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 شكر وعرفان

 

 سيدنا حممد نبيو ورسولو ىوالصالة والسالم عل, سابغ أنعامو ىوالشكر عل,  متام فضلو وإحسانو ىاحلمد هلل عل
 . ىديو وتبيانو ى آلو و أصحابو الذين سارو علىوعل, الداعي إىل سبيل ربو و رضوانو 

حيز الوجود فإنو ال يسعين إال أن أتقدم  بعد أن من اهلل سبحانو وتعاىل علي بإمتام ىذه الدراسة و إخراجها إىل
لتفضلو باإلشراف " نور الدين تاوريريت"جبزيل الشكر و عظيم االمتنان إىل أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور 

على ىذا البحث وعلى صربه وملا بذلو من جهد يف متابعة عملي وإمدادي بالتوجيهات واآلراء السديدة اليت كان 
 .هلا عظيم األثر يف إكمال ىذا البحث ،فلو كل الشكر والتقدير وجزاه اهلل تعاىل خريا 

 " عابي رزيقة"كما أتقدم بأمسى عبارات احلب واالمتنان إىل أىلي وخاصة والديت الغالية والرائعة واملناضلة 

 ".محمد الصادق"على كل الدعم املقدم يل ، وكذلك ولدي الصغري " شكري بكري"وزوجي

كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل كل األساتذة الكرام جبامعة حممد خيضر ببسكرة كلية العلوم اإلنسانية 
، دون أن أنسى كل من سهل علي حبثي، فلهم مين أمسى عبارات الشكر االجتماعيةواالجتماعية قسم العلوم 

 .والعرفان

 .ويف األخري أشكر كل من ساىم يف اجناز ىذا العمل من قريب أو من بعيد

                                        



:ملخص الدراسة
:ملخص الدراسة باللغة العربية

اهلدف من الدراسة هو التعرف على فاعلية برنامج إرشادي مقرتح يف تنمية مستوى الطموح إن
تلميذا وتلميذة للسنة الدراسية ) 40(األكادميي لدى تالميذ املرحلة الثانوية ،تكونت عينة الدراسة من 

تمع األصلي للدراسة الذين حتصلو وقد مت اختيارهم من ) 2015-2016( على درجات متدنية اأفراد ا
يف مقياس مستوى الطموح األكادميي وقد مت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني جتريبية وضابطة قوام كل 

.تلميذا وتلميذة) 20(جمموعة 
، والربنامج اإلرشادي"صالح الدين أبو ناهية"ـــــــد مت تطبيق مقياس مستوى الطموح األكادميي لــــوق

، ومت " ت"ولفحص الفرضيات مت استخدام اختبار"أمحد زكي صاحل"، واختبار الذكاء املصور لاملقرتح
: التوصل

نسب متفاوتة يف مقياس مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد جمتمع الدراسة يقع عند مستوى وجود - 
.متدن نسبيا إىل متوسط

موعة بإحصائياتوجد فروق دالة -  موعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد ا ني متوسط درجات أفراد ا
.الضابطة يف القياس البعدي على مقياس مستوى الطموح األكادميي 

موعة التجريبية-  .توجد فاعلية للربنامج اإلرشادي املقرتح لتنمية مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد ا



Résumé de l'étude:
Résumé en français:

L’objectif de cette étude est d'identifier l'efficacité d'un programme
d’orientation proposer dans l’amélioration de niveau de l'ambition
académique des élèves du secondaire, L'échantillon de l'étude est
composé de "40" élèves des deux sexes pour l'année scolaire (2015-
2016) qui ont été sélectionné dans la communauté initiale. Ces
étudiants ont obtenu des notes faible en ce qui concerne l’échelle
d'ambition académique et ils ont été divisés en deux groupes égaux
dont vingt "20" étudiants.
On applique appliqué l'échelle du niveau de l'ambition académique de
"Salah al-Din Abu Nahia", et le programme d’orientation proposé et le
test d’intelligence de "Ahmed Zaki Saleh". Pour vérifie les hypothèse
on a fait le test "T", et on a obtenu les résultat suivants :
- des proportions variables dans l'échelle de l'ambition académique
chez les membres du la communauté d'étude de relativement faible
jusqu’a moyen.
- des différences statiquement significatives entre la moyen des notes
du groupe expérimental et les moyenne des notes du groupe témoin
dans l'échelle de l'ambition académique.
- l’efficacité du programme de l’orientation proposée pour améliorer
le niveau de l’ambition académique chez le group expérimental.



Summary of the study:
English Summary:

The aim of this study is to examine the effectiveness of an
academic orientation program which was suggested to enhance
learners’ academic ambitions. This study targets about forty(40)
secondary school students (cohort 2015-2016). Further, these
students attained lower marks in the the level of an academic
ambitions scale and they were divided into two equal groups
including twenty(20) students. It is noteworthy that this scale has
been introduced by "Salah Eddine Abou Nahia" and the
orientation program was set by the researcher, while intelligence
exams were initiated by "Ahmed Zaki Saleh". As for analyzing
the hypotheses, (T) exams were implemented and this led to the
following conclusions:
- Individuals among students scored various levels ranging
between elementary and intermediate in the level of an academic
ambition scale
- There are individual differences between participants of the
overall group and experimental groups
- The suggested program proved to be efficient in enhancing
students’ academic ambitions levels.



مقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة
كبري يف عملية التعلم من إسهاملقد حضي مستوى الطموح األكادميي بعناية من طرف علماء النفس ملا له 

ا من خالل طرق واالجتماعيةخالل حتديد مستقبل الفرد وأهدافه من خالل عوامله الشخصية  اليت ميكن التأثري 
.اإلرشاد وخاصة اإلرشاد اجلماعي 

وألن الصحة النفسية للتلميذ ركيزة أساسية يف اإلنتاج وحتقيق الطموح يف احلياة وأن أية ضغوط حياتية يتعرض 
.هلا التلميذ باملرحلة الثانوية ستؤثر على جناحه وتقدمه يف حياته الدراسية 

مقرتح يف تنمية مستوى الطموح األكادميي لدى تالميذ إرشاديثة اخلوض يف فاعلية برنامج فقد ارتأت الباح
.ظري والثاين ميداينيف خطة حبث تتضمن جانبني األول ناملرحلة الثانوية ،وعليه فسيتم تناول املوضوع

وفيه تعرض للدراسة النظري يشتمل على الفصل األول الذي يعترب كفصل متهيدي وميثل اإلطار العام فاجلانب
ا كحلول مؤقتة للتساؤالت املقرتحة باإلضافة إىل أمهيتها ،أهدافها ،حتديد املفاهيم إشكالية الدراسة وفرضيا

للدراسة وصوال إىل الدراسات السابقة ذات العالقة ،وسيخصص الفصل الثاين ملستوى الطموح وسيتم األساسية 
تباره حمور دراستنا والتعرف لطبيعة مستوى الطموح ومنوه وخصائص اإلشارة إىل مستوى الطموح األكادميي باع

فيه وكذلك النظريات املفسرة ملستوى الطموح مع ذكر أساليب حتديده ،يف حني الفرد الطموح والعوامل املؤثرة 
سيخصص الفصل الثالث لإلرشاد النفسي من خالل التطرق ملفهومه وطرقه وكذلك اإلرشاد الفردي واإلرشاد 
اجلماعي والتعرف على مفهوم اإلرشاد اجلماعي وعناصره وجماالت استخدامه وكذلك أسسه وأهدافه وخطواته

والفنيات واألساليب املستخدمة فيه ،مث تناول الربنامج اإلرشادي بالتعرف على مفهومه وأهدافه ومصادر بناء 
حمتوى الربنامج اإلرشادي واألسس اليت يقوم عليها وخطواته ،بعدها اجلماعة اإلرشادية من خالل التعرف على 

ا وكذلك القوى مفهومها ،أهدافها ،األسس  .املؤثرة فيهاواملبادئ اخلاصة 
أما اجلانب امليداين فيشتمل على الفصل الرابع الذي سيتناول منهجية الدراسة واإلجراءات امليدانية من خالل 

ا واألساليب اإلحصائيةجمتمعالتطرق إىل املنهج املستخدم، وعينة الدراسة باإلضافة إىل أدوات الدراسة ومتغريا
وإثارة االقرتاحاتليلها يف ضوء فرضيات الدراسة ،وتقدمي بعض والفصل اخلامس سيخصص لعرض النتائج وحت

.كآفاق مستقبلية للبحثنقاط حبثية 



الفصل األول

اإلطار العام للدراسة

.الدراسةإشكالية-1
.الدراسةفرضيات-2
.الدراسةدافأه-3
.أهمية الدراسة-4
.تحديد المفاهيم-5
.الدراسات السابقة-6

.خالصة جزئية



للدراسةالعاماإلطاراألولالفصل

- 5 -

:شكالية الدراسةإ-1
شك فيه أن لكل إنسان أهداف وغايات معينة يضعها لنفسه ويسعى لبلوغها وحتقيقها من المما 

وقدراته الذاتية وظروف البيئة إمكاناتهتواجهه،كل حسب خالل املثابرة وبذل اجلهد وتذليل العقبات اليت
وهذا ما يطلق ،وموجهة لسلوكه حنو حتقيق أهدافه املنشودةةدافعإجيابية فكل فرد منا ميلك طاقة به احمليطة

هي الوظيفة اليت يريد أن أن يكون وماعليه مستوى الطموح حيث حيدد مستوى الطموح للفرد ماذا يريد
هو القرار الذي جيب أن مستقبال ،وماعليها يرغب أن يكون ا وما هي طبيعة الصورة اليتيعرفها من خالهل

.ما ينتظر القيام به يف مهمة معينةاملقبل حىتألدائهيتخذه بالنسبة
لذلك فإن مستوى الطموح األكادميي من أهم السمات اليت جيب غرسها يف نفوس أبنائنا منذ الصغر 

،وذلك ملا هلا من تأثري يف حياة الفرد واجلماعة وحتفيز دافعيتهم حنو التعلم املثمر ، وبقدر ونعمل على تنميتها
توى الطموح األكادميي مرتفعا لدى الفرد بقدر ما يكون شخصا متميزا ،يسعى لتطوير نفسه ما يكون مس

.وخدمة جمتمعه ووطنه 
.)07،ص1990،كاميليا عبد الفتاح(

.وإمكاناتهبأنه املستوى الذي يتوقع أن يصل إليه على أساس تقديره ملستوى قدراته " رشا الناظور"وتشري 
.)11،ص2008رشا الناظور،(

بأن مستوى الطموح هو مستوى التقدم والنجاح الذي يود الفرد أن يصل إليه يف "غالب املشيخي"ويعترب 
ااالستفادةأي جمال يرغبه ،من خالل معرفته إلمكاناته وقدراته و .من خرباته اليت مر 

.)93،ص2009غالب المشيخي ،( 
يتطلع إليه الفرد ويسعى لتحقيقه من خالل أما مستوى الطموح األكادميي فهو املستوى العلمي الذي 

.النجاح والتفوق يف جمال دراسته
.)16،ص2005سناء آل أطيمش،(

ومـــن أهـــم العوامـــل االجتماعيـــةوالعوامـــل ويـــرتبط مســـتوى الطمـــوح بعـــدة عوامـــل منهـــا العوامـــل الشخصـــية
التحصــيل،اخلربات النفســية،الصــحةوالعقــاب،الثــوابالــذكاء،الشخصــية فكــرة الفــرد عــن نفســه واحرتامــه هلــا ،

املـؤثرة يف مسـتوى الطمـوح فهـي تتمثـل يف اتسـاع ومرونـة البيئـة االجتماعيةالسابقة من جناح وفشل ،أما العوامل 
وال شـك يف أن الصـورة الــيت يضـعها الفــرد األقــران واجلماعـة املرجعيــة،،توقعـات اآلبــاء مـن األبنـاء،االجتماعيـة 

فيلـزم علـى الفـرد أن ال يقلـل مـن تقـديره لذاتـه ويضـع مستوى طموحـه وتوجيـه سـلوكه،عن ذاته هلا دورا بازغا يف
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وى اخلارقــة القــادرة علــى فعــل كــل هلــا صــورة مشــوهة ،وجيــب عليــه كــذلك أن ال يكــون مغــرورا يــرى يف نفســه القــ
.إمكاناته،حىت ال يرتطم بأرض واقع شيء

،أي أن هنـــاك توى الطمـــوح وبـــني تقـــدير الـــذات وقـــد أثبتـــت رشـــا النـــاظور وجـــود عالقـــة ارتبـــاط بـــني مســـ
ديره لذاتـه إذا حقـق عالقة وثيقة بني مستوى الطموح وفكرة الفرد عن ذاته ،حيث يـزداد احـرتام الفـرد لنفسـه وتقـ

.)2008رشا الناظور ،(.مستوى طموحه

ا مستوى الطموح اخلربات السابقة ،سواء أكانت خـربات جنـاح أو فشـل فالنجـاح ومن  العوامل اليت يتأثر 
الفــرد إىل خفــض فيكــون مبثابــة تعزيــز وبالتــايل يســعىيــؤدي بصــاحبه إيل الشــعور بالراحــة والرضــا عــن الــنفس ،

.)2005توفيق شبير،(.مستوى طموحه بعد كل فشل

فالـذكي أقـدر ،االنفعـايلومن العوامل اهلامة أيضـا  يف رسـم مسـتوى الطمـوح ذكـاء الفـرد ودرجـة اتزانـه 
لـذا ال يكـون وما تتطلبـه األعمـال املختلفـة مـن قـدرات وصـفات ،على فهم نفسه واحلكم على قدراته وميوله ،

فكثـري مـا يرسـم لنفسـه مسـتوى طمـوح عـال  أما الغـري متـزن انفعاليـا،الواقعمستوى طموحه مسرفا يف البعد عن
.األمن ،وعن شعوره بالنقصكنوع من التعويض عن عدم شعوره ب

.)131ص،199أحمد راجح،(
ومن الدراسات اليت أشارت إىل العالقة بني الذكاء و مستوى الطموح دراسة توفيق شبري،حيث بينت 

.)2005توفيق شبير،(.اء لدى الطلبةالطموح ومستوى الذكوجود عالقة بني مستوى

أثري فيهـا مـن التـوالـيت ميكـن ويف ضوء ما تقدم يتبني أن مسـتوى الطمـوح يتـأثر بـبعض العوامـل الشخصـية 
املسرتشـدينخالل اإلرشاد اجلماعي ،وهو إحدى طرق اإلرشاد النفسي اليت جتمع املرشـد النفسـي مـع عـدد مـن 

م دف التغيري يف أفكارهم واجتاها مالذين جتمعهم مشكلة واحدة   .وسلوكيا
إرشـــاديبرنـــامج اعـــدادمـــن تلـــك العوامـــل الشخصـــية يف االســـتفادةوبالتـــايل رأت الباحثـــة أنـــه مـــن املمكـــن 

لتنميــــة مســــتوى الطمــــوح األكــــادميي لــــدى طلبــــة املرحلــــة الثانويــــة ،حيــــث الحظــــت الباحثــــة مــــن خــــالل عملهــــا  
مدرسي ومهين بالثانويـة ،ومـن خـالل اللقـاءات الفرديـة واجلماعيـة للطلبـة ،أن مسـتوى وإرشادكمستشارة توجيه 

ـا مشـكلة حقيقيـة الطموح متدن وظهر ذلك يف اخنفاض مستوى التحصيل الدر  اسي بشكل واضـح ،ولـذلك فإ
إرشــاديبرنــامج نفيــذحتتــاج للتــدخل املهــين املخطــط واملــنظم ،ومــن هنــا ظهــرت فكــرة الدراســة احلاليــة مــن أجــل ت

.يساعد يف تنمية مستوى الطموح األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية
:التايلوعليه فإن مشكلة الدراسة احلالية تتحدد يف السؤال الرئيس
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المرحلة تالميذمستوى الطموح األكاديمي لدى مقترح لتنميةإرشاديفاعلية برنامج مدى ما -
الثانوية؟

:ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية
املرحلة الثانوية؟تالميذبعض مستوى الطموح األكادميي لدى ما-1
موعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد إحصائيافروق دالة هل توجد-2 بني متوسط درجات أفراد ا

موعة الضابطة يف القياس البعدي على مقياس مستوى الطموح األكادميي؟ ا
لتنمية مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد املقرتحإىل أي مدى توجد فاعلية للربنامج اإلرشادي-3

موعة التجريبية؟ ا

:فرضيات الدراسة-2
.توجد نسب متفاوتة يف مقياس مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد جمتمع الدراسة-1
موعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد إحصائياال توجد فروق دالة -2 بني متوسط درجات أفراد ا

موعة الضابطة يف القياس البعدي على مقياس مستوى الطموح األكادميي .ا
موعة ال توجد فاعلية -3 للربنامج اإلرشادي املقرتح لتنمية مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد ا

.التجريبية

:هداف الدراسةأ-3
:حتقيق األهداف التاليةإىل تسعى الدراسة احلالية 

.املرحلة الثانويةتالميذالتعرف على مستوى الطموح األكادميي لدى - 
موعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد فحص داللة الفروق بني متوسطي درجات -  أفراد ا

موعة الضابطة يف القياس البعدي على مقياس مستوى الطموح األكادميي لدى عينة الدراسة .ا
.لتنمية مستوى الطموح األكادميي لدى عينة الدراسةإرشاديفحص فاعلية برنامج - 

:همية الدراسةأ-4
:النقاط التاليةتتضح أمهية الدراسة احلالية يف 

الدراسة شرحية هامة وهي تالميذ املرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة حامسة يف حتقيق األهداف تلمس-
.املستقبلية
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تزويد مستشاري التوجيه املدرسي واملهين يف املرحلة الثانوية ببعض املعارف واألنشطة واملهارات اليت -
ا يف جلسات اإلرشاد اجلماعي .يستخدمو

.-حسب الباحثة-قلة الدراسات اليت تناولت موضوع الدراسة-
وزارة الرتبية والتعليم إىل أمهية ودور اإلرشاد النفسي يف تنمية يفواملسئولنيتوجيه أنظار املختصني -

.جوانب الشخصية لدى الطلبة

:تحديد المفاهيم-5
:الفاعلية-1

.وفق معايري حمددة مسبقاهي القدرة على حتقيق النتيجة املقصودة :اصطالحا-
.)39،ص2011محمد السيد علي،(

يف مستوى الطموح إحصائيةهي مدى قدرة الربنامج اإلرشادي على حتقيق نتائج ذات داللة :إجرائيا-
موعة التجريبية .األكادميي لدى أفراد ا

:البرنامج اإلرشادي-2
هو جمموعة من اخلطوات احملددة واملنظمة ،تستند يف أساسها على نظريات وفنيات ومبادئ  :اصطالحا

اإلرشاد النفسي وتتضمن من املعلومات واخلربات واملهارات واألنشطة املختلفة واليت تقدم لألفراد خالل فرتة 
م  م يف تعديل سلوكيا دف مساعد م إىل سلوكيات ومهارات جديدةوإكسابزمنية حمددة ، تؤدي 

ا يف معرتك احلياة  .حتقيق التوافق النفسي وتساعدهم يف التغلب على املشكالت اليت يعانو
.)283،ص2004طه عبد العظيم حسين ،(

موعة التجريبية من :إجرائيا هو جمموعة من املعارف واألنشطة واملهارات املختلفة اليت تقدمها الباحثة ألفراد ا
،أي االنتقائيةخمططة ومنظمة يف فرتة زمنية حمددة مستندة فيها إىل اإلسرتاتيجيةإرشاديةإجراءاتخالل 

املناقشة، التفريغ خمتلفة مثل احملاضرة،إرشاديةعديدة تقوم على نظريات إرشاديةاختيار فنيات 
دف تنمية مستوى الطموح األكادميي لديهم.....،التساؤلاالنفعايل .وذلك 

:الطموح األكاديميمستوى -3
ال األكادميي ،يتطلع إليه ويسعى لتحقيقه هو:اصطالحا اهلدف املمكن الذي يضعه الفرد لنفسه يف ا

يف وإمكاناتهويقاس من خالل مدى تقدير الفرد لذاته ،...بالتغلب على ما يصادفه من مشكالت وعقبات 
ال األكادميي .)26،ص1999ناهيه،صالح الدين أبو(.ختطي العقبات واملشكالت املرتبطة با
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.هو الدرجة اليت حيصل عليها الطلبة عينة الدراسة يف مقياس مستوى الطموح األكادميي:إجرائيا

:الدراسات السابقة-6
تعتمد أي دراسة على تراكم اخلربة اإلنسانية من البحوث والدراسات السابقة، حيث تعترب هذه األخرية 
من أهم العناصر املعينة على حل مشكلة البحث ملا هلا من إسهامات سواء يف التوجيه أو التخطيط أو ضبط 

ت والنفي، هذا كله ألن البحث املتغريات، كما أن الباحث ميكن أن يوظفها يف احلكم واملقارنة أو اإلثبا
العلمي اجلديد هو ما تفرعت على إثر القيام به آفاق جديدة للبحث فينطلق باحث على أساس ما وصل إليه 

دراسة حتتل مدى )29(سابقه، وفيما يلي عرض لبعض الدراسات اليت مت احلصول عليها واليت بلغ قوامها 
:ولقد سيقت الدراسات املختارة على النحو التايل)2012-1975(زمين يرتاوح بني عامي 

:الدراسات الخاصة بمستوى الطموح األكاديمي- 6-1
:الدراسات األجنبية-1- 6-1

)Josette Zarka, 1975(" زاركاجوسات"دراسة : الدراسة األولى

، وكان اهلدف من الدراسة مشكلة التوجيه، اهتمت الباحثة بدراسة مستوى الطموح ومسات الشخصية
طموح التالميذ يف جمال الدراسة، طموح التالميذ يف جمال العمل لدى طلبة األقسام النهائية للتعليم الثانوي، 

، وتوصلت الباحثة من خالل دراستها إىل أن تلميذة) 1153(تلميذا و) 1755(وقد مشلت العينة 
الشخصية والعائلية، كما تتجه املخاوف والرفض حنو القيم االجتماعية الطموحات تتجه أكثر حنو احلياة 

واألخالقية وبعض اخلصائص الشخصية والنتيجة اليت توصلت إليها الباحثة تؤكد أن الطموحات تبعد الفرد عن 
).22ص، 2006،برهوميسمية محمد الصالح (.متركزه حول ذاته، يف حني ترجعه املخاوف املرضية لذاته

)Nachtwey, 1978" (ناشتوي"دراسة : نيةالدراسة الثا
)134(هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى الطموح بتقدير الذات، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها 

طالبة يف الواليات املتحدة األمريكية، )79(طالب، و)55(من طالب الفرقة األوىل باجلامعة وتضم 
لود "ومقياس مستوى الطموح من إعداد " روزنربغ"واستخدمت أدوات قياس مثل مقياس تقدير الذات إعداد 

وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيه بني مستوى الطموح وتقدير الذات، ووجد أيضا أن " ريل
أقل تقديرا للذات وأقل ثقة بالنفس وكان طالب ذوي الطموح الطالب ذوي مستوى الطموح غري الواقعي

).50، ص2004نضال سمير نايف ابراهيم، (.املعتدل أكثر ثقة وتقديرا للذات
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black bure et Donald"بالك بير ودونالد"دراسة:ثالثةالدراسة ال , 1985)(

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الطموح التعليمي والوظيفي وعالقته مبكان اإلقامة واملستوى 
يف وسط مشال أوتاريو التعليمي لألسرة واملستوى التعليمي للصف واملنهج الدراسي لدى طلبة املدارس الثانوية 

أداة دارس الثانوية العامة واستخدمت طالبا وطالبة من طلبة امل)2158(عينة الدراسة من وقد تكونت 
استبيان مستوى الطموح من اعداد الباحثني وخلصت الدراسة إىل أن مستوى الطموح التعليمي والوظيفي عند 

من مستوى الطموح حيث أشارت أن الطلبة يف املدينة مستوى طموحهم أعلى ،الطلبة يتأثر مبكان اإلقامة 
م يف القرية وأن مستو  ى الطموح التعليمي يتأثر مبستوى تعلم الوالدين واملستوى املعيشي للصف عند أقرا

).  120، ص2010عبد ربه علي شعبان، (.وأهداف املنهج الدراسي

Worrall("وورال"دراسة: الرابعةدراسةال , 1989(

باإلجناز ستوى الطموح األكادميي يف التنبؤهدفت الدراسة إىل التعرف على القيمة النظرية والتجريبية مل
كليات األدب للجامعة   إحدىمن وقد اختريت عينة عشوائية من الصفوف الرابعة وظاهر التسرب ،األكادميي

وقد استخدم استفتاء لقياس مستوى الطموح األكادميي وقد أظهرت النتائج أن العالقة بني درجات الطلبة 
دفعا قويا لإلفرتاض اخلاص املتعلق بالبعد على مقياس مستوى الطموح األكادميي واآلداء األكادميي يعطي

).,1982worell(.وغري الواقعيالواقعي

Perterson(" بيترسون"دراسة : لدراسة الخامسةا , 1998(

الاليتالذات والطموح اإلداري عند جمموعة من النساءهدفت الدراسة إىل تقدير العالقة بني مفهوم 
رجال يف )47(امرأة و )168(خرجيا منهم )215(، وقد ضمت عينة الدراسة للعمل يف التعليمحيضرن

" تنسي: "مفهوم الذات لـ:مسجلني يف قسم أساليب التدريس، واستخدمت األدوات التاليةنفس املعهد
حيث كانت " دورثي"لومات حول الطموح يف املهنة، ومت مقارنتهم مع دراسة توقعات املهنة ومعواستبانه

رجال يف نفس املعهد ونفس األدوات ) 97(امرأة و) 297(خرجيا منهم ) 394(جمموعة مماثلة مكونة من 
، وخلصت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق بني مفهوم الذات والطموح اإلداري بني املعلمات اإلناث، السابقة

حيث مل جتد فروقا بني الذكور واإلناث يف الطموح الوظيفي، وكال الدراستني مل " دورثي"اختلفت مع نتائج و 
.)53، ص2004نضال سمير نايف ابراهيم، (.جتد فروقا يف احرتام الذات بني الرجال والنساء
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leonard)"ونارد وورليل"دراسة : السادسةدراسةال worelle , 2007)

مستوى الطموح لدى طالب املدارس هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني النجاح األكادميي و
وقد استخدم ،طالب421اليات املتحدة األمريكية وقد تكونت عينة الدراسة من و بال" لوا"الثانوية يف مدينة 

وخلصتعالقته بالنجاح األكادميي ،ولقياس مستوى الطموح "ace"و" ceeb"الباحث اختباري 
م ظنت معوى الطموح لصاحل الطالب الذين كاالدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائيا يف مست م عالما

).98، ص2012، هنفوذ سعود أبو سعد(."c"درجةمن 

asova)"وآخرونأزوفا جيكوفا "دراسة:ةبعالدراسة السا geckova et al, 2010)

الكشف هدفت الدراسة إىل الكشف عن العوامل املرتبطة بالطموحات التعليمية لدى املراهقني وكذلك 
االجتماعياملستوى بني مستوى الطموح التعليمي وبني كل من املستوى التعليمي  للوالدين ،عن العالقة
الدعم االجتماعي املادة الدراسية لدى طالب باملدرسة نفسها ،العوامل املرتبطةللوالدين ،واالقتصادي

طالب وطالبة ،وقد مت استخدام اإلستبانة992املرحلة الثانوية يف السلوفاك ،وقد تكونت عينة الدراسة من 
النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الطموح التعليمي لصاحل الطالب من أسفرت،وقد 

).98، ص2012نفوذ سعود أبو سعدة،(.غري العاملنيذوي اآلباء

zainal ismai"وآخرونزينال إزمي"دراسة:الثامنةالدراسة  et all , 2011)(

رفية لدى ختصصي احملاسبة واملهن واحلهدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى الطموح التعليمي حنو
طالب وقد استخدم اإلستبانة وقد اسفرت 117طالب املرحلة الثانوية مباليزيا وقد تكونت عينة الدراسة من 

. ختصص احملاسبةإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الطموح التعليمي حنوالنتائج 
).98، ص2012نفوذ سعود أبو سعدة، (

)"هيروكينا كانيشي" دراسة:الدراسة التاسعة  hirokina kanishi , 2011)
هدفت الدراسة إىل الكشف عن الطموح التعليمي لدى طالب املرحلة الثانوية اليابانيني قبل الدخول 

وقد استخدم الباحث املقابالت مع الطلبة طالبا وطالبة ،)386(وقد تكونت عينة الدراسة منللجامعة
إكمالالذين لديهم ميول يف لصاحل الطالب إحصائية،وقد أسفرت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 

لصاحل الطالب الذين يعتقدون بأن طموحهم  التعليمي إحصائيةتعليمهم يف اجلامعة ، وجود فروق ذات داللة 
وجود فروق ذات التخصص يف اجلامعة وليس بالطبقة االجتماعية أو درجة حتصيلهم الدراسي ،مرتبط باختيار



للدراسةالعاماإلطاراألولالفصل

- 12 -

.لصاحل الطالب من الطبقة االجتماعية املتدينة الذين لديهم طموح يف االلتحاق باملهن احلرفيةإحصائية
).98، ص2012، سعدهنفوذ سعود أبو (

:الدراسات العربية-2- 6-1
).1981("عبد المالك"دراسة :الدراسة األولى

طلبة املرحلة الثانوية العامة هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الطموح بالتفوق الدراسي لدى 
بأبعاد التفوق الدراسي املختلفة وإىل عالقة كل من اجلنس والتخصص الدراسي مبستوى الطموح لدى طالب 

باحثة يف الدراسة استبيان طالب وطالبة واستخدمت ال1100املرحلة الثانوية العامة ،وقد تكونت العينة من 
مستوى الطموح للراشدين وأسفرت النتائج إىل أنه ال توجد فروق بني طالب القسم العلمي وطالب القسم 

.)2010عبد ربه علي شعبان ، (.األديب يف مستوى الطموح

)1981(" رؤوف"دراسة :الدراسة الثانية 
هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني التحصيل الدراسي عند التالميذ ومستوى طموحهم 

تلميذا وتلميذة من تالميذ 168والتعرف على الفروق بني اجلنسني يف مستوى الطموح ،ومشلت عينة الدراسة 
قياس مستوى الطموح ودرجات الصف السادس اختريوا عشوائيا يف حمافظة البصرة بالعراق،واستخدم الباحث م

كلما ارتفع مستوى طموح الطالب ارتفع حتصيله الطالب يف الفصل األول وقد أسفرت النتائج إىل أنه
. بني الذكور واإلناث يف مستوى الطموح لصاحل اإلناث إحصائياوالعكس ،وكذلك وجود فروق ذات داللة 

).2010عبد ربه علي شعبان ،(
).1990" (خطيب"دراسة : الثالثةالدراسة 

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى اختالف مستوى الطموح املهين واألكادميي عند الطلبة باختالف 
، وقد استخدمت الباحثة كال من طالبا وطالبة) 280(ينة الدراسة من التخصص واجلنس ، وتكونت ع

ابراهيم "مقياس مستوى الطموح األكادميي ومقياس مستوى الطموح املهين من إعداد: أدوات الدراسة التالية
:وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية" قشقوش

املهين لدى طلبة اجلامعة تعزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات متغري الطموح-
.إىل التخصص ونوع الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات متغري الطموح األكادميي لدى طلبة اجلامعة -
).92، ص2005توفيق محمد توفيق شبير، (.تعزى إىل اجلنس والتخصص ونوع الدراسة
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)1993(" هاللأبو"دراسة: الرابعةدراسةال
مستوى الطموح بني التحصيل الدراسي وإىل التعرف على العالقة املوجودة هدفت الدراسة 

طالبا وطالبة مت اختيارهم بطريقة 280ومشلت عينة الدراسةاألكادميي وأمهية املادة الدراسية واجلنس ،
األكادميي واستبيان لتقومي الطالب ألمهية وقد مت استخدام استبيان لقياس مستوى الطموح عشوائية طبقية ،

بني مستوى الطموح األكادميي إحصائيا، وأسفرت النتائج إىل وجود عالقة موجبة دالة املواد الدراسية
. والتحصيل مبعىن أنه كلما زاد مستوى الطموح األكادميي عند الطالب كلما ارتفع مستوى التحصيل عنده

).2010عبد ربه علي شعبان ، (
)1994" (ابراهيم كيالني"دراسة : الخامسةالدراسة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق بني اجلنسني يف مستوى الطموح وامليول، حيث تكونت عينة 
طالبة يف املدارس الثانوية ختصص علمي وأديب وقد استخدم يف الدراسة ) 196(وطالبا ) 169(الدراسة من 

اختبار مستوى الطموح للراشدين واختبار كودر للميول املهنية وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من : أداتني
:النتائج

ياة من حيث مستوى الطموح هناك فروق ذات داللة بني اجلنسني ولصاحل الذكور يف النظرة إىل احل
املثابرة وعدم الرضا بالوضع ، واالجتاه حنو التفوق وحتديد اخلطة واألهداف وامليل إىل الكفاح وحتمل املسؤولية

امليل الراهن وعدم اإلميان باحلظ، كما أن هناك فروقا ولصاحل اإلناث يف امليل اإلقناعي، امليل املوسيقي و
.للخدمة االجتماعية

).197، ص1994، محمد عودة الريماوي(

)1995"(عبد ربه"دراسة :السادسةالدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الطموح وعالقته باإلجناز األكادميي لدى عينة من طلبة الثانوية 

واستخدمت الباحثة مقياس الطموح طالبا وطالبة بالصف الثاين ثانوي ،200وقد تكونت عينة الدراسة من 
الباحثة وقد اسفرت النتائج إىل وجود فروق ذات إعدادلكاميليا عبد الفتاح ومقياس التحصيل الدراسي من 

.لصاحل جمموعة احلضر بالنسبة ملستوى الطموح واإلجناز األكادميي إحصائياداللة 
)197، ص1994،عبد ربه علي شعبان (
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)1997" (كيالنيإبراهيم"دراسة : السابعةالدراسة 
هدفت الدراسة إىل التعرف على داللة الفروق بني الذكور واإلناث من أفراد العينة على متغري مستوى 

طالبا وطالبة مقسمة على ) 120(، وقد تكونت عينة الدراسة من الطموح ووجهة الضبط وتقدير الذات
ليا عبد يطالبة واستخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس مستوى الطموح من إعداد كام) 60(طالبا و) 60(

" ليلى عبد احلميد" ، ومقياس تقدير الذات من إعداد "عالء كفايف"، ومقياس وجهة الضبط من إعداد الفتاح
:وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

ناث يف الدرجة الكلية ملستوى الطموح لصاحل وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإل-
.الذكور

وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث على متغري وجهة الضبط اخلارجية لصاحل -
.اإلناث
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث على متغري تقدير الذات لصاحل -
. الذكور

).96، ص2005توفيق، توفيق محمد (

)2002" (التويجري"دراسة : الثامنةالدراسة 
هدفت الدراسة إىل معرفة املتغريات االجتماعية احملددة ملستويات وأمناط الطموح االجتماعي وتكونت 

طالب وطالبة، واستخدمت الباحثة استبيان مستوى الطموح االجتماعي واستبيان ) 400(عينة الدراسة من 
:االقتصادي واالجتماعي من إعداد الباحثة وتوصلت إىل النتائج التاليةاملستوى 

.وجود فاعلية حمددة ملتغري الدخل يف التأثري على مستوى الطموح االجتماعي-
.أن املستوى التعليمي للوالدين ال يؤثر على منط الطموح-
.عدم وجود فروق يف مستوى الطموح االجتماعي تعزى إىل التخصص الدراسي-
.توجد فروق يف مستوى الطموح االجتماعي يعزى إىل اجلنسال-

.)101، ص2005توفيق محمد توفيق، (

)2005" (توفيق محمد توفيق بشير"دراسة : التاسعةالدراسة 
وبعض املتغريات يف ضوء الثقافة السائدة لدى مستوى الطموح هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني

طالبا وطالبة، وزعت على كليات اجلامعة ) 390(، وتكونت عينة الدراسة من طلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة
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، واختبار الذكاء املتعدد من التسع، وقد استخدم استبيان املستوى االجتماعي واالقتصادي من إعداد الباحث
ئج اليت ومن بني النتا" ليا عبد الفتاحيكام"واستبيان مستوى الطموح من إعداد " جاري هارمس"إعداد 

ال توجد فروق بني متوسطي درجات الطالب والطالبات يف مقياس مستوى الطموح توصلت إليها الدراسة أنه 
وأنه ال توجد فروق بني متوسطي درجات طلبة الكليات العلمية واألدبية يف) 0.05(عند مستوى معنوية 

).0.05(مقياس مستوى الطموح عند مستوى معنوية 
).188، ص2005توفيق محمد توفيق بشير، (

)2007" (عبد الفتاح رجب علي محمد"دراسة : العاشرةالدراسة 
األبناء املعوقني بدنيا ومستوى طموح اهتمت الدراسة بالتعرف على العالقة بني مستوى الطموح لدى 

، وقد اشتملت آبائهم وكذلك إن كان هناك فروق بني األبناء املعوقني من الذكور واإلناث يف مستوى الطموح
) 55(طالبا وطالبة ) 93(عينة الدراسة املعوقني بدنيا فئة املصابني بشلل األطفال فقط، حيث بلغت العينة 

، وقد استخدم يف الدراسة مقياس مستوى الطموح سنة) 19- 15(بني إناث، أعمارهم ) 38(وذكور
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أنه توجد عالقة " احلمودي عبد احلسن: "بأبعاده املختلفة لـ

، وكذلك وجود فروق بني األبناء املعوقني منارتباطيه بني درجات اآلباء ودرجات أبنائهم يف مستوى الطموح
.اجلنسني يف مستوى الطموح

.ahlamontada.com, 2007, P02)(

)2008" (رشا الناظور"دراسة : عشرالحاديةالدراسة
العام، هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني مستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالب التعليم الثانوي 

معهد احلرية اخلاص طالبا وطالبة من املعيدين واملستخدمني يف) 120(حيث تكونت عينة الدراسة من 
ومقياس تقدير الذات من " غيثاء علي بدور"وقد استخدم مقياس مستوى الطموح من إعداد مبحافظة درعا

، كما أظهرت النتائج دير الذاتإعداد الباحثة وتوصلت الدراسة إىل أنه توجد عالقة بني مستوى الطموح وتق
. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مستوى الطموح

).2008رشا الناظور، (

)2008("زياد بركات"دراسة:عشرالثانيةدراسةال
هدفت الدراسة إىل الكشف عن عالقة مفهوم الذات مبستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة 

طالبا 378يف ضوء بعض املتغريات اجلنس ،التخصص،التحصيل األكادميي ،وقد تكونت عينة الدراسة من 
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راد العينة وهو وطالبة من جامعة القدس وقد استخدم الباحث مقياس مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى أف
موجبة بني مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى طلبة اجلامعة ارتباطيهاملستوى املتوسط ،ووجود عالقة 

).99ص،2012، سعدهنفوذ سعود أبو(

)2009" (محمد علي المشيخيغالب بن "دراسة : عشرالثالثة الدراسة
هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني قلق املستقبل بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح لدى عينة 

طالب من كلية العلوم، ) 400(طالبا منهم ) 720(من جامعة الطائف، حيث تكونت عينة الدراسة من 
س قلق املستقبل من إعداد الباحث، ومقياس من كلية اآلداب، وقد استخدم يف هذه الدراسة مقيا) 320(و

وتوصلت " معوض وعبد العظيم"ومقياس مستوى الطموح من إعداد " عادل العدل"فاعلية الذات من إعداد 
:الدراسة إىل النتائج التالية

م يف - توجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب يف قلق املستقبل ودرجا
.مستوى الطموح

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب كلية العلوم وطالب كلية توجد-
.اآلداب على مقياس قلق املستقبل تبعا للتخصص والسنة الدراسية، وذلك لصاحل طالب كلية اآلداب

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب كل من العلوم وطالب كلية -
الطموح تبعا للتخصص والسنة الدراسية، وذلك لصاحل طالب كلية اآلداب، على مقياس مستوى

.العلوم
.ميكن التنبؤ بقلق املستقبل يف ضوء فاعلية الذات ومستوى الطموح
).2009غالب بن محمد علي المشيخي، (

)2010"  (سعاد كوب"دراسة :عشر الرابعةالدراسة  
هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني التوافق الدراسي ومستوى الطموح األكادميي واملسؤولية 

طالبة باملرحلة 300لدى الطالبات املتزوجات يف املدارس الثانوية بغزة ،وتكونت عينة الدراسة من االجتماعية
االجتماعيةألكادميي ومقياس املسؤولية الثانوية مبحافظة غزة ،وقد استخدمت الباحثة مقياس مستوى الطموح ا

يف مستوى الطموح تعزى ملتغري التوافق الدراسي ووجود فروق دالة إحصائياوقد توصلت إىل وجود فروق دالة 
.                                                                يف مستوى الطموح تعزى ملتغري التخصص إحصائيا

).99، ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو(
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)2011"( جريانيفين الم"دراسة:عشرالخامسةدراسةال
هدفت الدراسة إىل الكشف عن قلق املستقبل بفاعلية الذات ومستوى الطموح األكادميي لدى طلبة 

استخدمت وقدطالبا وطالبة من طلبة اجلامعة ،626مشلت عينة الدراسة وقد من جامعة األزهر بغزة ،
الباحثة مقياس قلق املستقبل ومقياس مستوى الطموح األكادميي وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني منخفضي قلق املستقبل ومرتفعي قلق املستقبل على الدرجة الكلية ملقياس مستوى الطموح 

بني قلق إحصائياووجود فروق ذات داللة دميي لدى عينة الدراسة لصاحل منخفضي قلق املستقبل ،األكا
بني قلق املستقبل إحصائيااملستقبل واجلنس على مقياس مستوى الطموح األكادميي ووجود فروق ذات داللة 

.                          والدرجة الكلية على مقياس مستوى الطموح األكادميي
).99،ص 2012،سعدهنفوذ سعود أبو (

):2011(" عالء القحطاني"دراسة :عشر السادسةدراسةال
جامعة النفسية ومفهوم الذات وعالقتهما مبستوى الطموح لدى هدفت الدراسة إىل كشف احلاالت

واستخدمت الدراسة مقياس احلاجات النفسية جامعة األزهر بغزة يف ضوء نظرية حمددات الذات ،لدى طلبة
مقياس الطموح يف ضوء نظرية ناهية ،صالح الدين أبوإعداد،مقياس مفهوم الذات "ريس وريان"إعداد

طالبا وطالبة ،وقد توصلت الدراسة إىل )530(الباحثة ،وقد بلغت عينة الدراسة إعدادحمددات   الذات 
عدم يف الدرجة الكلية للطموح الداخلي تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص ،إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
على مجيع أبعاد الطموح اخلارجي ،ومجيع )مرتفع/منخفض(يف مفهوم الذات إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

.اجلنسأبعاد الطموح الداخلي تعزى ملتغري 
.)70،ص2011عالء القحطاني،(

):2011("نيفين المصري"دراسة :عشرالسابعةدراسةال
الذات ومستوى الطموح هدفت الدراسة إىل الكشف عن قلق املستقبل وعالقته بكل من فاعلية 

األكادميي لدى عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة ،واستخدمت الدراسة مقياس قلق املستقبل اعداد زينب 
صالح الدين أبو إعدادالباحثة ،مقياس مستوى الطموح األكادميي إعداد،مقياس فاعلية الذات شقري

