كيستخدـ ىذا األسمكب إذا كاف 

ت البيئية كاالجتماعية التي أدت إلى التأخر الدراسي كيقترح تعديميا أك تعبيرىا عمى المؤثرا

 يمي:  بما يحقق العالج المنشكد. كمف المقترحات العالجية في ىذا الجانب ما

  إحالة الطالب إلى طبيب الكحدة الصحية أك أؼ مركز صحي إلجراء الكشف عميو

 العالج.كتقديـ 

 ف السبكرة إذا كاف يعاني مف ضعف السمع كالبصر.كضع الطالب في مكاف قريب م 

  نقل الطالب إلى احد فصكؿ الطابق األرضي إذا كاف يعاني مف إعاقة جسمية كالشمل

 ذلؾ.  العرج أك ما شابوأك 
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  تقديـ بعض المساعدات العينية أك المالية إذا كانت أسرة الطالب تعاني مف صعكبات

 لمطالب.المدرسية اقتصادية أك مالية في تكفير األدكات 

 تعامل مع األطفاؿ أك األبناء حسبكيفية السرة بأساليب التربية المناسبة ك نكعية األ 

  األبناء.تجاه  الكالديفتعديل مكاقف كاتجاىات ك  ،خصائص النمك

 (:ـــ09:0106،بمعسل)حسب  النفسي:اإلرشاا ـــ 0

 مشكالتورؼ عمى نفسو كتحديد فيو يقكـ المرشد الطالبي بمساعدة المتأخر دراسيا في التع ك

 ككيفية استغالؿ قدراتو كاستعداداتو كاالستفادة مف إمكانيات المدرسة كالمجتمع بما يحقق لو

 .االجتماعيالتكافق النفسي كاألسرؼ ك 

 :يمي كمف المقترحات العالجية في ىذا الجانب ماػػػ 

 الطالب مع مشكمتو  عقد جمسات إرشادية مع الطالب المتأخر دراسيا ييدؼ إعادة تكافق

الجسمية أك عجزه كالتخمص مف مظاىر الخجل كالضجر كمحاكلة الكصكؿ بو إلى درجة 

 .مناسبة مف الثقة مف النفس كتقبل الذات

 التعامل مع الطالب الذؼ لديو تأخر دراسي بسبب نقص جسمي أك إعاقة جسمية بشكل 

 عادؼ دكف السخرية أك التشديد عميو.

 ات الطالب المتأخر دراسيا السمبية في شخصيتو نحك التعميـ تغيير أك تعديل اتجاى

 كالمدرسة كالمجتمع كجعميا أكثر إجابة.

 تككيف مفيـك ايجابي بدؿ مفيـك السمبي عف الذات. 
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 يعانيو مف  تبصير الطالب بقدراتو كتعريفو بنكاحي ضعفو كاألفكار الخاطئة كما

 .اضطرابات انفعالية

 ـــ(:010:0119، ) أبو أسعا أوراكما  ـــ العالج التعميمي: 0

يستخدـ ىذا األسمكب إذا كاف التأخر الدراسي في مادة كاحدة كأكثر كأف سبب التأخر ال  ك

عندىا  يتصل بظركؼ الطالب العامة أك االجتماعية أك قدراتو العقمية بل بطريقة التدريس.

ادة، المدرس، طريقة المعالج أك المرشد الطالبي بالتركيز عمى كل ما لو صمة بالميقـك 

ِٚٓ ِمزشحبد اٌعالخ١خ فٟ ٘زا  التدريس، العالقة مع المدرس، عمـ إتقاف أساسات المادة.

 :ٟاٌدبٔت ِب ٠ٍ

 

  كمساعدة الطالب المتأخر دراسيا في كضع جدكؿ عممي لتنظيـ كقتو كاستغاللو في

 االستذكار كالمراجعة.

 ر دراسي مرتفع كالتعرؼ منو عمى عقد لقاء أك اجتماع مع المعمـ الذؼ يظير عنده تأخ

ىي المقترحات العالجية لديو، ثـ التنسيق معو بعد ذلؾ حكؿ  أسباب ذلؾ التأخر كما

 إجراءات العالجية لذلؾ التأخر. 

  عمل فصكؿ تقكية عالجية لتنمية قدرات الطالب تسمح لو بااللتحاؽ بزمالئو حيث

 .المعينة كعامل مساعدة لتكصيليعتمد المعمـ في تمؾ الفصكؿ عمى استخداـ الكسائل 
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 ة:ـالصــخ

انطالقا مما تعرفنا عميو في ىذا الفصل مف مفيـك كأسباب كأنكاع كعالج، نجد أف التأخر 

الدراسي مشكمة تربكية كاجتماعية كحتى نفسية يعاني منيا التمميذ، كيشقى بيا اآلباء في 

ببة بالدرجة األكلى في التأخر المنازؿ ك المعممكف في المدارس. كمف أىـ المشكالت المس

الدراسي األسرة، كيتضح ذلؾ في أف لمعكامل اإلجتماعية دكر في تأخر التمميذ دراسيا، بما 

فييا األسرة كالمشاكل التي تعاني منيا كالطالؽ مثال أك الخصاـ كالمشاجرة بيف الكالديف أماـ 

ية أك خارجيا قد تؤثر سمبا الطفل. باإلضافة إلى ذلؾ جماعة الرفاؽ داخل المؤسسة التربك 

عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ خاصة إذا كانت ىذه الجماعة غير راغبة في الدراسة.إلى 

جانب العكامل المدرسية المؤدية إلى التأخر الدراسي، بما فييا األستاذ كالمناىج الدراسية 

 كصعكبتيا.



 

 
 

 

 

 الفصل الرابع

 اإلجرا ات المنيجية لماراسة المياانية
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 ييا:تم

تيدؼ الدراسة االستطالعية بالدرجة األكلى إلى بناء أداة لمدراسة ليذا الغرض، ك بالنظر إلى 

طبيعة المكضكع كاعتمادنا عمى الدراسات السابقة. قمنا بإعداد الفقرات فيما يتناسب مع 

مكضكعنا كبعد االنتياء مف اإلعداد األكلي ك االتفاؽ عمى الفقرات التي سيحتكييا ىذا 

 ستبياف كمف أجل التحقيق مف ذلؾ اتبعنا الخطكات التالية:اال

 :الاراسة االستطالعية أوال ـــ

 الاراسة االستطالعية:    الياف من  .0

تعد الدراسة االستطالعية مف أىـ الخطكات التي يقـك بيا الباحث قبل شركعو في الدراسة 

 األساسية. كتيدؼ الدراسة االستطالعية إلى:

مختمف المقاييس المستخدمة في دراسات سابقة تناكلت مكضكع الدراسة  ػػػػ اإلطالع عمى

 لالستفادة منيا في تصميـ أداة البحث.

ػػػ التأكد مف سالمة أداة القياس، كذلؾ لتمكيف أفراد عينة الدراسة األساسية مف الفيـ السميـ 

 ة.لمحتكيات ىذه األداة كالتعامل معيا بشكل أسيل، كلمحصكؿ عمى معطيات صحيح

ػػػػ إمكانية التنبؤ بالصعكبات التي يمكف أف تصادفيا كطالبتيف باحثتيف خالؿ ممارستيا 

 لمدراسة األساسية.

 ػػػ التعرؼ عمى مجتمع الدراسة ك خصائصو.

 ػػػػ ضبط خصائص السيككمترية ) الصدؽ كالثبات (.
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 .اإلطار الزماني والمكاني لماراسة االستطالعية:0

 :ستطالعيةاال مكان الاراسة ـــأ

"تكمي لخضر" كالثانية "احمد متكسطة األكلى بمتكسطتي تـ إجراء الدراسة االستطالعية 

 .بمقاطعة سيدؼ لخضر كالية مستغانـقاضي" 

 زمان وماة الاراسة االستطالعية : .ب

  .2017أفريل  15إلى غاية  2017أفريل  01امتدت فترة الدراسة االستطالعية مف تاريخ 

 ة الاراسة االستطالعية:مواصفات عين.0

يعتبر استخداـ العينة مف األمكر الشائعة في مجاؿ البحكث كالدراسات العممية، حيث قامت 

( أستاذا األكلى 66متككنة مف )متكسطتي في عشكائية باختيار العينة بطريقة  ثتيفالباح

نكات تختمف سحيث  .ـنقاضي أحمد بكالية مستغامتكسطة كالثانية  ،تكمي لخضرمتكسطة 

تـ تطبيق  األقدمية لدييـ مف أستاذ آلخر، كما تختمف تخصصاتيـ مف تخصص آلخر،

الدراسة المتمثمة في االستمارة التي قامكا باإلجابة عنيا بإختيار مف متعدد } دائماػػػ  اةعمييـ أد

اػػػ أبدا{ كىذا لمتأكد مف صدؽ ك ثبات المقياس، بحيث يتميزكف بالخصائص أحيانا ػػػ نادر 

 تالية:ال
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 الجنس:أػػػػػ 

 عينة الاراسة االستطالعية حسب متغير الجنس:أفراا  ن توزيعي( يب10الجاول رقم )

 النسبة المئكية التكرار الجنس
 47% 31 ذككر
 53% 35 إناث

 100% 66 المجمكع
 66( أف أفراد عينة الدراسة االستطالعية متككنة مف 01يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )ػػػ 

. ىذا يبيف أف تكزيع عينة %53إناث بنسبة  35ك  %47ذككر بنسبة  31منيـ  أستاذا

 الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس لصالح اإلناث.

  التخصص:ب ػػػػػ 

 عينة الاراسة االستطالعية حسب متغير التخصص: ( يبين توزيع أفراا10جاول رقم )

 النسبة المئكية العدد التخصص
 51.1% 34 أدبي
 48.5% 32 يعمم

 100% 66 المجمكع
 66( أف أفراد عينة الدراسة االستطالعية المتككنة مف 02يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ) ػػػ

بالنسبة لألدبييف، في  %51.1أستاذ التي تعزػ إلى متغير التخصص تقدر بأكبر نسبة ب

ستطالعية . كىذا يدؿ عمى أف تكزيع عينة الدراسة اال%48.5حيف تقدر نسبة العممييف ب

 حسب التخصص لصالح األدبييف.
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 األقامية:ج ػػػػػ 

 ( يبين توزيع أفراا عينة الاراسة االستطالعية حسب متغير األقامية:10الجاول رقم )

 النسبة المئكية العدد األقدمية
 %33.3 22 سنكات 10إلى  0مف 
 36.4% 24 سنة 20إلى  11مف

 30.3% 20 سنة 20أكثر مف 
 100% 66 المجمكع

( أف أفراد عينة الدراسة االستطالعية الذيف لدييـ 03رقـ ) ػػػػ يتضح مف خالؿ الجدكؿ

. %36.4أستاذا بنسبة  24سنة يمثمكف الغالبية، حيث بمغ عددىـ  20إلى  11ألقدمية مف ا

 33.3[ سنكات تقدر بنسبة 10ػػػػػ  0في حيف أف أفراد العينة الذيف لدييـ األقدمية مف ]

. كبالتالي فإف عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير %30.3سنة بنسبة 20كأكثر مف %

 { سنة.20ػػػػػ 11األقدمية لصالح الفئة مف }

 . األااة المستعممة في الاراسة اإلستطالعية:4

أؼ باحث يعتمد عمى أدكات تتناسب مع مكضكع الدراسة كالبحث، كفي بحثنا ىذا استخدمنا 

سابقا لمعرفة كجية نظر أك اتجاىات أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ األداة التي أشرنا إلييا 

 دكر المرشد النفسي في الحد مف التأخر الدراسي.

تعتبر االستمارة أداة مالئمة لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات كالحقائق المرتبطة  اإلستمارة:

يار الفرضيات في البحكث بكاقع معيف، كلالستمارة أىمية كبيرة في جمع البيانات الالزمة الخت

التربكية كاالجتماعية كالنفسية، كىي تستخدـ في دراسة الكثير مف الميف كاالتجاىات كأنكاع 
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النشاطات المختمفة في جمع المعمكمات، إذف ىي أداة لجمع المعمكمات المتعمقة بمكضكع 

 بحث محدد عف طريقيا يجرػ تعبئتيا مف قبل المستجيب.

 (.86:2003،مقدـ)

القا مف ىذا التعريف قامت الطالبتاف الباحثتاف ببناء إستمارة لقياس اتجاىات أك كجية كانط

نظر أساتذة نحك دكر المرشد النفسي في الحد مف التأخر الدراسي، حيث اتبعا سمسمة مف 

 الخطكات لتصميـ أداة بحثيما كاآلتي:

( كدراسة 2006.اإلطالع عمى اإلطار النظرؼ مثل دراسة ) أحمد إسماعيل البريني،1

( كمراجعة مختمف المقاييس ذات الصمة بمكضكع الدراسة، إضافة 2006)براىمية صكنية،

إلى ذكؼ الخبرة بمكضكع التكجيو بمكضكع التكجيو كاإلرشاد كبعض مف مستشارؼ التكجيو 

 المدرسي كالميني.

 . التعريف بأداة القياس كتحديد اليدؼ مف بنائيا.2

 عريف كل بعد إجرائيا.. تحديد أبعاد األداة كت3

 . تحميل كل بعد إلى مجمكعة مف المؤشرات.4

. تحكيل المؤشرات إلى فقرات اعتمادا عمى أدبيات البحث كالدراسات السابقة التي تضمنت 5

 ىذه الدراسة.

