
  -جیجل –جامعة محمد الصدیق بن یحي 

واالجتماعیةاإلنسانیة  كلیة العلوم   

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا

 

 

  

 :بعنوانمذكرة تخرج      

 

 
 

  

  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علوم التربیة                    

رشاد تربوي  تخصص توجیه وإ
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  شكر وعرفـان
  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والذي بفضله تتنزل

  البركات والذي بحسن عونه تتحقق المقـاصد والغايات

 المشرفة  إلى األستاذة يتشكراتبخالص    أتقدمكما  

 الدكتورة بشتة حنان    

 وعلى    معي النجاز هذه المذكرة المجهودات التي بدلتها على
النصائح والتوجيهات السديدة فكان لها الفضل الكبير في متابعة  

حلة    أجملفي    وإخراجهمراحل هذه الدراسة والحرص على تحقيقه  
إلى جميع  .خالص االمتنانفـلها مني بالغ الشكر والعرفـان و 

األساتذة الذين سيشرفون على مناقشة هذه الدراسة،فـلهم مني  
 من ساعدنيإلى كل  تحية تقدير وتمام االحترام  

  .من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل 



   ةملخص الدراس

ق الدراسي لدى تالمیذ فاإلى التعرف على الحاجات اإلرشادیة وعالقتها بالتو  ة الحالیةهدفت الدراس
العالقة مع و  واإلذعان واجتهادالتوافق الدراسي من جد  مكونات ارتباطمعرفة درجة و  السنة األولى ثانوي،

  :التساؤل الرئیسي التالي یغصف، المدرس

إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق الدراسي لدى هل توجد عالقة 
  .تالمیذ السنة األولى ثانوي؟

استبیان الحاجات اإلرشادیة و الوصفي اإلرتباطي، ستخدام المنهج تم التحقیق أهداف الدراسة و 
من الذكور ) 49(من تلمیذ ) 105(ومقیاس التوافق الدراسي، كما تم تطبیق األدوات على عینة عددها 

لعبني –ریط أحسن قبو – الشریفهرین و ب ثانویات  منى ثانوي، من اإلناث من تالمیذ السنة األول) 56(و
  .أحمد بوالیة جیجل

من خالل تطبیق برنامج ) r(لبیرسون  االرتباطولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام معامل 
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة) SPSS21( االجتماعیةللعلوم الحزم اإلحصائیة 

بین الحاجات ) 0.01(موجبة عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ارتباطیةتوجد عالقة  -
 .والتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اإلرشادیة

ت بین الحاجا) 0.01(موجبة عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ارتباطیةتوجد عالقة    -
 .لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي  واجتهادجد  اإلرشادیة

لحاجات بین ا) 0.01(موجبة عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ارتباطیةتوجد عالقة  -
 .لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اإلذعانو  اإلرشادیة

بین الحاجات ) 0.01(موجبة عند مستوى الداللة  إحصائیةذات داللة  ارتباطیةتوجد عالقة  -
 .المدرس لدى تالمیذ السنة األولى ثانويبوالعالقة  اإلرشادیة

   .االقتراحات، خلصت الدراسة إلى مجموعة من عرض وتحلیل وتفسیر النتائجوبعد 

  

 



 

Absatract 

This  study’s objective was to identify the guidance  needs and their 
relationship with educational  accomodation among  first year secondary 
students. It aimed also to identify the degree of educational accomodation 
components (diligence, submisson , and relationship with teacher) connection to 
the guidance needs. In this study, the researcher investigated whether there is a 
correlative relationship with a statistical reference between giudance needs  and 
educational accomodation among first year secondary students or not. To meet 
the study’s objectives, the correlative  descriptive approach was adopted, and a 
questionnaire of guidance needs and the educational  accomodation measure 
were used as research tools. These instruments were implemented on a sample 
of 105 first year secondary students (49 boys and 56 girls) from Bouhrin El 
Chrif and Boukrit Ahsen  secondary schools in Laabeni Ahmed of Jijel. To 
answer the  research questions, Pirson’s correlation coefficient (r) was used 
through applying statistical pack program of social sciences (SPSS 21).  The 
study reached the following results : 

 There is a correlative  relationship with  a positive statistical reference at 
the level (0 .01) between guidance needs and educational accomodation 
among  first  year secondary  students. 

 There  is a correlative relationship with a positive statistical reference at 
the level (0.01) between guidance needs and diligence  among first year 
secondary  students. 

 There is a correlative relationship with a positive statistical reference at 
the level (0.01) between guidance needs and submission among first year 
secondary students. 

 There is a correlative relationship with a positive statistical reference at 
the level  (0.01) between guidance needs and relationship with teacher 
among first year secondary students. 

After discussing the results, the study stated a group of  recommendations which 
can cntribute in developing the scientific research.   
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  دمةــــمق



 مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

لما لها من أهمیة بالغة في حیاة الفرد  اإلرشادیةیهتم المختصون في علم النفس بدراسة الحاجات 
یث یسعى هذا األخیر حبالعمریة التي یمر بها، هذه الحاجات تتكون عند الفرد وتختلف حسب المراحل ف

قد تصادفه صعوبات ومشكالت تؤثر  هغیر أن إشباعهاكان هناك شعور بالنقص في  إلى إشباعها كلما
على أكمل وجه، لذلك أصبحت الحاجة إلى الخدمات مه بمهامه تعیق قیاف .حیاتهعلى بشكل واضح 

في المرحلة الثانویة التي تعتبر مرحلة حرجة  خصوصاالتعلیمیة ضروریة  حلافي المر  خاصة اإلرشادیة
 االجتماعیة االنفعالیة ،یمر المراهق نظرا للتغیرات التي تطرأ علیه في جمیع النواحي الجسمیة، العقلیة

عاجزین عن تحقیق أهدافهم التربویة وصعوبة نجاحهم في  میجعلهمما  متهسلوكاوالتي تنعكس على 
المختلفة  اإلرشادیةباع الحاجات شإلى إ اإلرشادیةالخدمات لتصبح  الحاجة إلى مشوارهم الدراسي، 

  .على تخطي ما یعانون منه بنجاح للتالمیذ في هذه المرحلة ومساعدتهم

النفسي یحظى باهتمام علماء التربیة والتعلیم واعتباره عنصر أساسیا في  اإلرشادوهذا ما جعل 
خدماته تحقیق التكفل الجید بالتلمیذ ومساعدته على فهم ذاته وقدراته  األنظمة التربویة أنه یستطیع بفضل

ن عكذلك من الشعور بالرضا  ه ومع دراسته ومتطلباتها وتمكینهبما یحقق توافقه مع ذات إمكانیاتهوتنمیة 
نفسه ومستقبله وتبنیه اتجاهات ایجابیة نحو التعلیم، وعلیه فإن توافق التلمیذ دراسیا هو مصدرا إلطمئنانه 

عالقة  إقامةوارتیاحه النفسي كما أنه مؤشرا ایجابیا ودافعا قویا یصل بالتلمیذ إلى النجاح، ویساعده على 
ات ایجابیة مع محیطه المدرسي بما یتماشى منسجمة ومتناسقة مع زمالئه، فقدرة التلمیذ على تكوین عالق

وحاجاته ومشاركته في األنشطة المدرسیة سوف یساعده في الحصول على نتائج دراسیة جیدة تمكنه من 
ئمتها لمعطیات الواقع التربوي مال الظروف المحیطة به و االعتباربعین  األخذتحقیق النجاح، لذلك یجب 

  .بما یسهم في تحقیق توافقه الدراسي

العالقة بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق  معرفة خالل هذه الدراسة من هذا المنطلق سنحاول منو 
  .جانب نظري وآخر میداني ینزئجالدراسة في وتأتي الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي 

  

  



 مقدمة
 

 ب  

 الجانب النظري: أوال 

  : واشتمل على ثالثة فصول وهي

 دراسة مبررات، لیة الدراسة وتساؤالتهاللدراسة المتضمن إشكا بعنوان اإلطار المفاهمي :الفصل األول
 وأخیرا بعض الدراسات السابقةفرضیات الدراسة،  ف، التحدید اإلجرائي لمفاهیم الدراسة،هدااأل األهمیة،

  .والتعقیب علیها

  :وهيلى ثالثة أقسام االفصل للتالمیذ وقد تم تقسیم هذا  اإلرشادیةبعنوان الحاجات  :الفصل الثاني

تعریف الحاجة، المفاهیم المرتبطة بالحاجة، تصنیف  :الحاجة وتضمن العناصر التالیة إلى: القسم األول
  .للحاجات، النظریات المفسرة للحاجات

، اإلرشادیةتعریف الحاجات خصص لالذي  وإلرشادیة للتالمیذ إلى الحاجات اخصص : القسم الثاني
  .مرحلة الثانویةتالمیذ الل اإلرشادیة حاجاتال، اإلرشادیةجات تصنیف الحا

تعریف اإلرشاد، أسسه، أهدافه، طرقه، خصص لالذي و خصص إلى اإلرشاد النفسي  :القسم الثالث
  .وبعض المشكالت التي تحتاج إلى إرشاد

تعریف التوافق، أبعاده، مؤشراته، تعریف التوافق : بعنوان التوافق الدراسي وتضمن ما یلي :الثالث فصلال
التوافق الدراسي، مشكالت التوافق الدراسي وأخیرا حلول  المساعدة على أبعاده، مظاهره، العوامل الدراسي،

  .مقترحة لسوء التوافق الدراسي

 الجانب التطبیقي: ثانیا 

  :هماوالذي یشتمل على فصلین 

 األساسیة الدراسةو  االستطالعیة سةالدرا للدراسة المتضمنة التنفیذیةبعنوان اإلجراءات  :الفصل الرابع
وأسالیب المعالجة اإلحصائیة لبیانات مجتمعها،  عینتها، ،الدراسة منهج وتشتمل على حدود الدراسة،

  .تنفیذ الدراسةأخیرا و الدراسة 



 مقدمة
 

 ج  

عرض نتائج الفرضیة العامة ل خصصیر النتائج والذي بعنوان عرض وتحلیل وتفس :الفصل الخامس
هم النتائج أل طرقناالفرضیات الجزئیة ثم توالفرضیات الجزئیة، وتحلیل وتفسیر الفرضیات العامة و 

  .أخیرا خاتمةو مقترحات الدراسة بالمتوصل إلیها مرورا 

 



  

 

 

  ظريـــــب النـــانـــالج
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  :تمهید

 لیة الدراسةإشكاخالل طرح العام للدراسة من  اإلطارجاء هذا الفصل بهدف تحدید 
التعریف بمتغیراتها واإلجابات المقترحة والمحتملة التي تحقیقها و  إلىالتي تسعى  واألهداف

تم التعقیب  متغیرات الدراسة الدراسات السابقة التي تناولتوختاما بتجسدها فرضیات الدراسة 
 .عنها وتبیان أوجه الشبه واالختالف مع الدراسة الحالیة
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  .الدراسة إشكالیة: أوال

ین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة یشهد العالم تطورات وتغیرات سریعة مست كل المیاد
 األساسیةحد العوامل باعتباره أ المجتمعات تولي أهمیة بالغة لمیدان التربیة والتعلیمجعل أغلب  والتربویة

معظم الدول  أصبحت األساسوعلى هذا  ،التغییر داخل المجتمع نحو الرقي واالزدهار إحداثالقادرة على 
و نح دائمادرة على تطویرها والسیر بها اوالوسائل الق ،اإلمكانیات لهاالتربویة وتخصص كل  بأنظمتهاتهتم 

له أفضل الخدمات التربویة لم في جمیع مراحله الدراسیة وتوفر اهتمام كبیر بالمتعهناك أصبح األفضل، و 
  .ة أساسیة ودائمةباره محور العملیة التعلیمیة وثرو والتعلیمیة باعت

   بالتالمیذ نحو االهتمام أهدافهاوجهت  بل فقط المدرسة ینحصر في تلقین المعارفولم یعد دور 
لتلبیة إلیها  تسعى المؤسسات التربویةف مفسیة واالجتماعیة والتعلیمیة لدیهتهتم بالجوانب الن أصبحتمما 

مما یتطلب توفیر  ،في البیئة المدرسیةتواجههم قد ي الصعوبات التي حاجاتهم ومساعدتهم على تخط
دراسة جمیع المراحل التعلیمیة و الضروریة والالزمة لتلبیة متطلبات التالمیذ في  یةاإلرشادخدمات ال

  .إشباعهاوالتركیز على معرفة طرق وأسالیب  اإلرشادیةالحاجات 

ما لدیهم من قدرات الستثمار مستمرة وهادفة تقدم للتالمیذ  ةدینامكیعملیة  اإلرشادیعتبر و 
أكبر قدر ممكن من النمو السوي في جمیع المجاالت العقلیة واستعدادات ومیول واهتمامات لتحقیق 

وذلك  .والمساهمة في بناء عالقة تفاعلیة بین التلمیذ وبیئته المدرسیة ،والنفسیة والتربویة واالجتماعیة
 اإلرشادیةفالحاجات . بمراعاة الحاجات اإلرشادیة للتالمیذ والعمل على إشباعها بالطرق التربویة السلیمة

وتسبب لهم التوتر والقلق وسعیهم مختلف المشكالت التي تعترضهم  غبة التالمیذ في التعبیر عنتمثل ر 
وتحقیق التوافق السلیم في جمیع الجوانب النفسیة  ،للتغلب علیها والتخلص منها من أجل إشباع حاجاتهم

  .والمدرسیة واالجتماعیة

من تحقیق التوافق بصفة عامة والتوافق  مویعد إشباع حاجات التالمیذ من أهم العوامل التي تمكنه
في حین أن عدم اإلشباع ،فهو مطلب أساسي لالستمرار في مواصلة الدراسة  ،الدراسي بصفة خاصة

وهذا ما أدى إلى ضرورة إشباع الحاجات اإلرشادیة للتالمیذ ،یفرز مشكالت عدیدة تعرقل مسارهم الدراسي 
  .المدرسیةلتحقیق التوافق الدراسي في البیئة 
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وهذا األخیر یتضمن نجاح المؤسسة التعلیمیة في وظیفتها وتحقیق التوافق بین المعلم والتلمیذ 
حلول للمشكالت التي یمكن أن  إیجادمع  ا وانفعالیا واجتماعیا،ظروف أفضل للنمو السوي معرفی وتهیئ

میذ ونفسه بین التل واالنسجام ئمالتال إیجادیواجهها بعض التالمیذ، والتوافق الدراسي صفة عامة تدل على 
  .مدرسته ه وبینوبین

ا ما یكون في إال أن التوافق لدى التالمیذ یكون في درجات فلكل تلمیذ آمال وطموحات فمنه
یكون على فان التوافق الدراسي  ومنه إمكانیاتهتكون بعیدة عن ومنها ما  ،الخاصة إمكانیاتهمستوى 
  ) 480 ص ،2009، عبیديال(.بینهم وفي مختلف المراحل الدراسیة بین التالمیذ فیما  متباینة  درجات

میذ عامل مهم في تحدید حاجاته اإلرشادیة التي بدورها تتغیر وتختلف وتعد المرحلة الدراسیة للتل
فالتالمیذ في تبعا لخصوصیاتها، احتیاجاتها أن لكل مرحلة  باعتبار بهاحسب المراحل العمریة التي یمر 

والتي تختلف عن  هذه المرحلة اإلرشادیة وفقا لمتطلبات حاجاتهم إشباعالثانویة بحاجة إلى  المرحلة
ففي هذه المرحلة یتحدد المسار العلمي والمهني للتالمیذ فاالنتقال إلى السنة األولى ثانوي  ،المرحلة السابقة

هذه علوم یتبع التالمیذ مسارهم الدراسي في أحد إما آداب أو  ،تیار أحد الجذوع المشتركةیتشرط اخ
اإلرشادیة الحاجات  إشباع إلىهقة التي تحتاج بدورها امع مرحلة المر  هتزامناإلضافة إلى ب. التخصصات

شباع، لهذه المرحلة الحساسة في  قد یساعدالثانوي  إلى من المتوسط االنتقاللفترة وفقا حاجات التالمیذ  وإ
ومرحلة انتقال  ،تجاوز فترة االنتقال الفیزیولوجیة الخاصة بالمراهقةتحقیق التوافق النفسي والدراسي وكدا 

والتي  ''2011''سنة '' نیس حكیمة''دراسیة  إلیهالدراسي من المرحلة إلى أخرى بسالم، وهذا ما أشارت 
لى ثانوي والتوافق النفسي والرضا عن الدراسة لتالمیذ السنة األو  اإلرشادیةبین الحاجات بحثت في العالقة 

رتباطیة بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق النفسي خاصة فیما یتعلق بالتكیف وتوصلت إلى وجود عالقة إ
االجتماعي والدراسي وهذا ما یعكس واقع التالمیذ المؤسسات من خالل تزاید الحاجات اإلرشادیة وقوع 

  .في سوء التوافقالتالمیذ 

 فمنها ما یتعلق بالجانب التربوي ،حلة الثانویةر د حاجات التالمیذ المراهقین في المونظرا لتعد
والبعض اآلخر یتعلق بالجانب النفسي، واالجتماعي التي تتطلب اإلشباع، ومعرفة قدراتهم ونقاط القوة 

سنة '' داود شفیقة''ؤكده دراسة والضعف من أجل نمو نفسي سلیم وبناء شخصیة متوازنة، وهذا ما ت
بین الثقة بالنفس والتوافق الدراسي لدى المراهقین المتمدرسین في مرحلة والتي بحثت في العالقة ) 2011(
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راسي، ویعود التعلیم الثانوي، والتي توصلت إلى أن المراهق المتفوق دراسیا یتمكن من تحقیق التوافق الد
كائز األساسیة في تحقیق التوافق النفسي االجتماعي والنجاح في ة تعد من الر ذلك إلى أنه یتسم بسم

الدراسي وهي الثقة بالنفس، والتي تكون ضعیفة جدا عند المراهق المتأخر دراسیا الذي یجد المسار 
  .صعوبة في تحقیق التوافق الدراسي

تحقیق الدراسي تساهم في  قدالحاجات اإلرشادیة  إشباعإلیه یمكن القول أن  ومما سبق التطرق
لدى التالمیذ خاصة في المرحلة الثانویة، باعتبار هذه المرحلة تشهد تغیرات ملحوظة في حیاة المراهق 

  .المتمدرس

  :الرئیسي التالي التساؤلالدراسة الحالیة تحاول اإلجابة على فومن هذا المنطلق 

بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق  )0.01(الداللة ىعند مستو  ذات داللة إحصائیةهل توجد عالقة  -
 .الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي؟

 :التساؤالت الجزئیة

ن مستوى الحاجات بی )0.01(عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائیة ارتباطیة هل توجد عالقة -
 .؟واالجتهاد لدى تالمیذ السنة األولى ثانويالجد اإلرشادیة و 

بین مستوى الحاجات ) 0.01(عند مستوى الداللة داللة إحصائیةذات  ارتباطیة عالقة هل توجد -
 .؟اإلرشادیة واإلذعان لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

بین مستوى الحاجات  )0.01(عند مستوى الداللة داللة إحصائیةذات ارتباطیة هل توجد عالقة  -
 .؟اإلرشادیة والعالقة بالمدرس لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

  الدراسة مبررات: ثانیا 

  .ثانوي الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى في دراسة العالقة بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق الرغبة  -

  .التعرف على الحاجات اإلرشادیة لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي -

  .نقص الوعي بأهمیة الحاجات اإلرشادیة ودورها في تحقیق التوافق الدراسي -

  .ساهمة في إثراء النقاش وتعمیق الفهم والتنمیة إلى أهمیة مراعاة الحاجات اإلرشادیةالم -
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  .القیمة العلمیة للموضوع وما یمكنه أن یضیفه من أفكار ومعلومات ونتائج -

  .إثراء المكتبة التربویة بدراسة على قدر كبیر من األهمیة تتعلق بتحقیق التوافق الدراسي -

  ).إرشاد وتوجیه تربوي(خصص تصلة الموضوع وعالقته بال -

  أهمیة الدراسة: ثالثا

یجب أن تحاط بكامل الرعایة وهي فئة  یة العلمیة من هذه الدراسة في اهتمامها بشریحةمتتجلى األه -
المراهقین نظرا لما تفرزه هذه المرحلة الحساسة من مشكالت في حیاة التالمیذ في جمیع الجوانب النفسیة 

 .واالجتماعیةوالتربویة 

الدراسیة ویساعد  لحد من مشكالتهما إلىمن شأنه أن یؤدي فهم حاجات التالمیذ والعمل على إشباعها  -
 .قهم الدراسيعلى  تواف

مساعدة العاملین في المجال التربوي على إعداد برامج إرشادیة لمساعدة التالمیذ غیر المتوافقین  -
 .دراسیا

  .أهداف الدراسیة: رابعا

  :التالیة األهدافتحقیق  إلىه الدراسة یسعى لتحقیقها، وتسعى هذ أهدافلكل موضوع بحث 

  .ثانوي األولىالسنة  تالمیذوالتوافق الدراسي لدى  اإلرشادیةالعالقة بین الحاجات  التعرف على -  

  .التعرف على العالقة بین الحاجات اإلرشادیة والجد واالجتهاد لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي -  

  .التعرف على العالقة بین الحاجات اإلرشادیة واإلذعان لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي -

  .الحاجات اإلرشادیة و العالقة بالمدرس لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي التعرف على العالقة بین -

  .ةالتحدید اإلجرائي لمفاهیم الدراس: خامسا

بفهم محتواه تعتبر عملیة تحدید مفاهیم الدراسیة من أهم الخطوات اإلجرائیة في البحث حیث تسمح      
  :والمفاهیم المستخدمة في الدراسة نجد
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  :الحاجة -1

  .من الفعل إحتاج أي افتقر ونقص علیه أمر ما :لغة

 الشرقاوي.(عن الشيءاسم مصدر الفعل احتاج وتأتي على عدة معاني منها اإلفتقار والقصور : أو هي

  )241، ص2004 ،

 ، أو إحساس الفرد بافتقاد أمر مااإلنسان لوضع غیر مكتمل ةتعرف الحاجة بأنها خبر  :اصطالحا     
نما تتعلق بما یحتاجه  التي االفتقادوحالة  یشعر بها اإلنسان ال یتعلق بالحاجات العضویة فحسب، وإ

  )220 ص، 2007رضوان، ( .اإلنسان ككائن اجتماعي أیضا

أو رغبة في شيء ما حالة تتمیز بالشعور بالنقص  :والحاجة كما عرفها حامد عبد السالم زهران هي 
  .حالة التوتر التي یشعر بها الفرد إزالةوالحصول علیه یؤدي إلى 

  )294 ، ص2001زهران، ( .الفیزیولوجي االتزانوالعودة إلى حالة 

والنقص لدى التالمیذ التي تثیر التوتر والضیق نتیجة لعدم  االفتقارالحاجة من : التعریف اإلجرائي   
  .لجوانب متعددة إشباعه

 :النفسي اإلرشاد -2
النفسي هو خدمة نفسیة متطورة تتضمن مجموعة من النشاطات التي یقوم بها المرشد  اإلرشاد :اصطالحا

التي المشكالت ل قدراته واستثمار هده القدرات في حل و إدراكالنفسي بغیة مساعدة الفرد على فهم نفسه 
 )19 ص، 2014الداهري، ( .واالجتماعیة یوجهها في مختلف جوانب حیاته الشخصیة

بأنه العملیة التربویة التفاعلیة التي تهتم بتنشئة التالمیذ ككل  النفسي یعرف اإلرشاد: االجرائيلتعریف ا
والتي یتم من خاللها تقدیم خدمات إرشادیة وقائیة ونمائیة  ،واجتماعیا ،ونفسیا ،ومهنیا ،أكادیمیا

  .متكاملة لتوفیر محیط تربوي سلیم

 : تعریف الحاجات اإلرشادیة

  المشكالت اإلرشادیة أو حاجة الطلبة لإلرشاد التوجیه: بأنها) 1986( عرفها القیار



راسةإلطار المفاهیمي للدا:..................................................الفصل األول  
 

 
10 

حاجة الفرد ألن یعبر عن مشكالته لشخص یطمئن إلیه : على أنها) 1987( العبیديوعرفها 
  .ویثق به ویسترشد برأیه في التغلب على ما یصادفه من المشكالت ومعوقات

زعاجضیقا  ن مشكالته التي تسببرغبة الفرد في التعبیر ع: أنها ویعرفها الجنابي إلى شخص  وإ
أو أشخاص آخرین بقصد إشباع حاجاته والتخلص من مشكالته حتى یتمكن من التفاعل مع المجتمع 

  )137ص ،2014، صالح( .الذي یعیش فیه بأسلوب إیجابي وبصورة فعالة

التالمیذ أنهم بحاجة إلیها، وأنها هي عبارة عن األفكار والنصائح والتوجیهات التي یرى : التعریف اإلجرائي
شباعاالجتماعیة  ،المدرسیة، ضروریة لمساعدتهم في حل مشكالتهم النفسیة حاجاتهم حیى یتمكنوا من  وإ

  .تحقیق التوافق والسیر في مسارهم الدراسي بنجاح

 :التوافق -3

أي ناسب '' وافق''وفقا، كان صوابا موافقا للمراد،  -وفق -مشتق من الفعل وفق ح التوافقمصطل: لغة
في  أي متطابقة'' متوافقة''أي متناسب ومتجانس، وأقول الشهود '' متوافق''أي تطابق وتآلف '' توافق''والءم 

  )1544- 1543ص  ،2001 أنطوان وآخرون،( .لنیةالتفكیر والشعور وا

العملیة السلوكیة التي یقیم فیها اإلنسان توازنا بین : هرف التوافق في علم النفس على أنیع: اصطالحا
  )194ص  ،2010 القیسي،( .ه والعقبات التي تعترضه في محیطهحاجاته المختلفة، أو بین حاجات

حالة من التواؤم واالنسجام بین الفرد ونفسه وبینه وبین بیئته، تبدو في قدراته  :یعرف على أنه
الخالق  عبد( .إزاء مطالب البیئة المادیة واالجتماعیةمرضیا أغلب حاجاته وتصرفه تصرفا  إرضاءعلى 

  )56 ص ،2015

وتعتبر عملیة التوافق عملیة دینامیكیة مستمرة تهدف إلى التغیر والسلوك الشخصي إلحداث       
  )19 ص ،2014 ،علي السعید( .عالقة أكثر توافقا مع البیئة
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 :التوافق الدراسي -4

بالمودة  ذاالندماج اإلیجابي مع زمالء والشعور نحو األستا: بأنه یعرفه محمود الزیادي: اصطالحا   
اإلخاء واالحترام، واإلشتراك في أوجه النشاط االجتماعي بالجامعة، واالتجاه نحو الدراسة وحسن استخدام و 

  )14 ،،ص2001شقورة، .(الوقت واإلقدام على المحاضرات

بأنه السلوك السوي للطالب في مواجهة المشكالت  :جمة بنت عبد اهللا محمد الزهرانينوتعرفه        
االجتماعیة وتحقیقها من خالل إقامة عالقات اجتماعیة بناءة مع حاجاته النفسیة و  إشباعالناشئة عن 

 .والریاضيزمالئه ومدرسیه ومدرسته ومساهمة الفعالة في ألوان النشاط المدرسي واالجتماعي والثقافي 
  )50 ص ،2005الزهراني، (

قدرة التلمیذ على التفاعل والتواصل مع الوسط المدرسي ومع جمیع  التوافق الدراسي هو :التعریف اإلجرائي
أساتذة وزمالء ومواد دراسیة بشكل جید مما یساهم في بناء شخصیة متوازنة میة من یجوانب العلمیة التعل

  .حصیله الدراسيعلى ت إیجابالدى التلمیذ وینعكس 

 :التلمیذ السنة األولى ثانوي - 5

ة إما آداب أو علوم أو داخل أقسام األولى ثانوي في أحد الجذوع المشتركداسته هو كل من یزاول      
  .تكنولوجیا

