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ملخص البحث :
الي اهمیـــة عملیـــة االرشـــاد النفســـي والتربـــوي فـــي معالجـــة المشـــكالت یتضـــمن البحـــث الحـــ

الدراسیة والمهنیة والعائلیة لطلبة الجامعة من خالل االعتماد على المراجع واألدبیات ذات العالقة 

بالموضــوع،  ومــن خــالل هــدفي البحــث یحــاول الباحــث معرفــة رغبــة الطلبــة نحــو  اســتخدام تلــك 

معرفــة الفــروق الموجــودة بــین إتجاهــات الــذكور واالنــاث نحــو تلــك الخـدمات فــي الجامعــة، وكــذلك

الخدمات ومن ثم تحدید المصطلحات المتعلقة بالموضوع.

یلــي بعـــد ذلــك محـــورین، المحــور االول یشـــمل لمحــة تاریخیـــة عــن نشـــأة االرشــاد النفســـي 

فـــي االرشـــاد والتوجیـــة التربـــوي وتطـــوره فـــي العـــالم ،كـــذالك االطـــار النظـــري للنظریـــات المســـتخدمة

والعالج النفسي وهي (نظریات التحلیل النفسي والسلوكي ونظریة الذات والسـمات والعوامـل) ، امـا 

) دراســة  عربیــة واجنبیــة تــم  مناقشــتها ومقارنتهــا وموازنتهــا بالبحــث ١١المحــور الثــاني یتضــمن (

الحالي.

بنـــاء برنـــامج ثـــم یشـــیر الباحـــث الـــى اجـــراءات البحـــث الـــذي  یتضـــمن ، قیـــام  الباحـــث  ب

ارشادي عن  الموضوع، واعداد استبیان لهذا  الغرض بعد استخراج صدقهما وثباتهما عـن طریـق 

عرضـــهما علـــى  مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمختصـــین فـــي التربیـــة وعلـــم  الـــنفس واالرشـــاد النفســـي 

ة والتربوي في جامعات صالح الدین والموصل وبغداد، ومن ثم تطبیقها  على عینة من طلبـة كلیـ

)  طالــب وطالبــة وذلــك بهــدف  التعــرف علــى ٣٠٠التربیــة باقســامها التســعة التــي بلغــت تعــدادها (

ارائهم حول استخدام تلك الخدمات في الجامعة.

دبیات والمصادر ذات  العالقة وفق األ واخیرًا یتضمن البحث عرض النتائج وتفسیرها

مل  الباحث مع تلك النتائج بالوسائل  بالموضوع، ولمعرفة النتائج  المتوخاة من هذا البحث تعا

االحصائیة المناسبة، التي أظهرت فیها بأن طلبة الجامعة یرغبون في استخدام االرشاد النفسي 

والتوجیه التربوي في الجامعة، مما لتلك الخدمات من اثر  ایجابي على حیاتهم الشخصیة 

رشادي ایضا بان خدمات االرشاد والدراسیة والمهنیة، وتبّینت  من خالل تطبیق البرنامج اال

النفسي والتوجیه التربوي لدى الطالبات كانت ذا فاعلیة اكثر مما لدى الطالب واختتم الباحث  

بحثه بتقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحات الضروریة، مع قائمة من المصادر والمراجع 

العلمیة ذات العالقة بالموضوع .
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Student’s Tendencies for the use of psychological and
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(through the application of a pilot program)
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University of Salah Aldeen/ College of Basic Education

Abstract:
The current research. I is about the importance of the

psychological and educational guidance in addressing the educational,

professional, and familial problems for university students by relying on

references and relevant literature .Through the two goals of the research,

the researcher tries to know students, desire to use those services at the

university, as well as to know the differences between male and female

tendencies towards those services and then to determine the terms

reladed with the topic.

Then, we have two axis, the first one includes a historical

overview of the emergence of the psychological and educational guidance

and its development as well as the theoretical framework of the theories

used in guidance and psychotherapy, viz. (theories of psychological and

behavioral analysis and the theory of the self, features, and factors).

The second axis of this research includes (11) Arabic and foreign

studies which are dicussed and compared with the cument . research.

The research procedures include the construction of a guidance program

about the subject and the preparation of a guestionnaire for this purpose

after extracting the validity and stability through the presentation of this

questionnaire to a group of experts in education , psychology, and

educational and psychological guidance in the universities

of Salah Eddin, Mosul, and Baghdad. It is, then, applied to a

sample of(300) students distributed on the nine departments of the
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aforment iond colleges to identifying their views on the use of services at

the university.

Chapter 4 of the research includes the results and their

interpretation according to the literature and references relevant. The

results were analyzed statistically. The results show that university

students wish to use the educational and psychological guidance at the

university because these services have a positive impact on students

personal, educational and professional life. The results also indicate that

the educational and psychological services are more effective for female

students than for male students . The researcher concludes his research by

a number of recommendations and necessary suggestions with a list of

references relevant to the topic.

:لیھإھمیة البحث والحاجة أ
بــل هــي احــدى ،مــن تــرف الحیــاة العصــریةتعتبــر  العملیــات التوجیــه واالرشــاد النفســي  ان

ضرورات الحیاة االنسانیة المتجددة في كل العصور ، ذلك ألن االنسـان الناشـئ یكـون عـادة قلیـل 

الرجـوع الـى مـن هـوالخبـرة، ضـعیف التجـارب فـي مواجهـة اعبـاء الحیـاة ومشـكالته فـال بـد لـه مـن

مــن خــالل خبرتــه وتجاربــه فــي مواجهــة اكثــر خبــرة) أو (ناصــحًا امینــًا) لیســاعده ((أكبــر ســنا) أو 

، ونحــن االن فــي هــذا العصــر نحتــاج اكثــر بكثیــر ممــا مضــى الــى خــدمات المشــكالت ومعالجتهــا

ي تــدعى بعصــر ، نظــرا لتعقــد الحیــاة االجتماعیــة المعاصــرة التــاالرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي

  ).٢٧، ص ١٩٨٦،(الهاشميأو عصر الضیاع القلق

من مطالـــب همـــانفســـیة هامـــة لـــدى االنســـان، و ان االرشـــاد النفســـي والتوجیـــه التربـــوي حاجـــة

ومن ، ، وعلى هذا یكون التوجیه واالرشاد حقًا من حقوق كل فردوالشخصیة السویةالنمو السلیم

ولمـن ،فهي حق لمن ینمو في تطوره العـادي،یحتاج الیهالكل فرد رهاسییوت هاواجب الدولة توفیر 

ـــة أو اســـریة، الیمـــر بمراحـــل حرجـــة ولمـــن یتعـــرض  ـــذ فمـــن مشـــكالت شخصـــیة أوتربوی حـــق التلمی

، ومــن حـق التلمیــذ المتفــوق ان یســتغل كامــل امكاناتــه،المشـكل ان یتلقــى خــدمات ارشــادیة خاصــة

جــب أن یتـوافر لكــل فـرد لتحقیــق سـعادته، ومــن أي أن خـدمات االرشــاد النفسـي والتوجیــه التربـوي ی

اشـهر طـرق االرشـاد النفسـي هـي طریقـة االرشــاد النقسـي الممركـز حـول المراجـع الـذي یركـز علــى 

  ).٥٧، ص ١٩٨٠،  (زهران كرامة الفرد وحقه في التوجیه واالرشاد
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فـــي ما الســـریعین والـــذي یتزایـــد ســـرعتهان التغییـــر االجتمـــاعي والتقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي

والمتمثلــة فــي زیــادة المخترعــات وتغییــر االتجاهــات والقــیم وتغییــر النظــام ،شــكل متوالیــة هندســیة

یتطلـب ،وزیـادة التطلـع الـى المسـتقبل،ممتـازة مـن العلمـاءنخبةالتربوي وزیادة الحاجة الى اعداد 

،التالمواجهـــة العلمیـــة لمـــا یـــتخص عـــن هـــذا التغییـــر مـــن مطالـــب وحاجـــات ومشـــكهـــذه جمیعهـــا 

تعقد الحیاة ونتیجة ومن جهة اخرى ،ویتطلب استمرار التوافق النفسي من جانب الفرد  والمجتمع

العصــریة وتشــابكها جــراء تــراكم المعرفــة وانعكاســاتها المختلفــة فــي شــتى المیــادین، ومــا أفرزتــه مــن 

صـرة علـى تطور وظیفة المدرسة تطـورًا واضـحًا، فهـي لـم تعـد قاتأن  استوجبت ،مشكالت متنوعة

صـقلها لطلبتها، بـل تعـدنها الـى العنایـة بشخصـیاتهم والعمـل علـى البحته  رف والعلوماالمعتقدیم 

،  ١٩٨٦، في مختلف جوانبهـا مـن أجـل مسـاعدتهم لمواجهـة متطلبـات الحیـاة المختلفـة (الـداهري

  ).٥ص

امعــات الــى التوجیــه واالرشــاد خاصــة فــي المــدارس والجالماســة الحاجــة تؤكــدهــذه جمیعهــا

من أجل المواكبـة والتخطـیط لمسـتقبل أفضـل نـاهیكم عـن  وذلك االجتماعیة،و  والمؤسسات التربویة

، وزیـادة فروعـهو  بشـتى صـنوفهالمتمثلـة بزیـادة االقبـال علـى التعلـیم العـالي هتطور الـتعلم ومفاهیمـ

،لفردیـة بـین الطلبـةیذ في المدارس، ومراعـاة الفـروق االماقبال البنات على التعلیم وزیادة اعداد الت

الطــالب المتفــوقین والمتخلفــین والمعــوقین والجــانحین فــي المــدارس فئــات مختلفــة مــننظــرًا لوجــود

ــــى حــــدوث مشــــكالت تربویــــة  ــــةالعامــــة والخاصــــة، ممــــا یــــؤدي ال ــــاتمختلف كزیادة التســــرب والغیاب

، لمشـكالتوغیـر ذلـك مـن ا،واالنقطاع عن الدوام المدرسـيوانخفاض مستوى التحصیل الدراسي،

وحتـى التتحـول المـدارس مـع زیـادة ،الحاجة ملحة الى خدمات االرشاد في كل مجاالتهمما تدعو

اعــداد التالمیــذ الــى مجــرد مصــانع النتــاج المتعلمــین كمــا ال كیفــًا، باالضــافة الــى اننــا نعــیش فــي 

ظهــور بعــض االمــراض التــي تــدعى بــأمراض الحضــارة و  ،لــققعصــر یطلــق علیــه اآلن عصــر ال

،  ١٩٨٠،  (زهـــرانوالتوجیـــه التربـــوي تـــي تجعـــل الحاجـــة ماســـة الـــى خـــدمات االرشـــاد النفســـيوال

  ).٣٠ص

وعلــى كــواهلهم  أن الشــباب الجــامعي فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات هــم دعامــة المجتمــع

یسعى نحو تحقیق بنـاء یتطور هذا المجتمع الى عالم  افضل كما ذكر سابقا، واذا كان المجتمع 

توجیههم وارشادهم، بقمناصادي وسیاسي سلیم فان صرح هذا البناء لن یقوم اال إذا اجتماعي واقت

مــن المجتمــع وهــي  فعالــة ةیحلــذا فــان الحكمــة تســتدعي ضــرورة توجیــه العنایــة والرعایــة الــى  شــر 

لة في الوقت الحاضر عن استكمال مسیرة البناء والحفاظ على المكاسب التي حققها االبـاء و المسؤ 

فئة الشباب الجامعي بمختلف مستویاتهم، وتتوقـف امكانیـة االسـتفادة مـنهم  وهي أال ،همواالجداد ل

التــي د علــى ضــرورة فهمنــا للظــروف المختلفــةغــقــة المبدعــة فــي بنــاء مجتمــع الومــن طاقــاتهم الخالّ 

والممیــزات مرتبطــة بــالظروف الشخصــیة أو تمیــز هــذه المرحلــة العمریــة ســواء أكانــت هــذه الحقــائق
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ساســها یمكــن توجیــه الشــباب الجــامعي واالســتفادة مــن أفعلــى  ،االجتماعیــة أو الدراســیةبــالظروف 

حتى یتحقق لنا ما نصبو الیه من تحقیق ،لیة والصحیةعقالنفسیة والتهوالعمل على سالم،طاقاته

اآلمـال تنعقـدعلـى الشـباب الجـامعي ف والتقـدم، قـادرة علـى التطـور متینـةسـس أمجتمع یقوم على 

لذلك تعتبـر عملیـة رعایـة الشـباب والتعـرف ،ر والتطور نحو مستقبل أفضلیالتغیعجلة دفع وبهم ت

هــي مــن أهــم األمــور التــي یمكنهــا أن تحقــق منهــاعلــى مشــكالتهم والعمــل علــى تــذلیلها والــتخلص 

، محمـــــد عـــــودة مـــــد(الشـــــریف ومحتمـــــع وتـــــؤدي الـــــي تحقیـــــق الصـــــحة النفســـــیة لهـــــمجأهـــــداف الم

  ).١٤٩ص،١٩٨٦

بیـــر فـــي مســـاعدة الشـــباب الجـــامعي كالنفســـي والتوجیـــه التربـــوي دور اإلرشـــادأن لخـــدمات

العقبــــات  الــــىوالتعــــرف ،الحاجــــات النفســــیة والتربویــــة للشــــباب الــــىلتعــــرف ول، وحســــن تــــوجیههم

مـع المحـیط، كمـا أن لهـم الشخصیة واالجتماعیة التي تحول بین الشـباب وتحقیـق التوافـق النفسـي 

فسیة التي قد نشأ عن الفشل فـي اشـباع تلـك الحاجـات، كـل ذلـك تحـدد التعرف على المشكالت الن

، ومـــن اصـــورة واضـــحة عـــن الخـــدمات االرشـــادیة التـــي یتبناهـــا بعـــض الجامعـــات لمســـاعدة ابنائهـــ

المعلــوم أن فلســفة خــدمات االرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي تقــوم علــى عملیــة اساســیة وهــي أن 

اعتیـاديو والتطـور كـامن فـي ذاتـه، وان لدیـه الـذكاء كفـرد مـنطبیعة الفـرد طبیعـة خیـرة وان قـوي ال

بنفســه وان عملیــات االرشــاد النفســي والتربــوي فــي الجامعــة التقــوم علــىالتهقــادر علــى حــل مشــك

والتقوم على األمر والنهـي مـن قبـل المرشـد أو الموجـه، كمـا انهـا لیسـت عملیـة ،االكراه أو االرغام

لمرشـد او الموجــه فـي قـدرتها علـى تهیئـة الجـو المناسـب الــذي وأنمـا تتضـح وظیفـة ا،وعـظ ونصـح

أن  الــىجــال الكــافي وأن تتحــرر فتــدفع بــالفرد معطــي لهــا التبســمح للقــوى الخیــرة فــي االنســان أن 

یـف السـلیم مـع البیئـة التـي یعـیش كمـن الت هبكتشف بنفسه اتجاهاته وقدراته واسـتعداداته التـي تمكنـ

  ).٣٠صالمصدر نفسه ، ها. (فی

:أھداف البحث
  إلى: یهدف البحث الحالي 

نحـــو اســـتخدام االرشـــاد كلیـــة التربیـــة فـــي جامعـــة صـــالح الـــدین اتجاهـــات طلبـــة التعـــرف الـــى: .١

من خالل تطبیق برنامج إرشادي .النفسي والتربوي في الجامعة

نحــو اســـتخدامكلیـــة التربیــة فــي جامعــة صــالح فــي اتجاهــات التعــرف الــى الفــروق المعنویــة: .٢

، بنات).(بنیناالرشاد النفسي والتربوي وفق متغیر الجنس
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حدود البحث:
فعــال فــي االقســام الدارســینالمجــال البشــري: تــم تحدیــد المجــال البشــري لهــذه الدراســة بالطلبــة .١

العلمیة  في كلیة التربیة لجامعة صالح الدین.

