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ىـــــــــــــــــــــــداء  الإ

ا" صـيري   ينربيـا  كـام  ارمحيـام ريب  قل و الرمحة من  اذلل  جناح  هلام اخفض خري"و  ريب هبام   أ وصاين من  ىل اإ 

من علمتين وعاهت الصـعا  أ صـل اإىل مـا أ ي ..ـو   اإىل ا هيقدم  حتت  اجلنة  علتج    من  ىلاإ   نيالع  قرة  ىلاإ 

 ثكل الس يدة العظمية  أ يم اإىل 

 ميـ  ثعل   جـلأ   مـن  اثو.ح  أ .ىن و  راحيت  جلأ   من  اري كث ثعب  اذلي  ىلاإ   العطاء و  احلب رمز و  صربا  الرجال  أ عظم  ىلاإ 

  ل أ يب.النب   الرجل  ذكل  اىل ،اإىل أ غىل ما أ مكل يف ىذا الوجود اإىل من اكن س ندي يف ىذه احلياة 

 مل ثدلمه أ يم "عريب و"م.لود"  "، اإىل من"مراد" و "ىواري اإخويت قويت يف ىذه ادلهيا       اإىل

أ خوايت، اإيل دامعيت يف ىذه ادلهيا حبيبيت "صورية"، اإىل من اكن اإمسيا رمز ليا اإىل قناديل احلب والو.ـاء     

ىل  الصـداقة و اأ خـوه اإىل اإىل الـيت عققـيت هبـا ثفـون معـىناإىل زوجة أ يخ وأ خيت "هورة"  حنيين "حنان" اإ

 "ه.ـــــــــنا " ثومئ رويح

ــكل ا ق  ــ ــل اإىل ث ــواه العلي ــا و وســ   ى ــب بيان ــد الر"ا"و"ا عتصــم ةاإىل ربي ــواري ع   ابهلل"و"محمــد "ى

 "بيسان أ ماين"أ مرييتهضال"و"قيص"و"ع داحل "و".راس" ،اإىل هبجيت،

    اإىل مج.ــب اأ ىـل واأ قـار وداد" و"أ منة"و"ليندة"و"اسامء"  "ايتخص ابذلكر صديقمن مل ثدلمه أ يم      أ  

ليمك.. اإىل زمقء ادلراسة اإىل لك من محليم قـليب ووس هيم قـلمـ          ھدي مثرة ھجديأ   اإ

 أ مســــــــــــــــــــــــــاء
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 شكر وعرف ان

 

كن عالما، ف إن لم تستطع فك ن تتلمم ا، و  ن ل م تس تطع ف ال ل اللمم ان، ف  إن ل م تس تطع  "
 " تبغضيمف ال  

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة نحو نيل ش ياةة تات تر  ن نم دس  ت ما  ا ام الحم د،  
الش  كر و اتتتن   ان  ل  ا ا  ع   ذي و ض  ل ال    ف باض  مو توفمن   ا ف  ى ان    ا  ى   ا اللم   ل و  ل   ا  

 وا  قدس رتالة فشبيوا بالرتل  تات تنا األف اضلال ان لمم

نس    لد ونتش    رأ ةاتم    ا  ن نتم    دس بالش    كر ال ذا    ل والتم    دار واللرف     ان  ل    ا  ت    تا تنا  
 قوعيش تغنية "ة.وتشرفتنا ، وتلممتنا ، وترشدتنا : األتتا ة "

  مل  اونكو ل ا ك  ل الط اقم ال   اتلى ت ن  ةارا  ين وتس اولين ورمت  ان األقس اس ش  كرا عم ا ت
 وتلة صدركم لم ميع .

ونش  كر ك  ل ت  ن ق  ديس لن  ا ا  د الل  ون ف  ى  ن   ا  ى   ا اللم  ل المتواض  ع ت  ن  ص  دق ان و ت  الن  
 وتستشارف اترشاة والتوضيو المدرتى .وتدران  و ىل  

ش    كرا عم    ا رع    ااتكم وتش     يلاتكم ال    داتمين نس    اا ا   ن ا    دام عم    يكم نلم    ة ال     حة  
  ت ات ة ك ل  ش كر األخي ر وف ى،خ راا وفخرااواللافية واغمركم باضمة اللظيم ةت تم لن ا ة 

 ..  الرتالة ى ه تناقشة عما المشرفين المحترتين
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 ممخص :ال

اإلرشادية لمستشاري التوجيػ  واإلرشػاد المدرسػا والم كػا كمػا  االحتياجاتهدفت الدراسة  إلى الكشؼ عف 

 قياس الحاجات اإلرشادية لمتالميذأداة م الباحثة استخدمت البياكات ولجمعيدرك ا تالميذ األقساـ الك ائية ، 

، ( تمميػػػذ 64، تمميػػػذة70)تمميػػػذ   134مػػػف  األساسػػػية الدراسػػػةعيكػػػة حيػػػث تكوكػػػت  والمعػػػدؿ مػػػف طرف ػػػا،

 ،مسػػتعممة فػػا ذلػػؾ المػػك   وقػػد أختيػػرت العيكػػة بطريقػػة عشػػوائية ،يتمدرسػػوف فػػا السػػكة الثالثػػة ثػػاكوي

واإلكحراؼ المعياري    المتوسط الحسابا والكسبة المئوية ، أما األسموب اإلحصائا المستعمؿ هو :الوصفا

، وبعػد  spss 20عمػى بركػام   باالعتمػاد االتجػا تحميػؿ التبػايف أحػادي  واختبػار، إختبػار )ت( والتكػرارات

 المعالجة والتحميؿ توصمت الباحثة لمكتائ  التالية :

 األقسػاـ تالميػذ يػدرك ا كمػا والم كػا المدرسػا واإلرشاد التوجي  لمستشاري اإلرشادية االحتياجات تتوافر -1

 متوسطة بدرجة الك ائية

 المدرسػػػا واإلرشػػػاد التوجيػػػ  لمستشػػػاري اإلرشػػػادية االحتياجػػػاتفػػػا  إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد -2

 .الجكس لمتغير تعزى الك ائية األقساـ تالميذ يدرك ا كما والم كا

 المدرسػػػا واإلرشػػػاد التوجيػػػ  لمستشػػػاري اإلرشػػػادية االحتياجػػػات فػػػا إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد -3

 .التخصص لمتغير تعزى الك ائية األقساـ تالميذ يدرك ا كما والم كا

 

 

 

 

 



 د
 

                                                      Abstract 

 

The study aimed to identify the guidance needs of school counselors of the 

school and the pupils of the final sections are aware. In order to collect the data, 

the researcher used the measure of the indicative needs of the pupils and the 

average of them. The basic study sample consisted of 134 pupils (70 males and 

64 females) .The statistical method used is: arithmetic mean, percentage, 

standard deviation, frequency, tests, and one-way variance analysis test, 

depending on the program. SPSS 20, and after treatment and analysis, the 

researcher reached the following results: 

1. The guidance needs of school counselors are available, as are the pupils of the 

final sections. 

2 - There are differences of statistical significance in the extension needs of the 

counselors as perceived by pupils of the final sections attributed to the gender 

variable. 

3 - There are differences of statistical significance in the extension needs of the 

counselors as perceived by pupils of the final sections attributed to the 

specialization. 
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 مقدمة :

بترقیػ  نسسػو و یلمػؿ عمػق تح یػؽ  ذلؾ الكائف الذي یبحث دائما عف األفضؿ فهو یهتـ هو اإلنساف السوي

نمػػو   لیرت ػػب بنسسػػو عبػػر مراحػػؿ السػلاد  و التكیػػؼ ب ػػكؿ عػػاـ  یحػػاوؿ دائمػػا ت نػػ  مػػا یلكػر  ػػسو حیاتػػو

عنػػد   والحا ػػ  الن ص الػػذي ی ػػلر بػػو السػػرد یدفلػػو إلػػق التخسیػػؼ مػػف حػػد  الحا ػػا  وا  ػػباعهافػػ  المختمسػػ 

م موع  مف الحا ػا  التػب یسػلق   كما لدیو وتختمؼ حس  المراحؿ اللمری  التب یمر بها اإلنساف تتغیر

یلػ  المكانػػ  طب التػب ت تضػیهایػػ  كػذا األكادیمواال تماعیػ  و  إلػق إ ػباعها تتلمػؽ بحالتػو النسسػػی  و المهنیػ 

 ( .10: 7102موفؽ بف بف األب ع  و )والدور الذي و ؿ إلی

حیػػث یتػػالر ال ػػبا  بمػػا فػػیهـ تلمیػػذ المرحمػػ  اللانویػػ ) المراه ػػ ( فػػب الم تملػػا  الملا ػػر  بلوامػػؿ محمیػػ  

واإل تماعیػ   التػب  فهػـ یوا هػوف م موعػ  مػف التحػدیا  الل افیػ  واإلقت ػادی  والسیاسػی  وقومیػ  وعالمیػ  

تؤلر فب قدرتهـ عمق تح یؽ مطال  نموهـ  مما یحدث بلػ  الم ػكل  لػدیهـ  لػذلؾ اهتمػ  األمػـ عمػق 

ذا كاف ع رنا الحػالب ی ػهد مزیػد  مر الل ور بهذ  السئ  وأعطتها كلیرًا مف الرعای  و اللنای  والتدری   وا 

هػػا م ػػمح  السػػرد أوال بمػػا یممكػػو مػػف طاقػػا  و مػػف اإلهتمػػاـ بػػالمراه یف وال ػػبا  فػػرف ذلػػؾ ضػػرور  تحتم

قت ادی   ف و  الم تمع وتماسكو  وسػلمتو  إستلدادا  بحا   إلق التنمی   ولانیًا ألنها ضرور  إ تماعی  وا 

تتطم   یؿ مف ال با  ی وـ عمػق دعػائـ الػوعب والسضػیم   قػادرًا عمػق اللمػؿ واإلنتػا، الملمػر  و الوقػوؼ 

الحساسػػػػ  مػػػػف تاریخنػػػػا م تملنػػػػا فػػػػب هػػػػذ  المرحمػػػػ  الخطیػػػػر و   التػػػػب یوا ههػػػػا فػػػػب و ػػػػو التحػػػػدیا  الكلیػػػػر 

 .(02: 7112رزؽ .)

یستو   الوقس  الواعی  فػب سػبیؿ إی ػاد المنه یػ  الملمػق  فب حیا  التممیذ فإنو هذ  الحا ا همی  ألونظرا 

سیؤدي إلق ظهور الكلیر مف السموكیا  المنحرف  ممػا یهػدد الم تمػع ویلػوؽ  عدـ اإل باع  إل باعها ألف

توافػػؽ السػػرد ملػػو و بالتػػالب ظهػػر  األهمیػػ  الواضػػح  فػػب إبػػراز األسػػس اللممیػػ  فػػب دراسػػ  هػػذ  الحا ػػا  
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ووسائؿ إ باعها  خ و ا فب هذ  المرحم  اللمری  والتب تبرز حا ػا  إنسػانی  مختمسػ  تبلػًا لتغیػر النمػو 

( أف الحا ػا  اإلنسػانی  تتغیػر تبلػا لمتغیػر النمػو اإلنسػانب فهنػاؾ 0991وفب هذا اإلطار یؤكد زهػراف )  

تغیرا  فػب حا ػا  المراهػؽ ت ػاح  التغیػرا  التػب تحػدث بلػد اإلنت ػاؿ مػف مرحمػ  الطسولػ  كمػا یػر  أف 

تمامػو یػؤدي إلػق فػب إ االضػطرا هناؾ فػروؽ واضػح  بػیف حا ػا  المػراه یف والرا ػدیف عمق أف عػدـ أو 

م ػػػػػػاعر ال مػػػػػػؽ و البحػػػػػػػث الػػػػػػدائـ و المسػػػػػػتمر دوف هػػػػػػواد  و ػػػػػػػواًل إلػػػػػػق إ ػػػػػػباع تمػػػػػػؾ الحا ػػػػػػػا   إزیػػػػػػاد

 . (10: 7110 میمب الممح .)

ومف أ ؿ هذا تناول  الدراس  الحالی  موضوع اإلحتیا ا  اإلر ادی  لمست اري التو یو واإلر اد المدرسب 

 ف وؿ كما یمب :  ست  نهائی  حیث تناول  الدراس و المهنب كما یدركها تلمیذ األقساـ ال

: تضػػػمف تحدیػػػد إ ػػػكالی  الدراسػػػ  و ػػػیاو  فرضػػػیاتها  ودوافػػػع إختیػػػار موضػػػوع الدراسػػػ    الفصلللأل ا  أل

 أهدافها  أهمیتها وتحدید المساهیـ اإل رائی  .

: وتطرقنػػػا فیػػػو إلػػػق أواًل :الحا ػػػا  اإلر ػػػادی  حیػػػث تمػػػ  اإل ػػػار  إلػػػق تلریػػػؼ الحا ػػػ    الفصلللأل اليللل   

 والحا ا  اإلر ادی   نظریا  الحا   وم اال  الحا ا  اإلر ادی  .

لانیًا: التو یو واإلر اد وذلؾ مف خلؿ تلرؼ التو یو واإلر اد كػًل عمػق حػدا وتلریػؼ التو یػو واإلر ػاد   

 هدافو  أسسو  م االتو وخدماتو والنظریا  المسسر  للممی  التو یو واإلر اد.المدرسب والمهنب أ

لاللًا: مست ػار التو یػو واإلر ػاد حیػث تػـ تلریسػو وملرفػ  خ ائ ػو  الحا ػ  إلیػو  أخلقیػا  اللمػؿ لدیػو  

 اب   .علقاتو ومهامو والتاكید عمق دور  والخدما  الم دم  لمتلمیذ مف خلؿ م موع  مف الدراسا  الس

: المراه   حیػث تػـ تلػرؼ المراه ػ  وتبیػاف السػرؽ بینهػا وبػیف البمػوغ وتحدیػد مراحمهػا  أهمیػ   الفصأل الي لث

دراسػػػػتها  أ ػػػػكالها  والنظریػػػػا  المسسػػػػر  لهػػػػا  خ ائ ػػػػها  الحا ػػػػا  البػػػػارز  فػػػػب هػػػػذ  الستػػػػر   م ػػػػكلتها 
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وأولیػا  أمػورهـ واللوامػؿ المػؤلر   لمراهػؽزما  التوافؽ التب یسػتلممها المراهػؽ  كمػا تػـ التطػرؽ إلػق ایناومك

 فب تحدید هوی  المراهؽ .

 االسػػػتطلعی فیػػػو الػػػق الدراسػػػ  نػػػا  حیث تطرقالمیدانیػػػ اإل ػػػرا ا  المنه یػػػ  لمدراسػػػ   رابللل الفصلللأل الوضػػػـ 

 ػرا ا  المنه یػ  المتبلػ  فیهػػا  مػف حیػث تحدیػد الم ػاؿ ال غرافػػب والزمنػب ونػوع اللینػ  وكیسیػػ  بلػر  اإل

ساسػػػی  الػػػق الدراسػػػ  اال نػػػای ػػػ  حسػػػا  ال ػػػدؽ واللبػػػا   لػػػـ تطرقدوا  المسػػػتلمم  فیهػػػا وطر اختیارهػػػا  واأل

 ومكػػػػػاف ا رائهػػػػػا ومػػػػػدتها وعینتهػػػػػا واألدوا   الو ػػػػػسببلػػػػػر  المػػػػػنه  المسػػػػػتلمؿ والمتملػػػػػؿ فػػػػػب المػػػػػنه  

المتبلػػ  فػػب  ی اإلح ػػائالمسػػتلمم  فیهػػا مػػع ذكػػر خطػػوا  تطبیػػؽ أداتػػب الدراسػػ   باإلضػػاف  الػػق األسػػالی  

بػر أخػر ف ػؿ یلت دسالفصلأل الال لػق عػر  نتػائ  الدراسػ    أمػا إ نػاتطرق خ مسالفصأل الالدراس   وفب 

 الدراس  .فرضیا  فیو الق تسسیر ومناق   نتائ   قناتضمنتو دراستنا  تطر 

اللػػاـ ألهػػـ النتػػائ  المتو ػػؿ الیهػػا  مػػع ت ػػدیـ بلػػ   االسػػتنتا، تضػػمن   بخ تمللة م مللةدراسػػتنا  واختتمػػ 

 التب تخدـ الم اؿ التربوي وتستح م اال  لدراسا  اخر  . االقتراح ت

 ن از دراستها .إعمیها الباحل  فب  اعتمد التب   المالحق المراج وفب األخیر تـ عر  مختمؼ 
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 :اإلشكالية  .1

تعتبررالمدرسا ررالر للررللد تابلررالملمدتع ررلللعلررثلتوررترنلا ررعلريرماررالرررىلمدرتع رررلىللرررامىلا ررعليرلرر ل

ررىللمدثللملراللتعتبراعلرثلبتسمئلرالامدرتم ر الامدثللملرال ل لرلاللفيلثالثلرامعنلرخت فال)مإلمدر تمللتلمدتع

رامعنلمدعللةلمدفاسلفهيلهللمدتيلتعسلرىلألىلخالدهللت مىلفتاةلمدرامهقاأل مدت رلذهللمدرامعنلمدتيللرالبهللأ

 ترررلنلدكلراع ررال دفع لررالفرريلمدريتررر لم ررذاررسمسلد علررلةلمدع رلررالملتعرررنلمدر ررممدلالملمدروررلا المراع ررالمإل

يترلايلمللتمقفلليلحلمدفاسلفيلهذهلمدراع الا علرسىلتقب هلدي ريلملمدعق يلملماللفعلديلملمإلمدلضجلم

م لفلررالمدت رلررذللعتلليررلترلتل اوررلسلالتعرررنلا ررعلرعافررال سهلمدتغلررامتلررررلللم ررسلضرراماةلميررمسلخررد ررنلهررذ

ل.مدتعلرنلرعهللمتقسلرهلل

فرريلمدر ررلىللهمضررع هررسفاررسمسهلدر ررتقب هلب ررعلفهررللعلضرراهلمل اوررلسلهررملار لررالر ررلاسةلمدفرراسلافلإل

الملعتبررالمدتميلررهلار لررل رر للدررهلمر ررلاستهلا ررعلتعقلررالمدتممفررالمدوخ رريلملمدتابررم لملماليترررلايلمدرل

اورلسلل رتخ  لأىلار لرالمإلمل اهالتلمدف الالملمدررمهالتلمدلف رلاتعقلالمدتممفالبلىلمدرمللهلرالتهسفل دع

ميرمسللدرعلمدرل رال علرثلههراتلمدعليرالفريلمدمقرتلمدرامهىللهلررل للملمدتميلهلمدرسا يلملمدرهليلترمس لسمام ل

ملعرنلا رعلتقرسلللمدعرمىللاولسلاممعلمدرعلافلمدتيلتخ لمدعر لالمإللوخ لرخت لل مىلر للبرخت فلأ

تعرررنلفرريلمدرم  ررالمدتع لرلررالملل رررعل ر توررلاللعررسلمدرررمماسلمدبوررالالمدترريلدوررخ لهررملأهررذملم اد ت رلررذ

ملررىلمهرللمال ل رللتلمدتريللعررنلا رعلت بلقهرللل 6002)بامهرلراا  ملمالاولسلمدرسا ريلملمدرهلري تميلهمد

)دراسةةة أ ستررهلم لفلررالتعقلقهررللد تالرلررذلفرريلمدرسا ررالمدثللملررالامهررذملرررلللهرريلرعافررالمالعتلليررلتلمالاوررلسلا

 تعررررافلا ررررعلرررررسىلتعقلررررالمالاوررررلسلمد البرررريلفرررريلمدرسا ررررالمدثللملرررراللهررررسفتلدليممدترررر(  1991الحةةةةا    

ارسمسهلديرر لمدوخ رلالمقرسل  رتخسللمدبلعرثل  رتبللالررىل مل يترلالراممال لتلليرلتلمد رال للمدتع لرلرادالع

قسلأولاتلمدلتلئجلمدعلرىل ال لمدراع المدثللملالمل لد لل2666 بقتلا علاللالر ملالرىلرع مرلتلملمد
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اورررلسلمد البررريلالعتلليرررلتلمد رررال لمدتع لرلرررالبسايرررال بلررراةلل لهرررللمالعتلليرررلتلمدوخ رررلاللثرررللتعقلرررالمإل

تررللبر ررتمىلتعقررالللتعقررالرقلالعتلليررلتلمدوخ ررلالملماليترلالرراللدررىلمال اللألمالعتلليررلتللماليترلالررال

ل.رلالمالعتلليلتلمدتع 

لت قرررعلريرمارررالررررىلال اللألرررهلمد رررىلامرررللررررللتتلعرررهلمدرسا رررالررررىلعقرررمالد تالرلرررذلفررريلمدراع رررالمدثللملررر

تقفلالئقللأرلرهللتليالارسةلعليرلتلاللل رت ل لمدت رلرذلتعقلقهرلل اللب  ر لمدر رلاسةلمإلاورلسلالمدرو التل

 للعررمل  رر لمدر ررلاسةلمإلاوررلسلالتيلهررلتلمدورربلبعلررممىل  لل6002اهمدرررلىمهررذملرررللت  رررتلالررهلسام ررال)

 عللرررالررث رررالد ررررسما للمختلررراملفتلرررلتل أل26لىلمفتلرررل26مدثللملرررال)ليالرررتلا رررعلوررربل لررررىلمدرسا رررامدتررريلأ

 رئ مملياىلا رعل رنلررلهللمختبرلالوخ ريلملمدثلرلرالاورااأىل رىلمدخلر رالاورالملررلبل ممالرال لرالمل رللمل

بلتلفريلمدرسا رالهريلم ثرالملىلمد رعأدرعل ورلاتلماليلبرلتلالمأاىلمدرول نلمدتيلل لدبمىلفلهرللمدر رلاسةل

مالبرل لثرللمديرل لملت لهللمد رعمبلتلرر لل%77ذمكلبل بالل   لفلهللمدر لاسةلمالاولسلالمللمدرول نلمدتي

رررىللعافرملهللخرامىلأدركل ىل رلىلدهرللملدملبعرسلذأم رارسمسلد رهلرالمدمهرلئفلفرور التلمإلخالثرللمدررلنلملمال

ررر لمألبرررل لمدرههرررالمدخررلاييلمروررل نلامإلاررسمسلمدرهلرريلممدتابررم لملمدروررل نلمدتلدلررراللمخرراىلفررذ املروررل نلأ

لممدرلنلممدمهلئفلم ذدكلمدعالقلتلر لمدريتر المدعالقلتلر للف لمديل ل.

تلليرلتلعرعافرالمإلمدسام الممدتيلهرسفتل درعلهذهلليل تم ذدكلمدسام لتلمد لبقاللااضهلتللفرىلخالنلرل

علرررثلالق رررلللمدلهلئلرررامدرهلررريل ررررلللرررسا هللتالرلرررذلمأليلملاورررلسلمدرسا رررمإلاورررلسلالدر تورررلا لمدتميلرررهلملمإل

ل احلمدت لمنلمدائل يلمدتلديل:فيلترعماتل و لدلالمدبعثل

 تال ية  يةدركها ك ةا وال هن  ال درس  واإلرشاد التوجيه ل ستشارياإلحتياجات اإلرشادية  توافر  ا درجة

 ؟النهائية األقسام

لمدتلدلال:لمالتل تا علمالل القللررلل بالفللهللر ىلتعسلسل و لدلالمدسام الفيلمإليلبالم لمل
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لتلمإلاورررلسلاللتعرررغىلدرتغلرررالهرررنلتميرررسلفرررامالذمتلسالدرررال ع رررلئلالبلرررتلمدتالرلرررذلفررريلمإلعتلليررر -6

ل؟مديل 

تلمإلاوررررلسلاللتعررررغىلدرتغلررررالهررررنلتميررررسلفررررامالذمتلسالدررررال ع ررررلئلالبلررررتلمدتالرلررررذلفرررريلمإلعتلليررررلل-6

ل؟مدتخ  

 :الفرضيات .1

 األقسةام تال ي  يدركها ك ا وال هن  ال درس  واإلرشاد التوجيه  ل ستشارياإلرشادية  االحتياجات توافرت

 .بدرجة  توسطة  النهائية

 الفرضيات الفرعية :

لمدرسا رريلممإلاورلسلمدتميلررهلدر تورلا لمإلاوررلسلالمالعتلليرلتلفرريل ع رلئلالسالدررالذمتلفرامالتميرس -6

ل.مديل لدرتغلالتعغىلمدلهلئلالمألق لللتالرلذللسا هلل رللممدرهلي

لمدرسا رريلممإلاورلسلمدتميلررهلدر تورلا لمإلاوررلسلالمالعتلليرلتلفرريل ع رلئلالسالدررالذمتلفرامالتميرس -6

ل.تعغىلدرتغلالمدتخ  لمدلهلئلالمألق لللتالرلذللسا هلل رللممدرهلي

 :هداف الدراسة أ.3

 رعافالسايالتممفالمالعتلليلتلمالاولسلالدتالرلذلمالق لللمدلهلئلا.ل-6

 .سبيلاا ري أمالاولسلالع  للمدتخ  ل)للمالعتلليلتفيللدتالرلذمدتعافلا علمدفامالبلىلم-6

  .فيلمالعتلليلتلمالاولسلالع  لمديل للتالرلذمدتعافلا علمدفامالبلىلمد

 :أه ية الدراسة4.
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مدلف رلالتخ يلمد عمبلتللعا لسمالر تولالمدتميلهلملمالاولسلفيلر لاسةلتالرلذلمالق لللمدلهلئلال-6لل

لممإليترلالالرىلميهاللهالتالرلذلمالق لللمدلهلئلال.ل

مىلمدسام المدعلدلالتمضحلرللمذمل لىلسمالر تولالمدتميلهلللع الفيلمدتميلهلممالاولسلالممللتخ لهلل-6

ل.مدتيللعللمىلرلهلللمألخاىدر لاسةلمدتالرلذلا علميتللغلرو التهلل

ل.الت  ل لمدضم لا علرمضمعلمدسام المدعلدلل-3

 مدرغلسلرىلمدسام لتلمدتيلتتع البلالعتلليلتلمالاولسلال الليامفتحلمدريلنلمرلللمدبلعثلىلل-4

 :.دوافع اختيار ال وضوع5

لعمنلمالعتلليلتلمالاولسلالدسىلتالرلذلمق لللمدلهلئيل.لق المدبعمثلممدسام لتلبع  لا للمدبلعثا1.

 رلسمىلمدتابلالممدتع لل.للعتبالمدرمضمعلرىلمدرممضل لمدعسلثالممدرهرالفي  2.

لمدامبالفيلمد وفلاىلمإلعتلليلتلمإلاولسلالدتالرلذلأق لللمدلهلئيلم لفلالمدتعلرنلرعهل.3.

 :اجرائيالبحث وتعرفها إ  صطمحاتتحديد .6

 االحتياجات االرشادية :-1

ق سلتر للهلررىل لهيلابلاةلاىلمالف لالملمدل لئحلملمالاولسمتلملمدتميلهلتلمدتيللعتليهللت رلذلمدثللمل

مدر بالفيلسام تلللهذهلممدرعسنلمإلعتلليلتلمإلاولسلالد تالرلذالرقلل لمهملرلللقل هلالرمميهالمدرو الت

بعرررسلل-بعرررسلمدعليرررلتلمدرهللرررال-بعرررسلمدعليرررلتلمأل لسلرلرررال)لأبعرررلسأابعررراللررررىل رررافلمدبلعثررراالملت رررمىلررررى

ل بعسلمدعليلتلمدلف لالل-مدعليلتلمإليترلالا

 التوجيه : ستشار -1
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لمميهرررمىلبعررر للمدرررذلىلملمديرلارررلتلدألفرررامسملمدورررخ لمدرمهرررنلار لرررللدتقرررسلللمدر رررلاسةلمدرتخ  رررالهررر

لمد عمبلتلملمدرو التلمدلف لالملماليترلالالململاهلل.

 :ةالثانويال رحمة تال ي  -3

ل. لالمرللفمالملرقبنلا علوهلسةلب لدماللل67هملمدفاسلمدذ للب غلرىلمدعرال

ل
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 تمهيد:

سػػت ت ر لةجت ػػر المةجػػر لهػػت لػػدا اماػػراد تال متلػػتت   يػػر مسػػتلدتهـ د تطػػترت لمةيػػر ادروػػتد تالتت يػػ   لقػػ

اال تمتليػػر  لةػػا التفػػرؼ لةػػا  ممتوػػتتهـ تاسػػتفداداتهـ تاهػػـ ط يفػػر الظػػرتؼ المجيطػػر  هػػـ  مػػؿ   فتد ػػت 

اػػت تيميػػد الجت ػػػر  االقتصػػتدير  السيتسػػير تاليقتايػػر  تلقػػد لف ػػت ت يػػرات لديػػػدة تلتامػػؿ م تة ػػر دترا م يػػرا

    مهػت اتػرات االوتقػتؿ التػت يمػر  هػت ال ػرد  ػ ؿ مراجػؿ ومػتة المتفتق ػر تالت يػرات ال ذريػر المتسر لإلروػتد

مسرة تدتر ػت دتف  ف وهمػؿ التطػترات التػت وػمةت تالفتمر التت طر ت لةا الم تمفتت تمذا لةا تمتيف ا

  لمةيتت التر ير تالتفةيـ

 أوال : الحاجات اإلرشادية 

 :تعريف الحاجة.1 

وتؿ م هتـ الجت ر   تمتمت م يرا ات لةـ الو س  ذ تفددت م ت يـ ت تفترؼ الجت ر  يف الفةمتء ت ال تجييف 

 ت مف  يوهت مت يةت :

 ػػت مطةػب ال ػػرد لة قػػتء  ت الومػت  ت الصػػجر  ت التق ػػؿ اد تمػتلت تتووػػي اػػت   ػر: " الجتيعرفهااا الشاار اوي

 (241: 2004 يتلت ت الو ست  )الورقتتي  جتلر وفتر ال رد  تلتتازف ال

: جتل  مف جتالت الو صير مرت طر دائمت  فدـ ادو تع ات ال تاوػب الفوػتير  ت كما عرفها يونس بأنها

ؼ و صػػير مػػؿ اػػرد لػػف ام ػػرا اػػت توػػتع  سػػتليب  وػػ تع تةػػؾ الجت ػػتت المتديػػر  ت اال تمتليػػر تقػػد ت تةػػ

 (326: 2004يتوس )

امجػػتاؿ ال سػػمير تالو سػػػير التػػت ت فػػػؿ ال ػػرد يجػػس   قػػػداف وػػتء مفػػيف يفت ػػػر اػػت وظػػػرة  :وتعاارف بأنهاااا

 ورتريًت  ت م يدًا التزاو  ال سمت تالو ست 
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ع جتػا يػوفر ال رد  تالرتيتح تالسرتر تالروػت ت ت جتلر وقص ا تمتلير تو سير تمفراير  جت ر  لا  و ت

 (08: 2010الرتيةت   )

تةؾ القتة الدا ةيػر التػت تجػرؾ السػةتؾ تتت هػ  لتجقيػؽ عتيػر مفيوػر  تتسػتيتر  ػذة  بأنها:عرفها أبو جادو 

 (324: 2000  ت  تدت )القتة المجرمر  فتامؿ دا ةير  تل رد و س    ت مف ال يئر ال تر ير المجيطر    

يممف است  ص مف التفتريؼ الست قر  يوهت رع ر ال رد ات التف ير لف موم ت  الم تة ر التت يفتوت موهت 

وزلت ت ت ت مت يسفا  لي   تستمرار دو تع جت تت  تالت  يؼ مف موم ت  جتا يتممف  تتس ب ل  ويقت تا 

 .مف الت تلؿ االي ت ت تالتميؼ السةيـ مع المجيط الذي يفيش اي  

 اجات اإلرشادية :الح.2

  ال ػػرد مػػف  ػػ ؿ مسػػتلدة ام ػػريف لػػ ل ػػترة لػػف مهػػترة  ت ومػػط سػػةتمت يتفةمػػ   يعرفهااا رمنااان بأنهااا :

 متس هت مف   ؿ التدريب لةيهت  ييظهر ات سةتم  ت 

" جت ػر ال ػرد المةجػر ت المج طػر تالتػت يػرا وػرترة التف يػر  ويرى جمال الميال أن الحاجاة اإلرشاادية  ا 

و تلهت   ت ذة الجت ر مطةب ات  توب مف  تاوب جيتة ال رد تووتط  يتـ التف ير لوهت مف   ؿ  لوهت تا 

 تيقػػػـت المروػػػد الو سػػػت  ت مػػػف يقػػػـت مقتمػػػ   ػػػدترة اػػػت المشسسػػػر  مسػػػتلدة ال ػػػرد لةػػػا  وػػػ تلهت صػػػتج هت "

 وتدير  ت التستئؿ ادروتدير مف طرؽ ل مع المفةتمتت  تطرؽ ل      تاسطر ال رامج ادر 

 (343: 2018)الوت  

 2017 )  ػف ام قػع    ػف متاػؽ    ت جتلر  تلوفتر  تلوقص تػداع  لػا السػفت لةت ػتؽ ت الممػتؿ تادو ػتز

:44) 
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الموػم ت   تاوػ    ت رع ر ال ػرد  ػتلتمةـ  طريقػر موظمػر لػف الموػم ت لمػت يػتـ جةهػت   امػت اوػ  لػـ يفػرؼ

 ػػف   ) ػػف اال قػػع.جةػػتؿ موتسػػ ر لهػػت  م ػػردة لمػػت يتتااػػؽ مػػع و سػػ  تمػػع ا  ػػريف  ي ػػتد يسػػتطيعيفراهػػت تال 

 (45: 2017 متاؽ

 :الحاجات نظريات.3

 :maslow) ماسمو)الحاجة لنظرية أ. 