 :التعلیم الثانوي - 6

ومدتها ) الجامعي(هي مرحلة التي تلي مرحلة التعلیم المتوسط، وتسبق مرحلة التعلیم العالي         
ثانوي ل على الشهادة المتوسط وتؤدي هذه المرحلة إلى شهادة الصمن حكل ثالث سنوات، یدخلها 

  )476، ص  2005جرجس،. (العامة

باعتباره  نیة المنظومة التربویة الجزائریةفي بالمراحل الهامة  إحدى: ویعرف التعلیم الثانوي على أنه       
المتوسط وبین التعلیم الجامعي، یهدف أساسا إلى إعداد ل حلقة وصل بین التعلیم األساسي أو یشك

یة المطلوبة، والذین لدیهم وجوسط الحائزین على النتائج البیداغالمتأو التالمیذ خرجي التعلیم األساسي 
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الشعب والتخصصات  إحدىالمساعدة على تمكینهم من الفرص المتاحة لمتابعة الدراسة في  االستعدادات
  )260ص  ،2010 برو،.(التعلیم الثانويیتضمنها 

ت وتختتم بحصول التالمیذ على ن مراحل التعلیم تمتد لثالثة سنواهو مرحلة م :التعریف اإلجرائي -
  .شهادة البكالوریا

 فرضیات الدراسة: سادسا

 :الفرضیة الرئیسیة   

بین الحاجات اإلرشادیة  )0.01(عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائیة ارتباطیة توجد عالقة -
     .والتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

 :الفرضیات الجزئیة

 حاجات اإلرشادیة ال مستوىبین ) 0.01(عند مستوى الداللة داللة إحصائیةذات  ارتباطیة توجد عالقة -
 .والجد واالجتهاد لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

مستوى الحاجات اإلرشادیة  بین) 0.01(عند مستوى الداللة إحصائیةذات داللة  ارتباطیة توجد عالقة -
  .و اإلذعان لدى تالمیذ السنة األولى الثانوي

بین مستوى الحاجات اإلرشادیة ) 0.01(عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائیةارتباطیة قة توجد عال -
 .والعالقة بالمدرس لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

  الدراسات السابقة والتعقیب علیها:سابعا

  .الدراسات السابقة المتعلقة بالحاجات اإلرشادیة - 1

الحاجات اإلرشادیة وعالقتها بالتوافق '' :بعنوان ) 2003( ''عبد الحكیم قاسم خالد المخالفي'' دراسة -
  .''النفسي لدى الطلبة الیمنیین في الجامعة العراقیة

الدراسة إلى معرفة العالقة بین التوافق النفسي والحاجات اإلرشادیة للطلبة الیمنیین هذه هدفت       
باختالف الجنس والمستوى  ،إلى الجامعات العراقیة والكشف عن الفروق في الحاجات اإلرشادیة ینالوافد

ومقیاس  ،التعلیمي ولقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي مستخدما كل من مقیاس الحاجات النفسیة
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طالب وطالبة وتوصل الباحث إلى وجود عالقة سلبیة بین ) 356(التوافق النفسي على عینة قوامها 
د فروق دالة إحصائیا في الحاجات الحاجات اإلرشادیة والتوافق النفسي، كما أظهرت الدراسة وجو 

  .اإلرشادیة باختالف متغیرات الدراسة

یاد محمد یحي''دراسة  -   نفسیة( الحاجات اإلرشادیة'':بعنوان )2005( ''أحمد محمد نوري وإ
  .''لدى طلبة جامعة الموصل) دراسیة -اجتماعیة

والدراسیة لجامعة  واالجتماعیةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الحاجات اإلرشادیة النفسیة        
لمتغیر الجنس والمرحلة  الموصل، والتعرف على الفروق ذات الداللة المعنویة في الحاجات اإلرشادیة تبعا

د عنیة والرابعة، ولهذا أطالبا وطالبة من السنة الثا) 422(الدراسیة، وقد بلغت عینة البحث األساسیة 
 الباحثان استبیانا خاصة للحاجات اإلرشادیة من خالل اإلطالع على األدبیات السابقة والدراسات السابقة

طالبا وطالبة، استخدم ) 50(ومن خالل إجراء دراسة استطالعیة على عینة من طلبة جامعة الوصل بلغ 
  عولجت البیانات إحصائیا باستخدام معادلة فیشیرفقرة ) 95(االستبیان أداة للبحث بلغ عدد فقراته 

نفسیة ) 2( ،حاجات إرشادیة حادة ستة منها دراسیة) 9(وأظهرت النتائج ظهور  ،كآيار مربع بواخت
والدراسیة بین الذكور  واالجتماعیةوواحدة اجتماعیة، ظهرت فروق ذات داللة معنویة في الحاجات النفسیة 

ما أظهرت فروقا ذات ، ككور أي أن الذكور كانوا أكثر معاناة من اإلناثبشكل عام لصالح الذ واإلناث
، وكانت الفروق في )الثانیة والرابعة(تبعا لمرحلتهم الدراسیة  لبة في الحاجات اإلرشادیةداللة بین الط

الحاجات النفسیة االجتماعیة في معظمها لصالح طلبة المرحلة الرابعة، وهذا یعني أن طلبة المرحلة 
  )296 ص ،2008نوري ویحي، ( .رابعة هم أكثر معاناة من طلبة المرحلة الثانیةال

الحاجات اإلرشادیة للطلبة المتفوقین في المركز '': بعنوان )2009( ''إبراهیم طفاح صفاء'' دراسة -
  .''الریادیة

في المركز  نالدراسییهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الحاجات اإلرشادیة للطلبة المتفوقین          
والمرحلة التعلیمیة  االجتماعيالریادیة بمحافظة الكرك، وكذلك اختالف الحاجات اإلرشادیة باختالف النوع 

طالب وطالبة تم اختیارها ) 368(والمسار األكادیمي في المرحلة الثانویة، تكونت عینة الدراسیة من 
أساسي وحتى الصف  بطریقة قصدیة من طلبة المركز الریادیة التي تضم المتفوقین من الصف السابع

وتم تحدید  ،یادیین في محافظة الكركموزعین على مركزین ر ) 2008/2009(األول ثانوي للعام الدراسي 
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ضمت ثمانیة مجاالت إرشادیة من تصمیم  ،فقرة) 60(تكونت من  ةالحاجات اإلرشادیة من خالل استبیان
تربیع لفحص أثر متغیرات  كآيالباحثة تم التأكد من صدقها وثباتها، وقد استخدمت الباحثة اختیار 

مجال : ت إرشادیة تمثل أولویة عند الطلبة وهيالدراسیة، وقد أظهرت النتائج وجود خمس مجاال
  ار المهنيی، ومجال مشكالت اإلختاالنفعالیةالمشكالت الدراسیة، مجال التفكیر، مجال المشكالت 

ومجال مشكالت العالقات االجتماعیة على الترتیب، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
ومجال مشكالت العالقات  ،ح الذكور في المجال المشكالت األسریةلصال االجتماعيتعرى لمتغیر النوع 

وجود فروق ذات داللة إلحصائیة تعزى لمتغیر المسار األكادیمي لصالح الفرع األدبي على  االجتماعیة
  .إحصائیاالفقرات فقط لكن على مستوى المجاالت فلم یكن داال المستوى بعض 

الحاجات اإلرشادیة وعالقاتها بالتوافق النفسي '' :بعنوان )2010/2011( ''نیس حكیمة'' دراسة -
  .''والرضا عن الدراسة لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي

إلى الكشف عن العالقة بین كل من الحاجات اإلرشادیة والتوافق النفسي من هذه الدراسة وهدفت          
وكذلك معرفة العالقة بین الحاجات  ،من جهة أخرىجهة وبین التوافق النفسي والرضا عن الدراسة 

فضال عن كشف عن الفروق بین الجنسین في كل من الحاجات اإلرشادیة  ،اإلرشادیة والرضا عن الدراسة
والتوافق النفسي والرضا عن الدراسة، ولقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي مستخدمة استبیان 

) 150(النفسي ومقیاس الرضا عن الدراسة على عینة تكونت من  الحاجات اإلرشادیة ومقیاس التوافق
 من شعبة اآلداب) 67(عبة العلوم ومن ش) 107(تلمیذ وتلمیذة في السنة األولى من التعلیم الثانوي منهم 

  :وتوصلت إلى النتائج التالیة

   .األولى ثانوي إرتباطیة بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق النفسي لدى تالمیذ السنةوجود عالقة  -

 .توجد عالقة بین التوافق والرضا عن الدراسة لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي ال -

تالمیذ السنة األولى ثانوي  لدىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في التوافق عن الدراسة  -
 .لصالح اإلناث

نفسي لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في التوافق ال -
 .الثانوي لصالح اإلناث
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في الرضا عن الدراسة لدى تالمیذ السنة األولى من  -
  .التعلیم الثانوي لصالح الذكور

طلبة المرحلة الحاجات اإلرشادیة لدى '' :بعنوان) 2012/2013( ''غادة أحمد مصطفى'' دراسة -
  .''ظة اربد في ضوء بعض المتغیراتالثانویة في المحاف

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أبز الحاجات اإلرشادیة لطلبة المرحلة الثانیة في المحافظة           
في  اربد وجهة نظرهم، والكشف عن مدى اختالف مستوى الحاجات اإلرشادیة لطلبة المرحلة الثانویة

، الصف الدراسي، مستوى دخل األسرة، حجم )أدبي/ علمي(د باختالف الجنس والتخصص حافظة ارب
طالبا وطالة تم اختیارهم بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة ) 574(األسرة، وتكونت عینة الدراسیة من 

 الحاجات اإلرشادیة النفسیة: فقرات موزعة على سبع مجاالت هي) 67(استجابوا على مقیاس مكون من 
  .، األسریة، االقتصادیة، التربویة، المهنیة، الصحیةاالجتماعیة

  MANOVA، واختیار تحلیل التباین المتعدد واالرتباطاتاستخدمت اإلحصاءات الوصفیة        
على مستوى الحاجات اإلرشادیة، وأظهرت النتائج أن مجال الحاجات  لمعرفة أثر المتغیرات المستقبلیة

مجال الحاجات اإلرشادیة التربویة، ثم مجال ا اإلرشادیة المهنیة قد حاز على أعلى متوسط حسابي، یلیه
وجاء في المرتبة األخیرة مجال  الحاجات اإلرشادیة الصحیة، ثم مجال الحاجات اإلرشادیة األسریة،

ئج الفروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة االقتصادیة كما أظهرت النتارشادیة الحاجات اإل
 للمتغیرات المستقلةتعزى ، اإلرشادیةلتقدیرات عینة الدراسة على بعض مجاالت الحاجات  )0.05(

  .، الصف الدراسي، مستوى دخل األسرة وحجم األسرة)أدبي/علمي(الجنس، التخصص

 السابقة التعقیب على الدراسات. 

  :یلي من خالل إطالعنا على الدراسات السابقة یمكن استخالص ما

  :الدراسة دافألهبالنسبة   - أ

 عبد الحكیم قاسم خالد'' لقد تنوعت واختلفت هذه الدراسات من حیث األهداف نجد أن الدراسة        
هدفت إلى معرفة العالقة بین التوافق النفسي والحاجات اإلرشادیة، وكذلك دراسة ) 2003( ''لمخالفيا
التي هدفت إلى التعرف على الحاجات اإلرشادیة والنفسیة  ''إیاد محمد یحي''و ''أحمد محمد نوري''



راسةإلطار المفاهیمي للدا:..................................................الفصل األول  
 

 
16 

هدفت إلى التعرف على الحاجات اإلرشادیة  ''صفاء إبراهیم طفاح''دراسة في حین والدراسیة،  واالجتماعیة
إلى الكشف عن العالقة بین كل من الحاجات  ''نیس حكیمة''للطلبة المتفوقین، وبینما هدفت دراسة 

اإلرشادیة والتوافق النفسي من جهة وبین التوافق النفسي والرضا عن الدراسة من جهة أخرى، في حین أن 
  .الكشف عن أبرز الحاجات اإلرشادیة للطلبة هدفت إلى ''غادة أحمد مصطفى''دراسة 

  :بالنسبة للعینة -ب

 عبد الكریم قاسم خالد''اختلفت العینات المختارة في الدراسات السابقة إذ نجد أن دراسة          
حیث تكونت العینة من الطلبة الیمنیین الوافدین إلى الجامعات العراقیة حیث تكونت العینة  '' المخالفي

قد تكونت من  ''إیاد محمد یحي''و ''أحمد محمد نوري''طالب وطالبة، في حین نجد أن دراسة ) 356(من 
یة والسنة طالب وطالبة من السنة الثان) 422(وقد بلغت العینة األساسیة من  ،طلبة جامعة الموصل
تكونت عینة الدراسة من الطلبة المتفوقین في المركز الریادیة  ''صفاء إبراهیم طفاح''الرابعة، كما أن دراسة 

تضم المتفوقین من  قصدیهبطریقة  اختبارهاطالب وطالبة تم ) 368(بمحافظة كرك وقد تكونت من 
غادة ''یادیین، كما نجد دراسة الصف السابع أساسي وحتى الصف األول ثانوي موزعین على مركزین ر 

في محافظة اربد حیث اشتملت التي تألفت عینة الدراسة من طلبة المرحلة الثانویة  ''أحمد مصطفى
  .طالبا وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة الطبقیة) 574(على

حیث أن كالهما استهدفت تالمیذ السنة األولى  ''نیس حكیمة''دراسة وقد تشابهت الدراسة الحالیة مع      
  .ثانوي

    :بالنسبة للمنهج - ج

في استخدمهما للمنهج  ''نیس حكیمة''مع دراسة  ''عبد الحكیم قاسم خالد المخالفي''اتفقت دراسة        
یاد محمد یحي''الوصفي، بینما دراسة  غادة ''ودراسة  ''صفاء إبراهیم طفاح''ودراسة  ''أحمد محمد نوري وإ

  .إلى المنهج المتبع قلم یتم التطر  ''أحمد مصطفى

  :النسبة لألداة -د

دراسة و   ''صفاء إلبراهیم طفاح''مع دراسة  ''إیاد محمد یحي''و'' أحمد محمد نوري''ابهت دراسة تش      
قاسم  الحكیم عبد'' ها على استبیان الحاجات اإلرشادیة، في حین اعتمدت دراسةدامباعت ''نیس حكیمة''
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على مقیاس  ''مصطفى غادة أحمد''وكذلك اعتمدت دراسة  ،على مقیاس الحاجات النفسیة ''خالد المخالفي
  .الحاجات اإلرشادیة

  بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة واالختالفأوجه التشابه:  
  :أوجه التشابه  - أ

  :راستنا الحالیة والدراسة السابقة في عدة جوانب منهالقد اتفقت د 
اتفقت دراستنا الحالیة مع الدراسات السابقة في الموضوع الذي تم تناوله وهو موضوع الحاجات  -

 .مع اختالفها في المتغیراتاإلرشادیة 
 .حیث استهدفت تالمیذ السنة األولى ثانوي ''نیس حكیمة''اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة  -
یاد محمد  أحمد محمد نوري''أما بالنسبة ألدوات المستخدمة فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة  - وإ

في اعتمادها على استبیان الحاجات  ''نیس حكیمة''ومع دراسة  ''فطاحصفاء إبراهیم ''ومع دراسة  ''یحي
  .اإلرشادیة

 .السابقة في كونها دراسة میدانیة إضافة إلى ذلك فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات -
  :لقد اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في عدة جوانب منها: أوجه اإلختالف   -  ب

الحاجات اإلرشادیة وعالقتها  موضوعيحیث أن دراستنا الحالیة تتناول : موضوع ومشكلة الدراسة -
 .بالتوافق الدراسي، وهو ما لم یتم التطرق إلیها في الدراسات السابقة

األهداف  الختالفأهداف ونتائج الدراسة التي سنتوصل إلیها تختلف عن الدراسات السابقة نظرا  -
 .ومجال الدراسة

 : یلي وقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فیما -
 .تكوین فكرة عن اإلطار النظري للدراسة الحالیة واإلطالع على المناهج المستخدمة في هذه الدراسات -
 .كیفیة اختیار العینة واستخدام الطرق اإلحصائیة المناسبة -
  . بناء مشكلة الدراسة -
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  .يالدراسات السابقة المتعلقة بالتوافق الدراس - 2

التنشئة االجتماعیة وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى " :بعنوان  )2001/2002(''عبد اهللا لبوز''دراسة -
  ."ثانوي األولىالسنة  تالمیذ

وعالقتها  األسریةالتنشئة  أسالیبالكشف عن طبیعة العالقة الموجودة بین  إلىهدفت هده الدراسة 
والمدرسة في البیئة الجزائریة ودورها  األسرةرفع الستار عن واقع  إلى باإلضافة، للتلمیذبالتوافق الدراسي 

 تلمیذ) 200(التربیة المقصودة، واشتملت عینة الدراسة على  إطارفي  الصالحفي تكوین المواطن 
ومقیاس التوافق  ةالوالدی، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي مستخدما كل من قائمة المعاملة وتلمیذة

  :لیةالنتائج التا إلىالدراسي، وتوصل الباحث 

السنة  تلمیذوالتوافق الدراسي لدى  األسریةالتنشئة  أسالیببین  إحصائیةداللة  ذاتال توجد عالقة  -
  .ثانوي األولى

  .في المرحلة الثانویة للتلمیذو الجد واالجتهاد  األسریةالتنشئة  أسالیبال توجد عالقة بین  -

  .في المرحلة الثانویة التلمیذلدى  واإلذعان األسریةالتنشئة  أسالیبجد عالقة بین ال تو  -

  .ال توجد عالقة بین أسالیب التنشئة األسریة والعالقة بالمدرس -

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أسالیب التنشئة األسریة بین الجنسین -

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق الدراسي بین الجنسین -

الكفاءة الذاتیة وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى '' :بعنوان )2013/2014( ''میدون مباركة''دراسة  -
  .''تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى كل من الكفاءة الذاتیة والتوافق الدراسي لدى عینة من 
في التوافق الدراسي  ختالفاالتالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط، وكذا الكشف عن العالقة بینهما ثم مدى 

واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي واشتملت  ،)المعیدین وغیر المعیدین(باختالف الجنس والتالمیذ 
ات مدینة أتخیروا بطریقة عشوائیة طبقیة من متوسطتلمیذ وتلمیذة ) 798(عینة الدراسة األساسیة من 

من التالمیذ الذین یدرسون في السنة الثانیة ) متوسطة أنقوسة، متوسطة البور، متوسطة أفران(ورقلة 
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واستخدمت كل من مقیاس الكفاءة الذاتیة الذي ) 2012/2013(والثالثة متوسط، خالل السنة الدراسیة 
توافق الدراسي من إعداد ومقیاس ال ،)1997(وجیروز یلیم ترجمه سامر جمیل رضوان  شفار تسرصممه 
  .الطالبة

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

 .ع لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسطة الذاتیة والتوافق الدراسي مرتفأن مستوى الكفاء -

 .كما تحققت العالقة الطردیة بین الكفاءة الذاتیة والتوافق الدراسي لدیهم -

 .التالمیذ والتلمیذات في توافقهم الدراسي وهو لصالحهنأن هناك فروق جوهریة بین  -

لصالح  باإلضافة إلى وجود فروق في التوافق الدراسي بین التالمیذ المعیدین والتالمیذ الغیر المعیدین وهو
  .التالمیذ الغیر المعیدین

الدراسي لدى الثقة بالنفس وعالقتها بالتوافق '': بعنوان) 2011/2012( ''داود شفیقة''دراسة  -
  .''المراهقین المتمدرسین في المرحلة التعلیم الثانوي

الدراسة إلى التعرف على أهمیة الثقة بالنفس بالنسبة للمراهق المتمدرس ومدى مساهمتها هذه هدفت     
وهذا نظرا لما یتعرض له  ،ومرحلة المراهقة بین النفسفي تحقیق التوافق الدراسي، كذلك معرفة العالقة 

راعات نفسیة التي تؤثر على شخصیته ومزاجه، إلى جانب تدعیم مبدأ االعتماد على النفس والثقة من ص
بها لحل المشكالت سواء كانت حیاتیة أو مدرسیة لتحقیق الهدف الذي یسعى إلیه وكذلك  واالعتزازبها 

  .معرفة أهم عامل البد منه أن یتحلى به في دراسته لتحقیق الرضا والنجاح

تلمیذ تتراوح ) 331(واستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة البحث من      
ن عددهم احیث أن العینة األولى تشمل المراهقین المتفوقین دراسیا وك ،سنة) 18-16(بین  اأعمارهم م

تلمیذا، فطبق ) 149(تلمیذا، أما العینة الثانیة فشلت المراهقین المتأخرین دراسیا، وكان عددهم ) 182(
ري هن''ص بالتوافق الدراسي من إعداد وآخر خا'' سیدني شروجر''علیهم مقیاس الثقة بالنفس من إعداد 

  .''بورو
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االجتماعیة  واعتمدت في التحلیل البیانات والفرضیات على برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم     
)SPSS ( ت، فتوصل البحث إلى النتائج التالیةنت لستود لبیرسون واختبارا االرتباطمعامل :  

ذات داللة إحصائیة بین الثقة بالنفس والتوافق الدراسي لدى التالمیذ المتأخرین  ارتباطیههناك عالقة  -
 .دراسیا

 .النفس بین المراهقین المتفوقین والمتأخرین دراسیابهناك فروق ذات داللة إحصائیة في الثقة  -

 .إحصائیة في التوافق الدراسي بین المراهقین المتفوقین والمتأخرین دراسیاهناك فروق ذات داللة  -

عالقة أسالیب التعلیم كنمط من أنماط معالجة ''  :بعنوان) 2014/2015( ''ة جباريمنعی''دراسة  -
  .''المعلومات بدافعیة اإلنجاز والتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین أسالیب التعلیم كنمط من أنماط معالجة المعلومات بدافعیة     
لإلنجاز والتوافق الدراسي، وقامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي نظرا لمالئمة لطبیعة الموضوع، وتم 

، وطبقت الدراسة على عینة قوامها دافعیة اإلنجاز، التوافق الدراسيتطبیق كل من مقیاس أسالیب التعلیم 
  :من تالمیذ السنة الثانیة ثانوي، وقد توصلت إلى النتائج التالیة) 230(

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى الدفعیة لإلنجاز لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي ال  -
 ).واإلستراتیجيالعمیق والسطحي (باختالف أسالیب التعلیم 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في المستوى التوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي تعزى  ال -
لمتغیر الجنس والتفاعل بین الجنس والتخصص، كما توصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة في 

 .المستوى التوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي تعزى لمتغیر التخصص

التفكیر الناقد وعالقته بالتوافق الدراسي لدى '' :بعنوان )2014/2015(''شطة عبد الحمید''راسة د -
  .''عینة من تالمیذ السنة الثانیة ثانوي

الدراسة إلى البحث في العالقة بین التفكیر الناقد والتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة الثانیة هذه هدفت     
 توافق الدراسي تبعا لمتغیر الجنسومعرفة الفروق في كل من التفكیر الناقد والثانوي بمدینة األغواط، 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي اإلرتباطي ) أدبي، علمي، تسیر واقتصاد(والتخصص الدراسي 
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تلمیذ وتلمیذة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، كما استخدم ) 300(وتكونت عینة الدراسة من 
بتعدیل فقراته في ) 2013(الذي قام زیوش'' إبراهیممحمد أنور ''حث كل من مقیاس التفكیر الناقد لـ البا

الذي أعده وكیفه على البیئة '' ب یونجمان.م''ضوء متطلبات البیئة الجزائریة ومقیاس التوافق الدراسي لـ 
  :التالیةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج  ''حسین عبد العزیز الدریني''العربیة 

 .وجود عالقة ارتباطیة بین التفكیر الناقد والتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي -
 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في التفكیر الناقد لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي -
 أدبي /علمي( التخصص تالفباخكیر الناقد تختلف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التف -

قتصاد  .لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي) تسیر وإ

 : التعقیب على الدراسات السابقة

 :یلي من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة یمكن استخالص ما

  :بالنسبة لألهداف الدراسة - أ

'' بلوزعبد اهللا '' ألهداف حیث نجد أن دراسةلقد تنوعت واختلفت هذه الدراسات من حیث ا
وعالقتها  األسریةالتنشئة  أسالیبهدفت إلى الكشف عن طبیعة العالقة الموجودة بین ) 2001/2002(

هدفت إلى الكشف عن ) 2013/2014( ''مباركة میدون''حین أن الدراسة  للتلمیذ،بالتوافق الدراسي  
إلى ) 2011/2012( ''داود شفیقة''الكفاءة الذاتیة والتوافق الدراسي، بینما هدفت دراسة من مستوى كل 

  ومدى مساهمتها في تحقیق التوافق الدراسي ،سالمتمدر التعرف على أهمیة الثقة بالنفس بالنسبة للمراهق 
أنماط  إلى الكشف عن أسالیب التعلیم كنمط من) 2014/2015( ''نعیمة جباري''كما هدفت دراسة 

 ''شطة عبد الحمید''معالجة المعلومات بدافعیة اإلنجاز والتوافق الدراسي بینما هدفت دراسة 
  .فكیر الناقد والتوافق الدراسيتإلى البحث في العالقة بین ال) 2014/2015(

  :بالنسبة للعینة -ب

قد تكونت عینة الدراسة  ''میدونمباركة ''ة اختلفت العینات المختارة في الدراسات السابقة إذ نجد أن دراس
داود ''تلمیذا وتلمیذة، وكذالك دراسة ) 798(من التالمیذ السنة الثانیة والثالثة متوسط والبالغ عددهم 

وقد شملت  ،سنة) 18- 16(تالمیذ تتراوح أعمارهم ما بین ) 331(التي شملت عینة الدراسة من  ''شفیقة
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) 149(نة الثانیة شملت المتأخرین تلمیذا أما العی) 182(دهم العینة األولى المتفوقین دراسیا وكان عد
 . تلمیذ

العینة الدراسة التي تكونت  اختیارفي  ''نعیمة جباري''مع دراسة  ''شطة عبد الحمید''دراسة  اتفقت بینما
تلمیذ وتلمیذة تم ) 300(من  ''شطة عبد الحمید''من تالمیذ السنة الثانیة ثانوي بحیث تكونت دراسة 

من تالمیذ السنة ) 230(من  ''نعیمة جباري''اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، وتألفت عینة دراسة 
 .الثانیة ثانوي

األولى  السنةحیث أن كالهما استهدفت تالمیذ  ''عبد اهللا لبوز''مع الدراسة  وقد تشابهت الدراسة الحالیة
 .ثانوي

  :للمنهجبالنسبة  - ج  

مباركة ''رتباطي، في حین تشابهت دراسة على المنهج الوصفي اال ''شطة عبد الحمید'' اعتمدت دراسة
كما أن دراسة للمنهج الوصفي، في استخدامها ''عبد اهللا لبوز''مع دراسة  ''نعیمة جباري''دراسة مع  ''میدون

 .لي التي استخدمت المنهج الوصفي التحلی ''داود شفیقة''

  :بالنسبة لألداة -د

  .التوافق الدراسي فمعظم الدراسات اعتمدت على مقیاس تشابهت األدوات المتبعة في الدراسات السابقة، 

 أوجه الشبه بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة -
   :أوجه الشبه - أ

  :لقد اتفقت دراستنا الحالیة مع الدراسات السابقة في عدة جوانب منها
الحالیة مع الدراسات السابقة في الموضوع الذي تناوله وهو موضوع التوافق الدراسي مع اتفقت دراستنا  -

 .اختالفها في المتغیرات
 .في المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي اإلرتباطي ''شطة عبد الحمید''اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة  -

 ''میدونمباركة ''و ''عبد اهللا لبوز ''أما بالنسبة لألدوات المستخدمة فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة 
 .على المقیاس التوافق الدراسيفي اعتمادها  ''داود شفیقة''و ''نعیمة جباري''و ''شطة عبد الحمید''و
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 .ابقة في كونها دراسة میدانیةإضافة إلى ذلك فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات الس

