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  	تـــــــــــــــــا�����

وتقوية ، ضرورة القصوى بفتح مراكز لإلرشاد في جميع الجامعات* 
عمل تلك المراكز بحيث تتولى تنفيذ بحوث و دراسات تقف من خاللها 

تشخص من خاللها المشكالت التي على أداء الطلبة بشكل دوري ومستمر 
  .وتقدم المقترحات للحل والمعالجة  تعوق هذا األداء،

1 –   �ـــــــــــ	م ����ــــــــــ	ر ا��ـــــــــا�

�ــــــــــــ� وأه���ـــ� ا���ــــــــ���� –أ     

موقعا متميزا بين فروع علم النفس خاصة وبين العلوم  اإلرشاديحتل  
ولعل هذا يعود الى مهمة هذا العلم التي تدخل ،(Unesco,1996) بوجه عام

، إداريةكانت مهنية،  أيافالمؤسسة ، في جميع ميادين الحياة تقريباً
الخ  توجب أن يكون هناك من يشرف على أداء ... اقتصادية، قانونية 

هي المعوقات التي قد  ويشخص ما ،ويراقب مستوى هذا األداء األفراد
 يقال عنه بأنه نظام أو مؤسسة ّل يقتضي التوجيه، وإال الفالكُ، تواجهه

  .  )43ص ،1983، عاقل(

تعاظم مع في  أصبحتإن مشكالت العالم اليوم في شتى المجاالت     
يستدعي زيادة حجم التصدي  بالمقابل التطور السريع المضطرد فيه، وهذا

موجهين ال أوومهمة ذلك تقع على عاتق المرشدين  ،لتلك المشكالت
 ، ليس مقتصرا على مجاالت التربية والتعليم واألمر ،والنفسيين نالتربويي

  !ـــــــــــــــــــا� �	� 

داللة إحصائية ولصالح األفراد في  تبين إن هناك فروق ذات 
 )المتعرضين لشرط المعالجة وهو برنامج اإلرشاد(المجموعة التجريبية

من أقرانهم في  ختبار التحصيليعلى اال بكونهم أعلى بمستوى األداء
النتائج  مع وقد اتفقت تلك النتيجة  ).من دون معالجة(المجموعة الضابطة

  :ومنهافي معظم الدراسات في هذا المضمار 

)Franco,et.al,1983)(UNSCO,2006,Report()،235ص،1985ا��و��ي

( .�: ادالتفسير المعروض من قبل غالبية األدبيات في مجال اإلرش عضدت آ
 هم فيتطوير قدراتتسهم ب بتكنيكاتأثر في  تزويد األفراد إلرشاد ل من إن

   . واجتماعية فيه من مثيرات معرفية مابالتعامل مع المحيط الدراسي 

  	تــــــــــــــــــا��$�#"

التربوي والنفسي في  اإلرشادإجراء دراسات ميدانية تتناول واقع * 
   صعوداً للمستويات الجامعية لراحل األوليةباجميع المراحل الدراسية بدءاً 

في أثرها أو عالقتها بمتغيري  متغيرات نفسية واجتماعية عدةتناول * 
 االندفاعي،- نمط الشخصية التأملي، التوافق الجامعي :مثل اإلرشاد واألداء

  . االمتحانقلق  أساليب التدريس،

وى مست الجنس،: (تناول بعض المتغيرات الديموغرافية مثل* 
  ) .االختصاص المستوى المعاشي،، التحصيل
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البرامج اإلرشادية أياً كان نوعها تسعى لمساعدة األفراد  ولما كانت
لتجاوز مشكالتهم بأساليب علمية وتنمية ميولهم وإتجاهاتهم ومساعدتهم 
على التوافق مع البيئة التي يعيشون فيها وتحقيق أهداف واقعية تتفق مع 

حب اآلخرين وتحمل قدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على فهم حياتهم و
المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين في مجتمعهم الذي يعيشون 

دراسة عبد الرحمن وأبو عباءة  قد أشارتف). 235،ص1985الدوسري،(فيه
برنامج إرشادي في األداء الدراسي لطلبة المعاهد العالية  أثر، حول 1998

داء الطلبة في فاعلية عالية للبرنامج اإلرشادي على أإلى والكليات، 
من الطلبة الذين تعرضوا للبرنامج أوضحوا  %80بنسبةذلك أن الدروس، 

وكانوا أكثر نشاطاً في الصف وتقديمهم للواجبات  ،إرتفاعاً في درجاتهم
  بحسب تقييم األساتذة بعد التعرض للبرنامج عما سبق 

  .  )119، ص1998عبد الرحمن، ( 

،استخدم فيها Franco,et.al 1983وفي دراسة لـ فرانكو وآخرون    
برنامج تدريبي للمهارات اإلجتماعية من خالل تراكم الخبرة المتحققة في 
التفاعالت التي تتطلب من الشخص كفاءة في الحديث، وبعد تقييم فاعلية 
البرنامج التدريبي من خالل أداء الشخص في المحادثات غير المنتظمة 

أظهرت نتائج تحليل البيانات  والواسعة مع أشخاص لم يلتق بهم من قبل
المتحققة إرتفاع معدالت مهارة الشخص في الحديث والتفاعل مع أقرانه 

)Franco,1983,P.568(،  لذا فإن المؤسسات بوجه عام ومنها التربوية
بشكل خاص في معظم بلدان العالم أصبحت تعي أهمية توافر الخدمات 

ة اليونسكو صدر حديثاً يفيد اإلرشادية والتوجيهية فيها، وفي تقرير لمنظم
إن العمل اإلرشادي عامل الغنى عنه للنهوض بمستوى التربية والتعليم، 
وبات واضحاً من خالل النتائج الملموسة في البلدان المستخدمة لإلرشاد 

مليون يورو سنوياً على  200بدرجة عالية، فألمانيا مثالً تبذل أكثر من 
وعلى رأسها الحقل التربوي والتعليمي، خدمات اإلرشاد في الميادين كافة 

ويتوقع المختصون هناك زيادة في اإلنفاق مستقبالً، لما لمسته من نتائج في 
الحصول على مكاسب بشرية بخصائص معرفية عالية المستوى في األداء 
واإلنجاز بمختلف الميادين، إضافة إلى التطويرات األخرى على المستوى 

ي والتي تقاس نتائجها بانخفاض حجم النفسي والسلوكي اإلجتماع
المشكالت النفسية واإلعتالالت اإلجتماعية المختلفة، وذلك في التبعات 
سيوفر أمواالً طائلة تمثل الخسائر التي يمنى بها البلد في حالة حدوثها، 
فضالً عن اإلصالح للمعانين نفسياً وإجتماعياً من بعض المشكالت 

شتى الميادين، وكذلك المتورطين  المضعفة أوالمعطلة ألداؤهم في
بالمشكالت السلوكية المنحرفة كاإلدمان والجريمة مما يؤدي إلى تحويل 
الخسائر إلى أرباح عند إصالح تلك الحاالت، وتحويلها إلى طاقات نافعة 

وفي . بعد أن كانت موجهة في نشاطات سالبة مضرة بالفرد والمجتمع
ل الموفرة من خالل معالجة المشكالت النهاية فأن التقرير يفيد إن األموا