أبعاد  4عبارة مكزعة عمى  40سبق تكصمنا إلى تصميـ أداة أكلية تضمنت  ك بناءا عمى ما

  (:04ي الجدكؿ رقـ )أساسية كما ىك مبيف ف
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 (يوضح توزيع الفقرات االستبيان حسب أبعااه:10جاول رقم)

 الفقرات عنكاف األبعاد األبعاد
 .10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 خصائػػص الػػمرشػػػد الشخصية البعد األكؿ

-18-17-16-15-14-13-12-11 االلػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػزاـ الػػػػػمػػػػػػيػػنػػػػػػػػي البعد الثاني
19-20. 

-28-27-26-25-24-23-22-21 االجتماعيةالػػػػمػػيػػارات  البعد الثالث
29-30. 

-38-37-36-35-34-33-32-31 اػمػػمػيػػػػػػارات اإلرشػػػػػػػػػػاديػػػػة البعد الرابع
39-40. 

في  في طريقة تصحيح االستمارة التي تقيس دكر المرشد النفسي االعتمادتـ تقاير الارجات: 

الحد مف التأخر الدراسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط، كذلؾ مف خالؿ إعطاء 

في حالة الفقرات  1إلى  4الدرجات لكل البدائل، حيث تتركاح الدرجات عمى كل فقرة مف 

 اإليجابية كعكس ذلؾ بالنسبة لمفقرات السمبية، كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:

 زيع الارجات عمى فقرات االستبيان:( يوضح تو 10الجاول رقم)

 أبدا نادرا أحيانا دائما 
 1 2 3 4 الفقرات المكجبة
 4 3 2 1 الفقرات السالبة

 . الخصائص السيكومترية ألااة الاراسة:0

 .صاق األااة:0

 لقياس صدؽ األداة اعتمدت الطالبتيف الباحثتيف عمى صدؽ المحكميف.
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أساتذة أخصائييف في عمـ النفس  5لبحث عمى تـ عرض نسخ مف أداة اصاق المحكمين:

كىـ: األستاذ غبريني مصطفى، األستاذ عبادية عبد القادر، األستاذة تكاتي حياة، األستاذة 

 )أنظر .بمخير حفيظة، كاألستاذ منصكر مرقكمة، مف جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ

 (.10 إلى الممحق رقم

مف طرؼ األساتذة المحكميف كتفريغيا، كانت استجابتيـ جمع استمارات التحكيـ  كبعدػػػػػ 

 كالتالي:

 تحذف الفقرات التالية: ػػػػأ

 مف البعد الثالث ككاف نصيا: 25الفقرة رقـ ػػػػ 

 يمجأ المدرسكف لممرشد عند حدكث تغيير في سمكؾ التمميذ.

ة لقياس الخاصية باعتبارىا غير مناسب (عمى حذفيا5ػػػػػ1أغمبية المحكميف ) التفاؽػػػػ ذلؾ 

 المراد قياسيا كتتسـ بنكع مف الغمكض.

 مف البعد الثالث ككاف نص الفقرة كالتالي: 28ػػػػػ الفقرة رقـ 

 لممرشد عالقة سيئة مع الطمبة.

مف  02 (عمى حذفيا باعتبارىا مكررة مع الفقرة رقـ5ػػػػ4أغمبية المحكميف ) التفاؽػػػػػ ذلؾ 

 البعد الثالث مف حيث المضمكف.

اقترح األساتذة المحكمكف ادخاؿ بعض التعديالت عمى  ــــ تعايل بعض الفقرات التالية: ب

 بعض الفقرات، كالجدكؿ التالي يكضح الفقرات قبل كبعد التعديل:
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 عرضيا عمى المحكمين: ا(يوضح التعايالت التي ااخمت عمى الفقرات بع16الجاول رقم)

 يلبعد التعد قبل التعديل رقـ الفقرة البعد

شا 
مر
ص ال

صائ
خ

صية
شخ

ال
 

07 
ػػػ يمتمؾ المرشد قدرة عمى حل المشكالت 

 الخاصة بالمدرسية كالتأخر الدراسي. الدراسية
ػػػ يقدـ اقتراحات لحل بعض المشكالت الدراسية 

 الخاصة بالتالميذ.

08 
قناع  ػػػ لدػ المرشد قدرة عمى إثبات رأيو كا 

 التالميذ.
 التالميذ كاألخذ برأيو.ػػػ لممرشد القدرة عمى اقناع 

 ػػػ لدػ المرشد الدافعية لمقياـ بالعممية اإلرشادية. ػػػ يمتمؾ المرشد دافعية لمقياـ بالعممية اإلرشادية. 10

ني
ـــيـ
ــــــــ
مــــ
م ال

ــتزا
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
اإلل

 

 ل.ػػػ يمتـز المرشد بتنظيـ كقت العم ػػػ يمتـز المرشد بمكاعيد العمل. 11

13 
ػػػ يقـك المرشد بتكييف المياـ اإلرشادية مع 

 أىداؼ العممية التعميمية.
ػػػ القدرة عمى تكيف العممية اإلرشادية مع 

 األىداؼ التعميمية.

 ػػػ يمتـز المرشد بتعميمات المدرسة. 14
ػػػ يمتـز المرشد بالقكانيف الداخمية لممؤسسة 

 التربكية.
 ػػػ يقـك المرشد بمقابالت إرشادية فردية كجماعية. الت إرشادية جماعية.ػػػ يقـك المرشد بمقاب 18

19 
ػػػ يستدعي الحاالت التي تحتاج إلى إرشاد 

 كتكجيو كيقـك بتشخيصيا.
ػػػػ يقـك المرشد بحل مشكالت التي تحتاج إلى 

 معالجة.

 ػػػ يحضر المرشد كافة اجتماعات. 20
ـ كمجمس ػػػ يحضر المرشد كافة مجالس األقسا

 التكجيو.

عية
تما
الج

ت ا
يارا

الم
 

24 
ػػػ دكر المرشد ايجابي في تعريف الطمبة بأىمية 

 العممية اإلرشادية.
ػػػ يقـك المرشد بتعريف الطمبة بأىمية العممية 

 اإلرشادية.

25 
ػػػ يعرؼ كل أفراد المؤسسة دكر المرشد كيفيمكف 

 حدكده المينية.
شد كيفيـ حدكده ػػػ يعرؼ مدير المؤسسة دكر المر 

 المينية.

26 
ػػػ دكر المرشد ثانكؼ في المؤسسة يمكف 

 ميـ في المؤسسة التربكية. ػػػػ دكر المرشد اإلستغناء عنو.

27 
ػػ يقـك بمالحظة التغيرات الطارئة عمى الطارئة 

 عمى التالميذ.
 ػػػ يقـك المرشد بمراقبة سمكؾ التالميذ.

 
 
28 

تالميذ كملء السجالت ػػػ ييتـ المرشد بنتائج ال
 دكف البحث عف األسباب.

 ػػ يكاجو مشكالت عالقية مع التالميذ.

ت 
يارا

الم
اية

رشا
اإل

 

 ػػ يطبق المرشد استخداـ االختبارات النفسية. ػػػ يجيد المرشد استخداـ االختبارات النفسية. 32

الحاالت التي  ػػػ يستطيع تكجيو المقابالت مع ػػػ يحدد أىداؼ العممية اإلرشادية. 38
 يستقبميا.
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الفقرات التي تـ تعديميا، كذلؾ بعد اتفاؽ معظـ المحكميف عمى ( 06رقـ )يكضح الجدكؿ ػػػػ 

محكميف عمى تعديميا، كذلؾ  3( مف البعد األكؿ اتفق 07تعديميا، بحيث نجد الفقرة رقـ )

 4تفق فقد ا مف نفس البعد، (10 -08لككنيا غير سميمة في الصياغة، أما الفقرة رقـ )

 تساميا بنكع مف الغمكض.محكميف عمى تعديميا كذلؾ ال

محكميف عمى  5مف البعد الثاني، فقد اتفق  (20-19-18-14-13-11) أما الفقرة رقـ -

 تساـ ىذه الفقرات بنكع مف الغمكض كضعف في الصياغة المغكية.تعديميا كذلؾ ال

محكميف عمى  4ني، فقد اتفق ( مف البعد الثا28-27-26-25-24أما الفقرة رقـ ) -

 تعديميا كذلؾ لككنيا غير سميمة في الصياغة.

محكميف عمى تعديميا كذلؾ  5 ( مف البعد الرابع، فقد اتفق38-32) أخيرا الفقرة رقـ -

 تساميا بالغمكض كعدـ دقتيا مف ناحية الصياغة.ال

عمى  فالباحثتاأجل التأكد مف صدؽ األداة اعتمدت  فمصاق التناسق الااخمي: 

بيف درجة كل فقرة كالبعد التي دكر المرشد النفسي لمقياس "بيرسون" االرتباط حساب معامل 

بيف كل بعد كالدرجة الكمية ، حيث "بيرسون" تنتمي إليو، كمف ثـ حساب معامل االرتباط 

ك   20النسخة رقـ spss  االجتماعيةالبرنامج اإلحصائي في العمـك  تافاستخدمت الباحث

 كضحو في الجداكؿ التالية :ىذا ما ن
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( يوضح معامالت االرتباط بين البعا األول)خصائص المرشا الشخصية( 17جاول رقم )

 وفقراتو:

 مستكػ الداللة معامال ت االرتباط البعد األكؿ
 داؿ 0301 0338** 01
 داؿ 0301 0343** 02
 غير داؿ إحصائيا 0,22 03
 داؿ 0,01 0344** 04
 ؿدا 0,01 0346** 05
 داؿ 0,01 0337** 06
 داؿ 0,01 0344** 07
 داؿ 0,05 0325* 08
 داؿ 0,01 0334** 09
 داؿ 0,01 0347** 10

ػػػ يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابق أف فقرات البعد األكؿ )خصائص المرشد الشخصية( تتمتع 

تتراكح  (، بحيث0305ك  0301بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكػ الداللة )

(. كىذا دليل عمى كجكد اتساؽ داخمي بيف فقرات 0347ك 0325معامالت االرتباط ما بيف )

( فيي غير دالة احصائيا، لذا قامت الباحثاف  بحذفيا 03البعد األكؿ، ما عدا الفقرة رقـ )

 مف البعد األكؿ.
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 ني( و فقراتو:( يوضح معامالت اإلرتباط بين البعا الثاني )اإللتزام المي18جاول رقم )

 مستكػ الداللة معامالت اإلرتباط البعد الثاني
 داؿ 0305 0327* 01
 داؿ 0301 0345** 02
 داؿ 0305 0330** 03
 داؿ 0301 0348** 04
 داؿ 0305 0329* 05
 غير داؿ إحصائيا 0305 06
 داؿ 0305 0329* 07
 داؿ 0305 0329* 08
 داؿ 0305 0329* 09
 ؿدا 0301 0344** 10

ػػػػ تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابق أف فقرات  البعد الثاني )اإللتزاـ الميني( تتمتع بمعامالت 

( حيث تراكحت معامالت 0305ػػػػ  0301ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكػ الداللة )

(.فيي 6( كىذا ما يدؿ عمى تمتع البعد بصدؽ ما عدا الفقرة )0348ك 0327االرتباط بيف )

 الة احصائيا، ليذا يجب حذفيا مف البعد الثاني.غير د

 

 

 



 اإلجراءات المنهجية للذراسة الميذانية         الفصل الرابع                                        
 

75 
 

( يوضح معامالت اإلرتباط بين البعا الثالث )الميارات اإلجتماعية( و 19جاول رقم )

 فقراتو:

 مستكػ الداللة معامالت اإلرتباط البعد الثالث
 داؿ 0301 0338** 01
 غير داؿ إحصائيا 0312 02
 داؿ 0301 0342** 03
 داؿ 0305 0327* 04
 داؿ 0301 0353** 05
 داؿ 0301 0349** 06
 داؿ 0301 0343** 07
 غير داؿ إحصائيا 0314 08

( تتمتع االجتماعيةػػػػ تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابق أف فقرات البعد الثالث)الميارات 

( حيث تراكحت معامالت 0305ػػػػ  0301بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكػ)

(. ك ىذا دليل عمى كجكد معامل صدؽ3 ما عدا الفقرات التالية 0353ك 0327تباط بيف )االر 

 ( فيي غير دالة إحصائيا ليذا يجب حذفيا مف البعد الثالث.8ػػػ 2)
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 ( يوضح معامالت اإلرتباط بين البعا الرابع )الميارات اإلرشااية( وفقراتو:01جاول رقم )

رات البعد الرابع )الميارات اإلرشادية( تتمتع ػػػػ يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابق أف فق

(.حيث تراكحت 0305ػػػػ  0301بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكػ الداللة)

ىذا يدؿ عمى كجكد اتساؽ داخمي، ما عدا الفقرة  (. ك0347ػػػ  0327معامالت اإلرتباط بيف)

 عد الرابع.( فيي غير دالة إحصائيا، ليذا يجب حذفيما مف الب09)

 ( يوضح معامالت اإلرتباط بين األبعاا والارجة الكمية لممقياس:  00جاول رقم )

 مستكػ الداللة االتساؽ الداخمي بيف األبعاد كالدرجة الكمية أبعاد المقياس
 دالة إحصائيا 0301 0377 الشخصية خصائص المرشد

 دالة إحصائيا 0301 0375 اإللتزاـ الميني
 دالة إحصائيا 0301 0366 ماعيةالميارات اإلجت

 دالة إحصائيا 0301 0365 الميارات اإلرشادية

 مستكػ الداللة معامالت االرتباط البعد الرابع
 داؿ 0301 0342** 01
 داؿ 0301 0345** 02
 داؿ 0301 0347** 03
 داؿ 0305 0327* 04
 داؿ 0301 0345** 05
 داؿ 0301 0335** 06
 داؿ 0305 0329* 07
 داؿ 0301 0334** 08
 غير داؿ إحصائيا 0312 09
 داؿ 0301 0338** 10
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د األربعة ( تبيف أف معامالت االرتباط بيف درجات األبعا11ػػػػ مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

( حيث بمغ معامل االرتباط كل 0301المقياس ككل دالة عند مستكػ الداللة اإلحصائية )ك 

( إذف ىناؾ 0365( ك)0366( ك)0375( ك)0377عمى التكالي)منيا مع درجة الكمية ككل 

 اتساؽ داخمي قكؼ كعالي بيف مختمف درجات األبعاد ك الدرجة الكمية لممقياس.