بني إحصائيةصلت إىل وجود فروق ذات داللة طالب وطالبة ، وقد تو )626(ناهية،وتألفت عينة الدراسة من
منخفضي قلق املستقبل ومرتفعي قلق املستقبل على الدرجة الكلية ملقياس مستوى الطموح األكادميي لدى 
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بني قلق املستقبل والدرجة إحصائيةالدراسة لصاحل منخفضي قلق املستقبل ،وجود فروق ذات داللة عينة
.)88،ص2011نيفين المصري،(.الكلية على مقياس مستوى الطموح

:لتنمية مستوى الطموح األكاديميإرشاديةالدراسات التي تناولت برامج - 6-2
):2006" (آل أطميشسناء"دراسة:األولى دراسةال

يف رفع مستوى الطموح لدى طلبة املرحلة إرشاديهدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر برنامج 
الربنامج اإلرشادي لرفع مستوى الباحثةإعداداإلعدادية ببغداد واستخدمت الدراسة مقياس مستوى الطموح 

طالبا وطالبة وقد توصلت إىل وجود فروق ذات )30(وتألفت عينة الدراسة من ،الباحثةإعدادالطموح 
يف إحصائيةوجود فروق ذات داللة يف مستوى الطموح بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث ،إحصائيةداللة 

فاعلية ،مستوى الطموح بني الطلبة يف املدارس املشمولة باإلرشاد والطلبة يف املدارس غري املشمولة باإلرشاد
).2006سناء آل أطيمش،(.الربنامج اإلرشادي يف رفع مستوى الطموح لدى أفراد العينة

)2012" (سعدهأبو سعودنفوذ"دراسة: الثانية دراسةال
لتنمية مستوى الطموح األكادميي لدى طالبات إرشاديهدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية برنامج 

احلادي عشر طالبة من طالبات الصف 40وقد مشلت عينة الدراسة املرحلة الثانوية مبحافظة خان يونس ،
سنة وقد مت ) 17_16(آداب مبدرسة اخلنساء الثانوية بنات يف حمافظة خان يونس وقد تراوحت أعمارهم بني 

تمع األصلي للدراسة اللوايت حصلن على درجات متدنية يف مقياس مستوى الطموح  اختيارهن من أفراد ا
وقد طالبة ،20ضابطة قوام كل جمموعة األكادميي وقد مت تقسيمهن إىل جمموعتني متكافئتني جتريبية و 

صالح الدين أبو"إعداداستخدمت الباحثة مقياس مستوى الطموح األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية 
الباحثة إعدادوالربنامج اإلرشادي لتنمية مستوى الطموح األكادميي لدى طالبات املرحلة الثانوية "ناهية

لألسرة الفلسطينية واالقتصادياالجتماعيواستمارة تقدير املستوى "ألمحد زكي صاحل"واختبار الذكاء املصور
ووجود وقد اسفرت النتائج إىل أن مستوى الطموح األكادميي متدن نسبيا ،،"نظمي أبو مصطفىإعداد"

موعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد اإحصائيافروق ذات داللة  موعة بني متوسط درجات أفراد ا
الضابطة نفسها يف القياس البعدي على مقياس مستوى الطموح األكادميي وعدم وجود فروق ذات داللة 

موعة التجريبيةإحصائية موعة بني متوسط درجات أفراد ا يف القياس البعدي ومتوسط درجات أفراد ا
علية للربنامج اإلرشادي لتنمية ووجود فانفسها يف القياس التتبعي على مقياس مستوى الطموح األكادميي ،

موعة التجريبية ).2012،سعدهنفوذ سعود أبو(.مستوى الطموح لدى أفراد ا
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:التعليق على الدراسات السابقة- 6-3
أمكن بعد استعراض مجلة الدراسات السابقة املتحصل عليها، واليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة احلالية 

:تسجيل بعض املالحظات ميكن عرضها يف النقاط التالية

نقاط التشابه بين الدراسات السابقة :
:تتشابه الدراسات السالفة الذكر يف النقاط التالية

معظم الدراسات اهتمت بالتطبيق على املرحلة الثانوية، وبعض الدراسات اهتمت بالتطبيق -
.اجلامعيةو االبتدائيةعلى املرحلة 

نقاط االشتراك مع الدراسة الحالية:
ةراسات السابقة يف النقاط التاليتشرتك الدراسة احلالية مع الد

.التجرييبمعظم الدراسات اتفقت مع الدراسة احلالية يف إتباع املنهج -
.باملرحلة الثانويةاالهتمام-
من خالل اهتمت بدراسة متغري مستوى الطموح األكادميي وكيفية تنميتهمعظم الدراسات -

.زيادة التحصيل الدراسي 
.بعض الدراسات استعملت املقاييس املستخدمة يف الدراسة احلالية -
نقاط االختالف مع الدراسة الحالية:

:اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف ما يلي
أما ،اختالف العينة حيث أن الدراسة احلالية متثلت عينتها يف طالب املرحلة الثانوية-

.االبتدائيةدراسات أخرى فقد مشلت املرحلة اجلامعية وحىت 
أما بعض الدراسات يب ،ياملنهج التجر امدراسة احلالية من حيث استخاختالف املنهج يف الد-

.فقد استخدمت املنهج الوصفي العالئقي 
ية ساعدت الدراسات السابقة يف حتديد إشكالية وفرضيات الدراسة، وكذلك اإلسرتاتيج-

.العامة للدراسة
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:خالصة جزئية
من خالل عرض إشكالية الدراسة والفرضيات وأسباب اختيار املوضوع وحتديد األمهية واألهداف زيادة 
إىل الدراسات السابقة اخلاصة مبتغريي الدراسة أمكن الشروع يف استعراض الفصول النظرية املتبقية، والتطرق إىل 

الدراسة بصورة مستفيضة، وكذا اخلوض يف اإلطار املنهجي وامليداين للدراسة من أجل أهم املفاهيم الواردة يف 
.الكشف عن طبيعة العالقة بني متغريي الدراسة
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:تمهيد
تغريات ذات التأثري البالغ فيمايلعب مستوى الطموح دورا هاما يف حياة الفرد واجلماعة، باعتباره أحد امل

يرجع إىل توفر القدراإلنسان من نشاط، ولعل الكثري من إجنازات األفراد وتقدم األمم والشعوب يصدر عن 
.املناسب من مستوى الطموح باإلضافة إىل توفر العوامل األخرى اليت تساعد على هذا اإلجناز والتقدم

م وأنشطتهم  ويف جمال الرتبية نستطيع أن نالحظ أثر مستوى الطموح على سلوك التالميذ واهتماما
.املختلفة

عموما ومستوى الطموح يرتبط مبستوى الطموحلذلك سنحاول من خالل هذا الفصل التعرض لكل ما 
الطموح،، أهم النظريات املفسرة له باإلضافة إىل منوه وأهم السمات املميزة للشخص األكادميي بشكل خاص
.كيفية قياسهويف األخري سنتطرق إىل  
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: مفهوم مستوى الطموح -1
املستوى الذي يتوقع الفرد أن يصل إليه على أساس تقديره ملستوى قدراته «: يعرف مستوى الطموح بأنه 

.)10، ص 2008رشا الناظور، (»وإمكاناته

إىل الوصول إليه ويقيس اجنازاتهمستوى قياس يفرضه الفرد على نفسه ويطمح«كما عرفه فاخر عقل بأنه
).263، ص 2003فاخر عقل، ( .بالنسبة إليه 

اجتاه اجيايب حنو هدف ذو مستوى حمدد يتطلع الفرد إىل حتقيقه يف جانب «: بأنه "أبو زيادة"كما يعرفه 
.»نمط احليايتمعني من حياته، وختتلف درجة أمهية اهلدف لدى الفرد ذاته باختالف ال

اهلدف الذي يعمل الفرد إىل حتقيقه من خالل قيام الفرد «: مستوى الطموح بأنه "املرسي"ويعرف 
مبجموعة من احملاوالت املتعددة على جهاز مستوى الطموح داخل معمل علم النفس، وذلك للوصول إىل أقصى 

.»ممكن والدرجة الكلية هي درجة مستوى الطموحأداء
).21، ص 2003نضال سمير نايف، ( 

.»طاقة اجيابية دافعة وموجهة حنو حتقيق هدف مرغوب فيه «: بأنه "رجاء خطيب"كما تعرفه 
).25، ص 2005توفيق محمد توفيق شبير، (

فراد يف الوصول إىل مسة ثابتة نسبيا تفرق بني األ«: مستوى الطموح بأنه "كاميليا عبد الفتاح"كما تعرف
ا .»مستوى معني يتفق والتكوين النفسي للفرد وإطاره املرجعي ويتحدد حسب خربات النجاح والفشل اليت مر 

).12، ص 1990كاميليا عبد الفتاح، (
ا من خالل البيئة ويتم قياسها بالفرق بني قوة دافعية لأل«: بأنه "كورسيين"ويعرفه  شخاص يتم اكتسا

.     »املستوى الذي وصل إليه الفرد واملستوى الذي كان يرغب الوصول إليه 
).21، ص 2003محمد النوبي محمد علي، (

اهلدف الذي يعمل الفرد إىل حتقيقه ومفهوم مستوى الطموح يكون له معىن أو «: بأنه "مورتون"كما يعرفه 
. »داللة يف حني نستطيع أن ندرك املدى الذي ستتحقق عنده األهداف املمكنة 

).90، ص 2004موسى ابن رشد البهدل، (
والوصول االستعدادعضهم البعض يف فراد عن بالطموح مسة ثابتة نسبيا متيز األأن مستوىيتضح مما سبق 

التفوق ويتحدد حسب خربات الكفاح وحتمل املسؤولية واملثابرة وامليل إىلهداف فيها نوع من الصعوبة و على أ
.يف حياته فعالذات أثر 
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:تعريف مستوى الطموح األكاديمي- 2
املستوى العلمي الذي يتطلع إليه الفرد ويسعى لتحقيقه من خالل النجاح «:هومستوى الطموح األكادميي 

).16، ص 2005سناء آل أطيمش، ( .            »والتفوق يف جمال دراسته 

ال األكادميي،يتطلع اهلدف املمكن الذي يض«:كما عرفه صالح الدين أبو ناهية بأنه عه الفرد لنفسه يف ا
ال ويتفق هذا اهلدف  إليه ويسعى لتحقيقه بالتغلب على ما يصادفه من عقبات ومشكالت تنتمي إىل هذا ا

ا ويقاس مبدى ،االجتماعيوالتكوين النفسي للفرد وإطاره  ويتحدد حسب خربات النجاح والفشل اليت مر 
ال األكادمييتقدير الفرد لذاته  .          »وإمكاتاته يف ختطي الفرد للعقبات واملشكالت املرتبطة با

).26، ص 1999صالح الدين أبو ناهية، ( 
ا تركز على مدى حتقيق اهلدف املرجوجند من خالل التعريفات السابقة  ال األكادميييفأ يتطلع الذيا

إليه الفرد ويسعى لتحقيقه بالتغلب على ما يصادفه من مشكالت وعقبات ويتفق هذا اهلدف والتكوين النفسي 
واإلطار اإلجتماعي ويقاس من خالل مدى تقدير الفرد لذاته وإمكاناته من خالل ختطي العقبات واملشكالت 

ال األكادميي .املرتبطة با
: مستوى الطموح طبيعة -3

: لقد أخذ مستوى الطموح عدة اعتبارات أمهها 
:نفسيامستوى الطموح باعتباره استعدادا - 3-1

النفسي بالنسبة ملستوى الطموح أن بعض الناس عندهم امليل إىل تقدير وحتديد باالستعدادواملقصود 
يف حتديد طبيعة مستوى االعتبارلزائد أو الطموح املنخفض وهذا أهدافهم يف احلياة تقديرا يتسم إما بالطموح ا

، غري أن هذه النقطة مل تعد موضوعا للمناقشة ألن االكتسابمناقشة فكرة الوراثة أو فكرة الطموح يدفعنا إىل
ئة اليت ة يف البياالجتماعيال يعيش منعزال عن التفاعالت لكل فرد تكوينه البيولوجي اخلاص، وهو يف الوقت نفسه

بالعوامل التكوينية وعوامل التدريب والرتبية يتأثريعيش فيها، ومن مث ميكن القول بأن مستوى الطموح لدى الفرد 
.والتنشئة املختلفة 

: مستوى الطموح باعتباره وصفا إلطار تقدير وتقويم المواقف - 3-2
: ساسنيويتكون هذا اإلطار من عاملني أ

 ساس حيكم به على ا الفرد واليت تعمل على تكوين أوفشل اليت مير التجارب الشخصية من جناح
.واألهدافخمتلف املواقف 
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 الطموحأثر الظروف والقيم والتقاليد والعادات واجتاهات اجلماعة يف تكوين مستوى.
ومن مث ينظر الفرد إىل املواقف واألهداف ويقدرها ويقيمها من خالل هذا اإلطار احلضاري العام والتجربة 

.اخلاصةالشخصية 
: مستوى الطموح باعتباره سمة - 3-3

على ما يشري إىل أن مستوى الطموح "جيلفورد"و "كاتيل "مل يعثر يف الدراسات األجنبية وخاصة دراسات 
ا شخصية الفرد وتطبع سلوكه يف أغلب مواقف حياتهيف أبعاده املخ .تلفة يعترب مسة فردية تتسم 

ني الناس من فالسمة هي ما مييز الناس من حيث كيفية تصرفهم ونوع سلوكهم، وهي هنا تتميز عن القدرة ب
مأيحيث مقدار ما يعملون ، وهنا ميكن القول بأن وصف مستوى الطموح كما قال إنتاجهموكمية استعدادا

كيفية علىقرب إىل قياس القدرة أكثر منه قياسا للسمة باعتبارها استعدادا يعني يعترب أ"هويب"و "فرانك"
.االستجابة

ذا املعىن تشمل  فالسمة استعداد عام أو نزعة عامة تطبع سلوك الفرد بطابع خاص وتشكله وتلونه وهي 
.املزاجيةاملواقف وامليول واالجتاهات اخللقية والعقد النفسية واملميزات 

).11، ص 1990كاميليا عبد الفتاح، (
.وأخريا ميكننا القول بأنه يتم حتديد طبيعة مستوى الطموح من خالل جممل هذه االعتبارات الثالثة

: نمو مستوى الطموح -4
مير اإلنسان يف حياته مبراحل منائية خمتلفة من فرتة اإلخصاب حىت املمات فيمر مثال مبرحلة الرضاعة مث 

رة مث الطفولة املتأخرة واملراهقة مث مرحلة الرشد والكهولة، وكلما مر مبرحلة من تلك املراحل اتسعت الطفولة املبك
مدركاته وزادت خرباته وتعمق تفكريه وتفتحت قدراته فأصبح يفكر يف أشياء مل يكن يفكر فيها من قبل وأصبح 

ن اإلنسان ينموا جسديا فإنه ينمو عقليا ينظر لألمور بنظرة غري تلك اليت كان ينظر إليها يف السابق، وكما أ
وعاطفيا واجتماعيا ونفسيا إىل غري ذلك من أوجه النمو املختلفة وكلما انتقل من مرحلة منائية إىل أخرى كلما 
ساعد ذلك على امتالك اإلنسان للقدرة على مواجهة الصعاب وحتديها من أجل أن يصل إىل مرحلة أفضل من 

من قبل، فالطفل يطمح يف أشياء واملراهق يطمح يف أشياء والشيخ يطمح يف أشياء تلك اليت كان وصل إليها 
ومستوى الطموح ينمو ويتطور بتقدم العمر، وهذا النمو قد يكون عرضة للتغريات إذا أعاقته الظروف كما يكون 

.عرضة للتطور السريع إذا ساعدته الظروف على ذلك
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إن «: كيفية بزوغ الطموح عند الطفل منذ الصغر يف حماوالت عشوائية متكررة فيقول "ليفني "ويضيف 
مستوى الطموح يظهر عند األطفال يف مرحلة مبكرة من العمر، فهو يظهر رغبة الطفل يف ختطي الصعوبات مثل 

توى الطموح، وهو ذلك دليال على بزوغ مس"ليفني "، ويعترب »حماولته أن يقف على قدميه غري مستعني بأحد 
إن رغبة الطفل يف عمل أي شيء بنفسه دون «: يف ذلك يفرق بني مستوى الطموح والطموح املبدئي، فيقول 

االستعانة بأحد تعترب مرحلة تسبق مستوى الطموح الناضج، فالفرق بني الطموح املبدئي ومستوى الطموح هو 
مساعدة اآلخرين له وإصراره على تنفيذ ما يريده اختالف يف الدرجة، فالطفل الصغري يعرب عن طموحه برفض

اء  بنفسه، ولكن هذا الطموح يتمايز وينمو بنمو الطفل ففي مرحلة الشباب يطمح األفراد يف بناء بيت أو إ
.»أسرة أو احلصول على وظيفة مرموقة، وهذا ما مل يكن يفكر فيه الطفل من قبلالدراسة أو تكوين

).32- 30، ص 2005توفيق محمد توفيق شبير، ( 
وبناء على ما سبق فإن منو مستوى الطموح يسري جنبا إىل جنب مع النمو العقلي واالجتماعي والعاطفي، 
إذا ما توفرت الظروف املناسبة املشجعة أو املتهيئة لنمو الطموح لذلك فإن مستوى الطموح ال يقف عند حد 

وإمنا هو دائم النمو بنمو اإلنسان فالعالقة طردية بني النمو وبني ارتفاع مستوى الطموح، ولكن قد يبقى معني 
هذا الطموح كامنا يف أعماق النفس فال يستغله اإلنسان أو قد يستسلم اإلنسان وينحصر نشاطه أمام متطلبات 

.احلياة وعوائقها ومشاكلها ويلجأ إىل االحنصار والسكون والراحة
: خصائص الفرد الطموح -5

ا الشخص الطموح اليت ميكن كشفها فيه وبالتايل معاملته على أساسها :من بني اخلصائص اليت يتصف 
حنو التفوق وامليل حنو الكفاح وحتديد األهداف وحتمل املسؤولية،واالجتاهالنظرة املتفائلة للحياة - 1

).20، ص 2005توفيق محمد توفيق شبير، ( . ان باحلظعلى النفس واملثابرة وعدم اإلميواالعتماد

.ال خيشى املغامرة أو املنافسة أو الفشل - 2
.ال يقنع بالقليل وال يرضى مبستواه احلايل وإمنا حياول أن يصل إىل مستوى أبعد من وضعه احلايل- 3

).26، ص 2010سعاد كلوب، ( 
.الفشل عن معاودة جهودهبثنيههدفه وال يتحمل الصعاب يف سبيل الوصول إىل- 4

).35، ص 2010عبد ربه شعبان، ( 
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والنجاح يف حتقيق مستوى الطموح يدفعه ،فأمل الشخص الطموح يف تزايدحىت تأتيه الفرصة،ينتظر ال- 5
).63، ص 2009علي الزهراني، ( .إىل بذل جهد أكرب حىت حيقق أهدافا أعلى

).67، ص 2004أكرم الحجوج، ( .واألمراض النفسيةاالضطراباتيتمتع بالسواء وخيلو من - 6

ا الشخص الطموح نذكر منها :باإلضافة إىل مسات يتسم 
مييل إىل الكفاح والتفوق           .
 نظرته إىل احلياة فيها  تفاؤل.
 لديه القدرة على حتمل املسؤولية.
 يعتمد على نفسه يف إجناز مهامه.
 يضع اخلطط للوصول إىل أهدافه.
 ال يرضى مبستواه الراهن.
 يعمل دائما على النهوض مبستواه وحتقيق األفضل.
 ال يؤمن باحلظ.
يعتقد أن مستقبل املرء غري حمدود وأنه ميكن تغيريه.
 يؤمن أن جهد اإلنسان هو الذي حيدد جناحه يف أي جمال.
 املنافسةحيب.
 يواصل اجلهد حىت يصل بعمله إىل الكمال.
 واثق من نفسه.
 يتحمل الصعاب يف سبيل الوصول إىل هدفه.
 ال يثنيه الفشل فيمنعه من مواصلة جهده.
 حيدد أهدافه وخططه املستقبلية بشكل مناسب.
 موضوعي يف تفكريه.
 حيب الناس وجيد نفسه يف وجوده معهم.
تمعحياول أن يصل إىل .مركز مرموق يف ا
 يضع إمكاناته وقدراته يف خدمة أهدافه.
متكيف مع ذاته ومع بيئته.
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مستقر انفعاليا ومنتج.
).104-103، ص 2009غالب بن محمد علي المشيخي،( 

: العوامل المؤثرة في مستوى الطموح -6
هناك عدة عوامل تؤثر يف مستوى الطموح منها عوامل ذاتية تتعلق بالشخص نفسه ومنها عوامل بيئية 
واجتماعية وما تقدمه من أمناط خمتلفة من الثقافات واملرجعيات، ولكن هذه العوامل خيتلف مقدار تأثريها من 

: ل شخص آلخر حسب العمر واملرحلة التعليمية اليت وصل إليها ومن هذه العوام
: العوامل الذاتية الشخصية - 6-1

مبا أن مستوى الطموح يتغري حسب تغري العمر فإنه يتأثر بتطور العوامل الشخصية للفرد مع تقدم العمر  
ا يف مراحل حياته كالذكاء والتحصيل، كذلك يتأثر باخلربات اليت يكتسبها اإلنسان من خالل جتاربه اليت مر

.اجحةاملختلفة فاشلة كانت أو ن
: ومن العوامل الذاتية املؤثرة يف مستوى طموح الفرد 

: الذكاء-1- 6-1
يرتبط الذكاء بتحديد الفرد ملستوى طموحه ويتوقف مستوى الطموح على قدرة الفرد العقلية فكلما كان 

. الفرد أكثر قدرة كان يف استطاعته القيام بتحقيق أهداف أبعد وأكثر صعوبة
على االستبصار ووسائل تدبري الفرص وحل املشاكل والتغلب على العوائق واستخالص والذكاء ميد بالقدرة 

.النتائج والقدرة على التوقع 
وقد يؤثر الذكاء بشكل غري مباشر، ذلك أن الفرد ضعيف الذكاء ينظر إليه الناس على أنه عاجز عن 

هر لدى هؤالء األفراد مسات االتكالية املشاركة والعمل االجيايب، ومن مث فقد خيفض من مستوى طموحه وهنا تظ
واالنسحاب ويعجزون عن حتديد األهداف بصورة واقعية، والعكس تكون التوقعات بالنسبة لألذكياء حيث تقوى 
لديهم االجتاهات اإلجيابية واملشاركة الفعالة وتزداد ثقتهم بأنفسهم وحيققون مزيدا من النجاح فريفعون من مستوى 

.طموحهم 
: تحصيلال-2- 6-1

أكدت العديد من الدراسات العربية واألجنبية على وجود عالقة بني مستوى التحصيل ومستوى الطموح، 
حيث أن الطالب ذوي املستوى التحصيلي املرتفع يتمتعون مبستوى عال من الطموح بعكس ذوي املستوى 

.التحصيلي املنخفض
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: مفهوم الذات ومستوى الطموح -3- 6-1
"هارلوك"رة اليت يضعها الفرد عن ذاته هلا دور بارز يف مستوى طموحه وأشارت دراسة الشك يف أن الصو 

أن االستبصار بالذات يقود إىل بناء طموح واقعي، يف حني ضعف االستبصار بالذات يؤدي إىل بناء مستوى 
الوصول هلذه طموح مرتفع جدا، فهو يرى أن األهداف اليت يضعها الفرد لنفسه تؤثر على مفهومه لذاته ألن

األهداف هو الذي حيدد فيما إذا كان الفرد يرى نفسه ناجحا أم فاشال فإذا متكن من حتقيق هذه األهداف شعر 
بالثقة واحرتام الذات، وعندما ال يصل الفرد إىل هذا املستوى العايل فإنه يعود إىل حتفيز الذات نتيجة الفشل الذي 

.واقعية مرتفعة أو منخفضة يؤدي بالفرد إىل وضع مستويات طموح غري
: الخبرات السابقة -4- 6-1

للنجاح والفشل أثر قوي جدا يف طموح الفرد، فإذا ما جنح الفرد وتفوق زاد طموحه ويظل الفرد مثابرا 
للمحافظة على ما حصل عليه من تفوق دراسي ومعىن هذا أن النجاح يدفع بالطموح إىل التقدم والنمو، أما 

.خفض مستوى الطموح ويصيب بالعجز واإلحباط الفشل فيؤدي إىل
.)98- 95، ص2009غالب بن محمد علي المشيخي، (

):اإلثابة(التعزيز -5- 6-1
وتعميقه،فعندما يقوم الطفل الصغري بسلوك مرغوب فيه ويتم تعزيزه يلعب التعزيز دورا كبريا يف تكرار السلوك 

أو تشجيعه مباشرة على هذا السلوك فيقوم بتكراره،وحياول أن يأيت بسلوك أفضل أي أن التعزيز يعمل على رفع 
.)32، ص 2005توفيق شبير، (.                     مستوى طموحه

.ومن املعروف يف دراسات مستوى الطموح أن التشجيع والثناء من شأنه أن يرفع مستوى الطموح
).151، ص 1990كاميليا عبد الفتاح، (

:الصحة النفسية وعالقتها بمستوى الطموح-6- 6-1
معينة جيب أن يعيها بصورة واقعية كما هي  وأن يدرك نواحي القوة والضعف وإمكاناتلكل فرد منا قدرات 

فيه  حبيث يتيح له ذلك استثمار نواحي القوة وتقبل نواحي الضعف فيه ومن أهم مظاهر اختالل الصحة النفسية 
ا ،وأما االضطراباتووجود  النفسية عدم معرفة الفرد لقدراته إما تضخيمها ومبالغة يف تقديرها،أو التهوين من شأ

من مظاهر الصحة النفسية تناسب مستوى الطموح  واألهداف اليت يضعها الفرد لنفسه من أجل حتقيقها مع 
.قدرات الفرد وإمكاناته الذاتية والعمل على استثمارها وحتقيقها عن قناعة ورضا
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لدى الفرد له دور كبري يف التطلع وارتفاع الطموح االنفعايلواالتزانويشري فايز األسود أن التوافق النفسي 
وسوء التوافق النفسي سبب يف تشتت فكر وعقل الفرد مما يسبب ضعفا واالكتئابواالنطواء،ألن القلق واخلوف 

.اف ببلوغ األهداالكرتاثوتراجعا يف الطموح وعدم األداءيف 
:النضج وعالقته بمستوى الطموح-7- 6-1

ترتبط قدرة الفرد على وضع أهدافه املستقبلية بنضجه فكلما كان الفرد ناضجا كلما كان أكثر قدرة على 
.وضع أهدافه املستقبلة وكان يف استطاعته القيام بتحقيق أهداف أبعد وأكثر صعوبة  

:نمط الشخصية وعالقته بمستوى الطموح-8- 6-1
لعل منط شخصية الفرد حيدد إىل حد بعيد طبيعة مستوى الطموح الذي يريد الفرد الوصول إليه،ويقصد 
بنمط الشخصية طبيعة السمة الغالبة يف الشخصية واليت تدفع السلوك وتوجهه حنو وجهة معينة،وتأكد دراسة 

.أكرم احلجوج أن هناك عالقة بني منط الشخصية ومستوى الطموح
:فع والحاجات وعالقتها بمستوى الطموحالدوا-9- 6-1

الدوافع جمموعة من الرغبات واحلاجات والقوى الداخلية احملركة واملوجهة واملنشطة للسلوك اإلنساين تعد
حنو أهداف معينة حيث تلعب الدوافع دورا هاما يف استثمار الفرد ومثابرته يف الوصول إىل أهدافه ومستوى 

إليه ،إذ تشري رشا الناظور إىل أن مستوى الطموح يتوقف على دوافع الفرد وحاجاته الطموح الذي يريد الوصول 
.فإن كان لدى الفرد دافع قوي أو حاجة ملحة يود حتقيقها ،فلن يقف يف طريقه أي عامل آخر 

.)72- 67، ص 2012، سعدهأبو نفوذ سعود (

: العوامل البيئية االجتماعية- 6-2
االجتماعية دورا كبريا يف منو مستوى الطموح، ألن البيئة اليت متد الفرد مبفاهيمه وثقافاته وهي اليت إن للبيئة

تشكل اإلطار املرجعي له ولكن هذا التأثري يكون خمتلفا من فرد آلخر تبعا لقدراته الذاتية، وتبعا ملضمون هذه 
القيم واملفاهيم اليت تقدمها له فإما أن تكون صاحلة لنمو مستوى طموح واقعي أو تؤدي لنمو مستوى طموح غري 

:ومن بني العوامل وأمهها جندواقعي
:األسرة وعالقتها بمستوى الطموح-1- 6-2

ة اجتماعيا أقدر تلعب األسرة دورا كبريا يف حتديد منو مستوى الطموح، ألن األفراد الذين ينتمون ألسر مستقر 
م ويستطيعون بلوغها أفضل مما لو كانوا ينتمون إىل أسر  على وضع مستويات طموح عالية ومتناسبة مع إمكانيا

."هريلوك"غري مستقرة وهذا ما أكدته دراسات 
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والستقرار الفرد داخل أسرته دور كبري يف مستوى طموحه، فكلما كان مستقرا داخل أسرته كان مستوى 
على، كما أن اهتمام اآلباء املبكر مبا خيص أبنائهم له دور يف مستوى الطموح، ألن اآلباء ميكن أن طموحه أ

يدفعوا أبناءهم ملستويات طموح عالية ويساعدوهم على وضع صيغة لبلوغ تلك األهداف، وهناك بعض اآلباء ال 
م الوصول إليها بطرق خاطئة أحيانا كالرتغيب ومم .ارسة الضغوطات واإلكراه يكتفون بذلك بل يشاركو

:معايير الجماعة واألقران-2- 6-2
كما أن لألقران واألصدقاء اليت حتيط بالفرد دور كبري يف مستوى الطموح ألن الفرد يتفاعل مع أقرانه،ومن 
ا طموحاته اخلاصة، ولكل مجاعة من اجلماعات  خالل هذا التفاعل يتبادل الطموحات مع اآلخرين فتصبح كأ

.)14، ص 2008رشا الناظور، (. حسب طبيعتها ومستواها االجتماعي والثقايف واالقتصادي تأثري 

:وأثرها على مستوى الطموحواالجتماعية االقتصادية الحالة -3- 6-2
للفرد على مستوى طموحه  حيث أن نتائج الدراسات واالجتماعيةاالقتصاديةهناك أثر نسيب للحالة 

ا توصلت إىل وجود عالقة " توفيق شبري"الصدد ،حيث جند دراسة تباينت يف هذا عكسية بني املستوى ارتباطيهأ
مرتفعة كلما أدى واالجتماعيةاالقتصاديةوبني مستوى الطموح أي كلما كانت الظروف واالقتصادياالجتماعي

إىل عدم وجود " نظمي أبو مصطفى"دة مستوى الطموح لدى األفراد،ورغم ذلك فقد توصلت دراسة ذلك إىل زيا
. على مستوى الطموح واالجتماعياالقتصاديعالقة موجبة دالة بني مستوى الطموح واملستوى 

:األبناءتوقعات اآلباء من -6-2-4
كانت توقعات اآلباء قريبة من مستوى طموح تؤثر توقعات اآلباء من األبناء على طموح األبناء ،فكلما  

م يستطيعون حتقيقه بل تنميته أيضا لكن إذا كانت توقعات اآلباء ال تتفق مع قدرات ورغبات  األبناء  فإ
وطموحات األبناء ، فقد يؤدي ذلك إىل اخنفاض مستوى طموح األبناء ،ألن معظم اآلباء يطالبون أبناءهم 

.غبات واجتاهات أبنائهم،فيفشل األبناء يف حتقيقهابطموحات تتعارض مع قدرات ور 
:اتساع البيئة اإلجتماعية ومرونتها-6-2-5

يؤ  تلعب البيئة اليت يعيش فيها الفرد دورا هاما يف توجيه طموحاته وحتديد مساره ،فالبيئة احمليطة هي من 
وبات اليت تعرقل حتقيقها ،ويرى الظروف املالئمة لتحقيق األهداف والطموحات ،وهي من تضع العقبات والصع

أنه كلما اشتدت معارضة البيئة لتحقيق األهداف اليت يضعها الفرد لنفسه وكلما كثرت " نظمي أبو مصطفى"
ال  العقبات املادية والثقافية أمام حتقيق األهداف وزاد تصلب البيئة وأصبحت مقيدة حلرية احلركة ،وضاق ا
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ما اخنفض مستوى الطموح ،لكن كلما كان جمال احلركة مرنا قليل احلواجز كلاملسموح به لتحقيق األهداف كلما
.)77-76، ص 2012، سعدهأبونفوذ سعود (أدى إىل ارتفاع مستوى الطموح 

ما هو مرتبط يتضح مما سبق أنه يوجد عاملني أساسني يؤثران يف مستوى الطموح بزيادته أو اخنفاضه ، منها 
بالفرد من مفهومه لذاته وقدراته وحتصيله ومنها ما هو مرتبط بعوامل اجتماعية أمهها األسرة ومجاعة الرفاق، وتبقى 

.حمددات أخرى ميكن أن تؤثر على مستوى الطموح تندرج ضمن هذين العاملني 
: النظريات المفسرة لمستوى الطموح -7

: تعددت النظريات اليت تناولت مستوى الطموح ومن هذه النظريات 
Escalona( "اسكالونا"نظرية - 7-1 theory(:

االختيارس القيمة الذاتية للهدف يتقرر نظرية القيمة الذاتية للهدف، وترى أنه على أسا"اسكالونا"قدمت 
ساس قوة أو قيمة اهلدف الذاتية كما هي فحسب ولكن يعتمد على القيمة الذاتية واالختيار ال يعتمد على أ

زن النجاح تعترب النجاح والفشل املتوقعة، ويف عبارة بسيطة فإن القيمة الذاتية للنجاح أو و الحتماالتباإلضافة 
.النجاح الحتماالتنتيجة نفسها 

بوه، حياول عادة أن يرفع محال يرفعه ألطفل الصغري الوالفرد يضع توقعاته يف حدود منطقة قدراته، فمثال ا
: وهذه النظرية حتاول تفسري ثالث حقائق,منهولكن حياول أن يصل إىل مستوى طموح أخيه األكرب 

.فراد ليبحثوا عن مستوى طموح مرتفع نسبيالدى األهناك ميل - 
.هناك ميل جلعل مستوى الطموح يصل ارتفاعه إىل حدود معينة - 
.جداجدا عن املنطقة الصعبة جدا والسهلة لوضع مستوى الطموح بعيدامليل - 

أن هناك فروقا كبرية جدا بني الناس فيما يتعلق بامليل الذي يسيطر عليهم ويتحكم فيهم "اسكالونا"وتقول 
الفشل فيسيطر عليهم احتمال لتجنب الفشل أو البحث عن النجاح، فبعض الناس يظهرون خوفا شديدا من 

. وهذا ينزل من مستوى القيمة الذاتية للهدفالفشل
).47، ص 1990كاميليا عبد الفتاح، ( 

: نظرية الفرد آدلر- 7-2
بسبب آرائه يف "فرويد "ولكنه انشق عن "فرويد "املدرسة التحليلية ومن تالميذ رواد من "آدلر"يعترب 

."التحليلية اجلديدة"وعدم انسجامه مع العديد من أفكاره، وكون هو وجمموعة معه ما يعرف باجلنس
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وذلك تعويضا عن مشاعر النقص، فقد واالرتفاعكفاح الفرد للوصول إىل السمو بفكرة  "آدلر"ويؤمن 
.شخصية اجلديدة وهي فكرة الكفاح أو السعي وراء الشعور باألمان أصبحت هذه الفكرة من نظريات ال

املتمثلة يف األنا الدنيا واألنا "فرويد "على أمهية الذات كفكرة مضادة لفكرة "آدلر"كذلك فقد أكد 
ية ة وعلى أمهية احلاضر بدال من توكيد أمهاالجتماعيمهية العالقات الوسطى واألنا العليا، كذلك فقد أكد على أ

.)101، ص 2004عبد الرحمن العيسوي، ( ."فرويد"املاضي كما فعل 

، ولديه القدرة على ة وأهدافه للحياةاالجتماعياجتماعيا حتركه أساسا احلوافز نسان كائنا اإل"آدلر"ويعترب 
: التخطيط ألعماله وتوجيهها، ومن املفاهيم األساسية عنده 

: الذات األخالقية- 
.وتوظيف املعطيات لتصنع منها شيئا يطمح إليه الفرداالبتكارذات الفرد اليت تدفعه إىلوتعين

: الكفاح في سبيل التفوق - 
يسعى حنو التفوق من ميالده وحىت مماته، ولكن الدراسة تفرق بني أسلوب الكفاح يعترب الكفاح فطريا فالفرد

.األهداف وطريقة الوصول إليهااختيارالذي يكون أساسه ذات واعية وخالقة يف 
: أسلوب الحياة- 

ث يسري خبطى هادئة متزنة لتحقيق أهدافه والتخطيط هلاويتضمن نظرة الفرد للحياة من حيث التفاؤل، حبي
والتشاؤم يرجع إىل مشاعر النقص والدونية، فتحدد خربات الفرد واستعداداته ملثل هذه املشاعر، ولكن هذه 
املشاعر تتحدد من خالل موقف الفرد جتاهها، فهناك أفراد يسعون دائما إىل أن يتخلصوا من مشاعر النقص 

ا  ا بلوغا لتحقيق ذا .ويقودو
: األهداف النمائية - 

د الناضج بني األهداف القابلة للتحقيق واألهداف الومهية واليت ال يضع الفرد فيها اعتبارا حيث يفرق الفر 
مبدأ الكفاح من أجل "آدلر"سوء تقدير الفرد لذاته، ويعترب إمكاناته وقدراته لتحقيقها، ويرجع ذلك إىل حلدود 

. التفوق الغاية اليت يسعى مجيع البشر لبلوغها، وتعترب الغاية عامل حاسم يف توجيه سلوك الفرد 
)358، ص 2010ياسر نصر، (

.
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Levin("ليفين "نظرية - 7-3 Theory:(
الروادمن أهم "ليفني "يعترب  ويرى أن هناك عدة قوى تعترب دافعة وتؤثر يف مستوى الطموح ,نظرية ا

: ومنها 
: عامل النضج - 

، وكان أقدر على التفكري يف الغايات اته طموحا أصبح من السهل عليه حتقيق فكلما كان الفرد أكثر نضج
.والوسائل على السواء

: عامل القدرة العقلية - 
.فكلما كان الفرد يتمتع بقدرة عقلية أعلى كان يف استطاعته القيام بتحقيق أهداف أكثر صعوبة

: عامل النجاح والفشل - 
فالنجاح يرفع من مستوى الطموح ويشعر صاحبه بالرضا، أما الفشل فيؤدي إىل اإلحباط وكثريا ما يكون 

.معيقا للتقدم يف العمل
: نظرة الفرد إلى المستقبل - 

. املستقبل وما يتوقع أن حيققه الفرد من أهداف يف مستقبل حياته وعلى أهدافه احلاضرة نظرة الفرد إىلتؤثر
).32، ص2005توفيق محمد توفيق شبير، ( 

:النظرياتتقييم 
:من خالل العرض السابق جند 

ثري يف مستوى من تأالقيمة الذاتية للهدف ركزت على خربات النجاح والفشل وما هلانظرية أن - 
.االجتماعيللجانب البيئي إغفاهلاموح مع الط

كائنا اجتماعيا باعتباره  وإمكانياتهفقد اهتمت بدوافع الفرد يف ضوء قدراته "آدلر"أما نظرية - 
.ة االجتماعيحتركه احلوافز 

قد ركزت على القوى الدافعة واملؤثرة يف مستوى الطموح املتمثلة يف عامل ف"ليفني "نظرية أما - 
.النضج عامل القدرة العقلية، عامل النجاح والفشل ونظرة الفرد إىل املستقبل

مما سبق نستنتج أن لكل نظرية اجتاها معينا يف تفسري مستوى الطموح فمستوى الطموح من وجهة نظر 
فريجعها إىل القوى "ليفني "ة، أما االجتماعيفريجعه إىل الدوافع "آدلر"رد أما يرجع إىل ذات الف"اسكالونا"
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الطموح الدافعة لتحقيق مستوى من الطموح، وبالتايل جند أن هذه النظريات مزيج متكامل لتحقيق مستوى من 
.والقوى الدافعة له االجتماعيو العايل جبانبه الذايت 

:الطموحأساليب تحديد مستوى -8
ح ساليب اليت تساعدنا يف التعرف إىل ما إذا كان لدى الفرد طمو ن حتديد مستوى الطموح من خالل األميك

:األساليبيلي إجياز لتلك أم ال، وفيما
: الدراسات المعملية- 8-1

تستخدم هذه الطريقة لقياس األهداف القريبة فقط واليت يكون النجاح فيها ممكن التحقيق بأقصر وقت، ويف 
، مث يسأل عن األوىلمثل هذه التجارب يعطي الفرد مهام معينة وتعرف الدرجة اليت حصل عليها أو بلغها احملاولة 

ام عدد من العلماء بعمل جتارب تتضمن جتارب تتعلق الدرجة اليت يتوقع احلصول عليها يف احملاولة الثانية، وقد ق
، وقد ( Festinger )"فسينجر "، ( Sears )"سريز "، ( Levin )"ليفني "مبستوى الطموح ومنهم 

م أنه يف التجارب املعملية حتدد املهام  ستويات الفرد، إذ خيربنا الفرد عما يطمح يف الوصول إليه ملأوضحت جتار
ألدائهمالسابق يف حني البعض اآلخر يضع األهداف مناسبة أدائهموالبعض يضعون أهدافهم أعلى مما عرفوه عن 

.السابق وتلك األهداف تكون مرتفعة بعد النجاح بينما تنخفض بعد الفشل 
أكثر يل يف تقدير نفسه والبعض اآلخر يكون تقديرهم ألنفسهمإىل أن البعض يغاالدراساتتوقد أشار 

خفاق يف بلوغ عا ملا يصادفه الفرد من جناح أو إمستوى الطموح من وقت آلخر تباعتداال أو اخنفاضا، ويتغري
.بعد الفشلاالخنفاضأهدافه فالنجاح من شأنه رفع هذا املستوى واإلخفاق أقوى من ميل مستوى الطموح حنو 

: دراسات اآلمال- 8-2
ما (فراد وهو عبارة عن سؤال من أجل قياس مستوى الطموح عند األاتبع هذا املنحىن الكثري من الباحثني 

، وقد ذكر بعض العلماء )هي األماين واآلمال اليت تريد أن تصل إليها يف املستقبل وتكافح من أجل الوصول إليها
راسات يعطي مؤشرا هاما لألهداف البعيدة والقريبة اليت يطمح هلا أن هذا النوع من الد"ويلر"و "كوب"مثل 

وتكون هذه األهداف خمتلفة من مرحلة إىل أخرى من عمر الفرد، ففي مرحلة الطفولة تكون مبنية على الشخص
.ة والشهرة االجتماعياإلجناز الشخصي والقبول الشخصي، أما مرحلة املراهقة فرتتكز على املكانة واملنزلة 
.)15، ص 2008رشا الناظور، ( 
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:المثالياتدراسات تناولت - 8-3
يف حتديد مستويات الطموح لدى أن دراسة الشخصية املثالية ذات أمهيةHerlook"هريلوك"أشارت

