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  اإلهــــداء
  .ينـا كل مجيل و أصيل و نبيل مث أعجل بالرحيل والدي رمحه اهللا إلــى كل من زرع ف- 
  
  . إىل العاطفة الفياضة املتجددة اليت علمتين الصرب و الرضا أمـي حـفظها اهللا - 

  
إىل املتربع على عرش أسريت و مملكيت الصغرية يسوسها بأرجح عقل وأطيب قلب زوجي أبو - 

  .صالح الدين 
  
  .ة القلب ابنـاي صالح الدين و رائد أكرم إلـى قـرة العني و مهـج- 
  
حورية ، جناة ، حممد ، فيصل ، رضا ، سفيان ، : إلـى مشوع العائلـة اخويت و أخوايت - 

  .رمزي ، هـشام 
  
  . إلـى كل اخـويت و أخـوايت يف اهللا - 
  

  .                                       أهــدي  إليكم مجيعا عملي الـمتواضـع 
  
  

  دةور
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

 كـلمـة شـكــر
  

  و أنا أشرف على إهناء هذا البحث أشكر اهللا و أمحده إذ منحين القوة و العزم للسري قدما حنو 
  .طلب العلم حبب وشغف 

 ومع إمتام عملي هذا  أوجه خالص تشكرايت إىل األستاذ الفاضل الدكتور سعد اهللا الطاهر -   
  .داته الذي رعى هذا البحث بتوجيهاته وإرشا

 كما أتوجه بالشكر لزوجي أبو صالح الدين الذي لقيت منه كل الدعم و التشجيع وحنمل - 
  .معي مشاق كتابة البحث باإلعـالم اآليل 

وأتوجه بالشكر و العرفان لألساتذة األفاضل الذين مل يبخلوا علي مبالحظاهتم وهم قريشي عبد - 
  .تاح ، بن زاهي منصور ، الشايب حممد الساسي الكرمي ، حمي الدين خمتار ، أيب ميلود عبد الف

كما أشكر مدير مركز التوجيه بورقلة السايح حممد ، ومدير ثانوية عني البيضاء بابا محو سعود  - 
وكل مستشارو التوجيه املدرسي الذين قدموا يل الدعم املعنوي و سامهوا يف التطبيق امليداين ، 

  .وكانوا يل دائما نعم الناصح األمني 
  
  

  وردة
  
  
  
  
  
  



  

  
  ملخـص البحـث

     لقد حاولت اجلزائر منذ عدة سنوات تطوير عملية التوجيه بتحديث جهازه و تشريعاته ، 
خاصة يف فترة التسعينات اليت شهدت تعيني مستشارين بالثانويات ، وذلك سعيا لتحسني 

فقهم وجناحهم املدرسي اخلدمات التوجيهية اليت هلا دورها يف حتقيق طموحات التالميذ ، ومنه توا
  .يف احلاضر و املستقبل 

    إال أن الواقع يبني أن هناك الكثري من التالميذ الذين أعيقت طموحاهتم بتوجيههم إىل 
ختصصات مل خيتاروها بالدرجة األوىل ، مما ينتج عن ذلك حالة اضطراب يعيشها التلميذ بني ما 

و حمتم ، و هو ما تناوله حبثنا الذي هندف من كان يطمح إليه و ينتظره ، و بني ما هو واقع 
خالله إىل معرفة العالقة بني رضا التلميذ عن توجيهه باإلحباط لدى تالميذ اجلذعني املشتركني 

  :آداب و تكنولوجيا مبدينة ورقلة ، وقد قام البحث على الفرضيات التالية 
راضني عن التوجيه املدرسي لصاحل توجد فروق دالة يف اإلحباط بني التالميذ الراضني و غري ال- 

  .غري الراضني 
 توجد فروق دالة يف اإلحباط بني الذكور الراضني و غري الراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل - 

  .غري الراضني 
 توجد فروق دالة يف اإلحباط بني اإلناث الراضيات و غري الراضيات عن التوجيه املدرسي - 

  لصاحل غري الراضيات
ق دالة يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك آداب الراضني و غري الراضني عن  توجد فرو- 

  .التوجيه املدرسي لصاحل غري الراضني 
 توجد فروق دالة يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك تكنولوجيا الراضني و غري الراضني عن - 

  .التوجيه املدرسي لصاحل غري الراضني 
غري الراضني عن )  إناث –ذكور ( التالميذ من اجلنسني  توجد فروق دالة يف اإلحباط بني- 

  .التوجيه املدرسي لصاحل الذكور 
 توجد فروق دالة يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك آداب و تالميذ جذع مشترك - 

  .تكنولوجيا غري الراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل تالميذ اآلداب  



  

  
ت الباحثة باستعمال اختبار اإلحباط املصور      و من أجل حتقيق فرضيات البحث قام

) 140(لروزنزفايغ يف صيغته اخلاصة باملراهـقني ، وقد طبقت االختبار على عينة متكونة من 
لداللة الفروق بني ) ت(تلميذا راضني و غري راضني ، وقد استعملنا كأسلوب إحصائي اختبار 

  .املتوسطات 
التالميذ الراضني كانوا أكثر قدرة على حتمل اإلحباط ،    و انتهى البحث إىل التأكيد على أن 

حيث أظهروا امتثالية للجماعة ، كما بني بروفيل استجاباهتم حالة توافق عام ، ذلك أن حالة 
الرضا جتعل التالميذ يقيمون أنفسهم تقييما إجيابيا ، وهذا يعطيهم ثقة أكرب يف ذواهتم ، مما جيعلهم 

 ، ويوسعون جمال إدراكهم ، فريوا حلوال متعددة أثناء مواجهتهم قادرين على مواجهة الواقع
ملواقف احلياة املختلفة ، على عكس جمموعة التالميذ غري الراضني الذين بدوا  أقل قدرة على 
حتمل اإلحباط على تقبلهم لذواهتم و لآلخرين ، وهو ما تبني من خالل نتائج االختبار لفئة 

  . كانوا أقل امتثالية للجماعة ، كما كانت نتائج بروفيلهم أقل توافقا التالميذ غري الراضني الذين
   كما أكدت نتائج البحث على أثر عوامل أخرى كاجلنس و التخصص يف القدرة على مواجهة 

  . اإلحـباط 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  

Résumé de la recherche 
       

        L’Algérie a essaye, depuis plusieurs années d’améliorer les méthodes 
d’orientation  en actualisant leurs systèmes et leurs réglementations, surtout 
durant les années 90 qui ont connu le recrutement des conseilles d’orientation 
scolaire au niveau des lycées, et cela dans le but d améliorer les services 
d’orientation scolaire qui jouent un rôle important dans la concrétisation des 
ambitions des élèves, et ceci leur permet donc une bonne adaptation et plus de 
possibilités de réussite scolaire, dans le présent et dans l’avenir . En réalité on 
constate qu il a beaucoup d’élèves dont les ambitions ont été entravées par des 
orientations vers des spécialités qu’ils ont pas choisis en premier lieu.  
       Il en résulte de cela un état perturbant vécu par l élève entre ce qu’il a 
projeté et attendu et ce qui est réalité impérative. Ceci fait l’objet de notre 
recherche qui a pour but de connaître la relation entre la satisfaction en 
orientation et la frustration .Cette étude est faite sur un échantillon d’élèves des 
troncs communs lettres et technologie dans les lycées de ouargla. 
       
      Cette recherche s’est basée sur les hypothèses suivantes :  
 
Première hypothèse : 
 
      Il existe des différences statistiquement significatives de la frustration entre 
les élèves satisfaits et les élèves non satisfaits de leur orientation scolaire en 
faveur des non  satisfaits. 
 
Les hypothèses partielles : 
 
1-Il existe des différences statistiquement significatives de la frustration entre 
les garçons satisfaits et les garçons non satisfaits de l’orientation scolaire en 
faveur des non satisfaits. 
 
2- Il existe des différences statistiquement significatives de la frustration entre 
les filles satisfaites et les filles non satisfaites en faveur des non satisfaites. 
 
3- Il existe des différences statistiquement significatives de la frustration entre 
les élèves du tronc commun lettres satisfaits et les élèves du tronc commun 
lettres non satisfaits de l’orientation scolaire en faveur des non satisfaits. 
 
4- Il existe des différences statistiquement significatives de la frustration entre 
les élèves du tronc commun technologie satisfaits et les élèves du tronc 
commun technologie non satisfaits de l’orientation scolaire en faveur des non 
satisfaits. 
 



  

Deuxième hypothèse : 
 
    - Il existe des différences statistiquement significatives de la frustration entre 
les élèves (filles-garçons) non satisfaits de l’orientation scolaire en faveur des 
garçons. 
 
Troisième hypothèse : 
 
      - Il existe des différences statistiquement significatives de la frustration 
entre les élèves du tronc commun  lettres et les élèves du tronc commun 
technologie non satisfaits de l’orientation scolaire en faveur des élèves lettres. 
 
       Et pour réaliser les objectifs de cette recherche, nous avons utilise le test de 
frustration de Rosenzweig  dans sa forme spécifique aux adolescents. le test a 
été applique sur un échantillon de 140 élèves satisfaits et non satisfaits de 
l’orientation scolaire. 
      Les résultats de notre recherche ont confirme que les élèves satisfaits 
avaient plus de tolérance a la frustration, ils ont montre plus de conformité au 
groupe , et que leurs profils de réaction ont montre un état d’adaptation général, 
donc l état de satisfaction permet a l élève à s auto- évaluer de façon positive,  
cela lui donne plus de confiance en soi, pour affronter la réalité et perçoit 
positivement les différentes situations qui se présentent quotidiennement en 
leur trouvant des solutions diverses , ce qui n’est pas le cas pour les élèves non 
satisfaits de leur orientation scolaire . 
      Enfin, notre recherche a confirme, l’effet d’autres facteurs tels le sexe et  la 
spécialité, a affronte la frustration.   
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  ………………الراضني و غري الراضني عن التوجيه املدرسي 
للفروق بني متوسطات تالميذ اجلذع مشترك ) ت(جدول يوضح نتائج اختبار 

  .……………تكنولوجيا راضني و غري راضني عن التوجيه املدرسي 
  ……………… جدول يوضح نتائج اختبار صـحة الفرضـية األوىل

  .. بة املـئـوية لـمدى تـحقق الفرضيـة األوىل للبحثجدول يوضح النس
للفروق بني متوسطات التالميذ الذكور و اإلناث غري ) ت(جدول يوضح نتائج اختبار 

  .............……………الراضني عن التوجيه املدرسي 
  .…………. جدول يوضح نتائج اختبار صحة الفرضـية الثانية للبحث

  ..…دى تـحقق الفرضـية الثانية للبحث جدول يوضح النسبة الـمئوية مل
للفروق بني متوسطات تالميذ اجلذعني املشتركني ) ت(جدول يوضح نتائج اختبار

  ……………تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه 
  .………جدول يوضح نتائج اختبار صحة الفرضـية الثالثـة للـبحث 

  ......الثـة للبحـث جدول يوضح النسبة الـمئوية ملدى حتقق الفرضية الث

  



  

  :مـقدمــة البحـث 
          لقد أدى التطور احلايل يف جمال العلوم والتكنولوجيا بصورة خاصة بالعاملني يف ميـدان              

  .التربية والتعليم إىل إعادة النظر يف ما يقدمونه لألجيال كسالح ملواجهة حتديات املستقبل 
ة يف جمتمعاتنا اليت تسعى إىل النمو هـو الفرديـة ، أي                    ذلك أن ما يفتقر إليه التعليم خاص      

تكوين الشخصية املتميزة ، وكذلك تكوين األفراد القادرين على السري قدما وخبطى ثابتة يف عامل               
متغري متنوع املسارات ، إن هذه اخلصائص تكون الرؤى اجلديدة اليت يبىن عليها أي نظام تربوي                