كلیـة  وهـي ، الـذي اجـرى فیـه الدراسـة المجال المكاني تم تحدید المجال المكاني لهـذه الدراسـة . ٢

التربیة، جامعة صالح الدین.

النظریــة جــراءات الا  تبالمجــال الزمــاني الفتــرة الزمنیــة المحــدودة للدراســة، فقــد اســتغرقیقصــد. ٣

  .)٢٠٠٤/٢٠٠٥والعملیة للدراسیة خالل العام الدراسي (

تحدید المصطلحات:
االتجاه:.١
 ءللتعـــــرف واالســـــتجابة بطریقـــــة معینـــــة مـــــع النـــــاس واالشـــــیایعرفـــــه الحفنـــــي بأنـــــه میـــــل ثابـــــت .١

  ).٧٦، ص١٩٧٠، جح(راكالت والمش

، ١٩٨٦(السـید والسـید محمـد عثمـان، ویشیر السـید بأنـه (حالـة عقلیـة توجـه اسـتجابات الفرد)..٢

  .)٤٦ص

تعریـــف ارنـــوف وینتـــیج االتجـــاه عبـــارة عـــن اســـتجابات تقویمیـــة متعلمـــة نحـــو الموضـــوعات أو .٣

  ).٣٢٥، ١٩٧٧یرات). (ارنوف ، ثر ذلك من الماألحداث أو غی

میــل ثابــت الــى حــدما لالســتجابة بطریقــة معینــة لشــئ أو موقــف بانــه التجــاه لتعریــف نیوكمــب .٤

(عبــدالحي، معــین، ویقــیم مفهــوم االتجــاه عالقــة بــین الفــرد وبــین مظهــر مــن مظــاهر البیئــة .

  ).٤، ص١٩٨١

االرشاد التربوي:.٢
وان  ،ي رسم الخطط التربویة التي تـتالئم مـع قدراتـه ومیولـه وأهدافـههو عملیة مساعدة الفرد ف.١

یختـار نــوع الدراســة والمنـاهج المناســبة والمــواد الدراسـیة التــي تســاعده فـي اكتشــاف االمكانیــات 

ممـــا یحقـــق توافقـــه ،وتســـاعده فـــي النجـــاح وتشـــخیص المشـــكالت التربویـــة وعالجهـــا،التربویـــة

  ).٤١، ص١٩٨٩(الحیاني، التربوي بصیغة عامة

ســاعدة االفــراد علــى فهــم ماالرشــاد التربــوي بأنــه عبــارة عــن فقــد عــرف  Tolbertأمــا تــولبرت .٢

.Tolbert,1980وتقییم وعمل قراراتهم الذاتیة بأنفسهم(،أنفسهم p.203. (

ي ذان ارشاد الطالب له هدف وذات عالقة وجها لوجه بین قرار المرشـد الـWrenیقول رین .٣

لة ومـــن خـــالل فهـــم المرشـــد للمشـــكلة بعنایـــة فائقـــة ومســـاعدته بصـــورة شـــارك فـــي حـــل المشـــكی

Wrenماهرة. ( c.GElbert, 1960 , p.51.(
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المرشـــد  ووهـــو عملیـــة انســـانیة مخططـــة بـــین شخصـــین هـــتعریـــف الباحـــث لالرشـــاد التربـــوي:.٤

لنفســـه وامكانیاتـــه  همـــن خـــالل فهمـــتهلیـــدرك مشـــكل،الثـــاني ةوالمسترشـــد لیقـــوم األول بمســـاعد

.فیهاراته وعالجها وتحقیق السعادةوقد

االرشاد النفسي:.٣
فسه ویكتشف قدراته ولعمل فهم كامل لذاتـه بحیـث نهو عملیة تشجیع الطالب على أن یعرف .١

یستطیع أن یعمل شیئًا لنفسه ویتعامل مع فرص الحیاة بواقعیة منطلقًا من قدراته وامكاناته.

ام بـــالفرد الســـوي لمســـاعدته علـــى التغلـــب علـــى وتـــرى عطیـــة ان االرشـــاد النفســـي هـــو االهتمـــ.٢

والتــي تتصــف بأنهــا انفعالیــة ،والتــي الیســتیطع التغلــب علیهــا بمفــرده هــاواجهیالمشــكالت التــي 

في اساسها.

ر فـي خـأل نر مرى أن االرشاد النفسي هو المساعدة المتاحة من فرد متخصص متبأما خلیل ف.٣

وینمــي وجهــات نظــره ،یراعــي شــؤون حیاتــهأي فتــرة مــن فتــرات حیاتــه  لیــتمكن بــذلك مــن أن 

  ).٤٣، ص١٩٨٩ویتصرف في اموره ویتحمل  تبعاته. (الحیاني، 

عبـــارة عـــن االهتمـــام العلمـــي النفســـي بحیـــاة الفـــرد الســـوي العـــادي امـــا الهاشـــمي فیعرفـــه بانـــه  .٤

تلــــك المشــــكالت التــــي ،لمســــاعدته فــــي مواجهــــة المشــــكالت التــــي یمربهــــا فــــي حیاتــــه الیومیــــة

  ).١٦، ص١٩٨٦التغلب علیها بمفرده. (الهاشمي، الیستطیع 

لر: هــو عبــارة عــن عالقــة طوعیــة مقبولــة بــین شخصــین و االرشــاد النفســي مــن وجهــة نظــر فــا.٥

أحــدهما اصــابة قلــق مــن مشــكلة أو مشــاكل تتعلــق بمصــیر توازنــه واآلخــر هــو الشــخص الــذي 

والطریقـة المتبعـة ،جـهویجـب أن تكـون العالقـة مباشـرة و وجهـًا لو ،یفترض به تقدیم المسـاعدة

  ).٥، ص١٩٦٣، المعروففي هذا المجال هو اسلوب الكالم(

:االطار النظري
االرشـــاد النفســـي هـــو علـــم یقـــوم علـــى نظریـــات علمیـــة فالمرشـــد وهـــو یقـــوم بعملیـــة االرشـــاد 

نظریـــة علمیـــة أو أخـــرى تســـاعده علـــى فهـــم شخصـــیة ان یعمـــل فـــي ضـــوءممارســـة وعلمـــًا البـــد 

فـروض أولیـة مـن خـالل المالحظـة  عكـل ذلـك ینضـمن وضـ، في تفسیر سـلوكهتعاونه و المسترشد 

النظریة النفسیة یجب أن تتصف بما یأتي:متصلة بالوقائع واألحداث والمواقف ألنوالتحلیل 

ان تجمع اكبر قدر من الوقائع واالحداث النفسیة. .١

  .اهراتبین تلك المواقف والظجدیدة أن تكشف عالقات .٢

الدقیق ولو نسبیًا.تبؤد على الضبط المتوازن مع امكانیة الأن تساع .٣
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ة یــالدراك أهم ةفوجــود النظریــة العلمیــة لتفســیر الســلوك االنســاني وشخصــیته تعتبــر ضــروری

والنظریــات التــي تهــدف الــى فهــم االنســان ،الســلوك االنســاني االعملیــة االرشــادیة بهــدف تعــدیل هــذ

، ىالسـلوك االنســان فــيكـد علــى الـذات االنســاني، واالخـرى وتهـدف إلـى ســعادته كثیـرًا، فبعضــها تؤ 

، ولكل نظریة طریقتها الخاصة فـي االرشـاد والتوجیـه، وأن المرشـد يوبعضها على المجال االنسان

الخبیر هـو الـذي یختـار لكـل حالـة نفسـیة تواجهـه مـا یناسـبها مـن النظریـات ویأخـد مـن كـل نظریـة 

نتهــى ذلــك العهــد الــذي كــان فیــه كــل عیــادة نفســیة أو مرشــد جوانبهــا االیجابیــة المفیــدة فقــط حیــث إ

ن و ، فأصـــــبح المرشـــــدون النفســـــیون والموجهـــــون التربویـــــمعینـــــةتعصـــــب لنظریـــــةینفســـــي أوتربـــــوي 

المعاصرون عمومًا یتبعون طریقًا وسطًا یختارون من كل نظریة أحسن مفاهیمها و یطبقـون خیـر 

االفــــراد فــــي مختلــــف المشــــكالت والحــــاالت مــــا یســــاعد العملیــــة االرشــــادیة مــــع مختلــــفممبادئهــــا 

  ).٤٧، ص١٩٨٦(الهاشمي، ومختلف االتجاهات

ان النظریة االرشادیة تعبـر عـن اصـالة علـم االرشـاد النفسـي والتوجیـه التربـوي والـدور الـذي 

مها مــن قبــل المرشــد افــأن تلــك النظریــات مهمــة جــدًا الســتخد،یلعبــه هــذا العلــم فــي خدمــة البشــریة

وعلیه أن یدرس االساس العلمي الذي ،عد اعدادًا علمیاً یجامعة. وكل مرشد البد أن التربوي في ال

تبـــع اســـلوبًا یقـــوم مـــن یقــوم علیـــه عملیـــة االرشـــاد، فمـــن الضـــروري للمرشــد النفســـي أو التربـــوي ان 

ومـن الجـدیر بالـذكر ان الحـاالت تختلـف مـن فـرد الـى ،السـوي وغیـر السـوي كخالله معرفة السـلو 

االرشـادیة وضـع الفرضـیات عـن اسـباب السـلوك، وأن كـل مرشـد  ةمـن خـالل النظریـآخر، ویمكـن 

ق وضــع الفرضــیات عــن یــاالرشــاد إال عــن طر بكــن البــدء موالی،تــهیانظر لــه یقــوم بعملیــة االرشــاد 

اتج عنها وما یجـب عملـه لمسـاعدة العمیـل فـي حـل مشـكلته وهـذه هـي طریقـة نالمشكلة والسلوك ال

نظریات االرشاد تساعد المرشد عن كیفیة تعدیل السلوك اد والتوجیه، ان المنهج العلمي في االرش

وبعض النظریات ترى أن العالقة االرشادیة تبحث ،االنساني ویعتبر االرشاد التربوي خبرة تعلیمیة

عن الحیاة الكریمة في أي مجتمع من المجتمعات عن طریق معالجة المشكالت التي یصادفونها، 

م الســلوك والتنبــؤ بــه وتعدیلــه وتغیــره، لــذا فمــنییقــوم بدراســة وفهــم وتفســیر وتقیــرشــد النفســيمأن ال

الظــروري دراســة النظریــات التــي تفســر الســلوك وكیفــة تعدیلــه وتــتمكن مــن فهــم العملیــة االرشــادیة، 

ومــن الجــدیر بالــذكر بأنــه التوجــد قــوانین عامــة للســلوك البشــري تنطبــق علــى كــل البشــریة بــنفس 

العدیــد مــن النظریــات  ه علــى وعلــى هــذا االســاس فــاءن المرشــد یعتمــد فــي عملــ،الصــدق وبأكملــه

  ).١٤، ص١٩٨٦(المعروف، واحدة فقطدة ولیس على نظریةقالمعنسانیة لحل المشكالت اال

ممــا الشــك فیــه أن المرشــد النفســي یجــب أن یعمــل فــي ضــوء نظریــة، الن النظریــة النفســیة 

ظـاهرات القة متكاملة من الحقائق والقوانین التي تفسر هي اطار عام یضم مجموعة منظمة متناس

ن االرشــاد النفســي یهــتم أیة، والنظریــة بصــورة عامــة یجــب ان تكــون هادفــة وذات نفــع عــام، و ســالنف

التــي تفســر الســلوك وكیفیــة تعدیلــه، علمــًا بــأن نظریــات االرشــاد النفســي تســاعد  تبدراســة النظریــا
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تنطبـق علـى نسـاني  التوجد قوانین عامة للسلوك االكما ذكرو على فهم العملیة االرشادیة نفسها، 

أن یقوم عمله على بدصدق كامل، والمرشد حین یتعامل مع مشكالت بشریة معقدة ألبكل الناس 

،دة ألنـــه الوجـــود لمثـــل هـــذه النظریـــة الواحـــدةاحـــالنظریـــات ولـــیس علـــى نظریـــة و اســـاس عـــدد مـــن

االرشـــاد النفســـي لمواجهـــة و دد نظریـــات التوجیـــه وهكـــذا تتعـــ،المشـــاملة بخصـــوص الســـلوك البشـــري

فـــي االرشـــاد والعـــالج النفســـي مشـــكالت التـــي یتناولهـــا االرشـــاد النفســـي، وان النظریـــات الرئیســـیةال

)،  والعملیــة االرشــادیة Taylor.H.J.F.1971جــاءت مــن الممارســة والوقــائع الفعلیــة والواســعة، ( 

وألجــل ،المهتمــون فــي دراســة الســلوك االنســانيعــدد مــن النظریــات التــي توصــل الیهــا علــىتســتند 

التعــرف علــى االســالیب الفاعلــة فــي أهــداف االرشــاد البــد مــن التعــرف علــى هــذه النظریــات والتــي 

ـــب و تباینـــت مـــن حیـــث األهـــداف وطـــرق  وســـائل واســـالیب االرشـــاد التـــي اســـتخدمتها، ویـــرى أغل

نظریــــة واحــــدة تحــــیط بجوانــــب د توجــــقــــد ال بانــــهالمشــــتغلون فــــي دراســــة تفســــیر الســــلوك االنســــاني 

ومـن اهـم  )٣٥، ص١٩٩٨الشخصیة االنسانیة وتفسر السـلوك االنسـاني تفسـیرًا كـامًال (الجنـابي  

هذه النظریات:

النظریة السلوكیة :.١
،السـلوكیة،الـتعلم،المثیـر واالسـتجابةمنهـا نظریـة  اتسـمیتعرف هذه النظریـة بعـدد مـن الت

لفــرد بتعلمــه وتعدیلــه وتغییــره وهــذا مــا تهــتم بــه العملیــة االرشــادیة اهتمامهــا علــى ســلوك اتركــزوی

  ). ٥٦،ص١٩٩٠(سمارة ، 

ألنهــا تــرى ان الســلوك االنســاني هــو ،أن محــور االهتمــام فــي هــذه النظریــة هــو ســلوك الفــرد

یتعلمهــا الفــرد أثنــاء مراحــل نمــوه المختلفــة ســواء كانــت ســویة أو غیــر التــي مجموعــة مــن العــادات 

بامكــان و ان ســلوك المــتعلم یمكــن تعدیلــه عــن طریــق تهیئــة ظــروف تعلیمیــة مناســبة ســویة وتــرى

Moserأن یأخــذ مكانـه ویكـون هــو الهـدف (جدیـدالـتعلم ال 1963: ). یعتقــد اصـحاب النظریــة 2

كما یرى اصحاب النظریة بأن الفرد نتیجة الخبـرة ،سبتمتعلم ومك يالسلوكیة بأن السلوك االنسان

التـــي تحقــق الهـــدف، كمــا یتحـــدث اصــحاب هـــذه  اتوتســتثیر لدیـــه االســتجابیتكــون لدیــه منبهـــات

وقــف معــین واثبــت علــى مإنــه إذا اســتجاب الفــرد علــى منــه د قصــم، والیالنظریــة عــن مفهــوم التــدع

ا االســتجابات التــي التثــاب مــذلــك فــان االســتجابة تثبــت وتمیــل الــى التكــرار فــي مواقــف مشــابهة، أ

یـــرى اصــحاب النظریــة الســـلوكیة أن االضــطرابات الســـلوكیةكمــا د، الخمــو و  یــل الــى االنطفـــاء فتم