على هذا املنوال بسؤال الفرد عن الشخصية املثالية اليت يتمىن أن يكون على شاكلتها فراد، وقد متت دراسات األ
وأن معرفة مثالية الطفل تشري إىل ما يأمل أن يكون عليه عندما يكرب، ولكن الضرر املتوقع حدوثه يف هذه احلالة 

فقد تكون مسات الشخصية ,يلةأن تكون فرص جناح الفرد للوصول إىل الشخصية املثالية اليت يتمناها قليلة وضئ
فنحن رمبا نرغب أن , وقدرات الفرد وإصابته باإلحباط واليأس، وأن الطموح يعتمد بدرجة كبرية على املقدرة 

نكون شعراء علماء أو مشهورين ولكن إذا ما كانت إمكانياتنا قليلة فإننا نتخلى عن هذا الطموح مبكرا وغالبا ما 
دون مباالة وذلك ألننا لسنا مسؤولني عن توافر تلك اإلمكانات ويف حاالت نرتك هذه األهداف املستحيلة

أخرى نتخلى عن طموحاتنا على  الرغم من ميولنا الكبرية، وهذا يعين أنه ال يكفي أن يكون لدينا ميل أو رغبة يف 
.)95، ص 2009غالب بن محمد علي المشيخي، (.هدف ما دون توافر قدرات مناسبة هلذا الطموح

يكون النجاح فيها ممكن األول ركز على قياس األهداف القريبة فقط واليتيتضح مما سبق أن األسلوب
قصر وقت، ومع ذلك يؤخذ على هذا األسلوب أن التجارب املعملية توجب توافر شروط معينة هلا وقد التحقق بأ

عليه فإن ردود األفعال يف املواقف املعملية، وبناءعليهختتلف هذه الشروط يف مواقف احلياة الواقعية، كما هي 
.الشخصية قد ال تكون كما هي عليه يف احلياة الواقعية

سلوب الثاين فهو يعطي مؤشرا عن األهداف البعيدة والقريبة اليت يطمح هلا الفرد وتكون خمتلفة حسب  أما األ
.كل مرحلة عمرية للفرد

فرتكز على أن معرفة مثالية الفرد من خالل وصفه للشخصية املثالية كما أما الدراسات اليت تناولت املثاليات
.وطموحاتهيراها مما يساعدنا على معرفة آماله 

: نصائح لزيادة مستوى الطموح -9
أكثر جناحا ويشعرون بالسعادة قد اختاروا ألنفسهم مإن النجاح مسألة اختيار، فأوليك الذين يشعرون بأ

على صيغة حنن خنتار توجهاتنا العقلية بناءبالنظر إىل واقعنا و االختيارعلى هذا النحو، إننا نقدم على أن يكونوا 
ا املعلومات اليت نتلقاها كل يوم كي نعزز أو نتحدى واقعنا  .هذا الواقع، كذلك فإننا خنتار الطريقة اليت نفسر 

إما باملشاركة األنشطة اليت حتول بيننا وبينه ميكننا أن نقرر وكما أننا خنتار أنشطتنا وسلوكياتنا ميكننا أن خنتار 
ضاءها بطريقة غري مثمرة، ويف تفاعلنا مع اآلخرين ميكننا أن خنتار سلوكيات مثمرة أو نقرر ققضاء أوقاتنا بطريقة

ا أن جتعل اآلخرين  .إلينا أو خنتار سلوكيات جتعلهم ينفرون منا ينجذبونمن شأ
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توفر لنا ،واالختياراتساس السيطرةال يتجزأ من التفكري القائم على أفتوح أمامنا وهو جزء مفاالختيارإذن 
بدائل لكنها أيضا تضع أيدينا على حقيقة أنه ال بد من تقدمي بعض التنازالت ، كما أنك لن تستطيع أن حتصل 

.على كل ما تريد إذا كانت حاجتك ال تنتهي 
خرين وباستثناء القلةحيكمون على أنفسهم بالفشل نتيجة ملقارنتنا باآلهذه فكرة مهمة ألن الكثريين منا 

رت لديه العزمية على أن يقدم بعضالقليلة فإن كل واحد منا تقريبا يستطيع أن حيقق كل شيء يريد إذا توف
)Gary Gabel, 2004, P137-138.(.التنازالت ليحضى به 

: يلي النصائح ماومن أهم
ضع يف اعتبارك أن أهدافك ستعطيك شعورا بأن لك وجهة وغاية يف احلياة األمر الذي سوف -1

.عليكيساعدك على القيام بالتغيري حنو األسهل
.التخيلتأكد من أن أحالمك تزيد من مواهبك وقدراتك على -2
.ولعائلتكأنك بأهدافك سوف ختلق مستقبال أكثر إشراقا لكاعتباركضع يف -3
.أنين أومن ، فعل أنين أعرف أنين استطيع، سوف أ: مات التالية احرص على تكرار الكل-4
ة واحليوية، اجلرأة، قوة املثابرة والثبات على العزم، اهلم: جيب أن تتسم ببعض اخلصائص أمهها -5
.، الشجاعة عدم الرتددعلى النفساالعتماداإلقدام، اإلبداع، اإلدراك
اليوم، ولكن اهتم بالنجاحات اليت رمبا تأيت يف إخفاقاتدر دائما وال تفكر يف كن منشرح الص-6

. الغد القريب
ا اخلطوات الواثقة أو حجر الزاوية حنو -7 درب نفسك على أن حتب أهدافك وتتصورها على أ

.تطويرك وحتسني أحوالك وظهورك بشكل جديد
منزلك، مكتبك، :مثلر احرص على أن تضع أهدافك على لوحة أمامك يف مكان ظاه-8
.سيارتك
صدقاء لتدعيم بعضكم البعض على الثبات على عزميتكم وعليكم القيام كون شبكة من األ-9

دف تدعيم بعضكم البعض قاءات دورية سواء ألب .سبوعيا أو شهريا 
.cyndi Haynes, 2007, P67)(

ولعل أهم ما يزيد كذلك من مستوى طموح الفرد هو جمموعة من املقوالت ألشهر الشخصيات جناحا يف 
االت ومن بينها  م يف خمتلف ا : حيا
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: جون ديوي- 
.»حنو حتقيق هدف آخراالنطالقيعك حنو حتقيق هدف ما هو نقطة إن س«
: براندايدوروثيا- 
.»اعمل كما لو كان من املستحيل أن نفشل «
:كارل ساندبرج- 
.»كل شيء بدايته حلم «
: ادجار إيه جيست- 
.»انتهاء املنافسةفضل أن تنهزم بعد شرف احملاولة على أن تنسحب يف انكسار قبل من األ«
:هنري ديفيد ثورو- 
طموحاته وأن حياول نسان أن يتقدم بثقة واطمئنان وخبطوات ثابتة حنو أحالمه و إذا استطاع اإل«

.»احلياة اليت يتخيلها، فإنه سيحقق جناحا غري متوقع يف وقت سريعجاهدا حىت حيي
:نابليون بونابرت- 
.»كلمة مستحيل ليست يف قاموسي«
:ارديفينيس لومب- 
.»من ذاق حالوة النجاح لن يرضى بالفشل«
:نانسي ديتز- 
جنازه مث ضع خططك لتصل إىل هذا اهلدف وبعدها سوف قرر أوال ما األمر الذي تريد حتقيقه وإ«

ذه البساطة .»تنجح يف حتقيقه، إن األمر 
.(Cyndi Haynes, 2007, P67-68)

دفك ولتكن يف ذلك مثل طابع الربيد فهو يلتصق بالشيء وال يرتكه حىت يصل إىل ويف األخري متسك 
.املطلوباملكان
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:جزئيةخالصة 
وخالصة القول أن لكل منا غايات وأهداف نسعى لتحقيقها، فكل فرد يطمح بأن يكون ناجحا يف حياته 

بالرغم من وجود بعض املعيقات سواء كانت ذاتية أو باالفتخارعوروأن يكون على درجة من الثقة بالنفس والش
.ايل جناحهاجتماعية، ومع ذلك يبقى للفرد القرار النهائي من خالل حتدياته وبالت
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:تمهيد
راءات جــاإلســانية البنــاءة مــن خــالل جمموعــة دمات اإلنيعــد اإلرشــاد النفســي واجلمــاعي خدمــة هامــة مــن اخلــ

م عـن طريـق  ماهلادفة إىل مسـاعدة األشـخاص يف حـل مشـكال والقـدرة واالجتماعيـةاملهـارات الشخصـية إكسـا
.واالجتماعياليت حتقق توافقهم النفسي على اختاذ القرارات 

ي وفردي  والرتكيـز علـى اإلرشـاد سنفإرشادمن لذلك سنحاول يف هذا الفصل تناول كل ما يرتبط باإلرشاد
وكـذلك اجلماعـة اإلرشـادية وتنـاول أهـم العناصـر يف كـل مفهـوم مـن مبـادئ وأسـس ،اجلماعي والربنامج اإلرشـادي

.يا ومصادر وكذلك الصعوبات وغريهااوخطوات ومز 
.ويف األخري سنتطرق إىل القوى املؤثرة يف اجلماعة اإلرشادية
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:اإلرشاد النفسي
:مفهوم اإلرشاد النفسي-

ـدف جتـاوز الصـعوبات «:بأنهيعرف اإلرشاد النفسي  أحد اخلدمات النفسية اليت تقدم لألفراد واجلماعـات 
).07،ص2000أشرف علي عبد اهللا،(.»وإنتاجيتهماليت تعرتض الفرد واجلماعة وتعوق توافقهم 

دف أن يتضح مفهوم الذات والبيئة «:بأنه "بلوتشر"ويعرفه  ـدف بنـاء وتوضـيح عملية يتم فيها التفاعل 
.»أهداف أو قيم تتعلق مبستقبل الفرد املسرتشد

).15، ص2009أحمد عبد اللطيف أبو أسعد، (

د صص هو املرشد واآلخـر املسرتشـعملية تفاعلية تنشأ عن عالقة فردين أحدمها متخ«:بأنه"جالنزر"ويعرفه 
،حيــث يقــوم املرشــد مــن خــالل هــذه العالقــة مبســاعدة املسرتشــد علــى مواجهــة مشــكلة تغيــري ســلوكه وأســاليبه أو 

.»تطويرها يف التعامل مع الظروف اليت يواجهه
)10،ص2010إبراهيم سلمان المصري،(

للفـــرد لتســـمح لـــه بالنضـــج والنمـــو االنفعاليـــةعمليـــة تغيـــري تســـتهدف إزالـــة العوائـــق «:بأنـــه" روجـــرز"ويعرفـــه 
.»طاقاته وصوال إىل حتقيق الصحة النفسية لذلكوإطالق
)39،ص2002سعدون سلمان نجم الحلبوسي وآخرون،(.

تلــك املعاونــة القائمــة علــى أســاس فــردي وشخصــي فيمــا يتعلــق باملشــكالت الشخصــية «:بأنــه"جــود"ويعرفــه 
ذه املشكالت ويبحث عن حلول هلـا ،وذلـك مبسـاعدة  والتعليمية واملهنية واليت تدرس فيها مجيع احلقائق املتعلقة 

تمـع ومـن خـالل املقـابالت درسـاملإمكانيـاتمـن وباالسـتفادةاملتخصصني  تعلم املرشـد فيهـا يت يـاإلرشـادية الـة وا
.»أن يتخذ قراراته الشخصية

).10،ص1997محمد محروس الشناوي،(
ـدف التغلـب علـى أحـد قنـوات اخلدمـة«:بأنـه" كفايف"كما يعرفه النفسـية الـيت تقـدم لألفـراد أو اجلماعـات 

.   »بعض الصعوبات اليت تعرتض سبيل الفرد أو اجلماعة
.)11،ص1999عالء الدين كفافي،(

ــدف إىل «: بــأن"النعــيم"ويعرفــه لكــي يفهــم نفســه وحيــدد مشــكالته مســاعدة الفــرد عمليــة بنــاءة وخمطــط هلــا 
ـــهوينمـــي  ـــع اجلوانـــب الشخصـــية هـــه مـــن مشـــكالت ،كـــي يصـــل إىل حتقيـــق واجوحيـــل مـــا يإمكانات التوافـــق يف مجي

.)11،ص2008عبد الحميد بن أحمد النعيم،(.»والرتبوية واملهنية



النفسيالفصل الثالث                                                                         اإلرشاد 

46

سـواء كـان الفـرد مريضـا ،االجتماعيـةمعاونـة األفـراد علـى القيـام بـدور مثمـر يف بيئـتهم «:ويعرف كـذلك بأنـه
.                          »منــــوهوإمكانــــاتويكــــون الرتكيــــز فيــــه علــــى مزايــــا الشــــخص ومهاراتــــه ونــــواحي قوتــــه ،أو ســــليما ســــويا أو شــــاذا

).81دت،صيوسف مصطفى القاضي وآخرون،(
للعمـل يف مهنـة اإلرشـاد أو يف عمليـات العمـل املرشـدين إعدادنظام معتمد سواء يف « :بأنه" بطرس"ويعرفه 

ــــا أشــــخاص معينــــون يف مهــــن ذات عالقــــة وثيقــــة وإجراءاتــــه وفنياتــــه أو يف املهــــام واألدوار اإلرشــــادية الــــيت يقــــوم 
).11،ص2007بطرس حافظ بطرس،(.                               »باإلرشاد

عالقة بني فردين أحدمها املرشد النفسي الذي يأخـذ علـى عاتقـه مسـاعدة الفـرد اآلخـر «: بأنه"عياد"ويعرفه 
.»شكالتهموهو العميل على فهم نفسه وحل 

).11،ص1990عياد وآخرون ،إبراهيممواهب (
العالقــة املهنيــة والصــلة اإلنســانية املتبادلــة الــيت يــتم مــن خالهلــا التفاعــل بــني «:بأنــه"شــاكر قنــديل"كمــا يعرفــه 

طــرفني أحــدمها متخصــص وهــو املرشــد النفســي والــذي يســعى إىل مســاعدة الطــرف اآلخــر وهــو صــاحب املشــكلة 
.)73،ص2008،جميل محمد قاسم(.                              »يف مواقف اإلرشاد

واحــد مــن أحــد فــروع علــم الــنفس التطبيقــي وبالتــايل فإنــه حيتــل موقعــا عظيمــا ومســاحة كبــرية مــن « :وهــو 
علــى أن يفهــم نفســه بــالتعرف علــى اجلوانــب الكليــة ملشــكلته الشخصــية الفــردأنــه عمليــة تعليميــة تســاعد خــالل 

ـــه بنفســـه وحـــل مشـــكالته  ـــتمكن مـــن اختـــاذ قرارات ممـــا يســـهم يف منـــوه الشخصـــي وتطـــوره ،مبوضـــوعية جمـــردةحـــىت ي
.»بينــــــــــــــه وبــــــــــــــني املرشــــــــــــــد النفســــــــــــــي إنســــــــــــــانيةمــــــــــــــن خــــــــــــــالل عالقــــــــــــــة ،والرتبــــــــــــــوي واملهــــــــــــــيناالجتمــــــــــــــاعي

).15،ص2009عبده العميلي،إدريسحسن بن (
ـــدف إىل  يتضــح مــن خــالل التعــاريف الســـابقة بــأن اإلرشــاد النفســي عمليــة واعيـــة مســتمرة وبنــاءة خمططــة 

أن يفهــم نفســه ويفهــم ذاتــه ويــدرس شخصــيته جســميا وعقليــا واجتماعيــا وانفعاليــا علــىمســاعدة وتشــجيع الفــرد
ويتخـــذ قراراتـــه وحيـــل وأن حيـــدد اختياراتـــه،املتاحـــة لـــهويفهـــم خرباتـــه وحيـــدد مشـــكالته وحاجاتـــه ويعـــرف الفـــرص 

.مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته بنفسه

:طرق اإلرشاد النفسي -
توجــد طرائــق خمتلفــة ومتعــددة لإلرشــاد تعتمــد علــى أســس نظريــة وال ميكــن القــول أن هنــاك طريقــة أفضــل مــن 

منهـا طبيعــة ويعتمـد علــى اسـتخدام أي طريقـة مـن هــذه الطـرق علـى عوامـل خمتلفــة حيـددها املرشـدوإمنـااألخـرى 
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العمـــر والقـــدرات ومســـتوى الـــذكاء املشـــكلة وتوجهـــات املرشـــد النظريـــة والعمليـــة وخصـــائص املسرتشـــد مـــن حيـــث 
.وكذلك جمال أو طبيعة عمل املرشد 

و"و"باترســون"يشــري  ت الطــرق الرمسيــة لإلرشــاد والعــالج النفســي ويضــيفإىل أن هنــاك مئــا) 1995"(نيســا
جمموعـة خمتلفـة ىأن جناح عملية اإلرشاد ال تعتمـد علـى أي نـوع أو طريقـة اإلرشـاد ولكـن تعتمـد بطريقـة كبـرية علـ

.ويؤكـــــــــــــد علـــــــــــــى أمهيـــــــــــــة اختيـــــــــــــار الطريقـــــــــــــة املناســـــــــــــبة الـــــــــــــيت تتفـــــــــــــق وطريقـــــــــــــة العمـــــــــــــل مـــــــــــــن العوامـــــــــــــل ،
.)46،ص2000صالح بن عبداهللا أبو عباة،(

:هناك طريقتان  رئيسيتان لإلرشاد النفسي مها اإلرشاد الفردي واإلرشاد اجلماعيو 

:اإلرشاد الفردي-أوال
،بـني شخصـني أحـدمها املرشـد واآلخـر هـو العميـل أو املسرتشـديعد اإلرشاد الفردي عالقـة متفاعلـة ومتبادلـة 

مبعـىن أن اإلرشـاد للمجيء للمسرتشـد ،يطلب املساعدة والعون للتخلص مما يعانيه من مشاكل واليت دفعتهالذي 
شـخص واحـد وجهـا لوجــه يف كـل مـرة وتعتمـد قـوة وفاعليـة هـذه الطريقـة علـى عمــق إرشـادالفـردي يـتم عـن طريـق 

العالقة  اإلرشادية بني املرشد واملسرتشد ويف هذا النوع من اإلرشاد يسـتطيع العميـل أن يفـرغ انفعاالتـه ومشـكالته 
.ح بـه مـن أسـرارا وجد مرشدا متفهما حبقيقة موقفه وقادرا على كتمان ما سوف يصر اخلاصة وال سيما إذا م

). 30،ص2005ربيع هادي مشعان،(

:اإلرشاد الفرديمفهوم -1
: املفهوميتضح مفهوم اإلرشاد من خالل بعض التعريفات اليت ترد حول هذا 

ويعتـرب أهـم مسـؤولية مباشـرة يف برنـامج اإلرشـاد والتوجيـه أوج عمليـة اإلرشـاد «: بأنـهيعرف اإلرشاد الفـردي 
).108جودت عزت عبد الهادي وآخرون،دت،ص(.»ألنشطة أخرىاالرتكازويعترب نقطة 

عميـــل واحـــد وجهـــا لوجـــه يف كـــل مـــرة وتعتمـــد فاعليتـــه أساســـا علـــى العالقـــة إرشـــاد «: ويعـــرف كـــذلك بأنـــه
اإلرشادية واملهنية بني املرشـد والعميـل وهـذه العالقـة تـتم يف إطـار الواقـع ويف ضـوء األعـراض ويف حـدود الشخصـية 

).274،ص2010سامي ملحم ،(.»ومظاهر النمو

متبادلـة بـني شخصـني أحـدمها املرشـد املتخصـص يف اإلرشـاد النفسـي واآلخـر متفاعلةعالقة «:كذلك وهو
املســاعدة والعــون إىل طلــبأجــاملسرتشــد الــذي يعــاين مــن مشــكلة ال يســتطيع أن يصــل إىل حــل هلــا مبفــرده فيل
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.»فعتـه للمجـيء إىل املسرتشـددللتخلص من املشـكلة الـيت
).68،ص2011صبري الحياني ،(

ميكــن القــول أن اإلرشــاد الفــردي هــو أحــد طرائــق اإلرشــاد النفســي حتتــاج إىل مــن خــالل التعــاريف الســابقة 
تركيز خاص واهتمام بالغ من املرشد النفسي وتسـتخدم مـع املشـكالت اخلاصـة الـيت ال يرغـب املرشـد طرحهـا أمـام 

.اليت ال ميكن تناوهلا بفاعلية عن طريق اإلرشاد اجلماعيواآلخرين

:اإلرشاد الجماعي-ثانيا
يعتــرب اإلرشــاد اجلمــاعي مــن األســاليب اإلرشــادية الناجحــة يف ختفيــف حــدة املشــكالت الســلوكية حيــث 
جيــد الفــرد يف ظــل اإلرشــاد اجلمــاعي التأييــد املتبــادل والتشــجيع الــذي يعــزز اســتجاباته الصــحية وينمــي لديــه الثقــة 

وحتقيـق السـلوك التـوافقي وكية اإلجيابيـة السـلذجبالنفس ويساعده على تقبل ذاته وتكـوين مفهـوم ذايت وميـده بالنمـا
:وميكن سرد بعض التعاريف لإلرشاد اجلماعي فيما يليمن خالله،

:اإلرشاد الجماعي مفهوم-1
لبنية الذات  لـدى املسرتشـد االسرتخاءعملية حيدث فيها «:اإلرشاد اجلماعي بأنه)1951("روجرز"يعرف

»االنفعايلاملتبادل والدعم والعناية والفهم والتنفيس واالحرتاموالتقبل من األمنيف إطار
(Roger .1951.p228).

ميكــن اعتبــاره مبثابــة خــربات تكيفيــة ومنائيــة اإلرشــاد اجلمــاعي« :يف كتابــه بــأن)1986"(جيبســون"وقــد ذكــر 
يكتسبها الفرد من خالل اجلماعـة اإلرشـادية ويرتكـز هـدف اإلرشـاد اجلمـاعي يف مسـاعدة املسرتشـد علـى مواجهـة 

).360،ص2008نزيه عبد القادر وآخرون ،(.»مشكالت التكيف اليومية واملهمات النمائية

ال ميكــن لإلرشــاد اجلمــاعي أن يكــون بــديال لإلرشــاد الفــردي ،« :وآخــرون بأنــه " البــبالويإيهــاب" ويعتــرب
فهنــاك بعــض الطــالب الــذين يســتجيبون بصــورة أفضــل يف املواقــف اجلماعيــة بينمــا جنــد الــبعض اآلخــر حيتــاج إىل 

املرشــد النفســي نفســه رعايــة فرديــة خاصــة ومــنهم مــن حيتــاج إىل النــوعني وهــذا التــأثري مســتمد مــن جــانبني أوهلمــا
إىل شـــعور أعضـــاء اجلماعـــة وهـــذا يـــؤدي ،والثـــاين هـــو اجلماعـــة اإلرشـــادية الـــذين يبـــذلون اجلهـــد ملســـاعدة زمـــيلهم

.»اإلرشادية بالطمأنينة أكثر من مقابلة املرشد النفسي وحده يف اإلرشاد الفردي
(www.gulfkids.com p05).،

م معـــا يف إرشـــاد«:ويعـــرف كـــذلك بأنـــه  م واضـــطرابا عـــدد مـــن العمـــالء الـــذين حيســـن أن تتشـــابه مشـــكال
).128،ص1999،كاملة الفرخ (.»مجاعات صغرية ويعترب عملية تربوية إذ يقوم على موقف تربوي
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ـــد الســـالم زهـــران "ويعرفـــه م إرشـــاد «:بأنـــه"حامـــد عب ـــذين حيســـن أن تتشـــابه مشـــكال عـــدد مـــن العمـــالء ال
م يف مجاعات صغرية كما حيدث يف مجاعة  .»أو يف فصل إرشاديةواضطرابا

).298،ص1980حامد عبد السالم زهران،(
املرشـد الرتبـوي مـع عـدد مـن الطلبـة الـذين تتشـابه التقـاء«:اإلرشاد اجلماعي بأنه"أمحد عب اللطيف "ويعترب

موعة اإلرشـادية بعـد أن يـتم تشـكلهم يف جم موعـة الواحـدة قضاياهم من خالل ا موعـات يـرتاوح عـدد أعضـاء ا
وميكــن أن يصـبحوا عشــرة أشــخاص وفـق أســس وخصــائص متعـارف عليهــا ويهــدف ،أعضــاء)7-5(منهـا مــا بـني 

. »إىل تعليم املسرتشدين التعبري عن آرائهم ومشاعرهم املالئمـة وتعـديل أفكـارهم غـري املالئمـة
)130،ص2009أحمد عبد اللطيف،(

ا املرشد النفسـي ويقـدم من الطرق واألساليب اإلرشادية « :بأنه "مشا قبة"ويعرفه كذلك  اهلامة اليت يعمل 
. »األفـرادإمكانيـاتأقصـىمن خالهلا أكرب قدر من النمـو واسـتغالل املرشد 

).167،ص2008،مشاقبة محمد أحمد خدام (
اإلرشـــاد اجلمـــاعي عمليـــة تفاعـــل تشـــمل املرشـــد وجمموعـــة األعضـــاء الـــذين «:بـــأن "ســـهام درويـــش"وتعتـــرب 

م  دف تغيري اجتاهـا محياولون التعبري عن أنفسهم وموقفهم أثناء اجللسة اإلرشادية  .»وسـلوكيا
).290،ص2002سهام درويش،(

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن اإلرشاد اجلماعي عملية تفاعلية بـني مرشـد نفسـي وجمموعـة مـن 
ا اجلماعة ة اهلادفة إىل حتقيق األهداف اإلرشادية اليت جاءت  .األفراد الذين يعانون من مشكالت متشا

:عناصر اإلرشاد الجماعي-2
:لإلرشاد اجلماعي العناصر التالية

ةالذين جتمعهم خصائص مشرتكة مثل وجود مشكلة لديهم هلا أعراض :نو المسترشد-1 .متشا
عمـــل أو تبـــين أفكـــار أداءوهـــي موقـــف غـــري مرغـــوب أو حالـــة نفســـية ســـلبية أو عجـــز عـــن :المشـــكلة-2

ناجتـــة عـــن تفاعـــل العوامـــل الذاتيـــة مــــع أو بيئيــــة أو خمتلطـــةوقـــد تكـــون املشـــكالت شخصـــية واجتاهـــات ســـلبية ،
.واالغرتاباالجتماعيةالظروف 
وهـــو املســــؤول عـــن تقــــدمي ارســــة اإلرشـــاد النفســــي موهـــو شــــخص مؤهـــل علميـــا للم:المرشـــد النفســــي-3

مناسـب حلـل املشـكلة مث تنفيـذه إرشـادياخلدمات اإلرشادية وفق خطوات تبدأ بالتشـخيص مث التخطـيط لربنـامج 
.وتقوميه
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.وهي اجلماعة املراد تطبيق الربنامج اإلرشادي عليها: الجماعة اإلرشادية-4
).19،ص2005محمد سعفان ،(

:الجماعيمجاالت استخدام اإلرشاد -3
:يستخدم اإلرشاد اجلماعي يف جماالت متعددة وهي كالتايل

الشـغب إثـارةحاالت الطالب اليت تتطلـب درجـة عاليـة مـن السـرية وخاصـة املـراهقني الـذين يلجـؤون إىل -1
.داخل املدرسة جتاه املدرسني أو جتاه بعضهم البعض 

.        حيـــــــث تظهـــــــر لـــــــديهم مشـــــــكالت اجتماعيـــــــة مـــــــع تقـــــــدم ســـــــنهم كالعزلـــــــة والوحـــــــدةاملســـــــننيإرشـــــــاد-2
). 229،ص2004حسين،طه عبد العظيم(

واالنتمـــاءكاالســـتقالليةاحلـــاالت الـــيت يســـتخدم معهـــا اإلرشـــاد الوقـــائي لتنميـــة أحـــد جوانـــب الشخصـــية  -3
.وروح الفريق والقيادة وغريها

).132،ص2005ايهاب الببالوي،(.حاالت اإلرشاد الرتبوي واملهين-4

تطرأ يف عملية اإلرشاد من عالقة التحويل ذات البعد الواحـد بينـه وبـني املرشـد إىل حاالت التحويل اليت-5
.عالقة متعددة األبعاد بينه وبني أعضاء اجلماعة

).334،ص2002حامد عبد السالم زهران،(

.اآلباء واألمهات الذين يتبعون أساليب الرتبية اخلاصة يف تنشئة أوالدهـمشادإر -7
)20،ص2012أسعد،نفوذ سعود أبو (

ة-8 ).130،ص1999كاملة الفرخ وآخرون،(.املشكالت املشرتكة واملتشا

:يم الخدمات في اإلرشاد الجماعي يمستويات تق-4
ختتلـف اخلــدمات املقدمــة بــاختالف األهــداف املطلــوب حتقيقهـا وميكــن تصــور ثــالث مســتويات ميكــن تقــدمي 

:حتقيقها يف كل مستوى كالتايلاخلدمات اإلرشادية من خالهلا يف ضوء األهداف املطلوب 
واألمنـاط السـلوكية واالجتاهـاتوفيها يتم تعليم املرشد األفكار واملفـاهيم ":خدمات وقائية"املستوى األول-1

.اإلجيابية حىت حيقق ذاته ويتمتع بالصحة النفسية 
عده علـى حتقيـق وفيـه يـتم تعلـيم املسرتشـد وتدريبـه علـى مهـارات تسـا":خدمات تدريسية"املستوى الثاين-2

.م اآلخرين والتدريب على العمل التعاوينااجناز أكرب وتوافق أفضل مثل التدريب على احلديث أم
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حلــــل مشــــكلة مــــا أو خفــــض إرشــــاديةوفيهــــا يــــتم تقــــدمي خــــدمات ":خــــدمات عالجيــــة"املســــتوى الثالــــث-3
.اضطراب انفعايل لدى جمموعة من األشخاص فيهم خصائص مشرتكة

).21،ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو(
موعة التجريبية إرشاديةوما سيتم تقدميه من خدمات من خالل ما سبق  من خـالل تقـدمي املعـارف ألفراد ا

ماواألنشطة املختلفة اليت تعمل على تنمية مستوى الطموح األك .وعةدميي لدى أفراد ا

:أسس اإلرشاد الجماعي-5
:تقوم طريقة اإلرشاد اجلماعي على أسس هامة وهي كالتايل

ـــا إىل درجـــة أن شخصـــيته تقـــرتب مـــن اإلنســـان كـــائن اجتمـــاعي يعـــيش و -1 ســـط جمتمـــع لـــه ثقافتـــه يتـــأثر 
.   واملدرسة ومجاعة الرفاقكاألسرةللمجتمع الذي تنتمي إليه وتقوم بتنشئته مؤسسات عديدة  الشخصية العامة 

).203،ص2004نبيل صالح سفيان ،(
والتقــــدير واالعــــرتافيف إطــــار اجتمــــاعي مثــــل احلاجــــة لألمــــن والنجــــاح إشــــباعهاولديـــه حاجــــات البــــد مــــن 

.ة واملسايرة وجتنب اللوم بواإلحساس باملسؤولية واحملباالنتماءواملكانة والشعور 
.االجتماعيةاليت حتدد األدوار االجتماعيةتتحكم املعايري -2
االجتمــاعيتعتمــد احليــاة يف العصــر احلاضــر علــى العمــل يف مجاعــات وتتطلــب ممارســة أســاليب التفاعــل -3

.السوي واكتساب مهارات التعامل مع اجلماعة
.هدفا من أهداف اإلرشاد اجلماعياالجتماعييعترب حتقيق التوافق -4
.النفسـيةواالضـطراباتسببا من أسباب املشكالت االجتماعيةتعترب العزلة -5

).129،ص1999كاملة الفرخ،(

:هداف اإلرشاد الجماعيأ-6
:لإلرشاد اجلماعي أهداف عديدة نذكر منها

.الكشف عن جوانب شخصية املسرتشد ودوافعه وصراعاته ومشاعره-1
).38،ص2007وجاد العجوري،(

).  23،ص2006سعيد العزة،(.وحتمل املسؤولية جتاه النفس واآلخرينحتقيق استقاللية الذات-2

موعة طرق حل املشكالت وتعديل-3 م بطرق غري مباشرة تعليم أعضاء ا .سلوكيا
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.واالجتماعيــةوالتكافــل واحــرتام اآلخــرين والعالقــات اإلنســانية االجتمــاعيتعلــيم اجلماعــة طــرق التفاعــل -4
).15،ص2009الخالدي،ا اهللاعط(

.خاصة لتغيري بعـض السـلوكيات ومتابعـة تلـك اخلطـطةوضع خط-5
).165،ص2007الخطيب،صالح(

االنتمـاءمن خالل ما سبق ميكن القول بأن اإلرشاد اجلماعي حيقـق ألعضـاء اجلماعـة اإلرشـادية جـوا مـن 
ميكـن مـن رات اجتماعيـةوكذلك يتم فيه اكتشاف الشخصية والتغلب علـى مشـاعر الوحـدة وتعلـيم أسـاليب ومهـا

.خالهلا التعبري عن الذات وتوكيدها

:الجماعيمكان اإلرشاد-7
يف مكــان آمــن وهــادئ يتــوفر فيــه علــى الراحــة النفســية لألفــراد بعيــدا يفضــل عقــد جلســات اإلرشــاد اجلمــاعي

اآلخــرين ويفضــل أن يكــون مرحيــا وواســعا حبيــث يتــيح أن تكــون اجللســة دائريــة ممــا يســاعد وإزعــاجعــن الضوضــاء 
موعة مع بعضهم البعض حبرية كمـا يتـ صـاحل "ويشـري يح إىل ممارسـة األنشـطة املختلفـة ،على رؤية وتفاعل أفراد ا

إىل ضـرورة أن تعقـد جلسـات اإلرشـاد اجلمـاعي يف غـرف واسـعة ومنـاطق مفتوحـة تتسـع لوجـود )2007"(اخلطيب
قاعــد ومــا يلــزم مــن أدوات أخــرى ،أمــا يف املــدارس فــيمكن اســتخدام مبــاين األلعــاب الرياضــية وقاعــات مطــاوالت و 

).22،ص2012،أبو سعدهنفوذ سعود (.           مشغولةراسية الواسعة الغري أو الغرف الداالجتماعات

:عدد الجلسات والفترة الزمنية في اإلرشاد الجماعي-8
جلسـات )10-8(إىل أن العـدد األمثـل للجلسـات اإلرشـادية هـو حبـدود )2003" (حممد السفاسفة "يشري 

.فيها يعتمد على نوع اجلماعة وأهدافها احملددةاالستمرارإمكانيةوهي كافية لربنامج اإلرشاد اجلماعي ولكن 
ا فـإن ذلـك حيتـاج إىل اتفـاق مسـبق بـني املرشـد واألعضـاء ويـرى  أما بالنسـبة لعـدد اللقـاءات األسـبوعية ومـد
بعــض املرشــدين أن وجــود لقـــاء واحــد يف األســبوع يفـــي بــالغرض ويكفــي لتحقيــق أهـــداف اجللســة اإلرشــادية أمـــا 

.دقيقة)60-45(بالنسبة للفرتة الزمنية للجلسة الواحدة فهي ترتاوح بني 
).23،ص2012نفوذ سعود أبو سعده،(

جلســة إرشــادية لتتناســب مــع 20لباحثــة عنــد تطبيــق الربنــامج اإلرشــادي بتنفيــذمــن خــالل مــا ســبق ســتقوم ا
موعــة التجريبيــة بواقــع جلســتني يف كــل أســبوع  اهلــدف منــه وهــو تنميــة مســتوى الطمــوح األكــادميي لــدى أفــراد ا

.دقيقة تقريبا) 50(وكانت مدة اجللسة 
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:خطوات اإلرشاد الجماعي -9
:فيما يلي" حواشني"اجلماعي حسب تتمثل خطوات اإلرشاد 

.اختيار الوقت املناسب لعقد اجللسات-1
موعة،)جلسات (حتديد عدد مرات -2 .يف األسبوعأو مرتنيحبيث تكون مرة واحدةا
.اجللسة مبعدل حصتني على األكثر حتديد طول -3
مصــممة بشــكل إرشــاديةتســجيل حيثيــات كــل جلســة يف ســجل خــاص لإلرشــاد اجلمــاعي أو يف بطاقــة -4

،اســـــــــــم االجتماعاتالـــــــــــرقم التسلســـــــــــلي،عدد :وتبـــــــــــوب فيـــــــــــه املعلومـــــــــــات التاليـــــــــــةخـــــــــــاص لشـــــــــــؤون اإلرشـــــــــــاد
).166،ص2007حواشين،(. مصممه،الصف،التاريخ،موضوع اإلرشاد،عدد اجللسات والنتيجة

ســيتم تناولــه مــن طــرف الباحثــة تناولــت خطــوات اإلرشــاد اجلمــاعي بالتفصــيل وهــذا مــا " ســهام درويــش"أمــا 
:وهي كالتايل

موعـــة وحتديـــد -1 ـــدف حتديـــد أعضـــاء ا م  موعـــة وتصـــنيفهم وفـــق مشـــكال مجـــع معلومـــات مـــع أفـــراد ا
موعــة حجمهــا ، موعــة اهلــدف مــن العــالج ونوعيــة املشــكلة الــيت يعــاين منهــا أفــراد ا ويتــدخل يف حتديــد عــدد ا

مسرتشــد يف مناقشـة تتعلــق بـالنواحي الشخصــية )12-4(عــادة يتحـدد العــدد مـن و ،الوقـت واجلهــد املتـوفرومقـدار
مسرتشدا يف حالة معاجلـة مشـكالت دراسـية أو سـلوكية يوميـة علـى أن يقسـم 24وقد يصل العدد إىل واالنفعالية

.مسرتشدين يف جمموعة متفرعة يف جلسات حمددة8على 
ــــار النظريــــة اإلرشــــادية املالئمــــة وطريقــــة رشــــادية حتديــــد دور املرشــــد واملسرتشــــدين يف اجللســــات اإل-2 واختي
اليت تتفق وهذه األدوار ولتحديد هدف  اإلرشاد اجلمعي هل هو عـالج مشـكلة أو منـع حـدوثها أو منـع اإلرشاد

.مضاعفتها أو مساعدة األفراد على التوافق مع املواقف احلياتية املختلفة وحتقيق النمو السوي املتكامل
موعـة -3 ومناقشـة مشـكلة كـل فــرد نفسـهم عـن طريـق تعريـف أاإلرشـاديةتكـوين عالقـة متبادلـة بـني أفـراد ا

موعة يف اجللسة اإلرشادية .بعد عرضها وتقدمي آرائهم من مجيع أعضاء ا
أو التنفيســــي أو "لعــــب األدوار"التمثيلــــياألداءاســــتخدام طــــرق اإلرشــــاد اجلمــــاعي وهــــي الــــيت تتمثــــل يف -4

موعـة املنا دور يعـرض قشة ويعد لعب األدوار من أشهر األساليب لإلرشـاد اجلمـاعي حيـث يعطـى لكـل فـرد يف ا
موعة املشاركة يف النقاش لتفريغ الطاقة  .االنفعاليةفيه الدور الواقعي للمشكلة مث يطلب من مجيع أفراد ا

عليــه عنــد حتديــد الفــرتة الزمنيــة للجلســة أو بنــاءا علــى االتفــاقاجللســة اإلرشــادية بنــاءا علــى مــا مت انتهــاء-5
ـدف إىل مجـع املعلومـات  اية اجللسة استخدام استمارة معدة من قبـل املرشـد  موعة املسرتشدة ويتم يف  طلب ا
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موعــــــة موعــــــة املسرتشـــــدة يف حتقيـــــق أهـــــداف ا . عـــــن شـــــعور واجتاهـــــات املسرتشــــــدين ومـــــدى تـــــأثري املرشـــــد وا
).301- 299،ص2002سهام درويش،(

مــوع الالزمــةمــت الباحثــة جبمــع املعلومــات مــن خــالل ماســبق فقــد قا مــن خــالل تطبيــق التجريبيــةألفــراد ا
على درجـات منخفضـة يف حتصلوامستوى الطموح األكادميي للمجموعة األصلية ومت اختيار الطلبة الذين مقياس

موعـــة التجريبيـــة  طالبـــا 20املقيـــاس ومـــن مث تقســـيمهم إىل جممـــوعتني جتريبيـــة وأخـــرى ضـــابطة ليكـــون عـــدد أفـــراد ا
.وطالبة

جـل تنميـة مسـتوى الطمـوح ألوكان اهلدف من اإلرشاد اجلماعي اليت قامت بـه الباحثـة للمجموعـة التجريبيـة
ا أن تعمــل علــى تنميــة خــالل تــدلــديهم، مــناملــنخفض األكــادميي  ريبهم علــى جمموعــة مــن املهمــات الــيت مــن شــأ

.اجلوانب الشخصية لديهم
خمتلفـــــــة منهـــــــا احملاضـــــــرة إرشـــــــاديةعديـــــــدة تقــــــوم علـــــــى نظريـــــــات إرشـــــــاديةوقــــــد اختـــــــارت الباحثـــــــة فنيـــــــات 

ـــذهين، الواجبـــات عـــة،التغذيـــة الراجالنمذجـــة،الســـيكودراما،،تقنية املـــرح والدعابة،التســـاؤل،املناقشة،،العصـــف ال
.املنزلية وغريها

.ليتم يف األخري تقسيم كل جلسة من جلسات الربنامج للتأكد من حتقيق األهداف
:مزايا استخدام اإلرشاد الجماعي-10
للمجموعـة اإلرشـادية االنضماميف االقتناعبأن لإلرشاد اجلماعي مزايا متكن املسرتشد "محدي وآخرون"يعترب

:حبيث متكنه للوصول إىل ما يلي
واكتشـاف أن هنـاك أنـاس االجتمـاعيفاإلرشاد اجلماعي يهيئ فرصـة حقيقيـة للفـرد للتفاعـل :االكتشاف-1

وأخــذ املبــادرة يف جــو االســتجابةوحريــة االنطــالقباإلضــافة إىل متكنــك مــن االهتمامــاتآخــرين يشــاركونه نفــس 
يف مشــاركة اآلخــرين نفــس املشــكلة ممــن لــديهم خــربات متماثلــة وهــذا يعــد مشــجعا ودافعــا احباالرتيــآمــن والشــعور 

.للتغري يف ظل هذه الظروف
ة مبشاعره وسلوكه فالتفاعـل املتبـادليوفر اإلرشاد اجلماعي الفرصة لتحقيق استبصارات خاص:االستبصار-2

يســهل علـى الفـرد اختبـار الواقـع وتطـوير قدراتـه علـى التفاعــل التقييـدبـني أفـراد اجلماعـة يف جـو يسـوده القليـل مـن 
).366-365،ص2008حمدي وآخرون،نزيه عبد القادر(.الصادق والعميق مع اآلخرين
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:أهم مميزات اإلرشاد اجلماعي كالتايلإمجالوميكن 
فقـد يعـوض الـنقص االقتصـاديةه مـن الناحيـة يعترب اإلرشاد اجلماعي من أفضـل أسـاليب اإلرشـاد والتوجيـ-1

املرشدين أو املعاجلني النفسيني كما يتيح للمرشـد التعامـل مـع أكـرب عـدد ممكـن مـن املسرتشـدين إعداداحلاصل يف 
).119،ص2003،محمد السفاسفة(.   مقارنة مع اإلرشاد الفردي يف املؤسسة الواحدة

مثـل مشـكالت االجتماعيـةيعترب من أنسب الطرق لتناول املشكالت اليت حتل بفاعلية أكثـر يف املواقـف -2
.االجتماعيسوء التوافق 