 إن أي جهد يبـذل يف       "  هو ما أكده عبد القادر رمزي يف قوله         يسعى جاهدا ملسايرة التطور ، و     
إعداد املتعلم سواء كان جهدا أكادمييا أو علميا أو رعاية أو خدمات متنوعة إمنا يبذل لتحقيـق                 
مردود تعليمي تنموي يتمثل يف جناح املتعلم يف إكتساب املعلومات املناسبة واملهـارات املتوقعـة        

  . 1 "واملواهب والقدرات الفردية املتميزة واالجتاهات املنشودة ، 
       من هنا تربز احلاجة إىل التوجيه باعتباره جزء ال يتجزأ من العملية التربوية ، إذ أنه العملية 
اليت يكتشف خالهلا األفراد قدراهتم وميوهلم ويطوروهنا ، مث يرمسون أهدافهم ويصيغون خططهم 

ات بيئتهم ، وذلك عن رغبة وبكل حرية ، مما يبعث فيهم الرضا  وفقا ملا تقتضيه إمكاناهتم ومتطلب
عامال نفسيا أساسيا يف جعل األفراد يقومون بدورهم يف تغيري وتطوير بنية اجملتمع  "الذي يعترب 

  .      2 "ونظمه بطريقة موضوعية 
تهم وفعاليتهم يف        وهكذا يتبني لنا إسهام التوجيه يف التوافق النفسي لألفراد ، ومنه إنتاجي

تطوير اجملتمع باخللق واإلبداع ، مما جيعلنا نقف عند التوجيه كعملية حتتاج منا التعمق يف دراستها  
  .ودراسـة مفرزاهتا 

      واجلزائر كبلد يسعى للتنمية على كل األصعدة حاول تطوير وحتديث مفهوم التوجيه عرب 
 االستغالل األمثل لقدرات التالميذ وطاقاهتم ، كل سريورة زمنية تتابعت منذ االستقالل حىت يتم

يف التخصص الذي يالئم إمكاناته وميوالته ، مما يسهم يف صقل شخصية أبنائنا ، وحيافظ على 
  .صحتهم النفسية 
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      وعلى الرغم من ذلك فإن عملية التوجيه ما زالت تواجه صعوبات خاصة على مستوى 
لية التوجيه يف اجلزائر يف الطور الثالث من التعليم األساسي ، حيث  التطبيق  امليداين ، إذ تبدأ عم
أساسي حدثا هاما بالنسبة للتالميذ و األولياء على حد سـواء   ) 9(تشهـد نـهاية السنة تاسعة 

وهو إعالمـهم بنوع اجلذع املشترك الذي وجـه إليه كل تلميـذ ، مـما يوضح هلـم املسار 
  .الذي ميكن أن ميارسه يف املستـقـبل الدراسي و حىت املهنـي 

      لكن هذا التوجيه ال يرضي اجلميع ، بل يتسبب يف إعاقة طموحات الكثري من التالميذ 
الذين مل يطابق توجيههم ما مت اختياره يف الـمرتبة األوىل على بطاقـة الرغبات والذي مل يكن 

  دراسـة ختصص ليس بينـه وبني متوقـعا بالنـسبـة هلم ، مما يشعرهـم أهنم أقحموا يف
ميوالهتـم  واستعداداهتـم أي صـلة ، مما ينتج عـن ذلك حالـة اضطراب يعيشها التلميـذ 
بني ما كان يطمح إليه و ينتظـره و بني ما هو واقع وحمتم ، فيشعر حبالـة من العجز و اليأس 

لتـلميـذ وإعاقـة األهـداف و هي مؤشـرات حلالـة إحباط قد يستجيـب هلا ا
  . باستجابات تنعكس سلبا على توافـقـه الشخصي و الدراسـي

      وسعيا للوقوف على هذه الظاهرة بتداعياهتا حاولت الباحثة احلالية التقرب إىل مشكلة 
أساسي وعالقة ذلك حبالة )  9 (الرضا عن التوجيه املدرسي الذي يوجه إليه التالميذ يف هناية

  : ممت خطة منهجية للبحث تـشتمـل على  اإلحباط لديهم ، لذلك ص
بابني ميثل الباب األول الدراسة النظرية فيها أربعة فصول حيث عرضنا يف الفصل األول اإلشكالية               
و أمهيـة البحث  وأهـدافـه وفروضه مث التعريف اإلجرائي مبفاهيم البحث ، أمـا الفـصل                

حيه ، و أهـدافـه ، مث تاريخ التوجيه يف         الثانـي فـتعرضنا فيه إىل مفهوم التوجيه و إبراز منا        
اجلزائر والتطورات اليت عرفها وتبيان أهدافـه من خالل املناشـري الرمسـية والفـصل الثالـث              
خص الرضا عن التوجيه كمفهوم أساسـي يف البحث ، مث املبادئ احملقـقـة له وأمهيته علـى                

 تـأثري على صياغـة االختيار وبالتايل      مستوى الفرد ، املدرسة واجملتـمع والعوامـل اليت لـها       
على الرضا عن التوجيه ، يف حني تـضمن الفصل الرابـع املتغري الثاين يف البحث  وهو اإلحباط                 

 عــدوان   -مفهومـه و النظريات الـمـفـسرة لـه حيث عرضـنا نظريـة اإلحبـاط            
 املستعملة يف البحث  مع      والنظريـة العامـة لإلحباط  هذه األخرية متثل األساس النظري لألداة         



  

ذكر العوامل احملددة لقـوة اإلحباط مث أثر اإلحباط على الصحة النفـسية،  ويف األخـري أهـم        
  .اإلستراتيجيات اليت تستعملها الشخصية للتعامـل مع اإلحباط 

 فيمثل اجلانب املنهجي  للبحث ، وفيه        اخلامس     أما الباب الثاين فيشمل ثالث فصول الفصل        
نا إىل املنهج املستخدم مث وصف أداة القـياس والدراسة االستطالعية وعينــة البحـث ،               تطرق

 النتائج املتوصل إليهـا     السادسوإجراءات تطبيق الدراسة األساسية ، كما عـرضنا يف الفـصل          
 فقد تضمن التفسري السيكولوجي لنتائج البحث تبعا لكل فرضـية  السابعوحتليلها ، أمـا الفصل    

ة النتائج انطالقا من الدراسات السابقة ، ويف األخري عرضنا خالصة البحـث وآفاقـه               مع مناقش 
  .باقتراح جمموعة من الدراسات والبحوث مث اخلروج جبملة من التوصيات 
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  :اإلشــكاليـة . 1

        يهـدف التوجيه املدرسي  يف مفهومه العام إىل مساعدة الفرد ، وذلك بتوجيه طاقاته إىل 
نية املناسبة اليت تـمكنه من استغالل قدراتـه  وإمكاناته إىل أقصى املسالك الدراسـية و امله

  .حـد مـمكن ، مـما يـخدم الـفرد و اجملتمع 
       ومـؤدى هذا التصور أن التوجيه املدرسي عملية تـمنح للفـرد إمكانية التعـرف على 

ة أخرى  متكن معطيات الواقـع العلمي واملهين ومتطلبات هذا الواقع من جهة ، و من جهـ
الفرد من االختيار وفـق استعداداتـه و ميولـه  ورغباتـه ، فالتوجيه حنو مسلك دراسي معني 

يقـتضي توفر إمكانات ومهـارات كشرط أول  ، مث الـميل والرغـبة كشرط ثان يقترن 
الرغبة  هي احملرك األساسـي للنجـاح وهـي القـوة  "باألول و يالزمـه ، ذلك أن 

"ة للـوصول إىل األهـداف و حتقيق الطموحـات الكامـنـ
1  

          فاختيار التخصص عـن رغـبة  يـحقـق إشباع ميول و دوافع األفراد الشخصيـة 
 أفـراد  من %)65.23( رتب حيث)  1979 (وهو ما بيـنـته دراسـة قام هبا جورج تيودوري  

  .2دوافـع الختيار مهنـة )  10( عينته امليـل الشخـصي فـي املرتـبة األولـى من بني 
       فالفرد يندفع مبوجب رغبته حنو إشباع حاجاته سعيا منه لتحقيق الرضا واالرتياح، وامليل 

  .الشخصي للفرد هو الذي حيدد موضوع هذا اإلشباع ومنه درجة الرضا ومقداره 
التصريح هبا معربا عن          وعليه فإنه كلما كون امليل الشخصي  اإلطار املرجعي للرغبة كان 

حاجات الفرد احلقيقية هـدفا وموضوعا ، مـما يـحقق له الرضا يف حالة االستجابة هلذه 
الرغبة، وبتحقق الرضا تزداد إنتاجية الفرد اليت تظهر بصورة أوضح يف حتصيله الدراسي ، وهو ما 

املدرسة الثانوية على طالب ) 1972( كاظم وايل آغا أكدته العديد من الدراسات مثل دراسة 
الصناعية ، فقد توصل الباحث إىل أن الطالب األكثر رضا حصلوا على درجات أكرب من 

  3.الطالب األقل رضا يف امتحانات هناية العام الدراسي مما يدل على ارتفاع حتصيلهـم 
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لطلبة          وهذه النتيجة أيدهتا نتائج دراسات أخرى حول وجود عالقة إجيابية بني اجتاهات ا            
، بشري   1983، املصري   1981منر  (حنو التخصص ، و حتصيلهم األكادميي فيه ، منها دراسة           ) الرغبة(

و من مث ميكن أن ندرك أمهية الرضا يف جعل الفرد أكثـر             1)  1993 ، الشرعة    1987، محادين    1985
  .إجيابية ،متقبال الجنازاته ،متفائال مبستقبله 

رغبة ليس باإلمكان دائما حتقيقها ، وهذه أهـم مـشكلة يعانيهـا                     غري أن االستجابة لل   
و هي السنة اليت يتم فيهـا تـوجيههم اىل اجلـذوع            )  أساسي   9( تالميذ هنايـة الطور الثالث     

املشتركة املوجودة على مستوى التعليم الثانوي العام و التكنولوجي ، حيث ظهـر يف إحـصاء                
 ) 42( درسي  واملهـين بوالية ورقــلة  والـذي يــضم            قامت به الباحثة مبركز التوجيه امل     

ناجـحا إىل السنـة األولـى ثانوي مل تلب الرغـبـة األوىل          ) 2615(إكـمالية ، أن من بني        
، وهذا يتفق مع ما توصل إليه جليـل         2)  % 58.12( تلميذا ،  أي بنسبـة      ) 1520(يف التوجيه لـ    

 مل حتقق رغباهتم      % )45.3(تلميذا حيث وجد أن      ) 867( يف دراسـتـه لـ    )  1997( وديع شكور   
الثانوية  أي إشباع أو توافق مع ما         وهو ما جعلـه يؤكد أن هؤالء التالمـيذ مل حيقق هلم دخول          

كانوا يـميلون إليه أو يرغبون به بعد إهنائهم مباشرة ملرحلتهم املتوسطة مبعىن آخر أهنم وجهـوا                
   3.عكس ما كانوا يتمنون 

     هذا يعين أن هنـاك كـما هـائال من التالمـيذ سوف يغـري مــسار أهدافهــم                 
على الصعيد املدرسي و املهين بـحكم غري قابل للطعـن كما يـشري إىل ذلـك  املنـشـور                  

  و الذي ألغى كلـيا حـق الطـعـن يف التوجـيــه إال مـا              137/6.2.0/00الوزاري رقـم     
  .4األوائل على مستوى املقاطعـة   )  %20( يف تـعلـق بالتـالميذ الـمصنفني 

       نستخلص مـما سبق أن قرار التـوجيه ميكن أن يشكل للكـثري من التالميـذ حـاجزا                
قارا حيول دون تـحقيق طمـوحـاهتـم واشباع حاجاهتم و دون أن يكون لديهم أي حتضري              

ـ            ر السنة  أي بعد مرور عام مـن         مسبق  لذلك إذ أهنم ال يعلمون بقـرار التوجـيه إال يف آخ
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من املراهـقــني    )  %53.04( يف أن ) 1990(القلق والتوجس ، و هـو ما أشار إليه إبراهيم طييب           
املتـمدرسـني يشتكون من القلق كونـهم ال يعرفون التخصص الذي سـيوجهون إليـه يف              