  :أوجه اإلختالف  - ب
  :لقد اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في عدة جوانب منها 

حیث أن دراستنا الحالیة تتناول موضوع الحاجات اإلرشادیة وعالقتها بالتوافق : موضوع ومشكلة الدراسة
 .السابقةالدراسي، وهو ما لم یتم التطرق إلیها في الدراسات 

أهداف ونتائج الدراسة التي سنتوصل إلیها تختلف عن الدراسات السابقة نظرا الختالف األهداف ومجال 
 .التطبیق

 : وقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فیما یلي

 .راساتتكوین فكرة عن اإلطار النظري للدراسة الحالیة واإلطالع على المناهج المستخدمة في هذه الد -
 .المناسبةكیفیة اختیار العینة واستخدام الطرق اإلحصائیة  -
      .  بناء مشكلة الدراسة -
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  :خالصة    

ختاما لما تطرقنا إلیه من تعریفات لمختلف المفاهیم المفتاحیة لهذه الدراسة والمتغیرات المتعلقة بها، انتقل 
الجانب النظري لهذه الدراسة، والمتغیرات المتعلقة بها، باإلضافة إلى إلى الفصول الموالیة التي تناولت 

لدراسة، مما یساعد على التدرج في الفهم النظري  ممختلف االتجاهات النظریة وكیفیة تناولها لمفاهی
  .لموضوع الدراسة
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  :تمهید

تالمیذ في جمیع المراحل یعد موضوع الحاجات اإلرشادیة من القضایا المهمة التي تخص ال
یم المزید ، مما یستلزم تقدنظرا لتزامنها مع مرحلة المراهقة وباألخص في مرحلة التعلیم الثانويالتعلیمیة 

وجیه واإلرشاد المدرسي، وذلك للتعرف تلتالمیذ من قبل المختصین في مجال الالعنایة واالهتمام با من
ومواجهة المشكالت  مناسبة من أجل إشباعها إرشادیة خدماتتقدیم على الحاجات اإلرشادیة وتحدیدها و 

لتالمیذ إلى تمكن ا قد اإلرشادیةالحاجات  إشباعولذلك فان . م إشباع هذه الحاجاتالتي تنشأ بسبب عد
ي مع البیئة التي یعیش فیها وفي مختلف الجوانب النفسیة سالتفاعل االیجابي وتحقیق التوافق الدرا

  .والمدرسیة واالجتماعیة

النظریات و   فاهیم المرتبطة بها وتصنیفهافي هذا الفصل تعریف الحاجة وبعض الم تناولوسن
 نتعرف علیها وعلى تصنیفها وعلى حاجاتاإلرشادیة للتالمیذ لحاجات لنتقل ، وبعدها نالمفسرة لها

 هسسفیه تعریفه، أ تناولنسوم بعرض أساسیات اإلرشاد النفسي ثم نق ،تالمیذ التعلیم الثانويل اإلرشادیة
  .، طرقه وأهم المشكالت التي تحتاج إلى اإلرشادهأهداف
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  الحاجة: أوال

 :تعریف الحاجة -1

. حالة مادیة أو نفسیة یجب أن یحافظ علیها الشخص حتى یبقى بصحة جیدةتعرف الحاجة بأنها 
  )288 ، ص2010قطامي وآخرون، (

هي الشعور باالحتیاج أو العوز إلى شيء ما، بحیث یدفع هذا الشعور الكائن إلى الحصول  :الحاجة
  )109، ص2012كفافي وسالم، . (هعلى ما یفتقد

وجب مفهم التوازن فإن الحاجات تخلق حینما یوجد هناك اختالل وتعرف كلمة الحاجة بأنها النقص، وبم
  )194 ، ص2004ولي ومحمد، . (نفسي وجسدي

 :بعض المفاهیم المرتبطة بالحاجة -2

 : ث وهيعهنالك تداخل كبیر بین مفهوم الحاجة والدافع والحاجز والبا

  : الدافع -2-1

. القوة التي تدفع الفرد ألن یقوم بسلوك من أجل إشباع وتحقیق حاجات أو هدف :یعرف الدافع على أنه
 )169 القضاة والترقوي، د س، ص(

 )83 ،، ص2006 كمال،. (والدافع هو عبارة عن مثیر یحرك السلوك سواء كان هذا المثیر داخلیا أو خارجا

كعینة وتواصله حتى ینتهي إلى  الدافع حالة أو قوة داخلیة جسدیة أو نفسیة تثیر السلوك في ظروف
وهو قوة باطنة ال نالحظها مباشرة بل نستنتجها من االتجاه العام للسلوك الصادر عنها فإن  ،غایة معینة

ذا كان متجها نحو الشرب استنتاجنا د ،ا دافع الجوعتجها نحو الطعام استنتجنكان السلوك م افع وإ
 )71 ،، ص2009الوافي، . (العطش

  :الحوافز -2-2

وهو الدافع الفطري في الفترة كمونه، فالدافع إلى الطعام في حالة الشبع یظل حافز من حوافز 
  )14 ،، ص2012كفافي وسالم، . (التي توجه سلوكه اإلنسان
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الحافز یعني في الغالب المثیرات الداخلیة العضویة التي تجعل الكائن الحي مستعدا للقیام 
 )119 ، ص2012أبو حویج، .(خاصة نحو موضوع في البیئة الخارجیة باستجابات

الحافز یمكن أن یعرف ببساطة على انه نقص موجه ولذا فإن الحوافز موجهة نحو عمل معین 
 )194، ص2004ولي ومحمد، . (نشیطا نحو تحقیق األهداف اندفاعاوتخلق 

 :ثعالبا -2-3

على أنه قادر على إشباع حاجة ما  یعرف الباحث على انه موضوع أو شخص أو موقف ندركه
سلوكاتنا في ها بواعث، وتؤثر نأ ىیمكن أن تعمل كلها عل ،فالطعام والجنس والمال واالنتماء والتقبل

  )362 ، ص2012، خالقعبد ال. (والباعث إذن هو الجانب الخارجي المثیر للدافع

سواء  وتوجه استجاباته، وتعرف البواعث على أنها الموضوعات التي یهدف إلیها الكائن الحي
أو بعیدة عنها ومن شأنها أن تعمل على إزالة حاالت االنفعاالت الشدیدة كالضیق والتوتر التي  اتجاهها

  )121 ، ص2012ویج، أبو ح. (بها

  :منه نستخلص أن هذه المفاهیم مرتبطة مع بعضها البعض ولذلك نجد أنو 

تعمل الحوافز بأشكالها المختلفة دورا مهما في مفهوم الدافع والحاجة یرتبط بمفهوم الحافز حیث 
ولذلك فإن الحوافز . الحاجات وتحقیق التوازن إشباعوتحدید قدرة الدوافع على  ،توجیه الدافعیة بشكل عام

حوافز االیجابیة ل، حیث تعمل اإضعافهاتشكل عوامل داخلیة أو خارجیة تعمل على تقویة الدوافع أو 
  .إضعافها الحوافز السلبیة علىعلى تقویة الدوافع وتعمل 

 :تصنیف الحاجات -3

 :تصف الحاجات األساسیة لفرد إلى صنفین رئیسیین هماو 

  :الحاجات الفزیولوجیة أو األولیة -3-1

فعالیة بالنسبة للفرد وتأثر في سلوكه بدرجة كبیرة  تعتبر الحاجات الفزیولوجیة من أكثر الحاجات
وحفظ النوع  اإلنسانالجوع، العطش والراحة، وما شابه ذلك وهي ضروریة لبقاء  ومن أمثل هذه الحاجات

  )19 ، ص2007ملحم، . (ولذلك فهي شائعة بین جمیع البشر وتظهر بینهم بدرجات متفاوتة
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  :الحاجات النفسیة أو الثانویة-3-2

ها تنشأ في ظل تتمیز بأنها دوافع معقدة والسر في هذا التعقید أنو  طف مثالافهي مكتسبة كالعو 
وقوانین،  وأنظمةوتتأثر بالبیئة المحیطة به وما یسیطر علیها من عادات  فرد،الظروف المختلفة لل

دوافع سیكولوجیة  ثانویةبخالف الحاجات األولیة فإنها بسیطة في طبیعة تكوینها ویطلق على الحاجات ال
أو  حداثإ إمكانیاتلها صلة بالتكوین النفسي وأي تغییر یشكل الحالة النفسیة أو المرفق االجتماعي له 

وأن هذا النوع من الحاجات قابل للتغییر أو التعدیل على حسب  ،لفردلتكوین حاجات ومطالب جدیدة 
  )104 ، ص2005ري، یطالم. (الظروف المادیة أو االجتماعیة التي یعیش فیها الفرد

  رة للحاجاتالنظریات المفس -4

  :نظریة للحاجات لماسلو -4-1

التنظیر  ندعاته على مستوییكأبرز  اإلنسانيمكانا ممیزا في علم النفس ماسلو  إبراهیمیحتل 
ممهدة لنظریات كثیرة في دینامیات الجماعة  اإلنسانیةوالتطبیق، حیث كانت نظریته في الحاجات 

  )152 ، ص2008الزلیتني، . (والرضا الوظیفي والقدرات الخاصة

ة یردا على النظریة التحلیل اإلنسانیةفي الحاجات ) Maslow 1970(ولقد جاءت نظریة ماسلو 
واعتراضها على ) وتغریزة الحیاة والم(رائز غلفروید، التي ترى أن أصول السلوك بیولوجیة تتمثل في ال

. مكافآت البیئةالتي ترى أن السلوك مدفوع بعوامل كالعزیز والحرمان والحوافز وال السلوكیةالمدرسة 
  )192 ، ص2006الزغول، (

بوجود هرمیة للحاجات هذه الحاجات متباینة حسب مستویاتها في األهمیة فبعضها  یعتقد ماسلو
إال بعد أن یتوفر للبعض اآلخر منها الحد  لإلنسانیبقى غیر مهم إلى حد ما، وال تمثل مصدر إثارة 

یا الحاجات العل إشباعإذ یتوجب على اإلنسان إشباع الحاجات الدنیا في الهرم قبل  ،شباعاإلاألدنى من 
نادرا ما یهتم بالبحث عن الحب أو الكفاءة واالنجاز لكي یحصل على االحترام فالشخص الجائع 

مضیفا بأن بعض الحاجات شدیدة اإللحاح على الفرد لكونها ضروریة للمحافظة على بقاء  اآلخرین
إن هذه الحاجات ف إشباعیتم  ماوكل. إشباعها، فهي تشحن الشخص وتوجه سلوكه حتى یتم اإلنسان
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   2013 أبو غزال،. (قمة الحرم باتجاهعلى سلوك الفرد وهكذا صعودا إلحاحا تبدأ بتأثیر  الحاجات األقل

 :وهذا ما یوضحه الشكل التالي )207ص 

  .هرم الحاجات اإلنسانیة تبعا لتصنیف ماسلو): 01(الشكل رقم 

  

  )153 ، ص2013المشیخي، ( :المصدر

  :مرتبطة كما یليأن الحاجات ) 01(ویتضح من الشكل 

 physiogicalNeeds: الحاجات الفسیولوجیة -

مل هذه الحاجات على الطعام والماء تالحاجات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبقاء وتش وهي
ذا لم تشبع هذه الحاجات لن   .أعلى الهرمیتقدم الفرد في تحقیق الحاجات  والجنس والنوم، وإ

  SafteyNeeds: حاجات األمن -

هذه الحاجات في الحمایة واالستقرار والتحرر من الخوف والقلق، فالطالب الذین یخافون تتمثل 
ددة وهذا الخوف یؤثر على لمعلم تكون حاجات األمن لدیهم محمن المدرسة أو من أقرانهم أو من ا

  )154 ، ص2013المشیخي، . (آدائهم الصفي

  Belonging& Love( :Social Needsالحب واالنتماء(الحاجات االجتماعیة -

ذا  یسعى الناس عادة لبناء عالقات اجتماعیة مع اآلخرین لیشعروا بأنهم مقبولون من جماعتهم وإ
  .یشعروا بإشباع هذه الحاجات فإن الشخص یشعر بالوحدة والعزلة

الذات الحاجة إلى تحقیق 

حاجات التقدیر 
واالحترام وتقدیر 

الذات

الحب (الحاجات االجتماعیة 
)واالنتماء

)المادیة والمعنویة(الحاجات األمن 

)الطعام والشراب(الحاجات الفیزیولوجیة 
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 EsteemNeeds: حاجات تقدیر الذات -

كما تشمل رأینا في أنفسنا، وهذه الحاجات  ،تشتمل هذه الحاجات ردود فعل اآلخرین تجاهنا كأفراد
  .للسعي إلى االنجاز والقوة والثقة حتى یحصل على الشهرة والمكانة االجتماعیة اإلنسانتدفع 

 Self –Actualization: حاجات تحقیق الذات -

 اإلنسانمن أجل بلوغه هو تحقیق الذات من خالل میل  اإلنسانالذي یكافح  األسمىالهدف إن 
  .استقالل إمكاناته الكامنة والسعي نحو الوصول إلى هدف المنشودو ویر نفسه إلى تط

لذلك یحاول الفرد أن یحقق كل قدراته وطاقاته المحتملة فهو مهتم بإثبات ذاته وتنمیتها إلى أقصى 
 ص  ،2013المشیخي، . (ویستغل مواهبه فسیقضي عمره في قلق وتوتر إمكاناتهفإذا لم یستخدم  ،الحدود

155(  

  :لـ موراي اإلنسانیةنظریة الحاجات  -4-2

م وكان الطفل األوسط ألسرة غنیة، ویعتبر 1893في مدینة نیویورك عام  موراي ريهنولد 
وفي هذه النظریة تلعب األنا دورا نشطا ومؤثرا في تحدید السلوك  ،اإلنسانیةمؤسس نظریات الحاجات 
أن األنا لیس مجرد جهاز في خدمة الهو ولكنه '' موراي''، حیث اعتمد ''فورید''أكثر مما تلعبه في نظریة 

تركیبیا من شأنه أن یختار سلوكیات الفرد وینظمها، كما یعد مفهوم الدافعیة ذلك أن حاجات في نظره 
، كما أنها ترفع من واإلدراكیةنها أن تنظم كل الوظائف العقلیة أفي المخ من ش كمیائیةتتطلب قوى 

وك لالتوتر في الكائن الحي ومستویات التوتر تنخفض بتحقیق هذه الحاجات، كما أنها تحدد س مستویات
  )107 ، ص2015أبو أسعد وعریبات، . ( اإلرضاءوتوجهه إلى الطرق المؤدیة إلى 

الحاجة بأنها تمثل المحددات الجوهریة للسلوك داخل الشخص باعتبارها مركب أو ویعرف موراي 
والفهم والتعقل والنزوع والفعل، لتحویل  اإلدراكتخیال مناسبا یمثل قوة في منطقة المخ، تقوم بتنظیم 

الحاجة إما داخلیا نتیجة تنبیه خارجي، ویستدل على  تستثارالموقف غیر المشبع نحو اتجاه معین، 
بالرابح . (وجودها بأثر السلوك ونمطه، وكذا االنتباه االنتقائي واالستجابة ثم  التعبیر عن انفعال أو إشباع

  )204ص د س، 
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  :وقد صنف مواري الحاجة إلى

 .ویتقبل العقاب وتصغیر الذات یدعنأي یخضع الفرد و  :الحاجة إلى لوم الذات -

وتحقیق هدف صعب وزیادة تقدیر الذات عن طریق أي التغلب على العقبات : الحاجة لالنجاز -
 .الممارسة الناجحة للقدرات

والتبادل مع اآلخرین والحب واالنضمام  أن یكون صدقات ویستمتع بالتعاون :الحاجة إلى االنتماء -
 .جماعاتإلى 

 .شخص آخر أو معارضته أو التقلیل من شأنهإیذاء مهاجمة أو :الحاجة إلى العدوان -
مقاومة التأثیر والكفاح من أجل االستقالل وتحاشي النشاطات التي  :إلى االستقالل الذاتيالحاجة  -

 .تفرضها السلطة
 .الكفاح للتغلب على الهزیمة والضعف واالحترام باحترام الذات :الحاجة إلى المجاهدة -
تباعهعلیه  والثناء بالقائد اإلعجاب:الحاجة إلى الخضوع -  .عن إرادة وإ
خفاء الفشل وتبریره :لى الدافعیةالحاجة إ -  .أن یدافع عن نفسه ضد اللوم والتحقیر وإ
 .التأثیر في اآلخرین والتحكم فیهم :الحاجة إلى السیطرة -
 .یر إعجابهمثأن یتجنب انتباه اآلخرین وی :الحاجة االستعراض -
 .والضرر الجسمي والمرض والموت األلمأن یتجنب :ذىتجنب األ إلىالحاجة  -
 .أن یتجنب اإلخفاق والخجل واإلذالل والسخریة: الحاجة إلى تجنب المذلة -
   كالطفل والعاجز والمریض أن یشبع حاجة الذي ال حیلة له أن یحمیه ویساعده  :الحاجة إلى العطف -
 )109 ، ص2015أبو أسعد وعربیات، . (إلخ... هزومموال
 .ترتیب األشیاء وتنظیمها :الحاجة إلى النظام -

 .أن یسترخي ویسلي نفسه ویبحث عن العمل بقصد اللهو وبغیر هدف :الحاجة إلى اللعب
 .استبعاد اآلخر أو تجاهله أو اإلعراض عنه :الحاجات إلى النبذ

 .بها عالحسیة واالستما اتالبحث عن االنطباع: الحاجة إلى االستمتاع الحسي -

 .تكوین عالقة مع شریك وممارسة الجنس :الحاجة الجنس -

 .سعى الفرد للحصول على عون ودعم وحمایة وحب من اآلخرین :الحاجة إلى المعاضدة -
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 .بین األفكار والتألیفتحلیل الخبرة وتأملها :الحاجة إلى الفهم

رى، والحاجة ال تعمل في عزلة الواحدة منها عن األخرى، ولبعض الحاجات أسبقیة على األخ
عمل واحد، وقد یحدث التحام بین بعض الحاجات حیث یكون نفس  تشبع حاجات متعددة بأسلوب وقد

 ، ص2015أبو أسعد وعریبات، . (النتاج السلوكي، وقد تعمل حاجة في خدمة حاجة أخرى فتكون تابعة لها
110(  

  :نظریة الحاجات آلن رو -4-3

 أن ي، وتذكر روونظریة التحلیل النفس من نظریة ماسلو مأخوذة المبادئ الرئیسیة لنظریة آن رو
في الطفولة یمكن أن تكون لها تأثیر رئیسي على االختیار المهني في  إشباعهاالحاجات التي لم یتم 

 كل الحاجات األساسیة إشباعإلى ذلك فإن نظریتها تثیر إلى أن الناس یمكنهم  باإلضافة. الكبر
الحاجة : سلو في حیاتهم المهنیةالحاجات عند ما سلسلةب المرتبطةالحاجات ذات التركیب األعلى 

  )451، ص 2015سعد والشریفین، . (تقدیر الذات وتحقیق الذات ،الجسدیة، الحاجة لألمن والحب، االنتماء

بأن كل فرد لدیه نزعة فطریة موروثة الستهالك الطاقة وتصریفها بطریقته لقد رأت آن رو 
 إشباعهاالطفولة المختلفة المبكرة، وأن حاجات الفرد ودرجة  الخاصة، وأن ذلك التصریف یتعلق بخبرات

  )31 ص، 2014رشدي، . (الطفل هي عوامل أخرى لها دور في عملیة القرار المهني تنشئةأو عدمه وطرق 

الحاجات في مهنة  إشباعثالثة أنواع من العالقات بین لوالد والطفل أن تعزز ) 1956(تحدد رو
  :معینة، وفیما یلي استعراض لهذه العالقات

الحاجات  إشباعیمیالن إلى  :تلبیة الطلبات المفرطو  الوالدان اللذان یتصفان بالرعایة الزائدة  - أ
والدان هذان ال. الجسدیة، إال أنهما أقل میال إلشباع الحاجات النفسیة مثل الحب وتقدیر الذات

الحاجات النفسیة یتوقف على انخراط  إشباعالهما، نظرا ألن فطأیعززان االعتمادیة داخل 
یكبر األطفال وهم في حاجة مفرطة إلى االعتراف . األطفال في سلوكیا المرغوب فیها اجتماعیا

السیاسات أو فرع من فروع : ونتیجة لذلك فإنهم یختارون الوظائف ذات الواجهة مثل. والموافقة
  .األداءفنون 
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هذان الوالدان إما یمهالن األطفال أو یرفضوهما، ولدى أطفالهما حاجات كثیرة  :رافضانالوالدان ال -ب
ا یتم ملم یتم إشباعها، وقد یصبح هؤالء األطفال متشككون وال یثقون في اآلخرین، ولذا یختارون مها

  )451 ص، 2015الشریفین، و  سعد. (حاجاتهم في أنشطة تنطوي على العمل مع األشیاء ولیس الناس إشباع

 م، حیث یفرطان في الحب غیر مشروطیتقبل هذان الوالدان األطفال ویحبونه :الوالدان المتقبالن - ج
باالستقالل والذاتیة لدى   رالحاجات ذات الترتیب األعلى لدى األطفال، وینمیان الشعو  إشباعلذا یتم 

عن أنفسهم، فإنهم یختارون  والرضا باألمنیشعرون  الاألطفال أثناء نموهم نظرا ألن هؤالء األطف
الشریفین و  سعد. (دواتهمخرین في التقدم نحو تحقیق أو الطب، حیث یساعدون اآل وظائف مثل التدریس

  )452ص ، 2015

  .للتالمیذ اإلرشادیة الحاجات: ثانیا

  :اإلرشادیةتعریف الحاجات  -1

حالة من الشعور بالنقص تدفع الفرد إلى السعي للتفوق والكمال  اإلرشادیةتعتبر الحاجات 
  .واالنجاز

 إشباعهي رغبة الفرد في التعبیر عن مشكالته بشكل ایجابي منظم بقصد  اإلرشادیةكما أن الحاجات 
إما ألنه لم یكتشفها بنفسه أو أنه اكتشفها لم یستطع إشباعها بمفرده،  ،إلشباعهاحاجاته التي لم یتهیأ 

مشكالته والتخلص منها والتمكن من التفاعل مع بیئته والتكیف مع مجتمعه ویهدف من التعبیر عن 
  )51-50، ص 2014بوطبال، . (الذي یعیش فیه

ألفضل والمناخ المالئم هي تلك الخدمات التي من شأنها توفیر الجو ا): 1971(مامسر ویعرفها 
شباعلجعل التلمیذ یفهم نفسه بنفسه ومساعدته على حل مشكالته  حاجاته حتى یتمكن من التكیف مع  وإ

مجتمعه وبیئته باعتبار أن نمو الفرد ال یقاس بمدى خلوه من المشاكل بقدر ما یقاس بمدى قدرته على 
  )285 ص، 1971مامسر، . (التكیف

هي حاجة الفرد ألن یعبر عن مشكالته لشخص آخر  اإلرشادیةالحاجات  ):1987( تعریف العبیدي -
 1987 ،لعبیديا. (ما یصادفه من مشكالت ومعوقات یطمئن إلیه ویثق به ویسترشد برأیه في التغلب على

 )187ص 
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فالبعض عرف  ،من خالل هذه التعریفات نجد أن كل باحث عرفها من وجهة نظره الخاصة
بأنها شعور بالنقص والبعض اآلخر عرفها بأنها الرغبة في التعبیر عن المشكالت  اإلرشادیةالحاجات 

هي حاجة التلمیذ  اإلرشادیةولذلك یمكن القول أن الحاجات  ،وهناك من اعتبرها مجموعة من الخدمات
  في حلول لها تمكنه من التوافق السلیم صعوبات التي یعاني منها بغیة إیجادللتعبیر عن المشكالت وال

  .جمیع النواحي النفسیة والمدرسیة واالجتماعیة

  .تصنیف الحاجات اإلرشادیة -2

  : الحاجات النفسیة -2-1

وهي أكثر أهمیة من  ،الحاجات هي محددات مهمة للسلوك وال یتم إشباعها بشكل تام أبدا
بحیث تصبح غیر مهمة نسبیا في  ،الحاجات الفیزیولوجیة أو البیولوجیة التي تشبع بشكل كاف غالبا

تحدید ما سیفعله الفرد، ففي الوقت الذي یتاح فیه للفرد أن یحصل إلى درجة ال یستطیع بعدها أن یأكل 
الذي  االجتماعيشیئا، فهو في المقابل ال یستطیع أن یحصل على كل الحب، أو األمان، أو التقبل 

اضعة للتعلم، فهي تعمل على تولید نفسها نسبیا یرغب فیه وفي الحقیقة بما أن الحاجات النفسیة خ
وهكذا ما یكاد الفرد یشعر بالسعادة لكونه أصبح مدیر قسم ما في الشركة الذي یعمل فیها یصبح غیر 

  .یترقى إلى مركز أعلى من ذلكحتى لسعید 

نفسیة إلى التام، ویمكن تقسیم الحاجات ال لإلشباعوتنبثق أهمیة الحاجات النفسیة لكونها غیر قابلة 
  )71 ص ،2009، وآخرونعدس ( .قسیما اعتباریا على النحو التاليأجزاء وفصائل ت

یرغب كل فرد في العیش في وسط تسوده عالقة متبادلة من الدفء والحنان : الحاجة إلى الحنان -
خوته  فیما یعد یشعر الطفل بأن حب أفراد العائلة ال یكفي وبذلك نجده. سیحصل علیه من والدیه وإ

 .یسعى إلى كسب مودة أصدقائه

ویتصل بالحاجة إلى الحنان، حاجة الفرد إلى الشعور بأنه عضو مقبول في  :الحاجة إلى االنتماء -
جماعة ما، وغالبا ما نجد األطفال یشبعون هذه الحاجة في نطاق المدرسة، سواء كان ذلك في قاعة 

لى انتماء مع الحاجة إلى الحنان تحت عنوان الصف أو في ملعب المدرسة، وغالبا ما یتم جمع الحاجة إ
 )72، ص 2009 ،عدس وآخرون. (الذي یقر الجمیع بأهمیته لنمو الفرد'' األمان العاطفي''
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بأن ما  عریشیشرع بعمله وأن یرغب كل فرد في أن یكون قادرا على انجاز ما  :یلصالحاجة إلى التح -
وهذه الحاجة مرتبطة تماما بالنجاح والفشل والطموح وهذه جمیعا تشكل دوافع مختلفة . ینجزه ذو قیمة

الحاجة إلى التقبل وتقدیر الذات وقد تكتسب الكثیر من قیمتها من خالل بللسلوك، وهي أیضا مرتبطة 
تصل بالتحصیل المدرسي الباكر االشتراط الحاصل من الضجة الكثیرة التي یثیرها أولیاء األمور فیها ی

 .للطفل

یرغب الناس في أن یحكم كل واحد منهم مجرى حیاته وأن یسعى إلى تحقیق  :الحاجة إلى االستقالل -
من أحد، فالطفل الصغیر على سبیل المثال یرید إطعام نفسه بنفسه، وهو  إكراهأهدافه دون تدخل، أو 

جانبا وهذا ما یتكرر مع البالغین  قاوم المراهقون إزاحتهما یرید، كما یدما یضم بقوة أكثر ممیقاوم عن
طیة فهم ینسون مثل هذا النوع من التعامل وسلبیاته عند ما یعاملون أطفالهم بطریقة تسل كأیضا، ومع ذل

 )74 ص ،2009، عدس وآخرون. (أو انحراف لمقاومة وعدم تعاون وبعدها یتجهون

وتسمى هذه الحاجة أحیانا بالحاجة إلى الجاه أو االستحسان من قبل  :الحاجة إلى التقبل االجتماعي -
اآلخرین وهي تخص رغبة عالیة عند األفراد قوامها أن الفرد یرغب في أن یشعر بأنه هو وما یقوم به 