يتـيح خـربات عمليــة وأوجـه نشـاط اجتمــاعي متنوعـة مفيـدة يف احليــاة اليوميـة ،ويتـيح فرصــة منـو العالقــات -3
).113ت،صجودت عزت عبد الهادي،د(.يف مواقف أثرى اجتماعيا من املوقف الفردياالجتماعية

بـأن املشـكلة الـيت تواجهـه تواجـه غـريه أيضـا أي أنـه لـيس الوحيـد يف امليـدان إدراكـايصبح املسرتشد أكثـر -4
).211،ص2006الدين أبو حماد،ناصر(.فاآلخرين مثله لديهم الشعور بالذنب أو القلق أو العداء

.  ذ كما يعطيجيعل املسرتشد يشعر أنه فعال يف العملية اإلرشادية وأنه يأخ-5
).168،ص2008،مشا قبةمحمد (

:الفنيات واألساليب المستخدمة في اإلرشاد الجماعي-11
ـــد مـــن األســـاليب اإلرشـــادية  مثـــل أســـلوب احملاضـــرات يســـتخدم املرشـــد النفســـي يف اإلرشـــاد اجلمـــاعي العدي

،النــادي اإلرشــادي،عكس األدوار،إعــادة )الســيكودراما(واملناقشــات اجلماعيــة ،أســلوب التمثيــل النفســي املســرحي 
.الدور،التغذية الراجعة،التساؤل،التقييم املوضوعي للحدث وغريها

:وفيما يلي سيتم ذكر هذه األساليب بالتفصيل

):السيكودراما(التمثيل النفسي المسرحي -1
مسرحي ملشكالت نفسية يف شـكل تعبـري حـر يف موقـف اجتمـاعي يتـيح فرصـة متثيليوهو عبارة عن تصوير 

).112ت،صد الهادي،دجودت عزت عب(.الذايتاالستبصارالتلقائي أو االنفعايلالتنفس 

ويــرى أن أهــم مــا يف التمثيــل املســرحي هــو حريــة الســلوك لــدى العمــالء "يعقــوب مورينــو"وقــد ابتكــر هــذه الطريقــة 
).132،ص1999كاملة الفرخ وآخرون،(.    عند متثيلهم ملسرحية نفسية

موعـــة اإلرشـــادية يف  موقـــف متثيلـــي مـــن مواقـــف أداءوتـــتلخص فكـــرة الســـيكودراما يف مشـــاركة أحـــد أفـــراد ا
حيــث يقــوم بــدور البطــل الرئيســي وميثــل البــاقون أدوار األشــخاص ،املرشــد وبــاقي األفــراد احليــاة علــى املســرح أمــام 
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املرشــد يف التمثيــل بغــرض التوجيــه والتفســري وقــد يشــرتكاملهمــني يف حياتــه مثــل الوالــدين واألخــوة واملعلــم وغــريهم 
،أما عن تأليف املوضوع فيقوم به املسرتشدين أنفسـهم حسـب مـا يقتضـيه املوقـف وقـد يسـاعد املرشـد يف التـأليف 
ومن خالل هذا العرض فإن املسرتشد يكشف عن مشاعره وعالقاته وآرائه يف العوامل ذات الصـلة مبشـكلته وبعـد 

يف مناقشـــة أحـــداث التمثيليـــة والتعليـــق عليهـــا واســـتعراض مـــا ميكـــن اســـتنتاجه مـــن مواقـــف األعضـــاءالتمثيـــل يبـــدأ
م م ومشكال ).186،ص2007صالح الخطيب،(.املمثلني وخربا

:ميكن أن يقوم املرشد بالتايل ويف أثناء التمثيل 
.مفاتيح حللول معينة يف لعب الدور كمشاهدة احلركات التعبريية لفت نظر اجلماعة ملشاهدة -1
فيوقـــف املرشــد العـــرض ويســـمح لــه باحلـــديث وذلـــك إصــبعهيســتطيع أي عضـــو أن يوقــف التمثيـــل برفـــع -2

.أو إلشراك املشاهدينللتعبري عن مشاعرهم عما يقومون به إلتاحة الفرصة أمام املمثلني 
يف أثناء لعب الدور وكـذلك تعبـري اجلماعـةكل ممثل عما شعر به وفكر فيه من التمثيل يعرباالنتهاءبعد -3

).395،ص2008نزيه عبد القادر حمدي وآخرون،(.عن ردود الفعل عندها

:تقنية السيكودراما-
:يقوم املرشد باستخدام جمموعة من التقنيات اليت تساعد على حتقيق األهداف من اإلرشاد اجلماعي ومنها

:أسلوب  عرض الذات-1
يقـوم هـو بـدور األب وفيه يقوم املسرتشد بتقدمي نفسه وأسرته وأخوته عن طريق متثيل أدوارهـم وميكـن أن

.مث تقوم مسرتشدة أخرى بدور األم حىت يدرك العالقة بني والديه
:أسلوب الصدمة السيكودرامية-2

لـت تؤرقـه ويقـوم بتمثيلهـا ويقـوم املرشـد باختيـار أحـد أفـراد احيث يطلب من الفرد اسـرتجاع خـربة مؤملـة ماز 
موعة لتمثيلها .ا

:أسلوب مناجاة النفس -3
حوار بينـه وبـني نفسـه عمـا خيتلـي داخلـه مـن مشـاعر وأفكـار ويكـون دور املرشـد مسـاعدته إعدادوفيه يتم 

.ذلك يف صورة لفظيةإخراجعلى 
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:أسلوب المتجر السحري-4
ـا مـع الــتخلص مؤقتـا عـن صــفة لديـه يراهـا غــري  وفيـه يقـوم املسرتشــد بشـراء صـفة جديــدة يـود لـو اتصــف 

ستخدام هذا األسلوب تـتم إقامـة متجـر علـى املسـرح ويكـون هنـاك فـرد مسـاعد يقـوم بـدور البـائع وعند امرغوبة ،
.ويطلب من البطل دخول املتجر كزبون لشراء ما يريده

:أسلوب تفسير األحالم -5
وفيه يصف املسرتشد حلمه على املسرح ،مث يـتم حتليـل احللـم مـع األعضـاء ومـع املرشـد،حيث أن احللـم و 

الـيت تســبب للفـرد الكبـت واملعانــاة النفسـية فيعــرب عـن مشـاعره وأحاسيســه تلقائيـا وحبريــة الالشــعوربعـض مكونـات 
.فيفرغ بعض انفعاالته

:أسلوب الساعة-6
ألرض توضع عليها ساعات اليوم وكـل فـرد يطلـب منـه أن يضـع نفسـه حيـث وفيه يتم رسم الساعة على ا

واهلـدف مـن اســتخدامها هـو استبصــار ،السـاعة املفضـلة لديــه أكثـر مـن غريهــا ويطلـب منــه توضـيح سـبب اختيــاره
.الفرد بنفسه

:األسلوب الثنائي المزدوج-7
وم بالتمثيــل معــه أو بالتحــدث بــدال وتقــ)مسرتشــد آخــر(وفيــه تقــف الــذات املســاعدة وراء بطــل املســرحية 

مل يقــم بــالتعبري أشــياءمتواصــال يف التعبــري عــن مشــاعره وتــزوده بالدافعيــة املطلوبــة ليقــول منــه لتســاعده يف أن يبقــى 
.عنها لغاية اآلن

:أسلوب الثنائي المتعدد-8
وميكـن اسـتخدامه عنـدما يكـون للبطـل مشـاعر متناقضـة فقـد يشـرتك ثنائيـان أو أكثـر يف املسـرحية وميـثالن 

.جوانب خمتلفة للبطل
:أسلوب المرآة-9

ويســتخدم حــني يكــون املــريض عــاجزا عــن التعبــري عــن نفســه بــالكالم ،فيــتم وضــع ذات مســاعدة يف جــزء 
وتسـتمر الـذات املســاعدة يف متثيـل دور املسرتشــد بكـل أبعــاده سـيكود رامــاخـاص مـن ســلوك املسرتشـد يف موقــف 

ريضـة نفسـها مـن خـالل عينهـا ،ممـا يعطـي املـريض رؤيـة ومشكالته حىت أن املرشـد يناديـه بامسـه،فرتى الشخصـية امل
.لنفسه كما يراها اآلخرون
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:أسلوب تبادل األدوار-10
يقـــوم املرشـــد يف هـــذا األســـلوب بعكـــس دور البطـــل حينمـــا يظهـــر لـــه أن البطـــل قـــد يســـتفيد مـــن النظـــر إىل 

يسـاعده علـى تفهـم وجهـة النظـر األخـرى كمـا يسـاعده يف الوصــول ، ممـااألمـور بعـني الشـخص الـذي خيتلـف معـه
.حلل املشكلة بنفسه

:أسلوب اإلسقاط المستقبلي-11
ويتمثل املضمون احلقيقي له يف أن الفرد حياول تصور نفسه عندما يصـبح شخصـا بالغـا واهلـدف منـه زيـادة 

.وعي الفرد بذاته
:أسلوب البديل -12

اليت يعاين منها الفـرد علـى مسـتوى الـذات فيـتم وضـع ذات واالضطراباتات ويستخدم عند تغلغل النزاع
ـــا هـــي الـــذات املضـــطربة وتســـاعده يف الوصـــول إىل  مســـاعدة جانـــب املسرتشـــد املضـــطرب تتفاعـــل معـــه كمـــا لـــو أ

.احلل
:أسلوب الكرسي العالي-12

ألفـــراد حيــث يقـــوم املسرتشــد بـــاجللوس يف مكــان مرتفـــع وحمــدد كمـــا لــو كـــان يف مكــان أطـــول وأعلــى مـــن ا
ـــدف التنفـــيس  .االنفعـــايلاآلخـــرين يف اجلماعـــة وذلـــك لكـــي يبـــدوا وكأنـــه يف موقـــف أقـــوى للتعبـــري عـــن مشـــاعره 

).32-31،ص2012،ســعدهنفــوذ ســعود أبــو(
تقنيـة املتجـر السـحري ،حيـث "واليت كانت بعنوان تطوير الـذات )08(استخدمت الباحثة يف اجللسة رقموقد

زاويــة يف القائمــة علــى إعــدادبطاقــات مرســوم فيهــا صــفات حســنة وأخــرى فيهــا صــفات ســيئة ،كمــا مت إعــدادمت 
يف عمليــة املقايضــة ،مث طلبـت مــن إحــدى شـكل متجــر علقـت فيــه كــال الصـفتني يف ســلتني ليســتخدمها املرشـدون

املشــــاركني اجللــــوس فيهــــا علــــى أنــــه بائع،وطلــــب مــــن بــــاقي املسرتشــــدين الــــذهاب للمتجــــر ملقايضــــة البــــائع ولــــيس 
يف نفســه بصــفات مجيلــة يرغــب فيهــا مــن املتجــر ،مث يطلــب لشــرائها،حبيث تســتبدل الصــفات الســيئة الــيت ال حيبهــا 

من كل مسرتشد التحدث عن الصفات اليت استبدهلا وما هو شعوره أثناء عمليـة املقايضـة ،ومـن مث يـتم القيـام مـن 
قبل الباحثة بتعزيـز الصـفات اإلجيابيـة لـدى املسرتشـدين والثنـاء عليهـا وحـثهم علـى الـتخلص مـن الصـفات السـلبية 

.لديهم
والـــــيت كانـــــت بعنـــــوان التخطـــــيط للمســـــتقبل وحتديـــــد )12(حثـــــة يف اجللســـــة رقـــــمكمـــــا اســـــتخدمت البا

.ختيل نفسه يف آخر عمره وهو يسرد ماذا أجنز من حياتهاملستقبلي، ليتماألهداف تقنية اإلسقاط 
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):السوسيودراما(المسرحياالجتماعيالتمثيل -2
املألوفــة للفــرد يف عالقاتــه مــع اآلخــرين ،فهــي تتنــاول املشــكالت ذات االجتماعيــةوهــو يركــز علــى القواعــد 

أو الدينيــة العامــة ،والــيت االقتصــاديةأو االجتماعيــةالطــابع اجلمــاعي املتصــل بوظيفــة اجلماعــة أو تركيبهــا كاملشــاكل 
،ألن أهـم ماالسـيكودراخاصة لفرد معني كمـا يف للمجتمع،وال تركز على مشكلة فردية واالضطرابتسبب التوتر 

.                                            مـا فيهـا هـو اجلماعـة
).136-135،ص2005إيهاب الببالوي وآخرون،(

تركـز علــى املشـاكل اخلاصــة الـيت تواجــه  لســيكودرامااســيودراما تعتـرب توأمــا للسـيكودراما ،إال أن و وعليـه فـإن الس
).33،ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو (.ىكل فرد على حد

:لعب األدوار-3
ســيودراما يف أن لعــب الــدور يعطــي األشــخاص أمثلــة و خيتلــف لعــب الــدور عــن كــل مــن الســيكودراما أو الس

سيودراما فالرتكيز ال يكون علـى التعلـيم والتقليـد بقـدر و السومناذج لكي يقلدوها ويكرروها ،أما يف السيكودراما و
.  وتنمية القدرة على اختاذ القراراتواالرجتاليةما يكون الرتكيز على التلقائية 

للطالـب بشـكل متثيلـي ،فالطالـب الـذي يعـاين مـن االضـطرابويف لعب الـدور يـتم تنـاول أي موقـف يسـبب 
املختلفـــة ومواجهـــة املواقـــف االجتماعيـــةاألســـلوب لتنميـــة مهاراتـــه ميكـــن أن يســـتخدم معـــه هـــذاواالنطـــواءاخلجـــل 

).136،ص2005إيهاب الببالوي وآخرون،(.االجتماعية

االتصــال بــالعني"يف نشــاط مــن الربنــامج اإلرشــادي) 01(وقــد اســتخدم تقنيــة لعــب األدوار يف اجللســة رقــم 
يف.يف نشاط اإلعالنات التلفزيونية لتنمية الثقة بالنفس) 05(وكذلك اجللسة رقم" للتعارف

:التغذية الراجعة-4
تســتخدم التغذيــة الراجعــة يف اإلرشــاد اجلمــاعي مــن خــالل مراجعــة املعلومــات الــيت مت تقــدميها واملهــارات 

ــدف  تثبيــت األفكــار واملعلومــات وتعــديل األفكــار واملهــارات الــيت مت تنفيــذها مــع أفــراد اجلماعــة اإلرشــادية ،وهــذا 
).33،ص2012نفوذ سعود أبوا سعده،(.اخلاطئة لدى أفراد اجلماعة

ل مراجعـة مـن خـالاإلرشـادي، وذلـكوقد استخدمت الباحثة أسلوب التغذية الراجعة يف مجيـع جلسـات الربنـامج 
.الواجباتمناقشةما مت تنفيذه مسبقا ومن خالل 
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:المحاضرات والمناقشات الجماعية-5
الذي يغلب عليه اجلو شبه العلمـي ويلعـب فيـه عنصـر التعلـيم أسلوب من أساليب اإلرشاد اجلماعيوهي 

ويليهــا مناقشــات وإعــادة التعلــيم دورا هامــا ،حيــث يقــوم املرشــد بإلقــاء حماضــرات ســهلة علــى املسرتشــدين يتخللهــا 
علـــى االنفعاليـــةالنفســـية  وتـــأثري احلالـــة االضـــطراباتـــدف إىل تغيـــري اجتـــاه املرشـــدين ،واملوضـــوعات تكـــون عـــن 

ــا تكــون متصــلة جبــوهر املشــكلة حبيــث متــس الواقــع دســم ومشــكالت التوافــق النفســي واإلرشــاد الــاجل يين مبعــىن أ
.الذي يعاين منه أعضاء اجلماعة اإلرشادية

).132،ص1999كاملة الفرخ وآخرون،(
موعــة  وقــد اســتخدمت الباحثــة احملاضــرات واملناقشــات يف معظــم جلســات الربنــامج اإلرشــادي ،إلكســاب أفــراد ا
التجريبيــــة املعــــارف واملعلومــــات الــــيت تعمــــل علــــى تنميــــة مســــتوى الطمــــوح األكــــادميي لــــديهم مثــــل كيفيــــة اختيــــار 

....).قبلالتخطيط للمستاسرتاتيجياتالتخصص املناسب،طرق املذاكرة السليمة،

:التقييم الموضوعي للحدث-6
حيـث "االحتمـاالتأسـوأ "وتستخدم هذه التقنية يف تعديل األفكار الالعقالنية وهلا عدة تقنيات مثل تقنية 

يطلــب مــن املسرتشــد أن حيــدد توقعاتــه الســلبية الــيت ســتحدث مــا مل يقــم بعمــل مــا ومــن مث مقارنتهــا مــع توقعــات 
وكــذلك تقنيــة املــرح والدعابــة حيــث يطلــب مــن كــل عضــو أن يضــحك بــاقي األعضــاء وتقييمــه غــري املوضــوعي هلــا 

إليهـا ،كـذلك تقنيـة لعبـة الشـائعات حيـث االسـتجابةيتحداها بعدم إليها وويتحدث الالعقالنيةعلى أفكاره 
املسرتشـد األول ورقــة مكتـوب فيهــا خـرب معــني ويطلـب منــه أن يقـرأه مث ينقلــه بأسـلوبه للعضــو بإعطــاءاملرشـديقـوم 

اجلالس جبواره على أن حيتفظ بالورقة ،مث يقوم كل عضو بنقـل اخلـرب بطريقتـه للعضـو اجلـالس جبـواره حـىت يصـل إىل 
ذي وصــله مث يقارنــه بالورقــة األوىل مــن أجــل التعــرف علــى احلــذف ه أن يــذكر نــص اخلــرب الــآخــر عضــو فيطلــب منــ

.واإلضـــــــــــافات والـــــــــــيت تعكـــــــــــس نظـــــــــــرة اإلنســـــــــــان للحيـــــــــــاة الـــــــــــيت قـــــــــــد تشـــــــــــوه احلقـــــــــــائق يف بعـــــــــــض األحيـــــــــــان
).36،ص2012سعدة،نفوذ سعود أبو(

حيــث قامــت الباحثــة بتوزيــع أوراق ،"املــرح والدعابــة"تقنيــة)09(وقــد اســتخدمت الباحثــة يف اجللســة رقــم 
ورميهـا يف صغرية وألوان على املشاركني وطلبـت مـنهم رسـم أفكـار أو مشـاعر يريـدون الـتخلص منهـا ومـن مث طيهـا 

م يعرفــون مــا رمــوه الالعقالنيــةلة املهمــالت مث طلــب مــنهم أن يضــحكوا علــى أفكــارهم ســ ويتحــدثون إليهــا وكــأ
ـــدف تعـــديل األفكـــار "لـــن أســـتجيب لـــك هـــذه املـــرة"بقـــوهلم ومـــن مث متـــت مناقشـــة النشـــاط مـــع املشـــاركني وذلـــك 

.لديهماألكادمييطموح اخلاطئة املتعلقة بالدراسة والتعليم وبالتايل تنمية مستوى ال
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:النادي اإلرشادي-7

وهــو أســلوب مــن أســاليب اإلرشــاد اجلمــاعي يقــوم علــى النشــاط العلمــي والرتوحيــي والرتفيهــي بصــفة عامــة 
ايـة اغرفـة ألعـاب ميـارس فيهـا املسرتشـدون هو بإعـدادوتتلخص فكرته يف قيام املرشـد النفسـي  م املختلفـة ،ويف  يـا

ــــذا أثنــــاءاجللســـة جيتمــــع اجلميـــع ليناقشــــوا جتـــربتهم  التفكـــري التعــــاوين بـــني أفــــراد اجلماعــــة تنمـــوا مشــــاعراللعـــب و
).36،ص2012نفوذ سعود أبوا سعده،(.اإلرشادية 

م ذين حيتــاجو الــوهــذا األســلوب ينفــع مــع بعــض املسرتشــدين  ن إىل تكــوين عالقــات شخصــية بنــاءة مــع أقــرا
تمـــع  وإىل خـــربات مجاعيـــة ومـــع الـــذين يعـــانون مـــن الـــرفض واحلرمـــان واإلحبـــاط يف األســـرة أو يف املدرســـة أو يف ا

.بصفة عامة 

:التساؤل-8

تعــد فنيــة التســاؤل مــن الفنيــات املهمــة يف اإلرشــاد اجلمــاعي فاجللســة اإلرشــادية ال ميكنهــا أن ختلــوا مــن طــرح 
يســتخدم التســاؤل يف افتتــاح اجللســة وأثنــاء املناقشــة حيــث تفيــد يف تشــجيعهم علــى التعبــري علــى فاملرشــد األســئلة 
).37، ص2012نفوذ سعود أبوا سعده، (.أنفسهم 

.وقد مت استخدام هذه الفنية يف مجيع جلسات الربنامج اإلرشادي

:مجموعات التوجيه-9

أســلوب مجاعــة املواجهــة يف اإلرشــاد والعــالج النفســي اجلمــاعي حيــث تتــاح فرصــة )1970"(روجــرز"ابتكــر 
وميكــن اســتخدام هــذا ،ســاعة) 60-20(تســتمر فــرتة تــرتاوح مــن مواجهــة أساســية يف إطــار خــربة مجاعيــة مكثفــة 

أفــراد )10-5(األســلوب يف مراكــز اإلرشــاد أو العيــادات النفســية أو املــدارس أو النــوادي ،وتضــم مجاعــة املواجهــة 
ة ويكـون الرتكيـز فيهـا علـى احلاضـر ـدف هـذه "اآلن"و"هنـا"لديهم مشكالت متشا ويقـوم املرشـد بـدور املسـري، و

.قـــــــــــــــــــــــــــــــة إىل جعـــــــــــــــــــــــــــــــل املشـــــــــــــــــــــــــــــــاركني فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــــــــــــــــر وعيـــــــــــــــــــــــــــــــا وارتباطـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــاآلخرينالطري
).38،ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو(
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:التمرينات الروحانية-10

ـذيب الضـمري والتطـابق بـني األقـوال واألفعـال وتقويـة العالقـة  ـدف إىل تنقيـة الـنفس و وهي طريقة عالجيـة 
بــاهللا ،وتقــوم هــذه الفنيــة علــى أســس دينيــة ونفســية واجتماعيــة ،وعنــد ممارســة التمرينــات الروحانيــة جيــب االهتمــام 

والتوبـــة ،تكـــوين الضـــمري احلســـي ،حتســـني ســـتغفارواالتغذيـــة مصـــادر الثقافـــة الدينيـــة ،الـــدعاء :بالعمليـــات اآلتيـــة
).38،ص2012،هسعدنفوذ سعود أبو(.      العالقات مع اآلخرين،الشكر هللا

:عيوب اإلرشاد الجماعي-12

:اإلرشاد اجلماعي فإن له بعض العيوب اليت جيب على التغلب عليها وأهم عيوبهرغم مزايا

.صعوبة عملية اإلرشاد اجلماعي من الناحية الفنية إذا قورن باإلرشاد الفردي -1

).309،ص1980حامد عبد السالم زهران،(

ا جيب أال تعرض أمام اآلخرين-2 . عدم وجود فرص لعرض املشكالت اخلاصة اليت يرى املسرتشد أ

).302،ص2002سهام درويش،(

.باخلجل وبالتايل إخفاء مشاعرهم الفرديـة شعور بعض املسرتشدين-3
).169،ص2008محمد مشاقبة،(

:الجماعيبحوث في اإلرشاد -13

أن "بريكبيــل"ممــا يوضــح أمهيــة اإلرشــاد اجلمــاعي أن العديــد مــن البحــوث والدراســات تــدور حولــه فمــثال وجــد
االغـــــرتابواالنطـــــواء اإلرشـــــاد اجلمـــــاعي لـــــه فاعليـــــة تتســـــاوى مـــــع فعاليـــــة اإلرشـــــاد الفـــــردي يف تقليـــــل مشـــــاعر 

يتهــا يف صــاحل اإلرشــاد اجلمــاعي الــذي يــوفر االجتمــاعي والقضــاء علــى الســلوك الالتــوافقي ،وهــذه النتيجــة هلــا أمه
.املالو اجلهد والوقت 

يف جلسـات اإلرشـاد اجلمـاعي وأكـدت أمهيـة أسـلوب "شـرائط الفيـديو"اسـتخدام "كـارول المبـريت"ودرست 
).400،ص1980حامد عبد السالم زهران،(.اإلرشاد اجلماعي باستخدام شرائط الفيديو
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:مرشد في اإلرشاد الجماعيالدور -14

موعــة اإلرشــادية ويكــون دوره أكثــر صــعوبة وتعقيــد مــن دوره يف يلعــب املرشــد جمموعــة مــن األدوار ضــمن ا
شاد الفردي لـذا جيـب أن يكـون مسـتعدا للقيـام بـأدواره املتعـددة بفاعليـة وإجيابيـة ،فاملرشـد مسـؤول عـن عمليـة اإلر

يئة املناخ اإلرشادي  :املناسب ،ويرتبط دوره باملسؤوليات التالية اإلرشاد و

.الفهم العميق للسلوك اإلنساين وديناميات اجلماعة-1

.مساعدة األعضاء يف فهم املعىن الواضح لسلوكهم-2

.التوجيه والتنسيق للمجموعة وما يدور فيها-3

موعة-4 .املشاركة الفاعلة كعضو يف ا

التعــــــــاطف والتقبــــــــل والتعليـــــــق والتخلــــــــيص والتغذيــــــــة الراجعــــــــة اإلثـــــــارة والضــــــــبط والتفســــــــري واإلصـــــــغاء و -5
.النمذجةواملواجهة،التعزيز 

حيتكـــر املناقشـــة لنفســـه لـــذا جيـــب أن يكـــون قـــادرا النشـــاطات، والتشـــجيع األعضـــاء علـــى املشـــاركة يف -6
.دميقراطيا ال متسلطا وال متسيبا

.جلماعةأن ميتلك خربة علمية وعملية بسيكولوجية الفرد وديناميات ا-7
).169،ص2008محمد مشاقبة،(

:البرنامج اإلرشادي-ثالثا

حتتـــاج املـــدارس يف الوقـــت احلاضـــر إىل خـــدمات اإلرشـــاد النفســـي ،وذلـــك لكثـــرة التغـــريات الـــيت طـــرأت علـــى 
احليـــاة ، فالتقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي والتغـــريات االجتماعيـــة وتغـــري القـــيم عنـــد الشـــباب كـــل ذلـــك يـــدفع لوجـــود
خــــدمات اإلرشــــاد املدرســــي ومــــن الطــــرق الــــيت يعتمــــد عليهــــا املرشــــد النفســــي يف عملــــه اإلرشــــاد اجلمــــاعي الــــذي 
يستخدمه لعالج العديد من املشكالت املوجـودة لـديهم باسـتخدام أسـاليب وفنيـات معينـة وهـذا مـا ميكـن اعتبـاره 

.لتحقيق أهداف معينةإرشاديابرناجما 
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:مفهوم البرنامج اإلرشادي-1

تمـع «:الربنامج اإلرشادي بأنـه) 1985"(ريبار"يعرف  خطـة مصـممة لبحـث أي موضـوع خيـص الفـرد أو ا
).64،ص2006سعد آل رشود،(.»بعض العمليات احملددةألداءبشرط أن تكون هادفة 

جمموعــة اخلطــوات احملــددة واملنظمــة الــيت تســتند يف أساســها علــى نظريــات وفنيــات اإلرشــاد « :ويعــرف بأنــه 
م ســلوكيات  م وإكســا م يف تعــديل ســلوكيا ــدف مســاعد النفســي الــيت تقــدم لألفــراد خــالل فــرتة زمنيــة حمــددة 

م يف التغلــب علــى املشــكالت ــم إىل حتقيــق التوافــق النفســي ومســاعد ــا يف ومهــارات جديــدة تــؤدي  الــيت يعانو
).9،ص2011سيف بن سلمان العزيزي،(.       »معرتك احلياة 

برنامج خمطـط مـنظم يف ضـوء أسـس علميـة لتقـدم اخلـدمات اإلرشـادية املباشـرة وغـري «:بأنه"مشا قبة"ويعرفه 
م يف حتقيق النمواملباشرة فرديا ومجاعيا جلميع من تضمهم  دف مساعد .»املؤسسة 

).290،ص2008محمد مشاقبة ،(

جمموعة مـن األنشـطة الـيت يتضـمنها اإلطـار العـام للربنـامج واألهـداف «:وآخرون بأنه" اخلالدي "كما يعرفه 
ـــدف  إىل اخلاصـــة الـــيت تســـعى لتح ـــاءة  ـــة تربويـــة بن قيقهـــا تلـــك األنشـــطة املختلفـــة يف النظـــام الرتبـــوي فهـــو عملي

ليســتطيع حــل مشــكالته يف ضــوء معرفتــه ورغبتــه وتعليمــه إمكانياتــهمســاعدة الطالــب علــى فهــم شخصــيته وتنميــة 
ــــــــــــــذا حيــــــــــــــافظ علــــــــــــــى صــــــــــــــحته النفســــــــــــــية وتدريبــــــــــــــه لكــــــــــــــي حيقــــــــــــــق أهدافــــــــــــــه الــــــــــــــيت يســــــــــــــعى إليهــــــــــــــ . »ا و

).41،ص2008عطا اهللا فؤاد الخالدي ،(

واملهــارات مــن خــالل مــا ســبق ميكــن القــول بــأن الربنــامج اإلرشــادي جمموعــة مــن املعــارف واألنشــطة املختلفــة
موعـة مـن املسرتشـدين الـذين جتمعهـم مشـكلة واحـدة مـن خـالل إجـراءات اليت يقـدمها املرشـد إرشـاديةالنفسـي 

خمططة ومنظمة يف فـرتة زمنيـة حمـددة يسـتند فيهـا إىل نظريـات اإلرشـاد النفسـي املختلفـة باسـتخدام طـرق وأسـاليب 
.عديدة لتحقيق األهداف املرجوة
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:مخطط ومنفذ البرامج اإلرشادية-2

:يقوم بتخطيط الربامج اإلرشادية وتنفيذها كل منمن املمكن أن

م -1 ا يف ضــــوء توجهــــا أصــــحاب نظريــــات اإلرشــــاد النفســــي الــــذين خيططــــون للــــربامج اإلرشــــادية وينفــــذو
.النظرية 

وهو سـيكولوجي حمـرتف ومتخصـص يف اإلرشـاد النفسـي وخرباتـه العلميـة تؤهلـه عامل النفس اإلرشادي ،-2
.  وتنفيذهاإرشاديةلوضع برامج 

.وهو سيكولوجي مدرب مهنيااملرشد النفسي،-3

.حبوث ودراساتإجراءأعضاء هيئة التدريس باجلامعات يف جمال علم النفس بغرض -4

:أهداف البرنامج اإلرشادي-3

إن حتديـــد أهـــداف الربنـــامج خطـــوة أساســـية يـــتم بعـــد ذلـــك يف ضـــوئها حتديـــد احملتـــوى للربنـــامج والفنيـــات 
واهلـــدف هـــو عبـــارة عـــن توضـــيح مـــا ســـيكون عليـــه ســـلوك املشـــاركني يف الربنـــامج بعـــد اإلرشـــادية املســـتخدمة فيـــه،

م .اخلربات واملهارات املختلفةإكسا

وتسعى الربامج اإلرشادية بصفة عامـة إىل حتقيـق نـوعني مـن األهـداف أحـدمها عـام مـن خـالل حتقيـق التوافـق 
أهداف خاصـة حيـث ختتلـف بـاختالف املسـتفيدين صحة النفسية والنوع اآلخرالنفسي وحتقيق الذات والتمتع بال

من الربنامج ،وبناءا على ما سبق ميكن حتديد األهداف اخلاصة للربامج اإلرشـادية الـيت تقـدم للطـالب علـى سـبيل 
:فيما يلياملثال وليس احلصر

.جحة مع اآلخرينمساعدة الطالب على التفاعل االجتماعي وبناء عالقات اجتماعية نا-1

.تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى الطالب -2

.السوية واالجتماعيةترسيخ بعض القيم الدينية واخللقية -3

.والتحكم فيها االنفعاالتالتدريب على ضبط -4
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م وإجياد احللول املالئمة هلااالستبصارمساعدة الطالب على -5 .مبشكال

.اطئة اليت تؤدي إىل سوء التوافق النفسيتعديل أمناط أساليب التفكري اخل-6

.اكتساب الطالب عادات استذكار سليمة -7

).285-284،ص2004طه حسين ،(.اكتساب الطالب الطمأنينة والثقة بالنفس -8

:مصادر بناء محتوى البرنامج اإلرشادي-4

من النظريــة التحليليــة ونظريــة اإلرشــاد ضــوتتاإلرشــاديةيزخــر ميــدان اإلرشــاد النفســي بالعديــد مــن النظريــات 
ونظريــة اإلرشــاد املمركــز حــول الشـــخص "ســكنر"والتعــديل الســلوكي عنـــد االنفعــايلالســلوكي ،اإلرشــاد العقــالين 

اإلرشـــاد بـــالواقع وغريهـــا مـــن النظريـــات اإلرشـــادية واإلرشـــاد األســـري و"بانـــدور"ونظريـــة الـــتعلم االجتمـــاعي عنـــد 
فهي كثرية ومتنوعة وهـذا التعـدد يفيـد يف مواجهـة املشـكالت لـدى األفـراد وميكـن للربنـامج اإلرشـادي والعالجية ،

منهـا واالسـتفادةإرشـاديةعلى أكثر من نظرية االعتمادأن يعتمد على نظرية واحدة من نظريات اإلرشاد ويفضل 
مج اإلرشادي وعلى أساس النظرية اإلرشـادية الـيت يسـتند ملا تشتمل عليه من فنيات تسهم يف فاعلية وإجيابية الربنا

).283،ص2004طه حسين ،(.إليها الربنامج

:على عدة مصادر منهااالعتمادولبناء حمتوى الربنامج يتم 

.ضوء على متغريات الدراسة اإلطار النظري الذي يلقي ال-1

.يف جمال الدراسة إرشاديةالدراسات السابقة العربية واألجنبية اليت تتعلق بعمل برامج -2

املفتـــــوح والتقـــــارير الذاتيـــــة ألفـــــراد العينـــــة االســـــتبيانامليدانيـــــة وتـــــتم مـــــن خـــــالل االســـــتطالعيةالدراســـــة -3
.االستطالعية

).41ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو(.    املقاييس واألدوات املستخدمة يف الدراسة-5

الربنــــامج اإلرشــــادي يف الدراســــة احلاليــــة مــــن عــــدة مصــــادر منهــــا اإلطــــار النظــــري للدراســــات إعــــدادوقــــد مت 
الباحثــة أنشــطة، الكتــباحلاليــة ،مقيــاس مســتوى الطمــوح األكــادميي املســتخدم يف الدراســة الدراســات الســابقة 

.يف امليدان
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:األسس التي يقوم عليها البرنامج اإلرشادي-5

التاليــة وذلــك لضــمان وجنــاح االعتبــاراتعنــد تصــميم وبنــاء الربنــامج اإلرشــادي البــد وأن يؤخــذ يف احلســبان 
:فاعلية الربنامج اإلرشادي وهي

ـا حيـث أن الربنـامج -1 العمر الزمين لألفـراد املشـاركني يف الربنـامج واخلصـائص النمائيـة للمرحلـة الـيت ميـرون 
الخـــتالفاإلرشـــادي الـــذي يصـــلح تطبيقـــه علـــى األطفـــال ال ميكـــن اســـتخدامه مـــع املـــراهقني أو الراشـــدين وذلـــك 

.األخرىالعمر الزمين لكل منهما واختالف خصائص النمو لكل مرحلة منائية عن

ــا األفــراد املشــاركني يف الربنــامج حيــث أن كــل النمــوة مراعــاة مطالــب النمــو تبعــا ملراحــلضــرور -2 الــيت ميــر 
.املختلفة هلا مهام ومطالب متيزها عن غريهامرحلة من مراحل النمو

.مراعاة الفروق بني اجلنسني -3

.مجنوع وطبيعة املشكلة اليت يعاين منها املشاركني يف الربنا-4

.أن يكون الربنامج واقعيا ويف حـدود اإلمكانيـات املتاحـة واملمكنـة-5
).283،ص2004طه حسين،(

:خطوات بناء وتنفيذ البرامج اإلرشادية-6

البــد مــن الســري علــى اخلطــوات احملــددة مســبقا ومــن بــني اخلطــوات مــا إرشــاديقبــل البــدء يف بنــاء أي برنــامج 
:يلي

فكــل برنــامج لــه أهــداف عامــة وهــي أهــداف اإلرشــاد وأهــداف خاصــة بكــل حتديــد أهــداف الربنــامج ،-1
.برنامج ختتلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص ونوع املشكلة 

ــا وبالتــايل دراســة شــاملة-2 حلاجــات أفــراد الفئــة املســتهدفة وذلــك لتحديــد املســاعدة املطلوبــة الــيت حيتاجو
اختيـار األســاليب والطــرق الـيت تلــي هــذه احلاجـات مــن خــالل تطبيـق مقيــاس مســتوى الطمـوح األكــادميي واختيــار 

م .الطلبة ذوي الطموح املنخفض يف درجا

.الناقصة اليت جيب العمل على توفريها حتديد اإلمكانيات املتوفرة واإلمكانيات-3



النفسيالفصل الثالث                                                                         اإلرشاد 

68

.من خالل تسويق فكرة الربنامج وأهدافه للمؤسسة واألفراد:اإلعالم-4

اإلرشــادية املناســبة مــن أجــل حتقيــق األهــداف الــيت مت حتقيقهــا وذلــك يف ضــوء نظريــة اإلســرتاتيجيةاختيــار -5
من نظريات اإلرشاد النفسي منها احملاضرة واملناقشة،لعب األدوار،السيكودراما،التقييم املوضوعي للحـدث التغذيـة 

ــدف تنميــة مســتوى الطمــوح وذلــكاالنفعــايلالتفريــغ النمذجــة،التســاؤل،التعزيــز،الواجبــات املنزليــة،الراجعــة،
.األكادميي 

موعتني املتكافئتني اختيار -6 تصميم جترييب يتناسب مع املشكلة من خالل ا

والذي يتكون من ثالثة أبعاد وهي املعارف واألنشـطة واملهـارات وقـد :اختيار حمتوى الربنامج اإلرشادي -7
.مت اختيارها من مصادر متعددة 

أي عرضــه يف صــورته األوليــة قبــل اســتخدامه علــى جمموعــة مــن احملكمــني وذلــك :مج التحكــيم علــى الربنــا-8
.دف التأكد من صالحية البنود 

املكـان د مراحـل الربنامج،اجلـدول الـزمين وتتضـمن حتديـ: حتديد اإلجراءات التنظيمية للربنـامج اإلرشـادي -9
:خالل أربع مراحل رئيسيةالذي ينفذ فيه الربنامج وعدد املشاركني يف تنفيذ الربنامج من

.خالل اجللسة األوىل والثانية:مرحلة البدء والتحضري-1

.خالل اجللسة الثانية:مرحلة التعارف وبناء العالقات اإلنسانية-2

ا،إلقاءويتم فيها :االنتقالمرحلة -3 وتـتم الضوء على املشكلة الرئيسـية وهـي تـدين مسـتوى الطمـوح وأسـبا
.والرابعةيف اجللسة الثالثة 

مــن اجللســة اخلامســة إىل اجللســة التاســعة عشــر،ويتم فيهــا تقــدمي املعــارف واألنشــطة :مرحلــة العمــل والبنــاء-4
موعة التجريبية .املختلفة اليت تعمل على تنمية مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد ا

ـاء -5 ي والتعـرف علـى مـدى حتقيـق خـالل اجللسـة العشـرين، مـن خـالل تقـومي الربنـامج اإلرشـاد:مرحلة اإل
موعة التجريبية .الربنامج اإلرشادي لألهداف املرجوة منه وهي تنمية مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد ا

.تنفيذ الربنامج-10
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لالسـتمرارحكـم بشـأن مـدى فاعليـة الربنـامج اإلرشـادي إصـدارمـن خـالل :تقـومي الربنـامج اإلرشـادي -11
.يف تنفيذه

اء-12 .حيث يقوم املرشد بالتذكري بقرب انتهاء اجللسات اإلرشاديةاجللسات اإلرشادية ،إ

.من خالل اخلطوات والنتائج اليت مت التوصل إليها:كتابة التقرير النهائي-13

).47-46،ص2012،هسعدنفوذ سعود أبو(

:برنامج اإلرشادخدمات-7

تســعى الــربامج اإلرشــادية إىل تقــدمي جمموعــة متنوعــة مــن اخلــدمات يف جمــاالت عــدة وهــي تعتــرب قلــب برنــامج 
:اإلرشاد وهي كما يليالتوجيه و

.دراسة احلاالت الفردية-1

.خدمات اإلرشاد اجلماعي-2

.الزواجي واألسريتقدمي خدمات اإلرشاد العالجي والرتبوي و-3

وتتضـــــــمن إجـــــــراءات الفحـــــــوص والبحـــــــوث ودراســـــــة الشخصـــــــية والتعـــــــرف علـــــــى :اخلـــــــدمات النفســـــــية-4
وامليــول وتعريــف الفــرد بنفســه والتشــخيص وحــل املشــكالت العامــة واخلاصــة واالجتاهــاتوالقــدرات االســتعدادات

.والتعرف املبكر على احلاالت اليت حتتاج إىل مساعدة مركزة وتقدمي اخلدمات اإلرشادية

الزواجية واألسـرية وحـل املشـكالت املرتبطـة بالتـأخر الدراسـي خدمات الرتبية املهنية و:دمات الرتبويةاخل-5
.بالطلبة اجلدد واخلرجيني واإلسهام يف تطوير وحتسني الربنامجواالهتماموالعمل على التوافق النفسي 

م يالبيئـــة االجتماعيـــة وتنظـــوتتضـــمن إجـــراءات البحـــوث االجتماعيـــة والتعريـــف ب:اخلـــدمات االجتماعيـــة-6
.بباقي املؤسسات االجتماعية احملليةاالتصالالعالقات والتعاون بني األسرة واملدرسة و

وتنفيـذ برنـامج للصـحة املدرسـية ،يهـتم بالرتبيـة الصـحية والطـب الوقـائي إعـدادومنهـا :اخلدمات الصحية-7
.والصحة النفسية والطب النفسي والوقائي
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.وذلك بتحديد جهات اإلحالة والتعاون معها:خدمات اإلحالة-8

.حيث جتب املتابعة املنظمة للذين تلقوا اإلرشاد النفسي :خدمات املتابعة-9

.حبيث يتيح للمرشدين اجلدد فرصة التدريب للعمل اإلرشادي:خدمات التدريب أثناء اخلدمة -10

جية مثل املؤسسات ذات ومتتد اخلدمات لتشمل البيئة اخلار :خدمات البيئة اخلارجية -11

باملدرسة مثل األسرة والعيادات ومراكز اإلرشاد والعيادات االجتماعية ومراكز رعاية الطفولـة ورعايـة االتصال
).181،ص1999كاملة الفرخ وآخرون،(.الشباب والشيوخ

الل اإلرشـاد اجلمــاعي للمجموعـة التجريبيــة باسـتخدام أســاليب وتقنيــات مــن خــإليـهوهـذا مــا تسـعى الباحثــة
.دراسي أفضلأداءعلى لزيادة مستوى الطموح األكادميي لديهم وهذا ما يساعدهمإرشادية