الهػػـر الجت ػػتت اقتػػرح )ا را ػػتـ متسػػةت(  ف تصػػوؼ الػػدتااع ادوسػػتوير  وػػمؿ  رمػػت  جيػػث تقػػع اػػت قتلػػدة 

 ال يزيتلت ير امستسير تات قمت  الجت تت الجوترير الفةيت تجت تت تجقيؽ الذات

تومف  ذا الهػـر تجمػـ الػدتااع الم تة ػر ايػ  ل قػر  ديوتميميػر  ستسػير تتظهػر  ػذة الف قػر اػت الجت ػتت 

مير مف ظهتر ت ات (  DeprivationNeedsالتت سمت ت )متسةت(  تلجت تت الجرمتوير ) اامستسير امتل

( تسػػػميت Developmental) الجت ػػتت المت قيػػر مػػف الهػػـر  تالتػػت سػػمت ت  تلجت ػػتت ال تقيػػر  ت الومتئيػػر

امتلػػا  تلجت ػػتت الجرمتويػػر الف الجرمػػتف الوػػديد مػػف  وػػ تع  فػػض الجت ػػتت يػػشدي الػػا  ف تط ػػت  ػػذة 

  لف متقفهت ات الهـر الجت تت لةا سةتؾ ال رد   ض الوظر

ر تمتب لػدد مػف الجت ػتت ال طريػر صيالو  اهـ ير متسةت ات الداافير مرمز القةب ات موه يرتتميؿ وظر 

الػذي يسػػت دـ   مػت السػػةتؾ التػت توػػير الػا سػػةتؾ مػؿ اػػرد تاف  ػذة الجت ػػتت  عريزيػر تمترتيػػر مػف الػػتالدة

 (276: 2011 )ال  تري    دو تع تةؾ الجت تت اهت سةتؾ متفةـ يت تيف  يف اماراد

هر وظر متسةت تـ توظيـ الجت ػتت امستسػير لة ػرد  طريقػػر  رميػػر  تلوسػ ر لقػتة الجت ػتت تافتليتهػت تمف ت 

  ( 16-15: 2010) الرتيةت  : ت ذة الجت تت  ت
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 PhysiologicalNeeds:الحاجات الفزيولوجية – 1

الجت تت ام را   ذ تفت ر  ذة الجت تت وقطر ال دء ات وظرير الدتااع ت ت ت تةؼ ات ط يفتهػت لف  

ممتو  ات المفدة تلمف التاقع  و  ات جتلر ال تع  ت دت  عراوهت  سمير  در ر م يرة اتل تع مػيً  ي ػدت

 .الوديد تت ير مفظـ  وس ر ال ػسـ تتص ح ات جت ر وديدة لإلو تع

 (Security Needsحاجة األمن )  – 2

ال يتلت ير ت تصػر  تلوػس ر لةم تر ممت تظهر  ذة الجت ر تظهر   مير  ذة الجت ر  م رد  و تع الجت تت 

لوػد امط ػػتؿ لوػػدمت ي يػػػب لػػػوهـ تالػػػديهـ  ت لوػػػد تفروػهـ لة ػػتؼ  تتػػداع  ػػذة الجت ػػر  لػػا الجػػرص 

 .تالجذر تتيير ايهـ الرع ر لةتمةؾ ل تة لةا اممف الرتجت الذي ت في  الطقتس الديوير

 Love and BelongingNeedsالحاجة الى الحب واالنتماء :  – 3

جيث ت رز الجت ر  لا الفطؼ تاالوتمتء  تيوفر ال رد وفترًا قتيًت تيرعػب ات  ف يت ذ ممتوت ات  متلت   

تيسػفا لتجقيػػؽ   دااػػ  اػػت ظػػػؿ ال متلػػر تتفطيػػػؿ  وػػ تع  ػػذة الجت ػػر  ػت السػػ ب امستسػػت لجػػتالت لػػدـ 

  ( 16-15: 2010) الرتيةت  : .التتااؽ

 Self actualizationNeedsالحاجة الى  تقدير الذات :   - 4

ت د لدا المييريف الجت ر  لػا تقػدير  و سػهـ تقػديرًا لتليػًت مػع  جتػراـ الػذات ممػت تت ػد لػديهـ الرع ػر اػت  ف 

تيػػشدي  وػػ تع الجت ػػر لةتقػػدير  لػػا ادجسػػتس  تليقػػر  ػػتلو س تالقػػتة تالقػػدرة المتايػػر  .يقػػدر ـ ا  ػػريف

تالو ػػػع  تلوسػػػ ر لةم تمػػػع  تتفطيػػػؿ  ػػػذة الجت ػػػر يػػػشدي  لػػػا تي ػػػيط الفزيمػػػر  ت  لػػػا ات ت ػػػتت تالم تيػػػر 

 .تفتيوير تالوفتر  تد  تؽ ممت قد يشدي  لا الصراع الو ست
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  ) NeedsDevelopmental) الحاجات المعرفية )حاجات المعرفة والفهم -5

اممتر  تجػػب االسػتط ع  تيػذمر متسػةت  ف تتظهر  ذة الجت تت ات الرع ر ات الموؼ  تمفرار جقتئؽ 

 ػػذة الجقػػتئؽ قػػد تمػػتف تاوػػجر لوػػد  فػػض اماػػراد  ميػػر ممػػت تمػػتف لػػدا الػػ فض ا  ػػر  تت ػػدت  ػػذة 

ي ػػتد الف قػػتت  ػػيف اموػػيتء  تمػػف مظػػت ر الجت ػػتت المفرايػػر   الجت ػػر اػػت التجةيػػؿ تالتوظػػيـ تالػػر ط تا 

ال يئر التت يفيش ايهت الو ص تال جث لف مييػرات جسب االسػتط ع  ت ػت الرع ر المةجر المتوتؼ 

  : ديػدة تال ري تراء المفرار  تتتومف الجت ر  لا جب االستط ع

االسػػت ت ر ادي ت يػػر لةفوتصػػر ال ديػػدة  ت ال ر يػػر  ت المتفتروػػر  ت ال تمػػػور اػػت ال يئػػر تالتجػػرؾ  -  

 .ت جصهت وجت ت تمجتتلر  ستموتاهت  ت توتتلهت ت

  .ت  ات مزيد مف المفرار لو س  تل يئت جت ر ال رد ترع  - ب

 .ت جص ال يئر  جيًت ات مزيد مف المفرار الو سير تل يئت  -ج

  .الميت رة ات اجص تاستموتؼ المييرات مف   ؿ مزيد مف المفرار -د

 :    motivation Met ) الحاجات الجمالية  ) -6

الوػػػتس اػػػػت مػػػػؿ يقتاػػػر يمتوػػػتا مػػػداتليف تالجت ػػػتت ال متليػػػر عيػػػر لتمػػػر  تلمػػػف  وػػػتؾ لةػػػا امقػػػؿ  فػػػض 

 تلجت ر لة متؿ  تال  رات المو فر اويت ت متليت  تلةا مػر السػويف  وت ػت ادوسػتوير ال ػف مػف   ػؿ ال ػف 

ذاتػػ  موػػذ  يػػتـ سػػػتموت المهػػػتؼ تجتػػػا لصػػروت الجػػتلت   ي  وػػ  ي وػػة  مقيمػػر مطةقػػر تمسػػتقةر لػػف  ي 

لةػػا الرع ػػر اػػت القػػيـ ال متليػػر  تتت ةػػا لػػدا  فػػض اماػػػراد اػػػت مو فػػر متديػػػر  تتػػػدؿ الجت ػػتت ال متليػػر 

   ق تلهـ  ت ت ويةهـ لةترتيب تالوظتـ تادتستؽ تالممتؿ ستاء اػت المتوػتلتت  ت امتوتع  ت الووتطتت
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 NeedsBeing):الحاجة إلى تحقيق الذات ) -7

تجقيقػػػ  جتػػػا يصػػ ح سػػػفيدًا   ي  ف تفوػػت  ف مػػؿ مػػت يسػػتطيع ادوسػػتف  ف يجققػػ   ي ػػػب  ف يفمػػؿ لةػػػا 

ممتويتتػ   تيجػتتؿ تجقيػؽ   دااػ  اػت  ػذا  ي تتر ال رد الدراسر  ت الفمؿ الذي ي ئم  ات جػػدتد قدراتػػ  تا 

  الم تؿ

 :(freud) فرويدل ية الحاجةنظر ب. 

امستسػػت  ػػت يوظػػر  لػػا الط يفػػر ادوسػػتوير وظػػرة متوػػتئمر تمجػػدتدة تيػػرا ادوسػػتف ممػػتئف  يتلػػػت ت داافػػ  

 و تع الجت تت ال سمير تال وسير تادوستف م ةتؽ مت   تمجمتـ سةتم  تاقت لم د  الوفتر  تلةذة ت وػتؾ 

 مػت الجت ػتت ال يتلت يػر تال ريزيػر اتسػير وػمف مراجػؿ  .قػتا عيػر موطقيػر اػت ال وػفتر تدافػ   لػا ذلػؾ

تيػد ت ػد  مػف المرجةػر ال ميػر يػـ المرجةػػر متسةسةر ل ر مراجؿ الومػت الستيمت  وست امر فػر التػت جػدد ت ار 

القوػػػي ير يػػػـ المرجةػػػر التوتسػػػةير  تيممػػػف التفػػػرؼ لةػػػا الجت ػػػتت ال يػػػر موػػػ فر  المرجةػػػر الػػػػور ير يػػػػـ

تالمم تتػػتت مػػف  ػػ ؿ لمةيػػر التجةيػػؿ الو سػػت  يليػػتت )التػػدالت الجػػر  ت ػػػسير امجػػػ ـ  تجةيػػػؿ المقتتمػػػر 

  (341-332 :2003تالت سير )ال طيب  

 نظرية الحاجة لهنري موراي :. ت

ويؼ الجت ػػتت  لػػا جت ػػتت و سػػير المووػػي  تيػػرا مػػتراي  ف قتئمػػر الجت ػػتت و سػػير المووػػي  ػػت صػػيممػػف ت

 ر ويتلت   تليس  تلورترة  مير   مير ات تت ي  السةتؾ تتومؿ لةا مت يةا :يامم

ير  تصػػػػالفقػػػػتب ت  وػػػػع ال ػػػػرد تيػػػػذلف تيتق ػػػػؿ :  ي  ف ي Absementالجت ػػػر  لػػػػا لػػػػـت الػػػػذات  -

  الذات
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: ي الت ةب لةا الفق تت ت تجقيؽ  دؼ صفب ت زيتدة تقدير  Achievementالجت ر لإلو تز  -

 الذات لف طريؽ الممترسر الوت جر لةقدرات  

: ف يمػػتف صػػداقتت ت يسػػتمتع  تلتفػػتتف ت الت ػػتدؿ مػػع ام ػػريف  Affiliationالجت ػػر  لػػا ادوتمػػتء -

 ت  تالجب ت ادوومتـ  لا ال متلت

ف مػػػ:مهت مػػػر ت  ذاء وػػػ ص   ػػػر  ت مفتروػػػت   ت التقةيػػػؿ  Aggressionالجت ػػػر  لػػػا الفػػػدتاف  -

 ويو   

: مقتمػػػػر التػػػػييير ت الم ػػػػتح مػػػػف   ػػػػؿ ادسػػػػتق ؿ .AutonomyNالجت ػػػر  لػػػػا ادسػػػػتق ؿ الػػػػذاتت  -

 تتجتوت الووتطتت التت ت روهت السةطر  

 ظ:الم ػػػتح لةت ةػػػب لةػػػا الهزيمػػػر ت الوػػػفؼ ت ادجت ػػػت Counteractionالجت ػػػر  لػػػا الم ت ػػػدة  -

  إجتراـ الذات 

 ادل تب  تلقتئد ت اليوتء لةي  ت  ت تل  لف  رادة  : Deferenceالجت ر  لا ال وتع  -

:   ف يدااع لف و س  ود الةػـت ت التجقيػر ت    ػتء ال وػؿ  ت  Defendantالجت ر  لا الداافير  -

 ت ريرة  

 : التييير ات ام ريف ت التجمـ ايهـ   Douminanceالجت ر  لا السيطرة  -

 : ف ي تذب  وت تة ا  ريف ت يستيير  ل ت هـ  Exhibitionالجت ر  لا ادستفراض -

: ف يت وب املـ ت الورر ال سمت ت المػرض ت  avoidance–Harmالجت ر  لا ت وب امذا -

 المتت  

 ت ال  ؿ ت ادذالؿ ت الس رير   :  ف يت وب اد  تؽ Infavoidanceالجت ر  لا المذلر  -

 : ف يو ع جت ر الذي ال جيةر ل  ت  ف يجمي  ت يستلدة   Nurturanceالجت ر  لا الفطؼ  -

 :ترتيب امويتء ت توظيمهت  Orderالجت ر  لا الوظتـ  -
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: ف يسػػػتر ت ت يسػػػةت و سػػػ  ت ي جػػػث لػػػف المتػػػع مػػػف الفوػػػتء ت الفمػػػؿ  Playالجت ػػر  لػػػا الةفػػػب  -

  قصد الةهت ت  ير  دؼ   

 :  ست فتد ا  ر  ت ت ت ة   ت ادلراض لو   Rejectionالجت ر  لا الو ذ  -

 ال جث لف ادوط تلتت الجسير ت ادستمتتع  هت  : Sentienceالجت ر  لا ادستمتع الجست  -

 متيف ل قر مع وريؾ ت ممترسر ال وس  :ت Sexالجت ر  لا ال وس  -

: سفت ال رد الجصتؿ لةا لتف ت دلـ ت جمتيػر ت جػب  Succoranceالجت ر  لا المفتودة  -

 ا  ريف  

 :تجةيؿ ال  رة ت تيمةهت ت التيليؼ  يف امامتر   Understandinالجت ر  لا ال هـ  -

جت ػتت امسػ قير لةػا ام ػرا تالجت تت ال تفمؿ لةا لزؿ التاجدة موهت لػف ام ػرا تلػ فض ال

 (20-19: 2017 ةهودتز ا ح  )

  قترح ة متسةتم ديؿ لوظر :  (Theory ERG Alderfe )نظرية الدريفر لموجود واالرتباط والنمو. ث

وظريػر ت تػرض لة ػرد يػ ث جت ػتت  ستسػير  ػت :  1972لػػتـ ( Alderfer Clayton)الػدري ر م يػتف

   ال قتء  تاالوتمتء  تالتطتر

 ػت الجت ػتت التػت توػ ع  تاسػطر لتامػؿ ال يئػر ( Needs Existence) :جت ػتت الت ػتد  ت ال قػتء

  متممؿ تالورب تالوـت   ت ذة الجت تت تقت ؿ الجت تت ال سيتلت ير ت فض جت تت اممف لود متسةت

قتت  ت الجت تت التت ترمز لةا الف (NeedsRelated) :جت تت االرت تط  ت الف قتت  ت االوتمتء

تالصػػداقتت تالتق ػػؿ مػػف طػػرؼ ا  ػػريف لةجصػػتؿ لةػػا الروػػت  تتقت ػػؿ  ػػذة الجت ػػتت جت ػػتت اممػػف 

  تالجت ػتت اال تمتليػر ت فض جت تت تقدير الذات ات  ـر الجت تت لمتسةت

 ػت الجت ػتت التػت تهػتـ  تطػتير المهػترات تالقػدرات تتجقيػؽ الػذات (NeedsGrowth) :جت تت الومت

ج لػػػف  وػػػ تع جت ػػػتت التطػػػتر تػػػتلت ال ػػػرد لمهػػػتـ ال تتطةػػػب اقػػػط اسػػػت دامًت لقدراتػػػػ  اػػػت التظي ػػػر  تيوػػػت
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 تلمتمػػؿ   ػػؿ قػػد تتطةػػب  يوػػًت تطػػتير قػػدرات  ديػػدة لديػػ   تتمتيػػؿ  ػػذة الجت ػػتت جت ػػتت تيميػػد الػػذات 

 (  18:  2010) الرتيةت    ت فض جت تت تقدير الذات تاالجتراـ ات  ـر متسةت

 رائهػػػت مهمػػػر تم يػػػدة تلمػػػف  ػػػذا ال يفوػػػت  وهػػػت ت ةػػػت مػػػف السػػػة يتت وظػػػرا   ف  ميػػػع الوظريػػػتت  ػػػإ ت ؼ

 د ت ؼ الفتامؿ  يف مؿ وظرير ت   را  

 .مجاالت الحاجات اإلرشادية :4

 (171: 2016)م ةتات   ت ادروتدير  لا  ر ع م تالت :تتتوقسـ الجت 

اوػطرا تت او فتليػر  ت لتط يػر لػف تيهػدؼ  لػا مسػتلدة الطة ػر الػذيف يفػتوتف مػف المجال النفس :.أ

طريػػػؽ الووػػػتطتت ادروػػػتدير مػػػف  ػػػ ؿ توميػػػر القػػػدرة لةػػػا اهػػػـ الػػػذات تمي يػػػر الت ةػػػب لةػػػا الوػػػفتر 

 تلوقص تمسػتلدة الطة ػر لةػا الػت ةص مػف الوػفتر  تليػيس تالمح ػر تاالجت ػتظ  جتلػر مزا يػر متتازوػر 

 .لفتط يرلمتا هر اقداف الترميز الوتتج لف الو تط االو فتلير تا

تيهػػػدؼ  لػػػا مسػػػتلدة الطة ػػػر الػػػذيف يتا هػػػتف صػػػفت تت تػػػشير لةػػػا  دائهػػػـ  المجاااال األكااااديم :.ب

الدراسػػت لػػػف طريػػػؽ امووػػطر ادروػػتدير المتميةػػر  تلت ةػػب لةػػا الرسػػتب  ػػتلمقررات الدراسػػير تتطػػػتير 

الداافيػػػر الذاتيػػػر وجػػػت الدراسػػػر تالتفريػػؼ  مي يػػر الت طػػيط ل ػػرامج الدراسػػر اليتوتيػػر تال تمفيػػر تالتفػػرؼ 

 .ير توع   داات يممف تجقيقهت مي 

تيهػدؼ  لػا مسػػتلدة الطة ػر الػذيف يفػػتوتف مػف تػدوت اػػت مسػتتا التميػؼ مػػع  المجاال االجتماااع :.ث

ال يئػر المدرسػػير  ت ال تمفيػر لػف طريػؽ امووػػطر ادروػتدير المتميةػر   هػـ امسػةتب امميػؿ ل سػػت تدة 

طتير القدرة لةػا تمػتيف ل قػتت  ي ت يػر مػع مف تقت ال راغ تالتتااؽ مع المجيط المجةت  تلطتلب تت

الػػػزم ء تتزتيػػػد الطة ػػػر  مفةتمػػػتت لػػػف مي يػػػر ا تيػػػػتر  سػػػةتب الجيػػػتة اال تمتليػػػر اماوػػػؿ تمفتل ػػػر 

 .الموتمؿ امسرير
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تيهػػػدؼ  لػػػا مسػػػتلدة الطة ػػػر الفػػػتدييف تالمت ػػػتقيف تالمتفيػػػريف دراسػػػيت مػػػف  ػػػػ ؿ المهنااا : لمجاااالا.ج

ت اماػراد الم تة ػػر لمتطة ػػتت المهوػػر التػت يرع توهػػت تالتفػػرؼ  تلف قػػر  ػػيف التفػػرؼ لمػػػدا م ئمػػر قػػدرا

الت صػػػص الدراسػػػت تم ػػػػتالت الفمػػػؿ تتمػػػتيف م هػػػـت لػػػدا الطة ػػػر لػػػف ا تمتمػػػتتهـ ت سػػػةتب جيػػػتتهـ 

 .المهوير تالمستق ةير

 ثانيًا: التوجيه و اإلرشاد 

 :مفهوم التوجيه.1

ر ت المهوير التت تقدـ لة رد ليتممف مف الت طيط لمستق ؿ يالو سيقصد  تلتت ي  م متع ال دمتت التر تير ت 

جيتت  تاقػت الممتوتتػ  ت قدراتػ  الفقةيػر ت ال سػمير تميتلػ    تذلػؾ  تسػةتب يوػ ع جت تتػ  ت ميتلػ   تيجقػؽ 

تصترة لذات    تيتومف التت ي   هذا المفوا ميتديف متفددة متلتفةيـ تالجيتة االسرير تالو صير ت المهويػر 

لةا  دمتت متفددة متقديـ المفةتمتت ات ال دمتت االروتدير ت التتااػؽ المهوت تقػد  -ايوت–ممت يوتمؿ  

يمتف التت ي  م تورا ات عير م تور ارديت ات  متليت  ت ت لتدة يهػدؼ الػا الجتوػر ت المسػتق ؿ مسػت يدا 

 (19: 2014 رات   )ل د الةطيؼ   مف المتوت ت 

 لمةير تقديـ المستلدة ل اراد لمت يصةتا الا اهـ او سهـ  ت ا تيتر الطريؽ التت ي  لةا او   يعرفه ميمر

ر ت الذميػر  تالتػػت  الصػجيح ت الوػرتري لةجيػتة  تتفػػديؿ السػةتؾ ل ػرض التصػتؿ الػػا اال ػداؼ الوتوػ

 تصجح م را الجيتة  

 ة ال ػرد لةػا  لػا مسػتلد ت تهػدؼايفرؼ مؿ موهمت التت ي   يوػ  "م مػتع ال ػدمتت التػ أما بركان وزيدان

 ف ي هػػـ و سػػ  تي هػػـ موػػتمة  ت ف يسػػت ؿ  ممتويتتػػ  الذاتيػػر مػػف قػػدرات  تمهػػترات تاسػػتفدادات تميػػتؿ ت ف 

ممتويػتت  ػذة ال يئػر مػف وتجيػر   ػرا  ممتويتتػ  مػف وتجيػر  تا  يست ؿ  ممتويتت  يئت   ايجػدد   ػداات تت ػؽ تا 

ر تتفقؿ  ايتممف  ذلؾ مف جؿ موػتمة  جةػتال وتي ر ل هم  لو س  تل يئت   ي تتر الطرؽ المجققر لهت  جمم
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لمةيػػر تػػشدي  لػػا تمي ػػ  مػػع و سػػ  تم تمفػػ   اي ةػػن  قصػػا مػػت يممػػف  ف ي ة ػػ  مػػف الومػػت تالتمتمػػؿ اػػت 

 (37: 2002 و صيت   )مصط ا

 الفمةيػػر التػػت تسػػتلد ال ػػرد لةػػا ت ػػتتز موػػتمة  تالتميػػؼ مػػع ا  ػػريف  ت  ف ػػترة   ػػرا   ػػت  التوجيااه  ااو

م مػػتع ال ػػدمتت التر تيػػر تالو سػػير تالمهويػػر التػػت تقػػدـ لة ػػرد ليػػتممف مػػف الت طػػيط لمسػػتق ؿ جيتتػػ  تاقػػت 

 د يفت رة مجمتد جت تت  تيجقؽ تصترة لذات   1دممتوتت  تقدرات  الفقةير تال سمير تميتل   يسةتب يو ع 

تهدؼ  لا تجقيػؽ  موست لمةير توتمؿ مؿ  تاوب التر ير  ي  ف ادروتد التر تي  ت  دمر و سير تر تير

 (  429 : س د  ام داؼ التر تير )مجمتد موست

 :مفهوم االرشاد .2

 يممػػف تفريػػؼ االروػػتد لةػػا اوػػ  لمةيػػر اويػػر مت صصػػر مسػػتمرة  تتقػػـت لةػػا ل قػػر مهويػػر  ػػيف المستروػػد

صفت تت م تة ر  ت المرود القتدر  جمـ   رت  ال وير لةا تقديـ المستلدة لةمسترود  الذي يتا   موم ت ات

  لي هـ و س  ت الفتلـ مف جتل    تالف ي هـ دتااف  تميتل  تقدرات  ت جت تت  الم تة ر   ت يت ذ قرارات  

 (20: 2014)ل د الةطيؼ  

 لمةير تقتئير ت ومتئير ت ل  ير تتطةب ت صصت تالداد تم تءة تمهترة   متف  ذة الفمةير  دفاإلرشا

ارع مف ارتع لةـ الو س التط يقت  تُت مؿ  دمتت التت يػ  الفتمػر ت ػدمتت ال تصػر اػت م هػتـ تاجػد ت 

 (20: 2014 ت التت ي  ت االروتد  )ل د الةطيؼ  

 ػػت ذلػؾ ال توػب الػػذي يهػتـ مةيػػت  و ػتح تةميػػذ اػت جقػػؿ حساب المعجاام الموسااوع  لمتاطمحات التربيااة: 

لمةػػ  التر ػػتي تالػػذي يسػػتهدؼ مسػػتلدت   تاسػػطر ادروػػتد لةػػا ا تيػػتر  اوػػؿ  روػػتمج لدراسػػت  اػػت وػػتء 

  p287): (nadjar,2003  قدرات  ترع تت  تا تمتم  ت طط  المستق ةير تالظرتؼ الفتمر المجيطر   
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  دمتت التػػػػت يقػػػػػدمهت  ػػػػ:ال( االرشاااااد  اااااو1980الااااانفس )كمااااا عرفااااات الجمعيااااة االمريكياااااة لعماااام

اال تصتصيتف ات لةـ الو س االروتدي تاؽ م تدئ تاستليب دراسر السةتؾ االوستوت   ؿ مراجؿ ومتة 

الم تة ػػر  تيقػػدمتف  ػػذة ال ػػدمتت لتتميػػد ال توػػب االي ػػت ت لو صػػير المستروػػد ت اسػػت  ؿ  ػػذا ال توػػب 

هدؼ امتستب مهترات  يدة تستلد لتا تجقيؽ مطتلب الومت تالتتااؽ لتجقيؽ التتااؽ لدا المسترود   ت 

 (21: 2014 د الةطيؼ  لمع الجيتة  تامتستب قدرة ات تذ القرار )

 الفمةير المهوير ال وير المت صصر التت تتـ تاؽ  طتات مجددة مجمتمر  زمتف  ويعرف االرشاد عمى انه

قػػا در ػػر ر اػػت الومػػت ت التصػػتؿ  تممتويتتػػ  الػػا ا تممػػتف مجػػدديف   يػػتـ مػػف   لهػػت مسػػتلدة المستروػػد

ممموػػر  تاقػػت لجت تتػػ  ت ميتلػػ  تات ت تتػػ   تقدراتػػ   مػػف  ػػ ؿ ل قػػر ت تلةيػػر داائػػر  يوػػ  ت ػػيف المروػػػد 

قتدر لةا تقديـ المستلدة ال وير  هدؼ تطتير سةتؾ المسترود تاهم  او س  تموم ت  تاستليب الالمش ؿ 

 ت الموم ت التت يتا ههت تجقيقت لصجت  الو سير   تفتمة  مع الظرتؼ تالمتاقؼ

 ( 19: 2009) ا ت اسفد 

 مفهوم التوجيه و االرشاد المدرس  و المهن  :.3

 ت لمةيػر مسػتلدة الط ػؿ اػت رسػـ ال طػط التػت تػت ئـ مػع قدراتػ  ت ميتلػ  ت ا دااػ  يعرفه حامد ز ران : -

المػػتاد الدراسػػير التػػت تسػػتلد اػػت امتوػػتؼ االممتوػػتت التر تيػػر تاف ي تػػتر وػػتع الدراسػػر ت الموػػت ج الموتسػػ ر ت 

 روتم ػ  التر ػتي   ت المسػتلدة اػت توػ يص  ايمت  فد المستتا التفةيمت الجتور تمستلدت  ات الو تح ات

 ( 26: 2003ت ل ج الموم ت التر تير  مت يجقؽ تتااق  التر تي  ) ز راف 

ت يفػػرؼ   راتػػ  ت يجػػدد   ػػرد لمػػت ي هػػـ ذاتػػ  ت يػػدرس و صػػيت وػػ  لمةيػػر  وتئيػػر تهػػدؼ الػػا مسػػتلدة الي  -

يومت  ممتويتت  تيجؿ موم ت  ات وتء مفرات  ترع ت  تتفةيمػ  تتدري ػ  تاػت اطػتر مػف التفػتليـ ت  موم ت  
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االس مير السمجر لمت يصؿ الا تجقيؽ   داا   تتجقيؽ التتااؽ و صيت تتر تيت تمهويت ت سػريت تا تمتليػت  

 (2010  تلتليرتمر لةفمةير التفةيمير )  تلهتاش  ست ـ ات تجقيؽ ام داؼ الفت تلتتلت ي

مف  ػ ؿ التفػتريؼ السػت قر لةتت يػ  ت االروػتد المدرسػت ت المهوػت يتوػح لوػت  يوػ  لمةيػر م ططػر ت موظمػر 

تجقيػؽ تهدؼ الا مستلدة المتفةـ لةا اهـ ذات  ت مفرار قدرت  ت تومير اممتويت  ت جػؿ موػم ت  ليصػؿ الػا 

 تتااق  لو ست ت اال تمتلت ت التر تي ت المهوت 

 أ داف اإلرشاد :.4

  ف لإلروتد   داؼ لديدة يسفا لتجقيقهت لصتلح اماراد تال متلتت تتة ص ات :

تيتت الجت ر  لا تجقيؽ الػذات اػت  لةػا  ػـر الجت ػتت ادوسػتوير لػدا ال وػر امسػتيتء تحقيق الذات :  .أ

لػػؾ  ال  فػػد  ف يمػػتف ال ػػرد قػػد جقػػؽ تاوػػ ع   ػػـ الجت ػػتت امستسػػير ل قتئػػ  ا فػػد تال يممػػف التصػػتؿ  لػػا ذ

تجقيؽ  ذة المتطة ػتت ي ػد  اػت تمػتيف  تيػر وت جػر لػف ذاتػ  مػف  ػ ؿ اجت لػ  لممتوػر ا تمتليػر تمهويػر 

 تةيؽ    ممت يجقؽ ل  السفتدة تالروت الو ست 

ؿ مفػت متطة ػتت ال عوػا لوهػت لمػؿ اػرد اػت  ف صػجر تسػ مر ال سػـ تالفقػتحقيق التحة النفساية :  .ب

الم تمع لهذا يهدؼ ادروتد  لا تجرير ادوستف مف م تتا   قةقػ   تاوػطرا تت  مػف  ػ ؿ مسػتلدت  لةػا 

 جؿ موم ت  تامتستب المهترات ال زمر لةسيطرة لةيهت  ف جديت مستق   

الفمةيػر التر تيػر  ذ  ف  ػذة ام يػرة اػت ال يممػف اصػؿ لمةيػر ادروػتد لػف تحسين العممية التربوية :  .ت

 مػػس الجت ػػر  لػػا  دمتتػػ  جيػػث يهػػدؼ  ستسػػت  لػػا  ي ػػتد  ػػت و سػػت صػػجت اػػت المدرسػػر  ػػيف الطػػ ب  

المفةػػـ  اددارة تامسػػػرة تذلػػػؾ وظػػرا لت ػػػتد ال ػػػرتؽ ال رديػػػر  ػػيف الطػػػ ب  ازديػػػتد لػػدد الطة ػػػر  ميػػػرة تتوػػػتع 

 (22-21: 2014 وتوت     )الموم ت  اوتوتر تستئؿ التر ير المتازير
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 سس التوجيه و االرشاد :أ.5

 يقتـ التت ي  ت االروتد لتمػر ت التت يػ  ت االروػتد المدرسػت  تصػر لةػا اسػس لتمػر ت ا ػرا  تصػر ال

عوػػا الموػػت ةيف اػػت الجقػػؿ التر ػػتي ت المدرسػػت لػػف اهمهػػت ت ادرامهػػت ت مفراػػر مي يػػر تط يقهػػت ت االسػػت تدة 

 موهت ت ت متالتت :

 (94: 2001الزبادي، الخطيب، : كما ذكر:)سس عامة أ . أ

 ت لتمر يوترؾ ايهت ال ميع ت ت متلتتلت :يقـت التت ي  ت االروتد لةا استس التسةيـ  قوتي

 مكانبة التنبؤ به :ثبات السموك االنسان  و إ.1

يمػػتف السػػةتؾ االوسػػتوت اػػت  مةتػػ  ممتسػػب مػػف  ػػ ؿ لمةيتػػت التفةػػيـ ت التووػػئر اال تمتليػػر اهػػت يمتسػػت 

صػػػ ر الي ػػػتت الوسػػػ ت مػػػف التوػػػت    ػػػيف المتوػػػت ت الجتوػػػر  لػػػذلؾ يممػػػف التو ػػػش  ػػػ  مسػػػتق   اذا تسػػػتتت 

   تدوستفالظرتؼ ت المت يرات المجيطر 

 مرونة السموك االنسان  :.2

وسػػػتوت اال اوػػػ  مػػػرف ت قت ػػػؿ لةتفػػػديؿ  تتوػػػ ؿ  ػػػذة المرتوػػػر الػػػذي يمتسػػػ   السػػػةتؾ اد ت رعػػػـ الي ػػػتت الوسػػػ

التوظػػيـ االستسػػت لةو صػػير ت م هػػـت الػػذات ممػػت يػػشير لةػػا السػػةتؾ ت لػػتال  ػػذة المسػػةمر لمػػت متوػػت  وػػتؾ 

تاجداث ت يير ات السةتؾ الموطرب ات عير المرعتب اي   الا سػةتؾ  ورترة لفمةير التت ي  ت االروتد 

  لتدي ت ستي 
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 استعداد الفرد لعممية التوجيه و االرشاد :.3

يف ت  مػػت الػػدااع ت لوصػػريف  ستسػيجتػا تمػػتف لمةيػر التت يػػ  ت االروػػتد اي ت يػر ت افتلػػر ال ػػد مػف تػػتاير 

ال ػػػد اف يوػػػفر  تلجت ػػػر الػػػا التت يػػػ  ت االروػػػتد ت هػػػذا اػػػت التف يػػػر لػػػف المموػػػتف الػػػذاتت  اػػػتل رد الرع ػػػر 

 االستفداد تجدث االست ت ر ت يتجقؽ الهدؼ المووتد مف  ذة الفمةير التت يهير االروتدير  

 حق الفرد ف  التوجيه و االرشاد :.4

الجت ر اف التت ي  ت االروتد جت ر و سير  تمر لدا ال رد  تمف مطتلب الومت االووتوت الستي او تع  ذة 

 تلةي  يمتف التت ي  ت االروتد جؽ مف جقتؽ االوستف  

 استمرار عممية التوجيه و االرشاد :.5

لمةير التت ي  ت التر ير لمةيتتف متوت هتتف ات االستمرارير ت دا مف الط تلر الا مرجةػر متػت رة مػف الفمػر 

المتت فر جتػا تفطػا لفمةيػر التت يػ    تلرلتير ت فيف االلت تر  ذة االستمرارير  ذ ييلذلؾ لةا المت   اف 

  فد ت ت عتيتهت االستسير  

 سس خاتة :أ.ب

اف  طر التت ي  ليست اقط تتميف متدة تت يهير اروتدير ت اومت تتميف  ت تفةيمت متمتمؿ ت  تدؼ يجقؽ 

 (56: 2013)طيب ،اي  التةميذ ذات  تيمتف ذلؾ مف   ؿ :

  و ست اي ت ت لدا التةميذ وجت المدرسر ت امتسػتب   ػرات المستلدة ات تمتيف ات تة و ست ات متقؼ

 مدرسير تستلدة ات لمةير التتااؽ المدرست  
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  و صػػيت   مػػؿ ا فتد ػػت ت مسػػترات ومػػتة تاومػػتط تػػتاير ارصػػر تر تيػػر يتفػػرؼ مػػف   لهػػت التةميػػذ لةػػا

 ر  يف ت ـ  تلجرير ت التستمح يتصرؼ اي   سةتم  الم تة ر ات  ت م ف

  الصػػفت تت التػػت قػد تتا ػػ  التةميػػذ ت الفمػػؿ لةػػا امتوػتاهت اػػت تقػػت م مػػر ت تقػػديـ الفمػؿ لةػػا رصػػد