النفسية واإلجتماعية مقاسة بإنجاز األفراد بعد المعالجة قياساً لما قبلها 
مليار دوالر، يضاف لذلك إصالح األحداث والكبار المعاد تأهيلهم  2بلغت 

ليصبحوا مواطنين صالحين ونافعين، أما خدمات التطوير في المؤسسات 
بعد أخرى في أداء المتخرجين الجدد بمختلف التربوية والمقاسة سنة 

اإلختصاصات الذي أخذ منحناً تصاعدياً في اإلنجاز كماً ونوعاً بمعدل نمو 
من هنا يتضح جلياً  ).UNSCO,2007,Report(سنوياً %20زاد على الـ

األهمية الكبرى لخدمات التوجيه واإلرشاد وأثرها في تطوير األفراد 
ن الحياة، حتى يمكن القول إن الغنى لعالم اليوم والمجتمعات في شتى ميادي

  .  األكثر تقدماً وإشكاالً على حد سواء

ولقد أشارت دراسات علمية عدة عن أثر لإلرشاد على طيف واسع 
من المجاالت كالتربية والتعليم والصحة النفسية والمجال المهني واإلداري 

 ز تعليم المهاراتودور األحداث والمحاكم ودور رعاية المسنين ومراك
 وميادين أخرى كثيرة، حتى يندر أن نجد مجاالً أو حيزاً يوجد فيه

كلها فمجاالت الصناعة والزراعة، والصحة الى ذلك  بل إتسع 
 األفرادبمفهومه العام هو توجيه  فاإلرشاد. فيها اإلرشادتحتاج وجود 

جهد، السبل وال بأقصريسعون من اجل تحقيقها  التي األهدافبما يخدم 
يشيع في ُأطُر التربية  المتعارف عليه هو ما أووبمفهومه الخاص 

بسبب تطور  على العملية التعليمية التربوية، اإلشرافوالتعليم وهو 
المعرفة بأثر المدرسة على الجانبين المعرفي وكذلك السلوكي، وتنبه 

ينتج عن  وما ا هذا الميدان،هالقائمين على حجم المشكالت التي يتضمن
 واالجتماعيةفي شتى أوجه الحياة النفسية والمهنية  من آثار ذلك تباعاً

المصدر األساس في رفد المجتمع بأجيال  تمثلكون المدرسة  العامة،
إضافة الى كونها مصدراً حيوياً من مصادر  تعمل في شتى مؤسساته،

ولذا فأن  ).91، ص1998عبد الستار، (تنشئة السلوك في ذلك المجتمع
في الدول المتقدمة يفوق التصور،  اإلرشادعلى عمليات  نفاقاإلحجم 

في ميادين  سنوياً نفقففي الواليات المتحدة وحدها يبلغ مقدار المال الم
مليار دوالر، ومثيل ذلك في  3يقرب من  شتى المجاالت ماب إلرشادا

التطور في  أصبح معه مدى األمر الذي. واليابان الغربية أوربادول 
من  اًواحد في المؤسسات يعد اإلرشاديةلخدمات د وانتشار احقل اإلرشا

وان التقنيات التي  .لم اليومتقدم دول العاأهم المعايير التي يقاس بها 
حدود عالية للغاية سواءاً  وصلت الى في مجال اإلرشادستخدم ت

يستخدمه العاملين أو ما  ،اإلرشاديلعمل ل كوادرال إعدادالمستخدمة في 
 ،(UNpublication,2006,P.16)في مزاولة عملهم شاد مجال اإلرب
ن دول العالم الثالث ومنها عالمنا العربي تعد إفعلى هذا األساس و

 ،عن باقي دول العالم في هذا الميدان لم نقل متخلفة بكثير إن ،متأخرة
في تدني المستوى التعليمي  برأي الكثيرين السبب ولعل هذا يعد

ميدان التربية  رأسهامختلف الميادين وعلى بلإلفراد العام  واألدائي
العراقي هو واقع ضمن هذه  قطر، وال)، نت2005حرشاو، ( والتعليم

من ضعف واضح  البيئة ويتحمل جزءا من المشكلة فيها، كونه يعاني
بمؤسساته المختلفة، ومنها المؤسسة التعليمية  اإلرشادخدمات  توافرفي 

التعليم (الى الجامعة  بكل درجاتها من االبتدائية صعودا
  ) .تقرير،2007العالي،

 قد إنصب )1958ديوي، (كيد علماء التربية ومنهم أتإذا كان و 
 مرحلة األساس في التعليم،ال تمثل باعتبار أنهاالمرحلة اإلبتدائية  على
ان تشكيل و ،العقلي والنفسي هبداية نضج في يكون هنا الفرد أنذلك 

 .رحلةمصية والسلوكية يتركز في تلك القدراته العقلية وسماته الشخ
فإن تأكيداً مماثالً يركز على المراحل المتوسطة واإلعدادية كونها تعد 
التالميذ للدراسة األكاديمية، حيث يصبحوا متخصصين في مجاالت 

وعلى وفق اإلعداد في المراحل اإلبتدائية والثانوية . الحياة المختلفة
يضع على العاملين في المجال  ما. سيكون الحال في المراحل العليا

       .(Froum,1962,P.31)التعليمي من معلمين ومرشدين مهمة كبرى 
ومما يزيد من خطورة وأهمية المشكلة هو إن الفرد في مراحل الثانوية 
والجامعة يكون ضمن عمر المراهقة، وما معروف سواءاً للمختصين 

من خصائص إنفعالية وغيرهم ما تنطوي عليه تلك المرحلة الحرجة 
وسلوكية، ما يشكل أثراً إستثنائياً في حياة الطالب وتوافقه مع المحيط 
الجامعي الحديث عليه بما فيه من مؤثرات إجتماعية ومعرفية، وبالتالي 

لذلك، األمر  تبعاً مايفرضه هذا الواقع من شروط ومحددات للتصرف
، وللتأكيد المستمر الذي يجعل من توافق الطالب شأناً اليتحقق بسهولة

من قبل الدراسات والمختصين  بأثر التوافق النفسي في الحياة الجامعية 
على األداء الدراسي واإلجتماعي على حد سواء كي يحيى الطالب حياة 
جامعية خالية من المشكالت نسبياً، كل ذلك يحتم أن يكون اإلرشاد 

اً لتحقيق الهدف أمراً مهماً وضرورياً لمساعدة الطالب وتوجيهه سعي
اإلمام (في اإلرتقاء بالمستوى العلمي وكذلك الشخصي للطلبة

 ).10،ص1992وآخرون،
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اختبارات االستعدادات العقلية والمعرفية لالختصاصات والمواد التي 
والتوجيه في تلك  اإلرشادتتناسب مع استعداداتهم، وذلك هو دور 

وكانت نتائج اإلستطالع كما : المؤسسات والذي هو غائب او شبه معدوم
 التي هم فيها األقسامغير راغبين في  أنهم من الطلبة %42ح أوض :يلي

؛ وكان واألصدقاء واألهلقد فرضت عليهم من خالل نظام القبول  وإنها
 %80منهم متعثرين في الدراسة ورسبوا لسنوات متتالية؛ كما صرح  70%

هذا يعود لعدم ميلهم لالختصاص الذي  إخفاقهممن نفس المجموعة بان 
تغيباً عن  األكثرالطلبة  أنهمد فحص سجالت الغيابات وجد يدرسونه، وعن