:الجماعة اإلرشادية-4

:تعريف الجماعة اإلرشادية-1

اجلماعــة اإلرشــادية هــي مكــان آمــن يتحــدث فيــه الفــرد عــن صــعوباته وأســراره يف جــو يتصــف بالتقبــل غــري 
ممــا يــدفع الفــرد للتعبــري عــن مشــاعره وأفكــاره فــيفهم ذاتــه ويتقبلهــا ويــتمكن مــن واالنتقــاداملشــروط خيلــو مــن اللــوم 

.عهم لتحقيق هذه األهدافحتديد األهداف ووضع البدائل املناسبة املشرتكة مع جمموعته مث يعمل م

).180،ص2008محمد مشاقبة،(

أفـــراد يشـــرتكون باهلــدف اإلرشـــادي واملشـــكلة «:بـــأن اجلماعـــة اإلرشــادية تتكـــون مــن "ســـهام درويــش"وتعتــرب
ة ومتقاربـــــة ولـــــديهم اهتمامـــــات أو مشـــــكالت خاصـــــةاإلرشـــــادية ،أي يعـــــانون مـــــن  واجلماعـــــة ،مشـــــاكل متشـــــا

ـا جمموعــة مـن النــاس بـل هــم أعضـاء مجاعــة مشـرتكون يف  والقـيم ويتقبلــون االجتاهــاتاإلرشـادية هــي أكثـر مــن كو
ـــــــــــادل  ـــــــــــق التعلـــــــــــيم املتب ـــــــــــدف حتقي م املشـــــــــــرتكة  .»بعضـــــــــــهم بعـــــــــــض بطـــــــــــرق شـــــــــــىت ويناقشـــــــــــون مشـــــــــــكال

).292،ص2002سهام درويش،(

واجلماعة اإلرشادية تضم عددا من العمالء وهي تكـون إمـا مجاعـة طبيعيـة قائمـة فعـال مثـل مجاعـة طـالب أو 
دف فصل أو ا املرشد  اإلرشاد ،وتتم عملية اإلرشاد مع مجاعـة كوحـدة ومـن مث فـال بـد أن مجاعة مصطنعة يكو
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م موعة األهداف وأسـلوب العمـل اجلمـاعي ومسـؤوليا .يعرف مجيع أفراد ا
).129،ص1999،كاملـة الفـرخ وآخـرون(

موعـة اإلرشـادية فقـد تباينـت اآلراء بـني وكلمـا كـان العـدد متوسـطا كـان أفضـل )19-3(أما عن عدد أفراد ا
).85،ص2006أسامة المريني،().90-45(أما عن اجللسة الواحدة بني 

اجلماعــــة اإلرشــــادية أفــــراد يشــــرتكون يف اهلــــدف اإلرشــــادي واملشــــكلة مــــن خــــالل مــــا ســــبق ميكــــن القــــول أن 
دف حتقيق التعليم املتبادل .اإلرشادية 

:أهداف الجماعة اإلرشادية-2

.نفسه وقدراته وميوله ونقاط القوة والضعف لديه مساعدة الفرد لفهم-1

.رأيه يف جو من األمن والتقبل والراحةوإبداءمساعدة الفرد للتعبري عن نفسه -2

.تزويد الفرد بالثقة حىت يستطيع مواجهة مشكالته-3

.مساعدة الفرد يف البحث عن هويته وأهدافه يف احلياة-4

املتاحـــة لطموحاتـــه املســـتقبلية فيمـــا يتعلـــق بالدراســـة االختيـــاراحلصـــول علـــى معلومـــات كافيـــة يف جمـــاالت -5
.واملهنة

. لذاتتقوية تقدير ا-6

).170،ص2008بة،قمحمد مشا(.تنمية القدرة على حتمل املسؤولية-7

موعـة اإلرشـادية  موعـة التجريبيـة"حيث كان اهلـدف مـن تكـوين ا هـو تنميـة مسـتوى الطمـوح األكـادميي "ا
موعة .لدى أفراد ا

:أسس ومبادئ المجموعة اإلرشادية-3

.التام حبضور مجيع اجللسات وعدم التغيب االلتزام-1

.يد واحلضور يف موعد حمدددقة املواع-2



النفسيالفصل الثالث                                                                         اإلرشاد 

72

.التأكيد على سرية ما يدور يف اجللسات -3

.املتبادل بني املشاركني االحرتام-4

.احلديث باستئذان وعدم املقاطعة-5

.يف الدور وتنفيذ ما يطلب من املشارك من نشاطاتاالنفعال-6

.التعاون حبيث يكون كل واحد مرآة لآلخر-7

.)49،ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو (.رسات املنزليةااملم-8

موعة اإلرشادية .حبيث تكون هذه األسس مبثابة قواعد حتكم العالقات بني الباحثة وأفراد ا

:اإلرشاديةخصائص الجماعة -4

لقطــاع معــني مــن حقيقيــةهــي اجلماعــة الــيت يوجــد داخلهــا خــربات اجتماعيــة عريضــة حبيــث تكــون ممثلــة-1
تمع ).407،ص2010سعيد العزة،(.قطاعات ا

موعة بسرية تامةواالحتفاظهي اجلماعة اليت تتسم بالثقة املتبادلة -2 .مبا يدور بني ا

).113،ص2009أسعد،أبوأحمد(

هـــي اجلماعــــة القــــادرة علــــى تعلــــيم أفرادهــــا مهـــارات جديــــدة ملواجهــــة الصــــعوبات والتكيــــف مــــع الصــــراع -3
موتشخيص  .سلوكيا

.هي اجلماعة اليت يظهر أعضاؤها النشاط يف حماولة العمل على حتقيق أهدافهم-4

بالعضــــوية لفــــرتة أطــــول والــــيت يظهــــر فيهــــا التــــأثري املتبــــادل االحتفــــاظالــــيت يــــود أعضــــاؤها ةهــــي اجلماعــــ-5
).12،ص2009اهللا الخالدي،عطا(.لألعضاء
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:تشكيل الجماعة اإلرشادية-5

:تتشكل اجلماعة اإلرشادية يف ضوء عدة متغريات وهي

يفضــل أن تكــون أعمــار أعضــاء اجلماعــة اإلرشــادية متقاربــة مــا أمكــن فــالفروق الكبــرية يف العمــر :العمــر-1
.تعرقل النقاش املفتوح

وامليـول االهتمامـاتيفضل أن تكون أعضاء اجلماعة اإلرشادية من نفس اجلنس حيث تتشابه :الجنس-2
.ما يزيد من تآلف أعضائها

البــد مــن جتــانس أعضــاء اجلماعــة اإلرشــادية يف القــدرات العقليــة حيــث ميثــل عــامال مهمــا يف :الــذكاء-3
موعة ويف تفاعلهم .متاسك أفراد ا

فاتضــح أن هنــاك "أمحــد زكــي صــاحل"حيــث طبــق اختبــار الــذكاء املصــور لاالعتبــار وقــد أخــذ هــذا بعــني 
موعتني التجريبية والضابطة . تقارب يف نسبة الذكاء كما مت ضبط متغري الذكاء والتحقق من تكافؤ ا

يرى بعض املختصني ضرورة تشابه أعراض أفراد اجلماعة اإلرشادية يف حني يـرى آخـرون :نوع األعراض-4
جيـــب أن تشـــمل أفـــراد لـــديهم أعـــراض خمتلفـــة حـــىت يتمكنـــوا مـــن التـــأثري إجيابـــا مـــع بعضـــهم اجلماعـــة اإلرشـــاديةأن 

.البعض

:حجم الجماعة اإلرشادية-5

إىل "صــربي احليــاين"اختلـف علمــاء الــنفس حــول العـدد املناســب ألعضــاء اجلماعــة اإلرشـادية ،حيــث يــرى 
حـــىت يســـمح للجميـــع باملشـــاركة وطـــرح الـــرأي حـــول املوضـــوع يف مسرتشـــد )20-3(ضـــرورة أن ال يتجـــاوز عـــددها 

حني يرى

مسرتشــــدين كمــــا يــــرى أن حجــــم )7-5(أن احلجــــم املثــــايل للمجموعــــة اإلرشــــادية هــــو"حممــــد السفاســــفة " 
موعـــة ،أعمـــار األعضـــاء ،نـــوع املشـــكلة املشـــرتكة بـــني اجلماعـــة يعتمـــد علـــى عـــدد مـــن املتغـــريات منهـــا أهـــداف ا

.لوقت واجلهد املتاح للعملية اإلرشاديةاألعضاء ،مقدار ا
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:نوع الجماعة اإلرشادية-6

ـــا مجاعـــة مفتوحـــة أم مجاعـــة مغلقـــة فاجلماعـــة املغلقـــة ال تســـمح لعضـــو جديـــد  بعـــد باالنتســـابمـــن خـــالل أ
املفتوحــة فتحتــوي علــى أعضــاء مــن مســتويات اجلماعــةالبــدء باجللســات وتتميــز بثبــات العــدد واملــدة الزمنيــة ،أمــا 

،ويفضـل اسـتخدام الـنمط املغلـق ألن خـروج بعـض األعضـاء مـن اجلماعـة قبـل انتهـاء اجللسـات االلتـزاملفة من خمت
م مـــن الربنـــامج اإلرشـــادي بشـــكل كامـــل ،كمـــا أن استضـــافة أفـــراد جـــدد ســـيؤدي إىل إ ثـــارة  ســـيمنع مـــن اســـتفاد

).53-50،ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو(.الفوضى 

أفرادهـا بنـاءا علـى الـدرجات اختـارتوقد كانت اجلماعة اإلرشـادية املسـتخدمة حديثـة التكـوين ألن الباحثـة 
.املنخفضة اليت حصلوا عليها يف مقياس مستوى الطموح األكادميي

:العوامل المؤثرة في نجاح الجماعة اإلرشادية-6

:تؤثر يف اجلماعة اإلرشادية أمههاهناك جمموعة من القوى

.باملواعيدوااللتزاماآلخرينويعين تقبل األفكار واحرتام :االلتزام-1

.وتعين أن يتفهم أعضاء اجلماعة ما هو متوقع منهم من عمل:التوقعات-2

بعــــد اإلفصــــاح عــــن الــــذات أهــــم أهــــداف اإلرشــــاد بكــــل أشــــكاله ودونــــه لــــن يتحقــــق :الــــذاتإنشــــاء-3
.للذات أو فهم هلااستكشاف 

ـــد مـــن الفـــرص املتاحـــة أمـــامهم للنمـــو:المســـؤولية-4 حيـــث أن زيـــادة مســـؤولية املسرتشـــد حنـــو أنفســـهم يزي
موعة اإلرشادية واملشاركة يف صنع القرارات ومتنعهم من أن يصبحوا عدوانيني .والتطور ضمن ا

ضاء يندجمون يفللتفاعل االجتماعي تأثري فعال فهو جيعل األع:التفاعل االجتماعي-5

ملمـــوس بـــني مجيـــع أعضــــاء إرشـــادياالجتمــــاعي تـــأثري واالســـتقبالالنشـــاط االجتمـــاعي ويصـــبح لإلرســـال 
.اجلماعة فال يعتمد اإلرشاد على املرشد وحده بل يصبح العمالء أنفسهم مصدر من مصادر اإلرشاد

لنفسـه ويشـجعه علـى تغيـري احرتامـهإن قبول املسرتشد من قبـل اجلماعـة يعمـل علـى زيـادة وتقويـة :التقبل-6
.سلوكه ويتحدث عن مشاكله حبرية وصرامة
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حاجــات إشــباعللجماعــة جاذبيتهــا اخلاصــة ألعضــائها وذلــك بتوفريهــا ألنشــطة مجاعيــة تتــيح :الجاذبيــة-7
.باألمن وحتقيق األهدافوإشعارهمأعضاء ها 

ــا التغــريات اللفظيــة وردود أف:التغذيــة الراجعــة-8 وهــي عــال اآلخــرين حنــو ســلوك شــخص مــا ،واملقصــود 
اآلخـرين لسـلوكهم إدراكفهـي متكـن املسرتشـدين مـن اإلطـالع علـى تعد من أهـم عوامـل القـوى يف عمـل اجلماعـة

.وردود أفعاهلم حنو ذلك السلوك

للجماعـــة باالنتمـــاءجيـــب علـــى األفـــراد الـــذين علـــيهم أن يتغـــريوا أن يكـــون لـــديهم شـــعورا قويـــا :االنتمـــاء-9
.والتغيريبااللتزامأكثر اندماجا يف عملية التفاعل ليزداد شعورهم حبيث يصبحوا

يـــــؤدي إىل الشـــــعور بالتقبـــــل والـــــتخلص مـــــن الشـــــعور إرشـــــاديةإن انتمـــــاء العميـــــل إىل مجاعـــــة :األمـــــن-10
ا يشـــــعر بأنـــــه لـــــيس وحـــــده شـــــاذا وأن املشـــــكالت النفســـــية تواجـــــه النـــــاس مجيعـــــا ،فعنـــــدمواالقتنـــــاعبـــــاالختالف

م يســتطيعون مناقشـة املشـاكل الـيت تــواجههم والتعبـري حبريـة عــن  املسرتشـدون بـاألمن داخـل اجلماعــة اإلرشـادية فـإ
.مشاعرهم

إن وجـــود األعضـــاء غالبـــا مـــا يصـــاحبه بعـــض التـــوتر والقلـــق خاصـــة يف بدايـــة تكـــوين اجلماعـــة :التـــوتر-10
ذا زاد عـن املسـتوى الطبيعـي املقبـول فإنـه سـيعترب عائقـا أمـا فالقلق شرط أساسي حلدوث التغيري ،أمـا إاإلرشادية ،

.حدوث تقدم حقيقي حنو األفضل فالتوتر قوة حمركة حتافظ على استمرارية اجلماعة

ــرة االجتماعيــة-11 فرصــة لتكــوين عالقــات اجتماعيــة -للمجتمــعكنمــوذج مصــغر–تتــيح اجلماعــة :الخب
إظهـــارق التوافـــق االجتمـــاعي ،كمـــا أن اجلماعـــة تعمـــل علـــى جديـــدة واكتســـاب مهـــارات اجتماعيـــة تفيـــد يف حتقيـــ

أمنـــاط الســـلوك االجتمـــاعي العـــام إىل جانـــب الســـلوك الفـــردي اخلـــاص وأمنـــاط الســـلوك املعيـــاري إىل جانـــب أمنـــاط 
.السلوك الشاذ

يؤدي التماسك إىل ثبات اجلماعـة ودوامهـا واسـتمرارها ويسـاعد يف التقليـل مـن الشـعور يف :التماسك-12
حباط بني األعضاء ويقوي عزميـة األعضـاء وجيعلهـم يلتزمـون مبعـايري مجـاعتهم ويسـهمون يف نشـاطها وعليـه فـإن اإل

.للجماعة املتماسكة تأثري أقوى على أعضائها من أي مجاعة أخرى
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ــا القــوانني الفميــة والصــرحية الــيت حتكــم :معــايير الجماعــة -14 اجلماعــة والــيت تتضــمن العديــد أداءويقصــد 
مــــن الفعاليــــات مثــــل طريقــــة معرفــــة األعضــــاء حنـــــو بعضــــهم واملوضــــوعات املطروحــــة للمناقشــــة وأســــاليب التعزيـــــز 

).56-52،ص2012،سعدهنفوذ سعود أبو(.املستخدمة والعقوبات اليت تنظم سلوك األفراد 

موعــــــة "نــــــامج اإلرشــــــادي مــــــع أفــــــراد اجلماعــــــة اإلرشــــــادية وهــــــذا مــــــا ســــــيتم األخــــــذ بــــــه أثنــــــاء تطبيــــــق الرب  ا
.لنجاح العملية اإلرشادية".التجريبية



النفسيالفصل الثالث                                                                         اإلرشاد 

77

:خالصة جزئية

يتضــح ممــا ســبق أن اإلرشــاد النفســي خدمــة نفســية هامــة تقــدم لألفــراد واجلماعــات ســواء فرديــا أو مجاعيــا 
خطـوات يف البنـاء والتنفيــذ ،وهـذا مـا سـيتم اسـتخدامه مـن خـالل الربنــامج بإتبـاعباسـتخدام طـرق وأسـاليب معينـة 

موعة التجريبية وهذا ما سيتم تناوله يف اجلانب التطبيقي .اإلرشادي املقرتح على ا



انب التطبيقياجل
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:تمهيد
حتتـــــــــاج العلـــــــــوم اإلنســـــــــانية واالجتماعيـــــــــة يف دراســـــــــتها للظـــــــــواهر إىل اجلمـــــــــع بـــــــــني حمـــــــــورين أساســـــــــيني مهـــــــــا 

ــــــــاجلانــــــــب النظــــــــري ملوضــــــــوع الدراســــــــة واملعطــــــــى ا ــــــــهل ــــــــذي يقــــــــوم ب ــــــــداين ال ــــــــل يف اجلانــــــــب املي ــــــــذي يتمث واقعي ال
.الباحث

ونظــــــــرا ألن الدراســــــــة النظريــــــــة وحــــــــدها غــــــــري كافيــــــــة للــــــــتمكن مــــــــن الكشــــــــف عــــــــن احلقــــــــائق املتعلقــــــــة باملوضــــــــوع 
ـــــيت يعتمـــــد عليهـــــا الباحـــــث  ـــــا مـــــن الوســـــائل اهلامـــــة ال املـــــدروس فإنـــــه مـــــن الضـــــروري القيـــــام بالدراســـــة امليدانيـــــة أل

ـــــــ ـــــــاع طريقـــــــة منهجي ـــــــك بشـــــــرط إتب ـــــــدان، وذل ـــــــات مـــــــن الواقـــــــع واملي ـــــــة جلمـــــــع البيان ـــــــة ممثل ـــــــار عين ة واضـــــــحة واختي
ـــــق األدوات املناســـــبة عليهـــــا بعـــــد التحقـــــق مـــــن خصائصـــــها الســـــيكومرتية للوصـــــول إىل  للمجتمـــــع مـــــن أجـــــل تطبي

.النتائج الدقيقة 
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:المنهج المستخدم في الدراسة-1
.»جمموعة العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه«:يعرف املنهج بأنه

).119،ص2004رشيد زرواتي ،(
الوصول إىل نتائج أسلوب للتفكري والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتليلها وبالتايل «:ويعرف بأنه 

.»وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة
.)33،ص2000ربحي مصطفى عليان وآخرون ،(

إىل اختيار املنهج الصحيح لكل مشكلة والذي يعتمد أوال على طبيعة املشكلة ومتاشيا مع طبيعة هذه وباالستناد
لتنمية مستوى الطموح األكادميي ،فإن املنهج املستخدم هو إرشاديالدراسة واليت تبحث يف قياس فاعلية برنامج 

موعتني التجريبية والضابطة مع قياسات قبلية وبعدية وضبط املتغريات اليت ت ؤثر على املنهج التجرييب باستخدام ا
ا مستوى الطموح األكادميي  .»لول يهدف إىل التحقق من عالقات العلة واملعإجراء«  :حيث تعرف التجربة بأ

.)225،ص2001رجاء محمود أبو عالم ،(

المجتمع األصلي للدراسة-2
ببلدية املسيلة للعام الدراسي "الرائد نور الدين صحراوي"تكون جمتمع الدراسة من مجيع تالميذ ثانوية القطب 

أقسام بشعبها العلمية ) 06(على وزعةتلميذا وتلميذة م) 126(حيث بلغ عددهم ،)2015-2016(
.سنة) 18- 16(حيث تراوحت أعمارهم بني ، واألدبية 

:عينة الدراسة-3
:االستطالعيةعينة الدراسة -3-1

تمع األصلي للدراسة ،ومت تطبيق مقياس ) 40(من االستطالعيةتكونت عينة الدراسة  تلميذا من تالميذ ا
دف التحقق من صالحية األدوات للتطبيق وذلك  مستوى الطموح األكادميي واختبار الذكاء على هذه العينة 

ا بالطرق اإلحصائية املالئمة  .من خالل حساب صدقها وثبا

:عينة الدراسة التجريبية-3-2
حيث مت تطبيق مقياس مستوى الطموح األكادميي على تلميذا ،) 40(من التجريبيةعينة الدراسةتكونت

تمع األصلي ما عدا العينة  تلميذا ) 40(بعدها مت اختيار عينة الدراسة التجريبية ،االستطالعيةمجيع تالميذ ا
.األكادمييرجات متدنية يف مقياس مستوى الطموحدمن التالميذ الذين حتصلوا على 
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تلميذا من خالل الطريقة ) 20(إىل جمموعتني متكافئتني جتريبية وضابطة عدد كل جمموعة ليتم تقسيمهم 
ترتيب تنازيل لدرجات التالميذ على مقياس مستوى الطموح األكادميي حبيث يكون بإجراءالعشوائية املنتظمة 

موعة التجريب موعة الضابطة والتالميذ الذين لديهم عدد  زوجية يالتالميذ الذين لديهم عدد فردي يف ا يف ا
).مستوى الطموح األكادميي(من أجل ضبط املتغري التابع 

تلميذا) 40(العينة 
التالميذ المتحصلين على درجات منخفضة في مستوى الطموح األكاديمي

تلميذا) 20(المجموعة الضابطة تلميذا) 20(المجموعة التجريبية 

ال يطبق عليهم البرنامجيطبق عليهم البرنامج

.عينة الدراسة):01(شكل رقم 

:أدوات الدراسة-4

.مقياس مستوى الطموح األكادميي- 1

.مستوى الطموح األكادمييالربنامج اإلرشادي لتنمية - 2

.اختبار الذكاء املصور- 3

.صالح الدين أبو ناهيةإعداد:مقياس مستوى الطموح األكاديمي-1

فقرة موزعة على ) 48(يقيس هذا املقياس مدى قدرة املفحوص على ختطي املشكالت والعقبات ، يتكون من 
املستقبلية،العقبات املدرسية،العقبات العقباتالعقبات الشخصية،العقبات األسرية،العقبات املادية،(أبعاد) 06(

).الدراسية

عقبة ال ميكن التغلب عليها،عقبة ميكن التغلب :(مثان فقرات من خالل البدائلحيث يتكون كل بعد من 
:وفق التدرج التايل) عليها،ليست عقبة على اإلطالق
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".عقبة ال يمكن التغلب عليها"يف حالة اإلجابة على العبارة ب):01(الدرجة- 

".عليهاعقبة يمكن التغلب "يف حالة اإلجابة على العبارة ب): 02(الدرجة - 

".ليست عقبة على اإلطالق"يف حالة اإلجابة على العبارة ب): 03(الدرجة - 

وبالتايل يتم مجع درجات كل فرد لتحديد درجة مستوى الطموح األكادميي،حيث ترتاوح درجة الفرد على 
طموح أكادميي منخفضدرجة،من خالل أن الدرجة املنخفضة تعرب عن مستوى ) 114-48(املقياس بني 

.دقيقة) 25-20(والدرجة املرتفعة تعرب عن مستوى طموح أكادميي مرتفع بزمن إجابة يرتاوح بني 

:واجلدول التايل يبني أبعاد املقياس بفقراته

عدد الفقرات أرقام الفقرات األبعاد

08 1-7-13-19 -25 -31 -37-43 العقبات الشخصية

08 2-8-14-20 -26 -32 -38-44 العقبات األسرية

08 3-9-15-21 -27 -33 -39-45 العقبات المادية

08 4-10 -16 -22 -28-34-40 -46 العقبات المستقبلية

08 5-11 -17 -23 -29-35-41 -47 العقبات المدرسية

08 6-12 -18 -24 -30-36-42 -48 العقبات الدراسية

48 الدرجة الكلية للمقياس

.الطموح األكاديمييبين توزيع الفقرات على أبعاد مقياس مستوى ):01(جدول رقم 

:الخصائص السيكومترية ألداة القياس-

اخلصائص السيكومرتية هلا واملتمثلة يف الصدق قبل استخدام أدوات القياس يف الدراسة ال بد من التأكد من 
.والثبات 
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:صدق األداة-
والذي يعتمد على حساب " الداخلياإلتساق" قامت الباحثة حبساب صدق األداة من خالل طريقة

:معامالت االرتباط بني درجة كل بند والدرجة الكلية للمقياس من خالل اجلدول التايل
مستوى الداللةاالرتباطمعامل الفقرةالبعدالرقم

01

0.01دال عند 10.62العقبات الشخصية
0.01دال عند 70.53

0.01دال عند 130.47
0.05دال عند 190.32
0.01دال عند 250.67
0.01دال عند 310.61
0.05دال عند 370.38
0.01دال عند 430.65

02
0.01دال عند 20.52العقبات األسرية

0.01دال عند 80.50
0.01دال عند 140.51
0.01دال عند 200.73
0.01عند دال 260.53
0.01دال عند 320.70
0.01دال عند 380.69
0.01دال عند 440.69

0.01دال عند 30.79العقبات المادية03
0.01دال عند 90.93

0.01دال عند 150.77
0.01دال عند 210.82
0.01دال عند 270.70
0.01دال عند 330.57
0.01دال عند 390.65
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0.01دال عند 450.58
العقبات 04

المستقبلية
0.01دال عند 40.79

0.01دال عند 100.72
0.01دال عند 160.70
0.01دال عند 220.71
0.01دال عند 280.59
0.01دال عند 340.59
0.01دال عند 400.58
0.05دال عند 460.32

0.01دال عند 50.70العقبات المدرسية05
0.01دال عند 110.73
0.01دال عند 170.59
0.05دال عند 230.30
0.01دال عند 290.50
0.01دال عند 350.69
0.01دال عند 410.60
0.01دال عند 470.78

0.01دال عند 60.79العقبات الدراسية06
0.01دال عند 120.75
0.01دال عند 180.53
0.01دال عند 240.82
0.01دال عند 300.61
0.05دال عند 360.33
0.01دال عند 420.87
0.01دال عند 480.72

.حساب صدق االتساق الداخلي لمقياس مستوى الطموح األكاديمي):02(جدول رقم  
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نالحظ أن فقرات مقياس مستوى الطموح األكادميي معامالت ارتباطها ) 02(من خالل اجلدول رقم 
دولة ) ر(مع مقارنتها ب ) 0.01(و) 0.05(بالدرجة الكلية مقبولة عند مستوى داللة  من خالل درجة ا

من أبعاد املقياس بالدرجة الداللة السابقني ،كما مت حساب معامالت االرتباط لكل بعد ىومستو ) 38(احلرية 
:الكلية له واجلدول التايل يوضح ذلك

مستوى الداللةاالرتباطمعامل األبعادالرقم

0.01دال عند 0.59العقبات الشخصية1
0.01دال عند 0.61العقبات األسرية2
0.01دال عند 0.62العقبات المادية3
0.01دال عند 0.79العقبات المستقبلية4
0.01دال عند 0.71العقبات المدرسية5
0.01دال عند 0.80العقبات الدراسية6

يبين ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس مستوى الطموح األكاديمي): 03(جدول رقم 
نالحظ أن مجيع قيم معامالت ارتباط أبعاد مقياس مستوى الطموح األكادميي ) 03(من خالل اجلدول رقم 

وكلها قيم دالة عند مستوى داللة ) 0.80- 0.59(الدرجة الكلية للمقياس قوية ،حيث تراوحت بني مع 
)0.05(أو ) 0.01(

:ثبات المقياس-
اجلزء جزأينيث يتم جتزئة فقرات املقياس إىل حمت حساب ثبات املقياس عن طريق التجزئة النصفية للمقياس،

بني درجات البنود الفردية )ر(االرتباطاألول ميثل البنود الفردية واجلزء الثاين ميثل البنود الزوجية مث حيسب معامل 
ليتم ) 48(الكلي ،حيث أن فقرات املقياس االرتباطمعامل "ودرجات البنود الزوجية مث يصحح املعامل مبعادلة 

بعدها حساب ) 0.63(النصفي االرتباطفردية ،وبلغت قيمة معامل فقرة) 24(فقرة زوجية و) 24(جتزئتها إىل 
.وهذا ما يدل على درجة مقبولة من الثبات ) 0.77(حيث بلغت " براون–سبريمان "معادلة 

)02(امللحق رقم :البرنامج اإلرشادي-2

:التعريف بالبرنامج- 
:من وجهة نظر الباحثة أنهإجرائيامت تعريف الربنامج اإلرشادي 
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موعة التجريبية خمططة جمموعة من النشاطات واملعارف املختلفة اليت يتم تقدميها من طرف الباحثة ألف راد ا
عديدة تقوم على إرشاديةفرتة زمنية حمددة يتم من خالهلا انتقاء بعض اإلسرتاتيجيات من خالل اختيار فنيات يف

:ة ومنهاخمتلفإرشاديةنظريات 
ة،املناقشة،العصف الذهين،التفريغالتقييم املوضوعي للحدث،السيكودراما ،لعب األدوار،احملاضر 

دف تنمية مستوى الطموح ،النمذجة،الرسم،التعزيز،التساؤل،التغذية الراجعة،الواجبات املنزليةاالسرتخاء،االنفعايل
. األكادميي لديهم

:اإلرشاديالهدف العام من البرنامج -
موعة التجريبية .يتمثل اهلدف العام من الربنامج اإلرشادي يف تنمية مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد ا

:األهداف اإلجرائية للبرنامج اإلرشادي-
موعة التجريبية إىل ماهية مستوى الطموح األكادميي- 1 .أن يتعرف أفراد ا
موعة التجريبية - 2 .إىل معيقات مستوى الطموح األكادمييأن يتعرف أفراد ا
موعة التجريبية - 3 .أن تتعزز الثقة بالنفس لدى أفراد ا
موعة التجريبية قادرين على تطوير مفهوم الذات لديهم- 4 .أن يصبح أفراد ا
موعة التجريبية قادرين على تعديل أفكارهم الالعقالنية - 5 .بأفكار اجيابيةواستبداهلا "السلبية"أن يصبح أفراد ا
موعة التجريبيةحنو التعلم لدىالدافعية إثارة-6 .أفراد ا
موعة التجريبية يصبحأن -7 .للمستقبل وحتيد األهدافقادرين على استخدام مهارة التخطيط أفراد ا
موعة التجريبية يصبحأن -8 م أفراد ا مقادرين على اختيار التخصص املناسب حسب قدرا .وميوال
موعة التجريبية يستطيعأن -9 .استخدام طرق املذاكرة الصحيحةأفراد ا

موعة التجريبية يستطيعأن-10 .استخدام أسلوب حل املشكالت بطرق مالئمةأفراد ا
موعة التجريبية صبحأن ي-11 .الوقتإدارةقادرين على استخدام مهارة أفراد ا
موعة التجريبية بث روح األمل يف نفوس-12 .أفراد ا

:اإلستراتيجية اإلرشادية التي يستند إليها البرنامج اإلرشادي-
املتناسبة مع االنتقائيةإىل اإلسرتاتيجية االستنادعديدة من قبل الباحثة من خالل إرشاديةمت اختيار فنيات 

.أهداف الربنامج اإلرشادي
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:اديالفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرش-
احملاضرة، املناقشة، العصف الذهين ،السيكودراما،لعب األدوار،التقييم املوضوعي :مت اختيار فنيات عديدة منها

.،النمذجة ،الرسم ،التعزيز ،التساؤل ،التغذية الراجعة ،الواجبات املنزليةاالسرتخاء،االنفعايلللحدث التفريغ 

:اإلرشاديالوسائل المستخدمة في البرنامج -
واحلاسوب ،أوراق عمل العرضجهاز :جمموعة من الوسائل واألدوات منها مت استخدام

...".اختيار التخصص،التقييم النهائي للربنامج"،مطويات،أقالم خمتلفة،مطويات،ألوان ،الصق،مناذج

:رشاديالتصميم التجريبي المستخدم في البرنامج اإل-
البعدي خالل جمموعتني جتريبية وضابطة من خالل القياس القبلي ومت استخدام تصميم جترييب من 

موعتني قبل وبعد تطبيق  للمجموعة التجريبية،حيث مت تطبيق مقياس مستوى الطموح األكادميي لكال ا
موعة الربنامج اإلرشادي للتعرف على فاعلي ة الربنامج يف تنمية مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد ا

.ة التجريبي

:مصادر بناء محتوى البرنامج اإلرشادي-
.صالح الدين أبو ناهيةإعدادمقياس مستوى الطموح األكادميي،- 1
ة للدراسة احلاليةإرشاديةراسات السابقة لربامج دال- 2 ،ومت اإلعتماد بشكل كبري على الربنامج مشا

ة  .املعتمد يف دراسة نفوذ سعود أبو سعدة لندرة الربامج املشا
.اإلطار النظري للدراسة- 3
.الكتب والربامج املتعلقة بالربامج اإلرشادية- 4
.دورات التنمية البشرية- 5
.خربة الباحثة امليدانية يف جمال التوجيه واإلرشاد املدرسي بالثانوية- 6

:محتوى البرنامج اإلرشادي-
.املعارف،األنشطة،املهارات:أبعاد 03احتوى الربنامج اإلرشادي على 
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:المعارف-1
احتوى الربنامج على جمموعة من املعارف اليت تعمل على تنمية مستوى الطموح األكادميي لدى التالميذ 

مفهوم الطموح األكادميي ،أمهية تنمية مستوى الطموح األكادميي ،تقنيات تنمية الدافعية حنو : منها 
...الفعالة والسليمةالتعلم،كيفية اختيار التخصص املناسب،املراجعة ،طرق املذاكرة

:المهارات-2
مثل مهارة التخطيط للمستقبل ،مهارة إدارة الوقت،مهارة استخدام طرق املذاكرة السليمة،مهارة حتديد 

موعة عليها بطرق متنوعة .األهداف وقد مت تدريب أفراد ا
:األنشطة-3

م .وعةمثل اللعب اجلماعي،املسابقات،الرسم،التمارين متناسبة مع عمر ا

:اإلجراءات التنظيمية للبرنامج اإلرشادي-
:مراحل البرنامج اإلرشادي-1
"اجللسة األوىل واجللسة الثانية"مرحلة البدء والتحضري: المرحلة األولى* 

على توقيت اجللسات املقبلة واالتفاقمن خالل التعارف بني الباحثة والعينة والتعريف بالربنامج وأهدافه 
.وضبطها

"اجللسة الثالثة واجللسة الرابعة "االنتقالمرحلة : المرحلة الثانية*
.قاتهوفيها يتم الرتكيز على مشكلة تدين مستوى الطموح لدى العينة التجريبية وأسبابه ومعي

"من اجللسة اخلامسة إىل اجللسة التاسعة عشر"مرحلة العمل والبناء: المرحلة الثالثة*
ارف واألنشطة املتلفة املساعدة على تنمية مستوى الطموح لدى أفراد من خالل تقدمي خمتلف املع

م على تطوير مفهوم الذات لديهم واختيار نوع التخصص املناسب  موعة التجريبية من خالل مساعد ا
وتنمية بعض اجلوانب الشخصية من خالل تدريبهم على جمموعة من املهارات مثل مهارة التخطيط 

...وقتللمستقبل وإدارة ال
اء: المرحلة الرابعة* "اجللسة العشرون"مرحلة اإل

اؤه من أجل معرفة نقاط القوة والضعف يف الربنامج اإلرشادي  من خالل تقومي الربنامج اإلرشادي وا
.ومدى حتقق األهداف العامة واخلاصة للربنامج
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:المكـــان-2
.ببلدية املسيلة" الرائد نور الدين صحراويثانوية "مت تطبيق الربنامج اإلرشادي يف ثانوية القطب 

:الزمـــان-3
جلسة لفرتة زمنية تقارب )20(لساتجأشهر بعدد 03كانت الفرتة الزمنية للربنامج اإلرشادي قرابة 

.دقيقة لكل جلسة من اجللسات اإلرشادية"50"الساعة

:تحكيم البرنامج-
مت عرض الربنامج اإلرشادي يف صورته األوىل على جمموعة من األساتذة املتخصصني من أجل ضبطه 

موعةيف صورته النهائية قبل تطبيقه على إخراجهتصحيح بعض األخطاء ليتم بعد التعديل  .التجريبية ا

:شرح تفصيلي لجلسات البرنامج اإلرشادي -
)د50(التعارف :الجلسة األولى

.جهاز حاسوب،جهاز عرض،أوراق،أقالم:األدوات-
.المناقشة والحوار،لعب األدوار،أنشطة التعارف،التعزيز:الفنيات المستخدمة-
:الرتحيب والتعريف بالنفس وباملشاركني من خالل:محتوى الجلسة-

)التعارف وبث روح املرح(:نشاط االتصال بالعين/ أوال
مـــن خـــالل طلـــب الباحثـــة مـــن أحـــد املشـــاركني بـــأن ميشـــي عشـــوائيا داخـــل القاعـــة وجيـــري اتصـــاال بصـــريا مـــع أحـــد 
املشاركني فيؤدي التحية له مث يصافحه ويقدم نفسه مث يتحرك من جديد من أجل التعرف أكثر علـى أكـرب قـدر مـن 

.املشاركني بعدها تناقش الباحثة هذا النشاط مع املشاركني
)التأكد من إمتام التعارف وبث روح املرح:(ط األقسام األربعةنشا/ثانيا

ورقـات حبيـث تكتـب يف األوىل امسهـا ويف الثانيـة مثـل شـعيب 04من خالل توزيع الباحثـة علـى كـل مشـارك 
ويف الثالثة سـؤال ويف الرابعـة إجابـة للسـؤال،مث تقـوم الباحثـة جبمـع الـورق علـى حـدا مث تطلـب مـن كـل مشـارك إجـراء 

موعةسحب على الورق فتسحب اسم مث مثل شعيب مث سؤال مث إجابة وتقرأه .م ،مما يضفي نوعا من املرح بني ا
)التعريف بالربنامج واالتفاق على مواعيد اجللسات ومكان تنفيذها:(التعريف بالبرنامج اإلرشادي/ثالثا

.  تقوم الباحثة بتقدمي بسيط عن الربنامج وأمهيته واملتمثل يف تنمية مستوى الطموح األكادميي لديهم-
دقيقـــة ومكـــان تنفيـــذ اجللســـات وهـــو )50(جلســـة ومـــدة اجللســـات ) 20(بتوضـــح عـــدد اجللســـات املقـــدرة-

.مكتب العمل
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موعـــة علــى تقـــدمي جــائزة يف كـــل جلســة ألفضـــل مشــاركة يف اجللســـة مــن حيـــث :مالحظــة يـــتم االتفــاق مـــع أفــراد ا
موعةالتفاعل والنشاط واملشاركة واألدب وااللتزام بقواعد اجللسة ويتم حتديد من يستحقها من قبل أفراد .ا

:توزيع المشاركين إلى ثالث مجموعات /رابعا
موعـــــة مســـــؤولة مـــــن حيـــــث ترتيـــــب املكـــــان ،توزيـــــع األوراق واألقـــــالم :جمموعـــــة اإلشـــــراف العـــــام-1 وهـــــذه ا

...ومجعها،تسجيل احلضور والغياب،مالحظة مدى انسجام املشاركني بقواعد اجللسة
اليت حـدثت يف  اجللسـة السـابقة بطريقـة فنيـة مـن خـالل قصـة وهي اليت تقوم بعرض املواقف:جمموعة املرايا-2

...أو قصيدة شعرية
.وهي اليت ستقوم بتوثيق األنشطة اليت يتم تنفيذها أثناء اجللسة وذكرها يف اجللسة القادمة:جمموعة التوثيق-3
اء مع املشاركني بنوع من الراحة وتصفية الذهن:(التأمل الختتامي/خامسا )   اإل

أجسـادهم مسـرتخية مـع إغمـاض العينـني ،بعـدها االباحثة من املشاركني أن جيلسوا بشـكل مـريح وجيعلـو تطلب 
خـــذوا نفـــس عميـــق مـــن األنـــف مـــع إخراجـــه مـــن الفـــم مـــع التكـــرار ،وإذا :تـــتكلم معهـــم الباحثـــة بصـــوت مـــنخفض 

رجــوه بــبطء شــديد مــن راودتكــم أي أفكــار دعوهــا تــأيت وتــذهب بلطــف ،املئــوا صــدوركم بــاهلواء النقــي الطــاهر وأخ
حركوا أطـراف أصـابعكم بلطـف وارجعـوا إىل اخللـف افتحـوا أعيـنكم مـع ...الفم وبالتدريج ،بعدها إذا كنتم جاهزين 

.ابتسامة خفيفة على شفاهكم
)تغذية راجعة ملا مت تنفيذه مع التعرف على انطباعات املشاركني يف اجللسات(:التقييم واإلنهاء/سادسا

م حـول اجللسـة املقدمـة وتعطـي فرصـة لكـل مشـارك للتحـدث عـن تقوم الباحثة بسؤ  ال املشـاركني عـن انطباعـا
أي شيء يود التحدث عنه بعدها تطلب منهم نشاط بييت يتمثل يف تسجيل املالحظات واالنطباعات عـن اجللسـة 

.بكل حرية تامة،بعدها يف األخري تقوم بشكرهم وتذكريهم مبوضوع اجللسة القادمة
األهداف والتوقعات):02(الجلسة رقم

.جهاز حاسوب،جهاز عرض،أوراق خاصة،اللوح،أقالم،الصق:األدوات
املنافســـــــــــة واحلوار،التأمـــــــــــل واالســـــــــــرتخاء،التغذية الراجعة،العصـــــــــــف الذهين،األنشـــــــــــطة:الفنيـــــــــــات المســـــــــــتخدمة

.املنزلية،التعزيزالرتفيهية،الواجبات
موعة واحلرص على :محتوى الجلسة :االلتزام بقواعد اجللسة أثناء تنفيذ األنشطة من خاللالرتحيب بأفراد ا

موعة(:نشاط التأمل االفتتاحي/أوال .)التهيئة للجلسة وبث روح الطمأنينة وتصفية الذهن لدى ا
مـــن خـــالل طلـــب الباحثـــة مـــن املشـــاركني اجللـــوس بشـــكل مـــريح ومســـرتخي ويغمضـــوا أعيـــنهم وتـــتكلم الباحثـــة 

قــا مــن الفــم مــع إخراجــه مــن األنــف عــدة مــرات ،ركــزوا علــى عضــالت الــبطن خــذوا نفســا عمي:بصــوت مــنخفض 
املســرتخية،املئوا صــدوركم بــاهلواء الطــاهر النقــي وأخرجــوه بــبطء شــديد مــن الفــم وبالتــدريج،وإذا كنــتم جــاهزين اآلن 
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يــتم حركــوا أطــراف أصــابعكم بلطــف وارجعــوا إىل اخللــف ،افتحــوا أعيــنكم مــع ابتســامة خفيفــة علــى شــفتيكم،بعدها
موعة .مناقشة هذا املشاط مع ا

)تقدمي تغذية راجعة ملا مت تنفيذه يف اجللسة السابقة(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا
تقــوم الباحثــة مبراجعــة ســريعة ملـــا مت تنفيــذه يف اللقــاء الســابق ،وتطلــب مـــن الــبعض قــراءة مــا كتــب يف النشـــاط 

م يف اجللسة السابقة البييت م ومالحظا .حول انطباعا
موعة:(توقعات المشاركين/ثالثا )التعرف على األهداف والتوقعات وتنمية روح العمل اجلماعي لدى ا

موعـة يتعلــق باألهــداف والتوقعــات الــيت يتوقـع كــل مشــارك مــنهم حتقيقهــا  تطـرح الباحثــة ســؤاال مفتوحــا علــى ا
أهدافــه وتوقعاتــه وتســجل الباحثــة كــل هــذه األفكــار علــى اللــوح القــالب بعــدها تنــاقش ،يقــوم كــل مشــارك بعــرض 