 :ـــــ ثبات األااة 0

 تطبيق المقياس اعتمدت الباحثتيف في حساب الثبات عمى طريقتيف: بعد

أستاذ  66عينة استطالعية قكاميا  تـ تطبيق المقياس عمى .الثبات بطريقة ألفا كرومباخ:0

مف التعميـ المتكسط، كمف ثـ تـ حساب ألفا كركمباخ لقياس الثبات لبياف مدػ االتساؽ 

 يمي: لجميع الفقرات )اتساؽ ما بيف الفقرات(. ككاف معامل الثبات كما

 ألفا كرومباخ: ثبات ( يوضح نتائج حساب معامل00الجاول رقم )

 ركمباخمعامل ألفا ك عدد البنكد
38 0363 

كىي قيمة  0363ػػػ يالحع مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف قيمة معامل ألفا كركمباخ، بمغت 

 مقبكلة بالنسبة لدراستنا تعبر عف مدػ ثبات اإلختبار بيذه الطريقة.

 .الثبات بطريقة التجزئة النصفية:0
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أستاذ، كذلؾ  66ميا قكا لتأكد مف ثبات المقياس تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة االستطالعية

التجزئة النصفية حيث قسـ المقياس إلى  كاعتمادا عمى بحساب معامل االرتباط بيرسكف 

( ك النصف الثاني 19إلى  1نصفيف كاعتبر النصف األكؿ خاص باألرقاـ الفردية ) مف 

( ثـ بعد ذلؾ قامت الباحثتيف بحساب معامل االرتباط 38إلى  20يضـ األرقاـ الزكجية )مف 

( كبعد استخداـ معادلة 0351رسكف  لنصفي المقياس الكمي فقد بمغ )بي

(، كىذا يدؿ عمى أف المقياس لديو 0368(المعدلة أصبح معامل الثبات)Guttmanجيتماف)

 درجة ثبات مناسبة، كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

 :( يوضح نتائج حساب ثبات المقياس ككل عن طريق التجزئة النصفية00جاول رقم )

معامل ارتباط بيف  المقياس ككل
 نصفي المقياس

تصحيح معامل الثبات بطريقة 
 ( المعدلةGuttmanجيتماف )

استمارة دكر المرشد النفسي في الحد مف 
التأخر الدراسي مف كجية نظر أساتذة 

 التعميـ المتكسط

0.516 0.681 

الثبات ىذا يسمح لنا  سبق نتكصل إلى حصكؿ األداة عمى درجة كافية مف الصدؽ ك مماػػػػ 

 بتطبيقيا في الدراسة األساسية.
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 األساسية: ثانياـــ الاراسة

بعد التحقق مف مصداقية األدكات كثباتيا كذلؾ مف خالؿ الدراسة االستطالعية تـ التطرؽ 
 ث.المصاغة في البحإلى الدراسة األساسية مف أجل التحقق مف الفرضيات 

ف مناىج البحث العممي باختالؼ مكضكع الدراسة، ك تختم. منيج الاراسة األساسية: 0

لكل منيج يتبعو الباحث جممة مف الخصائص، كنظرا لطبيعة مكضكع الدراسة الحالية، الذؼ 

ىك عبارة عف استكشاؼ اتجاه أك كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد 

دت الطالبتاف الباحثتاف عمى النفسي في الحد مف التأخر الدراسي. كمف ىذا المنطمق اعتم

المنيج الكصفي لمالئمتو ألىداؼ الدراسة "فالمنيج الكصفي ىك منيج يعتمد عميو الباحثكف 

في الحصكؿ عمى معمكمات كافية دقيقة، تصكر الكاقع االجتماعي، كالذؼ يؤثر في األنشطة 

 (. 99:2008 )قنديمجي،. الثقافية كالعممية كتسيـ في تحميل ظكاىره

اإلشارة إلى أف المنيج الكصفي ييدؼ كخطكة أكلى إلى جمع بيانات كافية كدقيقة  كتجدر

عف ظاىرة كتحميل ما تـ جمعو مف بيانات بطريقة مكضكعية كخطكة ثانية، كتؤدؼ إلى 

 (.46:1999) عبيدات ،. التعرؼ عمى العكامل المؤثرة عمى الظاىرة كخطكة ثالثة

المرشد النفسي في الحد مف التأخر الدراسي مف كفي ىذه الدراسة التي تدكر حكؿ "دكر 

بغية كصف الظاىرة ككشف الكصفي المنيج بكجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط" لقد استعنا 

 كمنو الخركج بالنتائج العممية التي قد يستفاد منيا مستقبال. جكانبيا
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 الاراسة األساسية: ماة. مكان و 0

 الاراسة األساسية:أ ــ مكان 

الدراسة األساسية بأربع متكسطات كىي: متكسطة مكاكؼ عمي، متكسطة حمكدؼ  اءتـ إجر 

عبد القادر، متكسطة تكمي لخضر، متكسطة بغدادؼ عبد القادر، بمقاطعة سيدؼ لخضر 

 كالية مستغانـ.

 ب ـــ ماة الاراسة األساسية:

 .04/05/2017إلى غاية  20/04/2017امتدت مدة الدراسة األساسية ابتداء مف تاريخ 

 ( يبين الماارس التي أخذت منيا عينة الاراسة:00جاول رقم)

 مكاف اإلقامة اسـ المتكسطة المدارس
 .-مستغانـ-سيدؼ لخضر متكسطة مكاكؼ عمي. 01
 .-مستغانـ-سيدؼ لخضر متكسطة حمكدؼ عبد القادر. 02
 .-مستغانـ–سيدؼ لخضر  متكسطة تكمي لخضر. 03
 .-مستغانـ-سيدؼ لخضر ر.متكسطة بغدادؼ عبد القاد 04

مجتمع البحث ىك عبارة عف مجمكعة مف الكحدات ـــ مجتمع الاراسة األساسية: 3 

حيث  .(82:2000)عمياف ،)مثال أفراد أك أشياء( تشترؾ فيما بينيا في صفة متغيرة أك أكثر 

 أستاذ بمقاطعة سيدؼ لخضر كالية مستغانـ. 279يتمثل مجتمع الدراسة األساسية في 
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 مواصفاتيا: ــ عينة الاراسة و 0

أما العينة ىي جزء مف المجتمع فكمما استند الباحث في اختياره لعينة بحثو عمى األسس  ػػػ

العممية السميمة، كمما تكصل إلى نتائج مكضكعية كاقعية لمشكمة البحث، كتشخص أبعادىا 

 .(33:1987،السيد)تشخيصا دقيقا، بحيث يمكف تقديـ الحمكؿ المفيدة

يث تتمثل عينة الدراسة األساسية في مجمكعة مف أساتذة التعميـ المتكسط قدر عددىـ ح

 مقاطعة سيدؼ لخضر كالية مستغانـ.( أستاذ ب100)

 الجنس: متغير حسبأفراا عينة الاراسة األساسية ( يوضح توزيع 00الجاول رقم )

 النسبة المئكية التكرار الجنس
 50% 50 ذكر
 50% 50 أنثى

 100% 100 المجمكع

 100(أف تكزيع عينة الدراسة األساسية المتككنة مف 15ػػػػ نالحع مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

. ك يتبيف مف خالليا أف تكزيع %50إناث بنسبة  50ك %50ذككر بنسبة  50أستاذ منيـ 

 أفراد عينة الدراسة األساسية متساكييف حسب متغير الجنس.
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 التخصص:عينة الاراسة األساسية حسب متغير  أفراا( يوضح توزيع 06الجاول رقم )

 النسبة المئكية التكرار التخصص
 52% 52 أدبي
 48% 48 عممي
 100% 100 المجمكع

( أف تكزيع أفراد عينة الدراسة األساسية المتككنة مف 16ػػػػ نالحع مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

 %48نسبة لألدبييف كبال %52أستاذا التي تعزػ إلى متغير التخصص تقدر بنسبة  100

 بالنسبة لمعممييف. كبالتالي فإف تكزيع أفراد عينة الدراسة األساسية لصالح األدبييف.

 األقامية: متغير حسبتوزيع أفراا عينة الاراسة األساسية ( يوضح 07الجاول رقم )

 النسبة المئكية التكرار األقدمية
 39% 39 سنكات 10ػػػػػ    0

 25% 25 سنة 20ػػػػ  11
 36% 36 سنة 20أكثر مف 

 100% 100 المجمكع

( أف تكزيع أفراد عينة الدراسة األساسية الذيف لدييـ 17ػػػ نالحع مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

{ سنكات يمثمكف الغالبية عمى أفراد العينة الذيف لدييـ األقدمية مف 10ػػػػ 0األقدمية مف }

. ك بالتالي فإف %36التي تقدر ب 20 كأكثر مف %25{ سنة التي تقدر بنسبة 20ػػػػ 11}

{ سنكات بنسبة 10ػػػػ 0عينة الدراسة األساسية حسب متغير األقدمية لصالح الفئة مف}

39%. 
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 ـــ أااة الاراسة: 0

قامت الباحثتاف بإعداد استمارة لقياس دكر المرشد النفسي في الحد مف التأخر الدراسي مف 

طعة سيدؼ لخضر، كالتأكد مف مدػ صدقيا ك ثباتيا كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط بمقا

فقرة مكزعة عمى أربعة 33ثـ تعديميا ككضعيا في صكرتيا النيائية التي اشتممت عمى 

 ىا كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:أبعاد

 ( يوضح توزيع فقرات االستبيان حسب أبعااه:08جاول رقم )

 أرقاـ الفقرات األبعاد
 . 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 2-1 البعد األكؿ
 .20- 19 – 18- 17- 15 -14- 13- 12 -11 البعد الثاني
 . 27 – 26- 25- 24- 23 -21 البعد الثالث
 .38 – 36- 35-34 33- 32- 31- 30 -29 البعد الرابع

 ـــ األساليب اإلحصائية المستخامة لمعالجة بيانات الاراسة: 0

ف الباحثتاف عمى البرنامج اإلحصائي لمعمكـ مف أجل معالجة البيانات اعتمدت الطالبتا

 ، أما عف األساليب اإلحصائية المعتمدة كانت كاآلتي:20النسخة رقـ  spssاالجتماعية

 أػػػػ األسمكب اإلحصائي المتمثل في التكرارات كالنسب المئكية لعرض خصائص العينة.
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 ػػػ حساب إختبار ت بداللة الفركؽ المكجكدة بيف المتغيرات.أ 

 التبايف أحادؼ االتجاه. تحميل (anova)ػػػ إختبار ب 

 خــالصــة:

تطرقنا في ىذا الفصل لمدراسة الميدانية المتمثمة في اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية 

كاألساسية، فقد اشتمل عمى نتائج الدراسة االستطالعية، كاليدؼ منيا ىك التعرؼ عمى الخصائص 

 لدراسة، كمدػ صالحية استخداميا في الدراسة األساسية، كما اشتمل عمى السيككمترية ألدكات ا

 كما اشتمل عمى التعريف بمنيج الدراسة كنكعو، ثـ  ،التعريف بمنيج الدراسة كنكعو، ثـ التطرؽ 

 التطرؽ إلى مكاصفات مجتمع الدراسة مف المصدر، كالحجـ، كالخصائص ككيفية اختياره ليتـ

 كات الدراسة التي استعممت في عممية جمع المعمكمات كما تتمتع بو مف التطرؽ بعد ذلؾ إلى أد 

 خصائص، ككذلؾ تكضيح اإلجراءات التطبيقية لمدراسة األساسية، باإلضافة إلى ذلؾ أشارت

الباحثتاف إلى األساليب اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في ىذه الدراسة، كالتي يتـ  

ناقشتيا. كىذا ما سنتطرؽ إليو في الفصل المكالي ليذه الدراسة.ضكءىا تفسير النتائج ك م عمى



 

 
 

 

 

 الفصل الخامس 

 عرض نتائج فرضيات الاراسة
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 ا:ـييـمـت

يتضمف ىذا الفصل عرض فرضيات الدراسة الميدانية بعد تطبيق المقياس عمى عينة 

( anovaالدراسة. حيث اعتمدنا عمى حساب إختبار "ت" كتحميل التبايف أحادؼ االتجاه )

 لحساب الفركؽ كمعرفة مدػ تحقق أك رفض كل فرضية مف فرضيات الدراسة.