انماط من االستجابات الخاطئة او غیر السویة التي تعلمها الفرد ویحتفظ بها لفاعلیتها فـي تجنـب 

مواقــف وخبــرات غیــر مرغوبــة، وفــي ضــوء ذلــك فــان االرشــاد النفســي یركــز علــى تعزیــز الســلوك 

فهـم للم سلوك سوي جدید مرغـوب فیـه اجتماعیـًا، ومسـاندته أي مساعدة المسترشد على تعالسوي،

حقیقة الموقف الذي یعیش فیه، وتجنب االستجابات غیر المرغوب فیه، حیث یقوم المرشد بتحدید 
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الســلوك وبواعثــه والشــروط التــي یظهــر فیــه، والبــد للمرشــد فــي هــذه الحالــة ان یضــرب للمسترشـــد 

، ١٩٩٨،  الـــداهريعلم انمـــاط جدیـــدة مـــن الســـلوك (المثـــل الطیـــب عـــن طریـــق القـــدوة الحســـنة لیـــت

  ).١١٢ص

أســس نظریــات الــتعلم  علــى  ورة فــي االرشــاد النفســي، یســتندثــان االرشــاد الســلوكي یعتبــر 

أخــر النظریــات التــي وصــفها  كــذلك علـىبصـفة عامــة و والــتعلم الشــرطي بصـفة خاصــة ، وتســتند 

)ورنـــدایك) و (هـــلثدة مـــن نظریـــات () فـــي الـــتعلم الشـــرطي، وكـــذلك االســـتفاوطســـن(بـــافلوف) و (

ب أوالثـــواب الیر نتـــائج الـــتعلم، مـــع اســـتخدام التعزیـــز الموجـــب أو الســـدعزیـــز وتقـــتســـكنر) فـــي ال(و

رشــاد والعــالج والعقــاب، ومــن اشــهر مــن ســاهم فــي تطبیــق النظریــة الســلوكیة عملیــًا فــي میــدان اال

العـادة  عـالج السـلوكي یتضـمن اساسـاً أما بالنسبة الـى (ایزنـك) فـان ال،(دوالر ومیلر)هما النفسي

ویحتفظ الفرد بهذه االسـتجابات ،شرطیة متعلمة تن االضطرابات السلوكیة هي استجاال ،میالتعلو 

مصدر اثابة. هي المرضیة ألنها من ناحیة معینة

عل مع ایق التفر أن شخصیة الفرد في اطار النظریة السلوكیة تتحدد الى درجة كبیرة عن ط

ل غفـــان نظریـــات الـــتعلم الت،الســـلوك المــتعلممـــن هــو انمـــاط  ةبنـــاء االساســـي للشخصـــیالو البیئــة ، 

ل المبكرة وال تعزو الكثیر من تكوین الشخصیة الى الصفات الفطریة للفرد، إن تفاعـل الفـرد حالمرا

هـي نتـاج ده لقواعـد الـتعلم، وان الشخصـیة فـي هـذه الحالـة نتـائج بعامع البیئة یكون خاضعًا بكل ا

بعــض أنــواع الســلوك ویضــعف بعضــها  ىد التعزیــز مــن البیئــة ومــن خاللهــا تقــو ر م ویلتقــي الفــالــتعل

واالطـار  ،اآلخر، ومن أهـم التعزیـزات هـي التعزیـزات الذاتیـة والتـي تـزداد أهمیتهـا مـع نضـوج الفـرد

النظري لالرشاد السلوكي هو :

معظم سلوك االنسان متعلم ومكتسب. .١

والســلوك المضــطرب غیــرأالســلوك العــادي المــتعلم  عــن الیختلــفالســلوك المضــطرب المــتعلم  .٢

.التوافق

عدیل السلوك المتعلم.تمن الممكن  .٣

التـــي تـــؤدي الیـــه وحـــدوث للخبـــرات رض المتكـــر ر تعـــالیـــتعلم الفـــرد الســـلوك المضـــطرب نتیجـــة  .٤

تباط شرطي یین تلك الخیرات وبین السلوك المضطرب.ر ا

، وعـن طریـق الــتعلم یكتسـب دوافـع جدیــدة ثانویـة اجتماعیـة تمثــل د دوافـع فســیولوجیة ر الفـ لـدى .٥

أهم حاجاته النفسیة.

  ).٤٦، ص١٩٨٦واالعراض النفسیة تعتبر تجمعًا لعادات سلوكیة خاطئة متعلمة (المعروف،  .٦
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نظریة التحلیل النفسي:.٢
  وهي:مسّلمات فیما یخص الطبیعة البشریة تقوم هذه النظریة على ثالث

الســنوات الخمــس االولــى مــن حیــاة الفــرد هــي االكثــر تــاثیرًا فــي ســلوكه للمراحــل المقبلــة مــن ان  .١

حیاته.

  وكه.للسسیةد هي محددات اسار نسبة عند الفجیزة الغر ان دفعات ال .٢

، ١٩٨١، واخـــرون القاضـــي ان الجانـــب االكبـــر لســـلوك الفـــرد تحكمـــه محـــددات ال شـــعوریة.( .٣

  ).١٤٦ص

فریــــغامــــة فــــي عملیــــة االرشــــاد النفســــي هــــي العالقــــة العالجیــــة والتوات العخطــــومــــن أهــــم ال

ات تـمـع االسـتفادة مـن خل،ثم التداعي الحر للكشف عـن المـواد المكبوتـة فـي الالشـعور،االنفعالي

وعـــالج البیئـــة یـــراللســـان وتفســـیر مـــا یكشـــف عنـــه التـــداعي الحـــر وتكـــوین االرادة االیجابیـــة وتغی

  ).٥٣، ص١٩٨٠م الذات (المعروف، والوسط االجتماعي وتحسین مفهو 

نظریة السمات والعوامل وتطبیقاتھا في واالرشاد النفسي:.٣
الرشــــاد المباشــــر) وقــــد ركــــزت هــــذه النظریــــة اوتســــمى باالرشــــاد المتمركــــز حــــول المرشــــد (

اهتمامها الكبیر بالتشخیص النفسي واستخدام طـرق االرشـاد المناسـبة للشخصـیة التـي تختلـف مـن 

  ).٤٦، ص١٩٨٠( المعروف المعروف، یةوالتربو  ة، ةتقةم بتطبیق االختبارات المهنیفرد الى آخر

ان حالتـه غیـر منطقیـة، وان و بإقنـاع المسترشـد هـو ان یقـومودور المرشد في هذه النظریة 

یقــوم بتوضـــیح هـــذه العالقـــة بـــین األفكـــار غیـــر المنطقیـــة وبـــین تـــدهور حالتـــه النفســـیة واضـــطرابها 

محــددة المنطقیــة فــي مواقــف وأفكــار غیــر یــر تفكیــره والــتخلص مــن األفكــار ومســاعدته علــى تغی

واشـــمل.(  وكــذلك تعمـــیم وثقـــل الفهــم الجدیـــد وطریقـــة التفكیــر الجدیـــدة علـــى المواقــف وافكـــار اكبـــر

   ).٧٦، ص١٩٩٢االمام وآخرون ، 

تقیـیم نرى هذه النظریة بأن االفراد یختلفون فـي سـماتهم، وٕاذا كـان باالمكـان فصـل وقیـاس و 

الســمات فیصــبح مــن الممكــن تحدیــد بعــض العوامــل المفیــدة فــي عملیــة التوجیــه واالرشــاد النفســي، 

أو ما ،النظري الذي تقوم علیه (طریقة االرشاد المباشر) سبر نظریة السمات والعوامل االساتوتع

ب علیـه یسمى (باالرشاد الممركز حول المرشد) لذا فالمرشد الـذي یعمـل وفـق هـذه النظریـة یسـتوج

، Willamson(اسـون یلمن قام بتطبیق هذه النظریة في االرشـاد النفسـي هـو و  رأن یتقنها واشه

Directiveمؤســــس طریقــــة االرشــــاد المباشــــر ) الـــذي كــــان یعتبــــر ١٩٦٥ Counseling او 

االرشاد الموجه الممركز حول المرشد، و یقوم المرشد بدور ایجابي في كشـف الصـراعات وتفسـیر 

ثیر المباشــر فــي تــأیــؤدي الــى المــاعمیــل. نحــو الســلوك الموجــب المخطــط ملت وتوجیــه االمعلومــا

الشخصیة، وفیه تقع المسـؤولیة علـى المرشـد اكثـر مـن  فيتغییر الر السلوك وكذلك یتعدیل أو تغی
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المشـكالت یبـدأ  عـن طـرق، إن هدف االرشاد هو حل المشكالت التي یعاني منها العمیـل و لالعمی

ًا باكتساب القدرة على التوافق، وهذا ما یزیـد ثقتـه بنفسـه وبالمرشـد وبعملیـة االرشـاد. العمیل تدریجی

في االرشـاد وان االجـراء الخـاص فـي هـذا النـوع واسلوب االرشاد المباشر اسلوب عالجي اكلینكى

و، ویــتم اسـتخدام االختبـارات والمقــایس النفسـیة فـي هــذا النـوع مــنمـعلم والخبـرة والنتالــ نـت االرشـاد

تفیــد التــي كمیــة لســمات العمیــل والتــي تعطــي تقــدیرات،االرشــاد فــي التشــخیص وتحدیــد المشــكلة

حیـث ،المرشـد إیجـابي ردو  فنـه یكـونالـذي عملیًا فـي االختیـار التربـوي والمهنـي وتحلیـل العمـل و 

ر العمیل للحصول على المعلومـات ویقـدمها لـه وبالمسـاعدة المباشـرة والنصـح المباشـ ةیقوم باستثار 

یقدم له حلوًال جاهزه.یخطط و ویناقش معه قراراته و 

ل مركــزًا مهمــًا فــي عملیــة االرشــاد التربــوي والنفســي، تــأن تقــدیر ســمات شخصــیة العمیــل یح

ویمكن استخدام التحلیل العاملي بنجاح كبیر فـي اختبـارات  الـذكاء واختبـارات القـدرات وكـذلك فـي 

  ).١٣٤، ص١٩٨٦وف، اختبارات الشخصیة .(صبحي عبداللطیف المعر 

نظریة الذات في االرشاد: .٤
(كــارل روجــرز) بــأن مفهــوم الفــرد عــن ذاتــه یــؤثر فــي ســلوكه یعتقــد العــالم النفســي االمریكــي

نظریـة هـو مسـاعدة الفـرد اله ذلـذلك فـان هـدف االرشـاد فـي هـالتي  یعیش فیها، وعالقته مع البیئة

ف العـالج عنـد روجـرز الـى مسـاعدة الفـرد علـى یراتـه السـلبیة، كمـا یهـدخعلى تغییر اتجاهه نحـو 

الكامنـة  اهاطـالق قـو  ومسـاعدته ایضـًا علـى،تحقیق ذاته وتخطـي العقبـات التـي تعیـق هـذه العملیـة

على مواجهة ذاته، وان المرشد یستطیع مساعدة المسترشد على التغلـب علـى مشـكالته تهمساعدو 

وجـرز أیضـًا بـأن الفـرد لدیـه القـدرة ر هـم. ویعتقـد إذا أقام معه عالقة قائمـة علـى التقبـل والـدفء والف

اتخــاذ قراراتــه بنفســه وان االنســان مــزود بقــدرة نفســه ،انــه قــادر علــىبعلــى التغلــب علــى مشــكالته 

فطریــة تســاعده علــى النمــو والتطــور، ویقــول بــأن المجتمــع هــو الــذي یفســد الفــرد ویحــول طبیعتــه 

ها وأن االنسان یدرك جـزًء لقة واالحترام وهو جدیر سلبیة كما أن كل فرد یستحق الثالى االیجابیة 

لذلك ال یمكن للمرشد فهم مـا یـدور فـي ،راته بشكل شعوري والجزء االخر بشكل ال شعوريبمن خ

داخـــل المسترشـــد إال مـــن خـــالل االســـتماع الیـــه وهـــو یتحـــدث عـــن خیراتـــه االیجابیـــة والســـلبیة كمـــا 

،یراته السابقة ولیس لمجرد مثیرات داخلیة وخارجیـةیدركها ، ویرى ایضًا بأن االنسان یستجیب لخ

 هر وان المجـال الظـاهري لالنسـان هـو واقعـثیـیر ولكن كیف یـدرك االنسـان المثلیس المالمهموان 

سـلوك هـادف ینشـد فیـه اشـباع حاجاتـه، وان  يالذي یعیش فیه، ویعتقـد أیضـًا بـأن السـلوك االنسـان

عـن ذاتــه، ویـرى روجــرز بـأن مفهــوم الــذات  هكل مفهومــتفاعـل االنســان مـع البیئــة المحیطـة بــه یشـ

اعتبار انها خیرات مهددة.بكان یشمل خیرات ال تنسجم مع بناء الذات   اذلبًا صت اویزداد تعقیدًا 

خیراته ویعترف بها إذا لم تكن مهددة لـه علـى اعتبـار انهـا تكـون یتقبل ویقول روجرز ان االنسان



…ربوياستخدام اإلرشاد  النفسي والتاهات طلبة جامعة صالح الدین نحو اتج

١٣

بــان الســـلوك المهنــي غیـــر المتكیــف ناشـــئ عــن نكـــران الفـــرد جــزءًا مـــن مفهومــه عـــن ذاتــه، ویـــرى 

لخیراته التـي لـم تنـتظم فـي بنـاء الـذات، أي ان سـوء التكیـف یكـون نتیجـة الصـراع بـین الواقـع عنـد 

الفرد وبین مفهومه عن ذاته أي بین االنا وصـورة االنـا (سـعید حسـین العـزة و جـودت عبـدالهادي، 

  ).١١٢، ص١٩٩٩

عـــالج االرشـــادي للنظریــة هـــي فــي بنـــاء  عالقـــة وثیقــة بـــین  المرشـــد فــالخطوة الهامـــة فــي ال

والمسترشـــــد والتـــــي تتمثـــــل فـــــي االرشـــــاد الفعـــــال الـــــذي یســـــتحیل تحقیقـــــه مـــــن دون تلـــــك  العالقـــــة 

)Ford and others, 1971. P.411 والمرشــد الفعــال هــو الــذي یكــون قــادرا علــى مســاعدة (

ن اكثــر نصــحًا وان یكــون قــادرا علــى اعــادة نشــاطه  المسترشــد لتغییــر او تعــدیل مفهومــه لذاتــه لیكــو 

  ).١٢،ص١٩٩٠في تحیق  ذاته  بعد ان  یزیل العقبات التي تقف في طریقة ( محمد، 

:دراسات سابقة.٣
Tipton١٩٦٩دراسة تبتون .١

Attitudesاتجاهـات طلبـة المـدارس العلیـا نحـو مرشـدي التوجیـه  of High School

students toward Guidnce Counselors

فــي امریكــا الــى الكشــف عــن اتجاهــات طلبــة المــدارس ُأجریــتهــدفت هــذه الدراســة التــي 

وكـذلك محاولـة عـزل التـاثیرات المختلفـة للعالقـات الشخصـیة فـي ،العلیا نحـو المرشـدین المـوجهین

العالقـــة الموجـــودة بـــین اتجاهـــات معرفـــةأصـــل اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو المرشـــدین، وكـــذلك محاولـــة 

طلبــة نحــو المرشــدین وبــین المتغیــرات المســتقلة التالیــة / الجــنس ، المــنهج الدراســي ، التخطــیط ال

) طالبـًا مـن طلبـة ٢٠٩العینـة تتكـون مـن(فكانت،یات الختبار صحتهاض) فر ٥( فقو  قبلي،المست

) طالبــًا مــن المدرســة األولــى و ٨٧مدرســتین مــن المــدارس العلیــا وبواقــع ( وفــي ،المراحــل المنتهیــة

) طالبًا من المدرسة الثانیة.١٢٢(

واســتخدم الباحــث برنامجــًا ارشــادیًا یتكــون مــن محــاور مختلفــة تتضــمن االرشــاد الشخصــي 

كما استخدم الباحث استبیانا یتضمن سؤاًال مفتوحًا موجهًا نحو ،واالرشاد التربوي واالرشاد المهني

االشخاص او االشیاء التي تؤثر اكثر افراد العینة یطلب منهم ترتیب اجاباتهم نحو اتجاهاتهم الى

ین التربـویین والوالــدان والمعلمـون واالصـدقاء كـأداة لجمــع یمـن غیرهـا علـى اتجاهــاتهم نحـو المرشـد

المعلومات المتعلقة بالبحث.

