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بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ** شـكـر** 
الـرـرا و الـدـدا اليل ہ ل تعـالـى الذي أمـدني بالقـوة و الصبـر و العـافيـة 

و  سَّر الصعـب أمامي حتى تدرـنت من إتدـام عدلـي البسيـط هـذا. 
 ثمَّ الـرـرا ألستاذي الدـرف :

 الدكتور : رواق حمودي
يهـات.  على مـا بذلـه معي مـن جهٍد و مـا أسداه لـي مـن نصائـح وتـوجِّ

 كدـا أشرـر أمـي و أبـي وكـہ إخـوتـي و أخـواتـي
يعهم الدائـم لـي.  عـرفـانـًا مني عـلى صبـرهم و تـيِّ

 كدـا أتقـدم بالـرـِر إلـى:
يـه الددرسي و الدهنـي العـامليـن بثـانـو ـات عـلابـة الثـالثـة.  مستـاري التـوجِّ
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                                                                                                                                              المقدمة  
 م

  أ
 

  :ةـدمـمق
إنَّ األداء باعـتباره نشاط هـادف يقـوم به الفـرد النجاز مـا يسعـى إليه مـن أهـداف عـن وعـي إلشباع 

حاجاته و اهـتماماته الخاصة و المتعـلقة بمحيطه االجـتماعي يـُعـد أساس وجـود الحياة البشرية و استمرارها 

و كـذلك تطـورهـا ، إذ من خـالله  تتشكـل الظروف المادية لحياة الفـرد كالغـذاء ، اللباس و السكـن ... إلخ ، 

كما تتشكـل مـن خـالله أيًضا إنتاجاته الفكرية كالعـلم ، الفـن و األدب ... إلخ مـا يسمح له بتغـيير محيطه 

الفيـزيائي ككـل ( الطبيعي و االجـتماعي ) و كـذلك تغـيير سلوكه السيما و أنَّ العـمليات العـقـلية للفـرد 

تتشكل و تتطـورعـن طريـق األداء. و ما وصل إليه اإلنسان مـن تقـدم و تطـور في عـصرنا هـذا يـؤكـد لنا 

ذلك.  

و بالرغـم مـن أنَّ األداء العـملي هـو أبـرز أنـواع األداء اإلنساني ألنَّ مخرجاته تمثـل نتاجات 

اجـتماعـية مفيدة سـواء كانت في المجال الصناعـي ، الزراعـي ، االختـراعات التقـنية و االكتشافات  

العـلمية ... إلخ إال أنـَّه ال يكـون فعـاالً و ال يصل فيه الفـرد إلى درجة اإلتقـان إالَّ مـن خـالل األداء الدراسي 

الذي يشكل منطلقه و قـاعـدتـه األساسية باعـتبـار أنَّ األداء الدراسي أداء غـايته تمكين التـِّلميـذ من المعارف 

و الخبرات التي يحتاجهـا إلتقـان المهـارات المختـلفـة التي تهـيئه فيما بعـد لسوق العـمـل ، حـيث يقـول      

0F : " تعـتبر المعـرفـة طـور تحضيري لألداء العـملي الحقـًا ".ل . ن .تـولستـوي

1  

و نظـًرا ألنَّ األداء الدراسي له أهـداف آنيـة تتمثـل في استيعـاب محتـوى المساقـات الدراسية لتحقيق 

النجاح فـيها ، اخـتيار نـوع الدراسة المالئـم ثـَّم التمكـن مـن التخصص الدراسي عـنـد االنتقال إلى الجامعـة 

ليصبح الدارس بعـدهـا مختًصا ممتـاًزا ، و أهـداف بعـيدة األمـد هي خـدمة المجتمـع بأفـراده و مؤسساتـه ، 

ـه لتـَّالميـذ المدارس قـصد مساعـدتهم و متابعـتهم  يـه المدرسي ملحة ، خاصة وأنـَّه موجَّ كانت الحاجة للتوجِّ

نفـسيًا و تربويـًا و اجتماعـيًا و تمكينهم من مواجهة بعـض المشكـالت و الُصعـوبات التي تعـترضهم         

و تعـيقهم عـن تحقيق أهـدافهم التي يعـتبر تحقيقها بـداية لتجسيد أهـدافهم البعـيدة. 

و مـن المؤكـد أنَّ اخـتيار نـوع الدراسة الذي يناسب التـِّلميـذ ويتيح له استغـالل مـا يمـلك مـن قـدرات 

و إمكانيات ويسمح لـه بالـوصول إلى مـا يطمح إليه خاصة عـنـد االنتقـال من مرحـلة تعـليميـة إلى أخـرى ، 

يه المدرسي من خـالل القائمين عـليه عـلى التوفيق بين حاجات كـل تـِّلميـذ     يتوقف عـلى مدى قـدرة التوجِّ

يهه.  و رغـباته و ميوله الدراسية و المهـنية وما يتمتع بـه من قـدرات و إمكانيات عـقليـة و بدنية عـند تـوجِّ
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يـه تعكس انتظارات التـِّلميـذ و تـراعي ميوله و قـدراته فإنَّه سوف يكون   فإذا كانت عـملية التوجِّ

راض عـن دراسته و مطمئن عـلى مستقبلـه و بذلك  ترتفع دافعـتيـه و يـزداد إقـباله عـلى اكـتساب المعـارف 

يه ال تتماشى و اهـتماماتـه و حاجاتـه فـقـد يقـل  ـا إذا كانت عـملية التوجِّ و بـذل المزيـد من الجهـد ، أمَّ

اهـتمامه بدراسته و قـد يتخـلى عـنها. 

و بناًءا عـلى ذلك سنحاول من خـالل هـذه الدراسة الكـشف عـن طبيعـة العـالقـة بين الرضا عـن 

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحلـة الثانـوية ، كما سنحاول  التوجِّ

يههم المدرسي حـيث  إلقاء الضوء عـلى عـالقـة بعـض المتغـيِّرات بمستـوى رضا التـَّالميـذ عـن تـوجِّ

عـرضنا الدراسة في جـزأيـن جـزء نظـري و آخـر ميداني . 

م الجانب النظـري أربع فصول يتضمـن الفصل التمهيـدي منه إشكاليـة البحـث و فـرضياتـه ، كما  يضُّ

يتها إضافـة إلى عـرض الدراسات السابقة ،     تـمَّ فيه تحـديـد مصطلحات و أهـداف الدراسة و كـذلك تبيان أهـمِّ

ثـمَّ التعـقيب عـليها. 

أمـَّا الفصل األول فُخِصَص للرضا وتـمَّ فيه التطـرق إلى مفهـوم الرضا ، مسبباته ، أبعـاده ، مظاهـر 

الرضا و عـدم الرضا ، قياسه إضافـة إلى النظـريات المفسرة له و عـالقـته باألداء ، في حـين يعـرض 

يه المدرسي ، نشأتـه ، الحاجة إليه ، مبادؤه ، أهـدافـه و مناهجه و دور بعـض  الفصل الثاني مفهـوم التوجِّ

يه التـَّالميـذ مـن السنة الرابعـة متوسط إلى  يه و كـذلك معايير  و إجـراءات تـوجِّ القائمين عـلى عـملية التوجِّ

الثانوية فـضالً عـن عـالقته باالخـتيار الدراسي ، كما تناول الفصل الثالث مفهوم األداء الدراسي ، العـوامل 

المؤثـرة فيه ، قياس األداء الدراسي و كـذلك تقويـمه. 

و خصص الجانب الميداني للدراسة االستطالعـية و لعـرض اإلجـراءات المنهـجية المتبعة في هـذا 

 المجال وكـذلك لمناقـشة الفرضيات و تحليل النتائج .
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 : ةـاليـاإلشكأوالً - 

يه المدرسي أهـمِّ  حة النفـسية للتـية كبـرى تظهـُر في حفاظـللتوجِّ الميـذ مـن خـالل ـَّ ه عـلى الصِّ

هـتمامـه بمختـلف المشكـالت التي تعـترضهم عـبر مسارهـم الدراسي عـن طـريـق مجمـوع الخـدمـات التي إ

ه تبـرُز أكـثـر عـند انتقـال الدارس مـن مـرحلـة تعـليميـة إلى أخـرى ، أيـن يُعـتبر ـيتـِّ يقـدمها ، لكـن أهـم

هـه فـي حـياتـه التعـليميـةإ خـتيـار يُحـدُد معالـم إل مـا دام هـذا ا ،خـتيـار نـوع الدراسـة مـن أصعـب مـا يـواجِّ

و لتطلعاته و انتظاراتـه  نتقائـه المسلك األنـسـب لـهإفيقـف حائـًرا متـردًدا في  بله الدراسي و المهـني ،ـمستق

م عـن طريق ـة يتـويـ إلى الثانالرابعة متوسطالميـذ من السنة ـِّ  التانتقـالا أنَّ ـو ربَّما انتظارات والديـه ، و بم

يه المدرسي يه المدرسي والمهني  الذي تتجسـد فيـه مساهـمة  ،التوجِّ خـتيـار نـوع الدراسة إفي مستشار التوجِّ

و طموحاتهم مـن  المناسبة لهم مـن خـالل الموازنـة بين قـدراتهـم و إمكانياتهم من جهة ، و بين رغـباتهم

هـون إليها ـ ) المختـلفـة التي سيُ ين المشتركـعينجهـة أخـرى و تصنيفهـم ضمـن التخصصات ( الجـذ     وجَّ

يه و عـن التخصصات ـو التي تتج لى فـي تـزويـدهم بالمعـلومـات الالزمـة عـن إجـراءات عـمليـة التوجِّ

و مـا يتفـرع عـنها فـي السنوات التالية.   الُمتوفـرة

مـن ُصعـوبة كنقص اإلختبارات النفسية أو انعدامها زاد الميـذ و قـلة اإلمكانيات ـَّ إالَّ أنَّ كـثرة عـدد الت

ـيه المدرسي و المهـني لميـذ و الوقـوف عـلى مـا يمـلك ـِّ لى ميُـول و اهتمامات كـل تـ عتعـّرف مستشار التوجِّ

المات التي يحصل عـليها كممثل ـ العاعـتبار  و كـذلكيهـه ،ـِّ ار أثناء تـوجـعـتبإلذهـا بعـين اـمـن قـدرات ألخ

، إضافة  ته المستقـبليةـلهـذه القـدرات و االستعـدادات و بالتالي إمكانية التنبؤ بـواسطتهـا بنجاحـه فـي دراس

وليها ـُ لميـذ يـِّ إلى المكانـة االجتماعـية التي تحتـلهـا بعـض التخصصات فـي المجتمع األمـُر الـذي جعـل الت

الميـذ الذيـن ـَّ قـط رغـبة التـلبى فـُ الميـذ تـَّ شابـه رغـبات التـية فـي بطاقـة الرغـبات ، و في حـالة تـأهـمِّ 

 مع العـلم أنَّ حصول التـِّلميـذ عـلى عـالمـات منخفضة ال يـرجع دومـًا إلى المات عـاليةـتحصلـوا عـلى ع

      ضعـف قـدراتـه بـل قـد يكـون بـسبب مـرض عـضوي مؤقـت أو نتيجـة تعـرضه الضطرابات انفعالية

ـا يحـول دون تحقـيق رغـباتهم  حتى و إّن  ،و غـيرهـا مـن العـوامـل المؤثـرة عـلى تحصيلهـم الدراسي ، ممَّ

يهخاصة كانـوا مـن المتفـوقين  ا يجعلهـم غـير راضين عـن الجذع ـم في ظل محدوديـة حـاالت إعـادة التوجِّ

هـوا إليه و إمكانياتهم و ال يُعـبِّر عـن تـوقعاتهم و ال  و يعـتبرونه ال يتناسب و قـدراتهـم المشترك الذي وجِّ

يه ذاتها حـيث يظهـر ذلك من ـوحاتهـم الدراسية و المهـنية و ال عـن عـمـق طمـيسمح لهم بتحقـي لية التوجِّ

قـة بالنفـس و تـدني ـ بـالملل داخـل الصف و انخفـاض دافعـيتهـم للدراسة و فـقـدان الثرهمشعـو خـالل

ستغـاللهم إ الغـياب المتكـرر وعـدم إضافـة إلى  ،لميهـمـالئهـم و ُمعـنسجام مع زمإلوعـدم ا قـديـر الذاتـت

.  دراتهم المختلفة فـي المجال الدراسي ، مـا يـؤثـُر سـلبـًا عـلى أدائهم الدراسيـلق
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هـوا إليه إالميـذ الذيـن ـَّ  الت فـإنَّ معـظمعـلى العكـس مـن ذلك قـتنعـوا بـأنَّ الجـذع المشترك الذي وجِّ

ا ألناسبهم و قـبلـوا بـه ـُ ي  ألنـَّه أو،  وا راضينـاتهم المختلفـة و بالتالي كانـاجـنـَّه سـاهم فـي إشـباع حإمَّ

رتفاع دافعـيتهم إلخ ، فـإنَّ رضاهـم يبـدو فـي إيعكـس طموحاتهم و رغـباتهم أو رغـبة أحـد الوالـديـن ... 

 كما في تفاعـلهم  ،لتزامهـم بالحضور و في الُجهـِد الذي يبـذلونـه مـن أجـل تحقـيـق النجاحإو  للدراسة

 إنطالقـًا مـن ذلك و،  األمـُر الذي ينعكـس عـلى أدائهـم  ،تجاهـاتهم اإليجابية نحـو دراستهـمإو في  الصفي

فإنـِّنا سنحاول مـن خـالل هـذه الدراسة اإلجـابة عـلى التساؤل الرئيسي التالي : 

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميـذ الجذعـين المشتركين −  هـل تـوجـد عـالقـة بين الرضا عـن التوجِّ

في المرحـلة الثانـويـة ؟ 

الذي تندرج ضمنه األسئـلة الفـرعـية التالية : 

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحـلة الثانـويـة ؟−   مـا مستـوى الرضا عـن التوجِّ

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذع المشترك آداب  −  هـل تـوجـد عـالقـة دالة إحصائيًـا بين الرضا عـن التوجِّ

 و أدائهم الدراسي ؟

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذع المشترك  − عـلوم هـل تـوجـد عـالقـة دالة إحصائيًـا بين الرضا عـن التوجِّ

  و أدائهم الدراسي ؟وتكنولوجـيا

يه المدرسي عـنـد تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحـلة −  وهـل يختلف مستـوى الرضا عـن التوجِّ

 الثانـويـة باختالف جنسهـم ؟

يه المدرسي  وهل يختلف−  تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحـلة لدى مستـوى الرضا عـن التوجِّ

 ؟ الجذع المشتركالثانـوية باختالف 

 : لفـرضيـاتا- اثانيًـ

 : الفرضية العامة

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميـذ الجذعـين  هـناك ارتباط ايجابي بين الرضا عـن التوجِّ

المشتركين في المرحلة الثانوية. 

 : الفرضيات الجزئية

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحلة الثانـويـة مرتفع.−   مستوى الرضا عـن التوجِّ
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يه المدرسي واألداء الدراسي لدى تـَّالميـذ −  هـناك عـالقـة ايجابية دالـة إحصائيًا بين الرضا عـن التوجِّ

 الجـذع المشترك آداب.

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميذ الجذع −  توجد عـالقة ايجابية دالة إحصائيًا بين الرضا عن التوجِّ

 المشترك عـلوم و تكنولوجيا.

إحصائيـًا بين تـَّالميـذ وتـِّلميـذات الجـذعـين المشتركين في مستـوى الرضا عـن   ال تـوجـد فـُروق دالـة−

يه المدرسي لصالح اإلناث.  التوجِّ

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين −  ال تـوجـد فـُروق ذات داللـة إحصائيـة في مستـوى الرضا عـن التوجِّ

المشتركين تـعـود إلى نـوع الجـذع المشترك. 

  : ةـية الدراسـمِّ ـأهثالثـًا- 

يه المدرسي فـلعـذي يـن الدور الـا مـيتهـمِّ ـة أهـذه الدراسـُد هـستمـت د معالم الُمستقبل ـديـي تحـبه التوجِّ

يه الذي عـالل قـن خـذ مـلميـِّ اعي للتـجتمإلا الدراسي و       دد تخصصه الدراسي ـلى أساسه يتحـرار التوجِّ

وُد إلى ـُ قـوي يـليم الثانـاصة و أنَّ التعـة ، خـيـجتماعإلة مكانته اـمَّ ـن ثـبلية و مـه الُمستقـنتـو بالتالي مه

. ردـنة الفـا مهـدد فيهـة التي تتحـالجامع

يه المدرسي في ـمـدى مساهـة مـرفـسمح لنا بمعـا تـونهـة إلى كـذه الدراسـة هـمِّيـرجع أهـا تـكم ة التوجِّ

 فاعـرتإو  ذـالميـَّ دد التـاع عـرتفإل ـي ظـليمية فـاجاتهم التعـذ الدراسية وإشباع حـالميـَّ وحات التـق طمُ ـيـتحق

 . وحهمـُ وى طمـمست

يـة موُضوع األداء الدراسي في المجـال التربـوي حـيث أنَّ  يتهـا أيًضا مـن أهـمِّ وتـستمـُد الدراسـة أهـمِّ

تصنيف التـَّالميـذ و تحـديـد موقـعهم الدراسي بالنسبـة لزمـالء صفهـم الدراسي أو بالنسبـة للتـَّالميـذ الذيـن 

هـم في نفـس ُمستـواهم الدراسي و كـذلك تـوزيعهم عـلى مختـلف التخصصات الدراسية المتوفـرة يعـتمُد 

بشكـل كبير عـلى نتـائجهم الدراسية التي يتجـسـد فيها أدائهم الدراسي . 

 مـن كونهـا تـسعى إلـى معـرفـة العـالقـة بين رضا التـَّالميـذ عـن ذه الدراسة أيًضاـية هـمِّ ـأهكما تـنبع  

يههم المدرسي و أدائـهم الدراسي ، األمـُر الـذي قـد يسمح لنا بتـفـسير بعـض المشكـالت التربوية التي  تـوجِّ

تعـترض المسار الدراسي لبعـض التـَّالميـذ كالتأخـر ، الُرسـوب ، تـغـيير التخصص و التخـلي عـن 

الدراسـة ... إلخ ال سيما و أنـَّها مـرتبطة باألداء الدراسي . 

زيـادة عـلى ذلك فـإنَّ هـذه الدراسة ُمحاولـة منـَّا للمساهـمة في إثـراء البحـث العـلمي ، كما أنَّ نتائجها 

قد تكـون منطلقـًا لدراساٍت و بُحـوٍث أخـرى . 
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 : أهـداف الدراسـة - رابًعـا

نسعى مـن خـالل هـذه الدراسـة إلى تحـقيـق األهـداف التالية : 

 يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحـلة  التعـّرُف عـلى مستـوى الرضا عـن التوجِّ

 الثانوية. 

 يه المدرسي و أدائهم  التحقـُق مـن وُجـوِد عـالقـٍة بين رضا تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين عـن التوجِّ

 الدراسي .

 يههم ـا إذا كان مستـوى رضا تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحـلة الثانـوية عـن تـوجِّ  الكـشُف عـمُّ

المدرسي يختـلف باخـتالف جنسهم ونـوع الجـذع المشترك الذي ينتمـون إليه. 

 : اتـد المصطلحـتحدي - خامًسـا

يه المدرسي .1 لى ـعتـَّالميـذ السنة الرابعـة متـوسط دة ـا ُمساعـاللهـن خـُم مـملية التي يتـو العـ ه: التوجِّ

 .م عـنـد انتقـالهم إلـى المرحـلة الثانويـةب لهـ المناسالجـذع المشتركار ـتيـخإ

نه مابم هه المدرسييذ و اطمئنانه لتوجِّ ـلميـِّ رتياح التإو ـ : هيه المدرسيـِّ ن التوجـالرضا ع .2 ن ـ تضمَّ

وعكس  وحهـبته و طمـيق رغـي تحقـتباره ساهم فـن نتائج باعـنه مـع رـ و بما أسف و معاييرإجراءات

ف عـليه من خـالل استجابـة أفـراد العـيِّنـة عـلى بنود أداة قـياس الرضا عـن   ،وقعاتهـت و الذي يتم التعـرُّ

يه المدرسي المستخـدمة في الدراسة.   التوجِّ

ين ـذعـد الجـوي بأحـي السنة األولى ثانـدرسون فـن يـذ الذيـالميـَّ م التـ ه: ذعين المشتركينـذ الجـيـالمـَّ ت .3

 : التاليينالمشتركين 

ا. ـولوجيـ تكن ُعـلـوم و−

آداب.  −

لة ـرحـق مـ تسب تـلي مـرحـلة التعـليـم المتـوسط وليمية التيـلة التعـ هي المرح :ةـويـالمرحلة الثان .4

  ،ةـ سن18 و 15م بين ـمارهـراوح أعـن تتـوات ، تضُم الدارسين الذيـالث سنـا ثـدتهـُ م الجامعي ، مـليـالتع

ريبية ، ـلوم تجـب التالية : عُ ـِد الُشعـحَ أا بـادة البكالوريـلى شهـذ عـلميـِّ لة بحصول التـذه المرحـيث تنتهي هـح

 ني رياضيات.ـاضيات ، تقـنبية ، ريـة ، لغات أجـلسفـسيير ، آداب و فـتصاد و تـقإ
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هـو نتيجة الُجهـد المبذول من قبل التـِّلميـذ و الهادف إلى تحصيل المعارف و المهارات :  األداء الدراسي .5

التي توفـرها لـه مقـررات برنامج دراسي معيـن أو جـزء منه والـذي يـُقاُس بالمعـدل العـام الذي حصل 

ه إليه.  عـليه التـِّلميـذ خـالل الفصل األول من دراسته في الجـذع المشترك الذي وجِّ

 : ةـابقـات السـالدراسسادًسا- 

 : اـات الخاصة بالرضـالدراس .1

لقي موضوع الرضا إهـتماًمـا كـبيًرا من قبـل الباحثين و في كافـة المياديـن لذا تعـددت الدراسات التي 

 تناولته األجـنبية و العـربية و التي نذكـر منها اآلتـي :

  : ةـنبيـات األجـ الدراسأ-

حـة النفـسية و وظيفـة حجـرة NOSKCAJ SLAZTGE &أنجـز كـٌل مـن   دراسة بعـنـوان " الصِّ

ُروق ـث الفـرض منها بحـ: دراسـة عـن عـدم الرضـا عـن المدرسـة بين المراهـقين " كان الغ الدراسة

رات المرتبطة بالمدرسة بين مجموعـالنف ن ـ األولى راضية ع ،ن المراهـقينـتين مـسية و بعض المتغـيـِّ

:  يـا كاآلتـيث كانت نتائجهـير راضية حـة غـا المدرسية و الثانيـتجاربه

ا تتصل ـَّ ثر ممـسية أكـرات النفـيِّ ـرت بوضوح كانت تتصل بالمتغـُروق التي ظهـرت النتائج أنَّ الفـأظه

 بين 0.01قة ـوى الثـد مستـة إحصائية عنـا ذات داللــً ُروقـائج فـرت النتـد أظهـقـرات الدراسية ، فـيِّ ـبالمتغ

ي و كـيّ ـي التكـير الراضين و الراضين فـالطلبة غ ة ـوى الداللـد مستـنـند الطالبات عـذلك عـف الشخصِّ

اعي ـف االجتمـيُّ ـي التكـ ف0.01ة ـوى الداللـند مستـة عـة إحصائيـُروق ذات داللـذلك كانت الفـفسه ، كـن

ُروق ـرات المدرسين كانت الفـديـة لتقـ و بالنسب ،ذلك الطالباتـير الراضين و كـة الراضين و غـلبـند الطـع

بات الة للطـا بالنسبـَّ ير الراضين ، أمـة الراضين و غـند الطلبـع 0.01ة ـقـوى الثـند مستـا عـة إحصائيً ـدال

. ة إحصائيةـُروق ذات داللـن الفـلم تكـف

ن ـم السلبية مـواطفهـن عـع بيرـالً للتعـُر ميـة أنَّ األوالد أكثـذه النتيجـلى هـثان عـُق الباحـلـو يُع

. ير الراضين ـرق بين الراضين و غـفـرة تـوهم نظـم مدرسـُر إليهـالفتيات لذلك يَنظ

لبة ـن الطـلبية مـات السـا للصفـدامً ـستخإُر ـير الراضين أكثـات كان الطلبة غـا بالنسبة لقائمة الصفـَّ أم

0Fُر بالنسبة للطالبات.ـذلك األمـو ك الراضين

1 

                                                            
 . 249 ، 248 م ، ص 1979 جـابـر عـبـد الحـميـد جـابـر ، دراسات فـي عـلم النفـس التربـوي. عـالم الكـتب ، القـاهـرة ، 1
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ليم ـعتليا في الـرامج الدراسات العـوان " بـنـرون التي كانت بعـ و آخNOTLIKNURCة ـا دراسـأمَّ 

وية ضمن ـا التربـريكية و مضامينهـدة األمـات المتحـواليـريكيين الدارسين بالـير األمـالزراعي للطالب غ

دى ـلى مـّرف عـى التعـت إلـدفـان " هـية األمريكية باليونـول الزراعـقـُ ي الحـب الدولي فـرامج التدريـب

ن ـدام مقياس الرضا عـونانية باستخـزارع اليـي المـملي فـدريبهم العـرامج تـاق ببـن االلتحـا الطالب عـرض

نـة ة ـيِّنـلى عـامج عـالبرن  .  دارس161ن ـممكـوَّ

 و عكست النتائج  ،نة و الموطن األصلي للدارسـر، الجنس ، المهـا للعمـً قـائج وفـليل النتـمَّ تحـو ت

ة رضا ـن درجـلى مـاث أعـة رضا اإلنـنت أنَّ درجـا بيَّ ـ % كم93ه ـت نسبتـن البرنامج بلغـالي عـرًضا ع

هـوصيات أهـرجت الدراسة بتـور و خـالذك :  اـمُّ

د ـيـررات ، مواعـقـُ ع الماوـه ، أنـدافـن البرنامج ، أهـة عـقـلومات مسبَّ ـد الدارسين بمعـزويـب تـيج  −

 ا.ـول بهـُ روط القبـد و شـيـررات و مواعـقـُ م المـديـقـت

1Fة.ـوانب النظريـن الجـل مـليـامج و التقـي البرنـلية فـمـوانب العـلى الجـز عـب التركيـيج  −

1 

 م بـيَّنـوا فيها عـالقـة الرضا عـن الخـدمـة 1971و زمـالؤه فـقـد قـدُمـوا دراسـة سنـة  HULKAأمـَّا 

المقـدمـة في المراكـز الطبيـة بخصائص الفـئات ذوي الدخـل المتـدني ، وذلك من خـالل ثـالثـة أبعـاد هي : 

يـة و مـدى مـالئمة و تبريـر التكـلفـة.  التنافـس أو اإلحتراف المهني ، الخصائص الشخصِّ

ـة بين هــذه األبعـاد ذاتها ، إالَّ أنـَّهم وجـدوا أنَّ مستـوى الرضا عـن  ومع أنـَّهم وجـدوا أنَّ هـناك عـالقـة هـامَّ

يـة للطـبيب.  الخـدمـة كان أكثـر إرتباطـًا مع الميـزات الشخصِّ

في حين وجـدوا أنَّ مستـوى الرضا كـان أقـل إرتباطـًا باألُمـور المتعـلقـة بالتكاليـف. 

رات  و أظهـرت الدراسة أنـَّه ليس هـناك أيُّ إخـتـالفـات في مستـويـات الرضا يمكـن أن تـُعـزى للمتغـيـِّ

حية.  يـة للمريـض مثـل : العـمـر ، الجنس ، العـرق ، الحالـة اإلجـتماعـيـة و الحالـة الصِّ الشخصِّ

إالَّ أنـَّهم وجـدوا أنـَّه كـلما زاد حجـم أو عـدد أفـراد العـائـلة كـلما قـل مستـوى الرضا و أنـَّه كـلما كـان 

2Fمستـوى التعـليم أو المنصب عـَاليًا كـان مستـوى الرضا َعـاليًا كـذلك.

2 

 م دراسة هـدفـت إلى ربـط مستوى 1989عـام  THOMAS & PENCHANSKYأعـد كـل مـن 

الرضا عـند المريـض بنـوع و طبيعـة المرفـق الطبي المقـدم لهـذه الخـدمة. 

                                                            
 ، 7. مجـلـة مـركـز البحوث التربـويـة ، العـدد  از الدراسيـ حسين بـدر السادة و فـاروق البوهي ، العالقـة بين الرضا عـن الدراسة و اإلنج1

 .  179 م ، ص 1995جامعـة قـطـر ، 
لة ـي المستشفيات األردنية.مجـض فـريـة للمـدمـات المقـدمـن الخـق الرضا عـقيـة بتحـرتبطـوامل المـ ياسر العـدوان و أحـمـد عـبـد الحـليم ، الع2

 م ، 1997ة اليرموك ، األردن ، ـامعـ) ، منشورات ج أ ( 1دد ـ ، الع13د ـلـة » ، المجـيـاعـتمـة و اإلجـلوم اإلنسانيـة العـأبحاث اليرموك « سلسل
  .305ص 
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يـة مع المرضى لمعـرفـة مستـوى رضاهـم عـن هـذه  حـيث إستخـدم الباحثان طـريقـة المقـابـالت الشخصِّ

ح عـند جمـاعـات كثيـر مـن الناس ، و تـوصلوا إلى أنَّ  الخـدمـات. وقـد وجـدا بأنَّ هـذا المفهـوم غـير واضِّ

ية للمريـض و إعـتقـاداتـه و كيفية  الرضا عـنـد األشخاص يعـتمـد بشكـل كبيـر عـلى وجهـة النظـر الشخصِّ

ـة ومـن الُمَحـِدَدات الكبيرة للسلوك الطبي . 3Fتحـليلـه أو تـلقيـه للمعـلومات. و هي أمـُور هـامَّ

1 

 

 : الدراسـات العـربيـةب- 

        لمين ـد الُمعـاهـت بمسألة رضا طلبة معـلقـي دراسته التي تعـ) ف م 1979 ( اويـرقـالب دـمحمد ـوج

ة ـالقـناك عـس أنَّ هـنة التدريـم لمهـفهـُ يّ ـاط ذلك مع تكـدى إرتبـ للدراسة و مإنتمـائهملمات و ـالُمع و

م األكثُر ـد هـي المعهـن الدراسة فـا عـً ُر رضـثـة األكـد أنَّ الطلبـ أي وج ،فـُ يّ ـة بين الرضا و التكـريـوهـج

 4F2. ليمـنتهم في التعـا مع مهـً قـوافـا و تـً فـيّ ـتك

 التي تناول فيها الرضا عـن اإلنتماء إلى المدرسـة الصناعـية  و التي كان آغـا ولـي كـاظمأمـَّا دراسـة 

يهـدف مـن ورائها إلـى التعـّرف عـلى مـدى رضا طالب الثانـويات الصناعـية عـن نـوع التعـليم الذي 

ينتمـون إليه و مـدى الفـرق بين هـؤالء الطالب و طالب الثانويـة العامة و تـأثيـر ذلك عـلى مستوى 

التحصيل و التوافـق النفـسي و اإلجتمـاعي . 

 طالب نصفهـم مـن المدارس الثانـويـة العامة ( الصف األول و الثالث ) 500و قـد تكونت عـيِّنـة البحث مـن 

و النصف اآلخـر مـن الثانـوية الصناعـية ( الصف األول و الثالث ) كانت نتائجها كاآلتـي : 

أنَّ طالب المدارس الثانـويـة الصناعـية أقـل رًضا مـن طـالب الثانـويـة العامـة بدرجـة ذات داللـة 

إحصائيـة و أنَّ هـناك فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين الطالب األكثـر رًضا و األقـل بالنسبة لطالب الصف 

األول بالثانـوية الصناعـية فـي الميـُول الميكانيكية و العـلمية لصالح الراضين ثـمَّ األدبية و الموسيقية لصالح 

غـيـر الراضين بالنسبـة للصف الثـالث و وجـد الباحـث أنَّ هـناك فـروق ذات داللـة إحصائيـة فـي الميُـول 

الميكانيكيـة و العـلميـة و الفـنيـة لصالح الراضين ، و الميل األدبي لصالح الغـير راضين ، كما وجـد أنَّ 

ي دال عـند مستـوى  ـا معامـل اإلرتباط  بين  0.01معامـل االرتباط بين الرضا و التكـيّـُف الشخصِّ  ، أمَّ

5Fدرجـة الرضا و التكـيّـُف اإلجتمـاعي للطالب فـقـد كان غـير دال من الناحية اإلحصائيـة.

3   

                                                            
  .304ق ، ص ـ المرجع الساب1
     ز البحوث التربوية ، ـركـلة مـة. مجـة مؤتـة بجامعـويـلوم التربـة العـليـن الدراسة بكـة الرضا عـر أداة لقياس درجـ موسى النبهان ، تطوي2

 . 130 م ، ص 2001ر ، ـة قطـ ، جامع20دد ـالع
 . 248 ، 247ق ، ص ـر ، المرجع السابـابـد جـد الحميـبـر عـابـ ج3



 
 الفصل التمهيدي                                                                                      اإلطـار  

 العـام للدراسـة                                                                                                           

 -10-  
 

 م دراسة بعـنـوان "عـدم الرضا عـن بعـض الجوانب 1993 سنـة سـناء محمـد سـليمـانأنجـزت 

ية ميدانيـة "  حية ، األسريـة و الدراسية لدى الطالب المتفـوقين بالمدرسة الثانويـة : دراسـة تشخيصِّ الصِّ

حية ، أسـريـة ، دراسية و المعـلم ) و درجة  ـة للمتفـوقين ( صِّ بغـرض التعـّرف عـلى بعـض الجـوانب المهمَّ

رات األخـرى عـلى عـيِّنـة مكونـة مـن   785رضاهـم عـنها وكـذلك عـالقـة عـدم الرضا ببعـض المتغـيـِّ

طالب و طالبـة بالصفين األول و الثـاني ثانـوي مـن المتفـوقين بمدارس القـاهـرة ، باستخـدام إخـتبـار الرضا 

لطالب المدرسـة الثانـوية و إستمـارة المستـوى اإلجتماعي و الثقافي مـن إعـداد الباحثـة كانت نتائجهـا 

كمـايـلي :  

حية ، األسريـة         0.05  تـُوجـُد عـالقـة إرتباطيـة دالـة إحصائيـًا عـنـد مستـوى الداللـة −  بين الجوانب الصِّ

 و المعـلم لدى الطالب المتفـوقين ودرجـة عـدم الرضا عـن هـذه الجوانب.

 بين المستـوى اإلجتمـاعي و الثقافي 0.01  تـوجـد عـالقـة إرتباطيـة دالـة إحصائيـًا عـنـد مستـوى الداللـة −

 لألسـرة و التحصيل الدراسي للمتفـوقين .

 بين الطالب المتفـوقين الذيـن ينتمـون 0.05  تـوجـد فـروق دالـة إحصائيـًا عـنـد مستـوى الداللـة −

لمستـوى إجتمـاعي وثقافي مرتفع و قـرنائهم المنتمين لمستـوى إجتمـاعي و ثقـافي منخفض وذلك في 

 الجانب الصحي و األسـري لصالح المستـوى االجتمـاعي الثقـافي األعـلى .

 في الرضا عن الجانب األسري لصالح المستوى 0.01  تـوجـد فروق دالـة عـنـد مستوى الداللة −

 اإلجتماعي الثقافي األعلى .

حي        0.01  تـوجـد فـروق دالة إحصائيـًا عـنـد مستـوى الداللـة −  بين درجـات الطالب في الجانب الصِّ

 و األسـري و رضاهـم عـنهما لدى الذكـور و اإلنـاث و العـيِّنـة الكلية.

 بين الذكـور و اإلنـاث عـلى جميع األبعـاد 0.01  تـوجـد فـروق دالـة إحصائيـًا عـنـد مستـوى الداللة −

6Fلصالح الذكـور أي أنـَّهم أكثـر تـوافقـًا مـن اإلنـاث.

1 

تهـدف لقياس الرضا الوظيـفي لـدى ُمعـلمي التعـليم  م دراسة 1994عـام  محـمـد عـلـيمـاتأجـرى 

 ُمعـلـم و ُمعـلمة. 3284الـبالـغ عـددهـم  األردنالثانـوي المهـني في 

                                                            
    م ، 2004 ، مصر ، 1رة ، ط ـاهـ. دار الق وقـبة و التفـربية في الموهـاشم ، دراسات عـد أبو هـمـد محـان والسيِّ ـد سليمـمان سيِّ ـد الرحـبـ ع1

.  91 - 88  صص
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 ُمعـلًمـا و ُمعـلمة ، أشـارت نتـائجهـا إلى عـدم وُجـود فـُروق ذات داللـة إحصائية 2233إستجـَاب منهم 

ر  ر الجنس أو الحالـة اإلجتماعـية و إلـى وجــُود فـروق ذات داللـة إحصائيـة تـُعـزى لمتغـيـِّ تـُعـزى لمتغـيـِّ

العـمـر ، الخبرة و المؤهـل العـلمي . 

 7F1.كما بيَّنت الدراسة أنَّ الراتب و الحـَوافـز هي األكثـر تـأثيـًرا في عـدم الرضا عـنـد عـيِّنـة الدراسـة

 م هـدفـت إلى معـرفـة درجـة الرضا الوظيفي 2003 عـام الشـراريفي دراسـة مقـارنـة أجـراهـا 

 ، و فيما إذا كانت درجـة السعـوديـةلدى معـلمي و معـلمات المرحـلة الثانـوية  في المدارس الحكـوميـة بـ 

الرضا هـذه تختـلف باختـالف الجنس ، الخبرة العـمليـة و العـبء الدراسي . 

 خـالل العام الدراسي القـريـات معـلًمـا ومعـلمـة تابعـين لمحافظـة 378وقـد تـألف مجتمع الدراسـة مـن 

 ُمعـلًمـا و ُمعـلمة. 150 م ، وقـد اخـتيرت عـيِّنـة عـشوائية طبقيـة قـوامهـا 2003 / 2002

حـيث أشارت نتائجها إلـى وجـُود درجـة مقبـولـة من الرضا لدى العـيِّنـة يـزيـد عـن المتوسط وذلك 

في المجـاالت المتعـلقـة باإلدارة المدرسيـة ، اإلشـراف التربـوي ، مهـنة المعـلم و تـقـديـرالمجتمع            

و التـَّالميـذ. 

أمـَّا المجاالت التي كانت فيها درجـة الرضا دون المتوسط تتعـلق بالمقـرارات الدراسية ، الحوافـز 

والرواتب األنظمة و القـوانين و التـَّالميـذ و المبنى المدرسي . 

ر الجنس في مجـال اإلشـراف  كما أشارت إلى وجـُود فـروق ذات داللة إحصائية تـُعـزى لمتغـيـِّ

التربوي ، مهـنة الُمعـلم و المبنى المدرسي لصالح الذكـور ، و في مجـال تقـديـر المجتمع لصالح اإلنـاث. 

ر الخبرة العـملية و العـبء الدراسي  كما أظهـرت عـدم وُجـود فـُروق ذات داللـة إحصائيـة تـُعـزى لمتغـيـِّ

8Fفي جـميع مجـاالت الرضا الوظيفـي .

2 

 : اـة بين األداء الدراسي و الرضـالقـات تناولت العـدراس .2

 مـن الدراسات التي تطـرقت إلى العـالقـة بين األداء الدراسي و الرضا نجـد الدراسات التالية :

 : ةـنبيـات األجـالدراس أ-

ة ـالقـول عـ حم1995ام ـع ECNIW NODROB & ت الدراسة المسحيـة التي قـام بهـا كـُل مـنأشار

ريكية من ـات أمـي جامعـا فـ طالبً 1643لى ـة عـلة الجامعيـي المرحـم فـوى أدائهـبمست ةـة رضا الطلبـدرج

                                                            
 حسن الطعاني و عـبـد الوهـاب الكساسبة ، الرضا الوظيـفي لدى معليمي المرحـلـة الثانـويـة فـي المدارس الحكومية و الخاصة و العـوامل 1

 .   190 م ، ص 2005 ، جـامعـة اليرموك ، األردن ، 3المؤثـرة فيه : دراسـة مقـارنة. المجـلة األردنية في العـلوم التربويـة ، العـدد 
 . 191 ، 190ق ، ص ـمرجع السابنفس ال 2



 
 الفصل التمهيدي                                                                                      اإلطـار  

 العـام للدراسـة                                                                                                           

 -12-  
 

وى األداء الجامعي ـؤ بمستـرة في التنبـبيـة ليست كـم بنسبـة يساهـربي إلى أنَّ رضا الطلبـط الغـة الوسـمنطق

9Fرة.ـية المبكـوات الجامعـدل التراكمي في السنـة أو المعـويـة الثانـي المدرسـدل فـةً مع المعـارنـمق

1 

ر: قياس ـليم المستمـنوان " مسؤولية التعـ بعTIEGALC & EIHCONOCCAMة ـنت دراسـبيَّ 

اءة ـفـلى كـم عـ لمعايير الحكوـايـأوهالن ـا إعـا فيهـاقشـير النظاميين " التي نـاإلنجاز الدراسي للطالب غ

  ،تمعـقتصادي للمجإلو النمو ا ني للدارسـق النمو المهـيـقـي تحـر و دوره فـليم المستمـالدارسين ببرامج التع

      اـتلف تخصصاتهـر بمخـم المستمـليـرامج التعـي بـة فـن الدراسـوجبة بين الرضا عـة مـالقـناك عـأنَّ ه

وى ـى مستـلـّرف عــالع رأيِّ الدارسين و التعـستطإالل ـن خـيل مـأهـد التـني بعـو األداء الدراسي و المه

10Fالرضا.

2 

و مقررات  يةـجتماعإل و ااالقتصاديةلفية ـ التي تناول فيها " تأثير الخ م1990ام ـع EKIPا دراسة ـَّ أم

رضا الطالب  و تبار العالقة بين اإلنجاز الدراسيـرض إخـم " بغـلى درجات الطالب و رضاهـالدراسة ع

ا أنَّ ـنت نتائجهـ بيَّ نسيـتة ـن الدارسين بجامعـا مـ طالبً 1267لى ـت عـقـم و التي طبـرامج دراستهـن بـع

ن ـر مـم الدراسي ) أكثـالب ( أدائهـدالت الطـلى معـويًا عـًرا قـأثيـر تـؤثـن الدراسة يـوى الرضا عـمست

11Fالب.ـوى رضا الطـلى مستـاح الدراسي عـر النجـأثيـت

3  

:  الدراسـات العـربيـةب- 

دراسـة بعـنـوان " العـالقـة بين الرضا عـن البـوهـي  شـوقـي فـاروق و السـادة بـدر حسيـنأجـرى 

الدراسـة و اإلنجـاز الدراسي لطالب دبـلوم الدراسات العـليا لكـليـة التربيـة جامعـة البحرين " تهـدف إلى 

قياس العالقـة بين الرضا عـن الدراسـة و اإلنجـاز الدراسي لطالب دبـلوم الدراسات العـليا كما يعكسه 

المعـدل التراكمي للمقـررات الدراسيـة فـي هـذه البـرامج و كـذلك التعـّرف عـلى العـوامـل المؤثـرة عـلى 

درجـة الرضا ( الجنس ، السن ، نـوع الدراسة ) و لتحقـيـق ذلك أخـتيـرت عـيِّنـة مـن الطالب الدارسين 

 1994 – 1993 طالب و طالبة خـالل العام الدراسي 134بالبرامج الثـالثـة موضع الدراسـة حجمهـا 

 بنـًدا. 30إستخـدم فيهـا إخـتبـار الرضا يضُم 

وقـد توصلت الدراسة إلى أنَّ درجة الرضا عـن الدراسة تتأثـُر بعامل الجنس و ال تتأثـُر بالعـمر      

أو نوع البرنـامج ، كما وجـدت أنَّ هـناك عـالقـة دالـة إحصائيًـا بين درجـة الرضا عـن الدراسـة و اإلنجاز 

 . 0.05 و هـو معـامـل دال عـنـد مستـوى الداللـة 0.45الدراسي حـيث بـلـغ معـامـل اإلرتبـاط 

                                                            
 . 129ق ، ص ـان ، المرجع السابـ موسى النبه1
  .179 ، 178ق ، ص ـاروق شوقي البوهي ، المرجع السابـالسادة و ف درـ حسين ب2
 . 179ق ، ص ـ المرجع الساب3
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و خـلصت هـذه الدراسـة إلى تأييـد اإلتجاه الـذي يسعـى إلـى تـأنيث وظائِـف التعـليم و عـدم التقـيـد بالعـمر 

12Fالزمني للقبول بالبرنامج .

1      

  : الدراسـات الخاصة باألداء الدراسي .3

العـوامـل المرتبطـة بـأداء طالب و طالبات التربية العـلمية في دراسة أحمـد منصـور غـونـي تناول 

مسحيـة وصفيـة بـقـصد التعـّرف عـلى بعـض العـوامـل المرتبطة بمستـوى أداء طالب و طالبات كـلية 

التربية خـالل دروس التربية العـلميـة ، حـيث إستخـدم المنهج الوصفـي التحليلـي لتحديـد العـوامـل المعـيقـة 

ألداء الطالب و التي تحـُد مـن كفـاءتهم المطلوبـة ، إستخـدم فيهـا إستبيانـًا وزعـه عـلى عـيِّنـة عـشوائية 

 ، و قـد تـوصل الباحث إلى أنَّ المنـورة المدينـة طالبـة بكـليـة التربية بـ 39 طالبًـا و 57مكونـة مـن 

العـوامـل التي تـؤثـر عـلى أداء الطلبـة تتمثـل في : 

   عـدم التفرغ للتربية العـلميـة وعـدم تـوفـر اإلمكانيـات.−

 درجـة تـفـاعـل اإلدارة المدرسية مع الطالب.  −

   اإلعـداد التربوي و األكاديمي و أثـُره فـي تقـديم المادة العـلمية.−

13Fكما وجـد فـُروق بين الطالب و الطالبات فـي مـدى تأثـر أدائهـم في دروس التربية العـلمية بهـذه العـوامل.

2 

 و آخـرون حـول األداء العـلمي لطلبة عـلي محـمـود عـبـد الرحيـمتـوصلت الدراسة التي قـام بها 

 م تحـت إشـراف و دعـم مركـز التقـويم و القياس بجـامعـة الكـويت بهـدف 1995 سنة الكـويتجامعـة 

رات الدراسة التابعـة هي :  التعـّرف عـلى أداء الطالب الجامعي و العـوامـل المؤثـرة فيه ، حـيث كانت متغـيـِّ

المعـدل العـام ، معـدل التخـرج ، نسبـة الفصل و نسبـة اإلنسحـاب.  

رات الدراسة المستقـلة فهي : الجنس ، نظام المدرسة الثانـويـة ، شعـبة الدراسـة في الثانويـة  أمـَّا متغـيـِّ

العامة و المنطقـة الجغـرافية ( المستـوى اإلقتصادي ) . 

إلى أنَّ اإلختـالفـات في األداء بين الجنسين ال تعـُود إلى إختـالف الجنس و إنـَّمـا تعـُـود في األصل إلـى 

إختـالف نسبة الثانـويـة العـامة. 

ـة التي تـؤثـرعـلى أدائهم هي : نـوع الدراسة في الثانـويـة و شعـبة الدراسة  و أنَّ العـوامـل األخـرى المهمَّ

14Fفي الثانـويـة العامـة.

1 

                                                            
 . 193 - 191ق ، ص ص ـ المرجع الساب1
ة الملك ـامعـلة جـة. مجـيـة وصفـيـة مسحـة : دراسـدى طالب و طالبات التربيـة لـوامل المرتبطة بأداء التربية العلميـوني ، العـد منصور غـمـ أح2
 .  212 - 209 م ، ص ص 1990لمي ، السعودية ، عـز النشر الـ ، مرك3د ـوية ، المجلـلوم التربـز للعـزيـد العـبـع
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يه المدرسي .4  : الدراسـات الخاصـة بالتوجِّ

يه المدرسي مـن الدعـائم األساسية للمدارس بمختـلف أطوارهـا ، لهـذا حظي بعـناية  يـُعـد التوجِّ

 الباحثين ، التي تبـدو في مـا أنجـزوه مـن دراسات تطرقـت إليه و التي منها مـايـلي :

 : الدراسـات األجـنبيـةأ- 

يه الطلبـة العاجـزين الذيـن يـرغـبـون في  بيكـر وهـارتمـان قـام  بدراسة حـول إستراتيجيات تـوجِّ

هـون  اإللتحاق بالتعـليـم بعـد الثانـوي عـَِمـال فيهـا عـلى وضع بـرنـامج لُمساعـدة المرشديـن الذين يـوجِّ

الطلبة العاجـزيـن يتـلخص في مـا يـلي : 

يع الطـلبة عـلى تقـييم ميـُولهم و استعـداداتهم و مستـواهم التحصيلي . −  تـشجِّ

يـه المهني غـير المحدودة . −  تـزويـدهـم بخدمـات التوجِّ

يع الطلبـة عـلى إتخـاذ قـرارات حـول تعـليمهم و تـدريبهم فيمـا بعـد المرحـلة الثانويـة بناًءا عـلى  − تـشجِّ

15Fمعايير متعـددة .

2 

:  الدراسـات العـربيـةب- 

يه و إخـتيـار التخصص فـي المرحلـة الثانـويـة التقـليدية  سعـد جـاسم الهاشـل قـام بدراسة حـول التوجِّ

يه و اإلرشاد فـي إخـتيار الطالب لتخصصه.  حـاول مـن خـاللهـا معـرفـة مـدى إستخـدام عـمليـة التوجِّ

 مـن الشعـبة 267 مـن الشعـبة األدبية و 265 طالبًا و طالبة منهم 532حـيث تكـونت عـيِّنة البحـث مـن 

العـلمية. 

م المحاور التاليـة : دور األسـرة ، دور البرنامج المدرسي        15إستخـدم فيهـا إستبيـانًـا يضُم   سـؤاالً ضَّ

و األصدقاء ، مـدى تـوفـر المعـلومات المهـنية لدى الطالب ، إستخـدام إخـتبارات الـقــُدرات و الميُـول 

يه الطالب نحـو إخـتيار التخصص .  المهـنية فـي توجِّ

و قـد كانت أسئلة الدراسة التي حـاول الباحث اإلجابة عـليها هي : 

هـل يخـتاُر الطالب تخصصه ( عـلمي ، أدبي ) بنفسه أو يتأثـر باألسـرة ، المعـلم ، األصدقـاء ؟  −

 هـل تـُوجـُد فـروق بين الطلبة في إخـتيـار التخصص تـرجع إلى المنطقـة أو الجنس ؟ −

يه فـي إخـتيار الطـلبة لتخصصهـم ؟   −  مـا دور البرنـامج المدرسي و كـذلك اإلرشاد و التوجِّ

                                                                                                                                                                                                           
            ة ـويـرى للعلوم التربـة أمُّ القـامعـلة جـ. مجالعوامل المؤثرة على األداء العلمي لطلبة جامعة الكويت ، علي محمود عبد الرحيم وآخرون 1

 . 172 م ، ص 2000ة ، ـرمـة المكـرى ، مكـع أم القـ ، مطاب1دد ـ ، الع12د ـة ، المجلـ و اإلنسانياالجتماعيةو 
 . 101ق ، ص ـالمرجع السابسعد جاسم الهاشل ،  2
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و قـد تـوصل الباحـث إلـى النتائج التالية :  

 ال تـوجـد عـالقـة بين المنطقـة التعـليمية و إخـتيار الطالب لتخصصه. −

 ال تـوجـد فـروق دالـة إحصائيًـا بيـن الطلبة و الطالبات فـي أسـلوب إخـتيار التخصص . −

يه الوالديـن و إخـتيار التخصص . − 16Fتـوجـد عـالقـة موجبة بين توجِّ

1 

يه 1990العـام فـائـقـة حـبيـب محمـد كما أجـرت   م دراسة هـدفـت من خـاللها إلى معـرفـة دور التوجِّ

المدرسي في معالجـة مشكـالت الطلبـة. و لتحـقيـق هـذا الهـدف تـمَّ تطبيـق إستبيـان ُوزع عـلى عـيٍّنـة بلغـت 

 مـرشًدا تـربـويـًا.  60

 وبعـد تحليـل البيانـات و معالجتهـا إحصائيـًا تـوصلت الدراسـة إلى نتـائج منها :

ي  − أنَّ المجـال الدراسي إحتـل مكان الصدارة في قـائمـة المشكـالت يليه المجال اإلجـتماعـي ثـمَّ الشخصِّ

 ثـمَّ بـاقي المجـاالت األخـرى .

أنَّ المرشدين يـرون أنَّ من أسباب تـدني المستوى التعـليمي للطالب هـو فـقـدان أحـد الوالدين أو كالهما ،  −

 التطرف في تـربية األبناء و كـذلك ضعـف المستـوى االقتصادي لألسـرة .

17Fأنَّ المـُرشـد الطالبي يستخـدم وسائـل و أساليب متنـوعـة في معـالجـة مشكـالت الطلبة. −

2 

 م و التي كان 2001 سنـة سعـدون سـلمان نجـم الحـلبـوسيكما أظهـرت الدراسة التي أنجـزهـا 

يه  يهـدف مـن ورائها إلى معـرفـة بعـض المشكـالت التي تـواجـِّه طلبة المرحلة الثانويـة و دور التوجِّ

المدرسي في عـالجهـا مـن وجهـة نظـر المدراء ، المدرسين و المرشديـن باستخـدام إستبيان يتكـون مـن 

 فـقـرة النتائج التالية : 100

أنَّ مجـال المشكـالت اإلنفعـالية يحتـل المرتبـة األولى في قـائمـة المشكـالت بعـدهـا مجال التوافـق  −

اإلجتماعي ، المشكـالت األسرية ، مجـال وقـت الفـراغ ، مجال المنهج و الدراسة ، مشكـالت العمـل 

يه المهني ثـمَّ المشكـالت الدينية.  المدرسي ، مشكـالت التوجِّ

يه المدرسي و اإلرشاد النفـسي . −  أنَّ أغـلب الُمدراء و المدرسين ال يعـرفـون شـيئـًا عـن التوجِّ

قيام مديـري المدارس بالدور األكبر لُمساعـدة الطلبـة عـلى حـل مشاكـلهم بطرائـق و وسائـل بعـيدة عـن  −

 األدوات و اإلخـتبارات الحديثة.

                                                            
يه و اإلرشاد الوظيفي و اخـ سع1  المجـلة العـربية للعـلوم اإلنسانيـة ،      . في المرحلة الثانوية التقـليديةصصـتيار التخـد جاسم الهاشل ، التوجِّ

    .  103 - 95 م ، ص ص 1998 ، مجـلس النشر العـلمي ، الكويـت ، 54 ، العـدد 14المجـلد 
يه التربوي و اإلرشاد النفسي بين النظـو آخ  الكبيسي مجيديبـ وه2    .55 م ، ص ELGA ، 2002منشورات .  ة و التطبيقـريـرون ، التوجِّ
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يه و اإلرشاد يـلعـب دوًرا مهـًمـا في زيـادة قـدرة الطالـب عـلى النجاح في الدراسة ، التكيـّف      − أنَّ التوجِّ

18Fو تجـنب العـديـد من المشكـالت التي تـواجـِّه الطلبـة خـالل دراستهم .

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التعـقـيب عـلى الدراسـات السـابقـةسابًعـا- 

و إستقـرائنا ألهـدافها والنتائج التي  األجنبية و العـربية ، بعـد عـرضنا لبعـض الدراسات السابقـة

أفرزتها نـُالحظ مـايـلي :  

 إنعـدام الدراسات التي إهـتمت باألداء الدراسي في مرحـلة التعـليم الثانـوي - في حـدود عـلمنا - فكل 

الدراسات التي وجـدناهـا تناولت األداء الدراسي لطالب الجامعـة. 

 تنـوع وتعـدد الدراسات التي تطرقـت إلى موُضوع الرضا مقـارنـة مع الدراسات الخاصة باألداء 

يه المدرسي ، حـيث نجـد منها مـا إهـتم بطالب الجامعـة ومنها من إهـتم بتـَّالميـذ الثانـويات  الدراسي و التوجِّ

وبعـضها اآلخـر بفـئة العـُمال و المرضى . 

 )  - سنـاء أظهـرت نتائج ُجـل الدراسات التي تناولت موضوع الرضا أنـَّه يتأثـر بالجنس -  ذكـر، أنثى 

 م ) ،            2003 ، الشـراري م ) ، ( 1993، البـوهي  شـوقي و السادة  بـدر م ) ، (1993 ، سـليمان

 )TLIKNURCNO(   َّحـيث يكون أحيانـًا الذكـور أكثـُر رًضا من اإلناث و أحيانـًا أخـرى اإلناث يكـن ، 

يتـه بالنسبـة ألحـد الجنسين و كذلك  أكثـر رضا مـن الذكـور و ذلك تبعـًا لطبيعـة موضوع الرضا و أهـمِّ

                                                            
 . 56 ، 55ق ، ص ـ المرجع الساب1
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األبعـاد التي تقيسها أداة البحـث ، هـذا مـا نـفته نتائـج بعض الدراسات التي أثـبتت أنَّ الرضا ال يتأثـر 

 )  مHULKA  ، 1971 م ) ، (1994 ، عـليمـات  محـمـدبمتغـيِّر الجنس (

ـا دراسة   فبيَّنت أنَّ الرضا يختـلـف باخـتـالف التخصص الدراسي حـيث تـوصلت نتائجها آغـا ولي كـاظمأمَّ

إلى أنَّ طالب المدارس الثانويـة الصناعـية أقـل رًضا من طالب الثانـوية العـامة. 

في حين أشار عــدد مـن هـذه الدراسات إلى أنَّ هـناك عـالقـة إيجـابية بين الرضا عـن الدراسة و التكـيّـُف        

 م ). 1993 ، سـليمان سنـاء ) ، ( آغــا ولي  كـاظم م ) ، (1979 ، البرقـاوي  محـمـد(

 أشارت الدراسات التي أنجـزت للتعـّرف عـلى العـالقـة بين الرضا و األداء الدراسي إلى وجـُود إرتباط 

 م ) ، 1993 ، البـوهي شـوقي و السادة بـدرإيجابي بين مستـوى الرضا عـن الدراسـة و األداء الدراسي ( 

) EKIP ، 1990م ) ، (   TIEGALC EIHCONOCCAM &(   . 

ية كبيـرة ألنَّ م ECNIW NODROB & ، 1995 إالَّ أنَّ دراسـة (   ) بيَّنت أنَّ هـذه العـالقـة ليست لهـا أهـمِّ

نتائجهـا تـوصلت إلى أنَّ الرضا ال يـُساهم في التنبـؤ باألداء الدراسي لطلبة الجامعـة إالَّ بنسبة قـليلـة ، 

مقـارنـة مع أدائهم في المدرسة الثانـوية. 

 بيَّنت الدراسات التي تناولت األداء الدراسي لدى طالب الجامعـة أنَّ هـذا األخير يتأثـر بمجموعـة مـن 

  في اإلمكانيات المتوفـرة ودرجـة إعـداد الطـلبة.منصـور أحـمـدالعـوامـل لخصها 

 و آخـرون  فـتتثمل خاصة في نـوع الدراسة في المرحلة الثانوية الرحـيـم عـبـد محـمـود عـليأمـَّا بالنسبـة لـ

وشعـبتهـا و المعـدل. 

 يه المدرسي ، إمـَّا على دوره في ُمساعـدة الطالب على إختيـار  ركـزت الدراسات التي تعـرضت للتوجِّ

 تخصصه الدراسي أو عـلى الجـانب اإلرشادي .

نت دراسة كـل مـن  يه المدرسي 1990 عـام محمـد فـائـقـة م و 2001 سنة الحلبوسيحـيث بيـَّ  م ، أنَّ للتوجِّ

ـة يزيـد من إحتمـاالت  ه الطلبـة في الدراسة ومن ثـمَّ دوٌر هـام في عـالج مختلف المشكـالت التي تـواجِّ

 أشارت إلى أنَّ المدرسين والُمدراء ليس لديهم معـلومات كافية عـن الحلبوسينجاحهم فيها ،  إالَّ أنَّ دراسـة 

يه و اإلرشاد ، كما أشـار كـل مـن  يه و بيكـر هـارتمـان و الهاشـل جـاسمالتوجِّ  في دراستيهـما إلى أنَّ التوجِّ

المدرسي يـلعـب دوًرا هـاًمـا في مساعـدة الطالب عـلى إخـتيـار تخصصهم الدراسي .   
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 : مـدخـل

ما ال شك فـيه هـو أنَّ مشاعـر اإلنسان تتنوع و تتباين بـإختالف المواقف التي يتعرض إليها في الحياة 

يتـه ، نوع التنشئة االجتماعية التي تلقاها و بالخبرات المختلفة التي يحملها  كما تتأثـر قـوتها بنمط شخصِّ

إضافة إلى الظروف المحيطة بالموقـف . 

ه األفـراد في ميادين الحياة المختلفة تـؤثُر سلبًا عـلى حالتهم  فالُصعـوبات و الُمشكـالت التي تـواجِّ

الوجدانية ، بـاعـتبارهـا تشكـل عـائقـًا يُحـول دون تحـقيق مـا يصبُـون إليه من غـايات وما رسموه ألنفسهم 

من أهداف . 

ـا ألنَّ هـذا الواقع كان  ـا األفـراد الذين يحملـون مشاعـر إيجابية نحـو الواقع الذي يعيشـُونه ، فإمَّ أمَّ

عامالً مساعـًدا في نجاحهم من خـالل تحقـق أهـدافهم و وُصولهم إلى ما طمحوا إليه كـل في مجال اهتمامه 

أو أنـَّهم إستطاُعـوا التكيّـُف معـه.  

حته الجسمية و النفسية         و بمـا أنَّ الحالـة الوجدانية للفـرد سواء كانت إيجابية أو سلبيـة تـُؤثـُر عـلى صِّ

و تظهـُر في سلوكاتـه و ذلك تبعـًا لنوعـها و قوتها ، لذا سنتناول في هـذا الفصل الرضا حـيث سنعـمل عـلى 

تحـديـد مفهـومه و ذلك من خالل التطرق أوالً إلى معناه اللغـوي ثـمَّ التطرق إلى معـناه االصطالحي 

يـة  بعـرض جملٍة من التعـريفات المتنوعة ، لننتقـل بعـد ذلك إلى ُمسبباتـه التي قسمناها  إلى مسببات شخصِّ

ية الفرد وما يميِّزها من خصائص تسمح لنا بالوقوف على مدى قابليته  وهي المسببات التي  تعكس شخصِّ

لالستياء أو الشعـور بالرضا ، وأخـرى بيئيـة والتي تتمثـل في الظروف المحيطة بالفـرد ، كما سنتعرض 

إلى محـدداته باعـتبار أنَّ الشعـور بالرضا هـو محصلة لمجموعة من العـوامل ، لنتناول بعـد ذلك أساليب 

قياسه الموضوعية منها و الذاتية ، ثم نتطرق إلى النظريات المختلفة  التي تفسره لنقوم بعدها بتوضيح 

عـالقـته باألداء قبل أن نختم بخالصة. 
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 : مفُهـوم الرضـاأوالً - 

 و ذلك و اإلصطالحية قـصد تحديـد مفهـوم الرضا بـدقـة سنتطرق إلى معـناه من الناحية اللغـوية 

عـلى النحو التالي :  

 : ًلـغـة .1

 "  كمايـلي : اـرض الشرح اللغـوي لكـلمة  " الُمنجـد في اللغـة العـربيـة المعـاصـرةورد في 

رضوانـا و مرضاة : زال اسـتياؤه و استعـاد هـدوءه ، رضي عـن الشيء : اقـتنع بـه ،  رضي ، رضى و

 0F1. قـتناعإلوافـق عـليه ، اخـتاره وقـبل بـه عـن قـناعـة. و الرضا : هـو اإلعـجاب ، الموافـقـة ، القـبول و ا

 :إصطالًحـا .2

هـُناك الكثير من التعـاريـف التي تناولت مصطـلح الرضا و منها نـذكـر التعاريـف اآلتية :  

رتياح أو السعـادة إلشباع إل إلى أنَّ الرضا هـو : " الشعـور النفـسي بالقناعـة و االعـديـلي نـاصـريُـشيـُر 

ل ، ـنتماء للعـمإلل مع الثقـة و الوالء و اـيئـة العـمـالحاجات و الرغـبات و التوقعـات مـن العـمـل نفـسه و ب

 1F2.ة ذات العـالقـة "ـومع العـوامـل و المـؤثـرات البيئيـة الداخـليـة و الخارجي

 يعـبِّر عـن الحالـة النفسية للفـرد العامـل التي تظهـر في اإلرتياح الذي يشعـر العـديـليإنَّ الرضا كما يـراه 

به و في اقـتناعـه بعـملـه بـإعـتبـار أنَّ هـذا العـمل أو بـيئته لبى حـاجاتـه و حـقـق لـه رغـباته المختلـفـة          

و عكـس تـوقعـاتـه ، مـا يجعـلـه منـدمًجـا فـيـه ، مستمـًرا في أدائـه مشبعـًا بـذلك حـاجته لإلنتماء.  

فـه كمايـلي : " هـو إستجـابات الفـرد الوجـدانيـة اإليجابية نحـو وظيفـٍة OSHAGBEMI أمـَّا   فيعـرِّ

ُمعـيَّنـٍة تنتـج تـلك اإلستجابـات مـن مقـارنـة الفـرد للنتائج الفعـليـة بالنتائج المـرغـوب فيها أو المتوقعـة       

2Fأو التي يستحقها. "

3  

أي أنَّ الرضا رد فعـل عاطفي يُـبديـه الفـرد نحـو وظيفته ، نـاتج عـن تقـييمه للعـوائـد الفعـلية لهـذه الوظيفة 

ومقـارنتها بتـوقعـاتـه منها أو مـا يـرى أنـَّه من حـقـه. 

                                                            
 .  561 م ، ص 2001 ، لبنان ، 2 المنجـد في اللغة العـربية المعاصرة ، دار المشـرق ، ط 1
 .   189 م ، ص 1995 ناصر محـمـد العـديـلي ، السلوك اإلنساني و التنظيمي : منظور كلي مقارن . معهـد اإلدارة العامة ، الرياض ، 2
ته ببعض المتغيِّرات ـ داود عـبد المالك الحـدادي و محمـد عـكاشة ، الرضا الوظيفي ألعضاء هـيئـة التدريس بجامعـة العـلوم و التكنولوجيا و عـالق3

 . 6 م ، ص 2006ات العـربيـة ، األردن ، ـاد الجامعـة العامة إلتحـ ، األمان47ات العـربيـة ، العـدد ـاد الجامعـلة إتحـة. مجـو الديموغـرافي المهنيـة
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فـه                فيقـول : " هـو شعـُور اإلنـسان باإلرتياح النفسي و السرورالنصر ت أبـوـمدحكما يعـرِّ

الرضا الناتج عـن تحـقيق اإلنـسان هـدف مـن أهـدافـه في كو الطمأنينة الذي يصاحب تحـقيـق الهـدف ، 

3Fأو العـمل ". الحـياة

1 

ح لنا أنَّ الرضا هـو مشاعـر السعـادة و اإلرتياح النفسي التي تـُرافـق تحـقيـق الفـرد  مـن هـذا التعـريف يتضِّ

لهـدف مـن األهـداف التي يسعى للوصول إليهـا في الحـياة أو العـمـل أو في أيِّ مجال آخـر. 

و بذلك كان هـذا التعـريف أشمـل مـن التعـريفين السابقين . 

4Fة نفسية يشعـر بها الفـرد وفـقـًا لدرجـة إشباع حاجاتـه ".ـو : " حـالـالرضا هأحـمـد مصطـفى حسب 

2 

رعـن مقـدار إرضاء الفـرد لحاجاته  يبيِّن هـذا التعـريف أنَّ الرضا يُـشير إلى الحالـة الوجـدانية التي تعـبـِّ

المختـلـفـة و المتعـددة إللغـاء التوتـر و الضيق الناتج عـن عـدم إشباعـها ، مـا يـؤدي إلى إستعـادة الفـرد 

 لتوازنه.