هذه الحاجة إلى درجة كبیرة  إشباعكل ذلك موضع استحسان اآلخرین وفي حالة أطفال المدرسة، فإن 
 .حتى ینال استحسان التالمیذ شخاص اآلخرین في المدرسةمن المعلم واأل

شراط التي یتعرض لها الطفل اعي في األغلب من خالل عملیات اإلوتنشأ الحاجة إلى التقبل االجتم -
وأنه في الوقت نفسه أهمیة اتهم وذلك نتیجة المدیح الذي یقوم به والده عندما یقوم بعمل یتفق مع توجه

شخصیة وفي تطویر اتجاهاته نحو ذاته، كما أنه یلعب دورا حاسما في توجیه الفرد رئیسیة في تكوین 
 .نحو السلوك المقبول

به هو ضمن معاییرنا إن حاجتنا  إلى الشعور بأن ما نحن علیه وما نقوم : الحاجة إلى تقدیر الذات -
ه مع حاجاتنا النفسیة الذاتیة الخاصة ترتبط بمفهوم الذات ومستوى الطموح عندنا عالوة على ارتباط

األخرى التي مر شرحها، وما نفكر به عن أنفسنا یدور حول مفهومنا للقیم ومعاییرنا حول صواب وما 
هو خطأ وما هو صحیح ومن الجوانب الشائعة عن الحاجة إلى تقدیر الذات كونها تدور حول منظومة 

 اي یحاول من خاللها المجتمع أن یعد طریقعه االجتماعي والتیالقیم التي اكتسبها الفرد أثناء عملیة تطب
 )76 ص ،2009، عدس وآخرون. (حیاتهل
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   :الحاجات المدرسیة -2-2

، كما لها من دور متمیز في توجیه التلمیذ اإلرشادیةوتعد الحاجات المدرسیة جوهر العملیة   
الوجهة العلمیة الصحیحة، التي من خاللها یستطیع أن یسلك طریق باالتجاه الصحیح نحو الدراسة 

تربوي وذلك لمساعدتهم للوصول إلى أفضل تكیف ممكن ومن ولذلك تقوم المؤسسات بتخصیص مرشد 
حترام مع التالمیذ بحیث یقیم عالقة مبنیة على المودة واال ال بد أن اإلرشادیةألهدافه أجل تحقیق المرشد 

المدرسیة یفترض أن تكون المهام  اإلرشادیةیسمح له أن یعبر عن مشكالته بحریة، ولتلبیة الحاجات 
املة وشاملة، مهما تعددت وتباینت األسالیب والوسائل، كما أنه ال بد من األخذ بعین متك اإلرشادیة

ما قبل التخصص یفترض  اإلرشادففي مرحلة احل التعلیمیة وكل مرحلة على حدى، االعتبار كافة المر 
أن یوجه التلمیذ الختیار التخصص وذلك من خالل عقد اللقاءات الدوریة المفتوحة مع التالمیذ من أجل 

المدرسیة والتي تتطلب  اإلرشادیةتزویدهم بالمعلومات التي من شأنها مساعدتهم على إشباع حاجاتهم 
عدد من اللقاءات الفردیة مع كل تلمیذ على  بعقدالقیام : یام المرشد التربوي بمجموعة من المهام منهاق

والبحث في الوسائل والخیارات أو البدائل الممكنة لمساعدتهم دراسیا وفي هذه اللقاءات اإلرشادیة  حدى
ألسلوب الدیمقراطي في إدارة ال بد للمرشد األكادیمي من استخدام األسلوب العلمي في حل المشكالت وا

. الحوار لیوفر جوا یشعر فیه التالمیذ باألمن، ویستطیعوا أن یطرحوا مشكالتهم وآرائهم بصدق وصراحة
  )11 ، ص2010 ،الرویلي(

  :الحاجات االجتماعیة -2-3

یف مع البیئة التي یعشون فیها، وغرس ات إلى مساعدة التالمیذ على التكیهدف هذا النوع من الحاج
روح التعاون لدیهم ومساعدتهم في إقامة عالقات ایجابیة مع اآلخرین في البیئة التعلیمیة، وتنمیة 

  : اتجاهات ایجابیة لدیهم نحو المجتمع المدرسي، وتنحصر الحاجات المتعلقة بهذا المجال فیما یلي

قامةحاجة تقبل اآلخرین  - تتطلب هذه الحاجة أن یكون التلمیذ منعزال عن : عالقات اجتماعیة معهم وإ
اآلخرین، ألن االنجاز الذي یقوم الفرد والمكانة التي یطمح لتحقیقها أمران ال یمكن حصولهما بدون 

 .وجود اآلخرین

بتلك  اءإلقد مسؤولیة أفعاله وأقواله وعدم وتتعلق هذه الحاجة بتحمل الفر  :حاجة تحمل المسؤولیة -
 .المسؤولیة على غیره
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وتعني هذه الحاجة بضبط الفرد لسلوكه، وتحكمه بذاته وعدم التسرع  :حاجة الضبط الذاتي والتحكم -
 .ةته للمواقف بالعصیبهفي مواج

ه الحاجة بأن یكون الفرد عضو فعاال مؤثرا ومتأثرا وتستدعي هذ: ف مع البیئة المحیطةحاجة التكیی -
 .تأثره بالبیئة وقدرته على التأثیر فیها إمكانیةبالبیئة، أي أن یكون لدیه توازن لدیه توازن بین 

وتعكس هذه الحاجة قدرة الفرد على اتخاذ قراراته بنفسه  :حاجة االستقالل واالعتماد على الذات -
 البركات والحكماني ( .ئة وظروفه وبالتعاون مع اآلخرینضمن محددات البی وعمله لتنفیذ تلك القرارات

 )87 ، ص2014

  .میذ التعلیم الثانويتالاإلرشادیة لحاجات ال -3

 حرجة تعتبر مرحلة المراهقة من بین المراحل التي یمر بها الفرد في حیاته، وتعتبر مرحلة  
في هذه الفترة یحتاجون إلى عنایة باعتبار الحاجات التي تتطلبها هذه فللكثیر من الشباب والمراهقین، 

  :المرحلة مایلي

فالتقبل االجتماعي والتقدیر المالئم لنفسیة الفرد  :الحاجة إلى التقدیر والتقبل والمكانة االجتماعیة -
لى وضعه االجتماعي المرغوب، الذي یبعث على األمن  ر هوهذا الشعو و  وشعوره باالنتماء إلى أسرته وإ

ما سوء التكیف االجتماعي لدى الفرد فیرجع إلى االفتقار لألمن النفسي وتظهر هذه الحاجة خاصة  وإ
 .حاجاتهن لالستقالل والتحرر من سلطة اآلباء إشباعلدى المراهقات لعدم 

ضطرابات أو ضبط الذات فالنضج الجسمي والجنسي یسبب الكثیر من اال :الذات تهذیبالحاجة إلى  -
كما أن مظاهر النضج هذه تقوي الضوابط والقیود السلوكیة للتصرفات التي ،وبالتالي العزلة واالنطواء

 )47، ص 2008فرج، . (یفرضها المجتمع

اجتماعي بطبعه ومع ذلك فهو یسعى لكي یتمتع بفردیته فهو  اإلنسانإن  :الحاجة إلى االستقالل -
 .یحتاج إلى قدر من الحریة واتخاذ القرار وحریة الرأي والعمل به في المواقف المختلفة التي تواجهه

لكل إنسان فترة عمریة بحاجة فیها إلى أن یحقق لنفسه قدرا من النجاح وتحقیق : الحاجة إلى النجاح -
 والقدرة والثقة بالنفس وذلك منذ) مشاعر النجاح(یؤكدون على غرس هذه المشاعر فسالذات فعلماء الن
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مكاناتهالطفولة ومساعدته على تخطي الظروف التي تسبب له الفشل والتي هي أكبر من قدراته   فرج. (وإ

 )94 ، ص2008

ویقصد بها تنمیة التفكیر وتوسیع قاعدة الفكر إلى  :والبتكاريالحاجة إلى النمو العقلي والمعرفي  -
جدیدة وتوسیع تلك التحصیل الدراسي والحقائق العلمیة وتفسیرها وتنظیمها وكذلك الحاجة إلى خبرات 

شباعوتنمیتها وصقلها بصورة مستمرة  الخبرات الجدیدة  )50 ، ص2008 ،فرج. (الذات عن طریق العمل وإ

  .النفسي اإلرشاد: ثالثا

  :النفسي اإلرشاد تعریف -1

  :النفسي كل من وجهة نظر معینة ومن بینها ما یلي اإلرشادهناك تعریفات كثیرة 

هو العملیة التي یتعین فیها مساعدة أو تقدیم العون لألفراد حتى یتمكنوا من تحقیق :النفسي اإلرشاد -
وك ما یسمح لهم بالتحرك في عن طریق اتخاذ من السل یستطیعونالفهم الالزم ألنفسهم وتوجیههم بحیث 

 )22 ، ص2011رشید، . (ألهداف التي اختاروها بطریقة ذكیةاتجاه ا

ویعمل  .مهنیة خاصة بین مرشد متخصص وعمیلعملیة مبنیة على عالقة :ویعرف على أنه
المرشد من خالل تلك العالقة على فهم العملي ومساعدته على فهم وتقییم نفسه واختیار أفضل البدائل 

مكاناتهعلى وعیه بمتطلبات البیئة االجتماعیة ووعیه بذاته وقدراته  االمتاحة له بناء  القدافي. (الواقعیة وإ
 )39 ، ص2001

فة بین شخصین، تتنوع فیها ة وهادیعالقة دینام :نهالنفسي على أ اإلرشادى یعرف ومن وجهة نظر أخر 
طبیعة حاجة المسترشد ولكن في جمیع الحاالت یكون هناك مشاركة متبادلة من  باختالف اإلجراءات

 )20ص ،2015 ،علي وعباس. (التركیز على فهم المسترشد لذاتهكل من المرشد والمسترشد مع 

خدمة یتم تقدیمها بواسطة متخصص في علم : نهاألمریكیة لعلم النفس على أوتعرفه الجمعیة 
عبر مراحل النمو، بهدف تأكید الجوانب االیجابیة  اإلنسانيوفق مبادئ تطور السلوك  اإلرشاديالنفس 

. في شخصیة الفرد وتوجیهها لتحقیق التوازن النفسي عبر مختلف مراحل النمو وفي كل مجاالت الحیاة
 )12 ، ص2005المالكي، (
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عالقة مباشرة بین اثنین العمیل والمرشد  أساسویعرف كذلك على انه عملیة تعلم اجتماعي یقوم على 
 2000 ،أحمد. (جیة المختلفة الالزمةكولو مه ومعرفته بالمعلومات واألسالیب السیماإلوالذي یفترض فیه 

 )12ص

النفسي عملیة مبنیة على عالقة مهنیة  اإلرشادمن خالل هذه التعریفات یمكن القول أن 
متخصصة تتمثل في تقدیم المساعدة لآلخرین من أجل حل المشاكل الشخصیة والتعلیمیة والمهنیة عن 

مشاكل واتخاذ قراراته بشكل مواجهة تمكن المرشد من  ب عملیة معتمد علیهاطریق استخدام طرق وأسالی
  .صحیح

  .النفسي اإلرشاد أسس -2

  :النفسي على مجموعة من األسس وهي كما یلي اإلرشادیقوم 

  : األسس العامة -2-1

الفرد یتقدم نموه في مراحل متعاقبة ومتالحقة، تشمل كل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من 
 النفسیة، الجسدیة (جمیع المجاالت المظاهر النمائیة الخاصة، وما نرید قوله أن الفرد ینمو في 

في  قد یتعرض نموه مجموعة من العوائق تسبب له مشكالت اإلنسان أنأي ) واالجتماعیةاالنفعالیة 
 لمشكالت، عن طریق شخص مؤهل علمیامن حقه أن یطلب المساعدة في التخلص من هذه احیاته، 

  )17، ص 2010المصري، . (حتى یستطیع التكیف مع نفسه

  :األسس الفلسفیة -2-2

لى الفرد من حیث  اإلفادة والتطبیق بحیث یسعى لتحقیق رغباته ویشبع یبدأ اإلرشاد من الفرد وإ
 اإلنسانحریة  مبدأعلى  اإلرشادالذي یعیش فیه ویقوم  حاجاته، بدون خروج عن قیم ومعاییر المجتمع

یحقق أهدافه وكل فرد  أنوالعمل على تحقیقها، ویعمل المرشد على مساعدة الفرد في  أهدافهفي تحدید 
شكالته المختلفة وفقا لظروف حیاته، وللفرد الحق في أن یطلب المساعدة یحتاج إلى المساعدة في حل م

والهدف من اإلرشاد بصورة  .المساعدةإذا اعترضه موقف ال یستطیع أن یواجهه بنجاح إال إذا توفرت له 
لألفراد الذین  اإلرشادعامة هو مساعدة الفرد على تحقیق ذاته في مختلف المجاالت، وتقدم خدمات 
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في  اإلنسانوبرغبتهم الشخصیة وال یمكن تقدیمها لمن ال یرغب فیها وهذا ما یؤكده مبدأ حریة  یطلبونها
  )57، ص2007المشاقبة، . (تقدیر مصیره

  :األسس النفسیة -2-3

النفسي یسیر وفق مجموعة من النظریات التي أوجدها علماء النفس، وعلى  اإلرشادإن علم 
   :عامل معها ومن األسس النفسیةالمرشد فهم تلك النظریات من أجل الت

  .وهي مبدأ وقانون أساسي في علم النفس الفردیة -

إن لكل فرد عالمه الخاص الفرید وشخصیته الفریدة الممیزة عن باقي : اختالف األفراد كما وكیفیا -
  .األفراد وله حاجاته وقدراته وهو یختلف عن غیره بسبب سماته الموروثة وخصائصه المكتسبة

یختلف عن إدراك اآلخرین لها، كذلك بالنسبة كما أن إدراك الفرد لذاته ولبیئته یتأثر : ك الفرد لذاتهإدرا -
  .جتمع الذي یعیش فیهمبعوامل كثیرة منها مستوى نموه ومستوى تعلیمه وطبقته االجتماعیة وال

 2010 لمصري،ا. (عامةاالتفاق في اإلدراك العام بین األفراد لوجود الخبرات المشتركة المشابهة بصفة  -

  )17ص 

  .هذا التقارب هو الذي یؤدي إلى التفاهم والتوافق یكون تاما ولكن یكون متقاربا، ولكن هذا االتفاق ال

في ضوء هذا یمكن استنتاج ما سیكون علیه السلوك في إلى حد ما،  اإلنسانيثبات السلوك  -
  .المسترشد مثل النضج وعوامل أخرى خارجیةالمستقبل، ما لم تطرأ علیه ظروف تؤدي إلى تغییر سلوك 

، ألن السلوك القابل اإلرشادیةالبرامج  وقبول للتعدیل، في ضوء هذا توضع اإلنسانيالسلوك مرونة  -
النفسي هو السلوك المكتسب الذي تم تعلیمه، ولیس هناك  اإلرشادالسلوك القابل للتعدیل في للتعدیل، 

ألن ثبات السلوك نسیبا خاصة المكتسب یمكن تعدیله من خالل  تعارض ثبات السلوك نسبیا ومرونته،
  )18، ص 2010المصري، . (خالل فترة زمنیة محددة اإلرشادیةالبرامج 

  :األسس التربویة -2-4
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هو عملیة مساندة لعملیة التعلیم والتعلم، ویوجه االهتمام بالطالب على أساس أنه فرد  اإلرشاد
لذلك یجب االستفادة من دور المعلم واألستاذ والقائمین على شؤون في جماعة له حقوق وعلیه واجبات، 

تعطي للعملیة التربویة دفعا لتجعلها  اإلرشاد، ذلك أن عملیة اإلرشادإلنجاح عملیة  اإلمكانالتعلیم بقدر 
والتوجیه والتعلم، كما أن عملیة  اداإلرشأكثر فاعلیة، ألن من شروط عملیة التعلیم الجید أن یهتم بعملیة 

یمكن أن یستفاد منها في تطویر المناهج وطرق التدریس عن طریق تأكید على تحقیق التكیف  اإلرشاد
  )31 ، ص2011الحریري واإلمامي، . (الفردي واالجتماعي للتالمیذ

  :األسس االجتماعیة -2-5

ا جماعته المرجعیة وثقافة مجتمعه على أنهأفراده ألن أي شخص ینظر ل تؤثر ثقافة المجتمع في
وفهم  مسترشدهعلى المرشد أن یراعي ذلك لكي یتمكن من فهم و هي األصح من بین كل الثقافات، 

 تنشئة االجتماعیة السلیمة للطالب وعالقته بالمجتمعدوافع سلوكه، ویهتم هذا الجانب بالنمو وال
من و  ة،رین في األسرة والمدرسة والبیئة االجتماعیومساعدته على تحقیق التوافق مع نفسه ومع اآلخ

ومن ذوي  ث الطلبة الذین یعانون من بعض الصعوباتاألسالیب التي یتبعها المرشد في هذا المجال ح
  )32ص  ،2011الحریر واالمامي، . (االحتیاجات الخاصة أو الذي یعانون من المشكالت النفسیة واالجتماعیة

 :النفسي اإلرشادأهداف  -3

عامة أو والجماعات وهذه األهداف قد تكون  لإلرشاد أهداف عدیدة یسعى إلى تحقیقها في حیاة األفراد
  :يكالتالخاصة وهي 

  :تحقیق الفرد لذاته -3-1

في علم النفس  اإلنسانيكبیر لدى أصحاب التیار  باحتراملقد حظي موضوع تحقیق الذات 
المتمركز  إرشاد، فلقد ذهب روجرز في نظریته عن الذات وطریقته في البورتو ماسلو، روجرزأمثال 

حول الشخص أن كل فرد لدیه دافع فطري أساسي یوجه سلوكه وهو الدافع إلى تحقیق الذات، وتمكن 
إمكانیته أحسن توظیف وذلك من النفسي في مساعدة الفرد على تحقیق ذاته وتوظیف  اإلرشادوظیفة 

مكاناتهخالل التعرف على قدرات النفسیة وحتى یتمكن المرشد النفسي من مساعدة العمیل على تحقیق  ه وإ
ته، فإذا وجد العمیل قد كون ا ایجابیا عن ذاى مساعدة العمیل على تكوین مفهومذاته فإنه یسعى إل
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 ته فيإلى تنمیة وزیادة ثقة العمیل بنفسه، ومساعد اإلرشادعملیة  ما سلبیا عن ذاته فإنه من خاللمفهو 
  .تحقیق الذات دون حولالتغلب على المعوقات التي ت

النفسي بصورة عامة هو مساعدة الفرد على تحقیق ذاته  اإلرشادالرئیسي من  وعلیه فإن الهدف
  )34، ص 2008حسین، . (ت عن رغبة ودون إكراه أو رهبةفي مختلف المجاال

  :تحقیق التوافق -3-2

تناول السلوك والبیئة والطبیعة والحالة االجتماعیة تحقیق التوافق أي  اإلرشادومن أهم أهداف 
ات الفرد ومقابلة بالتغییر والعدیل حتى یحدث التوازن بین الفرد وبیئته وهذا التوازن یتضمن إشباع حاج

تحقیق التوافق الشخصي والنفسي المهني (ومن أهم مجاالت تحقیق التوافق  متطلبات البیئة
  )25 ص ،2015علي وعباس، ). (واالجتماعي

  :تحقیق الصحة النفسیة -3-3

وفترات حرجة خالل مراحل حیاته المختلفة وهذه  إن الفرد كثیرا ما یواجه مشكالت وصعوبات
وأن المعاناة من هذا القلق الذي ال یقترن بالحلول  .المشكالت و الصعوبات تبعث في نفسه القلق

النفسیة  تاالضطراباعاناة من بعض االیجابیة للمشكالت قد یؤدي في كثیر من الحاالت إلى الم
وأن  .هذه تؤثر سلبا على سلوك الفرديمخاوف المرضیة أو أشكال العصاب، و كاالكتئاب والعزلة أو ال

هذا ما و  واإلمكانات المتوافرة لحلها، النفسي یرمي إلى تبصیر الفرد بالمشكالت التي یواجهها اإلرشاد
الحل المالئم الذي یخفف من التوتر والقلق ویساعد الفرد على التمتع بالصحة  إیجادیساعد الفرد على 

  )49ص ،2014، الداهري. (النفسیة

  :تحسین العملیة التربویة -3-4

  :النفسي تحسین العملیة التربویة ویكون ذلك من خالل اإلرشادمن أهم أهداف 

  .الثواب والتعزیزام وتشجیع الرغبة في التحصیل واستخدارة الدافعیة إث -

  .التالمیذالفردیة بین مراعاة الفروق  -

  .في معرفة الطالب لذاته ادیمیة والمهنیة واالجتماعیة تفیدإعطاء كم مناسب من المعلومات األك -
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  )49 ، ص2014أبو أسعد، . (تعلیم الطلبة مهارات المذاكرة والتحصیل السلیم -

  :النفسي اإلرشادطرق  -4

النفسي وفقا لتعدد المناهج والنظریات والدراسات التي تناولت اإلرشاد النفسي ومن  اإلرشاد تعدد طرق
  :بین هذه الطرق نجد مایلي

  :الفردي اإلرشاد -4-1

 اإلرشادیةجها لوجه، وتعتمد فعالیته أساسا على العالقة و الفردي هو إرشاد فرد واحد  اإلرشاد
 لإلرشادومن الوظائف الرئیسیة  .طة بین الطرفینالمهنیة بین المرشد والمسترشد أي أنه عالقة مخط

ثارة الدافعیة لدى العمیل، وتفسیر المشكالت، ووضع : الفردي المناسبة  الخططتبادل المعلومات، وإ
افر أعداد كافیة من المرشدین النفسانیین یقابلون الحاالت الفردیة و الفردي إلى ت اإلرشادللعمل، ویحتاج 

  :الفردي مع الحاالت التالیةم الرشاد دویستخ لإلرشاد

ة جدا، كما في حالة وجود مشكالت صحاالت ذات المشاكل التي تغلب علیها الطابع الفردي والخا -
  .إلخ... ذات طبیعة خاصة من المشكالت واالنحرافات الجنسیة 

  )108 ، ص2007، جودت العزة. (الجماعي اإلرشادالت التي ال یمكن تناولها بفعالیة عن طریق االح -

  :الجماعي اإلرشاد -4-2

مجموعة من العمالء  إرشادالنفسي یقوم على  اإلرشادالجماعي هو طریقة من طرق  اإلرشاد
تتشابه مشكالتهم واضطراباتهم النفسیة، وتتضمن تلك العالقة عرض ومناقشة موضوعات ذات أهمیة 

التهم وتعدیل اتجاهاتهم اخاصة أو عامة للجماعات مما یساعدهم على التنفیس عن مشاعرهم وانفع
عدد من المسترشدین الذي تتشابه مشكالتهم  إرشادالجماعي على  اإلرشادوأنماط سلوكهم، ویقوم 

األطفال : الجماعي في الحاالت التالیة اإلرشادواضطراباتهم معا في جماعات صغیرة، ویستخدم 
باء واألمهات الذي یتبعون أسالیب والمراهقین والراشدین ومع المدمنین والمعوقین، كما یستخدم مع اآل

كالت النفسیة كاالنطواء والوحدة دهم، ومع المسنین ومع أصحاب المشالتربیة الخاطئة في تنشئة أوال
  )288 ، ص2015حسین، . (النفسیة ومع حاالت سوء التوافق المدرسي واألسري وكذلك مع جنوح األحداث
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  : المباشر اإلرشاد -4-3

الممركز حول المرشد ویقوم المرشد بالدور االیجابي النشط وفیه  اإلرشاد :هوالمباشر  اإلرشاد
  .المفروض اإلرشادكاملة ویعتبر نوعا من المل المرشد المسؤولیة حیت

المباشر على افتراض نقص المعلومات للمسترشد وعجزه عن حل مشاكله من ناحیة، وزیادة  اإلرشادیقوم 
حل مشكالت  إلىالمباشر  اإلرشاد هدفیمن ناحیة أخرى، و معلومات وخبر المرشد في حل المشكالت 

   .سب المسترشد القدرة على التوافقتسوف یكهذه المشكالت وبحل جلها من أالمسترشد التي جاء 

المباشر مع المسترشدین والمتعجلین الذي تنقصهم المعلومات ویحتاجونها  اإلرشاد ویستخدم
ویطلبونها، ویستخدم كذلك مع المسترشدین ذوي المشكالت الواضحة المحددة، وهو أكثر استخداما في 

  )466 ، ص2011، ريالداه( .العالجي اإلرشادمجال 

  :غیر المباشر اإلرشاد -4-4

نفسه  فهمعلى وهو األسلوب المتمركز على المسترشد، حیث یساعد المرشد المسترشد 
وشخصیته مما یمكنه من حل مشكلته بنفسه، وال یعني ذلك أن المرشد یقف بصورة سلبیة بل یتعاون من 

  .یمثل روجرز هذا االتجاهو المسترشد 

ترشد بنفسه لكونه مدركا في هذا األسلوب على النشاط الذي یقوم به المس اإلرشادویعتمد 
ومسؤوال عن سلوكه فهو الذي یتبصر بمشكلته ویقترح الحلول المالئمة بإشراف ومتابعة المرشد وتتیح 

لل من الحیل الدافعیة لدیه لكي اته وأن ینفتح على خبراته وان یقهذه الطریقة للمسترشد بأن یعبر عن ذ
عادة تنظیمیها اواكتشافیصبح أكثر واقعیة وموضوعیة وتوافقا نفسیا    )154ص ،2009أبو أسعد، . (لذاته وإ

ودور المرشد ال یقوم بإعطاء وسیلة العالج وال یقترح على المسترشد ما یجب عمله لذلك فإن 
لذلك یجب أن یكون التعاطف موضوعیا . دوره فقط زیادة الوعي حول عالم المسترشد دون الدخول فیه

   ريهالدا. (لما یقوله ویشعر به هواستیعابد ومدى فهمه وبدون أي تدخل كما یعكس مشاعر المسترش
  )157ص ، 2009
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  :باللعب اإلرشاد -4-5

باللعب طریقة منظمة للحصول على تبصر والوعي بعالم الطفل أو صورته الذاتیة، وقد  اإلرشاد
النفسي باللعب باعتباره أحد األسالیب الهامة التي یمكن من خاللها تحقیق النضج  اإلرشاداهتم 

د في االجتماعي والمساعدة في اكتشاف بیئة الطفل والتفاعل معها، وهو من الناحیة الجسمیة أداة تساع
اكتسابها مهارات حركیة ذات أهداف تربویة، كما تساعدني تطویر نمو الجسم وتدریب أعضائه، و 

انب االنفعالي للطفل واتزانه وتخلیصه من بعض حاالت التوتر والقلق واالضطرابات والنزاعات الج
  )284 ، ص2008ملحم، . (العدوانیة والكبت والحرمان وبعده عن تمركزه حول ذاته

  باللعب اإلرشادأسالیب: 

من بین أنواع عدیدة من  سلوب یعطي الطفل حریة اختیار لعبتهفي هذا األ: اللعب الحر غیر محدد - أ
  .األلعاب المختلفة، ویكون دور المرشد مراقبة الطفل فیما یقوم به من عمل

في هذه الطریقة یقوم المرشد بالتخطیط لبیئة اللعب بحیث یتم الربط بین كواد اللعب  :اللعب المحدد -ب
عبة للطفل بحیث تتناسب فیختار المرشد الل ،ونوع االضطراب الذي یعاني منه وال یعطي الحریة للطفل

ومستواه العمري وخبراته والمشكالت التي یعاني منها، ثم یترك للطفل حریة اللعب وفي أثناء ذلك یسعى 
  . رر من مشكالته االنفعالیةلتعبیر عن خبراته المكبوتة والتحإلى مساعدة الطفل ا

النفسي باللعب خاصة فیما  اإلرشادالسلوكي في  اإلرشادیستخدم  :السلوكي اإلرشاداللعب بطریقة  - ج
دمى یتعلق منها بحاالت الخوف من الحیوانات بحیث یمكن تحسین الطفل تدریجیا بتعویده على اللعب ب