   .1الثانوية 
لتالميذ إىل تـخـصصات غـري            هـذا ما جيعلنا ندرك مدى ما سيحدثه قرار توجيـه ا         

راضني عنها ، و ال ميلكون أي رغـبة يف االستـمتاع مبوادها ، و ليس هلم طموحا المتهان ما                  
تفضي إلـيه من مهن ، و هو ما قـد يـجعلهم عرضـة حلالـة مـن اإلحبـاط  ، تعيـق                    

  .توافـقهم العام 
  ) 1970JACKSON et GETZALS(        لقد أظهرت نـتائج دراسة قام هبا جاكسون و جيتـزل  

حول الصحة النفسية ووظيفة حجرة الدراسة ، أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى               
بني الطلبة الراضني  وغري الراضني يف التكيف الشخصي  وكذلك عند الطالبـات              )  0.01 (داللة

) 0.01(وى داللة على نفس مستوى الداللة ، كذلك كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مست            
 االجتـماعي بني الطلـبة الراضني وغري الراضني و كذلك الطالبات عنـد نفـس              يف التكيف 

  2. مستوى الداللة ولصاحل  الراضني 
  يتضح مـما سبق أن عدم الرضا عن التخـصص ميكـن أن خيـل بـالتوافق النفـسي                        

ادفة إىل تأمني حاجة تعترب ذات قيمـة  واالجتماعي للتلميذ الذي يعترب أن فشله يف حتقيق رغبته اهل        
  . قصوى يف نظره إحباطا يقلل مردوده على املستوى الفردي و االجتماعي

أظهر انتشار أعراض دالة على وجود      ) 1998(ر  الستا       ففي دراسة مسحية قدمها إبراهيم عبد       
بطـة بـالنمو    اضطرابات إكتـئابية لدى فـئة طالب اجلامعة ، أرجعها إىل اإلحباطـات املرت           
 ، وهذا جيعلنا    3االجتماعي و باملعوقـات النفـسية و االجتماعية اليت تعيق طموحات الشباب           

نعتـقد أن وجود عوائق متنع حتقيق الفرد لطموحاته يسبب حالة من اإلحباط قـد يـستجيب                
  . حياهلا استجابات غري توافقية ، تؤثر على توافقه النفسي والدراسي  واالجتماعي

                                                           
أثر مشكالت المراهقين في التحصيل الدراسي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مودعة بمعهد علم النفس و علوم التربيـة                    : إبراهيم طيبي   - 1

   . 205:  ، ص 1990، جامعة الجزائر ، 
   .248: ، ص ) د، ت(التربوي  ، عالم الكتب ، القاهرة ، دراسات في علم النفس : جابر عبد الحميد جابر - 2

  130-125:  ، ص  1998االكتئاب ، عالم المـعرفة ، الكويت ، : عبد الستار إبراهيم - 3



  

و حياول البحث احلايل معرفـة العالقـة بني الرضا عن التوجيه املدرسي واإلحباط وملعاجلة                   
  :اإلشكالية طرحت الباحثـة التساؤالت التالية 

 هل توجـد فـروق يف اإلحباط  بني التالميـذ الراضني  وغري الراضيــن عـن التوجيـه           -
  الـمدرسـي ؟ 

غري الراضني عن التوجيـه     ) إنـاث  –ذكور  (   هل توجـد فـروق يف اإلحباط بني اجلنسني       -
  املدرسي ؟

 هل توجـد فـروق يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك آداب وتالميذ جـذع مـشترك                -
  تكنولوحيا غري الـراضني عن التوجيه املدرسي  ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



  

  
 
  :أهـميـة البحـث . 2

ر التلميذ للوصول به إىل أقصى       إن خدمات التوجيـه املدرسي هتدف إىل محاية تطو
درجات النمو ، كما تـهدف إىل مساعـدتـه على تـحقـيق مـشروعـه املستـقـبلي  
وسعيا لضمان هـذه اخلدمـة رأت الباحثة أنـه من األمهية مبكان أن نعرف مدى تأثيـر عدم 

أثري ذلك على االستجابة للرغبة األوىل يف التوجيـه على تالميـذ األوىل ثانوي ، و ما مدى ت
قدراتـهم على جتاوز اإلحباط ،  وما ميكن أن حيدثـه ذلك من عدم التوافق الشخصي  

  .واملدرسي  
  :      وعليه فإن هذا البحث يكتسي أمهية ميكن تـقريرها يف عدة نقاط 

  .   عدم وجود دراسات كافية تناولت هذا املوضوع يف اجلزائر - 
ات اليت تسببها حالة عدم الرضا على التالميذ من الناحية   يظهر هذا البحث خمتلف التأثري- 

  .النفسية ، ويـنبه إىل املشكالت املترتبة عن ذلك 
 يضطلع هذا البحث مبهمة التعرف على الصعوبات اليت يعانيها تالميذنا يف ختصصات مل - 

مليدان إىل خيتاروها وأجربوا على دراستها دون أدىن ميل أو رغبة ، وهذا يدعو العاملني يف ا
  .    حتسني أساليب وتقنيات التوجيه لضمان جناح هذه العملية وفعاليتها 

  : أهـداف الـبـحـث .3
يهدف البحث احلايل إىل الكشف عن العالقة بني الرضا عن التوجيه و اإلحباط من خالل - 

  . املدرسي معرفة الفروق يف اإلحباط بني جمموعيت التالميذ الراضني و غري الراضني عن التوجيه
كما يهدف هذا البحث إىل معرفة تأثري عدم الرضا عن التوجيه على التالميذ من اجلنسني - 
، وذلك من خالل تقدير )  تكنولوجيا –آداب ( مث من اجلذعني املشتركني ) إناث –ذكور (

  .الفروق يف اإلحباط بني كل جمموعتني 
         

  
 



  

   :فـرضـيـات الـدراسـة. 4
  : ولـىالفرضـية األ

      توجـد فـروق دالة إحصائيا يف اإلحباط  بني التالميـذ الراضني  وغري الراضيـن عن 
  . الراضني غري التوجيه الـمدرسـي لصاحل 

   :الفرضيـات اجلـزئـية 
 توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحباط بني الذكور الراضني وغري الراضني عن التوجيه - 1

  .ني الراضغري املدرسي لصاحل 
 توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحباط بني اإلناث الراضيات وغري الراضيات عن التوجيه - 2

  .الراضيات غري املدرسي لصاحل 
توجد فروق دالة إحصائيا يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك آداب الراضني وغري الراضني - 3

  .الراضني غري عن التوجيه املدرسي لصاحل 
حصائيا يف اإلحباط بني تالميذ  جذع مشترك تكنولوجيا الراضني وغري توجد فروق دالة إ- 4

  .الراضني غري الراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل 
  :الفرضـية الثانـيـة 

غري )  إناث –ذكور (  توجـد فـروق  دالة إحصائيا يف اإلحباط بني التالميذ من اجلنسني - 
  . الراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل الذكور 

  :الفرضـية الثالـثـة 
توجـد فـروق دالة إحصائيا يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك آداب و تالميذ جذع -  

  . مشترك تكنولوجيا  غري الـراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل تالميذ اآلداب 
  
  
  
 
 
  



  

  
  

:التحديـد اإلجـرائـي للمفـاهيـم األساسية للبحث . 5  
:لبحث مفهـوميـن أساسيـني     سوف نتـناول فـي هـذا ا  

.الرضـا عـن التوجيـه املدرسـي -     
. اإلحــباط -     

: مفـهوم الرضـا  -  
      الشـعور بالرضا هو حصيلـة التفاعل بني ما يريده الفرد و بني ما حيصل عليه فعال يف 

         1.موقف معني 
هو درجة تقبل تلميذ أوىل :ي      ميكن أن نعـرف الرضا عن التوجيه املدرسي إجرائيا كما يل

ثانوي للجذع املشـترك الذي يتـابع الدراسـة فـيه ، كما صرح به على بطاقة الرغبات  
  :واملتضمنة ثالثة اختيارات ، و هلا مستويان 

هم الذين مت توجيههم بناء على رغبتهم املصرح هبا يف املرتبة األوىل على بطاقة : الراضون - 
   . 2000/2001طعونا يف التوجيه يف املوسم الدراسي الرغبات  و مل يقدموا 

غري الراضني هم الذين مت توجيههم بناء على رغبتهم املصرح هبا يف املرتبة الثالثة  واألخرية على - 
   .2000/2001بطاقة الرغبات ، و قدموا طعونا يف التوجيه يف املوسم الدراسي 

  : مفـهوم اإلحـباط -
فسية فيها التوتر و القلق و الشعور باخليبة ، و يكون عليها املرء عندما        اإلحباط هو حالة ن

     2يسعى حنو غاية ، و جيهد ليحقق هدفا ، و حيال بينه و بني ما يصبو إليه 
  :و التعريف اإلجرائي الذي سوف نأخذ به يف دراستنا هذه حندده كالتايل

به سـول روزنزفايغ من خالل بعدين  اإلحباط هو ما يقـيسـه اختبار اإلحباط املصور لصاح
  .درجة االمتثالية للجماعـة و الربوفيل : أساسيني هـما  

                                                           
  111:  ، ص 1998إدارة األفراد ، دار النهضة العربية ،بيروت ،  : مصطفى نجيب شاويش  - 1
   5:  ، ص 1995سي  ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، موسوعة الطب النف:  عبد المنعم الحفني - 2



  

مثيالهتا   وهي مؤشـر ملدى توافـق استجابات املفحوص مع  :درجة االمتثالية للجـماعة  . 
، لذلك  االمتـثاليـة للجماعـة دلـيل على الصـحة النفسيةجمموعتـه ،   وتعترب  عند أفراد

القيم الدنيا لدرجة االمتثالية جاه ـتكون يف ات) (pathologiquesحرافات املرضيةـ االنفإن
   . )G.C.R(للجماعة

 إن سلسلـة النقاط املـحصل عليها يف هذا البعد تــسمح لنـا مـن               : الـربوفـيـل    . 
سـيطرة  : مفحوص فيما خيص مـخـتلف االستجابات حـسب الـنمط          ـمعرفـة موقع ال  

: ، وحـسب اتــجاه العـدوان       ) ED(الدفاع عـن األنـا   ) N.P(م احلاجة دوا ) OD(احلاجز
 )   IA(، عدوان موجه حنو الذات )  EA (عـدوان موجه حنو اخلارج ) MA (تـجاهـل العدوان 

هـا   ومن ذلك احلكـم على االحنرافات احملتمـلة يف االستـجابة لإلحـباط من حيـث معنا            
 .  طبيعتها  وشـدتـها 
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                      تـمهـيد

  :مـفـهوم الـتـوجـيـه وتـطـوره :                   أوال 
  .مـفـهـوم الـتوجـيه . 1                    
  . أسس التوجيه ومبـادئـه.2                    
  .وجيـه  أهـداف الـتـ.3                    
  . مـناحـي الـتوجـيه .4                    

  . املنـحى التـشخيـصـي .1.4                         
  . املنـحى الـتربـوي.2.4                         

  :           الـتـوجـيـه الـمـدرسي يف الـجزائـر :                   ثـانيا 
  .ارخيية عن التوجيه املدرسي يف اجلزائر  نبذة ت.5                    
   التـوجيه الـمدرسي يف النصوص التشريعية اجلزائرية .6                    
  . أهـداف الـتـوجيه الـمدرسي و املهين يف اجلزائر.7                    

  .                   خـالصـة الفصل
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :تـمـهـيـد 
وجيـه من املفاهيـم اليت شهدت تغريا على املستوى النظري واملستوى          يعـتبـر التـ

التطبـيقـي تبعـا للتطـورات التـي شهـدتـها جماالت علم النفـس العمـل  
واإلرشـاد النفـسي و القياس النفـسي ، مما أبرز منحيـني أساسيـني خمتـلفـيـن من 