  ).،تقرير2006نظمي،( الفصل

 التربوي لإلرشاد هل :لذا جاء البحث الحالي ليثير تساؤالً مفاده 
  دراستهم الجامعية ؟لالطلبة  أداءمستوى  فيأثر  والنفسي

  � ـــــــــــــ)اف ا���ـــــــــــــأه - ب

األداء  في نفسي ثر برنامج إرشاديمن أ التحقق يهدف البحث الحالي  
  .طلبة الجامعةلالدراسي 

  :اآلتية ةولتحقيق هدف البحث يتطلب إختبار الفرضي

يؤثر البرنامج اإلرشادي النفسي في تنمية األداء الدراسي لطلبة 
  .الجامعة

  �ـــــــــــــ)ود ا���ـــــــــــ" –ج 

  :تحدد البحث الحالي باآلتي

  .رات النفسية كل من اإلرشاد النفسي واألداء الدراسي المتغي -1

  . جامعة بغداد/كلية اآلدابطلبة  -2

  . 2007 - 2006عام الدراسي لل -3

   ذكور وإناث -4

  	ت ـــــــــــــــا��/.�� -ــــــــــــ�#,+ – د

   ا�ر2	د –أو1ً  

  -:اإلرشاد بأنه1988,    ( Petterson )باترسون عرفَّ -1

يستمع  ، حيثفي مكان خاص تجري بين المرشد والمسترشدابلة مق   
ومعرفة ما يمكن تغييره في سلوكه  ،المرشد ويحاول فهم المسترشد افيه

ويجب أن يكون يعان من  ،بطريقة أو أخرى يختارها ويقرها المسترشد
مشكلة ويكون لدى المرشد المهارة والخبرة للعمل مع المسترشد للوصول 

   ).43، ص2006،لهاشميا( ة إلى حل المشكل

  - :على أنه1998, ً (Glatuz)جالتز كما عرفَّ اإلرشاد من قبل-2

عملية تفاعلية تنشأ عن عالقة فرديين أحدهما متخصص هو المرشد 
يقوم المرشد من خالل هذه العالقة بمساعدة المسترشد  ،واآلخر المسترشد

ر سلوكه وأساليبه تطوي لغرض أو ما طرأ لديه على مواجهة مشكلة تغيير
واألسلوب المستخدم في اإلرشاد  .في التعامل مع الظروف التي يواجهها

المقابلة وجها لوجه في جو من الثقة والشعور بالتقبل المتبادل واالطمئنان 
والتسامح بحيث يتمكن المسترشد من التغيير عن كافة المشاعر بحرية 

 . )16، ص2006الدوري،(وبدون خوف 

  -:أنه ���1981ا�����لإلرشاد  معية األمريكية تعريف الج -3

مبادئ  قعلم النفس اإلرشادي وفي اختصاصيالخدمات التي يقدمها    
ويقدمون  ،وأساليب دراسة السلوك اإلنساني خالل مراحل نموه المختلفة

  خدماتهم لتأكيد الجانب اإليجابي بشخصيه المسترشد واستغالله في تحقيق 

كما أظهرت إرتباطاً بمتغيرات نفسية . لى اإلرشاداإلنسان اليحتاج إ 
نمط الشخصية، مركز السيطرة : وإجتماعية وتربوية الحصر لها مثل

الداخلي، كفاءة الذات، تنظيم الذات، الثقة بالذات، صورة الذات، القلق، 
اإلنبساط، األمن النفسي، السلوك السايكوباثي، اإلنجاز، األداء، -اإلنطواء

نشخصي والعائلي، أساليب التنشئة الوالدية، الحرمان اإلعتالل البي
وجملة من . اإلجتماعي، اليتم، اإلنصياع، الحشد الجمعي وغيرها

المتغيرات الديموغرافية مثل العمر، الجنس، التحصيل الدراسي، الطبقة 
 ).17-15، ص1995باترسون،(اإلجتماعية، المستوى المعاشي، وغيرها

باحثين في مجال تنمية الكفاءات الذاتية أكدوا أما في مجال األداء فإن ال
على أهمية التدريب بوصفه مصدراً أساسياً من مصادر تعديل السلوك، 

ذلك أنه ينمي المهارات . وبالتالي األداء للفرد في أي ميدان يكون فيه
والقدرات من أجل االستثمار األمثل للطاقة البشرية وتحقيق أكبر قدر 

  ).12، ص1996حافظ،(الل تحسين األداء ممكن من اإلنجاز من خ

كذلك فقد إتفق غالبية المختصين والمعنيين بشؤون األداء على أن بناء 
برامج إرشادية وتدريبية فعالة ال يتم إال في ضوء تقدير علمي للحاجات 

كما ويشير الباحثون . التدريسية العقلية للعاملين المشاركين في هذه البرامج
التدريب إلى عدة وسائل مثل كتقدير الحاجات، والمختصون في مجال 

ويأتي في مقدمة هذه الوسائل تقويم أداء األفراد لمهامهم، الذي يتم من 
خالله تحديد األفراد الذين يحتاجون لإلرشاد والتوجيه، وذلك من خالل 
تشخيص جوانب الضعف في أدائهم ليتم في ضوءها تحديد محتوى 

هارات واتجاهات لمعالجة جوانب اإلرشاد من معارف ومعلومات وم
  ).22،ص1989عبد،(الضعف والخلل في األداء

في تدني أو هبوط مستوى األداء الدراسي  وقد أظهرت االستطالعات
خذ باالعتبار الظروف واألزمات التي واجهت األ، ومع الجامعات مؤخراً

 يالعراق التعليمي في الميدانلضعف هذا ال والتي نلتمس فيها العذرالبلد 
،فإن تلك االستطالعات تؤكد على إن عموماً ومنه الجامعي بوجه خاص

قصور المناهج في : هذا الضعف يتجلى في مجموعة من المظاهر منها
تضمنها للمواد المنوعة المثيرة للدافعية نحوها، قصور في استعمال طرائق 
تدريس تتالئم وطبيعة المادة المعطاة والباعثة على اإلثارة والتشويق، 
روتينية ورتابة نظام التعليم الجامعي العراقي وضعف مواكبته للتطورات 
الحديثة في العالم بمختلف الميادين والتخصصات، ضعف أو غموض في 
نظام التعيينات لخريجي الكليات بعد التخرج، ضعف أو انعدام الرغبة في 
القسم أو الكلية المقبول فيها، ضعف في توفر وسائل اإليضاح وعرض 

كل ذلك يفرض وجود برامج إرشاد . علومات الحديثة في التدريسالم
) .        46ص،2006الدوري،(وتوجيه لتنمية كفايات الطلبة في المجال الجامعي 

هذا بدايةً يحتاج إلى تركيز البحث على هذا الميدان للوقوف على و 
مية واجهها في المراحل التعلينالخسائر التي  إنذلك  ،حجم المشكلة فيه

برسوب نسبة كبيرة من  ىتجلتالمتقدمة في المدارس الثانوية والجامعية 
يرقون الى اإليفاء بالمعايير العلمية المطلوبة  والناجحون منهم ال. طلبةال