.الباحثة النشاط مع املشاركني
موعة:(نشاط الفواكه/رابعا )رفع روح احليوية والنشاط لدى ا

موعــة اســم نــوع مــن الفاكهــة بشــرط عــدم  ختتــار الباحثــة اســم فاكهــة معينــة هلــا، ومــن مث خيتــار كــل فــرد مــن ا
التكرار،بعدها تقف الباحثة وسط الدائرة ومن مث تسمي اسم فاكهتهـا بطريقـة مـا وبشـكل مفـاجئ أمـام أي مشـارك 
والــذي يكــون مطالبــا بـــذكر اســم فاكهتــه بــنفس طريقـــة عــرض الباحثــة وبــنفس الســـرعة وعــدد املــرات دون خطـــأ أو 

اللعـب مـع البـاقي مـن جديـد ليـتم مناقشـة تأخري،واملشارك الذي خيطـئ أو يتـأخر يف الـرد يقـف وسـط الـدائرة ويبـدأ ب
.النشاط واالستماع إىل التعليقات 

موعــة إىل املوضــوعات األساســية الــيت ســتطرح (:عــرض المحــاور األساســية للبرنــامج اإلرشــادي/خامســا تعــرف ا
)أثناء الربنامج

عـــرض ومناقشـــته تقـــوم الباحثـــة بعـــرض املوضـــوعات الـــيت ســـيتم تناوهلـــا خـــالل جلســـات الربنـــامج علـــى جهـــاز ال
موعة واملتمثل يف :باختصار مع ا

ـــة الثقـــة بـــالنفس،تطوير مفهـــوم الذات،تعـــديل - مفهـــوم الطمـــوح األكادميي،معيقـــات الطمـــوح األكادميي،تنمي
األفكـــــــار الالعقالنية،تنميـــــــة الدافعيـــــــة حنـــــــو التعلم،التخطـــــــيط للمســـــــتقبل وحتديـــــــد األهـــــــداف،اختيار التخصـــــــص 

.مة،أسلوب حل املشكالت،إدارة الوقت،التفاؤل واألملاملناسب،طرق املذاكرة السلي
)كما مت يف اجللسة السابقة(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/سادسا
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة ملــا مت تنفيـــذه خـــالل اجللســـة الســـابقة والتعـــرف إىل تقيـــيم املشـــاركني (: التقيـــيم واإلنهـــاء/ســـابعا

م والتعرف إىل مشاعر وأفكار ا )موعة بعد اجللسةوانطباعا
ــال للمجموعــة لتقيــيم اجللســة والتحــدث عــن مــدى االســتفادة منهــا وعــن مشــاعرهم بعــد  تعطــي الباحثــة ا

موعة بنشاط بييت  :انتهاء اجللسة بعدها تقوم الباحثة بتكليف ا
.ما املقصود مبستوى الطموح األكادميي /س
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ـــة بتلخـــيص اجللســـة وشـــكر /س مـــا هـــي العوامـــل املـــؤثرة يف مســـتوى الطمـــوح األكـــادميي ، بعـــدها تقـــوم الباحث
ا موعة والتذكري مبوضوع اجللسة القادمة وموعدها وضرورة االلتزام  .ا

مفهوم الطموح األكاديمي):03(الجلسة 
.ة،مطوياتجهاز احلاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،اللوح القالب،أقالم خاص:األدوات

التأمـــــــــــل واالسرتخاء،املناقشـــــــــــة واحلوار،العصـــــــــــف الذهين،التغذيـــــــــــة الراجعة،األنشـــــــــــطة :الفنيـــــــــــات المســـــــــــتخدمة
.الرتفيهية،الواجبات املنزلية،التعزيز

موعة وشكرهم على االلتزام واحلرص على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب با
.ط التأمل االفتتاحي كما تم في الجلسة السابقةممارسة نشا/أوال
).تقدمي تغذية راجعة ملا مت تنفيذه يف اجللسة السابقة(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا

مــن خــالل قيــام جمموعــة التوثيــق واملرايــا بعــرض مــا مت تنفيــذه يف اجللســة الســابقة بعــدها تقــوم الباحثــة بتغذيــة 
موعة فيما مت عرضه يف اجللسة السابقة .راجعة ومناقشة ا

)من خالل التعريف به والتعرف على أمهية تنميته وخصائص الشخص الطموح(:مفهوم الطموح األكاديمي/ثالثا
:جمموعات وتطلب من03الباحثة بالتعرف على مفهوم الطموح األكادميي بعدها تقسم األفراد إىل تبدأ

موعة- .مناقشة مفهوم الطموح األكادميي وتسجيل ما مت االتفاق عليه يف ورق بوسرت:01ا
موعة- .مناقشة أمهية تنمية مستوى الطموح األكادميي وتسجيله كذلك:02ا
موعة- .خصائص الطموح األكادميي وتسجيله كذلكمناقشة :03ا

.وبعدها يقوم ممثل أو قائد عن كل جمموعة بعرض ما مت االتفاق عليه ومناقشته مع باقي املشاركني
.لتقوم الباحثة بعرض املواضيع املطروحة من خالل جهاز العرض

موعـة علـى العوا(:العوامل المـؤثرة فـي مسـتوى الطمـوح األكـاديمي/رابعا مـل املـؤثرة يف مسـتوى الطمـوح تعـرف ا
).األكادميي

تقوم الباحثة بالتحدث مع املشاركني عن العوامل املؤثرة يف مسـتوى الطمـوح األكـادميي بشـكل عـام مث توضـح 
ا توجد عوامل شخصـية وعوامـل اجتماعيـة تـؤثر فيـه وحتـاول الباحثـة التعـرف علـى تلـك العوامـل مـن خـالل طـرح  بأ

ومناقشـتها ، بعـدها تقـوم الباحثـة بعـرض العوامـل املـؤثرة يف مسـتوى الطمـوح األكـادميي علـى األسئلة على املشاركني 
.جهاز العرض مث توزيع مطوية عن مفهوم الطموح األكادميي أو العوامل املؤثرة فيه

اية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/خامسا ).كاملعتاد يف 
).ة راجعة والتعرف على انطباعات ومشاعر املشاركني بعد اجللسةتقدمي تغذي(:التقييم واإلنهاء/سادسا
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ال للمشاركني لتقييم اجللسة ومدى االستفادة منهـا ،يـتم بعـدها اختيـار أفضـل مشـارك  تقوم الباحثة بإعطاء ا
موعـــة مـــن حيـــث املشـــاركة والتفاعـــل وااللتـــزام بقواعـــد اجللســـة وتســـليمه جـــائزة التميـــز لتقـــوم الباحثـــة ب تكليـــف يف ا

موعة بنشاط بييت .حتدثوا عن العوامل املؤثرة يف مستوى الطموح األكادميي/س: ا
موعة ويتم تذكريهم مبوضوع اجللسة القادمة .ويف األخري بإمجال ما مت تنفيذه خالل اجللسة وشكر ا

معيقات الطموح األكاديمي):04(الجلسة
.القالب،أقالم خاصة،مطوياتجهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،اللوح :األدوات

التأمل واالسرتخاء،العصف الذهين،املناقشـة واحلوار،التغذيـة الراجعة،األنشـطة الرتفيهيـة،التفريغ :الفنيات المستخدمة
.االنفعايل،الرسم،الواجبات املنزلية،التعزيز

.بقواعد اجللساتالرتحيب والشكر على االلتزام واحلرص على التعاون والتفاعل وااللتزام :محتوى الجلسة
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل االفتتاحي/أوال
)تقدمي تغذية راجعة ملا مت تنفيذه يف اجللسة السابقة(مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا

م الباحثـــة بتغذيـــة مـــن خـــالل قيـــام جمموعـــة التوثيـــق واملرايـــا بعـــرض مـــا مت تنفيـــذه يف اجللســـة الســـابقة بعـــدها تقـــو 
موعة فيما مت عرضه يف اجللسة السابقة .راجعة ومناقشة ا

).التعرف على معيقات الطموح األكادميي:(معيقات الطموح األكاديمي/ثالثا
من خالل حتدث الباحثة عن الطمـوح األكـادميي ومـا قـد يواجهـه مـن معيقـات ،مث تسـأهلم عـن أنـواع املعيقـات 

م  للوصول إىل تقسيمها إىل معيقات شخصـية وأسـرية وماديـة ومدرسـية ودراسـية مث تسـجيلها بعدها تستمع إلجابا
:جمموعات وتطلب من 05على اللوح القالب،لتقوم الباحثة بعدها بتقسيم األفراد إىل

موعة- . مناقشة معيقات الطموح األكادميي الشخصية وتسجيلها على ورق بوسرت:01ا
موعة- . مناقشة معيقات الطموح األكادميي األسرية وتسجيلها على ورق بوسرت:02ا
موعة- . مناقشة معيقات الطموح األكادميي املادية وتسجيلها على ورق بوسرت:03ا
موعة- . مناقشة معيقات الطموح األكادميي املدرسية وتسجيلها على ورق بوسرت:04ا
موعة- .لطموح األكادميي الدراسية وتسجيلها على ورق بوسرتمناقشة معيقات ا:05ا

موعة ومناقشته مع باقي املشاركني .بعدها يقوم ممثل عن كل جمموعة بعرض ما مت االتفاق عليه بني أفراد ا
.لتقوم الباحثة بعرض املعيقات على جهاز العرض

).زيز املشاعر اإلجيابية لدى املشاركنيالتفريغ االنفعايل للمشاعر املؤملة وتع(:نشاط دوالب المشاعر/رابعا
مـــن خـــالل قيـــام الباحثـــة بإعـــداد جمموعـــة مـــن البطاقـــات يكتـــب عليهـــا جمموعـــة مشـــاعر ،يقـــوم كـــل مشـــارك 
بسحب بطاقة من هذه البطاقات ويقوم بتمثيل املكتوب فيها ويقوم الباقي بتخمني ما هو هذا الشـعور حـىت انتهـاء  

.كل املشاعر
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التعـرف علـى أمهيـة حتـدي معيقـات الطمـوح األكـادميي ومواجهتهـا وإثـارة الدافعيـة :(الطمـوحنشاط شـجرة/خامسا
).حنو مواجهة تلك املعيقات والتغلب عليها

مـــن خـــالل قيـــام الباحثـــة بتوزيـــع ورقـــة مرســـوم عليهـــا شـــجرة لكـــل مشـــارك مكتـــوب علـــى جـــذع الشـــجرة معيقـــات 
موا بتلوين تلك األوراق حىت خيتفي ما عليها من معيقـات ،بعـدها الطموح األكادميي مث تطلب من املشاركني أن يقو 

تنــاقش  الباحثــة النشــاط مــع املشــاركني وتأخــذ مــنهم وعــودا علــى بــذل كــل اجلهــود ملواجهــة تلــك العقبــات والتغلــب 
.عليها للوصول إىل الطموح األكادميي اليت تود وتطمح يف الوصول إليه

اية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل االختتامي/سادسا ).كاملعتاد يف 
).تقدمي تغذية راجعة ملا مت تنفيذه والتعرف على مشاعر وأفكار املشاركني بعد اجللسة(:التقييم واإلنهاء/سابعا

ــال للمشــاركني لتقيــيم اجللســة والتحــدث عــن مــدى االســتفادة منهــا وعــن مشــاعرهم  تقــوم الباحثــة بإعطــاء ا
موعــة مــن حيــث التفاعــل واإللتــزام بقواعــد اجللســة لتقــوم الباحثــة بتكليــف  احلاليــة ليــتم اختيــار أفضــل مشــارك يف ا

:املشاركني بالنشاط البييت التايل
.لطموح األكادميي مع اقرتاح بعض الطرق اليت تساعد يف مواجهتهاحتدثوا بإجياز عن معيقات ا/س

موعـة علـى التفاعـل واملشـاركة وأمهيـة اإللتـزام  مث تقوم الباحثة بإمجال ما مت تنفيذه يف خـالل اجللسـة وشـكر ا
.بقواعد اجللسات
الثقة بالنفس):05(الجلسة رقم

.صة،الصق،مطوياتجهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،أقالم خا:األدوات
التأمـل واإلسرتخاء،املناقشـة واحلوار،التغذيــة الراجعـة،لعب األدوار،التفريـغ اإلنفعـايل ،األنشــطة :الفنيـات المسـتخدمة

.الرتفيهية،الواجبات املنزلية،التعزيز
.الرتحيب والشكر والتعاون والتفاعل والتقيد بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة

).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:فتتاحيممارسة نشاط التأمل اإل/أوال
).نفس املراحل كاملعتاد:(مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا
ــا مكونــات الشخصــية وتأثريهــا علــى الثقــة بــالنفس (مفهــوم الثقــة بالنفس،مظاهرها،أنواعها،فوائــدها،معوقاتها/ثالث

).والفرق بني الثقة بالنفس والغرور
،مث تنـاقش الباحثـة املشـاركني يف القصـة مـن أجـل )أي قصـة(تقوم الباحثة بسرد قصة عن مفهوم الثقة بـالنفس 

:جمموعات05الوصول إىل موضوع اجللسة وتقسمهم إىل 
موعــة- تطلــب مــنهم مناقشــة مفهــوم الثقــة بــالنفس ومظاهرهــا ومصــادرها وأنواعهــا وتســجيله علــى ورق :01ا
.بوسرت

موعة- ا وتسجيله على ورق بوسرت:02ا .تطلب منهم مناقشة فوائد الثقة بالنفس وأمهيتها ومعوقا



للدراسةاإلجراءات الميدانيةالفصل الرابع                                                             

96

موعة- .تطلب منهم مناقشة مستويات الثقة بالنفس وتسجيله على ورق بوسرت:03ا
موعـــة- ـــالنفس وتســـجيله علـــى ورق :04ا تطلـــب مـــنهم مناقشـــة مكونـــات الشخصـــية وتأثريهـــا علـــى الثقـــة ب
.بوسرت

موعة- .تطلب منهم مناقشة الفرق بني الثقة بالنفس والغرور وتسجيله على ورق بوسرت:05ا
موعـــات ومناقشـــته،بعدها تقـــوم الباحثـــة  يقـــوم ممثـــل أو قائـــد عـــن كـــل جمموعـــة مبـــا مت عرضـــه مـــن قبـــل أفـــراد ا

موعــات مث تقــوم بعــرض كــل مــا ســبق علــ ى جهــاز العــرض ومناقشــة مبناقشــة املشــاركني مبــا مت عرضــه مــن قبــل أفــراد ا
موعات .املوضوع مع أفراد ا

).تنمية الثقة بالنفس من خالل ترديد عبارة الثقة بالنفس وبث روح املرح والرتفيه(:نشاط ثالثة ومضاعفاتها/رابعا
أو أحــد مضـــاعفاته تســـتبدله 03وعنـــد الوصــول للعـــدد)30إىل10(تقــوم الباحثـــة مــن أحـــد املشــاركني العـــد مــن

.،ليستمر يف العد وعندما خيطئ خيرج من النشاط ويستبدل مبشارك آخر وهكذا"بالنفسالثقة"بعبارة
ـــة/خامســـا ـــات التلفزيوني ـــذات مـــن خـــالل عـــرض املواهـــب والصـــفات (:نشـــاط اإلعالن القـــدرة علـــى التعبـــري عـــن ال
).احلسنة

لعمــل إعــالن تقـوم الباحثــة بــاإلعالن عـن مســابقة إعالنــات تلفزيونيــة حبيـث تطلــب مــن كــل مشـارك أن يســتعد
يف التلفزة ويظهر فيه مواهبـه وأهـم صـفاته ومزايـاه،وتقوم الباحثـة بلعـب دور املنشـطة وإعطـاء الفرصـة للجميـع وتقـدم 
موعــة مــن خــالل تعزيــز اجلوانــب اإلجيابيــة  الباحثــة جــوائز رمزيــة للمشــاركني لتقــوم بعــد ذلــك مبناقشــة النشــاط مــع ا

.اخلاطئة ومناقشة اجلوانب السلبية والصفات السيئة لدى املشاركنيوالصفات اجلميلة وتصحيح بعض املفاهيم 
اية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/سادسا ).كاملعتاد يف 
م والتعـرف علـى :(التقييم واإلنهاء/سابعا تقدمي تغذية راجعة ملا مت تنفيذه والتعـرف علـى تقيـيم املشـاركني وانطباعـا

).مشاعر وأفكار املشاركني
موعــة لتقيــيم اجللســة والتحــدث عــن مــدى اإلســتفادة منهــا وعــن  ــال للمشــاركني يف ا تقــوم الباحثــة بإعطــاء ا
موعـــة مـــن حيـــث املشـــاركة والتفاعـــل واإللتـــزام بقواعـــد اجللســـة  مشـــاعرهم احلاليـــة ليـــتم اختيـــار أفضـــل مشـــارك يف ا

وتسليمه جائزة رمزية
:شاط البييت التايلبعدها تطلب الباحثة من املشاركني الن

.حتدثوا عن مفهوم الثقة بالنفس ومظاهره ومصادره وأنواعه وفوائده ومعيقاته ومستوياته/س
.أذكروا الفرق بني اإلنسان الواثق من نفسه وبني اإلنسان املغرور/س

.وتقوم بتذكريهم مبوضوع اجللسة القادمة وموعدها
تقنيات تنمية الثقة بالنفس:)06(الجلسة
.جهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،أقالم خاصة،أقالم رصاص ،ألوان،الصق،مطويات:األدوات
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التأمـــــــــــل واالسرتخاء،املناقشـــــــــــة واحلوار،التغذيـــــــــــة الراجعـــــــــــة،التفريغ االنفعايل،األنشـــــــــــطة :الفنيـــــــــــات المســـــــــــتخدمة
.الرتفيهية،الواجبات املنزلية،التعزيز

.اجللسات أثناء تنفيذ األنشطة املختلفةالرتحيب والشكر واإللتزام بقواعد:محتوى الجلسة
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة:(ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعة: (مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ). كاملعتاد يف اجللسة السابقة مع نفس ا
نميــة الثقــة بــالنفس مــن خــالل التعبــري عــن القــدرة علــى التعبــري عــن الــنفس حبريــة وت(:نشــاط كرســي اإلعتــراف/ثالثــا

).الذات والتعرف على املواقف اليت تزيد من الثقة بالنفس واملهدمة للنفس وكذلك التفريغ اإلنفعايل
تطلــب الباحثــة مــن أحــد املشــاركني اجللــوس علــى كرســي يف وســط الــدائرة وتطلــب منــه التعريــف بنفســه بشــكل 

جيه األسئلة لـه مـع احتفاظـه حبـق عـدم اإلجابـة إن أراد ،مث مشـارك آخـر بعـده معمق وحبرية تامة ويقوم املشاركون بتو 
.وهكذا ليتم مناقشة النشاط مع املشاركني والتعبري عن مشاعرهم

).التعرف على التقنيات وكيفية تنميتها يف الواقع(تقنيات تنمية الثقة بالنفس/رابعا
وأمهيتهــا يف مواجهــة حتــديات احليــاة والنجــاح يف جمــال تقــوم الباحثــة بالتحــدث عــن أمهيــة تنميــة الثقــة بــالنفس 

موعـة إىل ثــالث جمموعــات تطلــب مـن كــل جمموعــة مناقشــة  الدراسـة ومهنــة املســتقبل ،لتقـوم بعــدها بتقســيم أفــراد ا
تقنيـــات تنميـــة الثقـــة بـــالنفس وتســـجيل مـــا مت االتفـــاق عليـــه علـــى ورق بوســـرت ،ليقـــوم بعـــدها ممثـــل أو قائـــد عـــن كـــل 

موعة بعدها تناقش الباحثة املشاركني ملا مت عرضه لتعرضـه بعـدها جمموعة بع رض ما مت االتفاق عليه من قبل أفراد ا
على جهاز العرض ومناقشته،مث تقوم الباحثة بالتحـدث عـن كيفيـة ممارسـة تقنيـات تنميـة الثقـة بـالنفس يف الواقـع مـع 

.  ذكر أمثلة
).كاملعتاد:(ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/خامسا
)                                                                                        كاملعتاد(:اءالتقييم واإلن/سادسا

ال للمشاركني يف تقسيم اجللسة  والتحدث عن مدى اإلستفادة منها وعن مشاعرهم  تقوم الباحثة بإعطاء ا
موعة من حيث املشاركة والتفاعل واإللتزام بقواعد اجللسة وتسليمه احلالية،بعدها يتم اختيار  أفضل مشارك يف ا

:جائزة رمزية ،بعدها تقوم الباحثة بتكليف املشاركني بالنشاط البييت التايل 
حتدثوا عن تقنيات تنمية الثقة بالنفس /س

مبوضــوع وموعــد اجللســة القادمــة مث تقــوم مث تقــوم بإمجــال مــا مت تنفيــذه خــالل اجللســة وشــكر اجلميــع والتــذكري 
.بتوزيع مطوية عن الثقة بالنفس 

مفهوم الذات):07(الجلسة 
،أقـــالم A4جهـــاز حاســـوب ،جهـــاز عـــرض،ورق بوســـرت ،اللـــوح القـــالب،أوراق عمـــل،أقالم خاصـــة ،ورق:األدوات 

.جافة،ألوان،الصق
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لــــــــذهين،لعب األدوار،الرســــــــم،الواجبات التأمــــــــل واالسرتخاء،املناقشــــــــة واحلوار،العصــــــــف ا:الفنيــــــــات المســــــــتخدمة
.املنزلية،التعزيز

.الرتحيب والشكر على االلتزام واحلضور وكذلك التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسات:محتوى الجلسة
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
).كالمعتاد(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا
).التعرف على مفهوم الذات وعالقة مفهوم الذات مبستوى الطموح األكادميي(:مفهوم الذات/ثالثا

:تسأل الباحثة املشاركني 
.ماذا يعين مفهوم الذات بالنسبة لك/س

م وتعـرض اإلجابـة الصـحيحة علـى اللـوح القـالب مـن حيـث أنـه فكـرة الفـرد عـن نفسـه بعدها تسـتمع إلجابـا
ا الفرد عن نفسه من حيث ما يتصـف بـه مـن صـفات وقـدرات جسـمية وعقليـة وانفعاليـة ،مث  وهو الصورة اليت يكو
تقــوم الباحثــة مبناقشــتهم يف عالقــة مفهــوم الــذات مبســتوى الطمــوح األكــادميي وتوضــح بأنــه مــن العوامــل املهمــة الــيت 

نســان وتوجيـــه ســلوكه،وأن مســتوى الطمـــوح وثيــق الصــلة بفكـــرة الفــرد عــن نفســـه تســهم يف رفــع مســـتوى طمــوح اإل
واحرتامه وتقديره له،فكلما كـان مفهـوم الفـرد بذاتـه موجبـا كلمـا ارتفـع مسـتوى طموحـه والعكـس وهـذا مـا يؤيـد رأي 

وم الــذات الباحثــة بــأن باســتطاعة الربنــامج اإلرشــادي تنميــة مســتوى طمــوح املشــاركني مــن خــالل التــأثري علــى مفهــ
.وتنميته لديهم

التعــرف علــى الصــفات بأنواعهــا والقــدرة علــى التعبــري عــن الــذات مــن خــالل متثيــل (:نشــاط دوالب الصــفات/رابعــا
).الصفات املختلفة وبث روح املرح والسرور بني املشاركني

بية مث يقـوم كـل تقوم الباحثة بإعداد جمموعة من البطاقات مكتوب عليها جمموعـة مـن الصـفات اإلجيابيـة والسـل
مشارك بسحب بطاقة من هذه البطاقات ومتثيل الصفة املكتوبة فيهـا مث يقـوم بـاقي املشـاركني بتخمـني مـاهي الصـفة 

.حىت انتهاء مجيع الصفات،مث تقوم الباحثة بتعزيز الصفات اإلجيابية ومناقشة الصفات السلبية لدى املشاركني
لصـفات احلسـنة والصـفات السـيئة يف شخصـية األفـراد والقـدرة علـى التعرف على ا(:نشاط زهرتي الجميلة /خامسا

)  تقييم الذات وأمهية التحلي بالصفات اإلجيابية والتخلص من الصفات السلبية
من خالل قيام الباحثة توضيح أمهيـة تقيـيم الـذات والتعبـري عنهـا للمشـاركني مث تناقشـهم يف طـرق تقيـيم الـذات 

صـفات ال 05مث تطلـب الباحثـة كتابـة )04ملحـق(علـى املشـاركني "زهريت اجلميلـة"وذجبعدها تقوم الباحثة بتوزيع من
ـال لكـل مشـارك للتحـدث  ا يف أنفسهم على الزهرة الثانيـة مث تنـاقش الباحثـة النشـاط مـع املشـاركني وإعطـاء ا حيبو

السيئة وكيفية التخلص منها عن الصفات اليت كتبها ومن مث تعزيز الصفات احلسنة والثناء عليها ومناقشة الصفات 
اية كل جلسة(ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/سادسا ).كاملعتاد يف 
).كاملعتاد(التقييم واإلنهاء/سابعا
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ــال للمشــاركني لتقيــيم اجللســة والتحــدث عــن مــدى االســتفادة منهــا وعــن مشــاعرهم  تقــوم الباحثــة بإعطــاء ا
موعة مـن حيـث التفاعـل واملشـاركة وااللتـزام بقواعـد اجللسـة وتسـليمه  احلالية ،بعدها يتم اختيار أفضل مشارك يف ا

:جائزة رمزية،مث تقوم الباحثة بتوزيع النشاط البييت التايل
ارمسوا أنفسكم كوردة مستخدمني ألوانا خمتلفة لتمثيل ذاتكم اخلارجية والداخليـة ،ابـدؤوا برسـم األلـوان الـيت /س

مث األلـوان الـيت متثـل ذاتكـم كمـا يراهـا أصـدقاؤكم مث األلـوان الـيت ...متثل ذاتكم كما يراها اآلخرون ممن ال يعرفـونكم 
ختــاروا لونــا ميثــل شــعوركم جتــاه ذاتكــم الداخليــة ،مث أكتبــوا وصــفا ملــا متثــل ذاتكــم كمــا يراهــا أفــراد أســرتكم ،وأخــريا ا

تعنيه من اختياراتـك لأللـوان يف مجيـع احلـاالت علـى مـا أظهـروه أثنـاء اجللسـة مـن تفاعـل والتزام،كمـا تقـوم بتـذكريهم 
.مبوضوع وموعد اجللسة القادمة

تطوير الذات):08:(الجلسة
.،الصق،أقالم جافة،ألوانA4سرت،اللوح القالب،أقالم خاصة،ورقجهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بو :األدوات

تقنيــــــــــة املتجــــــــــر "التأمـــــــــل واإلسرتخاء،املناقشــــــــــة واحلوار،العصــــــــــف الذهين،الســــــــــيكودراما:الفنيــــــــــات المســــــــــتخدمة
.،التغذية الراجعة،الواجبات املنزلية،التعزيز"السحري

.واإللتزام بقواعد اجللسة الرتحيب والشكر و العمل على التفاعل والتعاون :محتوى الجلسة
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التامل االفتتاحي/أوال 
موعتني:(مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانبا ).كاملعتاد مع نفس ا
).التعرف على أمهية تطوير الذات وأركان تطوير الذات كذلك(:كيفية تطوير الذات/ثالثا

موعــة مــن خــالل حــديثها عــن اآليــة القرآنيــة تقــوم البا إن اهللا ال يغــري مــا بقــوم حــىت يغــريوا مــا "حثــة بــالتكلم مــع ا
"بأنفسهم

ا حتفزهم على التطوير والتغيري ليتطرق فيمـا بعـد عـن كيفيـة تطـوير  موعة من خالل أ بعدها يتم مناقشة اآلية مع ا
هــاز العــرض ،ليــتم إعطــاء الفرصــة للمجموعــة للتحــدث عــن الــذات وتنميتهــا وأســس وأركــان تطــوير الــذات علــى ج

.قصص كفاح وتغيري شاهدوها يف الواقع
القـدرة علـى التقيـيم الـذايت لنقـاط القـوة والضـعف والتعبـري عـن الصـفات اإلجيابيـة والسـلبية (:نشـاط قـيم ذاتـك/رابعا

).لديهم
ييم الذايت والصـادق لنقـاط القـوة والضـعف تقوم الباحثة بالتحدث عن االرتقاء بالذات وأول خطواته هو التق

وتســجيلها يف القائمــة ،هنئــوا "قائمــة معرفــة نقــاط القــوة والضــعف "والرغبــة اجلــادة يف التغيــري لألفضــل مث تــوزع علــيهم 
ــا يف أنفســكم وخــذوا عهــدا علــى أنفســكم علــى تغيــري مــا ال حتبونــه فيهــا  أنفســكم علــى األشــياء اإلجيابيــة الــيت حتبو

ـال لكـل مشـارك بالتحـدث عـن هـذه النقـاط ليـتم عـرض أسـاليب وطـرق قـد يسـتخدمها للـتخلص ،بعدها تعطـ ي ا
.منها مث تقوم الباحثة بتعزيز اجلوانب اإلجيابية ومناقشة اجلوانب السلبية وتدريبهم على التغيري األفضل
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ة علـــى اســـتبدال التعـــرف علـــى الصــفات احلســـنة والســـيئة يف الشخصـــية والقـــدر (:نشـــاط المتجـــر الســـحري/خامســـا
).الصفات السلبية بأخرى إجيابية

تقوم الباحثة بإعطاء بطاقات مكتوب فيها صفات حسنة وبطاقات أخرى مكتوب فيهـا صـفات سـيئة ويـتم 
الصـفات "وضعها يف زاوية يف القائمة على شكل متجـر أو دكـان مـن قبـل الباحثـة و املشـاركني ويـتم وضـع بطاقـات 

امها يف عمليـة املقايضـة ويقـوم أحـد املشـاركني بـاجللوس فيـه علـى أنـه بـائع،ويتم الـذهاب يف سلة ليـتم اسـتخد"السيئة
ــا يف أنفســهم  مــن قبــل املشــاركني للمتجــر كزبــائن ملقايضــة البــائع مــن خــالل اســتبدال الصــفات الســيئة الــيت ال حيبو

شــاركني وتعزيــز الصــفات اإلجيابيــة بصــفات مجيلــة يرغبــون فيهــا يف املتجــر بعــدها تقــوم الباحثــة مبناقشــة النشــاط مــع امل
.وحثهم على التخلص من الصفات السلبية لديهم

).كاملعتاد(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/سادسا
).كاملعتاد:(التقييم واإلنهاء/سابعا

ــال للمجموعـــة لتقيــيم اجللســة والتحــدث عـــن مــدى االســتفادة منهــا وعـــن مشــاعرهم احلاليــة بعـــد يــتم إعطــاء ا
انتهــاء اجللســة ليــتم اختيــار أفضــل مشــارك مــن حيــث االلتــزام والتفاعــل وتســليمه جــائزة رمزيــة لتقــوم الباحثــة بعــدها 

:بتوزيع النشاط البييت التايل
.حتدثوا عن أركان تطوير الذات مع الشرح/س

موعة  .وتذكريهم مبوعد اجللسة القادمةليتم إمجال ما مت تنفيذه خالل اجللسة وشكر أفراد ا
تعديل األفكار الالعقالنية):09(الجلسة
منـــــــوذج تعـــــــديل األفكـــــــار "جهـــــــاز حاســـــــوب،جهاز عـــــــرض،ورق بوســـــــرت،اللوح القـــــــالب،أوراق عمـــــــل،ن:األدوات
.،أقالم خاصة"اخلاطئة

تكنيـــك املـــرح "للحـــدثالتأمـــل واإلسرتخاء،املناقشـــة واحلوار،العصـــف الـــذهين،التقييم الـــذايت :الفنيـــات المســـتخدمة
.،األنشطة الرتفيهية،التغذية الراجعة،الواجبات املنزلية،التعزبز"والدعابة

.الرتحيب والشكر والعمل على التعاون والتفاعل واإللتزام بقواعد اجللسات:محتوى الجلسة
).كاملعتاد:(ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني:(السابقةمراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة /ثانيا ).كاملعتاد بنفس ا
). التعرف إىل مفهوم التفكري العقالين ،التفكري الالعقالين:(مفهوم التفكير العقالني والتفكير الالعقالني/ثالثا

م وتســــجيل اإلجابــــات  موعــــة عــــن تعريــــف األفكــــار العقالنيــــة واالســــتماع إلجابــــا تقــــوم الباحثــــة بســــؤال ا
ـاالصـحيحة علـى اللـوح القـال مجلـة األفكـار الـيت تنسـجم مـع القـيم األساسـية يف احليـاة وحتقيـق الفاعليـة "ب حيـث أ

.واآلخرين"االجتماعية واإلجيابية وتؤدي إىل حتقيق احرتام الذات
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م  موعة مـن خـالل مناقشـة ماهيتهـا بطـرح أسـئلة واالسـتماع  إلجابـا مث تناقش الباحثة األفكار الالعقالنية مع ا
ـا ليتم تسجي أفكـار سـلبية خاطئـة وغـري صـحيحة تـراود اإلنسـان "ل اإلجابة الصحيحة على اللـوح القـالب حيـث أ

.،لتعطي الباحثة أمثلة لألفكار الال عقالنية وتسجيلها"وتؤثر يف انفعاالته وسلوكه
.فكرة...........كل الناس أشرار:مثال

.شعور............كراهية مجيع الناس: ينتج عنها
.سلوك................. يع الناسجتنب مج

التعرف على األفكار الالعقالنيـة املرتبطـة بتـدين (:األفكار االعقالنية المرتبطة بمستوى الطموح األكاديمي/رابعا
).مستوى الطموح وأثرها يف تدنيه

م أو دراســة مــن تقــوم الباحثــة بشــرح األفكــار الالعقالنيــة وارتباطهــا بتــدين مســتوى الطمــوح ومــا ارتــبط بــه مــن تعلــي
جمموعــات كــل واحــدة تســجل أفكــار العقالنيــة 03أجــل تعــديل هــذه األفكــار واملعتقــدات،مث تقســم املشــاركني إىل 

مرتبطة بتدين مستوى الطموح األكادميي وكيفية تأثريها السليب على ورق بوسرت ،ليقوم ممثل عن كـل جمموعـة بعـرض 
تهم مع إعطاء وإضافة أفكار العقالنية أخرى وأثرهـا يف تـدين مسـتوى ما مت االتفاق عليه بعدها تقوم الباحثة مبناقش

.الطموح األكادميي وتسجل على اللوح القالب 
:أمثلة

ليس لدي القدرة على تنظيم وقيت –املذاكرة أو عدمها سواء -أنا انسان فاشل-الدراسة غري مفيدة
.سبينأنا ال أستطيع اختيار التخصص الذي ينا-الدراسة مضيعة للوقت–

التعرف إىل أساليب تعـديل األفكـار اخلاطئـة املرتبطـة مبسـتوى الطمـوح األكـادميي (.تعديل األفكار الخاطئة/خامسا
).وكيفية تبين أفكار منطقية جديدة

موعة عرض فكرة خاطئة ،مثال :مث تسأهلم ما يلي"الدراسة غري مفيدة"طلب الباحثة من أحد أفراد ا
. يف الواقع مع أدلة ملموسة هل تستطيع أن تؤكد ذلك /س

من أجل إعادة تشكيل اجلانب املعريف لدى املشـاركني،تقوم الباحثـة بتـدريب املشـاركني علـى أسـلوب سـهل وفعـال 
نقــاط 05ويتضــمن هــذا األســلوب"كيــف تغــري أفكــارك اخلاطئــة"ملقاومــة وتعــديل األفكــار اخلاطئــة مــن خــالل منــوذج

.لتعديل وتغيري األفكار اخلاطئة وهي كالتايل
.ة اخلاطئةالتعرف إىل الفكر -1
).البحث عن أدلة(إيقاف التفكري يف هذا االعتقاد اخلاطئ -2
.التعرف إىل أفكار صحيحة ومنطقية بديلة-3
.العمل على تنفيذ األفكار البديلة تدرجييا-4
.إحالل األفكار اإلجيابية اجلديدة بدال من األفكار األوىل اخلاطئة-5
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م عليــه وتطلـب مــنهم تبــين فكــرة العقالنيــة ) 06ملحــق(اخلاطئــة مث تقـوم الباحثــة بتوزيــع منــوذج األفكـار  وتــدر
.ويقوموا بتعديلها باستخدام النموذج،مث يتم مناقشة هذا النشاط لكل فرد بعرض الفكرة وكيفية تعديلها

).القدرة على التخلص من األفكار واملشاعر السلبية(:نشاط سلة المهمالت/سادسا
ـــة مـــن املشـــاركني  ـــتخلص منهـــا ورميهـــا وطيهـــا يف ســـلة تطلـــب الباحث رســـم أفكـــار أو مشـــاعر ســـلبية يريـــدون ال

تقنيــــــة املــــــرح "املهمــــــالت ويقومــــــوا بالضــــــحك علــــــى هــــــذه األفكــــــار الالعقالنيــــــة ولــــــن يســــــتجيب هلــــــا مــــــرة أخــــــرى 
. ،بعدها تقوم الباحثة بالطلب منهم التحدث عن هذه املهمالت واألسباب اليت دفعته للتخلص منها"والدعابة

اية كل جلسة:(ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/سابعا ).كاملعتاد يف 
اية كل جلسة(:التقييم واإلنهاء/سابعا ).كاملعتاد يف 

ال للمشاركني لتقييم اجللسة والتحدث عن مدى اإلسـتفادة منهـا ليـتم اختيـار أفضـل مشـارك  تعطي الباحثة ا
خاللــه يســجلون أفكــارهم الالعقالنيــة الــيت تــراودهم خــالل وتســليمه جــائزة التميــز ،مث تطلــب مــنهم نشــاط بيــيت مــن 

الــذي مت التــدرب عليــه بعــدها تقــوم الباحثــة "تقنيــة املــرح والدعابــة"األســبوع القــادم وكيفيــة التعامــل معهــا باســتخدام 
موعة على ما أظهروه أثناء اجللسة القادمة وموعدها .بإمجال ما مت تنفيذه خالل اجللسة وشكر أفراد ا

الدافعية نحو التعلم):10(سةالجل
.جهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق أقالم خاصة،اللوح القالب،الصق:األدوات

.التأمل واإلسرتخاء،املناقشة واحلوار،العصف الذهين،التغذية الراجعة،الواجبات املنزلية،التعزبز:الفنيات المستخدمة
موعة واحلث على التعاون والتف:محتوى الجلسة .اعل أثناء اجللسةالرتحيب وشكر ا

)كاملعتاد يف بداية كل جلسة:(ممارسة نشاط التأمل اإلقتتاحي/أوال
موعتني(مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا
)التعرف على مفهوم الدافعية ومظاهرها وأنواعها(أنواعها...مفهوم الدافعية ومظاهرها/ثالثا

ا تعرف الباحثة  حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد حنو السـلوك يف ظـروف معينـة وتوجهـه "الدافعية بأ
.حنو إشباع حاجاته أو هدف حمدد فالدافعية قوة حمركة وموجهة يف وقت واحد

م وتسجلها على اللوح القالب مث تقـوم بعـرض مفهـوم الدافعيـة مث تسأهلم عن مظاهرها و،أنواعها وتستمع إلجابا
ومظاهرها وأنواعها من خالل جهاز العرض

التعــرف علــى وظــائف الدافعيــة وعالقتهــا بــالتعلم ودورهــا يف رفــع مســتوى التحصــيل وتنميــة (:الدافعيــة للــتعلم/رابعــا
).مستوى الطموح األكادميي

:تقدم الباحثة متهيدا ألمهية الدافعية مث تقسم املشاركني إىل ثالث جمموعات وتطلب من
موعة  .مناقشة وظائف الدافعية وتسجيل ما مت االتفاق عليه يف ورق بوسرت:01ا
موعة  .عالقة الدافعية بالتعلم وتسجيل ما مت االتفاق عليه يف ورق بوسرت:02ا
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موعــة دور الدافعيــة يف رفــع مســتوى التحصــيل الدراســي وتنميــة مســتوى الطمــوح األكــادميي وتســجيل مــا مت :03ا
سـرت،مث يـتم مناقشـة مـا مت عرضـه مـن قبـل ممثـل لكـل جمموعـة بعـدها تعـرض الباحثـة كـل هـذا االتفاق عليه يف ورق بو 

.على جهاز العرض
اية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/خامسا ).كاملعتاد يف 
).كاملعتاد(التقييم واإلنهاء/سادسا

ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومدى اإلسـتفادة منهـا ليـتم بعـدها اختيـار أفضـل مشـارك تقوم الباحثة بإعطاء ا
موعة من حيث املشاركة والتفاعـل واإللتـزام بقواعـد اجللسـة وتسـليمه جـائزة رمزيـة ،مث تقـوم بتكلـيفهم بالنشـاط  يف ا

:البييت التايل
.حتدثوا عن مفهوم الدافعية ،أنواعها،وظائفها وعالقتها بالتعلم/س

موعــــة وتــــذكريهم مبوضــــوع اجللســــة القادمــــة  بعــــدها تقــــوم الباحثــــة بإمجــــال مــــا مت تنفيــــذه خــــالل اجللســــة وشــــكر ا
.وموعدها
تدني الدافعية نحو التعلم):11(الجلسة
.جهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت ،أقالم خاصة،الصق:األدوات

.ذجة،التغذية الراجعة،الواجبات املنزليةالتأمل واالسرتخاء ،املناقشة واحلوار،النم:الفنيات المستخدمة
موعة واحلث على التعاون والتفاعل أثناء اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب وشكر ا

).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا

ـــــــتعلم ،مظاهره،أســـــــبابه/ثالثـــــــا ـــــــة نحـــــــو ال ـــــــدني الدافعي ـــــــة حنـــــــو (....:مفهـــــــوم ت التعـــــــرف علـــــــى مفهـــــــوم الدافعي
).التعلم،مظاهره،أسبابه،اآلثار السلبية لتدين الدافعية على التحصيل ومستوى الطموح األكادميي

موعة  :تقوم الباحثة بطرح سؤال على ا
:طلبة معينني يظهر عليها ما يليتسلوكياء باعتقادكم ما هي األسباب اليت قد تكون ورا/س
االنسحاب،الشــعور بامللل،الســرحان عــن املشــاركة يف األنشــطة التعليميــة الصفية،االنشــغال بانزعــاج اآلخــرين وإثــارة "

املشـــكالت يف الصف،نســــيان الواجبـــات وإمهــــال حلها،نســــيان الكتـــب والــــدفاتر واألقـــالم ،الغيــــاب املتكرر،التــــأخر 
.الصباحي

:جمموعات وتطلب من 04تقوم الباحثة بتقسيم املشاركني إىل مث 
موعة- .مناقشة تدين الدافعية حنو التعلم وتسجيله على ورق بوسرت:01ا
موعة- .مناقشة مظاهر تدين الدافعية حنو التعلم وتسجيله على ورق بوسرت:02ا
موعة- .لى ورق بوسرتمناقشة أسباب تدين الدافعية حنو التعلم وتسجيله ع:03ا
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موعـــة- مناقشـــة اآلثـــار الســـلبية لتــــدين الدافعيـــة علـــى مســـتوى التحصــــيل الدراســـي وعلـــى مســـتوى الطمــــوح :04ا
األكادميي   وتسجيله على ورق بوسرت،ليقوم بعـدها ممثـل عـن كـل جمموعـة بعـرض مـا مت االتفـاق عليـه ومناقشـته مـع 