ف أيًضا عـلى أنـَّه : شـُعـور إيجابي سـببُ ـوي يـه تحـقيـعـرَّ ة و إشباع ـق الفـرد لطمـوحاتـه الشخصِّ

 5F3. الضروريـة الالزمـة لبقائـه و استمرارهباحتيـاجاتـهجتماعـيـة و النفسيـة و وفـائـه إله اـرغـبات

يعـني ذلك أنَّ الرضا حـالة عـاطفـية سارة تتـولـد نـتيجـة وصول الفـرد إلى مـا كـان يطمح إليه شخصيًـا 

سـواء في الدراسة ، العـمـل ... إلخ تـبعـًا لمجال اهـتمامه ، و كـذلك إرضائـه لرغـباتـه المتنـوعـة النفسية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            منهـا و االجتمـاعـيـة ، ونتيجـة لقـدرتـه عـلى تـلبيـة الحاجـات الضروريـة إلستمـراره في الحـياة

عـَرَ◌ّ◌َ◌ف عـلى أنـَّه : " لـذة نـاتجة مـن إتـمام مـا كـان المـرء يتـوقعـه أو يـرغـب فيـه و يتمنـاه ـي

."6F

4 

رقب حـدوثـه.  يت  كان الفـردأي هـو شُعـور باإلرتـياح مصدره تحـقيـق أمنيـة ، رغـبـة أو أمـر

يح مفهـوم الرضاإطالعـنا عـلى مجمـوعـة مـن التعـريفـات التي إبعـد   نـالحظ أنَّ هـناك هـتمـت بتوضِّ

 أشارت إلى أنَّ الرضا هـو شعـُور الفـرد باإلرتياح النفسي         نجـد أنَّ كلهاإتـفاق حـول مفهـومه ، حـيث

و السرور  و اإلطمئنـان ، وإن إختـلـف أصحابهـا في تحـديـد مصدر هـذا الشُعـور.  

                                                            
يتـتشف شخـو النصر ، إكـد أبـمـدحت محـ م1  م ، 2002رة ، ـاهـ ، الق1. إيتراك للنشر ، ط  لـمـياة و العـي الحـك فـلى مهاراتـّرف عـك و تعـصِّ

 . 249ص 
د مصطفى ، إدارة السلوك التنظيـمي : رؤيـة معاصرة. القـاهـرة ، 2   .195 م ، ص 2000 أحـمـد السيـِّ

3 Microsoft  Encarta  2007  DVD , Microsoft Corporation , 2006.  
  .562ربية المعاصرة ، ص ـد في اللغة العـ المنج4
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ف  كمـايـلي : هـو الحالة النفسية التي تبـدو في شـُعـور الفـرد باإلرتياح النفسي          الرضـا ومنه نـُعـرِّ

و السعادة نـتيجـة تحـقيـقـه ألهـدافـه و إشباعـه لرغـباتـه وحـاجـاتـه سـواء في الدراسـة أو الوظيـفـة أو أيِّ 

مجال مـن مجـاالت الحـياة المتعـددة . 

ـا تـقـدم نستنتـج أنَّ   هـو : شـُعـور الفـرد باإلستياء و السخـط نـتيجـة عـدم قــُدرتـه عــدم الرضـاممَّ

عـلى إشباع حاجاتـه المتنـوعـة أو فـشلـه في تحـقيـق األهـداف التي رسمها لنفسه. 

 

 ُمسببات الرضـا / عـدم الرضـاثانيًا- 

يرجع شُعـور الفـرد بالرضا أو بعـدم الرضا عـن موضوع معيَّن لعـدد من العـوامل البعـض منها 

يرتبط به كشخص ، أمـَّا بعُضها اآلخـر فيعـود إلى البيئـة التي تحيط به ، لهـذا يمكننا تقسيمها إلى 

 مجموعـتين و ذلك عـلى النحو اآلتـي :

يـة .1   :الُمسببات الشخصِّ

يـة الفـرد من خـالل ما يميِّزهـا مـن خصائص و التي تجعـل منه  و هي تـلك التي تُعـود إلى شخصِّ

شخص بطبيعـته أقـرب إلى الرضا أو اإلستياء من غـيره ، ومن أهـمِّ هـذه المسبِّبات مايـلي : 

 : القـُدرات العـقـلية و البدنية .1.1

إنَّ األفـراد الذيـن يملكـُون قـُدرات عـقـلية و بدنيـة تتناسب و طبيعـة األدوار و المهام الُموكـلـة إليهم ، 

زون برًضا عـال مقارنـة بغـيرهم الذين  تـُمكنهم من الوُصول إلى مـا يطمُحـون إليـه و إثبات ذواتهم ، يتميـَّ

ا بسبب شعـُورهم  ـا تتطلبه األدوار و األنشطة التي يمارُسونـها أو أعـلى منها وذلك إمَّ تكـُون قـُدراتهم أقـل ممَّ

د ومن ثـَّمة ال يستطيعـون الوصول  بالعجـز أو نتيجة شعـُورهم بالملل ألنَّ قـدراتهم غـير مستغـلة بشكل جيـِّ

إلى تطلعاتهم المستقبلية ، األمـُر الذي يتسبب في شعـورهم باالستياء وبذلك فإنَّ قـدرات الفـرد تعـد من 

العـوامل التي تقف وراء شعـوره بالرضا ، فالتـِّلميـذ الذي ال يتانسب محتوى البرنامج المقـرر الذي يدرسه 

مع ما يتمتع به قـدرات ال يكون راض عـن دراسته سواء كانت قـدراته دون المستوى المطلوب أو تفوقـه 

7Fكالعامـل الذي يكـون محتـوى عـملـه ال يتماشى مع ما يملك من قـدرات.

1 

ـل الضغـوط. 1.2   :القـدرة عـلى تحمُّ

                                                            
 . 777 م ، ص 2003 ، األردن ، 1سهيلة محمـد عـباس ، إدارة الموارد البشريـة : مدخل إستراتيجي. دار وائـل ، ط  1
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ـل الُضغـوط بمختـلف مصادرهـا و كـذلك في طريقـة  يتفاوت األفـراد مـن حـيث قـدرتهم عـلى تحمُّ

إستجابتهم لها ، فاألشخاص اإلجتماعـيون و الذين يتميَّزون بالهـُدوء و الصبر ، و الذين يكون مركز تحكمهم 

يات الحيـوية و الحادة في طباعـها التي تتميَّز بالرغـبة في  في األحداث داخـلي و كـذلك األفـراد ذوي الشخصِّ

العـمل الدؤوب و التسابـُق مع الزمن و حـب السيطرة ، يستطيُعـون التكيـُّف مع المواقـف الضاغـطة التي 

ـل الغـُمـوض و القـلـق و بالتالي يكـونـُون أكثـُر رًضا من األشخاص الذين  يتعـرُضون لها و مقاومة و تحمُّ

يتميَّزون باإلنطـواء ، الجُمـود ، ضعف اإلرادة و بانخفاض مستوى الطموح أو الذين تظهـُر عـليهم 

أعـراض مرض العجـلة ، و الذين مركز التحكم لديهم خارجي ،ال سيما وأنَّ المواقـف الضاغـطة تحدث في 

ية المنطوية ، كما أنَّ األفـراد أصحاب مركـز التحكم الداخلي  مواقف اجـتماعـية تهـدد استقـاللية الشخصِّ

ـة  يتميَّزون بأنـَّهم أكثـُر إحتماالً للتهـديدات التي يتعـرُضون لها وأقـل قـلقـًا و معاناة مـن الضغـوط ومـن ثمَّ

هم أكثر رًضا ، في حين أنَّ األفـراد أصحاب مركز التحكم الخارجي يتميَّزون بارتفاع مستوى القـلق         

و العـُدوانية وأكثر ُمعاناة من الضغـُوط ألنـَّهم يدركـُون ما يحدث لهم كنتيجة لعـوامل خارجية ال يمكـن 

8Fالسيطرة عـليها لذا هـم أقـل رًضا.

1 

:  اإلتجـاهـات. 1.3

ف   اإلتجـاه عـلى أنـَّه " إستعـداد وجـداني مكتسب وثـابت نسبيًـا يُحـدد شُعـور الفـرد       الشيبـانييُعـرِّ

و سلوكه إزاَء موُضوعـات معـيَّنـة بحـيث يفضلها إذا كان اتجاهه نحـوهـا إيجابيًـا و ينفـُر منها إذا كان 

9Fإتجاهـه نحوها سلبيًا "

 و بذلك فإنَّ التـَّالميـذ الذيـن يحمـلون إتجاهـات إيجابيـة نحـو دراستهم و ُمعـلميهم    2

و البيئة المدرسية بصورة عـامة ، سـواء ألنـَّهم عـاُشـوا خبرات سارة مع ُمعـلميهم أو ألنَّ المدرسة بما 

تتوفـُر عـليه من إمكانيات إستجابت لحاجـاتهم أو ألنَّ تخصصهم الدراسي يحظى بمكانة إجتماعـية عالية    

ـا غـير  و يعكس تطلعـاتهم أو تطلعـات أوليائهم ، يشعـُرون بالرضا و تكـون دافعـيتهم للدراسة ُمرتـفعـة ، أمَّ

الراضين منهم نجـد أنـَّهم يحمـلون إتجاهـات سلبيـة نحـو مقـرراتهم الدراسية حـيث يعـتبرونها ُمِملة وغـير 

مثيـرة لإلهـتمام أو ألنـَّهم ُعـِمـلُوا بقسوة من قـبل ُمعـلميهم أو تعـرُضوا لإلعـتـداء من قبل زمالء صفهم      

و بذلك تشكـلت لديهم إتجاهـات سلبيـة نحـو الُمعـلمين و المدرسة كانت وراء شعـُورهم باالستياء وعـدم 

10Fالرضا ،

 م ) يعكس مستوى رضا الفـرد عـن ROSEMON ) 1980 و األمُر كـذلك بالنسبة للعـُمال فحسب 3

عـمله اتجاهاتـه نحـو هـذا العـمل فالعـمال غـير الراضين عـن عـملهم نجـد أنـَّهم يحملون اتجاهـات سلبيـة 

                                                            
 . 243، ص  م 2003 ، مصر ، 7السلوك التنظيمي : مدخل بناء المهارات .الدار الجامعية ،ط أحمـد ماهـر ، 1
  . 115 م ، ص 2000 ، ليبيا ، 2 يوسف أبو القاسم األحرش و آخـرون ، مدخل إلى التربية و عـلم النفس . دار النخلة ، ط 2
 .    34 ، 31 ، 18 م ، ص 1999 عـدلي سليمان ، الوظيفـة اإلجتماعـية للمدرسة. دار الفكر العـربي ، القاهـرة ، 3
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نحو وظائفهم أو نحو أحـد العناصر المكونة لها كانت وراء شعـُورهم باالستياء و التذمر ، في حين يتميَّز 

11Fالراضين منهم باتجاهـاتهم االيجابية نحـوهـا

 كما أنَّ األفـراد الذيـن يحمـلون مشاعـر سلبية نحـو الواقع 1

الـذي يعـيشـُونـه إنـَّما يرجع ذلك إلى مـا اعـترضهم من مشكالت اجـتماعـية أو صحية أو لمعاناتهم من عـدم 

عـدالـة المجتمع مـا ساهـم في تشكيل اتجاهـات سلبية لديهم كانت وراء مشاعـرهم سلبية هـذه عـلى خالف 

األفـراد الذين لم يتعـرضوا إلى مصاعـب عـرقـلت حياتهم أو الذين استطاعـوا التغـلب عـليها دون أن 

تـؤثـرعـلى اتجاهـاتهم و بـذلك حافظوا عـلى نظرتهم االيجابية للحياة التي كانت وراء شعـُورهم باالرتياح   

و السعادة. 

 

 : إحترام  الذات. 1.4

لإلشارة إلى الصورة االيجابية التي يحملها الفـرد عـن  يستخـدم عـلماء النفس مصطلح احترام الذات

12Fنفسه و التي هي نتاج المادة المحفـوظة في عـقـله الالواعي .

2 

و يعـتبر احترام الذات أحـد العـوامل التي تتسبب في رضا الفـرد أو استيائه ألنَّ األشخاص الذين 

يحترمون أنفسهم كثيًرا و بشكل مستقـر يتصفـون بحب الذات و بالثقـة في النفس و كـذلك بالقـدرة عـلى 

د مع اآلخرين وعـلى تحمـل المسؤولية كما يميلون إلى االعـتداد بأنفسهم و بقـدراتهم زيادة  التواصل الجيـِّ

عـلى ذلك يتميَّزون بنظرتهم المتفائلة للحياة ، وهي كـلها صفات تساعـدهم عـلى االنطالق في الحياة بإرادة 

قـوية ، فتراهم يحـددون أهـدافهم بسهولة ، و يتطورون في كـل المجاالت المهنية و العائـلية و االجتماعـية 

ية لالنتقـادات بل يـركزون  كما يستطيعـون إدارة حياتهم بكل استقـاللية و هم بشكل عـام ال يعـطون أهـمِّ

عـلى مكامن القـوة في أنفسهم لذا إذا واجهـوا الفشل ال يعانـون كثيًرا ألنـَّهم يعـرفون كيف يتجاوزونـه 

بسهـولة لهـذا نجـدهم اقـرب للشعـور بالرضا عـن حياتهم ، دراستهم ، عـملهم و كـذالك عـن عـالقاتهم 

االجتماعـية من غـيرهم . 

ـا األشخاص الذين يحترمون أنفسهم بصورة غـير مستقـرة تكـون ثـقتهم في أنفسهم مهتزة نـوًعا ما  أمَّ

لذلك نجـدهم يدافعـون عـن أنفسهم أمام االنتقادات التي يعـتبرونها هجـوم حقيقي عـليهم من خـالل التبريرات 

و الحديث عـن انجازاتهم ، أي أنَّ جـزًءا من طاقتهم يهـدرونـه في إعـطاء صورة مثالية عـن أنفسهم 

لآلخرين ، فهم و إن يستطيعـون تحقيق أهـدافهم و النجاح في حياتهم إال أنـَّهم ينهارون عـند الوقـوع في 

أبسط المشكالت و يعـتبرون اآلخرين هم سبب فشلهم ، لذا نجـدهم اقـرب لالستياء من الفئة السابقة. 
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 في حين يمتاز األشخاص الذين يفتقـدون لإلحساس باالحترام والتقديـر لذواتهم بضعـف الثقـة في 

النفس ، و بالشك في قـدراتهم و إمكانياتهم ،غـير معـتدين بها و يشكون في قـدرتـهم عـلى تحقيق النجاح في 

مختلف المجاالت لذا نراهم غـير مرتاحين من الناحية النفسية و العـاطفية لهذا عـادة مـا يكونون غـير 

13Fراضين .

1 

  :الميُـول. 1.5

14F" الميل هـو اتجاه ايجابي محب نحـو موضوع معيَّن قـد يكون شخًصا ، مادة دراسية أو فكـرة ... إلخ "

2. 

ية لرضا الفـرد أو استيائه لعـدة اعـتبارات منها :   وتصنف الميول كأحـد المسببات الشخصِّ

ية هـذا من جهة.  أنَّ الميول من الدوافع النفسية المكتسبة التي تختلف من فـرد آلخـر أي أنـَّها شخصِّ

من جهة أخـرى أنَّ التوافـق بينها وبين مهـنة الفـرد أو دراسته أو ردود فعـل اآلخـريـن يشعـره بالسعادة      

و االرتياح و العكـس إذا لم يكن هـناك توافـق حـيث تكـون وراء استيائـه و تـوتـره و شعـوره باإلحباط وفي 

 لكل إنسان ميول مركزيـة حـيث أنَّ مستـوى التوافـق بين « م ) : HOLLAND ) 1985هـذا المجال يقـول 

هـذه الميول  و المهـنة التي يختارهـا يحـدد مـدى اإلشباع و االكـتفـاء الذاتي للفـرد و من ثـمَّة درجة رضاه 

عـنها فـإذا قـام شخص بالعـمل في مهـنة ال تـالءم ميولـه المركـزيـة سوف يشعـر باإلحباط وعـدم الرضا 

 15F3.»الناتج عـن عـدم التوافـق هـذا و العكـس هـو الصحيح 

 : الطالب عـلى سبيل المثال الذي يميل إلى المادة الدراسية يجـد طـه القـادر عـبـد فـرجكما يـقـول 

ـا الطالب الذي ال يميل إلى مـا يدرسه  متعـة نفسية في دراستها ويشعـر باالرتياح عـند حضـور دروسها ، أمَّ

يكـون غـير مـرتاح من الناحية النفسية إالَّ إذا ساهـمت الظـروف التي يصادفها و الخبرات التي يمـر بها 

16Fفـيما بعـد في تعـديـل ميـولـه نحـوهـا.

4  

 : الطمـوح. 1.6

يُنظـُر إلى طموحـات األفـراد كعـامـل من العـوامـل التي تتسبب في شعـورهم بالرضا أو االستياء ذلك 

ألنَّ األشخاص ال يتساوون في مستويات طُمـوحهم و ال في نمط األهـداف التي يسعـون إليها ، كما ال 

يملكـون جميعهم القـدرات و اإلمكانيات الالزمـة لتجسيـدهـا لذا نجـد األفـراد الذين لم يستطيعـوا الوصول 

إلى المكانة االجتماعـية التي كانـوا يـريدونها ألنفسهم و الذين لم يحصلـوا عـلى الوظيفـة التي تستجـيب 
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ـا  لتطلعاتهم أو لم يَُوفـَقـُوا في االلتحاق بالتخصص الدراسي الذي َرِغـبُـوا فيه مستاءين وغـير سعـداء ، أمَّ

الذين تمكنـوا من الوصول إلى ما كانـوا يطمحـون إليه سواء في مجـال  الدراسة أو العـمـل أو في المجال 

17Fاالجتماعي أو العائـلي يكـونـوا راضين.

1 

  :الُمسببات البيئية .2

و تتمثـل في الظُروف البيئيـة المحيطـة بالفـرد و هي تختلف في طبيعـتها وعـددها حسب موُضوع 

الرضا ففي مجال الرضا الوظيفي يُـقَصـُد بالُمسببات البيئيـة العـوامل المتعـلقـة ببيئـة العـمـل ( العـوامل 

التنظيمية ) بكل ما تتضمنه و منها نـذكر : 

 

 

  :ظـروف العـمـل الماديـة- 

تـؤثـر الظروف الماديـة للعـمـل مثل اإلضاءة ، الحرارة ، التهويـة و الرطوبة ، الضوضاء ، النظافة      

و األمراض المهـنية المتصلة بالعـمـل عـلى درجـة رضا الفـرد ، فـال شك أنـَّه كلما كانت ظروف العـمل 

المادية مناسبة ساعـد ذلك عـلى رضا العـاملين عـن عـملهم في حين تتسبب بيئة العـمل التي تفتقـر إلى أبسط 

18Fمتطلبات العـمل من إضاءة ، نظافـة ، تهـوية ... إلخ في استياء العـمال .

2 

  :نظـام العـوائـد- 

يشعـر الفـرد بالرضا إذا كان مـا يحصل عـليه مـن عـوائـد كاألجـور ،الحـوافـز ، المكافـآت والترقيات 

19Fيتم تـوزيعـها بشكـل عـادل و وفـق نظام معـيَّن يضمن تـوافـرهـا بالقـدر المناسب.

3 

  :نـمـط القـيـادة- 

تـوجـد عـالقـة بين نمط القيادة و رضا العـاملين أو استياؤهم ، فنمط القيادة الديمقـراطي يـؤدي إلى 

تنمية المشاعـر االيجابية نحـو العـمل و المنظمة لدى األفـراد العـاملين ، حـيث يشعـرون بأنـَّهم مركـز 

                                                            
 . 243ص  ،مرجع السابق ر ، الـد ماهـ و أحم267ق ، ص ـ نفس المرجع الساب1
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اهـتمام القائـد و العكـس يكـون في ظل القيادة األوتوقـراطية ، إذ أنَّ هـذا النمط من القيادة يـؤدي إلى تبلور 

20Fمشاعـر االستياء و عـدم الرضا.

1 

 : سياسـة المنظمـة- 

يقصد بسياسة المنظمة وجـود أنظمة عـمـل ، لوائح ، إجـراءات و قـواعـد تنظم العـمل حتى يسير 

ـا إذا لم  د و التي إذا وجـدت في المنظمة و طبقـت بعـدالـة فإنـَّها تساهـم في رضا العـمال ، أمَّ بشكل جيـِّ

ية أو لم تـلتزم بتطبيقهـا بعـدالـة فـإنَّ ذلك يكـون سببًا في استيائهم . 21Fتـوليها المنظمة أهـمِّ

2 

ـا إذا تعـلـق األمـُر بالرضا عـن الدراسة فـإنَّ هـذه الُمسببات يُمكننـا أن نـذكـر بعضها كاآلتـي :  أمَّ

 : المنـاخ الصفـي- 

التعاون و التفاعـل السليم بين تـَّالميـذها و التي ال تتوفـر  إنَّ الصفـوف الدراسية المكـتظة و الخالية من

عـلى وسائل التدفـئة ، اإلضاءة المناسبة ، المقاعـد المالئمة و المريحة تـولُد الشعـور باالستياء لدى التـَّالميـذ 

ـا تـلك التي يكـون عـدد التـَّالميـذ بها يتناسب و حجم الصف الدراسي و التي تكـون العـالقـات بين  أمَّ

التـَّالميـذ فيها تتسم بالجـودة ، التعاون و التنافـس الهادف في الدراسة نجـد التـَّالميـذ بها أكثـر ارتياًحا        

22Fو رًضا.

3  

 : اإلمكانيـات الماديـة للمدرسة- 

من المؤكـد أنَّ ما تتوفـر عـليه المدرسة مـن إمكانيات مـاديـة يـؤثـر عـلى الحالـة الوجدانية للتـَّالميـذ 

فالمدارس التي تـوفـُر الوسائـل اإليضاحية للمعـلمين و التي تـوجـد بها ساحـة واسعـة ، مكتبـة ، قـاعـة 

للمطالعـة ، ملعـب لممارسة الرياضة و نـوادي عـلميـة ... إلخ فإنـَّها تـوفـر لهم بذلك الوسائـل التي تساعـدهم 

عـلى الفهم ، خـفض التوتـر ، الترفيه و ترفع من دافعيتهم لالنجاز وبذلك يكونون أكـثر ارتياًحا من الناحية 

الوجدانية ، أمـَّا تلك التي تفتقـر إلى هـذه اإلمكانيات فإنَّها تساهـم بذلك في نـفـور التـَّالميـذ منها و من 

23Fالدراسة.

4  

 : النشاطـات الثقافيـة والترفيهيـة- 

يـة للنشاطات الثقافية و تخصص لها وقـتًا ال شك أنـَّها تقلل من شعـور  إنَّ المدارس التي تـولي أهـمِّ

التـَّالميـذ بالملل ، كما أنـَّها تعـمل عـلى إشباع حاجاتهم من خـالل إتاحة الفـرصة لهم لإلبـداع و للتعبير عـن 
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اهـتماماتهم وعـن ميولهم وإبـراز قـدراتهم مـا يجعـلهم مرتاحين و راضين مـن الناحية النفسية ، عـلى عكس 

يـة لهـذا النـوع مـن النشاطات و تـركـز فـقـط عـلى الجانب المعـرفي فهي   ذلك المدارس التي ال تعـطي أهـمِّ

24Fبذلك تساهـم في شعـور التـَّالميـذ بالملل و االستياء.

1 

ـا إذا تحـدثنا عـن الرضا عـن الحياة فإنَّ هـذه المسببات تتجلى في طبيعـة الظروف االجتماعـية          أمَّ

و االقتصادية التي تتميَّز بها بيئـة الفـرد ، فاألفـراد الذين يعـيشون في بيئـة اجتماعـية فقيرة و الذين يعانـون 

من البطالـة أو من التهميش االجتماعي بسبب لونهم أو انتماءاتهم العـرقية و الدينيـة ال يستطيعـون إشباع 

د و المستقبل اآلمن لهم و ألطفالهم ... إلخ ،       حاجاتهم المختلفة و ال تـوفير السكن الالئـق ، الغـذاء الجيـِّ

مـا يتسبب في شعـورهم باالستياء والسخط نتيجـة تعـرضهم للحرمان من الخـدمات االجتماعـية و عـدم 

 يقف الفقـر  طـريـف شـوقي فـرجقـدرتهم عـلى تغييـر أوضاعهم و تحسين مستواهـم االجتماعي ، فحـسب 

و الحرمان وراء شعـور الفـرد بالحرمان النفسي و لو نسبيـًا ، و الفـرد إذا شعـر بأنـَّه محروم من كـل مـا 

يتمتع به باقي أفـراد المجتمع الكبير من دخـل و خـدمات و إمكانيات يكـون ناقًما و مستاًءا من ظروفـه ،     

و قـد يقـوده هـذا االستياء إلى تبني سلوكات عـدوانية. 

عـلى خـالف ذلك نجـد أنَّ البيئـة االجتماعـية و األسريـة التي تتوفـر عـلى متطلبات الحياة المريحة تشكل 

25Fأحـد العـوامل التي تقف وراء شعـور أفـرادها بالرضا ألنـَّها قادرة عـلى إشباع حاجاتهم المتنوعـة.

2  

   :أبـعـاد الرضـاثالثـًا- 

إنَّ شـُعـور الفـرد بالرضا عـن موُضوع معـيَّن كالدراسـة أو الوظيفـة أو الحياة ... إلخ مـا هـو إالَّ 

محصلة لتفاعـل عـدد مـن العـوامـل ، التي عـن طريقها نستطيع الوقـوف عـلى مـدى رضا الفـرد ، وإن 

إخـتلـف تأثيرهـا من فـرد آلخـر. 

حها الشكـل التالي :    ففي مـا يخص الرضا الوظيفي فإنَّ محـدداتـه تتمثـل في جـملـة العـوامل التي يـوضِّ
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ح محـددات الرضا الوظيفـي .01الشكـل رقـم -  26F - يـوضِّ

1 

ـا الرضا الزواجي يتحـدد حـسب   بالعـناصر اآلتيـة : RHYNEأمَّ

. مقـدار الحب الذي يبديه القرين  

. مقـدار االهـتمام الذي يظهـره القرين  

.الُمساعـدة التي يقـدمها القرين في المنزل  

.الوقـت الذي يقضيانـه مًعا  

. أصدقاء القرين  

. الوقـت الذي يقضيانـه مع األطفال  

.الصداقـة التي تـربطهما  

. 27 درجة اإلشباع الجنسيF

2  

ف عـليه من خـالل األبعاد التالية :  IAN BANNUNكما يـرى   أيًضا أنَّ الرضا الزواجي يمكننا التعـرُّ

. االتجاه نحو الزوج  

.الحب المتبادل  

. التوافق الجنسي بين الزوجين  

.االستعداد النفسي و المادي للحياة الزوجية ولتحمل مسؤولياتها  

.28 تقارب العادات و الميـُول و المستوى الثقافي و االجتماعي و التعـليمي بين الزوجينF

3 

 IAN وRHYNE ما يـُالحظ مـن خـالل مقارنة العـوامل الُمحـددة للرضا الزواجي عـند كـل من 

BANNUN يـة للحب بين الزوجين و اإلشباع الجنسي للوقـوف عـلى مشاعـر رضا  أنَّ كالهـما أعـطى أهـمِّ

ية لالتجاه نحو الشريك          IAN BANNUNاألزواج عـن عـالقتهم الزوجية ، كما يبـدو أنَّ   أعـطى أهـمِّ

و للتقارب بين الزوجين في العـادات ، الميـُول ، الثقافـة ، التعـليم و في الجانب االجتماعي و لدرجـة 

 RHYNEاستعـداد الزوجين نفسيًا و ماديًـا عـند حصر محـددات الرضا الزواجي ، األمـُر الذي لم يوليه 

                                                            
 . 261ص  ،مرجع السابق د ، الـبد المجيـد عـبده فيلة و السيِّد محمـاروق عـ ف1
  . 280 ، ص المرجع السابـقبد الباقي ، ـ سلوى محمـد ع2
3 S.J.E.LINDSAY ، G.E POWELLة األنجلو المصريـة ، مصر ، ـتبـ. مك نـلينيكي للراشديـوت فـرج ، عـلم النفس اإلكـمة صفـ ترج

  .320 م ، ص 2000



 

                                                                                                                                الفصل األول  
 الرضا 

 -29-  
 

يـة ألنَّ هـذا األخيـر يعـتبـر أنَّ الوقت الذي يقضيه الزوجان مًعـا و مع األطفـال يعـد مـن المؤشـرات  أهـمِّ

ـة في تحـديـد مستوى رضاهـما الزواجي.    الهامَّ

ـا فيما يخص الرضا عـن الحياة فيشير   أنـَّه يتحـدد هـو اآلخـر بمجموعـة مـن العـوامل FLANGANأمَّ

التي تحـدد نـوعـية حـياة الفـرد و بالتالي مـدى رضاه عـنها و هي :  

.د ، الممتلكات ، الدخـل ، المستقبل اآلمن   األوضاع االقتصاديـة : المنزل المـرغـوب فيه ، الغـذاء الجيـِّ

.حة و األمـن الشخصي : التمتع بالكـفاءة الجسديـة العـالية ، الخلـو مـن التوتـر و القـلق   الصِّ

 .العـالقـة باآلخرين : التواصل مع األقـارب و مساعـدته لهم و مساعـدتهم له  

.يعـول ويـربي أطفـاالً : كـونـه أب ، يساعـد ، يعـلم ، يربي و يعـتني بأطفالـه  

. ( زوج ، زوجة ) يعـيش مع الجنس اآلخـر  

 ، المشاركة في األنشطة : لديه اهـتمامات و وجهات نظر مقبولة ، يساعـد و يتلقى المساعـدة من اآلخرين 

 يحـب و يحـب ، يثـق وهـو موضع ثـقـة.

 ع الكبار و الصغار ، األقـارب و األصدقـاء يشارك  المشاركـة في األنشطة االجـتماعـية : يساعـد ويشجِّ

29Fفي األنشطة المحـلية و القـومية و الشـؤون العامة.

1 

 

  :مظاهـر الرضـارابعـًا- 

بالرغـم من أنَّ الرضا حالـة شعـُوريـة ُمعـقـدة تتـدخـل فيها عـوامل كثيـرة إال أنـَّه يمكننا أن نستـدل 

ها في  عـليه من خـالل بعـض المظاهـر التي قـد تبـدو في مالمح الفـرد أو في سلوكه ، والتي نـلخص أهـمَّ

مـايـلي : 

 : التوافـق النفسي و اإلجتمـاعي .1

إنَّ األفـراد الراضين و السعـداء يتميَّزون باالتـزان االنفعالي الذي يبدو في قـدرتـهم عـلى مواجهة     

و حسم ما ينشأ داخـلهم من صراعـات و مـا يتعـرضون لـه مـن إحباطات ، و في قـدرتهم عـلى التحـرر من 

التوتر الناجم عـنها زيادة عـلى نجاحهم في التوفيق بين دوافعـهم و نـوازعـهم المختـلفـة نتيجة ما يحصلون 

حة النفسية ، كما أنـَّهم أكثـر تـوافـقـًا من الناحية االجتماعية     عـليه من إشباعات وبذلك هـم يتمتعـون بالصِّ

و يبدو ذلك في انسجامهم مع ظـُروف بيئتـهم الماديـة و اإلجتماعـية بما فيها مـن أشخاص و عـالقـات        

و أحـداث و مشكـالت لذلك نجـد األزواج السعـداء و الراضين عـن حياتهم الزوجية قادرين عـلى تجاوز ما 

                                                            
  .194 سلوى محمـد عـبد الباقي ، المرجع السابـق ، ص 1
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يعـترض عـالقتهم الزوجية من صراعات و مشكـالت كما أنَّ عـالقتهم الزوجية تتسم بالتناغـم و التواصل 

العـقـلي و العاطفي و الجنسي مع الشريك.  

و التـِّلميـذ الذي التحق بتخصص دراسي يتماشى و طموحاتـه يكـون متكيفـًا مع بيئته الدراسية بما تتضمنه 

من أفـراد و إمكانيات ماديـة حـيث أنَّ عـالقته مع معـلميه وزمـالئـه و الفريـق اإلداري تتسم بالجـودة كما 

نجـد أنـَّه ملتزم بقـوانين النظام المدرسي و األمـر كـذلك بالنسبة للموظفين الراضين عـن عـملهم يكـونـون 

منسجمين مع مـا يمارسونـه من مهام و مع البيئة التي يعـملـون بها لذا استطاعـوا بناء عـالقـات مهـنية      

30Fو إنسانية مثمـرة مع زمـالئهم و رؤسائهم .

1   

  :الشعـُور باإلنتماء .2

يعـد الشعـُور باالنتماء الذي يقـصد بـه " االرتباط الوثيـق بالشيء موضوع االنتماء سواء كان فـرد      

31Fأو جماعـة أو منظمـة ... إلخ "

ال سيما و أنـَّه حاجة و رضاه   أحـد المظاهـر الدالـة عـن ارتياح الفـرد2

اجتماعـية يسعى كـل فـرد إلشباعها. 

فالتـِّلميـذ الراضي عـن تخصصه الدراسي أو المدرسة التي يتلقى تعـليمه بها نلمس رضاه من خـالل 

اعـتزازه و افتخاره بتخصصه و مدرسته و في  دفـاعـه عـنهما وتقبله ألفـرادها كما نجـده يفضل النشاطات 

التي تتيح له فـرصة التفاعل مع التـَّالميـذ اآلخـريـن و تكويـن صالت معهم إضافة إلى ذلك نجده يتحمل 

المصاعـب التي تـواجهه من أجلها دون شكوى خاصة إذا كانت مؤقتة ، كما أنَّ العامل الراضي عـن عـمله 

بسبب مـا يقـدمه لـه مـن إشباع مـادي ومعـنوي لحاجاتـه و رغـباتـه المختلفـة هـو أيًضا يظهـر رضاه في 

ية األدوار التي يقـوم بها        والئـه التام للمنظمة وفي قناعـته الذاتية بأهـدافها و قـيمها و في الشعـور بأهـمِّ

و كذلك في إخالصه لها وبـذل الجهـد في سبيل تحقـيق أهـدافها و الرفع من إنتاجها ألنـَّه يعـتبر أنَّ أهـدافـه 

32Fال تتحقـق إالَّ بتحقـق أهـداف المنظمة و أنَّ نجاحها هـو نحاجه.

3 

 أثـبتت الدراسات الحـديثة أنَّ الرضا الوظيفي يـؤدي « : ثـابت عـبـد الرحمـان إدريـسحـيث يقـول 

إلى زيـادة شعـُور الفـرد بالمواطنية التنظيمية ( مواطن أو عـضو أصيل في المنظمة ) ، الذي يساهـم في 

زيادة الفاعـلية التنظيمية.و ينتج عـن الشعـُور بالمواطنية سلوكيات ايجابية متنوعـة مثل التعاون و مساعـدة 

اآلخـرين ، و المحافظة عـلى موارد المنظمة ، و الدفاع عـنها ... إلخ و بالطبع فإنَّ عـدم الرضا الوظيفي 

 33F4.»يـؤدي إلى العكـس 

                                                            
 . 65 ، 62 م ، ص 1998 ، مصر ، 1 عـبد المطلب أمين القـروطي ، في الصحة النفسية. دار الفكـر العـربي ، ط 1
 . 115 م ، ص 2004 ، القاهـرة ، 1 ، عالم الكتب ، ط 2 عبد المنعم أحمـد الدردير ، دراسات معاصرة في عـلم النفس التربوي. الجـزء 2
 . 245 ، ص المرجع السابق أحمـد ماهـر ، 3
 . 495 م ، ص 2005ية ، مصر ، ـات. الدار الجامعـات و نماذج و تطبيقـمال : نظريـبد الرحمن إدريس ، إدارة األعـت عـ ثاب4
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 كما أنَّ أفـراد المجتمع الراضين عـن حياتهم نجـد أنـَّهم معـتزين بثقافـة مجتمعهم يسايـرون معاييره      

و قيمه و كذلك متمسكين بعـقيدتـه زيادة على ذلك يشعـرون بالمسؤولية اتجاهـه لذا غـالبًا ما يشتركـون في 

األنشطة االجتماعـية و يخصصون لها الوقت الكافي . 

:  اإللتزام أو المثابـرة .3

 إلـى " الحالـة التي يصبح فيها الفـرد مقيـًدا بإطـار من السلوك       PFEFFERيشير اإللتزام حـسب 

و بأفعال نابعـة مـن تفكيره و معتقـداتـه و التي تحـدد نشاطاتـه و تـزيـد من اعـتقاده بالمحافـظة عـلى هـذا 

34Fالسلوك ".

 وهـو مظهر من مظاهـر الرضا فالعامل الراضي عـن وظيفته كالتـِّلميـذ الراضي عـن دراسته 1

كالهـما يظهـر التزامهما من خـالل التقيد بمواعـيد الدوام الرسمي، الحضور الدائم إالَّ في الحاالت الطارئة ، 

الرغـبة الشديـدة  في االستمرار في العـمل و االستقـرار فيه نهائيًا بالنسبة للعامل وكذلك الرغـبة في مواصلة 

الدراسة بالنسبة للتـِّلميـذ كما يبـدو االلتزام أيًضا في الجهـد الذي يبذله كالهـما و في استغاللهما التام 

لقـدراتهما كل في مجال اهـتمامه ، وفي سعـيهما الدؤوب لتحقيـق طموحهما و أهـدافهما مهما كانت العـوائـق              

35Fو الصعـوبات و التحـديات.

2 

 

 

 

 

  :مظاهـر عـدم الرضـاخامًسا- 

إنَّ الشعـُور بعـدم الرضا هـو اآلخـر لـه مظاهـره التي تختلف مـن شخص إلى آخـر وذلك حسب 

ض لبعضها في مـايـلي :  أسلوب الفـرد في التعـبير عـن إستيائـه و هـذه المظاهـر يمكننا التعـرُّ

 : اإلنسحـاب .1

نب و اإلبتعـاد التي تظهـُر عـلى الفـرد باعـتبارهـا مظهـر مـن مظاهـر  نعـني باإلنسحاب سلوكات التجَّ

ز نـوعـين مـن اإلنسحاب هـما :   عـدم الرضا ، ونميـِّ

:  اإلنسحـاب المـادي .1.1

إنَّ االنسحاب المادي يعـد مـن أكثر مظاهـر عـدم الرضا وُضوًحـا لدى أفرد مختلف الفئات االجتماعية 

فالعامل غـير الراضي عـن عـمله يظهـر عـدم رضاه في عـدم إنتظامه ( عـدم التزامه بمواعـيد الدوام) ، 
                                                            

 .64 م ، ص 2006 ، األردن ، 1 حسن محمـد حمادات ، قيم العـمل و اإللتزام الوظيفي لدى المديرين و المعـلمين في المدارس.دار الحامد ، ط 1
 . 66 نفس المرجع ، ص 2
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وفي غـيابه المتكـرر و تأخـره عـن العـمل دون وجـود مبرر و قـد يبلغ إستيـاؤه إلى درجة تخـليه عـن 

36Fعـمله.

 كما أنَّ التـَّالميـذ غـير الراضين عـن تخصصهم الدراسي أو عـن المدرسة التي ينتُمـون إليها ، 1

ب ) ، كما يعـبِّر  فغالبًـا مـا يـلجـؤن إلى تغـيير تخصصهم أو مدارسهم أو التخـلي عـن الدراسـة ( التسرُّ

البعض منهم عـن استيائـه من خـالل التنسيـق مع زمالئـه للهـروب من المدرسـة زيادة عـلى الغـياب 

المتكـرر ، إالَّ في بعـض الحاالت التي يتعـرُضون فيها إلى ضغـوط مـن قـبل األولياء فيلتـزمـُون بالحضـور 

لكـن غـالبًا مـا ينتهي بهم المطاف في فـئة المتأخـرين دراسيًا أو من الراسبين. 

أمـَّا األزواج غـير الراضين عـن عـالقـتهم الزوجية فاالنسحاب المادي عـندهم يتجسد في الطالق الذي 

به يصبح الزوجين منفصلين و لكل واحـد منهم حياتـه الخاصة بعـد أن كانـا شريكين في كـل شيء و كما قـد 

يتخـذ اإلنسحاب المادي أشكاالً أخـرى كالهـروب مـن المنزل أو االنتحار و خاصة في الحاالت التي يكون 

37Fفيها الفـرد غـير راض عـن حياتـه بشكل عـام .

2 

:  اإلنسحـاب النفسي. 1.2

يعـد االنسحاب النفسي أحـد األسالـيب التي يعـبِّر من خـاللها األفـراد عـن استيائهم و شعـُورهم 

باإلحباط فالتـِّلميـذ الذي ينتظم في تخصص دراسي ال يتوافـق و ميـُوله أو قـدراتـه ... إلخ يكون قليل التركيز 

مع الدرس ، متشتت االنتباه و دائم الشرود إن لم يكـن ال ينتبـه أصالً إلـى شـرح معـلميه و مناقـشات زمالء 

صفـه أي أنـَّه موجـُود في الصف بجسده فـقط في حين فكـره مشغـول بأشياء أخـرى غـالبًا ما تكـون مهمة 

بالنسبة له أكثـر من الدراسة كما أنَّ مشاركتـه في المناقـشة منعـدمـة ، زيادة على ذلك يكون غـير مندمج في 

38Fالمجتمع المدرسي حـيث أنَّ عـالقـته بزمالء صفـه ضعـيفـة أو منعـدمة

 و هـذا النمط من اإلنسحاب نجده 3

أيًضا لدى العاملين ، فالعامل غـير الراضي عـن عـملهم يكون تـركيـزه فـيه ضعـيف ألنَّ عـمله غـير ذي 

ية بالنسبة له وهـذا يبـدو أكثر جـالء إذا كانت الوظيفـة تحتاج إلى جهـد فكـري أكثر منه عـضلي 39Fأهـمِّ

 ، كما 4

40Fيتخـذ اإلنسحاب النفسي أشكاالً أخـرى لدى بعـض األفـراد منها االكـتئاب ، العـزلة االجـتماعـية واالنطواء.

5 

 : الشكـوى و التظلم .2

بعـض األفـراد عـن استيائهم مـن خـالل الشكـوى و التـذمـر و إظهـار تعـرضهم للظلم ، فالعامل  يعـبِّر

نجده كثير الشكوى مـن زمـالئـه           الوظيفـة الذي يشغـلهـا الذي لم يستطيع إشباع حـاجاتـه مـن خـالل

                                                            
 .   179 ، ص المرجع السابق سهيلة محمـد عـباس ، 1
 . 195 ، 209   ، صالمرجع السابقسلوى محمـد عـبد الباقي ،  2
 . 308 ، ص المرجع السابـقزي فتحي ، ـارون رمـ ه3
  .180 سهـيلة محمـد عـباس ، المرجع السابق ، ص 4
 . 191 سلوى عـبد الباقي ، المرجع السابـق ، ص 5



 

                                                                                                                                الفصل األول  
 الرضا 

 -33-  
 

و مسؤوليه و من ظروف عـملـه التي يصفها دومـًا بالسيئة و غـير المريحة ومـن أجـره المتدني الذي ال 

41Fيكافئ ما يبذلـه مـن جهـد إلنجاز عـملـه

 ، و التـِّلميـذ الذي ال يشعـر باالرتياح عـند تـواجده بالمدرسة بسبب 1

عـدم رضاه عـن دراسته أو عـن المدرسة في حـد ذاتها يتخـذ من الشكوى وسيلة للتقليل من مشاعـر االستياء 

لديه ، فيرجع ضعـف نتائجـه الى المعـلمين متهًما إياهم بالتقصير وعـدم التمكـن مـن المادة التي يدرسونها ،   

أو إلى عـدم عـدالة البعـض منهم ، كما يـرجع سوء فهمه إلى عـدم قـدرتهم عـلى إيصال المعـلومات 

وصعـوبة المقـررات الدراسية وكثافتها و كذلك بإبـداء مساوئ المدرسة و اختـالق مساوئ أخـرى لها 

فـيشتكي مـن قـلة المرافـق التعـليمية و الترفيهية التي تتوفـر عـليها و اكتظاظ صفـوفها و ضعـف مستـوى 

42Fالتـَّالميـذ المنتظمين بها ... إلخ .

2 

 : العـُدوانية .3

هة  يستخـدم مصطلح العـدوانية لإلشارة إلى ردود الفعـل العـنيفة التي يبديها بعـض األفـراد و الموجَّ

43Fإلى شخص ما أو شيء ما أو حتى نحـو الذات بهـدف إحداث األذى أو إلحاق الضرر أو التخريب

و تعـد  3

العدوانية من بين المظاهـر التي تبـرز مـدى استياء الفـرد وعـدم تقبله للوضع الذي يعـيشه ألنـَّه يلجأ إليها 

عـندما يحال بينه و بين تحقـيق أهـدافـه و عـندما تفشل جميع محاوالتـه  في إشباع حاجاته و كـذلك عـندما ال 

يجـد مـا كان يتوقعـه من اآلخـرين كآلية دفاعـية للتخفيف من حـدة التوتـر ومشاعـر السخط لـذا فـقـد يلجأ 

بعـض األفـراد غـير الراضين عـن نوعـية الحياة التي يعيشونها نتيجة الظروف االجتماعـية و االقتصادية 

ـا بعـضهم اآلخـر فيعـبِّر عـن استيائه من خالل السلوكيات اإلنحرافية المضادة  السيئة إلى االنتحار، أمَّ

44Fللمجتمع أو ألفـراده باعـتبار أنَّ مسؤولية مـا هم فيه تقع عـليه.

4  

في حين يبدي العامل غـير المرتاح في عـملـه تمـرده عـلى رئيسه من خـالل التشهير به و شتمه      

أو من خـالل التشاجر مع زمالئـه أو حتى اإلعـتداء الجسدي عـلى بعـضهم و كـذلك تخـريب اآلالت التي 

45Fيستخدمها في إنجاز عـمله أو سرقـتها و إتـالف خـامـات المنظمـة.

5 

ا لدى األزواج غـير الراضين عـن العـالقـة الزوجية فتظهر السلوكيات العـدوانية المعـبِّرة عـن  أمَّ

عـدم الرضا في االعـتداء الجسدي بضرب الشريك و كـذلك شتمه ،عـدم احترامه و الصراعـات المتكـررة ، 

                                                            
 ، 40 ، ص  م2000أصول عـلم النفس المهني و الصناعي و التنظيمي و تطبيقاتـه. دار المعـرفـة الجامعية ، مصر ، عبد الفتاح محمد الدردير،  1

41.  
  م ، 1993ة ، مصر ، ـرفـالم المعـات و الميول في التربية. دار عـرون ، اإلتجاهـروف و آخـبد اللطيف المعـز ترجمة صبحي عـ ك . م . إيفان2

 .  86ص 
3  HENRI PIERON .VOCABULAIRE DE LA PSYCHOLOGIE. PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE. PARIS. 
1973. P 11. 

 . 251عـبد الحـليـم محـمـود السيـد ، المرجع السابـق ، ص  4
  .100محمد عـلي شهيب ، السلوك اإلنساني في التنظيم . دار الفكـر العـربي ، ب غ م ، س غ م ، ص  5
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ـه أحـد الزوجين خاصة الزوجة عـدوانيته نحـو األبناء أو نحـو أشياء الشريك في حالة عجـزه  كما قـد يوجِّ

يهها للشريك مباشرة. 46Fعـن تـوجِّ

1 

كما يلجأ بعـض التـَّالميـذ إلى األساليب نفسها للتعـبير عـن عـدم رضاهم عـن دراستهم كإتـالف 

مرافـق المدرسة ، التعـدي عـلى المدرسين و الزمـالء ، تمـزيـق الكـتب ، األلـفاظ النابية و التمـرد عـلى 

47Fاللوائح و القوانين المدرسية.

2  

 : الشعـور باالغـتراب .4

يته و فاعـليته و بانعـدام تأثيـره عـلى المواقـف االجتماعـية  يقـصد باالغـتراب شعـُور الفـرد بعـدم أهـمِّ

ة التي تتناول حياته وبالتالي بعـدم القـدرة عـلى  التي يتفاعـل معها و بعجـزه عـن صنع القـرارات المهـمَّ

48Fتحقيق ذاته و يتجه إلى العـزلة و النفـور من الذات.

 والشعـور باالغـتراب كمظهـر من مظاهـر عـدم الرضا 3

يبدو لدى األشخاص غـير الراضين عـن حياتهم في نظرتهم التشاؤمية للحياة و في احتقارهم لذواتهم فهم 

يعـتبرون أنَّ حياتهم ال معـنى لها كونهم عاجـزين عـن تغـييـر أوضاعـهم االجتماعـية و االقتصادية السيئة 

نحو األحسن و تحقـيق طموحاتهم و أهـدافهم فيها األمـُر الذي أفـقـدهم االهـتمام بها ، كما نجـدهم منفصلين 

ـا التـِّلميـذ غـير السعـيد بتخصصه الدراسي فإنَّ عـدم رضاه  عـن الحياة االجتماعـية غـير مكترثين بها ، أمَّ

نستشفه من خـالل عـدم  اهـتمامه بالدراسة ، سوء تكيفـه مع الحياة  المدرسية ، شعـوره بالهامشية و العجـز 

عـن مسايـرة زمـالء صفه في العـمل المدرسي بالرغـم من أنـَّه قـد يملك قـدرات تمكنه حتى من التفوق 

عـليهم و ذلك بسبب عـدم تمكنه من االلتحاق بالدراسة التي تعـبِّر عـن اهـتماماتـه أو ال تسمح له بممارسة 

المهنة التي يـود ممارستها مستقبالً . 

كما أنَّ العامل غـير الراضي عـن عـمله قـد يتجـسد عـدم رضاه هـذا مـن خـالل ظاهـرة االغـتراب 

الوظيفي ال سيما إذا كان يـرى أنَّ المنظمة تنظر إليه عـلى أنـَّه سلبي و ال يقع في نطاق سيطـرتها و تحكمها 

يه لـه في حياتـه ، فـال  و يحصل هـذا عـندما يعـتبر العامل أنَّ العـمل الذي يقـوم بـه بـال معـنى ، و ال أهـمِّ

يتقنه و ال يكترث بـه كما يشعـر بالملل و التوتـر و اإلجهاد عـندما يـؤديه و كـذلك عـندما نجـده ال يشعـر 

49Fبالفخر نحو المنظمة التي ينتمي إليها و ال بالتقـديـر الذاتي .

4 

ف عـلى مشاعـر الرضا لدى األفــراد وهـما  هـناك : قياس الرضـاسادًسا-  :  نـوعـين من المقاييس للتعـرُّ

                                                            
 . 270ق ، ص ـبد الحليم محمود السيد ، المرجع السابـ ع1
 . 133 م ، ص 2000 ، الكويت ، 1 بشير صالح الرشيدي ، مناهج البحث التربوي : رؤية تطبيقية مبسطة. دار الكـتاب الحديث ، ط 2
 م ، 2005 ، لبنان ، 1ة ، ط ـلميـة.دار الكتاب العـرفـة المعـ و نظرياالجتماعلم النفس و ـيد حجاوي ، معجم المصطلحات الحديثة في عـ سمير سع3

 . 146 ، 145ص 
 . 55 ، 54 م ، األردن ، ص 2001 ، 1لم النفس المهني بين النظرية و التطبيق . مؤسسة الوراق ، ط ـ بديع محمود القاسم ، ع4
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 : المقاييس المـوضوعـيـة .1

وهي التي يقاس فيها الرضا مـن خـالل آثـاره السلوكيـة و هـذا النـوع مـن المقاييس يغـلب عـليه 

الطابع الموضوعي ألنَّ فيه تستخـدم وحـدات قياس موضوعـية لرصد السلـوك منها : 

:  الغـياب. 1.1

يعـتبر الغـياب المستمر لألفـراد سواء كانـوا تـَّالميـذ في المدارس و طالب في الجامعات أو عـماالً 

عـن أوقات الدوام الرسمي أو جـزء منه مؤشر عـلى عـدم رضاهـم و شعـورهم باالستياء باستثناء الحاالت 

الطارئة التي ال يمكـن التحكم فيها كالمرض ، وفـاة أحـد األقـارب ، الحـوادث و الظروف العائـلية القاهـرة ، 

ذلك أنَّ األفـراد الراضين عـن عـملهم أو دراستهم يكـونـون أكثـر حـرًصا عـلى الحضور و التزاًما بمواقيت 

الدوام و مواظبة من غـير الراضين لذا يستخـدم الغـياب لقياس رضا األفـراد وذلك من خـالل حساب معـدل 

الغـياب خـالل فترة زمنية وفـق الطريقـة التالية : 

 

                                                                مجموع أيام غـياب األفـراد 
 X 100                                           =                     معـدل الغياب خـالل فترة زمنية

                                                                  متوسط عـدد األفـراد 
 

ف  و ذلك مـن خـالل السجـالت التي تحتفـظ بها المنظمات ، و إن كـان مـن الصعـب عـلى المنظمات التعـرُّ

50Fبـدقـة عـلى األسباب الحـقيقيـة لغـياب أفـرادها.

1 

 

 

 : التخـلي عن العـمل. 1.2

خاصة في حالـة غـياب بديـل لهـذا العـمل الشك يعـتبـر دليالً عـلى عـدم  إنَّ تخـلي العامـل عـن عـمله

شعـُوره باالرتياح إمـَّا ألنَّ العمـل ال يـوفـر له المكانـة التي يـرى أنـَّه يستحـقها أو لغـياب فـرص الترقـية   

أو لضعـف األجـر أو بسبب محتـوى العمـل نفسه ... إلخ كما أنَّ بقـاء العامل و استمراره في وظيفته يعكس 

                                                            
 . 494 ، 493 ، ص المرجع السابقبد الرحمن إدريس ، ـ ثابت ع1
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ف عـلى الرضا  مدى ارتباطه بها و رضاه عـنها مهما كان مصدر هـذا الرضا لهـذا يستعـمل للتعـرُّ

51Fالوظيفي

و يحـسب معـدل تـرك العمـل كمايـلي :  1

 

 عـدد حـاالت تـرك العـمل خـالل فترة زمنية                                                           
 X 100                                                     = معـدل ترك العـمل خـالل فترة زمنية معـيَّنة   

 إجمالي عـدد العـمال في منتصف الفترة                                                           
 

يستخـدم أيًضا معـدل التخـلي عـن مقـاعـد الدراسة لقياس الرضا عـن المدرسة أو التخصص الدراسي لدى 

الدارسين. 

 : المقاييس الذاتيـة .2

ف عـلى  تتمثـل في مجموعـة من المقاييس التي تـمَّ إعـدادهـا مـن طـرف الباحثين و العـلماء للتعـرُّ

 و ذلك مـن خـالل مشاعـر االرتياح لدى األفـراد بمختـلـف فئاتهم و كـذلك أسبابها و العـوامـل المؤثـرة فيها
سؤالهم عـن مشاعـرهم تجاه موضوعـات معـيَّنـة كالعـمل مثالً أو الحياة ثـمَّ تقييم إجـاباتهم ، و مـن هـذه 

المقاييس نـذكـر مـايـلي :  

:  JACKSONمقياس . 2.1

 لقياس الرضا العام أو عـدم جاكسون وليام فـليبُصمم هـذا المقياس مـن طـرف العالـم األمـريكي 

الرضا عـن المدرسة مـن خـالل النواحي الستة اآلتية :  

 طـرق التدريس. -4 المدرسين.                     -1                   

 الفصل الدراسي. -5  المنهج الدراسي.            -2                   

الزمـالء  -6 األنشطة المدرسية.           -3                   

 سـؤاالً تشمل النواحي السابقـة و يَُجاُب عـليها بـ :راضي ، 49 و المقياس في صورتـه األصلية يتكون مـن 

52Fغـير راضي ، غـير متأكـد.

2 

 : "LIFE SATISFACTION INDEX A " LSIA مقياس الرضـا عـن الحيـاة. 2.2

                                                            
  .494ثابت عـبد الرحمان إدريس ، المرجع السابـق ، ص  1
 . 252 ، 251د جابـر ، المرجع السابـق ، ص ـميـ جابـر عـبد الح2
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ثـمَّ أجـريت عـليه عـدة   NEUGARTEN ، HAVIGHURST ، TOBIN م مـن قـبل 1961أعـد سنة 

 عـبـارات سالبة تكـون اإلجابة عـليها   07 عـبارة منها 20تعـديـالت و هـو في صورتـه الحالية يتألـف مـن 

بـ : موافـق ، غـير متأكـد ، غـير موافـق . و من أمثـلة عـباراتـه نـذكر : 

ا كـنت  عـتقـد (عـبارة موجبة ). أكـلما تـقـدم بي العـمر بدت لي األشياء أفـضل ممَّ

ا عـليـه اآلن ( عـبارة سالبة ). 53Fيمكـن أن تكـون حياتي أسعـد ممَّ

1  

:  SPOUSE OBSERVATION CHECKLISTقائمـة مالحظـة أحـد الشريكين  .2.3

م لقياس الرضا الزواجي و هي عـبارة عـن 1977 سنة MARGOLIN و WEISSُصممت من طرف 

هة ألحـد الزوجين تضم   بنـد و هـذه األسئلة تـدور حـول العـناصر التالية : 400مجموعـة من األسئلة موجَّ

 إدارة المنزل. -8 الرفـقـة أو الصحبة.                                  -1

 القـرارات المالية.  -9 العاطفـة.                                              -2

 العـمل.  -10 التقديـر.                                               -3

 التعـليم.  -11 الجنس.                                                -4

 العـادات.  -12 عـمليات التواصل.                                  -5

 المظهـر الشخصي.  -13 رعـأيـة األطفـال.                                    -6

  استقـاللية الشريك .-7

54Fحـيث أنَّ اإلجابـة عـلى هـذه األسئلة ترتكز عـلى مالحظة الشريـك لشريكه.

2  

 : للحالـة الزواجيـة GLOMBOK & RUST بطاريـة. 2.4

 م لقياس الرضا الزواجي كذلك و هي تتكون من 1990 عـام RUST وGLOMBOK أعـدت من قـبل 

 بنـًدا تتوزع عـلى محورين : 28

 : مخصص للتعـّرف عـلى االهـتمامات المشركة ، التواصل، الجنس ، الدفء ، الحب ، األول المحـور -

العـداء ، الثقـة ، األدوار ، اتخاذ القـرار و التعامالت. 

 : يحـدد مجاالت يمكن قياسها من خـالل التعـبير عـلى المحـور األول مثل : المعـتقـدات ، الثاني المحـور -

55Fاإلستبصار ، التفاهم ، السلوك ، االتجاهـات ، المشاعـر ، دوافع التغـيير و االتفـاق .

3 

                                                            
1 ROBINSON J.P, SHAVER P.R, WIGHTSMAN L.S, MESURES OF PERSONALITY AND SOCIAL 
PSYCHOLOGICAL ATTITUDES. VOL 1, ACADEMIC PRESS INC, EDS 1991, PP 77 - 81.  
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 : PORTER مقياس. 2.5

لقياس الرضا الوظيفي سنة MASLOW تمَّ إعـداد هـذا المقياس باالعـتماد عـلى سلم الحـاجات لـ 

بتصميم قـائمـة استقصاء تتكون من ثالثة عشرة عنصًرا يمكـن مـن خـاللها  PORTERم ، حـيث قـام 1962

تقييم رضا العامـل عـن وظيفته و ذلك بالنسبة لخمسة فـئات مـن الحاجات اإلنسانيـة و التي هي : الحاجة إلى 

األمان ، الحاجة إلى االنتماء ، الحاجة إلى تحقيق الذات ، الحاجة للتقـديـر و االحترام ، الحاجة إلى 

االستقالل ،  حـيث يضم كـل عـنصر سـؤالين : 

األول يتعـلق بتقـديـر الفـرد للوضعـية الحالية و الثاني بتوقعـاتـه ( الوضعـية المرغـوب فيها مستقبالً ) ، ثمَّ 

 ، و الفـرق بين النتائج عـلى السلم تـدل عـلى عـدم الرضا. 07 إلى 01تنقـل األجـوبة إلى ساللم رقـمية مـن 

و مـن أمثـلة األسئلة التي طرحهـا نـذكـر البنـد الخاص بالحاجة لالنتماء ممثـلة في الفـرص المتاحة لتكوين 

 صداقـات قـريبة في العـمل والبنـد الخاص بالحاجة إلى االستقـالل في التفكير و التصرف عـلى التوالي :

  الفرصة المتاحة الستقـالل التفكير و التصرف في وظيفتي :−

 ( الحـد األعـلى ). 7 6 5 4 3 2 1   أ- كم من هـذه الخصائص يـوجـد لديك اآلن ؟ ( الحـد األدنى ) 

 ( الحـد األعـلى ). 7 6 5 4 3 2 1   ب- كم من هـذه الخصائص يجـب أن تـوجـد لديك ؟ ( الحـد األدنى ) 

  الفرصة المتاحة لتطويـر الصداقـات القـريبة في وظيفتي :−

 ( الحـد األعـلى ). 7 6 5 4 3 2 1   أ- كم من هـذه الخصائص تـوجـد لديك اآلن ؟ ( الحـد األدنى ) 

56F.) لىـد األعـالح  (7 6 5 4 3 2 1)  د األدنىـالح د لديك ؟ (ـوجـب أن تـذه الخصائص يجـب- كم من ه   

1 

 : HERZBERG طريقـة الوقـائع الحـرجـة لـ. 2.6

 في تصميمـه لهـذه الطريقة عـلى طريقـة الوقائع الحـرجة التي وضعها HERZBERGارتكـز 

FLANGAN يه سؤالين لألفـراد المراد قياس  لقياس سلوك العـمـل و تقييم األداء و تـقـوم هـذه الطريـقـة بتوجِّ

مشاعـرهم ، يتعـلق األول بـذكـر األوقـات التي شعـر فيها العامـل بسعـادة و رضا كافيين عـن عـملـه ، في 

حين يتعـلق السؤال الثاني بـذكـر األوقـات التي شعـر فيها العامـل باالستياء مـن عـملـه ، حـيث تحـدد 

الحوادث زمنيًـا بـدقـة مع الوصف المفصل لها زيادة عـلى التطـرق لألسباب و تكتب في شكـل تقاريـر ، 

بعـدهـا تجمع هـذه الوقـائع   و تصنف حـسب الجـوانب المـُراد دراستها ، مـا يسمح بمعـرفـة أيُّ جانب مـن 

57Fالوظيفـة يـَُعـُد مصدًرا لرضا العامـل و أيُّ منها يـَُعـُد مصدًرا للشعـور باالستياء.
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 : LIKERT مقياس. 2.7

 م لقياس الرضا الوظيفي ، يضم مجمـوعـة مـن العـبارات السالبة         1932وضع هـذا المقياس عـام 

 إجابات 05و الموجبة ، و التي يسأل العامـل بشأنها لتحـدد درجـة موافقته ، حـيث تكـون اإلجابـة عـليها بـ 

بـديـلة لكـل عـبارة وهي : أوافـق بشدَّة ، أوافـق ، لم أقـرر ، أعـارض ، أعـارض بشدَّة. 

 السابـقـة رقـم يستخـدم الستخـراج الدرجات الكـليـة التي حصل 05ويعـطى لكـل إجابـة مـن اإلجابـات الـ 

عـليها كـل فـرد مـن خـالل إجابته عـلى عـبارات االستقصاء بـدًءا بالدرجـة الكبيـرة ألحسن اتجاه مـواتي ثـمَّ 

التسلسل تـدريجيًـا و بشكـل تنازلي بالنسبـة لدرجـات اإلجابـات األخـرى وذلك كمايـلي : 

 ) ،      01 ) ، أعـارض بشدَّة ( 02 ) ، أعـارض ( 03 ) ، لم أقـرر ( 04 ) ، أوافـق ( 05أوافـق بشدَّة ( 

ـا السالبـة منها فتكـون درجـة أوافـق بشدَّة (   ) ،         02 ) ، أوافـق ( 01إذا كـانت العـبارات موجبـة ، أمَّ

58F ).05 ) ، أعـارض بشدَّة ( 04 ) ، أعـارض (  03لم أقـرر ( 

1 

:   )MSQ ( استبيان منيسـوتـا. 2.8

 ،  محـوًرا هي : استخـدام القـدرات ، االنجاز20يقيس هـذا االستبيان الرضا الوظيفي مـن خـالل 

السلطة ، سياسات و ممارسات الشركة ، التعـويضات ، زمـالء العـمل ، اإلبـداع ،  ، مستوى النشاط ، التقـدم

االستقـاللية ، القيم األخـالقيـة ،  التقـديـر ، المسؤوليـة ، األمان ، الخـدمات االجتماعـية ، المـركـز 

االجتماعي ، اإلشـراف ( العـالقـات اإلنسانية ) ، اإلشـراف ( الجـوانب الفـنية ) ، التنوع ، ظـروف العـمل. 

 59F2.منيسوتـا ، و قـد أعـد هـذا االستبيان مـن قـبل جامعـة LIKERT نقـاط مـن نـوع  07يتم قياسها بسلم 

 : INDEX ( J.D.I JOB DESCREPTIVE ( الدليل الوصفي للوظيفة. 2.9

 م و هـو عـبارة عـن قـائمة 1969 سنة SMITH , KENDALL , HULINوضع من طـرف كـل من 

استقصاء تضم خمسة أبعـاد أساسية للرضا الوظيفي هي : 

 اإلشـراف. -4 األجـر.                      -1                   

 الزمالء في العـمل. -5   الوظيفـة نفسها.         -2                     

 فـرص الترقـية. -3                     

حـيث يتم قياس هـذه األبعـاد مـن خـالل أسئلة تنطـوي عـلى ثـالثـة بـدائـل لإلجابة و هـي : " نعـم " ، 

60F" ال " و " ال إجابـة " لوصف اتجاهـات العاملين نحـو وظائـفهم .

1 
                                                            

 . 149 ، 147ق ، ص ـلي شهيب ، المرجع السابـ محمد ع1
 ، 4 ، معهد اإلدارة العامة ، ط 1قي و مارك جي والس ترجـمة جعفـر أبو القاسم أحمـد ، السلوك التنظيمي و األداء. الجـزء ال أندرودي سيز2

  . 75 م ، ص 1991



 

                                                                                                                                الفصل األول  
 الرضا 

 -40-  
 

نـُالحـظ أنَّ أغـلب المقاييس مصممـة أساًسا لقياس الرضا الوظيفي ذلك ألنَّ بدايـة االهـتمام بهـذا 

الموضوع و دراسته كانت في المجال الصناعي مـن أجـل تحسين اإلنتاج ثـمَّ انتقـل االهـتمام بـه بعـد ذلك 

تـدريجيًا إلى ميادين أخـرى و أصبح يهتم بفئات اجـتماعـية أخـرى إلى جانب فـئة الموظفين.  

:  نظـريـات الرضـاسابعـًا- 

لقـد ظهـرت العـديـد من النظريـات التي تعـرَّضت إلى موضوع الرضا وحاول من خـاللها واضعـوها 

تفسيره وشـرح مسبباتـه  بدقـة قـصد التنبـؤ بـه و التحكم فـيه ، ومن هـذه النظريـات نذكـر مـايلي : 

 : MASLOW الحاجـات لـ نظـريـة .1

 من بين النظريـات التي اهـتمت بتفسير الرضا ، و وفـقـًا لهـذه MASLOWتعـد نظرية الحاجـات لـ 

 بشكل هـرمي بـدًءا من MASLOWالنظريـة هـناك خمس مجموعات من الحاجات لدى األفـراد و قـد رتبها 

ح في الشكل       الحاجات الفسيولوجية إلى الحاجة لتحقيق الذات التي تقع في قـمة الهـرم ، كما هـو موضَّ

 و هـذه الحاجـات تعـمـل كمحرك لسلوك األفـراد حـيث أنَّ الحاجات غـير المشبعـة فـقط هي التي  -02- رقم 

ـا المشبعـة فـال تؤثـر عـليه و ال تكون بمثابـة دافـع الفـرد و بناًءا عـلى هـذه النظريـة  تؤثـر عـلى السلوك أمَّ

 إذا ما اشبع الفـرد احتياجاتـه   MASLOWال يكون هـناك رضا ما لم تشبع حاجات الفـرد بالتسلل ، فحسب 

و رغـباتـه الدنيا فإنـَّه يرتقي إلى إشباع احتياجاتـه في المستويات العـليا ، و يؤجل عـمليـة من شأنها إشباع 

احتياجاتـه العـليا حتى يشبع جميع احتياجاتـه الدنيا حـيث تتوقع هـذه النظريـة أنـَّه ال يتم الرضا حتى يتم 

إشباع الحاجات الدنيا التي تقع في قاعـدة الهـرم كاألكـل ، المشرب و الملبس و الحاجة إلى األمـن  و الحاجة 

61Fلالنتماء ، و بما أنَّ حاجات الفـرد ال تنتهي فإنَّ اإلنسان يبقى بشكل مستمر يسعى إلشباعـها.