 ال دمر االروتدير الموتس ر ل  ق ؿ ت تقمهت  

 تذج مف االستليب التت يممف لةا عرار ت التفتمؿ مع الت ميذ ات  ميع المراجػؿ طيةػر الفػتـ متقديـ و

 تاال تمتلت   الدراست تاقت ل صتئص ومت ـ ال سمت تالفقةت تالو ست 

 ويوػػر اػػت و ػػتس االتليػػتء لةػػا ا وػػتئهـ ت تفميػػؽ الوػػفتر لػػديهـ  ػػتف ا وػػتئهـ مجػػؿ اال تمػػتـ ي ػػت الطم

  ذلؾ تدليـ الف قر  يف ال يت ت المدرسر  ؼيظت الفمؿ لةا استيمتر تتت تالرلتير  طرؽ مةمتسر 

 .مجاالت التوجيه و االرشاد :6

م تالت  الم تة ر  ت لدا  ميع ال ئتت الفمريػر  ا دمتتػ  ال تقتصػر يهتـ ادروتد  تلسةتؾ ادوستوت ات 

 (134-13: 2000)ا ت ل تة ويتزي  لةا وتع  ت م تؿ تاجد ت  ت لديدة ت يممف   متلهت ايمت يةت :

 :counseling Career المهن  إلرشادا

المستروػػديف( لةػػا يفت ػػر ادروػػتد المهوػػت مػػف  قػػدـ م ػػتالت ادروػػتد الػػذي يسػػتهدؼ مسػػتلدة اماػػراد )

  تيػػتر مهػػف مفيوػػر تاقػػت لقػػدراتهـ تميػػتلهـ ت طمتجػػتتهـ ت  لػػداد ـ لهػػذة المهػػف توػػمتف  سػػتمراريتهـ ايهػػت 

 .تروتة ـ الو  قدر ادممتف

 :counseling child .إرشاد األطفالب

ات تفػػتد   ميػػر  روػػتد امط ػػتؿ  لػػا   ميػػر المرجةػػر الفمريػػر التػػت يمػػرتف  هػػت ت مػػت يصػػتج هت مػػف ت يػػر 

 سمير ت لقةير ت  و فتلير ت   تمتلير سريفر تجدد مستر ومت ـ ت م مح و صيتتهـ  ت هت تتومؿ قدراتهـ 
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ت  ت ت ػػػتتهـ  تايهػػػت يتفةمػػػتف م ػػػت يـ ادلتػػػزاـ ت الفطػػػتء ت  مفوػػػا   ػػػر تفت ػػػر  ػػػذة المرجةػػػر  سػػػتس لمةيػػػر 

تتػػتـ لمةيػػر  روػػتد امط ػػتؿ  مػػت  التووػػئر اد تمتليػػر ت التػػت يممػػف مػػف   لهػػت تجديػػد السػػتاء ت ادوجػػراؼ 

 .  ومؿ اردي  ت  متلت لةط ؿ  ت لتالدي   ت لهـ  ميفت

 : counseling school .اإلرشاد المدرس ت

ت ال دمتت ت ال رامج التت يفد ت ت يقدمهت المروػد  (ادروتد المدرست  يو  ال هتد 1982لرؼ )تتايؽ 

 قصػد تجقيػؽ   ػداؼ التر يػر الجدييػر  تتوميػر و صػيتت الط  ت لت ميذ المدارس لةا   ت ؼ مسػتتيتتهـ 

الط ب  لا  قصا جد مممف  تمستلدتهـ لإلست تدة مف ال رص ت ال  رات المدرسير  لا  قصا جد تسمح 

 .    قدراتهـ ت  ستفداداتهـ الم تة ر

ر اػت مف   ؿ مت س ؽ لرو  يممووت القتؿ  ف ادروتد مت صص ت ممهور قد   ذ ممتور م يرة ت مهم

االجمػتـ تيمػر لةػا م متلػر مػف ال صػتئص ت    لػا تجقيقهػتالم تمع وظر م ميت  ت ام داؼ الذي يسفا 

يجػدد لمت يفت ال رد ذات  تي هػـ   راتػ  ت   وتر التت ي  المدرست تالطرائؽ تالم تالتال تصر  ووتطتت مست

 . موم ت 

 خدمات اإلرشاد و التوجيه :.7

) تزمػتر يجا الم تؿ التر ػتي تتترمػز  ستسػت اػت اموػتاع تاالسػترات يتت التتليػر :تتفدد  دمتت ادروتد ات 

  (45: 2017لمتر 

: ت ػػت  ػػدمتت تقػػدـ ماػػراد  سػػتيتء  هػػدؼ تجقيػػؽ زيػػتدة م ػػتءة ال ػػرد تتػػدليـ تتااقػػ   لػػا خاادمات نماةيااة.أ

 قصا جد مممف  تتهتـ  تومير قدرات ادوستف تاست  ؿ طتقتت  تذلؾ لف طريؽ مفرار تاهـ الػذات تومػت 
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لومػػت م هػتـ اي ػت ت لهػت تتجقيػػؽ   ػداؼ تاقفيػر تم ئمػػر اػت الجيػتة تيمػػتف ذلػؾ مػف  ػػ ؿ رلتيػر مظػت ر ا

 ال سمير  الفقةير  الو سير  اال تمتلير 

يطةؽ لةيهت  جيتوت التجسيس الو ست ود الموم ت تاالوطرا تت تاممراض الو سير خدمات و اةية : .ب

جيػػث تهػػتـ  ػػذة ال ػػدمتت  تمسػػتيتء ق ػػؿ المروػػا لتقػػيهـ وػػد جػػدتث الموػػم ت  ػػت ت ؼ  وتالهػػت ممػػت 

ت السػػػتي لة ػػػرد ت وػػػتء ل قػػػتت ا تمتليػػػر اي ت يػػػر مػػػع ا  ػػػريف تهػػػدؼ  لػػػا تهيئػػػر الظػػػرتؼ الموتسػػػ ر لةومػػػ

 تمتا هر متاقؼ الجيتة  و تح 

 وػػتؾ  فػػض الموػػم ت يمػػتف مػػف الصػػفب التو ػػش  هػػت اتجػػدث افػػ  ت وػػت يػػيتت دتر خاادمات عيجيااة : .ت

تتااػؽ  ذة ال دمتت التت تهدؼ  لا التفتمؿ مع االوػطرا تت السػةتمير تالموػم ت االو فتليػر تموػم ت ال

 لا جتلر التتااؽ تالصجر الو سير تعير ت جتا يتممف ال رد مف الفتدة  

 نظريات التوجيه واالرشاد : .8

يفتمػػد المروػػد اػػت لمةػػ  ادروػػتدي لةػػا تط يػػػؽ امسػػس الوظريػػر لةوظريػػتت الػػتاردة اػػت م ػػتؿ التت يػػػ  

ادروػتد  وجػتتؿ اػت ال قػرات المتاليػر تادروتد  ت تلوظر  لا ام مير التت يمتسػ هت  ػذة الوظريػتت اػت م ػتؿ 

 .تقديـ لرض مقتصر ل فوهت مع  ظهتر م تؿ االست تدة موهت ات لمةير ادروتد

 نظرية الذات )روجرز (:.أ

 ت ػت مػف  وػهر  1942ير ع ال وؿ ات تطتير وظريػر الػذات  لػا الفػتلـ اممريمػت مػترؿ رت ػرز لػتـ 

المسترود ات ات تذ القرار لةموتمؿ مع مفراػر  ػذة الموػتمؿ طرؽ التت ي  تادروتد الو ست  تقد رمزت لةا 

تتوع الجةتؿ الموتس ر لهت  تتفطت ال رصر لةمسترود  ت الطتلب صتجب الموػمةر لتوػع ام ػداؼ  جيػث 

لدا المسترود قتة داافر اطرير  ت الجت ر  لا تجقيؽ الذات  ت ذلؾ تفت ر امستس الذي تقتـ لةيهت طريقر 
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تور  ت ادروػتد المتمرمػز جػتؿ المستروػد )الفميػؿ(  تايهػت يهػتـ المروػد الو سػت  تفػديؿ مػت ادروتد عير الم 

لود المسترود مف مدرمتت وفترير تتصترات تتقييمتت  تصر  ذات    ت مت يسما  م هـت الذات تالذي  ت 

 (50: 1999 )سمترة تومر.ل ترة لف تفريؼ و ست يمتو  ال رد ذات 

ادروتد توع الفميؿ ات متقؼ يجػتتؿ  ت  يف الطريقر الميةا ات لمةير يرا رت رس ات وتء وظريت 

مف   ل  اهـ ذات  تزيتدة التطت ؽ  يف م هػـت الػذات الميػتلت تالتتااػؽ الو سػت  ممػت يهػدؼ الفػ ج المتمرمػز 

لػتدة  ليػ  ووػتط تجقيػؽ الػذات  إزالػر الفق ػتت لػ ف جتؿ الفميؿ  لػا  فػؿ ال ػرد  ميػر ووػ ت تت صػرا  ذاتػ  تا 

طريػػؽ تجريػػرة مػػف  وػػتاع السػػةتؾ المػػتفةـ الػػذي يفػػتؽ وجػػت الط يفػػت ت ػػتة تجقيػػؽ الػػذات تاسػػتيمتر مصػػتدرة 

 ( 100: 2007)ل د الهتدي ت الفزة  .تم تءات 

 النظرية السموكية:.ب

تسما الوظرير السةتمير  وظرير التفةـ  تتهتـ  دراسر سةتؾ ادوسػتف ت سػ ت   تطػرؽ تفديةػ   ت ت ييػرة  ذا 

 جت ر  لا ذلؾ مف  ػ ؿ  ػرامج تفػديؿ السػةتؾ  تالسػةتمير تهػتـ  تلسػةتؾ الظػت ري تتجػتتؿ تفديةػ  تال متف 

 يؽ تال ت ري الذي يقؼ مف ترائ   تهتـ  تفديؿ الس ب الفم

تمػػف االوتقػػتدات التػػت ت هػػت  لػػا  ػػذة الوظريػػر  ولهػػت تقػػتـ لةػػا المتوػػتلير الم رطػػر اػػت ت ييػػر سػػةتؾ 

ر ات  ذة الوظريػر اقتصػتر ت لةػا السػةتؾ المتوػتلت الم جػظ تالتمتد ػت لةػا ادوستف  تمف  ت   القصت 

ت ترب   ريت ات ال تلػب لةػا جيتاوػتت  ميػر موهػت لةػا ادوسػتف  ممػت لػتجظ   صػتص ادروػتد السػةتمت 

ترميػزة لةػػا  زالػر املػػراض اػت جػػد ذاتهػت  ػػداًل مػف الجػػؿ ال ػذري لةسػػةتؾ الموػمؿ لػػف طريػؽ التفػػرؼ لةػػا 

زاامس تب ا   (39: 2007لتهت تلذلؾ قد يمتف لت را تتقتيت )ل د الهتدي تالفزة  لديوتمير تا 
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 (wiliamson-theory Traits) وليامسون :  –نظرية السمات والعوامل .ت

التمػػػدت  ػػػذة الوظريػػػر لةػػػا السػػػمتت تالفتامػػػؿ الو صػػػير تلةػػػا لةػػػـ الػػػو س ال ػػػترقت  تتجديػػػد سػػػمتت 

لةػا السػمتت تالفتامػؿ التػت تجػدد السػةتؾ تالتػت يممػف قيتسػهت تالتػت  الو صير تتجةيؿ لتامةهػت يػـ التفػرؼ

تهدؼ  ذة الوظرير  لا مستلدة اماراد لةا الومت ات  ميع موتجت جيػتتهـ  .يممف  تاسطتهت التو ش  تلسةتؾ

الو صػػير تيهػػدؼ  لػػا اسػػتق ؿ الػػذات  ممػػت  ف ادروػػتد يتطةػػب ت ػػرد الو صػػير ادوسػػتوير  تال رديػػر تووػػج 

تر تمف   ؿ الف قتت مع ا  ريف  تاال تمتـ  تلتطتر تالومت المهوت ات مراجؿ الجيتة الم تة ر  ممػت متليم

دراؾ الذات تتجقيقهت  )ل د الهتدي تالفزة   وستويت  تمرامت  تا   ( 43: 2007تهدؼ  لا اجتراـ المسترود تا 

  Fruidanalysis-Psycho) فرويد:) –نظرية التحميل النفس  .ث

المشسػس الجقيقػت لمدرسػر التجةيػؿ الو سػت  تيشمػد لةػا   ميػر ( 1939-1856 متود ارتيد )يفت ر سي

الرع تت تالجت تت المم تتر  تصر ات تقػت الط تلػر  جيػث تووػي المييػر مػف الػدتااع ال وػفترير التػت تػشير 

ف دتر وظريػػر التجةيػػؿ الو سػػت اػػت ادروػػتد تممػػف اػػت  ف المروػػد الػػذي ية ػػي  لهػػذة الوظريػػر اػػت جيػػتة ال ػػرد  تا 

يشمف  يولهت تهتـ  يومتط السةتؾ ممت ي دت ات ظت رة   ػؿ  تلت ػترة  لػراض ت  ػت تراءة لتامػؿ دا ةيػر  تمػف 

 وت يمتف ترميزة لةا   مير ال وفتر  ت ػذا يجتػتج  لػا تقػت م يػر لةتفػرؼ لةيػ  ممػت  ولػ  يجتػتج  لػا   ػرة 

لوظريػر اػت اسػت داـ التو ػيس االو فػتلت تالتػدالت تاسفر  لػذلؾ يقتصػر لمػؿ المروػد اػت االسػت تدة مػف  ػذة ا

الجر لمستلدة الفميػؿ اػت الت  يػؼ لػف و سػ  مػف القةػؽ تالتػتتر تيممػف  ف يػشير المروػد الو سػت اػت مفراػر 

 (66: 1999الرع تت المتوتقور مع اموت تت صير لمية  )سمترة تومر  

وػػفترير لزيػػتدة الػػتلت  هػػت  تلتجريػػر  تالهػػدؼ مػػف الفػػ ج ل رتيػػد  ػػت تجتيػػؿ الموػػتمؿ ال وػػفترير  لػػا

المريض مف الصرالتت التت يفيوهت  تت ةيص  مف الجيؿ الداتلير تالم ػت  تلتقتيػر ال توػب الوػفتري لػدا 
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تمػف االوتقػتدات التػت ت هػت لهػذة الوظريػر لةػا  ولهػت رمػزت لةػا  .ال رد ت فة  تاقفيت تمستلدت  لةا الومػت

 الو سير ت  مةت ال توب اليقتات تالمفراتدتر ال رائز الم ير ات االوطرا تت 

 (48: 2007)ل د الهتدي تالفزة   

 Rational emotivetherapy(RET))نظرية العيج العقم  العاطف  ألبرت ألس:ج. 

تفتد وظرير ادروتد تالف ج الفقةت االو فتلت  لا الفتلـ  ل ترت  ليس تت ترض  ذة الوظرير  ف ادوسػتف 

لةػػا الت ميػر الفق وػػت السػػةيـ تعيػػر السػةيـ  ممػػت  ولػػ  يتلػػد تلديػ  االسػػتفداد لةمجتاظػػر لةػػا يتلػد تلديػػ  القػػدرة 

و س  لةا  سفتد ت  تلدي  القدرة لةا التف ير لف و س   تاست  ؿ طتقتت   لا  قصا در ر مممور  ممػت  ف 

 سيئر  لدا ادوستف  يوت الوزلر لتدمير و س   تت وب الت مير السةيـ تممترسر الفتدات ال

اتلهدؼ مف الف ج الفقةت الفتط ت  ت تقةيؿ  ت ت يير الوتاتج ال لق وير  ت االوطرا تت الو سػير لوػد 

المستروػػد لػػف طريػػؽ ت ييػػر الت ميػػر ال لق وػػت لوػػدة تاسػػت دال   ت ميػػر لق وػػت  ت يوػػت تقةيػػؿ القةػػؽ تلػػـت 

وظريػر اػت  قوػتع المستروػد  يولػ  المسػشتؿ الذات تالفدتاوير تال وػب لوػد المستروػد تيتميػؿ دتر المروػد اػت 

لػػف موػػم ت  تطريقػػر ت ميػػرة تجريتػػ  الػػدا ةت اػػت و سػػ  ت ف امجػػداث ال تر يػػر ليسػػت  ػػت المسػػشتلر لوهػػت  

تاسػػػت داؿ امامػػػتر عيػػػر الموطقيػػػر لػػػدا المستروػػػد  يامػػػتر لق ويػػػر  تدتر المروػػػد  ػػػت دتر المفةػػػـ ت ف لةػػػا 

تقػد اوتقػدت  ػذة الوظريػر  .ير الموطقيػر لديػ  تمػف يػـ ت ييػر جدييػ  الػدا ةتالمرود  لتدة  وتء ال وتءات المفرا

لةػا  ولهػت   مةػت دتر اليػتاب تالفقػتب اػت تفػديؿ السػةتؾ  ممػت  ل ػا  يػر ال يئػر اػت السػةتؾ تقةػؿ مػف تػييير 

 (54: 2015  ) تلزيز المتوت ات الجتور
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 مستشار التوجيهثالثا :

 ػت الفوػت  ت الوػ ص الػذي يتميػز لػف عيػػرة ممػػف يفمةػتف اػت سػةؾ مستوتر التت ي  المدرست تالمهوت 

 التر تيػر  وظػرا لةمهػتـ التت يقتـ  هت مف   ؿ تجقيؽ تالتفةيـ  تذلؾ  وػ  يةفػب دترا  تمػت اػت الفمةيػر التر ير

اسػػػػتفدادات  ف المػػػػردتد التر ػػػػتي دا ػػػػؿ المشسسػػػػر التفةيميػػػػر لػػػف طريػػػؽ الموػػػػؼ لػػػػفيسػػػػةيـ تتجسػػػػ تت يػػػػ 

 .الت ميػذ تالتفػرؼ لةػا ميػتالتهـ ترع ػتتهـ تمسػتلدتهـ اػت  وتء مورتلهـ المدرست تالمهوت

 تعريف مستشار التوجيه:.1

 يوػػ  مهوػػدس   تمػػتلت تيوػػػتر  لػػا  وػػ  : "مهوػػدس  وػػري اػػت دراسػػت  لةسػػػةتؾ  يعرفااه س سااتواريتووارنت س

لػػػا مػػػت يسػػػما  تل ريطػػػر الفقةيػػػر المفرايػػػر التػػػت تمػػػتف وسػػػتوت   ذ يسػػػتود اػػػت لمةيػػػر  مػػػع المفةتمػػػتت  اد

 ( 33: 2003ل د الم يد  سدياد) "مرستمر ات م   مت طيط مس ؽ لفمة 

لةػا  وػ  وػ ص يسػدي الوصػح تادروػتد  لػا الطة ػر جػتؿ ا تيػتر الفمػؿ  ت الدراسػر ويعرفهس رمزي كمالس 

يو  ػت  ف يسػةم  الطتلػب تيسيسػت لةػا مةمتتػ  الموتس يف ممت يستلد ـ لةا الت طيط لةمستر المهوت الذي 

 p91): (Ramzi,1998  تقدرات  تاستفدادات  تميتل 

روػػتدير اػػت المشسسػػر التفةيميػػر  تاف   تصتصػػ  يػػرت ط دتؿ لػػف الفمةيػػر امتمػػذالؾ  يوػػًت  ػػت المسػػشتؿ ا

 تمير ت ات جيتتهـ الي  ستست ات مشسست  التفةيمير ستاء متوتا  ستيتء  ت ممف يتا هتف موم

 ( 532: 2007) مةجـ  

الم ػتص الػذي يػدير الفمةيػر ادروػتدير ت يمةػؾ المفػت رؼ ت الجقػتئؽ الفةميػر  ويعرفه خالد أمجيادي بأناه:

 ). 195: 2008 هدؼ مستلدة ال رد لمفرار  ممتويتت  ت ت تتز موم ت "  ) م يدي  
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اماراد ات تجقيػؽ تػتااقهـ الو سػت  و ص يمتةؾ المفرار ت التدريب مستلدةأما كاركوف فيعرفه عمى أنه :

ت اال تمػػػتلت   ت يتميػػػز  تلقػػػدرة لةػػػا موػػػؼ الػػػذات ت التةقتئيػػػر ت السػػػرير ت الدقػػػر ت االو تػػػتح ت المرتوػػػر 

 ( 89: 2011ي مريمر  اوطتز تااللتزاـ  تلفمةير المتوتلير" )

لةيػ  لػبء  المهوػت الػذي يقػعاتفرؼ المرود ات المشسسر التفةيمير لةػا  وػ  :لممرشدين الرابطة األمريكية

 (19: 1997مستلدة مؿ الطة ر تمقت ةر اجتيت تت ومت ـ تمت يصتداتو  مف موتمؿ)القداات  

 تالتػػػػت متوػػػػتلهت مستوػػػػتر التت يػػػػ  91/ 124/ 219يعااارف مستشاااار التوجياااه حساااب األمرياااة ر اااام 

  دارة مدرسػػير لةػا المتت فػر الو سػػير  تليتوتيػتت لةػا  وػ : لوػت مػف الطػتقـ التر ػتي  يفمػؿ تجػػت  وػػراؼ

لةت ميػذ  ال رديػر تامداءات التر تيػر  تادسػهتـ ال فةػت اػت راػع مسػتتا امداء التر ػتي لةمشسسػتت التفةيميرت 

  :تذلؾ مف   ؿ

 التفرؼ لةا الت ميذ تطمتجتتهـ.  

 استفداداتهـ توتتئ هـ المدرسی  تقتيـ 

  روتد ـتا التر تي لةت ميذالمست مر ات تسيير المستر.  

 تئز و سػير مػلةت ميػػذ لػػف طريػػؽ ا ت ػػترات تر  قيتمػ   ووػتط سػيمتلت ت مػف  ػ ؿ المتت فػر الو سػير

 )9: 2010 ةفر ت   ةتار  ميؿ ا ت تر الذمتء)

 .ختاةص مستشار التوجيه و االرشاد المدرس  و المهن  : 2

 :   ال  د اف تتتار اي  متاص تت ت صتئص وذمر   مهتمؿ ت مستوتر التت ي   فمة  لةا  م لمت يقتـ 

:تتميػػؿ اػػت اهػػـ المستوػػتر لمػػت يت ػػتة  ػػ  التةميػػذ مػػف مفػػتوت ت التػػدقيؽ ايهػػت تادراؾ ل قتتػػ  لة ػػرد  .الفهاامأ
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اال ػػر   تال هػػـ مفوػػتة وػػفتر المستوػػتر  وػػفتر التةميػػذ ت   راتػػ  ت فوػػت ايوػػت القػػدرة لةػػا ادراؾ االطػػتر 

 (58: 2005المت هت الدا ةت لةو ص اال ر  )االلتر 

:صػػ ر استسػير ا  قيػػر يجتػتج اليهػػت مػؿ مػػف يريػد القيػػتـ اتيقػـت  تل فػػؿ  مهوػر التت يػػ  ت االروػػتد .االماناهب

 دقرمت تقتوت تقديـ المفةتمتت  صدؽ ت ت الفمؿ ت اتقتو    مت ت تقتوت اال  ص ا

 (157: 2010) رت  

ل   : ت فوت االوستف اميوت مع و س  ظت رة م تطو   تسرة مف ويت    اف يمتف لمة  مصدقت لقت  .التطابقت

 التطت ؽ ص ر الزم  لةمرود ات المت   ات لمة ت 

 ييػر ت المرتوػر  ػدال االروتد المدرست ت المهوت مسػتفد لةت: ي ب اف يمتف مستوتر التت ي  ت .المرونةث

اال ػذ لةا تطتير استليب  تصر ات لمة  تلدـ تقةيد اال ريف  ومؿ جراػت ت القدرة ت   مف الي تت تال متد

لػػػػدي التةميػػػػذ اػػػػت جػػػػد ذاتػػػػ   ميػػػػذ ت ا ػػػػت ؼ الموػػػػم ت لػػػػديهـ ت  فػػػػيف االلت ػػػػتر ال ػػػػرتؽ ال رديػػػػر  ػػػػيف الت

 (15: 2002) ت ت 

: تتتطةػػب اف تمػػتف لػػدا مستوػػتر التت يػػ  ت االروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت  ة العمميااة و العمميااةءلكفااا.اج

لديػ  مػف التطةػع متيدافػ  الػا  مػتفب مػف المفةتمػتت اػت م ػتالت متوتلػر  تاف يقتلدة مفراير تقدر موتسػ

 (163: 2010 ) رت  لمف يطةب التت ي  تاالروتدذا ي ري تم تمفرارتمجص تعر ةر االويتء  

 : اذ يتطةب  ذا القدرة لةا  وتء ل قتت داائر مع اال ريف   .االحترام و التقديرح

ت ت ػتت ت المفتقػدات ت االسػتفداد اللػتدة لػرض اػت اجتػراـ م تةػؼ الميػتؿ  اال : ت تظهػرسعة االفاقخ.

ال ديػدة ت  تع ل امػترال ديد موهت  ممت ي ب اتقتف مهمر االوصتت ت االسػتم القديـ موهت تاجص  تموتقور

 (164: 2010  ) رتتـ التتصؿ الي  مف  جتث تدراستت مت المو زات ت 



 لحاجات اإلرشاديةالفصل الثاني                                                                  ا

 

22 
 

  :المدرس  والمهن  واإلرشاد الحاجة إلى مستشار التوجيه.3

  يػػػػوهـ تقػػػػد يمػػػػتف  ػػػػذا اال ػػػػت ؼ مػػػػف وتجيػػػػر المهػػػػترة  ام ػػػػداؼ  القػػػػيـ  التت يهػػػتت ي تةػػػؼ اماػػػراد ايمػػػػت

ػر  تالتػػت الم تة ر ي ب  ف تمػتف موسػقر مػع متطة ػتت تممتاػػحت المهوػػر المفويػالمهوير  تالتت يهتت المهوير

  تيػػػشير لةػػػا مػػػدا االتسػػػتؽ  ت التتااػػػؽ  ػػػيف تت ػػػ  ال ػػػرد المهوػػػت ت يئػػػر الفمػػػؿ تػػػيييرا تقػػػدمهت  يئػػػر الفمػػػؿ

  المهوػػػػت ت يئػػػػر الفمػػػػؿ التت ػػػم توػػػػرا لةػػػػا سػػػػةتؾ تات ت ػػػػتت ال ػػػػرد اػػػػت الفمػػػػؿ  تمةمػػػػت مػػػػتف التتااػػػؽ  ػػػيف 

اسػػتجدث موصػػب  ديػػد اػػت الموظتمػػر التر تيػػر ت ػػػت  .مةمػت زادت م ػتءة ال ػرد تزاد روػتة لػف الفمػؿم يػرا 

موصػػب مستوػػتر التت يػػ  المدرسػػت تالمهوػػت  وظػػػرا لمػػػت يممػػػف  ف يقػػػتـ  ػػػ   ػػػذا الفوػػػت اػػػت  ةػػػؽ جتلػػػر 

    التت يػػػػػػ  المدرسػػػػػػت  تمػػػػػػف  وػػػػػػت ظهػػػػػػرت الجت ػػػػػػر  لػػػػػػا المستوػػػػػػتر .تتااػػػػػػؽ ات التميػػػػػػؼ لػػػػػػدا التةميػػػػذال

 (380: 2001)رواية حسن،:يةت متر ت اتمػػتف ذلػػؾ لفػػدة لتامؿ وذم تالمهوػػت 

  :الزيادة ف  عدد التيميذ.أ

مدرسػػػػير متلرسػػػػتب المدرسػػػػت  التسػػػػرب المدرسػػت  تموػػمةر  تزديػػػػتد لػػػػدد الت ميػػػػذ وت ػػػػت لػػػػدة موػػػػم ت 

  .التميؼ ستاء مع التسط المدرست  ت مع الوف ر المت    ليهت

  :تنويع برامج التعميم الثانوي.ب

  ووػػػػػيت ال ػػػػػرامج المتوتلػػػػػر مػػػػػف التفةػػػػػيـ اليػػػػػتوتي لتتا ػػػػػ   ستسػػػػػت االجت ت ػػػػػتت التر تيػػػػػػر لم تةػػػػؼ القػػػػدرات

 ػػػػيف المػػػػتاد الدراسػػػػير تامووػػػػطر الم تة ػػػػر التػػػػت   تال تيػػػػتر الت ميػػػػذ تاال تمتمػػػػتت لػػػػدا الت ميػػػػذ  تيطتلػػػػب

   تمػف يػـ يصػ ح مػف الوػرتري جسػف تت يههـ ات  ذا اال تيتر  تةقتوهػت اػت المدرسػر اليتوتيػري
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  :التقدم التكنولوج  السريع.ت

التموتلػػػػت ت السػػػػريع الػػػػا ظهػػػػتر الت صصػػػػتت اتفػػػػددت م ػػػػتالت الفمػػػػؿ  ت تلتػػػتلت  دا ذلػػػؾ  دا التقػػػػدـ 

التر يػػػر  ت ػػػرامج الدراسػػػر جتػػػا ت ػػػدـ  اميػػػدي الفتمةػػػر تالترميػػػز لةػػػا مسػػػتتيتت الػػػا تفػػػديؿ  ػػػرامج تػػػدريب

 يف لػ   اهذة الت يرات  دت الا ظهتر موم ت الموتسػ ال ػري يف اال تمتليػر تسػتؽ الفمػؿ  تػتاير التوميػر

  .التميؼ مع الفمؿ

  : تور األسرة ف  مواجهة تحديات العتر.ث

تاال تمػتليف ت ػذا   تفقيػػد الف قػػتت تالت ييػػػر المسػػػتمر اػػػت ادطػػػتر االقتصػػػتدي تميػػزت الم تمػػع الجػػديث

   وتء ػػػت  سػػػ ب ميػػػرة اووػػػ تالتهت ال تر يػػر تمػػذلؾ تفقػػد الجيػػتةتتت يػػػ   اػػػت  متطة ػػػتت تر يػػػر فػػؿ امسػػرة ال

  .اال تمتلير

  :تطور الفكر التربوي.ج

التفةيميػػر  ػػدؿ   دا  ػػػذا التطػػػتر  لػػػا ظهػػػترة امػػػرة اػػػت م ػػػتؿ التر يػػػر ت فػػػؿ ممػػػف التةميػػػذ مجػػػتر الفمةيػػػر

جتػػا تسػػػت ـ اػػت راػػػع مسػػتتا التجصػػػيؿ الترميػز لةػا المػػتدة الدراسػير  تموػػ  تطػترت وظريػػتت لةػـ الػػو س 

و صػػػػيت   وػػػػمؿ متمتمػػػػؿ  مػػػػؿ  ػػػػذا  دا  لػػػػا لػػػػػدـ االسػػػػػت وتء لػػػػػف  ػػػػػدمتت  الدراسػػػػت لةتةميػػػػذ  تتوميػػػػر

  مستوػػتر التت يػػ  ت فةػػ  لوػػتا افػػتال اػػت المشسسػػر التر تيػػر

 :.أخي يات العمل اإلرشادي و التوجيه المدرس 4

المهػػـ  ف ووػػير  لػػا  فػػض الم ػػتدئ ام  قيػػر التػػت يو  ػػت لةػػا المستوػػتر  ف  يت فهػػت اػػت لمةػػ  جتػػا مػػف 

                       :يجػػػػػػػػػػػتاظ لةػػػػػػػػػػػا مرامتػػػػػػػػػػػ   ت لةػػػػػػػػػػػا الفمػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذي يمترسػػػػػػػػػػػ  تذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػ ؿ الوقػػػػػػػػػػػتط التتليػػػػػػػػػػػر

 (55-56: 2002ال تا ت  )



 لحاجات اإلرشاديةالفصل الثاني                                                                  ا

 

22 
 

ت  ػػدمتت مت صصػػر  تمػػف يػػـ ي ػػب  ف يمػػتف التت يػػ  ت ادروػػتد الو سػػت ت اال تمػػتل .العماام و الخباارة:أ

المستوتر مش   ت مزتدا  تلفةـ ت المفرار المت صصػر ت ال  ػرات ت المهػترات ال زمػر لػذلؾ  ت  ف يمػتف 

دائمػت جريصػت لةػا التػزتد  تلمفةتمػتت اممتديميػر ت لػف درايػر  تلدراسػتت ت ال جػتث اػت ميػداف التت يػػ  ت 

 ادروتد 

متوػت  ػتـ  ػيف    قيػتت الفمػؿ ادروػتدي  اهػت تا ػب ت  متوػر ت المفةتمػتت تجتؿ م.سرية المعمومات: ب

جػد المستروػديف  تمتف سرير لةا ال ميع جتا ام ؿ ت ر تؿ القتوتف  ا  يو  ت  ف ي وػت  سػر يتفةػؽ  ي

 ذا الم ػػد  مػػف وػػيو   ف يفػػرض لمػػؿ المروػػد لة وػػؿ  ممػػت يفػػرض مصػػتلح اماػػراد لة طػػرت لػػدـ االلتػػزاـ  ػػ

لةػا الف قػر  ػيف امسػتتذ  ت المستوػتر  ت التةميػذ اػت جػدتد الف قػر ادروػتدير  ت ال يو  ػت  ف  المجتاظر

  تتطتر الف قر المهوير  لا  ي وتع مف الف قتت

يو  ػػت  جتلػػر المستروػػد  لػػا اال تصتصػػييف ا  ػػريف  ذا تطلةػػب اممػػر ذلػػؾ  مػػيف تمػػتف جتلػػر  .اإلحالااة:ت

سػػت اػػت جػػدتد  ممتويتتػػ   ت تجتػػتج  لػػا االسػػتفتور  ي صػػتئت   ػػر  المستروػػد ليسػػت مػػف ا تصتصػػ   ت لي

يو  ت  ف يمتف سةتؾ المستوتر مف الوػتاجت   صتصت  ذا متف الوؾ ات ت  تد مرض لقةت  ت لوتي

 ف    المهوير ت الو صير مت قت مع مرامر المهور التت يمترسهت  ليػوفمس ذلػؾ لةػا ل قتػ   يتليػتء اممػتر

سػػتهتوت   ػػيي م ػػد  مػػف م ػػتدئ    قيػػتت الفمػػؿ ادروػػتدي لػػ  تػػييير م يػػر لةػػا يقػػر تقصػػير المستوػػتر  ت ا

مف   ؿ مت س ؽ و د  ف لمةير ادروتد  المسترود ) التةميذ( ت لةا و تح الفمةير ادروتدير  ص ر لتمر

يػػر ت التت يػ   تتػت وػرترة قصػػتا ال عوػا لوهػت اػػت المشسسػتت التفةيميػر  ت ال تتجقػػؽ  ػذة الف قػر المهو

 ال  ت ػػتد مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت اهػػت الوػػ ص الػػذي تتػػتار ايػػ  ال  ػػرة الفةميػػر 