نب أخطاء األول ومستـفـيـدا حيث املبـادئ  واخلصائـص ظهـر ثانيهما كمحاولة لتج
من مجلـة نتـائـج دراسات عـدة يف جمـال علم النفس  ، حيث أكد املنحى األول على 
دور اخلبري يف حتديد اخليار املدرسي أو املهين للفرد ، وذلك باملواءمة بني خصائص هذا األخري 

  .وخصائص الدراسة أو الوظيفة 
 يف املنحى األول سلب إلرادة الفرد وانتقاصا من حريته ،        يف حني اعترب املنحى الثاين أن

فجاءت اإلسهامات باجتاه االعتراف بإمكانات الفرد على اختاذ القرار وفق مشروع مدروس 
  .ومستمر  

       وهذا ما سنتناوله يف هذا الفصل كمحك نرجع إليه لقراءة واقع التوجيه يف اجلزائر بدءا من 
ة التسعينات ، اليت شهدت قرار توظيف مستشاري التوجيه املدرسي عهد االستعمار إىل فتر

باملؤسسات التعليمية الثانوية ، وهو ما يعترب نقلة نوعية يف جمال االهتمام بالتلميذ ومحاية تطوره ، 
  غري أننا نتساءل إن كان هذا وحده كاف لتحقيق ذلك ؟ 
ذا اجملال للتعرف على تطور التوجيه من      كما حاولنا حتليل النصوص التشريعية الصادرة يف ه

  .    حيث املفهوم واألهداف  
  
 
  
  
  
  
  
  



  

  : مـفهـوم التـوجيه وتطـوره -أوال 
  :مـفـهوم الـتـوجـيـه . 1

       إن البحث يف موضوع التوجيه يظهر أن هناك اخـتـالفـا يف وجهات النظر بني العلماء 
ذه االختالفات طبيعية تبعا للمنحى الذي يتبناه حول مفهوم التوجيه و أهدافه ، و إن كانت ه

  :كل باحث ، و هو ما سنتطرق إليه من خالل حتليل هذه اجملموعة من التعاريف 
تلك العملية اليت هتتم بالتوفيق بني الطالب        ":      يرى سيد عبد احلميد مرسي بأن التوجيه هـو       

ة املختلفة مبطالبها املتـباينة من ناحية      مبا له من خصائص مـميزة من ناحية ، و الفرص التعليمي          
  .1 "أخرى ، و اليت هتـتم أيـضا بتوفري اجملال الذي يؤدي إىل منو الفرد و تربـيته

      يركز هذا التعريف على املزاوجة بني خصائص الفرد و الفرص التعليـمية املتاحة  و هو ما                
العمليـة الـيت هتـتم       ": جيه هــو  ذهب إليه و أكده تعريف أمحد زكي بدوي إذ اعترب  التو           

باملساعدة اليت تقـدم للتالميذ و الطـلبة يف اختيار نوع الدراسة املالئمة واليت يلتحقـون هبـا                 
والتكيف هلا  والتغـلب على الصعوبات اليت تعتـرضهم يف دراستهم و يف حيـاهتم املدرسـية                

   2. "بوجـه عـام 
تلـميـذ إىل حتقـيــق االختيـار األفـضل مبـا               و هذا يعين أن التوجيه هو السعي بال       

يتـناسـب و إمكانياته و خصائص نوع الدراسة املختارة خالل فاصل زمين حمدد وحسب رأي              
 مـسألة اقـتـناء الدراسات أو فروع الدراسات اليت تـقــدم          ":روجيه غال التوجيه هـو     

الءمـة لقدراهتــم و     لألطفـال أو الفتيان يف عمر معني حبيث يعطون أحسن الدراسـات م           
  .3 "أذواقـهـم و جمموع شخصـيـتهم 

     يعترب التوجيه حسـب هذا التعريف عملية اقـتـناء ما هو مالئم لفرد يعترب أقـل خـربة                
فهــو يعــطي    ) املوجـه   ( من قبل شخص أكرب سنا وخربة و ممارسة         ) التلميذ  ( ومعرفة  

ـ         .            صـية التلميـذ وإمكاناتـه    توجـيهات حمـددة حسـب ما يعـتـقـده مالئمـا لشخ
  :وعليه ميكن أن نستخلص من التعاريف سالفة الذكـر ما يلـي 

                                                           
 188:  ، ص1975، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 1مهني ، طـوي و الـاإلرشـاد و التوجيه الترب:  سيد عبد الحميد مرسي - 1
 188: ، ص1978 ، مكتبة لبنان  ، بيروت ، 5تماعية ،طـلوم االجـصطلحات العـمعجم م:  أحمد زكي بدوي - 2
 1965علم الـنفس الطفل من الـوالدة حتى المـراهقة ، ترجـمة حافظ الجمالي ، مطبعة جامعة دمشق ،                 : بيس موريس و آخرون       دو- 3
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  .يتم التوجيه بناء على املالءمة بني خصائص الفرد و متطلبات الدراسة أو املهنـة-  
  .االختيار عبارة عن موقف آنــي -  
  .رته على توجيه نفـسـه اعتبار الفرد طرف سليب و تـغـيـيب دوره و قد-  

      و هذه النقاط تـتناسب و مرتكزات املنحى التشخيصي ، يف حني جند أن هناك تعاريف 
أخرى ركز أصحاهبا على مبادئ املنحى التربوي متاشيا مع ما عرفه التوجيه من تطور يف اآلونـة 

  .األخــرية 
ية مساعـدة أو تقدمي العـون      عمل ":       إذ يرى يوسف مصطفى القاضي أن التوجيه هـو         

لألفراد حىت يـتمكنوا من حتقـيق الفهـم الالزم ألنفسـهم و توجيهها حبيـث يـستطيعون              
االختيار عن بيـنة و يتخذوا من السلوك ما يسمح هلم بالتحرك يف اجتاه هذه األهـداف الـيت                  

   1."اختاروها بطريقة ذكية أو تسمح بتقومي املسار بشكل تلقـائـي 
تضح من هذا التعريف أن التوجيه ليس إمالء وجهة نظر معينة و لكنه مساعدة الفرد على                      ي

  .فهم ذاته مما يسمح له باختاذ املسار السليم حنو ما حيدد من أهداف 
عملية فردية مزدوجـة هــدفها األول        "     أما جليل وديع شكور فريى أن التوجيه هـو           

 تنطوي عليه من ميول و استعدادات و مواهب  وعلى فهـم             مساعدة األفراد على فهم ذواهتم مبا     
اجملتمع الذي سيوظفون فيه هذه امليول و االستعدادات ، و تلك املواهب بواسـطـة عمـليـة              
تكيـفيـة تأخـذ بعني االعتبار عناصر احمليط االجتماعية واالقتصادية ضمن متطلبات الواقـع            

    2 ."املفروض  وشروطـه
و مزدوجة من حيـث     ) الفرد  (  أن التوجيه عملية فردية من حيث املستهدف               و هذا يعين  

  ) مساعدة الفرد على فهمه لذاته من جهة و فهم اجملتمع من جهة أخرى ( األهداف 
      و حتقيق هذه األهداف لن يتأتى يف موقف آين ، إمنا يكون عرب امتداد زمين يكـون فيـه                   

 أهدافـه و اخـتياراته انطالقا من معرفـته ووعيه بذاته         للفـرد دور نشط يقوم خالله بتحديد     
 فالـتوجيه املدرسي و املهين هو سريورة متتد من هناية التعليم االبتدائي             "و قدراته  وميولـه ،        
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البحث عن  : إىل هناية التعلـيم الثانوي و أحيانا أكــثر ، و يتكون من املراحل الكربى التالية               
  1 " املدرسي ، معرفة عامل الشغل واختاذ القراراهلوية ، معرفة العامل

      و مـنه يـمكن القول أن التوجيـه سريورة ممتدة عرب الزمن يتم من خالهلا مساعدة الفرد               
  :على 
  .فهمه لذاته و إمكاناته  -
  .إدراكـه ملختلف ميولـه و استعداداته  -
  .فهم البيئة احمليطة به و مدى إمكاناهتا  -
  .راته و إمكانات بيئتـه لتحديـد أهدافـه و اختياراته تسخري قد -
  .اختاذ أحسن الطرق لتحقيق األهداف  -
الوصول بشخصيته إىل أقصى درجات النمو يف حدود ما توفر من الطاقات واإلمكانات              -

  . الفردية و البيئيـة 
  : أسـس التوجيه ومبادئـه .2

بادئ يتطلب فهمها وتفحـصها للـتمكن مـن    يعتمد التوجيه يف بنائـه على أسس و م             
  :مساعدة األفراد واجلماعات ، وميكن تقسيمها كما يلي 

  : األسس الفلسـفـيـة .1.2
إن التوجيه يدور حول نواة مركزية هي الفرد حماوال بذلك تقدمي خدماته إلشباع رغبات                     

 إن  "ميد مرسـي يف قولـه       الفرد يف إطاره الثـقـايف االجتماعي ، وهو ما أكده سيد عبد احل           
األسس الفلسفـية للتوجيه املدرسي تقوم على منح احلرية للفرد كي يستفيد مـن املعلومـات               
وخيتار من بني الفرص العديدة ويتخذ قراراته اليت متس حياته ومستقبله وتـقدير أمهيـة الفـرد                

تمع والثقافة اليت يعيش    بالنسبة للمجتمع ، وأن حيقق رغباته ويشبع حاجاته يف حدود ما يرمسه اجمل            
  2 "فيها 
وهكذا يتضح لنا أن األساس الفلسفي لعملية التوجيه هو الفهم الكامـل لطبيعـة اإلنـسان                    

واحترام هذه الطبيعة ، واحترام حق اإلنسان يف تصميم أهدافه وحتديد مسالك حياته واالعتراف              
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 الذي يسعى التوجيه من خالل هذا       فرد حبق تقرير مصريه هو صميم االعتراف حبرية اإلنسان        ـلل
املبدأ للحفاظ عليها ساعيا بعد ذلك إىل تقدمي املساعدة الفنية لكل فرد حسب حاجاته حىت حيقق                

  .أهدافـه 
  :األسس النفـسـية . 2.2

لقد اهـتم التوجيه بالفرد وبتركيبته الفريدة سواء من الناحية االجتماعيـة أو النفـسية أو                     
 فإن التوجيه حاول االستفادة من األحباث يف هذا اجملال ، وميكن تلخيص املبادئ              العقلية ، لذلك  

  1:النفسية للتوجيـه حسب ما ذكرها يوسف مصطفى القاضي فيما يلي 
مراعـاة الفروق الفرديـة بني األشخاص من حيث قدراتـهم واستعداداتـهم ومميزات           -

  .شخصياهتم 
الف يف منو اخلصائص اجلسمية و النفـسية  والعقليـة           باإلضافة للفروق الفردية هناك اخت     -

  .للفرد ، حيث أهنا ختتلف بني كل مرحلة من مراحل النمو ، واملرحلة اليت تليها 
مراعاة منو الشخصية اإلنسانية مراعاة تامة حيث أن جوانب الشخصية املختلفة تؤثر على              -

  .بعضها البعض 
 من مراحل منوه ، مع األخذ بعـني االعتبـار           مراعاة إشباع حاجات الفرد يف كل مرحلة       -

  .مستوى النضج عنده واألصول الثقافية والقيم االجتماعية اليت نـشأ فيها وترعرع
اعتبار عملية اإلرشاد النفسي و التوجيه عملية تعلم ، ليستفيد منها الفرد يف رسم طريقه يف                 -

 اليت تعترض سبيله  والتحديات اليت       احلياة ، وتعميم ما اكتسبه من خربة على املواقف اجلديدة         
  .تتطلب حال ودراية وختطيطا 

  : األسس التربـويـة .3.2
إنه ال ميكن الفصل بني عملية التوجيه وعملية التعليم ، إذ يعترب التوجيه متممـا للتعلـيم                        

يف وشرطا من شروطـه باعتباره خدمة متخصصة  ، فهو ميد عملية التعليم بتقومي يستفاد منـه                 
تطوير املناهج والطرائق التعليمية ، كما يسهم التوجيه يف متابعة التالميذ و إرشادهم ممـا حيقـق                 