2 

 

 الحاجة
لتحقيق الذات 

 

الحاجة للتقديـر 
 

الحاجات اإلجتماعية 
 

الحاجة إلى األمـن 
 

الحاجات الفيزيولوجيـة 
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 MASLOW 62F1 هـرم الحاجـات لـ  -02- الشكل رقم 

 :  ذات العـاملينFREDRICK HERZBERGنظـريـة .2

و جماعـته باستخـدام أسلوب المقابـالت مع  FREDRICK HERZBERGقـام بتطويـر هـذه النظريـة 

 و تسمى بنظرية العاملين MASLOWمائتي شخص ( مهندسين و محاسبين ) و هـذه النظرية ترتبط بنظرية 

ألنـَّها تفترض أنَّ هـناك مجموعـتين مـن العـوامـل تؤثـر عـلى مشاعـر الرضا لدى الفـرد وهـما :  

حية و هـذه العـوامـل تقابـل الحاجات الفسيولوجية ، األولى المجموعـة*   : سماهـا العـوامـل الوقـائية أو الصِّ

 ( الحاجات الدنيا ) هي العـوامـل التي عـندما MASLOWالحاجة لألمن ، و الحاجات االجتماعـية في سلم 

تكون غـير مالئمة تـؤدي إلى عـدم الرضا لكن عـندما تكـون مالئمة ال تـؤدي إلى الرضا وإنـَّما تمنع حاالت 

عـدم الرضا أي أنَّ وجـودها ال يعـد حافـز لبذل جهـد أكبر و التي منها نذكـر : سياسة المنظمة ، اإلشراف ، 

63Fاألجـر ، الظروف البيئية ، العـالقـات التبادلية مع الرؤساء و الزمالء ، الشعـور باألمـن .

2   

 : تسمى العـوامـل الدافعـة و هي عـوامـل إذا ما توفـرت للفـرد تحفـزه لبذل المزيـد مـن الثانية المجموعـة* 

الجهـد وتجعـله راضيًا لكن غـيابها ال يـؤدي إلى خلق حالـة ملموسة مـن عـدم الرضا ، و تتمثل هـذه 

العـوامـل في : االعـتراف ، االنجاز ، التقديـر ، احتمـاالت النمو و التطـور ، المسؤولية و هي تقابل 

 MASLOW.64F3الحاجات العـليا عـند 

 

 عـوامل الدفع                     عـوامل الوقايـة

 

 مجـال عـدم الرضا                                                                             مجـال الرضا                   

ال يوجد رضا أو عدم رضا 

65F ذات العـاملين .HERZBERG نظـريـة  -03- الشكل رقم 
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 : نظريـة العـدالـة.3

تـدور هـذه النظرية حـول العـالقة بين الرضا و العـدالة ، و تفترض أنَّ درجة شعـور الفـرد بعـدالة ما 

ا يؤثـر في مستوى أدائـه      يحصل عـليه من مكافـآت و حـوافـز تحـدد و بدرجة كبيـرة شعـوره بالرضا ممَّ

 م إلـى أنَّ الفـرد يقيس درجة العـدالة 1963 عـام STACEY ADAMSو تستند هـذه النظرية التي و ضعـها  

من خـالل  مقارنته النسبية للجهـود التي يبذلها ( المدخالت ) بالعـوائـد التي يحصل عـليها ( المخرجات ) 

66Fمع ما يحصل عـليه غـيره من الزمالء

 ، فـإذا وجـد أنَّ هـناك عـدالة يشعـر بالرضا و تـزداد دافعـتيه         1

و العكس يحصل عـندما ال تكـون هـناك عـدالة حـيث يشعـر الفـرد بالغـبن ومن ثـمَّة يكون غـير راض ، 

67Fوفي كال الحالتين يتبني الفـرد سلوكات معـيَّنة.

 و تشتمل هـذه النظرية عـلى ثـالثة خطـوات أساسية هي : 2

التقييم ، المقارنة و السلوك ، فالتقييم يتضمن قياس المدخالت ( جـدارة الشخص ، المهارة ، مقـدار الجهـد 

ـا  المبذول ... إلخ ) و المخرجات ( العـوائـد ، االهـتمام الذاتي ، التميُّز ،التقديـر و االحترام ... إلخ ) ، أمَّ

السلوك فهـو نتيجة عـمليـة إدراك العـالقـة بين التقييم و المقارنة ، فعـندما يدرك الفـرد بأنَّ الوضع عـادل 

ـا إذا شعـر بأنَّ الوضع غـير عـادل فإنـَّه يسعى لتحقيق العـدالـة من خـالل  فإنـَّه يستجيب بشكل ايجابي ، أمَّ

68Fتقليل الجهـد المبذول ، المطالبة بتحسين العـوائـد ، االنسحاب مـن المنظمة ... إلخ .

3  

:  نظريـة التوقع .4

 م وهي تفسر سبب اخـتيار الفـرد لسلوك معـيَّن 1964 عـام VECTOR VROOMطـور هـذه النظرية 

دون غـيره. و تـرى أنَّ دافعـية الفـرد للقيام بسلوك مـا تتحـدد باعـتقـاد الفـرد بأنَّ القيام بذلك السلوك سيؤدي 

ية و تفترض هـذه النظرية أنَّ الرضا  ية بالنسبة إليه أي أنَّ لتوقعـات الفـرد أهـمَّ إلى إشباع حاجات ذات أهـمِّ

محصلة لتوقعات الفـرد و ذلك يحـدث كمايـلي : 

 : توقع الفـرد أنَّ ما يبذله من جهـد سيؤدي إلى االنجاز المطلوب. األول التوقع *

 : توقع الفـرد أنَّ االنجاز المطلوب سيحقـق المكافأة المرغـوب فيها و أنَّ العـوائـد التي الثاني التوقع *

ح ذلك أي أنَّ سلوك الفـرد   -04- يحصل عـليها بدورها تشبع حاجاته و تحقـق له الرضا و الشكل رقم  يوضِّ

                                                            
  .299 ، 298 م ، ص 2002 ، األردن ، 1مال. دار وائل ، ط ـميان ، السلوك التنظيمي في منظمات األعـد سلمان العـ محم1
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مبني عـلى تصوراته و تحليله للبدائـل المختلفة في أدائه  و الموازنة بين الكلفة و الفائـدة المتوقعـة لكل بديل 

69Fمن تلك البدائـل حـيث يسلك الفـرد السلوك الذي يتوقع أنـَّه يحقـق له فائدة أكبـر و يجنبه الصعـوبات.

1 

 

 

 

 ) 2 )                           تـوقع ( 1                       تـوقع ( 

 

الجهـد المبذول                   اإلنجـاز المطلوب                  الكفاءة المرغـوبة                    اإلشباع / الرضا 

70Fنموذج التوقع .  -04-  الشكـل رقم

2 

كتعـقـيب عام عـلى ما جاء في مختلف النظـريات التي إستعـرضنها حول موضوع الرضا و التي 

حاول من خاللها واضعـوها تقـديم تفـسير له نقـول أنَّ الفهم الصحيح لموضوع الرضا ال يتأتى إال من خالل 

التعـرض لكل النظريات التي تناولته باعـتبار أنَّ مشاعـر الرضا أو االستياء هي نتيجة لتفاعـل العـديـد من 

العـوامل وذلك بدالً من االعـتماد فقط عـلى نظريـة واحـدة من النظـريات التي تعـرضت له ، السيما وأنَّ كل 

نظريـة ركزت عـند تناولها له عـلى جانب معـيَّن يعكس وجهة نظـر صاحبها التي تبلورت من خالل نتائج 

الدراسات و البحوث التي أجراهـا في هـذا المجال.  

 : عـالقـة الرضـا باألداءثامنـًا- 

يعـبُر مصطلح الرضا عـن مشاعـر الفـرد و أحاسيسه تجاه موضوع معيَّن و التي تعكس مـدى 

ـة لديـه في مجـال مـن مجـاالت الحياة العـديـدة ، أي أنـَّه مفهـوم  اإلشباع الذي حقـقـه لحاجـات نـشطـة وهـامَّ

ـا مصطلح األداء فيستخـدم للداللـة عـلى األثـر الصافي لُجهـود الفـرد  يـُشير إلى الحالة النفسية للفـرد ، أمَّ

نـة  التي تبدأ بالقـُدرات و إدراك الدور أو المهام ، و بـذلك فهـو يـُشير إلى درجـة تحقيـق و إتمام المهام المكـوِّ

71Fلعـمل الفـرد

رين أو المصطلحين منفصلين باعـتبـار أنَّ كـل واحـد منهما يعـبِّر عـن 3  ، و إن كان كـال المتغيـِّ

مفهـوم يختلف عـن اآلخـر . 
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إالَّ أنَّ مـن الُعـلماء من حـاولـوا التعـّرف عـلى طبيعـة العـالقـة بينهما وكـذلك نـوعـها من خـالل 

الدراسات التي قـاُمـوا بها ، حـيث اختـلفت وجهـات نظـرهم في تفسيـر هـذه العـالقـة فالسلوكيون كانـوا 

يـَرون أنَّ هـناك عـالقـة طرديـة بين المتغيِّرين و أنـَّه كـلما زادت درجـات الرضا إرتفعـت ُمعـدالت األداء 

ر الُمستقـل الذي يـؤثـر في أداء الفـرد و انجـازه ، وأنَّ األداء مـا هـو إالَّ  بمعـنى أنَّ الرضا هـو المتغـيـِّ

ر تـابع ألنَّ الحالة النفسية للفـرد لها تـأثيـر قـوي عـلى سلوكـه ( أدائـه ) فالفـرد الذي يرتفع رضاه  متغـيـِّ

ـة يـرتفع أداؤه و العكس صحيح وهـو إعـتقـاد ينحدر من تجارب  . هـوثورنتـزداد دافعـيته لإلنجاز و مـن ثمَّ

 الذي بيَّن أنَّ األداء هـو الذي ROETHLISBERGERثـمَّ جاء  فـريـق آخـر منهم و عـلى رأسهم 

يـقـود إلى الرضا و يـؤثر عـلى الحالـة الوجـدانية للفـرد بمعـنى أنَّ الفـرد إذا أدى ما هـو مكـلف به مـن مهام 

دة سـوف يشعـر بالرضا ألنَّ النجاح في األداء و التميُّـز في اإلنجـاز يـؤدي إلى تحفيـز  و أنشطة بصورة جيـِّ

الفـرد مـاديًـا و معـنويًـا ويساهم في إشباع حـاجاتـه مـن خـالل المكفاءات التي يحصل عـليها وهـذا بـدوره 

يـؤدي إلى شعـُور الفـرد باإلرتياح و السرور ، لذا إعـتبر الرضا عـامـالً تابًعـا بـدالً مـن كـونـه عـامـالً 

72Fمستقـالً .

1 

ـا الدراسات الحديثـة التي تناولت العـالقـة بين الرضا و األداء فبيَّنت أنَّ العالقة بين الرضا و األداء  أمَّ

  أكثـُر هـذه النماذج قـبـُوالً ، فاألداء وفـق هـذا  PORTER & LAWLERأكثر تعـقيًدا و يـُعـتبر نُمـوذج 

النُموذج يحـدده التفاعـل بين الجهـد الذي يبـذلـه الفـرد ، قــدراتـه ، خصائصه الفـرديـة و إدراكـه لمكونات  

و متطلبات دوره ( تصوراتـه و انطباعـاتـه عـن السلوك و األنشطة التي يتكون منها دوره و عـن الكيفيـة 

التي ينبغي أن يمارس بها هـذا الدور ) ، كما أنَّ الجهـد المبـذول يتحـدد هـو اآلخـر بقـيمـة العـوائـد و درجة 

تـوقع الفـرد لحصوله عـليها إذا مـا بـذل الجهـد المطلـوب ، و بـذلك ال يعـتبـر الرضا محـدًدا مباشًرا لألداء   

رات تحـدد الجهـد المبـذول فهـو يـؤثـر عـليها  أو حتى الجهـد المبـذول ، و الرضا إن أثـر عـلى متغـيـِّ

 يـقتصر عـلى قـيمـة العـوائـد و منفعـة العـوائـد PORTERبطريقة غـير مباشرة فتأثيـره في نمـُوذج 

المتوقعـة ، فاإلشباع الذي تحققـه عـوائـد معـيَّنـة و الرضا الذي يتحقـق منها مـن واقـع خبرات الفـرد 

ـا الرضا يتحـدد  السابقـة يـؤثـر عـلى تقييمه لقيمـة و منفعـة العـوائـد بناء عـلى هـذه الخبرات السابقـة ، أمَّ

حـسب هـذا النمـُوذج بقـيمـة العـوائـد التي يحصل عـليها الفـرد و مـا تحققـه لـه مـن إشباعـات ، و أيًضا 

بإدراكـه لعـدالـة هـذه العـوائـد أي أن الرضا هو مقـدار اإلشباعـات التي يحصل عـليه الفـرد إدراك عـدالة 

العائـد ، كما أنَّ العـوائـد التي يحصل عـليها الفـرد تتحـدد عـلى أساس مـا يحققـه الفـرد مـن أداء  و إن كان 

المعـيار المطبق في إعـطائها يـربط بين أداء الفـرد و الحـوافـز و العـوائـد التي تعـطى لـه ، و منه فإنَّ تـأثـر 
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ر  رضا الفـرد على أدائـه يتم مـن خـالل مـا يحصل عـليـه مـن عـوائـد نتيجـة أدائه أي مـن خـالل متغـيـِّ

وسيط هـو العـوائـد التي يشبع بها الفـرد حاجاتـه ، و وفـق هـذا النمـُوذج فإنَّ خبـرات الفـرد بالمعـيار الذي 

يعـطى عـلى أساسه العـوائـد و درجـة أخـذ هـذا المعـيار باألداء كأساس لهـذه العـوائـد ، يـؤثـر عـلى 

التوقعـات المستقبلية للفـرد فيما يتعـلـق باآلثـار المترتبة عـلى الجهـد المبـذول و قـيامـه بتحقيق مستـوى أداء 

معـيَّن . 

وإن كان معـيار العـوائـد هـو األداء ، فـإنَّ توقعات الفـرد للحصول عـلى مـزايا و عـوائـد أخـرى بناًءا عـلى 

73Fما يبـذله من جهـد و مـا ينتج عـن هـذا الجهـد مـن أداء ستكـون عـالية.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

74F لُمحـددات الرضا و ُمحـددات األداء.PORTER & LAWLER  يمثل نُمـوذج - 05- الشكل رقم 

2 

ًرا متمي ر               ـِّ يـُالحـظ في هـذا النمـُوذج أنـَّه ال يتضمن متغـيـِّ ًزا للدافعـية بل يبدو أنـَّه استخـدم متغـيـِّ

" الجهـد المبذول " ليعـبِّر عـن الدافعـية لألداء و التي تتحـدد بتفاعـل قـيمة العـوائد مع إدراك الفـرد إلحتمال 

 .تحقـقها أي أنَّ الرضا ومكونـات الدافعـية ال يمثـالن شيًء واحـًدا
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:  الخـالصـة ♦

إنَّ مشاعـر الرضا أو االستياء التي يشعـر بها الفـرد نحـو موضوع معـيَّن هي نتاج مـا يتميـَّز بـه مـن 

خصائص بدنيـة ، عـقـليـة ، شخصيـة كـما هي نتـاج خصائص البيئـة المـاديـة و االجـتماعـية  التي يعـيش 

فيها. وإن كانت هـذه المشاعـر ضمنيـة إال أنـَّه بإمكاننـا التعـرف عـليها مـن خـالل سلوكات الفـرد التي تعـد 

بمثابـة الدليل المادي الذي يـرشدنـا إليها و يعـرفـنا عـلى طبيعـتها  ويسمح لنا بدراستها دراسة موضوعـية  

 و الوقـوف عـلى التأثيـرات السلبيـة و االيجابيـة التي تخـلفها في حـياة الفــرد .   
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 : لـمدخ

اء تـراكـم المعـرفـة العـلمية و إنـعكاساتها في مختلف ـإنَّ تعـقـد الحياة الُمعـاصرة و تـشابـكها ج  ـرَّ

 التي أصبـح الفـرد غـير قـادر فـي الكثيـر مـن  ،الميادين ، قـد أفـرز الكـثيـر مـن المـُشكـالت و التحـديـات

يه ـارجـية التي يتـلقـاهـا عـن طـريق عـمـ إالَّ مـن خـالل الُمساعـدة الخ ،اوزهـاـالحـاالت عـلى تج ليـة التوجِّ

. رات ـو مسايـرة التغـيُّ  لـه قـادًرا عـلى فهـم ذاتـه و بيئتـهـ يجعاإلستبصارب قـدًرا كـافـيًـا مـن ـحتى يكـتس

يه الـذي يحتاجـه الراشـد يخت و الُمساعـدة التي ، راهـق ـا يحتاجه الطفـل أو المُ ـف عـن مـلـإالَّ أنَّ التوجِّ

ـه ليسـت تـلك المقـدمـة للت  نظـًرا  لميـذ فـي المدرسـة أو الطالـب في الجامعـةـِّ يـطلبها الُممتهـن مـن الموجِّ

ر مـن وقـت ـ التي هـي األخـرى تـتغ ،و حـاجاتهم ختـالف مشكـالتـهمإ األفـراد و إهـتمـامـاتلتباين  خـر آليـَّ

يه. ـو لدى الفـرد الواحـد ؛ مـا أدى إلى ت عـدد مجاالت التوجِّ

يه المدرسيو في ز عـن غـيره مـن  ، هـذا الفصل سنتطـرق إلى أحـدهـا و هـو التوجِّ  الذي يـتميـَّ

يه األخـرى بكـون يـة خاصة ، ـمجـاالت التوجِّ ه يهـتم بمساعـدة تـَّالميـذ المدارس ، األمـُر الذي أكسبه أهـمِّ

  جتماعـيًـاإتمع مـن خـالل تنشئـة أفـراده ـف أطـوارهـا فـي المجـلـلعـبه المدارس بمختـنـظـًرا للدور الذي ت

   .لهم أكثـُر تـوافـقـًا معـه من جهـة و تـنميـة خبـراتـهم المعـرفيـة مـن جهـة أخـرىـو جع

يح مع يـلهـذا عـملنا عـلى تـوضِّ  ، ثـمَّ ه المدرسي مـن خـالل عـرض سلسلٍة مـن التعاريـفـنى التوجِّ

تطرقـنا إلى دواعـي الحاجـة إليه و كـذلك مبادئه ، كمـا وضّحنـا أهـدافـه و مناهجه وعـالقـته باإلخـتيـار 

يه المدرسي و كـذلك معـاييـر    الدراسي بعـد أّن تعـرّضنـا إلى نشأتـه و تطـوره ، كما تناولنـا وسائـل التوجِّ

يه تـَّالميـذ السنة الرابعـة متوسط إلـى السنة األولـى ثـانـوي و دور بعـض القائمين عـليه   و إجــراءات توجِّ

يه لننهي هـذا الفصل  ـه عـمليـة التوجِّ و عـملنا في األخيـر عـلى إظهـار بعـض الُصعـوبـات التي تـواجِّ

     بخالصة.   
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يـه المدرسي أوالً -   :  تعـريـف التوجِّ

يه المدرسي سنتعـرض إلى بعـض التعاريـف التي ح يح معنى التوجِّ ن ـاول مـحتى يـتسنى لـنا تـوضِّ

:  ٌل حـسب وجـهـة نـظـره وذلك كمـا يـليـومـه كـفهـخـاللهـا أصحابهـا تحـديـد م

ف كـٌل مـن ـعـ يه المدرسي بأنـَّه :  زيـنب النجـارون شحـاتـة ـحسرَّ لى ـُمساعـدة الفـرد ع"  التوجِّ

 0F1."و خططـه للمستقبـل  يطـة بـهـتيار بـرنـامج للدراسة يـُالئـم قـدراتـه و ميُـولـه و الظـروف المحـخإ

يه المدرسي يع نتقـاء نـوع الدراسـة إمـل عـلى مساعـدة الفـرد فـي ـيـُشير هـذا التعـريـف إلى أنَّ التوجِّ

طاء ـة مع إعـقبليـات وموازنـتهـا مع خططـه المستـانيـاألنـسـب لـه و ذلك بمـراعـاة مـا يملكـه مـن إمك

يـأه يطـة بـه. ـروف المحـة للظـمِّ

فـه ـعـ كما             تيـارـخإللميـذ في اـِّ ساعـدة التـُ م ":   عـلى أنـَّهـروفـد اللطيـف المعـصبحي عـبرَّ

يتـه ".إلسه في اـد نفـو التحضير ليج 1Fختصاص المناسب الذي يتـالءم مع شخصِّ

2 

يه المدرسي مهمته مسانـدة ـ إنَّ هـذا التعـريف ال يختل ف كثيـًرا عـن التعـريف السابـق إذ بيَّن أنَّ التوجِّ

يتإليـق اـن مـن تحقـلميـذ وتـوعـيته حتى يتمكـَّ الت ،  ، ُميـوله ( قـدراتـه هـخـتيـار الـذي يتمـاشى و شخصِّ

. ستعـداد لـهإللخ ) و ا إ... ، طمـوحهُ  ، قـيمـهُ  هـرغـبات

يه المدرسي عـمإ زيـادة عـلى ذلك  لميـذ مـن خـالل مـا ـِّ ها تـساهـم فـي نمـو التـَّ ة تـعـلم ألنـليـعـتبـر أنَّ التوجِّ

 يـُمـده بـه مـن خبرات ومعـارف.

ـا  عـلمي لتصنيف طـلبـة المدارس و الثانـويات مع وضع  أسـاس  فيقـول : " هـو وضعُ  KELLYأمَّ

أو مقــرر مـن  حتمـال نجـاح الطالـب فـي دراسة مـن الدراساتإاألساس الذي يُمكـن بمقـتضاه تحـديـد 

2Fالمقـررات التي تـُدرس له ".

3 

يه المدرسي كما يــَراه  خـتيـار السليم إل  يتمثـل في مساعـدة الطالب عـلى تحقـيق اKELLY إنَّ التوجِّ

 ةٍ للتخصص الدراسي الذي يتـالءم و قـُدراتهم و ميـُولهم لضمـان نجاحهم فيـه و ذلك بـوضع خطـٍة عـلميـ

ويات دون غـيرهـا. ـ كما بيَّن بـأنـَّه يهتـم بالمدارس و الثان ،تـسمح بالتنبؤ بذلك

يه يهـدف إلى الكـ أنـَّه : أحـد مجريــن الداهـح حسـالـص في حين يـرى  شف عـن قــُدرات ـاالت التوجِّ

3Fج الدراسية المناسبة.ـخـتيـار التخصصات و المناهإستفـادة منها في إلالفـرد ، ومهـاراته ، وإمكانياته و ا

1  

                                                 

  .160 م ، ص 2003 ، مصر ، 1 حسن شحاتـة و زيـنب النجـار ، معجـم المصطلحات التربـويـة و النفسيـة. الدار المصريـة اللبنانيـة ، ط 1
يه التربـوي2  . 11 م ، ص 2005 ، األردن ، 1الوراق ، ط مكتبـة .   صبحي عـبـد اللطيـف المعـروف ، نظـريـات اإلرشاد النفسي و التوجِّ
 .  87، ص المرجع السـابق  الكبيسي و آخـرون ،  مجيدوهـيب 3
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يه المتعـددة يه المدرسي واحـد مـن مجـاالت التوجِّ ح لنا مـن هـذا التعـريـف أنَّ التوجِّ يهتم بالتعـّرف  يـتضِّ

ديـد مـا يتوافـق معهـا مـن تخصصات و بـرامج دراسية للوصول إلى ـلفـة لتحـتـعـلى خصائص الفـرد المخ

  .النجاح فـيها

يه المدرسي يهتم كـذلك بحـل مختلف المشكالت التربوية ،  إضافـة إلى ذلك أشار هـذا التعـريف إلى أنَّ التوجِّ

هـذا مـا لـم تتطرق إليـه التعـاريـف السابقـة.  

فـه ـذلك عــك الميـذ ـَّ ة التي تهتم بـالُمساعـدة التي تـقـدم للتـ: " هـو العـملي  فـقالي بـدويـد زكـمـحأرَّ

ب عـلى ـا و التغـلـف معهـُ تيـار نـوع الدراسـة المـالئـمـة و التي يـلتحقــون بهـا و التكـيّ ـخإوالطلبة في 

4Fترضهم فـي حيـاتـهم الدراسيـة بـوجـه عـام ".ـات التي تعـوبـالُصع

2  

يه المدرسي يـتضمـليـة " و التي تــستخـدمت فـي هـذا التعـريف كـلمـة " عـمإ ن ـدل عـلى أنَّ التوجِّ

و إحـداث نـوع  ة المناسبـاد الدارسين إلى نـوع الدراسـمجمـوعـة مـن اإلجـراءات التي تهـدف إلى إرش

بات التي قـد تـؤثـُر سـلبًـا عـلى حياتهم ـ إضافـة إلى ُمساعـدتـهم عـلى مـواجهـة كـل العـق ،واؤم معهـاـن التـم

 الدراسية. 

ف أيًضا بـأنـَّه : " عـبارة عـن مجمـوعـة مـن الخـدمـُ عـ باإلتساع             ات المخططة التي تتسُم ـرِّ

يه المدرسي عـلى إمـداد الطالـو الشُمولية و تـتضمن داخـلهـا عـملي ب ـة اإلرشاد ، و يـُرِكـُز التوجِّ

و التعـّرف  ساعـده عـلى فهم ذاتـهـُ ة ، و تـنميـة شعـُوره بالمسـؤولية بمـا يـة و المناسبـوعـبالمعـلومات المتن

. اته و مـواجهـة مشكـالتـه واتخاذ قـراراتـهـو إمكان هــُدراتـعـلى ق

          رات ـاءات ، النشـقـاضرات ، اللـ كالنـدوات ، الُمحأسالـيبالب بعـدة ـيه للطـات التوجِّ ـقـدم خـدمـو ت

5Fلخ ".إ...   يةـف المدرسـو الُصح

3   

يه المدرسي عـم  مـن الخـدمات منها : اة تـضُم عـددً ـليـة واعـيـنـُالحظ أنَّ هـذا التعـريف أظهـر أنَّ التوجِّ

قـه مـن خـالل تعـريفـه ـوافـيـق تـمة فـي تحقـتاجهـا و المساهـلومـات التي يحـإرشـاد الدارس ، تـزويـده بالمع

كما  ، تيـار نـوع الدراسةـخإ التي منهـا  ،تخـاذ قـراراتـهإواجهـة مشكـالتـه و ـُدراتـه و مسانـدتـه فـي مـبق

ح األسالـيب المستخـدمـة فـي ذلك ، هـذا مـا جع لـه أكثـُر شمـوالً مـن التعـاريـف السابـقـة. ـوضَّ

                                                                                                                                                                       
 . 13 م ، ص 2005 ، األردن ، 1صالح حسن الداهـري ، عـلم النفس اإلرشادي : نظرياتـه و أساليبـه الحديثـة. دار وائـل ، ط  1
 . 395 م ، ص 1977أحـمـد زكي بـدوي ، معجم مصطلحات العـلوم اإلجـتمـاعـيـة. مكتبـة بيروت ، لبنان ،  2
3 WWW.JEDDAHEDU.GOV.SA  
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يه ـها جمـَّ ا لها يتبيَّن لنا بأنـرائنـستقإاريـف و ـمن خـالل عـرضنا لمختـلف التع يًعـا أقـّرت بـأنَّ التوجِّ

ه ، ـداداتـستعإ ،ه ـدراتـار نـوع الدراسة التي تتماشى مع قـخـتيإته ُمساعـدة الدارس في ـالمدرسي مهمَّ 

. يمهـو ق هـه ، رغـباتـولـميُ 

خـذ ؤب أّن تـُ ـلميـذ و خططـه المستقبليـة هي األخـرى يجـِّ عـتبـر أنَّ الظـروف المحيطـة بالتاا ـإالَّ أنَّ منهـا م

ذلك حـل المشكـالت المختلفـة التي يـُواجهها ـه كـضها ضمَّنـار، كما أنَّ بعـتيـخإلعـتبـار أثـناء اإلين اـبع

يه المدرسي متعـدد  ،الدارس  و أنَّ الُمساعـدة في الخـدمـات  فـي حين نجـد أنَّ بعضهـا اآلخـر بيَّن بـأنَّ التوجِّ

إخـتيـار التخصص إحـداهـا. 

يقـول أنَّ ـه نـمن  و دمـة ـات المقـدمـوعـة مـن الخـة تـضُم مجمـة منظمـليـعـم :  هـودرسيـه المـالتوجِّ

:  اللـه مـن خـساعـدتـُ ى مـدف إلـو التي ته للدارس

ستفـادة منهـا. إل اعـنه وة ـع المعـلومات الالزمـ  جم−

 خـتيـار مـا يناسبه منهـا.إمتـداداتهـا و إفـة و ـلـفـه بمجـاالت الدراسـة المختـ  تعـري−

 .  يـاعـتمـجإلقـه الدراسي و اـان تـوافـتـه و حـل مشكـالتـه لضمـ  متابع−

 و ذلك بـاستخـدام األساليب المناسبة. 
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يه المدرسيـاريخية عـة تـلمحثـانيًـا-    : ن نشـأة و تطـور التوجِّ

يه المجال الدراسي و ينتقـقـبل أن يق               البرامج و يهتم بالدارسين ل إلى المدارس وـتحم التوجِّ

 .ويرهـمت فـي تطـيّـُرات عـديـدة سـاهـد تغـو التخصصات الدراسية شه

يه المدرسي في العـالـم .1   : نشأة و تطـور التوجِّ

يه مع تحـول عـلم النفس كفـرع مـن فـروع الفـلسفـة إلى عـلـم تطبيـقي بـإنشاء  بـدأ االهـتمام بالتوجِّ

  .1879ام ـ أول مخبر لعـلم النفـس التجريبي عتـفـون

يه STANLEY HALL  قـام1883و في عـام   بدراسة الحـركات األولى للطفـل و أنشأ عـيادة لتوجِّ

عـلم  قليـة في مجالـتبـارات العـخإل ألول مـرة مصطلـح اCATTELستخـدم إ 1892 و في سنـة  ،األطفال

            قـليًا ـفسية تهتم بالمتأخـريـن عـ عـيادة نLIGHTNER WITMER أنشـأ 1896 أمـَّا في عـام  ،النفـس

 عـمل 1898 و في عـام  المختلفـة ،متـدت نشـاطاتهـا فـيما بعـد إلى مجـاالت التعـليـمإفسيًـا ـو المضطربين ن

 JESSIC DAVISة أخـرى ـ كما عـمـل مديـًرا لثانويديـترويـت الرئـيسية في ةـمرشـًدا فـي المـدرسـة الثانـوي

يـه المهـني خـتبـار إأول ALFRED BINET القي ، بعـدهـا أعـد ـو األخ و خصص حصًصا أسبـوعـيـة للتوجِّ

 . فـردي للذكاء

 لتدعـيم األنشطة التي تهـدف إلـى ELI WEAVERكـانت هـناك جهـود مـن قِـبـل  1906و في سنـة 

يه التـَّالميـذ إلخـتيـار المنهـج الدراسي المالئـم 6Fإرشاد وتوجِّ

يه 1908 ، أمـَّا فـي عـام 1  فـقـد ظهـر التوجِّ

يه المهـني بـ FRANK PARSONالمهـني عـلى يـد   ثـمَّ نـُشـر بعـد بـوسـطن ، الذي أنشـأ أول ُمـؤسسة للتوجِّ

 و الذي صاغ فـيه 1909 "  أي إخـتيـار المهـنة سنة CHOOSING A VOCATIONوفـاتـه كـتابـه  " 

يه المهـني ، حـيث بيَّن بـأنَّ االخـتيـار السليم للمهـنة يتطـلب دراسة الفـرد بهـدف معـرفـة  تصوره عـن التوجِّ

 ،          ومتطـلباتهـا قــُدراتـه و استعـداداتـه و كـذلك تـزويـده بالمعـلومـات الكافـية عـن مختـلف المهـن

ـه اإلهـتمـام فيهـا فـيما بعـد كما صدرت أول مجـلة للدراسات يـة للطـلبـة ، إتجَّ  فـي ميـدان الخـدمـات الشخصِّ

إلى التـَّالميـذ المعـاقـين و ذوي العـاهـات و الشَّـواذ و زاد إهـتمامهـا بالمناهـج و التخـطيط للمستقبـل 

                                                 
 ، 1سعيد جاسم األسدي و مروان عـبد المجيد إبراهيم ، اإلرشاد التربوي : مفهومه ، خصائصه ، ماهيته. الدار العلمية الدولية و دار الثقافة ، ط  1

 . 11 م ، ص 2003األردن ، 
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يه 1910التربوي بالنسبـة للتـَّالميـذ العـاديين و ذلك عـام   ، و هـو العـام الذي ُعـقـد فـيه أول مؤتمر للتوجِّ

7F بـوسطنالمهـني بـ

يـه المهـني و التي كانت FREDERICK ALLEN ، بعـدهـا بسنـة أصدر 1  نشـرة التوجِّ

يه.  أول نشـرة عـلـميـة في التوجِّ

يه المهـني مع النظـام المدرسي عـقـب ذلك أسس رايـدر كـرانـد أسـس 1912أمـَّا في عـام   قـسًمـا للتوجِّ

FRANK M.LEAVITT يه المهـني بـ  تـرومـان نشر 1914 ، و في سنـة أمـريكـا المؤسسة الوطنيـة للتوجِّ

 بحـثـه الـذي أعـده للحصول عـلى درجـة دكـتـوراه كـان يهـدف مـن ورائـه إلى وضع ُخطـٍة عـلميٍة كـيلـي

يه مـن المهـنة إلى اإلختيار و التكـيـّف فـي  لتصنيف طـلبـة المدارس ، و بـذلك إستطاع أّن ينقـل التوجِّ

يه المدرسي .   المجال الدراسي بـاعـتبـارهـا أول محاولـة نـشر عـن التوجِّ

 بتنظيم الجيش باستخـدام إخـتبـار القـُدرة العـقـلية ثـمَّ أنشئ ARTHURS OTIS قـام 1917وفي عـام 

 كتاب   HARRY D.KITSON كـتب 1925 و فـي سـنة 1920المعهد القـومي لعـلم النفـس الصناعي عـام 

 لبحـُوث التوظيف زاوج مينـسوتـا فـقـد أنـشئ معهـد 1931" عـلم النفـس لضبط المهـن " ، أمـَّا فـي عـام 

يه المهـني و القياس النفسي بغـرض مساعـدة األفـراد عـلى دارلـي جـون و بـاتـرسـونفـيه   بين التوجِّ

اإللتحاق بالوظائـف المناسبـة لهم ، و في هـذه السنة بالذات إستخـدَم مصطـلح اإلرشاد ألول مـرة من طـرف 

 كـتاب " اإلستعـداد و قياس اإلستعـداد ".  WALTER BINGHAM كـتب 1937، و في عـام بـروكـنز 

 كـتابـه        WILLIAMSON إخـتبـاره للذكـاء ، و فـي السنة نفسهـا كـتب وكـسلـربعـد ذلك بسنتين بنى 

 قـاموًسـا إشتمل المتحـدة الواليـات" كـيف نـُرشـُد الطالب " ، و قـد أعـد قـسم تحـليل معـلومـات العـمـل في 

هـين فـي 1800عـلى وصف  . أمـريـكـا مهـنة أصبح مـرجًعـا للموجِّ

 1940و ذلك سـنة  SIGMUND FREUDعـلى أنَّ التطـور الذي حـدث في هـذا المجال كان عـلى يـد 

يـة     ا أدى إلى زيـادة اإلهـتمام بحـل المشكـالت الشخصِّ الذي جاء بمفاهـيم جـديـدة فـي التحليل النفسي ، ممَّ

 كـتابًـا بعـنـوان " اإلرشـاد الفـردي للطالـب "      JOHN M.ROTHNCY كـتب 1949و اإلنفـعالية ، و في 

يه المصانـع و البيـُوت و المدارس 1951و في عـام   ظهـر اإلرشاد غـير المباشر ، و هـكـذا دخـل التوجِّ

يه. يه المدرسي كأحـد مجـاالت التوجِّ 8Fوغـيرهـا مـن المـؤسسات و بـذلك ظهـر التوجِّ

2 

يه المـدرسي في الجـزائـر .2  : نشـأة و تطـور التوجِّ

                                                 
 . 16 ، 15 وهـيب مجيد الكبيسي و آخرون ، المرجع السابق ، ص 1
  
 . 15 - 12سعـيد جاسم األسدي و مـروان عـبد المجيد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص ص  2
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يه المدرسي و المهني في   خـالل أربعـينيات القـرن الماضي أين كانت الجـزائـركانت بـداية التوجِّ

 إمتـداد للُمـؤسسات العـموميـة الفـرنسية بـما في ذلك الُمؤسسات التعـليميـة ، حـيث الجـزائـرالُمؤسسات في 

يه المدرسي    1945أنشئ عـام   معهـد عـلم النفـس التقـني و البيومتري يتكـفـل بتكـوين مختصين في التوجِّ

ـه أساًسـا لإلستجابـة إلنشغـاالت  يه في هـذه الفـترة ُمـوجَّ و المهني و في القياس النفسي ، كما كان التوجِّ

الطبقـة البرجـوازيـة مـن المستعـمريـن الذين لهم وزن في السياسة و اإلقـتصاد و التي تـسعى لتوفير اليد 

ـه لفـائـدة أبناء المعـمـرين .  يه المدرسي فكان مـوجَّ ـا التوجِّ العامـلة المؤهـلة ، أمَّ

 و شـرعـت في قـسنطينـة عـن مشروع فـرنسا م أعـلنت 1960 م إلى 1959 وفي الفترة الُممتـدة مـن 

تطبيقـه ، حـيث حـدثـت تغـيُّرات في الجانب اإلقـتصادي و اإلجـتماعي منهـا إتساع نسبي للتعـليم لكن دون 

يه الذي  ر نـوًعـا مـا و معـه أهــداف التوجِّ أن يـرقى إلى الطابع الديمقـراطي و بـدأ وجـه التعـليم التقـني يتغـيـَّ

9Fأصبح مهـنيًا و مدرسيًا.

1 

يه المدرسي و المهـني عـام   06 م  إلى 1962و بالُمـوازاة مع ذلك وصل عــدد المـراكـز العـُمومية للتوجِّ

 ) مستغانم ، سطيـف ، قـسنطينـة ، وهـران عـنابـة ، ، الجـزائـر مستشاًرا في كـل من ( 40مراكـز تـُوظُف 

 جـزائريين 03 مستشارين منهم 04 ) بـ عـنابـة ، الجـزائـرو بعـد اإلستقـالل إستمـر مـركـزان في العـمـل ( 

يه  خاصة و أنَّ وزارة التربية الوطنية آنـذاك لم تكـن تحتـوي عـلى مصالـح مـركـزيـة خاصة بتسيير التوجِّ

نـون في 05كـما كـان في هـذه الفتـرة  . المغـرب مستشارين يتكـوَّ

يه و التخطيط المدرسي 1963ومع تنظيم وزارة التربية الوطنية عـام   م ، أنـشئت المديـريـة الفـرعـية للتوجِّ

 م . 1963 / 07 / 26 بتاريخ 281 - 63بمقـتضى المرسـوم رقم 

يه إلى المديـريـة الفـرعـية للتنظيم و التخطيط 1964و في شهـر جـوان مـن عـام   م أسنـدت مهام التوجِّ

 مـن 05 م و تـمَّ تـوظيف المستشارين الـ 1964 / 06 / 08 الُمؤرخ في 163- 64بُموجب المرسوم رقـم 

يه. كما أْحـِدَث معهـد عـلـم النفـس التطبيقي في نفـس السنة خـلفـًا لمعهـد عـلـم النفـس  طـرف مصالـح التوجِّ

يه المدرسي و المهـني     - م 1945الُمحـدث في - التقني و البيومتري   ُمهمتـه تكـوين مستشارين في التوجِّ

يه المدرسي و المهـني عـام  و مختصين في عـلـم النفـس التقـني ، لتتخـرج منه أول دفـعـة لمستشاري التوجِّ

م 1966  م 1966 / 08 / 05 الُمؤرخ في 241-66 مستشارين ، حـيث بمقـتضى المرسوم رقـم 10 م ، تضُّ

يه المدرسي   يه المدرسي و المهـني " دبـلوم الدولة لمستشاري التوجِّ أحـدث أول دبـلـوم جـزائـري في التوجِّ

ـا في سنـة  يه إلى مصلحـة التخطيط والخـريطة المدرسية بُمـوجب 1965و المهني". أمَّ  م أسنـدت مهام التوجِّ

                                                 
 . المديرية 2001 إلى 1962وزارة التربية الوطنية ، النشرة الرسمية للتربية الوطنية : التوجيه المدرسي و المهني خالل الفترة الممتدة من  1

  .9 ، 8 م ، ص 2001الفرعـية للتوثيق ، عـدد خاص ، جوان 
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يه المدرسي 1965 / 08 / 12 الُمـؤرخ في 208- 65المرسوم رقـم   م ، ثـمَّ إلى مديـريـة التخطيط و التوجِّ

يه المدرسي و المهني . 1968 م ، و في 1967عـام   م نظم أول ُمـلتقى حـول التوجِّ

وبـعـد اإلصالح الـذي شهـدتـه المنظـومـة التربـويـة خـالل السبعـينيات و المتمثـل في التعـريب           

يه المدرسي و المهـني في أمـريـة   يه المدرسي تطـور ، حـيث حـُددت مهـام التوجِّ و الجـزأرة ، عــَرف التوجِّ

 م و التي منهـا : 1976 / 04 / 16

 تكـيِّيـف النشاط التربـوي وفـقـًا لـقــُدرات التـَّالميـذ الفـرديـة و متطـلبات التخطيط المدرسي و كـذلك •

حـاجات النشاط الوطني . 

يه المدرسي و المهـني ، الذي أصبح •  المتابعـة النفـسية و البيـداغـوجيـة للتـِّلميـذ مـن طـرف مستشار التوجِّ

ه  معـينـًا بصفـة دائمـة في الُمؤسسة التعـليمـيـة و عـضًوا في الفـريـق التربـوي و كـذلك المحكات التي يـوجَّ

التـَّالميـذ عـلى أساسهـا. 

يه عـام   م إلى مديـريـة التعـليـم األساسي ، مديـريـة التعـليـم الثانـوي           1977لتسنـد مهام التوجِّ

 م إلى 1985 م إلى 1980 ، و مـن 175 -77و مديـريـة التعـليم الثانـوي التقـني بُمـوجـب المرسوم رقـم 

يه بُمـوجب المرسوم رقـم   94- 81 م ، 1980 / 01 / 31 الُمؤرخ في 19 -80مديـريـة اإلمتحانـات و التوجِّ

 م و أصبح معهـد عـلـم 1981 / 06 / 06 الُمؤرخ في 117-81 م و رقـم 1981 / 05 / 09الُمـؤرخ في 

يه بـ الجـزائـرالنفـس التطبيقي تـابع لمعهـد عـلـم النفـس وعـلـوم التربيـة   ، ثـمَّ إلى مديـريـة التوجِّ

 م . 1989 / 06 / 20 الُمـؤرخ في 93 -89 م بُمـوجب المرسوم رقـم 1989واإلمتحانـات في 

ـا خـالل الفتـرة الُممتـدة مـن  يه عـدة مـرات 2005 م إلى 1990أمَّ  م أعـيـد النظـر في معـايير التوجِّ

يه و التقـويم بُموجب المرسوم رقم 1990فـفي سنة  يه إلى مديريـة التوجِّ  89 -91 م أسندت مهام التوجِّ

 بـدقـة في مجال ن م و حـُددت مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيي1991 / 04 / 20الُمؤرخ في 

يه المدرسي و المهني و كـذلك نشاطهم في المؤسسات التعـليميـة بإصدار القـرار رقـم   بتاريخ  827التوجِّ

يه في السنة الثانيـة ثـانـوي بمقـتضى القـرار رقـم 1990 / 11 / 13  157 م و إنشاء مجـلس القبـُول و التوجِّ

 م . 1991 / 02 / 26الُمـؤرخ فـي 

يه واالتصال1992وفي عـام  يه إلى مديـريـة التوجِّ 10F م أسنـدت مهام التوجِّ

 ، كـما تـمَّ تنصيب إستبيان 1

 م للتعـرف عـلى ميـُول تـَّالميـذ الجـذوع المشتركـة إلى جـانب 1993الميُـول المهنيـة و االهـتمامـات عـام 

يههم نحـو مختـلـف الشعـب ، الـذي عـدل في   م و نـصبت بطاقـة المتابعـة      1999بطاقـة الرغـبات لتوجِّ

                                                 
يه المدرسي و المهني            1 يه و اإلتصال و المـديرية الفـرعية لإلتصال ، مجمـوعة نصوص التوجِّ وزارة التربية الوطنية ، مـديـريـة التوجِّ

 . 13 - 10 م ، ص ص 1993 م . ديوان المطبوعـات الجامعية ، الجـزائـر ، جانفي 1992 م - 1962
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يه في  يه التـَّالميـذ ، كـما أعـيـد النظـر 1994 / 10 / 14و التوجِّ  م و كـذلك وضع اإلجـراءات الخاصة بتوجِّ

يه إلـى السنـة األولى ثـانـوي مـرة أخــرى سنـة   م . 2003في معـايير التوجِّ

يه  وفي ظـل اإلصالح الـذي تشهـده المنظـومـة التربـويـة حـاليًـا تـمَّ تعـديـل بطاقـة المتابعـة و التوجِّ

 وكـذلك تعـديـل إجــراءات عـمليـة رلتتوافـق و التعـديـل و تـمَّ إصالح نـظام التقـويم في جـميـع األطــوا

يه  يه تـَّالميـذ السنـة الرابعـة متوسط إلى السنـة األولى ثـانـوي وتـلك المتعـلقـة بتوجِّ يه الخاصة بتوجِّ التوجِّ

11Fتـَّالميـذ الجذعـين المشتركين إلى مختـلـف الشعـب التي تتفـرع عـنهما.

1 

يه المدرسيـة إلـالحاجثـالثـًا-   :  ى التوجِّ

يه المدرسي تـإنَّ الحاج لحة ـل منه ضرورة مُ ـل التي تجعـوامـن العـة مـوعـرضها مجمـفـة إلى التوجِّ

 : ليـا يـد لنا ذلك مـؤكـُ وامل التي تـذه العـمِّ هـل من أهـاالت و لعـر من الحـه في الكثيـ باالستعـانـةتستوجب 

 : ةـاليـرات االنتقـالفت .1

أو تتخللها  رجة يتعرضون خاللها ألزماتـ حانتقاليةل ـبر مسارهم الدراسي بمراحـُر الدارسين عـمـ ي

 :  منهاإجـتيازهـاليها و ـب عـلـدة للتغـيها إلى المساعـون فـ يحتاج لخ إ ...إكـتئابق ، ـلـحباطات ، قإ

 . ري إلى المحيط المدرسيـ من المحيط األس االنتقال•

 . رىـية إلى أخـليمـة تعـ من مرحل االنتقال•

 .  بالواقعإحتكاك جـديـدة و اجتماعـيةات ـالقـف مع المكان و األشخاص و بناء عـُ كيّ ـن تـا يتطلبه ذلك مـ و م

  و اجتماعية ةـليـقـة ، عـيّرات نفسية ، جسميـا من تغـرى و ما يصاحبهـة إلى أخـة نمائيـقال من مرحلـنتالا •

12Fالت.ـن ذلك من مشكـج عـا ينتـو م

2 

 : األسـريـةرات ـيُّ ـالتغ .2

ل التي زادت من ـوامـم العـجتماعية من أهإليّرات اـن التغـة عـة الناتجـيّرات األسريـتبر التغـعـُ  ت

يه المدرسي ، خاصة و أنَّ األسـحاجة الدارسين إل ة األولى التي يحيا ـيـجتماعالي المؤسسة اـرة هـى التوجِّ

ذه ـن هـه من جميع النواحي و مـليـر عـؤثـ ت وبذلكه و أدوارهـاتـتجاهاه و ـيمـب فيها قـل و يكتسـفيها الطف

 : ليـا يـيّرات مـالتغ

                                                 
يه. المديرية الفرعية للتوثيق ، الجـزائـر ،          1 يه و اإلتصال ، إعادة النظر في معايير التوجِّ وزارة التربية الوطنية ، مديـريـة التقـويم و التوجِّ

 الميول و االهـتمامـات.    ن م . و إستبيا2002مـارس 
يه المدرسي : مفاهـيمه النظريـة ، أساليبـه الفنيـة ، تطبيقاتـه العـمليـة. مكتبـة دار الثقافـة ،  2 سعـيـد عـبد العـزيز و جـودت عـزت عطيوي ، التوجِّ

 . 14 م ، ص 2004 ، األردن ، 1ط 
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 نها.ـالل األوالد عـتقـساا و ـرادهـات بين أفـالقـف العـيرة و ضعـر الصغـور األسـظه •

 د ذاتها.ـل أو لتأكيـي الدخـمة فـرة و المساهـوى االقتصادي لألسـل لتحسين المستـمـرأة للعـروج المـخ •

لى نظام التنشئة ـية فيها وعـجتماعإلات اـالقـام العـلى نظـا عـلبً ـنعكست سإرات ـيُّ ـذه التغـيث أنَّ هـح

   اتـرضة لالنحرافـلهم عـا يجعـات األوالد ممَّ ـا لحاجـفالهـني إغـمل يعـرأة للعـروج المـُ  فخاالجـتماعـيـة ،

ق ـوافـوء التـإلى س ، كما يعـني إغـفـالهـا لحاجات الزوج مـا قـد يـؤدي ةـة المختلفـوكيـ السلاالضطرابـاتو 

 يـؤديان إلى ظهـور مشكـالت إنفعـاليـة خطيرة كعـدم الشعـُور ا حتى الطالق اللذان بـدوريهمالزوجي و

باألمـن ، الحرمان العاطفي ، االنسحاب االجتمـاعي ... إلخ لدى األبناء و التي هي األخـرى تكون وراء 

تأخـرهم دراسيـًا ، هـروبهم مـن المدرسة و جنـوحهم . 

 قـلة التواصل والتفاعـل بين أفـرادهـا فـإنـَّها يأمـَّا فـيما يخـص ضعـف العـالقـات األسـريـة التي تـظهـر فـ

ـة فـي ظهـور مشكـالت اجـتماعـية و نفسيـة  تتسبب فـي شعـُـور األبناء باإلغـتـراب و اإلهـمال ومـن ثمَّ

13Fعـديـدة.

1 

:   تطـور التعـليم و مفـاهـيمـه .3

إنَّ التقـدم الحاصل فـي مختلف مياديـن الحياة أثـر فـي طبيعـة التعـليم ، مفاهـيمه و أهـدافـه وساهـم في 

تطـور أساليبه ، مناهجـه و طـرقـه نتيجـة لتطـور األبحاث النفسيـة و التربـويـة حـيث يُعـد هـذا التطور من 

يه المدرسي لما أفـرزه مـن مشكالت و الذي من أهـمِّ  بين العـوامـل الـتي إستـدعـت الحاجـة إلى التوجِّ

 مظاهـره مـا يـلي :

  زيـادة عـدد المواد و التخصصات و تـرك حـريـة اإلخـتيـار للطالـب مـا دفع به إلى الحيـرة و التـردد •

بسبب صعـوبـة اإلخـتيـار األمـُر الذي يجعـل إخـتيـاره غـير موفـق فـي الكـثيـر مـن األحيـان متسببًـا بذلك 

 في عـدم تـوافـقه.

  جعـل المتعـلم عـنصًرا فـاعـالً فـي العـمليـة التعـليمية و مـا يتطلبه ذلك مـن إسـتثارة لدافعـيته للتعلـم •

ـه.  لجعـله أكثـر ايجابيـة و هـذا يسـتلـزم تدخـل الموجِّ

  تنوع مصادر المعـرفـة و زيـادة عـددهـا و إدخال التعـليم المبرمج فـي المدارس لذلك الدارس في حاجة •

إلى مـن يعـينـه عـلى تحـديـد مصادرهـا المناسبـة حتى ال يـلجـأ إلـى مصادر أخـرى ال تـوفـر له مـا يحتاجه 

 أو تكـون عائـقـًا لتعـلمه. 

                                                 
 .  38 م ، ص 2004 ، األردن ، 1طه عـبد العظيم حسين ، اإلرشاد النفسي : النظريـة ، التطبيق ، التكنولوجيـا . دار الفكـر ، ط  1
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  اإلقـبال المتـزايـد عـلى التعـليم خاصة مـن قـبل البنات ، زيـادة عـدد التـَّالميـذ بسبب إجـبارية التعـليم من •

يتـه فـي الحصول عـلى المكانـة االجتماعـية ، مـا أدى إلى االكتظاظ  جهـة و زيـادة الوعي االجتماعـي بأهـمِّ

الذي تـسبب في ظهـور العـديـد مـن المشكـالت الصفيـة كالتأخـر الدراسي ، الرسوب ، الغـش في 

االمتحانـات ... إلخ ، إضافـة إلى وجـُود تـَّالميـذ لديهـم إضطرابات نفـسية تعـيق تـعـلمهم و آخـرين 

14Fيحـتاجـون إلى رعايـة خاصة و تعـليم مختـلف كالمتفـوقين ، الموهـوبين  و المتخلفين .

1 

يه نـاتجـة عـن التغـيّرات السـريعـة التي شملـت مختلف جـوانب حـياة  نـُالحـظ أنَّ الحاجـة إلى التوجِّ

المتعـلم أسريًـا ، تـربـويًـا و عـلميًـا و التي ساهـمت فـي بـُروز العـديـد مـن المشكـالت و اإلضطـرابـات 

زيـادة عـلى التغـيّـرات النمائيـة ، خاصة و أنـَّه غالبًـا مـا يـرافـق التطـور السريع و الُمعـقـد نـوع مـن الفشل 

في قـدرة األفـراد ُسـلوكيًا ، نفـسيًا و اجتماعـيا عـلى التـوافـق معـه. 

يه المدرسـيرابًعـا-   : أسس التوجِّ

ه ملًمـا بها حتى  يه المدرسي إلى مجموعـة مـن األسس التي ينبغـي أّن يكـون الموجِّ  يسـتنـد التوجِّ

يه عـلى أكمـل وجـه و ذلك بمـراعـاتها عـند تقـديـم خدماته للدارسين منها :  يستطيـع أّن يـقـوم بعـملية التوجِّ

 و تـتمثـل فـي مايـلي :  :األسس العـامة .1

 اعـتبـار السلوك اإلنساني ثـابت نسبيًـا ألنـَّه يخضع فـي جانب مـنه للعـوامـل الوراثيـة كمـا أنـَّه مكـتسب −

عـن طـريق عـمليـة التنشئـة االجتماعـيـة فـي جانبه اآلخـر و بالتالي مـن الممكـن إلى حـد مـا التنبـؤ 

ز بالمرونـة لذا  بسلـوكـه مـن خـالل معـرفـة قـيمـه ، اتجاهـاتـه و شخصيتـه بصـورة عامـة كمـا أنـَّه يتميـَّ

فهـو قابـل للتعـديـل و التغيير لالتجاه الذي يجعلـه مقبـوالً و ذلك وفـقـًا لقـوانين التعـلم التي يتشكل عـلى 

 أساسها السلوك.

 اعـتبـار السلوك اإلنساني فــردي - اجتماعـي ، أي أنَّ سلوك الفـرد يختلف فـي مظاهـره عـن سـلوكات  −

غـيره مـن األفـراد كما أنـَّه يتشابه فـي بعـض جـوانب سـلوكه مع أفـراد المجتمع الذي يعـيش فيـه ألنـَّه 

 يتعـلم المعايير السلوكـية المعـدلـة لألدوار فـيـه.

يه عـلى أنـَّها حاجـة نفسيـة تقـدم فـي شكـل مساعـدة إلى كـل مـن يشعـر بأنـَّه −  النظـر إلى عمليـة التوجِّ

يه ) حتى يكـون عضو سـليم فـي المجتمع .  عاجـز عـن حـل مشكـلتـه بنفسـه ( حـق الفـرد في التوجِّ
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يه بصورة إجـباريـة و إنـَّما هـي مساعـدة تـُقـدم لألفـراد الذيـن لديهم إستعـداد −  ال تـُقـدم خـدمـات التوجِّ

يه ) .  لتقـبلهـا بـرضا و ارتياح ذاتي حتى يتحقـق نجاحهـا ( إستعـداد الفـرد للتوجِّ

ـه كـما هـو و بـدون شـروط وعـدم إصدار أحكـام مسبقـة عـليـه ، إال أنَّ ذلك ال يعـني تـقبل −  تـقبـل الموجِّ

 سلوكـه الخاطئ .

هـة للفـرد متى صادفتـه مشاكـل .− يه عـمليـة مستمـرة ال تتـوقف فهـي موجَّ 15F اعـتبـار عـمليـة التوجِّ

1 

يه المدرسي فـي ما يـلي :: األسس النفسيـة .2   تـتمثـل األسس النفسيـة للتوجِّ

 : مـراعـاة الفـروق الفـرديـة −

نعني بالفـروق الفـرديـة تـلك االختـالفـات الموجـودة بين األفـراد في القـدرات و االستعـدادات             

يتهم ، و دليل وُجـودهـا هـو أنَّ مرور مجمـوعـة من  و الميـُول ... إلخ  و التي تجعـلهم متفـرديـن في شخصِّ

األفـراد بنفس الظروف ال يحـدث نفـس التغـيير ذلك ألنـَّها تجعـل الفـرد يتعـامل مع تـلك الظروف بطريـقـة 

يه المدرسي أّن يـدرك ذلك و يـأخـذهُ في الحسبـان  تختـلـف عـن غـيره لذا يجـب عـلى القـائـم عـلى التوجِّ

يـه. 16Fأثـناء التوجِّ

2 

 : إحتـرام الفـروق بين الجنسين −

تـُوجد بين الجنسين ( ذكـور، إنـاث ) فـروق عـديـدة تتعـلـق بالجـوانب الفيزيولوجية ، العـقـليـة ، 

االنفعاليـة و االجتماعـيـة تجعـل مـا ينطبـق عـلى الذكـور قـد ال ينطبـق عـلى اإلناث ، و هي تعـود إلى 

يتهـا فـي عـمليـة  عـوامـل بيولوجية أصالً ثـمَّ إلى عامـل التنـشئة االجتماعـيـة و التي لهـا أثـرهـا و أهـمِّ

ـه مـراعاتها و عـدم محاولـة التعـميم . يه لذا يجب عـلى الموجِّ 17Fالتوجِّ

3 

  :مـراعـاة الفـروق عـند الفـرد الـواحد −

إنَّ قـدرات الفـرد و إستعـداداتـه و اتجاهـاتـه ليست بدرجـة واحـدة مـن حـيث قـوتهـا أو ضعـفهـا ، بل 

تختـلـف باختـالف مـراحـل حياتهم و حالـتهم النفسيـة و الظـروف االجتماعـيـة ، كما أنَّ خصائص الفـرد ال 

تـَسيـر فـي نموهـا بنفـس الدرجـة فكثيـًرا مـا تـُسرع بعـض الخصائص عـن غـيـرها فـي معـدل النمو مـا 

يه المدرسي . 18Fيستـدعي إحتـرام هـذه الفـروق أثنـاء تـقـديم الخدمـات الخاصة بالتوجِّ

4 

 : احتـرام مـراحـل النمـو و مطـالبهـا −
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تختـلف مظاهـر النمـو و مطالبـه مـن مـرحلـة إلى أخـرى فـإذا كانت مطالـب النمـو في الطفـولة هي 

تعـلم المشي ، األكـل ، الكـالم و غـيرهـا فإنـَّها فـي مـرحلـة المراهـقـة تختلـف حـيث يبـدأ الفـرد فـي تـقبل 

التغـيّـرات الجسميـة و الفيـزيـولـوجيـة و الدور الجنسي و تكـويـن عـالقـات ناجحـة مع أفـراد المجتمع      

يه ، كما أنَّ  و هكـذا ... هـذا االخـتالف يستـدعي ضـرورة مراعـاتهـا و وضعهـا فـي الحسبان أثناء التوجِّ

كـل مرحلة تنشـأ فيهـا حاجات تتطلـب اإلشباع لذا ال بـد أّن يـراعى فـي إشباعهـا مستوى نضج الفـرد و قيم 

19Fو إتجاهـات الجماعـة التي يعـيش فيهـا.

1 

يه المدرسـي عـمليـة تعـلـم −  : إعـتبـار التوجِّ

يه عـادات ، اتجاهـات ، قـيم جـديـدة و يتعـلم طـرق جـديدة  إنَّ الفرد يكـتسب أثناء عـمليـة التوجِّ

لمعالجة المشكالت التي تعـترضه كما تتـاح له فـرصة لإلخـتيـار ورسم خططـه و أهـدافـه وتعميم ما تعـلمه 

20Fعـلى مواقف أخـرى .

2 

 : األسس التربـويـة .3

زه عـن غـيره   يه المدرسي و التي تميـِّ هـُناك مجموعـة مـن األسس التربـويـة التي يـستنـد إليها التوجِّ

يه األخرى و هـي :   من مجـاالت التوجِّ

ـه فـي المدرسة بمساعـدة المدرسين − يه المدرسي عـمليـة جماعـيـة تعـاونيـة يقـوم بهـا الموجٍّ  اعـتبـار التوجِّ

 و المديـر و كـل القائمين عـلى شـؤون التـِّلميـذ قصد إنجاحهـا.

يـة مـن حـيث قـدرتهـا عـلى تقـديـم المساعـدة −  اعـتبـار المدارس مـن أكثـر المجـاالت االجتماعـيـة أهـمِّ

المنظمة إمـَّا بـواسطـة أخصائيين مـدربين أو عـن طـريـق تعـديـل المنـاهج و طـرق التدريـس و تحسين 

ر فـيه الطالب عـن أفكـارهم  و مشاعـرهم و رغـباتهم مـن  الجـو المدرسي حتى يكـون مجـاالً خصبًـا يعـبـِّ

 خـالل ممارسـة األنشطة المختـلفـة داخل المدرسـة و خـارجهـا.

يه المدرسي مكملـة و متممة لعـمليـة التعـلـيم و التعلـم حـيث أنـَّها تعـطيهـا دفًعـا    −  اعـتبـار عـمليـة التوجِّ

 و تجعـلهـا أكثـر فعاليـة.

يه عـمليـة تتميَّز بالشمولية ، حـيث يـشترك فيها اآلبـاء و المسـؤولين و كـل مـن يستطيع −  إنَّ عـمليـة التوجِّ

يه سـواء مـن داخـل المدرسـة أو مـن خارجهـا حـيث تـُؤدي هـذه المشاركـة إلى تـدعـيم التعـاون  القيام بالتوجِّ

 بين المدرسـة كمـؤسسـة مسـؤولـة عـن التربيـة للفـرد و بيـن المؤسسات االجتماعـيـة األخـرى .
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يهية −  االهـتمام بالتـِّلميـذ كعـضو فـي الجماعـة إلى جانب االهـتمام بـه كـفـرد لـذا تكـون الخدمات التوجِّ

21Fعـلى شكـل جماعي و فـردي .

1 

 : األسس العـمـليـة و السلوكـيـة .4

ه المدرسي و تتلخص في مـا يلي :  وهي األسس التي تمثل الجانب األخـالقي العـلمي و السلوكي لمهنة الموجِّ

ـه مـؤهـالً عـلميًا و مهـنيًـا حيث أنَّ معـرفـة الوسائـل غـير كاف و عـليه أّن يعـرف −  يجـب أّن يكـون الموجِّ

 متى يستعملهـا أو يتخلى عـنهـا أو يعـدلهـا.

 اعـتبـار مشكلـة الفـرد كـالً ال يتجـزأ فـال ينظــر إليهـا من زاويـة معـيَّنـة فـقـط بـل عـليه بحـثها مـن جميع −

 الزوايـا و أّن يستخـدم كـل ما لـديـه من وسائـل و إمكانيـات لمساعـدتـه فـي حلهـا.

يههم    − يه المحافظـة عـلى سر مهنتـه و خصوصياتهـا و أسرار مـن يـقـوم بتوجِّ  يجـب عـلى القائـم بالتوجِّ

 و أّن يـستخـدم المعـلومـات التي حصل عـليهـا في اإلطار المهني فـقـط .

 الُمرونـة في إتـباع األسلوب الذي يتـفـق مع طبيعـة التـِّلميـذ و مشكـلته لذا من الواجب أّن يكـون ملًمـا −

يه.  بجميع الوسائـل و الطـرق المستخدمة فـي التوجِّ

ضرورة اإلستعـانـة بمختصين آخـرين و التعـاون مًعـا لضمـان نجـاح العـمـلية التوجـِّيهـية ، و أّن يحترم  −

يه المدرسي .  إختصاص كـل واحـد و أّن يكـون عـلى درايـة بالمستجـدات المرتبطـة بمجال التوجِّ

هين الذين تـربطه بهم عـالقـة −  أّن يكـون مخلًصا فـي عـملـه ، صادقـًا و صريًحـا مع ذاتـه و مع المـُوجِّ

يـة. 22Fمهنيـة تحـددهـا معاييـر المجـتمع و قـوانينـه و ليس عـالقـة شخصِّ

2 

ـه ألداء المهام و المسـؤوليات الموكلة  تـُعـد مختلـف هـذه األسـس القاعـدة األساسيـة التي ينطلق منها الموجِّ

 إليه ، لذا فـإنَّ االلتزام بهـا يُعـد ضرورة حتى يكـون عـملـه فعـاالً و ذا قـيمة.

يه األخـرى  يه المدرسي مع مجـاالت التوجِّ  كما نـُالحظ أنَّ بعـض هـذه األسـس يـشتـرك فيهـا التوجِّ

زهُ األسـس التربويـة عـن المجاالت األخـرى و يختص  كاألسـس العامة ، النفسيـة و المهـنيـة ، في حين تـُميـِّ

بها دون غـيـره.  
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يه المدرسي خـامًسـا-  : أهـداف التوجِّ

يه المدرسي إلى تحقيـق مجمـوعـة مـن األهـداف مـن خـالل الخـدمات التي يـقدمها ومنها  يـسعى التوجِّ

 نـذكـر مـايـلي :

يـة.  −  تـقديـم صورة واضحة للتـِّلميـذ عـن قـدراتـه ، إستعـداداتـه ، ميـُوله و سماتـه الشخـصِّ

ية و بين مـا تـتطلبـه  −  مساعـدتـه عـلى التوفيـق بين قـدراتـه و ميـُولـه و غـيرهـا مـن صفـاتـه الشخصِّ

الدراسات المتنـوعـة مـن هــذه الصفـات ، و ذلك لكي ال يختار نـوًعـا مـن الدراسـة يرتـفع فـوق مستوى 

قـدراتـه فـال يستطيـع النجـاح فـيه أو نـوًعـا مـن الدراسـة أقـل مـن مستـوى هـذه القـدرات فـال يستخـدمها 

 فيه ، بـل يخـتـار مـا يتفـق منهـا مع إمكانياتـه.

  التعـّرف عـلى المتأخـريـن دراسيًـا و بحـث أسبـاب تخـلفهم و العـمـل عـلى عـالجهـم .  −

العـمـل عـلى إكـتشاف الموهـوبين و المتفـوقـين دراسيًـا و اإلهـتمام بهـم و رعـايتهم بـاستثمار مـواهـبهم   −

 و قـدراتـهم فـيمـا يعـود بـالنفع عـليهم  خاصة وعـلى المجـتمع بشكـل عـام . 