 فرضيات الاراسة:نتائج عرض   ـــ

 الفرضية العامة:نتائج ـــ عرض  0

في الحد مف ظاىرة التأخر  يؤثر دكر المرشد النفسي المدرسي تأثيرا إيجابيانص الفرضية:"

 ط".الدراسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكس

اور المرشا النفسي  التكرارات و النسب المئوية لارجة تأثير( يوضح 09ـــ جاول رقم )

 في الحا من ظاىرة التأخر الاراسي: المارسي

 ارجة التأثير النسبة المئوية العاا مجال الارجات
 درجة منخفضة %8 8 [82ػػػػػػػػ   33]
 درجة مرتفعة %92 92 [132ػػػػػػػػ   83]

  %100 100 المجمكع
( أف أغمب 19بناءا عمى النتائج المتحصل عمييا يتبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ ) ػػػػ

اتجاىات ك أراء أفراد العينة)األساتذة( حكؿ تأثير دكر المرشد النفسي المدرسي في الحد 

[ قدرت بدرجة مرتفعة، حيث 132ػػػػػ  83تنتمي إلى المجاؿ ] مف ظاىرة التأخر الدراسي
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. في حيف قدرت درجة اتجاىات األفراد الذيف ينتمكف إلى %92ـ ببمغت نسبتي

 . %8بمغت نسبتيا [ بدرجة منخفضة82ػػػػ33المجاؿ]

 الفرضية الجزئية األولى:نتائج ــــ عرض  0

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط  نص الفرضية:"

 إلى متغير الجنس لصالح اإلناث.المدرسي تعزػ  حكؿ دكر المرشد النفسي

( يوضح متوسط وانحراف ارجات اختالف وجية نظر أساتذة حول 01ـــ الجاول رقم )

 حسب الجنس: المارسي اور المرشا النفسي

 اإلنحراف المعياري  متوسط الارجات التكرار المتغيرات
 12340 97374 50 الذككر
 11330 100340 50 اإلناث

( درجات المتكسط الحسابي ك اإلنحراؼ المعيارؼ لمجنسيف 20) ػػػ يكضح الجدكؿ رقـ

 ( كانحراؼ معيارؼ مقدر97374حيث أف متغير الذككر يحمل متكسط حسابي يقدر ب)

 ( كانحرافو المعيارؼ مقدر100340(، أما متغير اإلناث فمتكسطو الحسابي )12340ب)

 (.11،30ب)
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متوسطي ارجات اختالف وجية نظر  ( يوضح االلة الفروق بين00ــــ الجاول رقم )

  أساتذة حول اور المرشا النفسي المارسي حسب متغير الجنس:

 نػتػائج اخػتػبػار "ت"

فرؽ االنحراؼ 
 المعيارؼ 

فرؽ المتكسط 
 الحسابي

 القيمة
F 

 القيمة
t 

 درجة الحرية
ddl 

 القيمة االحتمالية
sig 

 مستكػ 
الداللة 
0305 

 غير داؿ 0326 98 -1,12 0312 -2366000 2337363
أكبر مف مستكػ الداللة sig=0.26( يتبيف أف القيمة االحتمالية 21مف خالؿ الجدكؿ رقـ)ػػػػ 

(. ك عميو نرفض الفرض البديل لمبحث كنقبل الفرض الصفرؼ القائل" ال 0305اإلحصائية )

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد

النفسي حسب متغير الجنس لصالح اإلناث، عمما أف الفرؽ بيف متكسطي العينتيف 

(.أنظر 100،40( كمتكسط اإلناث )97374( حيث أف متكسط الذككر)-2366000)

 (.19الممحق رقم)

 الفرضية الجزئية الثانية:نتائج ـــ عرض  0

لتعميـ المتكسط حكؿ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة ا تكجد فركؽ نص الفرضية:" 

 دكر المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير التخصص لصالح األدبييف ".
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( يوضح متوسط وانحراف ارجات اختالف وجية نظر أساتذة حول اور 00ــــ الجاول رقم )

 المرشا النفسي المارسي حسب متغير التخصص:

 اإلنحراؼ المعيارؼ  متكسط الدرجات التكرار المتغيرات
 12300 99392 52 بيأد

 11380 98314 48 عممي
( درجات المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ لمتخصصيف 22ػػػػ يكضح الجدكؿ رقـ )

( كانحراؼ معيارؼ يقدر 99392حيث أف متغير األدبي يحمل متكسط حسابي يقدر ب)

 (.11380( كانحراؼ معيارؼ يقدر ب )98314(. أما متغير العممي فمتكسطو)12300ب)

( يوضح االلة الفروق بين متوسطي ارجات اختالف وجية نظر 00ـــــ الجاول رقم )

 أساتذة حول اور المرشا النفسي حسب متغير التخصص:

 نتائج اختبار "ت"
فرؽ 

اإلنحراؼ 
 المعيارؼ 

فرؽ 
المتكسط 
 الحسابي

 القيمة
F 

 القيمة
t 
 

 درجة الحرية 
ddl 

القيمة 
 االحتمالية

sig 

مستكػ 
الداللة 
0305 

 غير داؿ 0345 98 0374 0300 1377724 2338396
أكبر مف مستكػ  sig=0.45( يتبيف أف القيمة االحتمالية 23مف خالؿ الجدكؿ رقـ )ػػػ 

(. كعميو نرفض الفرض البديل لمبحث كنقبل الفرض الصفرؼ 0305الداللة اإلحصائية)

ذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر القائل" ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أسات

المرشد النفسي المدرسي حسب متغير التخصص لصالح األدبييف، عمما أف الفرؽ بيف 
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( كمتكسط العممييف 99392( حيث أف متكسط األدبييف) 1377724متكسطي التخصصيف)

 (.01أنظر إلى الممحق رقم) (. 98314)

 الفرضية الجزئية الثالثة:نتائج ــــ عرض  0

فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ  تكجدية:" نص الفرض

 [.10ػػػػ 0دكر المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير األقدمية لصالح الفئة ]

( يوضح االلة الفروق بين متوسطات ارجات اختالف وجية نظر أساتذة 00ــــ جاول رقم )

 [:01ــــ  1األقامية لصالح الفئة]حول اور المرشا النفسي حسب متغير 

مصدر 
 التبايف

 درجة
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

 قيمة
 )ؼ(

القيمة 
 sigاالحتمالية

مستكػ 
 0305الداللة

بيف 
 المجمكعات

 
2 

1153483 573742 

03404 
 
 

03669 

 
 غير
 داؿ

داخل 
 المجمكعات

 
97 

138653027 1423938 

المجمكع 
 الكمي

 
99 

139803510  

( يتبيف أف مجمكع المربعات ما بيف المجمكعات قدر ب 24مف خالؿ الجدكؿ رقـ )ػػػػ 

، أما داخل 2( عند درجة الحرية 573742( مع تبايف متكسط المربعات بقيمة )1153483)

( مع تبايف متكسط المربعات 138653027المجمكعات فيناؾ مجمكع المربعات بقيمة )

، بينما اختبار تحميل التبايف )ؼ( يمثل قيمة 97درجة الحرية  ( عند1423938بقيمة )

كىي اكبر مف مستكػ  sig=0.669. كداللة إحصائية بقيمة 2(عند درجة الحرية 03404)
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عميو "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ  (. ك0305الداللة )

ػػػػػ  0متغير األقدمية لصالح الفئة ] المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي حسب

 (.00أنظر إلى الممحق رقم )[.10

 خــالصـــة:

نستنتج بعد عرض نتائج فرضيات الدراسة المتحصل عمييا في ىذا الفصل أف أغمب 

اتجاىات كأراء أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي في الحد مف ظاىرة التأخر 

. ك ىذا يدؿ عمى أف نظرة %92عة، حيث بمغت نسبتيـ بالدراسي قدرت بدرجة مرتف

األساتذة حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي نظرة إيجابية، لما يقدمو مف مياـ كالدكر الكبير 

الذؼ يمعبو إلنجاح العممية اإلرشادية، كبالتالي ضماف سيركرة النظاـ التعميمي كتطكره كذلؾ 

رة التربية. باإلضافة إلى ذلؾ عدـ كجكد فركؽ حسب القكانيف المنصكص عمييا مف قبل كزا

تعزػ إلى دالة إحصائيا في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي 

ىذا يدؿ عمى عدـ تحقق الفرضيات المطركحة مف متغير الجنس كالتخصص كاألقدمية. ك 

 قبل الباحثتيف.



 

 
 

 

 

 

 الفصل السااس

 ةـاراسـات الـرضيـفج ـاقشة نتائـنــم يل وـحمـت 
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 تمييا:
المتحصل عمييا بعد  يتضمف ىذا الفصل تحميل كمناقشة نتائج فرضيات الدراسة الميدانية

عرضيا، بيدؼ تحميل كمناقشة كل فرضيات الدراسة في ضكء اإلطار النظرؼ كالدراسات 

 السابقة، كىذا ما سنعرضو في ىذا الفصل.

 العامة: مناقشة نتائج الفرضية . تحميل و1

دكر المرشد النفسي المدرسي تأثيرا إيجابيا في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي مف  " يؤثر

 كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط ". 

المرشد النفسي  ( التي تكصمنا إلييا يتبيف لنا أف تأثير دكر19ػػػػ مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ)

كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط تأثير  مف المدرسي في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي

كقد  (،%92إيجابي، حيث قدرت نسبة استجابات األساتذة عمى أغمب فقرات المقياس ب)

جاءت ىذه النتائج مؤكدة لكجكد دكر لممرشد النفسي المدرسي في الحد مف ظاىرة التأخر 

لمرشد النفسي المدرسي في الدراسي. ك بالتالي نقبل الفرضية العامة القائمة: " يؤثر دكر ا

 الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط".كىذا ما أكدتو: 

 ):1990، دراسة ) حكيـػػػػ 

معممات مدارس ك  ك معمميك الناضرات،ىدفت الدراسة إلى استطالع آراء مجمكعة مف النظار 

ظة سكىاج في مصر حكؿ أىمية اإلرشاد بمحاف، الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي



تحليل ومناقشة نتائج فرضيات الذراسة                           الفصل السادس                    
 

94 
 

التربكؼ، ك الدكر الذؼ ينبغي أف يقـك بو المرشد، ك بعض القضايا المتعمقة بمكضكع الدراسة 

ناظرات، ك معممي ك معممات مدارس  كك كانت عينة الدراسة مككنة مف مجمكعة مف نظار 

حيث خمصت الدراسة .الحمقة الثانية في مرحمة التعميـ األساسي لمدينة سكىاج في مصر

 لعدة نتائج ك ىي:

 :مف أىميا ة كجكد خدمات التكجيو ك اإلرشادػػػ اتفاؽ أفراد العينة في استجابتيـ عمى أىمي1

 .مساعدة التمميذ عمى تحقيق أىداؼ ىذه المرحمةػػػػ  أ

 ػػػ يالمساىمة في إيجاد حمكؿ حكؿ الكثير مف المشكالت مثل ) الغياب ػػػػ التأخر الدراس ػػػػ ب

 2الرسكب (، إضافة إلى المشكالت التي تقع بيف الطالب ك المعمـ، ك العامميف في المدرسة

 ػػػػ  اتفق أفراد العينة عمى أف اإلرشاد يمكف أف يؤدؼ كظائف عديدة ك مف أىميا

 مساعدة التمميذ عمى فيـ نفسو ك فيـ البيئة التي يعيش فييا. أ ػػػ 

ذاتو عمى حقيقتيا، ك معاكنتو في التكصل إلى حمكؿ مساعدة الطالب عمى تقبل ب ػػػػ 

 لمشكالتو الدراسية، ك االجتماعية ك االقتصادية.