تعامـــل مـــع البیانـــات احصـــائیًا اســـتخدم الباحـــث مربـــع كـــاي كوســـیلة احصـــائیة لوبهـــدف ا

-الى عدة نتائج مهمة ومن ابرزها :توصلت الدراسة، للوصول الى النتائج

ان الطلبة عبروا عن اتجاهات قبول نحو االرشاد المهني واالرشاد التربوي. )١
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هــي  ،نحــو االرشــاد التربــويیــااكبــر مصــادر التــأثیر علــى اتجاهــات الطلبــة فــي المــدارس العل )٢

مجموعة االصدقاء.

Tiptonبنـین (ابـدت البنـات اتجاهـات قبـول نحـو االرشـاد اكثـر مـن ال )٣ Dorothy marie,

1970 ,p385. (

١٩٨٦دراسة الشریف ومحمد .٢
أجریـت عنوان الدراسة هو مشكالت الطالب الجـامعي وحاجاتـه االرشـادیة (دراسـة میدانیـة 

في جامعة الكویت)

مشكالت الطالب بجامعـة الكویـت فـي المجـاالت الصـحیة  الىالدراسة الى التعرف  تهدف

ؤالین التالیین :ساعیة والدراسیة واالرشادیة وذلك من خالل االجابة على الوالنفسیة واالجتم

ما هي اهم مجاالت االرشاد والتي یحتاجها الطالب بجامعة الكویت؟. -١

  ؟شأنهابما نوعیة المشكالت التي یحتاج الطالب الجامعي الى من یرشده ویوجهه  -٢

ن النظریــات المتعلقــة بالمشــكالت عــرض اطــار نظــري مــن جملــة مــبوبعـد ان قــام الباحثــان 

المباشــــرة وغیــــر والجلســـاتوكیفیـــة عالجهــــا عـــن طریــــق الجلســــات االرشـــادیة الفردیــــة والجماعیــــة 

بالموضــوع ، قــام  قــةالمباشــرة، ومــن ثــم االســتعانة بعــدد مــن الدراســات العربیــة واالجنبیــة ذات العال

بلــغ عــدد افــراد بحیــثتهــاف كلیاختلــبمالباحثــان باختیــار عینــة عشــوائیة مــن طلبــة جامعــة الكویــت 

روریة من افراد عینة البحث تم تصـمیم ضوبهدف جمع المعلومات ال،) طالبًا وطالبة٢٩٦العینة (

اجـراء مسـح للتعرف على مشكالت الطالب الجامعي وحاجاته االرشادیة عـن طریـق  رأياستبیان 

ـــاییس ـــبعض المق ـــات لهـــا،اســـتطالعي ل ـــم اســـتخراج الصـــدق والثب بعـــد ان اجـــرى بعـــض و  ،ومـــن ث

) فقرة وفي عدة ١٨٠أصبح العدد النهائي لفقرات المقیاس (، التعدیالت على وفق آراء المختصین

مجـــــاالت وهـــــي (المجـــــال الصـــــحي والمجـــــال النفســـــي والمجـــــال االجتمـــــاعي والمجـــــال الدراســـــي ، 

، ذكـــر، انثـــى)، والجنســـیة (كـــویتيوكـــان متغیـــرات البحـــث الرئیســـیة هـــي الجـــنس (،واالرشـــادي)

(انساني ، علمي).غیركویتي)، والتخصص 

حصــــائیة المناســــبة االوبعــــد معالجــــة البیانــــات احصــــائیًا عــــن طریــــق عــــدد مــــن الوســــائل 

أكــدت  )،(المتوســط الحســابي ، ومعامــل ارتبــاط ســیبرمان للرتــب، ومعامــل فیشــر لحــدة المشــكالت

بصــورة عامــة الــى الدراســة فــي نتائجهــا علــى حاجــة الطالــب الجــامعي فــي جمیــع كلیــات الجامعــة 

االرشــاد ، كمــا اســتنتجت مـــن الدراســة  ضــرورة تـــوفیر وحــدات خاصــة فــي كـــل كلیــة تقــوم بتقـــدیم 

،واكدت ایضًا بأن شباب المجتمع  بحاجـة الـى االرشـاد والتوجیـه،الخدمة االرشادیة الى الطالب

لین والمعنیـین روریة للمسـؤو ضو قدم الباحثان في ختام بحثهما جملة من التوصیات والمقترحات ال



…ربوياستخدام اإلرشاد  النفسي والتاهات طلبة جامعة صالح الدین نحو اتج

١٥

(الشـــریف و بهـــدف خدمـــة الشـــباب وتحقیـــق الســـالمة والصـــحة النفســـیة لهـــم.،شـــؤون الجامعیـــةلبا

  )١٩٨٦محمد عودة محمد 

١٩٨٨دراسة طاھر .٣
بدراســـة عنوانهـــا الحاجـــات االرشـــادیة لطلبـــة الجامعـــة المستنصـــریة   ١٦٨٨قامـــت طـــاهر

ـــى ، كـــان هـــدف الدراســـةوطرائـــق اشـــباعها ـــة الجامعـــة هـــو التعـــرف عل الحاجـــات االرشـــادیة لطلب

المستنصریة والتوصل الى طرائق اشباعها.

) دراسات عربیة واجنبیة كدراسات سابقة ، تـم اعـداد اسـتبیان لهـذا ٥االعتماد على ( دوبع

وبعــــد اســـــتخراج الصــــدق والثبـــــات ،) فقــــرة (لكـــــل فقــــرة ثالثــــة بـــــدائل)١٠٨الغــــرض یتكــــون مـــــن (

باحثة القامت ثم) طالبًا وطالبة،٢١٥من (متكونةاستطالعیةنة عیم تطبیقه على ت،لالستبیان

وبطریقــة عشــوائیة  فــي مختلــف كلیــات ) طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الصــفوف االولــى٤٨٠یــار (تباخ

ــًا وطالبــة مــن الدراســات العلیــا وبــنفس الطریقــة ایضــاً ٢٠واختیــار (جامعــة المستنصــریة، ،) طالب

البـًا وطالبـة ، وبعـد اسـتخدام بعـض الوسـائل االحصـائیة المناسـبة ) ط٥٠٠فأصبح العدد النهـائي (

الجـدول االسـبوعي هـي ان (عبـارةمثل معامل ارتباط بیرسون ومعادلـة فیشـر كانـت نتـائج الدراسـة

 )عيمغالء االطعمة في النادي والمطعم الجـا(حصلت على أعلى درجة ، أما عبارة )غیر منتظم

البحــث تتعلــق بالمجــال الدراســي ،  هــات الرئیســیة التــي اظهر المشــكالو أحــرزت علــى اوطــأ درجــة. 

، الصــحي ، وأوقــات الفــراغ ، الجنســي ،المــالي ، االســري ، الــدیني، المســكن ، وبعــد أن النفســي

ومـن أهمهـا فـتح ،بتقـدیم جملـة مـن التوصـیات تطرائق اشباع هـذه الحاجـات ، قامـ ةالباحث تتبین

بعض المقترحــــات الضــــروریة البحــــاث اخــــرى صــــیاغةثــــم ،وحــــدة ارشــــادیة مختصــــة فــــي الجامعــــة

  )٧٥،ص ١٩٩٠، (طاهر ،مشابهة في المستقبل

١٩٩٠دراسة خضیر  .٤
تربوي رسالة مقدمة من العنوانها دراسة اتجاهات مدیري المدارس المتوسطة نحو االرشاد 

قبــل ثابــت محمــد خضــیر وهــي مــن متطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي جامعــة بغــداد.

:ن اهداف الدراسة هي محاولة الكشفكا

بوي والمرشدین التربوبیین.ر االرشاد التعملیةعن اتجاهات مدیري المدارس المتوسطة نحو .١

داللـة الفـروق بـین مـدیري ومـدیرات المـدارس المتوسـطة تبعـًا لمتغیـر الجـنس نحـو االرشـاد عن  .٢

اتربوي.

یرات المدارس المتوسطة وفقًا لمتغیر التأهیـل داللة الفروق في االتجاهات بین مدیري ومدعن  .٣

التربوي نحو االرشاد التربوي .
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) مدرســــة متوســــطة مشــــمولة باالرشــــاد التربــــوي ٢٧٧منهجیــــة البحــــث / شــــملت الدراســــة (

وقد تم اختیار ،) مدیرة٢٤٢) مدیرًا و(٣٥محافظات نینوى ، بغداد ، البصرة، بواقع (على موزعة 

اســتخدم االســتبیان كــأداة للبحــث، ،% مــن العــدد الكلــي للمــدارس٥٠ار عینــة البحــث النهائیــة بمقــد

تـــم التحقـــق مـــن صـــدق االداة ،وقـــد تـــم اعـــداده بدراســـة اســـتطالعیة اســـتخدم فیهـــا اســـتبیانًا مفتوحـــاً 

) فقرة تم تطبیقه ٤٦وقد بلغ عدد فقرات االستبیان النهائي (،%)٨٥وثباتها ، كان معامل الثبات (

اسـتخدم الباحـث الوسـائل االحصـائیة اً نهائیـة ، للتعامـل مـع البیانـات أحصـائیعلى عینـة الدراسـة ال

ي، القیمــة التائیــة ئــو التالیـة ؛ النســبة المؤویــة، معامــل ارتبـاط بیرســون ، الوســط المــرجح ، الـوزن الم

نتائج التالیة:التوصل الباحث الى 

جابیـــا نحـــو العملیـــة هـــرت النتـــائج بشـــكل عـــام اتجاهـــًا ایظا  -:فیمـــا یتعلـــق بالهـــدف األول

:وفیما یتعلق بالهدف الثاني.تجاهًا سلبیا نحو المرشد التربوياو  ،االرشادیة

هــرت النتــائج المتعلقــة بهــذا الهــدف ان هنــاك فروقــًا ذات داللــة احصــائیة فــي اتجاهــات أظ

،یـةر ایجابثـالمدیرین والمدیرات نحو العملیة االرشادیة تبعًا لمتغیر الجنس حیث كـان المـدیرون اك

داللة احصائیة في اتجاهاتهم نحو المرشد التربوي. تفي حین لم تظهر فروق ذا

فیما یتعلق بالهدف الثالث ..

ویـــًا بأظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین المـــدیرین المـــؤهلین تر 

وقــًا ذات داللــة اال ان النتــائج اظهــرت فر ،دیرون غیــر المــؤهلین تربویــًا نحــو العملیــة االرشــادیةمــوال

احصائیة بین المدیرین المؤهلین تربویـَا فـي اتجاهـاتهم نحـو المرشـدین التربـویین ولصـالح المـدیرین 

المؤهلین تربویًا.

فقــد قــام بتقــدیم بعــض التوصــیات ،نتــائجالواســتنادًا لمــا توصــل الیــه الباحــث فــي بحثــه مــن 

  ).١٢- ٨، ص١٩٩٠ابت محمد خضیر ، بالشؤون االرشادیة (ثمنها المعنیون  والمقترحات لیستفید 

.١٩٩٢دراسة الجنابي ، .٥
معــــات الجاعنــــوان الدراســــة هــــو بنــــاء برنــــامج لالرشــــاد النفســــي والتوجیــــه التربــــوي لطلبــــة 

العراقیة.

بنـاء برنـامج فـي االرشـاد النفسـي والتوجیـه اسـتهدفت دراسـة ب) ١٩٩٢الجنـابي(قام الباحـث

ة یوذلــك بدراســة المشــكالت الدراســ،اســلوب مــدخل النظــامالتربــوي لطلبــة الجامعــات العراقیــة وفــق

واقــع تلــك المشــكالت لــدى عینــة مــن طلبــة التــي یســتند علــى الجتماعیــة واالقتصــادیة اوالنفســیة و 

 ١٩٩١المرحلة الدراسیة االولى في جامعات بغداد والمستنصریة والبصرة والموصل للعام الدراسي 

ـــة وكانـــت ابطریقـــة الطبقیـــة العشـــوائیة ،  ١٩٩٢ - الداة المســـتخدمة فـــي جمـــع البیانـــات عـــن عین

،هي استمارة االستبیان التي تم اسـتخراج صـدقها مـن قبـل لجنـة مختصـة فـي هـذا المجـال،البحث
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testعــن طریــق ( ٠.٨٤وثباتهــا الــذي بلــغ  re test( وفــي بنــاء االســتبیان اعتمــد الباحــث علــى ،

دیـــــد مجـــــال حومـــــن ثـــــم ت،ة فـــــي الجامعـــــةالمقابلـــــة االســـــتطالعیة للتعـــــرف علـــــى مشـــــكالت الطلبـــــ

حیــــــث كانــــــت االداة تتكــــــون مــــــن اســــــتبیانین اســــــتطالعیین االولــــــى للطلبــــــة والثانیــــــة ،المشـــــكالت

عت على أربـع مجـاالت وهـي (مشـكالت وز عبارة  ١٢٩وكانت نتیجة االستبیانین هي ،سیینیللتدر 

اء برنــامج مقــدم االرشــاد مــن خــالل ذلــك قــام الباحــث ببنــ،واقتصــادیة)دراســیة ونفســیة واجتماعیــة

النفســي والتوجیــه التربــوي لطلبــة المرحلــة االولــى فــي الجامعــات العراقیــة بهــدف معرفــة المشــكالت 

نوف طالب وطالبة في الص ٦٠٠ثم تم توزیعها على ،منها الطلبة المشمولین بالبحث يالتي یعان

اعتمـــاد الباحـــث علـــى وبعـــد ،( بغـــداد ، المستنصـــریة ، الموصـــل، البصـــرة)االولـــى مـــن جامعـــات

ث سابقة وضمن ثالث محاور وهي.و ) دراسات وبح٢٣(

التي تناولت مشكالت وحاجات طلبة الجامعة .بحوث والدراسات ال-١

في الجامعة .اقع االرشاد والتوجیهو التي تناولت بحوث والدراساتال-٢

تربـــوي لطلبـــة التـــي تناولـــت بنـــاء برنـــامج فـــي االرشـــاد النفســـي والتوجیـــه البحـــوث والدراســـاتال-٣

مناقشـــتها ومقارنتهـــا بالبحـــث الحـــالي ، قـــام الباحـــث باســـتخدام الوســـائل وبعـــد ان تـــم الجامعة.

ي ومعامــل ئاتــناســبة وهــي الوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري ، االختبــار الماالحصــائیة ال

ارتباط بیرسون) .