مساعـدة الطالب عـلى إجـتيـاز اإلمتحانـات و خفض مـا يعـتريهم مـن قـلـق و تـوتـر و تـقـديم الخـدمـات   −

 اإلرشاديـة المناسبة لهم . 

 تعـديـل سلوك الطالب ذوي حـاالت الغـش و الهـروب مـن المدرسة و المشاغـبة.   −

التقـليل مـن ُمـعـدالت التسّرب المدرسي و التعـّرف عـلى أسبابـه و العـمـل عـلى عـالجه و كـذلك   −

 الرسوب المتكـرر. 

تـقـديـم الخـدمـات اإلرشاديـة المالئمـة للمضطـربين إنفعـاليًـا منهم و التعـّرف عـلى العـوامـل الُمـؤدية   −

 إلى إضطـرابهم . 

مساعـدة الطالب عـلى التوافـق مع البيئـة المدرسية و المنهج الدراسي من خـالل تبصيرهم بالنظام   −

 المدرسي و مساعـدتهم عـلى االستفـادة القـصوى مـن البرامج الدراسيـة. 

يعهم عـلى المشاركة في   − دة و السليمـة و تـشجِّ تـزويـد الطـلبـة بعـادات و طـرق اإلستـذكـار الجيـِّ

 األنـشطة المختلفـة.

 تـوثيـق عـالقـة التـِّلميـذ بمدرسيه و زمـالئـه خاصة و أنـَّه إذا ساءت هـذه العـالقـة أصبح المجال أمامهم  −

 خصبًا لالنحـرافـات السلوكيـة. 



 
                                                                                                      الفصل الثاني  

 التوجيـه المدرسي

 -61-  
 

 مساعـدة المدرسين عـلى مواجهـة المشكـالت المختلفـة التي تحدث فـي البيئـة الصفية.   −

ـل لآلخـر و إمتداد له   − العـمـل عـلى تـوثيق الروابط بين البيت و المدرسـة حتى يـُصبح كـل منهمـا مكمِّ

ع لكي يـواصل المتعـلم دراستـه.   لتهـيئة الجـو المشجِّ

تـقديـم الخدمـات المتنـوعـة للطالب و تبصيرهـم بمشكـالت الحـياة التي سيتصلون بها بعـد التخرج   −

23Fلتحـقيـق التكـيّـف االجتمـاعي لهـم .

1 

يه المدرسي يـرمي بصفـة عـامـة إلى جعـل الدارس أكثـُر فهًمـا و تـقـبالً لذاتـه حتى  نـُالحظ أنَّ التوجِّ

يتمكن مـن تحـقيقهـا و أكثـُر تـوافـقـًا مـن الناحيـة النفسيـة ، األكاديمية و االجتماعـية ، كمـا يهـدف كـذلك 

إلى تحسين العـمليـة التعـليمية و ذلك بأسلـوب عـلمي سـليم عـبر الُمساعـدة المنظمـة و الواعـيـة المقـدمـة 

مـن طـرف المختصين . 

يه المدرسيسادًسا-   : مناهـج التوجِّ

يه المدرسي في تجسيـد مختـلف األهـداف التي يسعـى إلى تحـقيقهـا و جعـلهـا واقًعـا  يعـتمـد التوجِّ

 : هيمناهـج  و ملموًسا عـلى ثـالث 

  : المنهج النمـائي .1

يه نمو الت يتضمن هـذا المنهـج مجمـوعـة مـن اإلجـراءات ، رتقاء إلا و لميـذـِّ غـايتها رعـاية و توجِّ

هـة بشكـل أساسي إلى  بسلوكه خـالل مـراحـل النمـو المختلفـة حتى يكـون نمـوه سليًمـا ، لهـذا خـدماتـه موجَّ

ا ـو تـوظيفها تـوظيفًا سـليمً  و استعـداداتهم الميـذ العاديين مـن أجـل زيـادة كـفاءتهـم و تـنمية قـدراتهـمـَّ الت

حة النفسية عـن طريق تعـديـل سـلبياتهم و تـدعـيم  لكي يحـقـقـوا أعـلى مستـوى مـن النضج و التوافـق و الصِّ

يه . اإليجابيات مـن خـالل بـرامج التوجِّ

           لميـذ جـسميًا ، عـقـليًا ، انفعاليًـاـِّ وانب النمائية المختـلفـة للتـو يـشمـل هـذا المنهج التعـّرف عـلى الج

ة ، إضافـة إلى محاولة التغـلب عـلى ـجتماعـيًـا و مـراعـاة مطالب النمـو الخاصة بكـل مـرحلة نمائيإو 

عـتماد إلة و ذلك باـاه النضج والسويـتجإا في ـيً ـًرا طبيعـو سيـ النمسير عـمـليـةول دون ـُ المشـكـالت التي تح

24Fه.ـس النمـو و نظريـاتـم نفـعـلى المعـلومات التي تـوفـرهـا دراسات عـل

2 

 : المنهج الوقـائي .2

                                                 
 . 113 ، 112طه عـبد العظيم حسين ، المرجع السابق ، ص  1
يهه. دار الفكـر ، ط  2  . 30 ، 29 م ، ص 2002 ، األردن ، 1مفـيد و زيدان نجيب حواشين ، إرشاد الطفل و توجِّ
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 يهـدف المنهـج الوقـائي إلى منع حـدوث المشكـلة أو االضطراب لتقـليل الحاجـة إلى العالج و ذلك 

لميـذ بتحقـيق نمـو سـليم و بنـاء عـالقـات اجـتماعـية ايجابية مع ـِّ بتهـيئـة الظـروف المناسبة التي تسمح للت

ف التي يعيشها في ـساعـده عـلى بنـاء استجـابـات نـاجحـة لمواجهـة مختـلف المواقـُ الزمالء و المدرسين و ت

25Fحياته اليومية

مـن هـنا يمكـننـا أّن نطلق عـليه منهـج التحصـين النفسي ضد المشكـالت و االضطرابات   و1

الميـذ مـن االضطرابـات النفسية المختـلفـة بإزالة األسباب المؤديـة إليها ـَّ النفسيـة ألنَّ مهـمته هي وقايـة الت

كمـا يقـيهـم مـن تطور المشكـالت و االضطـرابـات مـن خـالل العـمـل عـلـى اكـتشافهـا فـي مـراحلهـا 

األولى قـصد السيطـرة عـليهـا بتوفـير شـروط الصحة النفسية فـي البيئـة المدرسية مـن خـالل التعـّرف 

و ـهـتمام بدراسـة مشكـالتهـم في بـدايـة ظهورهـا مـن جهة و توفـير الجإلالميـذ و اـَّ عـلى حـاجـات الت

   رى ، ـة أخـل و إتـاحة الفـرص أمامهـم للتعـبير عـن مشاعـرهـم مـن جهـجـتماعي القائـم عـلى التقـبّ إلا

26F .ل إهـتمامـه بالمرضىـلهذا يهـتم هـذا المنهج باألسوياء قـب

2 

  : المنهج العـالجـي .3

الل ـالميـذ مـن خـَّ نى هـذا المنهج بمعالجـة المشكـالت و االضطرابـات التي يتعـرض لهـا التـيُع

ا و أعـراضها ثـم تشخـيصها تشخـيًصا دقـيقـًا قـبل اخـتيار أسـلوب العـالج المالئـم ـّرف عـلى أسبابهـالتع

 . لحـلها بهـدف إعـادة تـوازنهـم النفـسي و االجـتماعي

ـه ذو خبـرة مق رهـم كلفـة مـن ـارنة بالمنهج الوقائي و النمائي كما أنـَّه أكثـلهـذا يتطـلب هـذا المنهج موجِّ

27Fو الجهـد. حيث الوقت

3 

يه المـدرسيسابعـًا-    : وسـائـل جمـع المعـلومـات الالزمـة للتوجِّ

يه المدرسي لجـمع المعـلومات الالزمة  هُـناك العـديـد مـن الوسائـل التي يستعـين بهـا أخصائي التوجِّ

عن التـَّالميـذ نـذكـر منها : 

 : بطاقـة الرغـبـات .1

تـُستخدم بطاقـة الرغـبات للتعـّرف عـلى نـوع الدراسـة التي يـرغـب تـِّلميـذ السنة الرابعـة متوسط 

ح  فيها التخصصات المتاحة للتـِّلميـذ في  يه سليم لـه ، تـوضِّ اإللتحاق بها في الثانـويـة  قـصد تحـقيـق توجِّ

حـالـة التحاقـه بالتعـليم الثانـوي العام والتكنولوجي وهي : الجذع المشترك عـُلوم و تكنولوجيا أو الجذع 

                                                 
 . 57سعيد جاسم األسدي و مروان عـبد المجيد ، المرجع السابق ، ص  1
  .26طه عبد العظيم حسين ، المرجع السابق ، ص  2
 . 27نفس المرجع السابق ، ص  3
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المشترك آداب و كـذلك في حـالـة إخـتيـاره للمسار المهـني الـذي يتضمن مسلكين هـما التعـليم المهـني         

28Fو التكويـن المهـني حـيث يـُطلُب فيهـا مـن التـِّلميـذ تـرتيب رغـباتـه بعـد التشاور مع أوليائـه.

1 

يه .2  : بطاقـة المتابعـة و التوجِّ

يـه       هي بطاقـة تـلخيصيـة تحتـوي عـلى كـل الُمعـطيـات الخاصة بالتـِّلميـذ ، تسهـل عـلى مجلس التوجِّ

يـه ، تتكـون مـن عــدة أجـزاء هي :  و القبـُول مهـمـة إتخـاذ قـرار التوجِّ

.جـزء يحتـوي عـلى كـل المعـلومات العـامـة عـن التـِّلميـذ  

.جـزء يظهـر رغـبات التـِّلميـذ الدراسيـة و المهـنيـة كما رتبها في بطاقـة الرغـبات  

 جـزء يبيِّن نتائج التـِّلميـذ في السنة الرابعـة متوسط و آخـر خاص بالنتائج التي حصل عـليها في السنـة 

 الثالثـة متوسط . 

.يه   جـزء يُبرز نتائج التـِّلميـذ في مجمـوعـات التوجِّ

        يه المدرسي و المهـني مـن خـالل المقـابـالت  جـزء يتضمن نتائج المتابعـة التي قـام بها مستشار التوجِّ

يه.  و الُمحـاورات مع التـِّلميـذ و األولياء ومـن بطاقـة الرغـبات ونتائجه في مجمـوعات التوجِّ

 يه المقترح مـن طـرف  جـزء يُبرز مـالحظات األساتـذة خـالل الفصول الدراسية الثـالثـة و قـرار التوجِّ

يه الُمسبـق عـلى مستـوى مؤسسـة اإلستـقبال.   األساتـذة و كـذلك إقتراح مجلس التوجِّ

 .يه  جـزء خاص بالقـرار النهائي لمجلس القبـُُ◌ول و التوجِّ

يـه المدرسي و المهني . 29Fو يتُم مـلء هـذه البطاقـة مـن قـبل اإلدارة بُمساعـدة مستشار التوجِّ

2 

:  المقـابـلـة .3

ف المقابـلة عـلى أنـَّها عـالقـة مهـنية دينامية مباشرة تتم بين التـِّلميـذ و األخصائي وفـق أسـلوب  تـُعـرَّ

يـة التـِّلميـذ فـي مختـلف جـوانبهـا أو التأكـد  عـلمي دقـيق بهـدف جمع معـلـومات شاملـة و وافـية عـن شخصَّ

مـن معـلومات سبق جمعهـا بوسائـل أخـرى أو قصـد تعـديـل و تغـييـر سلوكـه أو لتحديـد مـدى مناسبة 

دراسة معيَّنـة لـه حـيث تـدور حـول خصائص التـِّلميـذ و مواصفـات الدراسة أو التخصص و ذلك من خالل 

ـه.  ههـا لـه الموجِّ اإلجـابة عـلى مجمـوعـة مـن األسئلة التي يـُوجِّ

                                                 
الميـذ  للسنة األولى من التعـليم العام      2005 / 03 / 27 المؤرخ في 05 / 6. 0. 0 / 41المنشور الوزاري رقم  1 يه التـَّ  الخاص بإجـراءات توجِّ

يه إلى الجـذعـين المشتركين ) .  و التكنولوجي ( تعـديل بطاقـة الرغـبات و مجموعـات التوجِّ
يه.1994 / 10 / 14 المؤرخ في 96 / 6 . 2 . 0 / 80المنشور الوزاري رقم  2   المتعلق بتنصيب بطاقة المتابعة و التوجِّ
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كما يـستطيع الموجـِّه مـن خـاللها مـُالحظة الجـوانب اإلنفعـالية و الحركية و تعـبيـرات وجه التـِّلميـذ          

30Fو طريـقة تـفكيـره التي تـفيـده فـي معـرفـة إتجاهـات و دوافـع التـِّلميـذ و تشخيص مشكـلته.

1  

:  المـُالحظـة .4

يه المدرسي بـإعـتبارهـا  تعـتبُر المالحظة مـن أكـثـر وسائـل جـمع البيانـات استخـداًمـا في التوجِّ

تساعـد عـلى تسجيـل األحـداث مباشـرة عـند وقـوعها في المواقـف الطبيعـية و بـدقـة و ال تتطلـب جهـًدا 

يه المدرسي في جـمع المعـلومـات        ـة يـعـتمـد عـليهـا أخصائي التوجِّ مـن المـُالحظ ، كـما أنَّهـا أداة هـامَّ

و البيانات و دراسة سلوك التـِّلميـذ في المواقـف التي يتعـذر فيهـا استخـدام أدوات أخـرى كـالمقـابـلـة        

و دراسة حـالـة بسبب المـقـاومة أو لعـدم قـدرة التـِّلميـذ عـلى التعـبيـرعـن نـفسه و تـسجيـل الُمـالحظات ثـمَّ 

يه عـبر فـترات  تحـليلها و الربـط بينها لتفسيرهـا ، سواء كـانت المـُالحظـة دوريـة يقـوم بهـا أخصائي التوجِّ

زمنية محـددة و تسجـل حسب تسلسلها الزمني ( كـل أسبوع ، كـل شهـر ) أو كانت سرديـة يقـوم بها 

المدرس عـادة للوقـوف عـلى سـلوكات تـَّالميـذه و فيهـا يـسجـل كـل مـا يـقـوم بـه التـِّلميـذ بالتـفصيـل ولذا 

يه المدرسي لكونها  يـُعـتبـر هـذا النـوع من أنـواع المـُالحظة مـن أهـم الوسائـل التي يـعـتمـد عـليها التوجِّ

31Fتـقـدم صورة دقـيقـة عـن سلوك التـِّلميـذ في مواقـف مختـلفـة داخـل الصف.

2 

 : السيـرة الذاتيـة .5

يـة للفـرد و تـاريخ حـياتـه األسـري و نظرتـه إلى مختلف  يـُقصُد بالسيرة الذاتيـة السيرة الشخصَّ

ـة التي مر بها في حياتـه كما يكشف عـنها في كتاباتـه  المواضيع و إتجاهـاتـه و خـبراتـه و الحوادث الهامَّ

يـة التـِّلميـذ و معـرفـة الكـثيـر مـن المعـلومـات عـن حياته التي  حيث تساعدنا هـذه األداة عـلى فهم شخـصِّ

يهـه و إرشاده نفسيًا و تـربويًـا خاصة وأنـَّها تـنبع مـن بـاطن الفـرد . 32Fيعتمـد عـليها فـي تـوجِّ

3 

 : دراسـة الحـالـة .6

هـناك من يَنظـُر إليهـا عـلى أنـَّهـا منهـج و هـناك من يـراهـا أداة لجمع البيانات ، و دراسة الحالة 

يتـه           يـة التـِّلميـذ مـن خـالل التعـرض إلى مختـلف جـوانب شخصِّ تعطي صورة متكامـلة عـن شـخصِّ

و الوقـوف عـلى تاريـخهـا و المشـكـالت التي عـانت منها وصـوالً إلـى المشكلـة الحاليـة و ظـروف 
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ظهـورهـا فهي " دراسة مفصلة للفـرد في حـاضره و ماضيه " يستعـين فيها الموجـِّه بالمالحظـة  و المقابـلة 

يه المناسبة للتـِّلميـذ. 33Fو اإلخـتبارات النفسية ، األمـُر الذي يسمح لنا بتـقـديم خـدمات التوجِّ

1 

:  السجـالت المدرسيـة .7

تحتفـظ المدارس بملفات خاصة بالتـَّالميـذ تضُم معـلومـات حول التـِّلميـذ و أسرتـه خاصة الوالديـن       

و حـول تحصيـلـه الدراسي و مـُالحظات المدرسين و آرائهم و األمراض التي يعاني منها ... إلخ يُمكـن 

يه. ـه اإلستفـادة منها أثـناء تـقـديمه لخـدمات التوجِّ 34Fللموجِّ

2 

يه ، المقابلة و المـُالحظة  َوسائـُل  يستعـيُن بهـا مستشار  إنَّ بطاقـة الرغـبات ، بطاقـة المتابعـة و التوجِّ

يه المدرسي و المهني بشكل أساسي في التعـّرف عـلى خصائص التـِّلميـذ و قـدراتـه لمساعـدته عـلى  التوجِّ

 جـانب األدوات األخـرى عـند تقـديم الخـدمـات اإلرشاديـة. ىاختيار التخصص المناسب ، كما يـلجأ إليها إل

يه المـدرسيـدور بعـض القـائمين عـلى عثـامنـًا-   : ملية التوجِّ

يه المدرسي عـمليـة تعـاونيـة يسـاه م فيهـا أشخـاص عـديـدون لكـل منهم دوره الذي إن أداه ـ التوجِّ

يه نـاجحـة ، و نخـص بالـذكـر الموجـِّه ، المدرس و المديـر ، الذين  عـلى أكمـل وجـه كانت عـمليـة التوجِّ

 سنحاول تـوضيح دور كـل واحـد منهم كما يـلي :

 يه المدرسي و المهني  : مستشار التوجِّ

يه المدرسي و المهنيعـتبرـُ ي يه المدرسي بـإعـتباره   مستشار التوجِّ المسـؤول األول عـن عـمليـة التوجِّ

        ،متخصًصا في هـذا المجال و يمـلك المؤهـل العـلمي الـذي يسمح لـه بالقـيام بمسـؤولياتـه كمـا ينبغـي

:  ا يليـه كثيـرة و التي منها مـيهي لهـذا كانت المهام المنـوطـة بـه ال يمكـن تنفيـذ أيَّ بـرنـامج تـوجِّ ـإذ بـدون

يه المـدرسي و أهـدافـه.ـتبصيـر المجتمع المدرسي بأه − يـة التوجِّ  مِّ

      و التربوية  لميـذ مـن خـالل تشخيـص مشكـالتـه النفسيـةـِّ يـق االستقـرار النفسي للتـمـل عـلى تحقـالع −

 و مساعـدتـه عـلى حلهـا.

يـة الخاصة بالتـَّالميـذ و ذلك بجمع المعلومـات و البيانات الالزمـة عـنهم −         إعــداد السجـالت الشخصِّ

 و المحافظة عـلـى سريتهـا.
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 رعـايـة الموهـوبين و المتفـوقين دراسيًـا و وقـايتهم مـن مختلف المشكـالت و كـذلك متابعة المتأخرين −

 و األسـرة. ق مع المدرسـرتقـاء بمستويـاتهم مـن خـالل التنسيإلدراسيًا منهم و اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة ل

قـديمهـا لمديـر المؤسسة ـالميـذ العـلميـة و التربـوية و تـَّ ات التـقاريـر دوريـة عـن مستويـ إعـداد ت−

 التعـليميـة.

يـة الصحـة النفسيـة للتـيئـة التدريـس إلى أهـت نظـر هـلف −  لميـذ و أسالـيب تحقيقهـا .ـِّ مِّ

 المشاركة فـي إعـداد المناهج الدراسيـة و تطـويـرهـا عـن طـريـق إجـراء البحـوث العـلميـة الميـدانيـة −

 الميـذ.ـَّ حولهـا و متابعـة تجـريب الكـتب الدراسيـة حتى تتنـاسـب و حـاجـات المرحلـة التعـليميـة لوقـايـة الت

    حـاجاتـه ، تعـريفـه بقـدراتـه بإحـتراملميـذ عـلى إتخـاذ قــراراتـه بطـريقـة سـليمـة و ذلك ـِّ  مساعـدة الت−

و إمكانياتـه ، تعـليمـه كـيف يتعـلم و يـُذاكـر و تـزويـده بالمعـلومـات الالزمـة عـن مختلف التخصصات 

35Fالدراسية المتوفـرة.

1 

 المـدرس : 

ؤسسـة التعـليميـة ، إذ أنـَّه يقـضي أطول ـلميـذ داخـل المـِّ بمـا أنَّ المدرس هـو أقـرب شخص إلى الت

وقت معهم و يستطـيـع مالحظـتهم فـي مـواقف تعـليميـة متعـددة كـما يستطيـع التعـّرف عـلـى حالتهم 

يه حـيث  حيـة ، النفسيـة ، اإلجتمـاعيـة و الدراسيـة بسهـولـة لهـذا فـإنَّ لـه دور مهم فـي عـمليـة التوجِّ الصِّ

 المـُدرس فـي كـثيـر مـن األحيان يكـون أقـدر عـلى   : «العـزيــز عـبـد سعـيـد و عـطيـوي جــودتيقـول 

مساعـدة طالبه حتى مـن بعـض الخبـراء المختصين الذيـن يكـون الطالـب مجـرد شخـص غـريب بالنسبة 

يه و اإلرشاد التي قـد تكـون قصيـرة و محـدودة 36F . » لهم قـبل جـلسات التوجِّ

2 

ه دون أّن يهمـل دوره األساسي و هـو التدريـس و يتجلى ـلذا فمن الضروري أّن يكـون مستعـًدا للقيام ب

يه مـن خـالل مـايلي :  دور المدرس في عـمليـة التوجِّ

يه و تشجيعهم عـلى اإلستفـادة مـن خـدماتـه.ـَّ  إيجابيـة لدى التاتجاهـاتة ـ تنمي−  الميـذ نحـو عـملية التوجِّ

          ف المشكـالت بجعـل الجـو داخل حجـرة الدرس يبعـث عـلى االرتياح ـالميـذ من مختلـَّ وقـايـة الت −

باع حـاجـاتـهم و تشـويقهم إلكـتسـاب المعـلومـات و المهـارات األساسيـة من خـالل تسهيـل المادة ـو بـإش
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التي يُـدرسها و تعـزيـز سلوكـاتهم اإليجابيـة و إحتـرام الفـروق الفـردية بينهم حتى يستطيعـوا بلوغ 

 . المستـوى المطلوب من النمـو و التـوافـق النفـسي و التحصيـل

 الميـذ عـلى وضع أهــداف أوليـة ألنفـسهم تتـفـق مع ميـولـهم و قـدراتـهم .ـَّ مساعـدة الت  −

ة من ـن يستطيـع مساعـدتهم و إحالـالميـذ و مساعـدة مـَّ وء التـوافـق مبكـًرا لـدى التـتشـاف حـاالت سـإك  −

ي ـه لتقـديم خدمـات التوجِّ  ه و اإلرشـاد المناسـبة لهم. ـال يستطيـع مساعـدتهم إلى المـوجِّ

ـه في رعـايـة المتأخـريـن دراسيًـا و المتفـوقيـن بتقـديـم مالحظـاته و اقتـراحاتـه.  −  التعـاون مع الموجِّ

 . س المعـلمينـتـدعـيم الصلة بيـن المدرسـة و األسـرة مـن خـالل اإلتصال بالوالـديـن عـن طـريـق مجال  −

يـة الخاصة بتـَّالميـذ صف  −  ه.ـالمساهمـة فـي تـوفيـر المعـلومـات الالزمـة للسجـالت الشخصِّ

ـه فـي تنفيـذ البرامج العـالجية و الـوقـائيـة المقترحـة لعـالج المشكـالت التي يتعـرض   − التعـاون مع الموجِّ

 يئاتـهم .ـف فـلـالميـذ بمختـَّ لهـا الت

يه فـي مساعـدة التـاالش  − و مساهـمتـه  لميـذ عـلـى إخـتيـار نـوع الدراسـة المالئـمـِّ تراك مع فـريـق التوجِّ

يه 37Fه إليه.ـفـي إتخـاذ قـرار تـوجِّ

1 

 المـديـر : 

يه المدرسيـ المشرف األول عـلى س ،عـد المديـر بحكـم منصبـهـُ ي ة ـو من ث ير و تـنظيم عـمليـة التوجِّ مَّ

:  يـيمكننـا تـوضيح دوره فـيهـا مـن خـالل ذكـر البعـض مـن مهامـه المتعـددة فـي هـذا المجال و ذلك كاآلت

يئة الظـروف المناسبـة لعـمل أخصـائي التـوجـيـه و مساعـدتـه عـلى تجاوز العـقبات التي قـد ـته  −

ـه.  تعتـرضه أثـناء أدائـه لمهامه و عـدم تكـليفـه بأعـمال إداريـة تعـيق عـمله كمـوجِّ

ـه للقيام بمسـؤولياتـه كالمكان الالئـق   −  تـوفيـر الوسائـل و اإلمكـانيـات الضروريـة التي يحتـاجهـا المـوجِّ

 إلخ ....  و االخـتبـارات النفـسيـة

يه و متابعـة تنف  −  ه.ـاتـيـذ القـرارات و التوصيات التي تصـدر عـن اجتماعـقيادة فـريق التوجِّ

ـه ليستـفيـد مـن الكفـاءات المتوفـرة ـحـث أع  − ضاء هـيئة التـدريس عـلى التعـاون اإليجابي مع المـوجِّ

 . و إستعـداداتـهم  ميـولهم التعـّرف عـلى الميـذ الفـردية و الجماعـية وـَّ لديهم لحـل مشكـالت الت

يه و إثـرائهـا.إلاإلتصال مع المـؤسسات ا  − 38Fجتماعـية األخـرى لتطويـر بـرامج التوجِّ

1 
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يه المدرسي ه و المدرس و المـدير في عـملية التوجِّ ح لنا مـن خـالل تعرضنا لدور الموجِّ أنَّ  يـتضِّ

يه بما فـي ذلك دور األولياء تتكامل فـيما بينهـا و أنَّ هـذا التكامل  مختلف األدوار الموكـلة إلى فـريـق التوجِّ

ـة تحقـيق أهـداف المؤسسة التعـليمية خاصة إذا أدى  يه المدرسي و مـن ثـمَّ يـُـؤدي إلى تحقـيق أهـداف التوجِّ

 كـل واحـد دوره بكفاءة.

يه المـدرسي باالختيـار الدراسـيتـاسعـًا-   :  عـالقـة التوجِّ

يه  يه المدرسي و االخـتيـار الدراسي مـن الناحية المفاهـيمية حـيث يـُشير التوجِّ يـُفصل عـادة بين التوجِّ

المدرسي إلى العـمليـة الهادفـة إلى مساعـدة الفـرد عـلى تحقـيـق أقصى نمـو لـه فـي المجال الدراسي وذلك 

مـن خـالل إعانته عـلى إخـتيار المسار التعـليمي الصحيح و التكيّـف معـه ، و حـل المشكـالت الـتي 

39Fتعـترضه أثناء الدراسة.

2 

في حين االخـتيار الدراسي هـو ذلك القـرار الذي يتخـذه الدارس معـبًِّرا مـن خالله عـن تـفضيلـه 

40Fلتخصص معيَّن و رغـبتـه فـي االلتحـاق بـه مـن بين مـا هـو متاح  لـه مـن فـرص تعـليميـة.

3  

إالَّ أنـَّهما عـمليتان متالزمتان ومكملتـان لبعضهمـا ، فحتى يكـون اإلخـتيـار سليًمـا و بعـيـًدا عـن 

اإلعـتباطيـة ، األماني و االنفعـاالت البـد مـن تـوفـر المعـلومات الكافـية عـن مختلف التخصصات الدراسية 

اء المفاضلة  خاصة إذا كانت كثيرة و كان الدارس قـليل الخبرة فـي إتخاذ القـرارات لكي يتمكـن مـن إجـرَّ

يه المدرسي الذي  بينهـا و تحـديـد ما يعكـس إهـتماماتـه و رغـباته ، و هـذا ال يكـون إال مـن خـالل التوجِّ

يمـده بـكم كـاٍف مـن المعلومات الصحيحة حـول كـل تخصص و متطلباتـه المختلفـة و فـروعـه عـن طـريـق 

مختصين قـادرين عـلى تحقيـق ذلك بكفـاءة.  

يه المدرسي مـن خـالل دوره فـي حـل المشكـالت التربويـة و اإلنفعـاليـة التي تصادف  كما أنَّ التوجِّ

التـِّلميـذ فـي المجـال الدراسي يجعـل منه أكثـُر فهًمـا لذاتـه و أكثـُر إدراكـًا للتحديـات التي تـواجهـه هـذا مـن 

جهـة ، مـن جهـة أخـرى فهـو يعـمل عـلى تقـديـم صـورة موضوعـية للتـِّلميـذ عـن قـدراتـه التحصيلية       

ية و تعـريفـه بها ، األمـُر الذي يسهـل عـليه إخـتيـار مـا هـو مناسب له مـن دراسة و بالتالي يحد  و الشخصَّ

مـن اآلثـار السلبية للمؤثرات العـديـدة التي تتدخل أو تـُحـدد إخـتيـاره لتخصصه كالمكانـة االجتماعيـة 

للعائلـة التي قـد تـفـرض عـليه إخـتيـار تخصص ال يتمـاشى مع ميُـولـه و قـدراتـه حفاظًـا عـليها ، أو تحقيـق 
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طمـوح أحـد الوالدين الذي هـو أعـلى مـن قـدراتـه أو إمكانياتهم الماديـة و غـيـرهـا مقلًصـا بذلك مـن 

ظاهــرة التسّرب المدرسي و تغـيير مواضيع الدراسـة التي قـد يلجـأ إليهـا الدارس فـي مـا بعـد. 

يه المدرسي قـادر عـلى تغـييـر اتجاهـات التـِّلميـذ السلـبية نحـو بعـض أنـواع   إضافـة إلى ذلك فـإنَّ التوجِّ

الدراسـة عـندمـا تكون لديـه أفكـار مسبقـة أو معـتقـدات سلـبيـة حولهـا لسبب مـن األسبـاب خاصةً إذا كانت 

هـي الدراسـة التي تناسبـه و ذلك بتقـديـم صـورة صحيحـة و واقعية عـنها ، كمـا أنَّ قـرار التـوجيـه ال 

يمكـن أّن يُـتخـذ بمعـزل عـن ميـول التـِّلميـذ و رغـباتـه و حاجاتـه التي تظهـر مـن خالل إخـتياره ألحـد 

41Fالبدائـل التعـليميـة الموجـودة أمامـه.

1 

يه مدرسي مالئـم         ومنـه نستطيع أّن نـقـول أنَّ اإلخـتيـار الدراسي السـليم يعـني تـلقـي الدارس لتوجِّ

يهـهم يعـني إعـداد  و كافي ، و أنَّ مراعـاة إخـتيـار التـَّالميـذ ( ُميـولـهم ، رغـباتـهم ، حـاجـاتهم ) أثنـاء تـوجِّ

أفـراد مـؤهـلين لما هـم سيقـومـون بـه و وقـايـة المجتمع مـن بعض االنحـرافـات التي قـد تترتب عـن 

يه السيئ .  التوجِّ

يه تـَّالميـذ السنة الرابعـة متوسط إلـى السنـة األولى ثـانـويعـاشـًرا-   :معـايير و إجـراءات تـوجِّ

يه التـَّالميـذ الذين يدرُسـون في السنة الرابعـة متوسط إلى المرحـلة الثانـوية يتُم بناًءا  إنَّ عـمليـة تـوجِّ

عـلى مجمـوعـة من اإلجـراءات التي أقـرتهـا وزارة التربيـة الوطنيـة و التي بـدورهـا تتضمن المعاييـر 

يـه المدرسي لذا سنتطـرق إليها في مـايـلي :  المعـتمـد عـليها في عـمـليـة التوجِّ

 اإلعـالم:  

يه السيما وأنـِّه يـزود التـِّلميـذ بالمعـلومات التي تنمي  يعـتبـر اإلعـالم عـنصر هـام في عـمليـة التوجِّ

مهـارة االختيـار السليم لديـه ، و يتحقـق اإلعـالم مـن خـالل الحصص اإلعـالميـة التي ينشطها مستشار 

يه المدرسي و المهني  باعـتباره رئيًسا لخليـة التوثيق و اإلعـالم أو أستاذ ذا ميـُول في هـذا المجال  التوجِّ

يه ، حـيث يقـوم بتنشيط ثـالث حصص إعـالميـة  يـُكلف من طـرف المديـر في حالـة غـياب مستشار التوجِّ

 فـوج تـربـوي إضافـة إلى لقـاءات فـرديـة مع التـَّالميـذ لتعـريفهم بـ :جماعـية لكل 

يه إلى السنة األولى ثـانـوي .−   إجـراءات عـمليـة التوجِّ

 الجـذعـين المشتركين ( خصائص كـل جـذع ، متطلبات كـل جـذع ) و الشعـب التي تتفـرع عـن كـل −

 جـذع مشترك و امتداداتـه الدراسيـة في الجامعـة.

                                                 
 . 155 ، 154بديع محمـود القاسم ، المرجع السابق ، ص  1
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و في هـذه الحالة يمكنه أن يستضيف مستشار  التعـريـف بمـراكـز التكوين المهني وشـروط االلتحاق بها ، −

 مـن التكوين المهني .

و ذلك باستخـدام كـل اإلمكانيات الماديـة المتاحـة أمامـه ، و تـزود الخـليـة بالسنـدات اإلعـالميـة المحفـزة 

شكـالً و مضمونـًا و بالوثائـق اإلعـالميـة المناسبة لتوفير إعـالم موضوعي مـن خـالل الدعـم المستمر مـن 

يه المدرسي و المهني . 42Fإدارة المؤسسة و مـركـز التوجِّ

1 

 عـدد األمـاكن البيـداغـوجية المتوفـرة:  

يه تـَّالميـذ السنة الرابعـة متوسط إلى السنة األولى ثـانـوي يـُؤخـذ بعـين اإلعـتبار عـدد  عـند تـوجِّ

األماكـن البيداغـوجية التي تتوفـر عـليهـا مـؤسسة اإلستـقبال في كـل جـذع مشترك ونـوعـية الشعـب 

 المفتوحة فيها حـيث يتم تـوزيعهم عـلى أساسها بعـد أن يـُرتبـُوا تنازليًا حسب نتائجهم .

رغـبـة التـِّلميـذ :  

 % 10وهي الرغـبة التي عـبَّر عـليها في بطاقـة الرغـبات بالتشاور مع األولياء حـيث تـُلبى رغـبة 

ـا بـاقي التـَّالميـذ (   )  فـيتم ترتيبهم حـسب % 90من التـَّالميـذ األوائـل عـلى مستـوى المتوسطة مباشرة ، أمَّ

يه مع تـلبية - بقـدر اإلمكان- رغـبتهم األولى ، كما يـُراعى في  نتائجهم الدراسية في مجمـوعات التوجِّ

يههم عـدد األماكـن البيداغـوجيـة المتوفـرة في كـل جـذع مشترك.  تـوجِّ

نتائج التـِّلميـذ  : 

يه أيَّ تـِّلميـذ إلى أحـد  يه المدرسي ، فـقـرار توجِّ يـة في عـمـلية التوجِّ لنتائـج التـِّلميـذ بالـغ األهـمِّ

الجـذعـين المشتركين يتـوقـف و بشكـل كبيـر عـلى نتائجه في االمتحانات و في شهـادة التعـليـم المتوسط . 

يه يتحـدد من خـالل النتائج التي تحصل عـليها  فمعـدل التـِّلميـذ العام في كـل مجموعـة من مجموعـتي التوجِّ

حة في الجـدول رقـم  يه الموضَّ  هي           -01-في المـواد التي تشكل كـل مجموعـة مـن مجموعـتي التوجِّ

43Fو معامالتها خـالل السنة الثالثة و الرابعـة متوسط.

2 

 

 

                                                 
 الخاص بتنصيب أو إعـادة تنشيط خـاليـا التوثيق و اإلعـالم . 1992 / 12 / 30 المـُؤرخ في 431 . 92المنشور الوزاري رقم  1
الميـذ السنة الرابعة متوسط إلى الجذعـين المشتركين للسنة 2007 / 01 / 14 المؤرخ في 06 / 6 . 0 . 0 / 06الوزاري رقم  2 يه تـَّ  و المتعلق بتوجِّ

 األولى من التعليم الثانوي العام و التكـنولوجي .
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يه ومعـامالتها.01جـدول رقم -  44F - يمثـل مـواد مجـموعـتي التوجِّ

1 

ليستخدم فيما بعـد لتحـديـد الجـذع المشترك المناسب للتـِّلميـذ و ذلك بعـد أن يتم ترتيبه مع باقي التـَّالميـذ في 

يه كالتالي :   يه حـيث يحسب معـدل كـل مادة من مـواد مجموعـتي التوجِّ كـل مجموعـة من مجموعـتي التوجِّ

 X 2 ( [ / 3 2ن + ( 1ن [معـدل المادة = 

  : هـو معـدل المادة في السنة الثالثة متوسط .1ن

 : هـو معـدل المادة في السنة الرابعـة متوسط بفصولها الثالثـة. 2ن

كما أنَّ حساب معـدل النجاح إلى السنة األولى ثانوي يتم انطالقـًا من النتائج التي يحصل عـليها التـِّلميـذ في 

السنة الرابعة متوسط و كـذلك من خـالل نتائجه في شهادة التعـليم المتوسط و ذلك كمايـلي :  

 3 / ] 3 + معـدل الفصل 2 + معـدل الفصل 1 معـدل الفصل [المعـدل السنوي العام = 

ـا معـدل القبول في السنة األولى ثانوي فيحسب بالطريقة التالية :  أمَّ

 2 / ]  المعـدل السنوي العام + معـدل شهادة التعـليم المتوسط[معـدل القبول = 

                                                 
 نفس المرجع السابـق . 1

الجذع المشترك علوم و تكنولوجيا الجـذع المشترك آداب 

المعـامـالت المـواد المعـامـالت المـواد 

 05الريـاضيـات  05اللغـة العـربيـة 

 03العـلوم الفـيزيائيـة و التكنولوجيا  03 )                          1اللغـة الفرنسيـة ( ل . أ . 

 02عـلوم الطبيعـة و الحياة  02 ) 2اللغـة اإلنجـليـزيـة ( ل . أ . 

 02اللغـة العـربيـة  02التاريخ و الجغـرافـيـا 

 12المجمـوع  12المجمـوع 



 
                                                                                                      الفصل الثاني  

 التوجيـه المدرسي

 -72-  
 

ـا  حـيث يقبل تـلقائيًا في السنة األولى ثـانوي كـل تـِّلميـذ تحصل عـلى شهـادة التعـليم المتوسط ، أمَّ

التـَّالميـذ الذيـن لم يستـوفـوا هـذا الشـرط فينتقـل منهم التـَّالميـذ الذيـن يحـصلـون عـلى معـدل قبـول يفـوق      

45F .20 من 10أو يساوي 

1 

 اقـتراحـات األساتـذة:   

حـول الجـذع المشترك المناسب للتـِّلميـذ خـالل انعـقـاد  إنَّ اقـتراحات األساتـذة و أرائهم التي يبدونها

يه بعـد أن تـدون في بطاقـة المتابعـة           مجلس األساتـذة تناقـش فيما بينهم و تـراعى أثناء عـمـليـة التوجِّ

يه في شكـل اقـتراحين إلى جـانب نتائجـه باعـتبـار أنَّ األساتـذة بحكم تعـاملهم المستمـر مع التـِّلميـذ  و التوجِّ

 يعـرفـون ميـُوله وكـذلك إمكانياتـه وقــُدراتـه الحقيقيـة.

 لإلشارة يتكون مجلس األساتـذة مـن :

                                             .مديـر المتوسطة  

  .أساتـذة السنة الرابعـة متوسط 

 . يه المدرسي و المهني  مستشار التوجِّ

 .مستشار التربية 

  .( مـُالحظـًا ) رئيس جمعـية أولياء التـَّالميـذ

 يه المدرسي و المهني   :حصيلة المتابعـة التي قـام بها مستشار التوجِّ

يه مـن خـالل متابعـته المستمـرة للتـِّلميـذ        يه و بحكم دوره الفعال في عـمـلية التوجِّ إنَّ مستشار التوجِّ

و لنتائجه و كـذلك اطالعـه عـلى ترتيبه لرغـباتـه مـن خـالل بطاقـة الرغـبات فإنَّ القـرار الذي يتوصل إليه 

يه يعـد من بين المحكات التي  حـول نـوع الجـذع المناسب للتـِّلميـذ المعـبَّر عـنه في بطاقـة المتابعـة و التوجِّ

يه النهائي .  يعـتمـد عـليها عـند اتخـاذ قـرار التوجِّ

 يه  : قـرار مجلس التوجِّ

يه التـِّلميـذ الذي تـُراعى فيه  إلى أحـد الجـذعـين و هـو القـرار النهائي التي يتم على أساسه توجِّ

المعايير السابقة و هـو يضم التركيبة التالية : 

                                                 
 م الخاص بتعـديل إجـراءات القبول في السنة األولى من التعـليم ما 2007 / 06 / 30  المؤرخ في 07 / 6 . 0 . 0 / 149 المنشور الوزاري رقم 1

بعـد اإللزامي . 



 
                                                                                                      الفصل الثاني  

 التوجيـه المدرسي

 -73-  
 

 .مديـر التربية أو ممثل عـنه 

 . يه المدرسي و المهني  مديـر مركز التوجِّ

 .مديـر أو مديـري الثانويات 

 .مديـر أو مديـري المتوسطات 

  يه الملحقين يه أو مستشاري التوجِّ  مستشار التوجِّ

بمؤسسات االستقبال. 

 ممثلي جمعـيات أولياء التـَّالميـذ للمتوسطات 

 كمالحظين.

 الطعـُون : 

يه المدرسي حـق مـن حـقـوق التـِّلميـذ و وليه و ذلك  يُعـتبـر الطعـن في قـرار مجلس القبـُول و التوجِّ

في الحاالت التالية : 

 خطأ في حساب معـدل مـادة مـا.  -2 وجـُود خطأ في نقـل عـالمـات التـِّلميـذ .               -1  

 خطأ في حساب معـدل شهـادة التعـليم المتوسط.  -4 خطأ في حساب المعـدل السنوي العـام .               -3  

يه.             -5    التغافـل عـن نقـل عـالمـة مـادة مـا أو ُمعـدلها. - 6 خطأ في حساب معـدل مجموعـة التوجِّ

 األوائـل عـلى مستـوى المتوسطة و لم تـُلبى رغـبتـه. % 10 إذا كان التـِّلميِـذ من  -7  

 عـند فـصل التـِّلميـذ عـن الدراسة في المرحـلة اإللزامية.  -8  

حـيث يتُم إشعـار األولياء كتابيًـا بكـل المعـلومات الخاصة بهـذه العـمـليـة عـنـد إرسال آخـر كشف للنقـاط 

مـن قـبل مـديـر المتوسطة و إذا كان التـِّلميـذ يـرغـب في تقـديـم طلب فعـليه اإللتـزام بالشـُروط اآلتيـة : 

ًحا فيها أسـباب الطعـن بـدقـة.  −  أن يقـوم التـِّلميـذ بملء إستمارة طلب الطعـن موضِّ

 أن يكـُون طـلـُب الطعـن ُمـؤسًسا ، أي يـدخـل ضمـن الحـاالت السابـقـة و يحـتـوي عـلى بيـانات و وثائـق −

يه ( نـُسخ مـن كـشـوف النقـاط الثالثـة ).  تـُبرُر الطعـن في قـرار التوجِّ

 جـويـلية إلى الُمـؤسسة األصليـة ( المتـوسطة ). 20 يـُقـدم ملف الطعـن قـبل −

بعـد ذلك يتـولى مـديـر المتـوسطة في شهـر سبتمبـر دراسـة الطـلبات و مـُراجـعـة األخطاء إذا كانت مثبتـة 

يه المدرسي و المهني مـرفـقـة بتقـاريـر، أين يتُم التحضيـر ألعـمال لجـنـة  ـه إلى مـركـز التوجِّ ثـمَّ تـوجَّ

الطعـن الوالئيـة التي تتكـون مـن :  

  .( رئيًسا ) مـدير التربية 

  .يه المدرسي و المهني  مـدير مركـز التوجِّ

  .مـديـرين لمؤسسات التعـليم الثانـوي 

  .مـديـرين لمؤسسات التعـليم المتـوسط 
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  .( ًُممثال ) ممثل لجمعـية أولياء التـِّالميـذ 

بعـدهـا تـدرس كـل طـلبات الطعـن عـلى مستـوى هـذه اللجـنـة خـالل األسبـوع الثـاني مـن شهـر سبتمبـر   

يههم في محضر خـاص يـوقـع مـن طرف أعـضاء اللجنة          و تحـدد قـائمـة التـَّالميـذ الذيـن أعـيـد تـوجِّ

يه المدرسي        و يُحتفـظ بنسخة منه عـلى مستـوى مـديـرية التربية و أخـرى عـلى مستـوى مـركـز التوجِّ

يه قـائـمة التـَّالميـذ الذين  و المهـني ، ثـمَّ تـُعـلـق في المـؤسسات األصليـة و الُمستـقـبلة و في مـركـز التوجِّ

46Fقبلت طلباتهم ، كمـا يَُحـَرُر لكـل تـِّلميـذ قـرار فـردي .

1 

يه المـدرسي إحـدى عـشـر-  :   ُصعـوبـات التوجِّ

يه المدرسي العـديـد مـن الُصعـوبـات التي تحـُول دون تحقـيقـه لألهـداف  تعـترُض عـمليـة التوجِّ

المرجوة مـن الخـدمـات الُمـقـدمـة تحـقيقـًا تـاًمـا مقـللة بـذلك مـن نجاعـته منهـا مـايـلي : 

ـه عـلى  − ـا يحـول دون قـدرة الموجِّ اإلرتفـاع المتزايـد ألعـداد التـَّالميـذ و كـثافـة البرامج الدراسية ممَّ

 تـقـديم خـدماتـه عـلى نحـو مـرض لكـل تـِّلميـذ و كـذلك مـن استفـادتهم منهـا جميًعـا.

ـه فـي التعـّرف عـلى خصائـص التـَّالميـذ المختلفـة             − نقـص الوسائـل التي يعـتمـُد عـليهـا الموجِّ

 و مشكالتـهم عـالوة عـلى أنَّ إستخـدامهـا يحتـاج إلى قــدرة و بـراعـة قـد يفـتـقـد إليهـا.

اعـتماده عـلى النتائج التي يتحصل عـليهـا التـِّلميـذ فـي االمتحـانـات أثنـاء مساعـدتـه عـلى إخـتيـار  −

نـوع الدراسـة خاصة و أنـَّها ال تعكـس المستـوى التحصيلي الحقيقـي للتـِّلميـذ ألنـَّها تخضع للعـوامـل الذاتية 

 للمعـلـم و كـذلك ظـروف التـِّلميـذ وتأتـي ورائها الكـثيـر مـن جـوانب تـقـدمـه  و قصوره .

صعـوبـة الحصول عـلى بعـض المعـلومـات الالزمـة لتشخـيص بعض المشكـالت التي يعاني منهـا  −

التـِّالمـيـذ تشخيًصا سـليًمـا يـساهم فـي حـلها بـسبب عـدم تعـاون األسـرة خاصة الوالديـن و ذلك بـإخـفائها  

أو تشـويههـا و كـذلك المعـلمين أو أصدقـاء التـِّلمـيـذ األمـُر الـذي يجعـل مـن تـلك المشكـالت أكـثـر تعـقيـًدا 

47Fأو يعـيـق حلها حـالً جذريًـا.

2 

يه و خاصة عـلى التـِّلميـذ  إنَّ التخـلص مـن هــذه الُصعـوبـات و مـن تـبعـاتهـا السلبيـة عـلى عـمليـة التوجِّ

هين و تحسين  ـه ، إضافـة إلى تـدريب الموجِّ يقـتضي تعـاون أفـراد المجـتمع الـمدرسي و األسـرة مع الموجِّ

نظام التقـويم . 
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:    خـالصـة ♦

يه المدرسي مـن الخـدمـات المهـمـة و الضروريـة التي يجـب أن تتوفـر عـلى مستوى كـل  يعـد التوجِّ

مدرسـة باعـتبـاره عـمليـة بنـاءة هـدفهـا مساعـدة التـِّلميـذ للوصول إلـى أقـصى درجـة مـن درجـات النمـو 

التي تسمح لـه بهـا قـدراتـه و إمكانياتـه الذاتيـة و البيئيـة في المجـال الدراسي و ذلك مـن خـالل تـوعـيتـه   

و حـل المشكـالت المختلفـة التي يتعـرض لها و جعـلـه أكثـر فهًمـا لـذاتـه و محيطه حـتى يتمكـن مـن اتخـاذ 

يه المدرسي متممـة      القـرارات المناسبة فـيما يخص مستقـبلـه الدراسي و المهـني خاصة و أنَّ عـمليـة التوجِّ

و مكملـة للعـمليـة التعـليميـة ، و هـذا لن يتأتى إال بمراعـاة مبادئـه عـنـد الممارسة الميـدانيـة. 
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 : مدخـل

يقـضي الكثير مـن األفـراد جـزًءا معـتبًرا مـن حياتـهم فـي الدراسة نظـًرا لمـا تـوفـره لهم في 

المستقبـل مـن فـرص عـمـل أفضل و مـن مكانـة إجتمـاعـية ، إضافـة إلـى دورهـا فـي تـزويـدهم بالمعـارف           

و المهـارات التي تـساعـدهم فيمـا بعـد عـلى التفاعـل السلـيم مع المجتمع الـذي يعـيشـون فـيه و حتى 

المساهمـة فـي تغـييـره.  

إالَّ أنَّ نجاحهم أو فـشلهم فـيهـا يتـوقف عـلى مـا يبـذلـوه مـن ُجهـود ، و التي هـي األخـرى تتحـدد بمـا 

يـتمتع بـه الفـرد مـن قــُدرات و مـا يـتقنـه مـن مهـارات و كـذلك عـلى ميـُولـه و دافعـيته ... إلخ و بما يحيـط 

بـه مـن ظـروف ، أي عـلى أدائـه الدراسي الـذي سنحاول فـي هــذا الفصل تحديـد مفهـومه و ذلك بالتطـرق 

إلى مجمـوعـة مـن التعـاريف ، ثـمَّ نـقـف عـلى مختـلف العـوامل التي تـؤثـر فـيه حـيث صنفناهـا إلى 

عـوامل ذاتيـة إلرتباطها بخصائص التـِّلميـذ المختلفة الجسمية منها و العـقـلية و كـذلك النفسية ، وعـوامل 

أسـريـة وهي العوامل التي تعكس خصائص األسرة االقـتصادية ، الثقافية ، التعليمية و العالئقية و أخـرى 

مدرسية و هي التي ترتبط بطبيعة النظام المدرسي و العالقات القائمة بين أفراد المجتمع المدرسي . 

حين مفهـومه و  المختلفة تبًعا لألساس أنـواعـهكمـا سنتعـرض إلى تقـويـم األداء الدراسي موضِّ

المعـتمد في التقسيم سواء كان هـو الهـدف من التقـويم أو الشخص القائم عـلى عـملية التقـويم في حـد ذاتها  ، 

 ، المالحظة ، المقابلة  وغـير ذلك من ةلنتطرق بعـدهـا إلى الوسائـل المستخـدمـة فـيه كاالختبارات التحصيلي

يتـه  الوسائل ، كما سوف نتعـرض إلى العـوامـل المساعـدة عـلى نجاح عـمليـة التقـويم ، كما سنبيِّن أهـمِّ

بالنسبة للتلميذ و المدرس و كـذلك المؤسسة التعـليمية لنختم الفصل بخالصة.  
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 :  تعـريف األداء الدراسيأوالً - 

حظـي األداء الدراسي بـإهـتمام عـلماء النفـس و التربية لذا تعـددت التعـريفات التي تعـّرضت له و إن 

تباينت فـيما بينهـا و اختلـف واضعـوهـا عـن مفهـومه في بعـض الجوانب و اتـفـقـوا في بعضهـا اآلخـر 

ومن بين هـذه التعاريف مـايـلي : 

هـو : " مـدى قـدرة التـِّلميـذ أو عـدم قـدرتـه عـلى تحقـيق  إبـراهـيم عـزيـز  مجـديحسـب تعـريف

عـمـل معـيَّن ، فـاألداء اللغـوي يعـكـس قــدرة التـِّلميـذ عـلى القـراءة و الكتابـة و التحـدث بطريـقـة صحيحـة       

و األداء الرياضي يعـكـس قـدرتـه عـلى فهـم القـوانين و النظريـات والتراكـيب الرياضية كما يعكـس تمكـّن 

0F الهندسيـة المسطحـة و المجسمـة ".لالتـِّلميـذ مـن مهـارات حل المسائـل و رسم األشكا

1 

يبيِّن هـذا التعـريف أنَّ األداء الدراسي يـشير إلى مستـوى محـدد مـن الكفـاءة لدى التـِّلميـذ ، يسمح بالتعـّرف 

عـلى مـا يمـلك مـن قـدرات و مهـارات تظهـر من خـالل إنجـازاته الدراسية. 

أنَّ األداء الدراسي هـو : " نـتيجـة الجهـود الذاتيـة التي يبـذلهـا التـِّلميـذ  مهـا الزايـدي في حين تـرى

1Fللقيام بـاألنشطـة و المهـام المختلـفـة المكـونـة للعـمـل المدرسي ".

2 

يعـني ذلك أنَّ األداء الدراسي هـو مستـوى معيَّن من اإلنجـاز يبيِّن مقـدار الطاقـة الجسميـة أو/ و العـقـليـة 

المبذولة من طرف التـِّلميـذ لتحـقيـق مـا كـلف بـه من عـمـل دراسي . 

ف أيًضا عـلى أنـَّه : " الكيفـيـة التي يـُؤدي بهـا الطالب العـمـل المطلوب منـه إنجازه ليصل إلى  يُعـرَّ

2Fدرجـة اإلتـقـان ".

3 

ح من هـذا التعـريف أنَّ األداء الدراسي يعـني األسـلوب أو الطريـقة التي ينتهجهـا الطالب في القيام بما  يتضِّ

هـومكـلف بـه ليصل تعـلمه إلى مستـوى يـرتـفع تـدريجيًـا مـن معـظم المطلوب تعـلمه حتى يصل إلى كـل 

المطلوب. 
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ـا   يـقـول : " هـو نتاج التفاعـل النشط و الفاعـل بيـن التـِّلميـذ مع أقـرانه          محمـد بـني يـونسأمَّ

و المعـلم و الذي يـُؤدي إلى إكـتساب المعـرفـة و الخـبرات والمهارات العـديـدة و المتنـوعـة الضروريـة 

3Fلألداء العـملي الحقـًا ".

1 

أي أنَّ األداء الدراسي هـو خـالصة التأثير المتبادل بين التـِّلميـذ ، زمـالئـه و المعـلم ، الهادف إلى تمكين 

التـِّلميـذ مـن المعارف ، الخبرات و المهارات الالزمـة للممارسـة العـملية فيما بعـد. 

فـه أيًضـا   فيقـول : " يـُقـصُد بـه إجـابات المتعـلم في اإلخـتبارات إبـراهـيم عـزيـز مجـدي يـُعـرِّ

الشفهـية و التحـريـريـة ، التي تعـكـس مـا حصلـه معـرفـيًـا مـن معـلومات و مهـارات تتصـل بـالمواد 

الدراسية التي تعـلمها حـيث يتـُم فـي ضوء نتـائجهـا إصدار أحكـام ُمـقـاسة بـالدرجـات عـن مستـوى 

4Fتحصيـله و إّن كانت األحكام غـير دقـيقـة تماًمـا إالَّ أنـَّها مـؤشـًرا مقـبـوالً لتحديـد مستوى أدائه الدراسي ".

2 

يتبيَّن لنا مـن هـذا التعـريـف أنَّ األداء الدراسي هـو محصلـة مـا استـوعـبه التـِّلميـذ من معـارف ، ومـا 

اكتسبه من خبرات مـن خـالل المـواد الدراسية المبرمجـة ، و الذي يظهـر في نتـائج امتحانـاتـه الشفـويـة    

و الكتابيـة التي تسمح لنا بتحـديـد مكانتـه الدراسية بالنسبة لزمـالء صفـه. 

ح لنا أنَّ  بعـد استعـراضنا لعـدد مـن التعـريـفـات التي تطرقـت إلى األداء الدراسي و شـرحـنا لها يتضِّ

هـُناك اختـالف حـول المـُؤشر الذي يـُستـدل مـن خـاللـه عـلى األداء الدراسي ، حـيث نجـد منها مـن حصره 

في درجـة تـفـاعـل التـِّلميـذ مع معـلمه و زمـالء صفـه و منها مـن إعـتبر أنَّ عـالمات اإلمتحـان هي مـن 

ف إلى قــُدرات  يحـدد مستـوى األداء و منها من بيَّن أنـَّه يمكـن تحـديـد مستـوى األداء مـن خـالل التعـرُّ

التـِّلميـذ . 

 هـو : نـاتج الجهـد المبذول من طرف التـِّلميـذ إلكتساب األداء الدراسيوبناًءا عـلى ذلك فـإنَّ 

المعارف و المهارات المطلوب منه تعـلمها . 
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   :العـوامل المؤثـرة عـلى األداء الدراسيثـانيًـا- 

يـتأثـر األداء الدراسي سـلبًا أو إيجابًـا بمجموعـة مـن العـوامل بعـضها يرجع إلى التـِّلميـذ نـفسه       

و البعض اآلخـر يعـود إلى األسـرة ، إضافـة إلى تـأثيـر البيئـة المدرسية بما تحتـويه مـن أفـراد و إمكانيات 

هـا و لكيفيـة تـأثيـرهـا.  مـاديـة و في مـا يـلي عـرض ألهـمِّ

  : العـوامـل الذاتيـة .1

نـقصُد بالعـوامـل الذاتيـة تـلك التي تـرتبـط بالتـِّلميـذ و تعكـس مـا له مـن خصائص عـقـلية ، جسـمية ، 

ز بـه هـذه الخصائص مـن سواء و مـا يعـتـريها مـن شـذوذ و مرض و التي لها انعكاساتها  نـفسية و مـا تـتميـَّ

 عـلى أدائـه الدراسي و منهـا نـذكـر :

  :القـدرات العـقـليـة. 1.1

تتضمن القـدرات العـقـليـة " الذكـاء " كـقـدرة عـامـة إضافـة إلى القـدرات الخاصة و هـي اإلنتباه ، 

اإلدراك ، التذكـر و التفكير و التي تسمى بالعمـليات العـقـليـة و هـي مهمـة جـًدا فـي تحـديـد مكانـة التـِّلميـذ 

الدراسية كونهـا المسـؤولـة عـن درجـة إستيـعـابـه و إحتفـاظـه بالمـادة التعـليميـة و كـذلك استرجاعها متى 

احتاج إليها ، حـيث أنَّ التـَّالميـذ الذيـن أدائـهم الدراسي متـدٍن يعـانـون مـن قصـور فـي اإلنتباه يبـدو في 

عـدم القــدرة عـلى التركيـز فـي وضعـيات التعـلـم ، ويمتـازون بضعـف الذاكـرة أي بعـدم القــدرة عـلى 

تخـزيـن المعـلومـات و استرجاعها عـند الحاجـة إليها و تـوظيفـهـا بالشكـل المطلوب وبعـدم القـدرة عـلى 

الربط بين المعاني فـيها ، و كذلك يجـدون صعـوبـة في اإلستنتاج و اإلستـدالل و حـل المشكـالت المختلفـة ، 

أي يتصفـون بضعف البناء المعـرفي عـلى خـالف التـَّالميـذ ذوي األداء المرتفع الذيـن يكـون مستـوى 

5Fقـدراتـهم العـقـليـة مـرتفع .

1 
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ومنه يمكـننـا القـول أنَّ القـدرات العـقـليـة للتـِّلميـذ تـُعـد أكـثُر العـوامـل تـأثيـًرا عـلى أدائـه الدراسي 

فمن خـاللها يمكـننا التنبؤ بمستواه ، خصوًصا إذا كان التـِّلميـذ ال يعاني مـن أيِّ إضطرابات إنفعاليـة        

أو مـشكالت أسـرية تعـيقـه عـن تـوظيفهـا. 

 : العـوامـل الجسمـية .1.2

يـة فـي حـدوث حـاالت التأخـر الدراسي و الرسوب كما التفـوق التي من  إنَّ للجـسم و مكـوناته أهـمِّ

خـاللهـا نـستـدل عـلى مستـوى أداء التـِّلميـذ ، خاصـة و أنَّ العمـل الدراسي يحتاج إلى جهـد بـدني كما 

يحتاج إلى جهـد عـقـلي و أنَّ كالهـما يتأثـر باآلخـر و كالهما لـه نتائجه عـلى الحالة النفسية للتـِّلميـذ و لهذا 

حة و اللياقـة البدنيـة و الذي يعـاني من ضعـف جسمي أو مـرض مزمن  فإنَّ التـِّلميـذ الذي ال يتمتع بالصِّ

كالربـو ، فـقـر الدم ، السرطان ، مرض القـلب ... إلخ ال يستطيع أّن يـركـز انتباهـه فـي دروسـه وال 

د ألنـَّه يشعـر بالتعـب و اإلرهـاق  يـستطيع فـهم المعـلومـات التي يتلقـاهـا و حفظهـا و استرجـاعها بشكـل جيـِّ

ألقـل جهـد يبـذله و يفـقـد بذلك القــدرة عـلى متابعـة المعـلم فـي شـرحـه ، كـما ال يـستـطيع أّن يـُـؤدي 

حي ، ضف إلى ذلك غـيابه  واجباتـه المدرسية و مـراجعـة دروسـه بصورة طبيعـيـة بسـبب وضعـه الصِّ

المتكـرر عـن المدرسـة الذي يعـيقـه عـن اإلستفـادة مـن الدروس خـاصة إذا كانت متسلسلـة ، زيـادة عـلى 

 العضويـة مـن تـوتـر إنفعالي ، فـقـدان الثـقـة بالنفـس     ضالتأثيـرات النفسيـة السلبيـة التي تخـلفهـا األمرا

حة  و الشعـور بالنقـص و بـالتالي يكـون أدائـه منخفـًضا مقـارنـةً مع زمـالء صفـه الذين يتمتعـون بالصِّ

6Fالبدنية.

1  

إلى جـانب ذلك فـإنَّ أيَّ خـلل فـي حـواس التـِّلميـذ كضعـف البصـر، قـصره أو طـولـه ، عـمى 

مم يجعـل التـِّلميـذ غـيـر قـادر عـلى إستيعـاب األفكـار و إكـتساب  األلـوان و كـذلك ضعـف السـمع أو الصَّ

حـاء مـن زمالئـه و بـذلك يتخـلف عـنهم ، خـاصة و أنَّ الحـواس  المهـارات التعـليميـة بنفـس سـرعـة األصِّ

هـي وسـيلـة الفـرد فـي التعـّرف عـلى محيطـه مـن خـالل مـا تمـده بـه مـن خـبرات عـن مختـلـف األشياء        

و الموضوعـات ، مـن جهـة أخـرى فـإنَّ وجـود أيَّ خـلل فـي الحـواس أو في جهـاز النطـق أو أيِّ نـوع  

مـن أنـواع اإلعـاقـات الجسـدية لـدى التـِّلميـذ يتـولـد عـنه مشـكـالت نـفـسيـة عـديـدة كـتـدني تـقـديـر الذات ، 

إنعـدام الثـقة بالنفـس ، العـدوانية ، الخجـل ، االنسحاب االجـتماعي و سوء التكـيّـف ، األمـُر الذي يـؤثـر 

7Fسلبًا عـلى نتـائجـه الدراسية خصوًصا مع غـياب الرعـايـة.

2  
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 م ،      2003محمـد عـلي كامـل ، عـلم النفس المدرسي : األخصائي النفسي و دوره في تقـديم الخـدمـات النفسيـة. مكتبـة ابن سينـا ، مصر ،  2

 . 110ص 



      
   الثالث  الفصل                                                                                                       

 األداء الـدراسـي

 -80-  
 

  :الدافعـيـة. 1.3

نعـني بالدافعـية مجموع المشاعـر التي تـدفع التـِّلميـذ لالنخـراط فـي نشاطات التعـلم التي تـُؤدي إلى 

بلوغـه األهـداف المنشـودة ، وهي ضرورة أسـاسية لحـدوث التعـلم لهـذا سنحاول في مـا يـلي توضيح كيفـية 

 تـأثيـرهـا عـلى األداء الدراسي للتـِّلميـذ.
بمـا أنَّ درجـة مثابـرة التـِّلميـذ و استمـراره فـي أداء مختلف المهام و األنشطة المدرسية المكـلف بها     

و كذلك مقـدار الجهـد المبذول مـن طـرفـه فـي الدراسـة و مـدى إستخـدامـه لقـدراتـه فيهـا يتوقـف عـلى 

يهـه لتحقـيق المزيـد مـن النمـو  مـدى قـوة دافعـيته بـإعـتبارهـا المسـؤولـة عـن تنشـيط سـلوك التـِّلـميـذ وتـوجِّ

المعرفي و السلوكي لـذا فـإنَّ التـِّلميـذ الذي تكـون دافعـيتـه للدراسـة مـرتفعـة سـواء كان مصدرهـا خارجي 

كالمعـلم ، إدارة المدرسة أو األولياء مـن خـالل التحفـيز المادي و المعـنوي ، أو كان مصدرهـا التـِّلميـذ 

نفسه مدفـوًعا برغبة داخلية الكتساب المعـارف و المهـارات التي يحـبهـا و يميل إليهـا يكـون مستـوى أدائه 

د ألنَّ قـوة حماسه و رغـبته فـي التفـوق تجعـلـه يبـذل أقـصى جهـده فيهـا و يستغـل قـدراتـه أحسـن  جـيـِّ

اسـتغـالل أثنـاء العـمليـة التعـليميـة ، عـلى خـالف التـِّلـميـذ الـذي تكـون دافعـيتـه للدراسة منخفضـة إمـَّا 

بسـبب عـدم ميـله لهـا أو لغـيـاب التشجـيع الالزم أو نتيجـة انخفـاض تقـديـره لـذاتـه... إلخ ، فـإنَّ أداؤه 

سوف يتأثـر سـلبًـا ألنـَّه يفـتقـر إلى الطاقـة التي تدفعـه الستخـدام مـا يمـلك مـن قــدرات و مهـارات في 

يمكـن القـول أنـَّه لو تسـاوى « : محمـد سعـيـد سـلطـان الدراسـة و تـزيـد مـن إهـتمامـه بهـا. لهـذا يقـول 

عـدٌد مـن األفــراِد فـي القـدرات و المهـارات و الخـبـرات الالزمـة ألداء عـمل مـا ، فـإنـَّه قـد يـُوجـد بينهـم 

تـفاوت في مستـوى األداء نتيجـة تـفـاوتهم في درجـة االهـتمام وقــوة الحماس و الرغـبة فـي أداء العمـل 

8F ».الموكـل إليهم ، هـذا بسبب تفـاوتهـم فـي قـوة الدافعـيـة ألداء العـمـل

1 

  :العـوامـل االنفعـاليـة. 1.4

حتى نتمكـن مـن إبـراز أثـر العـوامـل اإلنفعـاليـة عـلى األداء الدراسي للتـِّلميـذ سنتطـرق إلى تـأثيـر 

البعض منها فـقـط نظـًرا لتعـددهـا و ذلك كما يلـي : 

يُعــد عـامـالً للتحـدي يـزيـد من دافـعيـة الفـرد ، لـذا  NOSDAD & SKREYالضغـط النفـسي حـسب 

فـإنَّ المشاكـل و الصعـوبـات التي تعـتـرضـه بالنسبـة لهما تـتيح فـرصـة للنشـاط البنـاء الـذي يُـساعـد عـلى 

تحسيـن مستـوى األداء و بـذلك كـلما زاد مقـدار الضغـط النفـسي الـواقـع عـلى التـِّلميـذ كـلما تحسـن أداؤه 
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الدراسي إلـى أّن يَصـل الضغـط إلـى مستـوى معـيـن أيـن يتـرتـب عـلى أيِّ زيادة فيـه إنخفـاض فـي أداء 

9Fالتـِّلميـذ ألنَّ التـِّلميـذ سيصرف جـزء من جهـده في عـمليـة التكيّف.