  (.115:19990)حكيـ،.مف يعانكف مف مشكالت خاصة إلى جيات مختصة ػػػػ تكجيو3

بحيث تكصمت  (،1984ػػػػ كما اتفقت نتائج الفرضية العامة مع دراسة" سياـ دركيش")

دمات اإلرشاد التربكؼ تساعد التالميذ عمى التقدـ األكاديمي ك التغمب عمى الباحثة إلى أف خ
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المشكالت التحصيمية كاألكاديمية كالسمككية ككذلؾ التغمب عمى مشكالت التشتت الذىني ك 

 (.116:1984)عطية كناصر،غير ذلؾ. كىك ما يساىـ في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي

أف اتجاىات األساتذة الذيف لدييـ درجة منخفضة، حيث قدرت ػػػػػيذا يختمف كثيرا باعتبار 

قد يرجع ذلؾ إلى عدـ فيميـ لدكر الذؼ يمعبو المرشد النفسي في  (. ك%8(نسبتيـ ب

عنصرا ميما في إنجاح كسير العممية اإلرشادية داخل المؤسسات  المؤسسة التربكية، باعتباره

بالتعميـ المتكسط ككصكال إلى التعميـ  مركرا ك التعميمية ابتداء مف مرحمة التعميـ االبتدائي

 الثانكؼ، كىذا ما أكدتو:

:" كاقع اإلرشاد النفسي ػػػػ كما أكدت دراسة قرساس حسيف ك شحاـ عبد الحميد عنكانيا

كالتربكؼ في مؤسسات التعميـ الثانكؼ مف كجية نظر األساتذة" بحيث ىدفت ىذه الدراسة إلى 

فسي كالتربكؼ في مؤسسات التعميـ الثانكؼ مف خالؿ أراء الكشف عف كاقع اإلرشاد الن

أستاذا كأستاذة، ينتمكف إلى ثانكيات كالية المسيمة  146األساتذة، حيث شممت عينة الدراسة

بحيث تكصمت الدراسة إلى أف األساتذة يتفقكف عمى أف ميمة اإلرشاد النفسي كالتربكؼ ىي 

يني)المرشد النفسي المدرسي( المكمف أساسا مف صميـ عمل مستشار التكجيو المدرسي كالم

بعممية التدريس. ك يتبيف كذلؾ أف مستشار التكجيو المدرسي )المرشد المدرسي( ما ىك في 

الحقيقة إال عكف إدارؼ يقضي كقتو في مأل الكثائق المتعمق بعالمات التالميذ كمعدالتيـ 

تمميذ 1500متمدرسيف بيا خاصة في كجكد بعض المؤسسات التي يتجاكز عدد التالميذ ال

ناىيؾ عف العمل الذؼ يقـك بو ذات المستشار أؼ نفسو عمى مستكػ مؤسسات التعميـ 
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المتكسط المكمف بيا لغياب مستشاريف عمى مستكػ ىذه المؤسسات، كنسبة كبيرة مف  

األساتذة أجابكا بأف مستشار التكجيو لـ يتصل بيـ عمى اإلطالؽ كربما أكثرىـ ال يعرفكنو 

 (.6:2014عمراني،.)مقامط

يحتاج إلى خدمات اإلرشاد التربكؼ، كييتـ بو  ػػػ كتتفق دراسة حامد زىراف:" أف كل طالب

 (.420:1988)زىراف،".كيشارؾ فيو كل العامميف في ميداف التربية كالتعميـ

 اذف أىمية الدكر الذؼ يقـك بو مستشار التكجيو المدرسي كالميني في المؤسسة التربكية يتأثر

بطبيعة العالقات التي ينسجيا مع أعضاء الييئة التدريسية ك اإلدارييف كالتالميذ ك كذالؾ 

 اإلمكانيات كالكسائل المادية المتكفرة لديو ألداء عممو.

 ذلؾ:تعارضت مع ػػػػ كما أف ىناؾ دراسات أخرػ 

النفسي لتكجيو)المرشد مدػ تيميش دكر مستشار ا تؤكد ػػػ دراسات إحدػ كثائق اليكنسكك:

األكساط التعميمية بالرغـ مف أىمية ىذا الدكر بالنسبة لمجيل الناشئ، حيث ي المدرسي( ف

 يعاني التكجيو كاإلرشاد بدرجات متفاكتة مف الصعكبات منيا:

 ػػػ عدـ قبكؿ المعمميف كالسمطات المسؤكلة عف تسيير النظـ التعميمية.

  ػػػػ النقص في القاعدة النظرية ليذه الكظيفة.

 ػػػ عدـ تكافر المكارد المادية لمبرامج الشاممة لمتكجيو.

 ػػػ التبايف في مستكيات تكفير البرامج.
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 (.54:1999.)ماجد ،ػػػ نقص في عممية تكحيد أشكاؿ التكجيو

 (:1993) ىافماف دراسةػػػػ 

 كالطمبة كاآلباء كالمعمميف، المديريف مف كل إدراؾ مدػ معرفة إلى تيدؼ الدراسة ككانت

 الصف مف طالبا( 263ف )م الدراسة عينة تككنت األساسية، بالمدارس التربكؼ  المرشد كرلد

 مدراس مف المدراء، ( مف8ك) المعمميف، كمف( 43)ك اآلباء، مف (111)ك كالثامف، السادس

 المعمميف، إدراؾ إلى لمكصكؿ خاصة أداة الباحث الدقيقة، استخدـ المناطق في متكسطة

 :كمنيا نتائج لعدة الدراسة تكصمت المدارس، في المرشد لدكر الطمبةك  كاآلباء كالمديريف

 بالكظائف قياميـب بسب لممديريف كبدائل المرشد دكر فيمكا قد كالمديريف المعمميف أفػػػ 1

 اإلدارية

 أنو عمى المرشد لدكر الخاطئ فيميـ إلى يرجع ،المرشد لدكر كاآلباء الطالب فيـ قمة أفػػػ 2

 (.Huvvman. Martin,2993: :33ــ334) .فقطإدارؼ دكر 

الطالبتاف الباحثتاف انطالقا مف خالؿ نتائج الدراسات السابقة أف لممرشد النفسي تكصمت  ػػػػػ

المدرسي دكر إيجابي في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي مف كجية نظر األساتذة. كىذا ما 

لو مف أىمية بالغة كالدكر  ( لما1990( ك دراسة حكيـ )1984أكدتو دراسة سياـ دركيش)

الذؼ يمعبو في مساعدة التالميذ عمى تحقيق أىدافيـ كبناء مشركعيـ الشخصي كالمساىمة 

بالتالي نجاح المرشد النفسي المدرسي يتكقف عند نجاح  في إيجاد حمكؿ لمشكالتيـ. ك
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لمستمرة عمى التمميذ باعتباره محكر العممية التعميمية، كذلؾ مف خالؿ المتابعة كالمراقبة ا

طكؿ المشكار الدراسي كىذا يضمف نجاح كالسير الحسف لمعممية اإلرشادية داخل المؤسسات 

التربكية. في حيف أف ىناؾ دراسات أخرػ تتعارض مع نتيجة الفرضية العامة كالتي تكصمت 

كالفيـ في المؤسسات التعميمية حسب دراسة اليكنسكك  تيميش دكر المرشد المدرسي إلى

األساتذة كالتالميذ كحتى اآلباء لدكر المرشد عمى أنو دكر مف طرؼ المديريف ك الخاطئ 

مع نتائج ىذه الدراسات لنظرتيـ  دراستنا تفقت ال بالتاليك  إدارؼ كىذا حسب دراسة ىافماف. 

تكجد حيث  .السمبية اتجاه دكر المرشد النفسي المدرسي في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي

دكر الذؼ يقدمو المرشد النفسي المدرسي في الحد مف ظاىرة التأخر الحكؿ نظرة إيجابية 

 الدراسي.

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى: ـــ تحميل و 0

"تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد 

 النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير الجنس لصالح اإلناث".

ػ مف خالؿ نتائج الجداكؿ التي تكصمنا إلييا يتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ػػػ

في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير 

 الجنس لصالح اإلناث، كىذا ما أكدتو دراسة:
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 (:4984دراسة واٌكنز و آخرون )ــ 

كل مف جنس المرشد، ك جنس المسترشد عمى انطباعات  رلى معرفة أثحيث ىدفت الدراسة إ

 (96ك) مسترشدة (105ف)لقد تككنت عينة الدراسة م، ك المسترشديف أثناء اإلرشاد الميني

المرشد لتقييـ استخدـ الباحث مقياس تقدير ممف يدرسكف في قسـ عمـ النفس، ك  مسترشدا

قائمة البيانات  ػػػالثقة ػػػ الجاذبية  ػػػػت ) الخبرة مف خالؿ متغيرا ،االجتماعي لممرشد رالتأثي

 ية:إلى النتائج التال كتكصمت الدراسة (.الشخصية لممسترشد

 جنس المرشد، كأنماط االستجابة لديو عمىك كد تأثيرات دالة لجنس المسترشد، كجدـ ػػ عػػ

 .انطباعات المسترشديف عف المرشد

ىي االكتشاؼ الذاتي ك بيف أنماط استجابة المرشد  صائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحػػػ 

فيما يتعمق بتأثيرىا عمى انطباعات  ،الطرح المفتكح لألسئمةك  التعاطف،، ك المشاركة الذاتيةك 

 .المسترشديف عف المرشد

 :)1995،دراسة ) داكد، فريحاتػػػػ كتتفق النتيجة مع 

كجنسو  صاؿ لدػ المرشد التربكؼ ىدفت الدراسة إلى استقصاء العالقة بيف ميارات االت ثحي

ك كانت عينة الدراسة .كخبرتو كفاعميتو في تقديـ الخدمات اإلرشادية كما يراىا المسترشدكف 

طالب كطالبة مف طمبة الصفيف التاسع كالعاشر األساسييف، كالصفيف  (200قد تألفت مف )

عماف األكلى  مدرسة مف مدراس مديريتي( 40األكؿ كالتاني الثانكؼ كىـ مكزعكف عمى )
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لقد طكر الباحث مقياس ميارات االتصاؿ ك .لإلناث (20)ك كرمدرسة لمذك( 20كالثانية منيا )

 . لدػ المرشد كمقياس فاعمية المرشد في تقديـ الخدمات اإلرشادية

 :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

كفاعميتو في تقديـ  ،رشدىناؾ ارتباط كثيق ذا داللة إحصائية بيف ميارات االتصاؿ لدػ الم ػػػػ

  .اإلرشاديةالخدمات 

نتائج الدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية في الفاعمية اإلرشادية تعزػ لمتغير  رتظي لـ

 .الجنس

ألف نجاح المرشد في عممو  االتصاؿ،ضركرة زيادة برامج تدريب المرشديف عمى ميارات  ػػػػ

 (.30:2014يسي،.)السك يعتمد إلى درجة كبيرة عمى ميارات االتصاؿ

 :تتعارض مع النتيجة ( 2001 دراسة)النجار،ػػػ أما 

 لدػ كفعاليتيا التكاصل لميارات الجكىرية الفركؽ  عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت حيث

 عينة اشتممت .الثانكية المدارس في المسترشديف الطمبة نظر كجية مف التربكؼ  المرشد

 مف مدرسة 24 مف طالبة (270)ك طالبا (230) منيـ كطالبة طالب (500) عمى الدراسة

 .الغرض ليذا أعدىا استبانة الباحث استخدـ، الثانكية خانيكنس مدارس

  : التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت
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 المرشد لدػ التكاصل ميارات في( 0.05) مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكدػػػػ 

 االنتباه) األكلى الميارة في المرشدات اإلناث ميارةل (أنثى، ذكر) الجنس رلمتغي ػ تعز  التربكؼ 

 .األربعة الميارات باقي كفي (الفعاؿ

  .لمجنس تعزػ  إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد الػػػػ 

 سنكات كعدد كالتخصص العممي كالمؤىل جنس مف كل لتفاعل إحصائية داللة أثر يكجدػػػػ 

 (.117:2001)النجار، .ؼ التربك  المرشد لدػ التكاصل ميارات عمى الخبرة

مف خالؿ نتائج الدراسات السابقة أنو ال تكجد فركؽ ذات  الطالبتاف الباحثتاف تكصمتػػػػ ك 

داللة إحصائية بيف)الذككر كاإلناث( تعزػ إلى متغير الجنس لصالح اإلناث فيما يخص دكر 

عميو  ت كاتفقتالمرشد النفسي المدرسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط. كىذا ما أكد

(. في حيف أف ىناؾ دراسة 1995فريحات) ( كدراسة داكد ك1984دراسة كايكنز كآخركف)

( بأنو تكجد فركؽ ذات داللة 2001)دراسة النجار، أخرػ تعارضت كأثبتت عكس ذلؾ

إحصائية تعزػ لمتغير الجنس لصالح اإلناث. كيرجع ذلؾ إلى طبيعة األنثى)األستاذة( حيث 

عف األستاذ )الذكر( كأكثر اىتماما بالمظير العاـ كلدييا دافعية  اما كانضباطاأنيا أكثر التز 

تتفق دراستنا مع نتائج ىذه الدراسة في نتيجة الفرضية الجزئية  ال كنشاط بصكرة أكبر. ك

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المرشديف كالمرشدات، أؼ لـ يكف  األكلى، كبالتالي ال

 في االختالؼ بيف الذككر كاإلناث.ر لمتغير الجنس أؼ أث
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 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية: ـــ تحميل و0

فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد  تكجد" 

 النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير التخصص لصالح األدبييف".