تالفمةيػػػر  ت يتم ػػػؿ  تقػػػديـ ال ػػػدمتت ت المسػػػتلدة لةت ميػػػذ  ت ذلػػػؾ   مػػػع المفةتمػػػتت لػػػوهـ ت  سػػػت  لهت 
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الموػػػم ت التػػػت لصػػػتلج  ت تػػػتليتهـ  وػػػرترة متت فػػػر الدراسػػػر اػػػت ت صصػػػتت موتسػػػ ر ت الت ةػػػب لةػػػا 

 .تفتروهـ  هدؼ تجقيؽ التميؼ ت الو تح

 .عي ات مستشار اإلرشاد و التوجيه المدرس  و المهن  ف  المدرسة الجزاةرية :5

ال يتتقػػؼ و ػػتح تسػػيير المشسسػػر ت ازد تر ػػت اػػت  داء الػػدتر الموػػتط   ػػت  ت ال لةػػا ادممتويػػتت المتديػػر  

داريػػر ت التر تيػػر لةقػػتئميف لةػػا تسػػيير ت ت الفػػتمةيف ايهػػت اجسػػب  تال وػػرير المتػػتارة  ت ال لةػػا الم ػػتءة اد

تلمو  يتتقػؼ  يوػت ت  لػا جػد م يػر لةػا وتليػر الف قػتت  ػيف  ػشالء  تلةػا مػدا رسػتخ الػرتح ال متليػر 

 ػػت هوػػت لوػػتا اػػت  متلػػر يتفتمػػؿ مفهػػت ت اػػت الفمػػؿ تيفت ر مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت الم

تت م تة ػر  مػع )مػدير مرمػز التت يػ  ت ادروػتد المدرسػت ت المهوػت  مػدير اليتوتيػر   ذلؾ يد ؿ اػت ل قػ

مػػػدير المتتسػػػطتت  مػػػدير مرمػػػز التمػػػتيف المهوػػػت ت التمهػػػيف  ل قػػػتت المستوػػػتر مػػػع امسػػػتتذة  ل قػػػتت 

 827جسػػػػب القػػػرار الػػػػتزاري (المستوػػػتر  تلت ميػػػذ  ل قػػػػر المستوػػػتر  يتليػػػتء اممػػػػتر ت الم تمػػػع المجةػػػت

  اإف ل قتت المستوتر تمتف متلتتلت : 1991- 11- 13لمشرخ ات  ا

  : ف  وراؼ مدير المرمز يمتف  وراات تقويت تيتميؿ ات .مدير مركز التوجيه المدرس  و المهن :أ

  ي وػػع مستوػػتر التت يػػ  تادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت  لػػا سػػةطر مػػدير المرمػػز التت يػػ  المدرسػػت

  .تالمهوت ت  ورااهت تقويت

  يمػػػػترس مستوػػػػتر التت يػػػػ  ت ادروػػػػتد المدرسػػػػت ت المهوػػػػت مهتمػػػػ  اػػػػت مرامػػػػز التت يػػػػ  المدرسػػػػت

 تالمهوت  تات المدارس امستسير ت المتتقف ت اليتوتيتت

  يمترس المستوتر ووتطتت  ات مقتطفر   رااير تتمتف مف م متلر مف مشسستت التفةيـ تالتمػتيف

 يجدد ت مدير مرمز التت ي  المدرست ت المهوت
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  يتػػتلا مستوػػػتر التت يػػػ  ت ادروػػتد المهوػػػت مسػػػشتليت  اػػت ادوػػػراؼ لةػػػا المقتطفػػر تيقػػػدلـ تقػػػترير

ممف لمػدير مرمػػز التت يػػ  المدرسػت ت المهوػػت  ف يمةػؼ مستوػػتر التت يػػ   دتريػر لػػف ووػتط  ايهػػت

  تلموترمر ات ووتطتت يقتاير ت تر تير ت ا تمتلير تتطةب م تءات  تصر

 لمدرست ت المهوت مف  ف ي ةؼ مدير مرمػز التت يػ  المدرسػت ت المهوػت يممف لمستوتر التت ي  ا

  ات جتلر ال يتب  ت المتوع

  ::  ف  وراؼ مدير اليتوتي يمتف  وراات  داريت ت يتميؿ ات.مدير الثانويةب

يمترس مستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت ووتط  ات المشسستت التفةيميػر اػت  طػتر ووػتطتت 

يقػدـ مستوػتر التت يػ  ت ادروػتد المهوػت اػت  دايػر مػؿ سػور دراسػير  روػتمج  التر تي التت ع لةمشسسػر ال ريؽ

ووتط   لا مدير المشسسػر التفةيميػر  ت ػذا ال روػتمج يمػتف مسػت ةص مػف  روػتمج المرمػز ت  روػتمج الػتزارة 

ووػػػػتطتت جسػػػػب السػػػػوتي  ت يممػػػػف لمػػػػدير اليتوتيػػػػر  ف يوػػػػيؼ  تلتوسػػػػيؽ مػػػػع مستوػػػػتر التت يػػػػ   فػػػػض ال

   صتصير مؿ مشسسر

: يممف لمستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت زيترة ادممتليتت اػت مػؿ تقػت اإلكماليات .مدراءت

يتت لةقيتـ  ووتطتت   ممت  و  يقـت   فض املمتؿ  تلتوسيؽ لت ي د تسهي ت م يرة مف طرؼ مدراء ادممت

 مع المدراء  

  :: ت تتميؿ اتالمهن  و التمهين.مدير مركز التكوين ث

  ف مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت يقػػـت  تلدراسػػتت ت االستقصػػتءات اػػت مشسسػػر التمػػتيف

  ت مذلؾ يقـت  توظيـ المست قتت ت االمتجتوػتت لةػد تؿ لمرامػز التمػتيف المهوت جتؿ لتلـ الو ؿ ت المهف

 المهوت 
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ل قػػر مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت  تمسػػتتذة  ػػت  ف  .عي ااة المستشااار باألساااتذة:ج

ل قػػر زمتلػػر قتئمػػر لةػػا االجتػػراـ ت المج ػػر ت التفػػتتف اهػػت لػػتف لهػػـ  ت  مػػت لػػديهـ مػػف   ػػرات اػػت اهػػـ 

لػػذا افةػػا المستوػػتر  ف يػػد ؿ اػػت  جػػ ؼ مػػع  .اػػت لمةيػػر التت يػػ  مسػػتلدتهـسػػةتؾ الت ميػػذ يسػػتطيفتف 

ف يقؼ لةا جيتد اهت ليس  صمت لهـ  ت ات ذات التقت اهت ليس مجتمت داػتع لػف  فض امستتذة ت  

 الت ميذ 

 :ت يستطيع امستتذة  و تح لمؿ المستوتر  ذا متوت ل قتهـ     يدة مف   ؿ

  التفتتف مف  ات دراسر قوتيت الت ميذ ت تو يذ ووتطتت  

  تو يع الت ميذ لةا الة تء  لي  

  امسػتتذة  تلمستوػتر سػيئر ت قتئمػر لةػا الوػؾ ت لػدـ اليقػر اػإوهـ يسػتطيفتف  ملت  ذا متوت ل قػر

   لتقر لمة   ت ذلؾ  توتي  صترة لمة  ت تقزيم  ت لدـ تجتيؿ الت ميذ  لي  ت مقتطفت 

: يوتمػػػت ال ػػػرد مػػػف الت هػػػر السػػػيمتلت ير  لػػػا مػػػؿ  متلػػػر عي اااة المستشاااار بأعنااااء الفرياااق اإلداري ح

سػػةتمهت  ت مػػف ت هػػر الوظػػر  ػػذة  ي ػػب  ف تفػػرؼ لوػػتير ال ػػرد اػػت ال متلػػر .يوػػتطر ت اػػت ووػػتطهت ت

مقػػدار   ميتهػػت لػػ  ت استوػػترتهت  يػػتة ت يفت ػػر مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت لوػػتا اػػت 

ال ريػػؽ ادداري ت يفػػرؼ  ػػذا ام يػػر  يوػػ : "م متلػػر مػػف المػػتظ يف ليوػػتا مػػف طػػرؼ تزارة التر يػػر ليوػػراتا 

مشسسر  ت مة تا  تسيير ت  ممت تقتـ  تتاير الورتط الورترير  لومتف و تح التفةيـ ت تلتتلت و تح لةا ال

الت ميذ"ت  تلت تر  ف مستوتر التت ي  ت ادروتد لوتا ات  ذا ال ريؽ  ا تلتيميد تر ط  ل قتت لمؿ مع 

  . قير  لوتئ 
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مػع الت ميػذ  ت ادروتد المدرست ت المهوتتقتـ ل قر مستوتر التت ي   :عي ة المستشار بالتيميذ خ

هـ لةػا الومػت اال تمػتلت ت الفقةػت ت المهوػت ت تلةا االجتػراـ عيػر الموػرتط ت المت ػتدؿ ت لةػا مسػتلد

ت يسػػتطيع الت ميػػذ  و ػػتح لمػػؿ  هـ مػػع مجػػيطهـ امسػػري تالم تمػػعتهـ ت تجسػػيف ل قػػتتلةػػا جػػؿ موػػم 

  ).39 : 2000المستوتر  تلطرؽ التتلير :)   ت ل تة  ويتزي 

 هـ ط يفر لمة  ت ورجهت لزم ئهـ ت تقديـ المفةتمتت لف الت ميذ ا  ريفت  

  التقةيؿ مف جدتث الموم ت مع امستتذة ت المجتاظر لةا الهدتء ات المدرسر ت  تلتتلت ادسػهتـ

  ل ور ادروتد ات  و تح مهمر

:  ف  عةػػب امتليػػتء ال يػػزترتف المدرسػػر  الل  ذا .عي ااات المستشااار بأولياااء األمااور و المجتمااع المحماا د

ا ػػػوهـ اػػػت موػػػمؿ  ت قتصػػػرا )  ي  فػػػد اسػػػتدلتئهـ(   ت  ػػػـ يفتقػػػدتف  ف المستوػػػتر يفمػػػؿ اقػػػط لمفتل ػػػر 

الوظرة  تال  ت ي ب لةي   وتء ل قر تستد ت الت ميذ الذيف لديهـ مومةر  ت المفتقيف  لذا لةي  تفديؿ  ذة 

ت ي ب لةا المستوتر تت ي  دلتات متليتء اممتر لزيترة  المج ر ت الدؼء  قتئمر لةا االجتراـ المت تدؿ

المدرسر ت التفػرؼ لةػا الطػتقـ ادداري ت امسػتتذة ت ادطلػ ع لةػا  جػتاؿ   وػتئهـ ت جػيهـ لةػا التفػتتف 

  تيتر مهور المستق ؿ  ا تيتر الت صص الموتسب ات ال تمفر     ( مف  لصتلح   وتئهـ ) ا 

 (39: 2000)   ت ل تة  ويتزي 

 :مهام مستشار التوجيه المدرس  والمهن .6

مهػػتـ مستوػػتري التت يػػ  المدرسػػت تالمهوػػت تووػػتطتتهـ اػػت المشسسػػتت  827قػػد جػػدد القػػرار الػػتزاري رقػػـ ل 

 (38 -37: 2001 ) الوورة الرسمير التفةيمير ممت يةت :
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ل مهػػـ : س  06المااادة  يمةػػؼ مستوػػتر التت يػػ  المدرسػػت تالمهوػػت  تملمػػتؿ المرت طػػر  تت يػػ  الت ميػػذ تا 

 تمتت فر لمةهـ المدرست "  

يقتـ مستوتر التت ي  المدرسػت تالمهوػت  تلدراسػتت تاالستقصػتءات اػت مشسسػتت التمػتيف : س  07المادة  

 ت لتلـ الو ؿ "  

يسػػت ـ مستوػػتر التت يػػ  المدرسػػت تالمهوػػت اػػت تجةيػػؿ الموػػتميف تالتسػػتئؿ التفةيمػػر ممػػت : س  08المااادة 

 يممف  ف يمةؼ  إ راء الدراستت تاالستقصتءات ات  طتر تقتيـ مردتد الموظتمر التر تير ت تجسيو " 

    صتصت ات :  تتميؿ ووتطتت مستوتر التت ي  المدرست ت المهوت ات م تؿ التت ي: س  13المادة  

  القيتـ  تدروتد الو ست ت التر تي قصد مستلدة الت ميذ لةا التميؼ مع الووتط التر تي 

  راء ال جتص الو سير الورترير قصد التم ؿ  تلت ميذ الذيف يفتوتف مف موتمؿ  تصر   

  المست مر ات لمةير استموتؼ الت ميذ الم تة يف مدرسيت ت الموترمر ات توظيـ التفةيـ المميػؼ ت

 درتس االستدراؾ ت تقييمهت 

 تتميؿ ووتطتت مستوتر التت ي  ات م تؿ ادل ـ  تصر ايمت يةت : : س  14المادة 

ت ػػػتت ل ػػػرض اسػػػتق تؿ وػػػمتف سػػػيتلر ادلػػػ ـ ت توميػػػر االتصػػػتؿ دا ػػػؿ مشسسػػػتت التفةػػػيـ ت  قتمػػػر موت -

 الت ميذ ت امتليتء ت امستتذة 

توويط جصص  ل ميػر  متليػر ت توظػيـ لقػتءات مػع الت ميػذ ت امتليػتء ت المتفػتمةيف المهويػيف ط قػت  -

 لرزوتمر تفد  تلتفتتف مع مدير المشسسر المفوير  

 لتلـ الو ؿ   توظيـ جم ت  ل مير جتؿ الدراسر ت الجرؼ ت الموتاذ المهوير المتتارة ات -
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توويط ممتب ادل ـ تالتتييؽ ات المشسستت التفةيمير  تالستفتور  تمستتذة تمسػتلدي التر يػر تتزتيػدة  -

  تلتيتئؽ التر تير قصد تتاير ادل ـ المتات لةت ميذ  "

ء : " يوترؾ مستوتر التت ي  المدرست تالمهوت ات م تلس امقستـ  صػ ر استوػترير تيقػدـ  يوػت 16المادة 

اوفقتد ػت مػػؿ المفةتمػتت المست ةصػػر مػف متت فػػر المسػتر الدراسػػت لةت ميػذ قصػػد تجسػيف لمةهػػـ تالجػد مػػف 

 التسرب المدرست  " 

الخاادمات المقدمااة لتيميااذ األ سااام و دور مستشااار اإلرشاااد والتوجيااه المدرساا  والمهناا  .7

 :ف  مجموعة من الدراسات السابقة النهاةية

ر مستشار التوجيه و اإلرشااد المدرسا  و المهنا  فا  الحاد مان ظاا رة الخاوف مان االمتحاان دو أوال : 

  :األ سام النهاةية تيميذلدى 

 تءت  دتار مستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت ات الجد مف ظت رة ال تؼ مف االمتجتف لدا 

قتمػػت  هػػت الطتل ػػر" سػػمير توػػتس" لويػػؿ وػػهتدة متسػػتر  ت ميػػذ امقسػػتـ الوهتئيػػر جسػػب الدراسػػر الميداويػػر التػػت

 متلتتلت : 2016-2015سور  ت صص لةـ   تمتع التر ير " سمرة "

 :تمف   ؿ ذلؾ تـ التتصؿ  لا الوتتئج التتلير   

 ػػتء دتر مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت اػػت الجػػد مػػف  ػػتؼ تةميػػذ القسػػـ الوهػػتئت مػػف /1

   ت  يدااالمتجتف الوهتئ

 ػػػتء دتر مستوػػػتر التت يػػػ  ت ادروػػػتد المدرسػػػت ت المهوػػػت اػػػت تت يػػػ  تةميػػػذ القسػػػـ الوهػػػتئت  لػػػا   ػػػذ /2

  .الدرتس ال صتصير وفي ت
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 . تء دتر مستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت ات الجد مف ارت تؾ تةميذ القسـ الوهتئت  يدا/3

   المدرسػت ت المهوػت اػت الجػد مػف  دمػتف ت ميػذ امقسػتـ الوهتئيػر تء دتر مستوتر التت ي  ت ادروػتد /4

 .وفي ت

/ تء دتر مستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت ات الجد مف ال يػتب المتمػرر لػدا تةميػذ القسػـ 5

 الوهتئت متتسطت  

االوت ػػتة لػػدا / ػػتء دتر مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت اػػت الجػػد مػػف توػػتت الت ميػػر ت 6

 ت ميذ امقستـ الوهتئير  يدا  

/ تء دتر مستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت جتؿ مجتر الجد مف ل تء تةميذ القسـ الوهتئت 7

  لا المقتيتت وفي ت  

/ ػػتء دتر مستوػػتر التت يػػ  ت ادروػػتد المدرسػػت ت المهوػػت جػػػتؿ مجػػتر الجػػد مػػف لػػزتؼ تةميػػذ القسػػػـ 8

 جوتر متاد الج ظ متتسطت   الوهتئت لةا

/ تء دتر مستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت جتؿ مجتر الجد مف ل تء تةميذ القسـ الوهتئت 9

  لا الوفتذة  يدا  

/ ػػػتء دتر مستوػػػتر التت يػػػ  ت ادروػػػتد المدرسػػػت ت المهوػػػت جػػػتؿ مجػػػتر الجػػػد مػػػف ل ػػػتء تةميػػػذ القسػػػـ 10

 لوهتئت  يدا  الوهتئت  لا ال ش ات االمتجتف ا

/ تء دتر مستوتر التت ي  ت ادروتد المدرست ت المهوت جتؿ مجتر تت يػ  تةميػذ القسػـ الوهػتئت لةػا 11

 .لةا الص ة  يدا المتاظ ر
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 ثانيًا : أثر برنامج إرشادي لمتخفيف من  مق اإلمتحان لدي تيميذ السنة الثالثة ثانوي 

روتد  ػدراسر ميداوير قتمت  هت الطتلير " وتاير  " "ترقةرػمتاقت  وتوت " لويؿ وهتدة متستر ت صص تت ي  تا 

 تتـ التتصؿ  لا الوتتئج التتلير : 2014-2013سور

تت ػد اػرتؽ ذات داللػر اجصػتئير اػػت متتسػػط در ػػتت قةػػؽ االمتجػػتف لػػدا ليوػػر الدراسػػر  ػػيف القيػػتس  

 الق ةت تالقيتس ال فدي لة روتمج ادروتدي  

تؽ ذات داللػر  جصػػتئير اػػت متتسػػط در ػػتت قةػػؽ االمتجػػتف لػػدا ليوػػر الدراسػػر ق ػػؿ تط يػػؽ ال تت د اػر -

    وتث(–ال روتمج ادروتدي  ت ت ؼ ال وس )ذمتر 

تت ػد اػػرتؽ ذات داللػػر  جصػػتئير اػػت متتسػػط در ػػتت قةػػؽ االمتجػػتف لػػػدا ليوػػػر الدراسػػػر  فػػػد تط يػػػؽ  -

 (   وتث–دروتدي  ت ت ؼ ال وس)ذمتر ال روتمج ا

ال تت د اػرتؽ ذات داللػر  جصػػتئير اػػت متتسػػط در ػػتت قةػػؽ االمتجػػتف لػػدا ليوػػر الدراسػػر ق ػػؿ تط يػػؽ -

 (   داب تاةس ر–تقوت ريتوت –ال روتمج ادروتدي  ت ت ؼ الت صص)لةتـ ت ري ير 

 ػػتت قةػػؽ االمتجػػتف لػػدا ليوػػر الدراسػػر  فػػد تط يػػؽ تت د ارتؽ ذات داللػر  جصػتئير اػت متتسػط در  ال -

 (   داب تاةسػػػػػ ر–تقوػػػػػت ريتوػػػػػت –ال روػػػػػتمج ادروػػػػػتدي  ػػػػػت ت ؼ الت صػػػػػص)لةػػػػػتـ ت ري يػػػػػر 

 ومستشاري التوجيه:خدمات اإلرشاد ف  المرحمة الثانوية حسب أراء التيميذ ثالثاً 

 مريمػػر اوطػػتزيتجػػت  وػػراؼ مػػؿ مػػف امسػػتتذة  ميداويػػر  مشسسػػتت التفةػػيـ اليػػتوتي  تاليػػر قسػػوطيوردراسػػر 

  ذة الدراسر تـ التتصؿ  لا الوتتئج التتلير :   تمفر لوت ر تمف   ؿ  تالدمتترة لتميت الهتومت
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التػت يقػدمهت  رعـ  دمتج موصب مستوتر التت ي  ات المشسستت اليتوتير  ال  ف  ػدمتت ادروػتد تووػتطتت 

لـ تدمج  فد ات الجيتة المدرسير لةتةميذ تي دت ذلؾ  ةيت مف   ؿ لدـ ت صيص ج ـ سػتلت اػت تتقيػت 

 الت ميذ لجصص ادل ـ  ت زيترة مستوتر التت ي  ل ستف ـ  ت المتت فر الو سير 

الممػػترس جيػػػث  ف م يػػػر  ػػيف الوصػػػتص التزاريػػر الموظمػػػر لفمةيػػر التت يػػػ   ت ادروػػتد تالتاقػػػع اػػرؽ  وػػتؾ 

ف  ف مستوػتر التت يػ  يالوصتص الرسمير تشمد لةػا وػرترة التم ػؿ ال ػردي  تلتةميػذ  ال  ف تاقػع الجػتؿ ي ػ

لػداد ادروتد ال ردي تذلؾ وظػرا لميػرة   مير لةا تقديـ  دمتت ادروتد ال متلت  فيدا لف  دمتت  يفتمد

 الت ميذ مف  هر  تميرة مهتـ المستوتر مف  هر   را 

ـ ت وػػت الوصػػتص الرسػػمير لةمقتر ػػر الجدييػػر لإلروػػتد  ت التت يػػ   ال  وػػ  ال يػػزاؿ يمػػترس  طػػرؽ تقةيديػػر رعػػ

ت تقر  لا  ل ـ يري تمت ػدد تيفتمػد لةػا  سػتليب عيػر متوػتلير تمجػدتدة لةموػؼ لػف قػدرات الت ميػذ 

 تميتالتهـ 

 :: وا ع المرافقة النفسية التربوية لمعيدي شهادة البكالوريا رابعاً 

ت صػص  روػتد و سػت تتت يػ  مهوػت  سػتريدراسر ميداوير قتمت  هت الطتل ر " صيتد وفيمر " لويؿ وهتدة مت 

تمف   ؿ الوتتئج المتتصؿ  ليهت يممف  ستوتتج م متلر مف الوقتط  2010-2009تر تي ب "لوت ر" سور 

   مهت : 

ال جث الميداوت الوتء الذي سيتت ب توػع  ف الفتمؿ الو ست لةتةميذ المفيد لة متلتريت ظهر  قتة مف   ؿ 

 ذا التةميذ  يف  يدي مؼء ت  ميور   تفمؿ لةا مستلدت  ت مرااقت  لةا ت طت الوفتر  تل وؿ ت مت يو ـ 

و تز ت الت تؽ تي ب  ف تراع لدة ورتط  تلتتلت توقص مف داافيت  لإل تت ت سةتمتت   ت الو  مف  وطر 

المسػشتلير المهويػر ت ت  .  مهػت  الم ػتءة ال  ػرة التػدريب  ادصػ تء ال يػداػت الوػ ص المرااػؽ لهػذا التةميػذ ت 
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 ػػذا مػػت  ت ػػؽ مػػع التمػػتيف الػػذي قتمػػت  ػػ  تزارة الوػػ تب ت الريتوػػر دلػػداد الم تصػػيف الو سػػتوييف التػػت فييف 

 ذ ت لمديريتت    مؿ التاليتت   تذلؾ مف   ؿ تزتيد ـ  تلتقويتت تادسترات يتت الوت جر لةتم ؿ  تلتةمي

لت ميػػػذ الػػػذيف يفػػػتوتف مػػػف صػػػفت ر مدرسػػػير  ت و سػػػير  ت يريػػػدتف افػػػ  ل  هػػػت لت طػػػا لق ػػػر ال وػػػؿ مػػػرة ا

سػتلتت ت متاقيػت التت  ظهرت لدـ التوظػيـ ال يػد ل   ت  ذا مت يتوتسب مع وتتئج  ذا ال جث الميداوت  را

 ػذا يت ةػا لفتليػر مػف الت ميػذ  ت ؼ الوسػ ر امذلؾ الرع ر القتير ات طةػب المسػتلدة مػف طػر الدلـ التر تي  ت 

 .ات لدد الستلتت الم يرة لدرتس الدلـ التت يتةقتوهت

 تجويرة و سيت ت  تصر الت ميذ المق ةيف لةا ادمتجتوتت الرسمير  

 ػػ ؿ مػػذلؾ ظهػػر الفتمػػؿ ال يػػداعت ت المتميػػؿ اػػت  ليػػر المرااقػػر لةتةميػػذ المفيػػد ت مي يػػر تجسػػيف وتتئ ػػ  مػػف 

 تر هت   جيث   دا الت ميذ الذيف تت فتا  ػذة المرااقػر ال يداعت يػر در ػر لتليػر اليتوتير ت درتس الدلـ دا ؿ 

ذيف لػػـ يتػػت فتا الػػدلـ مػػف االسػػت تدة  جيػػث  مػػدتا  ف وتػػتئ هـ تجسػػوت اػػت الي يػػت اليػػتوت مقتروػػر  ػػزم ئهـ الػػ

ااقػػر المدرسػػير ر التػػت ا تمػػت  دراسػػر ل قػػر الم  PIQUEE CELINE ػػذا مػػت يت ػػؽ مػػع دراسػػرالتر ػػتي  ت 

 يدتف موهػػػػت االسػػػػت تدة  ػػػػذا  مقتروػػػػر الت ميػػػػذ الػػػػذيف يتت فتوهػػػػت مػػػػع عيػػػػر ـ ممػػػػف ال يسػػػػت تلو ػػػػتح المدرسػػػػت ت 

التت  مػػدت  ف االسػػت تدة الجقيقػػر مػػف  ليػػر المرااقػػر ال ير ػػع  لػػا السػػير ال يػػد لهػػت   ػػؿ يفػػتد  لػػا الجقيقيػػر ت 

   الطةب الجقيقت لةمرااقر مف طرؼ

قت   تمتـ م ير مػف ق ػؿ المسػشتليف تمػذا ال ػتجييف يممف القتؿ  ف المرجةر اليتوتير ال ةذمر تمف   ؿ مت تـ 

تسػهيؿ الفمةيػر التفةيميػر  تقػد  صػت  تلػذمر ائػر ت ميػذ اليتليػر ؿ جيث تفددت الدراستت مف   ؿ تتاير س 

لةت  يػػؼ  الوت جػػر تزتيػػد ـ  تلتقويػػتت تادسػػترات يتتت يػػتوتي تذلػػؾ مػػف   ػػؿ تجوػػير ـ لإلمتجتوػػتت الرسػػمير 

مػػف القةػػؽ تال ػػتؼ  تدتر مستوػػتر التت يػػ  تادروػػتد اػػت تقػػديـ  ػػذة ال ػػدمتت تالتفتمػػؿ مػػع م تةػػؼ جت ػػتت 

 الوهتئير  ات المرجةر ت ميذ 
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 :الفتل  خيتة

المهوت   تلوس ر لةتةميذ تممف ات مرااقت  اػت موػتارة الدراسػت   مير مستوتر التت ي  المدرست ت  وستوتج  ف

  ؿ م مؿ المهتـ التػت يقػتـ  هػت لػف طريػؽ جصػص  ل ميػر يقػدمهت تمػذلؾ م تةػؼ امووػطر  ت ذا مف

الدراسػػػػير  ص رع ػػػػتت تميػػػػتؿ التةميػػػػذالتػػػػت ت ػػػػص مسػػػػتر الدراسػػػػت لةتةميػػػػذ تال ػػػػدمتت التت يهيػػػػر التػػػػت ت ػػػػ

   المهويرت 
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 تمهيد :

المراحؿ، إذ ينتقػؿ  اف، بؿ قد تكوف األخطر مف بيف كؿسرة التي يعيشها اإلنتعتبر المراهقة مف المراحؿ الخط

اإلنسػػػاف ايهػػػا مػػػف مرحمػػػة الطشولػػػة إلػػػا الرشػػػد، لػػػمف تنييػػػرات لديػػػدة متعمقػػػة بلوانػػػب النمػػػو المختمشػػػة، كمػػػا 

 .اخميةالخارلية والد راعاتيتعرض اإلنساف ايها لمكثير مف الص

 :المراىقة تعريؼ.1

لعربيػة إقتػراب الولػد مػف المعنػا لهػذا الكممػة اػي المنػة ا لقد بدأت دراسة المراهقة اي القرف التاسػ  عشػر ، وأف

( و المػخخوذة Adolescenceحيث كاف يعتبر قديما إيذانًا ببدء المراهقػة .و امػا بالمنػة اإلنلميزيػة   ،اإلحتالـ

 (01 :2102، الداهري التيني أي اإلقتراب مف الرشد .مف األصؿ ال

و دنػػا ، االمراهقػػة بهػػذا قػػولهـ رهػػؽ بمعنػػا عػػاش أو لحػػؽ أ لمراهقػػة اػػي:يؤكػػد عممػػاء اقػػة المنػػة معنػػا الغػػة

 كتماؿ النلج ي هو الشرد الذي يدنو مف العمـ وا  المعن

: يمكف تعريؼ المراهقة ببساطة عمػا أنهػا اتػرة أو مرحمػة مػف النمػو التػي تشصػؿ الطشولػة عػف البمػوغ اصطالحا

 (2112. مؤمف،

هػذا  سػنة و تتميػز 21او  01النلوج اللنسػي حتػا سػف  المراهقة هي مرحمة تمتد مف اترةعراها "لرلس " ي

لسػػكوف وذلػػؾ حسػػب البي ػػة االسػػرية والتربيػػة االلتماعيػػة ااالنشعاليػػة والػػراض والحيويػػة او االنزوا يػػة و المرحمػػة ب

 (2112:270التي يتمقاها المراهؼ  لرلس ،المدرسية و 

لنلػػج و االسػتقاللية، أي أنهػػا مرحمػػة نمػػو المراهقػة سػػيرورة نمػػو هػداها االنتقػػاؿ مػػف عػػدـ النلػج إلػػا مرحمػػة ا

 (Bloch Henriette et al, 2011, p25 ).سف الرشد  وتطور تسمح بالمرور مف مرحمة الطشولة إلا
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وقد عراها أحمد محمد الزغبي  كما يمي : " إنها عبارة عف الشترة الزمنية مػف حيػاة اإلنسػاف التػي تمتػد مػا بػيف 

يػػػز بلموعػػػة مػػػف التنيػػػرات اللسػػػمية والعقميػػػة واإلنشعاليػػػة تتم ،وبدايػػػة سػػػف الرشػػػدشولػػػة المتػػػخخرة، نهايػػػة  الط

 ( 021: 2110اإللتماعية .  الزغبي ،و 

 كما عرفت رغدة شريم عدة تعريفات منيا :

 التعريؼ االجتماعي لممراىقة :أ.

يعػػرؼ عممػػػاء االلتمػػػاع االاػػػراد بمصػػػطمحات تتلػػػمف مػػػواقعهـ اػػػي الملتمػػػ  لمػػػا يعكػػػس الػػػا حػػػد بعيػػػد مػػػد  

وبالتػالي اهػـ اعاليتهـ الذاتية ، امف ولهة نظر التماعية يظهر المراهقوف كااراد ال يتمتعوف باالكتشػاء الػذاتي 

 (20 :2111اترة انتقالية .  شريـ، لمراهقة عما انهاعتمادييف تماما ينظر الا مرحمة ا، وغير إغير راشديف

 التعريؼ البيولوجي لممراىقة :ب.