1 

 أمـَّا اإلكـتئاب فيـؤدي إلى ضعـف األداء الدراسي ألنَّ التـلميـذ الـذي يعـاني مـنه يكـون قـليل اإلهـتمام 

بالدراسة بسـبب إنخفاض معـنوياتـه وافتقـاده للرغـبة و الحماسـة و شعـوره بعـدم القـيمة نتيجـة سيطـرة 

مشاعـر اليأس و االستيـاء عـليه ، زيـادةً عـلى شعـوره الدائـم بالتعب الجسمي والملل كما تتوفـر لديـه 

10Fتـوقـعـات بـالنجاح أقـل مـن زمـالئـه األسوياء لهـذا يتأثـُر أداؤه الدراسي سـلبًا.

2 

 فـي حين نجـد أنَّ التـِّلميـذ الـذي يعـاني مـن الخجـل يفـتـقـر إلى الثـقـة بالنفـس وإلى مهارات اإلتصال 

ـال ، شـديـُد الحساسية و غـالبًـا مـا يعاني مـن صعـوبـات فـي الكـالم عـند التحدث مع اآلخرين لذا يكون  الفعَّ

أداؤه الدراسي منخفض لعـدم قـدرتـه عـلى التفـاعـل مع زمـالء صفـه و معـلميـه ال سيمـا وأنَّ العمـليـة 

التعـليميـة تـقـوم أساًسـا عـلى التفـاعـل بيـن التـِّلميـذ و زمـالئـه و معـلميـه حـيث أنَّ مشاركتـه فـي عـمليـة 

ـالـة أو منعـدمـة  وبـذلك تنمـو مكتسباتـه المعـرفـية ببـطء مقـارنـة بـالتـِّلميـذ الذي ال  التعـلم تكـون غـير فعَّ

11Fيعاني مـن الخجـل .

3 

حة الجسميـة والعـقـليـة  إضافـة إلى ذلك فـإنَّ مختلف هـذه العـوامـل لهـا تبعـاتهـا السلبيـة عـلى الصِّ

للتـِّلميـذ لمـا تتسبب فيـه مـن أمـراض األمـُر الـذي ينعكـس سـلبًا عـلى حـياتـه الدراسية.       

    يُـمكننـا إظهـار تـأثيـر ميـُول التـِّلميـذ عـلى أدائـه الدراسي كما يلي :: الميـول .1.5

ُر عـن مـا يفضلـه و يـثيـر إهـتمامـه مـن نشاطات فكـريـة أو عـمليـة        بمـا أنَّ ميُـول التـِّلميـذ تـُعـبـِّ

و التي يـشعـر باإلرتياح عـند ممارسته لهـا ، فـإنَّ التـِّلميـذ الذي تكـون المـواد الدراسية و األنشـطـة 

المرتبطة بها تتناسـب مع ميـولـه يكـون أداؤه فيهـا أفضـل مـن غـيرهـا ألنـَّه يبـدي إهـتماًمـا أكثـر بهـا       

يـة خاصة بالنسبة لـه فينتبـه إلـى كـل مـا يتعـلـق بهـا مـن معـلومات و أنشطـة       و يـشعـر بأنـَّها ذات أهـمِّ

و يستمتـع بممارستها و يكـون عـلـى درجـة عاليـة مـن الـرضا عـن إنجازاتـه فيهـا.  

في حين التـِّلميـذ الذي ال يميـل إلى مـا يدرسـه يكـون أداؤه الدراسي متـدن ، ألنـَّه ال يجـد مـا يجذبـه إليه     

 في GREBOJSو يجعـله يبـذل جهـًدا أكبر فيـه لـذا غالبًـا مـا يتخـلى عـن دراسـته بسهـولـة و هـذا مـا أكـده 

 ، حـيث وجـد أنَّ هـناك عـالقـة إرتباطـية موجبـة و ذات داللـة إحصائية 1984دراسـته التي أجـراهـا سـنة 

بين الميُـول و التحصيـل الـدراسي ، بمعنى أنَّ الطالـب الـذي يتابع دراسـته فـي تخصص يتناسـب مع ميـُوله 
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تحصيلـه الدراسي يكـون أفضل مـن التحصيـل الدراسي لنظيـره الذي ال يتناسـب تخصصه الدراسي مع 

12Fميُـوله.

1  

  : مستـوى الطمـوح. 1.6

 إلى أهـداف الفـرد و غـاياتـه التي يسعى إلى النيـل أبـو محمـوديـُشيـر مستـوى الطموح حسـب 

13Fتحـقيقهـا في مجال معيـَّن من مجـاالت الحيـاة

 ، و يـُعـد مستـوى طمـوح التـِّلمـيـذ من بين العـوامل المؤثـرة 2

عـلى أدائـه الدراسي إلعـتبـارات عـديـدة سنوضح بعـضهـا فـي مـا يلي : 

يـُشكـل مستـوى الطمـوح المرتفع دافـًعـا قـويًـا للتـِّلمـيـذ لبـذل المزيـد من الجهـد الفكـري و البـدني في 

الدراسـة ، كمـا يسـاعـده عـلى مواجهـة الضغـوطـات المختلفـة التي قـد يتعـرض لهـا ، و يـسمح له بتجـاوز 

العـقـبات التي قـد تحـُول دون نجاحـه أو تميّـزه فيهـا سـواء كـان يتطلع لمهـنـة تتطـلـب مستـوى دراسي 

ن يـؤهـله لتحـقـيـق أهـدافـه ، لهـذا كـلما كـان  عـاٍل أو كان يسعى للوصـول إلـى مستـوى عـلمي معيـَّ

د ، أمـَّا إذا كـان مستـوى طمـوح التـِّلميـذ  مستـوى طمـوح التـِّلميـذ مـرتفًعـا كـلما كـان أدائـه الدراسي جـيـِّ

منخفـض أو كانت األهـداف التي يسعى إلـى تحـقيقهـا فـي الحيـاة بعـيـدة عـن المجال الدراسي و ال تتطلـب 

ن فـإنَّ أدائـه الدراسي سيتأثـر سـلبًـا  ألنَّ فـي كـال الحالتيـن تكـون دافعـيتـه للدراسة  مستـوى عـلمي معيـَّ

14Fمنخفضة فيهملها.

3 

  : مفهـوم الذات. 1.7

عـن نفـسه ،         إلدراكات الفـردليـى " المجموع الكـوم الذات إلـر مفهـشيـيجـودة بني جـابـر سب ـح

يـة    و هـو صورة مـركبة مـؤلـفـة مـن تفكير الفــرد عـن نفـسه و خصائصه الجسمية و العـقـليـة و الشخصِّ

15Fو اتجاهـاته نحـوهـا و تفكيـره بمـا يفكـر اآلخـرون عـنه و بمـا يفضل أّن يكون عـليه ".

4 

أي هـو الصورة التي يحملهـا الفـرد عـن نفـسه ، و بمـا أنَّ مفهـوم الذات يـُعـُد متغـيـًرا مهًمـا في عـمـلية 

التعـلم فـإنـَّه يـؤثـر عـلى األداء الدراسي للتـِّلميـذ و ذلك كمـا يلي : 

 أنَّ مفهـوم الذات يلعـب دوًرا هـاًمـا فـي حياة التـَّالميـذ إلرتباطه بالقـدرة عـلى KEHVAMAHيـرى 

حة النفـسيـة لـذا فـالتـِّلميـذ الذي  ي و االجتماعي ، و الصِّ المنافـسة ، مستـوى الطمـوح ، التـوافـق الشخصِّ

يكـون مفهـومـه عـن ذاتـه إيجـابي يكـون تقـديـره لذاتـه عـال ، واثـقـًا من نفـسه و معـتـًزا بقـدراتـه ، يتمتع 

                                                 
  .181 م ، ص 1990محمـود منسي ، عـلم النفس التربوي للمعـلمين . دار المعـرفـة الجـامعيـة ، مصر ،  1
 . 267فـرج عـبد القادر طه و آخـرون ، المرجع السابـق ، ص  2
 م ،                  1991 ، دار النهضة العـربية ، لبنان ، 2جليل شكور ، األهـل و أثـرهم في تحديـد مستوى طموح األطفال . مجلـة الثقافـة النفسية ، المجلـد  3

 .  78 - 72ص ص 
 . 117 ، 116 م ، ص 2004 ، األردن ، 1جودة بني جابـر ، عـلم النفس اإلجتماعي . مكتبـة دار الثقافـة ، ط  4
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د خاصة إذا كان هـذا المفهـوم  حة النفـسية و بمستـوى طمـوح مرتفـع ، لهـذا يكـون أداؤه الدراسي جيـِّ بالصِّ

يعكـس قـدراته الحقيقية. 

أمـَّا التـِّلميـذ الذي يحمل صـورة سـلبيـة عـن ذاتـه فـإنَّ أداؤه الدراسي يكـون منخفض بسـبب إنخفاض 

تقـديـره لذاتـه الذي يظهـر فـي تقـييمه السلبي لقـدراتـه و فـي إنخفاض دافعـيته و في شعـُوره بالنقـص وعـدم 

الكـفـاءة و كذلك فـي سـوء تـوافـقـه النفـسي و المدرسي و اإلجتماعي حتى و إّن كان يتمتع بـقـدرات تسمح 

 أنَّ اإلرتبـاط وثيـق بين مفهـوم الذات و األداء الدراسي فقـد 1983 عـام SIVADله بالتفـوق دراسيًا فـقـد بيَّن 

يـؤدي حسبه الفشـل فـي بعـض المواقـف األكاديمية أو المواد الدراسية إلـى الشعـور باإلحباط و اإلكـتئاب 

مـا يحول بيـن هـؤالء الطلبـة و بين الحفـاظ عـلى مشاعـر الكفاءة التي حصلوا عـليها فـي مواقـف و مواد 

 دراسية أخـرى .

ح عـن العـالقـة بين مفهـوم الذات و األداء الدراسي ، الدراسة التي قـام بها  و مـا يعـطينا صورة أوضَّ

BRAGANTAH حـول مفهـوم الذات لدى المتأخـريـن دراسيًـا و المتفـوقين حـيث وجـد أنَّ 1979 عـام 

هـُناك عـالقـة مباشـرة بين المفهـوم اإليجابي للذات و مستـوى التحصيل المرتفع لهـذا يقـول كـل مـن 

BEITTOG و BROOKOVER َّإذا أدرك التـِّلميـذ أنـَّه غـير قـادر عـلى تعـلم الريـاضيات مثـالً فـإن : 

16Fمفهـوم الذات لهـذه القـدرة يصبح عـامالً يـقيـد أداؤه فـي المدرسة.

1  

  : عـادات اإلستـذكـار. 1.8

يُـقصد بعـادات اإلستـذكار " اإلجـراءات و األسالـيب و التصرفـات السلوكية التي يستخـدمهـا التـِّلميـذ 

أثنـاء اإلستـذكـار بهـدف إستيعـاب المعـلومـات و التمكـن من المهـارات المستهـدف تعـلمهـا و كذلك كيفيـة 

17Fتعامـله مع الوقـت "

 و التي هـي األخـرى تلعـب دوًرا هـاًمـا فـي تقـدمه الدراسي و تـأخـره مـن خـالل 2

تأثيـرهـا عـلى أدائـه و ذلك كـاآلتـي :  

التـِّلميـذ الذي يَعـتِمـُد عـلى الحفـظ كـأسلوب لإلستـذكـار ، و مع جميـع المـواد التي يـدرسها سواء 

كانت تتطلـب ذلك أو كانت تعـتمـد عـلى الفهم و حـل التماريـن ، يتأثـُر أدائـه سلبًـا عـلى خالف التـِّلميـذ 

الذي ينوع أساليب استذكاره حـسب طبيعـة المـادة الدراسيـة فيزاوج بين الفهـم و الحفـظ مع المواد الدراسية 

18Fالتي تتطلب ذلك و يستعـين بـأسـلوب الحفـظ وحده مع بعضها اآلخـر و يحاول فهم ما يستدعي الفهم منها .

3 

                                                 
1 WWW.NLPNOTE.COM.   
 . 248 ، ص 1عـبد المنعم أحمـد الدردير ، المرجع السابـق . الجـزء  2
 . 67 م ، ص 2001 ، 1 ، طيبـة للطباعـة ، ط 2عـبد الفتاح غـزال ، دراسات في عـلم النفس اإلكلينيكي : المشكـالت السلوكيـة. كتاب  3
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أمـَّا فـيما يخـص التـِّلميـذ الذي ال يذاكـر إال أمام التـلفـاز أو بالموسيقى أو و هـو يأكـل فـإنـَّه ال 

د فـي الموضوع الذي يـراجعـه حـيث يكون إنتباهـه مشـتت بين التلفاز مثـالً      يستطـيع التركيز بشكـل جيـِّ

و الدرس ما يـؤدي إلـى إنخفـاض أدائـه الدراسي السيما و أنَّ اإلنسـان ال يستطـيع التركيز فـي أكثـر مـن 

موضوع في نفـس الوقـت ، و كذلك األمـُر بالنسبة للتـِّلميـذ الذي يراجع دروسه و هـو يمشي جـيئة و ذهـابًـا 

أو يقـرأ بصوت مـرتـفع حـيث يفـقـد طاقته الجسمية بسـرعـة و ال يستطـيع اإلستمـرار فـي المراجعـة و مـن 

ة يتأثـُر أدائـه هـو اآلخـر سـلبًـا خاصة إذا كان مـن أولئك الذيـن يتركـون دروسـهم تتراكـم و ال  ثـمَّ

19Fيـذاكـرون إالَّ قبيل االمتحان .

1 

ـا التـِّلميـذ الذي يُـنظـم وقـته و يُـراجع دروسـه بإنتظـام منـذ بداية العام الدراسي فإنـَّه يجـُد الوقـت  أمَّ

دة فـي االختبارات التحصيلية ،  الكافي لـفهم محتوى كـل مـادة دراسـية وإسـتيعابها و بذلك تكون نتائجه جيـِّ

خاصة إذا كان مستـوى ذكائـه مرتفع مقارنـة بالتـِّلميـذ الذي ال يراجع دروسه إالَّ ليلـة اإلمتحان ثم يضطر 

للسهـر طـوال الليل فيتعـب جـسديًـا و فكريًـا و ال يستطـيع تـرسيخ المعـلومات المـراد تـرسيخهـا ، زيادة 

عـلى مـا ينـشأ مـن عـدم إشبـاع حاجـته للنـوم مـن قـلـق ، عـدوانيـة و عـدم القـدرة عـلى التركيز و التذكـر. 

 :  العـوامـل األسـريـة .2

يـة األبناء حـيث أنَّ حيـًزا كبيـًرا من نمائهم العاطفي            ـا كانت األسـرة أكبـر مساهم فـي بناء شخصِّ لمَّ

 إليهـا فإنـَّها بذلك تـُؤثـر عـلى حياتهم الدراسية ةو النفسي و المعـرفي يكـون فـيها عـبـر الوظـائف الموكـل

من خـالل خصائصها االقتصادية ، الثقـافية ، طبيعـة العـالقـات القائمـة بين أفـرادهـا و بما تـوفـره مـن 

إستقـرار عـاطفي و مـا تتعـرض لـه مـن مشكـالت و غـيرهـا من العـوامـل التي تـلخص لنا طبيعـة الحياة 

المنزلية و الظـروف التي تعـيشهـا األسـرة. 

ح ذلك مـن خـالل تطرقـنا إلى البعـض منها عـلى النحـو التالي :  و يتضِّ

  و يتجـلى دوره التـأثيري كما يـلي :  :المستـوى االقتصـادي .2.1

إنَّ األسـر التي مستـواهـا االقتصادي مرتفع تـوفــر ألبنائها الوسائـل التعـليمية و الترفـيهـية الُمساعـدة 

عـلى التعـلم لتحسين مستـواهم و تنميـة قـُدراتـهـم كالكـتب ، المجالت ، الحاسوب ... إلخ كما توفـر لهم 

السكـن الالئـق و بالتـالي الجـو المناسـب للدراسة إضافـة إلـى ذلك فـإنَّ المستوى االقتصـادي المرتفع يسمح 

                                                 
يه و اإلرشاد النفسي . دار الثقافـة ، األردن ، س غ م ، ص  1  . 211أحمـد محمـد الزبادي و هـشام الخطيب ، مبادئ التوجِّ
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دة و نمـو سـلـيم ، فهـو يـزودهم بالطاقـة  بتـوفير الغـذاء لألبناء ، مـا يجعلهم يتمتعـون بصحة جسميـة جيـِّ

20Fالتي تـزيـد مـن قـُدرتِهم عـلى التحّمـل ، التركيز و اإلنتباه لفترة طـويلة و بالتالي عـلى الفهم و اإلستيعاب.

1 

 أمـََّ◌ا األسر الفـقيرة فهـي عـاجـزة عـن إشبـاع حاجـات أبنائهـا حيث ال تستطيع أّن تـوفـر لهم الغـذاء 

المناسب ممـا يجعـلهم عـرضـة لمختلف األمراض ، يتميـَّزون بحـدة الطبع ، اإلكـتئاب و الخمول بسبب 

سوء التغـذية ، كما ال يمكنها تـوفيـر الوسائل التعـليميـة التي تعينهم على تطـويـر مكتسباتهم المعـرفية 

وتنميـة مهاراتهم المختلفـة ، وال السكـن الالئـق الذي يجعـل جـو المنزل مالئـم للدراسة ، فيسير تـقـدمهم 

التحصيلي ببطء ، و قـد تـلجأ مثـل هـذه األسر إلـى االستعـانـة بأبنائها و هـم تـَّالميـذ فـي المدارس لتوفير 

إحتياجاتهـا بـإرسالهم إلى العمـل ، فيكون بذلك الوقـت المخصص لإلستذكـار غـير كاف ، زيادة عـلى تأثير 

21Fالتعـب الناتج عـن الجمع بيـن الدراسة  و العـمـل و بذلك ينخفض مستـوى أدائـهم .

2 

 ال يعـني دوًمـا إستعمالها بطريـقـة إيجابيـة فـقـد تكـون هي السبب في ةإنَّ تـوفـر الوسائـل التعـليميـ

إنخفـاض األداء الدراسي ، وأنَّ وفـرة الغـذاء ال تعـني تغـذيـة سـليمة و متـوازنـة ، كما أنَّ إنخفـاض 

المستوى اإلقتصادي لألسـرة ال يـؤدي دوًمـا إلـى إنخفاض األداء الدراسي ، إذ يمكن أّن يشكـل دافًعـا لدى 

األبناء خاصة إذا كانت إتجاهـات الوالديـن إيجابية نحو الدراسة و كان هـناك إستقـرار أسـري .  

 : المستـوى الثقـافي لألســرة .2.2

يَتحـدُد المستـوى الثقافي لألسرة بالمستـوى التعـليمي للوالدين و مستـوى إستهـالكهم الثقافي ، الذي 

يتمثل في عـدد الساعـات التي يقضيانهـا فـي القـراءة و نـوع المواد المقـروءة ، و تظهـر العـالقـة بيـن 

 المستـوى الثقـافي لألسـرة و مستـوى اإلنجـاز الذي يحقـقـه أبنـائهم فـي المجال الدراسي كما يلي :

اآلباء الذين مستـوى تعـليمهم جامعي أقـدر من غـيرهم مـن اآلباء عـلى منح أبنائهم اإلهـتمام الكافي 

يههم لتحصيل المعـرفة والعـلم و يـُساعـدونهم فـي أداء واجباتهم  في المجال الدراسي ، فهم يُحسنـون تـوجِّ

المدرسية و يتابعـونهم دراسيـًا و يـوفـرون لهم ثـقافـة عامـة متنوعـة بتـوفيـر الكتب و المجالت وغـيـرهـا 

ودفـعهم إلـى المطالعـة ، كمـا أنَّ الجـو الثقافي السائـد فـي األسرة يسـاهم فـي تكويـن إتجاهـات إيجابيـة نحو 

الدراسة و المعلـميـن وفـي إنماء قـامـوسهم اللغـوي و يشجـع عـلى اإلستذكـار ، و بذلك يكون مستـوى 

طمـوحهم مـرتـفع وكذلك أدائهم الدراسي خاصة إذا صاحب المستـوى التعـليمي المرتـفع مقـروئيـة هـي 

األخـرى متنـوعـة و معـتبـرة مـن حـيث الكم . 

                                                 
 ، لبنان ، 1عـلي أسعـد وصفـة و عـلي جاسم الشهاب ، عـلم اإلجتمـاع المدرسي : بنيويـة الظاهـرة المدرسية و وظيفتها اإلجتماعـية. مجـد ، ط  1

. 145 م  ، ص 2004
 . 321 م ، ص 1994 ، اإلسكندريـة ، 3خليل ميخائيل معـوض ، سيكولوجيـة النمـو : الطفولـة و المراهـقـة. دار الفكـر الجـامعي ، ط  2
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 المدرسة أبـًدا فيجـدون ا أمـَّا اآلباء الذين لم يصلوا فـي دراسـتهم إلـى المرحـلة الثانـوية أو لم يـدخلـو

يهـات الالزمـة ألبنائـهم ، مما يجبـرهم عـلى اإلعـتمـاد  أنفـسهم عاجـزيـن عـلى تقـديـم المساعـدة و التـوجِّ

عهم عـلى الدراسة و يعـمل عـلى تهـيئة الجـو المناسب في  عـلى أنفـسهم ، و إّن كان البعـض منهم يشجِّ

22Fالـبيت ، لذا كثيـًرا مـا يكـون مستـوى أدائهم متـدن .

1  

نعـلـُم أنـَّه بقـدر مـا إرتـفع المستـوى الثقافي لألسرة زادت فـرصة األبناء فـي التفـوق و العكـس ، لكن ال 

يمكـننا أّن نهمل دور القـدرات العـقـليـة لألبناء و جهـودهم الذاتية فـي تحقـيق هـذا التفـوق  حتى و لو كانوا 

مـن أسـر مستـواهـا الثقـافي منخفض . 

:   أسـاليب التنشئـة االجتمـاعـية. 2.3

ر عـن طـريقـة معاملتهم لهم      إنَّ لألسلوب المتبع من طـرف الوالديـن فـي تنشئة أبنـائهم بإعـتباره يُـعـبـِّ

و يعكس طبيعـة عـالقتهم بهم دوُر فـي نجاحهم و فشـلهم فـي المجال الدراسي السيمـا و أنـَّه يساهم في 

يتهم التي يتـوقـف عـليهـا تـفـاعـلهم الصفي الذي ينعكس بـدوره عـلى مردودهـم الدراسي  تحـديـد نـمط شخصِّ

و يبـدو ذلك كما يلي : 

األبوان اللذان يسرفان في القسوة و الصرامة عـلى األبناء ويـلجأن إلى الِعـقاب البدني أو المعنوي 

الذي يظهر فـي الضرب ، الشتم و النقد المتكرر لهم كلما أرادوا التعبير عـن ذواتهم  أو نعتهم بالغباء          

ز بالتبعـية و بـالدة الحس ، دائمة الشعـور بالذنب ، راضخة  يـة تتمـيـَّ و الكسل فـإنهم يـُكسبون أبنائهم شخصِّ

ة تكـون عـالقتهـم بالعالـم الخارجي محـدودة حتى مع المعـلمين و زمالء الدراسة ،  للسلطة الوالدية و من ثـمَّ

عـاجـزين عـن المناقشة فـي الصف و عـن إبـراز قـدراتهم حتى و إّن كانـوا يتمتعـون بذكاء عالي لشعـورهم 

بعـدم الكـفـاءة و إنعـدام ثـقـتهم بأنفـسهم ، فيتأثـر أدائهم الدراسي سـلبًا.  

أمـَّا التدليل المفـرط لألبناء و اإلذعـان لمطالـبهم مهما كانت شـاذة أوغـريبة دون مراعـاة الظروف 

الواقعية أوعـدم تـوفـر اإلمكانيـات فـإنـَّه يجعـل منهم عـديـمي المسؤوليـة ، مهمـلين لواجباتهم المدرسية     

و مراجعـة دروسـهم ، غـالبًـا مـا ينسـون لوازمهم فـي الـبيت و ال يتحملـون مـواقـف الفشـل و اإلحباط      

و يتـوقعـون دائًمـا اإلشباع المطلق لذا فـإنَّ أبسـط مالحظة يبديها لهم المعـلم يـكون لها تأثير كبيـر عـلى 

دافعـيتهم و عـلى عـملهـم الدراسي لذا فهم أكثـر التـَّالميـذ عـرضة للرسوب. 

 كمـا أنَّ التـذبذب بين الشـِّدِة و اللين ، أيـن يَُعـاقـُب االبـن مـرة و يـُثاب مـرة أخـرى فـي نفـس الموقـف ، 

يجعلـه متردًدا و غـير قـادر عـلى حسم األمور ، و مـن الممكن أّن يكف عـن التعبير عـن أرائه و مشاعـره ، 
                                                 

 ، سنتر نوبيليس ،     13بـوال حـريقـة ، بسيكوبيـديـا : موسوعـة األسرة الحديثـة تربويـة ، نفسيـة ، إجتماعيـة من الحمـل حتى البلوغ . الجـزء  1
 .  106 ، 105 م ، ص 2001 ، لبنان ، 1ط 
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لذا فـإنَّ مشاركته فـي عـمليـة التعـلم تتـسم هي األخـرى بالتردد سواء عـنـد طـرحه لألسئـلـة أو إجابته على 

23Fاستفسارات المعـلم النعـدام الثـقـة فـي نفـسه األمـُر الذي يـؤثـر سلبًـا عـلى تقـييـم المعـلم ألدائـه.

1 

 في حين تعـرض األبناء لإلهمال يسـلبهم الشعـور باألمـن و الحمايـة ويـؤثـر عـلى تـوازنهم االنفعالي 

الذي بـدوره يـؤثـر عـلى نتائجهم الدراسية كما أنَّ اإلبـن الذي يعـاني مـن اإلهـمال قـد يجعـل مـن دراسته 

طريقة لالنتقام مـن الوالديـن النابذين له ، لذلك يهملهـا و يكـون أدائـه ضعيفـًا فيهـا ، كمـا قـد تكـون وسيلة 

لجـذب انتباههم إمـَّا بتفـوقـه و بـذل جهـد كبيـر للنجاح فيهـا أو العكـس ، مـن ناحية أخـرى فـإنَّ الوالديـن 

المهمليـن يظهـر إهمالهمـا أيًضـا فـي إعـتبـار أنَّ تعـليم اإلبـن ليس مـن شـأنهم بـل مـن شـأن المعـلم          

د ال « : حسـن العمـايـرةو المدرسـة حـيث يقـول   ضعـيفـو التحصيل بالمقارنة مع ذوي التحصيـل الجيـِّ

د و اإلفتخار بـه.   »يهتمـون بإرضاء والديهم اللذان ال يبـدو عـليهم أصالً اإلهـتمام بالعمـل المدرسي الجيـِّ

زيادة عـلى أنَّ اإلهمال يعـلم اإلبن التسيب و بذلك ال يتطـور لديه التنـظيم الذاتي ألنـَّه لم يتعـلم النظام فـي 

د التصرف بفاعـلية فـي المواقـف الضاغـطة ، فينخفض أدائه  الحياة و في أداء المهام المدرسية و ال يجيـِّ

24Fالدراسي عـند تعـرضه لهـا.

2 

ـا فيمـا يخص لجـوء الوالديـن إلى حمايـة إبنهم حمايـة زائـدة بـإخضاعـه للكثير من القيـود و الخوف  أمَّ

الزائـد عـليه يجعـالن مـن دافعـيته مستمـدة مـن العـالم الخارجي و ليـست ذاتيـة ، يخـشى دائًمـا المواقـف 

ـيع  الجـديـدة فـي الحياة أو الدراسـة لذا فـإنَّ مستـوى أدائه لعمله الدراسي يبقـى مرهـون بمـا يتـلقـاه مـن تشجِّ

25Fمن العالم الخارجي .

3 

إنَّ مختـلـف أسالـيب التنشئـة هـذه لهـا تابعاتهـا السـلبية عـلى األبنـاء و عـلى أدائـهم الدراسي لذا يجب 

عـلى الوالديـن إعـتماد أسـلوب التـوسـط و اإلعـتدال فـي معاملتهم بـإعـتباره األسـلوب األمثـل لوقايـتهم مـن 

هـذه التبعات.  

   : نـوع العالقـة بين الوالديـن. 2.4

يُعـتبر نـوع العـالقـة التي تـربـط الوالديـن من بين العـوامـل األسرية المـؤثـرة عـلى األداء الدراسي 

لألبناء ، ال سيما و أنَّ تماسـك األسرة يتوقـف عـليهـا و هـذا التأثيـر يـُمكننـا تـوضيحه كما يـلي : 

                                                 
 . 64 ، 62 ، 63 م ، ص 2000 ، بيروت ، 1عبد الرحمن العيسوي ، علم النفس التعليمي. دار راتب الجامعية ،  ط  1
 م ، 2002 ، األردن ، 2محمـد حسن العـمايـرة ، المشكالت الصفـية السلوكية ، التعـليميـة ، األكاديميـة : مظاهـرها و أسبابها. دار المسيرة ، ط  2

 . 205ص 
 . 64عـبد الرحمن العيسوي ، المرجع السابـق ، ص  3
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إنَّ إضطراب العـالقـة الزوجية الذي يظهـر فـي الشجار الدائـم و كثـرة المشاحنات بين الزوجين 

يجعـل جـو المنزل غـير مناسب للدراسة و يُـشعـر األبناء بعـدم األمن و يـُـؤدي إلى إصابتهم بالعـديـد مـن 

االضطرابات اإلنفعالية كاإلكتئاب ، القـلق و االنطـواء و يكون بذلك مستـوى تحصيلهم متـدن فيتأخـرون 

ـليـن بمعانـاتهم و آالمهم ، شـريـدي الذهـن غـير قـادريـن  دراسيًا خاصة و أنـَّهم يـذهـبـون إلى المدرسة محمَّ

عـلى متابعـة الدروس إال من إستغـرق منهم فـي العمـل الدراسي كطريقـة للهـروب مـن مـا يعـانيـه مـن 

دة  26Fمشاكـل أسـرية ، فيجتهـد و يستغـل قـدراتـه أقصى إستغـالل للحصول عـلى نتـائـج جيـِّ

 ، كمـا أنَّ األبناء 1

الذيـن يعيشـون مع أحـد األبـوين فـقـط بسبب الطالق غـالبًـا مـا يعانـون مـن الحرمان العاطفي و يفتقـرون 

إلى الحماية ، مـا يتسبب فـي عـدم تـوازنهم إنفعاليًـا الذي هـو اآلخـر يـؤثـر سلبًـا عـلى حياتهم الدراسية 

مؤديًـا بذلك إلى إنخفاض مستـوى أدائهم و في بعـض األحيـان يكـون سـبب رسوبهم و هـروبهم من 

27Fالمدرسة و حتى جنوحهم .

2 

في حين األبناء الذيـن يعيشـون فـي أسر متـوازنـة ، خاليـة مـن الصراعـات الزوجية تـشعـرهم باألمن       

و االستقـرار و تـؤمـن لهم إشباع حـاجتهم العاطفيـة و تـوفـر لهم الجـو الهـادئ المساعـد عـلى اإلستذكـار 

28Fغالبًـا مـا يكـون مستـوى أدائهم مرتفع خـاصة إذا كانـوا يتمتعـون بقـدرات عـقـلية عاليـة.

3 

و منه يُـمكننا القـول بـأنَّ اإلستقـرار األسري ضروري لتحقيـق مستـوى أداء مـرتفع لدى األبناء في المجال 

الدراسي . 

  : تـوقعـات الوالديـن. 2.5

لتوقعـات اآلباء المبنيَّة عـلى تقـديـرهم الذاتي لقـدرات أبنائهم و إستعـداداتهم و إهـتمامـاتهـم إنعكاساتها 

 عـلى األداء الدراسي لألبناء حـيث يمكننـا إبـراز هـذه االنعكاسات عـلى النحـو التالي :

عـندمـا تكـون تـوقعـات الوالديـن مرتفعـة جـًدا بالنسبة لقـدرات اإلبن و غـير واقعـية سـوف يتـرتب 

عـنها شعـور اإلبـن بعـدم الكـفـاءة بسـبب فشـله فـي تحقـيـق أملهما و بسـبب شعـورهـما بخيبـة األمـل فيـه 

29Fخاصة إذا ظهـرت مشاعـرهما هـذه فـي طـريقـة تعاملهما معه فيتأثـر أداءه سـلبًا.

4 

كما قـد تكـون تـوقعـات الوالديـن المرتفعـة جـًدا وراء فشـل األبناء خاصة إذا كانـوا يضغطـون عـليهم 

دة ، فتكـون إستجابـة األبنـاء هـي اإلستسالم ألنـَّهم ال يستطيعـون أّن  فـي كل مـرة حتى يحققـوا نتـائج جيـِّ

                                                 
 . 206محمد حسن العمايـرة ، المرجع السابـق ، ص  1
 . 320خليل ميخائيل معوض ، المرجع السابـق، ص  2
 . 110 ، 109بـوال حريقـة ، المرجع السابـق ، ص  3
 . 248 م ، ص 2001 ، دار الكتاب الحـديث ، مصر ، 1محمـد أحمـد محمـد إبـراهـيم سعـفان ، اإلرشاد النفسي لألطفـال . الجـزء  4
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يكـونـوا دائًمـا ممتازيـن إلرضاء والديهم لذا يتـوقفـون عـن المحاولة و يبذلـون الحـد األدنى من الُجهـد 

ـا اآلبـاء الذيـن يكـون تقـديـرهم ألبنائهم منخفًضا وال يتـوقعـون  فينخفض مستـوى أدائهم و قـد يـرسبـون .أمَّ

يع أو بسبب  منهم الشيء الكثيـر فإنـَّهم يساهمون بذلك فـي إنخفاض دافعـية أبنائهم للدراسة ، بسبب قـلة التشجِّ

اإلحباطات التي يتلقـونهـا منهم و يكـونـون لدى األبناء صـورة سـلبية عـن قـدراتهم لذا يكـون مستـوى أدائهم 

منخفًضا إلعتقـادهم بأنـَّهم غـيـر قـادرين عـلى تحـقيق نتـائج جيـِّدة عـلى خـالف األولياء الذيـن تكـون 

30Fتـوقعاتهم واقعـية و موضوعـية.

1 

يـة فإنـَّها  ر عـن تقـديـرهم لخصائص أبنائهم العـقـلية و الشخصِّ إنَّ تـوقعـات الوالدين و إّن كانت تعـبـِّ

ية.  ر أيًضا عـن إنتظاراتهم مـن أبنـائهم كما قـد تعكس في بعـض األحيان طموحاتهم الشخصِّ تعـبـِّ

  : طبيعـة العـالقـة بين األسـرة و المـدرسـة. 2.6

تتحـدد طبيعـة العـالقـة التي تـربط األسـرة بالمدرسة مـن خـالل عـدد الزيارات التي يقـوم بها أولياء 

التـِّلميـذ إلى المدرسة و الهـدف منها ، حـيث أنَّ قـوة هـذه العـالقـة و ضعفها يـؤثـران أيًضا عـلى األداء 

    الدراسي للتـِّلميـذ اإلبن و ذلك كما يلي : 

إنَّ زيارة األولياء للمدرسة و الهادفـة إلى متابعـة األبناء دراسيًا ، كلما تكـررت مكنتهم مـن التعـّرف 

عـلى المستوى الدراسي الحقيقي ألبنائهم و عـلى الوتيرة التي يسير بها و بذلك يستطيعـون إتخاذ اإلجـراءات 

الالزمـة لتحسينـه إن كان منخفًضا و المحافظة عـليه إن كان مرتفًعـا مـن خـالل التعاون مع المدرسين ، كما 

تسمح لهم بالتعـّرف عـلى مشكـالت أبنائهم فـي الوقت المناسب و المساهمة فـي حلها بتقـديـم المعـلومات 

الالزمـة لألخصائي النفـسي و بـإتباع إرشـاداتـه للحـد مـن تأثيـرها عـلى أدائـهم ، من جهـة أخـرى فـإنَّ 

ة يـرتفع أدائهم . 31Fاألولياء بـزيـاراتهم هـذه يثيـرون إنتبـاه المدرس ألبنائهم فيـزداد إهتمامه بهم  و مـن ثـمَّ

2 

 أمـَّا ضعـف العـالقـة بين المدرسة و المنـزل يعـني إنعـدام التنسيـق بينهما و غـياب متابعـة األولياء 

ألبنائهم  و تخـليهم عـن دورهم المكمل لدور المدرسة ، فتصبح بذلك إمكانيـة إهمال األبناء لدراستهم أكبـر 

خاصة إذا لم يكن هـناك تـشجيع من طـرف المدرسين فيتـدنى مستـوى أدائهم و هـذا مـا ينطبـق عـلى 

األولياء الذيـن يـزورون المدرسة فـقـط في حـالة مـرض اإلبـن من أجـل متابعته صحيًـا أو عـند إستـدعـائهم 

32Fمـن طـرف المدرسـة لضـرورة ُمـلحـة.

3 

                                                 
 . 205 ، 204محمـد حسن العـمايرة ، المرجع السابـق ، ص  1

2  MARIE DURU-BELLAT ET AGNES VAN RANTEN, SOCIOLOGIE DE L'ECOLE. ARMOND COLIN, 
PARIS, 2002, P 181, 182.  

 . 116 ، 115 م ، ص 2006 ، مصر ، 1أميرة عـلي محمـد ، اإلتصال التربوي . الدار العالميـة ، ط  3
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إنَّ تـوثيـق الصلـة بين المدرسـة و المنزل ال يساهـم فـقـط فـي تحسين مستـوى أداء األبناء دراسيًـا ،   

بـل يـُساهـم أيًضا في إنفتاح المدرسـة عـلى المجتمع مـن خـالل تبـادل المعـلومات و الخبرات بين اآلبـاء             

  و المدرسين ، األخصائي النفسي و المديـر.         

 :  العـوامـل المدرسية .3

هي العـوامـل التي تعـود إلى طبيعـة الجـو المدرسي و النظام القائـم و الظروف السائـدة التي تحكم 

العـالقـة بين أفـراد المجتمع المدرسي و هـي عـديـدة نـذكـر منها العـوامل التالية : 

  : إكتظـاظ الصف الـدراسي. 3.1

يُعـد إكتظاظ الصفـوف الدراسية أحـد العـوامل التي لها تبعاتها السلبية عـلى النتائج الدراسية للتـِّلميـذ ، 

فهـو يعـيق عـمليـة التفاعـل الصفي و يجعـله مقتصًرا فـي أغـلب األحيان عـلى التـَّالميـذ الجالسين في 

األماكـن األمامية فـيـزيـد تحصيلهم نتيجـة لما يتـوفـر لهـم مـن فـرص أكثـر للفهـم ، و ألنَّ إهـتمام المدرس 

يكـون منصبًا عـليهـم لعجـزه عـن متابعـة كـل التـَّالميـذ لكثـرتهم و يقـل مع الجالسين فـي األماكن الخلفية 

ة تـقـل درجـة االستيعـاب و يتأثـر التحصيل الدراسي . 33Fحيث يكثـر الضجيج و يقـل االنتباه و مـن ثـمَّ

1 

من جهـة أخـرى فـإنَّ إدارة الفصل و ضبط النظام فـيه يستلـزم جهـًدا أكبـر من المدرس بسبب 

يته و خبرتـه  اإلكتظاظ  إلى جانب الجهـد الذي يبذله ألداء دوره التعـليمي ، الذي و إّن كان مرتبط بشخصِّ

التي تظهـر فـي قـدرته عـلى إيصال المعـرفـة و جـذب اإلنتباه إلى مـا يقـوم بشرحه ، فإنـَّه يتأثـر بما يبـذله 

من جهـد لضبط صفـه و يكـون بـذلك مردوده ضعيف ، كما أنَّ تركيزه عـلى دوره التعـليمي و إهـماله 

لضبط النظام يتسبب فـي ظهـور مشكـالت سلوكية عـديـدة  لدى التـَّالميـذ تعـيـق سير الدرس ، و فـي كال 

الحالتين يكون نموهم المعـرفي و السلوكي ضعيف  مـا يـؤثـر سلبـًا عـلى أدائهم فـي المراحل التعـليمية 

34Fالالحقـة.

2 

:   مدى مراعـاة المدرس للفـروق الفرديـة لدى التـَّالميـذ. 3.2

إنَّ إحترام المعـلم للفروق الفـردية لدى التـَّالميـذ أثناء العمليـة التعـليميـة ، من خـالل تنويع طـرق 

التدريس و إستخـدام الوسائـل التوضيحية المناسبة لها و لموضوع الدرس خـاصة فـي الحـاالت التي يكـون 

فيها الصف الدراسي غـير متجانـس أين تتواجـد فئات مختلفـة من التـَّالميـذ مًعـا ( المتفوقين مع الراسبين ) 
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يساعـده عـلى إيصال المعـلومات إلى أكبـر عـدد منهم و مـن ثـمَّة يضمن فهمهم و استيعابهم لمحتـوى 

الدرس و تمكنهم من المهـارات المطلوب تعـلمهـا و بـذلك يتأثـر أدائهم ايجابًـا كل حسـب قـدراته. 

ـا الوضعيات التعـليميـة التي ال تُحتـرم فيها الفـروق الفـرديـة الموجـودة بين التـَّالميـذ ، كلجـوء  أمَّ

المعـلم إلى الشرح المطـول الذي يشعـر المتفـوقين بالملل و يصـرفهم عـن متابعـة الدرس و يعـمـل عـلى 

خفض دافعـيتهم فينخفض أدائـهم نتيجة لعـدم إستغـاللهم لقـدراتهم  أو غـياب الوسائـل التوضيحيـة الالزمة  

و إتباع طرق تدريـس ال تراعي حاجات المتأخـرين و الراسبين ، األمـُر الذي يجعـل مكتسباتهم المعرفية 

تنمو ببطء فيبقى مستـوى تحصيلهم متـدن ، و إّن كـان بعـضهم يـمـلك اإلمكانيـات التي تـأهـله لتحسين 

35Fمستـوى أدائـه.

1  

  : طـبيعـة العـالقـة بين المدرس و التـَّالمـيـذ. 3.3

نستـدُل عـلى طبيعـة العـالقـة التي تـربط المدرس بتـَّالميذه من خـالل األسلوب الذي يتبعه في التعامل 

معهم و الذي عـلى أساسه تتحـدد درجة تـفاعـلهم معـه. و بمـا أنَّ درجة هـذا التفاعـل تـؤثر عـلى نموهم 

التحصيلي الذي يبدو جليًا فـي أدائهم الدراسي فإنَّ هـذا األداء يتغـير تبًعا لنوع هـذه العـالقـة و ذلك كما يلي : 

من المؤكد أنَّ المدرس الذي يعامـل تـَّالميـذ صفـه بقسوة ، و يسخـر منهم أمام زمالئهم و يستخـدم 

عـبارات النقـد بصورة متكـررة لتغـيير سـلوكاتهم السلبية ، وال يبـدي استعـداًدا إلعادة طـرح األسـئلة       

أو صياغـتها بأسلوب أسهـل فـي حـالـة عـدم فهمهم لهـا ، و الذي يتبنى أساليب قهـرية تعـتمـد عـلى 

التخويـف و القـوة بدافع حفـظ النظام داخـل الفصل و الحفاظ عـلى هـيبة المدرسة إنـَّما يعـمل عـلى خـلـق 

المزيـد مـن التوتر النفسي و القـلـق داخـل الفصل ، ويساهم فـي إضطـراب شخصية تـَّالميـذه  و يسـلبهم 

قـدرتهم عـلى التفاعـل اإلجتماعي السـليم و يجعـل المناخ النفـسي السائـد داخـل الفصل غـير مريـح وال 

يُـساعـد عـلى الدراسة ، ممـَّا يحـول دون إستفـادتهم مـن المعـلومات التي يُـقـدمهـا بسبب عـجـزه عـن 

36Fتكويـن عـالقـة سـليمة وإيجابيـة معهم فـيتأثـر بذلك أداؤهم الدراسي سـلبًا.

2 

ز بالمرونة فـي تعـامـله مع تـَّالميـذه و يشجـِّعهم عـلى الدراسة بـإستخـدام  في حين المدرس الذي يتميـَّ

عـبارات المدح و الثناء و يـراعي مشاعـرهم ، و ال يـلجأ إلـى العـقاب إالَّ فـي الحـاالت التي تتطلـب ذلك ، 

ع عـلى التفاعـل ، فـتـزداد ثـقـة التـَّالميـذ  فـإنـَّه بذلك يكسب ثـقـتهم و يجعـل جـو الفصل مـريـح نفـسيًا و مشجِّ
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ة  بـأنـفـسهم و يـزداد اهـتمامهم بالدراسـة و تكـثـر أسـئلتهم و إستفساراتهم فـتنمـو مكـتسباتهم  و مـن ثـمَّ

37Fيـرتفع مستـوى أدائهم .

1 

ٍ◌يه المدرسي. 3.4  :  التوجِّ

يه المدرسي و إّن كان هـدفـه هـو مساعـدة الدارس و إرشاده إلخـتيار نـو  التعليم المناسب عإنَّ التوجِّ

يـة والعـقـليـة ، قـد يكـون سببًا فـي إنخفاض مستـوى أدائـه وحتى رسوبه كما قـد يكـون  إلمكانياتـه الشخصِّ

  :وراء إنجازه الدراسي المتميّـز وذلك كما يلي

يه المدرسي من خـالل مـا يـوفـره للدارسين مـن معـلومـات عـن التخصصات الدراسية  إنَّ التوجِّ

ر عـنه  فـي إخـتياراتهم و كذلك االمختلفـة المتاحة لهم و من خـالل مراعـاتـه لميولهم و اهتماماتهم  الُمعـبـَّ

حية و اإلجتماعـية و مـا يتمتعـون بـه مـن قـدرات و استعـدادات عـنـد توزيعهم عـلى  ظـروفهم الصِّ

يه كـل دارس نحـو نـوع الدراسة الذي يناسبه و بذلك  التخصصات الدراسية المتوفـرة ، يعـمل عـلى تـوجِّ

يُمكنه من إستغـالل قـدراتـه و إمكانياتـه أحسـن استغـالل فـيكـون مستـوى أدائه الدراسي مرتـفع ، إالَّ فـي 

بعـض األحـيان و ألسباب عـديـدة منهـا كـثـرة عـدد الدارسين مع قـلة الوسائـل الالزمـة للتعـّرف عـلى 

 المساعـدة ةميـُولهم وتقـديـر قـدراتـهم تقـديـًرا موضوعـيًا ، أو نتيجـة لقـلة أو إنعـدام الوسائـل التوضيحي

عـلى نقـل المعـلومـات الـواجب تـوفيـرها لهم حـول المسالك الدراسية الموجـودة ، أو بسـبب مساوئ نظام 

ـه بعـض الدارسين إلـى تخصصات ال تتماشـى مع ميـولهم وال تعكـس مستـوى قـدراتهم  التقـييم المتبـع يـوجِّ

38F، أو ال تسمح لهم بتحقـيق طمـوحاتهم الدراسية و المهـنية فيتأثـر بذلك أداؤهـم الدراسي سـلبًا.

2 

:   اإلمكانيـات المـادية للمدرسـة. 3.5

 يتجلى تأثيـر اإلمكانيات الماديـة للمدرسة عـلى األداء الدراسي للتـَّالميـذ الذين ينتظمـون بها  كما يلي :

ز حجـراتها باالتساع             المدارس التي تتـوفـر فصولهـا عـلى وسائـل التدفـئـة و التكييف و تتميـَّ

دة و التهـوية المناسبة و التي تحـافـظ عـلى نظافـة المبنى المدرسي و تحـرُص عـلى تجميله  و اإلضاءة الجيـِّ

ـا يجعـل منظر المدرسة مثيـًرا ، فـضالً عـن تـوفيرها للوسائل التعـليمية الالزمة  باألشجار و النباتـات ، ممَّ

لكل مستو دراسي و كذلك المكتبات و المالعـب الرياضية ، إنـَّما تـوفـر بذلك الشروط الضرورية لحـدوث 

عـمليـة التعـلم و تـساهـم في الحفاظ عـلى الصحة النفـسية لتـَّالميـذهـا بتـوفـير الفضاءات التي تـُساعـدهـم 
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عـلى خفـض تـوتـرهـم النفسي و تسـمح لهم بـإبـراز مواهـبهم المختلفـة و ممارسة هـوايـاتهم و بذلك تـرتفع 

39Fدافعـيتهم و يـزداد إقـبالهم عـلى الدراسة و يتأثـر أداؤهـم إيجابًـا كـل تـِّلميـذ حـسب قـدراته.

1 

عـلى خـالف المدارس التي تـفـتـقـر إلى المـرافـق الترفيهـية و العـلميـة كالمكـتبات ، المالعـب        

ز حجـراتها بالضيـق و ال تتـوفـر عـلى وسائـل التدفـئة            و النوادي العـلميـة ... إلخ أو تـلك التي تتميـَّ

و التكيِّيف فإنـَّها تحـوُل دون إستغـالل التـِّلميـذ لقـدراتـه و مهاراتـه فـي عـمـليـة التعـلم و تعـيقـه عـن 

تحقـيـق النمـو المعـرفي المطلوب. فـالتـِّلـميـذ ال يستطيع أّن ينتبـه إلى شـرح المدرس و يحـل تمارينه 

بكـفـاءة إذا كانت اإلضاءة منخفضة أو كانت درجة حـرارة حجـرة الدرس غـير مناسبـة ، كما ال يمكنه 

إبـراز مواهـبه و التعـبير عن ميـُوله و اهـتماماتـه و إشباع فضولـه العـلمي فـي حالة غـياب المالعب 

الرياضية و النوادي العـلميـة والمكتبات مـا يـؤدي إلى سـوء التوافـق المدرسي و شعـور التـِّلميـذ بالملل ال 

ز بالكثافـة ، كما قـد يساهـم ذلك فـي تكـويـن اتجاهـات سـلبية لدى  سـيما إذا كانت البـرامج الدراسية تتميـَّ

40Fالتـَّالميـذ نحـو الدراسة و المدرسة و هـي كـلها عـوامـل لها تبعـاتهـا السلبية عـلى أدائـه الدراسي .

2 

 :  قياس األداء الدراسيثـالثـًا- 

يـُقصد بقياس األداء الدراسي وصف أداء التـِّلميـذ وصفـًا كميـًا لرصد تقـدمه ومـدى إتقانه لبعـض 

41Fالمهارات التعـليمية في وحـدة دراسية معـيَّنة خـالل مـدة زمـنية معـيَّنة عـن طريق اإلخـتبارات التحصيلية 

3 

التي تصنف كما يـلي :  

I- يمكـن تصنيـف اإلخـتبـارات التحصيلية تبًعـا لنوع األسئـلة إلى : :األسئـلة نـوع حســب  

: تسمى إخـتبارات األسئـلة المفتـوحة تكـون اإلجابـة عـليها عـلى شكـل مقال يتم من  إخـتبـارات المقـال .1

خـاللـه التعـّرف عـلى قـدرة الطالـب اللغـويـة و مهارته في اإلستـدالل ، اإلستنتاج و اإلستقـراء أو التعـّرف 

42Fعـلى رأيه.

4  

 : و هـي عـلى عـدة أشكال منها : اإلخـتبـارات الموضـوعـية .2

 فيها تطرح عـلى الطالب عـبارة ثم يـُطلب منه الحكـم عـلى صحتها       اخـتبـارات الصـواب و الخطـأ :

 و يقـيس هـذا النـوع مـن اإلخـتبارات خطأ ، صح أو خ ،  ص أو ، أو خطئها باستخـدام إشارات مثل 

 قـدرة التـِّلميـذ عـلى تمييـز الحقـائـق .
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 األسئـلة فيهـا تكـون محـددة أمـَّا أجـوبتها فهي حـرة  أسـئلة تكملـة العـبـارات النـاقصـة- مـأل الفـراغ :

أي أنَّ التـِّلميـذ يعطي الجـواب بكـلماتـه الخاصة و بطريقته الخاصة و ذلك بكلمـة أو شـبه جمـلة يمكـن أّن 

 تكـون فـقـراتـه عـلى شكـل أسئـلة أو جمل ناقصة.

 فيهـا يـُطرح السـؤال عـلى شكـل جملة تـقـريـريـة تتلوهـا أربعـة  إخـتبـارات اإلخـتيـار مـن متعــدد :

إجـابـات تكـون إحـداهـا هي اإلجابـة الصحيحة لمحتـوى الجمـلة جميعهـا أو لجـزء محـذوف منهـا ، 

 تـُستعَمـُل اإلجـابـات األخـرى للتمويـه فـقـط.

 تـوضع فيهـا قائمتان أمـام التـِّلميـذ ، قـائمة األسئـلة و تتضمن المادة التي تشكـل  : إخـتبـارات المطـابقـة

بنـود اإلخـتبـار و قـائمة اإلجـابـات التي تتضمن مـا يمكـن أّن تكـون اإلجـابـات الصحيحة عـلى بنـود 

اإلخـتبـار و لكنهـا غـيـر مـرتبـة بحـيث ال تـقع اإلجـابـة مباشـرةً أمـام مـا يمثـل السـؤال عـنهـا بـل مـوزعـة 

43Fعـشوائيًـا ثـمَّ يطـلب منـه أّن يـصل السـؤال المطـروح باإلجابـة الصحيحة.

1 

 يُـطلـُب مـن التـِّلميـذ فـي أسـئـلـة هـذا النـوع مـن اإلخـتبارات تـرتـيب مجمـوعـة  إخـتبـارات التـرتـيب :

يـة أو أيِّ أساس آخـر. 44Fمـن الكـلمـات ، العـبارات أو األحـداث وفـقـًا للحجم أو التتـابـع أو األهـمِّ

2 

II- حسـب درجـة التقـنيـن :  

 من طـرف أشخاص متخصصون في بناء      بنائها نعـني بها اإلخـتبـارات التي تـمَّ  : إخـتبـارات مقـننـة

و تصميم اإلخـتبـارات التحصيلية مصممة لتشمـل مجـاالً من األهـداف التعـليميـة الخاصة أوسع ممـَّا 

يستطيع المعـلم أّن يتناولـه في اإلخـتبـارات التي يضعهـا بنفـسه لـذا تـستخدم عـلى نطـاق واسع مـن أبـرزهـا 

بطـاريـة اإلخـتبـارات التحصيـلية العـامة للصفـوف االبتـدائيـة ، إخـتبـارات المهـارات األساسية  مـا يـلي :

 للصفـوف االبتـدائيـة ، بطـاريـة اإلخـتبارات التحصيـلية للمدارس الثـانـويـة.

45Fو هـي ال تختلف عـن اإلخـتبارات غـير المقـننـة إال فـي طـرق تصحيحهـا و الـوظائف المحـددة لها.

3 

 هـذا النـوع من اإلخـتبـارات التحصيـليـة يُعـدهُ المعـلمـون و هـو يـُشكـل  اإلخـتبـارات غـير المقـننـة :

46Fالغـالبيـة العظمى لإلخـتبـارات المعمـول بهـا فـي مدارسنـا.

4 

III- تنقـسم إلى األنـواع الرئـسية التاليـة : : حسـب األداء 

 يتم فيهـا أداء المهـارات كـتابيًـا : إخـتبـارات الورقـة و القـلـم. 

                                                 
 . 408 - 405 م ، ص ص 2003 ، عـمـان ، 1وليـد أحمـد جابـر ، طـرق التدريس العامـة : تخطيطهـا و تطبيقـاتها التربويـة. دار الفكـر ، ط  1
 . 91مروان أبـو حويج و آخـرون ، المرجع السابـق ، ص  2
 . 86 ، 82نفس المرجع ، ص  3
 . 201  م ، ص2002 ، عـمـان ، 2. دار المسيرة ، ط   في التربيـة و عـلم النفسالقياس و التقويم سامي محمـد ملحم ، 4
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 يـُطلـُب فيهـا مـن التـِّلميـذ القيـام ببعـض األعمال مثـل تحـديـد مـواقـع المدن عـلى  : إخـتبـارات التعــّرف

 خـريطـة ، التعـّرف عـلى أجــزاء جهـاز معـيَّن ... إلخ .

 يـُركـُز هـذا النـوع مـن اإلخـتبـارات التحصيـلية عـلى تـأديـة الحـركـات  إخـتبـارات األداء الظـاهــري :

47Fالمطلوبـة كمـا يـُوضحهـا األداء الفعـلي للمهمة.

1  

لإلشارة فـإنَّ أيَّ إخـتبار تحصيـلي يـُمكـن أّن ينـدرج تحـت أكـثـر مـن تصنيف واحـد مـن التصنيفـات 

السابقـة زيـادة عـلى التصنيفـات التي لم نتطـرق إليها. 

 : تقـويم األداء الدراسيرابًعـا- 

 : تعـريـفـه .1

 حتى نـلقي الضوء عـلى مفهـوم " تقـويـم األداء الدراسي " سوف نعـرض التعـاريف التالية :

فـه  ـة يحكـم بهـا عـلى مـا حصل عـليه الطالب المتعـلم مـن وليـد جـابـر يـُعـرِّ فيقـول : هـو وسيلـة هـامَّ

 48F2.ةمعارف ، مهـارات و اتجاهـات نتيجـة مـروره بالمواقف التعـليميـ

ـا  فـه كما يـلي : " هـو عـمـليـة منهجيـة تحـدد مدى تحقـيـق األهـداف التربوية GRONLUNDأمَّ  فيعـرِّ

49Fمـن قبـل التـِّلميـذ ، تتضمن وصفـًا كميًـا وكيفيًـا ألدائـه إضافـة إلى الحكـم عـلى هـذا األداء. "

3 

فـه   عـلى أنـَّه : عـمليـة يتم بموجـبها إصدار حكـم مـوضوعي عـلى مـدى سـامي مـلحمكما يعـرِّ

50Fإتـقـان التـالميـذ لألشياء التي يفترض أنـَّهم تعـلموهـا.

4 

ف أيًضا عـلى أنـَّه : " العـمليـة التي يتم فيها جـمع معـلومـات عـن المتعـلـم وإعـدادهـا لتشكيـل  يـُعـرَّ

51Fأحـكام تستخـدم في اتخـاذ قـرار أفضل من بين بـدائـل متعـددة من القـرارات التي تتعـلق بـه."

5 

من التعـاريف السابقـة يتبيَّن لنـا أنَّ تقـويـم األداء الدراسي هـو : عـمليـة منهجيـة  يتـم فيها إصدار حـكـم 

مـوضوعي عـلى األداء الدراسي للتـِّلميـذ بناًءا عـلى معـلومات محـددة ، واإلستفـادة مـن هـذا الحكم في 

اتخـاذ القـرارات المناسبة لـه. إنَّ الجديـر بالذكـر هـنا هـو أنَّ من المختصين في المجال التربـوي من 

يستخـدم مصطلحا التقـويـم و التقييم كمترادفـان للداللـة عـلى مفهـوم واحـد هـو المفهـوم الـذي سبق وأن 

شرحناه ، وهـناك من يفصل بينهما مشيـًرا إلى أنَّ التقييم عـمليـة تتـوسط القياس و التقـويـم ، يتم من خـاللهـا 

                                                 
 . 202نفس المرجع ، ص  1
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 . 17مروان أبو حويج و آخـرون ، المرجع السابـق ، ص  5



      
   الثالث  الفصل                                                                                                       

 األداء الـدراسـي

 -96-  
 

إعـطاء قـيمـة للوصف الكمي ألداء المتعـلم الذي حصلنا عـليه بـواسطة القياس فيصبح وصفـًا نـوعـيًا 

هـنـد  و بسمـة الجمـاليستعـمل في عـمليـة تقـويم هـذا األداء التي هي عـمليـة عـالجية و من هـؤالء 

ـا الحـربي  52F فيرى أنَّ مصطلح التقـويم يشمـل معـنى القياس و التقييم .مـوسى النبهـان، أمَّ

1 

  :أنـواعـه .2

يتخـذ تقـويم أداء التـِّلميـذ أشكاالً عـدة سـواء كان األساس المعـتمد في التقسيم هـو الغرض من التقـويم    

م .        أو الشخص المقـوِّ

فتبًعا لهـدف التقـويم نميـِّز األشكال التاليـة :  

  :التقـويم األولي •

يتُم هـذا النوع من التقـويم قبـل بدايـة عـمليـة التعـلم ، هـدفـه التعـّرف عـلى  القـدرات العقـلية للتـِّلميـذ 

وكذلك ميُولـه ، إتجاهـاتـه وحاجاتـه لإلستفـادة منها في تحـديـد المستـوى الذي يبـدأ منه عـمليـة التعـلم في 

ـة تصنيف التـَّالميـذ إلى  صف دراسي محـدد أو في مقـرر دراسي معـيَّن أو وحـدة دراسيـة ومن ثمَّ

53Fمجموعـات متجانسـة من حيث المستـوى التعـليمي .

2 

  :التقـويم التشخيصي •

يهـدف هـذا النوع من التقـويم إلى التعـّرف عـلى التـَّالميـذ الذين يعانـون من صعـوبـات في التعـلم 

يـة أو بيئيـة اجتماعـيـة  لتحـديـد مجال هـذه الصعـوبـات والكشف عـن أسبابها سـواء كانت مدرسيـة أو شخصِّ

تمهـيـًدا لعـالجها و ذلك باإلعـتمـاد عـلى تحليل البيـانـات التي يتم الحصول عـليها عـن طريـق االختبارات 

54Fو أدوات القياس و التقـويم المختلفـة.

3 

 

 

  :التقـويم التكويني (البنائي) •

هـو التقـويم الذي يجـرى للمتعـلم أثناء عـمليـة التعـلم و يستمـر باستمـرارهـا. يستخـدم المعـلم في هـذا 

النوع من التقـويم أسئلـة يطـرحها أثنـاء الحصة أو االختبـارات القصيرة أو التماريـن الصفيـة أو الوظائف 

البيتيـة. و يهـدف هـذا التقـويم إلى تعـزيـز التحصيل و التعـّرف إلى نقاط القـوة و الضعف وكـذلك خلـق 
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من خـالل التغـذيـة الراجعـة التي يحصل عـليها المعـلم منهم ، للرفـع من أدائـهم  الحافـز لدى المتعـلمين

55Fوأدائـه و كـذلك تحسيـن أسلوبـه في التدريس.

1 

 : التقـويم الختـامي •

يكـون هـذا النمط مـن التقـويم في ختام البرنـامج التعـليمي أو في نهايـة وحـدة دراسية أو فصل دراسي  

أو مرحلة دراسية بغـرض إعـطاء تقـديـرات للدارسين تبيِّن مـدى كفـاءتهم في تحصيـل مضمـون المقـرر 

الدراسي و استخـدامهـا في : 

-  إصدار أحكام بالنجـاح أو الرسـوب عـلى الدارسين . 

-  منح الشهـادات و الدرجـات العـلمية للدارسين . 

56F-  اتخـاذ القـرارات الخاصة بالتحاق كـل واحـد منهم بتخصص مـا استنـاًدا إلى نتائجه.

2  

ـا حسب األساس الثاني للتقسيم فنجـد أنماط التقـويم التاليـة :  أمَّ

 : التقـويم الذاتي •

في هـذا النمـط مـن التقـويم يقـوم التـِّلميـذ نفـسـه بـإصدار حكـم عـلى أدائـه الدراسي باعـتبـاره قـادر 

 لمحتـوى الدرس وكـذلك تقـديـر الجهـد الذي بذله في اكتساب مختـلف هعـلى تحـديـد درجـة فهمـه و استيعابـ

المعـارف والخبـرات المطلوب تعـلمها مـن خـالل تقـاريـر كتابيـة يعـدهـا هـو أو شفهيـة. 

 إنَّ تقـويـم التـِّلميـذ لنفـسه هـو قـلب حـركـة تقـويم االداء. وليس « و زمـالؤه : TIERNEYحـيث يقـول 

يـة لهـذا النمط من  57F3.»هـناك سـبب يحـول دون تقـويـم التـَّالميـذ ألنفـسهم  و إن كان هـناك مـن ال يـولي أهـمِّ

 التقـويم بالرغـم مـن كـونـه مصدر هـام للكثيـر مـن المعـلومـات التي تساعـد عـلى تحسين أداء التـِّلميـذ.

  :تقـويم زمـالء الصف الدراسي •

 هـم مؤهـلين لتقـويم أدائـه ةإنَّ زمـالء التـِّلميـذ كـونهم عـلى إحتكـاك دائـم بـه أثناء العـمليـة التعـليميـ

الدراسي باعـتبارهم عـلى درايـة بمـدى مشاركته فيها ، و بدرجـة إلتـزامـه بتنفـيـذ تعـليمـات المدرس        

و حضوره ... إلخ ، كما قـد يشاركه بعـضهم في إنجـاز األعـمال المدرسية الجـماعـية مـا يمكـنهم مـن 

                                                 
 . 253عـبد الرحمن عـدس و يوسف قطامي ، المرجع السابـق ، ص  1
 . 255 ، 254نفس المرجع ، ص  2
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معـرفـة مـدى جـديتـه في الدراسـة ، مـدى إستغـاللـه لقـدراتـه وكذلك تقـديـر كفـاءتـه ، وإن كان تقـويم 

58Fالزمـالء هـو اآلخـر ال يحظي باستخـدام واسع .

1 

  :تقـويم المعـلم •

إنَّ تقـويم المعـلم ألداء تـَّالميـذه يعـتبـر مـن أكثـر أشكال تقـويم األداء الدراسي شـيـوعـًا ، كما يعـد 

أكثرهـا موضوعـية و نجاعـة بالرغـم مـن تـأثـره بالعـوامل الذاتية للمعـلم ، ذلك ألنَّ المعـلم بحـكم طبيعـة 

مهنته قـادر عـلى تحـديـد وسائـل و أساليب التقـويم المالئـمة لألهـداف التي يسعى لتحـقيقها ، ولطبيعـة 

المادة التي يـدرسها وكـذلك للخصائص النمائية  و المعـرفية لتـَّالميـذه هـذا مـن جهـة. 

مـن جهـة أخـرى يستطيع مـن خـالل عـمليـة التفـاعـل الصفي التعـّرف عـلى النمو المعـرفي و المهاري 

الذي وصل إليه كـل تـِّلميـذ عـلى ضوء مـا تـلقـاه مـن دروس خـالل فتـرة زمنيـة معـيَّنـة. خاصة وأنـَّه 

59Fالمشرف عـلى عـمليـة التعـلم كما أنـَّه يقضي جـل وقتـه معهم وفي مـالحظتهم .

2 

إنَّ مختـلف أشكـال تـقـويم األداء الدراسي هـذه ومهـما كان األساس المعـتمـد في تصنيفها لها غـايـة 

واحـدة تسعى لتحـقيقها هي إصدار حـكم دقـيق و مـوضوعي عـلى أداء التـَّالميـذ يستخـدم فيما بـعـد 

للوصول لغايـات أخـرى  كمعـرفـة قـدرات التـَّالميـذ ، تـرفيعهـم أو تـرسيبهم ، إخـتيـار التخصص المناسب 

لهم ، إكتشاف صعـوبـات التعـلم لديهم ومنحهم الشهادات ... إلخ .  