الســلوك الــذي يظهــر فيــه الطلبــة شــعورهم "و الــتعلم حيــث أنــهبــاقي املشــاركني بعــدها تعــرف الباحثــة تــدين الدافعيــة حنــ
،لتقـــوم بعـــدها "والســـرحان وعـــدم املشـــاركة يف النشـــاطات املدرســـية واألنشـــطة التعليميـــة الصـــفية واالنســـحاببامللـــل 

.بعرض مفهوم تدين الدافعية حنو التعلم ومظاهره وأسبابه واآلثار السلبية املرتتبة عليه من خالل جهاز العرض
).التعرف على املقرتحات اليت تثري الدافعية حنو التعلم(:إثارة الدافعية نحو التعلم/رابعا

ـــة التعلـــيم كوســـيلة للتقـــدم  ـــالتطرق إىل أمهي ـــة ب ـــدأ الباحث م واالرتقـــاءتب ـــالتعرف علـــى قـــدرا موعـــة ب مث حتـــث ا
ـــا والعمـــل علـــى حتقيقهـــا ليـــتم بعـــد ذلـــك ســـرد بعـــض قصـــص النجـــ اح والعزميـــة وأمثلـــة لتقويـــة وحتديـــد األهـــداف وقو

م  الدافعيـــة حنـــو الدراســـة وحتـــثهم علـــى املنافســـة مـــع زمالئهـــم وتـــذكر هلـــم أمثلـــة عـــن مـــن حققـــوا إجنـــازات يف دراســـا
م وحتـــثهم كـــذلك علـــى حماولـــة إجيـــاد حلـــول ملشـــاكلهم الصـــحية والنفســـية  مبســـاعدة كـــل واالجتماعيـــةوبالتـــايل حيـــا

. تشارة التوجيهالطاقم اإلداري والرتبوي وخاصة مس
).كاملعتاد(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/خامسا
).كاملعتاد:(التقييم واإلنهاء/سادسا

ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومدى  منهـا ليـتم بعـدها إختيـار أفضـل مشـارك االسـتفادةتقوم الباحثة بإعطاء ا
موعة من حيث التفاعل واإللتزام وتسليمه جائزة رمزية مث :يتم تكليفهم بنشاط بييت كالتايليف ا

.حتدثوا عن مفهوم تدين الدافعية حنو التعلم ،مظاهره وأسبابه/س
.حتدثوا عن احللول املقرتحة ملعاجلة تدين الدافعية/س

موعـة وتـتكلم هـن موضـوع وموعـد اجللســة  مث يـتم إمجـال مـا مت تنفيـذه خـالل اجللسـة مـن طــرف الباحثـة وشـكر ا
.القادمة

التخطيط للمستقبل وتحديد األهداف):12(الجلسة
.جهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،أقالم خاصة،الصق:األدوات

،التغذيــــة "أســــلوب اإلســــقاط املســــتقبلي"التأمــــل واإلسرتخاء،املناقشــــة واحلــــوار، الســــكودراما :الفنيــــات المســــتخدمة
.الراجعة،األنشطة الرتفيهية،الواجبات املنزلية،التعزيز

موعة على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:الجلسةمحتوى  .الرتحيب وشكر ا
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا

ـــــا ف إىل مفهـــــوم التخطـــــيط للمســـــتقبل ،أمهيته،فوائده،خطواتـــــه التعـــــر (....:مفهـــــوم التخطيط،أهميته،فوائـــــده/ثالث
).ومواصفات األهداف اجليدة 
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ايتــه وتشــرح هلــم )ب(يف بدايتــه والنقطــة ) أ(تقــوم الباحثــة برســم ســلم علــى اللــوح القــالب وتضــع النقطــة  يف 
ه مستقبال وتطـرح علـيهم متثل الوضع الذي تتمىن أن تكون علي) ب(متثل الوضع احلايل لك والنقطة ) أ(بأن النقطة 

م حــىت الوصــول إىل اإلجابـــة )ب(إىل النقطــة)أ(مــاذا حيتــاجون لإلنتقــال مــن النقطــة "ســؤاال  بعــدها تســتمع إلجابــا
موعة إىل ثالث جمموعات حيث تطلب من  :الصحيحة وهي التخطيط الناجح مث تقسم أفراد ا

موعة- .سجيل مل مت االتفاق عليه على ورق بوسرتمناقشة مفهوم التخطيط للمستقبل وأمهيته وت: 01ا
موعة- .مناقشة صفات األهداف اجليدة وتسجيل مل مت االتفاق عليه على ورق بوسرت: 02ا
موعة- .مناقشة خطوات التخطيط الناجح وتسجيل مل مت االتفاق عليه على ورق بوسرت: 01ا

موعــة لتقــوم بعــدها يقــوم ممثــل عــن كــل جمموعــة بعــرض مــا مت االتفــاق عليــه ومناقشــته مــن طــرف الباحثــة وأفــراد ا
.الباحثة بعرض كل هذا على جهاز العرض

).إثارة دافعية املشاركني حنو حتديد األهداف وحتقيقها (:نشاط تخبل نفسك في آخر عمرك/رابعا
وت مــنخفض  تطلــب الباحثــة مــن املشــاركني اهلــدوء واإلســرتخاء وطــرد أي أفكــار خارجيــة مث توجــه هلــم كلمــات بصــ

كما يلي 
وقـــد بلغـــت مـــن الكـــرب ،صـــحتك مازالـــت جيـــدة جـــالس مـــع حفيـــدك ،وســـألك ...ختيـــل نفســـك يف آخـــر عمـــرك "

يــا بــين أنــا أجنــزت يف حيــايت "أعطــي نفســك فرصــة للتفكــري مث ...فمــاذا جتيبــه)مــاهي اجنازاتــك يف حياتــك (حفيــدك 
التايل 
م أنــا أعــددت العديــد مــن البحــوث يف اختصاصــي ،مث تع:مثــال ــال للمشــاركني التحــدث عــن اجنــازا طــي الباحثــة ا

اليت ختيلوها مث تناقش معهم النشاط وحتثهم على وضع أهداف قابلة للتحقيق على املـدى القريـب والبعيـد مـن أجـل 
م   الوصول إىل اإلجنازات اليت يودون حتقيقها يف حيا

اية ك(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/خامسا ).ل جلسة كاملعتاد يف 
).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/سادسا

موعـة  ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومدى اإلستفادة منها ،ليتم اختيار أفضـل مشـارك يف ا تعطي الباحثة ا
:من حيث املشاركة والتفاعل واإللتزام مث تقوم بتكليفهم بنشاط بييت كالتايل

موعــة والتــذكري مبوضــوع وموعــد  مــا هــي خطــوات التخطــيط النــاجح،مث تقــوم /س بإمجــال مــا مت يف اجللســة وشــكر ا
.اجللسة القادمة

إعداد خطة للمستقبل األكاديمي):13(الجلسة
.جهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،أقالم خاصة،الصق:األدوات

.ت املنزلية،التعزيزالتأمل واإلسرتخاء،املناقشة واحلوار، الرسم،التغذية الراجعة، ،الواجبا:الفنيات المستخدمة
موعة على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب وشكر ا
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).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا
التعــرف إىل كيفيــة وضـع أهــداف أكادمييــة متناســبة مــع القــدرات وامليــول :(خطــة للمســتقبل األكــاديمياعــداد/ثالثــا

).والتعرف إىل كيفية رسم خطة مستقبلية لتحقيق تلك األهداف األكادميية
تقــوم الباحثــة بالتحــدث عــن أمهيــة رســم خطــة مســتقبلية لتحقيــق األهــداف والطموحــات وأمهيــة وضــع أهــداف 

م وضرورة وضع خطة علـى املـدى البعيـد أوال مث خطـة علـى املـدى وطموحات أكاد م وميوال ميية تتناسب مع قدرا
القصري فاألقصر للوصـول إىل خطـة يوميـة،مث تقـوم بعـرض منـوذج خلطـة مسـتقبلية مقرتحـة لطالـب مـا مث تطلـب مـنهم 

يقــه حبيــث ميكــن قياســه مــن أن يكتــب كــل واحــد مــنهم علــى ورقــة اهلــدف أو الطمــوح األكــادميي الــذي يريــدون حتق
خــالل فــرتة زمنيــة حمــددة مث يف ورقــة أخــرى يرمســوا خطــة مســتقبلية زمنيــة مــن أجــل حتقيــق ذلــك اهلــدف مث ترمــي مجيــع 
األوراق يف صـــندوق وتســـحب مـــنهم بعـــد ذلـــك بشـــكل عشـــوائي مث تطلـــب مـــن املشـــارك الـــذي ســـحبت ورقتـــه أن 

موعـ ة وتطلـب مـنهم عهـودا علــى بـذل أقصـى جهـد ممكـن لتحقيــق يوضـح ويعـرض مـا كتبـه إىل غايـة انتهــاء مجيـع ا
. هذا اهلدف والسري عليه وفق ما سطروه

).القدرة على تقييم  الذات وإثارة الدافعية حنو حتديد األهداف والعمل على حتقيقها(:ارسم نفسك/رابعا
موعة مـع أقـالم رصـاص وألـواA4أوراق من نوع 03توزع الباحثة  ن مث تطلـب مـنهم أن يرمسـوا على كل فرد يف ا

ا أن تكون ويف الورقـة الثالثـة أن يرمسـوا كيـف  ا ويف الورقة الثانية أنفسهم كما حيبو يف الورقة األوىل أنفسهم كما يرو
م موعة وحثهم على حتقيق طموحا .  سيفعلون ليحصلوا على ما يريدون ،ليتم مناقشة ا

اية كل جلسةك(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/خامسا ).املعتاد يف 
).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/سادسا

موعـة مـن  ـال للمجموعـة لتقيـيم اجللسـة ومـدى اإلسـتفادة منهـا ،ليـتم اختيـار أفضـل مشـارك يف ا تعطي الباحثـة ا
:حيث املشاركة والتفاعل واإللتزام مث تقوم بتكليفهم بنشاط بييت كالتايل

حدد لنفسك هدفا واحدا وقم باعداد خطة لتحقيق ذلك اهلدف/س
موعة والتذكري مبوضوع وموعد  اجللسة القادمة .مث تقوم بإمجال ما مت يف اجللسة وشكر ا

اختيار التخصص المناسب):14(الجلسة
.جهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،أقالم خاصة،الصق:األدوات

سرتخاء،املناقشــــــة واحلــــــوار، العصــــــف الــــــذهين ،التغذيــــــة الراجعــــــة، ،الواجبــــــات التأمــــــل واإل:الفنيــــــات المســــــتخدمة
.املنزلية،التعزيز

موعة على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب وشكر ا
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال



للدراسةاإلجراءات الميدانيةالفصل الرابع                                                             

107

موعتني(:الجلسة السابقةمراجعة ما تم تنفيذه في/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا
:أهمية جمع المعلومات الالزمة الختيار التخصص/ثالثا

ــــتم التطــــرق مــــن طــــرف الباحثــــة  أمهيــــة مجــــع املعلومــــات عــــن اجلامعــــات والكليــــات والتخصصــــات املتاحــــة  ي
م علــى اللــوح القــالب بعــدها تعــرض اجلامعــات املوجــودة للمجموعــة مــن خــالل طــرح أســئلة مث تقــوم بإمجــال اجابــا

علـى مســتوى الــوطن والكليـات املوجــودة جبامعــة املســيلة وتعـرض علــيهم بعــض األدلــة اجلامعيـة ،بعــدها تتحــدث عــن 
االت املهنية املتاحة وتطلب منهم اإلستفادة ممن تعلموه إلختيار ختصصهم يف الثانوية وبعدها يف اجلامعة .ا

لقدرة على التفريق بـني امليـول والرغبـة ،القـدرات ،الفـرص املتاحـة والقـدرة علـى ا( :اكتشاف الميول والقدرات/رابعا
م وحتديدها  ).اكتشاف ميوهلم وقدرا

موعـة ) امليول،القـدرات،الفرص املتاحـة"تشرح الباحثة بعض املصطلحات  موعـة مث تقـوم بتقسـيم ا ألفـراد ا
مث "الفــرص املتاحــة-القــدرات-امليــول"املصـطلحات جمموعـات حيــث تطلــب مــن كـل جمموعــة مناقشــة مفهــوم03إىل

موعـة مث تقـوم بعـرض  يقوم ممثل عن كل جمموعة بعرض ما مت االتفاق عليه ،لتناقش الباحثة مـا مت عرضـه مـن قبـل ا
.  املصطلحات يف جهاز العرض ومناقشته

).التعرف على اخلطوات املناسبة الختيار التخصص(:تحديد التخصص المناسب/خامسا
ختصصات تناسبهم ويتم تسجيلها يف ورقة معينـة مث تطلـب مـنهم وضـع 06تطلب الباحثة من كل فرد حتديد 

ـال "القدرة-الفرصة-الرغبة"درجة من عشرة على أمام كل جمال  للتخصصـات املقرتحـة مث يقومـوا جبمـع كـل جمـال وا
.ك مناقشته والعمل على استخدامه  الذي حيصلون فيه على أعلى درجة يكون هو اخليار املناسب ،يتم بعد ذل

)كاملعتاد(:ممارسة نشاط التأمل اإلختتامي/سادسا
).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/سابعا

موعـة  ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومـدى اإلسـتفادة منهـا ،ليـتم اختيـار أفضـل مشـارك يف ا تعطي الباحثة ا
:مث تقوم بتكليفهم بنشاط بييت كالتايلمن حيث املشاركة والتفاعل واإللتزام

.حاولوا حتديد التخصص املناسب مرة أخرى يف جو هادئ يف البيت /س
موعة والتذكري مبوضوع وموعد اجللسة القادمة .لتقوم الباحثة بإمجال ما مت تنفيذه يف اجللسة السابقة وشكر ا

طرق المذاكرة السليمة):15(الجلسة
.از عرض،ورق بوسرت،أقالم خاصة،مطوياتجهاز حاسوب،جه:األدوات

.التأمل واإلسرتخاء،املناقشة واحلوار، العصف الذهين ،التغذية الراجعة، ، التعزيز:الفنيات المستخدمة
موعة على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب وشكر ا

).يف بداية كل جلسةكاملعتاد(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا
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التعـــرف علـــى مفهـــوم املـــذاكرة وأنواعهـــا وكيفيـــة ختـــزين املعلومـــات واســـرتجاعها يف الـــذاكرة (:مفهـــوم المـــذاكرة/ثالثـــا
).والتعرف على أسباب النسيان وطرق تنشيط الذاكرة

بالتحــدث عــن مشــكلة النســيان للوصــول إىل مفهــوم الــذاكرة وأنواعهــا ووظائفهــا وكيفيــة تنشــيطها تقــوم الباحثــة 
موعــة وتســجيلها علــى اللــوح القــالب ليــتم بعــد ذلــك مناقشــة كيفيــة ختــزين املعلومــات يف الــذاكرة  ومناقشــتها مــع ا

.وكيفية اسرتجاعها وكذلك أسباب النسيان وطرق تنشيط الذاكرة
).التعرف على طرق املذاكرة املثلى :(كرة المثلىطرق المذا /رابعا

تنــاقش الباحثــة أمهيــة عمليــة املــذاكرة بطــرق علميــة وســليمة مــن خــالل طــرح أســئلة وتســجيل اإلجابــات علــى 
:جمموعات03اللوح القالب مث تقسم املشاركني إىل 

موعة .مناقشة القواعد العامة للمذاكرة السليمة ومراحل املذاكرة اجليدة وتسجيلها على ورق بوسرت:01ا
موعة .مناقشة طرق املذاكرة املثلى وتسجيلها على ورق بوسرت:02ا
موعة .مناقشة كيفية املذاكرة يف فرتة اإلمتحانات وتسجيلها يف ورق بوسرت:03ا

موعة لتعـرض الباحثـة بعـض بعدها يقوم ممثل لكل جم موعة بعرض ما مت االتفاق عليه ومناقشته مع الباحثة وا
النصــائح املفيــدة للمــذاكرة ليــتم التطــرق بعــدها لــبعض املشــكالت الدراســية الــيت تواجــه الطلبــة مثــل النســيان ،عــدم 

ا و  احللــول واملقرتحــات الالزمــة الرتكيز،الشــعور بامللل،عــدم القــدرة علــى فهــم لعــض الــدروس وينــاقش املشــاركون أســبا
.  ملواجهتها ،ليتم توزيع مطوية بعنوان طرق املذاكرة السليمة

).كاملعتاد:(ممارسة نشاط التامل اإلختتامي/خامسا
).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/سابعا

ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومدى اإلستفادة منها ،ليتم اختيار أفضـل مشـارك يف موعـة تعطي الباحثة ا ا
:من حيث املشاركة والتفاعل واإللتزام مث تقوم بتكليفهم بنشاط بييت كالتايل

موعـة والتـذكري /س حتدثوا عن طـرق املـذاكرة السـليمة بإجيـاز،لتقوم الباحثـة بإمجـال مـا مت تنفيـذه يف اجللسـة وشـكر ا
.مبوضوع وموعد اجللسة القادمة

أسلوب حل المشكالت) :16:(الجلسة
".منوذج موازنة األبدال"جهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت،أقالم خاصة،الصق،أوراق عمل:األدوات

التأمـــل واإلسرتخاء،املناقشـــة واحلـــوار، العصـــف الـــذهين ،التغذيـــة الراجعـــة، الواجبـــات املنزليـــة، :الفنيـــات المســـتخدمة
.التعزيز

موعة على التعاون والتفاعل :محتوى الجلسة .وااللتزام بقواعد اجللسةالرتحيب وشكر ا
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا
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التعـرف علـى أمهيـة اسـتخدام أسـلوب حـل املشـكالت (:تعريف المشكلة واألسـاليب المسـتخدمة فـي حلهـا/ثالثا
).ومفهوم املشكلة وكذلك أهداف أسلوب حل املشكالت وخطوات أسلوب حل املشكالت

جمموعـات 03يتم التحدث عن أمهية التعرف إىل أسـلوب حـل املشـكالت وخطواتـه ،لتقسـم الباحثـة املشـاركني إىل
:،حيث تطلب من

موعة .مناقشة مفهوم املشكلة وتسجيله يف ورق بوسرت:01ا
موعة .هداف أسلوب حل املشكالت وتسجيله يف ورق بوسرتمناقشة أ:02ا
موعة .مناقشة خطوات أسلوب حل املشكالت وتسجيله يف ورق بوسرت:03ا

ليقـــوم ممثـــل عـــن كـــل جمموعـــة بعـــرض مـــا مت االتفـــاق عليـــه ومناقشـــته مـــع بـــاقي املشـــاركني والباحثـــة لتعـــرض الباحثـــة 
.املوضوع على جهاز العرض 

التعـرف علـى كيفيـة حتديـد املشـكلة وصـياغتها وحتديـد األسـباب الـيت قـد :(يـد أسـبابهاصياغة المشكلة وتحد/رابعا
).تؤدي لظهورها 

العلميــة بينمــا حتصــل علــى درجــات جيــدة يف :يــتم اإلســتماع إىل قصــة مــن طــرف مــن طــرف الباحثــة كمــا يلــي
:املواد األدبية بعدها توجه الباحثة السؤال التايل

التلميـذ بدقـة،وجتملها الباحثـة يف عـدم التكيـف الدراسـي ،ليـتم اإلسـتماع إىل كيف ميكن حتديد صياغة مشـكلة/س
م مث تسأهلم إجابا

مــا هــي األســباب الــيت أدت إىل ظهــور املشــكلة عنــد التلميــذ ليــتم اإلســتماع إىل اإلجابــات وإمجاهلــا يف األســباب /س
:التالية

.عدم اختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراته وميوالته-
.تماد على آراء اآلخريناالع-

).التعرف إىل أمهية مجع املعلومات ومصادرها(: مهارة جمع المعلومات/خامسا
تتحـدث الباحثــة إىل مهــارة مجــع املعلومــات املتعلقــة باملشــكلة وأمهيتهــا يف الوصــول إىل احلــل وتؤكــد بأنــه كلمــا زادت 

وبالتـايل الوصـول إىل حـل أفضـل مث توجـه هلـم سـؤاال  املعلومات كلما زاد احتمال الوصول إىل عـدد كبـري مـن البـدائل 
:كالتايل

م وتسجل اإلجابات على اللوح القالب مث توجه /س :هلم سؤاال آخرأذكر أمهية مجع املعلومات ،وتستمع إلجابا
م وتسجل اإلجابات الصحيحة على اللوح القالب /س .   أذكروا مصادر مجع املعلومات لتستمع إىل إجابا

التعرف إىل مفهوم توليد البدائل وكيفية توظيـف املعلومـات واإلسـتفادة منهـا يف وضـع (:هارة توليد البدائلم/سادسا
).أكرب عدد من احللول للمشكلة

وهـــي أن تـــأيت بـــأكرب قـــدر ممكـــن مـــن األفكـــار واحللـــول حـــول املشـــكلة "تعـــرف الباحثـــة مهـــارة توليـــد البـــدائل 
ت الــيت مت مجعهــا واإلســتفادة منهــا يف وضــع أكــرب قــدر ممكــن مــن البــدائل ،مث تشــرح أمهيــة توظيــف املعلومــا"الواحــدة
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واحللول للمشكلة بعدها توضح أمهية التوصل إىل أفضل احللول والبدائل حول مشكلة واحدة واليت تكمـن يف زيـادة 
شـكلة تلميـذة احتمال الوصول إىل أفضل احللول والبدائل وأكثرها إجيابية حلل مشكلة ،بعدها تقـوم الباحثـة بطـرح م

ا حيـــث تصـــفها بصـــفات غـــري مقبولـــة ممـــا يســـبب هلـــا الضـــيق حـــىت أصـــبحت يف الفـــرتة  تشـــكوا مـــن إحـــدى أســـتاذا
ا ،تطرح الباحثة سؤاال مل دراستها وواجبا :األخرية تسرح كثريا يف القسم و

ا التلميذة حلل املشكلة ،أذكر البدائل /س .ما هي األشياء اليت ميكن أن تقوم 
موعة وعرضه وتسجيله على اللوح مع انتقاء أمثلةيتم إع :طاء فرصة للتفكري من قبل ا
ا- .حتسني عالقتها مع أستاذ
ا- .اجتهاد التلميذة يف دراستها لتنال رضا أستاذ
.التوجه إىل املدير لتشكوا له سوء معاملة األستاذة-
.االرد على املعلمة بنفس األسلوب لتشعر باإلهانة اليت تشعر -

ـــه كلمـــا زادت البـــدائل زاد احتمـــال الوصـــول إىل حـــل  ـــدائل يف الوصـــول إىل احلـــل وأن ـــة توليـــد الب ـــة أمهي تؤكـــد الباحث
.  أفضل
اختيـار أحـد البـدائل "تتطـرق الباحثـة إىل مهـارة موازنـة األبـدال وهـي). اختيـار احلـل املناسـب(:موازنة األبدال/سابعا

مـــن خـــالل موازنـــة اإلجيابيـــات والســـلبيات لكـــل بـــديل إضـــافة إىل تقـــومي الـــيت مت توليـــدها يف خطـــوات ســـابقة وذلـــك 
احتمالية جناح كل بـديل ومـدى التفضـيل أو امليـل الشخصـي بـذلك البـديل،مث تـذكر الباحثـة مثـال التلميـذة الـذي مت 

ـــدال  ـــه البـــدائل الـــيت مت طرحهـــا يف )07ملحـــق(عرضـــه يف النشـــاط الســـابق مث تعـــرض منـــوذج موازنـــة األب وتســـجل في
مشكلة التلميذة السابقة ،تبدأ الباحثـة مبناقشـة املشـاركني يف البـديل األول وتسـجل علـى النمـوذج إجيابياتـه وسـلبياته  
ايـة مجيـع البـدائل ويـتم اختيـار البـديل الـذي  كما تسجل نسبة جناح البديل ونسبة امليل الشخصي له،وهكذا حـىت 

.ى نسبة ويكون هو احلل األفضل حصل على أعل

:نموذج موازنة األبدال مع إعطاء مثال
النتائج البديلم

اإليجابية
مجالميل الشخصي للبديلنسبة نجاح البديلالنتائج السلبية

التوجه لمستشارة 1
التوجيه

1018على1010على08-زوال المشكلة

1015على1005على10خصم درجاتزوال المشكلةالتوجه للمدير2
فصل األستاذة زوال المشكلةالتوجه لمديرية التربية3

من الوظيفة
1011على1001على10

1014على1007على07خصم درجات/مواجهة األستاذة4
1013على1008على05-مجهولتجاهل األستاذة5
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).كاملعتاد:(ممارسة نشاط التامل اإلختتامي/ثامنا
).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/تاسعاا

موعـة  ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومدى اإلستفادة منها ،ليتم اختيار أفضـل مشـارك يف ا تعطي الباحثة ا
:من حيث املشاركة والتفاعل واإللتزام مث تقوم بتكليفهم بنشاط بييت كالتايل

"ثر سلبا على دراسيت وعالقيت باآلخرينيتشاجر والداي كثريا ويقوم أيب بضرب أمي وشتمها مما يؤ "
حـــدد املشـــكلة وضـــع البـــدائل املمكنـــة واخـــرت البـــديل أو احلـــل املناســـب ،لتقـــوم الباحثـــة بإمجـــال مـــا مت تنفيـــذه يف /س

موعة والتذكري مبوضوع وموعد اجللسة القادمة .اجللسة وشكر ا
إدارة الوقت):17(الجلسة
.،أقالم خاصة،الصقجهاز حاسوب،جهاز عرض،ورق بوسرت:األدوات

.التأمل واالسرتخاء، املناقشة واحلوار، العصف الذهين،لعب األدوار ،التغذية الراجعة:الفنيات المستخدمة
موعة على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب وشكر ا

).سةكاملعتاد يف بداية كل جل(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا
التعـرف علـى مفهـوم الوقـت ،خصائصـه،أمهيته،مفهوم (.فوائد تنظيمه...مهارة إدارة الوقت خصائصه،أهميته/ثالثا

).إدارة الوقت،فوائد تنظيم الوقت
تستهل الباحثة كالمهـا بـذكر بعـض األحاديـث الشـريفة الـيت حتـث علـى اسـتغالل الوقـت عـن الرسـول صـل اهللا 

،تقــوم الباحثــة مبناقشــة مفهــوم )رواه البخــاري"(نعمتــان مغبــون فيهمــا كثــري مــن النــاس ،الصــحة والفــراغ "عليــه وســلم 
طرح أسـئلة واإلسـتماع إىل إجابـات الـبعض الوقت وخصلئصه وأمهيته ومفهوم إدارة الوقت وفوائد تنظيمه من خالل

الطرق والوسائل اليت تعني الفرد على اإلستفادة القصـوى :"وتسجيلها على اللوح توضح الباحثة أن إدارة الوقت هي
مــن وقتــه يف حتقيــق أهدافــه وخلــق التــوازن يف حياتــه مــا بــني الواجبــات والرغبــات واألهــداف ،لتقــوم الباحثــة بعــرض 

موعة املوضوع على جها .ز العرض ومناقشته مع ا
).احلث على احلديث اإلجيايل للذات والبدء يف تنظيم الوقت واستغالله(نشاط اسأل نفسك/رابعا

موعة كالتايل :اسأل نفسك هذه األسئلة عن يومك وأمسك وغدك :تقوم الباحثة بتوزيع  مترين على ا
.دثت يف املاضي وانقضت مع مرور الزمنهل أجعل حاضري مريرا بالتطلع على األشياء اليت ح/س
.هل أستفيد من احلياة إذا عشت دقائق يومي /س
.مىت سأبدأ يف تنظيم وقيت وحيايت األسبوع املقبل أو اليوم/س

موعـــة ويـــتم اإلجابـــة عليـــه بـــنعم أو ال علـــى أن حيـــتفظ كـــل مشـــارك باإلجابـــة لنفســـه  يـــتم قـــراءة التمـــرين مـــن قبـــل ا
موعة ومدى قدرته على التأثري يف طريقة تفكريه ونوع سلوكه يف احلاضر أواملستقبل لتناقش الباحثة النش .اط مع ا
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).التعرف إىل مضيعات الوقت ومعوقات تنظيمه وكيفية مواجهة مضيعات الوقت(مضيعات الوقت/خامسا
إضـاعة الوقـت أشـد مـن املـوت ألن إضـاعة الوقـت يقطعـك "تستهل الباحثة حـديثها بقـول ابـن القـيم رمحـه اهللا

موعـة وتقـوم بتسـجيلها "عن اهللا واآلخرة واملـوت يقطعـك عـن الـدنيا وأهلهـا ،تنـاقش الباحثـة مضـيعات الوقـت مـع ا
:وتعليقها أمام املشاركني وهي كالتايلA4على ورق

جئة،اإلتصــاالت اهلاتفيــة غــري املنتجة،التســوق أو التأجيــل بأعــذار واهيــة ،اإلصــغاء غــري اجليد،األهــداف الزيــارات املفا
ــدي  غــري الواضــحة،املعلومات الضــعيفة،عدم القــدرة علــى قــول ال،اخنفــاض الــروح املعنويــة ،اجللــوس الطويــل والغــري ا

.أمام احلاسوب أو التلفاز،ساعات النوم الطويلة
املشــاركني بــأن يتبـىن كــل مشــارك واحــدة مــن مضــيعات الوقـت حبيــث يقــوم أحــدمها بتمثيلهــا أمــام تطلـب الباحثــة مــن

املشــــاركني ويقــــوم آخــــر بتمثيــــل كيفيــــة الــــتخلص منهــــا والتغلــــب عليهــــا ،بعــــدها تنــــاقش الباحثــــة الطــــرق الصــــحيحة 
.الراجعة املناسبةاملستخدمة للتخلص من مضيعات الوقت وتعزيزها ومناقشة الطرق اخلاطئة وتقدمي التغذية 

"ال"كن قادرا على قول :مثال
.دون اإلساءة لآلخرين " ال"من الوسائل اليت متكنك من قول 

.بتأدب وبصوت غري مرتفع وال منفر " ال"قل *
.مع ذكر البدائل "ال"قل*
.بعد ذكر املربرات وأسباب الرفض"ال"قل *

).،خطوات إدارته وكيفية استغالل الوقت بفاعلية التعرف على قواعد إدارة الوقت(طرق إدارة الوقت/سادسا
موعــــة إىل ثــــالث  تتطــــرق الباحثــــة يف التحــــدث عــــن أمهيــــة إدارة الوقــــت واســــتغالله بفاعلية،وتقســــم الباحثــــة ا

:جمموعات حيث تطلب من
موعة األوىل .مناقشة قواعد إدارة الوقت وتسجيل ما مت االتفاق عليه يف ورق بوسرت:ا

موعة الث .مناقشة خطوات إدارة الوقت وتسجيل ما مت االتفاق عليه يف ورق بوسرت:انية ا
موعــة الثالثــة  مث يقــوم ممثــل .مناقشــة كيفيــة إســتغالل الوقــت بفاعليــة  وتســجبل مــا مت االتفــاق عليــه يف ورق بوســرت:ا

موعـة والباحثـة مث تقـوم ا لباحثـة بعـرض املوضـوع علـى لكل جمموعة بعرض ما مت االتفـاق عليـه ومناقشـته مـع بـاقي ا
موعة .جهاز العرض ومناقشته مع أفراد ا

).كاملعتاد:(ممارسة نشاط التامل اإلختتامي/سابعا
).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/ثامناا

موعـة  ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومدى اإلستفادة منها ،ليتم اختيار أفضـل مشـارك يف ا تعطي الباحثة ا
:شاركة والتفاعل واإللتزام مث تقوم بتكليفهم بنشاط بييت كالتايلمن حيث امل

موعـة /س حتدث عن مضيعات الوقت وكيفية السيطرة عليها لتقوم الباحثة بإمجال ما مت تنفيـذه يف اجللسـة وشـكر ا
.والتذكري مبوضوع وموعد اجللسة القادمة
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التفاؤل واألمل):18(الجلسة
.ورق بوسرت،أقالم خاصة،الصقجهاز حاسوب،جهاز عرض،:األدوات

التأمـل واالسـرتخاء، املناقشـة واحلـوار، النمذجـة ،التغذيـة الراجعة،األنشـطة الرتفيهيـة،الواجبات :الفنيات المسـتخدمة
.املنزلية،التعزبز

موعة على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب وشكر ا
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:اإلفتتاحيممارسة نشاط التأمل/أوال
موعتني(:مراجعة ما تم تنفيذه في الجلسة السابقة/ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا
التعـرف إىل مفهـوم التفـاؤل واألمـل وتأثريمهـا اإلجيـايب ومفهـوم التشـاؤم واليـأس وتأثريهـا (مفهـوم التفـاؤل واألمـل/ثالثا

).السليب يف حياة األفراد
صورتني من طرف الباحثة إحدامها لوجه يائس حزين واألخرى لوجـه مبتسـم مث تطلـب مـنهم مقارنـة يتم عرض 

م علـى اللـوح للوصـول إىل العنـوان الصـحيح  الصورتني والتعبري عن كل منهما بكلمة واحدة مث تقوم بتسجيل إجابـا
:التفاؤل واألمل مث تقوم بتوزيع املشاركني إىل ثالث جمموعات "

جمموعة املقارنة بني مفهومي التفاؤل والتشاؤم وكذلك املقارنـة بـني مفهـومي األمـل واليـأس وتـأثري كـل تطلب من كل
منهم يف حياة األفراد وتسجيل ما مت االتفاق عليه على ورق بوسرت مث يقوم ممثل لكل جمموعـة بعـرض مـا مت االتفـاق 

موعة مث تقوم الباحثة بعرض املوضوع عل موعة مى جهاز العرض ومناقشته عليه من قبل أفراد ا .ع أفراد ا
موعة روح املرح والرتفيه ورفع احليويةبث(نشاط القائد الخفي/رابعا ).والنشاط لدى ا

جتلــس الباحثــة واملشــاركون علــى شــكل دائــرة وتطلــب مــن أحــدهم اخلــروج إىل خــارج القاعــة ،يتفــق املشــاركون 
على اختيار مشارك آخر ليقوم بدور القائد اخلفي ليقوم بتأدية جمموعة من احلركات مثل التصفيق أو رفـع اليـدين أو 

ــا القائــد اخلفــي الــذي يقــوم بتغيــري احلركــات ،ويوجــه الــدوران ويلتــزم بــاقي املشــاركني بتقليــد هــذه احلركــات الــيت يقــوم
.باقي املشاركني حبيث يعطى هذا املشارك ثالث حماوالت للتعرف على القائد اخلفي 
.يف حالة معرفة القائد اخلفي يأخذ مكانه وخيرج القائد ليتم تعيني قائد خفي جديد

وتعــاىل ومواجهـة الظـروف املعيقــة لتحقيـق األهــداف بـث روح األمـل واإلميــان بقـدرة اهللا سـبحانه(قصـة أمــل/خامسـا
).والطموحات

ا مريضــة " أمــل "تقــوم الباحثــة بســرد قصــة  الــيت كانــت تعــيش يف ظــروف اقتصــادية صــعبة حيــث كانــت والــد
ا من ثالث أخوات وأخ وكانـت هـي اإلبنـة الكـربى وبالتـايل فهـي كانـت تتحمـل مسـؤولية عمـل املنـزل  ،تتكون أسر

ا الصغار كمـا كانـت تـذهب مـع أبيهـا ملسـاعدته يف عملـه حيـث كـان يعمـل مزارعـا يف األراضـي الزراعيـة وتربية إخو
ـا ،فوضـعت هـدفا أمـام عينيهـا تـود  ورغم ذلك مل يصل التشاؤم أو اليأس إىل قلبها بل كان األمل والتفاؤل رفيق در

ـــة وبالتـــايل وضـــعت خطـــة للوصـــو  نظمـــت وقتهـــا :ل إىل ذلـــك اهلـــدف حتقيقـــه وهـــو احلصـــول علـــى الشـــهادة اجلامعي



للدراسةاإلجراءات الميدانيةالفصل الرابع                                                             

114

،اجتهــدت يف دروســها،حتملت مجيــع الصــعاب ،واجهــت ظروفهــا االقتصــادية واألســرية وبالفعــل حــىت حتصــلت علــى 
ــا مــن خــالل  شــهادة جامعيــة وعملــت معلمــة يف إحــدى املــدارس وبالتــايل فهــي اســتطاعت حتقيــق أهــدافها وطموحا

.التخطيط واجلد واإلجتهاد 
.قصة مع املشاركني من أجل التعرف على أبعاد القصة واهلدف منها تناقش الباحثة ال

تتحدث الباحثة عن قدرة اهللا سبحانه وتعاىل على تغيري وحتسني ظـروف اإلنسـان مهمـا صـعبت وبالتـايل جيـب علـى 
ـــاة باإلميـــان والصـــرب والعمـــل حـــىت حيقـــق مجيـــع طموحاتـــ ه اإلنســـان أن ال حيـــزن مـــن رمحـــة اهللا بـــل يواجـــه معـــارك احلي

.وأحالمه
موعة لسرد قصص مماثلة قد شاهدوها أو عايشوها يف الواقع ال ألفراد ا .تعطي الباحثة ا

).كاملعتاد:(ممارسة نشاط التامل اإلختتامي/سادسا
).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/سابعاا

ال للمجموعة لتقييم اجللسة ومدى اإلستفادة موعـة تعطي الباحثة ا منها ،ليتم اختيار أفضـل مشـارك يف ا
:شاركة والتفاعل واإللتزام مث تقوم بتكليفهم بنشاط بييت كالتايلمن حيث امل

.عرف مفهومي التفاؤل واألمل وتأثريمها اإلجيايب يف حياة األفراد/س
.عرف مفهومي التشاؤم واليأس وتأثريمها السليب يف حياة األفراد/س

موعة والتذكري مبوضوع وموعد اجللسة القادمةلتقوم الباحثة في .ما بعد بإمجال ما مت تنفيذه يف اجللسة وشكر ا

تقويم البرامج اإلرشادي وانهاؤه):19(الجلسة
.وبسكويت)عصائر(،أقالم،مشروبات "منوذج التقييم النهائي للربنامج اإلرشادي"أوراق عمل:األدوات

واالســـــــــرتخاء، املناقشـــــــــة واحلـــــــــوار ،لعـــــــــب األدوار ،التغذيـــــــــة الراجعة،األنشـــــــــطة التأمـــــــــل :الفنيـــــــــات المســـــــــتخدمة
.الرتفيهية،التعزيز

موعة على التعاون والتفاعل وااللتزام بقواعد اجللسة:محتوى الجلسة .الرتحيب وشكر ا
).كاملعتاد يف بداية كل جلسة(:ممارسة نشاط التأمل اإلفتتاحي/أوال
موعتني(:في الجلسة السابقةمراجعة ما تم تنفيذه /ثانيا ).كاملعتاد مع نفس ا

مراجعـة وتلخـيص مـامت مـن خـالل اجللسـات وترسـيخ املعلومـات واألنشـط (نشاط حصاد البرنامج اإلرشادي/ثالثا 
الـــيت مت تنفيــــذها خــــالل الربنـــامج اإلرشــــادي ومناقشــــة مــــدى اإلســـتفادة الــــيت حصــــلت مـــن املشــــاركني مــــن الربنــــامج 

).اإلرشادي 
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الباحثـــة مســـبقا ملخصـــا مســـجال يتضـــمن مجيـــع مـــا مت تناولـــه يف اجللســـات اإلرشـــادية وتطلـــب مـــن أحـــد تعـــد 
املشــــاركني أن يقــــوم بــــدور الصــــحفي وخيتــــار مشــــاركني آخــــرين ليقومــــوا بــــدور ضــــيوف احللقــــة وبــــاقي املشــــاركني هــــم 

.مشاهدون
فيـــذها خـــالل اجللســـات ،تنـــاقش يقـــوم الصـــحفي مبناقشـــة ضـــيوفه مـــن أجـــل ترســـيخ املعلومـــات واألنشـــطة الـــيت مت تن

ا  الباحثـة النشـاط مــع بـاقي املشـاركني وتقــوم حبـثهم علـى اإلجنــازات الـيت مت التوصـل إليهــا واملشـاركات الـيت مت اكتســا
م املدرسي واجلامعية  .وتنفيذها وتوظيفها يف حيا

رشــادي واإلســتفادة مــن ذلــك الوقــوف إىل جوانــب القــوة والضــعف يف الربنــامج اإل(تقيــيم البرنــامج اإلرشــادي/رابعــا
).التقييم يف تصميم برامج أخرى
)09ملحق"(تقييم الربنامج اإلرشادي "تقوم الباحثة بتوزيع بطاقة

تعطــــي الباحثــــة الفرصــــة للمشــــاركني بتعبئــــة النمــــوذج ،ينــــاقش املشــــاركون اإلجابــــات املطروحــــة ،مث تشــــكر الباحــــث 
.املشاركني
).كاملعتاد:(ممارسة نشاط التامل اإلختتامي/خامسا
ـال للمشـاركني ).كاملعتاد(:التقييم واإلنهاء/سادسا تقوم الباحثة بإمجال ما مت تنفيذه أثناء اجللسة لتعطـي الباحثـة ا

مث تقــوم ،بالتحــدث عــن اجلوانــب اإلجيــايب والســلبية يف اجللســة وكــذلك التحــدث عــن مشــاعرهم أثنــاء وبعــد اجللســة 
الفعال يف إجناح الربنامج مث تطلب الباحثة مـن املشـاركني اجللـوس يف جانـب الباحثة بشكرهم على تفاعلهم ودورهم 
.خمصص لتناول بعض العصائر واحللوى

تقويم البرنامج اإلرشادي وانهاؤه):20(الجلسة
.جوائز مكافئات:األدوات

.املشاركة واحلوار،التعزيز:الفنيات المستخدمة
رة تنفيذ الربنامج اإلرشادي مـن أجـل تنميتـه ليـتم مناقشـة تقوم الباحثة بالتحدث عن مستوى الطموح وعن فك

موعة  .ذلك مع أفراد ا
مث تشكر الباحثة املشاركني على ما عانوه أيام تطبيـق الربنـامج اإلرشـادي حبضـورهم يف أوقـات إضـافية ،مث يـتم توزيـع 
اجلــوائز للمشــاركني وشــكر كــل مــن ســاهم يف إجنــاح الربنــامج ليــتم بعــدها تنــاول بعــض العصــائر واحللويــات يف قاعــة 

اء الربنامج .خمصصة لذلك ليتم يف األخري ا
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:الصعوبات أثناء التطبيق وكيفية مواجهتها -
عدم توفر الوقت وبالتايل حاولت الباحثة ضبط احلصص من خالل أوقات الفراغ واالتفاق مع اإلدارة - 1

.يف تعويض بعض احلصص للتالميذ الذين لديهم حصص دراسية
صص املقبلة من غياب بعض التالميذ وبالتايل استخدام عنصر التشويق ملا سيتم تقدميه يف احل- 2

.نشاطات
نقص الربامج اإلرشادية املتعلقة بتنمية مستوى الطموح األكادميي،وبالتايل اللجوء إىل الربامج القريبة - 3

.من مستوى الطموح األكادميي

)03ملحق"(أمحد زكي صاحل"إعداد:اختبار الذكـــــــاء المصور-3
اجلمعية الغري لفظية اهلادف االختباراتفراد ويعد من هو عبارة عن اختبار لقياس القدرة العامة لأل

.بني املوضوعات واالختالفالتشابه إدراكإىل قياس القدرة على 
صور أو أشكال ) 05(جمموعة من الصور وكل جمموعة تتكون من ) 60(من االختباريتكون هذا 

ة يف صفة واحدة أو أكثر وشكل واحد فقط هو ) 04(ويوجد بكل جمموعة  صور أو أشكال متشا
موعة  .املختلف عن باقي أشكال ا