قتصــادیة اســفرت النتــائج علــى أن مجمــل مشــكالت الطلبــة وعلــى التــوالي هــي مشــكالت ا

تـــي تــم حصـــرها فـــي ودراســیة ونفســـیة واجتماعیــة التـــي یعـــاني منهــا الطلبـــة المشــمولین بالبحـــث وال

، وان المشــكالت تتفــاوت فــي تواترهــا) مشــلكة دالــة احصــائیًا ٨٧، حیــث بلغــت (االســتبیان المغلــق

ق أما من حیث التعـرف علـى الفـروق بـین الطـالب والطالبـات فقـد اظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـرو 

بین متوسط درجات الطالب وبین متوسط درجات الطالبات في استجاباتهم على فقـرات االسـتبیان 

وهــي لیســت ذات ،٠، ٣٥٣مــة النهائیــة المحســوبة یتوســط عمــوم المشــكالت حیــث كانــت القمفــي 

وألجــل ،٠.٠٥) بداللــة مســتوى ١.٦٩٠عنــد مقارنتهــا  بالقیمــة الجدولیــة البالغــة (داللــة احصــائیة

روریة الـى وزارة التعلـیم العـالي ضـلفائدة المتوخاة من البحث قدم الباحث بعض التوصیات الزیادة ا

یــدعو فیهــا الــى دراســة برنــامج االرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي لطلبــة الجامعــات والبحــث العلمــي

العراقیـــة وجعلـــه موضــــوع التطبیـــق ، كمـــا قــــام الباحـــث بصـــیاغة بعــــض المقترحـــات ذات العالقــــة 

بدراســات وكــذلك القیــام ،األخــرى،جمیــع طلبــة المراحــل الدراســیةلومنهــا بنــاء برنــامج  ،وعبالموضــ

(یحیــى داود أخــرى حــول بنــاء برنــامج فــي االرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي لطلبــة المعاهــد الفنیــة

  .)١٤٥،ص١٩٩٢سلمان الجنابي، 
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١٩٨٨دراسة الشیباني  .٦
ة التدریسـیة فـي دولـة الكویـت ئتباین اتجاهات الهی) بدراسة عنوانها (١٩٨٨ قام (الشیباني

نحو مهنة االرشاد النفسي المدرسي).

كان هـدف الدراسـة هـو الكشـف عـن الفـروق الموجـودة فـي اتجاهـات الهیئـة التعلیمیـة نحـو 

وذلك عن طریق االسئلة التالیة:،تعلیم العامالمهنة المرشد النفسي المدرسي في مدارس 

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة وفقًا لمتغیر الجـنس (ذكـور إنـاث) فـي اتجاهـات اعضـاء -١

  ؟الهیئة التدریسیة نحو مهنة االرشاد النفسي المدرسي.

هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة تبعــًا لمتغیــر المنــاطق التعلیمیــة فــي اتجاهــات اعضــاء -٢

  ؟ي.الهئیة التدریسیة نحو مهنة االرشاد النفسي المدرس

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة وتبعًا للمرحلة الدراسیة في االتجاهات نحو مهنة االرشاد -٣

  ؟النفسي المدرسي.

الثانویـة التابعـة لـوزارة التربیـة بدولـة الكویـت و وكان حـدود الدراسـة هـو المـدارس المتوسـطة 

  .١٩٩٩/ ١٩٩٨للعام الدراسي 

) فقــرة وفــي خمســة ٤٠اء أداة مكونــة مــن (قــام الباحــث ببنــالدراســةوألجــل تحقیــق اهــداف

(الاوافق، اوافق بدرجة ضـعیفة، اوافـق بدرجـة متوسـطة ، اوافـق  يبدائل وهاربعمحاور ولكل فقرة 

وبعــد اســتخراج الصــدق والثبــات لــالداة قــام الباحــث باختیــار عینــة ،)٤ ،٣ ،٢ ،١بشــدة) وبــأوزان (

مولة بخـــدمات االرشـــاد النفســـي والتربـــوي عشـــوائیة مـــن جمیـــع المـــدارس المتوســـطة والثانویـــة المشـــ

وبــذلك ثــم الحصــول علــى عینــة ،وحســب المنــاطق التعلیمیــة وبواقــع مدرســتین لكــل منطقــة تعلیمیــة

وقد استخدم في ،من اعضاء الهئیة التعلیمیة بالمدارس الكویتیة الحكومیةعضوا ٥٠٣مكونة من 

متوسـطات الحسـابیة ، االنحـراف المعیـاري)الدراسة الوسائل االحصائیة (تحلیل التبـاین الثالثـي، ال

  .) ٧-١٠، ص١٩٨٨( الشیباني، 

١٩٩٩دراسة ابراھیم .٧
كانـــت الدراســـة بعنـــوان خـــدمات التوجیـــه واالرشـــاد التربـــوي واثرهـــا علـــى بعـــض المتغیـــرات  

التربویـة، حــاول  الباحـث فیهــا االجابــة علـى الســؤال التـالي: هــل توجــد فـروق ذات داللــة احصــائیة 

لمدارس المشمولة باالرشاد التربوي وغیر المشمولة به في بعض المتغیـرات التربویـة، بعـد ان بین ا

) دراســات ٧قــام الباحــث یتعریــف بعــض المصــطلحات ذات  العالقــة بالبحــث  وبعــد االســتعانة بـــ (

) ١٠) مدرســة اعدادیــة وثانویــة فــي  مركــز محافظــة اربیــل، وبواقــع (٢٠عربیــة واجنبیــة، اختــار (

) مدارس غیر مشمولة بهـا، وكانـت عینـة الطلبـة تتكـون ١٠مشمولة باالرشاد التربوي، و(مدارس  

ـــارهم الباحـــث  مـــن الصـــف الســـادس العلمـــي والصـــف الســـادي ٢٤٣٣مـــن ( ـــة  اخت ـــا وطالب ) طالب
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االدبـــي، وكانـــت  ادوات جمـــع المعلومـــات هـــي الســـجالت المدرســـیة كســـجل الـــدرجات، وســـجالت 

ف  الســادس الثــانوي، وبعــد معالجــة البیانــات بالوســائل االحصــائیة نتــائج االمتحانــات  العامــة للصــ

المناســبة ثــم عرضــها  وتفســیرها علــى وفــق  الدراســات  واالدبیــات الســابقة تبــین بــان الفــروق ذات 

داللة معنویة في مستوى تحصیل الطلبة بـین المـدارس المشـمولة باالشـاد التربـوي وغیـر المشـمولة 

مولة بخدمات التوجیه واالرشاد التربوي، وهذه النتیجة تشیر الى ان به ولصالح المدارس غیر المش

خـــدمات التوجیـــه االرشـــاد التربـــوي لیســـت لهـــا فاعلیـــة فـــي رفـــع  مســـتوى تحصـــیل الطلبـــة، وهــــذه 

التنطیـق مـع اهــداف خـدمات التوجیــه واالرشـاد التربـوي فــي المـدارس االعدادیــة والثانویـة، ویعــزي، 

ا من المرشدین تنقصهم الخبرة والمستلزمات الضروریة للقیـام بتلـك الباحث  سبب ذلك الى ان كثیر 

الخــدمات، امــا مــن حیــث نســبة النجــاح والرســوب فتبــین بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین 

المدارس المشمولة باالرشادالتربویة وغیر المشمولة به ، ثم قدم الباحث بعد ذلك بعض التوصیات 

دین التربــــویین اعـــدادا مهنیـــا كــــي یســـتطیعوا القیــــام  بـــاداء مهــــامهم الضـــروریة منهـــا اعــــداد المرشـــ

االرشادیة، ثم اقترح  الباحث توسیع الدراسة الحالیة كي تشمل بعض المتغیـرات التربویـة االخـرى، 

 -١٨٣، ص١٩٩٩واجــــراء  بحــــوث  اخــــرى مشــــابهة  للبحــــث الحــــالي فــــي المســــتقبل. (ابــــراهیم، 

١٩٣.(  

١٩٩٩دراسة ابراھیم .٨
عنــوان الدراســة هــو خــدمات االرشــاد النفســي والتربــوي فــي جامعــة صــالح الــدین مــن  كــان

وجهة نظر السادة التدریسیین (الواقع والطموح)، وهي الدراسة التي شـارك الباحـث مـن خاللهـا فـي 

المــؤتمر العلمـــي االول لجامعـــة دهـــوك، وكــان اهـــداف الدراســـة تتمثـــل فــي االجابـــة علـــى الســـؤالین 

التالیین:

 -١٩٩٨واقع خدمات االرشاد النفسي والتربوي في جامعة صـالح الـدین للعـام الدراسـيما هو-١

  ؟١٩٩٩

ماهى طموحات تدریسیوا الجامعة في مجال تقدیم هذه الخدمات؟-٢

) دراسات عربیة واجنبیة ذات العالقة باالرشاد النفسي والتربوي قام ٦وبعد االستفادة من (

% ٢٠) تدریسیًا وتدریسیة  في الجامعة، أي نسبة ٨٦من (الباحث بأختیار عینة عشوائیة متكونة 

) تدریسیا وتدریسیة من جمیع كلیات جامعة صالح ٤٣٩من مجموع أفراد المجتمع البالغ عددهم (

) فقــرة ١٨)كلیـة ، ثــم قــام الباحــث بتنظــیم نمـوذج اســتبیان یتكــون مــن (١٢الـدین التــي كانــت تبلــغ (

سـلبیة، ولكــل فقـرة ثالثـة بـدائل وهـي (نعـم ، كــال ، ال رأي  ) فقـرات٩)فقـرات ایجابیـة و (٩وبواقـع (

لــي)، وبعــد جمــع االســتبیانات وتفریــغ المعلومــات منهــا ومعالجتهــا بالوســائل االحصــائیة المناســبة 

وهـــي (المتوســـط الحســـابي ، االختیـــار التـــاني ، معادلـــة الفـــاكر و نبـــاخ) وتفســـیرها وفـــق االدبیـــات 



عمر یاسین ابراهیم

٢٠

المتعلقـــة بالموضـــوع اســـتنتج الباحـــث بـــأن اســـاتذة الجامعـــة والدراســـات الســـابقة وبعـــض المصـــادر 

وباالجمـــاع یرغبـــون وبشـــدة الـــى االهتمـــام والتــــركیز علـــى خـــدمات االرشـــاد النفســـي والتربـــوي فـــي 

الـــخ  …تهم الشخصــیة واالســریة والتربویــةالجامعــة، بهــدف مســاعدة الطلبــة والتخفیــف مــن مشــكال

لمقترحــات اختــتم  بحثــه بقائمــة مــن المصـــادر وبعــد ان قــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصـــیات و ا

  ).٥٥٥،ص١٩٩٩،٠العربیة واالجنبیة ذات العالقة بالموضوع (ابراهیم،

٢٠٠٣دراسة علیمات .٩
قیــاس مــدى الرضــى عــن االرشــاد النفســي لــدى طلبــة الجامعــات االردنیــة الرســمیة، هــدفت 

بـوي ، والتـي تعـد مطلبـا اساسـیا هذه الدراسة الى التعرف على اهمیة خـدمات االرشـاد النفسـي والتر 

لالستمرار في العملیة التربویة و نجاحها ، وهدفت ایضـا الـى التعـرف علـى حقیقـة وظیفـة االرشـاد 

) طالبــا وطالبــة مــن مختلــف ٤٢٠( النفســي فــي المرحلــة الجامعیــة، وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن 

ى عن االرشـاد النفسـي لـدى طلبـة الجامعات االردنیة، والغراض هذه الدراسة تم بناء مقیاس للرض

الجامعـــة ، ویتمتـــع هــــذا المقیـــاس بخصــــائص ســـیكومتریة جیـــدة مــــن صـــدق وثبــــات ، وقـــد تكــــون 

) فقــرة وتــم تحدیــد ثالثــة مجــاالت لالرشــاد النفســي هــي (االرشــاد ، المرشــد، بیئــة ٢٨المقیــاس مــن (

)، وخلصــت نتــائج spssاالرشــاد)، وقــد تــم تحلیــل نتــائج الدراســة باســتخدام البرنــامج االحصــائي (

الدراسة الى ان مدى الرضى عن االرشاد النفسي كان اعلي وذات داللة احصائیة في مجـال بیئـة 

االرشاد النفسي، اما فیما یتعلق بمجال االرشاد فان مدى الرضي  لم یصل  المسـتوي المطلـوب ، 

وبنـاء عـل نتـائج و في مجال المرشد النفسي لم یرقى الى المستوي المطلوب مـن الرضـى ایضـا ، 

-الدراسة تم تقدیم عدة توصیات منها:

اجراء دراسة لقیاس مدى تأهیل المرشدین ، واجراء دراسة اخرى عن الرضى عن االرشـاد 

  )٢٠٠٣من العضاء الهیئة التدریسیة في  الجامعات االردنیة.  (علیمات ،

٢٠٠٣دراسة ابراھیم ومحمد .١٠
كـان البحـث یهـدف ، نظـر طلبتهـاالجامعـة مـن وجهـة  تقویم االرشاد التربـوي والنفسـي فـي 

مجــال الدراســي والنفســي واالجتمـــاعي الالــى معرفــة مــدى اهمیــة وتطبیــق االنشـــطة االرشــادیة فــي 

وهــل هنــاك فــروق فــي وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة حــول ،والترفیهــي مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة

والصــف ،والتخصــص الدراســي،لجــنسمــدى تطبیــق واهمیــة االنشــطة االرشــادیة وتبعــا لمتغیــرات ا

طالبًا وطالبًة من جامعة الموصل تـم اختیـارهم وفـق  )٢٢٠الدراسي ، اشتملت عینة البحث على (

كلیــات العلمیــة وهمــا كلیــة العلــوم وكلیــة الان مــن تــالطریقــة الطبقــة العشــوائیة مــن اربــع كلیــات (اثن

داب والقــانون) ولتحقیـق اهــداف البحــث كلیتــي اال(مـن الكلیــات االنســانیة وهمـا اخریتــانالهندسـة) و 
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أعــد الباحثــان اســتبیانا یتكــون مــن اربــع مجــاالت مــن مجــاالت العمــل االرشــادي فــي الجامعــة وهــي 

المجال التربوي والدراسي ، المجال النفسي ، المجال الترفیهي ، المجـال االجتمـاعي )) وتوزیعهـا (

االداة مـــن صـــورتین تحمـــالن نفـــس بواقـــع خمـــس فقـــرات لكـــل مجـــال ، وتكونـــتو ) فقـــرة ٢٠علـــى (

االخرى و الفقرات وانهما تختلفان في بدائل االجابة ، االولى تقیس مدى تطبیق االنشطة االرشادیة 

تقیس مدى اهمیة االنشطة االرشادیة ، بذلك اشتملت االجابة علـى كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبیان 

بسلم تقـدیري یتـألف مـن أربـع درجـات على بعدین هما مدى تطبیق النشاط، ومدى اهمیة النشاط و 

) وألجـــل اســتخراج صـــدق االداة تـــم عرضــها علـــى مجموعــة مـــن الخبـــراء و ٤،  ٣، ٢،  ١وهــي (

ولحســاب معامــل ثبــات االداة لجــأ ،المحكمــین فــي مجــال التربیــة وعلــم الــنفس فــي جامعــة الموصــل

ـــة مؤلفـــة مـــن ( ـــان الـــى اســـلوب اعـــادة تطبیـــق االداة علـــى عین ـــًة اختیـــروا ) طالبـــ٢٥الباحث ًا وطالب

فـي مجـال  ٠.٩٢وقـد بلـغ معامـل الثبـات ،عشوائیًا من بین طلبة كلیة التربیة في جامعة الموصل

) في مجال اهمیة االنشطة االرشادیة.٠.٨٩تطبیق االنشطة االرشادیة و (

، رتبـاط بیرسـون إلیجـاد ثبـات االداةولمعالجة البیانات احصائیا اسـتخدم الباحثـان معامـل ا

و االختبـار ،اهمیتهـاو ي لعینة واحدة للتعرف على مـدى تطبیـق االنشـطة االرشـادیة ئختبار التاواال

، وتحلیـل وق تبعـا لمتغیـري الجـنس واالختصـاصین مسـتقلتین للتعـرف علـى داللـة الفـر تي لعینئالتا