 :  وسـائـل تقـويم األداء الدراسي .3

إذا كان قياس أداء المتعـلم يتـُم باستخـدام اخـتبـار أو فحص فـقـط فـإنَّ عـمليـة تقـويـم هـذا األداء 

ها فيما يـلي :  تستخـدم فيهـا وسائـل متنـوعـة زيـادة عـلى القياس والتي سنعـدد أهـمَّ

 : ةاالخـتبـارات التحصيـليـ. 3.1

 من أهـم وسائـل التقـويـم التعـليمي التي يستخـدمها المعـلمون بإعـتبارهـا   ةتـعـُد االخـتبارات التحصيـلي

60F" طريـقـة منظمة لتحـديـد كمية مـا يتعـلمـه التـِّلميـذ "

هـم تقـديـًرا ذ ، فهي تمكنهم من تقـديـر أداء تـالميـ3

عـدديـًا يسمح لهم بالحكـم عـلى هـذا األداء و تحـديـد مستواه ( ممتاز ، جـيِّد ، ضعيف ... إلخ ) بعـد تـرتيبهم 

إلتخاذ القـرارات المناسبة بشأنهم ، حـيث يعـتمـد إستخـدام أيَّ شكـل من أشكالها دون غـيره عـلى طبيعـة 

61Fالمادة الدراسيـة ، األهـداف المـراد تحقيقهـا ، نـوعـيـة التـَّالميـذ ومستـوى نضجهم .

4 
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  :المـالحظـة. 3.2

تـوفـره مـن بيـانـات ، خاصة إذا قـام بها المعـلم بكـل  تعـتبر هي األخـرى مـن وسائـل التقـويم لما

موضوعـية. حـيث أنَّ مالحظة المعـلم لتـَّالميـذه أثنـاء قيامهم باألنشطـة المختلفـة كالمشاركة في طرح 

األسئلة ، اإلجـابـة عـلى أسئلته والمواظبـة ... إلخ تسمح لـه بتحـديـد مستوى أداء كـل تـِّلميـذ مقـارنة 

بمستوى زمـالئـه وكـذلك معـرفـة أسباب ضعـفـه ، تـراجعـه وتقـدمـه.  

62Fوهـذا مـا ينطبق كـذلك عـلى المـالحظـة التي يـقـوم بها زمـالء التـِّلميـذ في الدراسة.

1 

 : المقـابلـة. 3.3

هة  ية للتـِّلميـذ أحـد مصادر جـمع المعـلومات عـنه مـن خـالل األسئلـة الموجَّ تشكـل المقـابلة الشخصِّ

ية ، ميـُوله الدراسية ، إتجاهـاته نحو الدراس  ، المدرسة ، ةإليه والتي تمكننا من التعـّرف عـلى سماته الشخصِّ

المعـلمين ، زمـالء صفـه وكـذلك تقـديـره لمكتسباتـه المعـرفية و مهاراتـه ، األمـُر الذي يساعـد عـلى تقـويـم 

63Fأدائـه الدراسي بنجاح .

2 

 : عـيِّنات العـمـل. 3.4

 ةتمثـل األعـمال المنجـزة مـن قبـل التـِّلميـذ كالواجبـات ، المشاريع و البحـُوث النظرية منها و التطبيقيـ

ة للوقـوف عـلى مستـواه الدراسي ، فمـن خـالل درجـة إتقانـه لها نستطيع تقـديـر الجهـد الذي  وسيلة هـامَّ

64Fبـذله ودرجة نمـُو مكتسباتـه المختلـفـة لهـذا يُـستعـان بعـيِّنـات منها كوسيلـة لتقـويـم أدائـه الدراسي .

3 

 : سجـالت األداء. 3.5

هي سجـالت خـاصة بـالتـَّالميـذ تحتفظ بهـا المدارس ، حـيث يحتـوى كـل سجـل عـلى معـلومات 

تغطي فتـرة دراسيـة معـيِّنـة مـن حياة التـِّلميـذ قـد تمتـد إلى عـدة سنـوات منهـا درجاته في مختلف المـواد 

عـنـد نهايـة كـل سنـة دراسيـة أو فصل دراسي ، الغـياب والحضور و مالحظات المدرسين عـن أخـالقـه 

65Fوسـلوكه لـذا تـعـد أداة هـامـة لتقـويم أدائه الدراسي .

4 
إنَّ مـا نـالحظـه مـن تنـوع في وسائـل تقـويـم أداء التـِّلميـذ نـاتج عـن اخـتـالف طبيعــة المـواد الدراسية 

عـن بعـضها البعـض و كـذلك الظروف التي تتـُم فيها عـمليـة التقـويـم ، األمـُر الذي يستـدعي اللجـوء إلى 
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إحدى هـذه الوسائـل دون غـيرهـا في بعـض األحـيان ، أو االستعـانـة أحيانـًا أخـرى بأكثـر من وسيلـة في 

نفـس الوقت. 

 : العـوامـل المساعـدة عـلى نجـاح عـمـليـة التقـويـم .4

هـناك مجمـوعـة مـن العـوامـل التي إذا أخـذت بعـين االعـتبار عـنـد تخـطيط و تـنفـيـذ عـمليـة 

 التقـويـم سوف تـُساهـم في نجاحهـا وتسمح لها بتحـقـيـق أهـدافهـا و مـن أبـرز هـذه العـوامل مـايـلي :

 اعـتبار التقـويـم جـزء أساسي من الموقـف التعـليمي بحيث ال يشعـر التـِّلميذ بأنـَّه نـوع من العـقاب          −

أو وسيلـة للتهديـد. 

 ، المقـابـلة ، أراء ة تنويـع أسالـيب و أدوات التقـويـم وذلك بـاستخـدام المالحظـة ، االخـتبارات التحصيـلي−

 مدرسي المـواد األخـرى ،  رأيُّ التـِّلميـذ نـفـسه وكـذلك رأي زمـالئـه.

 أن تـراعى في عـملية التقـويم الفـروق الفـردية بين التـَّالميـذ في القـدرات بمعنى أّن ينظـر في التقـويم إلى −

66Fمـا كان متوقعـًا مـن الطالب القيام بـه وفـق قـدراتـه النفسيـة ومـا استطـاع القيام بـه ومـا لم يستطيع فعـله.

1 

 أن يتـمَّ التقـويم بطريـقـة تعاونيـة يـشارك فـيهـا كـل مـن يـؤثـر في عـمليـة التعـلم و يتأثـر بها كالمعلمين ، −

المشرفـون التربويـون ، مديـرو المدارس ، األخصائي النفسي و التـَّالمـيـذ. 

 أن تكون عـمليـة التقـويم مستمـرة ومالزمـة لعـمليـة التعـليم تسيـر جنبـًا إلى جـنب مع أجـزاء المنهج −

 التربـوي كجـزء منـه ، ومع كـل نشـاط يقـوم بـه التـِّلميـذ و يشترك فـيه.

 وعـالجيـًا يظهـر نـواحي القـوة في أداء التـِّلميـذ الستغـاللها ونـواحي ا كذلك أن يكون التقـويم تشخيصيً −

 الضعف لتداركها .

 أن ال تقتصر عـمليـة التقـويم عـلى التحصيـل الدراسي للتـَّالميـذ بـل تتعـدى ذلك إلى الجـوانب المختلفـة −

يتـه اإلجتمـاعـية ، النفسيـة والعـقـليـة. 67Fلشخصِّ

2   

إنَّ هـذه العـوامـل و إن كان ينظـر إليها بعـض المختصين عـلى أنـَّها عـوامـل مساعـدة عـلى نجاح 

عـمليـة تقـويـم األداء الدراسـي للمتعـلم ، فـإنَّ البعـض اآلخـر يعـتبـرهـا أسٌس البـد أن تـؤخـذ بعـين 

 أيَّ عـمليـة تقـويـم ألداء التـِّلميـذ. ذ تنفيـداالعـتبار عـن
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يـة تقـويم األداء الدراسي .5   أهـمِّ

يـة كبـرى خاصة و أنـَّها تـساهـم في تحـديـد اإلتجاه الذي تسير فيه  لعـمليـة تقـويـم األداء الدراسي أهـمِّ

 ككـل ، باعـتبـار أنَّ تقـويـم أداء التـِّلميـذ يمثـل جانبـًا مـن جـوانب التقويم التربوي حيث ةالعـمليـة التعـليميـ

يـة مـن قـيمـة البيانـات التي تـوفـرهـا عـمليـة التقـويـم و التي ينتظـر أن تكون مجـدية في :   تنبع هـذه األهـمِّ

   التعـّرف عـلى نـواحي القـوة و الضعـف في تحصيـل الطالب للمـواد الدراسيـة المختلفـة.−

  معـرفـة نـوع العـادات و المهـارات التي تكـونت عـند التـِّلميـذ نتيجـة ممارسته لنشاط تعـليمي معيَّن −

 مدى قـدرتـه عـلى المناقـشة ، اإلستماع ، اإلستدالل  كومدى استخـدامها في عـالقـاتـه اإلجتماعـيـة ، وكذل

 و اإلستنباط في حـدود سنه. 

  تـزويـد الدارسين بمعـلومات دقـيقـة عـن مـدى التقـدم الذي أحـرزوه مـا يساعـدهـم عـلى تعـديل −

 استجـاباتهم أو تـثبيتهـا و كـذلك طـرق إستـذكـارهـم .

  تحـديـد الناجحين من التـَّالميـذ و الراسبين منهم و تصنيفهم إلى متفوقـين ، متأخـرين و متوسطي −

 التحصيل .

  إعـداد تـقـاريـر لألسـرة عـن أداء أبنائها في مختلف المـواد الدراسية و إرسالها إليها لتساعـد المـدرسـة −

 في تربيتهم .

  الكشف عـن حـاجـات التـَّالميـذ ، ميـُولهم ، قـدراتهم و استعـداداتهم التي يجـب أن تـراعى في نشاطاتهم ، −

  في جـوانب المنهج المختلـفـة ممـَّا يسـاعـد في تنميتهـا.و

 في إحـداث نتائج التعـلم المرغـوب فيه ة  تمكين المدرسين من اكتشاف مدى فعـاليـة جهـودهم التعـليميـ−

 ةمـن خـالل الوقـوف عـند مواضع الضعـف لدى تـَّالميـذهم والعـمـل عـلى تعـديـل أساليبهم التعـليميـ

68Fوطـرق تدريسهم .

1 

   مساعـدة المدرسة عـلى معـرفـة مـا حقـقـتـه مـن رسالتها التربويـة و العـلميـة.−
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  اخـتيار التـَّالميـذ و تـوزيعهم عـلى مختلف أنـواع الدراسات و المعاهـد المناسبـة لهم بعـد تحـديـد −

 مستـويـاتهم و تصنيفهم إلى مجمـوعـات قصد الوصول إلى تعـلم أكـثـر فـائـدة.

69F  تـزويـد المـرشـد النفسي بمعـلومـات  تسـاعـده في إرشـاد التـَّالميـذ تـربـويـًا و مهـنيـًا.−

1 

مـن خـالل التعـرض ألهـَّميـة تقـويم األداء الدراسي نـالحظ أنَّ عـمليـة تقـويم أداء التـَّالميـذ تهـدف في 

مجملهـا إلى تحسين مردود عـمليـة التعـلم و التعـليم . 

   :خـالصـة♦

إذا كان األداء الدراسي للتـِّلميـذ يعـتبـر مؤشـر يسمح للمدرسين عـلى وجـه الخصوص بتحـديـد مـا 

حقـقـه التـِّلميـذ فعـالً في المجال الدراسي مـن خـالل عـمليتي القياس و التقـويم و كـذلك بتحـديـد مكانـه 

التـِّلميـذ بين زمـالء صفـه و رصد مستـوى تقـدمه فإنـَّه يساعـد أيًضا عـلى تحسين عـمليـة التعـلم مـن خـالل 

تـشخيص المعـوقـات التي تحـول دون تحـقيـق أهـدافهـا و معـرفـة  النقـائص ، كـما يساعـد في تقـويم عـملية 

التعـليـم زيـادة عـلى تعـزيـز أداء التـِّلميـذ و إعـطائـه الفـرصة لتحصيـل الثـقـة عـن طريـق إبــراز مواطن 

قـوتهم ومساعـدتهم عـلى معالجـة أسبـاب ضعـف أدائـهم الدراسي و ذلك بمراعـاة الفـروق الفـرديـة بين 

التـَّالميـذ وكـذلك خصائص المرحـلـة العـمريـة التي يمـرون بهـا العـقـليـة ، االجتماعـية و الجسميـة أثناء 

عـمليـة قياس و تقـويم هـذا األداء.  
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 : مدخـل
سنحاول في هـذا الفصل وصف الخطـوات التي إتبعـناهـا من أجـل تحقـيـق أهـداف الدراسـة وإخـتبـار 

الفـرضيات وصفـًا مفصالً ، حـيث بـدأنـا بالمنهج المستخـدم في الدراسة و ذلك بعـد إجـراء الدراسة 

ض إلـى وسائـل جمع البيانات المستخدمة فيها وكذلك نتائجها ، ثـمَّ قـمنا بـوصف  اإلستطالعـية والتعـرُّ

مجتمع الدراسة و كـذلك العـيِّنـة مبيِّنين نـوعهـا و خصائصهـا ، بعـدهـا تطرقـنا إلى الوسائـل التي إستعـنَّا 

بها في إنجـاز هـذه الدراسة ، زيـادة عـلى عـرض الطـريقـة المتبعـة في معـالجة المعـلومات إحصائيـًا. 

 :  التذكير بفـروض الدراسـة

لدينا خمس فروض وهي : 

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحلة الثانـويـة مرتفع.−   مستوى الرضا عـن التوجِّ

يه المدرسي واألداء الدراسي لدى تـَّالميـذ −  هـناك عـالقـة ايجابية دالـة إحصائيًا بين الرضا عـن التوجِّ

 الجـذع المشترك آداب .

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميذ الجذع −  توجد عـالقة ايجابية دالة إحصائيًا بين الرضا عن التوجِّ

 المشترك عـلوم و تكنولوجيا.

إحصائيـًا بين تـَّالميذ وتـِّلميذات الجـذعـين المشتركين في مستـوى الرضا عـن   ال تـوجـد فـُروق دالـة−

يه المدرسي لصالح اإلناث.  التوجِّ

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين −  ال تـوجـد فـُروق ذات داللـة إحصائيـة في مستـوى الرضا عـن التوجِّ

المشتركين تـعـود إلى نـوع الجـذع المشترك. 

:  اإلستطـالعـيـة الدراسـةأوالً - 

تعـد الدراسة االستطالعـية في الكثير من الحـاالت خطـوة ضرورية قبل الشروع في إنجاز الدراسة 

األساسية و إن كانت ال تختلف عنها إال من حيث الهـدف و حجم العـيِّنة باعـتبارها دراسة مصغـرة ذلك  

ألنَّها تمـد الباحث بمعـلومات هامة حول مشكلة الدراسة من خالل احتكاكه المباشر بالواقع ليستخدمها 

كقاعـدة لالنطالق عـند إنجاز الدراسة األساسية ، كما تساهم في كشف جوانب من الظاهـرة المدروسة لم 

يفكر فيها الباحث من قبل و كذلك تساعـده في بناء الفروض زيادة عـلى أنها تمكنه من ربح الجهد و الوقت  

خاصة إذا كان الميدان البحثي المطروق من طرف الباحث جـديـد و ذلك بتسهيل التعـّرف عـلى مشكلة 

البحث و صياغـتها صياغـة عـلمية و دقيقة. 
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 : مجـاالت الدراسة االستطالعـية .1

:  المجـال الزمانـي .أ

 أكتوبر مـن السنة 25 سبتمبر إلى 16خالل في الفترة الُممتـدة مـن  أنجزت الدراسة اإلستطالعـية

 م . 2008 /2007الدراسية 

 : المجـال المكاني و البشـري .ب

م د جمع البيـانـات الخاصة بمجتمع الدراسـةـبع  تـِّلميـذ يـدرسون بالسنـة األولى ثانـوي  736 الذي ضَّ

 تـِّلميـذة و ذلك تـمهـيـًدا لوصفـه بـدقـة 415 تـِّلميـذ و 321 الثـالثـة منهم عـزابـةو ينتمـون إلى ثـانـويـات 

الحـقـًا ، قمنا بتحـديـد عـيِّنـة الدراسة الرئيسيـة أوال ، و بعد استثناء أفرادها بهـدف تجنب اثـر الخبـرة 

اخترنا عـيِّنـة الدراسـة االستطالعـية. 

نت مـن   تـِّلميـذ و تـِّلميـذة أخـتيـروا 44حـيث أنَّ هـذه األخيـرة أي عـيِّنـة الدراسـة االستطالعـية تكـوَّ

 أنثى  كما هـو مبيَّن في الجـدول التالي : 24 ذكـًرا و 20بطريـقـة عـشوائيـة مـن الثانـويات الثالث منهم 

  - يمثل عـيِّنة الدراسة اإلستطالعـية .02الجـدول رقم - 

 

 

 

 

  -02دول رقم - ـالج

  :األدوات المستخـدمـة .2

 : االستمـارة .أ

 تمثل االستمارة األداة الرئيسية التي إعـتمدنا عـليها لجمع بيانات الدراسة االستطالعية حـيث تضم 

ح الهـدف من االستمارة  قـسمان هـما  االستمارة التي أعـددناهـا لهـذا الغـرض إضافة إلى التعـليمة التي توضِّ

عـلى التوالي : 

 : يضم المتغـيِّرات الديمغـرافية. القسم األول ♦

 آدابعـلـوم و تكنـولوجيا   الجنس         الجذع

 10ذكــور 

 

10 

 12إنــاث  

 

12 

 22 المجموع 

 

22 
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ا بـ " القـسم الثاني ♦  " ال " أو " نعم : يضم ثالثة أسئلة يجيب عـليها أفـراد عـيِّنة الدراسة اإلستطالعـية إمَّ

كما طلبنا منهم توضيح السبب الكامن وراء إجاباتهم في كل مرة و ذلك في الحالتين قـصد تحـقيـق األهـداف 

التالية :  

.جمع بعـض المعـلومات التي قـد تـُساعـدنـا في بناء إستمـارة الدراسة األساسية  

.اإلستعـانـة بالنتائج التي تـوصلت إليها في بـناء الفـرضيـات  

و قـد كانت استمارة مباشرة ألننا قمنا بتسليمها مباشرة إلى أفـراد عـيِّنة الدراسة االستطالعـية ، من خالل 

االستعانة بالمقابلة. 

: تعـد المقابلة األداة الثانية التي استخـدمناها في الدراسة االستطالعية و ذلك بغـرض :   المقـابلـة .ب

.التعـريف بهـدف الدراسة  

.شرح أسئلة االستمارة بدقة  

 الحصول عـلى أجوبة صادقة من المبحوثين من خالل التفاعـل المباشر معهم وذلك بخلق جو ودي 

وكسب ثقتهم. 

السيما و أنها تقوم عـلى المواجهة المباشرة مع أفـراد الدراسة االستطالعية. 

 وبـعـد جـمع االستمارات قـمنا بتحليل إستجابات أفـراد العـيِّنة. 
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  :تحـليل بيـانـات الدراسـة االستطالعـيـة .3

  .01إجابات عـيِّنـة الدراسة االستطالعـية عـلى السـؤال  - 03الجـدول رقم - 

 %النسبة التكـرار السبب اإلستجابة 

نعم 

-  حقـقـت رغـبتي. 

هـت عـلوم و تكنولوجيـا.  -  أريـد دراسة الطب و وجِّ

هـت آداب.  -  أحـب اللغـات و وجِّ

هـت عـلوم و تكنولوجيـا.  -  كانت أمنيـة والديـا أن أكـون صيـدليـة و وجِّ

10 

07 

06 

04 

22.72  

15.91  

13.64 

09.09  

 61.36 27المجموع 

ال 

-  لم تـلبى رغـبتي األولى. 

هـت آداب.   -  لست متمكـن (ة) مـن اللغـات و وجِّ

-  لم  (ت) يـذكـر السبب. 

09 

06 

02 

20.45  

13.64  

04.55  

 38.64 17المجموع 

  100 44المجموع الكلي  

  -03الجـدول رقم - 

 - أنَّ أغـلب أفـراد عـينة الدراسة االستطالعية راضين عـن الجذع 03يبـدو من خـالل الجدول رقم - 

هـوا إليه و بنسبة  ـا ألنَّ الجذع المشترك الذي التحقـوا به كان % 61.36المشترك الـذي وجِّ  و ذلك يعود إمَّ

يتوافـق مع رغـبتهم ، أو أنـَّه سـوف يسمح لهم مستـقبالً بااللتحاق بالشعـبة التي تـقودهم فـيما بعـد إلى 

تخصصات جامعـية تمكـنهم مـن تحـقـيق رغـبات أوليائهم وطموحاتهم الدراسية و المهـنية في المستقبل.  

هـوا إليه بـ   من % 38.64في حين تقدر نسبة غـير الراضين منهم عـن الجـذع المشترك الذي وجِّ

إجمالي أفـراد عـيِّنة الدراسة االستطالعـية وهم التـَّالميذ الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالجذع الذي كانوا 

ه ال يتناسب مع ما يملكون من إمكانيات معرفية ، كما  هوا إلى جذع يرون أنـَّ يودون االلتحاق به ، والذين وجَّ

نجد منهم من لم يـذكروا سبب عـدم رضاهم و ذلك ربَّما يـعـود إلى كونهم أدركـوا أنـَّهم المسؤولون بالدرجة 

األولى عـن عـدم تمكـنهم مـن االلتحاق بالجـذع الذي يـرغـبون بالدراسة فيه.  
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  .02إجابات عـيِّنة الدراسة االستطالعـية عـلى السؤال  - 04الجـدول رقم - 

 %النسبة التكـرار السبب االستجابـة 

نعم 

 

دة .  -  أرى أنـَّها جيـِّ

-  حقـقـت رغـبتي . 

-  لم  (ت) يـذكـر لماذا. 

11 

08 

06 

25  

18.18 

13.64  

 56.82 25المجموع 

ال 

 

-  العـالمات التي يحصل عـليها التـِّلميـذ ال تـدل عـلى قـدراتـه خاصة إذا مـرض . 

-  بعـض التـَّالميـذ يغـشون في االمتحـانات و تـلبى رغـبتهم والبعض ال تـلبى رغـبتهم ألنَّ 

عـالماتهم ضعـيفـة و إن لم يغـشوا. 

-  ال يحق لي الطعـن ألنَّ الحـاالت المسمـوح فيها بالطعـن محـددة و أنـا ال أدخـل ضمنها. 

-  الحجم الساعـي للحصص اإلعـالميـة ضيـق . 

يه.  -  رغـبة التـِّلميـذ ال يهـتم بها مستشار التوجِّ

-  لم  (ت) يـذكـر لماذا. 

05 

04 

2222 

03 

03 

02 

02 

11.36 

09.09  

2222 % 

06.82 

06.82  

04.55  

04.55  

 43.18 19المجموع 
  100 44المجموع الكلي 

 - 04الجـدول رقم - 

 - أنَّ نسبة أفـراد عـينة الدراسة االستطالعية الذيـن أجابـوا بنعم 04يتبيَّن لنا من خـالل الجـدول - 

  من المجموع الكلي للعـيِّنة وهم التـَّالميذ الذين حققـوا رغـبتهم األولى % 56.82عـلى هـذا السؤال تقـدر بـ 

يه عـن تحقيق ما كانـوا يطمحون إليه في المجال  أو عـلى األقـل لم تعـقهم معايير و إجـراءات عـملية التوجِّ

هوا إليه ما يسمح لهم بتحقيق طموحاتهم أو ألنَّ التحاقهم  الدراسي سواء ألنَّ ضمن شعب الجذع الذي وجَّ

ه الجذع األنسب لذا يعـتبرون أنَّها كانت جيِّدة وإن كان منهم من لم يذكر سبب رضاه.   بالدراسة أكد لهم أنـَّ

يه حيث كانت % 43.73في حين نجد أنَّ   منهم ابدوا عـدم رضاهم عـن معايير و إجراءات عـملية التوجَّ

إجابتهم خير دليل عـلى مدى استيائهم منها ، إذ فصل البعض منهم بين عالمات التـَّالميذ وقـدراتهم خاصة 

في حالة المرض والغـش وبيَّنوا أنَّه قـد تلبى رغـبة من ال يستحقوا أن تلبى رغبتهم على حساب غيرهم 

ا يفسر بعـدم تلقيهم إعالًما  بسببها كما أبدى بعضهم اآلخر استيائهم من ضيق الوقت المخصص لإلعالم ممَّ

جيًدا يفي بحاجاتهم إلى جانب استيائهم من قلة الحاالت المسموح لها بالطعن باعتبار الطعـون آخـر وسيلة 



 

 الفصل الرابع                                                                                     اإلجراءات 
 المنهجية للدراسة

 -107-  
 

يه ، وإن كان منهم من لم يذكروا سبب عـدم رضاه ما يبيِّن لنا بأنَّهم من  يلجأ إليها التـِّلميذ لتغـيير قـرار التوجِّ

ية وبالتالي ال ينظرون إليه بعين ناقـدة. ما يسمح لنا في األخير  التـَّالميذ الذين ال يهتمون باألمر وال يولوه أهمِّ

يه يفوق عـدد غـير الراضين منهم .       أن نقـول أنَّ عـدد التـَّالميذ الراضين عـن معايير وإجـراءات التوجِّ

  .03إجابات عـيِّنة الدراسة االستطالعـية عـلى السؤال  - 05الجـدول رقم - 

 %النسبة  التكـرار السبب اإلستجابة

 نعم

يه دقـيق. -   كان شرحـه إلجـراءات عـمليـة التوجِّ

 كان يتابعـنا باستمـرار.-  

يقـدم المساعـدة عـندما نطلبها منه. -  

 قام بـدوره بصورة جـيِّدة .-  

09 

08 

04 

02 

20.45 

18.18  

09.09  

04.55  

 52.27 23المجموع 

 ال

. -  كان ال يهتم كثيًرا بالتـِّالميـذ

يه ليست جـيِّدة. -   طريقـة شرحـه إلجـراءات التوجِّ

يه بسبب الضجيج . -   لم أتعـرف عـلى معـامـالت مجموعـتي التوجِّ

يهي إلى هـذا الجـذع .-    لم يكـن عـادالً في تـوجِّ

07 

06 

05 

03 

15.91 

13.64 

11.36 

06.82  

 47.73 21المجموع  

  100 44  الكليالمجموع
  

  -05الجـدول رقم - 

 - أنَّ نسبة أفـراد عـينة الدراسة االستطالعية الراضين عـن دور 05نـُالحظ من خالل الجـدول رقم - 

يه المدرسي و المهني العامل بمتوسطتهم تقدر بـ   األمر الذي يمكن تفسره ورده إلى % 52.27مستشار التوجِّ

استفادة  تـَّالميذ هـذه الفئة من مختلف الخدمات التي يقـدمها استفادة ساعدتهم عـلى تحديد اختيارهم لنوع 

الجذع الذي يناسبهم بدقة و موضوعية سواء كانت الخدمات إعالمية أو نفسية وهـذا ما تؤكـده استجاباتهم 

يه العامل بالمؤسـسة التعـليمية التي ينتظمون بها و دوره.          التي تتسم بااليجابية نحو مستشار التوجَّ

يه المدرسي والمهني في عـملية  ا فيما يخص نسبة غـير الراضين منهم عـن دور مستشار التوجَّ أمَّ

يه فتقدر بـ  ا % 47.73التوجِّ   وهي أقل من نسبة التـَّالميذ الراضين ولكن ليس كثيًرا ، وهم التـَّالميذ الذين إمَّ

أنَّهم لم يستفيدوا من الخدمات التي يقدمها مستشار التوجيه المدرسي والمهني التابع لمؤسستهم التعليمية في 
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يه ألسباب مختلفة وبالتالي لم يتمكنوا من تكوين صورة واضحة عن الجذع الذي يناسبهم أو عن  مجال التوجَّ

يهي أو أنَّهم لم يستطيعوا تحقيق  إمكانياتهم الحقيقية األمر الذي جعلهم ينظرون نظرة سلبية له و لدوره التوجَّ

يه ولكن ردوا األمر إليه فقط لتفريغ انفعاالتهم .  رغبتهم وإن كانوا من المستفيدين من خدمات مستشار التوجِّ

 .الجنس حـسب 03 ، 02 ، 01 األسئلة عـلى االستطالعـية الدراسة عـيِّنة إجابات تـوزع  -06الجـدول رقم - 

 - 06الجـدول رقم - 

يه المدرسي عـموًما حـيث تـقـدر نسبة  يتبيَّن لنا مـن هـذا الجـدول أنَّ اإلناث أكثـر رضا عـن التوجِّ

 على التوالي من مجموع اإلناث مقابل % 54.17 ، % 75 ، % 75اللواتي أجبن بنعم على األسئلة الثالثة بـ 

 على التوالي من مجموع % 45.83،  % 25 ، % 25اللواتي كانت إجابتهن بالسلب حيث كانت نسبهن 

اإلناث ألنـَّهن استطعـن تحقـيـق رغـبتهـن و التحقـن بالجـذع الذي كـن يـرغـبن بـه عـلى خـالف الذكـور 

يههم المدرسي تفوق نسبة الراضين منهم  حيث يظهـر هـذا الجـدول أنَّ نسبة الذكور غير الراضين عن توجِّ

إذ تبيِّن لنا إجاباتهم على األسئلة الثالثة أنَّهم لم يستطيعوا تحقيق رغبتهم لذا لم يكونوا راضين عن الجذع 

يه المدرسي و المهني  يه و ال حتى عن أداء مستشار التوجِّ هوا إليه والعن المعايير المتبعة في التوجِّ الذي وجِّ

العامل بمتوسطتهم.  

  حـسب الجذع المشترك.03 ، 02 ، 01تـوزع إجابات عـيِّنة الدراسة االستطالعـية عـلى األسئلة  - 07الجـدول رقم - 

االستجابة  

 السؤال

 ال نعم 
 عـلوم وتكنولوجيا آداب عـلوم وتكنولوجيا آداب المجموع

%  العـدد%  العـدد%  العـدد%  العـدد

 44 11.36 05 27.27 12 38.64 17 22.73 10 01السؤال 

 44 20.45 09 22.73 10 29.55 13 27.27 12 02السؤال 

 44 13.64 06 34.09 15 36.36 16 15.91 07 03السؤال 

 االستجابة 

 السؤال 

 الذكور اإلناث

 ال نعم

وع
جم

الم
 

 ال نعم

وع
جم

الم
%  العـدد%  العـدد%  العـدد%  العـدد 

 20 55 11 45 09 24 25 06 75 18  01السؤال 

 20 65 13 35 07 24 25 06 75 18 02السؤال 

 20 60 12 40 08 24 37.5 09 62.5 15   03السؤال 
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  -07الجـدول رقم - 

ح لنا الجدول رقـم -   - أنَّ نسبة الراضين من التـَّالميذ الذين ينتظمون بالجذع المشترك عـلوم 07يـُوضِّ

و تكنولوجيا أكبر من الراضين منهم الذين التحقوا بالجذع المشترك آداب سواء تعلق األمر بالرضا عن 

يه المدرسي    يه وحتى بالرضا عن دور مستشار التوجِّ هوا إليه أو بالرضا عن معايير التوجِّ الجذع الذي وجِّ

و المهني وهـذا يعـود إلى أنَّ الجـذع المشترك عـلوم و تكنولوجيا يـوفـر لهم فـرص اخـتيار أكثر من تلك 

التي يـوفـرها لهم جـذع اآلداب نظًرا لكثـره عـدد الشعـب التي تتفـرع عـنه فـيما بعـد  مقارنة بجذع اآلداب ، 

أي أنَّ هناك إمكانية أكبر لدى تـَّالميذ الجذع المشترك عـلوم وتكنولوجيا لاللتحاق بشعبة تتالءم مع ميولهم  

و اهتماماتهم في السنة الثانية ثانوي.  

  :نتائج الدراسـة االستطالعـيـة .4

بعـد تحليل البيانـات الخاصة بالدراسة االستطالعـيـة كانت النتائج كاآلتي : 

يههم المدرسي يفـوق عـدد غـير الراضين لكن ليس بكثير.−   عدد التـَّالميذ راضين عن توجِّ

يههم .−   الذكور بصورة عامة غير راضين عن توجِّ

يههن المدرسي .−   اإلناث عموًما راضيات عن توجِّ

 هناك تباين بين تـَّالميذ الجذع المشترك علوم و تكنولوجيا و تـَّالميذ الجذع المشترك آداب في الرضا عن −

يههم المدرسي ، حيث أنَّ تـَّالميذ الجذع المشترك عـلوم وتكنولوجيا أكثر رًضا من تـَّالميذ الجذع  توجِّ

المشترك آداب. 

 : ةـمنهج الدراسثـانيًـا- 

 ة موضوع الدراسةـب و طبيعـتباره يتناسـاعـ ب اإلرتباطيذه الدراسة المنهج الوصفيـدمنا في هـستخإ 

الكشف  و شخيصهاـدف تـع بهـي في الواقـرة المدروسة كما هـوصف واستقصاء الظاه لىـوم عـقـكونه ي

 . رىـر األخـواهـينها و بين الظـا و بـناصرهـة بين عـالقـد العـديـذلك تحـة وكـلفـوانبها المختـن جـع

 :  مجـاالت الدراسـةثـالثـًا-  

 :  المجـال المكـاني.1

 وعـددهـا ثـالث مـؤسسات   عـزابـةتـمَّ إنجاز هـذه الدراسة بمؤسسات التعـليـم الثانـوي الموُجـودة بـ 

و في مـايـلي التعـريـف الخاص  بكـل واحـدة : 

 الثـانـويـة األولـى:  
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 م ، 1982 / 09 / 01 المختـلطة التي افـتتحـت في قـاسيس عـبـد الرحـمـانهي ثـانـوية الشَّهـيـد 

 مخابـر      06 حجـرة للدراسة و 24 ، تتـوفـر هـذه الثانويـة عـلى 2 م19950تتربع عـلى مساحـة قـدرهـا 

 تـِّلميـذ. 300و كـذلك بهـا قـاعـة لألساتـذة ، إضافـة إلى ذلك تتـوفـُر عـلى مطعـم يتسـع لـ 

 إداريـًا ، كما ينتظم بها 60 أستاًذا و 55 مكـتبـًا ، يعـمـل بها 11أمـَّا فـيما يخص المكاتـب اإلدارية فعـددهـا 

 تـِّلـميـذ يخضعـون إمـَّا للنظام الداخلي أو النصف الداخلي 254 تـِّلـميـذة و 495 تـِّلميـذ و تـِّلميـذة منهم 749

  أو الخارجي .

 الثـانـويـة الثـانيـة:  

 م ، 1976 التي كـان إفـتتاحها في شهـر سـبتمبر مـن العـام  مـالكي عـز الديـنهي ثـانـوية الشَّهـيد

 27نجـُد بهذه الثانوية    ،2 م8451 حـيث المبنيَّة منها تـقـدر بـ 2 م11269تـقـدر مساحتها اإلجمالية  بـ 

 200 مخابـر ، مكـتبة ، قـاعـة لإلعـالم اآللي وأخـرى لألساتـذة وكـذلك مطعـم سعـته 04حجـرة للدراسة ، 

 إداريـًا ، ينتمي 48 أستـاًذا و 55 مكاتب إداريـة ، أمـَّا عـدد العـاملين فيقـدر بـ 10تـِّلميـذ ، كما تتـوفـرعـلى 

 ذكـًرا يخضعـون للنظام الخـارجي أو النصف داخـلي . 370 أنثى و 571 تـِّلميـذ و تـِّلميـذة منهم 941إليها 

الثـانـويـة الثـالثـة:  

 م ، 1984، فـتحت أبـوابها للمتمدرسين في سـبتمبرعـام  بـن مـوسى صـالـح تسمى بـاسم الشَّهـيـد

 مخابر، 03 حجـرة للدراسة ، 20 ، تتـوفـُر بهـا المرافـق التاليـة : 2 م22392تـقـدر مساحتهـا اإلجمـاليـة بـ 

ورشـتين ( ورشـة ميكانيك  و أخـرى للكهـرباء ) ، مكـتبـة ، قـاعـة لإلعـالم اآللي و قـاعـة لألساتـذة ، 

 أسـتاًذا ، نجـُد بهـا األنظمـة الثـالثـة وهي النظام 70 تـِّلميـذ ، يعـمـل بها 320إضافـة إلـى مطعـم يتـسع لـ 

  654الداخـلي ، النصف داخـلي و الخـارجي ، يُـقـدر العـدد اإلجمالي للتـَّالميـذ الذيـن يـدرسـون بهـا بـ 

 أنثى . 361 ذكـًرا و 293تـِّلميـذ و تـِّلميـذة منهم 

 :  المجـال الزمـاني .2

           2008 / 02 / 10 إلى غـاية 2008 / 01 / 06أجـريت هـذه الدراسة في الفـترة الممتـدة من 

وذلك بعـد إنتهـائنا من إنجـاز الجانب النظـري ، حـيث قـمنـا أثنـاءهـا بتـوزيع اإلستـمارات التي 

إستخـدمناهـا لحساب ثبات أداة البحـث ، كما قـمـنـا بتـوزيع اإلستـمارة النهائية عـلى عـيِّنـة البحث. 

  :المجـال البشـري .3

  :ةـمجتمع الدراس -أ
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ولى ألدرسون في السنة اـن يـاث ) الذيـإن ، ورـذك ذ (ـيـالمـَّ ميع التـث من جـُف مجتمع البحـ يتأل

ام ـالل العـ وذلك خةـزابـعة ـوى منطقـلى مستـدة عـة المتواجـالثـوي الثـم الثانـليـوي بمؤسسات التعـثان

ذة ـلميـِّ  ت417ذ و ـلميـِّ  ت319 ذة منهمـلميـِّ ذ و تـلميـِّ  ت736ددهم ـلغ عـد بـ م و ق2008 / 2007الدراسي 

 ي : ـون كاآلتـوزعـيت

  - يمثـل مجتمع الدراسة.08جـدول رقم - ال

 

 

 

 

 -  08 رقم - دولـالج

 : ةـة الدراسـيِّنـع -ب

حين   بعـد تحـديـد مجـتمع الدراسـة ووصفـه سنعـمـل في مـايـلي عـلى تحـديـد عـيِّنـة الدراسـة موضِّ

 طريقـة إخـتيـارهـا ، نـوعهـا وكـذلك خصائصها.

  :  العـيِّنة و نـوعهـاارـتيـخإة ـقـريـط. 1 -ب

 تـِّلميـذ و تـِّلميـذة و هـم جـميعـًا 736يُـقـدر العـدد اإلجمالي ألفـراد المجتمع األصلي للبحـث بـ 

معـروفين ( مسجـلين في قـوائـم ). 

 تـِّلميـذ و تـِّلميـذة ، وبمـا 184 كعـيِّنـة للدراسـة و بـذلك فـإنَّ حجم العـيِّنـة يقـدر بـ % 25نـأخـذ منـهم 

قمـنـا بتقسيمـه إلى مجـتمعـات صغـيـرة ( طبقـات ) تبًعـا لخصائصه كـما  أنَّ مجتمع الدراسـة غـير متجانـس

حـددنـا عـدد التـَّالميـذ في كـل طبقـة و ذلك كمـايـلي :  

 ل خصائص مجتمع الدراسة.ـ - يمث09الجـدول رقم - 

 
 الثـانـويـة

 
الجـذع 

 المشتـرك

 بـن مـوسى صالح قـاسيس عـبد الرحمان مالكي عـز الديـن

إنـــاث ذكــور إنـــاث ذكــور  إنـــاثذكــور 

% ع % ع % ع % ع % ع % ع 

الثانـويـة 
 الجـذع 

المشترك 
بـن مـوسى صالح قـاسيس عـبد الرحمان مالكي عـز الديـن 

 87 109 82آداب 

 108 181 169 تكنــولــوجيــا   وعـلــوم

 195 290 251المجمـوع 



 

 الفصل الرابع                                                                                     اإلجراءات 
 المنهجية للدراسة

 -112-  
 

 08.15 60 03.67 27 10.87 80 03.94 29 03.67 27 07.47 55 آداب

عـلـوم  
 07.07 52 07.61 56 13.72 101 10.87 80 13.18 97 09.78 72 و تكنـولوجيـا

 15.22 112 11.28 83 24.59 181 14.81 109 16.85 124 17.25 127 المجمـوع

 -  09الجـدول رقم - 

بعـدهـا إخترنـا مـن كـل طبقـة عـيِّنـة عـشوائيـة بسيطة تمثـلها مراعـين في ذلك نسبة ثابتة مـن كـل 

طبقـة ، بحـيث تمثـل كـل طبقـة بـعـدد مـن التـَّالميـذ متناسبًا مع حجـمها و بـذلك كانت عـيِّنـة الدراسة 

ح ذلك.   عـشوائيـة طبقـية متعـددة المراحل و الجـدول الُمـوالي يـُوضِّ

 عـيِّنة الدراسة.ل ـ - يمث10الجـدول رقم - 

الثـانــويـة 
 

 الجـذع المشتـرك

 بـن مـوسى صالح قـاسيس عـبد الرحمان مالكي عـز الديـن

إنـاث ذكـور إنـاث ذكـور  إنـاثذكـور 

 15 07 20 07 07 14 آداب

 13 14 25 20 24 18 عـلـوم و تكنـولـوجيـا

 28 21 45 27 31 32 المجمـوع

 - 10الجـدول رقم - 

  : أدوات الدراسـة -رابًعـا

تـُعـتبُر األدوات المستخدمـة عـنصًرا هـامـًا عـند إجـراء أيِّ دراسة ألنـَّه بـقـدر دقـة هـذه األدوات 

تتوفـر الدقـة في القياس ومـن ثمـَّة مـا يتـرتب عـلى ذلك من نتائج يمكـن اإلعـتماد عـليهـا و الوثـُوق بها ،   

و في هـذه الدراسـة إستخـدمـنا األدوات التالية : 

:  المقـابـلة .1

فهـا   فيقـول : المقـابـلـة عـالقـة ديناميـة ، و تبادل لفـظي بين الباحث و المفحوص.    سـامـي مـلحـميعـرِّ

ـة للحصول عـلى المعـلومـات من مصادرهـا البشريـة إلستغـاللهـا في البحث العـلمي. 0Fو هـي أداة  هـامَّ

1 

ا بهـا عـند تـوزيع اإلستمارة عـلى عـيِّنـة الدراسـة من أجـل :   وقـد إستعـنـَّ

 . ـيتهـم كمصدر للمعـلومات و إستثارة دافعـيتهم ـديـة الموقـف و بـأهـمِّ  إشعـار التـَّالميـذ بجِّ

                                                            
 . 275 م ، ص 2002 ، عـمـان ، 2. دار المسيرة ، ط   سامي محمـد ملحم ، مناهج البحث في التربيـة و عـلم النفس1
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      ، يحـات و الشـُروحات الالزمـة لهـم  اإلجابة عـلى تـساؤالت التـَّالميـذ حـول اإلستمارة و تـقـديـم التوضِّ

 و ذلك حتى نضمن تعـاونهم معـنا بصدق.

 

 

 

:  اإلستمـارة .2

هي إحـدى وسائـل البحـث العـلمي ، تتضمـن مجمـوعـة من األسئـلة أو الُجـمـل الخبرية التي يُطلب 

من المفحوص اإلجـابـة عـنها بطـريـقـة يُحـددهـا الباحـث حـسب أغـراض البحـث.  

و في دراستنا هـذه قـمنـا بـإعـداد إستمـارة تتكـون مـن جـزأيـن هـما :  

 : األول الجـزء ♣

 يحتـوي عـلى البيانات األولية الخاصة بعـيِّنـة الدراسـة كالجنس ، نـوع الجـذع المشترك ... إلخ. 

:  الجـزء الثـاني ♣

ـيههم المدرسي مـوزعـة عـلى  30يتكون مـن   4عـبارة موجبة تقيس رضا التـَّالميـذ عـن تـوجِّ

محاور، حـيث يضُم كـل محـور مـن محـاور الرضا عـن التوجـِّيـه المدرسي مجمـوعـة من العـبارات 

 اختيارات هي : أوافق بشدة ، أوافق ، ال أدري  ال أوافق ، ال أوافق بشدة . بحيث تأخذ 05متبـوعـة بـ 

 ) ، و قـد اعـتمدنـا في بنـاءه وبشكـل أسـاسـي عـلى 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5الدرجات اآلتية على التوالي ( 

المناشير الوزارية كما استعـنا بالبيـانـات التي تحصلنا عـليها في الدراسة االستطالعـية. 

و الجـدول التالي يُـقـدم لنا وصفـًا ألداة الدراسة. 

 .االستمارة حـاور - يمثـل م11الجـدول رقم - 

 عـبارةالرقم  حـورالم الرقم

يه  1  18 ، 15 ، 14 ، 12 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 3الرضا عـن معايير و إجـراءات التوجِّ

يه المدرسي و المهني  2  22 ، 20 ، 19 ، 17 ، 13 ، 11 ، 4 ، 2الرضا عـن دور مستشار التوجِّ

 25 ، 24 ، 23 ، 21 ، 16 ، 10 ، 1الرضا عـن الجـذع المشترك   3

 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26الرضا عـن اإلمتدادات الدراسية و المهنية لهـذا الجذع  4
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 -  11الجـدول رقم - 

 : صـدق األداة .أ

للتحقـق مـن صدق اإلستمـارة إستخـدمـنا الصدق الظاهـري حـيث قـمنا بعـرضها عـلى مجمـوعـة مـن 

 بغـرض تحكيمها ، وقـد عـنابـةاألساتـذة المختصين في عـلم النفـس مـن أعـضاء هـيئـة التدريس بجامعة 

1F أساتـذة 05بـلغ عـددهـم 

  ( إحدى االستمارات لم نتمكن من استعادتها ) حـيث طلبنا منهم إبـداء رأيِّهم فيها 1

فـيما يخص : 

.مـدى إنتماء العـبارة للمحور الذي أدرجناهـا ضمنه  

.مـدى دقـة و وضوح العـبارات و مـالءمتها ألفـراد العـيَّنة  

 .إقـتراح بعـض العـبارات ، تعـديـل بعـضها اآلخـر أو شطبه نهـائيًا 

وبـعـد جـمع اإلستمارات التي وزعـت عـليهم قـمنـا بالتعـديـالت الالزمـة عـند الصياغـة النهائية 

 : " أنـا مرتاح ( ة ) بصورة عامة للمعايير 17لعبارات هـذه اإلستمارة ، حـيث تـمَّ حـذف العـبارة رقـم 

يه التـَّالميذ إلى السنة أولى ثانوي " والتي تنتمي للمحور األول باعتبارها عـبارة عامة حسب  المتبعة في توجِّ

 من االستمارة األولية     30 و رقم 19 ، رقم 10المحكمين و كـذلك تعـديل صياغـة العـبارات اآلتية : رقم 

و الجدول الموالي يبيِّن التعـديالت التي تمت.  

  دلت.ــبارات االستمارة األولية التي عـ - يبيِّن ع12دول رقم - ـالج

                                                            
   . بوفولة بوخميس ، جامعة باجي مختار ،عنابة ، قسم علم النفساألستاذ 1

، عنابة ، قسم علم النفس . جامعة باجي مختار  ريط بشير ،ـ لع  األستاذ
، عنابة ، قسم علم النفس . جامعة باجي مختار   ،بولهواش عمر   األستاذ

  األستاذ بن سديرة علي ، جامعة باجي مختار، عنابة ، قسم علم النفس . 
 

 العـبارة
 

  

 التعـديـل
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 - 12الجــدول رقم - 

 

 : ثبات األداة .ب

يه المدرسي لجأنا إلى طريـقة  للتأكـد مـن ثبات اإلستمارة التي أعـددناهـا لقياس الرضا عـن التوجِّ

االختبار وإعـادة االختبار، لذا قمنا بتطبيقها عـلى عـيِّنة غـير عـيِّنة الدراسة و غـير عـيِّنة الدراسة 

نـة مـن   تـِّلميـذ (عينة عشوائية طبقية ) ، يتـوزعـون كما هـو مبيَّن في الجـدول التالي : 37االستطالعـية مكوَّ

 . تـوزيع أفــراد عـيِّنـة الثبـات لـ - يمث13الجـدول رقم - 

عـلوم و تكنولوجيـا  آداب الثانويـة

المجموع ذكـر أنثى المجموع ذكـر أنثى 

مالكي عـز الدين 

قـاسيس عـبد الرحمان 

 بـن موسى صالح

01 

04 

03 

03 

01 

01 

04 

05 

04 

05 

05 

03 

04 

04 

03 

09 

09 

06 

 24 11 13 13 05 08 الكـلي المجموع

 -  13الجـدول رقم - 

و ذلك بـعـد أن أعـطينا لكـل فــرد رقم خاص بـه ثـمَّ أعـدنـا تطبيقهـا عـلى نفـس العـيِّنـة بـعـد أسبوعـين مـن 

 لحـساب معـامـل اإلرتبـاط بين عـالمـة الفـرد في التطبيـق  بيرسونالتطبيق األول و إستخـدمنـا معـادلـة 

 
 - بالتحاقي بهذا الجـذع سأحقق انتظارات والديا. 10

 
يه 19  - أعـتقد أنَّ اقتراحات األساتـذة حـول تـوجِّ

يه  التـَّالميذ  تـؤخـذ بجدية عـند اتخاذ قـرار التوجِّ
النهائي . 

 
 

 - أغـلب شعـب الجـذع الذي أدرس فيه تقـود 30
إلـى تخصصات جامعـية مطلوبة كمهن في سوق 

العـمل. 
 
 

 

- بالتحاقي بهذا الجذع سأحقق أمنية والديا. 
 

يه التـَّالميذ  - اقتراحات األساتـذة حـول توجِّ
يه النهائي.  تـؤخـذ بجدية عند اتخاذ قـرار التوجِّ

 
 

- أغـلب شعـب الجذع الذي أدرس فيه تقـود إلى 
تخصصات جامعـية مطلوبة في سوق العـمل. 
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 R   بالطريقة العامة التي تعـتمد عـلى الدرجات الخام حيث يحسب Y  وعالمته في التطبيق الثـاني  Xاألول  

بالمعادلـة التالية : 

 

  يبين معامـل ثبات االستمارة.  - 14دول رقم - ـالج

 R  معامل الثبات      N  عـدد األفـراد

37 3778 3591 397836 361367 378186 0.92 

  -14رقم -  الجـدول

 وهي قيمة عالية ما يدل عـلى أنَّ االستمارة تتميَّز 0.92 حـيث بلغـت قـيمـة اإلرتباط بين العالمتين 

بالثبات ، األمر الذي  يُـؤكـد صالحية استخدامها كأداة للبحث في هـذه الدراسة. 

 

  :المعـالجة اإلحصـائيـةخامًسا- 

مـن أجـل تحليل البيانات و المعـلومات التي تـمَّ جمعهـا إستعـمـلنـا األساليب اإلحصائيـة التالية :  

- التكرارات و النسب المئوية. 

- المتوسطات الحسابية         حيث                     .  

 .           ) حيثs - اإلنحـرافـات المعـيارية ( 

 

 .  ) حـيث                                                                  R (بيرسـون- معـامل اإلرتبـاط 

 

 ) لعينتين مستقلتين حيث     T- إختبار (  .  
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:  مدخـل

في هـذا الفصل سنقـوم بعـرض النتائج التي أسفـرت عـنها دراستنـا هـذه و ذلك بعـد تحليل البيـانـات   

و مناقـشتها و الخـروج ببعـض التوصيات فضالً عـن اقتراح بعـض الدراسات. 

  تتميَّز عـيِّنة الدراسة بالخصائص التالية : : عـرض خصائص عينة الدراسـةأوالً - 

:  الجنس •

 وزيع أفـراد العـيِّنة حسب الجنس .ـ - يمثـل ت15الجـدول رقم - 

 %النسبة العـدد الجنس 

   43.48 80ذكـور 

   56.52 104إنـاث 

   100 184المجموع 

-  15الجـدول رقم - 

يتبيَّن لنا مـن خـالل هـذا الجـدول أنَّ اغـلب أفـراد عـيِّنة الدراسة إناث ، ويعـود ذلك إلى طبيعـة 

تركـيبة  المجتمع األصلي للدراسة الذي يفـوق فـيه عـدد اإلناث عـدد الذكـور.   

: العـمـر •

 العـمـر .وزيع أفـراد العـيِّنة حسب ـ - يمثـل ت16الجـدول رقم - 

 x. ƒ %  النسبة ƒ العـدد x العـمـر

16 101 54.89  1616 

17 78  42.39  1326 

18 05 02.72  90 

 3032  100 184المجموع 

 

 

 

 

 

 -  16 الجـدول رقم - 
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ـا الذين تـفـوق 17 و16-  أنَّ معـظم التـَّالميـذ سنهم يتراوح بين 16يبيِّن لنا الجـدول رقم -   سنة ، أمَّ

  فـقط من حجم العـيَّنة و هم التـَّالميـذ الذين تعرضوا % 02.72  سنة نجـدهـم يمثلـون نسبة 17أعـمارهم الـ 

 سنة. 16.50للرسوب. لذا يبلغ متوسط عـمر العـيَّنة 

 : التخـصص الدراسي •

.  - يمثـل تـوزيع أفـراد العـيِّنة حسب نـوع الدراسة17الجـدول رقم - 

 %النسبة  العـدد نـوع الدراسة 

   61.96 114جـذع مشترك عـلوم و تكنـولوجيا 

   38.04 70جـذع مشترك آداب 

   100 184المجموع 

 -  17الجـدول رقم -   

- أنَّ نسبة التـَّالميذ الذين ينتظمـون بالجذع المشترك آداب أقـل 17نـُالحـظ مـن خـالل الجـدول رقم - 

من نسبة التـَّالميذ الذين يدرسون في الجـذع المشترك عـلوم وتكنولوجيا ، ألنَّ عـدد األقـسام ( األماكـن 

البيداغـوجية ) المخصصة للجـذع المشترك عـلوم وتكنولوجيا أكبر مـن عـددهـا المخصص للجـذع المشترك 

آداب عـلى مستوى الثانـويات الثـالثـة كـون أنَّ الُشعـب التي تتفـرع عـن هـذا األخيرعـددهـا هـو األخـر 

  ُشعـب ). 07قليل ( ُشعـبتين ) مقارنـة بالُشعـب المتفـرعـة عـن الجـذع عـلوم و تكنولوجيا ( 
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   :النتائج العامة للدراسةثانيًا- 

يه المدرسي .   : المحور األول•  الرضا عن معايير و إجـراءات  التوجِّ

نـة عـلى العـبـارة 18الجـدول رقم -    : " عـدد الحصص اإلعالمية كان كافًيا ". 03 - يبين إجـابـات أفـراد العـيِّ

المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة  

 184 22 82 20 43 17التكرار  

 100 11.96 44.57 10.87 23.36 9.24 %النسبة 

   - 18الجـدول رقم - 

ينة الذيـن يعـتبرون أنَّ عـدد الحصص اإلعالمية لم يكن  - 18 - من خالل الجـدول يتضح أنَّ أفراد العِّ

)  والشك  % 11.96 و % 44.57 ( % 56.53كاف يفـوق نصف عـددهم اإلجمالي ، حيث تقـدر نسبتهم بـ 

أنَّهم أفراد العينة الذين لم يستوعـبوا المعلومات المقدمة لهم بسب ضيق الوقت المخصص للشرح أو ألنَّ 

ا حال دون استفـادتهم من  طريقة تنظيم الحصص اإلعالمية لم تكن موفقة خاصة أنَّها تنظم جماعـيًا ، ممَّ

يه في التحكم في سيرها كما  ا بسبب الضجيج أو بسبب عـدم قـدرة مستشار التوجِّ محتـواها اإلعـالمي ، إمَّ

يريد التـَّالميـذ أو ألنـَّه لم يستطع إيصال المعلومات لهم كما كانوا متوقعين . 

ا الذين أجابـوا منهم باإليجاب عـلى هـذه العبارة فنسبتهم  )  %  23.36 و % 9.24 (  % 32.60أمَّ

يه بشكل  وهم أفراد العينة الذين اشبعـوا حاجتهم إلى اإلعالم واستفادوا من المعلومات التي تتعلق بعملية التوجِّ

عام أو هم أفراد العينة الذين التحقـوا بالجذع الذي رغـبوا فيه بغض النظر عـن مدى استفادتهم من اإلعـالم 

المقدم لهم في حين كانت نسبة التـَّالميذ الذين أجابـوا بـ ال أدري أقـل نسبة ، ما يدل على أنَّهم ال يولون 

اهتماًما لذلك أو أنَّهم ال يريدون التعبير عن رأيهم . 

األوائل فقط أن تلبى رغبتهم %10 : " يستحق التالميذ الـ 05بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـلخص إجـ - ي19دول رقم - ـالج

 مباشرة ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 20 78 17 45 24 التكرار 

 100 10.87 42.39 9.24 24.46 13.04 النسبة  %

 - 19 - الجـدول 
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 من إجمالي أفـراد عـيِّنة الدراسة % 37.5 - أنَّه ما يقارب 19تبدي لنا النسب المئوية للجـدول رقم - 

 األوائل عـلى %10أجابـوا بالموافقة عـلى هـذه العبارة وهم أفـراد العـيِّنة  الذين يدخلـون ضمن التـَّالميـذ الـ 

مستوى المتوسطة ألنَّ رغبتهم األولى تحققت مباشرة وكذلك أفـراد العـيِّنة الذين تحققت رغبتهم من التـَّالميذ 

ا الذين أجابـوا عـليها بعـدم الموافـقة منهم  فـقـد بلغـت نسبتهم %10اآلخرين وإن لم يكونوا من   األوائل ، أمَّ

ا الذين أجابـوا عـليها بعـدم الموافـقة منهم  فـقـد بلغـت نسبتهم % 53.26  % 53.26 وهي أكبر نسبة ، أمَّ

ا فيما يخص الذين أجابوا بـ ال أدري و الذين  وهم أفراد العـيِّنة الذين أعاق هـذا المعيار تحقيق رغباتهم ، أمَّ

 فربما موقفهم هـذا يرجع إلى أنَّهم ال يودون اإلفصاح عن وجهة نظرهم أو أنَّهم % 9.24تقـدر نسبتهم بـ 

يعتبرون أنَّ هـذا أمر طبيعي ألنَّه يسري على غـيرهم كما يسري عليهم.  

 : " أنا مع إعطاء أهمية لنتائج السنة الثالثة متوسط في حساب 06بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـوضح إجـ - ي20دول رقم - ـالج

 معدل مجموعتي التوجيه ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 11 54 39 67 13 التكرار 

 100 5.98 29.34 21.20 36.41 7.07 النسبة  %

  -20دول رقم - ـالج

           درـبارة يقـذه العـلى هـقوا عـ الذين وافأفراد العـيِّنةأنَّ نسبة  - 20 رقم - يبدو لنا من الجدول

نَّ بعضهم كانوا مجتهدين و بالتالي نتائجهم في السنة الثالثة متوسط  كانت جيَّدة أ ما يبيِّن لنا ب% 43.48 ـ ب

 من نتائجهم في السنة الرابعة متوسط وبالتالي أحسن األقلعلى   نتائج البعض منهم في السنة الثالثةأنَّ  أو

يه ومن ـند حساب معـعتبارعإل بعين اأخذهايساعدهم  يه في رفع معدل مجموعتي التوجِّ دل مجموعتي التوجِّ

ا  ، الثانيةأوولى ألة في تحقيق رغبتهم اـثمَّ  ،  %35.32 ـدر بـقة فنسبتهم تقـدم الموافـليها بعـ عأجابوا الذين أمَّ

 أنَّ نتائجهم في السنة الثالثة متوسط  كانت أضعف من نتائجهم في السنة الرابعة متوسط و بالتالي يعني ما

يه يقلل من فرص تحقيق رغبتهم كما تقـدر نسبة الذين أجابـوا  إلحاقها بها عند حساب معدل مجموعتي التوجَّ

و إستجابتهم هـذه تبيِّن بأنَّهم ال يملكون رأي محدد أو أنَّهم ال يعيرون انتباهًا لهـذا  % 21.20بـ ال أدري 

األمر أصالً . 
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  : " معامالت مواد مجموعتي التوجيه موزعة بشكل جيِّد ".07بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـل إجـ - يمث21دول رقم - ـالج

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 3 40 36 78 27 التكرار 

 100 1.63 21.74 19.57 42.39 14.67 النسبة  %

  -21دول رقم - ـالج

 من مجموع أفراد العـيِّنة يعتبرون أنَّ معامالت مواد % 57.06 - أنَّ ما نسبته 21يظهر لنا الجدول - 

يه لم تكن تشكل عائقـًا بالنسبة لهم  يه موزعة بشكل جيِّد ما يدل على أنَّ معامالت مواد التوجِّ مجموعتي التوجِّ

أمام تحقيق رغبتهم الدراسية بل على األرجح ساعدتهم على تحقيقها إذ من المؤكد أنَّ نتائجهم في هـذه المواد 

ا التـَّالميـذ الذين ال يعتبرون األمر كذلك فنسبتهم  كانت جيِّدة أو على األقل كانت مرضية بالنسبة لهم ، أمَّ

 من مجموع  إستجابات أفـراد العـيِّنة ما يعني أنَّ نتائجهم في المواد ذات المعامالت المرتفعة لم % 23.37

ا فيما يخص التـَّالميذ الذين أجابوا  تكن مرضية بالنسبة لهم مقارنة بنتائجهم في المواد التي معامالتها أقل أمَّ

بـ ال أدري فال شك أنَّ األمر ال يعـنيهم أو ألنهم سلبيين اعـتادوا على عـدم إبداء موقفهم.   

 : " الطريقة التي يحسب بها معـدل النجاح إلى السنة 08بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـوزع إجـ - يبيِّن ت22دول رقم - ـالج

 األولى ثانوي مقبولة ". 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 00 41 19 98 26 التكرار 

 100 00 22.28 10.33 53.26 14.13 النسبة  %

  -22الجدول رقم - 

) من أفـراد عـيِّنة  % 53.26 و % 14.13 ( % 67.39- أنَّ 22 من خالل الجدول رقم - يتبيَّن لنا

الدراسة يرون أنَّ الطريقة التي يحسب بها معـدل االنتقال إلى السنة االولى ثانوي مقبولة بينما نجد منهم 

ية % 22.28   يرون عكس ذلك ، ما يعني أنَّ جل التـَّالميذ يـُؤيدون عـدم إعطاء شهادة التعليم المتوسط أهـمِّ

أكبر من المعدل السنوي الذي يحصلون عـليه خالل السنة الدراسية ألنَّ إعطاء معـدل شهادة التعليم المتوسط 

معامل أكبر من معامل المعدل السنوي عند حساب معدل النجاح يؤدي إلى رسوب عدد كبير من التـَّالميذ    

ا الذين يرون العكس فيعـود موقفهم هـذا إلى أنَّهم بذلـوا جهـًدا  و العكس صحيح بالنسبة للمعدل السنوي ، أمَّ

أكبر في امتحان شهادة التعليم المتوسط ومن ثمَّة كانت نتائجهم فيه أحسن من معـدلهم السنوي لـذا هم 

ية أكبر للمعدل  ية أكبر للشهادة في حساب معدل االنتقال أو أنَّهم يريدون إعطاء أهـمِّ يـُؤيدون إعطاء أهـمِّ
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يههم وافق رغبتهم   % 10.33السنوي لنفس السبب كما نجد منهم من أجاب بـ ال أدري وبنسبة  ا ألنَّ توجِّ إمَّ

ية هـناك إلبداء رأيهم أو ألنَّ األمر ال يدخل ضمن اهتماماتهم .   و بالتالي ال أهـمِّ

 : " التركيز على نتائج التلميذ عـند توجيهه ضروري ألنها تعكس 09بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـ - يبيِّن إج23دول رقم - ـالج

 قدراته ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 26 62 16 56 24 التكرار 

 100 14.13 33.70 8.70 30.43 13.04 النسبة  %

  -23الجدول رقم - 

ح لنا من خالل الجدول -   من تـَّالميذ العـيِّنة كانت إجابتهم عـلى هـذه % 43.47- أنَّ ما نسبته 23يتضِّ

العبارة  باإليجاب ، ما يدل عـلى أنَّهم كانـوا من المجتهدين وتحصلوا عـلى نتائج جيِّدة أو مقبولة خـالل العام 

يه في حين كانت نسبة الذين  الماضي و هـذا ما أكـده اطالعـنا عـلى نتائجهم من خالل بطاقة المتابعة و التوجِّ

 وهي تفوق نسبة الذي أجابـوا باإليجاب والشك أنَّهم التـَّالميذ الذين % 47.83أجابـوا عـليها بالسلب تقـدر بـ 

كانت نتائج البعض منهم متدنية ، سواء كانوا من المجتهدين الذين يملكون قـدرات تؤهلهم للحصول عـلى 

حية أو نفسية أو حتى اجتماعـية لم يتمكنوا من ذلك أو كانوا ممن يعانون من  نتائج جيِّدة لكن ألسباب صِّ

صعوبات تعـلم طفيفة تحول دون حصولهم عـلى عالمات جيِّدة بل فقط مقبولة أهـلتهم لالنتقال إلى السنة 

ا الذين كانت استجابتهم ال أدري فمن الراجح أنَّهم من أولئك الذين يرون أنَّ هـذا األمر ليس  أولى ثانوي.أمَّ

 من أفراد العـيِّنة. % 08.70من صالحياتهم وال يحق لهم إبداء رأيهم فيه باإليجاب أو السلب وهم 

 : " من الطبيعي أن يراعى عـدد األماكن البيداغـوجية في كل 12بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـلخص إجـ - ي24دول رقم  - ـالج

 جذع مشترك عـند توجيه التالميذ ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 10 52 39 64 19 التكرار 

 100 5.43 28.26 21.20 34.78 10.33 النسبة  %

 - 24الجدول رقم - 

حة في الجدول ـم  هو أنَّ نسبة أفـراد العـيِّنة الذين أبـدوا  -24 - رقما نالحظه من خالل النتائج الموضَّ

 أي أنَّهم يـرون في مراعاة عـدد األماكن % 45.11موافقتهم عـلى مضمون هـذه العـبارة يقـدر بـ 
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البيداغوجية عـند توزيع التـَّالميـذ عـلى الجـذعين المشتركين أمًرا عـاديًا وهـذا يبيِّن لنا بأنَّ هـذا األمر لم 

ـا الذين أظهـروا عـدم موافقتهم عـليها فنسبتهم  يههم ، أمَّ ما  % 33.69يعـقهم عـلى تحقيق رغباتهم عـند توجِّ

يههم وفق اختيارهم الذي عـبَّروا عـنه في بطاقة الرغبات ، بينما  يعـني أنَّهم يرون أنَّ ذلك حال دون توجِّ

21.20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                                              لم يعـبِّروا عـن رأييهم حول مضمونها ال باإليجاب وال بالسلب

 : " الحـاالت التي يقدم فيها الطعـون متنوعة وتتيح 14بارة  ـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـوزع إجـر تـ - يظه25دول رقم - ـالج

 فرصة أخرى للتلميذ ليحقق رغـبته ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 14 45 24 84 17 التكرار 

 100 7.61 24.46 13.04 45.65 9.24 النسبة  %

 - 25الجدول رقم - 

 من أفـراد العـيِّنة أعـلنوا موافقتهم عـلى أنَّ الحاالت التي يُسمح % 54.89يبدي لنا الجدول السابق أنَّ 

يه تتيح للتـِّلميذ الفرصة مرة أخرى لإللتحاق بالدراسة التي يراها تناسبه وموقفهم  فيها بالطعن في قـرار التوجِّ

يههم الذي عـلى األرجح يعكس رغبتهم  ا ألنَّ أمر الطعون ال يعـنيهم ألنَّهم مقتنعين بقـرار توجِّ هـذا يرجع إمَّ

يههم وهم نسبتهم األكبر ليليهم التـَّالميذ غـير  أو أنَّهم قاموا بالطعن و استطاعـوا من خالله تغـيير قـرار توجِّ

 والذين يدل موقفهم هـذا على أنَّهم تقدمـوا بطعـون ولم تقبل ألنَّهم خارج الحـاالت % 32.07الراضين بنسبة 

 و هم أجابـوا هكـذا %13.04التي يسمح لها بالطعـن ثـَّم يأتي بعـدهم التـَّالميذ الذين أجابـوا بال أدري وبنسبة 

ألنَّ األمر ال يعـنيهم ألنَّهم حققـوا رغـبتهم أو ألنَّ الدراسة ال تمثل الكثيـر بالنسبة لهم أو أنَّهم لم يفكـروا 

أصالً في الطعن.  