 ملحم(. هذه الحیوانات في موافق أمنة سارة متدرجة ومتكررة حتى تتحقق ألفة تذهب الحساسیة والخوف
  )285 ، ص2008

  :إرشادأهم المشكالت التي تحتاج إلى  -5

یواجه التالمیذ في مسارهم الدراسي العدید من المشكالت خاصة في مرحلة المراهقة التي تعتبر 
فترة توتر تكثر فیها الضغوطات األسریة والمدرسیة واالجتماعیة على التلمیذ تجعله بحاجة إلى المساعدة 

  :القدرة على مواجهتها ومن أهم هذه المشكالت ما یليمن اآلخرین للتغلب على هذه المشكالت و 
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  :مشكالت سوء التوافق الدراسي -5-1

من هذه المشكالت عدم القدرة على االستذكار وعدم المثابرة وعدم االنضباط المدرسي، الرغبة 
غبة في ترك المدرسة للحصول على المال، القلق من االمتحانات، عدم المیل لبعض المواد الدراسیة، الر 

لمعرفة ما ینبغي أن یفعله التالمیذ بعد الدراسة الثانویة، الرغبة في معرفة بعض الحقائق عن  اإلرشادفي 
  )123، ص 2014الداهري، . (میوله وقدراته متالئالمهن المختلفة لیقرر أي المهن 

  :العادات الدراسیة الخاطئة -5-2

على المعارف والمعلومات وعندما تكون تعرف الدراسة بأنها تطبیق للقدرات العقلیة للحصول 
نقول بأن هذا الطفل لدیه عادات  ،هناك صعوبة تواجه الطفل في التحلیل والتذكر ویكون انجازه متدنیا

هو أحد مصادر الصراعات في األسرة والمطلوب أن یقوم  یة خاطئة، أو یعتبر الواجب المنزليدراس
یفتقر بعض التالمیذ إلى معرفة الطرق الدراسیة الطفل بواجبه المدرسي بدون مساعدة أحد وقد 

ذین لدیهم عادات الصحیحة التي هي السبب الرئیسي في فشل األطفال والكبار أكادیمیا، إن التالمیذ ال
دراسیة خاطئة سرعان ما یشتتون بسهولة وهم في الغالب أقل ذكاء من غیرهم ویفتقرون إلى المهارات 

  )82 ، ص2009ان، الجغیمالمعایطة و ( .الجیدة والقدرة على االستدالل

  :ضعف الثقة ونقص المهارات -5-3

حین تنقصه المهارات الالزمة أو الثقة بالنفس للقیام بسلوك ما بالرغم من أنه  المرشدقد یلجأ الفرد إلى 
، اإلنسانإن هذه المشكالت التي تعترض  .یعرف تماما ما الذي یجب أن یفعله ولكن تنقصه الخبرة

والتي تختلف من شخص إلى آخر، حیث یكون مصدرها اجتماعیا، أسریا أو دراسیا، ما تؤدي إلیه من 
النفسي لتخلصه مما من شأنه أن یهدد أمن  اإلرشاداضطرابات نفسیة التي تلزم وجود حاجة ملحة إلى 

  )27 الزعبي، د س، ص. (وسعادته وتوافقه مع المجتمع ومع نفسه اإلنسان

  :العالقة مع مجموعة الرفاقمشكالت  -5-4

العدوان : هناك صعوبات یعاینها األطفال في عالقاتهم مع بعضهم البعض ومن هذه الصعوبات
  .والعزلة االجتماعیة
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ین هم بحاجة إلى حمایة أمنهم أو بة طبیعیة لدى األطفال الصغار الذیعتبر العدوان استجا :العدوان - أ
  .سعادتهم أو فردیتهم

نفسیا  األذىویعرف العدوان بأنه السلوك الذي یؤدي إلى إلحاق األذى الشخصي بالغیر وقد یكون 
اء اللفظي والطفل الجسمي واإلیذ اإلیذاءیمة وقد یكون جسمیا على شكل على شكل اإلهانة أو خفض الق

  1999وتیم،  الفرخ. (العدواني یمیل ألن یكون قهریا ومتهجما وغیر ناضج وضعیف التعبیر عن مشاعره

  )212 ص

وهي شكل متطرف من االضطراب في العالقات مع الرفاق ویتعمد األطفال : العزلة االجتماعیة -ب
  .بعدم التفاعل االجتماعي والعزلة االجتماعیة

إن العزلة االجتماعیة ترتبط بمشكالت أخرى مثل الصعوبات الدراسة وسوء تكیف الشخصیة 
وغالبا ما یطور األطفال المعزولین إلى سلوكات  .ي مرحلة الرشد ال حقاالعامة والمشكالت االنفعالیة ف

 ، ص1999الفرخ وتیم، . (وفي بعض األحیان یختار األطفال األذكیاء المبدعون البقاء بمفردهم .منحرفة
216(  

  :مشكالت أسریة -5-5

الخصوصیة في ومنها المبالغة في رفض القیود، وعدم الصراحة والحریة في المناقشات ونقص 
األسرة، والعالقات السیئة بین اإلخوة، وعدم سواء العالقة بین المراهق والوالدین، تقید األبناء من طرف 
الوالدین في اختیار األصدقاء، وقد تكون المشكالت األسریة بسبب وفاة أحد الوالدین أو االنفصال أو 

  )78، ص أبو أسعد، د س. (زواج أحدهما أو كیلهما

ما سبق یمكن القول أن هذه المشكالت تتطلب تدخل المرشد التربوي الذي یقوم بتقدیم  ومن خالل
الحلول المناسبة  إیجادللتالمیذ حتى یتمكنوا من مواجهة هذه المشكالت والعمل على  اإلرشادیةالخدمات 

  .لها
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  :خالصة

من المواضیع المهمة  اإلرشادیةالحاجات  الفصل تبین لنا أنبناءا على ما تم التطرق إلیه في هذا 
طرف المختصین في المجال التربوي من  االعتبارفي حیاة التالمیذ الدراسیة، والتي یجب أن تأخذ بعین 

التي تسعى إلى مساعدة التالمیذ على فهم  المقدمة اإلرشادیةوذلك لزیادة االهتمام بنوعیة الخدمات 
دراك مشاكلهم واالنتفاع بقدراتهم  والتغلب على الصعوبات التي تواجههم، بهدف تحقیق التوافق أنفسهم، وإ

  .بینهم وبین البیئة التي یعیشون فیها، والمساعدة في تكوین الشخصیة المتكاملة لدى التالمیذ
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  :تمهید

ة التي حظیت باهتمام كبیر من قبل علماء النفس نظرا ألهمیته سیالنف المفاهیمالتوافق من  مفهوم
البالغة في تحقیق الصحة النفسیة للفرد عامة والتالمیذ خاصة، فالتوافق یضمن حیاة سویة والنجاح في 

سیة التوافق الدراسي یعد جانبا مهما من جوانب التوافق النفسي ومن األمور األساو مختلف مجاالت الحیاة 
حقیقها لدى التالمیذ، وبما أن التوافق هدف یسعى إلیه كل تلمیذ داخل البیئة لتالعملیة التربویة التي تسعى 

المدرسیة من أجل االندماج والتفاعل داخلها وشعوره بالرضا واالرتیاح الذي ینعكس على الجوانب المختلفة 
  .من شخصیته وعلى تحصیله الدراسي

لنفسي وأبعاده ومؤشراته، كما سنتطرق إلى تعریف وفي هذا الفصل سنتناول تعریف التوافق ا
اسي، مشكالت التوافق الدراسي التوافق الدراسي، مظاهره، أبعاده، العوامل المساعدة على التوافق الدر 

 .لسوء التوافق الدراسي مقترحة حلول وأخیرا تطرقنا إلى
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  التوافق: أوال

  :تعریف التوافق- 1

باستمرار مع بیئته المادیة  اإلنساننه عملیة تفاعل أالتوافق على : )1991(الدلیمي یعرف
  .واالجتماعیة وهذا التفاعل عملیة دینامیكیة مستمرة

الفرد لحاجاته النفسیة وتقبله لذاته واستمتاعه بحیاة خالیة من  إشباعنه أعلى : ویعرفه نبیل سفیان
والصراعات واالضطرابات  تالتوترایاة خالیة من حالتوترات والصراعات واالضطرابات النفسیة واستمتاعه ب

ات وتقالید االجتماعیة وتقبله لعاد األنشطةالنفسیة  واستمتاعه بعالقات اجتماعیة حمیمة ومشاركته في 
  ).153 ص، ،2004، سفیان. (وقیم مجتمعه

استجاباته للمواقف  وأشكال أنماطنه قدرة الفرد على تعدیل سلوكه وتغییر أعلى : كما یعرف التوافق
وتحقیق مطالبه البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة بحیث یالئم ظروف بیئته  إشباعالمختلفة حتى یتم 

حالة من االتزان والتوافق النفسي واالجتماعي یتناسب مع  إلیجادوذلك سعیا  ،المتغیرة والمتجددة باستمرار
  .تلك الظروف البیئیة المختلفة

خاصة والكائن الحي عامة  اإلنساننشاط یقوم به  أوعلى انه سلوك : )1993(ولقد عرفه فرج طه
في الواقع  أخطایحقق النجاح في المواقف الحیاة المختلفة حتى لو  أنتحقیق مطالبه ویرید  إلىیهدف منه 

یضر  أنوكانت نتیجة عكسیة، ویكون التوافق حسنا لو نجح الفرد في تحقیق مطالبه وحاجاته  دون 
  )26 ،ص، 2007، وآخرون صالح( .بمجتمعه أوبمن حوله  وأبنفسه 

في  أوتعدیل في سلوك الفرد  أوالعملیة الدینامیكیة التي یحدث فیها تغییر  بأنهكما یمكن تعریفه 
  )48 ،الصدفي، صو  حویج أبو( .فیها جمیعا أووحاجاته  أهدافه

ن التوافق عبارة عن حالة من االنسجام واالتزان بین الفرد ونفسه وبینه وبین بیئته یتضمن فاوعلیه 
  .حاجاته وتحقیقه مطالبه إلشباعقدرته علال تغییر سلوكه 
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  :أبعاد التوافق -2

  :یمكن استخالصها كما یلي األبعادللتوافق مجموعة من 

  :التوافق الشخصي  -  أ

شباع الدوافع والحاجات الداخلیة األولیة  ویتضمن السعادة مع النفس، والرضا عن النفس، وإ
والثانویة المكتسبة ویعبر عن سلم داخلي حیث یقل الصراع الداخلي  والفسیولوجیةوالفطریة والعضویة 

  )27، ص 2005زهران، ( .ویتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في المراحل التابعة

لنمو في مرحلة الطفولة تختلف عن غیرها من المراحل، وبعد ذلك تأتي مرحلة المراهقة فمطالب ا
بمتطلباتها في تقبل التغیرات، ثم تأتي مرحلة الرشد وما یصاحبها من تغیرات جسدیة واجتماعیة،  بما فیها 

الفرد الخاصة من توسیع الخبرات العقلیة والمعرفیة ویمكن النظر إلى التوافق الشخصي على انه طریقة 
حل مشاكله وفي معاملته مع الناس ولذلك إن كل سلوك یصدر عن الفرد ما هو  أووالغالبة في معالجة 

لمعالجة حاالت  إال نوع من التوافق والفرد مزود بأنواع شتى من االستعدادات الجسمیة والعصبیة والنفسیة
  )126 ، ص2012زبدي ولمین، ( .القلق والصراعات

 :التوافق االجتماعي   -  ب

ال تقتصر عملیة التوافق على مرحلة واحدة من مراحل النمو، فال تقتصر على مرحلة الطفولة، بل 
 أبو. (یكون سعیدا أنتمتد لتشمل مراحل النمو وخاصة عندما یواجه الفرد بیئة اجتماعیة جدیدة تمكنه من 

  )149 ، ص2011سكینة وخضر، 

المجتمع ومسایرة المعاییر االجتماعیة وقواعد الضبط االجتماعي وتقبل مع االلتزام بأخالقیات 
السلیم وتحمل المسؤولیة االجتماعیة والعمل بخیر الجماعة وتعدیل  يالتغیر االجتماعي والتفاعل االجتماع

  )41 ، ص1998زهران، ( .القیم مما یؤدي إلى تحقیق الصحة االجتماعیة
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  :التوافق األسري  -ج

ن ینظر الزوج وزوجته إلى العالقات بینهما على أنها أتسود المحبة بین أفراد األسرة، و  ویعني أن
ه ذوه .سكن ومودة ورحمة، ویقوم العالقات بین أفراد األسرة المتوافقة على الحب واالحترام والتعاون

  .بعضهم بعضبین الزوجین، بین كل منهما واألبناء، وبین األبناء : العالقات تبنى على ثالث محاور

حسن االختیار، التقارب في الثقافة : ویعتمد التوافق بین الزوجین على عدة عوامل من بینهما  
 ص ،2013، عبد الخالق( .على التوافق الجنسي بین الزوجینوالتعلیم والمستوى االجتماعي، كما یعتمد أیضا 

62(  

شباع رغباتهویتحقق التوافق الزواجي إذا عمل كل زوج على تحقیق حاجات الطر  وعلیه  ف اآلخر وإ
فالسعادة  .أن یشعر كل طرف الطرف اآلخر بهذه المشاعر االیجابیة وبأنه حریص على سعادته وهنائه

 كفافي( .ثمرة سلوك قصدي وعمدي في معظمهالزوجیة هنا لیست مصادفة أو عملیة عشوائیة ولكنها 
  )62ص  ،2008

یتمثل في توافق الفرد نفسه وشعوره االلتزام الداخلي  ومما سبق یمكن القول أن التوافق الشخصي     
والرضا عن ذاته، والتوافق االجتماعي یتضمن السعادة والتفاعل بإیجابیة مع اآلخرین عن طریق التعاون 
والمشاركة مع أفراد الجماعة من أجل المصلحة العامة، أما التوافق األسري فهو االنسجام بین كل أفراد 

أدیة كل فرد لوجباته على أكمل وجه على أساس االحترام والتقدیر اتجاه كل فرد من األسرة من خالل ت
  .أفراد األسرة

  :مؤشرات التوافق - 3

  :المؤشرات التي تشیر إلى التوافق وهي یمكن أن تحدد

كثیرا ما نالحظ حاالت تعاني من عدم قدرتها على تقبل الواقع المعاش، ونجد  :النظرة الواقعیة للحیاة - 1
اعتالل  أوسوء التوافق  إلىلك یشیر كل ذ. رافضا تعسا ه الحالة متشائمایعاني في هذ الذيالفرد  أن

ل ما فیها لكنه واقعیا في تعامله مقبال على الحیاة بك آخروفي المقابل نجد فردا  الصحة النفسیة له،
هو متوافق مع  آخرجتماعي وبمعنى توافق الشخص في المجال اال إلىا تفائال سعیدا ویشیر هذم

  . سوء التوافق أوهناك درجات في التوافق  أننالحظ  أنوینبغي . معطیات واقعه
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 إمكانیاتهفبالنسبة للمتوافق تكون طموحاته في مستوى  وآماللكل فرد طموح : مستوى طموح الفرد -2
تحقیقها ویشیر في ضوء قدرته على ه الطموحات المشروعة من خالل الدافع لالنجاز لتحقیق هذویسعى 

 إمكانیاتهبعیدة تماما عن  آمالویحقق  یصل أنیطمح في  آخراتوافق الفرد، بینما قد نجد فردا  إلىلك ذ
ذا ماله، أوالمغامرة ربما بعمله  إلىومن ثم یلجا  یتكون  أو یحدث له انهیار، إلیهلم یحقق ما یطمح  وإ

انه قد یعیش في عالم خاص به وكل كما  .لدیه اتجاه عدائي نحو الناس ونحو الحیاة ویظل حاقدا كارها
  )332 ص ،2009 العبیدي،( .یعیش فیه الذيمع المجتمع  سوء توافقه إلىلك یشیر ذ

اإلحساس بإشباع حاجات الفرد النفسیة یعد مؤشرا مهما  :للفرد اإلحساس بإشباع الحاجات النفسیة - 3
وهي حاجة نفسیة  باألمن اإلحساسهده الحاجات النفسیة  أهملتوافق الفرد، ومن  أوللصحة النفسیة 

د بأنه قادر على حب اآلخرین وكدا إحساس الفر  ، وانه قادر علىانه محبوب إحساسه وكذلكضروریة 
یحس المتوافق  كذلكا یؤدیه من مهام یكلف بها في العمل وفي كل ملك في نجاحه االنجاز ویتمثل ذ

 أوه الجماعة بتنفیذ برامج هذالخ ویحس بالوالء واالهتمام ...جماعة، مؤسسة، حزب، نادي إلىباالنتماء 
كذلك یحس المتوافق بحاجته .ینخرط فیه، ویدافع عنه ویضحي من اجل رقیه الذيالحزب  أوالمؤسسة 

 أوالرفض في ضوء قناعاته، وال یكون مسیرا على طول الخط  أولدیه القبول  كونث یحیإلى الحریة ب
  .یعرف متى یسایر ومتى یغایر آخرمغایرا تماما وبمعنى 

ذا افق وتختل صحته النفسیة سوء التو  إلىه الحاجات فانه یقترب بالضرورة بإشباع هذلم یحس الفرد  وإ
  )333ص ، 2009، العبیدي(. بالضرورة

خالل مراحل نمو اإلنسان تتشكل له مجموعة من السمات  :توافر مجموعة من سمات الشخصیة -4
  .حیاته كما یمكن قیاس هذه السمات ذات الثبات النسبي یمكن أن تالحظ من خالل مواقف

ومن أهم السمات الشخصیة التي تشیر إلى التوافق والتي تعد في نفس الوقت احد مؤشرات الصحة 
  .النفسیة للفرد

درة الفرد قبة سمة مهمة تمیز الشخص المتوافق، وتتمثل هذه السمة في وتعد بمثا :الثبوت االنفعالي -5
فیتسم  تافهة أحداثالشخص الثابت ال یستثار انفعالیا من  أنكما  .بصبر وعدم انفعال األمورعلى تناول 

 أویغضب  أووالمواقف وال یثور بسرعة  األمورحامل السمة بالرزانة ویثق به الناس وعقالني في مواجهة 
الفرد ال یولد ومعه هذه السمة ولكنها تنمو وتكتسب في ظل ظروف بیئیة  أنیخاف ومن الطبیعي 
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الخ وقد ...التعاطف والثقة بالنفس أفرادهامتناغمة یسود  األسرةكان تكون العالقات في . واجتماعیة مناسبة
العصابیة  أن البیئة إلىسمة القلق االنفعالي مم یشیر  نائهمأبالعصابیین تتكون لدى  اآلباء أنثبت 

 ص ،2009، العبیدي( .القلق االنفعالي أيعدم الثبوت االنفعالي  األفرادالمشحونة بالتوتر واالنزعاج تولد في 

18(   

ومع اآلخرین ویتسم الفرد الذي یتحلى  في توافق الفرد مع نفسه أیضاتسهم هذه السمة :األفق اتساع -أ
وكذلك یتسم بالمرونة ویمیل  بهذه السمة بقدرة عالیة على تحلیل األمور وفرز االیجابیات من السلبیات،

إلى القراءة المتنوعة، ویتابع المستحدثات في مجاالت العلم المختلفة، وهو نقیض الشخص الذي یوصف 
   .ألخیر یصعب التعامل معه ویعاني من سوء التوافقبضیق األفق المنغلق على ذاته وهذا ا

الظواهر واألحداث تفسرا  یتسم الشخص الذي یوصف بهذه السمة بقدرته على تفسیر :التفكیر العلمي -ب
  .علمیا قائما على فهم األسباب الكامنة وراء الظاهرة أو الحدث

كذلك یستطیع هذا الشخص أن یكتشف القوانین العلمیة التي تحكم هذه الظاهرة ومن ثم یستطیع أن یتنبأ 
ویتحكم في الظواهر واألحداث، وبهذا فهو یبتعد عن التفكیر الخرافي ویبتعد عن االتكالیة لذلك ال یؤمن 

   .، وكل ذلك یقترب من التوافقغیبیا ومیتافیزیقيبالصدفة وكل ما هو 

ما اآلخرونكما یدركه  أویتطابق مع واقعه  أن أمامفهوم الشخص عن ذاته  :مفهوم الذات - ج یكون  وإ
بعیدا عن المفهوم كما یدركه اآلخرون، في الحالة األولى  أوعن واقعه مفهوم الشخص عن ذاته بعیدا 

فحین  ء التوافقیكون الشخص متوافقا، وفي الحالة الثانیة یبتعد الشخص عن حالة التوافق ویقترب من سو 
ذلك یفقد  اآلخرین، فاناإلحساس بالعظمة والتعالي عن  أویتضخم مفهوم الذات لدیه یصاب بالغرور 

وال  بالنقص أوكما قد یتسم المرء بمفهوم عن ذاته متدن عن واقعه فیشعر بالدونیة  اآلخرینالتوافق مع 
 العبیدي ( .اآلخرینسوء التوافق مع ذاته ومع  إلىیثق بنفسه ویتحاشى الناس ویخشاهم، وكل ذلك یؤدي 

  ) 19، 2009ص 

زاء، اآلخرین إزاءیحس الفرد بمسؤولیة  أنالمقصود بهذه السمة  :المسؤولیة االجتماعیة -د المجتمع  وإ
، ویتمثل سلوك األنانیةومن ثم یبتعد عن  باآلخرینوفي هذه الحالة یكون الشخص یهتم . بقیمه ومفاهیمه

ولى الفرد في االهتمام بمجتمعه وبیئته، ویدافع عنهما كما یشارك في الحفاظ على مصادر الثروة في بلده 
  .الملكیة العامة
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حیاته وفي  أمورهذه السمة نقیض سمة التصلب والذي یتسم بالمرونة یكون متوازنا في : المرونة -د
یجعل الشخص یحكم  أي األموروفي الحكم على  القرارات اتخاذیبتعد عن التطرف في  أيتصرفاته، 

، وفي الوقت نفسه قد یغایرهم في مواقف دیموقراطیاوفق قناعاته التي تتطلب نهجا  األمورعلى 
فالذي یحكم األمور هو الموضوعات والمواقف التي یواجهها الشخص والظروف المحیطة بهذه أخرى،

المواقف واألفراد المشتركون فیها، والمرونة سمة من سمات التوافق، والتصلب سمة من سمات عدم 
  . التوافق

تتمثل في الشخص المتوافق مجموعة مكتسبة من  :االتجاهات االجتماعیةمجموعة من توافر  - 5
التي تسیر حیاة الفرد فالتوافق یتالزم مع االتجاهات التي تبني المجتمع، وهي االتجاهات  االتجاهات

 الواجب، واحترام وأداءالتي تتمثل في احترام العمل بغض النظر عن نوعیته، وتقدیر المسؤولیة، 
وتقدیر و االتجاه نحو تقدیر التراث وحمایته تقالید السائدة في ثقافته، وال واألعرافالزمن، والوالء للقیم 

 .توافقه إلىوتوافر هذه المجموعة من االتجاهات في الفرد یشیر االنجازات في كافة مجاالت الحیاة 
   ) 20، ص2009 العبیدي،(

  تعریف التوافق الدراسي: ثانیا

المستمرة التي یقوم بها الطالب  الدنیامیكیةحالة تبدو في العملیة : على أنهیعرفه عوض والزیادي 
ومكوناتها ومن بین البیئة التي یدرس فیها  هعاب مواد دراسیة وكذلك النجاح فیها وتحقیق التواؤم بنییالست

 2015هدایة، . (المواد الدراسیة وأسلوب التحصیل ،األنشطة االجتماعیة ،الزمالءاألساسیة وهي األستاذة، 

  )90ص 

بأنه یتضمن نجاح المؤسسة التعلیمیة في وظیفتها والتوافق : )2008(محمد جاسم محمد ویعرفه 
ل للنمو السوي معرفیا وانفعالیا واجتماعیا مع عالج لطالب بما یهیئ لآلخرین ظروفا أفضمع المعلم، وا

  )109  ، ص2014 أبي مولود،و  میدون. (ي یمكن أن تصدر عن بعض الطالبالمشكالت السلوكیة الت

قدرة الطالب على تحقیق حاجاته االجتماعیة من خالل عالقته مع : بأنهكما یعرفه طارق رؤوف 
داراتهأو مع المدرسة  هزمالئه ومع مدرسی ، ومن خالل مساهمته في ألوان النشاط االجتماعي المدرسي اوإ

  )12 ص ،2009أبو بكر، . (تكامله االجتماعيو  ةبشكل یؤثر في صحة النفسی
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مكانیاتویشیر التوافق الدراسي إلى عملیة التفاعل بین الفرد بما لدیه من حاجات  وبین البیئة بما  وإ
فیها من خصائص ومتطلبات، كما أنه یشیر إلى ما ینتهي إلیه الفرد من حالة نفسیة، نتیجة قیامه 

فإن التوافق الحسن یكون مصدرا  باالستجابات التوافقیة المختلفة ردا على التغییر في الوقت، وبهذا المعنى
. لالطمئنان واالرتیاح والصحة النفسیة، بینما یكون التوافق السیئ مصدرا للصراع والقلق واالضطراب

  )12 ، ص2014 ،یسةنع(

قدرة الطالب على تحقیق التالؤم الدراسي، ومن ثم تمكینه  :ویعرف التوافق الدراسي كذلك على أنه
داخل  والترفیهیةفي مختلف األنشطة الثقافیة من عالقات متمیزة بینه وبین أساتذته وأصدقائه، ومشاركته 

 .المجتمع المدرسي، وبالتالي ینظم وقته ویوفق بین أوقات الدراسة والترفیه، فیحقق هدف من الدراسة
  )59 ص، 2017، لموشي(

ومن خالل ما تقدم نلخص إلى أن التوافق الدراسي مظهر من مظاهر التوافق یتمثل في اندماج 
 في المواقف والمشاركة والتفاعل في التفاعل مدرسیهمدرسي ومع زمالئه ومع التلمیذ في محیطه ال

  .إیجابیة بصورةالمدرسیة 

  التوافق الدراسيمظاهر  :ثالثا

  : من أهم مظاهر التي تؤثر على توافق التالمیذ دراسیا نجد

  هو الذي ینكب على الدراسة بشكل جدي التلمیذ المتوافق :االتجاه االیجابي نحو الدراسة -1
  .ویرى فیها متعة، كما أنه یؤمن بأهمیة المواد الدراسیة المقررة

مدرسیه ویقدرهم ویقدر الدور الذي ترم حالتالمیذ المتوافق هو الذي ی :العالقة بالمدرسین - 2
  .قدوة یجب اإلقتداء بها همم وینفذها ویسألهم ویتحدث معهم ویعتبر هیقومون به، كما أنه یتمتع تعلیمات

التلمیذ المتوافق هو الذي یقیم عالقات زمالة أساسها الود واالحترام المتبادل  :العالقة بالزمالء -3
  .ویساعدهم في حل مشكالتهم الدراسیة والشخصیة مهمع زمالئه داخل وخارج القسم، كما أنه یبدي اهتما
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التلمیذ المتوافق هو الذي ینظم وقته بشكل متزن ویقسمه إلى أوقات لألنشطة  :تنظیم الوقت -4
جتماعیة والترفیهیة، والذي یسیطر على وقته وال یجعل الوقت یسیطر علیه، كما أنه یقدر الوقت اال

  .وقیمته

التلمیذ المتوافق هو الذي یتبع طرقا مختلفة للدراسة تتالئم مع المادة الدراسیة : طریقة الدراسة -5
ط الهامة والتركیز علیها أثناء كما قادر على تحدید النقا ،التي یدرسها، ویقوم بعمل ملخصات واستنتاجات

  .المواجهة

ویمضي فیها أوقات فراغه  باستمرارالمكتبة  إلىالتلمیذ المتوافق هو الذي یرتد : ارتیاد المكتبة -6
والتقاریر  األبحاثویستعیر الكتب والمراجع العلمیة ویبحث فیها عن المعلومات الالزمة الدراسة وكتاب 