.الفروق تبعا لمتغیر الصف الدراسيداللة  الىالتباین االحادي للتعرف 

بین المتوسط المتحقق والمتوسط بشكل عام اك فرق دال احصائیافأظهرت النتائج أن هن

وأظهــرت النتــائج ،عــام وفــي كــل مجــال منهــا وفــي الدرجــة الكلیــة لــالداة أیضــًا كمــا،الفرضــي لالداة

وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة حــول تطبیــق االنشــطة االرشــادیة مــنبعــدم وجــود فروقــا دالــة أحصــائیا

الى متغیري الجنس أو التخصص الدراسي (علمي ، انسـاني ،) یعزى،وأهمیة االنشطة االرشادیة

والصـــف الدراســـي ، وأخیـــرَا اســـتنتج الباحثـــان بـــأن االرشـــاد فـــي الجامعـــة یحتـــاج الـــى وضـــوح فـــي 

االهداف ووضع البرامج المحددة لها ، وان القصور الحاصل في تطبیق االنشـطة االرشـادیة یعـود 

الباحثـان بتقـدیم مجموعـة مـن وفـي ضـوء ذلـك قـام ات الى عدم وجود كادر مؤهل في تلك المؤسسـ

ــــى الجامعــــة والجهــــات المعن ــــالتوصــــیات ال ــــوي والنفســــي ، كــــذلك مجموعــــة مــــن ی ة باالرشــــاد الترب

و اختتم الباحثان بحثهما بقائمة من المصـادر ،المقترحات البحاث اخرى مستقبال في هذا المیدان

  . )٢٠٠٣ین ابراهیم، (محمد و عمر یاسوالمراجع العربیة واالجنبیة .
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جراءات البحث إ
لمـــا كـــان هـــدف البحـــث هـــو معرفـــة اتجاهـــات طلبـــة جامعـــة صـــالح الـــدین نحـــو اســـتخدام 

االســـتبیان المعـــد لهـــذا الغـــرض و  البرنـــامج االرشـــاديبهـــدف تطبیـــقو  االرشـــاد النفســـي والتربـــوي ،

ام العلمیـــة فـــي كلیـــة علـــیهم. اختـــار الباحـــث وبالطریقـــة الطبقیـــة العشـــوائیة عینـــة مـــن طلبـــة االقســـ

، جامعة صالح الدین.التربیة

:مجتمع البحث.١
قسـام أفي الدراسة في تسـعة ینیتكون مجتمع البحث من جمیع طلبة كلیة التربیة المستمر 

علمیــة وانســـانیة وهــي (قســـم علــوم الحیـــاة ، الفیزیــاء ، الكیمیـــاء ، الریاضــیات، الحاســـبات ، اللغـــة 

ـــم الـــنفس) والتـــي یبلـــغ مجمـــوع طلبتهـــا العربیـــة ، اللغـــة االنكلیزیـــة ـــة وعل ، اللغـــة الكوردیـــة ، التربی

)١كما في جدول (،طالبة٦٨٨طالبًا و ٨٠٧وبواقع ،)طالبًا وطالبة١٤٩٥(

  )١جدول (ال

  ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤یوضح جمیع اقسام كلیة التربیة وعدد طلبتها للعام الدراسي 

تالمالحظااالناثالذكورمجموع عدد الطلبةاالقسامت

١٥٤٨٥٦٩الفیزیاء١

١٩١١٠٩٨٢علوم الحیاة٢

١٤٥٧١٧٤الكیمیاء٣

١٥٧٨٥٧٢الریاضیات٤

١٤٣١١٤٢٩الحاسبات٥

١٥٠٧٧٧٣اللغة العربیة٦

٢٦٦١٢٥١٤١اللغة الكردیة٧

E١٩٢١٠٠٩٢اللغة  ٨

٩٧٤١٥٦التربیة وعلم النفس٩

١٤٩٥٨٠٧٦٨٨المجموع
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:عینة البحث.٢
، اراد الباحــث كلیــة التربیــة لغــرض جمــع المعلومــات عــن طلبتهــامجتمــع  دیــدتــم تحبعــد أن 

ولما كان عدد طلبة )*(التسعة من الكلیةقسام في اال اختیار عینة من طلبة المرحلة الثالثة والرابعة

احث طریقة النسـبة المئویـة فـي كما ذكر اعاله لذا اتبع الب) طالبا وطالبة١٤٩٥كلیة التربیة هو (

اختیار عینة الطلبة، فبعد االطالع على البحـوث المشـابهة للبحـث الحـالي، وجـد الباحـث ان نسـبة 

%) تعتبر نسبة مقبولة في مثل هذه البحوث، وعند تطبیق النسبة الذكورة اعاله على مجموع ٢٠(

المـرحلتین الثالثـة والرابعـة لكـل یما فـي عدد الطلبة  في جمیع االقسام  الموجودة في كلیة التربیـة السـ

قســـم، بلـــغ  مجمـــوع عـــدد افـــراد عینـــة البحـــث فـــي جمیـــع  االقســـام المشـــمولة بتطبیـــق البرنـــامج االرشـــادي 

  ).٢) طالب و طالبة كما في جدول (٣٠٠وتطبیق االستبیان علیهم (

  )٢جدول (ال

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤یة یوضح عدد افراد عینة البحث في اقسام كلیة التربیة للسنة الدراس

المرحلةالقسم  ت
عدد أفراد عینة البحث

المجموع
إناثذكور

١  
الفیزیاء

٨٧١٥الثالثة

٩٧١٦الرابعة

١٧١٤٣١المجموع

٢  
علوم  الحیاة

١٠٧١٧الثالثة

١٢٩٢١الرابعة

٢٢١٦٣٨المجموع

٣  
الكیمیاء

٧٨١٥الثالثة

٧٧١٤الرابعة

١٤١٥٢٩المجموع

٤  
الریاضیات

٨٨١٦الثالثة

٩٧١٦الرابعة

١٧١٥٣٢المجموع

٥  
الحاسبات

١٣٣١٦الثالثة

١٠٣١٣الرابعة

٢٣٦٢٩المجموع

المرحلــة الثالثــة والمرحلــة  الرابعــة  فـــي االقســام المشــمولة بالبحــث الن المــرحلتین االولــى والثانیـــة ) تــم اختیــار *(

وحسب علم الباحث لم یبلغوا النضج الدراسي الذي بلغه اقرانهم في المرحلتین الثالثة والرابعة.
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المرحلةالقسم  ت
عدد أفراد عینة البحث

المجموع
إناثذكور

٦  
اللغة العربیة

٨٨١٦الثالثة

٧٧١٤الرابعة

١٥١٥٣٠المجموع

٧  
اللغة الكوردیة

١٢١٤٢٦الثالثة

١٤١٣٢٧الرابعة

٢٤٢٨٥٢المجموع

٨  
اللغة االنكلیزیة

١٠٨١٨الثالثة

١٠١٠٢٠الرابعة

٢٠١٨٢٨المجموع

٩  
التربیة و علم النفس

٤٧١١الثالثة

٤٥٩الرابعة

٨١٢٢٠المجموع

١٦٢١٣٨٣٠٠المجموع النهائي

البرنامج االرشادي: 
اف البحــث  وهــو معرفــة اتجاهــات طلبــة الجامعــة نحــو اســتخدام االرشــاد تحقیــق اهــدبغیــة 

النفسي والتربوي في الجامعة، لذا استوجب بناء برنامج  ارشـادى لهـم  یوضـح  القصـد مـن عملیـة 

االرشاد ونظریاته، وكذلك اهـداف ووسـائل وفوائـد  تلـك  الخـدمات للطلبـة، والجـل ان یكـون عملیـة 

دى الطلبــة، ولكــي  یكــون احكــامهم صــائبة وموضــوعیة عنــد اســتبیان االرشــاد والتوجیــة واضــحة لــ

ارائهـم حـول الفقــرات التـي یتكـون منهــا االسـتبیان، قــام  الباحـث  ببناءبرنـامج ارشــادي، حیـث تبنــي  

فـــي هـــذا  البرنـــامج طریقـــة االرشـــاد الجمـــاعي، تســـتخدم هـــذه الطریقـــة بأســـالیب وطـــرق تربویـــة مـــع 

م، ومــن هــذه االســالیب (اســلوبي المحاضــرة والمناقشــة الجماعیــة) المجموعــة التــي تتشــابه مشــكالته

التي تتحقق عن طریق عدد من الخطوات   التي  استخدمها الباحث  مع الطلبة، وهي عبارة عن 

النشاطات التي یتضمنها البرنامج والتي یجب  ان تقدم للطلبة بغیة تحقیق االهداف المتوخاة منـه  

ل تقــدیم المحاضــرة وفســح المجــال للطلبــة المشــاركین بالمناقســة باســلوب علمــي وتربــوي  مــن خــال

والحوار  وتبادل االراء حول  مواضیع البرنامج.
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ان عملیة االرشاد النفسي والتربوي  تشمل  النظریات  االرشادیة التي تساعد على تعـدیل 

اعدهم علــى الســلوك، ومعالجــة المشــكالت النفســیة والمهنیــة واالســریة، كمــا وان هــذه الخــدمات تســ

ارتفــاع  مســتوى تحصــیلهم الدراســي فــي الجامعــة عــن طریــق اتبــاع اســتراتیجیات ارشــادیة، ویمكــن 

تطبیق البرنامج االرشادي باسـلوب المناقشـة والحـوار، والتغذیـة الراجحـة التـي یتخللهـا (لعـب الـدور 

Role playالت التـي ) مـن قبـل الطلبـة، ویـزداد فائـدة  البرنـامج عـن  طریـق  اثـارة بعـض المشـك

یواجــه الطالــب فــي حیاتــه الیومیــة ومناقشــتها مــن قبــل الجمیــع بــدءا بتشــخیص المشــكالت ومــرورا 

بــالخطوات الضــروریة وهــي (بــدء الحالــة ، والجلســات االرشــادیة ومتابعــة الحالــة، وانتهــاء بالتفــاهم 

سـئلة واالستفسـار الجاد بین الطلبة والباحث ... الخ) ، وتم  فسح المجال  الفراد العینـة  الثـارة اال

عن اي موضوع غامض من اجل توضحیه بغیة تحقیق الهدف من االرشاد النفسي والتربوي التي 

یمكـــن  تطبیقهـــا  فـــي الجامعـــة اســـوة  بالجامعـــات  التـــي بتـــوفر فیهـــا مراكـــز  او وحـــدات لالرشـــاد 

عینــة النفســي واالجتمــاعي، وعنــدما وجــد الباحــث بــان البرنــامج االرشــادي جــاهز  للتطبیــق علــى

) ٨٠-٧٨البحــث  قــام   بتقســیمها الــي اربــع مجموعــات كــل مجموعــة تحتــوى علــى مایقــارب مــن (

.)*(طالبا وطالبة

صدق البرنامج:
من اجل  التأكد من صدق البرنامج االرشادي قـام  الباحـث بعرضـه  علـى مجموعـة  مـن 

ت بغداد، صالح الدین، الخبراء  والمختصین في علم  النفس واالرشاد النفسي والتربوي في جامعا

)  ، حـول المحـاور والخطـوات  واالسـالیب التـي تتخـذ فـي تنفیـذ البرنـامج ومـدى ١الموصل (ملحـق

مالئمتهــــا للتطبیــــق، وقــــد اجمــــع الخبــــراء علــــى مالئمــــة محتویــــات البرنــــامج لتطبیقهــــا علــــى طلبــــة 

الجامعة.

وسیلة جمع  البیانات:
لجمــع البیانــات  المتعلقــة بالبحــث الحــالي، اعتمــد الباحــث علــى االســتبیان كوســیلة  جیــدة 

) فقــرة ایجابیــة وســلبیة ،٢٨) تحتــوى علــى ( ١٩٩٩ولهــذا  الغــرض اعتمــد علــى مقیــاس (ابــراهیم 

) فــي ٠، ١، ٢ولكــل فقــرة ثالثــة بــدائل وهــي (موافــق ، غیــر موافــق، محایــد) وبثالثــة اوزان وهــي (

حث للعینة وفي كل قسـم ) طالب وطالبة، اضاف البا٣٠٠) بهدف االحتفاظ على العدد االصلي للعینة، وهو (*(

مــــن االقســــام طالباوطالبــــة زائــــدا للعــــدد االصــــلي تحســــبا لغیــــاب بعــــض الطلبــــة عــــن المحاضــــرة، او  اهمــــال  

االستمارة من قبلهم، او عدم  ارجاعها للباحث، او حدوث ایة مشكلة اخرى قـد یـؤثر علـى مجمـوع عـدد افـراد 

العینة.
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السلبیة اصنافة الى االستفادة من  بعـض ) في حالة الفقرات٢،  ١،  ٠حالة الفقرات االیجابیة و(

  ).٢المصادر واالدبیات العلمیة في هذا المجال ملحق (

:الصدق 
والمقیــاس الصــادق یقــیس یــة،س التربو ییقــامبنــاء اللخصــائص الالزمــة الیعــد الصــدق مــن 

  .)١١٠، ص ١٩٨٩، ( سمارةالظاهرة السلوكیة المراد قیاسها والذي وضع من اجلها 

خراج صـدق االداة المسـتخدمة فـي هـذا البحـث ، اعتمـد الباحـث علـى الصـدق وبهدف است

أقســـام  يتوزیعهــا علـــى مجموعــة مـــن الخبــراء والمختصـــین فــي هـــذا المجــال مـــن تدریســبالظــاهري 

للحكــم علــى والموصــل وصــالح الــدینبغــداد تاجامعــفــي  التربیــة  اتالتربیــة وعلــم الــنفس فــي كلیــ

) أن Ebleحیــث یشــیر ایبــل () ٣(ملحــقصــیة المــراد دراســتها. صــالحیة الفقــرات كونهــا تقــیس الخا

ــــاس هــــو أن یقــــوم عــــدد مــــن الخبــــراء  الوســــیلة المفضــــلة للتأكــــد مــــن الصــــدق الظــــاهري ألداة القی

، وبعــد )Ebel,1972,555المختصــین بتقریــر مــدى كــون العبــارات ممثلــة للصــفة المــراد قیاســها (

الفقـــرات صـــالحة للتطبیـــق باســـتثناء تعـــدیالت دراســـة  مالحظـــات الســـادة الخبـــراء وجـــد بـــان اغلـــب 

طفیفة لبعض الفقرات.

:الثبات
أن یعطـي االختبـار نفـس النتـائج إذا مـا اعیـد علـى نفـس االفـراد وفـي نفـس یقصد بالثبات

كمــــا یقصــــد بالثبــــات ایضــــا االســــتقرار فــــي اســــتجابات  .)٦٥٣، ص١٩٧٠الغریــــب ، (الظــــروف 

Testدف  اســتخراج الثباتاعتمــد الباحــث طریقــة (، وبهــداة عبــر الــزمناال المفحوصــین علــى re

Test(أي اعــادة االختبــار علــى مجموعــة مــن الطلبــة التــي اختــارهم الباحــث،) ب الطــ )٥وبواقــع

وبعـد ،) طالـب وطالبـة٤٠( ینـة الثبـات عفبلـغ مجمـوع افـراد ،وطالبة في كل صف مـن الصـفوف

تعتبر ف، ٠.٧٨بلغ معامل الثبات ة،المناسبنتیجة المستخرجة بالوسیلة االحصائیةالان تعامل مع 

هذه النسبة حسب آراء العلماء نسبة مقبولة في البحوث العلمیة.