  : " الشروط المتعـلقة بعـملية الطعن مشجعة ".15بارة ـلى العـيِّنة عـراد العــات أفـابـوزع إجـوضح تـ - ي26دول رقم - ـالج

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 15 51 38 66 14 التكرار 

 100 8.15 27.72 20.65 35.87 7.61 النسبة  %

 - 26الجدول رقم - 

اء الطعـون عـلى أنَّها 26يبيَّن الجدول رقم -   - أنَّ أغـلب أفـراد العـيِّنة ينظرون إلى شروط إجـرَّ

عة و بنسبة  ما يـدل عـلى أنَّهم استفادوا منها أو أنَّ األمر ال يهمهم ألنَّهم التحقـوا بالجذع الذي  % 43.78مشجِّ
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ـا الذين ال يعـتبرونها كذلك فنسبتهم   وقـد يعـود % 35.87رغـبوا االلتحاق به لذا كانوا راضين عنها. أمَّ

سبب استجابتهم هـذه إلى أنَّهم تقدمـوا بطلبات للطعـن لكن لم يستوفـوا الشروط المطلوبة فرفضت طلباتهم لذا 

كانوا مستائين منها أو ألنَّهم أرادوا تقـديم طلبات للطعـن لكن للسبب ذاته لم يفعلـوا. كما نجد أنَّ نسبة الذين لم 

 من إجمالي العـيِّنة وربما ترجع هـذه االستجابة إلى أنَّ األمر ال % 20.65يعـبروا منهم عن رأيهم تقدر بـ 

يهمهم.    

 : " اقتراحات األساتذة حول توجيه التالميذ تؤخذ بجدية عـند اتخاذ 18بارة ـيِّنة على العـد العارـفأات ـابـ - يمثل إج27دول رقم - ـالج

 قرار التوجيه النهائي ".

 المجموع  بشدةال أوافق ال أوافق دريأال  أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 08 37 36 89 14 التكرار 

 100 4.35 20.11 19.56 48.37 7.61 %  النسبة

  -27دول رقم - ـالج

 من أفـراد العـيِّنة يعـتبرون أنَّ مساهمة أساتـذتهم % 55.98 - أنَّ 27نـالحظ من خالل الجدول رقم - 

يه فعالـة وتـؤخـذ بعـين االعـتبار وذلك ألنهم التحقوا بالجذع الذي أرادوا  في إتخاذ القرار النهائي للتوجِّ

يه ، بينما يرى  االلتحاق به بغض النظر عن مدى فعالية مساهمة األساتذة في اتخاذ القرار النهائي للتوجِّ

منهم عكس ذلك وهـذا قـد يعـود إلى أنَّ منهم من تعرضوا إلى ظروف ما حالت دون حصولهم  % 24.46

يههم أو ألنَّهم لم  على نتائج تسمح بتحقيق رغبتهم ومنهم المجتهدين و لم يتمكن األساتذة من تغيير قـرار توجَّ

ـا نسبة المحايديـن منهم فتقـدر         يحققـوا رغباتهم ألنَّ نتائجهم ال تسمح بذلك لـذا القـوا باللـوم على أساتذتهم ، أمَّ

من إجمالي عـيِّنة الدراسة.  % 19.56بـ 

يه المدرسي و المهني .  :  المحور الثاني• الرضا عن دور مستشار التوجِّ

 : " قدم مستشار التوجيه شرًحا دقيقـًا و مفصال ً إلجراءات 02 بارةـلى العـيِّنة عـراد العـات أفـابـر إجـ يظه -28- دول رقم  ـالج

 عـملية التوجيه ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 09 42 21 91 21 التكرار 

 100 4.89 22.83 11.41 49.46 11.41 النسبة  %

   -28 - دول رقمـالج
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يه المدرسي و المهني إلجراءات عـملية  % 60.87يعـتبر  من أفـراد العـيِّنة أنَّ شرح مستشاري التوجِّ

يه كان شرًحا مفصالً و دقيق مقابل   الذين أجابوا بعـدم الموافـقة ما يعني أنَّ شرح هـذه % 27.72التوجِّ

يه استطاعـوا إيصال المعـلومات إلى عـدد ال باس به من أفراد  اإلجراءات كان بإسهاب وأنَّ مستشاري التوجَّ

 وهـذه النسبة قـد تضم تـَّالميـذ % 11.14العـيِّنة ، كما نجد أنَّ هناك منهم من أجابوا بـ ال أدري و بنسبة 

يه لكنهم لم يعبروا عن رأيهم لسبب مـا ، كما قـد يكون منهم من لم  استوعـبوا إجـراءات عـملية التوجِّ

يستوعـبوها ولم يعـبِّروا عـن رأيهم أو ألنَّ األمر ال يثيـر اهـتمامهم على اإلطالق. 

  :" طريقة مستشار التوجيه في تقديم المعلومات كانت جيِّدة ".04يِّنة على العبارة ـ- يوضح توزع إجابات أفراد الع29الجدول رقم - 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 03 66 17 77 21 التكرار 

 100 1.63 35.87 9.24 41.85 11.41 النسبة  %

  -29الجدول رقم - 

من أفـراد العـيِّنة عـبَّروا عـن معارضتهم لمحتوى هـذه العبارة  % 37.5 - أنَّ 29يبدو من الجدول - 

يه المدرسي و المهني العامل بمتوسطتهم ال يملك أسلوب جيِّد  ما يعني أنَّهم يعتبرون أنَّ مستشار التوجِّ

 من أفـراد %53.26للتواصل معهم يساعـدهم عـلى فهمه كما يريدون حسب رأييهم و هـذا خالف ما أبـداه 

العـيِّنة الذيـن عـبَّروا عـن موافقتهم عـلى محتواها بينما كانت نسبة المحايدين منهم هي األقـل حيث بلغـت 

9.24 %   .

  : " يقدم لي مستشار التوجيه المساعدة عـندما أطلبها دون تردد ".11يِّنة على العبارة ـراد العـ- يبين إجابات أف30الجدول رقم - 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 4 35 31 102 12 التكرار

 100 2.18 19.02 16.85 55.43 6.52 النسبة %

  -30الجدول رقم - 

 - هو أنَّ األغـلبية الساحقة من أفراد العـيِّنة أجابوا باإليجاب 30ما يمكن استخالصه من الجدول رقم - 

يه المدرسي           % 64.95عـلى هـذه العـبارة و بنسبة   ما يعـني أنَّهم تلقـوا المساعـدة من مستشار التوجِّ

و المهني العامل بمؤسستهم التعليمية بغض النظر عـن طبيعـتها أكانت نفسية أو تربـوية أو إعالمية و بغض 

النظر أيضا عـن سبب طلبها منه وهو ما يدل كـذلك عـلى أنَّ عالقتهم به جيِّدة ثـَّم تليها نسبة أفراد العينة 
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الذين أجابـوا بعـدم الموافقة ما يقـودنا إلى القـول بأنهم طلبوا منه المساعـدة وتلقوها لكن لم تكن نتيجتها 

يه التابع  ايجابية إلى الدرجة التي كانوا يتوقعونها أو ألنهم لم يتلقوها أصالً عند طلبها من مستشار التوجِّ

ما يبيِّن لنا أنَّ هناك فئة  % 16.85لمؤسستهم التعـليمية زيادة عـلى هـذا هـناك من أجابـوا بـ ال أدري وبنسبة 

من التـَّالميذ ال تأبه لذلك ألنَّ بعضهم ال يحتاج للمساعدة كما أنَّ بعضهم ال يطلبها وإن كان يعاني من بعض 

يه عـلى وجـودها.   المشكالت  خاصة إذا لم يكن لهـذه المشكالت أثار تـدل مستشار التوجِّ

 : " ساعـدني مستشار التوجيه عـلى معـرفة قدراتي و إمكانياتي 13بارة ـيِّنة على العـراد العـ - يلخص إجابات أف31الجدول رقم - 

 الحقيقية ".

 المجموع  بشدةال أوافق ال أوافق دريأال  أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 14 37 12 100 21 التكرار

 100 7.61 20.11 6.52 54.35 11.41  %النسبة

  -31الجدول  رقم - 

 من أفـراد العـيِّنة عـلى موافقتهم ما يعـني أنَّهم تعـرفوا % 65.76 - عـبَّر 31حسب الجدول -  

يه المدرسي و المهني العامل  عـلى ما يملكون حقيقة من قـدرات و إمكانيات من خالل مستشار التوجِّ

 منهم عـدم موافقتهم ما يـدل عـلى أنَّ المساعـدة التي قـدمها % 27.72بمؤسستهم التعـليمية في حين أبدى 

يه المدرسي و المهني لمؤسستهم لم تساعـدهم عـلى معـرفة ما يملكـون بالفعـل من قـدرات     مستشار التوجِّ

ا نسبة الذين  و إمكانيات حتى يكون اختيارهم موضوعي لذا لم يبدوا موافقتهم عـلى مضمون هـذه العـبارة أمَّ

و هي تمثل أفـراد العـيِّنة الذين ال يريدون اإلفصاح عن وجهة نظرهم  % 6.52أجابوا بـ ال أدري فتقـدر بـ 

  لسبب ما.

 :" يهتم مستشار التوجيه بالتالميذ كاهـتمامه بمهامه اإلدارية         17بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يبيِّن إجابات أف32الجدول رقم - 

 أو أكثر".

 المجموع  بشدةال أوافق ال أوافق دريأال  أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 12 45 25 94 08 التكرار

 100 6.52 24.46 13.59 51.08 4.35  %النسبة

  -32الجدول رقم - 
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 - هو أنَّ نسبة التـَّالميذ الذين كانت استجابتهم ايجابية نحو ما تضمنته 32ما يالحظ من الجدول رقم - 

 من مجموع أفـراد العـيِّنة ما يعـني حسب وجهة نظرهم أنَّ المهام اإلدارية % 55.4هـذه العبارة تقـدر بـ 

هة  يه العامل بمتوسطتهم لم تحل دون اهـتمامه بهم و االستفادة من خدماته الموجَّ المكلف بها مستشار التوجِّ

ا الذين كانت استجابتهم تتسم بالسلبية نحو مضمونها فنسبتهم تقدر بـ   و ال شك أنهم لم % 30.98إليهم أمَّ

يه العامل بمؤسستهم التعليمية بينما وصلت نسبة  يلقوا االهتمام الذي رغبوا فيه من طرف مستشار التوجِّ

 .% 13.59الذين لم يُبدوا موقـفـًا محـدد حـول ما جاء فيها إلى 

 تعرفت على متطلبات كل جذع مشترك ". بفضل مستشار التوجيه : " 19يِّنة على العبارة ـراد العـ- يمثل إجابات أف33الجدول رقم - 

 المجموع  بشدةال وافق ال أوافق دريأال  أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 00 10 11 147 16 التكرار

 100 00 5.43 5.98 79.89 8.70  %النسبة

  -33الجدول رقم - 

 أفـراد عـيِّنة الدراسة الذين يوافقون عـلى ما جاء في هـذه العبارة ما يبيِّن لنا أنَّ % 88.59تمثل النسبة 

أغلب أفـراد العـيِّنة يملكون معـلومات وافية حول خصائص كل جـذع مشترك وشروط االلتحاق به وذلك من 

يه المدرسي و المهني العامل بمؤسستهم في حين نجـد ما نسبته  منهم لم يوافقوا  % 5.43خالل مستشار التوجِّ

على ما جاء فيها و ال شك أنهم التـَّالميذ الذين لم تكن معلوماتهم عن الجذعين و شروط االلتحاق بكل جذع 

وافية ودقيقة كما أرادوا لسبب ما و الذي قـد يكون الضجيج أوغـياب الوسائل التوضيحية التي تساعـدهم 

عـلى ذلك أو قلتها ... إلخ ، كما بلغت نسبة المحايدين منهم الذين لم يبدوا رأيهم حول ما تضمنته العـبارة 

5.98 % .

 عرفني مستشار التوجيه بالشعب المتفرعة عن كل جذع مشترك ". : "20 العبارةيِّنة على ـراد العـ- يبيِّن إجابات أف34الجدول رقم - 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 02 17 06 141 18 التكرار 

 100 1.09 9.24 3.26 76.63 9.78 النسبة  %

  -34الجدول رقم -   

 % 86.41أنَّ نسبة الذين أجابوا بالموافقة عـلى ما حوته العـبارة بلغـت  - 34الحظ من الجدول - ـن

ا نسبة الذين لم يوافقوا منهم على ذلك فنسبتهم   ما يعني أنَّ معظم %10.33من إجمالي أفـراد العـيِّنة ، أمَّ



 

 الفصل الخامس                                                                                        عرض 
 البيانات و مناقشتها

 -128-  
 

أفـراد عـيِّنة  الدراسة تعـرفوا عـلى طبيعة الشعـب التي تتفرع عـن كل جذع مشترك وكذلك عـددها عـن 

يه المدرسي و المهني العامل بمتوسطتهم ، في حين نجد أنَّ الذين أجابوا منهم بـ ال  طريق مستشار التوجِّ

من مجموع أفـراد العـيِّنة وهم التـَّالميذ الذين لم  % 3.26أدري على ما جاء في هـذه العبارة فنسبتهم 

حوا موقفهم من هـذه العبارة .  يوضِّ

  : " قام مستشار التوجيه بدوره كما ينبغي و بكل شفافية ".22يِّنة على العبارة ـراد العـ - يظهر إجابات أف35الجدول رقم - 

 المجموع  بشدةال أوافق ال أوافق دريأال  أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 06 34 35 97 12 التكرار

 100 3.26 18.48 19.02 52.72 6.52  %النسبة 

 -35الجدول رقم - 

 من أفـراد العـيِّنة أجابوا باإليجاب عن هـذه العبارة  % 59.24- أنَّ 35يبدو من خالل الجدول رقم - 

يه المدرسي و المهني العامل بمؤسستهم التعليمية عـمل ما  و هم التـَّالميذ الذين يعـتبرون أنَّ مستشار التوجِّ

ه و بكل نزاهة األمر الذي يدل عـلى أنهم استفادوا  في وسعه و بذل ما يستطيع من جهـد للقيام بدوره كموجِّ

ا نسبة الذين يرون خالف ذلك فتقدر بـ   من مجموع أفـراد العـيِّنة ما يعني أنَّ % 21.74من خدماته أمَّ

يه العامل بمؤسستهم التعـليمية كان  يههم لم يكن موفقـًا حسب وجهة نظرهم أو أنهم يرون مستشار التوجِّ توجِّ

بإمكانه بذل جهـد أكبر حتى يكون دوره أكثر فعالية بينما كانت نسبة الذين لم يودوا التعـبير عن رأيهم حول 

من مجموع أفـراد العـيِّنة.  % 19.02ماء في هـذه العبارة 

 : الرضا عن الجذع المشترك. المحور الثالث •

 : " إن قـرار توجيهي إلى هـذا الجذع المشترك كان صائب ". 01يِّنة على العبارة ـراد العـ - يوضح إجابات أف36الجدول رقم - 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 25 40 00 66 53 التكرار

 100 13.59 21.74 00 35.87 28.80 النسبة  %

 -36الجدول رقم - 

 - أنَّ أفـراد عـيِّنة الدراسة الذين أبدوا ارتياحهم لقرار توجيِّههم و يعتبرونه 36يظهر لنا الجدول رقم - 

 وهي نسبة تفوق نسبة أفراد العينة الذين ال يعتبرونه كـذلك والتي تقـدر    % 64.67قراًرا موفقـًا يقـدر بـ 
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يههم يتوافق و رغبتهم إن لم نقل األولى عـلى % 35.33بـ   ما يدل عـلى أنَّ جل أفـراد العـيِّنة كان قرار توجِّ

يه و لكن تبقى نسبة  األقـل الثانية السيما و أنَّ عـملية اتخاذ هـذا القرار تتم جماعـيًا من خالل مجلس التوجِّ

يههم معـتبرة. كما نـالحظ من الجدول أنَّه ال يوجد ضمن أفـراد عـيِّنة  التـَّالميذ غـير الراضين عن قـرار توجِّ

الدراسة من أجابـوا بـ ال أدري ألنَّ التـِّلميذ ال يمكنه أن يكون محايًدا و ال يبدي موقفه من موضوع يتعلق به 

مباشرة وعـليه يتوقف مستقبله الدراسي و ربما المهني و بالتالي مركزه العـملي و االجتماعي.   

 " بالتحاقي بهذا الجذع المشترك سأحقق أمنية والديا ".  :10يِّنة على العبارة ـراد العـ - يلخص إجابات أف37الجدول رقم - 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 00 22 24 103 35 التكرار

 100 00 11.96 13.04 55.98 19.02 النسبة  %

  -37الجدول رقم - 

ح الج أنَّ نسبة أفراد العينة الذين أظهروا موافقتهم عـلى ما تضمنته هـذه العبارة  - 37دول رقم - ـيوضِّ

يههم سيمكنهم من تحقيق % 74.06من أفـراد العـيِّنة تقـدر بـ   وهي تمثل أكبر نسبة ما يعني أنَّ قرار توجِّ

هوا إليه ومن خالل الشعـب التي تتفرع عنه ، أو بعـد  انتظارات والديهم مباشرة من خالل الجذع الذي وجِّ

 من % 11.96التحاقهم بالجامعة من خالل التخصصات الجامعية التي يقود إليها هـذا الجذع فيما بعـد مقابل 

 من أفـراد العـيِّنة الذين فضلوا الحياد وعـدم إظهار % 13.04أفـراد العـيِّنة الذين لم يتمكنوا من ذلك و 

 موقفهم من مضمون العبارة.

  : " تحققت رغـبتي بتوجيهي إلى هـذا الجذع ".16بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يمثل إجابات أف38الجدول رقم - 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 19 48 02 71 44 التكرار

 100 10.33 26.08 1.09 38.59 23.91 النسبة %

 -38الجدول رقم - 

بتهم والتحقوا ـ تحققت رغ من أفـراد عـيِّنة الدراسة% 62.5يبيِّن لنا أنَّ  - 38رقم - لجدول لإنَّ وصفنا 

 36.41 لهذا أجابوا بالموافقة عـلى هـذه العبارة كما نجد أنَّ بالجذع المشترك الذي كانوا يودون االلتحاق به

هـوا إلى جذع يخالف رغبتهم و لم يكونوا %  لم يوافقوا عـلى محتوى هـذه العبارة ما يدل على أنهم وجِّ
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يودون االلتحاق به حتى وإن أدركوا بعـد الدراسة فيه لمدة أطول أنَّه يتناسب و قـدراتهم أو تقبلوا الدراسة فيه 

وهي نسبة معـتبرة تستدعي االهتمام بها.  

 فقط أجابوا بـ ال أدري و ذلك ربَّما يعود إلى أنهم يجهلون ما يريدون دراسته وليس % 1.09نَّ  أ و

لديهم هـدف محدد يسعون للوصول إليه في المجال الدراسي أو حتى في حياتهم أو ألنَّ المهم  بالنسبة لهم  

هو النجاح و االنتقال إلى المرحلة الثانوية وال يهمهم إن حققوا رغـبتهم الدراسية أم ال. 

 : " لو أتيحت لي فرصة االختيار مرة أخرى الخترت نفس الجذع 21بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يوضح إجابات أف39الجدول رقم - 

 المشترك الذي وجهت إليه ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 12 53 07 68 44 التكرار

 100 6.52 28.80 3.80 36.97 23.91 النسبة  %

 -39الجدول رقم - 

ح لنا الجدول رقم -  يِّنة قالوا أنَّهم  لو ُخيروا مرة ـراد العـ % من مجموع أف60.88 - أنَّ 39يوضِّ

هوا إليه الختارواأخرى يههم ُرعي فيها ـذا يعـ، وموقفهم ه  ذات الجذع الذي وجِّ ود إلى أنَّ عملية توجِّ

، كما نجد أنَّ نسبة الذين قالوا أنهم لو خيروا  أنهم حصلوا على نتائج أهلتهم لتحقيق رغباتهمأي اختيارهم 

هوا إليه فتقدر ب  غير راضين أنهمذا يبيِّن ـ و موقفهم ه% 35.32 ـمرة أخرى الختاروا الجذع الذي لم يوجِّ

 . ههم الذي لم يراعى فيه اختيارهميتوجِّ  رارـن قـع

  من إجمالي أفـراد عـيِّنة الدراسة.% 3.80بينما بلغت نسبة الذين لم يحـددوا موقـفهم من ما جاء في العبارة 

 : " تعكس مقررات الجذع الذي أدرس فيه اهتماماتي و ميولي 23بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يمثل إجابات أف40الجدول رقم - 

 الدراسية ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 06 59 15 64 40 التكرار 

 100 3.26 32.07 8.15 34.78 21.74 النسبة  %

   -40الجدول رقم - 

 الذين يرون أنَّ هناك انسجام بين محتوى أفـراد العـيِّنة نسبة  أنَّ وـه - 40رقم - ما نالحظه في الجدول 

هوا إليه و ميولهم الدراسية تقدر ب يِّنة ـراد العـمن مجموع أف % 56.52 ـالمنهج الدراسي للجذع الذي وجِّ
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لى مراعاتها عند ـ كانت ميولهم معروفة بالنسبة إليهم كما أنهم عملوا عأفراد العينةلب ـغأن لنا أنَّ يِّ ذا يبـوه

ا الذين كانوا غير راضين فنسبتهم تقدرلبيت ،  يبدو أنهاترتيب رغباتهم في بطاقة الرغبات التي             أمَّ

ا بسبب نتائجهم  السيما وـذه الفئة لم تلبى رغـالميذ هـَّ و أنَّ تـ و ما الشك فيه ه% 35.33 ـب نَّ نتائج أبتهم إمَّ

يه مقارنة برغبته أو بسبب عـِّ الت وجية في الجذع ـدم توفر األماكن البيداغـلميذ تعد معياًرا مهًما جًدا عند التوجِّ

الذي يريدون االلتحاق به. 

ذه تبيِّن أنهم ال ـ حيث أنَّ إجابتهم ه% 08.15 ـدر نسبتهم بـدري تقأال ـ في حين نجد أنَّ الذين أجابوا ب

 لى األقل لديهم صورة مشوشة عن ميُولهم الدراسية.ـميُولهم بدقة و بذلك يجهلون ما يريدون أو ع يعرفون

 : " سيمكنني توجيهي إلى هـذا الجذع من تحقيق طموحاتي 24بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـفأ - يوضح إجابات 41رقم - الجدول 

 الدراسية ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 05 32 34 72 41 التكرار

 100 2.72 17.39 18.48 39.13 22.28 النسبة %

  -41الجدول - 

يههم % 61.41 أنَّ  - 41يظهر لنا الجدول رقم -   من مجموع أفـراد عـيِّنة الدراسة يعتبرون أنَّ توجِّ

إلى الجذع المشترك الذي ينتظمون به اآلن سوف يسمح لهم بالوصول إلى ما كانوا يطمحون إليه في المجال 

الدراسي ، األمر الذي يدل على أنَّ التحاقهم بهذا الجذع ومن خالل الشعـب التي تتفرع عنه سوف يسمح لهم 

ا نسبة الذين ال يرون منهم  بااللتحاق بالتخصص الجامعي الذي خططوا لاللتحاق به و إكمال دراستهم به ، أمَّ

  وهم أفـراد العـيِّنة الذين كانت % 20.11أنَّ الجذع الذي يدرسون به ال يحقق طموحاتهم الدراسية فتقدر بـ 

اختيارهم و كذلك ما وضعوه ألنفسهم من أهـداف في المجال الدراسي ال يتحقق  بالتحاقهم بالجذع المشترك 

هوا إليه. بينما لم يبدي   منهم موقفهم في هـذا األمر. % 18.48الذي وجِّ

  : " يتناسب الجذع الذي أدرس فيه مع قدراتي ". 25بارة ـلى العـيَّنة عـ يلخص إجابات أفراد الع - 42 -الجدول 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 184 13 27 18 74 52 التكرار

 100 07.07 14.67 9.78 40.22 28.26 النسبة %

 - 42الجدول  رقم - 
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 % 68.48 - أنَّ نسبة الموافقة عـلى ما جاء في هـذه العبارة بلغت 42نالحظ من خالل الجدول رقم - 

هوا إليه يتالءم مع من الحجم الكلي لعـيِّنة الدراسة  وهم األفـراد الذين يعـتبرون أنَّ الجذع المشترك الذي وجِّ

ا ألنـه يعكس رغبتهم أو أنَّ التحاقهم به جعلهم متيقنين بأنه األنسب لما  قدراتهم المختلفة وهـذا يعود إمَّ

 منهم عكس % 21.74يملكون من قدرات حتى وإن كان بعضهم لم يكن يرغب في االلتحاق به ، بينما يرى 

هوا إليه ال يتناسب  يههم ال يعكس رغبتهم أو أنَّ الجذع المشترك الذي وجِّ ذلك وهـذا يمكن رده إلى أنَّ توجِّ

. % 9.78بالفعل مع قدراتهم حسب وجهة نظرهم ، كما بلغت نسبة الذي أجابوا بـ ال أدري على هـذه العبارة 

   : الرضا عن اإلمتدادات الدراسية والمهنية للجذع المشترك . المحور الرابع•

 " توجد عـلى األقل شعـبة واحدة تتفرع عن هـذا الجذع 26بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يظهر توزع إجابات أف43الجدول رقم - 

 توافق ميولي". 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 03 29 35 89 28 التكرار 

 100 1.63 15.76 19.02 48.37 15.22 النسبة  %

  -43الجدول رقم - 

ح الجدول  من أفـراد العـيِّنة نظرتهم إيجابية نحو ما جاء في هـذه  % 63.59أنَّ  - 43- رقم يوضِّ

هوا إليه ما يوائم ميولهم ال  العبارة أي أنهم يرون أنَّ هناك من بين الشعب التي تتفرع عن الجذع الذي وجِّ

يههم من السنة األولى ثانوي إلى السنة الثانية ثانوي تعتبر فرصة أخرى لتحقيق ذلك ،  سيما وأنَّ عملية توجِّ

ربما ذلك يعـود إلى أنهم لم يكونوا يرغبون أصالً في  من أفـراد العـيِّنة العكس و % 17.39في حين يرى 

هوا إليه وال بأي شعبة من الشعب التي تتفرع عنه .  االلتحاق بالجذع الذي وجِّ

ا نسبة الذين أجابوا بـ ال أدري فقد كانت  . % 19.02أمَّ

 : " أغلب شعـب هـذا الجذع تقود إلى تخصصات جامعية لها مكانة 27بارةـلى العـيِّنة عـراد العـ - يمثل إجابات أف44الجدول رقم - 

  .اجتماعية "

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 148 01 21 61 94 07 التكرار 

 100 0.54 11.41 33.16 51.09 3.80 النسبة  %

  -44الجدول رقم - 
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 % 54.89نسبته   ماأنَّ ذه العبارة ـلى هـيِّنة عـ العأفـراد - وبناء على استجابات 44ن الجدول رقم - يِّ يب

هوا إليه عموًما تفضي إلى تخصصات جامعية مهمة من منهم يرون  أنَّ شعـب الجذع المشترك الذي وجِّ

الناحية االجتماعية  تسمح لهم فيما بعـد بااللتحاق بوظيفة تؤهلهم ليكونوا ذوي مكانة اجتماعية حسب رأييهم 

يههم كان يوافق ما اختاروه لذا هم متفائلون مقابل   الذين يرون خالف % 11.95ما يدل على أنَّ قرار توجِّ

يههم ال يتوافق مع ما رسموه ألنفسهم لذا كان موقفهم سلبي نحو مضمون العبارة ، بينما وصلت  ذلك ألنَّ توجِّ

.  %  33.16نسبة الذين لم يفصحوا عن موقفهم 

  : " ضمن شعـب هـذا الجذع ما يتماشى مع قدراتي ".28بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يوضح إجابات أف45الجدول رقم  - 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 01 10 37 115 21 التكرار 

 100 0.54 5.43 20.11 62.50 11.41 النسبة  %

  -45الجدول رقم - 

أنَّ نسبة التـَّالميذ الذين وافقوا على ما جاء في هـذه العبارة تقـدر   - 45يبدو من خالل الجدول رقم - 

ا نسبة الذين ال يوافقون عـلى مضمونها فقـد بلغـت  من مجموع أفـراد العـيِّنة ، % 73.91بـ   وهي % 5.97أمَّ

أقل نسبة ، بينما بلغت نسبة الذين لم يرغبوا في إبراز موقفهم حيال ما تضمنته هـذه العبارة  فقد كانت نسبتهم 

هوا إليه تتفرع عـنه شعب  % 20.11 ما يدل على أنَّ أغلب أفـراد العـيِّنة يعـتبرون أنَّ الجذع الذي وجِّ

تتناسب مع ما يملكون من إمكانيات و مهارات تعبِّر عن قدراتهم التي تؤهلهم للنجاح فيها لذا يرغبون 

بااللتحاق بإحـداها. 

إلى هـذا الجذع مستقبال ً إلى مهنة كنت  " سيؤهلني توجيهي : 29بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يبيِّن إجابات أف46الجدول رقم - 

  أطمح إليها ".

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 05 26 36 105 12 التكرار 

 100 02.71 14.13 19.57 57.07 06.52 النسبة  %

   -46الجدول رقم - 

هوا إليه يسمح لهم في % 63.59 - أنَّ 46ما يُالحظ من الجدول رقم -   يعـتبرون أنَّ الجذع الذي وجِّ

المستقبل بالحصول على مهنة كانوا يطمحون لاللتحاق بها مما يدل عـلى أنهم التـَّالميذ الذين تحققت رغباتهم 
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يههم إلى الجذع المشترك الذي يدرسون به بينما كانت إجابة   بعـدم الموافقة أي % 16.84الدراسية بتوجِّ

ا الذين أجابوا منهم بـ ال أدري  يههم ال يسمح لهم مستقبال بااللتحاق بالمهنة التي يودون االلتحاق بها ، أمَّ توجِّ

. % 19.57فقد بلغت نسبتهم 

 

 : " أغـلب شعـب الجذع الذي أدرس فيه تقود إلى تخصصات 30بارة ـلى العـيِّنة عـراد العـ - يلخص إجابات أف47الجدول رقم - 

جامعية مطلوبة في سوق العمل ". 

 المجموع ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة 

 184 01 20 74 82 07 التكرار 

 100 0.54 10.87 40.22 44.57 3.80 النسبة  %

  -47الجدول رقم - 

ما يبدو جليًا من خالل هـذا الجدول أنَّ نسبة أفـراد العـيِّنة الذين يرون أنَّ الشعب المتفرعة عن الجذع 

هوا إليه تقود إلى تخصصات جامعية مطلوبة في سوق العمل تقدر بـ  يعني ذلك أنَّ الكثير  % 48.37الذي وجِّ

من أفـراد العـيِّنة متفائلين فيما يخص مستقبلهم المهني و يعـود هـذا التفاؤل إلى أنهم يميلون إلى ما يدرسون  

هوا إليه تتالءم مع ما خططوه لمستقبلهم المهني وقد  أو ألنَّ إحدى الشعب التي تتفرع عن الجذع  الذي وجِّ

يعود ذلك إلى أنه فعالً تتوفر فرص عمل بالتخصصات التي يقود إليها الجذع على األقل في محيط بعض 

هؤالء التـَّالميذ كما أنَّ هناك من لم يوافقوا على ذلك ألنَّ المعلومات المتوفرة لديهم عن التخصصات 

يه ال يركز شرحه عليها  الجامعية التي يقود إليها الجذع الذي يدرسون به شحيحة خاصة أنَّ مستشار التوجِّ

كثيًرا عند التطرق إليها ألنه سيشرحها بتفصيل أكثر عند انتقالهم إلى الثالثة ثانوي أو ألنهم ال يميلون إلى ما 

 أيًضا نجد أنَّ نسبة الذين أجابوا بـ ال أدري و التي تمثل ثاني أكبر نسبة تقدر  % 11.41يدرسون و نسبتهم 

 وهم التـَّالميذ الذين لم يخططوا لمستقبلهم أو ألنَّ عالم الشغل بعـيًدا عن اهتمامهم في الوقت % 40.22بـ 

الحالي . 
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  :تحليل و مناقشة النتائج عـلى ضـوءالفـرضيـاتثالثـًا- 

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجذعين المشتركين في المرحلة الفرضية األولـى .1  : مستوى الرضا عن التوجِّ

الثانوية مرتفع.  

يه المدرسي و ذلك كاآلتـي :  رتباـخال  هـذه الفرضية عـلينا أوال ً تحـديـد مستويات الرضا عـن التوجِّ

 

 

يه المدرسي إلى ثالث مستـويات هي : رضا مرتفع ، رضا متوسط   بما أننا سنقسم الرضا عـن التوجِّ

ن من خمسة 03و رضا متدني فإنَّ عـدد الفئات هـو   فئات ، كما أنَّ سلـم االستجابـة عـلى االستمارة مكـوَّ

. و بذلك فـإنَّ : 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1اخـتيارات متبوعـة بخمسة درجات هي : 

 

يه المدرسي .أ و المتوسطات الحسابية لبنود االستمارة التي تقع ـ ه :المستـوى المنخفض للرضـا عـن التوجِّ

  [ .2.33 - 1 ) و بشكـل أكثر تحـديـد التي تـقع في المجال  [ 1.33 + 1 إلـى ( 1 ن ـفي المجال م

يه المدرسي .ب  : هـو المتوسطات الحسابية لبنود االستمارة التي تقع المستـوى المتوسط للرضـا عـن التوجِّ

  [ . 3.66 - 2.33في المجال [ 

يه المدرسي .ج  : هـو المتوسطات الحسابية لبنود االستمارة التي المستـوى المرتفع للرضـا عـن التوجِّ

  [ .5 - 3.66تنتمي للمجال [ 

 كما سنقـوم باستخـراج المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعـيارية بناًءا عـلى استجابـات أفـراد العـيِّنة 

يه المدرسي.  عـلى استمارة الرضا عـن التوجِّ
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 يِّنة ـراد العـ يوضح مستوى الرضا عن إجراءات و معايير التوجيه لدى أف -48- الجــدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يه لدى 48يشير الجدول رقم -   - إلى وجود مستوى متوسط من الرضا عن إجراءات ومعايير التوجِّ

ح لنا أنَّ المتوسط الحسابي الستجابات أفـراد العـيَّنة على فقرات هـذا المحور قد  أفـراد العـَّينة ، كما يوضِّ

 ، حيث بلغ المتوسط 1.32 و 0.99 بانحراف معياري تتراوح قيمه ما بين 3.59 و 2.73تراوح ما بين 

 وهـذا يعود لتقارب المتوسطات الحسابية 1.16 بانحراف معياري مقداره 3.15الحسابي للمحور ككل 

للعبارات المكونة للمحور حيث نالحظ أنَّ مستوى الرضا في جميع فقرات المحور كان متوسطـًا. 

 بمتوسط حسابي يقدر 07 حصلت على أعلى متوسط ثم تلتها العبارة رقم 08كما نجد أنَّ العبارة رقم 

 في المرتبة ما قبل األخيرة وهي :     05 ، بينما جاءت العبارة رقم 1.04 و بانحراف معياري يقدر بـ 3.47بـ 

 فقط أن تلبى رغبتهم مباشرة."  األوائل% 10" يستحق التـَّالميذ 

ا العبارة رقم   " عـدد الحصص اإلعالمية كان كافيًا." فقد احتلت المرتبة األخيرة .  03أمَّ

 مستـوى الرضا اإلنحراف المعـياري المتوسط الحسابي الرتبــة عبارةالرقم 
 متوسط 1.21 2.73 10 03
 متوسط 1.27 2.86 09 05
 متوسط 1.09 3.09 06 06
 متوسط 1.04 3.47 02 07
 متوسط 0.99 3.59 01 08
 متوسط 1.32 2.95 08 09
 متوسط 1.11 3.16 05 12
 متوسط 1.15 3.24 04 14
 متوسط 1.13 3.07 07 15
 متوسط 1.02 3.35 03 18

 متوسط 1.16 3.15 المجموع

  -48الجــدول رقم - 
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و هـذه النتيجة تعـود إلى أنَّ هـذه اإلجراءات و المعايير ال تستجيب إال الحتياجات فئة من التـَّالميذ 

بغض النظر عن مدى موضوعية رغباتهم المعبَّر عنها في بطاقة الرغبات ومدى مالءمتها لقدراتهم الحقيقية 

 األوائل على مستوى كل متوسطة مباشرة إلى جانب رغبة جزء % 10ألنها ال تسمح إال بتحقيق رغبة الـ 

من فئة  التـَّالميذ الذي حصلوا على نتائج متوسطة . 

ا باقي التـَّالميذ فيتم توزيعهم حسب األماكن البيداغوجية المتوفرة في الجذعين وفي حدود ما تسمح  أمَّ

عـدد التـَّالميـذ الذين به نتائجهم مع مراعاة ترتيب رغباتهم  خاصة الرغبة األولى قـدر اإلمكان السيما وأنَّ 

دائًما أقـل من  و احتالل المراتب األولى الحصول عـلى نتائج جيِّدة  التفوق و يملكون قـدرات تمكنهم من

 الذين يملكون قـدرات عـقلية ( إدراكية ، لغوية ) و جسمية ( سمعية، بصرية ) عادية كما أنَّ غيرهم العاديين

الحاالت التي يسمح فيها بإجراء الطعون ال يمكن اعتبارها فرصة ثانية للتـِّلميذ لتحقيق رغبته التي لم تحقق 

ألنَّ وجود خطأ في حساب معدل إحدى المواد الدراسية ، المعـدل السنوي ، معـدل شهادة التعليم األساسي  

أو حتى إغـفال نقل عالمته في مادة ما أو معدلها أو التغافل عنه يعتبر تصحيحه من واجب المكلف بذلك 

يه  المدرسي و المهني و حق من حقوق التـِّلميذ بغض النظر عن تقديم  سواء كان األستاذ أو مستشار التوجِّ

التـِّلميذ أو وليه لطلب الطعن أم ال ، ألنَّ هـذا األمر معمول به لدى تـَّالميذ السنوات األخرى ( السنة األولى ، 

الثانية و الثالثة  متوسط ) كما نجد أنها هي األخرى تركز على النتائج الدراسية للتـَّالميذ بصورة كبيرة ، 

إضافة إلى عـدد الحصص اإلعالمية الذي ال يعـتبر كافيًا لذا كان مستوى الرضا عن معايير و إجراءات 

يه المدرسي متوسطـًا ولم يكن مرتفًعا.    التوجِّ

 يِّنةـراد العـر مستوى الرضا عن دور مستشار التوجيه المدرسي و المهني  لدى أفـيظه -  49- الجــدول رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مستـوى الرضا اإلنحراف المعـياري المتوسط الحسابي الرتبــة عبارةالرقم 
 متوسط 1.11 3.40 06 02
 متوسط 1.11 3.26 07 04
 مرتفع 0.95 3.45 03 11
 متوسط 1.16 3.42 04 13
 متوسط 1.07 3.22 08 17
 مرتفع 0.60 3.92 01 19
 مرتفع 0.76 3.85 02 20
 متوسط 0.97 3.41 05 22

 متوسط 1.01 3.49 المجموع

  -49الجــدول رقم -  
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أنَّ هناك ثالث عبارات من هـذا المحور احتلت الرتب األولى و الثانية       - 49 رقم -  لنا الجدوليظهر

  3.22 و  3.92الحسابية بين  اتهامتوسطو الثالثة على التوالي وبمستوى مرتفع من الرضا حيت تراوحت 

 المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 13 لتحتل بعـد ذلك العـبارة رقم 1.16 و 0.60 اتها المعيارية بينانحرافو

 المرتبة 22 و بمستوى رًضا متوسط بينما احتلت العبارة رقم 1.16 و انحراف معياري بلغ 3.42قـدره 

 و انحراف معياري 3.40 في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي يقدر بـ 02الخامسة و جاءت العبارة رقم 

ا المرتبة األخيرة فعادت للعبارة رقم 1.11يقدر بـ   و انحراف معياري 3.22 بمتوسط حسابي بلغ 17 ، أمَّ

 . 1.07بلغ 

يه المدرسي و مهني ككل فقد كان متوسطـًا  ا فيما يخص مستوى الرضا عن دور مستشاري التوجِّ أمَّ

 و يمكننا رد ذلك 1.01 بانحراف معياري قـدره 3.49حيث بلغ متوسط استجابات أفـراد العـيِّنة على المحور 

يه المدرسي والمهني وكثرة عـددها السيما وأنَّ كل مستشار  إلى تنوع المهام المكلف بها مستشار التوجِّ

يه  يشرف على مقاطعة تظم ثانوية وعـدد من المتوسطات (   حسب حجم المقاطعة ) ، حيث أنَّ 3 أو 2للتوجِّ

ه إلى جميع المستويات عـلى مستوى المقاطعة بدًءا من السنة األولى  يه موجَّ النشاط اإلعالمي لمستشار التوجِّ

ية أكبر إلى تـَّالميذ السنة الرابعة  متوسط إلى السنة الثالثة ثانوي خالل العام الدراسي وإن كان يولي أهـمِّ

يه ، شرح بطاقة الرغبات ، شرح استبيان  متوسط والسنة األولى ثانوي لشرح إجـراءات و معايير التوجِّ

الميول و االهـتمامات ومساعدة التـَّالميذ على معرفة قدراتهم الحقيقية ... إلخ زيادة على اللقاءات اإلعالمية 

مع األولياء و كذلك تقويم ومتابعة التـَّالميذ على مستوى الثانوية وذلك بتحليل نتائجهم وتصنيفهم من خاللها 

لمعرفة مواطن ضعفهم قصد تحسين نتائجهم وعرضها في شكل جداول ومنحنيات بيانية و تدوينها في بطاقة 

يه ، إضافة إلى القيام باإلرشاد النفسي و التربوي لمساعدة التـَّالميذ عـلى التكيُّف مع النشاط  المتابعة و التوجِّ

يه  التربوي و التكفل بالذين يعانون من مشكالت خاصة وكذلك المشاركة في مجالس األقسام و مجالس التوجِّ

كما أنـَّه مكلف بإجـراء الدراسات في المجال التربوي وذلك إلى جانب بعض المهام اإلدارية المكلف بها على 

مستوى الثانوية كإعـداد السجالت المدرسية و ملئها وغير ذلك ، األمر الذي يؤثر سلبًا عـلى أدائه لذا كان 

يه  المدرسي و المهني للثانويات الثالثة متوسطـًا ولم يكن مرتفًعا.  مستوى الرضا عن دور مستشاري التوجِّ
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  يِّنةـراد العـ - يبين مستوى الرضا عن الجذع المشترك لدى أف50الجــدول رقم - 

 

 

 

 

 

 

  -50الجدول رقم - 

ح لنا من الجدول -            3.54 - أنَّ المتوسط الحسابي اإلجمالي لعبارات هـذا المحور يقدر بـ 50يتضِّ

 ، ما يشير إلى وجود مستوى متوسط من الرضا لدى أفـراد عـيِّنة 1.24و انحرافها المعياري قـد بلغ 

هوا إليه ، كما يبدو من الجدول أنَّ العبارتين رقم   كان 25 و رقم 10الدراسة عن الجذع المشترك الذي وجِّ

مستوى رضا أفـراد العـيِّنة عنهما مرتفع وبذلك احتلتا المرتبتين األولى و الثانية على التوالي ، حيث بلغ 

ا العبارة رقم 0.88 و بانحراف المعياري يقدر بـ 3.82 القيمة 10المتوسط الحسابي للعبارة رقم   25 ، أمَّ

 جاءت بعدهما 24 و أنَّ العبارة رقم 1.23 و انحرافها المعياري يقـدر بـ 3.68فمتوسطها الحسابي يقـدر بـ 

 لتليها العبارة رقم 1.10 و انحراف معياري قدره 3.61مباشرة من حيث الترتيب و بمتوسط  حسابي قدره 

 ، بينما 1.30 و انحراف قدره 3.43 المرتبة الخامسة و بمتوسط قدره 21 في حين احتلت العبارة رقم 01

 مستـوى الرضا اإلنحراف المعـياري المتوسط الحسابي الرتبــة رقم العبارة 
 متوسط 1.44 3.45 04 01
 مرتفع 0.88 3.82 01 10
 متوسط 1.37 3.40 06 16
 متوسط 1.30 3.43 05 21
 متوسط 1.23 3.40 06 23
 متوسط 1.10 3.61 03 24
 مرتفع 1.23 3.68 02 25

 متوسط 1.24 3.54 المجموع
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 و بانحرافين معياريين هما 3.40 جاءتا في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 23 و 16العبارتين رقم 

  . 1.37 و 1.23على التوالي 

يههم  وفق اختيارهم والتحقـوا  و هـذه النتيجة تدل على أنَّ هناك نسبة معتبرة من أفـراد العـيِّنة تم توجِّ

بالجذع المشترك الذي رغـبوا فيه و األمر ذاته ينطبق على الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالجذع المشترك 

الذي اختاروه ورغـبوا في االلتحاق به من أفـراد العـيِّنة أي أنَّ نسبتهم هم كذلك معتبرة ، ما يعني أنَّ 

النسبتان متقاربتان و إن لم تكونا متساويتان لهذا كان مستوى رضا أفـراد العـيِّنة عن هـذا المحور متوسطـًا 

ولم يكن مرتفًعا كما لم يكن منخفًضا أيًضا.ويعـود ذلك إلى أنَّ عملية توزيع التـَّالميذ عـلى الجذعين 

المشتركين ال تـُراعى فيها دائًما اختيارات كل التـَّالميذ فيما يتعلق بنوع الجذع المشترك المرغوب فيه من 

يه لتوزيعهم على الجذعين يتم بناء  طرف كل واحد منهم ألنَّ تحقيق هـذه االختيارات عند اتخاذ قرار التوجِّ

يه على مستوى كل  على الموقع الترتيبي لكل تـِّلميذ مع باقي التـَّالميذ في كل مجموعة من مجموعتي التوجِّ

ثانوية والذي يحتله بفضل النتائج التي حصل عليها في السنة الثالثة متوسط وخالل العام الدراسي للسنة 

الرابعة متوسط وبالتالي فإنَّ اختياراتهم قـد تلبى كما قـد ال تلبى تبًعا لهـذا الموقع لذا كان مستوى الرضا عن 

الجذع المشترك متوسطـًا لدى أفـراد العـيِّنة. 

 يِّنة.  ـراد العـ يبين مستوى الرضا عن االمتدادات الدراسية و المهنية للجذع المشترك لدى أف -51- الجــدول رقم 

 

 

 

 

 

 - 51الجدول رقم - 

ح لنا من الجدول  متوسط حسابي و ب المرتبة األولى  جاءت في28  رقم العبارةأنَّ  - 51- رقم يتضِّ

 ، كما أنَّ مستوى الرضا عن مضمونها  كان مرتفًعا ، في حين 0.74و انحراف معياري قدره  3.79قدره 

  لتليها 0.98 و انحراف معياري قدره 3.60 في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ 26جاءت العبارة رقم 

 بينما 0.91 و انحراف معياري قدره 3.51 من حيث الترتيب و بمتوسط حسابي يقـدر بـ 29العبارة رقم 

 مستـوى الرضا اإلنحراف المعـياري المتوسط الحسابي الرتبــة عبارةالرقم 
 متوسط 0.98 3.60 02 26
 متوسط 0.77 3.46 04 27
 مرتفع 0.74 3.79 01 28
 متوسط 0.91 3.51 03 29
 متوسط 0.76 3.40 05 30

 متوسط 0.85 3.55 المجموع
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ا العبارة رقم 27جاءت العبارة رقم   فقد جاءت في المرتبة األخيرة ، كما أنَّ 30 في المرتبة الخامسة ، أمَّ

مستوى الرضا عن محتوى هـذه العبارات كان متوسطـًا. 

كما يبدو من الجدول أنَّ مستوى الرضا لدى أفراد العـيِّنة عن هـذا المحور ككل كان متوسطـًا و قـد بلغ 

 و هي نتيجة تبيِّن لنا بأنَّ مستوى رضا أفراد 0.85 و انحرافه المعياري وصل إلى 3.55متوسطه الحسابي 

هوا إليه لذا نجد أنَّ المتوسط  العـيِّنة عن هـذا المحور مرتبط بمستوى رضاهم عن الجذع المشترك الذي وجِّ

الحسابي الكلي الستجابات أفراد العـيِّنة عن هـذا المحور ال يختلف عن المتوسط الحسابي الكلي للمحور 

الخاص بمستوى الرضا عن الجذع المشترك و هـذا راجع إلى أنَّ االمتدادات الدراسية للجذعين تسمح 

بتحقيق الطموحات الدراسية وكذلك المهنية ألفـراد العـيِّنة الذين تحققت رغباتهم وتمكنوا من االلتحاق 

بالجذع المشترك الذي يعتبرونه يتناسب مع ميولهم و مع ما يتمتعون به من قـدرات باعتباره يعكس تطلعاتهم 

أو تطلعات أوليائهم وهـذا يسهل لهم الطريق لتحقيق طموحاتهم ألنه يساعدهم على التحضير لمستقبلهم 

الدراسي و المهني من خالل االلتحاق بالشعب التي خططوا لاللتحاق بها ومن ثمَّة االلتحاق بالتخصص 

هوا دون مراعاة رغباتهم فالشك أنَّ  ا أفـراد العـيِّنة الذين وجِّ الجامعي الذي يرغبون في االلتحاق به ، أمَّ

هوا إليه ال يسمح لهم بتحقيق ما يطمحون إليه في المجال  االمتدادات الدراسية و المهنية للجذع الذي وجِّ

الدراسي و المهني ألنه ال يتماشى مع طموحاتهم هـذه ومع ما خططوه لمستقبلهم وإن كانت هـذه االمتدادات 

تعـد فرصة ثانية لبعض التـَّالميذ لالختيار من خالل الشعب التي تتفرع عنها في المرحلة الثانوية من خالل 

التخصصات الجامعية التي تقـود إليها هـذه الشعب. 

 - يبين مستوى الرضا العام عن التوجيه المدرسي لدى أفـراد العـيِّنة. 52الجدول رقم - 

  -52الجدول رقم - 

يه المدرسي لدى ت52يبدو من الجدول -  الميذ الجذعين ـَّ  - أنَّ مستوى الرضا العام عن التوجِّ

 بانحراف 3.41بلغ المتوسط الحسابي الكلي لألداة أنَّ حيث ط ، المشتركين في المرحلة الثانوية متوس

 ، كما يبيِّن لنا الجدول أنَّ المحور الرابع احتل المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 1.11 ـب يقدري معيار

 ، بينما حصل المحور الثالث على المرتبة الثانية و بمتوسط حسابي يقدر   0.85 و انحراف معياري 3.55

 مستـوى الرضا  الرتبــة  اإلنحراف المعـياري المتوسط الحسابي المحور الرقم

 متوسط 04 1.16 3.15 الرضا عن إجراءات ومعايير التوجيه. 01

 متوسط 03 1.01 3.49 الرضا عن دور مستشار التوجيه المدرسي و المهني. 02

 متوسط 02 1.24 3.54 الرضا عن الجذع المشترك. 03

 متوسط 01 0.85 3.55 الرضا عن االمتدادات الدراسية و المهنية للجذع. 04

 متوسط  1.11 3.41 المجموع الكلي 
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           3.49 ليليه المحور الثاني من حيث الرتبة بمتوسط حسابي قدره 1.24 و انحراف معياري 3.54بـ 

ا المحور األول فقد كان ترتيبه األخير و بمتوسط حسابي قدره 1.01و انحراف معياري قدره      3.15 ، أمَّ

  ، كما أنَّ مستوى الرضا عن كل محور من المحاور األربعة كان متوسطـًا1.16و انحراف معياري يساوي 

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجذعين المشتركين أنَّ : " وبذلك نرفض الفرض القائل  مستوى الرضا عن التوجِّ

  ". في المرحلة الثانوية مرتفع

يه المدرسي لدى أفـراد العـيِّنة إلى أنَّ عـملية   ويرجع وجـود مستوى متوسط من الرضا عـن التوجِّ

يه تـَّالميذ السنة الرابعة متوسط إلى السنة األولى ثانـوي ترتكز وبشكل أساسي عـلى النتائج التي يحصل  توجِّ

عـليها التـَّالميذ إلى جانب مراعاة رغـباتهم في حـدود عـدد األماكن البيداغوجية المتوفرة على مستوى 

مؤسسة االستقبال عـند توزيعهم عـلى الجذعـين المشتركين و تهمل الخصائص األخـرى للتـَّالميذ كميولهم  

يه المدرسي و المهني  و اهتماماتهم ... إلخ خاصة في ظل انعـدام الوسائل التي يعـتمد عـليها مستشاري التوجِّ

في التعرف عـلى خصائصهم هـذه وكذلك مشكالتهم المختلفة من اختبارات و مقاييس الستخدام بياناتها في 

يه إلى جانب ما يحصله التـِّلميذ من عـالمات بدل االعـتماد فقط عـلى بطاقة الرغبات و بطاقة  عملية التوجِّ

يه التي تتضمن نتائجه الدراسية خاصة وأنَّ عـالمات التـِّلميذ ال تعـد مقياًسا صادقـًا للحكم  المتابعة و التوجِّ

ه  عـليه و ال تعـتبر مؤشًرا كافيًا في الكثير من األحيان للتنبؤ بنجاحه أو فشله في الجذع المشترك الذي يوجَّ

إليه وال تعكس قدراته الحقيقية في بعض األحيان باعـتبارها تتأثر بالعـديد من الظروف الطارئة التي 

يه المدرسي لدى أفـراد العـيِّنة متوسطًا حيث يقول  يتعرض لها التـِّلميذ لهذا كان مستوى الرضا عن التوجِّ

 : " إنَّ نتيجة الطالب في االمتحان تتأثر بكثير من العـوامل العارضة  سعيد عـبد العـزيـز وجـودت عطيوي

كالمرض المفاجئ ، تعرض الطالب لحادث قبل أو أثناء االمتحان ، و تتغير تبًعا للظروف االجتماعية        

و الفيزيقية المحيطة بجو االمتحان كوقت االمتحان ، اإلضاءة ، التهوية و الحرارة إضافة إلى تأثير العوامل 

الذاتية للمعـلم عند تقديـر العالمات السيما إذا كانت األسئلة من نوع المقال أو تعالج موضوعات يختلف 

حولها المصححون لذا فإنَّ االعـتماد عـليها وحدها في الحكم عـلى الطلبة عـند توزيعهم عـلى أنواع التعـليم 

0Fإلى جانب رغـبة الطالب في نوع التعـليم  أمر يشوبه القصور من وجـوه عـدة ."

1 

يه المدرسي و األداء الفرضية الثانية .2  : هناك عـالقـة ايجابية دالـة إحصائيًـا بين الرضا عـن التوجِّ

 الدراسي لدى تـَّالميـذ الجذع المشترك آداب.

 ) الذي يحتاج تطبيقه لتوفر الشروط التالية : R ( برسون الخـتبار هـذه الفرضية استخدمنا معامل اإلرتباط 

- أن تكون البيانات كمية ( مستوى القياس المسافة على األقل ). 
                                                            

 . 178 ، 177 سعيد عبد العزيز و جودت عزت عطيوي ، المرجع السابق ، ص ص 1
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- أن تكون العالقة خطية.  

 - أنَّ العالقة بين المتغيرين خطية أي أنَّ التغـير في الرضا عن 06و هي متوفرة حيث يبيِّن لنا الشكل رقم - 

 ) على طول الخط. Y ) لدى األدبيين يتبعه تغير في أدائهم الدراسي ( Xالتوجيه المدرسي( 

 

  الخاصة بالجذع المشترك آداب. االنتشار - يمثل لوحة 06الشكل رقم - 

    - يبين درجة االرتباط بين الرضا عن التوجيه المدرسي و األداء الدراسي لدى تالميذ الجذع المشترك آداب.53الجدول رقم - 

  R   اإلرتباط  معامل      N  عـدد األفـراد

70 6916 740.35 701290 8107.57 74976.06 0.81 

  -53الجدول رقم - 

يه ـناك عالقة إرتباطية قوية في االتجاه الموجب بين الرضا عـ أنَّ ه-53 رقم - يبيِّن الجدول ن التوجِّ

يه ـرض عالتلميذ نه كلما كان أالميذ الجذع المشترك آداب أي ـَّ المدرسي و األداء الدراسي لدى ت ن التوجِّ

 .  0.81 ، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بينهماو العكس صحيح  الدراسي أدائهالمدرسي ارتفع 

داول ـنا للجـ  ثم رجعƒd = 68حيث  ƒd درجة الحرية نالى داللتها اإلحصائية حسبـوللوقوف ع

جدنا أنَّ قيمة  وو 0.01عـند مستوى الداللة ابلة لها ـدولية لمعامل االرتباط المقـد القيمة الجـديـاإلحصائية لتح

 0.01ند مستوى الداللة ـ ع ) وذلك0.302( دولية ـكبر من القيمة الجأ  )0.81المحسوبة ( معامل االرتباط 

.أي نرفض  0.01ند مستوى الداللة ـلى أنَّ القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط دالة إحصائية عـا يدل عـم

يه المدرسي واألداء   " :الفرض القائل ال تـوجـد عـالقـة ايجابية دالـة إحصائيًـا بين الرضا عـن التوجِّ
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الدراسي لدى تـَّالميـذ الجذع المشترك آداب." و نقبل الفرض البديل " تـوجـد عـالقـة ايجابية دالـة إحصائيًـا 

يه المدرسي واألداء الدراسي لدى تـالميـذ الجذع المشترك آداب." و هي نتيجة  بين الرضا عـن التوجِّ

رد تدخل في تشكيل اتجاهاته المختلفة بما فيها تخصصه ـدانية للفـية و متوقعة  ذلك ألنَّ الحالة الوجـطبيع

لى درجة ـلى دافعتيه ومن ثمَّة عـ و ردود أفعاله  ( أدائه ) تأثيًرا قويًا كما عسلوكياتهعلى  تؤثر الدراسي و

 كان بته وـ توجيهه إلى الجذع المشترك آداب رغوافق قـرارلميذ الذي ـِّ فمن المؤكد أنَّ الت، الله لقدراته ـاستغ

لى مستقبله ـنَّ اطمئنانه عإيتناسب مع ميوله و قدراته و يتوافق مع ما خططه لمستقبله الدراسي و المهني ف

دافه في المجال الدراسي من جهة أخرى ألنه التحق ـر بها نتيجة تحقيقه ألهـوالسعادة التي يشع، من جهة 

تيه لالنجاز في المجال ـدان من احترامه لذاته و ثقته في نفسه ومن دافعيب فيه يزـبالجذع الذي كان يرغ

 بما االكتراث  فيندفع بقوة وحماس أكثر نحو األداء دون ةدراساللى االندماج في ـدانه عـالدراسي ويساع

يهه المدرسي يجعله أكثر التزاًما في دراسته ـِّ أنَّ رضا التزيادة على ذلك قبات ـيصادفه من ع لميذ عن توجِّ

 لخ ) إمن جميع النواحي ( المواظبة ، االستذكار المستمر للدروس، العالقة الجيِّدة مع المدرسين والزمالء ...

يه ـِّ داء الدراسي للتألوامل ترفع من اـهي كلها ع و  لميذ لذا كلما زاد مستوى الرضا عن التوجِّ

 زاد أداؤهم الدراسي عـلى خالف ذلك نجد أنَّ التـِّلميذ الذي وجه الميذ الجذع المشترك آدابـَّ المدرسي لدى ت

إلى هـذا الجذع المشترك وكانت رغـبته االلتحاق بالجذع عـلوم و تكنولوجيا ومن ثمَّة االلتحاق بإحدى 

الشعـب المتفرعة عنه فإنَّ شعـوره بالتعاسة ، االستياء و اإلحباط بسبب عـدم قدرته على تحقيق ما كان 

يسعى إليه في المجال الدراسي ومن ثمة االجتماعي فيما بعـد يؤثر سلبًا على دافعتيه وعلى درجة اهتمامه 

بدروسه ما يؤدي به إلى إهمال دراسته وحتى اللجوء في بعض األحيان سلوكات سلبية داخل الصف 

الدراسي كالشغب ،عدم المشاركة في األنشطة الصفية و الالصفية المكلف بها ... إلخ نتيجة عدم شعوره 

باالرتياح النفسي. 

)، مEKIP ، 1990 م) (1993، البـوهي شـوقي والسادة بـدروتتفق هـذه النتيجة مع دراسة كل من ( 

) CLAGEIT  EIHCONOCCAM &(   ) ودراسة  ECNIW NODROB & ، 1995حيث توصلت هـذه م (

 الدراسات إلى وجود ارتباط ايجابي بين مستوى الرضا عن الدراسة و األداء الدراسي .

يه المدرسي و األداء الدراسي الفرضية الثالثة.3  : تـوجد عـالقة ايجابية دالة إحصائيًا بين الرضا عـن التوجِّ

 لدى تـَّالميذ الجـذع المشترك عـلوم وتكنولوجيا. 

 ) ، نظًرا لتوفر شروط R ( بيرسونللتأكد مـن صحة أو خطأ هـذه الفرضية استخدمنا معامل اإلرتباط 

يه يمثل  ) X ( ) حيثX ،  Yتطبيقه فالبيانات في شكل أزواج (   يمثل)  Y ( ودرجات الرضا عن التوجِّ
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 - يبرهن على أنَّ العالقة بين المتغيرين لدى تـَّالميذ الجذع 07 ، كما أنَّ الشكل رقم - األداء الدراسي درجات

المشترك عـلوم وتكنولوجيا خطية.  

 

 

  الخاصة بالجذع المشترك علوم و تكنولوجيا. االنتشار - يمثل لوحة 07الشكل رقم - 

 

- يوضح درجة اإلرتباط بين الرضا عـن التوجـِّيه المدرسي و األداء الدراسي لـدى تـَّالميذ الجـذع المشترك عـلوم 54الجـدول رقم - 

  . و تكنولوجيا

 R   اإلرتباط  معامل      N  عـدد األفـراد

114 11853 1305.88 1267189 15595.22 139735.32 0.84 

  -54الجـدول رقم - 

ح لنا من الجدول -  يه إل - أنَّ هناك ارتباط قوي في ا54يتضِّ تجاه الموجب بين الرضا عن التوجِّ

.  0.84رتباط إلحيث بلغ معامل ا لوم وتكنولوجيا،ـالميذ الجذع المشترك عـَّ المدرسي و األداء الدراسي لدى ت

      رتباط نقوم بمقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة المجدولةإلو لمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة معامل ا

عند  ƒd = 112و بالكشف في الجداول اإلحصائية عن قيمة معامل االرتباط الجدولية المقابلة لدرجة الحرية 

عند مستوى  ) 0.254( دولية ـكبر من القيمة الجأ  )0.84  (رتباطإلمستوى الداللة نجد أنَّ قيمة معامل ا

  0.01رتباط المحسوبة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة إلو منه يمكن القول أنَّ قيمة معامل ا 0.01الداللة 

يه إ " ال توجد عـالقـة  القائل :أي نرفض الفرض الصفري يجابية دالة إحصائيًا بين الرضا عـن التوجِّ
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و نقبل الفرض البديل " توجد  المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميذ الجـذع المشترك عـلوم وتكنولوجيا."

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميذ الجـذع  عـالقة ايجابية دالة إحصائيًا بين الرضا عـن التوجِّ

 عند ما تعرضنا للعالقة بين الرضا عن إليهاوهي نفس النتيجة التي وصلنا  المشترك عـلوم وتكنولوجيا."

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى   بغض المتغـيرينناك عالقة طردية بين ـ هأنَّ  ما يؤكد لنا األدبيينالتوجِّ

رتباط إلقل من قيمة معامل اأ األدبيينرتباط لدى إلن كانت قيمة معامل اإ نوع الجذع المشترك والنظر عن

يهه لهذا الجذع وهو ال لدى العلميين  ذلك ألنَّ المشاعر السلبية التي يحملها التـِّلميذ غـير الراضي عـن توجِّ

يميل إليه وال يعـبر عن اهتماماته الدراسية تؤثر سلبًا على درجة تحصيله المعرفي للمعلومات و المهارات 

التي تتصل بالمواد الدراسية من خالل تأثيرها  السلبي على الجهد المبذول من طرفه ومن ثمَّة ينخفض أدائه 

  في فرج طهالدراسي   و تتدنى نتائجه ، السيما و أنَّ مشاعر عـدم الرضا التي يحملها التـِّلميذ تتسبب حسب 

1F" قلة اهتمام التـِّلميذ بدراسته ألنه ال يجد المتعة النفسية في ما يدرسه ما يـؤدي إلى شعـوره بالملل "

1  ،

يه يؤدي إلى تكوين االتجاه االيجابي نحو الدراسة الذي يعـتبر  والعكس صحيح  فال شك أنَّ الرضا عن التوجِّ

الدعامة األولى في نجاح التـِّلميذ فيها باعتباره عنصًرا فعاالً في نجاح العملية التعـليمية ككل بما في ذلك ما 

ه للجذع المشترك عـلوم و تكنولوجيا وهـو  يحققه التـِّلميذ من تقدم في دراسته ذلك ألنَّ التـِّلميذ الذي وجِّ

يرغب فيه ويميل إليه ويحمل معه اتجاهاته االيجابية نحوه و يملك المهارات التعـليمية التي تسمح له بالتقدم 

والنجاح فيه فإنَّ مشاعر الرضا هـذه تزيد من قدرته على أداء الواجبات و المهام المكلف بها كمتعلم وترفع 

من كفاءته العـلمية أو المعرفية و تساعده على تحقيق أهـدافه بسهولة و تزيد من احترامه لذاته ومن ثمَّة 

تتأثر نتائجه إيجابًا و تتحسن من خالل التفاعـل االيجابي بين هـذه المهارات و الخبرات التعـليمية التي يتمتع 

يهه إلى الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا كان موافقـًا لميوله  بها وبين مشاعر الرضا التي يحملها ألنَّ توجِّ

 تتضمن المشاعر أكثر مما تتضمن  باعـتبارهافالميول  : "زـانـك . م. ايفول ـ قهدـؤكي ووما يؤيد هـذا

 ، قيم وبائسـود عـؤدي نقص الميول إلى وجـد يـجلها بينما قأالمعتقدات هي التي تجعل للحياة قيمة نعيش من 

يه التربوي و المهني يعـد ضرورة لزيادة األداء ألنه يسمح بتحقيق  لذا فإنَّ االعـتماد على الميول في التوجِّ

فرضية شاعت كثيًرا وهي أنَّ الميل والقدرة مترادفان ، فإذا كنَت حقيقة تـُريد أنَّ تعمل شيئـًا فإنَّ هـناك 

  2F2"فرصة أكبر لنجاحك فيه.

م ) PIKE 1990 ، (  م ) ،1993 ، البـوهي شـوقي و السادة بـدرل من ( ـمع دراسة كوهـذه النتيجة تتفـق 

)(  EIHCONOCCAM & TIEGALCودراس ) ة ECNIW &  ، BORDON1995توصلت والتي)  م 

 إلى وجود ارتباط ايجابي بين مستوى الرضا عن الدراسة و األداء الدراسي .نتائجها 
                                                            

 .450فرج عبد القادر طه و آخرون ، المرجع السابق ، ص  1
  .14 ك.م.إيفانز ترجمة صبحي عبد اللطيف معروف و آخرون ، المرجع السابق ، ص 2
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 : ال تـوجد فـروق دالة إحصائيًا بين تـَّالميذ وتـلميذات الجذعـين المشتركين في مستوى الفرضية الرابعة.4

يه المدرسي لصالح اإلناث.  الرضا عـن التوجِّ

لعينتين مستقلتين وغير متساويتين نظًرا لتوفر شروط T تـمَّ التحقـق من هـذا الفرض باستخدام اإلختبار

استخدامه. 

  لداللـة الفـروق  بين الجنسين في مستـوى الرضا عـن التوجـِّيه المدرسي لدى أفـراد العـيِّنة.  T - يمثل إخـتبار 55الجـدول رقم  - 
   

 

 

 

 

 - 55الجـدول رقم - 

 حيث وجدنا أنَّ :  ƒdو لمعرفة الفروق بين الجنسين واتجاه هـذه الفروق قمنا بحساب درجة الحرية 

ƒd=  182  .