 الى الكم المعرفي الضئيل للمتخرجين باختصاصاتهم، إضافةفي الكليات، 
ي محيط عليه من خالل أداؤهم وإنجازهم ف االستداللوالذي يمكن 

وللتقرب من حقيقة المشكلة .  تخصصهم خالل مدة عملهم فيه بعد التخرج
اً من الكليات في جامعة واسط عددشمل  اًستطالعأجرى إ الباحث أكثر فإن

 تركز فيفكانت نتائج المالحظات ت. طالباً وطالبة) 200(وجامعة بغداد بلغ
امج اإلرشادية في عدم وجود البر: منهايها إلالمشكلة  عدة نقاط يمكن عزو

تدريب وتأهيل الطلبة ذوي المشكالت، ضعف في توفر خدمات اإلرشاد 
المقدمة للطلبة، قلة وجود المرشدين النفسيين أو وجود بعض المرشدين 
ولكن من دون خطة عمل وسياسة نظام تعليم يوفر اآلليات المناسبة للعمل 

د على مزاولة اإلرشادي، أو ضعف في قدرات العاملين في مجال اإلرشا
  على وفق  لألفرادتطبيق نظم االختبار العلمي  عملهم اإلرشادي، إنعدام 
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على الوضع المادي والمعنوي للفرد، كما يظهر على وضع المؤسسة التي 
  . )123،ص2000متولي،(   اًهو فيها ارتفاعاً وانخفاض

  .، لألداء 1990نيوكومب،تعريف  الباحث تبنىوقد 

  : هو الدراسي لألداء اإلجرائيفي حين كان التعريف 

  االختبار المعد في هذا البحثالدرجات التي يحصل عليها الطلبة في 

2 -   �ـــــــــ	ت ا�8	7$ـــــــــوا�)را6 #يـــــــ 4	ر ا�ــــــــــا�

  ريــــــــنظ ارـــــإط -أ 

 الموضوعات التي وأكثر يكاد يكون موضوع اإلرشاد من بين أول    
، بل إن أحد تعريفات علم النفس أنه دءنذ البعلماء النفس م امهتمحظيت با

علم اإلرشاد والتوجيه، ولعل ذلك يأتي من مهمة علم النفس الرئيسة وهي 
معرفة القوانين التي تقف وراء السلوك بغية التحكم به بما يصب في 

ية على مختلف لذا فإن النظريات النفس. مصلحة الفرد والمجتمع تباعاً
وهو تعديل الظاهرة النفسية  الوسيلة في تعرضت لإلرشاد كونه مشاربها

يتصدر ذلك عالم النفس و. الغاية النهائية لعلم النفس كعلم تطبيقي
أشار إلى إن مهمة علماء النفس الرئيسة هي  حيثُ)) وليم جيمس((الشهير

تطويع إجراءات علم النفس كعلم تجريبي ليالئم مشكالت األفراد وإبتكار 
النجاح في ذلك سينجح علم النفس ويؤدي  الطرق العملية لحلها، وبقدر

    . )28، ص1999 العيسوي،( ماعليه من مهمة تجاه اإلنسانية

ومع أن النظريات في علم النفس جميعاً تضمنت أو تعرضت أو   
إلرشاد مجاالً فيها، إال أن هذا الخط تباين في درجة التناول لجعلت 

 عدد من النظريات التيب تركز األمر واإلهتمام من نظرية إلى أخرى، حتى
عموماً يرجع المختصون هذا االهتمام إلى و. نوعاً ما إلرشادبا تخصصت

ما تمخض عنهما من حاجة لحربين العالميتين، وفترة امنها  عواملعدة 
لوجود اإلرشاد سواءاً في اإلعداد والتدريب أو في التعديل والمعالجة ما 

علماء النفس في اختيار وتصنيف  أفادهة ، فمن جعلى الطرفينالفائدة ب عاد
وتهيئة األفراد الالزمين للعمل العسكري والقتالي على وفق أسس علمية 

استفادوا في تجريب  ىآخر هة، ومن جسليمة أثبتت فاعليتها ميدانياً
أتاح لهم الميدان اختبار كفاءتها  حيثوسائلهم في اإلختبار والعالج 

علم  تطور بشكل واضح في كاالحرانعكس ذلك وبالتالي . وتطويرها
، وكذلك على مستوى المعرفة التطبيق على صعيد القياس و سواءاً النفس

بشكل خاص في  اإلرشادومن ذلك أيضاً ما انعكس على ميدان . والتنظير
الزبيدي، (   علم النفسأن يؤلف علماً متكامالً مستقالً بذاته ضمن دائرة 

  ) .86ص، 1988

  Carl Rogers،1956#ز،ـــــــــــــــ�ر رو9ـــــــــ� 4

الواقع الذي شهده العالم مع الحربين العالميتين المشار له آنفاً جذب   
أنظار العلماء والباحثين إلى ميدان اإلرشاد، وأثار زخم عالي للبحوث 
والدراسات أسهم في تقدم ملحوظ بهذا المجال على صعيد التنظير 

ولعل من بين أبرز  .)43ص، 2006،لهاشميا( والتطبيق والقياس معاً
أحد زعماء النظرية )) كارل روجرز((مايذكر في هذا السياق هو أسم

اإلنسانية وواحد من علماء النفس المشهورين، ذلك إن روجرز إتخذ طريقاً 
فقط في ميدان تفسير  اًومنهجاً في دراسة الشخصية، لم يعد محصور

رية في الشخصية، بل تعدى ذلك إلى أن يصبح روجرز صاحب نظ
اإلرشاد، مع أنه إستمد معظم مفاهيمه سواءاً في الشخصية أو اإلرشاد من 
خالل عمله العيادي مع المرضى، ولعل أسلوبه في العالج المتمركز حول 

على  اً أمثلشاهد )Client Centered Therapy(العميل
على إن ذلك المنهج وإن كان قد نشأ في إطار  ).97،ص1982صالح،(ذلك

  فسي، إال أنه لم ينحصر فيه بل إمتد ليمثل طريقة أو أسلوب المرض الن

التوافق لدى المسترشد بهدف اكتساب مهارات جديدة تساعد على تحقيق  
ويقدم  ،واكتساب قدرة اتخاذ القرار ،مطالب النمو والتوافق مع الحياة

     )، نت2007الحداد،( اإلرشاد لجميع األفراد في المراحل العمرية المختلفة

  :كما ورد تعريف اإلرشاد النفسي في المجال الدراسي بأنه -4

إرشاد عدد من الطلبة الذين تتالئم مشكالتهم وتتشابه إضطراباتهم   
إلى حد كبير، وقد تكون المشكالت التي يعاني منها أفراد المجموعة 

ة مشكالت مستمرة، أو مؤقتة فيكون اإلرشاد وسيلة لحلها في إطار العالق
  ).32، ص1981القاضي وآخرون،(بين المرشد وجماعة المسترشدين

 من قبل مصطلح البرنامج اإلرشادي فَّرِالبرنامج اإلرشادي، ع -ثانياً
  :كل من

  Rogers 1956روجرز،  - أ

عملية معاونة وإسناد المفحوص كي يتقبل ذاته وينكشف على خبراته، 
رشد على التوجيه ويقتصر دور الم. وعند ذاك سيكون بمقدوره أن يختار