بعد انتهاء دقيقة و ) 15(سنوات فما فوق ملدة 08على املفحوصني من االختباروميكن تطبيق هذا 
وورقة االختباريتم سحب كراسة لالختباراملفحوص من اإلجابة عن األسئلة أو انتهاء الوقت احملدد 

.االختباراإلجابة من حىت لو مل ينهي اإلجابة عن مجيع أسئلة 
عن كل سؤال أجابه املفحوص إجابة صحيحة،يف حني توضع الدرجة ) 01(يتم وضع درجة 

ه املفحوص إجابة خاطئة ليتم مجع رجات املفحوص ملعرفة الدرجة الكلية اليت عن كل سؤال أجاب)0(
ملعرفة ما يقابل من هذه الدرج من "قائمة املعيار الثالثي لالختبار " حصل عليها ،بعدها يتم الذهاب إىل

.نسبة الذكاء
:ثبات االختبار-

به عن طريق إعادة االختبار وحساب فقد مت حسا"اختبار الذكاء املصور "بالنسبة لثبات االختبار 
.وهو معامل ثبات مقبول) 0.60(معامل الثبات بعد مدة ليتم التحصل على قيم 
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:صدق االختبار-
.مت حساب الصدق عن طريق صدق احملكمني ليتم التأكد من صدقه بشكل مقبول

من خالل استخدامه إىل واملالحظ أن االختبار مت تطبيقه يف العديد من الدراسات ليتم التوصل 
.نتائج جيدة

:متغيرات الدراسة-
:املتغري املستقل- 

.اهلادف إىل تنمية مستوى الطموح األكادميي واملراد معرفة تأثريه يف املتغري التابع
:املتغري التابع- 

.املتغري املراد معرفة مدى تأثره باملتغري املستقل
العمرالبرنامج اإلرشادي                  

)                                                             المتغير المستقل(
المتغيرات الدخيلة           مستوى التحصيل الدراسي

مستوى الذكاءمستوى الطموح األكاديمي                                                   
)  المتغير التابع(

متغيرات الدراسة):02(شكل رقم 
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:ضبط المتغيرات قبل التجريب-
:ضبط متغيرات الدراسة بين المجموعتين-
دف احلصول على نتائج دقيقة من خاللضبط متغريات الدراسة بني مت  موعة التجريبية والضابطة  :ا
:ضبط مستوى الطموح األكاديمي بين المجموعتين-1

مستوى الداللة)ت(قيمةالعددالمجموعة
غير دال200.31الضابطة
20التجريبية

.والضابطة في مستوى الطموح األكاديميالتجريبيةالفرق بين المجموعة ):04(جدول رقم 
.2.75=0.01مستوى داللةعند و ،2.03=0.05و مستوى داللة) 38(رية حرجة عند د)ت(قيمة

،مما يعين عدم وجود فروق ذات )0.05(غري دالة عند مستوى داللة ) ت(أن قيمة ) 04(من اجلدول رقميتضح
موعتني يف مستوى الطموح األكادمييإحصائيةداللة  موعتني التجريبية والضابطة ،مما يدل على تكافؤ ا .بني ا

:ضبط العمر-2
مستوى الداللة)ت(قيمةمتوسط الدرجاتالعددالمجموعة

غير دال2017.201.03الضابطة
2017.47التجريبية

.والضابطة في مستوى العمرالفرق بين المجموعة التجريبية ):05(جدول رقم 
.2.75=0.01وعند مستوى داللة،2.03=0.05و مستوى داللة ) 38( عند درجة حرية )ت(قيمة

،مما يعين عدم وجود )0.05(غري دالة عند مستوى الداللة ) ت(أن قيمة ) 05(يتبني لنا من خالل اجلدول رقم 
موعتني التجريبية إحصائيةفروق ذات داللة  موعتني يف مستوى الطموح بني ا والضابطة مما يدل على تكافؤ ا

.األكادميي
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:ضبط مستوى التحصيل الدراسي-3
مستوى الداللة)ت(قيمةالعددالمجموعة

غير دال200.63الضابطة
20التجريبية

.الفرق بين المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي):06(جدول رقم 
.2.75=0.01وعند مستوى داللة،2.03=0.05و مستوى داللة ) 38( عند درجة حرية )ت(قيمة

مما يعين عدم وجود فروق )0.05(غري دالة عند مستوى داللة ) ت(أن قيمة )6(يتبني من خالل اجلدول رقم 
موعتني التجريبية والضابطة ،إحصائيةذات داللة  موعتني يفبني ا التحصيل الدراسي من مما يدل على تكافؤ ا

موعتني التجريبية والضابطةواالحنرافخالل حساب املتوسط احلسايب  .املعياري للتحصيل الدراسي ألفراد ا
:ضبط مستوى الذكاء-4

موعتني كما هو مبني لكال) ت(ذكاء املصور وحساب قيمة مت حساب مستوى الذكاء من خالل اختبار ال ا
:يف اجلدول التايل

مستوى الداللة)ت(قيمةالعددالمجموعة
غير دال200.72الضابطة
20التجريبية

.الفرق بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى الذكاء):07(جدول رقم 
.2.75=0.01وعند مستوى داللة،2.03=0.05و مستوى داللة ) 38( عند درجة حرية )ت(قيمة

،مما يعين عدم وجود )0.05(غري دالة عند مستوى داللة ) ت(أن قيمة )07(يتبني لنا من خالل اجلدول رقم 
موعتني التجريبية والضابطةإحصائيةفروق ذات داللة  موعتني يف مستوى الذكاء ألفراد ا .بني ا

:األساليب اإلحصائية-5
:دراسة مت استخدام للتحقق من صحة فروض ال

االختبارإعادةمن خالل االختبارخلي وكذلك ثبات الدااالتساق"من أجل معرفة :معامل ارتباط بيرسون-1
.ملقياس الذكاء املصور

.ملقياس مستوى الطموح عن طريق التجزئة النصفية للمقياس :معادلة سبيرمان براون-2
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.كمني ليتم التأكد من صدقهالذكاء املصور وعرضه على جمموعة من احملالختبار:صدق المحكمين-3
موعة التجريبية والضابطة :لعينتين مستقلتين) ت(اختبار-4 من أجل معرفة الفروق بني متوسط درجات أفراد ا

لعينتني مرتبطتني للتعرف على الفروق ) ت(يف القياس البعدي ملقياس مستوى الطموح األكادميي وكذلك اختبار 
موعة التجريبية يف القياس القبلي واجلوهرية بني متوسط درجات أفراد  البعدي على مقياس مستوى الطموح ا

.األكادميي



للدراسةاإلجراءات الميدانيةالفصل الرابع                                                             

121

:خالصة جزئية
مناسبة والتأكد من إحصائيةخطوات البحث العلمي املعروفة من منهج مالئم وعينة ممثلة وأساليب بإتباع

ألداة القياس أمكن الشروع يف الدراسة األساسية ،وذلك من خالل عرض النتائج احملصل اخلصائص السيكومرتية
.عليها حتليلها ومناقشتها وذلك يف ضوء فرضيات الدراسة والدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة



الفصل الخامس

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

.تمهيد

.عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية األولى-1

.عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية الثانية-2

.ومناقشتها في ضوء الفرضية الثالثةعرض وتحليل البيانات -3

.اقتراحات-4

.آفاق بحثية-5

.استنتاج عام-6

.خالصة جزئية- 
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:تمهيد
غاية كل حبث علمي هي حتليل النتائج املتوصل إليها يف ضوء الفرضيات اليت مت طرحها وعليه فإننا سنناقش 

)40(مكونة من عينة لى ونقدم عرضا حتليليا مفصال للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية واليت أجريت ع

فرد لكل )20(ثانويات بلدية املسيلة ليتم تقسيمها إىل جمموعتني جتريبية وضابطة بقوام بإحدىتلميذا وتلميذة 
االجتماعيةالرزمة اإلحصائية للعلوم ، وباستخدام جمموعة 

ت ويف ضوء النتائج املتوصل إليها مت تقدمي مجلة مت التوصل إىل جمموعة من النتائج وحتليلها حسب الفرضيا
.واآلفاق البحثية االقرتاحاتمن 
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:عرض وتحليل البيانات في ضوء الفرضيات
:عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية األولى-1

الفرضية األوىل أنه توجد نسب متفاوتة يف مقياس مستوى الطموح األكادميي لدى أفراد جمتمع تنص
:خالل حتليل البيانات توصلنا إىل النتائج التاليةالدراسة ،ومن

.يوضح المتوسط الحسابي وأكبر قيمة وأصغر قيمة والرتبة للمقياس):08(جدول رقم 
علمـا أن مقيـاس )88.27(نالحظ أن املتوسط احلسايب للمقيـاس ككـل قـد بلـغ )08(اجلدول رقم من خالل

ودرجـة عليـا )48(بدرجة دنيا مقـدرة ب)1،2،3(بندا حيوي البدائل )48(مستوى الطموح األكادميي حيتوي على 
.)144(مقدرة ب

عنــد مســتوى مــنخفض نســبيا ونالحــظ هـــذا ونالحــظ كــذلك أن املقيــاس ككــل وبأبعــاده لــدى العينــة يقــع 
)13.99("العقبـــات الدراســـية"لتليـــه )13.17(حيـــث كـــان املتوســـط احلســـايب"العقبـــات املســـتقبلية"أكثـــر يف أبعـــاده 

).14.33("العقبات املدرسية"وبعدها 

مـــن أن العقبـــات املســـتقبلية وكـــذلك الدراســـية والعقبـــات املدرســـية هـــي أكثـــر العقبـــات الـــيت حتـــدوهـــذا يعـــين 
.مستوى الطموح األكادميي
ســتوى الطمــوح األكــادميي لــدى أفــراد جمتمــع الدراســة موجــود نســب متفاوتــة يف مقيــاس :وبالتــايل خنلــص إىل

.يقع عند مستوى متدن نسبيا إىل متوسط

الرتبة أصغر قيمة أكبر قيمة المتوسط 
الحسابي

األبعاد الرقم

4 9 26 15.20 العقبات الشخصية 1
5 9 27 15.57 العقبات األسرية 2
6 11 29 16.01 العقبات المادية 3
3 8 22 14.33 العقبات المدرسية 4
2 7 21 13.99 العقبات الدراسية 5
1 4 19 13.17 العقبات المستقبلية 6
/ 4 144 88.27 المقياس ككل 7
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:عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية الثانية-2
ـــه  ـــة "تـــنص الفرضـــية أن ـــة ومتوســـط إحصـــائياال توجـــد فـــروق دال موعـــة التجريبي بـــني متوســـط درجـــات أفـــراد ا

موعة الضابطة يف القياس البعدي على مقياس مستوى الطموح األكادميي .درجات أفراد ا
الداللة )ت(قيمة  المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة المجموعة المتغير

دال 39.17 110.80 20 الضابطة مستوى الطموح 
59.12األكاديمي 20 التجريبية

موعتين التجريبية والضابطة في مقياس مستوى جبين الم" ت"يوضح داللة الفروق ):09(جدول رقم 
.البرنامج اإلرشادي المقترح الستخدامالطموح األكاديمي تعزى 

.2.75=0.01وعند مستوى داللة،2.03=0.05عند مستوى داللة )ت(قيمة
دولــة " ت"أكــرب مــن قيمــة )39.17(احملســوبة علــى املقيــاس" ت"أن قيمــة )09(نالحــظ مــن اجلــدول رقــم  ا

موعة الضـابطة ملقيـاس )0.01(وهي دالة عند مستوى داللة)02.75( موعة التجريبية وا بني متوسط درجات ا
موعة التجريبية .مستوى الطموح األكادميي  من خالل استخدام الربنامج اإلرشادي املقرتح على ا

موعـة التجريبيـة الــيت  مـوعتني أن متوسـط درجــات أفـراد ا ونالحـظ كـذلك أن املتوسـط احلســايب لـدرجات ا
موعة الضابطة .طبق عليها الربنامج اإلرشادي أكرب من املتوسط عند أفراد ا

موعة التجريبيةي لدى أفراد مما يشري إىل فاعلية الربنامج اإلرشادي يف تنمية مستوى الطموح األكادمي .ا
بـني متوسـط إحصـائياتوجـد فـروق دالـة "مما يعين رفض الفرض الصـفري وقبـول الفـرض البـديل مـن خـالل أنـه

موعـة الضـابطة يف القيـاس البعـدي علـى مقيـاس مسـتوى  موعـة التجريبيـة ومتوسـط درجـات أفـراد ا درجات أفراد ا
.الطموح األكادميي

:اقشتها في ضوء الفرضية الثالثةعرض وتحليل البيانات ومن-3
فاعليــة للربنــامج اإلرشــادي املقـرتح لتنميــة مســتوى الطمــوح األكــادميي لــدى أفــراد ال توجــد"تـنص الفرضــية أنــه 

موعة التجريبية .ا
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الداللة )ت(قيمة  القياس المجموعة المتغير

دال 32.57
القبلي

التجريبية مستوى الطموح 
البعدياألكاديمي

البعـــدي للمجموعـــة التجريبيـــة القيـــاس القبلـــي وفـــي " ت"يوضـــح داللـــة الفـــروق :)10(جـــدول رقـــم
.لمقياس مستوى الطموح األكاديمي قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي)20=ن(

.87.2=0.01وعند مستوى داللة،10.2=0.05عند مستوى داللة )ت(قيمة
بني متوسط ) 0.01(عند مستوى داللة إحصائياأنه توجد فروق دالة )10(يتبني من خالل اجلدول رقم 

موعة التجريبية اليت طبق عليها الربنامج يف القياس القبلي و البعدي ملقياس مستوى الطموح درجات أفراد ا
.األكادميي لصاحل القياس البعدي 

موعة التجريبية اليت استفادت من تطبيق ال ربنامج اإلرشادي اهلادف إىل تنمية مستوى مما يدل على أن ا
موعة ومنه نستنتج :الطموح األكادميي هلذه ا

توجد فاعلية للربنامج اإلرشادي املقرتح لتنمية "رفض الفرض الصفري وقبول الفرض  البديل الذي ينص أنه
موعة التجريبيةستوى الطموح األكادميي لدى أفرادم .ا
:اتــاقتراح-4

:تتمثل فيما يلياالقرتاحاتضوء النتائج املتوصل إليها يف حبثنا هذا نقدم مجلة من يف
دف إىل تنمية مستوى الطموح املهين يف مجيع األطوار الدراسيةإرشاديةتصميم برامج - 1 .أخرى 
.توفري بيئة مدرسية حمفزة للتالميذ من أجل رفع مستوى الطموح لديهم- 2
.اإلرشادية للتالميذ من أجل تنمية مستوى الطموح األكادمييتكثيف احلصص - 3
.مهلديالطموحتنشيط األساتذة للتالميذ من خالل املثابرة واملنافسة بينهم من أجل رفع مستوى - 4
متنظيم دورات تدريبية تكوينية لألولياء واألساتذة من أجل - 5 على حتفيز التالميذ وزيادة ثقتهم مساعد

.ايل زيادة مستوى طموحهمبأنفسهم وبالت
.احلد من اكتظاظ األقسام بالتالميذ- 6
.املزيد من الدراسات البحثية حول املوضوعإجراء- 7
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جهود األولياء واألساتذة واإلدارة واملختصني والباحثني وكل املشرفني على املؤسسات تضافرويف األخري جيب 
.الرتبوية من أجل الرفع من مستوى الطموح األكادميي

:اق بحثيةأفـ-5
ال أمام البحوث التالية :يفتح البحث احلايل ا

.لتنمية مهارة اختيار التخصص املناسب لدى التالميذإرشاديفاعلية برنامج - 1
.لزيادة الدافعية حنو التعلمإرشاديفاعلية برنامج - 2
.لتنمية الثقة بالنفس لدى التالميذإرشاديفاعلية برنامج - 3
.الطموح املهين لدى التالميذإرشادي لتنمية مستوىفاعلية برنامج - 4
.عالقة مستوى الطموح األكادميي بنوع التخصص لدى التالميذ- 5

:امــاستنتــاج ع-6
:امليداين على جمموعة من اخلطواتإطارهامشلت الدراسة احلالية يف 

.حتديد جمتمع الدراسة- 1
االستطالعية للتحقق من مقياس مستوى الطموح األكادميي واختبار الذكاء املصور على العينة تطبيق- 2

الصدق والثبات 
تلميذا وتلميذة الذين حتصلوا على درجات منخفضة يف ) 40(اختيار عينة الدراسة األساسية املقدرة ب- 3

.تلميذا لكل جمموعة)20(بطة مبعدل مقياس مستوى الطموح األكادميي وتقسيمها إىل جمموعتني جتريبية وضا
اء وكذلك كتلميذ من أجل ضبط متغري الذ )40(تطبيق اختبار الذكاء املصور على العينة األساسية - 4

موعة سواء يف التحصيل الدراسي والعمر ومستوى الطموح  ضبط املتغريات الدخيلة للتحقق من تكافؤ ا
.األكادميي وكذلك العمر

موعة التجريبية فقطتطبيق جلسات الرب - 5 .نامج اإلرشادي لتنمية مستوى الطموح األكادميي على أفراد ا
تطبيق مقياس مستوى الطموح األكادميي بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي مبدة شهرين ونصف من تطبيق - 6

.الربنامج اإلرشادي الربنامج للتأكد من فاعلية 
. إجراء التحليالت واستخالص النتائج النهائية- 7
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:خالصة جزئية
الدراســة إجــراءمــن خــالل مــا مت عرضــه يف هــذا الفصــل نكــون قــد أوضــحنا النتــائج الــيت توصــلنا إليهــا بعــد 

.امليدانية ،كما قمنا بتحليلها يف ضوء الفرضيات 
ال للتقصـي أكثـر يف هـذا املوضـوع واآلفاق البحثية اليت مناالقرتاحاتويف األخري أوردنا بعض  ا فتح ا شأ

.وغريه والكشف عن اجلديد



خامتة



خاتمة
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:خاتمــة
ــــــــــــــرب م ــــــــــــــيت جيــــــــــــــب غرســــــــــــــها يف نفــــــــــــــوس ســــــــــــــتوى الطمــــــــــــــوح األكــــــــــــــادميي مــــــــــــــن أهــــــــــــــم الســــــــــــــميعت ات ال

تالميــــــــــذنا ملــــــــــا لــــــــــه تــــــــــأثري يف حيــــــــــاة الفــــــــــرد واجلماعــــــــــة وحتفيــــــــــز دافعيــــــــــتهم حنــــــــــو الــــــــــتعلم املثمــــــــــر مــــــــــن خــــــــــالل 
وألن درجـــــــــــة مســـــــــــتوى الطمـــــــــــوح األكـــــــــــادميي وتـــــــــــذليل العقبـــــــــــات الـــــــــــيت تـــــــــــواجههم ،املثـــــــــــابرة وبـــــــــــذل اجلهـــــــــــد

هلــــــــــا دور كبـــــــــــري يف جنـــــــــــاحهم الدراســـــــــــي وبالتـــــــــــايل املســـــــــــتقبلي فقــــــــــد مت عرضـــــــــــه علـــــــــــى بســـــــــــاط البحـــــــــــث مـــــــــــن 
. دف تنميته لدى التالميذإرشاديخالل تقدمي برنامج 

بيـــــــــــق مقـــــــــــاييس علميـــــــــــة بعـــــــــــد نهج التجـــــــــــرييب وتطملـــــــــــابإتبـــــــــــاعوقـــــــــــد مت التحقـــــــــــق مـــــــــــن فرضـــــــــــيات الدراســـــــــــة 
ـــــــــــــا علـــــــــــــى عينـــــــــــــة قوامهـــــــــــــا التحقـــــــــــــق مـــــــــــــن صـــــــــــــدقها و  منهـــــــــــــا جتريبيـــــــــــــة ) 20(تلميـــــــــــــذا وتلميـــــــــــــذة ) 40(ثبا

وباالســــــــــــتعانة برزمــــــــــــة التحليــــــــــــل منهــــــــــــا ضــــــــــــابطة بإحــــــــــــدى الثانويــــــــــــات املتواجــــــــــــدة ببلديــــــــــــة املســــــــــــيلة) 20(و
مت التحقــــــــــــق مــــــــــــن وجــــــــــــود فاعليــــــــــــة للربنــــــــــــامج اإلرشــــــــــــادي املقــــــــــــرتح يف تنميــــــــــــة مســــــــــــتوى ) spss(اإلحصــــــــــــائي 

.األكادمييالطموح 
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.مقياس مستوى الطموح األكاديمي):01(ملحق رقم 

صالح الدين أبو ناهية/األستاذ الدكتور:إعداد

:..............................العمر:.............................                               االسم

:....................الصف الدراسي:............................                           الثانوية

:تعليمات

باجلامعة هدف تسعى للوصول إليه،وقد يقابلك يف الطريق إىل هذا االلتحاقاحلصول على شهادة البكالوريا و
.إليهاااللتفاتالتعايش معها أو عدم اهلدف عدد من العقبات أو الظروف اليت يتحتم عليك التغلب عليها أو

ولذا نعرض لك فيما يلي بعض هذه العقبات والظروف اليت ميكن أن تعرتض طريقك يف سبيل احلصول على 
باجلامعة ،واملرجو منك أن تبدي رأيك من حيث مدى تأثري كل من العقبات على مواصلة وااللتحاقالشهادة 

.باجلامعةوااللتحاقالدراسة وسعيك لشهادة البكالوريا 

:كل عبارة جيدا مث حتدد موقفك منها كما يف املثال التايلأن تقرأواملطلوب منك هو

الرقم
العبارة

)ج ( )ب (  )أ  (  
هذه المشكلة ترى أنها

عقبة ال يمكن 
التغلب عنها

عقبة يمكن 
التغلب عنها

ليست عقبة على اإلطالق

حاجة الوالدين للمساعدة 01
.املادية

(   )(   )(  )

oيف اجلدول املبني ) أ(حتت اخلانة (*)متثل عقبة ال ميكن التغلب عليها،ضع عالمةعقبة الأن هذه فإذا رأيت
.بالرسم

o ب(حتت اخلانة (*)وإذا رأيت أن هذه العقبة متثل عقبة ميكن التغلب عليها ،ضع عالمة.(
oج(حتت اخلانة (*)عقبة على اإلطالق،ضع عالمة متثلوإذا رأيت أن هذه العقبة ال.(
oا  (*) تذكر أن املطلوب منك هو أن تضع عالمة واحدة فقط أمام كل عبارة ،حسب درجة إحساسك 

.كعقبة بالنسبة إليك
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o التعرف على رأيك الشخصي بالنسبة يهمهذا وللعلم أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،بل
.هلذه العقبات

الرقم
العبارات

)ج ( )ب (  )أ  (  
هذه المشكلة ترى أنها

عقبة ال يمكن 
التغلب عنها

عقبة يمكن 
التغلب عنها

ليست عقبة 
على اإلطالق

(   )(   )(   ).خبطوبة خالل فرتة الدراسةاالرتباط01
ين سواء الدالدائم يف مساعدة أحد الو االنشغال02

.يف البيت أو خارجه
(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).حاجة الوالدين للمساعدة املادية03
صعوبة اختيار التخصص الذي يتناسب مع 04

.إمكانيايت
(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).الزمالءانعدام التعاون يف الفصل بني05
عدم وجود طريقة تدريس تتيح املنافسة وتنمي روح 06

.البحث
(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).كثرة املشاكل اخلاصة07
(   )(   )(   )زيادة عدد أفراد األسرة مع ضيق السكن08
مصاريف مادية كبرية ملواجهة تكاليف ضرورة دفع09

.الدراسة
(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).عدم توافر املعلومات عن كليات اجلامعة املختلفة10
(   )(   )(   ).إمهال إدارة املدرسة يف رعاية الطالب11
(   )(   )(   ).طول مدة الدراسة وصعوبتها12
(   )(   )(   ).األصدقاء باملدرسةاهتمامعدم 13
غياب أحد الوالدين أو ابتعاده عن األسرة 14

). الطالق- الوفاة- السفر(
(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).عدم وجود مصروف يومي ثابت15
(   )(   )(   ).يف اجلامعات واعتمادها على املعدلطريقة القبول 16
(   )(   )(   ).ازدحام الفصل بالطالب17
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عدم قدرة بعض املدرسني عاى توصيل املعلومات 18
للطالب

(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).عدم الثقة بالنفس19
(   )(   )(   ).توافر اجلو األسري اهلادئ أثناء الدراسة عدم 20
عدم توافر األدوات واألثاث والكماليات اليت توفر 21

.الراحة يف البيت
(   )(   )(   )

معارضة األسرة دخول اجلامعة ألسباب الزواج 22
.وغريها

(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).توافر روح الصداقة بني املدرسني والطالبعدم 23
عدم مالئمة املناهج الدراسية الهتمامات الطالب 24

.اخلاصة 
(   )(   )(   )

مبشكالت )مريب الفصل(قلة اهتمام املدرس25
.الطالب اخلاصة

(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).والرعاية من قبل الوالدينعدم االهتمام26
(   )(   )(   ).عدم وجود غرفة خاصة يف البيت27
عدم وجود التوجيه واإلرشاد ملا ستفعله بعد الدراسة 28

.الثانوية
(   )(   )(   )

(   ))((   ).صعوبة املواصالت من البيت إىل املدرسة29
مثل ( قلة وقت حصص العلوم األساسية 30

).الرياضيات واالجنليزية
(   )(   )(   )

كاحلصول على (اإلحساس بالذنب بعد أي فشل 31
).درجات قليلة يف االختبار

(   )(   )(   )

(   ))((   ).كثرة اخلالفات العائلية بني الوالدين32
(   )(   )(   ).ممارسة العمل جبانب الدراسة لكسب املال33

اختيار التخصص حسب رغبة األسرة وليس وفقا 34
.إلمكانيايت

(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).النظام الصارم املتبع يف املدرسة35
(   )(   )(   ).الواجبات املدرسيةكثرة 36
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(   )(   )(   ).بذل جهد كبري للتكيف مع الزمالء يف الفصل37
(   )(   )(   ).املعاملة كطفل من جانب الوالدين38
(   )(   )(   ).كثرة الديون العائلية 39
احلاجة إىل معرفة أي الكليات اليت ميكن أن يوفق 40

.ا الطالب
(   )(   )(   )

إثارة الفوضى من قبل بعض الطالب داخل الفصل 41
.أثناء شرح املدرس

(   )(   )(   )

عدم ارتباط املوضوعات الدراسية يف الكتب باحلياة 42
.العملية

(   )(   )(   )

(   )(   )(   )م لنسيان الكثري مما يقرأ أو يع43
عدم مساواة الوالدين يف املعاملة بني األخوة 44

).تفضيل أحدهم عن الباقي (
(   )(   )(   )

عدم توفر أماكن يف البيت الستقبال الضيوف أو 45
.األصدقاء

(   )(   )(   )

الرهبة اليت يذكرها الناس يف حديثهم عن الثانوية 46
.العامة

(   )(   )(   )

(   )(   )(   ).املنافسة بني املدرسني47
عدم قدرة املدرسني على االنتهاء من املقررات 48

.لقصر وقت العام الدراسي
(   )(   )(   )
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.البرنامج اإلرشادي جلسات):02(ملحق رقم 

ترتيب 
الجلسة

عنوان 
الجلسة

زمن األهداف
الجلسة

.التعارف والتعريف بالربنامج:الهدف العامالتعارف01

:األهداف الخاصة

موعة والتعرف على بعضهم البعض-1 .التعرف على أفراد ا

موعة-2 .خلق جو من الثقة بني الباحثة وأفراد ا

موعة فكرة عن الربنامج اإلرشادي-3 .إعطاء أفراد ا

د50

األهداف 02
والتوقعات

موعة مخلق جو من الثقة املتبادلة بني ا:الهدف العام وعة أنفسهم وبني ا
.والباحثة

:األهداف الخاصة

موعة األهداف والتوقعات اليت تأمل حتقيقها من خالل أن حتدد ا-1
.الربنامج اإلرشادي

موعة متنمية روح العمل اجلماعي والع-2 ل بروح الفريق عند ا

د50

مفهوم 03
مستوى 
الطموح 
األكاديمي

.األكادمييالتعرف إىل مفهوم مستوى الطموح :الهدف العام

:األهداف الخاصة

موعة إىل ملفهوم الطموح األكادميي-1 .أن تتعرف ا

موعة ألمهية تنمية مستوى الطموح األكادميي-2 .أن تتعرف ا

موعة خلصائص الشخص الطموح-3 .أن تتعرف ا

موعة للعوامل املؤثرة يف مستوى الطموح األكادميي-4 .أن تتعرف ا

د50
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معيقات04
الطموح 
األكاديمي

.التعرف إىل معيقات الطموح األكادميي:الهدف العام

:األهداف الخاصة

موعة إىل املعيقات الشخصية للطموح األكادميي-1 .أن تتعرف ا

موعة إىل املعيقات األسرية للطموح األكادميي-2 .أن تتعرف ا

موعة إىل املعيقات املادية  للطموح -3 .األكادمييأن تتعرف ا

موعة إىل املعيقات املدرسية للطموح األكادميي-4 .أن تتعرف ا

موعة إىل املعيقات الدراسية للطموح األكادميي-5 .أن تتعرف ا

موعة إىل أمهية حتدي معيقات  الطموح األكادميي -6 أن تتعرف ا
.ومواجهتها

موعة حنو مواجهة معيقات الطموح -7 األكادميي والتغلب إثارة دافعية ا
.عليها

د50

الثقة 05
بالنفس

.تنمية الثقة بالنفس لدى المجموعة:الهدف العام

:األهداف الخاصة

موعة إىل مفهوم الثقة بالنفس وأنواعها ومظاهرها-1 .أن تتعرف ا

موعة إىل فوائد الثقة بالنفس وأمهيتها-2 .أن تتعرف ا

موعة إىل مستويات-3 .الثقة بالنفس أن تتعرف ا

موعة إىل معوقات الثقة بالنفس-4 .أن تتعرف ا

موعة إىل الفرق بني الثقة بالنفس والغرور-5 .أن تتعرف ا

موعة قادرة على التعبري عن الذات من خالل عرض مواهبهم -6 أن تصبح ا
.والصفات الطيبة لديهم

د50
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تقنيات 06
تنمية الثقة 
بالنفس 

.تنمية الثقة بالنفس لدى المجموعة وتعزيزها:العامالهدف 

:األهداف الخاصة

موعة على املواقف اليت زادت ثقتها بنفسها-1 .وقوف ا

موعة-2 . على املواقف اليت قللت من ثقتهم بنفسهموقوف ا

موعة قادرة على التعبري عن أنفسهم حبرية-3 .أن تصبح ا

موعة إىل تقنيات-4 .تنمية الثقة بالنفسأن تتعرف ا

م -5 موعة إىل كيفية ممارسة تقنيات تنمية الثقة بالنفس يف حيا أن تتعرف ا
.الواقعية

د50

مفهوم 07
الذات

موعة قادرة على تطوير مفهوم الذات:الهدف العام .أن تصبح ا

:األهداف الخاصة

موعة إىل تعريف مفهوم الذات أن تتعرف -1 . ا

موعة إىل عالقة مفهوم الذات مبستوى الطموح األكادميي-2 . أن تتعرف ا

موعة قادرة على التعبري عن الذات -3 .أن تصبح ا

موعة إىل الصفات احلسنة والصفات السيئة يف شخصيتها-4 . أن تتعرف ا

موعة قادرة على تقييم الذات لديها-5 .أن تصبح ا

موعة إىل -6 أمهية التحلي بالصفات اإلجيابية والتخلص من أن تتعرف ا
.الصفات السلبية لديها

د50
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تطوير 08
مفهوم 
الذات

موعة قادرة على تطوير مفهوم الذات:الهدف العام .أن تصبح ا

:األهداف الخاصة

موعة على أمهية تطوير مفهوم الذات-1 .أن تتعرف ا

موعة قادرة على -2 التقييم الذايت لنقاط القوة أن تصبح ا
).اإلجيابيات والسلبيات(والضعف

موعة قادرة على التعبري عن الصفات اإلجيابية والصفات -3 أن تصبح ا
.السلبية لديها

موعة قادرة على استبدال -4 .إجيابيةالسلبية بأخرى الصفات أن تصبح ا

د50

تعديل 09
األفكار 
الالعقالنية

)السلبية(

موعة قادرة على تعديل األفكار الالعقالنية :العامالهدف أن تصبح ا
).إجيابية(واستبداهلا بأفكار أخرى عقالنية ) السلبية(

:األهداف الخاصة

موعة إىل مفهوم التفكري العقالين والتفكري ال-1 .عقالينالأن تتعرف ا

موعة إىل األفكار الالعقالنية املرتبطة بتدين -2 مستوى الطموح أن تتعرف ا
.األكادميي لديهم

موعة إىل أساليب تعديل األفكار الالعقالنية -3 .أن تتعرف ا

موعة إىل كيفية تبين أفكار عقالنية جديدة-4 .أن تتعرف ا

د50

الدافعية 10
نحو التعلم

.إثارة الدافعية حنو التعلم لدى املشاركات:الهدف العام

:األهداف الخاصة

موعة إىل مفهوم الدافعية ،أنواعها،وظائفهاأن تتعرف -1 .ا

موعة إىل عالقة الدافعية بالتعلم-2 .أن تتعرف ا

د50
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تدني 11
الدافعية 
نحو التعلم

.إثارة الدافعية حنو التعلم:الهدف العام

:األهداف الخاصة

موعة إىل مفهوم تدين الدافعية حنو التعلم-1 .أن تتعرف ا

موعة إىل مظاهر تدين الدافعية حنو التعلم-2 .أن تتعرف ا

موعة إىل أسباب تدين الدافعية حنو التعلم-3 .أن تتعرف ا

موعة إىل أثر تدين الدافعية على التحصيل الدراسي-4 .أن تتعرف ا

موعة إىل املقرتحات اليت تثري الدافعية حنو التعلم-5 .أن تتعرف ا

د50

التخطيط 12
للمستقبل 
وتحديد 
األهداف

موعة قادرة على استخدام مهارة التخطيط :الهدف العام أن تصبح ا
للمستقبل

:األهداف الخاصة

موعة إىل مفهوم التخطيط للمستقبل-1 .أن تتعرف ا

موعة إىل أمهية التخطيط للمستقبل-2 .أن تتعرف ا

موعة إىل مواصفات األهداف -3 .اجليدةأن تتعرف ا

موعة إىل خطوات التخطيط الناجح-4 .أن تتعرف ا

موعة حنو حتديد األهداف والطموحات وحتقيقها-5 .إثارة دافعية ا

د50

إعداد خطة 13
للمستقبل 
األكاديمي

موعة قادرة على إعداد خطة مستقبلية ألنفسهم:الهدف العام .أن تصبح ا

:األهداف الخاصة

موعة إىل كيفية وضع أهداف أكأن تتعرف -1 م ا .ادميية تتناسب مع قدرا

موعة إىل كيفية رسم خطة مستقبلية لتحقيق -2 .تلك األهداف أن تتعرف ا

موعة حنو حتديد األهداف والطموحات والعمل على-3 إثارة دافعية ا
.حتقيقها

د50
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اختيار 14
التخصص 
المناسب

موعة قادرة على اختيار التخصص املناسب أن تصبح :الهدف العام ا
م حسب ميوهلم وفرص العمل املتاحة .لقدرا

:األهداف الخاصة

موعة إىل أمهية املرحلة الدراسية احلالية والدور املطلوب منهن -1 أن تتعرف ا
اية هذه املرحلة .يف 

موعة إىل املعلومات املتعلقة باجلامعات والتخصصات-2 أن تتعرف ا
االت الرتبوية واملهنية املتاحة .وا

موعة بني املصطلحات -3 ،القدرات،الفرص )الرغبات(امليول:أن تفرق ا
املتاحة  

ا وحتديدها-4 موعة قادرة على اكتشاف ميوهلا وقدرا .أن تصبح ا

موعة إىل اخلطوات الصحيحة اليت ينبغي إتباعها الختيار -5 أن تتعرف ا
.التخصص املناسب

د50

طرق 15
المذاكرة 
السليمة

موعة من استخدام طرق املذاكرة السليمة:الهدف العام . أن تتمكن ا

:األهداف الخاصة

موعة إىل كيفية تنشيط الذاكرة-1 .أن تتعرف ا

موعة إىل القواعد العامة للمذاكرة السليمة-2 .أن تتعرف ا

موعة إىل معوقات املذاكرة -3 .اجليدةأن تتعرف ا

موعة إىل طرق املذاكرة اجليدة-4 .أن تتعرف ا

موعة إىل كيفية املذاكرة يف فرتة االمتحانات-5 .أن تتعرف ا

موعة إىل بعض املشكالت الدراسية اليت تواجه الطلبة-6 .أن تتعرف ا

د50
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أسلوب 16
حل 

المشكالت

موعة من استخدام :الهدف العام اسرتاتيجيات أسلوب حل أن تتمكن ا
.املشكالت بطرق مالئمة

:األهداف الخاصة

موعة إىل مفهوم املشكلة-1 .أن تتعرف ا

موعة إىل أهداف أسلوب حل املشكالت وخطواته-2 .أن تتعرف ا

ا-3 موعة إىل كيفية صياغة املشكلة وحتديد أسبا .أن تتعرف ا

موعة إىل كيفية مجع املعلومات-4 .أن تتعرف ا

موعة إىل كيفية إجياد البدائل-5 .أن تتعرف ا

موعة إىل كيفية اختيار البدائل املناسبة حلل املشكلة-6 .أن تتعرف ا

د50

إدارة 17
الوقت

موعة قادرة على استخدام مهارة إدارة الوقت:الهدف العام .أن تصبح ا

:الخاصةاألهداف 

موعة إىل -1 .مفهوم إدارة الوقت وخصائصهأن تتعرف ا

موعة إىل-2 .أمهية الوقت وفوائد تنظيمهأن تتعرف ا

موعة إىل-3 .مضيعات الوقت ومعوقات تنظيمهأن تتعرف ا

موعة إىل-4 خطوات تنظيم الوقت واألمور اليت تساعد غي أن تتعرف ا
.تنظيمه

موعة إىلأن تتعرف -5 .طرق إدارة الوقت بفاعليةا

د50

التفاؤل 18
واألمل

موعة:الهدف العام .بث روح األمل يف نفوس ا

:األهداف الخاصة

موعة -1 إىل مفهوم التفاؤل واألمل وتأثريمها اإلجيايب يف حياة أن تتعرف ا
.األفراد

موعة إىل مفهوم التشاؤم واليأس وتأثريمها السليب يف حياة -2 أن تتعرف ا

د50
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. األفراد

موعة من حياة التشاؤم واليأس-3 .أن تتخلص ا

موعة أكثر تفاؤال يف احلياة-4 .أن تصبح ا

تقويم 19
البرنامج 
اإلرشادي 

وإنهاؤه

اإلرشادي العامة الوقوف على مدى حتقيق أهداف الربنامج :الهدف العام
اؤه .واخلاصة وإ

:األهداف الخاصة

.التلخيص العام ملا مت يف جلسات الربنامج اإلرشادي-1

موعة من جلسات الربنامج اإلرشادي-2 .الوقوف على مدى استفادة ا

موعة-3 .الوقوف على مدى التحسن الذي وصلت إليه ا

.اإلرشاديالوقوف على نقاط القوة والضعف يف الربنامج -4

موعة على احملافظة على اإلجنازات -5 اليت مت التوصل إليها واملهارات حث ا
ا وتنفيذها وتوظيفها يف احلياة املدرسية واجلامعية .اليت مت اكتسا

اء جلسات الربنامج اإلرشادي-6 .إ

د50

تقويم 20
البرنامج 
اإلرشادي

موعة ومكافئتها على:الهدف العام االلتزام والتفاعلتعزيز ا

:األهداف الخاصة

موعة وتقدمي جوائز للمسامهة الفاعلة يف البحث-1 د120.مكافئة ا
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.اختبار الذكاء المصور ):03(ملحق رقم 

)1978(ألحمد زكي صالح

:........................تاريخ الميالد:........................                                    االسم
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:المفحوصعزيزي

موعات السابقة ،احبث موعة رقم ما هو عن الشكل املخالف يف كل جمموعة من ا الشكل املخالف يف ا
فهي تعرب عن رجل) ج(الحظ أن كل الصور تعرب عن سيدة عدا الصورة ، )01(

)ه(فإن الشكل املخالف هو ) 03(ويف املثال رقم ،ملاذا) أ(فإن الشكل املخالف هو ) 02(يف املثال رقم 

.بنفس الطريقة) 4- 5- 6(أجب عن األمثلة ملاذا ،

:بعد فهمك لطريقة اإلجابة مطلوب منك االلتزام بالتايلواآلن 

oأن تعمل بسرعة وال تضيع وال تضيع الوقت يف اإلجابة عن سؤال واحد ،فالوقت املسموح لك هو
.د فقط )15(
o، وليس شرطا أن جتيب عنها مجيعا حاول أن جتيب على أكرب قدر ممكن من األسئلة.
oيف اإلجابة عن األسئلة(*) شارة استخدم القلم األزرق و التزم باإل.
o ال تسأل أي سؤال يتعلق مبدى وضوح الصور أو األشكال.
o، وضع القلم فورا حينما يطلب منك ذلكالتزم بالوقت املسموح.
oا أمثلة االختبار حىت يسمح بذلك .ال تقلب الصفحة اليت 
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.زهرتي الجميلة):04(ملحق رقم 

على كل ورقة من ورقات الزهرة أكتب صفة أحبها يف نفسي

أحبها يف نفسيال على كل ورقة من ورقات الزهرة أكتب صفة

الصفات السيئة

الصفات احلسنة
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.معرفة الذات):05(ملحق رقم 

:..................اليوم والتاريخ.....                       :...............أنا اسمي

:ايجابياتي هي الرقم
)مشاعري- أفكاري-طبعي-شخصيتي(في 

:هي سلبياتيو 
)مشاعري- أفكاري-طبعي-شخصيتي(في 
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.كيف تغير أفكارك الخاطئة):06(ملحق رقم 

.التعرف إلى الفكرة الخاطئة-1

.الخاطئاالعتقادالتفكير في هذا إيقاف-2

.التعرف إلى أفكار بديلة صحيحة ومنطقية-3

.األفكار البديلة تدريجياالعمل على تنفيذ -4

الجديدة بدال من األفكار الخاطئة االعتقاداتاآلن تستطيع إحالل -5

.األولى تماما

stop

اااااااااھا

یلالاااا
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.موازنة األبدال):07(ملحق رقم 

البديلم
النتائج 
اإليجابية

النتائج 
السلبية

نسبة 
نجاح 
البديل

الميل 
الشخصي 

للبديل

مج

1

2

3

4

5
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التقييم النهائي للبرنامج اإلرشادي):08(ملحق رقم 

التقييم النهائي للبرنامج اإلرشادي

 ما رأيك في البرنامج:

...................................................................................

هوهل أضاف لك البرنامج شيئا جديدا وما:

..................................................................................

من وجهة نظرك الخاصة ما هي األشياء التي أعجبتك في البرنامج:

..................................................................................

..................................................................................

من وجهة نظرك الخاصة ما هي األشياء التي لم تعجبك في البرنامج:

.................................................................................

..................................................................................

هل توجد لديك اقتراحات ما هي:

.................................................................................

.................................................................................

هل توجد توصيات أخرى ترغب في طرحها:

..................................................................................

اشكر 
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