  .لديهم القدرة على التوافق وبالتايل إنتاجيتهم يف خمتلف األنشطة املدرسية 
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       ويف املقابل فإن عملية التوجيه تستـفيد من تعاون املدرسني وإدارة املدرسـة ملـساعدة              
ميذ أفرادا ومجاعات يف إطار منظم وتعاوين يعود بالنفع على اجلميع وباعتبار التوجيه عمليـة               التال

تعلم مستمرة عرب مراحل عمر اإلنسان فإنه من خالهلا يتعلم الفرد إمكانيات التعايش مع الواقـع                
  .وحل املشكالت واكتساب قيم واجتاهات 

  :األسس االجـتماعيـة . 4.2
اعية مستمدة من املبدأ القائل أن اإلنسان كائن اجتماعي  ومراعاة هلـذه             إن األسس االجتم       

  :اخلاصية اهتمت نشاطات التوجيه مبا يلي 
  : االهتمام بالتلميذ كعضو يف مجاعة  -

     فوجود التلميذ يف مجاعة ليس جمرد االحتكاك بل يتعدى ذلك إىل عملية تفاعل يتم فيها التأثر                
 فرد دوره االجتماعي ، وهو يعمل جاهدا على مسايرة معايري مجاعته ،             و التأثري حبيث يلعب كل    

 الفرد يشارك أعـضاء مجاعتـه الـدوافع وامليـول           "ويؤكد حامد عبد السالم زهران على أن        
واالجتاهات والقيم واملعايري واملثل ويتوحد معها ، وهي تؤثر يف سلوك الفرد فتحدد مـستويات               

  1."طموحه وإطاره املرجعي للسلوك 
  :االستفادة من كل مصادر اجملتمع  -

     إن برامج التوجيه تشرك يف نشاطاهتا كل من األسرة واجملتمع ، مما يوطد العالقة بني املدرسة                
وحميطها ويساعد على تقدمي تسهيالت لتفعيل التوجيه والعمل على اسـتمراريته مـن خـالل               

  . على عملية التوجيه إسهامات اجلميع املكملة لعمل األخصائيني القائمني 
  : أهـداف الــتـوجـيـه .3

       إن التوجيه عملية فنية هتتم برعاية منو الفرد ، وذلك مبساعدتـه على التخطـيط إلجيـاد                
   2:احللول املالئمـة أمام ما يعترضـه من صعوبات ، و عليه فهو يهدف إىل 

  . و نواحي الضعف لديـهمعاونة الفرد على معرفة قدراته و استعداداته و ميوله -  
  . معاونة الفرد على تفهم فرص احلياة و أنواع الدراسة املتاحة يف اجملتمع الذي يعيش فيه -
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 معاونـة الفرد على اختيار نوع التعليم أو العمل الذي يتـفق مع إمكانياته ليــستـفيد                -  
  .ويفـيد جمتمعـه 

  .ـة تتفق و قدراتـه و استعداداته معاونة الفرد على اختاذ أهـداف حقيقية واقعي-  
  معاونة الفرد على حل املشكالت اليت تعترضه سواء داخل املدرسة أو خارجـها  -  
 معاونة الفـرد على تـخطـي الفراغ الذي قد يوجد بني مرحلة التعليم الـيت ميـر هبـا                   -  

  .  ومراحل التعليم األخـرى 
القدرة على توجيه ذاتـه انطالقا مـن معطيـات                فالتوجيه إذا يهدف إىل إكساب الفرد       

واقعية عن إمكانياته و إمكانيات بيئتـه الشيء الذي ميكنه من تقرير اخليار األنــسب، ومنـه                
التوافق و العمل بإنتاجـية أكرب ، إنه يهدف إىل غاية أمسى و هي إسـعاد الفرد ، وهـذا مـا                    

   :1جيه يف ثالث حماور رئيسيةوضحه حامد عبد السالم زهران الذي حدد أهداف التو
  ويقصد به تقييم الذات وتقويتها وتوجيهها ، وتنمية مفهوم إجيايب عنها : تـحقيق الذات  -
أي إحـداث التوازن بني الفرد و بيئته ، و حتقيق التوافـق يف كـل               : تـحقيق التوافـق    -

  ).الشخصي ، التربوي ، املهين ، االجتماعي ( جماالته 
و هو إحداث حالة ثابتة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نفــسيا             :  النفسية   حتقيق الصحة  -

ويـشعر بالسعادة مع نفسه ، و مع اآلخرين ، و يكون قادرا على حتقيق ذاتـه واسـتغالل                  
قدراته و إمكاناته إىل أقصى حد ممكن ، و هو أمسى ما تطمح إليه عمليـة التوجيـه وبكـل                    

  .  خدماهتا 
  : ـيـه مناحـي التـوج.4

  2: مراحل ميكن تصنيفها إلـى          لقـد مر التوجيه منذ ظهوره بعدة
  .إىل غاية احلرب العاملية األوىل ) 20(بداية القرن العشرين : مرحلة املالحظة  -
  .املرحلة األمربيقية فيما بني احلربني العامليتني  -
  ).50(املرحلة النظرية يف اخلمسينيات   -
  . ظهرت يف اآلونـة األخرية مرحلة جتريبية -
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    و يـمكن إمجال األعمال و الدراسات هلـذه التيارات الفكريـة يف نوعني من املناحــي             
  .و املنحى التربوي) التحديدي(املنحى التشخيصي : هـما

  :الـمنحـى التـشـخيـصي . 1.4
ونظرية ) A. ROE(و من أهم النـظريات اليت أسهـمت يف تبلور هذا املنحى هي نظرية ر       

خصائص الفرد من جهة وعلى ، ويقوم هذا املنحى أساسا على فكرة ثبات ) HOLLAND(هولوند 
 مسلمتني ميكن االعتماد عليهما يف حتديد املهنة اليت واعتربمهاثبات املهن من جهة أخرى ، 

 اخليار املهين أن يقوم بتحديد) اخلبري ( تناسب الفرد ، وهذا يعين أنه بإمكان املختص النفسي 
  1:باتباع اخلطوات الثالث التاليـة 

كتشاف قدرات الشخص و مواهبه و نواحي تفوقـه و إمكانياته و التعرف علـى مميزاتـه                ا -
  .وصفاته الشخصية و املزاجـيـة 

دراسة أنواع األعمال السائدة يف الوسط و البيئة اليت يعيش فيها و حتليل هذه املهـن ملعرفـة                   -
  . عدادات الالزمة للنجاح فيها أنواع االست

  .توجيه الشخص إىل املهنة املناسبة الستعداده  -
مواءمة خصائص الفرد خبصائص ( غري أن عملية املواءمة النمطية اليت يقوم عليها هذا املنحى      
  :واجهت عدة اعتراضات خاصة فيما خيص ) املهنة 

ألمر الذي أدى إىل ارتكـاب أخطـاء يف         االعتماد على فكرة ثبات خصائص الفرد و املهن ا         -
عمليات التوجيه ، وذلك الستغالل مقاييس ال تأخذ بعني االعتبار تطور كل فرد مـن األفـراد                  

  . ومناصب العمل 
التركيز على العالقة القيادية من قبل املختص ، حيث يتصرف هذا األخري كخبري يقرر مـسار                 -

  2.الشاب الذي يكون يف حالة تبعية 
وعليه فإن حرية الفرد ينتـقص منها لصاحل املختص الذي حيلل و يوازن مث يوجـه حنـو                        

  .القرار ، رغم ما ميكن قوله حول الوسائل اليت تستخدم يف حتليل الفرد واملهنة
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      إن هذه النقائص قلصت من انـتـشار هذا التصور و أدت إىل ظهور منحى آخر و هو 
.املنحى التربوي  

:ـنـحـى التـربـوي الـم.  2.4  
منحى وبروزه هي نظرية جيرتبرج     ـطور هذا ال  ـ       من النظريات الرائدة اليت أسهمت يف ت      

)GINZBERG (   ونظرية سوبر)SUPER (           ويهدف املنحى  التربوي إىل ضرورة اإلحاطة بـاإلعالم ،
 من الدراسات     ، ولقـد أسهمت الكثري    1وجعل الفرد قادرا على معرفة نفسه و اختاذ القرارات          

واألعمال يف علم النفس العمل و التوجيه و اإلرشاد  يف بروز هذا املنحى ، وأبرز هذه األعمـال     
 الذي نادى باحلريـة  وقدرة الفرد الذاتية علـى توجيـه            ).C.ROGERS(ما قدمه  كارل روجرز      

ا من قبل املطبقني  فموقف التوجيه املعتمد من قبل اخلبري يف اختيار التوجيه رفض شيئا فشيئ" نفس
  .2 "وعوض مبوقف التفهم  واإلعالم و التوضيح ملشروعات الفرد تاركني هلذا األخري أخذ القرار

       لقد حاول هذا االجتاه إعطاء قـيمة و اعتبار للفرد و االعتراف بإمكانيــته يف اختـاذ                
ل جيـنـزبرغ  ورت هـذا املـنحى ،أعـما   ـهامات اليت ط  ـمال و اإلس  ـالقرار، ومن األع  

)GINZBERG  ( الذي كان له السبق يف صياغة نظرية االختيار املهين انطالقا من مالحظاته ، هذه   
النظرية اليت احتوت على العديد من املفاهيم اجلديدة و اليت مت إخضاعها إىل التجريب من قبـل                 

هوم االختيار املهـين    سوبر و آخـرون ، منها مفهوم النضج املهين   والنمو املهين ، كما أن مف               
   3.ظهـر ألول مرة عند جيرتبرغ إذ اعتربه كسريورة ممتـدة عرب مرحلة املراهقة 

وانطالقا من هذه اإلسهامات متيز املنحى التربوي الذي يرتكز على مبدأين أساسيني خالفا                    
  :ملا يرتكز عليه املنحى التشخيصي و مهـا 

  .و باألخص يف املراهقة عدم استقرار ميول و قدرات الفرد  -
عدم ثبات و استقرار املهن و ما تتطلبه من مؤهالت و خصائص خاصة مـع التطـورات                  -

  .التكنولوجية و تنظيم عامل الشغل 
  : وعليه فإن هذا املنحى يؤكد على أن التوجيه مبين على  
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  .االمتداد الزمين  -
  .األخذ بعني االعتبار شخصية الفرد وحريته يف االختيار -
  . االختيار يتم يف إطار مشروع متكامل -

كاإلعالم (       غري أن هذه املرتكزات املنظمة يف شكل نشاطات لتطبيق مفاهيم هذا املنحى 
يف نظر الباحثة حتتاج إىل كثري من اإلمكانيات املادية  ) اخل …والتقـيـيم ، املشـورة 

 ميدانيا منها اجلزائر اليت بدأت تطبيقه يف والبشرية مما جيعل الكثري من الدول عاجزة عن تطبيقه
  .  كتجربة يف عدد من الواليات ومل يتم تعميمه إىل حد اآلن 1997
: التـوجيه الـمدرسي يف الـجزائـر –ثانيا   

: نبذة تارخيية عن التوجيه يف اجلزائر .1  
د بدايتـها إىل    إن املتـتبع حلركـة التوجيه يف اجلـزائر جيدها مرت بعدة مراحل ، تعـو                   

مهمة مراكز التوجيه وأصـبح     )  1959(عهد االستعمار حينما وسع إصالح التعليم يف فرنسا سنة          
  ، إال    1 ) 1960(التوجيه مدرسيا و مهنيا ، فظهرت بوادره الفعلية يف اجلزائر بعد ذلك أي سـنة                

 فلم يستفد منـهم إال      أن هذا التوجيه كان قاصرا على أبناء املستعمرين  واألجانب أما اجلزائريني           
  .فئة قليلة جدا ، كما أن العاملني يف املراكز اليت كانت آنذاك كانوا فرنسيني 