لسػػديا  فطشػاؿ الػػا راشػديف نالػلياللسػدية لمبمػػوغ التػي تحػوؿ االا التعريػؼ التنيػػرات البيولوليػة و يتلػمف هػذ

 وهذا التنيرات تحدث لد  كااة المراهقيف بنض النظػر عػف الثقااػة التػي ينتمػوف اليهػا ، وتحػدث هػذا ،سيالنو 

ة اللسػػػدية  بػػيف الػػػذكور و التنيػػرات نتيلػػة الاػػػرازات هرمونيػػة قويػػػة ويػػؤدي هػػذا كمػػػة الػػا احػػػداث اػػروؽ ارديػػ

 (22 :2111االناث.  شريـ،

 التعريؼ السيكولوجي لممراىقة :.ت

هوية مستقرة لػد  المػراهقيف لتحقيػؽ االحسػاس بالػذات عمػا نحػو يشػوؽ كيؿ يركز هذا التعريؼ عما اهمية تش

حدود التنيرات العديدة اي الخبرات و الدوار بما يمكف المراهقيف مف تلسير الطشولػة التػي سػينتقموف منهػا الػا 
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ا مرحمة الرشد و يظهر التوتر عما نحو طبيعي بسبب اللنوط التي تولد اي المراهقة المبكرة ،بمػا تتسػـ هػذ

 (22: 2111ية تنييرا والحا .  شريـ،المرحمة بتنيرات معراية سريعة كذلؾ تتنير التوقعات االلتماع

 الفرؽ بين المراىقة و البموغ :.2

تػػرتبط كممتػػا   المراهقػػة و البمػػوغ ( اػػي أذهػػاف الكثيػػر مػػف النػػاس بمشهػػـو واحػػد ،ولقػػد اسػػتخدـ لشظػػي البمػػوغ و 

 ثمة إختالاًا بينهما :المراهقة كمترادايف ، و الواق  اف 

شتػا و الشتػاة لنسػيا اػي ( لنويػا هػو الوصػوؿ ،و المقصػود بػة عنػد أكثػر العممػاء هػو نمػو الPubertyاالبموغ  

مػػة البمػػوغ اقػػط عػػف المظػػاهر ملمتناسػػؿ و ابقػػاء النػػوع ، وتطمػػؽ كاتػػرة مػػف حيػػاتهـ بحيػػث يصػػبحوف صػػالحيف 

 (07 :2102 الداهري،تطرأ عما الشرد .البدنية الظاهرة ،والتنيرات الشسيولولية التي 

ا تػدرج نحػو النلػج ،ويقصػد بػة ملموعػة ن( اهي مشتقة مف كممة  راهؽ( بمعAdolescenceاما المراهقة  

مػػف التنيػػرات تطػػرأ عمػػا الشتػػا و الشتػػاة سػػواًء كانػػت مػػف الناحيػػة اللسػػمية او اللنسػػية او العقميػػة او العاطشيػػة 

 (07: 2102، الداهري.لا مرحمة الرشدالشتا او الشتاة مف مرحمة الطشولة إااللتماعية ، ومف شانها اف تنقؿ 

  :مراحل المراىقة.3

مػػا كػػاف يتصػػور عػػف مرحمػػة المراهقػػة اػػي القػػديـ أنهػػا مرحمػػة واحػػدة ال تتلػػزأ لػػمف حيػػاة الشػػرد، و لكػػف توسػػ  

الدراسػات واهتمامهػا بهػذا المرحمػة كشػؼ عػف أنمػاط سػموكية مختمشػة تتبػايف بػيف المرحمػة االبتدا يػة و المتػخخرة 

حمػػة المراهقػػة إلػػا اتػػرتيف اػػرعيتيف:  مػػف المراهقػػة، هػػذا مػػا أد  إلػػا بػػروز عػػدة تقسػػيمات، امنهػػا مػػف لػػزأت مر 

سػنة ، و  01-01سنة تقريبا، و المراهقػة المتػخخرة التػي تمتػد مػف  02- 00المراهقة المبكرة و التي تمتد مف 

مػػف الدراسػػات مػػف قسػػمتها إلػػا ثػػالث اتػػرات ارعيػػة و مثػػؿ ذلػػؾ دراسػػة الكاينػػد و واينػػر التػػي قسػػمتها إلػػا اتػػرة 
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سػػنة، و  01-02سػػنة، و اتػػرة المراهقػػة المتوسػػطة التػػي تمتػػد مػػف  02-00مػػف المراهقػػة المبكػػرة والتػػي تمتػػد 

 (20 :2111،  الشريـسنة 20-01المراهقة المتخخرة التي تمتد مف 

ؼ مف ارد آلخر ومف إال أف هذا التقسيمات اللمنية لمرحمة المراهقة تبقا غير ثابتة و تقريبية ، و هي تختم

 :التي مست مرحمة المراهقة ما يمي مف بيف أعـ التقسيماتملتم  آلخر، و 

 : البموغ مرحمة.أ

 الندديػػة بشػػكؿ نقصػػد بػػالبموغ تمػػؾ التحػػوالت الشيزيولوليػػة و الموراولوليػػة الناتلػػة عػػف ازديػػاد اػػي اإلاػػرازت

ليػػة التػػي تػػؤثر عمػػا متشػػاوت بػػيف اللنسػػيف، اػػالبموغ أزمػػة تسػػتمد كينونتهػػا مػػف التنيػػرات العلػػوية و الشيزيولو 

التطور النشسي ويتخثر البموغ بعدة عوامؿ مف بينها اللنس، انالبا ما يحدث هذا األخير عند اإلنػاث مبكػرا أي 

سنة تقريبا و ذلؾ بظهور الخصا ص اللنسية الثانوية كالطمث، أما لد  الذكور انالبا ما  02-00اي سف   

ساس باإلارازات المنوية، و مف هنا يمكف القوؿ أف البموغ سنة و هذا ما يرتبط اي األ 02-02يحدث اي سف 

 (07: 2102. والي ،مقترف بالنلج التناسمي عند كال اللنسيف 

 :مرحمة المراىقة.ب

سنة وهي المرحمة التي يسعا ايها المراهؽ إلا حػؿ الصػراع و اسػتعادة التػوازف  01إلا  02و التي تمتد مف 

  متطمبػات الملتمػ  (، المحيطػةالظاهرية صػورة اللسػد( و مف خالؿ عمؿ نشسي مكثؼ أساسػة تقبػؿ التنيػرات 

 (01: 2102بناء عالقات سوية م  اآلخر. والي ،بهدؼ تخكيد الذات والتكيؼ عف طريؽ 

 :مرحمة النضج وحل األزمة.ت

،هي مرحمة تحقيػؽ التػوازف بػيف صػورة الػذات اللديػدة و مبػادئ الملتمػ  و قيمػة مػف خػالؿ  01تمتد بعد سف 

خبػػرات المراهقػػػة، االنلػػج اػػػي هػػذا المرحمػػػة يمػػػس مختمػػؼ اللوانػػػب منهػػا : اللسػػػدية بحيػػث أف اكتمػػػاؿ نمػػػو 
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اللوانػب العقميػة باكتمػاؿ نمػو القػدرات الذهنيػة بحيػث أف ذكػاء الشػرد لسـ يظهػر مػف خػالؿ ثبػوت مالمحػة، و ال

العالقػات المسػيرة ليشػياء مػف حولػة ، عيف مما يسمح لة بهلـ القػوانيف و اي هذا المرحمة يستقر عند معدؿ م

لػػؼ إلػػا ذلػػؾ اػػاف النلػػج االنشعػػالي الحاصػػؿ اػػي هػػذا الشتػػرة يسػػمح باالسػػتقرار النسػػبي لملمػػوع االنشعػػاالت 

 .الطب  شخصية و الو 

ولوح الدور يمنح لممراهؽ القدرة عما بناء عالقات لادة م  الملتم  عبر مؤسساتة إف النلج االلتماعي و 

عػاطشي مف خالؿ احتالؿ مكانة والحة، اي حيف أف النلج اللنسي هو الذي يسمح لة بتحقيؽ االستقالؿ ال

تربط كؿ عناصر النلج بدالالت مختمشة هي الحمقة األساسية التي و حصر االختالؼ بيف الحب واللنس، و 

  .التقاليد السا دة اي ملتمعة يسمح لة بتلاوز كؿ األزماتثقااة ، اتقبؿ المراهؽ لمعادات و ال

 (01: 2102 والي ،

 أىمية دراسة المراىقة :.4

الذي سػيتبعة الرشد ،كما أنها مشترؽ طرؽ يتحدد مف خاللها الطريؽ عبور بيف الطشولة و تعتبر المراهقة قنطرة 

المراهؽ اي المستقبؿ والػذي قػد يلتػازا بخمػاف .أو قػد تعترلػة بعػض المشػاكؿ باإللػااة إلػا ذلػؾ اػ ف مرحمػة 

المراهقػػة هػػي المرحمػػة التػػي يبػػدأ بهػػا الشػػرد بػػالتشكير بعمػػؿ معػػيف أو تبنػػي اكػػر سياسػػي أو دينػػي معينػػيف بشػػكؿ 

السػير بػػة ج مػػا يكػوف إلػػا التوليػة الصػػحيح ،و حػو يلعػؿ المراهػػؽ ،اػي هػػذا المرحمػة بالػػذات أ والػح . وهػذا مػػا

 نحو المستقبؿ الذي يحقؽ لة السعادة ،ويعود إلا الملتم  بالخير الواير .

لعالقػات التشاعميػة بػيف المراهػؽ امرحمة المراهقة هي مرحمػة حساسػة مػف الناحيػة اإللتماعيػة ،حيػث تشػوب ا  

تحمػػػػؿ المراهػػػػؽ اػػػػي هػػػػذا المرحمػػػػة العديػػػػد مػػػػف والديػػػػة أو مػػػػ  الكبػػػػار بعػػػػض الصػػػػعوبات ، باإللػػػػااة إلػػػػا و 

تكػويف األسػرة ومػا يمكػف ج و المسؤوليات اإللتماعية كعلو مف الملتمػ  ،كمػا يبػدأ المراهػؽ التشكيػر اػي الػزوا
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مسؤوليات تلاا األسرة ، كؿ ذلؾ يلعؿ لدراسة المراهقة اهمية كبيػرة لػيس اف ينلـ عف ذلؾ مف والدة اطشاؿ و 

نما أ  يلًا لذويهـ  والديف _مدرسيف _ وكؿ مف يتعامؿ معهـ (.اقط لممراهقيف ، وا 

التعامػؿ معػة ، حيح ليسػهؿ عمينػا توليهػة و ولهذا نسعا مف خػالؿ دراسػة المراهقػة إلػا اهػـ المراهػؽ بشػكؿ صػ

مولوعية ليتعامؿ م  الواق  الذي يحػيط بػة بشػكؿ أف يشهـ ذاتة بشكؿ أكثر واقعية و كما نحاوؿ مساعدتة اي 

 تنعكس بدورها عما صحة الملتم . شخنة أف يوار لممراهؽ صحة نشسية سميمة صحيح، وهذا مف 

 ( 20 :2101 الزعبي ،

  : أشكال المراىقة.5

 :ميناريوس أف هنالؾ أربعة أنماط لممراهقة و التي تتلسد اي لقد أقر صامواؿ

الخمػو مػف التػوتر االنشعػالي و تتميػز هػذا األخيػرة باالسػتقرار العػاطشي و  : المراىقػة المتكيفػة أو المتوافقػة.أ

هػذا الشػكؿ  تكامؿ كؿ لوانب النمو، و كذا قدرة الذات عما التكيؼ م  اآلخريف و تلاوز المواقػؼ اللػاغطة

 . مف أشكاؿ المراهقة توارت لة كؿ الظروؼ مف ألؿ بناء شخصية متكاممة

شسػي و تذبػذب االسػتقرار العػاطشي و يتميز هذا الشكؿ بعدـ التوااؽ الن : اإلنسحابية أو المنطوية المراىقة.ب

طنياف االنشعاالت السمبية مثؿ : االنطػواء واالكت ػاب و الشػعور بػالنقص و عػدـ القػدرة عمػا موالهػة الواقػ  و 

 (77: 2102. ساسية ،االننماس اي أحالـ اليقظة و األوهاـ

خػػر الظػػاهر مػػف خػػالؿ سػػموؾ يميزهػػا العػػدواف المولػػة نحػػو الػػذات أو اآل: المراىقػػة العدوانيػػة أو المتمػػردة.ت

وينبػػػ  هػػػذا األخيػػػر عػػػف خبػػػرات  الخػػػارليالتمػػػرد والطنيػػػاف عمػػػا السػػػمطة الوالديػػػة، و المدرسػػػة، و الملتمػػػ  

وصػػػػدمات عاطشيػػػػة شػػػػديدة أو بنػػػػاء أسػػػػري شػػػػاذ أو ظػػػػروؼ اقتصػػػػادية أو التماعيػػػػة أو ثقاايػػػػة محيطػػػػة غيػػػػر 

 .(71: 2102. ساسية ،مساعدة
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لػػة نحػػو الػػذات و اآلخػػر رغبػػة اػػي التػػدمير و اإلنحػػراؼ و السػػموؾ الملػػاد المسػػماتها .المراىقػػة المنحرفػػة :ث

 .(11: 0112. الديدي،ذاء، مميزاتها اإلنحالؿ الخمقي واساديواإل

 : فسرة لممراىقةمال النظريات.6

 االتجاه التحميمي :.أ

عممة مػ  مرلػاا ،  يعتبر سينموند ارويد المنظر الر يسي لنظرية التحميؿ النشسي وقد طور نظريتة مف خالؿ

بخنهػا اتػرة ا هػذا المرحمػة شكؿ كبير بنظريات المراهقة ، وقد تحدث عنها ب ختصار واصشمعنيا ب لـ يكف ارويد

هػي التػي  اعتبر السنوات المبكرة مف العمػرحياف و اي الشخصية اي بعض األ طرابلوااستثارة لنسية وقمؽ 

 تشكؿ حياة الطشؿ .

النظريػػة التحميميػػة هػػي اإلسػػتقاللية عػػف الوالػػديف ممػػا يتػػيح الملػػاؿ لتشػػكيؿ هػػذا االمهمػػة الر يسػػية لممراهػػؽ اػػي 

 (20: 2111  شريـ ،.العالقة اللنسية المثمرة م  شريؾ اللنس األخر

 اإلجتماعي : اإلتجاه.ب

 يػػتـ التركيػػز اػػي اإلتلػػاا عمػػا النظريػػات التػػي تػػر  اف المراهػػؽ يتػػخثر بالعوامػػؿ الثقاايػػة والعػػادات والقػػيـ التػػي

 (20: 2111 شريـ ، تسود، وتنتشر اي الملتم  ومف ثـ تخثيرها اي عممية النمو .

 نظرية اريكسون :.ت

وؿ التػخثيرات الثقاايػة عمػا نمػو الشخصػية ،اهػو حاوؿ اريكسوف مثؿ أوزيؿ أف يلمػ  بػيف األدلػة التػي تػدور حػ

حساس  الشخص بمف هو ؟ وتقييمة لذاتة .غير يعتقد أف أزمة المراهقة األولا هي أزمة التعرؼ عما الذات وا 

 .أف نظرية اريكسوف تعطي أالمية لممحددات الثقااية أكثر مما تعطية نظرية ارويد 
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يعتبر إريكسوف أف اكتساب هوية األنػا يكػوف اػي مرحمػة المراهقػة مػف خػالؿ اختيػارات لػادة يقػـو بهػا المراهػؽ 

نمػو النشسػي يمػر بثمانيػة مراحػؿ اػي كػؿ مرحمػة يظهػر ويثبتها مف ألؿ إنهاء الصراع، ويؤكد كذلؾ عما أف ال

نوع مف الصراع الذي يحؿ إما بنلاح ايؤثر إيلابا عما بنية الشخصية و نموهػا، و إمػا باإلخشػاؽ ايػؤثر سػمبا 

 (01: 2112عما األنا ايكوف هشا. مرسي ،

 اإلتجاه المعرفي :.ث

د  المراهقيف اقد بيف بيالية اف الطاقات الذهنيػة أكدت نظرية اإلتلاا المعراي عما أهمية األاكار الشعورية ل

منػذ الػػوالدة تخلػػ  لتنيػرات مسػػتمرة وقػػد أشػػار إلػا أف النمػػو المعراػػي نتػػاج لممػؤثرات البي يػػة ونلػػج الػػدماغ و 

االطشػػػاؿ لميعػػػا يمػػػروف بػػػنشس مراحػػػؿ النمػػػو المعراػػػي و بػػػنشس هػػػاز العصػػػبي معػػػًا ،كمػػػا يعتقػػػد بياليػػػة اف لال

 (20: 2111 شريـ ، مرحمة شكال متميزًا اي وظا شها .الترتيب وتشكؿ كؿ 

 نظرية المجال : .ج

يعتبر عالـ النشس" كيرت ليشيف " را د هذا التظرية ، حيث تشػير هػذا النظريػة إلػا طريقػة اػي تحميػؿ و تشسػير 

النايػات  العالقات السببية ،واي تشييد الهيكؿ العممي لمنظرية .ويركػز ليشػيف اػي التشسػير النشسػي لمسػموؾ عمػا

 هو كا ف مف الناحية النشسية . د ماالتي تحدد هذا السموؾ ،اهي تؤكد عما لرورة تعامؿ الشر 

ر أهميػػة اػػي هػػذا ثػػباإللػااة إلػػا ذلػػؾ يؤكػػد ليشػػيف عمػػا " الملػػاؿ النشسػػي" الػػذي يشػػكؿ الهيكػػؿ األساسػػي األك 

مػػف الشػػخص و بي تػػة ، حيػػث سػػير سػػموؾ اإلنسػػاف دوف اإلشػػارة إلػػا كػػؿ شالنظريػػة ،ويػػر  أنػػة ال منػػز  مػػف ت

تحػػدد حيػػاة اإلنسػػاف و تتميػػز بخبعػػاد الواقػػ  ، وبقػػدرة الشػػخص عمػػا رؤيػػة األشػػياء بعالقاتهػػا الصػػحيحة ،ويعػػدد 

كوينيػة ، وتنمويػة ، وثقاايػة اػػي تالمنػاطؽ التػي يحيػا ايها،وبطريقػة تنظيمهػا ،حيػث تولػػد هنػاؾ اػروؽ ارديػة ،و 

 .(01: 2101الزعبي ، ت تخثيرها .هذا المناطؽ المختمشة التي يق  الشرد تح
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 إتجاه التعمم اإلجتماعي :.ح

المحيطػيف عمػا تشػكيؿ نزعػة لػد  الشػخص ألف يقػوـ بسػموكيات معينػة او ال  تهتـ هذا النظريػة بتػخثير األاػراد

يؤديها ، وينظر غما مرحمة المراهقة عما انها مرحمة متمايزة لها خصا صػها الشريػدة وتقتلػي عمػا ملموعػة 

ؿ مف التشسيرات النظرية الخاصة بها كما ير  هػذا اإلتلػاا أف مبػادئ الػتعمـ التػي تسػاعد اػي تشسػير نمػو الطشػ

 يمكف اف تنطبؽ بنشس الطريقة عما المراهقيف والراشديف .

وبناء عما ذلؾ اػ ف إهتمامػات منظػري الػتعمـ اإللتمػاعي تلػاوزت العالقػة المحػدودة بػيف المثيػر و اإلسػتلابة 

ليتلػػمف مسػػاهمات العالقػػة التشاعميػػة بػػيف األـ والطشػػؿ والطشػػؿ و األـ اػػي نمػػو الشخصػػية إلػػااة إلػػي اهميػػة 

 (11-21: 2111 شريـ ، د باللماعة اإللتماعية و التخثير المتبادؿ الحاصؿ .عالقة الشر 

 جيزل : نظرية.خ

،حيث تركزت الشكرة الر يسػية لػد  ليػزؿ ايمػا  0112ليزؿ" بآراء "ستانمي هوؿ " واهتماماتة منذ تخثر "ارنولد 

يتعمؽ بالنلوج ، والتي يعراها بخنها " العمميػات الشطريػة الشػاممة لنمػو الشػرد و تكوينػة ،والتػي تتعػدؿ و تتكيػؼ 

 بعػػػد صػػػناؼ السػػموؾ عامػػػاً ة أل" ،وقػػػد تميػػػز "ليػػزؿ" عػػػف بػػػاقي البػػاحثيف بوصػػػشعػػف طريػػػؽ العمميػػػات الوراثيػػة 

آخر،حيػػث حػػاوؿ تحميػػؿ مراحػػؿ السػػموؾ إلػػا نتا لهػػا النها يػػة ،اهػػو يشػػير إلػػا تذبػػذبات سػػنوية بػػيف الصػػشات 

 اإليلابية و السمبية .

ت الشطريػػة التػػي تسػػبب النمػػو و التطػػور المتػػزامف ، ابػػالمشهـو اللسػػمي أوال واػػي العمميػػويحػػدد ليػػزؿ المراهقػػة 

نتاج ، واي إختبارات المراهؽ ، واي عالقاتة الشخصية مػ  اآلخػريف ثانيػًا .أمػا مػف الناحيػة واي القابمية لإلست
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 الزعبػػي السػػيكولولية ا نػػة البػػد أف يخخػػذ المراهػػؽ بعػػيف اإلعتبػػار نػػواحي قوتػػة ،ونػػواحي لػػعشة اػػي آف واحػػد .

،2101 :27) 

 األنتروبولوجي : اإلتجاه.د

إحسػػاس يؤكػػد هػػذا اإلتلػػاا عمػػا اف الوسػػط اإللتمػػاعي الثقػػااي يحػػدد مسػػيرة المراهقػػة ويػػؤثر بشػػدة عمػػا درلػػة 

 ؽ بمدي تقبؿ ملتم  الكبار لة .المراه

امػا بالنسػػبة لمحتميػة الثقاايػػة و النسػبية الثقاايػػة وذلػؾ لمػػا لمبي ػػة اإللتماعيػة الواسػػعة مػف تػػخثير اػي تحديػػد نمػػو 

ألف المؤسسات اإللتماعية واألنظمة اإلقتصػادية والعػادات والطقػوس و المعتقػدات شخصية الطشؿ مف لهة ،و 

 (21: 2101دينية متشاوتة مف ملتم  إلا أخر .  الزعبي ،ال

 : خصائص مرحمة المراىقة.7

عمر اإلنساف يخنس أي شخص بالحديث عنها غال مرحمة المراهقة وقػد اشػار  معموـ أف كؿ مرحمة مف مراحؿ

ف العظػػيـ بقولػػة : "اذ الػػذي خمقكػػـ مػػف لػػعؼ ثػػـ لعػػؿ مػػف بعػػد آالحػػؽ سػػبحانة إلػػا هػػذا المراحػػؿ اػػي القػػر 

 (22لعؼ قوة ثـ لعؿ مف بعد قوة لعشًا وشبيًة يخمؽ ما يشاء وهو العميـ القدير "   الروـ ،

سػية و إلتماعيػة رهيبػة حتػا إف المرحمػة أف المراهػؽ يمػر بتنيػرات لسػمية و عقميػة و نشومػف خصػا ص هػذا 

،ويلػب مػر األبنػاء اإلسػتعداد لهػا مػف القػا ميف عمػا أ ء النشس يسموف هذا المرحمػة بالعاصػشة التػي يلػبعمما

 هنا أف نمقا اللوء عما هذا التنيرات .

 النمو الجسمي و الحركي:أ.

تتميػػز هػػذا المرحمػػة ببطػػم اػػي النمػػو اللسػػماني ،ويالحػػظ اسػػتعداد الشتػػا و الشتػػاة لتناسػػؽ اللسػػـ .كمػػا تظهػػر 

الشروؽ المميزة اي تركيب لسـ الشتا و الشتاة بصورة لمية ،و يزداد نمو علػالت اللػذع و الصػدر والػرلميف 
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تيػاف و الشتيػات إلػا نلػلهـ البػدني اـ حتا يستعيد الشرد إتزانػة اللسػمي ،ويصػؿ الشظبدرلة اكبر مف نمو الع

إحتيالات األاراد إلا األنشطة إلكتساب المياقػة البدنيػة و الحركيػة ، وكػذا باألنشػطة التػي  الكامؿ تقريبًا،وتزداد

كتساب المظهر الليد .  تهتـ بصحة وسالمة القواـ وا 

تبػاؾ و اإللػطراب الحركػي :ايظهػر اػي هػذا المرحمػة إتػزاف تػدريلي اػي نػواحي اإلر أما بمرحمة النمو الحركي

درلػػة عاليػػة مػػف اللػػودة  وتخخػػذ مختمػػؼ النػػواحي النوعيػػة لممهػػارات الحركيػػة اػػي التحسػػيف و الرقػػي لتصػػؿ إلػػا

 .( 202، د.س:السيد إرتقاء بمستو  التوااؽ العلمي العصبي .حظ ،كما يال

 النمو العقمي :.ب

اثػػة دور اػػي إيلػػاد الشػػروؽ الشرديػػة اػػي الػػذكاء والقػػدرات العقميػػة وتػػؤثر التسػػهيالت البي يػػة و الخبػػرة ر تػػؤدي الو 

والتدريب اي ارصة تنمية ودرلة إستثمار قدرات المراهؽ إلا أقصا حد ممكف ،كذلؾ ييسر التوااؽ اإلنشعالي 

ف تخثيرًا والحًا اي النمػو العقمػي الثقة و مشهوـ الذات لتحقيؽ النلج العقمي حيث يؤثر المدرسو الوصوؿ إلا 

ذا وحػؿ يػمف المشػكالت الشخصػية بالنسػبة لتوليػة سػموؾ تالم ا.ويالحظ أهمية سموؾ المدرس وخمو  لممراهقيف

والعمػػػـ  ،ممػػػة اإلنسػػػانية  والعدالػػػة و الحػػػـزمشػػػكالتهـ ، ويقػػػرر المراهقػػػوف أف مػػػف صػػػشات المػػػدرس الليػػػد المعا

 تدريس وحب التالميذ .واإلخالص اي ال ،والتمكف مف المادة

حيػػػث أف إدراؾ المراهػػػؽ العقمػػػي يتخػػػذ آااقػػػًا واسػػػعة مػػػف المالػػػي والحالػػػر و المسػػػتقبؿ ويحػػػاوؿ المراهػػػؽ اف 

 (021: 0111 السيد،.سباب المباشرة و غير المباشرة و النتا ج القريبة و البعيدة يتعمؽ اي إدراكة ليدرؾ األ

 النمو النفسي :.ت

ات و إسػػتعدادات قػػمػػف التنيػػرات النشسػػية ،وهػػو أمػػر طبيعػػي لمػػا ينشػػخ عنػػة مػػف طايمػػر المراهػػؽ بشتػػرة حرلػػة 

 وقدرات تتشاعؿ ايما بينها لتشكؿ شخصية المراهؽ .
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لػػة رأيػػة  اهػػو يثبػػت لمنيػػر أنػػة اصػػبح رلػػاًل كبيػػراً  ،اإلنشعػػاؿ بالتقمػػب و سػػرعة التنيػػر ومػػف هػػذا التنيػػرات حػػدة

 ألتشة المثيرات .كما يتصؼ بالحساسية الشديدة المرهشة والتي تتخثر  ،وشخصيتة ولـ يعد طشالً 

 (202د.س: السيد، 

 النمواإلجتماعي :.ث

كما يولد اػي البي ػة اإللتماعيػة  ،األسرية التي يعيش ايهاو  يتخثر النمو اإللتماعي لممراهؽ بالبي ة اإللتماعية

تلاهات وميوؿ يؤثر اي ف ثقااة وعادات وتقاليد وعرؼ و م المراهؽ ، ويولة سموكة ،ويلعؿ عممية تكيشة م  ا 

 نشسة وم  محيطيف بة عممية سهمة أو صعبة .

ومف التنيرات النشسية اػي اتػرة المراهقػة رغبػة المراهػؽ اػي اإلسػتقالؿ عػف األسػرة ،وميولػة نحػو اإلعتمػاد عمػا 

رحمتػة ليبػث إليهػا آمالػة نشسػة ،كمػا أنػة يزيػد ميمػة إلػا راقػة أو صػحبة أو ملموعػة تشػاركة مشػاعرا ،وتعػيش م

 .(12: 2102 الداهري ،وآالمة .

ويـ قػػػوت ،لمتواصػػػمة لتهػػػذيب مشػػػاعر المػػػراهقيفلهػػػودهـ ا ااألمهػػػات أف يبػػػذلو و اإلسػػػالـ يولػػػب عمػػػا  األبػػػاء و 

، ليكػوف ذلػؾ عونػًا لهػـ عمػا التكيػؼ السػو  مػ  وتعودهـ عما ممارسة العػادات واآلداب اإللتماعيػة ،طباعهـ

ليكـ اإسترعانا اذ عميها ،قاؿ تعالا :"يػا أيهػا الػذيف آمنػوا قػوا أنشسػكـ وأهػ نةالبنات اماالملتم ، ااألبناء و  أاراد

 (1حلارة "  التحريـ،نارًا وقدوها الناس و ال

 النمو الوجداني و اإلقتصادي :.ج

الطشؿ الصنير الػذي ال يعبػخ إف المراهؽ اي هذا المرحمة يعمؿ عما تحقيؽ ذاتة حتا يثبت لمناس أنة لـ يعد 

بػػة ،لػػذلؾ قػػد ينتقػػد بعػػض التصػػراات المحػػيط بػػة ، ويحػػاوؿ أف يسػػتخدـ إمكاناتػػة بصػػورة اكثػػر نلػػلًا ،وعمػػا 

ف  يلرا، وما ويتعمـ ماينشعة ،ويثؽ ايهـ ،يخخذ، وليقيـ عالقات م  األخريف ي كمامستو  أكثر تعقيدًا،ليعط وا 
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اد األسػػرة عمومػػًا شػػم طبيعػػي اػػي هػػذا المرحمػػة، وكثيػػرًا مػػا يظهػػر راػػض المراهػػؽ التػػدخؿ مػػف قبػػؿ األب أو أاػػر 

بعػػدـ مصػػادقة  األمػػر وأعمػػا المراهػػؽ مظػػاهر عػػدـ الرلػػا عػػف األسػػموب الػػذي تتبعػػة األسػػرة اػػي التوليػػة . 

إال أنػة يعتبػر أف  ،ف قناعتػة بصػحة وسػالمة رأ  األسػرةعما مػشخص أو أشخاص معروايف بالسموؾ الشاذ .

، ويحػػاوؿ لاهػدًا أف يسػػتقؿ شػد اإلسػػتقالؿ المػاديشخصػيتة والمراهػػؽ اػي هػػذا المرحمػة ينهػذا التػدخؿ يلػػعؼ 

 عما نشسة . معتمداً 

إذا ماغابػت التربيػة  ةلنشسػي و اإللتمػاعي لممراهػؽ خاصػإف العامؿ اإلقتصادي لة تخثير سمبي عمػا السػموؾ ا

اعػػة و الرلػػا اػػي نشػػوس أاػػراد الملتمػػ  كػػي تسػػير الحيػػاة مسػػيرتها ناإلسػػالمية الحقػػة التػػي تػػدعو إلػػا بػػذر الق

 (021: 0111  السيد ،، بؿ مؤاخاة ومصاحبة وصدؽ ووااء .الطبيعية دونما خالؼ أو شقاؽ

 .17-13خصائص المراىقة عند جنكنز :من 

 . تحقيؽ الذات ولعب الولد دور الرلؿ ولعب البنت دور األنثا 

 عمومات عف اللنس اآلخر وتكويف عالقات معة.الرغبة عما التعرؼ و لم  الم 

 وكراهية التظاهر باإلختالؼ . الرغبة اي التشبة باألصدقاء 

 . البحث عف الميوؿ المهنية الهاد ة 

 . 221: ، د سلالؿ  الرغبة اي اإلستقالؿ عف الوالديف و اإلعتماد عما النشس) 

 الحاجات البارزة في فترة المراىقة :.8

بمرحمة يشػعر ايهػا بالوحػدة  و اللػياع النشسػي ، لػذلؾ يحتػاج إلػي سػند نشسػي يشػد مػف أزرا اػي يمر المراهؽ 

 مػػف هػذا اللػػياع و الوحػػدة التػػي يعػػيش ايهػػا ،اهػػو يحتػػاج إلػا الحػػب مػػف األسػػرة و الشػػعور بالمحبػػة و الػػدؼء
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، االمراهؽ يحتػاج الوحدة واللياعالشعور باإلحساسات و ا عما هذيتنمب  ا، حتوالدية وأخواتة ومعمميةخالؿ 

 (02: 2117ة ،بوقلب  أف ٌيَحب وٌيِحب .

 الحاجة إلى التقبل اإلجتماعي :.أ

عور المراهؽ بتقبؿ الوالديف لة اي األسرة ،ويتقبمة اي المدرسة واي الملتم  مف أهـ عوامؿ نلاحػة ، شيعتبر 

ويػػذكر "هػػارتوف شػػعورا بالنبػػذ و الكراهيػػة مػػف هػػذا المؤسسػػات اإللتماعيػػة ايعتبػػر مػػف أهػػـ أسػػباب اشػػمة أمػػا 

" عػػدة عوامػػؿ تحػػدد شػػعبية المراهػػؽ وتسػػاعد اػػي تقبمػػة اإللتمػػاعي منهػػا : اللاذبيػػة اللسػػمية والحيويػػة  0171

 .،وهدوء الطب  

يشػػعرونهـ بالتقبػػؿ و اإلنتمػػاء ، والػػػذيف لػػػذيف يحبػػوف األقػػراف ا " أف المػػراهقيف عػػػادة مػػا 0110ويػػر  "كػػايزلر 

 يعمموف عما تنشيد وزيادة التشاعؿ ايما بيف أعلاء اللماعة .

اػػي  ةأمػػا التقبػػؿ اإللتمػػاعي ا نػػة يػػدخؿ األمػػاف النشسػػي إلػػا المراهػػؽ ، و يشػػعرا بخنػػة يتحػػرؾ اػػوؽ أرض صػػمب

المحبة و التخييػد ممػا يشػكؿ لػة الحػااز القػوي لمعمػؿ و النلػاح . أمػا الششػؿ الدراسػي الػذي يحيػؽ بػالمراهؽ اػي 

 (11: 2101كثير مف الحاالت ايرل  إلا عدـ تمتعة بهذا المحبة و التخييد . الزعبي ،

 الحاجة إلى اإلنتماء :.ب

اف  ااإلشػباعات النشسػية و اإللتماعيػة ولػذلؾ يحبػو  يحتاج المراهقوف إلا اإلنتماء إلػا لماعػة تحقػؽ لهػـ كااػة

و تشػعرهـ باإلنتمػاء  توار لهـ األسرة و الملتم  بكؿ مؤساساتة ومنظماتة كؿ األنشطة التا تلػذب المػراهقيف

ؽ ذلػػؾ ايتلػػة يػػاػػي تحقسػػرة و المدرسػػة و الملتمػػ  ، وتكمػػف الخطػػورة اػػي اشػػؿ األسػػرة و المدرسػػة و الػػوالء لي

 .(02: 2117ة ،بوقلب  تحقؽ لة ذلؾ .يابات اللانحة و المنحراة لالمراهؽ إلا العص
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 الحاجة إلى الحرية :.ت

يلػػب أف تحقػػؽ األسػػرة مػػف خػػالؿ تشاعمهػػا مػػ  المراهػػؽ معنػػا الحريػػة اػػي لػػؿ القواعػػد ، ويلػػب أف ال تكثػػر  

األسرة مف إلتزماتها و قيودها عما تصراات وسموؾ المراهقيف بؿ يلب أف تتيح لهـ ارص الحرية اي التعبير 

لينشطة اإللتماعية و الريالػية عف انشسهـ ، الحرية اي إختيار أصدقا هـ ، الحرية اي الممارسة المشروعة 

 (01: 2117،ةبوقلب  و الترويلية و الترايهية .