  .والواجبات

التلمیذ المتوافق دراسیا هو الذي یحصل على الدرجات عالیة في االمتحانات : الدراسيالتمییز  - 7
  )46 ، ص2002شقورة، ( .ویظهر ذلك في سجالت وكشوف الدرجات

ومما سبق یمكن القول أن التلمیذ التوافق دراسیا هو الذي یكون اتجاهه ایجابي نحو الدراسة 
وینظم وقته بین المذاكرة والراحة یدة مع المدرسین والزمالء، والمدرسة ویكون قادرا على تكوین عالقات ج

وینظم طریقة مراجعته لدراسة بعید عن الفوضى والعشوائیة ویكون مواظبا على ارتیاد المكتبة، ومتمیزا 
  .دراسیا

  أبعاد التوافق الدراسي: رابعا

  : للتوافق الدراسي ثالثة أبعاد تحدد نوع العالقة وطبیعتها بین التلمیذ ومدرسته وهي

 : الجد واالجتهاد - 1

العامة والدالة على التوافق الدراسي للتلمیذ جده واجتهاده في حیاته لعل من بین المؤشرات 
ع تمیز بین التالمیذ في فروقهم الفردیة في هذا المؤشر، إذ أن قوة الدافالدراسیة، ویختلف التالمیذ 

، وما یحققونه إلیهاالتي یریدون الوصول  وتصوراتهم للدراسة واتجاهاتهم نحوها وكذلك أهدافهم ومدركاتهم
  )94 ص، 2002، لبوز( .نجاح في الدراسة أو في غیرها
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المدرسي وتتضح ویعتبر التوافق الدراسي جملة من الموافق تحدد إزاء عالقات التلمیذ بمحیطه 
وتتخذ من الجد واالجتهاد صورة واضحة لها، ویكون بقدر بصورة بارزة من خالل تفاعله مع هذا المحیط، 

  .حیاته العامة إلىدافع التلمیذ واهتمامه وال تقتصر على حیاته الدراسیة فحسب، بل تتعدى ذلك 

إلى المستقبل، وهو ما یصبو لذا فإن جد التلمیذ واجتهاده یعبر عن رغبته في النجاح والطموح 
الصالح المزود بالمعارف  واإلنسانمن تكوین الفرد المواطن  اوغایاته اإلیه مفهوم التربیة في أهدافه

 لبوز( .والخبرات والمهارات التي یستغلها في حل مشكالته الخاصة والعامة، بل وحتى مشكالت غیره
  )95 ، ص2002

 : اإلذعان - 2

التربویة ال تختلف كثیرا عن أسالیب التربیة في البیت إذ أن المدرس یأخذ إن المدرسة بأسالیبها 
صورة األب بالنسبة للتلمیذ هذا من جهة، والتلمیذ یأتي من البیت مزود بالخبرات التي تلقاها من والده من 
جهة أخرى، حیث أن المدرس قبل أن یكون مدرسا هو كغیره أتى من أسرة وله عالقات مع أبویه، وكل 

یسقط ال شعوریا خلفیات المنزلیة ومشكالته األسریة، ومن هنا یتخذ عملیات السیطرة ) معلم والتلمیذ(منهما
  )97 ص ،2002 لبوز،( .واإلذعان أشكاال ال تختلف كثیرا عما علیه خارج القسم

 :العالقة بالمدرسین - 3

بین التلمیذ والمدرسین أن التصورات والمدركات عند التلمیذ تنمو عن الطبیعة العالقات الموجودة 
هي من أهم العوامل المؤثرة في التوافق الدراسي، ذلك أن التواصل بین الطرفین یتحدد بفعل هذه 
التصورات، إذ أنه لمن أهم المكاسب للمدرس الناجح في القسم الدراسي أن تكون عالقته جیدة مع 

ال یكون إال إذا تمیز هذا المدرس بصفات تؤهله إلقامة تفاعل مؤثر في حیاة تالمیذه، ذلك الدور الشاق 
التلمیذ الوجدانیة، هذا التمیز الذي تتكامل فیه نواحي شخصیة في اإلطار الذي یستطیع من خالله أن 

إلى أن المعلم الرفیع هو من یستطیع حب األطفال،  زسمونذینسج عالقات جیدة مع تالمیذه، فقد خلص 
في ) 1943(دودجلف نسب التفاوت بین المعلمین ونجاحهم في العالقات االجتماعیة الحسنة إذ أكد وتخت

دارة في  دراسة مفضلة، أن المعلم الناجح أبدي في استبیان الشخصیة ارتیاحا في العالقات االجتماعیة وإ
وأبطأ في اتخاذ  تحمل المسؤولیة، كما كان أقل تعرض للخوف والجزع وأكثر استجابة آلراء اآلخرین،

  )101، ص 2002لبوز، . (القرارات من المعلم األقل نجاحا منه
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  العوامل المساعدة على التوافق الدراسي: خامسا

  :توجد العدید من العوامل التي یمكن أن تساعد التالمیذ على التوافق الدراسي ومن بینها ما یلي
على التوافق الدراسي تهیئة الفرص الالزمة والمتاحة لالستفادة  ةالمساعدمن العوامل : تهیئة الفرص -

ویقصد بها إعطاء كل تلمیذ ما یحتاجه منها من التعلیم بأكبر قدر ممكن، وعدالة الفرص وتكافؤها 
وال یمنع من ذلك بل یشجع علیه كون المدرسة أساسا أداة تمییز للضعاف  ،حسب طاقته وقدرته

 )333، ص 1985، دوسقي. (والرسوب والتقدیراتراض النجاح غواألقویاء أل

وذلك من خالل توفیر المدرسة لالختبارات للكشف عن قدرات التالمیذ  :الكشف عن قدرات التالمیذ -
كل منهم مند البدء  إمكاناتلمعرفة ... باختیارات الذكاء والتحصیل الدراسي والمهارات وغیرها 

والسیر بهم نحو توجیه تربوي سلیم یؤهل للتوجیه المهني مستقبال فیها یمتاز كل منهم فیه ویتفق 
 .باستعداده له

ثارة الهمة  :إثارة الدوافع - بعد الكشف عن قدرات التالمیذ تأتي إثارة الدوافع كحث على التعلم وإ
ع الدافع للتعلم من نفس التلمیذ كرغبته في فهنا فإن العمل على أن ینب. على الدرس لإلقبال

ینبغي أن یكون هدف المدرسة في المقام األول، حتى ... المعرفة، والفهم، االستطالع، االكتشاف 
 ص، 1985، دوسقي. (ینمو المیل الشخصي واالتجاه والحرص التي تغني عن أي عقاب أو ثواب

334( 

ال بد من التحكم في النظام المدرسي كأساس  لتحقیق التوافق الدراسي: ضبط النظام المدرسي -
لعملیة التفاعل االیجابي، تتم بالتشجیع والمكافأة وشهادات التفوق والتقدیر والجوائز التحفیزیة ال 

التربویة لتكون الثقة  اء مهما لجأت إلیه المدرسة بضوابطهاسلبیات العقاب كجز شك أنها تفوق 
 .بالنفس واالعتماد على الذات أساس التوافق الدراسي

إن االعتماد على الموازنة البیداغوجیة المتمثلة في المناهج الدراسیة وواجبات : الموازنة المدرسیة -
وتحصیله أي الموازنة بین المقررات  هاستیعابالتحصیل األكادیمي وبین ما یطیق التالمیذ 

 .بین مستوى الطموح ألن عدم التوازن یؤدي إلى سوء التوافق الدراسيوالقدرات و 

ق التربوي من العوامل المساعدة على ابسإن إثارة التنافس االیجابي والت: إثارة التنافس والتسابق -
 إضرارتحقیق التوافق الدراسي بین الدارسین بما یدفع إلى الغیرة واالهتمام لكن بما ال یؤدي إلى 
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رهاق المتوسطین، وعموما لتنافس الما والعدوان  الصراععروفة كیأس الضعفاء وغرور األقویاء وإ
 .هما النتیجة الطبیعیة للمبالغة في اعتماد التنافس كوسیلة لتحقیق التوافق الدراسي

یستحسن اعتماد العمل الجماعي في المذاكرة أو انجاز المشاریع أو في : تشجیع العمل الجماعي -
بین جماعة المتمرسین فیشتركون في التخطیط ویبحثون عن وسائل االنجاز األعمال المشتركة 

ومواد األداء ثم یشتركون في تنفیذه وتحملون مسؤولیة نجاحه أو فشله كي یتعلمون التضحیة 
. القیادة دیمقراطیةفیتدربون على حیاة المجتمع وینفذون  ،واإلیثار في سبیل الهدف المشترك

 )215، ص 2013، الطیبي(

ما یتعلق بالمعلم ومنها ما فیومنه نستخلص أن العوامل المساعدة على التوافق الدراسي متنوعة 
التالمیذ وأن أي قصور في في فهذه العوامل تأثر  ،یتعلق بالمنهاج الدراسي ومنها ما یتعلق بالتلمیذ نفسه

  .ناحیة ما یؤدي بالتلمیذ إلى سوء التوافق الدراسي

  لدراسيمشكالت التوافق ا: سادسا

  :التلمیذ العدید من المشكالت التي تحول دون تحقیق توافقه الدراسي نجد بینها یمكن أن تعترض

فالتلمیذ الذي یعاني من اعتالل في صحته وعدم قدرته على التركیز في : الحالة الصحیة للتلمیذ -
 .الدروس، ولتغیب المستمر نتیجة حالته الصحیة  تؤدي إلى سوء توافقه في الدراسة

بالرعایة یولد فردا متعمدا على والدیه في أداء  واإلسراففالدالل الزائد  :التذبذب في المعاملة األسریة -
 .واجباته الدراسیة

عدم وجود صلة بین المؤسسة التعلیمیة والمجتمع یولد سوء تكیف التالمیذ ألن المؤسسة التعلیمیة  -
 .یجب أن تكون امتداد لحیاة المجتمع الجید

التلمیذ على متابعة الدروس مما یولد لدیه الملل بسبب عدم قدرته على  الدراسي وعدم قدرةالتأخر  -
 )148، ص 2005العمریة، . (بمتطلبات الدراسة اإلیفاء

ارتكاب مخالفات داخل المؤسسة التعلیمیة كالعدوان على الزمالء، والغش في االمتحانات والتمارض  -
 .المؤسسة والزمالء مما یؤدي إلى عدم قدرته على التوافق مما یولد طالبا یرفض من قبل ،والسرقة

. تبها، وتتضمن مشكالت تتعلق بالقدرات واالستعدادا لتحاقمشكالت تتعلق بنوع الدراسة واال -
 )149 ،، ص2005 العمریة،(
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لذا یجب  ،وعلیه فهذه النقاط هي من أهم المشكالت الشائعة التي تعیق توافق التالمیذ في مدارسهم
  .أخذها بعین االعتبار واتخاذ الحلول الالزمة لمواجهتها قبل تفاقمها

  التوافق الدراسي سوءمقترحة لول ح: سابعا

لیة، وأن ال یعلى أن یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ من حیث العمر، الذكاء، القدرة التحص
كما یجب  ،هؤالء التالمیذ إلى رعایة خاصةنظرا لحاجة  الدراسیةیكون عدد التالمیذ مرتفعا في الفصول 

عدم اجتهاد التالمیذ باألعمال : اختیار أفضل المعلمین، ما ینبغي علیه مراعاة ما یلي عند التعامل معهم
المدرسیة، عدم إثارة المنافسة غیر الشریفة أو المقاربة بین التالمیذ بشكل مستفز، وعدم توجیه اللوم بشكل 

  .مستمر عند ما یفشل التلمیذ في تحقیق أمر ما

ب ذلك على المدرسة من جانبها أن تهیئ الجو المدرسي الذي یشجع رغباته ومیوله ویحبب إلى جان
عداد المعلمین، كذلك تنفیذ بعض البرامج  له المدرسة، وبإعادة النظر دوریا في المناهج وطرق التدریس وإ

ك االهتمام الخاصة مثل مجموعات التقویة، دروس صباحیة ومسائیة مجانیة لهذه النوعیة، إضافة إلى ذل
له في مجال الدراسة، وبالنواحي الصحیة و بالتوجیه التربوي أي مساعدة التلمیذ لكي یصل إلى أقصى نم

وفحص التالمیذ فحصا شامال بشكل مستمر وبالنواحي االجتماعیة وذلك بتعاون البیت مع المدرسة 
  .ه األسریة من أي متاعب أو مؤثراتوالتأكد من خلو حیات

ر المستشار في القیام بالتوجیه التربوي بمساعدة اإلدارة التربویة وجمعیة وآباء دون أن ننسى دو 
خاصة وفق خطة عملیة مدروسة ومستمرة، بتنسیق مع أولیاء أمر الوأولیاء التالمیذ، في رعایة هذه الفئة 

  )60، ص 2012داود، . (هؤالء التالمیذ واألخصائیین النفسانیین واالجتماعیین
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  : الفصلخالصة 

من خالل هذا العرض یتضح أن التوافق بصفة عامة عملیة ضروریة في حیاة الفرد ومن أقوى 
وهو مطلب  ،المؤشرات المتعلقة بالصحة النفسیة للتالمیذ، والتوافق الدراسي یعتبر جزأ من التوافق النفسي

ل قدرته على تغییر أساسي لنجاح التالمیذ واستمراره في مواصلة مساره الدراسي بشكل سلیم من خال
یجادسلوكه حین مواجهته للمشكالت التي تعترضه    .حلول لها وإ

  

  

  



  

میدانيجانب الــال  
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  :تمهید

، والتي تعد كقاعدة أو ةبعد القیام بجمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري في الفصول السابق
 نب المیدانياالفصل التطرق إلى الجسنحاول في هذا د علیه لبناء عمل منهجي میداني، أساس تعتم

البیانات والتي تسمح لنا بالحصول على مختلف  ،التنفیذیة للدراسة اإلجراءاتوالذي یتطلب بدوره تحدید 
االستطالعیة الدراسة  الدراسةالمنهجیة تضم  اإلجراءاتكما أن  ،الدراسةاختبار الفرضیات وتمكننا من 

 اإلحصائیةاألساسیة، التي تضم حدود الدراسة، ومنهجها، مجتمعها، عینتها، وكذلك أسالیب المعالجة 
  .هذا ما سنحاول عرضه في هذا الفصلوأخیرا تنفیذ الدراسة، و 
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  الدراسة االستطالعیة: أوال

والمقیاس، وهي كما  في بناء االستبیان لمساعدتناتهتم الدراسة االستطالعیة بجمع المعلومات 
  :یلي

  :إجراءات الدراسة - 1

  :لقد تمت إجراءات الدراسة االستطالعیة تبعا للخطوات التالیة

 الحصول على موافقة األستاذة المشرفة إلجراء الدراسة االستطالعیة على مجتمع الدراسة. 
 قسم علم النفس ) ة(ن رئیس الحصول على تسهیل مؤشر علیه إلجراء الدراسة االستطالعیة م

 -تاسوست–وعلوم التربیة واألرطوفونیا بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بالقطب الجامعي 
 .جیجل

 الشخصي  لفي المرة األولى تمكنت من االتصا: قامت الطالبة الباحثة بالذهاب إلى الثانویة مرتین
 .ل للبحث في إمكانیة إجراء الدراسة المیدانیةهرین الشریف بدائرة الشقفة والیة جیجو بمدیر ثانویة ب

 الحصول على موافقة مدیر الثانویة إلجراء الدراسة المیدانیة. 
  تمكنت الطالبة الباحثة بالتعاون مع مستشار التوجیه المدرسي من اإللمام بأفراد عینة الدراسة

لك بإلتماس أوقات فراغهم من وتحدید الفوج المعني بالدراسة وفقا للجدول الزمني ألولئك التالمیذ وذ
 .الدراسة

 تلمیذ  وتلمیذة، تم التعریف  25فراد عینة الدراسة التي اشتملت وفي المرة الثانیة تم عقد لقاء مع أ
بموضوع الدراسة والهدف منها، ثم تم تجریب أداة البحث على التالمیذ والمتمثلة في استبیان 

، كما تم تذكیرهم بأنها ستبقى سریة لخدمة البحث الحاجات  اإلرشادیة ومقیاس التوافق الدراسي
 .العلمي

 :أهداف الدراسة - 2

 :تتحدد أهداف الدراسة االستطالعیة للطالبة الباحثة فیما یلي

  .مدى وضوح فقرات األداة بالنسبة للتالمیذ -
 .معرفة الخصائص السیكومتریة لعینة الدراسة بعد التأكید من صالحیات األداة المستخدمة -
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 .التعرف على المجتمع األصلي -
 .معرفة صعوبات البحث لضبطها والتحكم فیها -

 :أدوات القیاس المستخدمة في الدراسة تمثلت فیم یلي- 3

  :الحاجات اإلرشادیة استبیان - أ

من أكثر األدوات استخداما وشیوعا في البحوث وذلك راجع للممیزات التي تحققها هذه  تعد االستبانة 
األدوات من اختصار للجهد والتكلفة وسهولة معالجة بیاناتها إحصائیا، والنتائج المتحصل علیها تحدد 

جل الحصول على موعة أسئلة توجه إلى األفراد من أحسب محتواها من أسئلة وهي نموذج یضم مج
لومات حول مشكلة الدراسة، ویتم تنفیذها إما عن طریق المقابلة الشخصیة أو عن طریق وسائل مع

  )81، ص 2005المختار، . (االتصال األخرى

أداة أساسیة  ماد في هذه الدراسة على االستبیان الحاجات اإلرشادیة، باعتبارهولقد تم االعت
 داما في میدان العلوم االجتماعیةحث استخومالئمة لطبیعة موضوع الدراسة، ومن أكثر أدوات الب

واعتمدت الباحثة في إعدادها لالستمارة على مراجعة الدراسات السابقة والدراسات واألبحاث والرسائل 
ثانوي، وجاءت كل  ىالجامعیة وكذا نتائج الدراسة االستطالعیة التي أجریت مع بعض تالمیذ السنة األول

، وذلك )أبدا، أحیانا، دائما(األسئلة مغلقة حتى یستطیع المبحوث اإلجابة عنها، وتشمل على ثالثة أوزان 
  .بغرض ثبات المعلومات المیدانیة، وتحویلها إلى أرقام وتحلیلها مع متطلبات الدراسة المیدانیة

 الخصائص السیكومتریة لالستبیان. 
 صدق المحكمین. 

ن صدق األداة تم التحقق من الصدق الظاهري لها وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمین للتحقق م
على صالحیة أداة لقیاس ما  -)03(ملحق رقم –من ذوي الخبرة واالختصاص، وقد أجمع المحكمون 

وضعت لقیاسه وتم اعتماد الفقرات التي أجمع علیها المحكومین، إضافة إلى انه تم تعدیل بعض الفقرات 
  :محاور وهي 4وكذلك الصیاغة اللغویة وفق آراء المحكمین، وقد ضمت االستمارة النهائیة 

 خاص بالبیانات الشخصیة الخاصة بالتالمیذ: المحور األول. 
  10إلى  01خاص بالحاجات المدرسیة من : ر الثانيالمحو. 
 19إلى  11خاص بالحاجات النفسیة من : ور الثالثالمح. 
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  28إلى  20الحاجات االجتماعیة من خاص ب: الرابعالمحور. 
ومن بین العبارات التي تم تعدیل صیاغتها بناء على رأي المحكمین فهي مبنیة في الجدول 

  :اآلتي
  یبن عبارات االستمارة التي تم تعدیل صیاغتها بناءا على رأي المحكمین): 01(جدول رقم 

  العبارة بعد التعدیل  العبارة قبل التعدیل  الرقم
بعض المواد  بصعوبة في استیعاأجد   02

  .الدراسیة
  .بعض الدروس بأجد صعوبة في استیعا

أشكو من سلوك بعض الزمالء غیر الالئق   .أشكو من سوء سلوك الزمالء داخل القسم  03
  .داخل القسم

أشكو من استخدام النقاط كوسیلة للضغط   09
  .من طرف األساتذة

أشكو من استخدام لنقاط التصحیح كوسیلة 
  .للضغط من طرف األساتذة

  .أعبرعن فرحتي بطریقة ال یفهمها اآلخرون  .أعبر عن فرحتي بطریقة یرفضها اآلخرون  15
  .أشعر أن مكانتي عالیة عند زمالئي  .أشعر بأن قیمتي عالیة عند زمالئي  23
  .ألتزم بعادات المجتمع المتعارف علیها  .ألتزم بعادات المجتمع  28

  .الطالبةالمصدر من إعداد 

 صدق األداة:  

 يصدق االتساق الداخل:  

تلمیــذا و  25االســتطالعیة المكونــة مــن  ارتبــاط بیرســون بــین درجــات أفـراد العینــة تـم حســاب معامــل
 اإلحصـائيوذلـك باسـتخدام البرنـامج  لالسـتمارةوالدرجـة الكلیـة  االسـتمارةعلـى كـل محـور مـن محـاور  تلمیذة

spss.21 02( كما هو موضح في الجدول رقم(:  
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  :والدرجة الكلیة الستمارة معامل االرتباط بین كل محور من محاور ا وضحی): 02(جدول رقم 

  

  من إعداد الطالبة: المصدر

 ما یعني أن األداة لهـا درجـة 0.01االرتباط دالة عند مستوى معامالت )02(رقم یتضح من الجدول 

  . من االتساق مقبولة

  :ثبات األداة -

حساب معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة حیث كانت جل التحقق من ثبات األداة قمنا بمن أ

تم حساب معامل الثبات بمعادلة ، كما 0.71سبیرمان براون بین نصفي اإلختبار ط درجة معامل ارتبا

  0.710حیث بلغت درجته  جوتمان

  0.723 وقمنا بحساب الثبات عن طریق معادلة ألفا كرونباخ-

وتدل النتائج على استقرار المقیاس و تمتعه بدرجة عالیة من الثبات نسبة إلى عینة و بیئة 

 .الدراسة

مستـــــــوى 

 الداللــــة

معامـــــــــل 

 االرتبـــــاط

 الرقم المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

المدرسیةالحاجات  0.754** 0.01  01  
 02 الحاجات النفسیة **0.827 0.01
 03 الحاجات االجتماعیة **0.908 0.01

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العیـــ  25  
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  :مقیاس التوافق الدراسي -ب

التعرف على مدى قدرة تلمیذ السنة االولى ثانوي على الجد  یهدف تصمیم هذا المقیاس إلى
قامة عالقات طیبة مع أساتذته  واالجتهاد في الدراسة، وااللتزام والقوانین واالنضباط داخل القسم، وإ

  .وزمالئه

وفي سبیل إعداد هذا المقیاس تم االطالع على األدبیات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
راسي والتي سبق اإلشارة النهائي اإلطار النظري، واالعتماد على اختبار التوافق الدرامي التوافق الد

–فقرة، یجیب التالمیذ على ككل منها بـ الأوافق تماما ) 70(یتكون االختیار من ) 1964(للزیادي 
  .أوافق تماما بحیث یعطي كل بدیل -أوافق-الأوافق

 تكییف مقیاس التوافق الدراسي:  

هذه الدراسة اعتماد ثالثة أبعاد والمتمثلة في الجد واإلجتهاد الذي یتضمن طریقة  لقد تم في
نحو  هاالستذكار، وتنظیم الوقت، التفوق الدراسي واإلذعان الذي یتضمن أوجه النشاط االجتماعي واالتجا

الباحثة أن الدراسة والمدرس والعالقة مع المدرس ولذلك لتناسبها مع غرض الدراسة، وقد الحظت الطالبة 
فقرة وهو عدد ال یتماشى مع مبدأ التقلیص المعتمد في هذه الدراسة لذلك ) 47(هذه األبعاد الثالثة تضم 

تم حذف بعض العبارات المكررة كما لوحظ كثرة العبارات المركبة والطویلة أیضا، وهذه العبارات یمكن أن 
صل علیها التلمیذ في هذه األداة، لذلك تؤثر في طریقة اإلجابة مما قد ینعكس على الدرجة التي یح
وتعدیل  ان، وتبسیط صیاغة البنود الطویلةأجریت مجموعة تعدیالت بغرض تقلیص عدد البنوك قدر اإلمك

  ).03(الفقرات المركبة، وهذه التعدیالت موضحة في الجدول رقم 

  یبین تعدیالت على مقیاس توافق الدراسي): 03(الجدول 

مجموع فقرات   الفقرات المحذوفة  الفقرات المعدلة  مجموعة األصلیة  البعد
  األداة بعد التعدیل

  9  3  8  19  الجد واالجتهاد
  10  5  4  13  اإلذعان

  12  6  5  15  العالقة بالمدرس
  31  14  17  47  المجموع
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  من إعداد الطالبة: المصدر

فقرة ) 31( أن أداة التوافق الدراسي بعد التكیف أصبحت مكونة من) 03(یتضح من الجدول رقم 
 ).17(، بینما بلغ عدد البنود المعدلة )14(أبعاد، بحیث بلغ عدد البنود المحذوفة ) 3(و 

  لمقیاس التوافق المدرسيالخصائص السیكومتریة: 

 .صدق المحكمین -
للتحقق من صدق األداة تم التحقق من الصدق الظاهري لها وذلك بعرضها على مجموعة من 

على صالحیة أداة  -)4(ملحق رقم –المحكمین من ذوي الخبرة واالختصاص، وقد أجمع المحكمون 
لقیاس ما وضعت لقیاسه وتم اعتماد الفقرات التي أجمع علیها المحكومین، إضافة إلى انه تم تعدیل 

  :محاور وهي 4الفقرات وكذلك الصیاغة اللغویة وفق آراء المحكمین، وقد ضمت االستمارة النهائیة بعض 
 .خاص بالبیانات الشخصیة الخاصة بالتالمیذ: المحور األول -
  .9إلى  1من    خاص بالجد واإلجتهاد: حور الثانيالم -
 .20إلى  10خاص باإلذعان من : المحور الثالث -
 .31إلى  21خاص بالعالقة مع المدرس من  :الرابع المحور -

ومن بین العبارات التي تم تعدیل صیاغتها بناء على رأي المحكمین فهي مبنیة في الجدول 
 :اآلتي

  یبین عبارات المقیاس التي تم تعدیل صیاغتها بناءا على رأي المحكمین): 04(الجدول رقم 

  التعدیلالعبارة بعد   العبارة قبل التعدیلالرقم         

  .یشرد ذهني كثیرا أثناء حصص الدرس  .یشرد دهني كثیرا أثناء الحصص     3 

  .أرید الخروج من الحصة أثناء شرح الدرس  .أرغب في الخروج من الحصة أثناء الدرس    11

 من إعداد الطالبة : المصدر

 صدق األداة:  

  :يصدق االتساق الداخل -
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تلمیــذا و  25االســتطالعیة المكونــة مــن  ارتبــاط بیرســون بــین درجــات أفـراد العینــة تـم حســاب معامــل
 اإلحصــائيوذلــك باســتخدام البرنــامج  للمقیــاسوالدرجــة الكلیــة  المقیــاس علــى كــل محــور مــن محــاور تلمیــذة

spss.21 05( كما هو موضح في الجدول رقم(:  

  والدرجة الكلیة لمقیاسمحاور امعامل االرتباط بین كل محور من وضح ی): 05(جدول رقم 

مستـــــــوى 
 الداللــــة

معامـــــــــل 
 االرتبـــــاط

 الرقم المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

 01 الجد و االجتهاد **0.887 0.01
 02 اإلذعان **0.844 0.01
 03 العالقة بالمدرس **0.603 0.01
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العی  25  

    من إعداد الطالبة: المصدر

 ما یعني أن األداة لهـا درجـة 0.01معامالت االرتباط دالة عند مستوى )05(رقم یتضح من الجدول 

  . من االتساق مقبولة

  :ثبات األداة -

حساب معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة حیث كانت درجة جل التحقق من ثبات األداة قمنا بمن أ