نحو الحلول المالئمة من دون أن يفرض حالً معيناً أو يضيف شيئاً أو أن 
ألنه إن فعل ذلك يكون قد ابتعد عن . يؤول أو يفسر ما يدلي به المفحوص

  . )12، ص1987خطاب،(حقيقة حالة المفحوص 

  Show 1977شو،- ب

عض هو حلقة من العناصر المعبرة عن نشاطات مترابطة بعضها الب
تبدأ بأهداف عامة وخاصة ومجموعة عمليات تنتهي باستراتيجيات تقويم 

  .)Show,1977,P.345( لما تحققه من أهداف

  Good 1982آ�د  -ج   

هو عالقة بين شخصين أو عدة أشخاص لديهم مشكلة يرغبون 
بمناقشتها لغرض وضع حل لها بمساعدة شخص أو عدة 

  ).Good,1982,P.47(أشخاص

  :ري للبرنامج اإلرشاديالتعريف النظ

كتعريف نظري للبرنامج  1956ولقد تبنى الباحث تعريف روجرز،
  .اإلرشادي 

  :أما التعريف اإلجرائي للبرنامج اإلرشادي 

مجموعة النشاطات والفعاليات المخطط لها وضعت في جلسات 
.   منتظمة لرفع مستوى األداء الدراسي لدى الطلبة وفق جدول زمني محدد

  Performance: األداء -اً لثثا

 1 - األداء من قبل  رِفَّعNewcomb,1990)(  ـ: بأنه  

     نجازه كماً ونوعاًإويقاس بمدى  ،عمل الفرد في أي محيط يكون فيه

 )Newcomb,1990,P.145. (   
  :بأنه )1992معروف، (كما عرفه -2

مجموع األنشطة التي يؤديها الفرد في مؤسسة أو وحدة معينة والتي 
تصب في تحقيق أهدافه في ذلك الميدان، إضافة إلى ما ينعكس من ذلك 
في تحقيق أهدف المؤسسة والتي تمثل نتيجة أو محصلة ذلك 

   ).12،ص1992معروف،(األداء

  ـ:بأنه ) 2000متولي،( من قبل عرفَّوقد  – 3

   األداءويظهر مستوى  نجاز الفرد لمهمة ما في إطار عمل معين،إ
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ى الثقة بالنفس سواءاً في تقليل الشعور بالخوف من الفشل وأثر ذلك عل
 األداء على اإلمتحان أو في النشاط داخل الصف

)Dounahua,1990,P.P.1150-1060. (  

  A1993 ،ـــــــ# ا�@ا��ـــــــــ# �	7ــــــــ� �9?ــــــــدرا6 – 2

إستهدفت الدراسة التعرف على برنامج إرشادي في تنمية الثقة بالنفس 
  .لدى طلبة الجامعة

جامعة - ينة الدراسة من طلبة المراحل كافة في كلية التربيةتكونت ع
طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد  )100(بغداد، وتم إختيار عينة عشوائية بلغت 

طالباً وطالبة بالتساوي، وعدد أفراد  )50(أفراد المجموعة التجريبية 
وقد تم إستخدام . طالباً وطالبة بالتساوي أيضاً )50(المجموعة الضابطة

عامل إرتباط بيرسون، واإلختبار التائي لعينتين مستقلتين، ومربع كاي م
  .لتحليل البيانات

وقد أسفرت النتائج عن أثر البرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة  
  .) 30-9ص ،1993الزاملي،(التجريبية 

  )A)1997ــــــــــ# ا�D�Eــــــــ#ة 9	7ــــــــ� أ��ـــــــــــدرا6- 3 

راسة معرفة أثر برنامج إرشادي في خفض الشعور إستهدفت الد
بالقلق لدى طلبة جميع المراحل في كلية اآلداب الجامعة 

طالباً وطالبة من ذوي القلق  )32(المستنصرية، تألفت العينة من 
العالي ، قسمت إلى مجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة 

القلق وطبق مقياس . طالباً وطالبة  )16(ضمت كل مجموعة
اإلجتماعي قبل البرنامج اإلرشادي وبعده ، وبعد تفريغ البيانات 
ومعالجتها إحصائياً باستخدام تحليل التباين ومعامل إرتباط بيرسون 
واإلرتباط الجزئي، توصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة عند 

بين درجات المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية  )0و05(مستوى
  . )24- 2،ص1997الجوفي،(لقلق على مقياس ا

  )2002()يــــــــM ا�L	�ـــــــــــK إ7#اه�ـــــــــــ� أ�ـــــــــدرا6- 4

إستهدفت الدراسة بناء برنامج إرشادي في تأكيد الذات وخفض قلق 
 )40(جامعة بغداد، تكونت عينة الدراسة من - المستقبل لطلبة  كلية التربية

طالباً وطالبة  )20(تساوي، ضمت كل منهاطالباً قسمو إلى مجموعتين بال
طالباً وطالبة في المجموعة الضابطة،  )20(في المجموعة التجريبية، و

إستخدم معامل اإلختبار التائي لعينتين مستقلتين، إختبار مان وتني، معامل 
إرتباط بيرسون ، ومعامل اإلرتباط الرتبي لتحليل النتائج ، وقد أظهرت 

للبرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية بعد  النتائج عن وجود أثر
  .  ) 96-63، ص2002الخالدي، (تعرضهم للبرنامج 

  � ـــــــــــ#اءات ا���ـــــــــإ9 – 3

األداء  في نفسي برنامج إرشادي أثر قياس: لتحقيق هدف البحث 
  الدراسي لطلبة الجامعة 

  :  قام الباحث بما يلي

    :�P��E ا���� - أ

  جامعة  –مجتمع البحث الحالي من جميع طلبة كلية األداب  تكون
طالباً ) 3204(بغداد للدراسات الصباحية وللمراحل األربعة، والبالغ عددهم 

جامعة بغداد، (من اإلناث ) 1708(من الذكور، و )1496(بواقع .وطالبة
  .يوضح ذلك )1(والجدول ).3ص ،2007

 

األسوياء في حل المشكالت التي  عام في اإلرشاد والتوجيه في العمل مع 
تواجههم في مواقف الحياة المختلفة، ومايرتبط بها ومايترتب عليها من 

وغير .... صعوبات نفسية وسلوكية كالتوتر والقلق والحزن واإلنزعاج
ذلك من الصعوبات المتعارف عليها، والذي يندر أن نجد فرداً في منأى 

والتكيف مع المحيط، ومشكالت صعوبات التعلم : عنها، أو مشكالت مثل
الطفولة والمراهقة، والصراعات العائلية، والجريمة واإلدمان، وغير ذلك 

صالح، ( من أوجه السلوك الالتوافقي أو السلوك المنحرف
  .)122ص،1999والطارق،

إن تلك األساليب والطرق التي صاغها روجرز لتالئم مجمل أنواع     
تحتذى من قبل العاملين في مجال السلوك السوي والالسوي الزالت 

كما ان . اإلرشاد بمختلف الميادين، وخصوصاً مجاالت التربية والتعليم
روجرز يعد أول من أكد على أهمية اإلرشاد في الميدان التعليمي 
والتربوي، ويعزى له الفضل في حث مؤسسات التربية والتعليم بالواليات 