 الحاجة إلى تكوين صداقات :.ث

ت عميقػػة الػػة صػػديؽ حمػػيـ تكػػوف لهػػـ معػػة عالقػػإف مػػف صػػشات المراهػػؽ المميػػز ، هػػي رغبتػػة اػػي أف يكػػوف 

،آمػػالهـ ومخػػاواهـ وأهتمامػػاتهـ وشخصػػية ، ويسػػتطيعوف أف يقاسػػموا مشػػاكمهـ و أاكػػارهـ ، أاػػراحهـ وأتػػراحهـ 

امسػػػة عشػػػرة و العشػػػريف تتكػػػوف الصػػػداقات األعمػػػؽ خالشخصػػػية الصػػػميمة . اشػػػي الشتػػػرة التػػػي تتػػػراوح بػػػيف ال

واألبقا. إذ أف الحالػة إلػا شػخص يكػوف مولػ  السػر ويتحػدث إليػة عػف نشسػة و هػو مطمػ ف إلػا إخالصػة 

حػػديثًا تػػداعاف المػػراهقيف إلػػا خلػػؿ مػػف الحػػديث عػػف .االرغبػػة اػػي السػػرية والػػذات المكتشػػشة حالػػة كبيػػرة لداً 

ـ بالحالة الممحة إلا ذلؾ .ولهػذا اػ ف الكثيػريف شعورهمف األمور الخاصة و الشخصية إلا أي إنساف بالرغـ 

الػػذيف يحسػػنوف اإلخػػتالط بنيػػرهـ يحبػػوف أف تكػػوف لهػػـ لماعػػة مػػف األصػػدقاء السػػطحييف ،وهػػـ  مػػف المػػراهقيف

إلا منظمػة يشػعروف ايهػا بػخهميتهـ الخاصػة ، دوف أف يقمػؿ أبػدا مػف شػعورهـ بالحالػة يسروف كثيرا باإلنتماء 

 حميـ معيف . إلا صديؽ

أما بشخف الصدقات بيف اللنسيف، ا ف الشتا يبدو متكتمًا بخصوص الشتاة التي يحبها حقاً ، وحتا الشتاة ا نها 

 .(012: 2101الزعبي ،مف الشتيات . تتحدث عف اتاها أقؿ مف حديثها عف باقي زمال ها 
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 الحاجة إلى تحقيؽ الذات :.ج

يمعب مشهوـ المراهقة ، أي اكرة المراهػؽ عػف نشسػة دورًا هامػا اػي هػذا المرحمػة ، اػالمراهؽ يسػعا مػف خػالؿ  

و تخكيدها ولذلؾ يلب عما األسرة أف تسعا إلا تحقيؽ ذات المراهؽ ، ال تتلاهمة أو تشاعمة إلا إثبات ذاتة 

 (01: 2117ة ،ببوقل .أو تعاممة عما انة مازاؿ طشؿ صنير  ترالة

 (221-202 :2111 الشيباني ،المراىقة : مرحمة مشكالت.9

 :ت المراىؽ الجنسيةمشكال.أ

الحالػر، و ذلػؾ وقتنػا  ا المراهؽ و المراهقػة أصػبحت لػرورية اػيهإدراؾ أهمية المعمومات التي يحصؿ عمي

اللنسػي،و لعػؿ أهػـ المشػػكالت سػرة و التكػاثر يتصػؿ بػخمور الحيػاة و األلتكػويف إتلاهػات سػميمة نحػو كػؿ مػا 

لتماعية التػي يترتػب عميهػا إلالنشسية و االمشاكؿ المرتبطة بالعوامؿ  التي توالة المراهؽ اي هذا المرحمة هي

الشتاة و ض عند اللنس ، مثؿ العادة السرية و مشكمة الحيخاط ا إزاء مسا ؿ و موال  إتلاها عقميا  إكتسابة

 .حةبخوهاـ غير صحي إرتباطها

 نظرة المراىؽ إلى نفسو :.ب

سػتقرار أمنػة النشسػي ، و  تقبمػة لذاتػة اللسػميةوعي المراهػؽ و   اػي الوقػت تعػد عنصػرا مهمػا اػي ثبػات سػموكة وا 

ير سػارة تسػتنرؽ مرحمػة ربما تكوف غبتة لمذات اللسمية عممية طويمة و ثانشسة نلد أف تكويف صورة مرغوبة و 

اػػي  هػػو مػا يزيػػد ارا أساسػيا لمقبػػوؿ اإللتمػاعي ، و تعتبػر الػػذات اللسػمية معيػػالمراهقػة وتمتػػد لمرحمػة الرشػػد ، و 

هػو مػا يػؤدي اػي الكثيػر مػف األحيػاف إلػا رالػة إلػا ذاتػة إلػااة إلػا ذلػؾ أف صعوبة تقبمػة لذاتػة اللسػمية و 

ال سػيما المظهػر ،والػذي قػد تداعػة اػي و  ي وبيف مشػاهيـ المراهػؽ عػف ذاتػةهناؾ عالقة مهمة بيف التوااؽ النشس

 .الكثير مف المواقؼ لتبني بعض اإلنحرااات السموكية تعويلا عف تمؾ المشاعر 
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 : مشكمة الصراع بين األجيال.ت

تسػػاعا أسػػهـ اػػي نتيلػػة لسػػرعة التطػػور اػػي الملتمعػػات اػػي عصػػرنا الحالػػر إزدادت الشػػوارؽ بيػػت األليػػاؿ إ

بوال ػػة الشػػديد للماعػػة  اء عمػػا التطػػورات ويتصػػؼ المراهػػؽ اػػي هػػذا المرحمػػةالمعتقػػدات بنػػتنييػػر بعػػض القػػيـ و 

هػذا مػا يعػزز مػا أنػة راػض ليسػرة و قوانينهػا ،و عادة ما ينظر إلا هذا الموقؼ مف طػرؼ الوالػديف عاألقراف و 

ت المراهػػؽ لتحقيػػؽ محػػاوالؿ موالهػػة هػػذا الواقػػؼ المتناقلػػة و مػػف خػػالتػػزاز صػػورة الوالػػديف اػػي أذهػػانهـ و إه

ينظر إلا هذا الصراع عما أنة الوة مة تقودا إلا الصراع م  السمطة و المسؤولية اهو يق  اي أز اإلستقاللية و 

ة المختمشػة اػي ولػود هػذا الشلػوة وهػذا كمػة يزيػد اػي ِحػدة الِشػقاؽ الثقاايػكما تساعد العوامؿ اإللتماعية و  ليمية

 الصراع .و 

 :قرانمشكمة تأثير األ.ث

ء اهػو يختػار األصػدقاقػراف الء لملموعػة األالػو اإلخػالص و المرحمػة بربػاط قػوي أساسػة  يرتبط المراهػؽ اػي هػذا

اإلختيػػار، ولكػػف والء المراهػػؽ للماعػػة األقػػراف  كثيػػرا مػػا يخطػػخ المراهػػؽ اػػيبنشسػػة ويػػراض تػػدخؿ مػػف والديػػة و 

هػػذا كمػػة و المدرسػػة أو الملتمػػ  و سػػرة أاللػػاغطة سػػواء األؤدي لخرولػػة عػػف السػػمطة وخلػػوعها لمؤثراتهػػا يػػ

 . موالهة م  المراهؽالواق  أكثر تعصبا وحدة و مواقؼ هي اي  تخاذيدا  األولياء إ

 : الجنوح في المراىقة.ج

مػراهقيف تصػراات تػدؿ الصػشات الشػاذة حيػث يبػدر مػف الاللنوح درلة شػديدة ومنحراػة مػف السػموؾ العػدواني و 

رتكاب اللرا ـ ومػف صػور اللنػوح نلػد اعما الشولا واإلستهتار وقد تنتهي بهـ إلا خرؽ القوانيف و  إلعتػداء ا 

يػػذاء الػػنشس واإلنتقػػاـ منهػػا و ، االبػػدني واإلنحػػراؼ اللنسػػي الػػذي قػػد يداعػػة إلدمػػاف عمػػا الكحػػوؿ أو المخػػدرات وا 

 اإلنتحار .
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 : مشكمة شغل الفراغ.ح

مشكمة إستثمار وقت الشراغ عند المراهقيف الزالت واحدة مف أهػـ المشػكالت التػي توالػة المراهػؽ اػي ملتمعنػا 

توالػػة المػراهقيف هػذا المشػػكمة نتيلػة عػػدـ المراهػؽ ،و إلشػباع رغبػػات ، اخهميػة تنظػيـ وقػػت الشػراغ يعػػد متنشسػا 

 وقت الشراغ بالنسبة لممراهؽ شنؿة اهـ الملتمعات التي يعيشوف ايها بخهمي

الهػروب مػف  ت أشد مما ذكر ، حيث تصؿ أحيانًا إلػا درلػة المػرض والشػذوذ النشسػي مثػؿالوقد تكوف المشك

 .البيت أو المدرسة

 السرقة واللنوح-

 . توهـ المرض والوساوس-

 دماف عما الكحوؿ والمخدرات والمؤثرات العقميةاإل-

 . نطواء وراض الملتم االالعزلة و -

  . والشؾ (الحزف الشديد كت اباإل-

 نحراؼ الخمقيالشذوذ واال-

 (10 :2110 الننيمشي . الحزبية والتعصب-

 (148-146: 1999عوض ،): ميكانيزمات التوافؽ التي يستعمميا المراىؽ.11

عتػػداء عمػػا اإلهنػػاؾ أنػػواع متعػػددة مػػف العػػدواف ، منهػػا العػػدواف المباشػػر و هػػو أفٌ حػػاوؿ المراهػػؽ :العػػدوان

االسػاليب التوااقيػة التػي هو أحد ة أو العدواف المرتد حوؿ الذات و د بعدوانة عما نشسر الأو حباط اإلمصدر 

 .حباطاإلالشرد مف القمؽ النالـ عف يخشؼ 
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ض عػف ية الشػرد ا  التعػو يػملػخ ايهػو الػذي و مسػرؼ ض يض إمػا تعػوٌ ي: هناؾ نوعاف مف التعوٌ  التعويض.أ

ض لانػب الػنقص ية الشػرد إلػا تعػو يػملػخ ايض العػادي اهػو الػذي يالتعػو شعورا بالنقص بخسموب شاذ ، أمػا 

 .ة بشكؿ سوييا

اػػي ة مػػا حققػػوا ،وهػػو يػػنعكس عميػف ليب النالػػلصػػاحب الطػػالية النالػج انلػػد أنػػة يػػملػػخ إلي: الػػتقمص.ب

 .ة أخر يظؿ شخصٌ يعيش اي لعمة ية الشرد و يؤدي إلا محو شخصياغمب االحياف 

، غيػػر حقيقيػػة ر هػػذا الششػػؿ بخسػػبابيػػحػػاوؿ تبر ياإلعتػػراؼ بششػػمة لػػذلؾ صػػعب عمػػا المراهػػؽ :  التبريػػر.ت

امثال قد يلد المراهؽ نشسة داخؿ ملموعة مف األصدقاء ال يعتراوف برأية وال بقيمتػة ، و إذا مػا سػ ؿ عػف 

 برأية لنشسة . ظسبب ذلؾ ، قا أنة يحب أف يحتش

ة مػف أخطػاء يػقػ  عمي نسب ماي، ااالخريف نشسة عما  يملخ الشرد إلا إسقاط ما ايأف  ي: و هسقاطاإل.ث

، انلػد الطالػب الػذي ينػش اػي اإلمتحػاف يقػوؿ أف زمػالءا هػـ الػذيف ينشػوف ، بينمػا  فيخػر االت إلػا الو ز 

 الحقيقة غير ذلؾ .

ر القمػؽ عنػد إظهار غير ما يبطف  ، اػ ذا كػاف هنػاؾ دااػ  يثيػ ملخ الشرد إلايهو أف  : التكوين العكسيج.

االشتػػاة التػػي تعػػرؼ أف الملتمػػ   .ر الرلػػاالرلػػا ، اهػػو طمػػؽ العنػػاف لمػػداا  الػػذي يثيػػيثيػػر الشػػرد و آخػػر 

هػػر اعػػال عمػػا هػػذا النحػػو ، ولكػف اػػي حقيقػػة األمػػر أنهػػا غيػػر ظيقولػوف عنهػػا أنهػػا هاد ػػة لػػدا ،تحػاوؿ أف ت

 تطمؽ العناف لتربية أظاارها .ذلؾ ، ولكنها 

نتبػػاا  لػػذي ال يشػػعر بػػاألمف يحػػاوؿ دا مػػا  يلعػػؿ مػػف نشسػػة مركػػزا لإلاالمراهػػؽ  : التمركػػز حػػول الػػذات.ح

عػدـ التخشيؼ مف اإلحباط و  هذا كمها وسا ؿ تساعد ايالكثير و يملخ لمتساؤؿ ايخخذ اي معارلة كؿ شم و 

  .شباعاإل
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نلػػػح  المراهػػػؽ الشاشػػػؿ اػػػي دراسػػػتة إلػػػا أحػػػالـ اليقظػػػة و ايهػػػا يتصػػػور أنػػػةمػػػا يملػػػخ : كثيػػػرا نسػػػحاباإل خ .

 ألخريف .والة اعند ذ ال يستطي  أف يداا  عف نشسة أو يوحصؿ عما أعما التقديرات و 

 (611-618: 2114مؤمن ،:).المراىقون و أولياء أمورىم 11

 عتمادية والمسؤولية و اإلستقالل : اإلأ.

يشيػػػًا وعاطشيػػػًا عمػػا الوالػػػديف وعمػػػا بػػالنيف آخػػػريف . ويػػػر  بعػػػض ظمعتمػػػدًا و سػػـ تخػػالؿ مرحمػػػة المراهقػػػة ي

مؤشػرا لملػعؼ ويحػاولوف تخطيػة بػالهروب بعيػدًا عػف طريػؽ التػورط اػي عالقػات لنسػية أو  ةالمراهقيف أن

ـ المراهقيف عما التعامػؿ مػ  اسػتقالليتهـ بطػريقتهـ الخاصػة ، وهػـ اػي هػذا ظ. يقدر معتعاطي المخدرات 

أصػنر مػف ذلػؾ .  االمرحمة مف التطور أكثػر قػدرة عمػا التعبيػر عػف التعبيػر أو المشػاركة ايػة ممػا لػو كػانو 

عف تصراات و مشاعر األخريف ، ومف ثػـ  وهـ قادروف عما التواصؿ العاطشي بقوة ، ولهذا يشهموف أكثر

 يمكنكـ التصرؼ بطرؽ مناسبة .

 اإلنجاز و العالقات مع الوالدين:ب.

المدرسػة هػو المقيػاس األكثػر حساسػية لقػدرات المراهػؽ عمػا التنمػب عمػا متطمبػات الملتمػ  .  النلاح اي

 الدراسة التي ألرتها تبدو أهمية المشاركة التي يقيمها الوالديف لنلاح ابنهـ المراهؽ مف خالؿ نتا ج 

  (Mary Gonyers1977) سػعة والتػي أحصػت سػلالت المدرسػة لملمػوعتيف مػف الطػالب المرحمػة التا

ألػػؼ مػػواطف ، تتكػػوف أوؿ هػػذا الملمػػوعتيف مػػف التالميػػذ يعيشػػوف اػػي 22الػػذيف ينتمػػوف إلػػا ملتمػػ  يلػػـ 

يف وهػػي ملموعػػة "البيػػوت التقميديػػة التكػػويف " ، وتتكػػوف الملموعػػة األخػػر  مػػف يػػالبيػػت مػػ  الوالػػديف الحقيق

" البيوت غير التقميدية التكويف" المرحمة التاسعة الباقيف و الذيف صنشوا بخنهـ يختوف مف لمي  أنواع طالب 

وقػد تػـ التوصػؿ إلػا أف طػالب البيػوت التقميديػة التكػويف يتميػزوف عمػا وهي تؤلؼ ثمث الملموعة الكمػي .
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الملموعة األخر  ، اهػـ ينيبػوف عػف المدرسػة ثمػث غيػاب اآلخػريف و إحتمػاؿ أف يطػردوا أو يترالعػوا عػف 

 تقميدية التكويف أعما مف درلات الملموعة األخر  .راسة ، وأخيراً  كانت درلات طالب بيوت الد

أشػػػارت وقػػػد تبػػػيف أف النلػػػاح اػػػي المدرسػػػة هػػػو المؤشػػػر األعمػػػا لمتنبػػػؤ بالنلػػػاح خػػػالؿ حيػػػاة البػػػالنيف وقػػػد 

إلػػػا أهميػػػة الػػػدور الػػػذي يمعبػػػة الوالػػػديف لمسػػػاعدة أو تعطيػػػؿ لهػػػود أبنػػػا هـ اػػػي  (Conyers)تولػػػيحات 

 لتي يالقوها خارج المنزؿ .التعامؿ م  التحديات والمشاكؿ ا

 :العوامل المؤثرة في تحديد ىوية المراىؽ .12

 (112: 2111:)الزعبي ،اهؽ أو ذاتيتة عوامؿ عديدة منها يوثر اي تحديد المر 

 العوامل الحضارية :.أ

أسػػػػرع منهػػػػا اػػػػي اػػػػي الملتمػػػػ  البػػػػدا ي تكػػػوف أسػػػػهؿ و الهويػػػػة عنػػػد المراهػػػػؽ  فإف عمميػػػة إكتسػػػػاب و تكػػػػوي

كػػي ( اشػػي هػػذا الملتمعػػات تمػػ  األمريلالحلػػارية الحديثػػة المعقػػدة وسػػريعة التنيػػر  مثػػؿ المالملتمعػػات 

. اػػالمراهؽ األمريكػػي مػػثاًل البػػد لػػة مػػف اإلعتمػػاد عمػػا نشسػػة بدرلػػة أكبػػر ممػػا هػػو  تيػػار صػػعباً يكػػوف اإلخ

إكتسػاب هويتػػة اػي الحلػارات األخر .أمػا المراهػؽ اػي الصػػيف و اليابػاف ايكػوف التركيػز أكبػر اػي مولػود 

حساسة بقيمتة عف طريؽ العالقػات الوثيقػة بػيف اآلخػريف ، و المشػاركة اػي هويػة اللماعػة لػمف نظػاـ  ،وا 

اي الحلارات التي تركػز أكثػر عمػا هويػة اللماعػة ،اػي مقابػؿ هويػة الشػرد ، اػ ف  وحتامستقر، إلتماعي

لػػالمراهػػؽ لشػػعورا بذاتػػة بوصػػشة شخصػػًا متم الحالػػة إلػػا إكتسػػاب لماعيػػة ا أف يكتسػػب هويػػة ارديػػة و يػػزًا وا 

 عما السواء وتبقا قا مة .
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 عالقة المراىؽ بوالديو :.ب

الحنػاف ، كممػا كانػت عمميػة ، وممتعػة ،وقا مػة عمػا التشػاهـ و  كمما كانت العالقة بيف المراهؽ ووالدية طيبة

 إكتساب الشعور بالهوية عند المراهؽ أسهؿ .

مف نشس اللنس نموذلًا طيبػًا  أنة مف المشيد أف يقدـ الوالد 0170 ،ووالترز وآخروف 0110وير  موسيف 

بف متعة وسرورًا . كما أولح هاربر أف المراهؽ البنة مف الناحية الشخصية و اإللتماعية ،بحيث يلد اإل

 .  المتبنيف يعانوف مف عدـ ولوح الهوية أكثر مف المراهقيف الذيف يعيشوف م  والديهـ

 التأثير المعرفي :.ت

المراهؽ لهويتة بقدرتة المعراية ، ولهذا البد لة مػف أف يكػوف قػادرًا عمػا أف يػر  نشسػة رؤيػة يتخثر اكتساب 

مولوعية .ويسما " بيالية " قدرة الشرد عما أف يتدبر أاكارا الخاصة بصورة مولػوعية مرحمػة العمميػات 

 الصورية .

عمميػة البحػث عػف الهويػة أمػرًا أكثػر صػعوبة ،  إف هذا القدرات المعرايػة المتناميػة عنػد المراهػؽ تلعػؿ مػف

 حيث

يتخيػػػػؿ المراهػػػػؽ كػػػػؿ أنػػػػواع اإلمكانيػػػػات أو اإلحتمػػػػاالت بالنسػػػػبة لهويتػػػػة ولكنػػػػة يلػػػػطر إلػػػػا تحديػػػػد هػػػػذا 

 اإلختبارات مف ألؿ إكتسابة شعورًا متسقًا ثابتًا بالهوية .

 التنميط الجنسي و اليوية الجنسية :.ث

و المػػرأة ولػػو أف مثػػؿ هػػذا السػػموؾ ال لػػؿ أؾ المال ػػـ الػػذي يصػدر عػػف الر السػموؾ المػػنمط لنسػػيًا هػػو السػػمو 

 يمـز أف يتلمف المسايرة اللامدة لياكار النمطية الشا عة عف الدور اللنسي أما مصطمح الهويػة اللنسػية 

 SexualIdentity إلػػػػا إدراؾ الشػػػػرد وتقبمػػػػة لطبيعتػػػػة البيولوليػػػػة مػػػػف حيػػػػث هػػػػو رلػػػػؿ أو إمػػػػرأة . والهويػػػػة
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اللنسػػية تبػػدأ اػػي وقػػت مبكػػر مػػف الحيػػاة ، وهػػي عنصػػر هػػاـ مػػف ألػػؿ اإلحسػػاس العػػاـ لػػدي الشػػرد بهويتػػة 

ؤدي إلػػا خمػػؽ مشػػكالت هامػػة تعتػػرض و تعطػػؿ ة تػػذا اػػ ف الصػػراعات اػػي الهويػػة اللنسػػيالشخصػػية  ولهػػ

 الرلا عنها .شعورًا يقوـ عما الثقة بالنشس و  الشعور بالهوية نشاا

 العوامل الصحية :.ج

أف المػراهقيف  0110تمعب العوامػؿ الصػحية دورًا أساسػيًا اػي تحديػد الهويػة عنػد المراهػؽ اقػد ذكػر زابوسػكي 

 هػؤالءبلماعة عاللية قبؿ خرولهـ تسػتهدؼ ولػوح الهويػة لػدي الذيف يعاللوف نشسيًا بالمستششا ويمروف 

رليػػة ، بػػؿ إف ولػػود مثػػؿ هػػذا ستشػػشا إلػػا الحيػػاة الخاممػػف ال االنتقػػاؿ، يكونػػوف أقػػدر اػػي التوااػػؽ لعمميػػة 

يًا ،أدت إلػػا التي كانػػت تمتقػػا بالمرلػػا أسػػبوع،و د الخدمػػة اإللتماعيػػة المػػدربوفاللماعػػة والتػػي قػػاـ بهػػا أاػػرا

 تقصير اترة العالج .

 :الفصل خالصة 

كػػذا المشسػػرة لهػػا و ات النظريػػمػػف مختمػػؼ تعريشػػات المراهقػػة و هػػذا الشصػػؿ  بعػػد كػػؿ مػػا تػػـ التطػػرؽ إليػػة اػػي

تحقيػؽ التوااػؽ نػدرؾ مػد  سػتخدمها مػف ألػؿ الميكانيزمػات التػي يالمراهػؽ و المشػاكؿ التػي توالػة و  العوامؿ

 .تةاللوهرية اي شخصيراتها تخثيسية هذا المرحمة اي حياة الشرد و حساأهمية و 
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 تمييد :

توضيح ماىية  الحاجات بعدما تطرقنا في الجزء األوؿ إلى مختمؼ الجوانب النظرية، والتي تـ فييا     

المتمثؿ في التوجيو واإلرشاد وكذا المراىقة ، سنتطرؽ اآلف إلى الجزء الثاني مف البحث اإلرشادية،

األوؿ أىـ الخطوات المنيجية وطريقة  العمؿ التي اتبعت في  والجانب الميداني، والذي يضـ في فصم

إعداد أدوات البحث، واختيار العينة وجمع المعمومات وتحديد الوسائؿ اإلحصائية المطبقة في تحميؿ 

 رية إلنجاز الدراسة الميدانية. البيانات والمعطيات والنتائج، وغير ذلؾ مف اإلجراءات العممية الضرو 

 أوال :الدراسة االستطالعية:

بالدراسة االستطالعية باعتبارىا خطوة أساسية في البحث ،  ناقامأىداؼ الدراسة االستطالعية: -1

 وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ وىي كاآلتي:

 األساسية. التعرؼ عمى ميداف البحث لتفادي النقائص و الغموض في الدراسة- ا/

مف أدوات ومكاف ومدة ، معالجة اإلجراءات المنيجية التي تـ إتباعيا في الدراسة االستطالعية -ب/ 

 الدراسة والعينة التي طبقت عمييا الدراسة .

 بناء و التأكد مف صالحية الخصائص السيكو مترية ألدوات القياس. -ج/

 : المجال الجغرافي لمدراسة االستطالعية-2

وذلؾ نظرا بيف ثانويات والية مستغانـ ، مف اختيار ثانوية " أوكراؼ محمد " الواقعة بصالمندرتـ 

 لمتسييالت التي تمقتيا الباحثة مف قبؿ الطاقـ اإلداري .

 : المجال الزمني لمدراسة االستطالعية-3

 . 12/03/2018إلى11إمتدت الدراسة اإلستطالعية  مف 
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 العينة االستطالعية:طريقة المعاينة ومواصفات -4

 طريقة المعاينة: -4-1     

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف تالميذ ثانوية أوكراؼ محمد بصالمندر، حيث اختيرت بطريقة  

 إناث(  21ذكور،29تمميذ وتمميذة )  50، تكونت عينة الدراسة االستطالعية مف عشوائية

لغات 07آداب وفمسفة،   06ف عمى الشعب التالية :)يتوزعو  ،يدرس أفراد العينة بالسنة الثالثة ثانوي

 .نفس الظروؼ المدرسية بصفة عامة( ، يتمدرسوف تحت تسيير و إقتصاد 17تقني رياضي،20،اجنبيو

 وموصفاتيا: عينة الدراسة االستطالعية-4-2

 حسب الجنس: -أ/

 الجنس :يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير 

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

 المجموع ذكور إناث الجنس

 50 29 21 العدد

 % 100 %58 %42 %     النسبة المئوية 

 

ر مف ( أكب%58ذكرًا بنسبة 29)عينة الدراسة االستطالعية ذكور ( أف عدد 01يتضح مف الجدوؿ رقـ )

مف مجموع أفراد  %16د أي نسبتو افر أ( 08بفارؽ قدره  )  (%42أنثى بنسبة 21،) فييااإلناث عدد 

 . عينة الدراسة ككؿ
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 تبعا لمتغير الجنس  الدراسة اإلستطالعية(: دائرة نسبية لتوزيع عينة 01شكل رقم )

 حسب السن: -ب/

 : يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير السف

 .(: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن02جدول رقم)

 المجموع فما فوؽ 18 17-16 السن 

 50 23 27 العدد

 % 100 %46 %54 %النسبة المئوية 

 

%  54بنسبة  17و 16أف أغمبية أفراد عينة الدراسة  تتراوح أعمارىـ ما بيف ( 02يتضح مف الجدوؿ )

 فما فوؽ . 18أفراد العينة أعمارىـ مف% مف 46بالمقابؿ نسبة 

 

29% 

71% 

 الجنس

 إناث

 ذكور
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 تبعا لمتغير السن . الدراسة اإلستطالعية (:دائرة نسبية لتوزيع عينة02شكل رقم )

 حسب شعب الدراسة: -ت/

 يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير شعبة الدراسة :

 التخصص .( : يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب 03جدول رقم)   

 المجموع تسيير و إقتصاد تقني رياضي  لغات أجنبية  أدب وفمسفة لتخصصا

 50 17 20 07 06 العدد

 %100 %34 %40 %14 %12 %النسبة المئوية 

 

أي   تقني رياضي االستطالعية يدرسوف بشعبةعدد أفراد عينة الدراسة أغمبية ( أف03يتضح مف الجدوؿ )

ق  40%ةبنسب %  وشعبة 14%  ثـ شعبة لغات أجنبية  بنسبة 34صاد  بنسبة توتمييا شعبة تسيير وا 

 .%12أدب و فمسفة بنسبة 

 

54% 

46% 

 السن

15-17

 فما فوق  18
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 التخصصتبعا لمتغير  الدراسة اإلستطالعيةدائرة نسبية لتوزيع عينة ( :03شكل رقم )

 تصميم وسائل القياس  :- 5

 الخطوة األولى ) الخبرة السابقة لمباحثة(:

في ىذا اإلطار شممت عممية توظيؼ الخبرات المكتسبة مف الدراسات السابقة التي أجرتيا الباحثة في    

،التي  2018ر في عمـ النفس إرشاد وتوجيو ،تقويـ لسنة الماستإطار تحضير مذكرة تخرج لنيؿ شيادة 

اإلرشادية لمستشار التوجيو و اإلرشاد المدرسي و الميني كما يدركيا تالميذ كانت بعنواف:" اإلحتياجات 

األقساـ النيائية " )دراسة ميدانية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي(، باإلضافة إلى االطالع الشخصي الذي قامت 

ديد بو الباحثة،  وىي األمور التي سمحت بجمع عدد ىائؿ مف المعطيات الخاـ، والتي مكنت مف تح

 األرضية لالنطالؽ واكتساب القدرة لمتصور والتزويد بأدوات العمؿ.

 

 

 

12% 

14% 

40% 

34% 

 التخصص

 أدب و فلسفة 

 لغات أجنبية 

 تقني رياضي

 تسيير و إقتصاد
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 الخطوة الثانية )االستفادة من الدراسات السابقة (: •

المفسػػػرة  عمػػػى أىػػػـ الدراسػػػاتعتمػػػاد وىػػػي الخطػػػوة التػػػي تمػػػت بػػػالتوازي مػػػع الخطػػػوة السػػػابقة، وفييػػػا تػػػـ اال

مؿ مجموعة مف المقاييس ذات الصمة بالموضوع ومػف بػيف والبحوث التربوية التي تشلإلحتياجات اإلرشادية 

 ىذه الدراسات :

ىػػدفت إلػى التعػػرؼ عمػى الحاجػػات اإلرشػػادية لطػالب الكميػػات التقنيػػة ( 2010دراسػة )فيػػد فرحػاف الرويمػػي،

ىدفت إلى التعرؼ إلى مدى حاجػة الطػالب 1984، )أبوعيطةسياـ )ودراسةفي المممكة العربية السعودية  

ىػػدفت إلػػى معرفػػة رأي الطالػػب  (1986 خولػػة، ودراسػػة )صػػبري بالكويػػت لمخػػدمات اإلرشػػاديةالجػػامعييف 

، فػػػايز الحديػػػدي)ودراسػػػة الجػػػػامعي الفمسػػػطيني فيمػػػا يتعمػػػؽ بخػػػدمات اإلرشػػػاد األكػػػاديمي المقدمػػػة لمطالػػػب 

 وبمبػؿشػادية ودراسة )التػؿ تناولت مػشكالت التكيػؼ لػدى الطمبػة المستجديف في الجامعة األردنية ) 1984

ىدفت إلى التعرؼ عمى المشكالت التي تواجو طمبة جامعة اليرموؾ، وأثر متغيرات النوع ) 1988، رمزي 

 1989، عدناف ودراسة )محمداالجتماعي والمعػدؿ األكػاديمي والمعدؿ التراكمي في تواتر ىذه المشكالت 

لى والرابعة الجامعيتيف نحو اإلرشاد الدراسي ىدفت إلى مقارنة اتجاىات الطمبة األردنيػيف في السنتيف األو )

ىدفت إلى مقارنة اتجاىػات ) 1999، محمد عمي ودراسة )البشيرحسب متغيرات العمر والنوع االجتماعي 

الطمبة األردنيػيف في السنتيف األولى والرابعة الجامعيتيف نحو اإلرشاد الدراسي حسب متغيرات العمر والنوع 

حػػػػوؿ مػػػػػشكالت طمبػػػػػة جامعػػػػػة صػػػػػنعاء  ( 2000، فريػػػػد عبػػػػد الوىػػػػاب  شػػػػرؼودراسػػػػة )آؿ ماالجتمػػػػاعي 

ىػػػدفت إلػػػى الكػػػشؼ عػػػف الخػػػدمات اإلرشػػادية ) 2001، تغريػػد بنػػي يػػونس)ودراسػػة وحاجػػاتيـ اإلرشػػادية 

المقدمػػػة لطمبػػػة الجامعػػػات األردنيػػػة الرسػػػػمية ضػػػػمف مجػػػػاالت الخػػػػدمات االجتماعيػػػة والمينيػػػة واألكاديميػػػة 

لمتعػػرؼ عمػػى مشػػكالت اإلرشػػاد األكػػاديمي فػػي جامعػػة ) 2002، نػػاطؽ شػػياب ودراسػػة )أحمػػدوالنفسػػية 

بيػػػدؼ تقيػػػيـ الحاجػػػات ) 2002، سػػياـ  ةيػػوأبػػو عط محمػػدودراسػػة )الطحػػاف  اليرمػػوؾ كمػػا يراىػػا الطمبػػة

ىػدفت إلػى التعػرؼ إلػى مشػكالت ) 2004، سػناء ودراسػة  )الشػبيؿإرشػادية لػدى طمبػة الجامعػة الياشػمية 
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اإلرشػػػػاد األكػػػاديمي فػػػي جامعػػػة آؿ البيػػػت مػػػف وجيػػػة نظػػػر الطمبػػػػة وأعػػػػضاء ىيئػػػػة التػػػػدريس والمرشػػػديف 

ىػدفت ) 2004، محمػد السفاسػفة،ماىر ودراسػة  )الػدرابيع األكاديمييف والعامميف في دائػرة القبػوؿ والتسػجيؿ

ىػدفت   (2004سػميرة، ودراسة )الرياشيإلى الكشؼ عف مشكالت طمبة جامعة مؤتة وحاجاتيـ اإلرشادية 

ة ودراسػإلى الكشػؼ عػف الحاجػات اإلرشػادية لػدى طمبػة كميػات المجتمػع والمعاىػد المينيػة فػي مدينػة عػدف 

ىػدفت إلػػى الكػػشؼ عػػف الحاجػػات اإلرشػادية لطمبػة الجامعػات الخاصػة ) 2008، ناصػر عمػي الحكمػاني)

 .الُعمانية 

 الخطوة الثالثة )تحديد األبعاد(: •

المعمومػػات المسػػتمدة مػػف التالميػػذ واالسػػتعانة بدراسػػات السػػابقة، تػػـ بنػػاء اإلسػػتمارة لمعرفػػة  ومػف خػػالؿ ىػػذه

 أبعاد . 04عبارة و تتكوف مف  39اإلحتياجات اإلرشادية المتعمقة بتالميذ األقساـ النيائية تحتوي عمى 

 (. لمبيانات الشخصية عف المستجيب )الجنس ، السف ، التخصص، القسـ القسم األولخصص 

فقػػرة  موزعػػة  39شػػتممت عمػػى لمتالميػػذ، وا   اسػػتمارة خاصػػة لمعرفػػة اإلحتياجػػات اإلرشػػاديةالقسػػم الثػػاني :

 عمى اربعة أبعاد وىي:

 ،دية اإلجتماعيػػةميػػة وبعػػد الحاجػػات اإلرشػػادية المينيػػة ، الحاجػػات اإلرشػػايبعػػد الحاجػػات اإلرشػػادية األكاد

 (04وبعد الحاجات اإلرشادية النفسية ، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

 ) الصورة األولية( لمتالميذ (: يشير الى أبعاد استبيان الحاجات اإلرشادية04جدول رقم)

 سو الفرعيةيمقاي البعد
التالميػػػذ ضػػػرورتيا لمسػػػاعدتيـ فػػػي تتضػػػمف الحاجػػػات التػػػي يػػػرى  ميةيالحاجات اإلرشادية األكادالبعد األول :

تحسػػػػيف األداء األكػػػػاديمي كمعرفػػػػة طػػػػرؽ تنظػػػػيـ الدراسػػػػة وكيفيػػػػة 
 اإلستفادة مف وقت الفراغ .

تتضػػػمف الحاجػػػات التػػػى يطمبيػػػا التمميػػػذ بغػػػرض تطػػػوير التفاعػػػؿ  الحاجات اإلرشادية المينية البعد الثاني :
وكػػػذا المينػػػي كمعرفػػػة المجػػػاالت المينيػػػة المناسػػػبة لتخصصػػػاتيـ 

 الميوؿ الميني .
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تتضػػػػمف الحاجػػػػات الضػػػػرورية لتطػػػػوير التفاعػػػػؿ اإلجتمػػػػاعي مػػػػع  الحاجات اإلرشادية اإلجتماعيةالبعد الثالث : 
األخػػػػػريف كالمشػػػػػاركة فػػػػػي األنشػػػػػطة اإلجتماعيػػػػػة وكػػػػػذلؾ تكػػػػػويف 

 عالقات إجتماعية
التمميذ ضػرورة تمبيتيػا لمسػاعدتيـ فػي تتضمف الحاجات التى يرى  الحاجات اإلرشادية النفسية البعد الرابع :

حػػػؿ المشػػػكالت المتعمقػػػة بالطبيعػػػة النفسػػػية كالمشػػػكالت األسػػػرية 
 وقمؽ اإلمتحاف

 

 الحاجات اإلرشادية لمتالميذ(: الخطوة الرابعة : )صياغة فقرات استبيان 

مقاييسو (: يشير إلى توزيع فقرات استبيان الحاجات اإلرشاد لمتالميذ حسب أبعاده و 05جدول رقم)

 الفرعية.