نا إلييا يتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ػػػػ مف خالؿ نتائج الجداكؿ التي تكصم

في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير 

 التخصص لصالح األدبييف. كىذا ما أكدتو: 

 كالمديريف المرشديف مف كل تكقعات معرفة إلى الدراسة ىدفت :(1992،)األقرع دراسةػػػػ 

 اشتممت ،الجنس أك العممي المؤىل أك الخبرة أك لمتخصص العائد المرشد لدكر ميف،كالمعم

 مديرة. (100ير)مد (22) مرشدة مرشدا ( 20 ) معممة (246)معمما (79) ىعم العينة

 :التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت كلقد

 كعدد لمتخصص، ػ تعز  كالمعمميف المديريف تكقعات في إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد الػػػ 

 .الخبرة سنكات

 .(115:1992)األقرع، العممي لممستكػ  تعزػ  المرشديف بيف فركؽ  تكجد الػػػ 

الطالبتاف الباحثتاف مف خالؿ نتائج الدراسات السابقة أنو ال تكجد فركؽ ذات  تكصمت ػػػػ ك

حكؿ دكر  بيف )األدبييف كالعممييف( تعزػ لمتغير التخصص لصالح األدبييف داللة إحصائية
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المرشد النفسي المدرسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط، كىذا ما أكدتو نتائج دراسة 

 .األقرع

ترجع الطالبتاف الباحثتاف سبب ذلؾ إلى ككف أف أفراد مجمكعتي البحث مف العممييف  ك 

نيف مكحدة القكاك نفس البيئة المدرسية كليـ نفس نظاـ الداخمي لممؤسسة كاألدبييف ينتمكف إلى 

بمعنى أف أسمكب المعاممة كالظركؼ االجتماعية  تطبق عمى كمتا المجمكعتيف)التخصصيف(.

تتفق دراستنا مع نتائج ىذه الدراسة بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في  بالتالي متشابية. ك

كجية نظر األساتذة تعزػ إلى متغير التخصص كىذا ما تكصمت إليو دراستنا في نتيجة 

 الجزئية الثانية. الفرضية

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: ـــ تحميل و 0

فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد  تكجد" 

 [ سنكات.10ػػػػ  0النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير األقدمية لصالح الفئة مف]

منا إلييا يتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ػػػ مف خالؿ نتائج الجداكؿ التي تكص

متغير  حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط

[ سنكات. حيث أف ىناؾ دراسات تعارضت مع النتائج 10ػػػػ  0األقدمية لصالح الفئة مف]

 دراستنا أىميا:
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 (:1992ػػػػ دراسة "العامكدؼ")

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات المشكالت لدػ المرشديف تعزػ دفت ى

 (.87:2011.)فتحي،إلى الخبرة في اإلرشاد

 (:1995ػػػػ كما ترػ دراسة "فريحات")

أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لعدد سنكات خبرات 

 (.88:2011،)فنطازؼ .المرشد

كصمت الطالبتاف الباحثتاف مف خالؿ نتائج الدراسات السابقة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة ػػػػ ت

[ سنكات حكؿ دكر المرشد النفسي 10ػػػػ  0إحصائية تعزػ لمتغير األقدمية لصالح الفئة مف]

المدرسي مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط. ك يرجع ذلؾ إلى أف تقييـ اتجاىات ك أراء 

ة لممرشديف، كعمى اختالؼ سنكات خبراتيـ كانكا متساكييف في أرائيـ. في حيف أف األساتذ

( ك دراسة 1992ىناؾ دراسات تعارضت كأثبتت عكس ذلؾ مف بينيا دراسة العامكدؼ )

(، حيث أشارت نتائج ىذه الدراسات إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 1995فريحات)

 أف لمخبرة فعالية في نجاح المرشد أثناء قيامو بدكره. ك تعزػ لسنكات الخبرة) األقدمية( لككف 

 بالتالي ال تتفق دراستنا مع نتائج ىذه الدراسات.
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 ة:ـالصــخ

نستنتج مف خالؿ نتائج الدراسة التي تكصمنا إلييا، كانطالقا مف تطبيق أداة القياس ك إجراء 

مرشد النفسي المدرسي دكر المعالجات اإلحصائية السابقة كبعد عرض فرضياتيا يتبيف أف لم

 92نسبتيا) إيجابي في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي، حيث قدر بدرجة مرتفعة بمغت

كذلؾ لما يقدمو مف خدمات إرشادية في مساعدة التالميذ عمى حل مشكالتيـ الدراسية %)

كفي بعض األحياف حتى مشاكميـ االجتماعية ألنيا سبب مف األسباب الرئيسية  في ضعف 

أنو ال تكجد كما تكصمت نتائج ىذه الدراسة إال  تدني مستكػ التحصيل الدراسي لمتمميذ،ك 

فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي 

المدرسي تعزػ إلى متغير الجنس. باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

تعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير كجية نظر أساتذة ال

التخصص. ك تكصمت كذلؾ إلى أنيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر 

 أساتذة التعميـ المتكسط حكؿ دكر المرشد النفسي المدرسي تعزػ إلى متغير األقدمية.
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 ةــمــاتــخ

لباحثتاف مف خالؿ الدراسة التي تـ التطرؽ إلييا بناءا عمى ما تكصمت إليو الطالبتاف ا

بجانبييا النظرؼ كالتطبيقي، تبيف أف لممرشد النفسي المدرسي دكر إيجابي في الحد مف 

ظاىرة التأخر الدراسي، كذلؾ يرجع لما يقدمو المرشد المدرسي مف مياـ ك دكر لخدمة 

المقاربة بيف تطكر التكجيو التالميذ بالدرجة األكلى، حيث أصبح اليدؼ التربكؼ في ظل 

كاإلرشاد ييدؼ إلى مساعدة التمميذ عمى بناء مشركعو المستقبمي، كذلؾ مف خالؿ معرفتو 

لذاتو مف ناحية كمعرفتو لمتطمبات محيطو مف ناحية أخرػ، ثـ العمل عمى إيجاد تكافق 

جة ليذا التطكر بينيما باتخاذ القرار المناسب الذؼ يحقق لو التكيف النفسي كاالجتماعي، كنتي

تغير دكر القائميف بالتكجيو كاالرشاد فمـ يعد المعاينة كالتشخيص كاختيار األنسب لمتالميذ ك 

إنما أصبح نكعا مف المساعدة كالمرافقة كالمتابعة لمتالميذ المتأخريف دراسيا، حيث يظير 

اجتماعية  ضعفيـ مف ناحية تحصيمييـ الدراسي. كقد يرجع ىذا لعدة عكامل عقمية، جسمية،

 انفعالية كىنا يبرز دكر المرشد النفسي المدرسي في محاكلة إيجاد حمكؿ ليذه المشكمة.

في عمـ  كأخيرا نرجك أف تساىـ ىذه الدراسة كلك بقميل في إثراء معمكمات الطالب المتمدرس

النفس كما يتعمق بمكضكع دكر المرشد النفسي المدرسي في الحد مف ظاىرة التأخر الدراسي 

 لذؼ عمى أساسو التطرؽ إلى دراسات أخرػ مستقبال.كا
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 ـاتراحـتـــاالق

نتائج خالؿ  تاف الباحثتاف مفلمدراسة، كما تكصمت إليو الطالب في ضكء الخمفية النظرية

 بتقديـ مجمكعة مف االقتراحات أىميا: البحث الميداني قامت

ا مف مرحمة االبتدائي كصكال إلى ػػػػ تزكيد المؤسسات التربكية بالمرشديف النفسانييف انطالق

 التعميـ الثانكؼ.

ػػػػ ضركرة تكفير مرشديف نفسانييف في المتكسطات خاصة فيما يخص التالميذ المقبميف عمى 

اجتياز امتحاف لنيل شيادة التعميـ المتكسط. فيـ بحاجة ماسة إلى مرشديف لمساعدتيـ عمى 

ختيار األنسب في التعامل مع أسئمة تقميل مف قمق االمتحاف لدييـ كتدريبيـ عمى اال

 االمتحاف.

 ػػػػ التكعية كالتحسيس بأىمية دكر المرشد النفسي المدرسي في كافة المؤسسات التعميمية.

ػػػػ ضركرة تكظيف مرشديف نفسانييف عمى مستكػ المتكسطات كاالبتدائيات لضماف جدية 

ا تأخر دراسي  الدراسي كمتابعتيا العمل في المؤسسة التربكية ك التكفل بالحاالت التي لديي

 عمى طكؿ المشكار الدراسي.

عتباره د النفسي في المؤسسات التربكية باػػػػ إجراء دكرات تككينية كأياـ دراسية حكؿ دكر المرش

نجاح سير العممية اإلرشادية.  عنصرا ميما في تفعيل كا 
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سمككات غير العادية الػػػػ العمل عمى كضع دليل خاص بالعممية اإلرشادية تعالج مختمف 

 لمتالميذ.

ػػػ ضركرة تخصيص تكقيت رسمي لمتكجيو كاإلرشاد ضمف البرنامج األسبكعي لمتالميذ في 

 مختمف الشعب كالفركع الدراسية.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية: .0

 الـقـرآن الـكـريـم:

 يف قد تبيف الرشد مف الغي{.(:}ال إكراه في الد156ػػػ سكرة البقرة اآلية رقـ)1

 (:}إنا سمعنا قرءانا عجبا ييدؼ إلى الرشد فأمنا بو{.2ػػػ سكرة الجف اآلية رقـ )2

(: }قاؿ لو مكسى ىل أتبعؾ عمى مف عممتني مما عممت 66ػػػ سكرة الكيف اآلية رقـ )3
 رشدا{.

 القوامس و المعاجم:

، لبناف، دار 1، طة و التعميممعجم مصطمحات التربي(، 2005ػػػ جرجس ميشاؿ جرجس،)4

 النيضة العربية.

 القاموس عربي عربي يتضمن(، 2007ػػػ دمحم ىادؼ كدمحم سعيد ك زىير عمكاف،)5

 ، لبناف، دار الكتب العممية. مصطمحات العممية والتقنية

 الاوريات والمجالت:

، ة عن مينتيمرضا معممي الماارس االبتاائي(، 1984ػػػ عطية عبد هللا ك ناصر ابراىيـ،)6

 (، األردف.3(، العدد)17المجمة العربية، المجمد)
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، معوقات العممية اإلرشااية وآثارىا النفسية عمى القائمين بيا(، 2011ػػ فنطازؼ كريمة،)7ػ

 مجمة العمـك اإلنسانية ك اإلجتماعية.

 ب:ــكتــال

دار المسيرة  ، عماف،1، طاإلرشاا المارسي(، 2009ػػػػ أبك أسعد أحمد عبد المطيف،)8

 لمنشر كالتكزيع ك الطباعة.

، عالـ 1، طاليل المرشا التربوي )اليل ميااني((، 2006ػػػػ أبك حماد ناصر الديف،)9

 المكتب الحديث لمنشر كالتكزيع.

اإلرشاا النفسي (، 2000ػػػػ أبك عبادة ك صالح عبد هللا ك نيازؼ عبد المجيد بف طاس،)10

  بف سعكد اإلسالمية، الرياض، السعكدية. ، جامعة اإلماـ دمحماالجتماعي و

، عماف، دار الفكر 1، طمباائ اإلرشاا النفسي، (1997ػػػػ أبك عطية سياـ دركيش، )11

 لمنشر كالتكزيع.

، بغداد، مطبعة التعميـ اإلرشاا التربوي النفسي(، 1989ػػػػ الحياتي عاصـ محمكد ندػ،)12

 العالي في المكصل.

، غزة، التوجيو واإلرشاا النفسي بين النظرية و التطبيق، (1998كاد، )ػػػ الخطيب دمحم ج13

 مكتبة األفاؽ.
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، غزة، مكتبة التوجيو التربوي الميني)اإلشراف التربوي((، 2005ػػػػ الخطيب دمحم جكاد،)14

 أفاؽ.

، اإلرشاا النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق(، 2009ػػػػ الخكاجا عبد الفتاح دمحم،)15

 ، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.1ط

 أساليبو()اإلرشاا النفسي المارسي سيكولوجية (، 2008ػػػػ الداىرؼ صالح حسف أحمد،)16

، بيركت، دار اإلحصا  النفسي و اإلجتماعي و التربوي (، 1987ػػػػ السيد أبك نبيل دمحم،)17

 النيضة. 

، 4، طمنمو من الطفولة إلى الشيخوخةاألسس النفسية ل(، 1975ػػػػ السيد فؤاد البيي،)18

 القاىرة، دار الفكر العربي. 

، عماف، دار يافا 1، طمباائ التوجيو واإلرشاا التربوي (، 2007ػػػ الطراكنة عبد هللا،)19

 العممية لمنشر كالتكزيع.

 ، الككيت، دار الكثائق.سيكولوجية الطفل المراىق(، 1990ػػػػ العيسكؼ عبد الرحمف،)20

، خاص لمكقع اإلرشاا التربوي )مفيومو وأسسو((، 2007الفسفكس عدناف أحمد،)ػػػػ 21

 المنشاكؼ لمدراسات كالبحكث، دكف بمد. 

، اإلسكندرية، المكتب التوجيو واإلرشاا النفسي(، 1996ػػػػ القذافي رمضاف دمحم، )22

 الجامعي الحديث.
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، سي بين النظرية و التطبيقالتوجيو واإلرشاا النف(، 2002ػػػػ الكبيسي كىيبة دمحم،)23

 مالطا، منشكرات ألجا.

، قطر، 1، طميارات اإلرشاا النفسي وتطبيقاتو(، 2005ػػػػ المالكي مكزة عبد هللا،)24

 جامعة قطر.