 مراكز توجيه مهين موزعـة      )9(فقد مت إحصاء تسعة     ) 1962(      وغداة االستقـالل أي سنة     
 أغلقـت   مستشارا للتوجيه ، لكنـها    ) 53(على املدن الكربى يف اجلزائر يعمل هبا ثالثة ومخسون          

مراكـز يف اجلزائـر      ) 3(غادرة التقنيـني األوروبيـني ، ومل يـبق منها سوى ثالثة          ـبسبب م 
مستـشارين منـهم    ) 5(ابة وأيضا بالنسبة للمستشارين مل يبق منهم سوى مخسة          ـوهران و عن  

  2.ثالثة جزائريني 
ملرحلــة         و ألن مبادئ التوجيه و منطلقاته مل تكن آنـذاك تتناسـب مـع متطلبـات ا                

وظروفـها فإنه كان على القائمني مبهام التوجيـه القالئـل أن يكونوا إيديولوجية جديــدة             
  .للتوجيـه أكثر تالؤما مع أوضاع البالد
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 عندما خترجت أول دفعة ملستشاري التوجيه       1967 ولعل االنطالقـة املنظـمة كانت  سنة            
 املـؤرخ يف    85-67رسـوم رقـم      صدر امل  ةـيقي ويف نفس السن   ـمن معـهد علم النفس التطب    

14/09/1967 
 واملتعلق بتنظيم اإلدارة العامة لوزارة التربيـة الوطنيـة والذي أنـشـئ مبقتـضاه             1

  : املديرية الفرعية للتوجيه و التوثيق املدرسي،  و اليت كلفت وقـتـئـذ بـ 
  .تنظيم و تسيري اجملالس املدرسية و مصاحل التوجيه  -
  .زيع الوثائق املتعلقة باملهن و املسالك املؤدية إليها مجع و تو -
  .توجيه التالميذ طبقا لالحتياجات و أولويات النشاط االقتصادي و االجتماعي  -
تركيب و إجناز اخلريطة املدرسية و برامج التجهيز املكيفة حسب ضـرورات خمطـط               -

  .بالتربية التكوين  ومطابق لالختيارات السياسية للحكومة فيما يتعلق 
عمل متواصل مباشر مع التالميذ عن طريق امتحانات و مالحظات مجاعية أو فرديـة               -

  .يصل يف هناية األمر إىل جملس توجيه 
إعـالم متواصل للتالميذ و األولياء و املربني و نشر توثيق له اخلاصـيات املدرسـية                -

  .واملهنية بالطرق اجلماعية 
  .  مراكز التوجيه املدرسي و املهين االتصال باملصاحل املركزية و -

       وبـهـذا يكون التوجيه املدرسي و املهين قد تبـىن إستراتيجية عامة طبقا الحتياجـات              
إذ تزايد عدد   "وأولويات النشاط التنموي على الصعيد االجتماعي و االقتصادي ، و اتسع جماله             

  1974مركزا حسب التقسيم اإلداري لـ      )  34( مراكز التوجيه  اليت وصل عددها أربعة وثالثون         
وازداد عدد املختصني يف هذا اجملال مثل مستشاري التوجيه املدرسي و املهين من خرجيي معهـد                
علم النفس التطبيقي ، و خرجيي معهد العلوم االجتماعية امللحقني بالبحث التربوي  واألسـاتذة               

 الذين اكتسبوا مخس سنوات خـربة يف جمـال          املنتدبني و أخريا مفتشي التوجيه املدرسي واملهين      
  2."التوجيه 

        أما مرحلة الثمانينات فقد عرفت صدور عدد من املراسيم الوزارية هتـدف إىل تنظـيم               
التوجيه على الساحة التربوية مربزة بذلك التطلع إىل إعطاءه مكانته احلقيقية إذ جند أن املرسـوم                
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 الذي أنشأت مبقتضاه مديريـة االمتحانـات         1 ) 31/01/1980 (املؤرخ يف  ) 19-80( الوزاري رقم   
والتوجيه املدرسي  واليت تـتـفرع عنها املديرية الفرعية للتوجيه املدرسـي و املهـين و الـيت                 

  : كلفـت بالقيـام مبا يلي 
مجع الوثائق الضرورية اليت تتعلق باملهن ، و النظام الوطين للتكوين  ومناصب العمل املتوفرة               -1

  .يف عامل الشغل 
تأمني اإلعالم الضروري عن طريق الوسائل املالئمة الطالع التالميذ و األوليـاء واملـربني              -2

  .على اإلمكانيات املوجودة يف هذا امليدان 
  .دراسة توجيه التالميذ تبعا الستعداداهتم و ملتطلبات التنمية -3
  .تنظيم اختبارات ذات طابع نفساين تربوي يف هذا الصدد -4
لقيام باالتصاالت الضرورية مع عامل الشغل و اهلياكل االجتماعية التربوية لتسهيل  اندماج             ا-5

  .التالميذ فيها 
إجراء دراسات يف عامل االمتحانات و األحباث الضرورية اليت تستهدف ضبط نظام حديث             -6

  . لتقييم املعلومات املدرسية و برامج التعليم و التكوين و مناهجها 
  غري أن هذه األهداف قد تكون من الصعب ترمجتها ميدانيا على مستوى مراكز التوجيـه                     

مقاطعـة أي أن كـل        )22( مستشارين يشرفون على    )  03( اليت كانت تعمل بعدد ال يتجاوز       
تلميـذا مـن التعلـيم األساسـي         )  5592( مستشار مكلف بإعالم و توجيه ما يزيـد عـن         

أن هؤالء املستشارين مقيمني باملركز مما جيعلهم بعيـدين عـن موقـع             مع العلم   . 2والثانـوي  
التالميذ ، مما يصعب االستجابة ملطالبهم و حاجياهتم يف التوجيه واإلعالم و اإلرشاد ، وميكننا أن                
نتصور تبعا لذلك مدى ما ميكن حتقيقه من األهداف املنصوص عليه أما فترة التسعينيات وحـىت                

  3: ا إستراتيجيا ملحوظا على مستوى النظام التربوي و ذلك بـ اآلن فقد شهدت تقدم
  .إنشاء مستوى ثان للتوجيه بعد السنة األوىل ثانوي  -
  .إدماج مستشاري التوجيه يف الفريق التربوي للثانويات  -
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  .توسيع جمال تدخل مستشاري التوجيه إىل مستويات دراسية خمتلفة  -
ثانويات و اقـترابـهم من موقع التلميذ الذي يعترب حمـور                   فـبدخول املستـشارين ال  

 أصبح باإلمكان تـحقيق بعض     1 219/1241/91عملية التوجيه وذلك مبوجب املنشور الوزاري رقم        
  .أهـداف التوجيه كما هو منصوص عليها يف التشريعات والنصوص 

ية و يف احمليط االجتماعي            كما أسهمت أعمال املستشارين بنشر الوعي يف األوساط املدرس        
  2: بأمهية التوجيه ، وذلك من خالل نشاطات متنوعة نذكر منها 

  ) .…أولياء ، تالميذ ، أساتذة ( إعالم اجلمهور الواسع  -
  .األسبوع الوطين لإلعالم  -
  .األبواب املفتوحة على املؤسسات  -
  .األيام اإلعالمية حول التعليم التقين  -
  .اليات املداومة باإلكم -
  .متابعة التالميذ الذين يعانون  صعوبات  -
  .املشاركة يف جمالس األقسام  -
  .اإلرشاد الفردي و اجلماعي  -
  )ثا  3 ثا ، 1أ ،  9أ ، 7أ ،  6(احلصص اإلعالمية ملختلف املستويات  -

        إال أن ذلك مازال غري كاف ألن عدد املستشارين مل يصل بعد إىل التغطية الكافية
للمؤسسات ، كما أن اتساع املقاطعات امللحقة بكل مستشار يقلل من فـعاليته  ومردوده يف 

لقد اجته انشغال التوجيه املدرسي : كل مؤسسة ، وهو ما أشارت إليه عواوش بومية يف قوهلا 
 اختاذ  ليتركز حول حتقيق الغاية األوىل لإلعالم واملتمثلة يف تكوين التلميذ ، إذ مت1970واملهين منذ 

لكن هذه العملية مل تولد اآلثار املتوخاة منها ، وذلك بسبب عدم …تدابري حامسة هبذا الشأن 
تناسب عدد املستشارين مع أعداد التالميذ املطلوب التكفل هبم ومساعدهتم على التفتح على 

  3.العامل االجتماعي واملهين 
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مستمر إلجياد سبل لتطوير الـتوجيه ،      وهكذا يتضح أن احملاوالت كانت جادة وأن التفكري 
  .إال أن صعوبات الواقع االقتصادي بالدرجة األوىل كانت دائما حائال دون ذلك 

  :  التوجيه املدرسي يف النصوص التشريعية اجلزائرية .2
        إن املتـمعن يف النصوص التـشـريعية اجلزائرية اليت تناولت التوجـيه املـدرســي           

ليس جمرد توزيع آيل للتالميـذ علـى    "ته بوضوح و أكسبته مكانة هامة معتربة إياه   جيد أهنا عاجل  
خمتلف شعب التعليم الثانوي العام أو التقين ، بل يتطلب دراسة متمعنـة يف رغبـات التالميـذ                   
وقدراهتم الفعلية  باالستناد إىل نتائجهم من خالل امللمح الدراسـي املـستخلص منـها ، ويف                 

   1."تذة واإلمكانات اليت يوفرها التنظيم التربوي اقتراحات األسا
        هذا التعريف يلغي فكرة التوزيع اآليل للتالميذ و يؤكـد على أربعة شـروط لتوجيـه              

  : التالميـذ 
  .رغبات التالميذ  -
  ).استنادا إىل نتائجه ( امللمح الدراسي للتلميذ  -
  .اقتراحات األسـاتذة  -
اليت يوفرها التنظيم التربوي على مستوى مؤسسة االستقبال        ( اغوجية  عدد الـمقاعد البيد   -
 (  

         وعليه ميكن اعتبار هذا النص خـطوة جادة حنو عملية توجيه توازن بني رغبات التالميذ  
ونتائجهم من جهة و املقاعد البيداغوجية من جهة أخرى ، إال أن األخذ بالرغبات بقي مرهونا 

م التربوي من إمكانيات استقبال ، و رغم إقرار النص بأمهية الرغبة يف التوجيه إال مبا يوفره التنظي
أنه مل يوجه املشتغلني يف امليدان إىل األساليب العملية للكشف عن ميوالت التالميذ  واهتماماهتم 

  .قصد استغالهلا يف التوجيه 
االتصال ليؤكد الفكرة ذاهتا فيعترب            ويأيت املنشور الصادر عن الـمديرية الفرعية للتوجيه و         

 توجـيـه التالميـذ من بـني العـمليـات السـيكوبـيداغوجـية احلسـاسـة الـيت         "
و من مث فـإن العـمل فـي هــذا  … هلـا تأثـري كبـري على مـسارهم الدراسي املوايل      

جلوانـب ة األوىل إىل إجياد الصيـغ الكفـيلـة حبصـر خمـتـلف ا        جاجملـال يهـدف بالدر  
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اليت من شأنـها أن تسمـح بتوجـيـه التلمـيـذ تـوجـيها يتـنـاسـب مع قدراتـه           
و كفاءاته الفعلية للحفاظ على حظوظـه يف النجاح يف الطور ويف االمتحان الذي يتوجـــه                
وذلك بوضـعه يف إطار تعـليـمي يـمكنـه من االستـفـادة من كـل املعلومات الـيت             

   .1  "ـرحـلـة تـقـدم يف هــذه امل
        وكما هو مبـني فـي هـذه الفـقـرة يـبقى الـتوجيه املدرسي مرتكزا على امللمح            
الـدراسـي للـتلـميـذ املـستـخلص من نتائجــه الـمدرسية و الـيت اعتبــرت           

  .     2 "املعيار الوحيد يف التوجيه إىل خمتلف شعب التعليم الثانــوي "
كيـد إال أنـنا نـلمس طموحا حنـو املزاوجـة بـني الرغبـات                     رغـم هـذا التـأ  