 مجموع الفقرات ترتيبيا األبعاد
 -25 -21 -17 -13 - 09 – 05 - 01 ميةياإلرشادية األكاد الحاجات

29- 33 
09 

 الحاجات اإلرشادية 
 المينية 

02 – 06- 10- 14- 18- 22- 26- 30- 
34- 37  

10 

 -31 -27 -23 -19 -15 -11- 07 -03 اإلجتماعية اإلرشادية الحاجات
35  

09 

 ت اإلرشادية االحاج
 النفسية 

04- 08- 12- 16- 20- 24- 28- 32- 
36- 38- 39  

11 

 39 المجموع

 

 :)الخطوة الخامسة )طريقة التطبيؽ 

ة ثانوي، حيث يطمب مف لثىذا المقياس يطبؽ جماعيا وىو موجو لمتالميذ الذيف يدرسوف في السنة الثا

أماـ اإلجابة ×( الموجودة باالستبياف ،وذلؾ بوضع إشارة)و اإلجابة الموافؽ لحالتؾ التمميذ أف يحدد 

 المناسبة ، مع العمـ انو ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة.
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 :)الخطوة السادسة )طريقة تفريغ وتصحيح االستبيان 

دؼ اإلجابة عميو ، فكؿ ىذا المقياس موجو لتالميذ والتمميذات الذيف يدرسوف في السنة الثالثة ثانوي بي

 لخماسي.االمقياس يختار إجػابة واحدة مف بيف خمسة بدائؿ وفؽ  سمـ ) ليكرث (  يقرأ تمميذ

 (06) كما يوضح الجدوؿ رقـ،  x1، قميمة جداً x2،قميمة  x3،متوسطة  x4، كبيرة x 5كبيرة جدًا 

 ( يمثل سمم التنقيط إلستبيان الحاجات اإلرشادية لمتالميذ .06رقم ) لالجدو

 جداً  قميمة قميمة  متوسطة  كبيرة كبيرة جداً  البدائؿ

 01 02 03 04 05 الدرجات 

 

 مترية الستبيان الحاجات اإلرشادية لمتالميذ :الخصائص السيكو  -6

 صدؽ األداة : -ا

وصدؽ المقارنة  اعتمدت الباحثة ,في دراستيا لمعرفة مدى صدؽ المقياس عمى صدؽ االتساؽ الداخمي،

 20Spssالطرفية حيث اعتمدت عمى 

 : أوال: صدؽ االتساؽ الداخمي

 :الحاجات اإلرشادية األكاديمية. صدؽ االتساؽ الداخمي بين الفقرة وبعد 1-ا

 الحاجات اإلرشادية األكاديميةالداخمي بين الفقرة وبعد  االتساؽيوضح نتائج حساب  (07)جدول رقم

رقم 
 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

 دال **0.696 فمسفة الثانوية و أىدافيا يساعدني المرشد في معرفة 01
 دال **0.573 يساعدني المرشد في  عممية السحب و اضافة 05
يسػػػاعدني المرشػػػد فػػػي اختيػػػار المسػػػاقات التػػػي يقػػػع ضػػػمن خطتػػػي  09

 الدراسية
 دال **0.718

 دال **0.646 يساعدني المرشد بمعرفة نظام الدراسة في الثانوية 13
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 دال **0.837 معرفة نظام الساعات المعتمدة و التخرجيساعدني المرشد في  17
 دال **0.575 يوجيني المرشد لالستفادة المثمى من وقت الفراغ 21
األسباب المؤدية الى التػخخر الدراسػي و  يساعدني المرشد عمى تحديد 25

 ايجاد الحمول المناسبة ليا
 دال **0.540

 دال **0.715 االكاديميةيساعدني المرشد في التغمب عمى مشكالتي  29
 دال **0.752 يوجيني المرشد ال فضل الطرؽ في تنظيم الدراسة 33

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)

( أف معػامالت االرتبػاط  التػي تػـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بنػد مػف بنػود 07يتضح مف الجػدوؿ رقػـ )

، ممػا يػدؿ عمػى اتسػاؽ المقيػاس  وتماسػؾ ( 0,01والدرجة الكمية  لمبعد دالة إحصائيا عنػد مسػتوى داللػة )

 بنوده .

 :الحاجات اإلرشادية المينية. صدؽ االتساؽ الداخمي بين الفقرة وبعد 2-ا

 المينيةالحاجات اإلرشادية الداخمي بين الفقرة وبعد  االتساؽيوضح نتائج حساب  (08)جدول رقم

رقم 
 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

في تقديم استشػارات مينيػة و فنيػة لمتالميػذ و تػوجيييم يقوم المرشد  02
 الى مصادر التوظيؼ

 دال **0.741

يساعدني المرشد في اختيػار المينػة التػي تتفػؽ مػع قػدراتي و ميػولي  06
 المينية

 دال **0.522

يزودنػػي المرشػػد بحصػػيمة معرفيػػة عػػن المجػػاالت المينيػػة المناسػػبة  10
 لتخصصي

 دال **0.733

 دال **0.655 المرشد في توعيتي بالمين المطموبة في سوؽ العمليساعدني  14
يزودني المرشد بمعمومات عن شروط االنتقال من تخصػص الػى اخػر  18

 بما يناسب ميولي المينية 
 دال **0.665

يسػػػػاعدني المرشػػػػد بزيػػػػادة الحصػػػػيمة المعرفيػػػػة لػػػػدى التالميػػػػذ عػػػػن  22
 المجاالت المينية المناسبة و تخصصاتيم

 دال **0.778

يسػػػاعدني المرشػػػد عمػػػى توضػػػيح العالقػػػة بػػػين التخصػػػص والميػػػن  26
 المختمفة و المرتبطة بو

 دال **0.668
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يسػاعدني المرشػد بتنميػة ميػاراتي العمميػة حػول تخصصػات الدراسػية  30
 الحديثة

 دال **0.718

يعمػػػػل المرشػػػػد عمػػػػى تزويػػػػدي بالمعمومػػػػات الالزمػػػػة بفػػػػرص العمػػػػل  34
 المجتمع المحمي لعملالموجودة في 

 دال **0.685

 دال **0.636 يزودني المرشد بالميارات الالزمة لمبحث عن العمل مجال التخرج 37
 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)

( أف معػامالت االرتبػاط  التػي تػـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بنػد مػف بنػود 08يتضح مف الجػدوؿ رقػـ )

( ، ممػا يػدؿ عمػى اتسػاؽ المقيػاس  وتماسػؾ 0,01عنػد مسػتوى داللػة ) والدرجة الكمية  لمبعد دالة إحصائيا

 بنوده .

 :الحاجات اإلرشادية االجتماعية. صدؽ االتساؽ الداخمي بين الفقرة وبعد 3-ا

 الحاجات اإلرشادية االجتماعيةالداخمي بين الفقرة وبعد  االتساؽيوضح نتائج حساب  (09)جدول رقم

رقم 
 البند

 الداللة االرتباطمعامل  الفقرة

يساعدني المرشػد فػي التغمػب عمػى الصػعوبات وتكػوين عالقػات جيػدة  03
 مع االخرين

 دال **0.724

 دال **0.678 يشجعني المرشد عمى المشاركة في االنشطة االجتماعية في الثانوية 07
يسػػاعدني المرشػػد فػػي ربػػط ميػػولي و ىوايػػاتي و مػػواىبي باألنشػػطة  11

 الثانويةاالجتماعية في 
 دال **0.693

يعمػػػل المرشػػػد عمػػػى تنميػػػة االتجػػػاه الناقػػػد نحػػػو العػػػادات و التقاليػػػد  15
 السمبية في المجتمع

 دال **0.642

 دال **0.725 يعمل المرشد عمى توعية التالميذ بضرورة احترام بعضيم  19
يعمػػػػل المرشػػػػد عمػػػػى توعيػػػػة التالميػػػػذ بمخػػػػاطر التػػػػدخين و ا فػػػػات  23

 االخرىاالجتماعية 
 دال **0.652

 دال **0.695 يعمل المرشد عمى توعيتي بخطورة مرافقة رفاؽ السوء  27
 دال **0.793 يساعدني المرشد عمى تكوين عالقات ايجابية مع االخرين  31
يعمل المرشػد عمػى مسػاعدة التالميػذ عمػى التكيػؼ مػع مشػكالتيم  و  35

 محاولة حميا بصورة واقعية
0.644**  
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 (.0.01عند مستوى) ٭٭ دالة

( أف معػامالت االرتبػاط  التػي تػـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بنػد مػف بنػود 09يتضح مف الجػدوؿ رقػـ )

( ، ممػا يػدؿ عمػى اتسػاؽ المقيػاس  وتماسػؾ 0,01والدرجة الكمية  لمبعد دالة إحصائيا عنػد مسػتوى داللػة )

 بنوده .

 :الحاجات اإلرشادية االجتماعية. صدؽ االتساؽ الداخمي بين الفقرة وبعد 4-ا

 النفسية الحاجات اإلرشاديةالداخمي بين الفقرة وبعد  االتساؽيوضح نتائج حساب  (10)جدول رقم

رقم 
 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

يعمػػػل المرشػػػد عمػػػى مسػػػاعدة التالميػػػذ الػػػذين يعػػػانون مػػػن مشػػػكالت  04
 اسرية، اجتماعية او نفسية

 دال **0.672

 دال **0.657 يعمل المرشد عمى وضع برامج ارشادية وقائية لمتالميذ 08
 دال **0.724 يساعد المرشد التالميذ الذين يعانون من قمؽ االمتحان 12
 دال **0.709 يعممني المرشد كيفية ضبط انفعاالتي  16
يساىم المرشد في مواجية التالميذ لمشػكمة عػدم القػدرة عمػى التركيػز  20

 االنتباهو 
 دال **0.712

س و االحبػػاط الػػذي أواجيػػو فػػي خيسػػاعدني المرشػػد فػػي مواجيػػة اليػػ 24
 بعض المواقؼ

 دال **0.739

تػػواجيني مػػع  التػػي يعمػل المرشػػد عمػػى مسػاعدتي فػػي حػػل المشػكالت 28
 اعضاء الييئة التدريسية

 دال **0.598

 دال **0.553 يعرفني المرشد بخىمية الصحة النفسية 32
 دال **0.614 يوجيني المرشد الى الوسائل المعينة عمى االستقرار النفسي 36
يقػػوم المرشػػد بػػاجراء االختبػػارات النفسػػية الالزمػػة لتقيػػيم اوضػػاع     38

 التالميذ  لمساعدتيم و معرفة انفسيم
 

 دال **0.713

يعمػػل المرشػػد عمػػى تحويػػل الحػػاالت التػػي تتجػػاوز حػػدود عممػػو الػػى  39
 ذوي االختصاص

 دال **0.670

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)
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( أف معػامالت االرتبػاط  التػي تػـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بنػد مػف بنػود 10يتضح مف الجػدوؿ رقػـ )

، ممػا يػدؿ عمػى اتسػاؽ المقيػاس  وتماسػؾ (0,01إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة ) والدرجػة الكميػة  لمبعػد دالػة

 بنوده .

 األبعاد والدرجة الكمية لممقياس:. صدؽ االتساؽ الداخمي بين ب

 الداخمي بين البعد و الدرجات الكمية لممقياس : االتساؽ( يوضح نتائج حساب 11جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط البعد

 دال **0.958 البعد األكاديمي

 دال **0.931 البعد الميني 

 دال **0.966 البعد اإلجتماعي

 دال **0.929 البعد النفسي

 

( أف معامالت االرتبػاط  التػي تػـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بعػد  والدرجػة 11يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 ( ، مما يدؿ عمى اتساؽ المقياس  وتماسؾ بنوده .0,01الكمية  لمبعد دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 ثانيا :صدؽ المقارنة الطرفية ) التمييزي( :

المقارنة الطرفية بيف درجات األعمى واألدنى ، حيث تـ ترتيب أفراد العينة قامت الباحثة بحساب صدؽ 

( ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية التي حققيا كؿ منيـ في االجابة عمى فقرات 50االستطالعية )ف=

% مف الدرجات 27 وأدنىفردا( ، 13% مف الدرجات وعددىـ )27المقياس ككؿ ،ثـ تـ اختيار أعمى 

)ت( .كما ىو موضح فردا(، وتـ اجراء المقارنة بيف المجموعتيف ،وذلؾ باستخداـ اختبار  13وعددىـ )

 ( :12في الجدوؿ رقـ)
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( يوضح صدؽ المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار 12جدول رقم )

 : )ت(

المتوسط  الفئة األبعاد

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت(

 داؿ 0.000 11.513 19.59 156.6154 المرتفعين الدرجة الكمية

 17.07 73.6154 المنخفضين

 

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)

بأبعػػاده األربعػػة يتمتػػع بالصػػدؽ الحاجػػات اإلرشػػادية لمتالميػػذ ( اف مقيػػاس 12يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )

مرتفعػػي ومنخفضػػي الػػدرجات عمػػى األبعػػاد الفرعيػػة والدرجػػة التمييػػزي ،حيػػث توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائيا بػػيف 

 الكمية لممقياس . وبما أف المقياس صادؽ فيو بالتالي ثابت.

 ثبات األداة: -ب

 الثبات عن طريؽ التجزئة النصفية :-1

 بعد التأكد مف صدؽ االستبياف والقياـ بالتعديالت الالزمة نقوـ اآلف بالتأكد مف ثباتو وقد اخترنا طريقة

الى نصفيف : النصؼ األوؿ خاص  التجزئة النصفية حيث قسـ استبياف الحاجات اإلرشادية لمتالميذ

 2( ، والنصؼ الثاني يضـ الفقرات ذات األرقاـ الزوجية)مف 39الى 1بالفقرات ذات األرقاـ الفردية)مف 

وعميو كانت النتائج (، ثـ قامت الباحثة بعد ذلؾ بحساب معامؿ الثبات وتـ حسابو بطريقتيف 38الى

 كاآلتي:
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 ا/عن طريؽ التجزئة النصفية:

 : ( يوضح نتائج حساب ثبات مقياس الحاجات اإلرشادية لمتالميذ عن طريؽ التجزئة النصفية13جدول رقم)

 تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط الثبات

 0.969 **0.941 المقياس ككل

 

(وبعػد تصػحيحو بمعادلػة 0.941( أف معامؿ الثبات لنصفي اإلستبياف يساوي)13يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 (.0.96أصبح يساوي)سبيرماف براوف 

 ب/معامل الثبات الفا لكرونباخ:

 ( يوضح نتائج قيم معامل الفا لكرونباخ14جدول رقم)

 معامل الفا لكرونباخ البعد

 0.815 ميةيالحاجات اإلرشادية األكادالبعد االول : 

 0.808 الحاجات اإلرشادية المينية البعد الثاني :

 0.810 الحاجات اإلرشادية اإلجتماعيةالبعد الثالث:

 0.787 الحاجات اإلرشادية النفسية البعد الرابع :

 

مف خالؿ قيـ معامؿ ألفا لكرونباخ يتضح لنا أف مقياس الحاجػات االرشػادية يتسػـ بقػدر مػف االسػتقرار فػي 

 يس ما وضع لقياسو فيمكف تطبيقو كأداة قياس في دراسات الحقة. نتائجو أي أنو يق
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 :ثانيا: الدراسة األساسية

 منيج الدراسة: -1

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي  في دراستيا مف خالؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مف        

لتالميذ السنة الثالثة ثانوي ،وىذا المنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة التي تستيدؼ اإلحتياجات 

تبويبيا في جداوؿ  اإلرشادية لتالميذ األقساـ النيائية ، وال يقتصر المنيج الوصفي عمى جمع البيانات و

فقط ، بؿ  تفسيرىا بعد استخداـ  أساليب القياس و التصنيؼ و التفسير و تنظيـ البيانات و تحميميا  

 ومف  ثـ  استخراج النتائج ذات الداللة و المغزى بالنسبة لمشكمة موضوع الدراسة في البحث.

 .المجال الجغرافي والزمني لمدراسة األساسية :2

 في :المجال الجغرا-ا

قامت الباحثة بدراستيا الميدانية في أربع ثانويات ،ثالث ثانويات بمدينة مستغانـ وثانوية بدائرة وادي 

 رىيو والية غميزاف وىي :ا

 رىيو :اثانوية وادي -1

 ثانوية عبد الحميد قباطي .  

 ثانويات مستغانـ :-2

 ثانوية زروقي الشيخ بف الديف ,  

 ثانوية محمد خميستي .  

 ثانوية أوكراؼ محمد .  

وذلؾ بعد حصوليا عمى رخصة الدخوؿ مف مديرية التربية لوالية مستغانـ وكذلؾ والية غميزاف ، تـ اختيار 

 الباحثة ليذه الثانويات عمى أساس إختالؼ المكاف الجغرافي .

 المجال الزمني :-ب
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 . 2018-05-03الى غاية 2018-04-22امتدت الدراسة األساسية مف 

 خصائص مجتمع الدراسة األساسية :. 3

ثة مف التعميـ  الثانوي  بمدينة  لييتـ البحث الحالي بدراسة اإلحتياجات اإلرشادية تالميذ المرحمة الثا      

تمميذًا  134مستغانـ  ومدينة غميزاف، الذيف  يمثموف بذلؾ أفراد مجتمع الدراسة الذي يقدر عدد أفراده 

انوي في التخصصات المذكورة ، يتوزع تالميذ مجتمع الدراسة عمى الشعب حسب متمدرسًا بالسنة الثالثة ث

 الجدوؿ أدناه:

(: توزيع تالميذ المرحمة الثالثة من التعميم الثانوي بالثانويات األربعة بالسنة الدراسية 51جدول رقم )

 بمدينتي مستغانم وغميزان . 2017/2018

 المجموع أ.فمسفة ل.أجنبية ت.رياضي ت.إقتصاد ع.تجريبية الشعب 

 134 20 37 30 14 33 العدد التالميذ

 %100 %15 %28 %22 %10 %25 النسبة المئوية

 

وتمييا  %28( أف أكبر عدد مف التالميذ كاف مف تخصص لغة أجنبية وذلؾ بنسبة 15يتضح مف الجدوؿ  رقـ )

 %15و تمييا شعبة أدب وفمسفة بنسبة  %22فتقني رياضي بنسبة مقدرة ب  %25العموـ التجريبية بنسبة 

قتصاد بنسبة   . %10وآخرىا شعبة تسيير وا 
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 ( :دائرة نسبية لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير التخصص    04شكل رقم )

 .  طريقة المعاينة ومواصفات عينة الدراسة األساسية :4

ة مف ثبسحب عينة الدراسة األساسية في البحث الحالي بطريقة عشوائية المتمثؿ في تالمذة السنة الثال ناقام

 التعميـ الثانوي، فكانت عينة الدراسة األساسية لمبحث كما يمي :

 الثانويات المعنية بالدراسة:-4-1

( 16ت  ،ىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ )تمميذًا مف أربع ثانويا 134عينة الدراسة األساسية متكونة مف  ناسحب     

: 

 (: توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الثانويات.16جدول رقم )

 المجموع  زروقي الشيخ بن الدين أوكراؼ محمد خميستي محمد عبد الحميد قباطي  إسم الثانويات 

 134 35 23 36 40 عدد التالميذ

 %100 %26 %17 %27 %30 النسب المئوية

 

9% 

17% 

11% 

25% 

38% 

 التخصص

 أجنبية .ل

 فلسفة .أ

   إقتصاد. ت

   رياضي. ت

   تجريبية.ع
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( أف عدد تالميذ العينة يتقارب مف ثانوية إلى أخرى ىذا ما يجعؿ النسب 16يتضح مف الجدوؿ رقـ)     

بثانوية عبد الحميد قباطي ، و أقؿ   %30تمميذ بنسبة   40المئوية متساوية تقريبًا ، فقدر أكبر عدد ىو 

 راد العينة.بثانوية  أوكراؼ محمد مف المجموع الكي ألف%27تمميذًا بنسبة  23عدد ىو

 
 ( : دائرة نسبية  لتوزيع عينة البحث حسب الثانويات 05شكل رقم )

 حجم عينة الدراسة األساسية: -4-2

إناث( مف السنة الثالثة  70ذكور، 64) تمميذ و تمميذة 134عمى  شممت عينة الدراسة األساسية

أقساـ، 3آداب وفمسفة وتتضمف 20يتوزعوف عمى الشعب التالية ) تـ اختيارىا بطريقة عشوائية ،ثانوي 

 4لغات وتتضمف  37أقساـ، 4عمـو تجريبية وتتضمف  33أقساـ،  3تقني رياضي و يتضمف  30

تسيير واقتصاد ويتضمف قسميف(  و قد قدمت الباحثة خصائص عينة البحث بالتفصيؿ تحت  14أقساـ، 

ة بالجداوؿ التكرارية و الرسومات البيانية كما ىو وارد في عنواف  خصائص عينة الدراسة األساسي

 الصفحات الموالية.

 

30% 

26% 

17% 

27% 

 الثانويات 

 قباطي عبد الحميد

 زروقي الشيخ بن الدين 

 أوكراف محمد

  خميستي محمد
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 خصائص عينة الدراسة األساسية:-4-3

 حسب الجنس: -أ/ 

 يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة األساسية لمبحث حسب متغير الجنس :

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية  حسب الجنس.17جدول رقم)

 المجموع ذكور إناث الجنس

 134 64 70 العدد

 %100 %48 %52 النسبة المئوية ٪

 

( أكبر مف %52أنثى بنسبة 70( أف عدد إناث عينة الدراسة األساسية )17يتضح مف الجدوؿ رقـ )

مف مجموع أفراد عينة  %4(أفراد  أي نسبتو 6( بفارؽ قدره )%48ذكرًا بنسبة64عدد الذكور فييا )

 الدراسة ككؿ ، ىذا ما يؤكده الشكؿ التالي.

 
 لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير الجنس. دائرة نسبية( : 06شكل رقم)

52% 

48% 

 الجنس

 إناث

 ذكور
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 حسب السن: -ب/

 يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة األساسية  لمبحث حسب متغير السف :

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية  حسب السن 18جدول رقم)

 المجموع فما فوؽ 18 17-15 السن

 134 68 66 العدد

 %100 %51 %49 %النسبة المئوية 

 

تمميذ أي ما  68أف أكبر عدد لتالميذ عينة الدراسة األساسية و المتمثؿ في ( 18يتضح مف الجدوؿ رقـ)  

 66فما فوؽ فعددىـ  18سنة و الذيف تتراوح أعمارىـ مف  17سنة و  15٪ ، تتراوح أعمارىـ ما بيف 51نسبتو 

 يوضح ذلؾ التوزيع المخطط أدناه .٪ ، 49تمميذ أي ما نسبتو 

 
 لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير السن. دائرة نسبية( : 07شكل رقم)

 

49% 
51% 

 السن

15-17

 فما فوق18
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 حسب شعبة الدراسة:-ت /

تـ سحب عينة الدراسة األساسية مف التخصصات الخمسة ىي: شعبة آداب و فمسفة ، شعبة عموـ تجريبية ،   

واقتصاد، شعبة لغات أجنبية ، و يوضح الجدوؿ و المخطط أدناه توزيع  و شعبة تقني رياضي ،شعبة تسيير

 عينة الدراسة في البحث الحالي:

 ألساسية حسب التخصص .(:يوضح توزيع عينة الدراسة ا19جدول رقم )

 المجموع ع.تجريبية ت.إقتصاد ت.رياضي ل.أجنبية أ.فمسفة التخصص 

 134 33 14 30 37 20 العدد

 %100 %25 %10 22% %28 %15 %ة النسبة المئوي

 

( أف عدد أفراد عينة البحث لمدراسة األساسية يتوزعوف بطريقة تقارب إلى حِد كبير 19يتضح مف الجدوؿ رقـ )

٪( أكبر بقميؿ مف 28تمميذًا بنسبة37عدد تالميذ العينة األساسية الذيف يدرسوف في شعبة لغات أجنبية ) ،فقدر

( تمميذ ثـ شعبة تقني 33أي  %25عدد التالميذ الذيف يدرسوف في شعبة العموـ التجريبية و التي كانت نسبتيا )

 14(  و آخرىـ شعبة تسيير و إقتصاد )٪15تمميذًا بنسبة20(ثـ آداب وفمسفة ) %25تمميذ نسبة  30رياضي)

 ( ،ىذا التوزيع يوضحو المخطط البياني في الشكؿ الموالي.%10تمميذ بنسبة 
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 لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير التخصص. دائرة نسبية( : 08شكل رقم)

 حسب شعبة الدراسة و الجنس : -ث /

عينة الدراسة األساسية حسب شعبة دراسة أفرادىا يوضح الجدوؿ و المدعـ بالمخطط البياني أدناه مميزات 

 و جنس كؿ عضو فييا:

 (: يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب شعبة الدراسة و الجنس.20جدول رقم )

 الجنس

 الشعبة

 المجموع ذكور إناث

 النسبة المئوية ٪ العدد النسبة المئوية ٪ العدد النسبة المئوية ٪ العدد

 %25 33 %27 17 %23 16 ع تجريبية

 %15 20 %16 10 %14 10 أ و فمسفة

 %10 14 %12 8 %9 6 ت. واقتصاد

 %22 30 %20 13 %24 17 ت رياضي

 %28 37 %25 16 %30 21 ل أجنبية

 %100 413 %100 64 %100 70 المجموع

9% 

30% 

23% 

11% 

27% 

 التخصص

 فبسفة.أ

 أجنبية.ل

 رياضي.ت

 إقتصاد.ت

 تجريبية.ع



 نهجية للدراسة الميدانيةمالفصل الرابع                                                   اإلجراءات ال

 

995 

 

( أف عدد الذكور الذيف يدرسوف في شعبة العمـو التجريبية و الذي يقدر ب 20يتضح مف الجدوؿ رقـ )   

٪ مف مجموع تالميذ العينة الذيف يدرسوف في نفس الشعبة ، ىذه النسبة أكبر عددا مف 27تمميذًا نسبتو17

تمميذًا أي ما نسبتو  1ارؽ قدره ٪ في نفس الفئة بف23تمميذة أي ما نسبتو 16اإلناث فييا و المقدر عددىف ب

تمميذات في ذات 10تالميذ مقابؿ ما يساوي 10٪ ، فقدر عدد الذكور المتمدرسيف في شعبة آداب وفمسفة  1

تمميذات  6تالميذ مقابؿ ما يساوي 8الشعبة ، فقدر عدد الذكور المتمدرسيف في شعبة تسيير واقتصاد  

تمميذ مقابؿ ما يساوي  13ياضي فيقدر عدد الذكور المتمدرسيف متمدرسات في ذات الشعبة ،اما شعبة تقني ر 

تمميذ  16%، أما شعبة لغات أجنبية  فيقدر عدد الذكور المتمدرسيف 13أفراد بنسبة  4إناث ،بفارؽ قدره  17

ىذا التوزيع يوضحو المخطط البياني في الشكؿ  %.13افراد بنسبة 5تمميذة ، بفارؽ قدره  21مقابؿ ما يساوي 

 والي.الم

 
 .بالنسبة لمذكورمثل توزيع عينة الدراسة األساسية حسب شعبة الدراسةت دائرة نسبية(: 09شكل رقم )

10% 

20% 

31% 

15% 

24% 

 جنس الذكور حسب الشعب

 تجربية.ع

 فلسفة.أ

 أجنبية.ل

 إقتصاد.ت

 رياضي.ت
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 .بالنسبة لإلناث مثل توزيع عينة الدراسة األساسية حسب شعبة الدراسةت دائرة نسبية(: 10شكل رقم )   

 أدوات الدراسة األساسية :-5

 لتالميذ األقسام النيائية ،ىذا االستبيان موجو لمتالميذ.مقياس اإلحتياجات اإلرشادية 

تـ القياـ بتصميـ ىذا المقياس بعد االطالع عمى العديد مف الدراسات والبحوث التربوية التي 

تشمؿ مجموعة مف االستمارات ذات عالقة بالموضوع، اليدؼ مف ىذا المقياس ىو التعرؼ عمى 

األحتياجات اإلرشادية لمستشار التوجيو و اإلرشاد المدرسي و الميني كما يدركيا تالميذ األقسام 

، طبؽ في الدراسة األساسية بعد أف تـ حساب صدقو وثباتو في الدراسة االستطالعية ، النيائية 

 وتبيف أف مقياس مناسب لموضوع الدراسة.

 ية عف التمميذ منيا:: يتضمف المعمومات الشخصالجزء األولخصص     

 السف : معرفة سف التمميذ حسب الفئة المستيدفة . -

 الجنس : جنس التمميذ الذي يمثؿ اإلطار الجوىري الذي يقـو عميو المتغير المستقؿ.  -

10% 

16% 

11% 

28% 

35% 

 جنس اإلناث حسب الشعب

 تجريبية.ع

 فلسفة.أ

 إقتصاد.ت

 رياضي.ت

 أجنبية.ل
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الشعبة : تخصص دراسة التمميذ األكاديمية الحالية مف إحدى االختيارات التالية عموـ تجريبية أو  -

آداب وفمسفة آو لغات أجنبية آو تسير واقتصاد و الذي يمثؿ اإلطار الثانوي الذي تقني رياضي أو 

 تقوـ عميو الدراسة األساسية في ىذا البحث.

 و بعدىا تعميمة المقياس و طريقة اإلجابة عمى فقراتو بتحديد اختيار واحد لكؿ فقرة.

قرة ،فكؿ طالب يقرا ف 39:يتضمف مجموعة عبارات المقياس التي في مجموعيا الجزء الثاني

المقياس يختار إجػابة واحدة مف بيف خمسة بدائؿ وفؽ  سمـ) ليكرت( الخماسي،اشتمؿ المقياس عمى 

 أربعة أبعاد موزعة كالتالي :

 فقرات ، وىي تمؾ الحاممة لألرقاـ التالية  9مية ويحتوي عمى ي:الحاجات اإلرشادية األكاد البعد األول

: 01- 05 – 09 - 13- 17- 21- 25- 29- 33 . 

وىي تمؾ الحاممة لألرقاـ فقرات ،  10:الحاجات اإلرشادية المينية ويحتوي عمى  البعد الثاني

 . 37 -34 -30 -26 -22 -18 -14 -10 -06 – 02:التالية

فقرات ، وىي تمؾ الحاممة لألرقاـ  9:الحاجات اإلرشادية اإلجتماعية وتحتوي عمى  البعد الثالث

 . 35 -31 -27 -23 -19 -15 -11- 07 -03التالية :

 فقرة ، وىي تمؾ الحاممة لألرقاـ التالية : 11:الحاجات اإلرشادية النفسية ويحتوي عمى  البعد الرابع 

04- 08- 12- 16- 20- 24- 28- 32- 36- 38- 39 . 

قديراتيا أما بالنسبة لتقدير الدرجات ، فقد تـ تقدير كؿ فقرة عمى سمـ خماسي ، وت  .طريقة التصحيح:1

تتراوح مف خمس درجات إلى درجة واحدة ، وعمما أف فقرات الباحثة باالتجاه الموجب فتعطى 

 (1(، قميمة جدًا )2( ،قميمة )3( ،متوسطة )4(، كبيرة )5كبيرة جدًا )االستجابات التالية : 

 مفتاح التصحيح :

 مفتاح التصحيح كما يمي :
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 مية يالبعد األول : الحاجات اإلرشادية األكاد

 ] 20- 9 [المنخفض 

  ]32-21  [المتوسط 

  ]45-33  [المرتفع  

 البعد الثاني : الحاجات اإلرشادية المينية 

 ] 22-10 [المنخفض 

  ] 35-23 [المتوسط 

 ] 49-36 [المرتفع  

 

 البعد الثالث :الحاجات اإلرشادية األجتماعية

 ] 20-9 [المنخفض 

 ] 32-21 [المتوسط  

 ] 45-33  [المرتفع  

 

 البعد الرابع :الحاجات اإلرشادية النفسية 

 ] 24-11 [المنخفض 

 ] 38-25 [المتوسط  

 ] 53-39 [المرتفع  
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 ارشػاد، الػنفس عمػـ ماسػتر شػيادة لنيػؿ تخػرج :  في إطار انجػاز بحػث لتحضػير مػذكرة. طريقة التطبيؽ2

 يدركيا كما والميني المدرسي واالرشاد التوجيو لمستشاري اإلرشادية االحتياجات عنواف تحت وتقويـ توجيو

النيائيػة، وليػذا نقتػػرح عميػؾ بعػػض األسػئمة التػي نػػود معرفػة رأيػؾ الشخصػػي فييػا . لػػذلؾ  االقسػاـ تالميػذ

 يطمب منؾ:

 قراءة العبارات بعناية واىتماـ وتمعف . -1 

وتأكػػػد أنػػػو ال توجػػػد ىنػػػاؾ أمػػػاـ اإلجابػػػة الموافقػػػة لحالتػػػؾ دوف تفكيػػػر أو تػػػردد ، ( xوضػػػع عالمػػػة ) -2

نما ىي وجيات نظر شخصية تختمؼ مف فرد آلخر.  إجابات صحيحة أو خاطئة وا 

 

 . طريقة إجراء الدراسة األساسية:6

، فقد خصصت الباحثة لكؿ ثانوية يوما مف أياـ الدراسة األساسيةلسير قامت الباحثة بتنظيـ جدوؿ زمني 

لتي جرت بعدد مف الثانويات وكانت الباحثة تقـو تقريبا األسبوع حتى يتسنى ليا تنظيـ المعمومات  ا

 بنفس الخطوات في كؿ ثانوية و ىذه الخطوات تتمثؿ في:

االتصاؿ بمدير الثانوية  و تقديـ التسريح  المقدـ مف طرؼ مديرية التربية الذي يسمح لمباحثة  

 بإجراء البحث بيذه الثانوية دوف اإلخالؿ بالنظاـ الداخمي ليا.

 ، لمرافقة الباحثة أثناء االتصاؿ بالتالميذ .مدير بتكميؼ مستشار التوجيومب الط 

ة بحتة ، و إعالميـ  بوجود دراسة عمميستشارة التوجيو، تحسيس التالميذطمب الباحثة مف  م 

اطمئناف.والتي مشاركة في ىذه الدراسة بكؿ ثقة و ، ليستجيبوا لطمب البالثانوية تسيرىا الباحثة

 لمتعاوف مع الباحثة مف أوؿ لقاء. أظيرت استعدادىا

، نشغاؿ مستشارة التوجيو  بمينتيافي بعض الثانويات كانت الباحثة تقوـ بيذا الدور بنفسيا ال 

 ساعة إجراء البحث.
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تعريؼ الباحثة بنفسيا وبميمتيا في الثانوية كباحثة ال غير، بأىمية البحث العممي ، وبدورىـ  

 ذه.كمشاركيف فيو، وأىمية مشاركتيـ ى

طمأنت التالميذ المعنييف بالمشاركة في البحث بأف إجاباتيـ ستحاط بالسرية ،وذلؾ بعدـ كتابة  

أسمائيـ عمى  المقياسيف ، أو وضع أي عالمة تميزىـ , وبعدـ إطالع زمالئيـ أو إدارتيـ 

 بالمعمومات المقدمة فييما ، إذ سيتـ جمع المقياس بعد ممئيما مباشرة.