تطبیق االستبیان:
بعـــد ان اصـــبحت االداة جـــاهزة  للتطبیـــق النهـــائي،  وبعـــد مـــرور  مایقـــارب علـــى ثمانیـــة 

البرنــامج علــى افــراد اســابیع  (بواقــع ســاعتان فــي االســبوع لكــل مجموعــة) علــى محاضــرات تطبیــق 

عینــة البحــث، وبعــد التأكــد  مــن  صــالحیة المقیــاس  للتطبیــق خصصــت ســاعة واحــدة فــي نهایــة 

المحاضرة االخیرة لكل مجموعة، السـتبیان ارائهـم، اذ قـام  الباحـث بتطبیـق المقیـاس علـى الطلبـة، 

دفـة ، كمـا  ویقـوم وقبل االجابة علـى فقـرات االسـتبیان كـان الباحـث  یطلـب مـنهم قـراءة الفقـرات  ب
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بهیئـة الجـو النفسـي المناسـب، حیـث یلتقـي معهـم ویقـوم  بتوضـیح  وشـرح الفقـرات باللغـة الكوردیــة 

جیدا واالجابة على االستفسارات، وبعد االنتهاء من االجابة یقوم الباحث  بتدقیق االستبیان للتاكد 

مــن االجابــة علــى جمیــع مــن مــدى ســالمة االجابــات وتــدوین المعلومــات المطلوبــة وكــذلك التأكــد

  الفقرات .

تصحیح الفقرات: 
ثالثـة بـدائل ولما كانت عملیة تصحیح الفقرات مصاحبة لعملیة التطبیق ، وان لكـل فقـرة 

 ١،  ٠) في حالة فقـرات االیجابیـة و(٠ ١ ٢وهي (موافق ، غیر موافق، محاید) وبأوزان متتالیة (

ــــذا تتــــراوح ا ٢،  ــــة فقــــرات الســــلبیة، ل ــــي حال ــــدرجات مــــن (صــــفر) ف ) درجــــة وبعــــد تــــدقیق ٥٦ -ل

)  درجـة ٥٥-٣٦االستمارات والقیام بتفریغ البیانات وجد الباحث بأن الدرجات كانـت تتـراوح بـین (

لكل طالب وطالبة.

الوسائل االحصائیة المناسبة:
بعــد االنتهــاء مــن تفریــغ البیانــات قــام الباحــث بمعالجــة تلــك البیانــات بالوســائل االحصــائیة 

اسبة وهي كاآلتي: المن

المتوسط الحسابي : الستخراج معدل درجة كل استمارة على حدة، ولجمیع االستمارات ایضًا..١

Testطریقـة اعـادة االختبـار (.٢ Re Test السـتخراج ثبـات الـدرجات باسـتخدام معامـل ارتبـاط (

بیرسون. 

ات بالوسـط الحسـابي االختبار التاتي لعینة واحدة : لمقارنة الوسط الحسابي الفرضي لالسـتمار .٣

للمجتمع .

االختبار التائي لعینتین مستقلتین : الختبار دالة االرتباط ..٤
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عرض النتائج وتفسیرھا: 
تحقیقا للهـدف االول مـن  البحـث  وهـو معرفـة اتجاهـات طلبـة الجامعـة نحـو اسـتخدام االرشـاد  .١

لـدرجات أفـراد العینـة علـى النفسي والتوجیه  التربوي قام الباحث باسـتخراج المتوسـط الحسـابي

، ٢٢)طالِبٍ◌ً◌ وطالبة، فكـان المتوسـط الحسـابي لهـا هـو (٣٠٠فقرات المقیاس الموزع على (

)، وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقیـاس ٤، ٠٠١٤) وبأنحراف معیاري (٥١

المتوسـط یالحـظ بـأن المتوسـط الحسـابي لـدرجات افـراد العینـة أعلـى مـن)*()درجـة٢٨البالغ (

الفرضي للمقیاس ، وعند اختبار داللة الفـروق بـین المتوسـطین عـن طریـق اسـتخدام االختبـار 

  )٣)، الجدول (٠.٠٥) لعینة واحدة، تبین انها ذوداللة احصائیة عند مستوى (T.testالتائي(

  )٣الجدول (

عینةیوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الفرضي لدرجات افراد ال

على المقیاس

المتوسط 

الحسابي

عدد 

  األفراد

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

درجة 

الحریة

مستوى قیمة (ت) 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٥١.٢٢٣٠٠٤.٠٠١٤٢٨٢٩٩١.٠٥٠١.٩٦٠٠.٠٥

توجیــه ویــدل هــذا علــى ان اكثریــة طلبــة الجامعــة یرغبــون فــي اســتخدام االرشــاد النفســي وال

التربـــوي فـــي الجامعـــة واالهتمـــام بهمـــا، ویرجـــع هـــذا الـــى ان الطلبـــة ومـــن خـــالل تطبیـــق البرنـــامج 

االرشادي قد أدركوا مالهذه الخدمات مـن أثـر ایجـابي علـى حیـاتهم الشخصـیة والدراسـیة واالسـریة، 

تفــق لمـا لالرشـاد مـن اثــر مباشـر فـي التخفیــف مـن المشـكالت التـي یواجهونهــا داخـل الجامعـة ، وت

هذه النتیجة مع جمیـع النتـائج التـي اظهرتهـا الدراسـات السـابقة مـن أن  اسـتخدام  االرشـاد النفسـي 

والتوجیه التربوي لها أثرها االیجابي على حیاة  الطلبة في المرحلة الجامعیة.

، ثـم توزیعهـا علـى ٣) اصـبح = ٠، ١،  ٢ائل االجابـات وهـي () یتم استخراج الوسـط الفرضـي لـالداة بجمـع بـد*(

) فقــرة،  فاصــبح الوســط الفرضــي ٢٨)، مضــروبة فــي عــدد الفقــرات وهــي (١) فالنتیجــة هــي (٣عــدد البــدائل (

  ) ٢٨للمقیاس (
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وتحقیقا للهدف الثاني من البحث وهو التعرف إلى  الفروق الموجود في اتجاهات الطلبة نحو  .٢

تخدام االرشاد النفسي والتربوي على وفق متغیر الجنس (بنین، بنات)، فقد قام  الباحث اس

) ٢٨باستخراج  المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العینتین على فقرات المقیاس البالغ عددها (

)، وبانحراف معیاري قدرة ٥٢ر ٤٥فكان المتوسط الحسابي لدرجات اإلناث من الطلبة هو(

) ٥٠.١٦٦الحسابي  لدرجات أفراد العینة من الذكور هو (لمتوسط )،  وا٣، ٠٢٦٧(

) ، یالحظ بان المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العینة من ٤.٤٠٨٥وبأنحراف معیاري قدرة (

اإلناث أعلى من المتوسط الحسابي لدرجات  أفراد العینة من الذكور، وعند اختبار داللة 

) لعینتین مستقلتین تبین T.testام االختبار التائي (الفروق  بین المتوسطین عن طریق استخد

) وهي اكبر من قیمة (ت) الجدولیة البالغة ٥.٨٧٥١١٣ان قیمة (ت) المحسوبة  هي (

) ٢٩٨)، وبردجة حریة (٠،  ٠٥)، وانها ذات داللة إحصائیة عند مستوى (١، ٩٦٠(

  ) ٢ولصالح اإلناث، الجدول (

  )٢الجدول (

واالنحراف المعیاري افراد العینة من  الجنسینیوضح المتوسط الحسابي 

الجنس
المتوسط 

الحسابي 

عدد 

  فراداأل

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

قیمة (ت) 

المحسوبة

قیمة(ت) 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

٥٢.٤٥٦١٣٨٣.٠٢٦٧اناث
٠.٠٥  ٥.٨٧٥١١٣١.٩٦٠  ٢٩٨  

٥٠.١٦٦١٦٢٤.٤٠٨٥ذكور

ت اإلرشـــاد النفســـي والتربـــوي لـــدى اإلنـــاث مـــن الطلبـــة كانـــت ذا یـــرى الباحـــث  بـــان خـــدما

فاعلیــة اكثــر ممــا لــدى الــذكور ، رجــح الباحــث هــذه بانهــا تنطبــق مــع الواقــع الــذي نعــیش ، وهــي 

تتعلـــق بالحیـــاة االجتماعیـــة للبنـــات فـــي مجتمعنـــا، ألنهـــن یخـــتلفن فـــي حیـــاتهن االجتماعیـــة وبحكـــم 

مـــع یســـتجبن لإلرشـــاد  والتوجیـــه أكثـــر مـــن البنـــین، وان هـــذه العـــادات  والتقالیـــد الســـائدة فـــي المجت

ـــیم  ـــة، وان بحكـــم الق ـــاة االجتماعی ـــة مـــع طبیعـــة الحی النتیجـــة منســـجمة مـــع المنطـــق التربـــوي ومنفق

والعرف االجتماعي تكون المطلوب من البنات اكثرمما  هو من البنین.
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االستنتاجات:
ة الجامعـــة نحـــو اســـتخدام اإلرشـــاد إن الهـــدف األساســـي للبحـــث هـــو معرفـــة اتجاهـــات طلبـــ

) طالــب وطالبــة فغــالبیتهم بمــا یشــكل ٣٠٠النفســي والتربــوي، ولمــا كــان عینــة البحــث تتكــون مــن (

%  تقریبا منهم یمیلـون إلـى اسـتخدام اإلرشـاد النفسـي والتربـوي فـي الجامعـة ،حیـث تبـین ٨٩نسبة 

وا إلــى حــد مــا علــى علــم بــدروس للباحــث بــان الطلبــة وقبــل تطبیــق البرنــامج اإلرشــادي علــیهم، كــان

اإلرشـــاد والتوجیـــه المعمـــول بـــه فـــي كلیـــة التربیـــة، الن الباحـــث كـــان یقـــوم ســـنویا بتـــدریس بعـــض 

) ســنة تقریبــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ١٢الصــفوف فــي بعــض األقســام مــن الكلیــة والكثــر مــن (

یــه التربــوي، نظــرًا أخــرى فــان الطلبــة اآلخــرون لــم یحرمــوا ایضــًا مــن دروس اإلرشــاد النفســي والتوج

ألنهــم یحصــلون علــى مواضــیع علــم الــنفس مــن مدرســیهم كــونهم ینتســبون إلــى كلیــة التربیــة التــي 

تـؤهلهم لعملیـة التــدریس مسـتقبال ، ولكـن بعــد تطبیـق البرنــامج اإلرشـادي ومـن ثــم توزیـع االســتبیان 

التوجیـة للطلبـة المتعلق بهذا الموضوع علیهم، شعر الباحـث بضـرورة تـدریس محاضـرات اإلرشـاد و 

لما لها من تأثیر كبیر على تخفیف مشكالتهم الدراسیة والشخصیة ، إذ  الحظ الباحث أن بعـض 

، وكثرة تساؤلهم عن سبب عدم عن طبیعة البرنامج المطبق علیهمالطلبة یراجعونه في االستفسار

ضَا اشتیاق الطلبة االستمرار في تطبیق البرنامج اإلرشادي في كلیات الجامعة ، والحظ الباحث ای

ورغبــتهم لمثــل هــذا النــوع مــن المحاضــرات، وكــان هــذا واضــحًا فــي قلــة غیابــاتهم وزیــادة حضــورهم 

ودافعیـــتهم لمحاضـــرات اإلرشـــاد النفســـي والتوجیـــه التربـــوي خـــالل فتـــرة تطبیـــق البرنـــامج االرشـــادي 

د التعامـل مـع ،ومـن ثـم رغبـتهم فـي كتابـة واستنسـاخ بعـض المالحظـات المتعلقـة بالموضـوع،  وبعـ

النتـائج احصـائیًا ، وجـد الباحـث بـان البنـات اكثـر رغبـة وشـوقا فـي تطبیـق البرنـامج اإلرشـادي فـي 

الجامعة ، ویتجلى هذا في كون البنات في مجتمعنا مترددات الى حد ما ومقارنة بالبنین في طرح 

مات اإلرشـاد النفسـي مشكالتهم ومعاناتهم لآلخرین. وتأییدًا لما ذهب إلیه الباحـث حـول أهمیـة خـد

والتربــوي للمرحلــة الجامعیــة تبــین لــه مــن خــالل تطبیــق اســتبیان آراء الســادة التدریســیین عــن واقــع 

اإلرشــاد والتوجیــه وطموحــاتهم حــول تطبیــق تجربــة اإلرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي فــي الجامعــة 

غبـون وباإلجمـاع ، بـان الطلبـة ومدرسـیهیم یر ١٩٩٩والتي عرضت في مـؤتمر جامعـة دهـوك عـام 

فــي تطبیــق البــرامج اإلرشــادیة والتوجیهیــة فــي الكلیــات وأقســامها أســوة بجمیــع الجامعــات المتقدمــة 

علمیًا في العالم، نظرَاً◌ لتأثیرهـا فـي التخفیـف عـن المشـكالت المختلفـة التـي تواجـه الطلبـة أو إلـى 

ســـتلزمات خاصـــة تقلیلهـــا ، وفـــي هـــذا الصـــدد اســـتنتج الباحـــث ایضـــًا وجـــوب تخصـــیص امـــاكن وم

مكتبیة،وبعض باإلرشاد وتهیئتها في الكلیة لیكون تحت متناول كل تدریسي فیها من ساعات فیها

، وبعض الكراسات الخاصة باإلرشاد والتوجیه في المكتبات..الخ.االختبارات العامة
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التوصیات :
باحث بما یأتي:استنادًا الى نتائج البحث واستكماًال للفائدة المتوخاة من البحث یوصي ال

یوصــى الباحــث اســوة بالجامعــات العالمیــة وبعــض الجامعــات العراقیــة بتأســیس مركــز لالرشــاد .١

النفسي واالجتماعي في رئاسة جامعة صالح الدین.

تحفیز التدریسیین في الكلیات باستغالل الساعات المكتبیة (و ضمن التفرغ الجـامعي) إلرشـاد .٢

خاصة لكل تدریسي جامعي وتأمین مستلزماتها .الطلبة وتوجیههم شریطة تخصیص اماكن

فــتح دورات تأهیلیــة أو حلقــات دراســیة لجمیــع تدریســي الجامعــة عــن االرشــاد النفســي والتوجیــه .٣

التربوي، لیـتمكن التدریسـیي االحاطـة بعملیتـي االرشـاد والتوجیـه فـي الجامعـة، ولكـي یكـون ذو 

المام كافي بمكونات العملیتین.

نامج االرشادي المطبق على طلبة كلیة التریة لتطبیقها في الكلیات االخرى.االستفادة من البر .٤

العمـل علــى تشــكیل لجــان ارشــادیة أو توجیهیــة فـي االقســام العلمیــة فــي الكلیــات یشــرف علیهــا .٥

مختصون في اقسام التربیة وعلم النفس.

تعاون االجهزة االعالمیة مع المختصین  في الجامعة  في هذا الصدد..٦

رحات :المقت
یهدف تطویر البحث الحالي وتوسیعه یقترح الباحث ما یلي :

إجــراء بحــث آخــر مشــابه للبحــث الحــالي یشــمل جمیــع الجامعــات العراقیــة  حــول مــدى أهمیــة .١

خدمات االرشاد والتوجیه في المرحلة الجامعیة.

الرشــاد إجــراء دراســة مقارنــة عــن اهمیــة خــدمات االرشــاد والتوجیــه بــین الجامعــات المشــمولة با.٢

النفسي والتوجیه التربوي والجامعات غیر المشمولة بهما .