والقدرات يف اختاذ قرار التوجـيه شـرط أن يكون التصريح بالرغبة يعرب عن إمكانيات صاحبه              
فيما مت اختياره ، من أجل ذلك أعطي دفع للعمليات اإلعالمية هبدف تنويـر التالميذ وأوليائهم               

ـتمـدين يف ذلك على واقـع إمكانيات التلميذ  وآراء         بكيفـيـة ملء بطاقـة الرغـبات مع    
  . األسـاتذة و املختصـيـن يف التـوجـيـه 

  : أهـداف التوجيه املدرسي و املهين يف اجلزائـر .3
دف التوجيه املدرسي و املهـين يف       يه ) 64( الـمادة   ) 76(         حسب ما جاء يف أمريـة      

  3:اجلزائر إىل 
تربوي وفقا للقدرات الفردية للتالميذ و متطلبات التخطـيط املدرسـي             تكييف النشاط ال   -1-

  .وحاجات النشاط الوطين 
  . ضبط اإلجراءات اليت يتم هبا فحص مؤهالت التالميذ ملعرفـتهم -2-
 تنظيم اجتماعات إعالمية حول الدراسات و خمتلف املهن و إجـراء الفحـوص النفـسية                -3-

  .هالت التالميذ واحملادثات اليت تتيح اكتشاف مؤ
  . متابعة تطور التالميذ خالل دراسـتـهم -4-
  . اقتراح طرق التوجيه أو تداركـه -5-

                                                           
  2-1: ، ص ص1996فيفري /26 المؤرخ بالجزائر في 28/0.2.6/96منشور رقم :  المديرية الفرعية للتوجيه واالتصال- 1
 3:  نفس المرجع ، ص - 2
 الصادرة بتاريخ عدد خاص يـتعـلق بالقـوانين و األوامـر–النشـرة الرسـمية للتربية الوطـنية :  أنـظر  وزارة الـتربية الوطـنية -3

  .78:   ص 1976 أفريل16



  

  . املسامهة يف إدماج التالميذ يف الوسط املهين -6-
 التوزيع املنظم للتالميذ و الطلبة بني خمتلف مراحل التعليم و التكوين و احلياة العمليـة على                -7-

  . غوجي و أولويات خمطط التنمية و كذا التطلعات الفرديةأساس التقـييم البيدا
ومي الطاقات البشرية و رفع املستوى الثقايف و العلمي بالتالؤم مع احلاجيـات الوطنيـة                تق -8-

  .للتنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 
اجلانب املعريف         نالحظ من خالل هذه األهداف أن هناك اهتماما بالتلميذ لكنه مركز على             

أما اجلانب النفسي فجاء ذكره مقتضبا ، كما أن ذكر كلمة توزيع بدل توجيه يدل على التعامل                 
  .مع معطيات رقمية وجعل التطلعات الفردية يف املقام األخري 

       وعلى الرغم من ذلك فإن التوجيه املدرسي يف اجلزائر يسعى سنة بعد سنة أن يكـون أداة                 
لفرد و اجملتمع ، و إن كانت صعوبات الواقع قد حالت دون حتقـيق بعضا من هذه                فعالة خلدمة ا  

  .  األهداف 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

  
  :خـالصـة الـفـصـل 

      لقد اتضح من خـالل عرضـنا لعنـاصر هـذا الفـصل أن الـتوجيه املدرسي عرب 
نفـس الصنـاعي الـعامل قد أثر وتـأثر بدراسـات يف جمـال القـياس النفـسي وعـلم ال

واإلرشـاد العالجـي لـتتحـول من منـحى يـرتكز على مـسلـمات ثـبت عـدم 
اسـتقـرارهـا إىل مـنحى يـثق بـالفرد وبـقدرتـه عـلى االختيار واملـنحى الـذي 

  .تـجري يف سـياقـه بـحوث الـكثـري مـن الـعـلـماء 
تبني أن الـمساعـي كانت       وعند تناولنا للـتوجيه الـمدرسي فـي الـجزائـر 

عـديـدة ومـتكررة كما أن هـناك تـطلع لـمواكـبة عـجلة الـتطور يف هـذا 
الـميدان ، حيث اتضـح من خـالل الـنبذة الـتاريـخية أن الـجزائر اهتمـت بالتوجيه 

اـواقع اكعمليـة تربويـة ال تـنفصل عن مـثيالتـها من العـمليات ، وإن كان 
  .د صعـب من التـطبـيق الـفـعلي لـهذه الـمناشري والـقوانـنيبـمتـنـاقضاتـه ق

توجيه يف بـالدنـا مـرتبـطا بـتطور مـجاالت أخـرى ل      ويبقـى تـطور ا
اقـتصاديـة واجـتماعية وعلميـة تـكفل لـعمليـة الـتوجيه مـسايرة الـتطورات 

ـه أن يـنمو العاملـية فـي هـذا الـمـجال ، ذلك أن الـتوجيـه ال يـمكن ل
  .   ويـتطور فـي أي بلـد بعـيدا عـن مـجـاالت الـحـياة األخـرى 
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  :تـمـهـيـد 
إن التوجيـه املـدرسي مبا يكتـسـبه من أمهية يف حتديد مسار التلميـذ املـدرسي                      

صص املدرسي أمهية أكرب ، لكن إلـى أي مـدى ميـكن          واملهين ، جيعـل من الرضا عن التخ      
أن تـظهر هـذه األهـمية بتأثـرياتـها على الـفرد من الــناحية الـنفـسيـة ، ومـن               

  .نـاحية مردوده االجـتماعي ومـردوده الـدراسي 
     كما حـاولـنا أن نـعرف مـدى تأثـري الـرضا عـن الـتوجيه علـى إنــتاجية             

ـمجتمع وذلك بالـرجوع إىل دراسـات مـتعددة يف هـذا الـمجال         الـمدرسـة ، مث ال   
وهو ما سـنتـطرق إليـه يف هـذا الفـصل ، مـع تـحليـل للـعوامـل ذات الـتأثري             
الـواضح على سـريورة الـتوجيه ، و مـوقف االخـتيار وكيـف تــعمل الــعوامل              

للـتخـصص  االجـتماعيـة كـتأثيـر األهــل ، والــسـمـعـة االجـتماعيــة          
والطـبـقة االجـتماعـية اليت يـنتمـي إليـها الـفرد ، كمـحددات تـوجهـه نـحو          
مـسار مـعني إلـى الـعوامـل الشـخصـية كالـجــنس ، وصــورة الــذات            
ومـركز الضبـط ، وهـي عـوامل تتـفاعل كلـها يف نـسق مـنتظــم يــمكن أن              

  . عـنه يـلعـب دوره يف عـملية الـتوجـيه ودرجـة الرضـا
     وفـي األخـري عرجـنا على طريـقة اتـخاذ قرار الـتـوجيه من قـبل الـتلمـيذ ،            
ويف أي إطـار جاء هـذا االخـتـيار هـل هـو قـرار آنـي أم أنـه قـرار تـشكـل              

  .         ضـمن مـشروع مـحدد األهـداف واضح الـوسائـل 
  
  
  
  
  
  
 
  



  

  :درسـي مفهـوم الـرضا عـن التـوجيـه الـمـ. 1
 

حالـة داخليـة يف الفـرد     "      ميكن أن نعـرف الرضـا عـن التوجيـه املـدرسـي بأنه       
تظهر يف سلوكه و استـجاباته ، و تشري إىل تـقـبلـه لتـخصصه الدراســي املاضــي                
واحلاضر ، و تـفـاؤله مبستقبل حياته ، و تـقبـله لبـيـئـتـه املدركة  و تفاعـله مـع                

ى هـذا فـإن رضا الفرد عن ختـصصـه الدراسي إنـما يـعـين تـقــبله       خرباهتا ، و عل   
إلجنـازاتـه الدراسية ، و نـتائج سلوكـه ، و كذلك تقـبلـه لذاتـه كجزء من البـيئة ،               

  . 1 "و تـقـبلـه لآلخريـن أيضا 
       و هذا يعـين أن الرضـا عن التوجيه حالـة داخليـة تـشمل التقبل ألوجه نشاط الفرد             

املدرسي ، و كل ما يـحيط به ، من ذلك تــقبله للتخـصص احلاضــر  والــماضي                    
لبيـئـتـه و إلنـجـازاتـه املـدرسـيـة ، و لذاتـه و لآلخـرين  مث يـظهـر هـذا              

 حالــة   "التقـبـل فـي سلـوك الفـرد و اسـتجاباتـه ، و هــذا يعـين أن هنـاك                
جـوده حيدث استجابــة رغبــة      تعبـر عن مـيـل سابـق يف و      ،   2 "وجـدانـيـة  

نتـيـجة حالـة اإلشـبـاع املصاحبـة للـموقـف ، فـيــصبح الفـرد يف حالــة             
 بأهنـا متـثــل أقــصى       "تـشـبه حالة تـدفق املـشاعر اليت يقول عنها دانييل جوملان        

     3 "درجـة يف تـعزيـز االنـفـعـاالت اليت تـخـدم األداء أو التعـلـم 
 و كما أن تدفـق املشاعر شـرط مـسبق للتــفوق يف            "ية هذه احلالـة    مث يضيف مربزا أمه   

  .4"حرفة ، أو مهنة ، أو فـن ، فهو أيضا شرط مسبق للتعلـم 
       وبذلك يعرب الرضا عن حالة وجدانية يصعب قياسها ، لذلك ميكن أن نقترب مـن هـذا                 

ة احلاضرة بقوة ، وبذلك يكـون       املفهوم من خالل أهم بعد من أبعاده و الذي ميثل امليل و الرغب            
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 إىل  1"النفسي اإلجيايب احملب حنو املوضـوع     ه  االجتا  "الرضا عن التخصص الدراسي هو حتويـل     
  .رغـبة مصرح هبا

     ويعترب التصريح الذي يصدره التلميذ بالتشاور مع أوليائه قرار اختيار لنوع الدراسـة الـيت               
من ذاته ، مبنيا على أسس موضوعية ، ممـا جيعلـه            يطمح يف مزاولتها على أن يكون ذلك نابعا         

  . راضيا عن دراسته مقبال على موادها و يعزز توقعاته للنجاح فيها 
  :املبادئ احملـقـقة للرضا عن التـوجـيه . 2

  :حق التلميذ يف تقرير مصريه بنفـسه .1.2
تباره يقر بشخص التلميـذ          يعترب هذا املبدأ من أهم املبادئ اليت حتقق الرضا عن التوجيه باع            

املستـقـل ، و يعتربه قادرا على اختاذ القرار النهائي يف عملية التوجيه املدرسي بنفـسه وهـذا               
يعين أن مسؤولـية الدراسة واالختيار و القرار تقع على عاتق التلميذ ، وعلينا أن ال نقـدم لـه                   

س لكائن من كان حق يف أن يـسري         أنه لي ": احللول اجلاهزة ، وهو ما أكده سعد جالل يف قوله           
    2 "غريه أو يفرض إرادته عليه أو يرسم له خطوط مستقبله أو يقرر مصريه 

       فـعملية التوجيه املدرسي ينبغي أن ال تقوم على اإلكراه ، أو األمر أو حىت النصح وإمنـا                  
ته  وميوله ، كما تعوده      تعمل على توسيع أفق التلميذ و هتيئ له اجلو الكتشاف قدراته  واستعدادا            

 الفرد الـحر يتحمل مسؤولية قراراتـه  ")  GLANZ ( على حتمل املسؤولية ، يقول إدوارد جالنز
ونتائج سلوكه ، و هو يسعى للحصول على املساعدة  والتوجيه و اإلرشـاد من اآلخرين حني                

  3 ."حيتاج إىل ذلك 
ه  يف إطار إجياد معايري تسمح بتقييم التلميذ              فتبقى إذا مساعدات املسؤولني عن عملية التوجي      