المدارس، خصوصاً المراحل المتحدة على سن قانون عمل المرشدين في 
األولية متمثلة برياض األطفال والمرحلة اإلبتدائية، حتى إنتشر ذلك في 

إن روجرز ووفقاً لنظرته في اإلنسان بأنه . بقية أنحاء العالم من ذلك الحين
ميال بطبيعته نحو النمو والبناء أكثر منه نحو التردي والتقهقر، وأنه ممتلك 

ير نظرته لذاته وعالمه الذي يعيش فيه فأنه يجعل لإلرادة والقدرة على تغ
وإن أساليب اإلرشاد مهما بلغت فإنها . الفرد في صلب العملية اإلرشادية

لن تجدي نفعاً إن لم تتضمن وتترجم تلك الحقيقة إلى إجراءات في العمل 
مع األفراد سعياً إلصالح حالهم وتعديل مسارهم، الذي قد ينحرف نتيجة 

  . ي تواجههم في الحياةالصعوبات الت

إن عمل اإلرشاد هنا ووفقاً لروجرز قائم على النظرة التي تؤمن بأن 
الفرد لو اتيحت له الفرصة وتوافرت له الظروف البيئية المشجعة فأنه 

إذن مهمة اإلرشاد هنا تقوم على . سيتخلص من إحباطاته ويحل مشكالته
ت أو تعطلت بسبب إستنهاض قدرات األفراد الكامنة فيهم والتي ضعف

ولذا فإن اإلرشاد يجب أن يتخذ الدور . المعوقات التي واجهتهم في بيئاتهم
الذي يساعد فيه األفراد على أن يستبصروا في ذاتهم ويشخصون نقاط 

ذلك إن األفراد في ظل . الضعف لديهم، وهذا بحد ذاته كافياً لحل المشكلة
في توظيف قدراتهم للحل،  المشكالت واإلحباطات قد اليعوا أو قد يضعفوا

وذلك يعتمد أيضاً على التشخيص الصحيح للمشكلة وكيفية الحل، إذن دور 
المرشد هنا هو اإلشارة على المسترشد بالحل األنسب لمشكلته، وتعريفه 
بما لديه من نقاط ضعف ومحاولة تجاوزها واإلنتباه لمالديه من نقاط قوة 

  ).Rogers,1951,P.46 (نةومحاولة إستثمارها إلى أقصى درجة ممك

  �ــــــــــــــــ	ت 6	7$ــــــــــدرا6 –ب 

  P.A.Donahue،�1990،ـــــــــــ� دوR	ه�ـــــــــدرا6 – 1

إستهدفت الدراسة معرفة فاعلية برنامج إرشادي جمعي في رفع األداء 
عاماً، )17-13(الدراسي لدى عينة من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم مابين

طالباً وطالبة،تم تعريضهم لبرنامج إرشادي حيث طلب ) 200(دهمبلغ عد
من المشاركين في بداية الجلسات ذكر ثالثة أو أربعة مواقف تثير 
موضوعات عامة للتعرف على الدافية لإلشتراك في النقاش، وقد إستخدم 
إسلوب التحدث أمام المجموعة، وغعطاء التغذية الراجعة لكشف القدرة 

وع وتنظيم األفكار، وقد تم تدريب المشاركين على على عرض الموض
كيفية التعامل مع المواد الدراسية وقرائتها بما يتناسب وطبيعتها فيما إذا 
كانت علمية أم أدبية ،والتعريف بأساليب التركيز وترميز المعلومات، 
والسيطرة على قلق اإلمتحان ، وقد أشارت النتائج إلى إن إستخدام إسلوب 

لجمعي كان فعاالً في تشجيع الطلبة المتهيبين من الحديث العالج ا
والمشاركة في الدرس ، وإيجاد الصيغ المالئمة للتعامل مع المواد الدراسية 

  المختلفة ، وإستخدام قدرات التحليل والتركيز بكفاءة عالية، إضافة إلى 

Arabpsynet e.Journal:  N°24 –  Autumn  2009  
 

ـــ� ��ــــــ�  ���ـــــ� ــــــ� 
	����ــــ ��ـ�	
ــ��   :  
	��ـــــــــ��  ـــ�        -  24
	ـ�ــ ـــــ  ���2009ـــــــ
     167    



Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles   @püb����Ôß@@ë@@tb����������¡c@ @
 

 )3( علم النفس، جميعهم من المتخصصين في مجال ،)2(ملحق خبير
مايمثل الصدق  وهو فسي والتربوي،منهم كانوا من المختصين باإلرشاد الن

، )1(و ) صفر(علماً إن تصحيح االختبار يأخذ الدرجات . الظاهري
  ) .20 –صفر (والمدى النظري بين

  �ىــــــ)ق ا����ـــــــــــ�  -  و

إجراء تحليل المحتوى يعد من اإلجراءات الرئيسة في بناء االختبارات 
والتي  جموعة دراسية أو مهنية،التحصيلية وبرامج تقويم األداء، ألي م

وضعت مبدئياً لتقيس أداء الفرد في مادة منهجية أو مهارية عامة، ومن 
 نبين المقومي االتفاقمعامل  أسلوباألساليب الشائعة في هذا اإلجراء هو 

(Anastasia,1988,P.223)  .  

هذا النوع من الصدق من خالل أعطاء  جباستخراوقد قام الباحث 
درجة ( إلعطاء )3(ملحق )5(جموعة مقومين مختصين بلغوا لم االختبار

، )داءاأل(للمجال المراد قياسه وهو  االختبارتمثل مدى تمثيل  ،)100من 
  . )0و86( االتفاقوبعد حساب الدرجات بلغ معامل 

  @ـــــــــــــــا�ـ�ـ�ـ�ـ�ــ - ز

ويعني قابلية الفقرة على إظهار الفروقات بدقة فيما بين األفراد 
وتُعد طريقة العينتين . المختبرين في السلوك المصمم االختبار لقياسه

المتطرفتين هي الشائعة االستخدام هنا، ويمكن من خاللها التعرف على 
مجموعة المحك األعلى  {قابلية الفقرة في المباينة بين مجموعات محكية 

تضمن والتطرف األكبر سي ،واألدنى المختارة من المتطرفات في التوزيع
، وفي التوزيع الطبيعي فإن نقطة التسلسل  }  (Discrimination)زالتماي

الموازنة بين الشرطين التي تصل بين األعلى واالوطأ هي 
ادلة تمييز الفقرة باسلوب عموباستخدام  .(Winters,1996,P.4)%)27(الـ

جميع  دتالعينتين المتطرفتين استخرج الباحث معامل التمييز، وقد ع
  .يبين ذلك ) 3(والجدول ،)0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى  اتالفقر

  اختبار األداء:  )1(ملحق رقم

  قائمة الخبراء:  )2(ملحق رقم

  توىخبراء صدق المح:  )3(ملحق رقم

1 ا�+0//. -,+��ر ا�داء �*��(ب : ) 3(ا �ول ��


2+3� ا��/5+2 ا4+

��را ت+,- 
1  ت ��

 ا��8ة   ا�+0//.