 يا عمى التالميذ المسجميف بالسنة الثالثة ثانوي و التخصصات المذكورة.أجرت الباحثة دراست 

قامت الباحثة بشرح التعميمة لكؿ التالميذ ،واإلجابة عمى جميع استفساراتيـ حوؿ طريقة اإلجابة  

 لضماف نتائج صادقة.

 وضع االستمارات الممموءة داخؿ أظرفو كبيرة مكتوب عمى كؿ ظرؼ منيا اسـ الثانوية و عدد 

 الظرؼ . االستمارات التي يحوييا

االنصراؼ بعد إتماـ جمع االستمارات و وضعيا في الظرؼ ، و إبالغ مدير الثانوية  بنياية   

ميمتيا  بيا ، التعبير لو عف  كامؿ الشكر و التقدير لمساعدتو  لمقياـ  بالدراسة بالثانوية التي 

 ي و المساىمة فيو .يشرؼ عمييا ، وتفيمو بعدـ عرقمة عجمة التقدـ العمم

 :طريقة التفريغ

، عمى spss v.20بعد استرجاع نسخ االستبياف، قامت الباحثة بتفريغيا وترميزىا عمى برنامج   

 .أف يتـ فيما بعد فحصيا وتحميميا

 األسموب اإلحصائي المتبع في الدراسة :- 7

ستخدمت في ىذا spss v.20  استخدمت الباحثة الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية المعروفة بإسـ  ، وا 

 البرنامج اإلحصائي المعالجات التالية :
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 .اإلحصاء الوصفي :7-1

 اإلنحراؼ المعياري  -

 التكرارات والنسب المئوية . -

 .اإلحصاء االستداللي.7-2

 لدراسة الفروؽ بيف الجنسيف ) الفرضية الفرعية االولى(اختبار )ت(. -

 .لدراسة الفروؽ بيف التخصصات )الفرضية الفرعية الثانية(اختبار تحميؿ التبايف أحادي االتجاه  -
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 تمهيد : 

إج  راا اصاعجصج  جو اصة   ل س ةاصت و و   س ةف   ج ع  ط طر     نت  ج ا اصاراس  س ايسجس   س  ه   ا اصل    ف     ضعر نس  

 .صاتغ راو اصب ث

 عرض نتائج الفرضيات : -1

 : العامةعرض نتائج الفرضية -

 تالا    اركهج كاج ةاصاهن  اصاارس  ةاإلرشجا اصتةج ه صاستشجرياإلرشجا س  اال ت جججو تتةافر" نص الفرضية: 

 ."بارجس اتةسطس اصنهج  س ايقسجم

 اإل ت جج  جوا    جس  صألبع  جاةاصنس  ا اصا ة   س  اصتك  راراو س  تخااو اصبج    س إ ه   ا اصلرة   س الختب  جر

 :(  ةةح  صك21ةاصجاة  رقم ) كاج  اركهج تالا   ايقسجم اصنهج  س اإلرشجا س

 .كما يدركها تالميذ األقسام النهائية اإلحتياجات اإلرشادية فر اتو درجة ( يوضح32جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار وافردرجة الت الحاجات االرشادية 

: الحاجات 12البعد 

 اإلرشادية األكاديمية 

 %27 32 منخفضة

 %:6 88 متوسطة

 %36 45  مرتفعة 

 %211 243 المجموع           

: الحاجات 13البعد 

 اإلرشادية المهنية 

 19% 36 منخفضة

 50% 78 متوسطة

 31% 52 مرتفعة

 100% 244 المجموع

: الحاجات 14البعد 

 اإلرشادية اإلجتماعية

 18% 35 منخفضة

 56% 84 متوسطة

 26% 45 مرتفعة

 100% 242 المجموع
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ت االحاج: 15البعد 

 اإلرشادية النفسية  

 22% 39 منخفضة

 53% :7 متوسطة

 25% 43 مرتفعة

 100% :23 المجموع

 

 77ة  صك بتكرار   ار ا  جاط اصارجس اصاتةسطس صك  بعا ه  ايك ر إرتلجع( 12 تةح اط اصجاة  رقم )
 12  م اصانخلة س بتك رار  %19ةنس بته  43اصارج س اصارتلع س بتك رار  ف  اصبع ا ايك جا ا م م %95بنسبس 
بنس بس  32ةتو ه ج اصارتلع س  %95بنس بس  17أاج اصبع ا اصاهن   فارجت ه اصاتةس طس تا و و ف    %21ةنسبس 

 %91بنس  بس  74ماصبع  ا اإلجتا  جع  ارجت  ه اصاتةس  طس كجن  و  %25بنس  بس 19فه     خلة  سناصاأا  ج  42%
 15م اصبع  ا اصنلس     مارجت  ه اصاتةس   طس كجن   و  %21س ببنس    13م اصانخلة  س %11بنس   بس  43ةاصارتلع  س 

ةعو  ه ن ب   ف رض اصب  ث م  %11بنس بس  11أا ج اصانخلة س  %19بنس بس  41تم اصارتلعس ب  %94سبس نب
 . ةنرفض اصلرض اص لري

 الفرعية األولى:.عرض نتائج الفرضية أوال

 اصاارس   ةاإلرش جا اصتةج  ه صاستش جري اإلرش جا س اال ت جج جوف   تةج ا ف رة   او االص س إ   ج  س نصص الفرضصية: " -2

 ".تعزى صاتغ ر اصجنس اصنهج  س ايقسجم تالا    اركهج كاج ةاصاهن 

ةاصجاة  رقم  ةاصارجس اصكو س صوا  جس  ألبعجااختبجر " و" صستخااو اصبج  س إ ه ا اصلرة س ختبجرإل

 :(  ةةح  صك11)
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 تبعا لمتغير الجنس. االحتياجات االرشادية( يبين نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في 33جدول رقم )

مستوى 

الداللة 

 عند

1016 

SIG  قيمة ت

 المحسوبة

االحتياجات  الجنس

 االرشادية
81إناث=  75ذكور=   

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 البعد االكاديمي 2.774 0708 20782 702. 47200 0..47 

 البعد المهني 27702 .772 84700 7702 47082 47820 

4722. 27220 22704  البعد االجتماعي 20700 0748 20774 

 البعد النفسي 82780 .2470 88742 0777 472.4 47.00

 الدرجة الكلية 22.724 887.2 222722 82700 47.47 470.7 

 

ه  اكبر اط استةى   االبعجا ةاصارجس اصكو س صوا  جسف   SIGق اس  أط ( 11 تةح اط اصجاة  رقم )

تةجا فرة   او االصس إ  ج  س ب ط  أي الإننج ن ب  اصلرض اص لري %( ةبجصتجص  ف9اصاعنة س )

تعزى صاتغ ر اصجنس م ةنرفض اصلرض اصبا   ,باعنى أط اصلرة   اصتالا   ف  اإل ت جججو اإلرشجا س

 غ ر اعنة س . ايبعجاب ط اصجنس ط ف  

 :ةنيالثا الفرعية.عرض نتائج الفرضية ثانيا

 اصاارس   ةاإلرش جا اصتةج  ه صاستش جري اإلرش جا س اال ت جج جو ف   تةج ا ف رة   او االص س إ   ج  س نص الفرضية: " -1

 ."تعزى صاتغ ر اصتخ ص اصنهج  س ايقسجم تالا    اركهج كاج ةاصاهن 

ةاصجاة   ةاصارجس اصكو س صوا  جس  صألبعجااختبجر "ت و   اصتبج ط اي جاي " ستخااو اصبج  س إ ه ا اصلرة س ختبجرإل

 :(  ةةح  صك14رقم )
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. التخصص( نتائج تحليل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير 34جدول رقم )

االحتياجات 
 االرشادية

 م.داللة Sig ف التباين التقديري د.الحرية مج المربعات مصدر التباين

 

: 12البعد

اإلحتياجات 
اإلرشادية 
 األكاديمية 

 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

08.74.

0272742

0.00747 

8

220

288 

72702

007.. 

 غ دال2702247220

 

: 13البعد

اإلحتياجات 

 اإلرشادية المهنية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

88.702

22.82782

22247780 

8

220

288 

.2780

72704 

 غ دال747800..47

 

: 14البعد

اإلحتياجات 

اإلرشادية 

 اإلجتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

8.0742

22022740

28200747 

8

220

288 

200704

70788 

 غ دال2720847884

 

: 15البعد

اإلحتياجات 

 اإلرشادية النفسية 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

070780

22208780

28402720 

8

220

288 

2.77.2

7070. 

 غ دال2707047244

 

 الدرجة الكلية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

..27700

282008772

204808780 

8

220

288 

2808772

2480708 

 غ دال2707447270

ه  اكبر اط استةى   االبعجا ةاصارجس اصكو س صوا  جسف   SIGق اس  أط ( 14 تةح اط اصجاة  رقم )

ب ط اصتالا   ف  تةجا فرة   او االصس  أي الإننج ن ب  اصلرض اص لري %( ةبجصتجص  ف9اصاعنة س )

باعنى أط اصلرة  ب ط  ,م ةنرفض اصلرض اصبا   اصتخ صتعزى صاتغ ر  اإل ت جججو اإلرشجا س

 غ ر اعنة س . ايبعجاف   اصتخ  جو
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 تمهيد 

معس تتح دتةد  تتت ت دتسةتت ت ح رمسدةتت سه دردرت تتا ردتسةتت ت درمتسستت  ردرمف تت  ستتدفت ت درتسدستتح درة ر تتح إ   

درتسدستتح  أستتتست ى فتت ، ر ب تت ًدع ى تتت دردة  تتا دتةلتت    ر  دتت    دردتت  كمتت   تتتسكف  د م تتا دالستت ي در ف   تتح

   سضت  ت دربةتث كمت  ل مت درب ةثح بم  لةح  دت   ،د ى ت م  دي ىسضا من م تة ى م حدىدم تداس س ح، ر 

 .رتلاداد هر ردست    ه

 :مناقشة نتائج الفرضية العامة -1

 د م ا  تسكف  كم  ردرمف   درمتسس   ردتسة ت دردرت ا رمسدة سه دتسة ت ح دالةد  ت ت ددرد سنص الفرضية: "

 " در ف   ح دالس ي

 درمتسستتت  ردتسةتتت ت دردرت تتتا رمسدةتتت سه دتسةتتت ت ح دالةد  تتتت ت ددتتترد س( أ تتتا 12تتتتترا سلتتتي متتتن در   دضتتت 

 .مدرسطح بتستح در ف   ح الس ي د م ا  تسكف  كم  ردرمف  

 ك  ت ك رد ر  :ر مكن دتس س ارك من خ ا دتخد ف درمرترت    تست ت دردب  ن    كا بعت ردرد  

  مث تتتت درتستتتتح  قتتتت ك  تتتت مدب ىتتتتة بتستتتتح كب تتتسة ة تتتث    متتت   دع تتتة بتستتتتح دردبتتت  ن درخ لتتتح ب ربعتتتت داكتتت ت م

دردتت  ك  تتت رهتت  تستتتح ى ر تتح ب ر ستتبح ر تستتتح درم ختضتتح %95رارتتك ب ستتبح  77درمدرستتطح أى تتت درتتتست ت بتتت 

 . % 19ب سبح  43أم  درتستح درمسدتعح %21ب سبح  12

  رهتت  كتتارك  %25ب ستتبح  19درتستتتح درم ختضتتح   متت   دع تتة بتستتتح دردبتت  ن درخ لتتح ب ربعتتت درمف تت   قتتت ك  تتت

 . %42ب سبح  32درتستح درمسدتعح  أم %95أه ب سبح  17م ختضح ب ر سبح ر تستح درمدرسطح 
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 هت  دالتا ب ستبح    م   دع ة بتستح دردب  ن درخ لح ب ربعت دتتدمت ى   قتت ك  تت تستتح دردبت  ن  ت  درم ختضتح

 47تستتتح درمدرستتطح هتت  أى هتتي بتتت ، رك  تتت %11ب ستتبح  43د  فتت  درتستتتح درمسدتعتتح بتتت  13 عتت تا  متت 21%

 .%91ب سبح 

  ب ستبح  41  رمسدتعتح  %11ب ستبح  11  م   دع ة بتستح دردب  ن درخ لح ب ربعت در تست   قتت ك  تت درم ختضتح

 . %94ب سبح  15ثي درمدرسطح  19%

مت   دط بتا درد م تا متن إةد  تت ت إسةت ت ح و تس مدتر س ب رقتتس  أن دتستد د جدتي دتست سي  مكتن رمن خت ا مت  

ردعدبتتس هتتاي در د تتتح مدرلعتتح،   رم ظرمتتح دردسبر تتح هتت  تتتً  متتن  درمط تترب ب ر ستتبح رد م تتا دالستت ي در ف   تتح

 تس رال هت  متن درتترا درمتدمع درت د سه ردرد  دعدبس ترردا س  سة    طس ة در مر  فت  ر ستت متن ترا درةظ

خ س كتتتا متتتن درترد تتتب ستتتدرمدقتمتتتح دردتتت  إستتتدط ىت أن دلتتتا بتتت ردع  ي إرتتتت أى تتتت مستتتدر  رت تتتا متتتن ختتت ا د

متتتن أتتتتا دكتتتر ن د م تتتا لتتت ر  ان  كتتترن إطتتت س در تتتت ر ستتتدط ع دةمتتتا  درس  ستتت ح ردتلدلتتت ت ح ردتتدم ى تتتح

 مسؤرر دا رل  تة درق طسة.

دتتر  س كتتا متت   ستت ىت ى تتت دكتتر ن درد م تتا أةستتن دكتتر ن متتن درترد تتب درع م تتح، دتتدم ى تتح ردر تستت ح . ر    

ى تتت مسدةتت س ن دسبتتر  ن  عم تترن ى تتت دتتر  س متمرىتتح متتن دردسبر تتح   رت  تتب در تستت  ددتتر س كتتا درمؤسستت ت 

 دردرلا إرت ف  ن من خ ر مك د م ا درمسة ح در ف   ح ردرد  خ لحدرختم ت دتسة ت ح درد   ةد تف  درد م ا 

ردرد  ب ى ت درلعرب ت در تس ح ردتتدم ى ح رداهي  ر د م ا ق ة دردرد ة در تس  ب ر سبحدر د    درمط ربح ردة

 .من هاد ك ا دردةلا ى ت ةف تة دربك ررس  

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى : 
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 :الفرضية الفرعية األولى نص

 كم  ردرمف   درمتسس  ردتسة ت دردرت ا رمسدة سه دتسة ت ح دالةد  ت ت    إةل   ح تالرح ادت  سرة درتت"

 ".درت س رمد  س دع   در ف   ح دالس ي د م ا  تسكف 

درد م تتتا  تتت  دتةد  تتتت ت درتتتتت  تتتسرة ادت تالرتتتح إةلتتت   ح بتتت ن  ال( أ تتتا 11 دضتتت  متتتن درتتتتترا سلتتتي  

 و س مع ر ح .دابع ت مم   ة س إرت أن درتسرة ب ن درت س ن    دع   رمد  س درت س  دتسة ت ح

درظسرف درد  دة ط ب رد م ا اكرسدع أي إ  ث ع مدة بفح من ة ث دتةد  ت ت أن بسس درب ةثح هاي در د تح ردت

 دتسة ت ح أه أ ا ه  ك إدت ه ت مةدسكح ب ن درد م ا   مت   دع تة ب تةد  تت ت دتسةت ت ح ، إا أ فت  لضت ح

سةت ت ح ، مةدسكح دفي تم ع درد م ا ر دت ىا مع مسدة سه دردرت ا ر دتسة ت درمتسس  ردقتت ي درختتم ت دت

ردقتتتتتت ي  در تستتتتت ح (درمف  تتتتتح، دتتدم ى تتتتتح ر رمتتتتتت  دتتتتتر س هتتتتتاي درختتتتتتم ت  تتتتت  كتتتتتا درمتتتتتت الت  داك ت م تتتتتح ر 

 دتسدة سدت ر اكرس ر دت  ث .

مةتتتتك ت ط بتتتتح درمسة تتتتح درث  ر تتتتح ( دردتتتت  هتتتتت ت ىتتتن دركةتتتتف ىتتتتن 1551  س ة رهتتتاد متتتت  أكتدتتتتا تسدستتتتح 

ط رتتب ر ط ربتح متتن درمستتدر  ت درتتث ث متتن  314ح  تت  رلتتت ك  تتت ى  تح دربةتتث مدمث تت رة تت دفي دتسةتت ت ح

رتتتت  تتسرة بتت ن مةتتك ت د أ تتا الة تتث أةتت ست در دتت    ، مسة تتح درث  ر تتح ، متتن درت ستت ن رمتتن دردخلتت 

درمت الت، رهاد  ع   دعسض دراكرس ردت  ث ر  ترع  تستا متن درمةتك ت   ث    كا دراكرس رمةك ت دت

ردت تع ر ح رداسس ح ردرلة ح ب ن دراكرس ردت  ث مم  ددط تب مت في  تتس درة تت ت  درتسدس ح ر دتتدم ى ح

 دتسة ت ح . 

 ،(1551  تت ترسه ر  ة تسدستح  درمسة ح درث  ر ح  إ     دطسة إرتدخ  ربم  أ ا ال درتت تسدسح مع سضح 

س ح ردتتدم ى ح ردرتسدس ح رط بح ت معح إرت دردعسف ى ت درة ت ت دتسة ت ح در تة ث هت ت هاي درتسدسح 
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درمرلتتتتا ، ردردعتتتتسف ى تتتتت درتتتتتسرة ادت درتالرتتتتح درمع ر تتتتح  تتتت  درة تتتتت ت دتسةتتتت ت ح دبعتتتت  رمد  تتتتس درتتتتت س 

ر ستتتست در دتتت    درخ لتتتح بمد  تتتس ط ربتتتح ط رتتتب ر  311ردرمسة تتتح درتسدستتت ح، ب  تتتت ى  تتتح دربةتتتث داس ستتت ح 

 ت  درتقتسدت درتدرتح بمت الدفت  درتث ث  در تست ح ردتتدم ى تح  درت س ردرد  ك  ت درتسرة ك ف  رل ر  درتاكرس

متتتن درط ربتتت ت  ى تتتت ىتتت دقفي أكثتتتس ردرتسدستتت ح( إرتتتت أن درط بتتتح درتتتاكرس رتتتت في ردتبتتت ت ر مستتتؤرر  ت مرك تتتح

رأن إسدتت ع داستع س ت درتردي رست ة ت دفي درم ت تح درمد د تتة   بعتتدم ى ح دةدي ى  في درعما مردرمسؤرر ح د

ضتت رط درة تت ة  تتس متت في ر در  تتة متت  بتت ن درت معتتح درمستتدمس أ ضتت   ررتتت رتتت في ل تتة  تستت   تت  ىتتتي لتتتسة دركث

تدم ى تح درم ستسة رفتن رىتتي رت  دت  ث بسبب درظسرف دت دةكا ة ت ت لر ح ر مع   ة ردرد  الدرمد د تة 

 درمسؤرر ح دتتدم ى ح ردرم ت ح . دةم فن

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية :  -1-1

 :الفرعية الثانية نص الفرضية 

 كمتت  ردرمف تت  درمتسستت  ردتسةتت ت دردرت تتا رمسدةتت سه دتسةتت ت ح دالةد  تتت ت  تت  إةلتت   ح تالرتتح ادت  تتسرة درتتتت"

 ."دردخل  رمد  س دع   در ف   ح دالس ي د م ا  تسكف 

بتتت ن درد م تتتا  تتت  دتةد  تتتت ت ةلتتت   ح إ تتتسرة ادت تالرتتتح ( أ تتتا ال درتتتتت 14متتتن درتتتتترا سلتتتي    دضتتت 

 . و س مع ر ح     دردخل  مم   ة س إرت أن درتسرةدتسة ت ح دع   رمد  س دردخل  

ردتستتتس درب ةثتتتح ه تتت  ى تتتت أ تتتا دخلتتت  درد م تتتا ال   عتتتب ترس تتتترهسه  تتت  إةد  تتتت دفي، بمع تتتت أن  تتترع 

 تتت  أه متتتت ا متتتن   ف  أر  قلتتتمستتت ىتدع ر  تتت تة إةد  تتتت ت درد م تتتا  ددتتتا رتتتي  كتتتن ستتتبب ع   بةتتتت ادردخلتتت

ًع ك  تتتت  رتتتت في  تتتتس دتةد  تتتت ت، أه أن د م تتتا درمسة تتتح در ف   تتتح بلتتتتح ى متتتح درمتتتت الت دتسةتتت ت ح ستتترد

ى تتتت ةتتتف تة دربك ررس تتت   درةلتتترا كتتتا إهدمتتت مفي ددمةتتترس ةتتترا  إتدم ى تتتح رأأك ت م تتتح أر  تستتت ح، مف  تتتح 
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درب ةثح من خ ا دراه ب إرتت درم تتدن رطتسح متمرىتح متن  يردت دق ا إرت درمسة ح رد  د  ف ، رهاد م  دأكت

 يم  ه  إةد  ت دكي    هاي درمسة ح من دردع  ك ن أهمف  ى ت درد م ا ر   تم ع دردخلل ت، ر  داس  ح

 ى ت ةف تة دربك ررس   ردت دق ا إرت درت معح درةلراي إت ب دفي ه  ظ درث رثح ث  ره(  ك  ت مع
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 :خاتمة 

 دتسةتت ت درمتسستت  ردرمف تت  كمتت  ت دتسةتت ت ح رمسدةتت سه دردرت تتا ر درتسدستتح درة ر تتح بمعس تتح دتةد  تتت إهدمتتت

تستتتتت ت دقتتتتت سهي رفتتتتاي  د م تتتتا ر دخللتتتتا  تتتت ،رب  ن كتتتتا متتتتن تتتتت س در تتتتتسكف  د م تتتتا دالستتتت ي در ف   تتتتح

 دتةد  ت ت .

بعتتت ىم  تتح دة  تتا در دتت    ردتستت سه  رم  لةتتدف  ةستتب درتسضتت  ت درمقدسةتتح  تت  هتتاد دربةتتث، دثبدتتت أ تتا ر    

،أه رهتاد مت  رضتةدا درتسضت ح درع متح دالست ي در ف   تح  ت  دتةد  تت ت دتسةت ت ح بت ن درد م تا رتت دترد س 

خ لتتح  تت  درمسة تتتح  ي رمدط بتت دفيفة تتت د إختتد فأن درتتتسرة درتست تتح بتت ن درد م تتا د عتتب ترس  عتت ا  تت  

 .در ف   ح

كمتت  أثبتتت درتتتسض دارا إرتتت أ تتا ال درتتتت  تتسرة بتت ن درد م تتا  تت  دتةد  تتت ت دتسةتت ت ح دبعتت ع رمد  تتس     

كتت ى تت أن كتا متن درتاكرس ر دت ت ث ؤ  س ض   درتسض دربتت ا رلب  ت  درتتسض درلتتسه، ممت  درت س ربارك 

 .   درمسة ح در ف   ح من دردع  ي درث  ره رت في  تس درة ت ت دتسة ت ح 

 تتسض دربةتتث درثتت    درلتت    إرتتت أ تتا ال درتتتت  تتسرة بتت ن درد م تتا  تت  دتةد  تتت ت دتسةتت ت ح دبعتت   أمتت    

 رمد  س دردخل  رى  ا دي لبرا درتسض درلتسه .

متتت ا  تت   هدم متت ع إدرقضتت    دردسبر تتح دردتت  اللتتت بتت  أ تتت ت دتسةتت ت ح متتن د ةدتمتتن ه تت   مكتتن درقتترا أن ر 

متتتن ختت ا مستت ىتدا  تت  إةتتب ع ة ت دتتا درد م تتا ى تتي درتت تس رمتت  رفتت  متتن أهم تتح خ لتتح دعتترت بتت ر تع ى تتت 

قا إمك   دتتا ردالسدقتت ً بفتت  رلتت، ة تتح در ف   تتح متتن دردع تت ي درثتت  ره تت  درمس ردةق تتة دردرد تتة در تستت  ردرمعس تت  

  دق ا إرت درمسة ح درمردر ح .ردترمسدر  ى ٍا 
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 والتوزيع.
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 الثقافة لمنشر والتوزيع .



139 
 

د.عمووان:دار الصووسان لمنشوور فييي التوجيييو واإلرشييا محااييرات(.1999عصووام.)عزيووز، سوومارة وىموور،  (41
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 (10الملحق رقم )

 لالستبياف الحاجات االرشاديةالصورة النهائية 

 لتمميذ/ اخي اتمميذةاختي ال

 توجيه ارشاد، النفس عمـ ماستر شهادة لنيؿ تخرج مذكرةفي إطار انجاز بحث لتحضير           
 يدركها كما والمهني المدرسي واالرشاد التوجيه لمستشاري اإلرشادية االحتياجات عنواف تحت وتقويـ
، ولهذا نقترح عميؾ بعض األسئمة التي نود معرفة رأيؾ الشخصي فيها . لذلؾ النهائية االقساـ تالميذ

 يطمب منؾ:

 قراءة العبارات بعناية واهتماـ وتمعف . -1 

أماـ اإلجابة الموافقة لحالتؾ دوف تفكير أو تردد ، وتأكد أنه ال توجد هناؾ ( xوضع عالمة ) -2 
نما هي وجهات نظر شخصية تختمؼ مف فرد آلخر.إجابات   صحيحة أو خاطئة وا 

 القسـ :                   الشعبة:               السف :                                        الجنس :

 الرقـ   الفقرة كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة قميمة جدا

 01 هدافهاأيساعدني المرشد في معرفة فمسفة الثانوية و      
فنيػة لمتالميػذ لمرشد في تقديـ استشارات مهنيػة و يقـو ا     

 و توجيههـ الى مصادر التوظيؼ
 02 

تكػػويف و صػػعوبات اليسػػاعدني المرشػػد فػػي التىمػػب عمػػى      
 عالقات جيدة مع االخريف

 03 

الػذيف يعػانوف مػف  يعمؿ المرشد عمػى مسػاعدة التالميػذ     
 مشكالت اسرية، اجتماعية او نفسية

 04 

 05  يساعدني المرشد في  عممية السحب و اضافة      
يسػػاعدني المرشػػد فػػي اختيػػار المهنػػة التػػي تتفػػؽ مػػع      

 قدراتي و ميولي المهنية
 06 

يشػػػػػػجعني المرشػػػػػػد عمػػػػػػى المشػػػػػػاركة فػػػػػػي االنشػػػػػػطة        07 
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 االجتماعية في الثانوية
 08  يعمؿ المرشد عمى وضع برامج ارشادية وقائية لمتالميذ     
التػي يقػع ضػمف  تاقااختيار المسيساعدني المرشد في      

 خطتي الدراسية
 09 

يزودني المرشد بحصيمة معرفية عػف المجػاالت المهنيػة      
 المناسبة لتخصصي

 10 

يساعدني المرشد في ربػط ميػولي و هوايػاتي و مػواهبي      
 االجتماعية في الثانوية باألنشطة

 11 

 12  يساعد المرشد التالميذ الذيف يعانوف مف قمؽ االمتحاف     
 13  يساعدني المرشد بمعرفة نظاـ الدراسة في الثانوية     
يسػػػاعدني المرشػػػد فػػػي تػػػوعيتي بػػػالمهف المطموبػػػة فػػػي      

 سوؽ العمؿ
 14 

الناقػد نحػو العػادات و يعمؿ المرشد عمى تنميػة االتجػا       
 التقاليد السمبية في المجتمع

 15 

 16  يعممني المرشد كيفية ضبط انفعاالتي      
يساعدني المرشد في معرفة نظػاـ السػاعات المعتمػدة و      

 التخرج
 17 

يزودنػػػي المرشػػػد بمعمومػػػات عػػػف شػػػروط االنتقػػػاؿ مػػػف      
 تخصص الى اخر بما يناسب ميولي المهنية 

 18 

يعمػػػؿ المرشػػػد عمػػػى توعيػػػة التالميػػػذ بضػػػرورة احتػػػراـ      
 بعضهـ 

 19 

لمشػكمة عػدـ القػدرة  التالميذيساهـ المرشد في مواجهة      
 عمى التركيز و االنتبا 

 20 
 

 21  يوجهني المرشد لالستفادة المثمى مف وقت الفراغ      
التالميذ يساعدني المرشد بزيادة الحصيمة المعرفية لدى      

 عف المجاالت المهنية المناسبة و تخصصاتهـ
 22 

بمخػػاطر التػػدخيف و  التالميػػذيعمػػؿ المرشػػد عمػػى توعيػػة      
 االجتماعية االخرى اآلفات

 23 

و االحبػػاط الػػذي  اليػػأسيسػػاعدني المرشػػد فػػي مواجهػػة        24 
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 اجهه في بعض المواقؼأو 
المؤديػػػة الػػػى سػػػباب األ يسػػػاعدني المرشػػػد عمػػػى تحديػػػد     

 خر الدراسي و ايجاد الحموؿ المناسبة لهاأالت
 25 

يساعدني المرشػد عمػى توضػيل العالقػة بػيف التخصػص      
 والمهف المختمفة و المرتبطة به

 26 

 27  يعمؿ المرشد عمى توعيتي بخطورة مرافقة رفاؽ السوء      
 التػػي يعمػػؿ المرشػػد عمػػى مسػػاعدتي فػػي حػػؿ المشػػكالت     

 تواجهني مع اعضاء الهيئة التدريسية
 28 

 29  يساعدني المرشد في التىمب عمى مشكالتي االكاديمية     
يسػػػػػاعدني المرشػػػػػد بتنميػػػػػة مهػػػػػاراتي العمميػػػػػة حػػػػػوؿ      

 تخصصات الدراسية الحديثة
 30 

يسػػػاعدني المرشػػػد عمػػػى تكػػػويف عالقػػػات ايجابيػػػة مػػػع      
 االخريف 

 31 

 32  الصحة النفسية بأهميةيعرفني المرشد      
 33  الطرؽ في تنظيـ الدراسة ؿال فضيوجهني المرشد      
يعمؿ المرشد عمػى تزويػدي بالمعمومػات الالزمػة بفػرص      

 العمؿ الموجودة في المجتمع المحمي لعمؿ
 34 

يعمػػؿ المرشػػد عمػػى مسػػاعدة التالميػػذ عمػػى التكيػػؼ مػػع      
 واقعيةمشكالتهـ  و محاولة حمها بصورة 

 35 

يػػوجهني المرشػػد الػػى الوسػػائؿ المعينػػة عمػػى االسػػتقرار      
 النفسي

 36 

يزودنػػي المرشػػد بالمهػػارات الالزمػػة لمبحػػث عػػف العمػػؿ      
 مجاؿ التخرج

 37 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االختبػػارات النفسػػية الالزمػػة لتقيػػيـ  بػػرجراءيقػػـو المرشػػد    
 اوضاع التالميذ  لمساعدتهـ و معرفة انفسهـ

 

 
38 

يعمػػؿ المرشػػػد عمػػػى تحويػػػؿ الحػػػاالت التػػػي تتجػػػاوز حػػػدود      
 عممه الى ذوي االختصاص

 
39 
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( تفريغ النتائج20الملحق رقم )  
 

الفرضية الفرعية األولى:نتائج   
 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

 االكاديمي
 1,10638 8,85100 27,9063 64 ذكر

 88782, 7,42800 28,3143 70 انثى

 المهني
 1,15982 9,27854 29,8125 64 ذكر

 1,17312 9,81502 30,8857 70 انثى

 االجتماعية
 1,00401 8,03212 26,8438 64 ذكر

 1,36355 11,40830 28,9000 70 انثى

 النفسي
 1,35984 10,87874 32,5469 64 ذكر

 1,07474 8,99193 33,0143 70 انثى

 الكل
 4,21432 33,71454 117,1094 64 ذكر

 3,75875 31,44793 121,1143 70 انثى
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Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. T ddl Sig. 

(bilatérale

) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieur

e 

 االكاديمي

Hypoth

èse de 

varianc

es 

égales 

,652 ,421 -,290 132 ,772 -,40804 1,40749 -3,19219 2,37612 

Hypoth

èse de 

varianc

es 

inégale

s 

  

-,288 
123,5

02 
,774 -,40804 1,41855 -3,21585 2,39978 

 المهني

Hypoth

èse de 

varianc

es 

égales 

,010 ,921 -,649 132 ,518 -1,07321 1,65385 -4,34469 2,19826 

Hypoth

èse de 

varianc

es 

inégale

s 

  

-,651 
131,8

47 
,516 -1,07321 1,64966 -4,33644 2,19002 

 االجتماعية

Hypoth

èse de 

varianc

es 

égales 

,178 ,674 -1,196 132 ,234 -2,05625 1,71927 -5,45714 1,34464 

Hypoth

èse de 

varianc

es 

inégale

s 

  

-1,214 
124,1

37 
,227 -2,05625 1,69332 -5,40776 1,29526 
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 النفسي

Hypoth

èse de 

varianc

es 

égales 

1,133 ,289 -,272 132 ,786 -,46741 1,71862 -3,86701 2,93219 

Hypoth

èse de 

varianc

es 

inégale

s 

  

-,270 
122,6

07 
,788 -,46741 1,73327 -3,89843 2,96361 

 الكل

Hypoth

èse de 

varianc

es 

égales 

,540 ,464 -,711 132 ,478 -4,00491 5,62933 -15,14028 7,13046 

Hypoth

èse de 

varianc

es 

inégale

s 

  

-,709 
128,7

24 
,479 -4,00491 5,64700 -15,17787 7,16805 
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 :نتائج الفرضية الفرعية الثانية 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

 االكاديمي

Inter-groupes 457,072 5 91,414 1,411 ,224 

Intra-groupes 8291,018 128 64,774   

Total 8748,090 133    

 المهني

Inter-groupes 357,816 5 71,563 ,779 ,566 

Intra-groupes 11751,527 128 91,809   

Total 12109,343 133    

 االجتماعية

Inter-groupes 574,014 5 114,803 1,165 ,330 

Intra-groupes 12612,083 128 98,532   

Total 13186,097 133    

 النفسي

Inter-groupes 898,582 5 179,716 1,894 ,100 

Intra-groupes 12143,567 128 94,872   

Total 13042,149 133    

 الكل

Inter-groupes 7719,646 5 1543,929 1,490 ,198 

Intra-groupes 132665,914 128 1036,452   

Total 140385,560 133    
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