اتجاىات المعاصرة في إعااا برامج عالجية لمشكمة  ػػػ بدر ابراىيـ اسماعيل، )د. سنة(،25

 المعكقيف.، مركز الدراسات كبحكث الاراسي التأخر

، عماف، دار المسيرة 1، طإرشاا األطفال العاايين(، 2007ػػػػ بطرس حافع بطرس،)26

 لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 اإلرشاا النفسي لألطفال العاايين وذوي االحتياجات(، 2008ػػػ حسيف طو عبد العظيـ،)27

 ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر.الخاصة

، اور اإلرشاا التربوي في تحقيق أىااف التعميم األساسي(، 1990كامل،)ػػػػ حكيـ ثابت 28

 القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية.

اإلرشاا المارسي بين النظرية (، 2007ػػػػ دبكر عبد المطيف كصافي عبد الحكيـ دمحم،)29

 ، عماف، دار الفكر لمنشر كالتكزيع.1ط، والتطبيق

، اسيات اإلرشاا النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيقأس(، 2009ػػػػ زعيزع عبد هللا،)30

 ، عماف ، دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع.1ط
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، القاىرة، كمية 1، طالتوجيو واإلرشاا النفسي(، 1980ػػػػ زىراف حامد عبد السالـ،)31

 التربية، جامعية عيف الشمس.

، القاىرة، عالـ 2، طالنفسي التوجيو واإلرشاا(، 1980ػػػػ زىراف حامد عبد السالـ،)32

 الكتب.

 ، القاىرة، عالـ الكتب.التوجيو و اإلرشاا النفسي(، 1988ػػػػ زىراف حامد عبد السالـ،)33

، القاىرة، 2، طالصحة النفسية والعالج النفسي(، 1995ػػػػ زىراف حامد عبد السالـ،)34

 عالـ الكتب. 

 ، القاىرة، دار الكتاب الحديث.اإلرشااية العممية(، 2005ػػػ سعفاف دمحم أحمد ابراىيـ،)35

، األردف، دار الفكر لمنشر 1، طمحاضرات في التوجيو واإلرشاا(، 1991ػػػػ سمارة نمر،)36

 كالتكزيع.

، اور اإلرشاا النفسي في الكشف عن حاالت التأخر الاراسي(، 2009ػػػ سمير طمعت،)37

 ، القاىرة، عالـ الكتب.1ط

التوجيو المارسي )مفاىيمو (، 2009ك عطكؼ جكدت عزت،) ػػػػ عبد العزيز سعيد38

 ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.1، طالفنيةــ تطبيقاتو العممية( النظرية ــ أساليبو

، 1، طالتوجيو واإلرشاا النفسي واالجتماعي والتربوي (، 1996ػػػػ عبد المنعـ عبد هللا،)39

 رفح، مكتبة مدرسة ذككر رفح اإلعدادية.
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، 1، طالقواعا والمراحل والتطبيقات()منيجية البحث العممي (، 1999عبيدات دمحم،) ػػػػ40

 عماف، دار المسيرة. 

النظرية )مناىج و أساليب البحث العممي (، 2000ػػػػ عمياف ربحي مصطفى،)41

 ، عماف، دار الصفاء.1، ط(والتطبيق

لكاليات المتحدة ، ا2، طاإلرشاا النفسي المارسي(، 1999ػػػ عمر ماىر محمكد،)42

 األمريكية، أكاديمية ميتشيجاف لمدراسات النفسية.

 ، عماف، دار المناىج لمنشر. سيكولوجية التأخر الاراسي(،2006ػػػػ عكاد يكسف ذياب،)43

، القاىرة،، دراسات في عمـ 1، طالمشكالت السموكية لمطفل(،2001ػػػػ غزاؿ عبد الفتاح،)44

 لمنشر كالتكزيع.النفس اإلكمينيكي، مؤسسة طبية 

البحث العممي واستخاام مصاار المعمومات التقمياية (، 2008ػػػ قنديمجي عامر،)45

 ،عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.1، طواإللكترونية

، مصر، 1، طمواجية التأخر الاراسي وصعوبات التعمم(، 2005ػػػػ كامل دمحم عمي)46

 مكتبة ابف سينا لمطبع ك النشر ك التكزيع.

 ، األردف، دار أسامة لمنشر كالتكزيع.1(، الشخصية، ط2010ػػػ مأمكف صالح،)47

، الجزائر، ديكاف 2، طاإلحصا  و القياس النفسي التربوي ، (2003ػػػػػ مقدـ عبد الحفيع،)48

 المطبكعات الجامعية، بف عكنكف. 
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لمنشر ، دار العرب 3، طالتأخر الاراسي وطرق عالجو(،2008ػػػػ منصكرؼ مصطفى،)49

 كالتكزيع.

 مذكرات و رسائل الجامعية:

واقع اإلرشاا التربوي في الماارس الحكومية (،  2006ػػػػ أحمد إسماعيل البرديني،)50

، رسالة مقدمة لنيل شيادة وماارس وكالةالغوث الاولية بمحافظات غزة اراسة مقارنة

 غزة.ماجيستر في أصكؿ التربية، كمية التربية في الجامعة اإلسالمية، 

توقعات المرشاين والمايرين والمعممين لاور المرشا التربوي (، 1992ػػػػ األقرع عائشة،)51

 غير منشكرة(، الجامعة األردنية، عماف.)، رسالة ماجيستر في مايريةعمان

، مذكرة تخرج لنيل شيادة معوقات العممية اإلرشااية(، 2014ػػػػ السكيسي أسماء،)52

 الجزائر. الماجيستر، جامعة كرقمة،

ماى فاعمية ميارة التواصل التربوي في تقايم الخامات (، 2001ػػػػ النجار يحي محمكد )53

 ، رسالة ماجيستر) غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية، غزة.اإلرشااية لطمبة المرحمة الثانوية

تأثير الوضعية المينية عمى أاا  مستشار التوجيو (، 2006ػػػػ براىمية صكنية،)54

، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجيستر في عمـ اجتماع تنمية كتسيير ارسي والمينيالم

 المكارد البشرية، جامعة اإلخكة منتكرؼ، قسنطينة، الجزائر. 
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 اتجاىات مستشاري التوجيو المارسي والميني(، 2010ػػػػ بمعربي عزيزة ك بمكفة نجمة،)55

رة تخرج لنيل شيادة الميسانس في عمـ النفس ، مذكنحو البرنامج  الجايا في التعميم الثانوي 

 المدرسي، جامعة مستغانـ، الجزائر.

، التأخر الاراسي في مااة الرياضيات وعالقتو بنمط التفكير(، 2016ػػػػ بمعسل دمحم،)56

مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجيستر في عمـ النفس المدرسي، جامعة عبد الحميد بف باديس، 

 مستغانـ.

الضغوط النفسية وأساليب مواجيتيا لاى (، 2012عكدة بف عبد المؤمف،)ػػػػػ بف 57

 ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجيستر، جامعة مستغانـ.اراسيا والمتأخرين اراسيا المتفوقين

اراسة تقييمية ألاا  المرشا النفسي في ضو  (، 2008ػػػػػ شكماف زياد محمكد دمحم،)58

 ل شيادة الماجيستر، الجامعة اإلسالمية، غزة.، رسالة مقدمة لنيبعض التغيرات

، مذكرة مكممة عوامل التأخر الاراسي في المارسة الجزائرية(،2016ػػػػ عدكاف سممى،)59

 لنيل شيادة الماستر في عمـ اإلجتماع، جامعة دمحم خيضر، بسكرة ػػ الجزائرػػ.

المارسي حول عممية وجية نظر مستشاري التوجيو الميني و (، 2014ػػػػ عمراني دمحم،)60

تر في عمـ النفس ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجساورىم في المؤسسات التربوية تفعيل

 التربكؼ، جامعة كىراف. 
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، الذات المينية لممرشاين النفسيين في العمل اإلرشااي(، 2011ػػػػ فتحي عبير الشرفا،)61

 رسالة ماجيستر منشكرة، الجامعة اإلسالمية، غزة.  

العوامل المشجعة وغير المشجعة إلتخاذ اإلرشاا التربوي (، 1999ػ ماجد أبك فرحة،)ػػػ62

، رسالة ماجيستر مينة عناالمرشاين التربويين في الماارس الحكومية في الضفة الغربية

 )غير منشكرة(، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.

 األجنبية:المراجع ـــ  2 

63-HUVVMAN, P. P. and Martin, H. (1993): Percieved counselor 

characteristics, client expectations, and client satisfaction with 

counseling. Journal of counseling psychology. Vol. 30, PP 330. 334. 

64-Schmidt and Strong, S, R. (1970): Experience affections in in 

male ــ   counselor's abilities. Journal of Counseling Psychology. Vol. 

17, PP. 115. 118.  

65-Wiggins and others (1984): The affection of attitude and sex of 

counselors on client impressions during counseling. Journal of articles  

Vol. 88. P. 143. 
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 (: طمب تسييل ميمة.10)ممحق رقم 
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 (: ترخيص إلجرا  تربص ميااني.10ممحق رقم )
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 :األساتذة المحكمين من ذوي االختصاص عاا( يمثل 10الممحق رقم )

 مكاف العمل  رتبة األستاذ  اسـ المحكـ  الرقػػػػػـ

 جامعة مستغانـ أستاذ مساعد  غبريني مصطفى  01

 جامعة مستغانـ  أستاذ مساعد عبادية عبد القادر 02

 جامعة مستغانـ  أستاذة محاضرة بمخير حفيظة 03

 جامعة مستغانـ أستاذة مساعدة تكاتي حياة 04

 جامعة مستغانـ أستاذ محاضر منصكر مرقكمة 05
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 خاصة بالتحكيم استمارة( يمثل 10الممحق رقم )

 السالـ عميكـ كرحمة هللا تعالى كبركاتو.

نيل شيادة الماستر في تخصص عمـ النفس اإلرشاد كالتكجيو كالتقكيـ، قمنا بإعداد في إطار التحضير ل

ىذا االستبياف مف خالؿ اإلطالع عمى الكثيقة المعمكؿ بيا في كزارة التربية كالتعميـ فيما يخص دكر 

ميـ المرشد النفسي المدرسي أك ما يسمى بمستشار التكجيو كاإلرشاد، كذلؾ حسب كجية نظر أساتذة التع

 المتكسط.

يحتكؼ ىذا المقياس عمى أربعة أبعاد حاكلنا أف نمخص فييا كل المجاالت التي البد أف يبرز فييا المرشد 
 النفسي تتمثل فيما يمي:

خصائص المرشد الشخصية كيقصد بيا المكاصفات الشخصية التي البد أف يبرز فييا  البعا األول:
 المرشد النفسي.

لميني ك الغاية منو معرفة مدػ انضباط المرشد النفسي المدرسي في المؤسسة اإللتزاـ االبعا الثاني: 
 التربكية.

الميارات اإلجتماعية كىي مدػ انسجاـ المرشد كنجاحو في إقامة عالقات مع الطمبة ك البعا الثالث: 
 الزمالء كالمسؤؤلييف.

نب التكجييي اإلرشادؼ كتمكنو مف الميارات اإلرشادية كىك يقيس مدػ كفاءة المرشد في الجاالبعا الرابع:
 الميارات اإلرشادية.

كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبرة ككفاءة نرجك منكـ قراءة الفقرات بدقة ك إبداء رأيكـ في الحكمعمى مدػ 

في المكاف المناسب مع طرح (x)صالحية ىذه الفقرات ليذا المقياس. كليذه الدراسة كذلؾ بكضع العالمة 

ت العبارة غير مناسبة مف حيث الصياغة كالمضمكف.كسكؼ يككف ألرائكـ القيمة مكانة اقتراحتكـ اذا كان

 نشكر لكـ شيكدكـ.                                                                  .ميمة في تطكير األداة ك إخراجيا بالشكل المناسب
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 ػػػلعديػػػػػػالتػػػػػ غير مناسبة مناسبة العبارات  الرقـ األبعاد 

صية
شخ

ا ال
رش
الم
ص 

صائ
خ

 

    ييتـ المرشد النفسي بمظيره العاـ 01
    يمتمؾ المرشد شخصية مؤثرة  02
    يتقبل المرشد النقد كيستفيد منو 03
    يتكيف المرشد مع المكاقف المتغيرة 04
    يتمتع المرشد باالتزاف االنفعالي 05
    كالنشاط لدػ المرشد ركح المبادرة 06
يمتمؾ المرشد قدرة عمى حل المشكالت المدرسية كالتأخر  07

 الدراسي
   

قناع التالميذ 08     لدػ المرشد قدرة عمى اثبات رأيو كا 
    يخمق المرشد مناخ مالئـ لإلرشاد أثناء الجمسات اإلرشادية 09
    يمتمؾ المرشد دافعية لمقياـ بالعممية اإلرشادية 10

االل
ني
مـيــ

 الـــ
ـزام
ــــــــ
ــــت

 

    يمتـز المرشد بتعميمات المدرسة 11
    يتبع المرشد التعميمات المتعمقة باإلرشاد 12
يقـك المرشد بتكييف المياـ اإلرشادية مع أىداؼ العممية  13

 التعميمية
   

    يمتـز المرشد بتعميمات المدرسة  14
    عمليتمتع المرشد بالجدية في ال 15
    يمتمؾ المرشد ميارة كتابة التقارير عف الحاالت 16
يستخدـ المرشد سجالت خاصة لتقييد أعمالو كنشاطاتو  17