 

 
ا�داء 
 ا��را��

0و46 1  
0و52 2   
0و51 3   
0و71 4   
0و41 5   
0و48 6   
0و43 7   
0و62 8   
0و59 9   
0و56 10   
0و57 11   
0و70 12   
0و55 13   
0و63    
0و67 15   
0و66 16     


�� ��Aاد /?+0< =��� آ�/� ا;داب ) : 1(�9ول �9
� �/B��Cت ا�و�/� ا��م ا��را�� ���را����2006-

2007J ا KA+
 L3و �
(ز�2 �� ، 

 ا0R(ع ا P5 ا��O/� ت
 ث ذ

 3204 1708 1496 ا;داب 
 

   �ـــــــــ� ا���ــــــــــ�V  - ب

جامعة بغداد / كلية اآلداب/ تم إختيار عينة عشوائية من قسم علم النفس
ن أحدهما تجريبية طالباً وطالبة جامعية، قسمت إلى مجموعتي )100(بلغت 
تم . طالب وطالبة )50(بواقع ضابطةاألخرى وطالب وطالبة، ) 50(بواقع

 لمدة شهر ونصفإلى البرنامج اإلرشادي  مجموعة المعالجة إخضاع
بينما لم تتعرض المجموعة األخرى . بمعدل جلسة واحدة في اليوم

  .)2(لبرنامج، وكما موضح في الجدول رقمل

 )2(ا �ول

 ا0R(ع ا P5 ���(ع ا0R( ت
 إ��ث ذآ(ر

1- �/�UV+50 25 25 ا� 
2- ����W50 25 25 ا� 

 100 50 50 ا0R(ع
 

  :التصميم التجريبي-

ذات االختبار . تبنى الباحث تصميم المجموعة الضابطة العشوائية
، بعد أن تم )1(، وكما في الشكل)60ص،1987الكبيسي،(القبلي والبعدي

  ).البرنامج اإلرشادي(يبية للمتغير المستقل تعريض المجموعة التجر

  )1(شكل 

  يوضح التصميم التجريبي للبحث الحالي

  اختبار قبلي اختبار بعدي 

  مجموعة تجريبية عشوائية متغير مستقل 

  مجموعة ضابطة عشوائية بال 

  � ـــــــــــــ	 ا���ـــــــــأدا+ –د 

  :بمايلي لتحقيق هدف البحث قام الباحث   

التدريب :  ء برنامج إرشادي تركز في خمسة مجاالت كانتبنا -1
تعليم المهارات الفنية في التعامل مع  على كفاءة الذات والثقة بالذات،

كيفية مراقبة  المادة، القدرة على إدارة العالقات مع األساتذة والزمالء،
تلك المجاالت  اعتمادوقد تم . الدافعية لإلنجاز األداء وتقييمه ذاتياً،

بمجموعة من المصادر وبرامج لإلرشاد النفسي والتربوي  االستعانةب
 –علم النفس اإلرشادي  ؛1985-المرجع في علم النفس لـ جالل : كانت

برنامج أرشادي لطلبة جامعة القاهرة لـ عبد الستار  ؛1996حسين ،
  .1998التربوي لـ زيور، اإلرشادبرنامج  ؛2000

في مادة علم  داءاأل اختبار تمد الباحثمتغير األداء الدراسي فقد أع -2 
  . )1( النفس العام ملحق

  #يـــــــــــ)ق ا�4	هــــــــــــا�/ -  هـ

اختبار (ة البحث الستخراج الصدق الظاهري قام الباحث بتقديم أدا
   )9(لمجموعة من الخبراء بلغ عددهم) تحصيلي في مادة علم النفس العام
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�+0V0�� 2+�8(�+2 ) ت(Y/Z) 4( ا �ول  2+5/��

�/�UV+ا� ����Wوا� 

  مناقشة النتائج

النتيجة المتوصل لها من  معيجة البحث الحالي في العموم نت اتفقت  
من إن للبرامج اإلرشادية : ن اإلرشاد النفسيقبل معظم الدراسات في ميدا

  :أثر في تحسين األداء وتعديل السلوك مثل

)Franco,et.al,1983)(UNSCO,2006,Report()،ص،1985الدوسري

كما إتفقت ). 1992اإلمام وآخرون،) (1998ة، ءعبدالرحمن وأبوعبا)(235
 دراسةمع في عدد من المجاالت ذات العالقة باألداء الدراسي 

كذلك . 2001فرحات،ودراسة  ،1993ودراسة الزاملي، ،1990،ناهيودو
في إن للتوجيه  2000دراسة عبد الستار،اتفقت مع االستنتاج المقدم من قبل 

واإلرشاد أثر في أداء الفرد بميادين الحياة المختلفة، ومنها المجال الدراسي 
ألداء يمكن عزو الفرق بمستوى اوبذلك  .والتوافق مع المحيط الجامعي

 اإلرشاد التي تعرضوا لها، محاضراتالمجموعة التجريبية إلى دى أفراد ل
من تطوير قدرات التعامل مع المحيط  تباعاً إذّ عرفتهم بتكنيكات مكنتهم

، حيث أصبحوا أكثر وعياً وإجتماعية فيه من مثيرات معرفية الدراسي وما
نتيجة على إرتفاع وهو يدل بال. كيفية تقويتهاوتعلموا  بنقاط الضعف لديه

لديهم في التعامل مع المواقف  )Self Efficacy(مستوى كفاءة الذات
التعلمية، وكذلك البينشخصية والموقفية التي يتضمنها المحيط الدراسي 
: الجامعي، كونه يتميز عن باقي المحيطات الدراسية بجملة أمور أهمها

ط الذي يواجهه التعرض لمناهج علمية تخصصية، ناهيك عن عامل اإلختال
وعامل كفاءة الذات من بين أهم العوامل التي . الطالب في هذا المحيط

ي المنظور السلوكي المعرف أشار لها الباحثين ال سيما أصحاب
(Donovan,1999,P.139) (Miller&et.al,1994,P.120)  . ومن جانب

من  بزمالئهمإدارة العالقة  لديهم محاضرات اإلرشاد إمكانيات آخر طورت
في دراستهم  باندفاعهميؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر  مما ،الطلبة

جملة من  عليه ؤكدت وهو ما ،وشعورهم بالرضا في محيط الدراسة
كما دلت على أثر واضح في مزاولة تكنيك . التعلم الدراسات في مجال

مراقبة الذات وتقييم األداء قياساً بالمعايير السائدة ومنها أداء اآلخرين 
لمتفوقين سواءاً في المجال الدراسي أو في مجال العالقات بالمحيط وهو ا

دراسة (و )Donovan,1999(ةما أكدته الدراسات مثل دراس
  ).2001بروزونويك،

  	ت ــــــــــــــــــا��$�#" – 6

  يـــه ما يأتــوء بحثـث في ضـيقترح الباح
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0و44 18   
0و70 19   
0و73 20   

استخرج الباحث معامل التمييز باستخدام معادلة تمييز :  ظةمالح
  :الفقرة وكما يأتي

عدد اللذين أجابوا  -المجموعة األولى) صح(عدد اللذين أجابوا بـ
  في المجموعة الدنيا) صح(بـ

  عدد أفراد المجموعة الدنيا

  :مثال

  :يفإن النتيجة تكون كاآلت 5والدرجة الدنيا  20إذا كانت الدرجة العليا 

20 – 5      =15  

27          27  

  0و47= 

  ـ	تـــــــــــــــــــا��X - ح

 فّ الثبات بأنهرعالحصول على نفس االستجابات عند تطبيق ..ي
االختبار من قبل نفس الباحث ، أو باحث أخر لنفس األفراد الذين تعرضوا 