  .    0.870سبیرمان براون بین نصفي اإلختبار ط معامل ارتبا

  0.83حیث بلغت درجته  جوتمانوكذلك تم حساب معامل الثبات بمعادلة  -

  0.798 ة ألفا كرونباخوقمنا بحساب الثبات عن طریق معادل-

  .وتدل النتائج على استقرار المقیاس و تمتعه بدرجة عالیة من الثبات بالنسبة إلى عینة و بیئة الدراسة
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  الدراسة األساسیة: ثانیا

  .حدود الدراسة: 1

  .نطاق وحدود معینةلدراسة أي موضوع یجب على الباحث أن یقوم یحصر دراسته في 

بالتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة  وعالقتها اإلرشادیةالحاجات ''ولهذا تم حصر دراستنا المتعلقة 
  :في ثالثة حدود أساسیة تتحرك في إطارها الدراسیة ویمكن عرضها كما یلي'' األولى ثانوي

  .الحدود المكانیة -أ

البحث المیداني، وبما  إلجراءویقصد بالحدود المكانیة المجال الجغرافي والبیئة والنطاق المكاني 
'' وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اإلرشادیةالحاجات '': أن موضوع دراستنا هو

وقد أجریت دراستنا بثانویات بوهرین والطاهیر،  الشفقةببلدیة  الثانویاتفإن الحدود المكانیة لدراستنا هو 
  .الشریف، بوقریط أحمد، لعبني أحمد وهذه المؤسسات متواجدة ببلدیة الشقفة والطاهیر

  :الحدود الزمانیة - ب

قت والمدة الزمنیة التي استغرقتها في انجاز هده الدراسة والمتمثلة في یقصد بالحدود الزمنیة الو 
تحدید موضوع الدراسة  أولهاذه الدراسة بعدة مراحل زمنیة، حیث تمر ه 2017/2018الموسم الدراسي

وثالثها الدراسة  2017، انطالقا من دیسمبر أشهر أربعةوثانیها الدراسة النظریة التي استغرقت حوالي 
، وهي الفترة التي سمحت بها 2018من نفس الشهر  25أفریل إلى غایة  17المیدانیة التي امتدت من 

  .لوالیة جیجل، من أجل زیارة الثانویات المحددةمدیریة التربیة 

  :الحدود البشریة -ج

  .المذكورة سابقا الثانویاتیقصد بالحدود البشریة العدد الكلي للتالمیذ السنة األولى ثانوي من 

  منهج الدراسة: 2

الطالبة الباحثة لمنهج دون آخر، یعتمد أساسا على طبیعة موضوع دراسته، ونظرا  إن استخدام
 األولىوعالقتها بالتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة  اإلرشادیةالحاجات '': لموضوع الدراسة الحالیة یتناول
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یمكن : ألن بیعة بین متغیرات الدراسةفإن المنهج الوصفي االرتباطي هو المالئم للكشف عن ط'' ثانوي
وهو  ، ومن ثم معرفة درجة تلك العالقةأكثربواسطته معرفة ما إذا كان ثمة هناك عالقة بین المتغیرین أو 

من أجل ذلك یعتبر المنهج الذي یعتمد دراسة الواقع أو ظاهرة كما توجد في الواقع، ویهتم بوصفها لنا 
صفا رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة أو الظاهرة ویوضح لنا خصائصها، أما التعبیر الكمي فیعطینا و 

  )130، ص2003العساف، . (ة ارتباطها مع الظواهر المختلفةحجمها ودرج

  .مع الدراسةتمج: 3

ى ثانوي من كال الجذعین المشتركین یتكون مجمع الدراسة الحالیة من جمیع تالمیذ السنة األول
من بلدیتي الشقفة والطاهیر '' سنبوقریط أح''و'' أحمد لعبني''و'' بوهرین الشریف''بثانویة '' آداب''و'' علوم''
ا ید هذوقد تم تحد ،تلمیذ وتلمیذة) 388(والبالغ عددهم) 2017/2018(ي والیة جیجل من العام الدراسب

  .المجتمع من خالل المعلومات المتحصل علیها من الدراسة االستطالعیة

  عینة الدراسة : 4

 كیفیة اختیار العینة  

مجموعة من الوحدات المختارة من مجتمع الدراسة، وذلك لتوفیر البیانات  أنهاعلى  العینة تعرف
 ملیة المعاینة أو استخراج العینة، وأیضا أنها ع)142، ص 2005عي، الرفا(التي تستخدم خصائص المجتمع 

م على تتم عن طریق اختیار جزء من المجتمع األصلي بحیث یمثله الجزء الذي یختاره وتستخدمه في الحك
 ممثلة له أصدق تمثیل المناسب لكل مجتمع لكي تكون الكل نسمیه العینة، لذلك یجب اختیار الطریق

به  حتى إن كل خواص المجتمع بما فیها االختالف بین وحداته تنعكس في العینة بأحسن ما یسمح
  )79، ص 2007بوقشمور، . (حجمها

 تالمیذ  من) 105(وتتكون من ) إناث/كور ذ(وتتمثل عینة الدراسة المختارة في مجموع التالمیذ 
السنة األولى ثانوي، موزعین على ثالثة ثانویات، أخذت منهم بطریقة عشوائیة بسیطة والجدول التالي 

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب المؤسسة
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  .أفراد العینة حسب المؤسسة یوضح توزیع): 06(الجدول رقم 

  العدد  الثانویة
  45  بوهرین الشریف
  30  بوقریط أحسن
  30  لعبني أحمد
  105  المجموع

 لبةامن إعداد الط: المصدر

 خصائص أفراد العینة: 
سنحاول فیما یلي وصف لخصائص أفراد العینة والمتمثلة في تالمیذ السنة األولى ثانوي المشكلین 

  .المعلومات المتحصل علیها میدانیالعینة الدراسة، وذلك انطالقا من 
  العینة حسب الجنس أفرادتوزیع  یوضح): 07(رقم الجدول 

  %النسبة  التكرار  الجنس    
  %46.67  49  ذكور
  %53.33  56  إناث

  %100  105  المجموع
  

والشكل أعاله نالحظ أن نسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكور ) 07(ومن خالل معطیات الجدول 
) 49(من اإلناث، في حین نجد ) %46.67(أي ما نسبته ) 105(تلمیذ من أصل ) 56(إذ أن هناك 

  .من الذكور) %53.33(أي ما نسبته ) 105(تلمیذ من أصل 
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  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 02(الشكل 

  )علوم/  آداب(یع أفراد العینة حسب التخصص یوضح توز  ):08(رقم  الجدول

  %النسبة  التكرار      تخصصال
  %39.05  41  آداب
  %60.95  64  علوم

  %100  105  المجموع
 

      

  علوم/آداب ( یوضح توزیع أفراد العینة حسب التخصص): 03(الشكل:(  

من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أن نسبة العلوم أكبر من نسبة اآلداب إذ أن هناك 
تلمیذ من أصل ) 41(من العلوم، في حین نجد ) 60.95%(أي ما نسبته ) 105(من أصل ) 64(
  .من اآلداب) %39.05(أي ما نسبته ) 105(

  اإلحصائیةأسالیب المعالجة : 5

إناث
53%

ذكور
47%

توزیع أفراد العینة حسب الجنس

آداب
علوم39%

60.95%

آداب (توزیع أفراد العینة حسب التخصص 
)علوم/
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ذات أهمیة بالغة إذ ال یمكن ألي باحث إنهاء بحثه والتأكید على  اإلحصائیةتعتبر األسالیب 
فرضیات بحثه دون االستعانة بها، وفي دراستنا هذه بعد جمع البیانات وتفریغها في جداول قصد معالجتها 

المتضمن للعدید من اإلجراءات  SPSS21   للعلوم االجتماعیة اإلحصائیةباستعمال برنامج الحزمة 
  .عةشائال اإلحصائیة

  : وقد تم تحلیل بیانات الدراسة باالعتماد على 

 التكرارات والنسب المؤیة لوصف خصائص العینة. 
 ستمارة والمقیاستجزئة النصفیة لحساب ثبات االمعامل االرتباط سبیرمان براون لل 
 االستمارة والمقیاس لحساب ثبات معادلة جوتمان. 
 االستمارة والمقیاس معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات.  
 معامل االرتباط بیرسون.  

لدراسة قوة واتجاه العالقة بین  اإلحصائیةوهو یعد كأحد المؤشرات  rیرمز لهذا المعامل بحرف 
، كما )-1إلى + 1(وح بین اني تابع وقیمة هذا المعامل تتراأحدهما مستقل والث) Yو X ( كمیین متغیرین
 من أكثر معامالت االرتباط شیوعا عند ما یكون كال المتغیرین متغیرا ''االرتباط بیرسونمعامل ''یعتبر 

  .متصال كمیا

  تنفیذ الدراسة: 6

بعد توفر الشروط السیكومتریة ألداة، تم تنفیذ الدراسة وذلك من خالل التأكد من صدق وثبات 
    .تلمیذ  وتلمیذة على مستوى الثانوي )105(األداة ثم توزیعها على عینة الدراسة المتمثلة في 
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  :خالصة الفصل

تناولنا في هذا الفصل اإلجراءات التنفیذیة للدراسة، حیث تم تحدید مجاالت الدراسة وبعدها 
مجتمع وعینة الدراسة ثم أسالیب  ائصها السیكومتریة، باإلضافة إلىالمنهج ثم أدوات جمع البیانات وخص

  .وأخیرا تنفیذ الدراسة ومنه الجانب التنفیذي للدراسة المعالجة اإلحصائیة

 



 

  عرض وتفسیر النتائج: الفصل الخامس

  :تمهید

  .عرض نتائج الفرضیة العامة: أوال -

  .عرض نتائج الفرضیة الجزئیة األولى: ثانیا -

  .عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة :ثالثا -

  .عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة :رابعا -

   .العامة تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة :خامسا-

  .تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة األولى :سادسا -

  .تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة :سابعا -

  .تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة :ثامنا  -

  .خالصة  -

  .استنتاج عام للدراسة 

  .مقترحات
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  :تمهید

في الفصل السابق إلى اإلجراءات التنفیذیة للدراسة المتضمنة ألدوات جمع وتحلیل تطرقنا 
البیانات، وسنقوم في هذا الفصل باختبار وتحلیل الفرضیات قصد إثباتها أو نفیها اعتمادا على جداول 

  .قصد عرض النتائج ثم تحلیل وتفسیر هذه النتائج إحصائیة
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  العامةعرض نتائج الفرضیة : أوال
 اإلرشادیةتوجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة و الحاجات  : انه تنص الفرضیة العامة على -

المتغیرین تم استخدام  والتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي للكشف عن العالقة بین
  :والجدول التالي بیرسون معامل االرتباط

  والتوافق الدراسي اإلرشادیةیبین معامل االرتباط الحاجات ) 09(جدول رقم  -

  اإلرشادیةالحاجات     المتغیر    
  مستوى الداللة   rمعامل االرتباط بیرسون  حجم العینة  التوافق الدراسي

دالة عند  **0.939 105
0.01  

 . 0,05دال عند مستوى الداللة . * 0,01دال عند مستوى الداللة ** -
هي ) **0.939(أن قیمة معامل االرتباط بیرسون بلغت  )09(یتضح من خالل الجدول رقم  -

قیمة طردیة قویة وبالتالي یمكن القول أنه توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة موجبة عند 
 و التوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي ادیةاإلرشبین الحاجات ) 0.01(مستوى 

  .نتائج الفرضیة الجزئیة األولى عرض: ثانیا
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین مستوى  :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه 

والجد و االجتهاد لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي للكشف عن العالقة بین  اإلرشادیةالحاجات 
  :والجدول التالي بیرسون المتغیرین تم استخدام معامل االرتباط

    و االجتهاد و الجد اإلرشادیةالحاجات  معامل االرتباطیوضح  :)10(جدول رقم  -

  اإلرشادیةالحاجات     المتغیر    

  مستوى الداللة   rمعامل االرتباط بیرسون  العینةحجم   الجد واالجتهاد

دالة عند  **0.749 105
0.01  

 . 0,05دال عند مستوى الداللة . * 0,01دال عند مستوى الداللة ** -
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هي ) **0.749(أن قیمة معامل االرتباط بیرسون بلغت  )10(یتضح من خالل الجدول رقم  -
قیمة طردیة قویة وبالتالي یمكن القول أنه توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة موجبة عند 

  والجد و االجتهاد لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اإلرشادیةو الحاجات ) 0.01(مستوى 

  .ض نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیةعر : ثالثا
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین مستوى  :على أنه تنص الفرضیة الجزئیة الثانیة

المتغیرین تم  واإلذعان لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي للكشف عن العالقة بین اإلرشادیةالحاجات 
  :والجدول التالي بیرسون استخدام معامل االرتباط

    معامل االرتباط الحاجات االرشادیة و اإلذعانوضح ی) 11(جدول رقم  -

  اإلرشادیةالحاجات     المتغیر    
  مستوى الداللة   rمعامل االرتباط بیرسون  حجم العینة  اإلذعان

دالة عند  **0.789 105
0.01  

 . 0,05دال عند مستوى الداللة . * 0,01دال عند مستوى الداللة ** -
هي ) **0.789(أن قیمة معامل االرتباط بیرسون بلغت  )11(یتضح من خالل الجدول رقم  -

قیمة طردیة قویة وبالتالي یمكن القول أنه توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة موجبة عند 
  و اإلذعان لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اإلرشادیةو الحاجات ) 0.01(مستوى 

  .عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة :رابعا
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین  :على أنه تنص الفرضیة الجزئیة الثالثة      

والعالقة بالمدرسة لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي للكشف عن العالقة  اإلرشادیةمستوى الحاجات 
  :والجدول التالي بیرسون المتغیرین تم استخدام معامل االرتباط بین

    العالقة بالمدرس اإلرشادیةمعامل االرتباط الحاجات  وضحی :)12(جدول رقم  -

  اإلرشادیةالحاجات     المتغیر    

  مستوى الداللة   rمعامل االرتباط بیرسون  حجم العینة  العالقة بالمدرس

دالة عند  **0.720 105
0.01  

 . 0,05دال عند مستوى الداللة . * 0,01دال عند مستوى الداللة **



 عرض وتحلیل وتفسیر النتائج: ..........................................الفصل الخامس
 

 
83 

هي ) **0.720(أن قیمة معامل االرتباط بیرسون بلغت  )12(یتضح من خالل الجدول رقم  -
قیمة طردیة قویة وبالتالي یمكن القول أنه توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة موجبة عند 

 .و العالقة بالمدرسة لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اإلرشادیةبین الحاجات ) 0.01(مستوى 

  .العامةتحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة : خامسا

توجد عالقة ارتباطیة ذات إحصائیة بین الحاجات اإلرشادیة : نصت فرضیة العامة على أنه
  .والتوافق الدراسي لدي تالمیذ السنة األولى ثانوي

وقد تم التحقق من صدق هذه الفرضیة باستخدام معامل االرتباط بیرسون بین درجات التالمیذ في 
وهي قیمة دالة عند ) 0.939(في مقیاس التوافق الدراسي وقد بلغ  استبیان الحاجات اإلرشادیة ودرجاتهم

مع  موجب ، وهي قیمة طردیة قویة موجبة أي أن متغیر الحاجات اإلرشادیة یسیر في اتجاه)0.01(
  .متغیر التوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي في هذه الدراسة

وتتفق هذه النتیجة مع نتائج مجموعة من الدراسات السابقة التي وظفتها الطالبة الباحثة في هذه 
في  نالیمنییالتي أجراها على عینة من الطلبة ) 2003عبد الحكیم المخالفي (الدراسة منها دراسة 

الجامعات العراقیة والذي توصل إلى أن فهم حاجات الطلبة والعمل على إشباع من شأنه أن یؤدي إلى 
، وهذا ما یدل على للفرد تحقق له الشخصیة السویة والتوافق السلیم اإلرشادیةالحاجات  فإشباعتوافقهم، 

  نیس(وكذلك دراسة . يفقهم الدراسالعالقة الوثیقة بین مستوى الحاجات اإلرشادیة للطلبة وتوا
التي بحثت في العالقة بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق النفسي والرضا عن الدراسة، حیث  )2011حكیمة

بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق النفسي لدى تالمیذ السنة األولى  ةوصلت إلى أنه توجد عالقة ارتباطیت
ة داخل المؤسسة التربویة من شأنها تحقیق أعلى ثانوي، والذي توصلت إلى أن توفر البیئة اإلرشادی

مستوى للتوافق خاصة تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي باعتبار أنها أول سنة لهم بالمرحلة الثاویة 
ومن الطبیعي وقوع التلمیذ في بعض المشكالت الدراسیة والنفسیة مما یزید الحاجة إلى التقرب من المرشد 

سسة بغیة إشباع حاجاته اإلرشادیة، خاصة تزامن االنتقال إلى المرحلة الثانویة مع النفسي داخل المؤ 
ونفسیة وانفعالیة مما تزید الحاجة إلى القرب من  فسیولوجیةالمرحلة المراهقة، فالتلمیذ یتعرض إلى تغیرات 

  .المرشد النفسي بغیة إشباع حاجاته اإلرشادیة
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ع البعض اآلخر وربما یعود هذا مضها ومختلفة ه الدراسة مدعمة لبعجاءت نتائج هذ وقد
االختالف إلى أنه لم یعثر على دراسات تناولت موضوع الحاجات اإلرشادیة واألبعاد الثالثة لتوافق 

  .الدراسي الواردة في هذه الدراسة

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على أنه كلما یزید مستوى إشباع الحاجات اإلرشادیة لدى التلمیذ یزید 
مستوى التوافق الدراسي والعكس صحیح،أي عندما ینخفض مستوى إشباع الحاجات اإلرشادیة ینخفض 
مستوى التوافق الدراسي لدى التلمیذ، وهذا ما یتفق مع ما ورد في الجانب النظري باعتبار أن من أهداف 

ة للتلمیذ مشبعة بدرجة اإلرشاد النفسي تحقیق التوافق بصیغة عامة والتوافق، فإذا كانت الحاجات اإلرشادی
فاألهمیة  ،)25 ،ص2015علي وعباس،. (بصفة خاصة كبیرة یتحقق التوافق بصیغة عامة والتوافق الدراسي

التي یولیها اإلرشاد النفسي لتحقیق التوافق كأحد أهم أهدافه وخاصة التوافق الدراسي في المرحلة الثانویة 
ها الصراعات الداخلیة في نفس المراهق وتكثر حاجاته التي تتزامن مع مرحلة المراهقة حیث تبرز خالل

وتزداد متطلبات نموه، وهذا ما یفسر أن اإلرشاد في المرحلة الثانویة یتطلب مستوى عالي من المعرفة 
والفهم لوظائف النمو المتوقعة لمرحلة المراهقة، كما یتطلب من المرشد فهم الحاجات اإلرشادیة للتلمیذ 

كما أن التلمیذ الذي لم یتم إشباع حاجاته اإلرشادیة لن یتمكن ، ق التوافق الدراسيوطرق إشباعها لتحقی
من تحقیق التوافق وبالتالي یتعرض لسوء التوافق الدراسي حیث أن إهمال حاجات التلمیذ یجعله عرضة 

سي لدى لمشكالت مدرسیة أو نفسیة أو اجتماعیة تفوق توافقه في الدراسة وذلك الرتباطها باألداء الدرا
  .التلمیذ

 لالتي تؤكد أن الحاجات یستدل عنها من خال ''موراي''ویمكن استخالص هذا المعنى من نظریة 
ر زیادة المشكالت عند فسج عن حاجة غیر مشبعة، وهذا ما یأثر السلوك فإن السلوك الالتوافقي هو نات

متوافق دراسیا، فإشباع الحاجات اإلرشادیة من أهم السبل إلیصال التلمیذ إلى التقدم وجعله الغیر  التلمیذ
متوافق دراسیا مع الدرس والبرامج والمناهج ومع الزمالء والمدرسین، فعدم إشباع الحاجات اإلرشادیة یؤدي 

یستغل أوقات فراغه في بالضرورة إلى سوء التوافق الدراسي لدى التلمیذ فال یجد رغبة في الدراسة وال 
مراجعة الدروس وال یبدل جهده في حل الواجبات بل یعتمد على اآلخرین في حلها، كما أنه یرغب في 

   .  التغیب عن المدرسة كلما استطاع ذلك
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  یر نتائج الفرضیة الجزئیة األولىتحلیل وتفس: سادسا

بین مستوى الحاجات  إحصائیةذات دالة توجد عالقة ارتباطیة : نصت الفرضیة الجزئیة األولى على أنه
  .اإلرشادیة والجد واالجتهاد لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

بین مستوى الحاجات '' بیرسون''وقد تم التحقق من صدق هذه الفرضیة باستخدام معمل اإلرتباط 
متغیر الحاجات  وتشیر إلى أن) 0.01(وهي قیمة دالة عند ) 0.749(اإلرشادیة والجد واالجتهاد وقد بلغ 

  .اإلرشادیة یسیر في اتجاه ایجابي مع متغیر الجد واالجتهاد لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

الحاجات اإلرشادیة كلما زاد مستوى جد  إشباعویمكن تفسیر نتائج هذه الفرضیة أنه كلما زاد مستوى 
یؤدي إلى زیادة  اإلرشادیةنه كلما انخفض مستوى الحاجات واجتهاد التالمیذ، والعكس صحیح بحیث أ

الرغبة في الدراسة باعتبارها الدعامة األولى في نجاح التلمیذ وتقدمه في الدراسة، لذلك أن التلمیذ الذي 
لدیه رغبة في الدراسة نجده یستغل أوقات فراغه في مراجعة دروسه ویبدل جهده في حل والتفوق بعكس 

 هاد في تحقیق التوافق الدراسي ومنه النجاح حث یعزي التلمیذ الذي ال یعطي قیمة لدور الجد واالجت
. النجاح لعوامل خارجیة، كما أن رغباته اتجاه الدراسة تكون ضعیفة وال یبدل أي جهد واهتمام بالدراسة

على نفسه فیحل واجباته  هد نجده مشاركا في القسم ویعتمدویمكن القول أیضا أن التلمیذ المجد والمجت
لدرس، ألن الجد واالجتهاد یؤثر في عملیة التعلم ویجعل التلمیذ یقبل على األنشطة یركز جیدا أثناء او 

  .والواجبات بجد واجتهاد

حاجاته اإلرشادیة  إشباعویمكن تفسیر نتیجة هذا االرتباط أن جد واجتهاد التلمیذ مرتبط بمدى 
التلمیذ للعمل والنشاط  إدراكن باعتبار أن هذا البعد یعد من أهم مؤشرات التوافق الدراسي للتلمیذ، كما أ

والجد مرتبط بمدى إشباع الحاجات اإلرشادیة، لذلك أن النصائح والتوجیهات واإلرشادات التي یتلقاها 
  .ا وال یشتت انتباههتركیز التلمیذ تأثر تأثیرا مباشرا في درجة التلمیذ في الجد واالجتهاد بحیث یكون أكثر 

شادیة ضرورة ملزمة ین المتغیرین إلى أن إشباع الحاجات اإلر وقد یكون السبب في هذا االرتباط ب
عنها جد واجتهاد التلمیذ إذا تم إشباعها بالطرق التربویة السلیمة، والعكس صحیح إذا لم  جألي تلمیذ ینت

لذلك وجب على مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي وكل  ،فتؤدي إلى كسل وخمول التلمیذ إشباعهایتم 
أعضاء الفریق التربوي أن یراعي حاجات التلمیذ ویعمل على إشباعها بكل الطرق لتربویة السلیمة لتحقیق 
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النتائج المرجوة ومن بین النتائج المتوصل إلیهما أو یمكن أن یحدث من خالل اإلشباع یكون التلمیذ على 
  .د واالجتهاد وهذا ما أكدته نتیجة هذه الفرضیة في هذه الدراسةقدر كبیر من الج

  الثانیةتحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة  :سابعا 

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین مستوى : نصت الفرضیة الجزئیة الثانیة على أنه
  .الحاجات اإلرشادیة واإلذعان السنة األولى ثانوي

بین مستوى الحاجات '' بیرسون''من صدق هذه الفرضیة باستخدام معامل االرتباط  وقد تم التحقق
 وتشیر إلى أن متغیر الحاجات) 0.01(وهي قیمة دالة عند ) 0.789(اإلرشادیة واإلذعان وقد بلغ 

  . مع متغیر اإلذعان لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي موجباإلرشادیة یسیر في اتجاه 

نتائج هذه الفرضیة أنه كلما زاد مستوى إشباع الحاجات اإلرشادیة كلما زاد مستوى  ویمكن تفسیر       
اإلذعان لدى التلمیذ، والعكس صحیح بحیث أنه كلما انخفض مستوى إشباع الحاجات اإلرشادیة لدى 

یؤدي  )، االجتماعیةالنفسیة المدرسیة،( التلمیذ ینخفض مستوى اإلذعان، فإشباع الحاجات اإلرشادیة
فنجد التلمیذ یخضع للقوانین  یلتزم بالهدوء في القسمو لمدرس والمادة التي یدرسها، التالمیذ إلى احترام اب

المفروضة من طرف األستاذ ویتحمل مسؤولیة أفعاله، كما أن تحقیق اإلذعان للمدرس یعد من العوامل 
ت اإلرشادیة شباع الحاجاالمساعدة على حل مشكالت التلمیذ، بعكس هذا األخیر الذي یعاني من عدم إ

تار بعض هعلیه مشكالت توافقه تبدو في است یترتب الذي دور اإلذعان للمدرسیؤدي إلى عدم إدراك 
التالمیذ بالعمل المدرسي وكراهیة المدرسین وعدم احترامه ویمكن القول أن قوة العالقة بین الحاجات 

ذعان  میذ متأدب ویقوم بتوجیه أسئلة للمدرس بدون التل لكونالتلمیذ للمدرس یرجع أساسا اإلرشادیة وإ
 .بتشجیع األستاذ على االنتظام في الدراسة حضىویاألسئلة بإذن من المدرس عن ب ییجحرج، 

ویمكن تفسیر نتیجة هذه االرتباط أن إذعان التلمیذ مرتبط بدرجة كبیرة بمدى إشباع الحاجات 
التوافق الدراسي لدى التلمیذ من خالل التقرب من اإلرشادیة باعتبار أن هذا البعد من أهم مؤشرات 

لمدرسین من أجل تحسین العالقة التالمیذ وتقدیم اإلرشادات والتوجیهات التي هم بحاجة إلیها واالتصال با
في درجة إذعان التلمیذ وقد یكون السبب في هذا االرتباط  مباشرالتأثرها لوهذا  ،التالمیذ والمدرس نبی

ضرورة ) المدرسیة، النفسیة، االجتماعیة(المتغیرین إلى أن إشباع الحاجات اإلرشادیة القوي الموجب بین 
 .ملزمة ألي تلمیذ ینتج عنها إذعان التلمیذ للمدرس
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ویتأكد لنا من خالل ما توصلنا إلیه أن االرتباط الكلي للحاجات اإلرشادیة واإلذعان للمدرس إذ أن 
ت التلمیذ یضمن انضباط التلمیذ في الهیئة وكیفیة التعامل مع تقدیم الخدمات اإلرشادیة وفقا الحتیاجا

الزمالء والمدرس وحتى في المناقشة والحوار في مختلف الموضوعات وهذا من أجل تحقیق النتائج 
            .المرجوة وهذا ما تأكده نتیجة الدراسة الحالیة

  تحلیل وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة :ثامنا

الفرضیة الجزئیة الثالثة على أنه توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین مستوى نصت 
  .لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اجات اإلرشادیة والعالقة بالمدرسالح

بین مستوى الحاجات '' نو بیرس''وقدتم التحقق من صدق هذه الفرضیة باستخدام معامل اإلرتباط 
وتشیر أن متغیر الحاجات ) 0.01(وهي قیمة دالة عند ) 0.720(قد بلغ اإلرشادیة وعالقة المدرس و 

  .اإلرشادیة یسیر في اتجاه إیجابي مع متغیر العالقة بالمدرس لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