 اإلرشادية
   

    يقـك المرشد بمقابالت إرشادية جماعية  18

ــــة
ــــــي

ــــــــ
اعــ

ــتم
جـــــ

 اإل
رات

ــــــا
يـــــ

لمــ
ا

 

حتاج إلى إرشاد كتكجيو كيقكـ يستدعي الحاالت التي ت 19
 بتشخيصيا

   

    يحضر المرشد كافة اجتماعات المؤسسة 20
    يتفاعل المرشد مع طاقـ المدرسة  21
    يقيـ المرشد عالقات اجتماعية مينية مع الطمبة  22
    يمتمؾ المرشد ميارة التكاصل كالتحاكر مع اآلخريف 23
عريف الطمبة بّأىمية العممية دكر المرشد ايجابي في ت 24

 اإلرشادية
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    يمجأ المدرسكف لممرشد عند حدكث تغيير في سمكؾ التمميذ 25
يعرؼ كل أفراد المؤسسة دكر المرشد كيفيمكف حدكده  26

 المينية
   

    دكر المرشد ثانكؼ في المؤسسة يمكف اإلستغناء عنو 27
    لممرشد عالقة سيئة مع الطمبة  28
    يقكـ بمالحظة التغيرات الطارئة عمى التالميذ 29
ييتـ المرشد بنتائج التالميذ كملء السجالت دكف البحث  30

 عف األسباب
   

اية
رشا

 اال
رات

ميا
ال

 

    يصمـ المرشد خطط تشخيصية إرشادية 31
    يتمكف المرشد مف كسب ثقة الحاالت التي تمجأ إليو 32
الت التي تعاني مف مشكالت نفسية يتتبع المرشد الحا 33

 مدرسية 
   

    يجيد المرشد إستخداـ اإلختبارات النفسية 34
    يمتمؾ المرشد ميارة الصمت كاالنصات 35
    يتحكـ المرشد في الجمسة اإلرشادية  36
ختتاـ الجمسات اإلرشادية 37     يمتمؾ المرشد ميارة افتتاح كا 
    عمى الحكار الراقي كاإلقناعلدػ المرشد القدرة  38
    يحدد السمككيات غير السكية لمتالميذ  39
    يحدد أىداؼ العممية اإلرشادية 40
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 ( يمثل تفريغ استمارة صاق المحكمين10الممحق رقم )

 تعدؿ غير مناسبة مناسبة 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد البعد األكؿ

1 5 100%   0 0 0 0 
2 5 100% 0 0 0 0  
3 5 100%  0 0 0 0 
4 5 100%   0 0 0 0 
5 5 100% 0 0 0 0 
6 5 100% 0 0 0 0 
7 3 60% 1 20% 1 20% 
8 4 80% 0 0 1 20% 
9 5 100% 0 0 0 0  
10 4 80% 0 0 1 20%   

  3  1  46 المجمكع
 تعدؿ غير مناسبة مناسبة 

 النسبة العدد النسبة لعددا النسبة العدد البعد الثاني
1  4 80% 0 0 1 20% 
2 4 80% 1 20% 0 0 
3 4 80% 0 0 1 20% 
4 3 60% 1 20% 1 20% 
5  5 100% 0 0 0 0 
6 5 100% 0 0 0 0 
7 5 100% 0 0 0 0 
8 3 60% 0 0 2 40% 
9  3 60% 1 20% 1 20% 

10  3 60% 0 0 2 40% 
  8  3  39 المجمكع
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 تعدؿ ناسبة غير م مناسبة  
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد البعد الثالث

1 5 100% 0 0 0 0 
2 4 80% 1 20% 0 0 
3 5 100% 0 0 0 0 
4 4 80% 0 0 1 20% 
5 0 0 5 100% 0 0 
6 4 80% 0 0 1 20% 
7 4 80% 0 0 1 20% 
8 0 0 5 100% 0 0 
9 4 80% 0 0 1 20% 

10 4 80% 0 0 1 20% 
  5  11  34 جمكعالم
 تعدؿ غير مناسبة  مناسبة  

 النسبة العدد النسبة  العدد النسبة العدد البعد الرابع
1 5 100% 0 0 0 0 
2 5 100% 0 0 0 0 
3 5 100% 0 0 0 0 
4 5 100% 0 0 0 0 
5 5 100% 0 0 0 0 
6 4 80% 1 20% 0 0 
7 4 80% 1 20% 0 0 
8 5 100% 0 0 0 0 
9 5 100% 0 0 0 0 

10 4 80% 0 0 1 20% 
  1  2  47 المجمكع

 

 



 

129 
 

 ااخمي بين األبعاا واالختبار ككل:( يمثل مخرجات االتساق ال16الممحق رقم )

Corrélations 

 

خصائصالمرشد 

 الشخصٌة

االلتزامالمهن

 ي

االجالمهارات

 تماعٌة

المهاراتاالر

 شادٌة

 الدرجةالكلٌة

Corrélation de Pearson 1 ,481 خصائصالمرشدالشخصٌة
**
 ,315

*
 ,337

**
 ,775

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,010 ,006 ,000 

N 66 66 66 66 66 

Corrélation de Pearson ,481 االلتزامالمهنً
**
 1 ,444

**
 ,287

*
 ,755

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,019 ,000 

N 66 66 66 66 66 

االجتماعٌةالمهارات  Corrélation de Pearson ,315
*
 ,444

**
 1 ,205 ,665

**
 

Sig. (bilatérale) ,010 ,000  ,099 ,000 

N 66 66 66 66 66 

Corrélation de Pearson ,337 المهاراتاالرشادٌة
**
 ,287

*
 ,205 1 ,653

**
 

Sig. (bilatérale) ,006 ,019 ,099  ,000 

N 66 66 66 66 66 

Corrélation de Pearson ,775 الدرجةالكلٌة
**
 ,755

**
 ,665

**
 ,653

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 66 66 66 66 66 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 .لمعامل الثبات ألفا كرومباخ spss( يمثل مخرجات 17ممحق رقم)ال
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,631 38 
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 ستمارة بصورتيا النيائيةا( يمثل 18الممحق رقم)
 

 ٚصاسح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجحث اٌعٍّٟ   

 -ِسزغبُٔ -خبِعخ عجذ اٌح١ّذ ثٓ ثبد٠س 

 و١ٍخ اٌعٍَٛ االخزّبع١خ

 لسُ عٍُ إٌفس

 تخصص: ارشاد كتكجيو.

 اســـتـــبـــيــــان

فٟ إطبس رحض١ش ِزوشح رخشج ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبسزش فٟ عٍُ إٌفس رخصص إسشبد ٚرٛخ١ٗ 

رحذ عٕٛاْ "دٚس اٌّششذ إٌفسٟ فٟ اٌحذ ِٓ اٌزأخش اٌذساسٟ ِٓ ٚخٙخ ٔظش أسبرزح اٌزع١ٍُ 

فبٌشخبء ِٕىُ اٌمشاءح ثب٘زّبَ ٚإثذاء اٌشأٞ  اٌّزٛسظ" ٠ششفٕب أْ ٔمذَ إ١ٌىُ ٘زٖ االسزّبسح.

 ثىً ِٛضٛع١خ، فشأ٠ىُ ٠ّٕٙب وث١شا ٠ٚسُٙ فٟ إغٕبء اٌجحث اٌعٍّٟ.

ٚأعٍّىُ أٔٗ ال رٛخذ إخبثخ خبطئخ ٚأخشٜ صح١حخ، ثً أٚد ِعشفخ اردب٘برىُ ثصذق ٚرٌه 

 (أِبَ اٌدٛاة إٌّبست.xثٛضع عالِخ)

 ِع اٌشىش اٌّسجك.

 

 البيانات الشخصية:

 روش                                    أٔثٝ جنس:ال

 

 :2أوثش ِٓ                        :2ـ22                 :2ــ : األقذمية:

 

 أدثٟ                                     عٍّٟ التخصص:
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 أبدا نادرا  أحٌانا  دائما الـــــفــــقـــــــرات الرقم 

     النفسً المدرسً بمظهره الخارجً.ٌهتم المرشد  4

     ٌمتلك المرشد شخصٌة مؤثرة. 2

     ٌتكٌف المرشد مع الموافق المتغٌرة. 3

     ٌتمتع المرشد باالتزان االنفعالً. 4

     لدى المرشد روح المبادرة و النشاط. 5

     ٌقدم اقتراحات لحل بعض المشكالت الدراسٌة الخاصة بالتالمٌذ. 6

     للمرشد القدرة على اقناع التالمٌذ واألخذ برأٌه. 7

     ٌخلق المرشد مناخ مالئم لإلرشاد أثناء الجلسات اإلرشادٌة. 8

     لدى المرشد الدافعٌة للقٌام بالعملٌة اإلرشادٌة. 9

     ٌلتزم المرشد بتنظٌم وقت العمل. 41

     رشادٌة.ٌتبع المرشد التعلٌمات المتعلقة بالعملٌة اإل 44

     القدرة على تكٌٌف العملٌة اإلرشادٌة مع األهداف التعلٌمٌة. 42

     ٌلتزم المرشد بالقوانٌن الداخلٌة للمؤسسة التربوٌة. 43

     ٌتمتع المرشد بالجدي فً العمل. 44

ٌستخدم المرشد سجالت خاصة لتقٌٌد أعماله و نشاطاته  45

 اإلرشادٌة.

    

     بمقابالت إرشادٌة فردٌة و جماعٌة. ٌقوم المرشد 46

     ٌقوم المرشد بحل مشكالت التً تحتاج إلى معالجة. 47

     ٌحضر المرشد كافة مجالس األقسام ومجلس التوجٌه  48

     ٌتفاعل المرشد مع طاقم المدرسة. 49

     ٌمتلك المرشد مهارة التواصل والتحاور مع اآلخرٌن 21

     بتعرٌف الطلبة بأهمٌة العملٌة اإلرشادٌة.ٌقوم المرشد  24

     ٌعرف مدٌر المؤسسة دور المرشد وٌفهم حدوده المهنٌة. 22

     دور المرشد مهم فً المؤسسة التربوٌة. 23

     ٌواجه مشكالت عالئقٌة مع التالمٌذ. 24

     ٌصمم المرشد خطط تشخٌصٌة إرشادٌة. 25

     الحاالت التً تلجأ إلٌه. ٌتمكن المرشد من كسب ثقة 26

     ٌتتبع المرشد الحاالت التً تعانً من مشكالت نفسٌة مدرسٌة. 27

     ٌطبق المرشد استخدام االختبارات النفسٌة. 28

     ٌمتلك المرشد مهارة الصمت و اإلنصات. 29

     ٌتحكم المرشد فً الجلسة اإلرشادٌة. 31

     و اختتام الجلسات اإلرشادٌة. ٌمتلك المرشد مهارة افتتاح 34

     لدى المرشد القدرة على الحوار الراقً و اإلقناع. 32

     ٌستطٌع توجٌه المقابالت مع الحاالت التً ٌستقبلها. 33
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 ( يمثل نتائج الفرضية الجزئية األولى) الفروق بين الجنسين(19الممحق رقم )
 

 

Statistiques de groupe 

 
sex N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 1,75448 12,40607 97,7400 50 ذكر الدرجةالكلٌة

 1,59872 11,30469 100,4000 50 أنثى

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de 

Levene 

sur 

l'égalité 

des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F 
Si

g. 
t ddl 

Sig. 

(bilatéra

le) 

Différe

nce 

moyen

ne 

Différe

nce 

écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% de 

la différence 

Inférie

ure 

Supérie

ure 

الدرجةال

 كلٌة

Hypoth

èse de 

varianc

es 

égales 

,12

1 

,72

9 

-

1,1

21 

98 ,265 

-

2,6600

0 

2,3736

3 

-

7,3704

0 

2,05040 

Hypoth

èse de 

varianc

es 

inégale

s 

  

-

1,1

21 

97,1

65 
,265 

-

2,6600

0 

2,3736

3 

-

7,3709

0 

2,05090 
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 )الفروق بين التخصصين( الثانية ( يمثل نتائج الفرضية الجزئية01الممحق رقم)
 

Statistiques de groupe 

 spécialité N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

 الدرجةالكلٌة
 1,66475 12,00465 99,9231 52 أدبً

 1,70418 11,80694 98,1458 48 علمً

 
 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de 

Levene 

sur 

l'égalité 

des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F 
Sig

. 
t ddl 

Sig. 

(bilatéra

le) 

Différen

ce 

moyenn

e 

Différen

ce 

écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

Inférieu

re 

Supérie

ure 

الدرج

 ة

 الكلٌة

Hypoth

èse de 

varianc

es 

égales 

,00

0 

,99

9 

,74

6 
98 ,458 1,77724 2,38396 

-

2,9536

4 

6,50813 

Hypoth

èse de 

varianc

es 

inégale

s 

  
,74

6 

97,5

97 
,457 1,77724 2,38236 

-

2,9507

1 

6,50520 
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 الثالثة) الفروق في األقامية( الجزئية( يمثل نتائج الفرضية 00حق رقم )المم
 

ANOVA à 1 facteur 

 الدرجةالكلٌة

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 115,483 2 57,742 ,404 ,669 

Intra-groupes 13865,027 97 142,938   

Total 13980,510 99    

 

 

 

 

 