هة  Tالخاص باالختبار و باستخدام الجدول اإلحصائي  لداللة الطرف الواحد باعتبار أنَّ الفرضية موجَّ

هي  و 2.35 تساوي 0.01 عند مستوى الداللة ƒd = 182نجد أنَّ القيمة الجدولية المقابلة لدرجة الحرية 

 المحسوبة وهـذا يدل على عـدم وجـود فروق جوهـرية بين الذكور و اإلناث في مستوى Tأكبر من قيمة 

يه المدرسي لصالح اإلناث و بذلك نقبل الفرض الصفري القائل : " ال تـوجد فـروق دالة  الرضا عن التوجِّ

يه المدرسي لصالح  إحصائيًا بين تـَّالميـذ وتـِّلميـذات الجذعـين المشتركين في مستوى الرضا عـن التوجِّ

اإلناث." و نرفض الفرض القائل : " تـوجد فروق دالة إحصائيًا بين تـَّالميذ وتـلميذات الجذعـين المشتركين 

يه المدرسي لصالح اإلناث." أي أنَّ متغير الجنس ال يؤثر على مستوى الرضا  في مستوى الرضا عـن التوجِّ

يه المدرسي كحالة وجدانية داخلية تعـد كغيرها من المشاعر    و يعـود ذلك إلى أنَّ مشاعر الرضا عن التوجِّ

و االنفعاالت ميزة بشرية يشترك فيها الذكور واإلناث مًعا و تؤثـر عـلى سلوك الجنسين سلبًا و إيجابًا تبًعا 

ية الفرد والظروف المحيطة به باعـتبار أنَّ كالهما ككائن  لنوعها وشدتها وإن اختلفت شدتها باختالف شخصِّ

 بشري يملك حياة نفسية شعورية.

 ) مHULKA ، 1971م )،(1994،عـليمـات   محـمـدو تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من (

والتي أشارت إلى أنَّ مستوى الرضا ال يتأثر بمتغير الجنس . 

و تختلف هـذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة و التي بينت نتائجها أنَّ موضوع 

الرضا يتأثر بالجنس وهي :  

 T اإلنحراف المعـياري المتوسط الحسابي العـدد الجنس
 1.06 3.48 104 إنـاث 

1.10 
 1.16 3.29 80 ذكـور
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م )  ، دراسة 1993 ، البـوهي شـوقي و السادة  بـدرم ) ، دراسة (1993 ، سـليمان سنـاءدراسة ( 

 بيَّنت أنَّ سناء سليمان و إن كانت دراسة   )CRUNKILTON م ) و كذلك دراسة (2003 ، الشـراري( 

 بين الجنسين على جميع أبعاد اختبار الرضا لكن لصالح 0.01هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

ا دراسة  فتوصلت إلى أنَّ هـناك فروق في مستوى الرضا تعـزى لمتغير الجنس في الشراري الذكور، أمَّ

ا في مجال تقدير المجتمع  مجال اإلشراف التربوي ، مهنة المعلم والمبنى المدرسي لصالح الذكور ، أمَّ

 أنَّ مستوى رضا الطالبات أعلى من مستوى رضا  CRUNKILTON فلصالح اإلناث ، في حين بيَّنت دراسة

الطالب الذكور. 

يه المدرسي لدى الفرضية الخامسة .5  : ال توجد فـروق ذات داللة إحصائيًة في مستوى الرضا عـن التوجِّ

 تـَّالميذ الجذعـين المشتركين تعود لنوع الجـذع المشترك.          

 - 56لعينتين مستقلتين وغير متساويتين والجدول رقم - T الختبار هذا الفرض استخدمنا اإلختبار 

ح لنا نتائجه.  يـُوضِّ

 

 لداللـة الفـروق في مستـوى الرضا عـن التوجـِّيه المدرسي لـدى أفـراد العـيِّنة حـسب Tنتيجة اإلخـتبـار   - يبين56الجـدول رقم - 

نـوع الجـذع المشترك 

 

 

 

 

 

 - 56الجـدول رقم - 

ثـمَّ نقوم باستخراج  ƒd = 182 حيث ƒdو لمعـرفة داللة الفرق بين المتوسطين نحسب درجة الحرية 

هة T الجدولية المقابلة لها من الجدول اإلحصائي لالختبارTقيمة   لداللة الطرفين ألنَّ الفرضية غـير موجَّ

  T و بمقارنة القيمتين نجد أنَّ قيمة 0.01 عـند مستوى الداللة 2.60 الجدولية تساوي Tحيث وجدنا أنَّ قيمة 

 و بذلك نقبل الفرض الصفري القائل : " ال تـوجـد 0.01المحسوبة أقل من الجدولية عند مستوى الداللة 

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجذعـين المشتركين  فـروق ذات داللـة إحصائيَّة في مستوى الرضا عـن التوجِّ

تعـود لنوع الجـذع المشترك." و نرفض البديل الفرض القائل : " توجد فـروق ذات داللة إحصائيَّة في 

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجذعـين المشتركين تعود لنوع الجـذع المشترك."  هـذا ومستوى الرضا عـن التوجِّ

 ال يعـد متغيًرا مؤثًرا في إحداث فروق ذات ( محتوى المقرر الدراسي )يدل على أنَّ نوع الجذع المشترك 

 T اإلنحراف المعـياري المتوسط الحسابي العـدد الجـذع المشترك
 1.13 3.46 114 عـلوم و تكنولوجيا

0.98 
 1.07 3.29 70 آداب
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يه المدرسي لدى أفـراد عـيِّنة الدراسة  ية معنوية في مستوى الرضا عن التوجِّ ألنَّ تـَّالميذ الجذع المشترك أهمِّ

علوم و تكنولوجيا كتـَّالميذ الجذع المشترك آداب منهم من تحققت رغباتهم و بالتالي كانوا راضين و منهم 

من لم يتمكنوا من ذلك ال سيما و أنَّ كال الجذعـين يخضعان لنفس المعايير و اإلجراءات الخاصة بعملية 

يه.   التوجِّ

 التي بيَّنت أنَّ الرضا يختـلـف باختالف آغـا ولي كـاظموهي نتيجة ال تتفق مع ما خلصت إليه دراسة 

التخصص الدراسي حـيث تـوصلت نتائجها إلى أنَّ طالب المدارس الثانوية الصناعـية أقـل رًضا من طالب 

. الثانوية العامة

 

 

 

 

 

 

 :  نتائج الدراسةرابعـًا- 

توصلنا من خالل هـذه الدراسة إلى النتائج اآلتية : 

  مستوى الرضا عن التوجيه المدرسي لدى تالميذ الجذعين المشتركين في المرحلة الثانوية متوسط.-

 هناك ارتباط ايجابي بين الرضا عن التوجيه المدرسي و االداء الدراسي لدى تالميذ الجذع المشترك آداب -

 0.01عند مستوى الداللة 

علوم هناك ارتباط ايجابي بين الرضا عن التوجيه المدرسي و االداء الدراسي لدى تالميذ الجذع المشترك  -

 . 0.01وتكنولوجيا عند مستوى الداللة 

 في 0.01 عند مستوى الداللة ال تـوجـد فـروق دالـة إحصائيًـا بين تـَّالميـذ وتـلميـذات الجذعـين المشتركين -

يه المدرسي لصالح اإلناث.  مستوى الرضا عـن التوجِّ

يه المدرسي  0.01عند مستوى الداللة ال تـوجـد فـروق ذات داللـة إحصائيًة  - في مستوى الرضا عـن التوجِّ

 لدى تـَّالميـذ الجذعـين المشتركين تعود لنوع الجـذع المشترك.  

  : ةـدود الدراسـُ حخامسا- 
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ن ـل مـضوء ك ة فيـمن الدراس رجةـميم النتائج المستخـة تعـدى إمكانيـة مـدود الدراسـصد بحُ ـقـُ ي

 مرهـُونـة بالعـيِّنـة ةـذه الدراسـدود هـه فحُ ـليـوع دمـلوب اإلحصائي الُمستخـاألدوات و األس ة وـيِّنـالع

 تـِّلميـذة يـدرُسـون بالجـذع المشترك 42 تـِّلميـذ و 28 تـِّلميـذ و تـِّلميـذة منهم 184المختارة والتي قـوامهـا 

 خـالل العـام عــزابــة تـِّلميـذة و ذلك بثـانـويـات 62آداب ، والباقـين يـدرسـُون ُعـلـوم و تكنولـوجـيا منهم 

 م كما تتحـدد نتـائجهـا أيًضا بـاألدوات و األسالـيب اإلحصائيـة المستخـدمـة فيهـا 2008 / 2007الدراسي 

لذا ال يجـُوز تعـميم نتائجها. 

:   التـوصيـاتسادسا- 

مـن خـالل النتائج التي خـلصت إليهـا الدراسة سنـُورد في مـايـلي جـملـة مـن التوصيات التي نـرمي 

يه المدرسي ، حتى نضمـن رضا عـدد أكبر من التـَّالميذ ، إن لم نقل  مـن خـاللها إلى تحسين و تـدعـيم التوجِّ

كـلهم وكذلك تعـزيز أدائهم الدراسي و هـي :  

  يه تـَّالميـذ السنة الرابعـة متـوسط إلى السنة األولى  ضرورة تنـويع الوسائـل الُمعـتمـد عـليها في تـوجِّ

يه فـقـط.  ثانـوي بـدالً مـن االعتماد عـلى بطاقـة الرغـبات و بطاقـة المتابعـة و التوجِّ

  إشراك المـُدرسين في العـمـليـة اإلعـالميـة لتـزويـد التـَّالميـذ بالمعـلومات التي تساعـدهـم في اإلخـتيـار 

يه  السليم للجـذع المشترك ، بـدالً من اإلعـتمـاد الكلي عـلى الحصص اإلعـالميـة التي يـُنشطها مستشار التوجِّ

المدرسي و المهني ، ال سيما وأنَّ كـل مستشار يشرُف عـلى مقـاطعـة تضُم ثـانـوية وعـدد مـن المتوسطات. 

  ية و القـُدرات  تـوفير بعـض االخـتبارات النفسيـة و استخـدامها للتعـّرف عـلى الخصائص الشخـصِّ

 العـقـليـة للتـَّالميـذ إلى جانب نتائجهم الدراسية.

 .إعـادة النظـر في نسبـة التـَّالميـذ الذين تـلبى رغـبتهم مباشـرة 

  إعطاء أهـمية أكبر لشهادة التعـليم المتوسط ألنَّ ذلك يشجع التـَّالميـذ عـلى بـذل المزيـد من الجهـد خـالل

 العـام الدراسي .

البُحـوث و الدراسات المقترحـة سابعا- 

 بناًءا عـلى النتائج التي خـلصت إليها الدراسة و مـا إطلعـنا عـليه في الميدان نقترح مـايـلي :

  إجـراء دراسة مماثـلة لدراسـتنا تهـتم بطالب الجـامعـة . −

يه  − يه المدرسي و المهـني نحـو المعايير الُمعـتمـدة في توجِّ القيام بدراسة تتناول إتجاهـات مستشاري التوجِّ

 التـَّالميـذ إلى المرحـلة الثانـويـة.
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  إنجـاز دراسة للتعـّرف عـلى عـالقـة أداء التـِّلميـذ بمكان جـلوسه في الصف الدراسي . −

يه المدرسي و مستـوى الدافعـية لدى تـَّالميـذ  −  إنجـاز دراسة تتناول العـالقـة بين الرضا عـن التوجِّ

 الجـذعـين المشتركين في المرحـلة الثانـويـة.

 القيام بدراسات مماثـلـة لكـن في مناطـق جـُغـرافيـة أخـرى للتأكـد مـن نتائج هـذه الدراسـة.  −

 

 

 

 

 

 

 

 :  الخـاتمـة

إنَّ الهـدف الذي كنا نسعـى للوصول إليه من خالل دراستنـا هـذه هـو الوقـوف عـلى طبيعـة العـالقـة 

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميـذ الجذعـين المشتركين في المرحـلة الثانوية  بين الرضا عـن التوجِّ

يتها في حياة التـِّلميـذ المهـنية و الدراسية يه  ،التي تعـتبر مرحلة انتقالية لها أهـمِّ  السيما و أنَّ غاية التوجِّ

المدرسي هي مساعـدة تـَّالميـذ المدارس عـلى تحـقيق ذواتهم في المجال الدراسي بما في ذلك مساعـدتهم 

ههم في حياتهم  ،عـلى تحـقيق االخـتيار السليم لنوع الدراسة  الـذي يشكـل أحـد الُصعـوبات التي تـواجِّ

الدراسية والتكـيُّـف معها قـصد تحسيـن أدائهـم وزيادة كـفاءتهم التعـليمية والعـلمية ، و حتى نـستطيع 

التعـّرف بكـل موُضوعـية عـلى نـوع هـذه العـالقـة و اتجاهـها إستعـنا بخمسة فـرضيات .  

أنَّ مستوى الرضا عن  و قـد جـاءت هـذه الدراسة  لتبيـِّن لنا من خـالل النتائج التي تـوصلت إليها 

يه المدرسي لدى تـَّالميذ الجذعين المشتركين متوسط ، كما  يهه أنَّ التوجِّ ـه كلما كان التـِّلميذ راض عن توجِّ

المدرسي زاد أداؤه الدراسي و العكس ، سواء كان ينتظم بالجذع المشترك علوم و تكنولوجيا أو بالجذع 

المشترك آداب األمر الذي يؤكد لنا أهمية مراعاة خصائص التالميذ المختلفة من ميول ، اهتمامات و قدرات 

عقلية و جسمية عند توجيههم حتى ال تكون عملية التوجيه مجرد توزيع التالميذ على التخصصات و حتى 

نجعل منها عملية فعالة تساهم في إمداد المجتمع بأفراد صالحين ناجحين دراسيا و مهنيا من خالل تخفيض 
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معدالت الرسوب ، التسرب ، العنف داخل المؤسسات التعليمية و الجنوح و غيرها من المشكالت  كما 

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن التوجيه المدرسي 

 تعود إلى الجنس أو نوع الجذع المشترك ( التخصص الدراسي ). 
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  ملخص الدراسة بالعـربية
يه المدرسي واألداء الدراسي العالقة بين دراستنا هـذه إلى التعـّرف عـلى فهـدت  الرضا عـن التوجِّ

 لدى تـَّالميـذ الجـذعـين المشتركين في المرحـلة الثانـويـة.

ولى ثـانـوي ضمن أحـد الجذعـين ألدرسون بـالسنة اـ تـِّلميـذ ي184 ت عـيِّنة الدراسة مـنـفـتألحـيث 

 المشتركين التاليين : 

 تكنولوجيا.عـلوم و 

.  آداب

 ، حـيث ضمت ـةــزابـعبـ دة ـالثـة المتواجـة من مـؤسسات للتعـليم الثانـوي الثـوائيـريـقة عـشـاخـتيروا بط

  تـِّلميـذة. 104لميـذ وـِّ  ت80العـيِّنة 

 : از هـذه الدراسة األدوات اآلتيةـات الالزمـة إلنجـانـنا لجمع البيـواستخـدم

يه المدرسي موزعة على 30* استمارة تضم    محاور.04 عـبارة لقياس الرضا عـن التوجِّ

* المقابلة : التي استعـنا بها عـند تـوزيع اإلستمارة لتقـديـم الشـروحات الالزمـة للتـَّالميـذ حتى نضمن 

تعاونهم معـنا.  

  فـُروض هـي : 05ذلك للتحقـق مـن  و

ـيه المدرسي لـدى تـَّالميـذ الجذعـين المشتركين في المرحلة الثانوية مرتفع ..1    مستوى الرضا عـن التوّجْ

 هناك عالقـة ايجابية دالة إحصائيًـا بين الرضا عن التوجـِِّ◌يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميـذ .2

 الجـذع المشترك آداب .

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميـذ .3  توجـد عالقـة ايجابية دالة إحصائيًـا بين الرضا عـن التوجِّ

 الجذع المشترك عـلوم و تكنولوجيا.

 ال توجد فـروق دالة إحصائيًـا بين تـَّالميـذ و تـِّلميـذات الجذعـين المشتركين في مستـوى الرضا عن .4

يه المدرسي لصالح اإلناث.  التوجِّ

يه المدرسي لدى تـَّالميـذ الجـذعـين .5  ال توجـد فـروق دالـة إحصائيًـا في مستـوى الرضا عـن التوجِّ

المشتركين تبًعـا لنـوع الجـذع المشتـرك. 

:   كاآلتيجـ النتائكانتات ـانـة البيـالجـوبعـد تحـليل ومع

يه المدرسي لدى تـَّالميذ الجذعين المشتركين متوسط .  - مستوى الرضا عن التوجِّ

يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميذ الجذع المشترك آداب  - هناك ارتباط ايجابي بين الرضا عن التوجِّ

. 0.01عـند مستوى الداللة 
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يه المدرسي و األداء الدراسي لدى تـَّالميذ الجذع إرتباطأيًضا هـناك -   ايجابي بين الرضا عن التوجِّ

 . 0.01المشترك عـلوم وتكنولوجيا عـند مستوى الداللة 

يه المدرسي لصالح د جوت - ال فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث في مستوى الرضا عن التوجِّ

 . 0.01اإلناث عند مستوى الداللة 

يه المدرسي بين تـَّالميذ الجذع المشترك د- ال توج  فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن التوجِّ

  .0.01آداب و الجذع المشترك عـلوم و تكنولوجيا عـند مستوى الداللة 
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Résumé de L'étude en Français  
L'objectif de cette étude est de déterminer la relation qui existe entre la satisfaction sur 

l'orientation scolaire et la performance scolaire chez les élèves des troncs communs 

secondaires. 

L'échantillon de notre étude est constitué de 184 élèves qui font parti de la première année 

secondaire de l'un des troncs communs suivant : 

-  Sciences et Technologie. 

-  Lettres. 

Ils ont été choisis d'une manière aléatoire parmi les élèves des trois établissements de 

l'enseignement secondaire ( lycées ) qui existe à Azzaba ( lieu d'étude ). 

Notre échantillon est composé de : 80 élèves masculins et 104 élèves féminins. 

La collection des informations ( donnée ) nécessaires pour la réalisation de cette étude s'est 

faite par les outils suivant : 

* Questionnaire : il est composé de 30 items pour mesurer la satisfaction sur l'orientation 

scolaire répartis sur 04 rubriques. 

* L'entretien : qui nous aide pendant la distribution du questionnaire pour expliquer la 

procédure aux élèves afin d'agir positivement. 

Tout cela est fait pour tester les 05 hypothèses suivantes : 

1. Le niveau de satisfaction sur l'orientation scolaire chez les élèves des troncs communs 

secondaires est élevé. 

2. Il y a une relation positive statistiquement significative entre la satisfaction sur l'orientation 

scolaire et la performance scolaire chez les élèves du tronc commun Lettres. 

3. Il y a une relation positive statistiquement significative entre la satisfaction sur l'orientation 

scolaire et la performance scolaire chez les élèves du tronc commun Sciences et Technologie. 

4. Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre élèves masculins et élèves 

féminins des troncs communs au niveau de satisfaction sur l'orientation scolaire en faveur des 

élèves féminins. 



 

 -155-  
 

5. Il n'y a pas de différences statistiquement significatives au niveau de la satisfaction sur 

l'orientation scolaire chez les élèves des troncs communs suivant le type du tronc commun 

L'analyse et le traitement des données (informations)  montre que :  

- Le niveau de satisfaction sur l'orientation scolaire chez les élèves des troncs communs est 

moyen. 

- Il y a une corrélation positive est statistiquement significative entre la satisfaction sur 

l'orientation scolaire est la performance scolaire chez les élèves du tronc commun Lettres au 

niveau de signification 0.01   

- Il y a une corrélation positive est statistiquement significative entre la satisfaction sur 

l'orientation scolaire est la performance scolaire chez les élèves du tronc commun Sciences et 

Technologie au niveau de signification 0.01      

- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre élèves masculins et élèves 

féminins des troncs communs au niveau de satisfaction sur l'orientation scolaire en faveur des 

élèves féminins au niveau de signification 0.01 

- Il n'y a pas des différences statistiquement significatives au niveau de la satisfaction sur 

l'orientation scolaire entre les élèves de tronc commun Lettres et les élèves de tronc commun 

Sciences et Technologie au niveau de signification 0.01  
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En basant sur les résultats de l'étude et ce que nous avons constaté sur le terrain nous 

conseillons : 

  La nécessité de la diversification des outils utilisés pour l'orientation des élèves de la 

quatrième année moyenne à la première année secondaire au lieu de l'utilisation intégrale de 

La Fiche de vœux et de La Fiche de suivi et d'orientation.  

   La participation des enseignants dans les séances d'informations, ce qui permet aux élèves 

de faire un bon choix du tronc commun, à la place……. des séances d'informations organisé 

par Le conseiller d'orientation scolaire et professionnelle surtout quand nous sachant que 

chaque conseiller encadre un lycée et un nombre limité de C.E.M.     

   Rendre disponible certains tests psychologiques et les utilisés pour connaitre les caractères 

de la personnalité, les capacités mentales des élèves ainsi que ses résultats scolaire. 

   ……………………………………………………………………………………………  

  Favoriser le certificat d'enseignement moyen  parce que cela pousse les élèves à mieux 

travailler pendant l'année scolaire. 

Nous proposons aussi : 

−  Faire une étude similaire pour les étudiants de l'université. 

−  Faire une étude pour découvrir la relation entre la spécialité du conseiller d'orientation 

scolaire et professionnelle et l'efficacité de son rôle de conseiller, parce qu'il y a des conseillers 

qui ont des diplômes hors spécialité ( psychologie ), ce qui influe négativement et 

considérablement sur ses tâches. 

−  Faire une étude qui prit en charge les attitudes des conseillers d'orientation scolaire et 

professionnelle envers les critères de sélection en vu de l'orientation des élèves vers l'étape 

secondaire. 

−  Faire une étude pour connaitre la relation qui existe entre la performance de l'élève et sa 

place ( l'endroit où il est assis ) dans la classe. 

−  Faire une étude qui traite la relation entre la satisfaction sur l'orientation scolaire et le niveau 

de la motivation chez les élèves des troncs communs secondaire. 
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−  La réalisation d'autres études similaires, mais dans des zones géographiques différentes pour 

tester et confirmer l'exactitude des résultats obtenus.               
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  م .1979 .عالم الكـتب ، القاهـرة ، دراسات في عـلم النفـس التربوير ، ـر عـبد الحميد جابـجاب .25

يه النفسي و التربـوي و المهنيجـالل سعـد ،  .26 . دار الفكـر  مع مقدمة عن التربيـة لالستثمـار :التوجِّ

  م .1992 ، مصر ، 2العـربي ،  ط 

.  مفهـومه ، تحليله و مهاراته:، التفاعـل الصفيز إبراهيم مجدي ـحسب هللا محمد عـبد الحـليم و عـزي .27

  م .  2002 ، مصر ، 1عالم الكـتب ، ط 

، األردن ،  1.دار الفكـر ، ط ، التكنولوجيا  النظرية ، التطبيق:اإلرشاد النفسيحسين طه عـبد العظيم ، .28

  م .2004

. دار قـيم العـمـل و اإللتزام الوظيفي لدى المديـريـن و المعـلمين في المدارس حـمادات حسن محمـد ، .29

  م .2006 ، األردن ، 1الحامـد ، ط 

.دار المعـرفة أصول عـلم النفس المهني و الصناعي و التنظيمي و تطبيقاتهدويـدارعـبد الفتاح محمد ،  .30

  م .2000الجامعية ، مصر ، 

  م .2003.دار وائل ، األردن ، اإلدارة الصفـيـةرمـزي فتحي هـارون ،  .31

  م . 2003 .دار الجامعـة الجـديـدة ، مصر ، السلوك التنظيميسعـيد أنـور سلطان محمـد ،  .32

 .داردراسات عـربية في الموهـبة و التفوقسيِّد سليمان عـبد الرحمان و أبو هاشم السيِّد محمد ،  .33

  م .2004 ، مصر ، 1القاهـرة ، ط 

. السلوك التنظيمي و األداءسيزالقي أنـدرودي و جي والس مارك ترجـمة جعـفـر أبو القاسم أحمـد ،  .34

  م .1991 ، 4 ، معهد اإلدارة العامة ، ط 1الجـزء 

 . دار الفكـر العـربي ، ب غ م ، س غ م . السلوك اإلنساني في التنظيمشهـيب محمـد عـلي ،  .35

.الدار الجامعـية ، مصر ،  نظـريـات و نمـاذج و تطبيقـات:إدارة األعـمال عـبد الرحمن إدريس ثـابت ،  .36

  م .2005



 

يه المدرسيعـبد العـزيز سعـيد و عـزت عـطيوي جـودت ، .37  مفاهـيمه النظرية ، أساليبه الفنية ، :التوجِّ

  م .2004 ، األردن ، 1. مكتبـة دار الثقافـة ، ط تطبيقاتـه العـمليـة

. دار  النظريـة و التطبيـق األساسي :عـلم النفس التربـوي عـدس عـبد الرحمن و قطامي يـوسف ،  .38

  م .2003 ، عـمان ، 1الفكـر ، ط 

  م .   1999. دار الفكـر العـربي ، القاهـرة ، الوظيفـة اإلجتماعـية للمدرسـةعـدلي سليمان ،  .39

  م .2006 ، مصر ، 1 . الدار العالميـة ، ط اإلتصال التربـويعـلي محمـد أميـرة ،  .40

 ، طيبة  2. كتاب  المشكـالت السلوكيـة:دراسات في عـلم النفس اإلكـلينيكي غـزال عـبد الفتاح ،  .41

  م .2001 ، 1للطباعـة ، ط 

. السلوك التنظيمـي في إدارة المـؤسسـات التعـليميـةفيلة فاروق عـبده و عـبد المجيـد السيِّد محمـد ،  .42

  م .2005 ، األردن ، 1دار المسيرة ، ط 

. األخصائي النفسي و دوره في تقـديـم الخـدمـات النفسيـة : عـلم النفس المدرسيكامـل محمـد عـلي ،  .43

  م .2003مكتبة ابن سينا ، مصر ، 

  ودية ،ـربية السعـ ، المملكة الع1ر ، ط ـريـتبة جـمك .ر الذاتـديـتقو و فانينغ باتريك ، ـماكاي ماثي .44

 .  م 2005

  م .2003 ، مصر ، 7. الدار الجامعـية ، ط  مدخـل بناء المهـارات:السلوك التنظيمي ماهـر أحمـد ،  .45

 ، دار الكتاب الحديث ،   1.الجـزء اإلرشاد النفسي لألطفـالمحمـد إبـراهـيم سعـفـان محمـد أحـمـد ،  .46

  م .2001مصر ، 

. دار الفكـر  دراسـة تطبيقيـة:تـقـويـم األداء الوظيفي للمشرفـة التربويـة محمـد خـلـف الزايـدي مها ،  .47

  م .2002 ، القاهـرة ، 1العـربي ، ط 

 ، األردن ،  1. دار وائـل ، ط  مدخـل إستـراتيجي  :إدارة الموارد البشريـةمحمـد عـباس سهـيلة ،  .48

  م .  2003

. مركـز اإلسكندريـة للكتاب ،  لم النفس اإلجتماعيـآفـاق جـديـدة في عمحمـد عـبد الباقي سلـوى ،  .49

  م .2000مصر ، 

  م.   2003 ، مصر، 1. إيتراك ، ط علم النفس اإلجتماعي المعاصرعـبد الحليم و آخـرون ، د ـمحمود السيِّ  .50

  م .2006 ، األردن ، 1. مكتبـة المجتمع العـربي ، ط عـلم النفس المدرسي محمـود محمـد إقـبال ،  .51

 ، 1.مكتبـة المجتمع العـربي ،ط ور الحـديثـوي و النفسي من المنظـاإلرشاد التربمشعان ربيع هـادي ،  .52

  م .2005األردن ، 



 

 ، 3. دار الفكـر الجامعي ، ط سيكولوجيـة النمو : الطفـولـة و المراهـقـةمعـوض خليل ميخائيل ،  .53

  م .1994اإلسكندرية ، 

     ، عـمان ،2.دار المسيرة ، ط القياس و التقـويـم في التربيـة و عـلم النفسملحم سامي محمـد ،  .54

  م .2002

  م . 2002 عـمان ،  ،2. دار المسيرة ، ط مناهـج البحث في التربيـة و عـلم النفس ملحم سامي محمـد ،  .55

  م .1990. دار المعـرفـة الجامعـية ، مصر ، عـلم النفس التربـوي للمعـلمين منسي محمـود ،  .56

يههنجيب حواشين مفـيد و زيـدان ،  .57    م .2002 ، األردن ، 1. دار الفكـر ، ط إرشاد الطفـل و تـوجِّ

 بنيـويـة الظاهـرة المدرسيـة         :عـلم اإلجتمـاع المدرسي  عـلي أسعـد و الشهاب عـلي جاسم ، وصفة .58

  م .2004 ، لبنان ، 1. مجـد ، ط و وظيفتها اإلجتماعـية

59.S.J.E.LINDSAY  ، G.E.POWELL، مكتبة عـلم النفس اإلكـلينيكي للراشديـن  ترجـمة صفوت فـرج.

  م .2000األنجلو المصرية ، مصر ، 

 : األجنبيـة لكتبا •
1. NORBERT SILLAMY, LAROUSSE : DICTIONNAIRE DE LA PSYCHOLOGIE. 

LAROUSSE, FRANCE, 1996. 

2. MARIE DURU - BELLAT ET AGNES VAN RANTEN, SOCIOLOGIE DE L'ECOLE. 

ARMOND COLIN, PARIS, 2002. 

3. ROBINSON J.P, SHAVER P.R, WIGHTSMAN L.S, MESURES OF PERSONALITY AND 

SOCIAL PSYCHOLOGICAL ATTITUDES. VOL 1, ACADEMIC PRESS INC, EDS 1991. 

4. HENRI PIERON .VOCABULAIRE DE LA PSYCHOLOGIE. PRESSES UNIVERSITAIRES 

DE FRANCE. PARIS. 1973. 

 الموسوعات و المعاجم : 
  م .2001 ، لبنان ، 2 ، دار المشرق ، ط المنجد فـي اللغـة العـربية المعاصرة .1

  .  م1977 . مكتبـة بيروت ، لبنان ،ةـ معجم مصطلحات العـلوم اإلجـتمـاعـيبـدوي أحمد زكي ، .2

 ، لبنان ، 1. دار النهضة العـربية ، ط م مصطلحات التربيـة و التعـليـمـمعججرجس ميشال جرجس ،  .3

  م .2005

 .ةـرفـة المعـ و نظرياالجـتماعلم النفس و ـديثة في عـات الحـم المصطلحـمعجد ، ـيـحجاوي سمير سع .4

   م .2005 ، لبنان ، 1لمية ، ط ـدار الكتابة الع



 

ل حتى ـية من الحمـاعـويـة ، نفسية ، إجتمـربـة تـوسوعـة األسرة الحديثـ م:ا ـبسيكوبيـديحريقة بـوال ،  .5

 م . 2001، لبنان ،  1، سنتر نوبيليس ، ط  13. الجزء  البلوغ

 ، 1. الدار المصرية اللبنانية ، ط معجـم المصطلحات التربـويـة و النفسيـةشحاتة حسن و النجار زينب ،  .6

  م . 2003مصر ، 

 ، 1. دار النهضة العـربية ، ط معجـم عـلم النفس و التحليل النفسي طه فـرج عـبد القادر و آخـرون ،  .7

 بيروت ، س غ م . 

  م .2004 ، األردن ، 1 ، دار الميسرة ، ط 1. الجـزء مـوسوعـة التدريسدي ، ـعـزيـز إبراهـيم مج.8

المجالت : 
الرضا الوظيفي ألعضاء هـيئة التدريس بجامعـة العـلوم         الحـدادي داود عـبد المالك و عـكاشة محمد ،  .1

رات المهنيـة و الديموغـرافيـة . مجـلة إتحاد الجامعات العـربية ، و التكنولوجيـا و عـالقـتـه ببعـض المتغيـِّ

  م .2006، األمانـة العامة إلتحـاد الجامعـات العـربية ، األردن ،  47العـدد 

الرضـا الوظيفي لدى معـليمي المرحـلة الثانـويـة في الطعاني حسـن و الكساسبة عـبد الوهـاب ،  .2

. المجلة األردنية في العـلوم  دراسـة مقـارنـة:المدارس الحكوميـة و الخاصة و العـوامـل المؤثـرة فـيه 

  م .2005، جامعة اليرموك ، األردن ،  3التربوية ، العـدد 

العـوامـل المرتبطـة بتحـقيـق الرضـا عـن الخدمـات المقـدمة ،  دـالعـدوان ياسر و عـبد الحليم أحم .3

. مجـلة أبحاث اليرموك « سلسلة العـلوم اإلنسانية و اإلجـتماعـية » ، للمريـض في المستشفيات األردنيـة

  م .1997 ، منشورات جامعة اليرموك ، األردن ، ( أ ) 1 ، العـدد 13المجلد 

. تطـويـر أداة لقياس درجـة الرضـا عـن الدراسـة بكـلية العـلوم التربـوية بجامعة مؤتـةالنبهان موسى،  .4

  م .2001 ، جامعة قطـر ، 20مجـلة مركـز البحوث التربوية ، العـدد 

يه و اإلرشـاد الوظيفي و اخـتيار التخـصص في المرحـلة الثانـوية التقـليـديةالهاشل سعد جاسم ،  .5 . التوجِّ

  م .1998 ، مجلس النشر العـلمي ، الكـويت ، 54 ، العـدد 14المجلة العـربية للعـلوم اإلنسانية ، المجلد 

 . مجـلة العـالقـة بين الرضـا عـن الدراسة و اإلنجـاز الدراسيبـدر السادة حسين و البوهي فاروق ،  .6

  م .1995 ، جامـعة قـطـر ، 7مركـز البحوث التربوية ، العـدد 

أسباب الفشل المدرسي لدى تـَّالميـذ الثانـويات من وجهـة بوطوطن محمـد الصالح و العايب رابح ،  .7

  م . 1998 ، جـامعـة منتوري ، قـسنطينة ، 10لوم اإلنسانية ، العـدد ـ. مجلة العنظـر األساتـذة

 ، دار 2. مجلة الثقافـة النفسية ، المجلـد األهـل و أثـرهم في تحديـد مستوى طمـوح األطفـالجليل ،  شكور .8

  م .1991النهضة العربية ، لبنان ، 



 

.مجلة جامعة أم  العوامل المؤثرة على األداء العلمي لطلبة الكويت ، عبد الرحيم علي محمود و آخرون .9

 ، مطابع أم القـرى ، مكـة المكرمة ، 1 ، العـدد 12و اإلنسانية ، المجلد االجتماعية القـرى للعـلوم التربوية و 

 .  م2000

 :العـوامـل المرتبطـة بأداء التربيـة العـلميـة لدى طالب و طالبات التربية منصور عـمر غـوني أحمد ،  .10

 ، مركـز النشر 3. مجـلة جامعة الملك عـبـد العـزيـز للعـلوم التربوية ، المجلد دراسـة مسحيـة وصفـيـة

  م .1990العـلمي ، السعـودية ، 

  الوثائق الرسمية: 

يه المدرسي و المهني خوزارة التربية الوطنية ، النشرة الرسمية للتربية الوطنية :  .1 رة ـالل الفتـالتوجِّ

  م .2001وان ـرعـية للتوثيق ، عـدد خاص ، جـ. المديرية الف2001 إلى 1962دة من ـالممت

يه و اإلتصال و المديرية الف .2 ة نصوص ـمجمـوعرعـية لالتصال ، ـوزارة التربية الوطنية ، مديـرية التوجِّ

يه المدرسي و المهني    م .1993ية ، الجزائر ، جانفي ـوعـات الجامعـوان المطبـدي . م1992 م- 1962التوجِّ

يه و اإلتصال ،  .3 يهـاييـر في معـإعادة النظوزارة التربية الوطنية ، مديـرية التقـويم و التوجِّ . ر التوجِّ

  م .2002ر ، مـارس ـزائـالمديرية الفرعـية للتوثيق ، الج

الميـذ السنـالمتع 2007 / 01 / 14ؤرخ في ـُ  الم06 / 6 . 0 . 0 / 06المنشور الوزاري رقم .4 يه تـَّ ة ـلق بتوجِّ

 .ولوجيـام و التكنـوي العـليم الثانـة األولى من التعـة متوسط إلى الجذعـين المشتركين للسنـالرابع

ة ـة المتابعـلق بتنصيب بطاقـالمتع 1994 / 10 / 14ؤرخ في ـُ  الم96 / 6 . 2 . 0 / 80المنشور الوزاري رقم  .5

يه . و التوجِّ

دد لمهام ـالمح 1990 / 11 / 13ن وزارة التربية الوطنية بتاريخ ـ الصادر ع827رار الوزاري رقم ـالق .6

يه المدرسي و المهـن و المستشاريـالمستشاري م في المؤسسات ـني و نشاطهـن الرئيسيين في التوجِّ

 .ةـالتعليمي

الخاص بتنصيب أو إعـادة تنشيط خـاليا  1992 / 12 / 30 المـُؤرخ في 431 . 92ور الوزاري رقم ـالمنش .7

 .التوثيق و اإلعـالم

الميـذ   2005 / 03 / 27ؤرخ في ـُ  الم05 / 6. 0.0 / 41ور الوزاري رقم ـالمنش .8 يه التـَّ الخاص بإجـراءات توجِّ

يه إلى للسنة األولى من التعـليم العام و التكنولوجي  ( تعـديل بطاقـة الرغـبات و مجموعـات التوجِّ

 الجـذعـين المشتركين ).

 ل إجـراءاتـالخاص بتعـدي م 2007 / 06 / 30ؤرخ في ـُ  الم07 / 6 . 0 . 0 / 149المنشور الوزاري رقم  .9

  .ا بعـد اإللزاميـول في السنة األولى من التعـليم مـالقب



 

 إستبيان الميول و االهـتمامات.   .10
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يه المدرسي واألداء الدراسي لدى تـَّالميذ الجذع المشترك آداب.   - جدول يبين كيفية حساب معامل االرتباط بين الرضا عـن التوجِّ

الرضا عـن التوجيه  األفــراد
 )X(المدرسي 

األداء الدراسي 
)Y (  X 2 Y2 X . Y 

01 110 12.75 12100 162.56 1402.50 

02 107 11.02 11449 121.44 1179.14 

03 120 15.86 14400 251.54 1903.20 

04 80 09.27 6400 85.93 741.60 

05 77 08.71 5929 75.86 670.67 

06 99 10.20 9801 104.04 1009.80 

07 93 09.82 8649 96.43 913.26 

08 121 13.99 14641 195.72 1692.79 

09 105 12.18 11025 148.35 1278.90 

10 93 10.42 8649 108.58 969.06 

11 115 12.31 13225 151.54 1415.65 

12 124 14.13 15376 199.66 1752.12 

13 96 11.51 9216 132.48 1104.96 

14 110 09.93 12100 98.60 1092.30 

15 90 07.75 8100 60.06 697.50 

16 120 12.11 14400 146.65 1453.20 

17 126 13.40 15876 179.56 1688.40 

18 104 11.20 10816 125.44 1164.80 

19 105 08.70 11025 75.69 913.50 

20 113 11.19 12769 125.22 1264.47 

21 112 11.00 12544 121.00 1232.00 

22 84 09.77 7056 95.45 820.68 

23 98 11.78 9604 138.77 1154.44 

24 91 11.18 8281 124.99 1017.38 

25 77 07.63 5929 58.22 587.51 

26 116 12.84 13456 164.87 1489.44 

27 103 10.35 10609 107.12 1066.05 

28 116 12.25 13456 150.06 1421.00 

29 91 08.85 8281 78.32 805.35 

30 121 13.51 14641 182.52 1634.71 

31 113 12.19 12769 148.60 1377.47 

32 100 10.92 10000 119.25 1092.00 

33 105 11.15 11025 124.32 1170.75 

34 109 12.67 11881 160.53 1381.03 
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35 110 11.34 12100 128.60 1247.40 

36 83 09.02 6889 81.36 748.66 

37 66 07.32 4356 53.58 483.12 

38 83 08.32 6889 69.22 690.56 

39 100 11.06 10000 122.32 1106.00 

40 108 11.61 11664 134.79 1253.88 

41 115 10.79 13225 116.42 1240.85 

42 63 08.52 3969 72.59 536.76 

43 107 11.68 11449 136.42 1249.76 

44 111 11.63 12321 135.26 1290.93 

45 84 07.43 7056 55.20 624.12 

46 96 09.14 9216 83.54 877.44 

47 75 11.71 5625 137.12 878.25 

48 70 06.09 4900 37.09 426.30 

49 90 10.63 8100 113.00 956.70 

50 126 14.31 15876 204.78 1803.06 

51 106 11.16 11236 124.55 1182.96 

52 111 11.48 12321 131.79 1274.28 

53 107 11.07 11449 122.54 1184.49 

54 112 10.34 12544 106.92 1158.08 

55 87 11.50 7569 132.25 1000.50 

56 121 13.84 14641 191.55 1674.64 

57 73 08.40 5329 70.56 613.20 

58 81 07.91 6561 62.57 640.71 

59 81 09.04 6561 81.72 732.24 

60 113 10.16 12769 103.23 1148.08 

61 85 08.84 7225 78.15 751.40 

62 82 08.65 6724 74.82 709.30 

63 87 09.14 7569 83.54 795.18 

64 92 11.56 8464 133.63 1063.52 

65 86 06.99 7396 48.86 601.14 

66 78 07.90 6084 62.41 616.20 

67 81 09.07 6561 82.26 734.67 

68 78 07.41 6084 54.91 577.98 

69 111 12.34 12321 152.28 1369.74 

70 113 10.41 12769 108.37 1176.33 

 74976.06 8107.57 701290 740.35 6916 المجموع
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- جدول يبين طريقة حساب معامل االرتباط بين الرضا عن التوجيه المدرسي و األداء الدراسي لدى تالميذ الجذع المشترك علوم 
 .وتكنولوجيا

الرضا عــن التوجيه  األفــراد
 )Xالمدرسي (

األداء الدراسي 
) Y(  X 2 Y2 X . Y 

01 105 12.76 11025 162.82 1339.80 

02 101 12.70 10201 161.29 1282.70 

03 78 09.16 6084 83.91 714.48 

04 90 07.33 8100 53.73 659.70 

05 104 10.95 10816 119.90 1138.80 

06 89 08.07 7921 65.12 718.23 

07 101 11.71 10201 137.12 1182.71 

08 81 08.69 6561 75.52 703.89 

09 93 10.58 8649 111.94 983.94 

10 89 08.81 7921 77.62 784.09 

11 91 10.08 8281 101.61 917.28 

12 103 12.06 10609 145.44 1242.18 

13 66 06.97 4356 48.58 460.02 

14 115 15.06 13225 226.80 1731.90 

15 88 09.61 7744 92.35 845.68 

16 77 11.23 5929 126.80 864.71 

17 137 13.40 18769 179.56 1835.80 

18 110 12.88 12100 165.89 1416.80 

19 98 11.16 9604 124.55 1093.68 

20 105 09.15 11025 83.72 960.75 

21 86 09.78 7396 95.65 841.08 

22 85 09.24 7225 85.38 785.40 

23 65 09.52 4225 90.63 618.80 

24 111 10.40 12321 108.16 1154.40 

25 114 12.01 12996 144.24 1369.14 

26 106 10.22 11236 104.45 1083.32 

27 113 12.44 12769 154.75 1405.72 

28 111 11.70 12321 136.89 1298.70 

29 116 14.12 13456 199.37 1637.92 

30 123 13.77 15129 189.61 1693.71 

31 137 15.18 18769 230.43 2079.66 

32 112 14.47 12544 209.38 1620.64 

33 82 08.40 6724 70.56 688.80 
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34 82 07.86 6724 61.78 644.52 

35 87 09.88 7569 97.61 859.56 

36 115 12.69 13225 161.04 1459.35 

37 114 13.79 12996 190.16 1572.06 

38 124 11.38 15376 129.50 1411.12 

39 93 10.51 8649 110.46 977.43 

40 113 11.79 12769 139 1332.27 

41 121 17.77 14641 315.77 2150.17 

42 97 10.19 9409 103.84 988.43 

43 106 10.75 11236 115.56 1139.50 

44 100 12.10 10000 146.41 1210 

45 93 10.64 8649 113.21 989.52 

46 106 11.57 11236 133.86 1226.42 

47 123 14.53 15129 211.12 1787.19 

48 127 16.50 16129 272.25 2095.50 

49 99 11.11 9801 123.43 1099.89 

50 111 10.73 12321 115.13 1191.03 

51 105 14.02 11025 196.56 1472.10 

52 99 12.13 9801 147.14 1200.87 

53 99 11.43 9801 130.64 1131.57 

54 87 10.05 7569 101 874.35 

55 104 11.50 10816 132.25 1196 

56 112 12.02 12544 144.48 1346.24 

57 105 11.68 11025 136.42 1226.40 

58 100 12.08 10000 145.93 1208 

59 129 13 16641 169 1677 

60 131 14.98 17161 224.40 1962.38 

61 122 13.44 14884 180.63 1639.68 

62 110 12.91 12100 166.67 1420.10 

63 91 08.87 8281 78.68 807.17 

64 98 08.81 9604 77.62 863.38 

65 99 11.48 9801 131.79 1136.52 

66 86 12.31 7396 151.54 1058.66 

67 94 09.64 8836 92.93 906.16 

68 83 09.04 6889 81.72 750.32 

69 72 07.08 5184 50.13 509.76 

70 87 09.02 7569 81.36 784.74 
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71 105 11.30 11025 127.69 1186.50 

72 109 10 11881 100 1090 

73 129 14.28 16641 203.92 1842.12 

74 125 15.42 15625 237.78 1927.50 

75 128 16.06 16384 257.92 2055.68 

76 117 13.49 13689 181.98 1578.33 

77 124 11.46 15376 131.33 1421.04 

78 104 12.72 10816 161.80 1322.88 

79 110 12.49 12100 156 1373.90 

80 90 08.86 8100 78.50 797.40 

81 81 08.28 6561 68.56 670.68 

82 83 08.49 6889 72.08 704.67 

83 89 09.24 7921 85.38 822.36 

84 77 08.16 5929 66.59 628.32 

85 83 07.89 6889 62.25 654.87 

86 113 12.53 12769 157 1415.89 

87 99 11.31 9801 127.92 1119.69 

88 101 12.67 10201 160.53 1279.67 

89 134 16.20 17956 262.44 2170.80 

90 132 14.04 17424 197.12 1853.28 

91 103 12.66 10609 160.28 1303.98 

92 118 13.82 13924 190.99 1630.76 

93 108 10.11 11664 102.21 1091.88 

94 130 16.01 16900 256.32 2081.30 

95 79 09.06 6241 82.08 715.74 

96 129 15.18 16641 230.43 1958.22 

97 80 07.99 6400 63.84 639.20 

98 111 10.17 12321 103.43 1128.87 

99 84 08.31 7056 69.06 698.04 

100 103 11.36 10609 129.05 1170.08 

101 92 09.14 8464 83.54 840.88 

102 137 16.09 18769 258.89 2204.33 

103 131 12.73 17161 162.05 1667.63 

104 108 11.10 11664 123.21 1198.80 

105 141 15.06 19881 226.80 2123.46 

106 139 13.04 19321 170.04 1812.56 

107 85 08.58 7225 73.62 729.30 
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108 97 10.26 9409 105.27 995.22 

109 85 10.87 7225 118.16 923.95 

110 114 11.78 12996 138.77 1342.92 

111 125 14.01 15625 196.28 1751.25 

112 128 13.05 16384 170.30 1670.40 

113 83 07.70 6889 59.29 639.10 

114 104 10.02 10816 100.40 1042.08 

 139735.32 15595.22 1267189 1305.88 11853 المجموع
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- جدول يوضح االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية لبنود و محاور األداة  و لألداة ككل لدى الجنسين.  

  رقم البند
اإلنحراف 
مستوى الرضا   الرتبة المعياري

  عن التوجيه

المتوسط  01
  متوسط    الحساب

  متوسط  0.87 3.40 02

  متوسط  1.21 2.73 03

  متوسط  1.11 3.25 04

  منخفض  2.43 1.98 05

  متوسط  1.04 3.09 06

  متوسط  1.03 3.47 07

  متوسط  0.99 3.59 08

  مرتفع  1.58 2.82 09

  مرتفع  1.26 3.71 10

  متوسط  0.95 3.45 11

  متوسط  1.11 3.16 12

  متوسط  1.15 3.42 13

  متوسط  1.14 3.24 14

  متوسط  1.12 3.07 15

  متوسط  1.37 3.40 16

  متوسط  1.07 3.22 17

  متوسط  1.02 3.35 18

  مرتفع  0.60 3.92 19

  متوسط  0.76 3.85 20

  مرتفع  1.30 3.43 21

  متوسط  0.97 3.41 22

  متوسط  1.23 3.40 23

  متوسط  2.00 3.61 24

  متوسط  1.23 3.68 25

  متوسط  0.98 3.60 26

  متوسط  0.78 3.46 27

  مرتفع  0.73 3.79 28

  متوسط  0.91 3.50 29

  متوسط  0.75 3.40 30

  متوسط   3.35 المجموع
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 لكل جذع مشترك.جدول يوضح االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية لبنود و محاور األداة  و لألداة ككل - 



 
 

 
 

 ةـوث و الدراسات المقترحـالبُح

 بناًءا عـلى النتائج التي خـلصت إليها الدراسة و مـا إطلعـنا عـليه في الميدان نقترح مـايـلي :

رات أخـرى غـير التي إهـتممنا  −  إجـراء دراسة مماثـلة لدراسـتنا تهـتم بطالب الجـامعـات ، تتنـاول متغـيـِّ

 بهـا في هـذه الدراسة.

يه المدرسي و المهـني  −  إجـراء دراسة للكشـف عـن العـالقـة بين التخصص الدراسي لمستشار التوجِّ

يه المدرسي و المهـني يحملـون شهـادات خارج  وفعـالية دوره اإلرشـادي نظـًرا لوُجـود مستشارين للتوجِّ

تخصص عـلـم النفـس ، األمـُر الذي يـؤثـر سـلبًا عـلى درجـة إتقـانهم للمهـام المكـلفين بها و التي منها 

 اإلرشاد النفسي للتـَّالميـذ.

يه  − يه المدرسي و المهـني نحـو المعايير الُمعـتمـدة في توجِّ  القيام بدراسة تتناول إتجاهـات مستشاري التوجِّ

 التـَّالميـذ إلى المرحـلة الثانـويـة.

  إنجـاز دراسة للتعـّرف عـلى عـالقـة أداء التـِّلميـذ بمكان جـلوسه في الصف الدراسي . −

يه المدرسي و مستـوى الدافعـية لدى تـَّالميـذ  −  إنجـاز دراسة تتناول العـالقـة بين الرضا عـن التوجِّ

 الجـذعـين المشتركين في المرحـلة الثانـويـة.

  القيام بدراسات مماثـلـة لكـن في مناطـق جـُغـرافيـة أخـرى للتأكـد مـن نتائج هـذه الدراسـة. −

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

:   التـوصيـات

مـن خـالل النتائج التي خـلصت إليهـا الدراسة سنـُورد في مـايـلي جـملـة مـن التوصيات التي نـرمي مـن 

يه المدرسي ، حتى نضمـن رضا عـدد أكبـر مـن التـَّالميـذ ، إن لم نقـل  خـاللهـا إلى تحسين و تـدعـيم التوجِّ

كـلهم وكـذلك تعـزيـز أدائهم الدراسي و هـي :  

  يه تـَّالميـذ السنة الرابعـة متـوسط إلى السنة األولى  ضرورة تنـويع الوسائـل الُمعـتمـد عـليها في تـوجِّ

يهثانـوي بـدالً مـن اإلعـتماد عـلى بطاقـة الرغـبات و    فـقـط.بطاقـة المتابعـة و التوجِّ

  إشراك المـُدرسين في العـمـلية اإلعـالمية لتـزويـد التـَّالميذ بالمعـلومات التي تساعـدهـم في اإلخـتيار 

يه  السليم للجـذع المشترك ، بـدالً من اإلعـتمـاد الكلي عـلى الحصص اإلعـالميـة التي يـُنشطها مستشار التوجِّ

المدرسي و المهني ، ال سيما وأنَّ كـل مستشار يشرُف عـلى مقـاطعـة تضُم ثـانـوية وعـدد مـن المتوسطات. 

  ية و القـُدرات العـقـلية  تـوفير بعـض االخـتبارات النفسية و استخدامها للتعّرف عـلى الخصائص الشخصِّ

 للتـَّالميـذ إلى جانب نتائجهم الدراسية.

 إعـادة النظـر في نسبـة التـَّالميـذ الذين تـلبى رغـبتهم مباشـرة. 

  إعطاء أهـمية أكبـر لشهـادة التعـليم المتوسط ألنَّ ذلك يشجع التـَّالميـذ عـلى بـذل المـزيـد مـن الجهـد

 خـالل العـام الدراسي .
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الجمهــوريـــة الجـزائـريــة الديمقـراطـيــة الـشعـبيـــة 
 وزارة التعـليم العـالي و البحـث العـلمي

  عـنابـة بـاجـي مخـتـارجـامـعــة
  و اإلجـتمـاعـيـةليـة اآلداب و الـعلـوم اإلنسانيـةـك

 و عـلـوم التربية و األرطـوفـونيا نفـسـقـسـم عـلـم ال

 

 

 

 
 :اإلستمارة الخاصة بالدراسة اإلستطالعية حول 

 
الرضـا عن التوجيه المدرسي و عالقته باألداء الدراسي لدى  تالميـذ 

 الجذعين المشـتركين فـي المرحـلـة الثـانويـة 
 
 
 

 : التعليمـة
يهك مـن المتوسطـة إلـى  أخي التـِّلميـذ قـصـد التعـرف عـلى رأيـك حـول عـمليـة تـوجِّ

َ◌هة  الثـانـويـة نطلب منك اإلجـابـة عـلى جـميع األسئلـة التي تـضمها المقـابـلـة النصف موجَّ
التي بين يديـك بصدق و بـدقـة  

و بخط واضح و ذلك بعـد مـلء الجـزء الخـاص بالبيـانـات األوليـة. 
نحيطـك عـلًمـا أن البيـانـات التي تـدلي بها ال نستعـملها إال النجـاز دراستنـا هـذه فـقـط . 

ة بـراك صليح

  :أوالً - البيـانـات األوليـة

 ................................................................................................ :اسم الثـانـويـة  •
 .................. :السن  •
             أنثى                         ذكـر                  :الجنس  •

            آداب                        ُعـلوم و تكنولـوجيا        :الجـذع المشترك  •

فـي مـا يـلي مجمـوعـة مـن األسئلـة نطلب منك عـزيـزي التـِّلميـذ اإلجابـة عـليها  -ثـانـيـًا
 بـدقـة.



   2 

 

هـت إليه -1  ؟ هـل أنت راض عـن الجذع المشترك الذي وجِّ

          ال                        نعـم 

ح لمـاذا.  سـواء كانت إجابتك بـ  نعـم  أو  ال وضِّ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

يهك إلـالمع هل أنت راض عـن -2 ذع المشترك الذي ـى الجـايير التي تـمَّ عـلى أساسها تـوجِّ
  ؟يه اآلن ـدرس فـت

        ال                         نعـم 
بيِّن لمـاذا فـي الحالتيـن. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

ي- 3 ح لم ه المدرسي و المهني ؟ـهـل أنت راض عـن دور مستشار التوجِّ                            .اذاـوضِّ

        ال                          نعـم 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
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الجمهــوريـــة الجـزائـريــة الديمقـراطـيــة الـشعـبيـــة 
 وزارة التعـليم العـالي و البحـث العـلمي

  عـنابـة بـاجـي مخـتـارجـامـعــة
  و اإلجـتمـاعـيـةليـة اآلداب و الـعلـوم اإلنسانيـةـك

 و عـلـوم التربية و األرطـوفـونيا نفـسـقـسـم عـلـم ال
 
 

 

 

 ---------- ستمارة بحث حـول---------- إ
 

 ذـ تالمي عن التوجيه المدرسي و عالقته باألداء الدراسي لدىاـرضال
انوية ة الثـلـي المرحـتركين فـ الجذعين المش

 
 

 :التعـليمــة
عـزيـزي التـِّلميـذ يهدف هـذا اإلستبيـان الذي بين يديك إلـى التعـرف عـلى مـدى رضاك 

يهك المدرسي مـن السنـة الرابعـة متوسط إلـى الجـذع المشترك الذي تـدرس بـه اآلن.  عـن تـوجِّ
) فـي  Xلـذا نرجو منك مـلء اإلستبيـان بمنتهى الدقـة و الوضوح و ذلك إمـَّا بـوضع العـالمـة ( 

الخانـة المناسبـة أو بمـلء الفـراغـات مع العـلم أنَّ المعـلومـات التي تقـدمها تبقـى سريـة و ال 
تستخـدم إال لغـرض البحـث العلمـي. 

بـراك صليحة 
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�: أوالً - البـيـانـات األوليـة

 .................................................................................................................اسم الثـانـويـة :  •
السن :  •

                     سنة.16أقل مـن                  

                             سنة. 16                 

                               سنة.17              

                             سنة.18                 

               سنة.18أكثر من                  

الجنس :                       •
                     ذكـر                   

                    أنثـى                   

الجـذع المشترك :        •
                        عـلوم و تكنولوجيا                  

                                       آداب              

 ........................................... المعـدل العام : •
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثـانيـًا- 
فـي الجـدول التـالي مجمـوعـة مـن العـبارات التي تسمح لنا بمعـرفـة مـدى رضاك عـن 

يهـك المدرسي إلـى الجـذع المشترك الذي تـدرس فـيه.  تـوجِّ
اقـرأ كـل عـبارة جيـًدا و افهم المقصود منها ثـمَّ حـدد إخـتيارك بـدقـة مـن بين اإلخـتيارات 

حة و ذلك بوضع عـالمـة (   ) أمـام اختيـارك . Xالموضَّ
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قم 
لر

ا

العـبـارة 
درجة الرضا 

دة 
بش

ق 
واف

أ

ق 
واف

أ
ي 

در
ال أ

ق 
واف

ال أ

ق 
واف

ال أ دة 
بش

يهي إلى هـذا الجـذع المشترك كان صائبًـا.  01      إنَّ قرار توجِّ
يه.   02 يه شرًحا دقيقًا و مفصالً إلجراءات عملية التوجِّ      قدم مستشار التوجِّ
     عـدد الحصص اإلعالمية كان كافيًـا.  03
يه في تقديم المعلومات كانت جيِّدة.  04      طريقة مستشار التوجِّ
      األوائل فقط أن تلبى رغبتهم مباشرة. % 10يستحق التـَّالميـذ الـ  05

ية لنتائج السنة الثالثة متوسط في حساب معدل  06 أنا مع إعطـاء أهـمِّ
يه.  مجموعتي التوجِّ

     

يه موزعـة بشكل جيِّد.  07      معامـالت مواد مجموعتي التوجِّ
     الطريقة التي يحسب بها معـدل النجاح إلى السنة األولـى ثانوي مقبولـة.  08
يهه ضروري ألنـَّها تعكس قدراتـه.  09      التركيز على نتائج التـِّلميـذ عند توجِّ
     بالتحاقي بهذا الجـذع سأحقق أمنية والديـا.   10
يه المساعدة عندما أطلبها دون تردد.  11      يقدم لي مستشار التوجِّ

يه  12 من الطبيعي أن يـراعى عدد األماكن البيداغوجية في كل جذع عند توجِّ
التـَّالميـذ. 

     

يه على معرفـة قـدراتي و إمكانياتي الحقيقيـة.  13      ساعدني مستشار التوجِّ

الحـاالت التي تقدم فيها الطعـون متنوعـة و تتيح فرصة أخرى للتـِّلميـذ  14
ليحقـق رغبتـه. 

     

عـة.  15      الشروط المتعلقـة بعمليـة الطعـن مشجِّ
يهي إلـى هـذا الجذع.  16      تحقـقت رغبتي بتوجِّ
يه بالتـَّالميـذ كاهتمامه بمهامه اإلداريـة أو أكثر.  18      يهتم مستشار التوجِّ

يه التـَّالميـذ تؤخذ بجدية عند اتخاذ قرار  18 اقتراحات األساتذة حول توجِّ
يه النهائي.  التوجِّ

     

يه تعرفت على متطلبات كل جـذع مشترك.  19      بفضل مستشار التوجِّ
يه بالشعب المتفرعة عن كل جـذع مشترك.  20      عرفني مستشار التوجِّ

لو أتيحت لي فرصة اإلختيار مرة أخرى الخترت نفس الجـذع المشترك  21
هت إليه.    الذي وجِّ

     

يه بدوره كما ينبغي و بكل شفافية.  22      قام مستشار التوجِّ
     تعكس مقررات الجذع الذي أدرس فيه اهتماماتي و ميولي الدراسية.  23
يهي إلـى هـذا الجـذع من تحقيق طموحاتي الدراسية.  24      سيمكنني توجِّ
     يتناسب الجذع الذي أدرس فيه مع قدراتي.  25
     توجد على األقل شعبة واحدة تتفرع عن هـذا الجـذع توافق ميولي.  26
     أغلب شعب هـذا الجـذع تقـود إلـى تخصصات جامعية لها مكانة اجتماعية.  27
     ضمن شعب هـذا الجـذع ما يتماشى مع قدراتي.  28
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يهي إلـى هذا الجذع مستقبالً إلـى مهنة كنت أطمح إليها.  29      سيؤهلني توجِّ

أغلب شعب الجذع الذي أدرس فيه تقـود إلـى تخصصات جامعية مطلوبة  30
في سوق العمل. 
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الجمهــوريـــة الجـزائـريــة الديمقـراطـيــة الـشعـبيـــة 
 وزارة التعـليم العـالي و البحـث العـلمي

  عـنابـة بـاجـي مخـتـارجـامـعــة
  و اإلجـتمـاعـيـةليـة اآلداب و الـعلـوم اإلنسانيـةـك

 و عـلـوم التربية و األرطـوفـونيا نفـسـقـسـم عـلـم ال
 
 

 

 

 ----------  حـولاألوليــةستمارة ----------  اإل
 

ذ ـ تالميـا عن التوجيه المدرسي و عالقته باألداء الدراسي لدىرضال
 ة ـانويـة الثـلـي المرحـتركين فـالجذعين المش

 
 

 :التعـليمــة
عـزيـزي التـِّلميـذ يهدف هـذا اإلستبيـان الذي بين يديك إلـى التعـرف عـلى مـدى رضاك 
يهك المدرسي مـن السنـة الرابعـة متوسط إلـى الجـذع المشترك الذي تـدرس بـه  عـن تـوجِّ

اآلن. 
لـذا نرجو منك مـلء كـل اإلستبيـان بمنتهى الدقـة و الوضوح و ذلك إمـَّا بـوضع العـالمـة ( 

X  فـي الخانـة المناسبـة أو بمـلء الفـراغـات مع العـلم أنَّ المعـلومـات التي تقـدمها تبقـى (
سريـة و ال تستخـدم إال لغـرض البحـث العلمـي. 

بـراك صليحة 
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�: أوالً - البـيـانـات األوليـة

 .................................................................................................................اسم الثـانـويـة :  •
السن :  •

                     سنة.16أقل مـن                  

                             سنة. 16                 

                               سنة.17              

                             سنة.18                 

               سنة.18أكثر من                  

الجنس :                       •
                     ذكـر                   

                    أنثـى                   

الجـذع المشترك :        •
                        عـلوم و تكنولوجيا                  

                                       آداب              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ثـانيـًا- الـتعـلـيمــة
فـي الجدول التـالي مجمـوعـة مـن العـبارات التي تسمح لنا بمعـرفـة مـدى رضاك عـن 

يهك المدرسي إلـى الجـذع المشترك الذي تـدرس فـيه.  تـوجِّ
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ًدا و افهم المقصود منها ثـمَّ حـدد إخـتيارك بـدقـة مـن بين اإلخـتيارات  اقـرأ كـل عـبارة جيـِّ
حة و ذلك بوضع عـالمـة (   ) أمـام اختيـارك . Xالموضَّ

 

قم 
لر

ا

العـبـارة 
درجة الرضا 

ق 
واف

أ

ي 
در

ال أ

ق 
واف

ال أ

يهي إلى هـذا الجـذع المشترك كان صائبًـا.  01    إنَّ قرار توجِّ
يه.   02 يه شرًحا دقيقًا و مفصالً إلجراءات عملية التوجِّ    قدم مستشار التوجِّ
   عـدد الحصص اإلعالمية كان كافيًـا.  03
يه في تقديم المعلومات كانت جيِّدة.  04    طريقة مستشار التوجِّ
    األوائل فقط أن تلبى رغبتهم مباشرة. % 10يستحق التـَّالميـذ الـ  05

ية لنتائج السنة الثالثة متوسط في حساب معدل مجموعتي  06 أنا مع إعطـاء أهـمِّ
يه.  التوجِّ

   

يه موزعـة بشكل جيِّد.  07    معامـالت مواد مجموعتي التوجِّ
   الطريقة التي يحسب بها معـدل النجاح إلى السنة األولـى ثانوي مقبولـة.  08
يهه ضروري ألنـَّها تعكس قدراتـه.  09    التركيز على نتائج التـِّلميـذ عند توجِّ
   بالتحاقي بهذا الجـذع سأحقق انتظارات والديـا.   10
يه المساعدة عندما أطلبها دون تردد.  11    يقدم لي مستشار التوجِّ

يه  12 من الطبيعي أن يـراعى عدد األماكن البيداغوجية في كل جذع عند توجِّ
التـَّالميـذ. 

   

يه على معرفـة قـدراتي و إمكانياتي الحقيقيـة.  13    ساعدني مستشار التوجِّ

الحـاالت التي تقدم فيها الطعـون متنوعـة و تتيح فرصة أخرى للتـِّلميـذ ليحقـق  14
رغبتـه. 

   

عـة.  15    الشروط المتعلقـة بعمليـة الطعـن مشجِّ
يهي إلـى هـذا الجذع.  16    تحقـقت رغبتي بتوجِّ

أنا مرتاح ( ة ) بصورة عامة للمعايير المتبعة في توجيه التالميذ إلى السنة االولى  17
ثانوي. 

   

يه بالتـَّالميـذ كاهتمامه بمهامه اإلداريـة أو أكثر.  18    يهتم مستشار التوجِّ

يه التـَّالميـذ تؤخذ بجدية عند إتخاذ قرار  19 أعتقد أنَّ اقتراحات األساتذة حول توجِّ
يه النهائي.  التوجِّ

   

يه تعرفت على متطلبات كل جـذع مشترك.  20    بفضل مستشار التوجِّ
يه بالشعب المتفرعة عن كل جـذع مشترك.  21    عرفني مستشار التوجِّ

لو أتيحت لي فرصة اإلختيار مرة أخرى الخترت نفس الجـذع المشترك الذي  22
هت إليه.    وجِّ

   

يه بدوره كما ينبغي و بكل شفافية.  23    قام مستشار التوجِّ
   تعكس مقررات الجذع الذي أدرس فيه اهتماماتي و ميولي الدراسية.  24
يهي إلـى هـذا الجـذع من تحقيق طموحاتي الدراسية.  25    سيمكنني توجِّ
   يتناسب الجذع الذي أدرس فيه مع قدراتي.  26
   توجد على األقل شعبة واحدة تتفرع عن هـذا الجـذع توافق ميولي.  27
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   أغلب شعب هـذا الجـذع تقـود إلـى تخصصات جامعية لها مكانة اجتماعية.  28
   ضمن شعب هـذا الجـذع ما يتماشى مع قدراتي.  29
يهي إلـى هذا الجذع مستقبالً إلـى مهنة كنت أطمح إليها.  30    سيؤهلني توجِّ

أغلب شعب الجذع الذي أدرس فيه تقـود إلـى تخصصات جامعية مطلوبة كمهن  31
في سوق العمل. 
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