ویمكن تفسیر نتیجة هذه الفرضیة أنه كلما زاد مستوى إشباع الحاجات اإلرشادیة كلما كانت 
مستوى الحاجات اإلرشادیة كلما كانت  انخفضوالعكس صحیح بحیث أنه كلما  العالقة طبیعیة بالمدرس،

  .العالقة بالمدرس سیئة لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

یؤدي إلى تحقیق التوافق الدراسي في ) االجتماعیة ،النفسیة ،المدرسة(شباع الحاجات اإلرشادیة فإ
 مع المدرس  نجد أن التلمیذ الذي تكون عالقته طیبةبعد العالقة التربویة بین التلمیذ والمدرس، وذلك 

إلى  واستناداكلي للفرضیة الجزئیة الثالثة  االرتباطوالتقدیر، ویمكن القول أن  االحترامویكون أساسها 
بقة التي بحثت في العالقة بین التوافق الدراسي وبالعودة إلى مجمل الدراسات الساالنتائج المتوصل إلیها 

سریة وعالقتها بالتنشئة األ''والتي تتعلق ) 2001/2002 عبد اهللا لبوز(من بینها دراسة  رىومتغیرات أخ
 هأن سالدراسي في بعده العالقة بالمدر ر التوافق سیویمكن تف دراسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویةبالتوافق ال

وعلیه فإن الحاجات اإلرشادیة للتلمیذ لها  ب تدریسهیتأثر بمشكالت التنشئة األسریة للتلمیذ أو بأسلو 
  .والمدرس عالقة بالتوافق الدراسي في العالقة التربویة بین التلمیذ

یمثل  هوشخصیته وسلوكا ت هأن المدرس بحكم موقعه ومسؤولیت إلىهذا االرتباط  ویرجع الباحث 
یمثل نظیره في  واألبة هم منشطي للجانب العالئقي في المدرسفالمدرس یمثل السلطة وا األبموقع 

  )174، ص 2002البوز، . (متشابها في سلوك التلمیذ وتوجیهه كل في موقعه التأثیرالبیت فیكون 
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یتأثر بشخصیة األستاذ  أنالتوافق الدراسي في بعده العالقة بالمدرس یمكن  أنویمكن القول 
للتلمیذ لها عالقة ) االجتماعیة النفسیة،المدرسیة، (وبأسلوب تدریس، وعلیه فان الحاجات اإلرشادیة 

  .بالتوافق الدراسي في العالقة التربویة بین التلمیذ والمدرس

حاجات اإلرشادیة والعالقة بالمدرس موجب للكلي االرتباط  ویتأكد لنا من خالل ما توصلنا إلیه أن
القدرة على تكوین عالقات  إلىن تقدیم الخدمات اإلرشادیة وفقا الحتیاجات التالمیذ یؤدي بهم فا وعلیه

    .طبیة مع األساتذة أساسها المودة واالحترام
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  خالصة الفصل 

 التي تم جمعها من میدان الدراسة بتفریغ البیانات وخالصة لما تقدم في هذا الفصل، قمت
إلى نتائج السابقة، توصلنا جداول إحصائیة، بعد تحلیلها وتفسیرها في ضوء الدراسات  وعرضها في

نفسیة التلمیذ ودورها في تحقیق ذي تتركه الحاجات اإلرشادیة في النهائیة التي تبین األثر البالغ األهمیة ال
  .التوافق الدراسي
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 :استنتاج عام للدراسة

استنادا إلى النتائج التي توصلت إلیها الطالبة الباحثة ومن خالل تحلیل النتائج 
النهائیة المتعلقة بالدراسة المیدانیة، وبالرجوع إلى معامل اإلرتباط للحاجات اإلرشادیة 

الدراسي، اتضح للطالبة الباحثة أن هناك عالقة ارتباطیة بین الحاجات اإلرشادیة  والتوافق
والتوافق الدراسي، فكلما كانت الحاجات اإلرشادیة لدى التالمیذ مشبعة كلما ارتفع مستوى 
التوافق الدراسي، ومنه نتأكد أن الحاجات اإلرشادیة تلعب دورا هاما وفعاال في حل مشكالت 

سي لدى تالمیذ السنة األولى، ویتجلى ذلك من خالل التعرف على الحاجات التوافق الدرا
اإلرشادیة لهؤالء التالمیذ ومراعاتها والعمل على إشباعها بالطرق التربویة السلیمة بإعتبار أن 
جتهاد التالمیذ وانعدام وادعان  المشكالت التوافق الدراسي ینتج عن وجود خلل في جد وإ

سین وكل أفراد الطاقم التربوي وتردي العالقة بین التالمیذ والمدرسین التالمیذ اتجاه المدر 
لذلك تسعى الخدمات اإلرشادیة الموجهة للتالمیذ إلى إشباع الحاجات اإلرشادیة المدرسیة 
النفسیة، االجتماعیة التي تساعد في التخلص من معاناته والتي ینجر عنها سوء التوافق 

الدراسي، فإشباع الحاجات اإلرشادیة تجعل التلمیذ قادر واالنسجام مع نفسه ومع محیطه 
عدم إشباع هذه الحاجات یولد لدى صاحبها سوء التوافق الدراسي و   على التوافق في دراسته

  .وتعرضه لمشكالت تؤثر على مستواه ومساره الدراسي وعالقته االجتماعیة

ت المدرسیة، النفسیة وعموما فإن تالمیذ السنة األولى ثانوي لدیهم جملة من الحاجا
واالجتماعیة التي تدفعهم إلى البحث عن كیفیة إشباعها منة خالل وجود خدمات إرشادیة 

لمشكالت الناتجة عنها، وهذا والتخلص من اها إنسان مختص یساعدهم على إشباعها یقدم
لذي تم كده نتائج التحلیل الكمي الستبیان الحاجات اإلرشادیة ومقیاس التوافق الدراسي اما تؤ 

  .تطبیقهما على تالمیذ السنة األولى ثانوي

إذن ومن خالل االتصال المباشر بالتالمیذ وجدت الطالبة الباحثة أن الحاجات 
اإلرشادیة لها عالقة وطیدة بتحقیق التوافق الدراسي ویتم إشباع هذه الحاجات عن طریق 
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لى مساعدة وحل مشكالت خدمات إرشادیة یقوم بها مستشار التوجیه واإلرشاد الذي یعمل ع
شباع حاجاتهم المختلفة بإستخدام مختلف الفنیات والوسائل  التالمیذ من خالل مراعاة وإ

  .المالئمة
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  :اإلقتراحات

  : االقتراحات نذكر أهمهاالدراسة إلى مجموعة من خلصت 

ضرورة معرفة وفهم حاجات التالمیذ في كل المراحل التعلیمیة خاصة تالمیذ  -
بكل مرحلة لمساعدة جمیع  ةخاص إرشادیة امجالمرحلة الثانویة بهدف وضع بر 

شباع حاجاتهم المختلفة  .التالمیذ على وإ
خاصة بالمؤسسة حیطة بالتالمیذ سواء كانت داخلیة مراعاة كل الظروف الم -

 االجتماعيخارجیة المتعلقة بالمحیط م بالزمالء واألساتذة، أو كعالقتهالتربویة 
 .التلمیذ واألسري الذي ینتمي إلیه

عدین تربویین تجنید كل اإلطارات بالوسط المدرسي وتأهیلهم من أساتذة ومسا -
حاطته وأخصائیین نفسانیین من أجل االهتم ومستشاري التوجیه المدرسي ام بالتلمیذ وإ

 .بالرعایة الكافیة
والتالمیذ في كل  التوجیه المدرسي مستشارالمباشر بین  االتصالتفعیل سبل  -

لك لمساعدتهم على حل مشكالتهم خاصة فیما یتعلق بالتوافق المؤسسات التربویة وذ
 .الدراسي

میذ بین األسرة والمدرسة لمتابعة التال ةوالمستمر  ةالمباشر  تفعیل العالقة التواصلیة -
وذلك من خالل التعاون بین المستشار واألولیاء لحل كل المشكالت التي قد یقع فیها 

 .میذالتال
والبحوث حول العوامل المؤثرة في الحاجات اإلرشادیة  إجراء المزید من الدراسات -

 .وعالقتها ببعض المتغیرات األخرى
 الحاجات إجراء مثل هذه الدراسة في المراحل دراسیة مختلفة ومقارنة مستوى -

 .اإلرشادیة والتوافق الدراسي باختالف المراحل الدراسیة
 



 

  اتمةـــخ 



خاتمة                                                                                          
 

 
92 

  :خاتمة 

العالقة بین الحاجات اإلرشادیة والتوافق الدراسي لدى ة الحالیة إلقاء الضوء على حاولت الدراس
دراسیة التلمیذ الأهمیتها في حیاة تالمیذ السنة األولى ثانوي، إذ تعتبر المرحلة الثانویة مرحلة انتقالیة لها 

 اإلرشادیة، وقد كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على العالقة االرتباطیة بین الحاجات مهنیةوال
 اإلرشادیةالتعرف على العالقة بین الحاجات  وكذلك، ي لدى تالمیذ السنة األولى ثانويوالتوافق الدراس

التعرف على العالقة بین  أیضاو  واإلذعان اإلرشادیةلتعرف على العالقة بین الحاجات وا ،الجد واالجتهادو 
  الحاجات اإلرشادیة والعالقة بالمدرس لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي

والتوافق الدراسي، حیث  اإلرشادیةفي الجانب النظري عند مفهومي الحاجات  وتوقفت الدراسة
المفسرة لها، ثم تناولت مفهوم  والنظریات بهاتطرقنا إلى تعریف الحاجة وبعض المفاهیم المرتبطة 

ت إلى مفهوم قتالمیذ المرحلة الثانویة، تم تطر ل اإلرشادیةوتصنیفها وكذلك الحاجات  اإلرشادیةالحاجات 
، أما التوافق الدراسي فقد إرشادالنفسي، أسسه، أهدافه وأخیرا بعض المشكالت التي تحتاج إلى  اإلرشاد

مظاهره وأبعاده  على تعریف التوافق الدراسي،تضمن هو اآلخر تعریف التوافق، أبعاده، مؤشراته ثم ركزت 
  .وأخیرا حلول مقترحة لسوء التوافق الدراسي مشكالته، الدراسي، والعوامل المساعدة على التوافق

  .بالحاجات اإلرشادیة والتوافق الدراسي وتعرضت الدراسة إلى مجموعة من الدراسات المتعلقة

نتائج الدراسة بعد التجربة المیدانیة إلى التعرف عن العالقة عرض وتحلیل وتفسیر  تمخضوقد 
  .والتوافق الدراسي وأبعاده لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي اإلرشادیةبین الحاجات 

  :التالیة ستنتاجاتاالوبعد تحلیل النتائج وتفسیرها ومناقشتها تم الوصول إلى 

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین اإلرشادیة والتوافق الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي -
 .الدراسي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي واجتهادتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین جد  -
 .لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي واإلذعانتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین اإلرشادیة  -
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین اإلرشادیة والعالقة بالمدرس لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي -

تحقیق  میذ السنة األولى ثانوي من أجلوهذا ما یشیر إلى ضرورة مراعاة الحاجات اإلرشادیة لتال
رضاء رغباته وطموحاته التلمیذ إلى درجة من اإل لیصل توافقهم الدراسي، مما تجعله شباع لحاجاته وإ

  .یشعر بمستوى عالي من التوافق الدراسي
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 النفسیة المدرسیة،( اإلرشادیةوعموما فإن تالمیذ السنة األولى ثانوي لدیهم جملة من الحاجات 
لدراسي وتدفع بالتلمیذ إلى السعي لتحقیقها بهدف تحقیق التوافق ا اإلشباعالتي تتطلب ) االجتماعیة

باعتبار أن التلمیذ أهم عناصر العملیة التربویة، وأبرز ركائز المؤسسة التعلیمیة ولذا ال بد من إحاطته 
وكذالك على تحقیق التوافق مع مختلف  واالرتقاءمن خالل مساعدته على النجاح  واالهتمامبكل الرعایة 

  .االجتماعیةالمواقف 
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  المعاجم والقوامیس: أوال

 ، دار النهضة العربیة1، طمعجم مصطلحات التربیة والتعلیم): 2005(جرجس، جرجس میشال  .1
  .بیرزت

، دار 1ط المعجم العربي لتحدید المصطلحات النفسیة): 2014(صالح، علي عبد الرحیم  .2
  .الحامد، عمان

 بعة العربیة، دار المشرق الثقافي، الطالمعجم التربوي وعلم النفس، )2010(قیسي، نایف ال .3
  .عمان

دار المشرق   ، الطبعة العربیةالمنجد اللغة العربیة المعاصرة): 2001(نعمة، أنطوان وآخرون  .4
  .الثقافي، عمان

  الكتب: ثانیا

  .ط، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر.، دالتوجیه واإلرشاد النفسي): 2000(أحمد، سمیر كامل  .5
  .دار المسیرة، عمان علم النفس اإلرشادي،): س.د(أبو أسعد، أحمد اللطیف .6
نظریات االرشاد النفسي ): 2015(أبو أسعد، أحمد عبد اللطیف وعربیات، أحمد عبد الحلیم .7

  .، دار المسیرة، عمان3، طوالتربوي
  .، دار المسیرة، عمان1، طاإلرشاد المدرسي): 2009(د اللطیفأبو أسعد، أحمد عب .8
  .، دار المسیرة األردن2، طإرشاد الموهوبین والمثقفین): 2014(أبو أسعد، أحمد عبد اللطیف .9

 دار المسیرة 1، طالمدخل إلى الصحة النفسیة): 2009(أبو حویج، مروان والصدفي، عصام .10
  .عمان

  .ط، دار الیازوري عمان.،دإلى علم النفس العامالمدخل ): 2012(أبو حویج، مروان .11
، 1ط العالقات والمشكالت األسریة،): 2011(أبو سكینة، نادیة حسن وخضر، منال عبد الرحمن .12

  .دار الفكر، عمان
  .، دار وائل، عمان1، طعلم النفس العام): 2013(أبو غزال، معاویة .13
 .المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان الدافعیة اإلنسانیة): س.د(بالرابح، محمد .14
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اثر التوجیه المدرسي على التحصیل الدراسي في المرحلة الثانویة، د ط، دار ): 2010(برو، محمد .15
  . االمل، الجزائر

مكتبة اقرأ،  سلسة االجتماعیة في النهضة البحث االجتماعي): 2007(بوقشمور، محمد وآخرون .16
  .الجزائر

، 1، طاإلرشاد التربوي النفسي في المؤسسات التعلیمیة): 2011(حریر، رافدة واالمامي، سمیرال .17
  . دار المسیرة، عمان

 ،اإلرشاد النفسي لألطفال العادیین وذوي االحتیاجات الخاصة):  2008(حسن، طه عبد العظیم .18
  .ط،دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة.د
دار الفكر،  7ولوجیا طنالتك - اإلرشاد النفسي النظریة والتطبیق): 2015(حسین، عبد العظیم .19

  .عمان
، دار 2، طعلم النفس اإلرشادي نظریاته وأسالیبه الحدیثة): 2011(داهري، صالح حسن أحمدال .20

  .وائل، عمان
، دار مكتبة الكندي، 1، طمبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي): 2014(داهري، صالح حسنال .21

  .األردن
  .بیروت ط، دار النهضة العربیة.د، علم النفس ودراسة التوافق): 1974(دوسقي، كمال .22
دار الرایة،  1ط اإلرشاد والتوجیه المهني بین النظریة والتطبیق): 2014(رشدي، عثمان فرید .23

  .عمان
، الطبعة العربیة دار اإلرشاد النفسي ومعالجة المخاوف): 2011(رشید، غالب محمد .24

  .الیازوي،عمان
  .المسیرة، عمان، دار 2، طالصحة النفسیة): 2007(رضوان، سامر جمیل .25
ط، دار .د مفاهیم البحث العلمي، تطبیقات إداریة واقتصادیة): 2005(رفاعي، حسین أحمدال .26

  وائل، عمان
دیوان  ط.د مبادئ الصحة النفسیة واإلرشادیة): 2012(زبدي، ناصر الدین ولمین، نصیرة .27

  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  .دار الزهران، األردن، اإلرشاد النفسي): س.د(زعبي، أحمد محمدال .28
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  .األردن ، مركز البرید1النفس التربوي، ط مقدمة في علم): 2006(زغلول، عماد عبد الرحیمال .29
، دار أسالیب التنشئة االجتماعیة ودوافع االنجاز الدراسیة): 2008(زلیتني، محمد فتحي فرجال .30

  .قباء، القاهرة
  .مصر ، عالم الكتب3، طوالمراهقةعلم النفس الطفولة ): 2001(زهران، حامد عبد السالم  .31
  .، عالم الكتب القاهرة3، طالتوجیه واالرشاد النفسي): 1998(زهران، حامد عبد السالم .32
  .، عالم الكتب4، طالصحة النفسیة والعالج النفسي): 2005(زهران، حامد عبد السالم .33
، 1، طي للطفلجودة البیئة وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماع): 2015(سعید، محمد عليال .34

  .المكتب العربي للمعارف
  .، ایتراك مصر1، طالمختصر في الشخصیة واإلرشاد النفسي): 2004(سفیان، نبیل .35
  .، دار النهضة العربیة بیروت1،طعلم الصحة النفسیة): 2004(شرقاوي، مصطفى خلیلال  .36
النفس الصحة النفسیة وعلم ): 2007(صالح، أحمد محمد حسن وقاسم، ناجي محمد وآخرون .37

  .، دار المسیر، عمان1، طاالجتماعي والتربویة الصحیة
  .، الجزائرخطة التوجیه المدرسي المعقدة في الجزائر): 2013(طیبي، إبراهیم .38
  .ط، دار المعرفة الجامعیة.، دأسس علم النفس): 2012(عبد الخالق، أحمد محمد .39
  .معرفة الجامعیة، مصر، دار ال2، طأصول الصحة النفسیة): 2013(عبد الخالق، أحمد محمد .40
  .،دار المعرفة الجامعیة3، طأصول الصحة النفسیة): 2015(عبد الخالق، أحمد محمد .41
، دار 1ط مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي): 2007(عبد الهادي، جودت والعزم، سعید حسني .42

  .الثقافة، عمان
 .عمان  افة، دار الثق1المدخل الى علم النفس العام، ط): 2009(عبیدي، محمد جاسمال .43
 .عمان  ط، دار الثقافة.علم النفس التربوي وتطبیقاته، د): 2009(عبیدي، محمد جاسمال .44
 دار الثقافة   1وعالجها، ط أمراضهامشكالت الصحة النفسیة ): 2009(عبیدي، محمد جاسمال .45

 .عمان
 دار المسیرة 1ط  علم النفس التربوي النظریة والتطبیق): س.د(عتوم، عدنان یوسف وآخرونال .46

  .عمان
  .القاهرة ط، الشركة العربیة المتحدة.، دعلم النفس التربوي): 2009(عدس، عبد الرحمان .47
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  .الریاض ، مكتبة العبیكان3طالمدخل العلوم السلوكیة، ): 2003(عساف، صالح بن حمدال .48
رة اإلرشاد النفسي االتجاه المعاصر إلدا): 2015(علي، ئاسو صالح وعباس، حسبن ولید حسین .49

  .، دار غیداء1، طالسلوك اإلنساني
 ، مكتبة المجتمع العربي1، طالصحة النفسیة واإلرشاد النفسي): 2005(عمریة، صالح الدینال .50

  .مصر
  .األردن  ، دار الحامد1، طالتعلیم الثانوي رؤیة جدیدة): 2008(فرج، عبد اللطیف حسن .51
  .دار الصفاء  1، طواإلرشاد النفسيمبادئ التوجیه ): 1999(فرج، كاملة وتیم، عبد الجابر .52
  .، المكتب الجامعي الحدیث، مصر3، طالتوجیه واإلرشاد النفسي): 2001(قدافي، محمد رمضانال .53
ط، دار .د أساسیات علم النفس التربوي): س.د(قضاه، محمد فرحان والتربوي، محمد عوضال .54

  .حامد، عمان
  .دار وائل 1، طالنظریة والتطبیقعلم النفس التربوي ): 2010(قطامي، یوسف وآخرون .55
  .دار الفكر 1، طمدخل إلى علم النفس): 2012(كفافي، عالء الدین وسالم، سهیر محمد .56
  .دار المعرفة الجامعیةاإلرشاد األسري، ): 2008(كفافي، عالء الدین .57
ط، مؤسسة شباب الجامعة، .، دأساسیات في علم النفس التربوي): 2006(كمال، طارق .58

  . اإلسكندریة
المجلس الوطني للثقافة   1، طمهارات اإلرشاد النفسي وتطبیقاته): 2005(مالكي، موزة عبد اهللال .59

  .والفنون والتراث
ط، دار .د نمبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدین واألخصائیین النفسانیی): 2007(مشاقبة، محمدال .60

  .المناهج، عمان
  .عمان  دار المسیرة، 1، طأساسیات علم النفس): 2013(مشیخي، غالب محمدال .61
 ، علم الكتب الحدیث1، طاإلرشاد النفسي أسسه وتطبیقاته): 2010(مصري، إبراهیم سلیمانال .62

  .األردن
  .عمان مكتبة فالح 1، طاالصحة النفسیة مفهومها اضطراباته): 2005(مطیري، معصومة سهیلال .63
، دار 1ط تربویة معاصرةمشكالت ): 2009(معایطة، عبد العزیز والجغیمان، محمد عبد اهللال .64

  .الثقافة، عمان
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  .عمان ، دار المسیرة1، طمبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي): 2007(ملحم، سامي محمد .65
  .، دار الفكر، عمان1، طاإلرشاد النفسي لألطفال): 2008(ملحم، سامي محمد .66
اإلرشاد المدخل إلى ):2015(نیسلول،ترجمة سعد،مراد علي والشریفین،احمد عبد اهللامیشال  .67

  .،دار الفكر،عمان1،طالنفسي
  .، دار هومة، الجزائر4، طمدخل إلى علم النفس): 2009(وافي، عبد الرحمان .68
، دار 1ط المدخل إلى علم النفس االجتماعي): 2004(ولي، باسم محمد ومحمد، محمد جاسم .69

  .الثقافة، عمان

  الرسائل الجامعیة: ثانیا

المدركة والمثالیة للذات وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى الصورة ): 2009(أبو بكر، محمد أحمد .70
 .، رسالة ماجستیر، جامعة الملك فیصلطالب المرحلة الثانویة باإلحساء

الثقة بالنفس وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى المراهقین المتمدرسین في ): 2012(داود، شفیقة .71
  .معمري الجزائر ، رسالة ماجستیر، جامعة مولودالمرحلة التعلیم الثانوي

الحاجات اإلرشادیة لطالب الكیات التقنیة في المملكة العربیة ): 2010(الرویلي، فهد فرحان .72
  .، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، المملكة العربیة السعودیةالسعودیة

اجتماعي وفق نظریة اریكسون  - النمو النفس ):2005(زهراني، نجمة بنت عبد اهللا محمدال .73
 .، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى السعودیةوعالقته بالتوافق الدراسي

الدافع المعرفي واتجاهات طلبة كلیة التمریض نحو مهنة التمریض ): 2002(شقورة عبد الرحیم .74
  .غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة وعالقة كل منهما بالتوافق الدراسي

حاجة المدرس المهنیة لإلرشاد التربوي من وجهة نظر طلبتها والعاملین ): 1987(عبیدي، سهیلةال .75
  .، رسالة ماجستیر، جامعة بغداداإلداریین فیها

عالقة التنشئة األسریة بالتوافق الدراسي لدى تالمیذ مرحلة التعلیم ): 2002(لبوز، عبد اهللا .76
  .ة، الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلالثانوي

رسالة  مشكالت الشباب الجامعي في األردن وحاجاتهم اإلرشادیة): 1971(مامسر، محمد خیر علي .77
  .ماجستیر، الجامعة األردنیة
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  المجالت: رابعا

الحاجات اإلرشادیة لدى طلبة الجامعات  ):2014(بركات، علي أحمد والحكماني، ناصر علي .78
 ة وعلم النفس، المجلد الثاني عشرالعربیة للتربی ، مجلة اتحاد الجامعاتالخاصة بسلطنة عمان

 .العدد
، مجلة الشباب دراسة تحلیلیة للحاجات االرشادیة لدى طالب الجامعة): 2014(بوطبال، سعد الدین .79

 .الجزائر، العدد األول العربي والمشكالت االجتماعیة، المركز الجامعي، غیلیزان
، مجلة آفاق وعالقته بالتوافق الدراسي لدى المراهقاإلدمان على الفیسبوك  ):2017(لموشي، حیاة .80

  .9العلوم جامعة الجلفة، العدد
الكفاءة الذاتیة وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى ): 2014(میدون، مباركة وأبي مولود، عبد الفتاح .81

 .11، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة العددعینة من تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط
التوافق الدراسي ومستوى النضج اإلنفعالي وعالقتهما ببعض  ):2014(غداء علينعیسة، ر  .82

، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسة المتغیرات لدى عینة من طلبة جامعة دمشق
 .3العدد 36اآلداب والعلوم اإلنسانیة، المجلد 

 الدراسي لدى المراهق المتمدرسالضغط النفسي وتأثیره على التوافق  ):2015(هدایة، بن صالح .83
 .11الوادي العدد - مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة، جامعة حمد الحضر

  



 

  قــالحــــالم



 

 

 فهرس المالحق

  

  العنوان  الرقم
  المقدم من مدیریة التربیة األول یبین الترخیص  01ملحق 
  یبین الترخیص الثاني المقدم من مدیریة التربیة   02ملحق 
  لالستبیانیبین قائمة ألسماء المحكمین   03ملحق 
  یبین قائمة ألسماء المحكمین للمقیاس  04ملحق 
  في صورتها النهائیة یبین االستبیان  05ملحق 
  یبین المقیاس في صورتها النهائیة   06ملحق 

 







  ستبیانالمحكمین لال بأسماءیبین قائمة ): 03(ملحق رقم 

  الجامعة  التخصص  )ة(المحكم ) ة(األستاذ 
  قسنطینة  والتعلیم اتكنولوجی  حمیزي وهیبة

  باتنة  علوم التربیة  احم بن بیة
  جیجل  مناهج أسالیب التدریس  هاین یاسین
  جیجل  علوم التربیة  قرفي محمد

  

  قائمة بأسماء المحكمین للمقیاسیبین   ) :04(ملحق رقم

  الجامعة  التخصص  )ة(المحكم ) ة(األستاذ 
  جیجل  مناهج وأسالیب التدریس  هاین یاسین

  جیجل  علم النفس المدرسي  بوكراع ایمان
  جیجل  علم النفس المدرسي  بن صالحیة كریمة

  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -جیجل–جامعة الصدیق بن یحي 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  .قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا

  :بحث بعنوان استبیان

  

  

  

  

  

  :أختي التلمیذةأخي التلمیذ، 

إرشاد وتوجیه تربوینا ضع بین أیدیكم هذا : في إطار قیامي بتحضر مذكرة ماستر، تخصص  
في المكان المناسب لإلجابة الصحیحة ) x(االستبیان راجیة منكم اإلجابة عن فقراته، وذلك بوضع عالمة 

  .من وجهة نظركم

  .البحث العلميوأعدكم بأن إجاباتكم ستبقى سریة وال تستخدم إال ألغراض 

  .وتقبلوا مني جزیل الشكر وفائق االحترام                                                             

  :تحت إشراف األستاذة:                                             من إعداد الطالبة

 بشتة حنان/ د –.                                           بوغولة ملیكة. 

  

  

  م2018/ 2017: السنة الجامعیة

  

الحاجات اإلرشادیة وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى تالمیذ 
 السنة األولى ثانوي



  :البیانات الشخصیة:المحور االول  -
 ذكر                  أنثى      :الجنس - 1
 آداب                  علوم     :الشعبة - 2

  

  

  الرقم
             

  اإلجابات  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات                         
  دائما  أحیانا  أبدا

  الحاجات المدرسیة: المحور الثاني
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