    ) .Winters, 1996 P.13(  ةلالختبار بعد فترة زمنية مناسب

وقد أستخرج الباحث الثبات بطريقة إعادة االختبار ، وذلك بعد فترة  
األول ، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون تم حساب  قييمأسبوعين من الت

بين التقييمين وهو يمثل معامل  )88,0(الثبات ، إذّ بلغ معامل االرتباط 
  .اِل نسبياً الثبات لألداء الدراسي، ويعد مثل هذا المعامل مؤشراً لثبات ع

  ا��6	�K ا�"/	���  -ط

  -:استعمل الباحث في تحقيق مطالب بحثه الوسائل اإلحصائية اآلتية

  .معادلة التمييز الستخراج معامل تمييز الفقرة  )1

لمعرفة الفروق في األداء  االختبار التائي لعينتين مستقلتين )2
   .الدراسي بين المجموعتين التجريبية والظابطة 

 .إلستخراج الثبات  )بيرسون( حاصل ضرب العزوم  معامل ارتباط )3

إلعتماد آراء الخبراء في صالحية للحكم على  االتفاقمعامل  )4
  .أدوات البحث 

4 – Vـــــ�	\��]ـــــ#ض ا� �	ـــــــــــــــ! و�  	  

المتمثل بالتعرف ولتحقيق هدف البحث الذي حدد في الفصل األول 
  :فقد ظهر مايلي لطلبة الجامعة األداء يف نفسي أثر برنامج إرشاديعلى 

، بينما ) 5و46(وتباين) 15(بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 
وبعد استخدام ، )4و25(وتباين) 10( كان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة

المحسوبة ) ت(االختبار التائي لعينتين مستقلتين ظهر أن قيمة
عند درجة  )1و96(من الجدولية والبالغةأنها أكبر  )11و338(والبالغة

مما يدل على أن هناك فرق دال ، )0و01(ومستوى داللة) 58(حرية
إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة، ولصالح األفراد في 
المجموعة التجريبية بأنهم أعلى من األفراد في المجموعة الضابطة في 

البرنامج اإلرشادي الذي تعرضوا  األداء الدراسي، بما يمكن عزوه إلى أثر
  . يوضح ذلك )2(والجدول. له 
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 إ9#اء درا6	ت ��)ا��R +� 	ول وا\P ا�ر2	د ا��#�7ي وا� ?A8  - أ 

جميع المراحل الدراسية بدءاً برياض األطفال صعوداً للمستويات  في 
   :العليا الجامعية، تتناول متغيرات نفسية واجتماعية عدة  مثل

أساليب , االندفاعي-نمط الشخصية التأملي, التوافق الجامعي  
  .االمتحان قلق  دريس،الت

  :دراV �6)د �` ا���_�#ات ا�),��^#اKX� ��D  - ب

  .   االختصاص المستوى المعاشي،, مستوى التحصيل الجنس،

  Aـــ	 ,�ــ� �7ـــA ا��	"ــــــ	  ,��ــــــــ	ت آ�ــــــــا����� – 5

  � ـــــــــوزارة ا��#�7. أ

ي والنفسي تزاول ضرورة إعداد كوادر من المتخصصين باإلرشاد التربو*
في جميع المراحل على أن يتم متابعة عملهم دورياً، وأن  اإلرشاديمهمة العمل 

في الدخل والخارج كي يطلعوا على أخر  باستمرارتنظم لهم دورات تدريب 
  .التطورات واألساليب في المجال لتنعكس في عملهم بالميدان 

  A ـــــــــــ� ا����ـــــــــA وا���ـــــــM ا��	�ــــــــوزارة ا�����. ب 

الضرورة القصوى بفتح مراكز لإلرشاد في جميع الجامعات، وتقوية *
عمل تلك المراكز بحيث تتولى تنفيذ بحوث و دراسات تقف من خاللها 
على أداء الطلبة بشكل دوري ومستمر تشخص من خاللها المشكالت التي 

جة، على أن تؤخذ تعوق هذا األداء، وتقدم المقترحات للحل والمعال
  .مقترحاتها مجال التنفيذ من قبل عمادة الكلية ورئاسة الجامعة 

  	درـــــــــــــــــــا��/
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)L)1 ـــــــ  


� اbر��د وOa�ت `Y//8 ا�داء��� �/Bcd � أg�ء ا���دة اefاء ��

  


1 ت�Oا� Y�-ا 
ا��ر�9 
 ا���0/�


(Z< ا��10 

 ��.�1 واr /IJداب / \M( '&( ا�O*�Qع د. أ  ���! '�; آ�¦( 1

2 Gn_ ب�Z� ��.�1 واIJ/ آ&�1 ا�M\ / 1�23( ا��&�م ا��23	1 وا���1�M د .م.أ .<;ي 

��س .!	! 3' d�J1 د. م.أ و�M���1 وا	�23�&�م ا��ا )M\ / 1�23�آ&�1 ا /IJ1 وا�.�� 

4 Gد ��اد را��� ��.�1 واIJ/ آ&�1 ا�M\ / 1�23( ا��&�م ا��23	1 وا���1�M د. م.أ '

 ��.�1 واr /IJداب / ا�O*�Qع\M( '&(  د. م . أ 	�RJ '��د زا.] 5

 ��.�1 واIJ/ آ&�1 ا�M\ / 1�23( ا��&�م ا��23	1 وا���1�M د. م  _�� ¨i زا.] 6

 ��.�1 واIJ/ آ&�1 ا�M\ / 1�23( ا��&�م ا��23	1 وا���1�M د. م ر��; ��_! 7&��1 7

 ��.�1 واIJ /آ&�1 ا�M\ / 1�23( ا��&�م ا��23	1 وا���1�M د. م  ��] ر��; ��م 8

9 i.Lا ;�' )J�� ;O�  1 د. م�M���1 وا	�23�&�م ا��ا )M\ / 1�23�آ&�1 ا /IJ1 وا�.�� 

      
      

_�
)L)2 ـــــــ  

�ـاء ��� dـ�ق ا[+ـ(ىfدة ا�ء ا��ـ�ـgأ 

 
    


1 ت�Oا� Y�-ا 
� ا��ر9

 ا���0/�

(Z< ا��10 

1 Yk�آ ��� د. أ  9��  ��.�1 واr /IJداب / \M( '&( ا�O*�Qع 

2 �ld ب��B ي�m
د. م.أ   1�M���1 وا	�23�&�م ا��ا )M\ / 1�23�آ&�1 ا /IJ1 وا�.�� 

 و�/� 3U
د. م.أ ���س   1�M���1 وا	�23�&�م ا��ا )M\ / 1�23�آ&�1 ا /IJ1 وا�.�� 

�(د 9(اد را 4��o د. م.أ   1�M���1 وا	�23�&�م ا��ا )M\ / 1�23�آ&�1 ا /IJ1 وا�.�� 

5 1
د. م.أ p�)U �5�د زا  ��.�1 واr /IJداب / \M( '&( ا�O*�Qع 
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