تطبیق برنامج ارشادي متطور مأخوذ من إحدى الجامعات المتقدمة والمتمرسة في تطبیق .٣

البرامج اإلرشادیة وتعدیله مع البیئة العراقیة.
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قائمة المصادر
الـــدین مـــن وجهـــة نظـــر االرشـــاد النفســـي والتربـــوي فـــي جامعـــة صـــالح:عمـــر یاســـینابـــراهیم، .١

 -٢٧جامعــــــــة دهــــــــوك ،المــــــــؤتمر العلمــــــــي االول)،طمــــــــوحالالســــــــادة التدریســــــــیین (الواقــــــــع و 

  .١٩٩٩، )١٢( د) ، مجل١٤العدد ( ،مجلة جامعة دهوك،٢٩/٤/١٩٩٩

ابراهیم، عمر یاسین: خدمات التوجیه واالرشاد التربوي واثرهـا علـى بعـض المتغیـرات التربویـة .٢

  .١٩٩٩، جامعة صالح الدین، اربیل، ٢٩/٥/١٩٩٩)، ٦نیة، العدد (، مجلة  العلوم االنسا

مقدمـة فـي علـم الـنفس ،ترجمـة الـدكتور عـادل عزالـدین االشـول واخـرون، دار ، وینـتج، ارنـوف.٣

  .١٩٧٧وحیل للنشر ، القاهرة ،

،مصـطفى محمـود وآخـرون : االرشـاد النفسـي والتوجیـه التربـوي ، مطبعـة دار الحكمـة، االمام.٤

  .١٩٩٢ ،صرةجامعة الب

صاحب عبد مـرزوك : المسـؤولیة االجتماعیـة وعالقتهـا بفاعلیـة المرشـد التربـوي فـي ،الجنابي.٥

  . ١٩٩٨العراق، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، مصر، 

الجنـــابي ، یحیـــى داود ســـلمان : بنـــاء برنـــامج فـــي االرشـــاد النفســـي والتوجیـــه التربـــوي لطلبـــة .٦

اه غیر منشورة ) كلیـة التربیـة ، جامعـة المستنصـریة، بغـداد الجامعات العراقیة (اطروحة دكتور 

،١٩٩٢.  

ارثر وآخرون : علم النفس التربـوي ، ترجمـة محمـد عبدالحمیـد و السـید محمـد عثمـان یتس،ج.٧

  .١٩٨٦، ،مكتبة النهضة ، القاهرة

،: االرشـاد التربـوي والنفسـي ، مدیریـة دار الكتـب للطباعـة والنشـراعاصم محمود نـد،الحیاني.٨

  .١٩٨٩جامعة الموصل ،

دراسة اتجاهات مدیري المدارس المتوسطة نحو االرشاد التربوي (رسالة :ثابت محمد،خضیر.٩

  .١٩٩٠ماجستیر غیر منشورة )، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، 

الداهري، صالح حسن احمد: دور المدرس فـي عملیـة  التطبیـع االجتمـاعي، المجلـة التربویـة، .١٠

  .١٩٨٦لتربیة، جامعة بغداد، )، كلیة ا٤العدد(

صالح حسن احمد : مباديء االرشاد النفسي والتربوي ، مدیریة دار الكتب للطباعـة ري،الداه.١١

  .١٩٩٨ ،والنشر ، بغداد

  .١٩٧٠احمد عزت : اصول علم النفس ، مصر ، القاهرة ، ، حراج.١٢

  .١٩٧٧لقاهرة عالم الكتب ، ا،١ط حامد عبدالسالم: التوجیه واالرشاد النفسي ،، زهران.١٣

  .١٩٨٠، عالم الكتب، القاهرة، ٢زهران، حامد عبدالسالم، التوجیه والرشاد النفسي، ط.١٤

  .١٩٨٩سمارة، عزیز: مباديء القیاس والتقویم في التربیة، دار الفكر،عمان، االردن، .١٥
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، عمـــان،، دار الفكــر ٢عزیــز وعصـــام نمــر: محاضـــرات فــي التوجیــه واالرشـــاد ، ط،ســمارة .١٦

  .١٩٩٠االردن ، 

نادیة محمود ومحمد عودة محمد : مشـكالت الطالـب الجـامعي وحاجاتـه االرشـادیة، ،الشریف.١٧

  .١٩٨٦دراسة میدانیة ، جامعة الكویت ، 

بـدر ابـراهیم: تبـاین اتجاهـات الهیئـة التدریسـیة فـي دولـة الكویـت نحـو مهنـة االرشـاد ،الشیباني.١٨

  .١٩٨٨، الكویت،النفسي 

،االرشــادیة لطلبــة الجامعــة المستنصــریة وطرائــق اشــباعهاشــوبو عبــداهللا: الحاجــات،طــاهر .١٩

ـــة والنفســـیة ،ــــ العـــدد ( ـــوم التربوی ـــة العل ـــر منشـــورة) ، مجل ) ، بغـــداد،  ١٦(رســـالة ماجســـتیر غی

١٩٩٠.  

ـــاهرة، عبـــدالحي، .٢٠ ـــنفس التربـــوي ، مكتبـــة الخـــانجي ، الق ـــم ال موســـى  عبـــداهللا : بحـــوث فـــي عل

١٩٨١.    

، ١بــدالهادي : نظریــات االرشــاد والعــالج النفســـي ، طالعــزة : ســعید حســني وجــودت عــزت ع.٢١

  .١٩٩٩ ،االردن ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان

ــــیز محمـــد م،علیمـــات.٢٢ ل : قیـــاس مـــدى الرضـــى عنـــد االرشـــاد النفســـي لـــدى طلبـــة الجامعـــات نـ

ـــة الرســـمیة ، جامعـــة الیرمـــوك ـــة التربیـــة،االردنی ـــة التربیـــة الخـــامس ، الت،كلی علـــیم مـــؤتمر كلی

، االردن، جامعــــة الیرمــــوك، كلیــــة  ٢٠٠٣تشــــرین االول / ٩-٧الجــــامعي نمــــاذج وتطبیقــــات 

  .٢٠٠٣، ربدأالتربیة ، 

  .١٩٧٠الغریب، رمزیة: التقویم والقیاس النفسي والتربوي، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة، .٢٣

، السعودیة ، الریاض،القاضي : مصطفى یوسف وآخرون : االرشاد النفسي والتوجیه التربوي.٢٤

١٩٨١.  

: تقویم االرشاد التربوي والنفسي في الجامعة من براهیممحمد : جاجان جمعة ، وعمر یاسین ا.٢٥

وحهة نظر طلبتها ، مؤتمر كلیة التربیة الخامس ، التعلیم الجامعي نماذج وتطبیقات تربویة ، 

  . ٢٠٠٣ ،دبجامعة الیرموك ، االردن، أر ،٢٠٠٣تشرین االول / ٩-٧

فائقـــة حبیـــب ، دور المرشـــد التربـــوي فـــي معالجـــة مشـــكالت الطلبـــة ، مدیریـــة التقـــویم محمـــد : .٢٦

  .١٩٩٠العراق، ،والتوجیه التربوي ، وزارة التربیة

صبحي عبداللطیف، التوجیه التربوي واالرشاد النفسي في االقطار العربیـة ، كلیـة ،المعروف .٢٧

   .١٩٨٠التربیة ، جامعة بغداد ،

یف : مسؤولیات المرشد النفسي المدرسي ، جامعة نـورث تكسـاس صبحي عبداللط،المعروف.٢٨

  .١٩٦٣، الوالیات المتحدة االمریكیة ، 
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صـــبحي عبـــداللطیف : نظریـــات االرشـــاد النفســـي والتوجیـــه التربـــوي ، مطبعـــة دار ،المعـــروف.٢٩

  .١٩٨٦القادسیة ، بغداد 

ــد، ج والــن م شــمولر: التوجیــه فــي المدرســة ، ترجمــة ابــرا،مــورتنس.٣٠ هیم حــافظ ابــراهیم و دوناَل

  .١٩٦٥، ابراهیم خلیل ، دار النهضة العربیة ، القاهرة

، دار ١عبدالحمید محمد : التوجیه واالرشاد النفسـي والصـحة النفسـیة والوقائیـة ، ط،الهاشمي.٣١

.١٩٨٦لتوزیع والطباعة ، جدة، لالشروق 

32. Ford ,Donna y.and others : Racial identitng Development Amony

Gifted Black students: Counseling Issues and Concerns journal of

conuseliug & Development, Marth/April . Volume , 1971.

33. Moser. I,E and moser, R,S Counsling and Guidance: An exploration

prentice-Hall,New jersey, 1963.

34. Taylor ,H.J.F: School Counseling, London Macmillan,1971.

35. Wren, c.gelbert and W. w, Dugan Guidance Procedures in hig School

Minnesota. 1960
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  )١ملحق (ال

أسماء السادة الخبراء المحكمین للبرنامج  االرشادي

الجامعةالكلیةالقسماللقب العلمياسم التدریسي  ت

بغدادالتربیةویة والنفسیةالعلوم الترباستاذد. صالح  حسن احمد الداهري  ١

بغدادالتربیةالعلوم التربویة والنفسیةاستاذ مساعدد. صاحب  حمد مرزوك  ٢

الموصلالتربیةالعلوم التربویة والنفسیةاستاذ مساعدد. فاتح ابلحد فتوحي  ٣

الموصلالمعلمینالتربیة الخاصةاستاذ مساعدد. جاجان جمعة محمد  ٤

الموصلالتربیةالعلوم التربویة والنفسیةاستاذ مساعدمعوند. قیس كبرو ش  ٥

صالح الدینالتربیةالتربیة وعلم النفسمدرسد. باسل یحیى عبدالرحمن  ٦

صالح الدینالتربیةالتربیة وعلم النفسمدرسةد. كیان كامل  حسن البصیر  ٧

ح الدینصالالتربیةالتربیةوعلم النفسمدرس مساعدالسید دارا مشیر  ٨



عمر یاسین ابراهیم

٣٦

  ) ٢ملحق (ال

مقیاس  دراسة اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام اإلرشاد  النفسي والتوجیه التربوي

غیر موافقمحایدموافق  الفقرات  ت

١  
ان وجــود خــدمات االرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي ضــروریة فــي 

الجامعة

٢  
تربویـــا علـــى جمیـــع  مدرســـي الجامعـــة ان یقومـــوا  بارشـــاد الطلبـــة

ومهنیا واجتماعیا

٣  
الیتوفر مستلزمات االرشاد  النفسي والتربوي للقیام بمهمة االرشـاد 

في الجامعة

٤  
الاجـــــد  وحـــــدات  خاصـــــة  فـــــي الكلیـــــة او الجامعـــــة للنظـــــر فـــــي 

مشكلتي  الشخصیة  واالجتماعیة عندما اشكو منهما

٥  
د  عــــاتق  مــــن الضــــرورة مراجعــــة المدرســــین عنــــدما اشــــعر  بوجــــو 

لتحقیق هدفي الشخصي.

٦  
مراجعــــة  الطلبــــة لمدرســــیهم بهــــدف  ارشــــادهم وحــــل  مشــــكالتهم  

طریقة صائبة وعلمیة.

٧  
فــي رایــي ان االرشــاد و النوجیــة الــذي اتلقــاه مــن مدرســي التكفــي 

لرفع   المستوى التعلیمي.

٨  
شــجعه  ارى ان ثقــة الطالــب بمدرســیة و العالقــة االیجابیــة بینهمــا ت

المرجعته وتقبل ارشاداته

لیست هناك   اي برنامج ارشادي تربوي یعمل   به في الجامعة.  ٩

١٠
ادارة القســـــم والكلیـــــة مقصـــــرتان فـــــي دورهمـــــا فـــــي تقـــــدیم خـــــدمات 

االرشاد والتوجیه  الطلبة.

١١
اجــــد ضــــرورة وجــــود الكــــادر االحتصاصــــي فــــي مجــــال  االرشــــاد 

والتوجیه

١٢
ــــــــر ــــــــي جــــــــدول   الاث ــــــــرامج  ارشــــــــادیة ف ــــــــي اعطــــــــاء ب ــــــــا  ف اطالق

المحاضرات االسبوعیة من قبل  التدریسین

١٣
لم المس قیام التدریسین فعـال  بألسـالیب االرشـاد النفسـي والتوجیـه 

التربوي فردیا  اوجماعیا

الوجود لغرفة خاصة بالطلبة لحل مشكالتهم من قبل التدریسین١٤

١٥
كافــــاة المادیــــة والمعنویــــة  وكــــذلك العقــــاب المعنــــوي اســــتخدام  الم

ضروریتان  للعملیة االرشادیة في الجامعة.

١٦
لم المس تقدیم اي توع مـن الخـدمات االرشـادیة والنفسـیة والتربویـة 

والصحیة   في القسم او الكلیة .

لیست الدارة الكلیة او القسم دور في القاء المحاضـرات  او  عقـد ١٧
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٣٧

غیر موافقمحایدموافق  الفقرات  ت

ت اومقابالت تتعلق  بتقدیم الخدمات االرشادیة للطلبةندوا

١٨
لـم المـس  اجـراء بحـوث  او دراســات علمیـة  مفیـدة حـول االرشــاد 

والتوجیة لحل مشكلة مستعصیة في القسم

١٩
تخصــیص ســاعات مكتبیــة فــي الجــدول لقیــام التدریســي بخـــدمات 

  ة.االرشاد والتوجیه ضروریة في كل قسم علمي من الجامع

٢٠
وجود مدرس مختص لحـل المشـكالت العاطفیـة  والدراسـیة للطلبـة 

ضروریة جدا

٢١
یجب ان یكون  المختصین في االرشاد  والتوحیـه یتكـون مـن كـال 

الجنسین.

٢٢
یجب ان یكون المختص في االرشاد النفسي والتوجیه التربوي من 

یدان.ذوي الخبرة  المشهودة لهم بالكفاءة في هذا الم

٢٣
یجـــب تـــوافر (غرفـــة خاصـــة)   بـــالجلوس مـــع المـــدرس المخـــتص 

لمساعدة الطلبة وحل مشكالتهم.

٢٤
یجــب القــاء  المحاضــرات  بشــكل   دوري فیمــا یســتجد فــي مجــال  

االرشاد النفسي  والتوجیه التربوي

٢٥
یجبان تتوفر وبعدد كافي اساتذة اكفاء لكي یتم  مراجعتهم في اي 

یشاءه الطالب.وقت 

٢٦
یجب ان تشارك  العائلة في عملیـة حـل المشـكالت بالتعـاون  مـع  

المدرس  المختص في االرشاد

٢٧
ارى ضـــرورة وجـــود بـــرامج تلفزیونیـــة تقـــوم بتقـــدیم معلومـــات عامـــة 

عن االرشاد النفسي والتوجیه التربوي الفراد الدراسیة

٢٨
النفســي و التوجیــه  التربــوي  ارى ضــرورة  ادخــال  مــادة  االرشــاد

المناهج الدراسیة



عمر یاسین ابراهیم

٣٨

  ) ٣ملحق (ال

أسماء السادة الخبراء المحكمین لحكم  على استبیان الطلبة

الجامعةالكلیةالقسماللقب العلمياسم التدریسي  ت

الموصلالمعلمینالتربیة الخاصةاستاذ مساعدد. جاجان جمعة محمد  ١

الموصلالتربیةالعلوم  التربویة والنفسیةاذ مساعداستد. محمد  علي عباس  ٢

الموصلالتربیةالعلوم  التربویة والنفسیةاستاذ مساعدد. قیس كبرو شمعون  ٣

صالح الدینالتربیةالتربیة وعلم النفساستاذ مساعدد. عمر  ابراهیم عزیز  ٤

الموصلالتربیةالعلوم التربویة والنفسیةاستاذ مساعدد. اسامة حامد یوسف  ٥

الموصلالتربیةالعلوم التربویة والنفسیةاستاذ مساعدالسیدة تمار محمد  ٦

صالح الدینالتربیةالتربیة وعلم النفساستاذ مساعدالسید مؤید اسماعیل جرجیس  ٧

صالح الدینالتربیةالتربیة وعلم النفسباحثالسید معصتم عبدالكریم معروف  ٨