لكل خربة توجيه بالتجربة انطالقا من حتديد األهداف ، إذ توضح له االحتماالت املختلفة يف كل                
  .املدرسيله حق االختيار الذي يعـترب شرطا أساسـيا حلدوث الرضا عن التوجيه  مرة ويترك
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   :تـقبل الـموجـه للتلميذ. 2.2
 املبدأ  يعطي قيمة للتلميذ ككل و يلزم املوجه أن يتقبله كما هو و بدون شروط وتقبل                  إن هذا    

 ذلك أن ميـدان   "سلوكه و إمكاناته يف عالقة تفهمية جتعل منه عنصرا قابال للتغري حنو األفضل
"اإلرشاد النفسي ليس ميدان حتقيق أو إصدار أحكام على السلوك و اخلربات 

1  
ملوجه من إصغاء دون ما حكم على التلميذ و على قدراته و مواهبه مهما بدا                     فما يسهم به ا   

منه من ضعف أو قلة اهتمام يتيح الثقة املتبادلة و حيرر التلميذ من الضغوط اخلارجيـة املمارسـة         
عليه من قبل اآلخرين سواء أولياء كانوا أو مدرسني ، و ميكنه من مناقـشة نتائجـه املدرسـية                    

نفسية و حىت ميوالته و معارفه حول املسارات التكوينية و املهنية ، مما يفسح اجملـال                واختباراته ال 
  .أمام املوجه لطرح اخليارات و البدائل و مساعدة التلميذ على متييز أنسبها لشخصيته و كفاءاته 
ـ                عها       فكلما زاد التلميذ وعيا بإمكانياته و معرفة بيئته كلما كان أقدر على تنظيم ذاته ووض

فيما يناسبها مما جيعله يستشعر الرضا و القبول يف أدائه لواجباته املدرسية كأبسط نشاط إىل غاية                
  .أخذ قراراته يف كل مرحلة تتطلب ذلك 

  :اعتبار التوجيه املدرسي عملية تعلـم . 3.2
 املدرسي ميد          ال ميكن أن نعترب عملية التوجيه عملية ناجحة إن مل حتقق هذا املبدأ ، فالتوجيه              

  2:التلميذ بقدرات تساعده على 
  .معرفة نواحي القوة و الضعف املوجودة يف بيئته و يف نفسه  -
  .تغري أو تعديل سلوكه أو وجهة نظره حنو نفسه و حنو غريه  -
   .االختيار السليم للمسار الدراسي أو املهين وفقا الستعداداته و ميوله و مسات شخصيته -
ت جديدة و طرائق جديدة يستفيد منها يف حل املشكالت اليت تعترضـه               اكتساب معلوما  -

  .ومن  مث رسم طريقه يف احلياة 
     و بالنظر إىل هذه املكتسبات اليت يضفـيها التوجيه كسريورة تعلم هلا أهداف قصرية املدى  

ل حلظة وأخرى طويلة املدى ، ميكن أن تكون ملمح القرار الذي ميكن أن يتخذه التلميذ قب
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االختيار  و بالتايل ميكن تعديله يف أوانه و يف إطار عملية التعلم  وتعديل السلوك أو وجهة النظر 
  .مما جيعل التلميذ حمبا ملا يفعل و متقبال ملا خيتار 

  :االستمراريـة يف عملية التوجيه املدرسـي . 4.2
ملدرسي عملية تبدأ مع التلميذ مـن       أن االجتاه السائد اآلن أن التوجيه ا       "يقول سعد جالل           

"بداية دخوله املدرسة حىت بلوغه أعلى املستويات العملية 
1   

       وعليه ميكن التأكيد على أن عملية التوجيه جيب أن تكون سريورة متواصلة ،  وليـست                
قاصرة على مرحلة االنتقال و التخصص ، وأن اخلدمات التوجيهية جيب أن ختضع هلـذا املبـدأ                 

كون منتظمة و متدرجة تأخذ بعني االعتبار متطلبات كل مرحلة  وحاجيات كـل تلميـذ ،                 فت
فتحيطه بالرعاية و متده باملعلومات و اخلربات و البدائل و تبصره بـذاته و إمكاناته و إمكانات                
بيئته إىل أن يصل إىل أقصى درجات النمو ، و هو ما يـسمى حديـثا املشروع الشخــصي                  

  .لميذ واملهين للتـ
      هذا الـمشروع الذي عكف على دراسـته جـملة من الباحثني على رأسـهم جـون              

الذين عملوا على إعـداد    ) I.N.E.T.O.P (يف أعماله مع  فريق البحث  ) JEAN  GUICHARD( قيشار
وحتضري وسائل بيداغوجية متكن الثانويني واجلامعيني من بناء مـشاريعهم الشخـصية  واملهنيـة               

 و هكذا فإن فكرة املشروع الـيت جتـد          2كوينية بطريقة أكثر عقالنية مث تقومي هذه الوسائل         والت
طريقها إىل التطبيق يف كثري من دول العامل تعتمد على مبدأ استمرارية التوجيه حـىت ال يكـون                  

ل التوجيه جمرد معلومات تقدم يف مرحلة انتقال ال ميكن احلكم على مصداقيتها أو فعاليتها يف جع               
  .  التلميذ أكثر تقبال و رضا يف حياته املدرسية و املهنية فيما بعد 

  :أهـمية الرضا عن التـوجـيه الـمدرسـي . 3
  إن التوجيه السليم الذي مينح للفرد الرضا يكون قد منحه القدرة على استثمار قدراته إىل أقصى                

له بعض األفراد يف متابعة دراسة       أن نالحظ اجملهود الضائع الذي يبذ      "مداها و عكس ذلك ميكننا      
  3"ال يصلحون هلـا مما يعوق تكيفهم معها ومع ظروفهـا 
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     وهكذا فإن للرضا عن التوجيه انعكاسات تظهر آثارها اإلجيابية ليس على مـستوى الفـرد               
  :فحسب وإمنا على مستوى الـمدرسة و الـمجـتمع و هو ما سيأيت تفصيله 

   :عـلى مسـتوى الـفـرد . 1.3
 ملعرفة أثر أداء JACKSON et GETSELS)   (       لقد أثبتت الدراسة اليت قام هبا جاكسون و جتزل 

الفصـل املدرسـي يف الصحة النفـسـية على جمموعتـني من التالميـذ بـنني وبنـات ،              
إحداهـما راضيـة و األخرى غري راضية ، أن عـدم الرضـا هـو جـزء مـن الـصـورة       

 االرتـياح النفـسي أكثر من أن يكون انعـكاسا مباشـرا لعـدم كفـاءة           الكاملـة لعـدم 
   .1الوظيـفـة املدرسـيـة 

      فالرضـا عـن التوجيـه إذا يوفـر االرتيـاح النفـسي ويزيـد من دوافع النجاح ومنه            
إنتـاجيـه الفـرد ، ألن األفـراد الراضني هم أكثر قدرة على استثمار مواهبـهـم ،  وهو               

 إن اإلسهـام األهـم و الوحيد للـتعلم بالنـسـبـة          "ا أكده  دانـييل جولـمان يف قوله        م
للطـفـل  هو مسـاعـدتـه على التوجيه إىل مـجال يناسب مواهبـه ويـشعـر فيــه               

"باإلشـباع والتمكن 
2.   

      فتوجـيه التالميذ إىل ختصصات ال تتالءم مع مواهـبهـم و ال ترضـي طموحاهتــم               
م ، هو إهـدار لطاقـاهتم و تقـليص إلمكاناهتـم على النجاح ممـا جيعلـهم عرضـة              وميوهل

  . لإلحبـاط و الفـشـل 
) 168(لمـيذا إذ وجد أن      ت  )870 (       لقد أكد جليل وديع شكور  يف دراسـة قام هبا على            

لة بالتوازن  وهي نسبة اعتربها خم    ) %19.30( تلميذا يعيـدون السـنـة للمرة الثانية ، أي بنسبة         
االجتماعي ، كما اسـتـنـتـج أهنا بسـبب عـدم التوافـق بـني الدراسـة وبـني مـا            
يـميـل إليـه التلميـذ ، كما قدر حسب نفس الدراسة عدد التالميذ الذين أنـهوا الدراسة              

ـو وه)  % 6( تلميذا أي بنسبة    ) 44(و تركوا الثانويـة خالل فترة قصرية من العام الدراسي بـ           
ـدد التـالميـذ احملـبطني  وغري املتوافـقـيـن وتوصـل        ما يبني  أكثـر حسب رأيـه ع      
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أن السـبب يف رسـوب التالميـذ الثانـوييـن يكمن يف عـدم          : من ذلك إىل النتيجة التالية      
  1.التوافـق والتـكامل بـني الطالـب وهـذا النـوع من الدراسـة 

ة من عمق العالقة بني ميل التالميذ إىل  ختصصهم الدراسي                  إن ما نستنتجه من هذه الدراس     
الذي أكد   ) 1993(و جناحهم فيه هو ما أكدته العديد من الدراسات منها دراسة حسني الشرعة              

أن أداء الطلبة الذين قبلوا يف ختصصات تقع ضمن الرغبات الثالث األوىل عنـد تقـدمي طلـب                  
 أداء الطلبة الذين قبلوا يف ختصصات ليست ضمن هـذه           االلتحاق باجلامعات األردنية ، أعلى من     

  2.الرغبات يف كلية اآلداب 
      وهكذا ميكن أن نالحظ أن التوجيه إىل ختصص معني عن رغبة وميل ال يـضمن لألفـراد                 
أفضل مستوى تـحصيلي فحسب بل يضمن هلم إمكانية االستمرار يف هذا التخصص ، وهو ما               

إذ اعتبـر أن امليل حيدد نوع الدراسة اليت يتجه إليهـا اإلنـسان             ) 1990(أشار إليه سيد خري اهللا      
ويشيـر إىل مدى الرضا والسعادة اليت يـجدها الفرد يف دراسة ما ، ومدى ارتباطه لالستمرار               

  3.فيهـا 
      ومنه ميكن أن نـدرك أهـمية الـرضا عـن الـتخصص على الـصعيد الـفردي من            

من ذلك مــا     والـدراسي ، كـما يـمكن أن نـتصور انطالقا      ناحـية التوافق الـنفسي    
ميكن أن يكـون للـرضا عـن الـتوجيـه مـن تأثيـر على الـمدرسـة ، وذلك مــا              

  .  سـيأيت بـيانه يف الـفقرة الالحـقـة 
  : عـلى مـسـتـوى الـمـدرسـة .2.3

دم التلميـذ          إن توجـيـه التلميـذ إىل ختـصص مـا عن رضـا و رغبـة ال يــخ             
 فإذا كان   "كفـرد فقـط ، و إمنـا يعـود ذلك على املدرسـة و إنتـاجيـتـها أيضـا ،              

اهتمام علم النفس االجتماعي ينصب على دراسة الرضا عن التخصص الدراسي كمؤشـر مـن               
فإن اهتمام علماء التربيـة ينصب     –مؤشرات التوافق لدى الشـباب يف جمال من جماالت احلياة          
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ة الرضا عن التخصص الدراسي كجزء أساسي يف دراسة شـاملة عــن إنتاجيـة               على دراس 
  1 "املدرسـة 

      وهـذا يعـين أن الرضا عن الدراسـة ذو تأثيـر متعدي يظهــر يف إنتاجيـة الفـرد                
وإبداعه ومنـه إنـتاجيـة املدرسـة و مردودهــا الــذي يــبقى مرهونـا مبــدى               

طفــل   حـق كـل   "ذا عـملـت بـمـبـدأ    فـراد إ  األ اسـتـثـمارها لطـاقـات 
فـي أن تـكون لـه فرديـتـه و أن يـتلقى التعليــم الـذي يـتـفــق و تــلك                 

  2" الفـرديـة
     هـذا املبـدأ الـذي بـإمكانـه أن يؤمن حاجة كل تلميذ إىل حتقيق الذات من خـالل               

ادرة على إمـداد اجملتمـع      أنشطة دراسية تشبع ميوالته و تـنمي إمكاناته وهبذا تكون املدرسة ق          
بأفراد أكفـاء مزوديـن بإمكانـات متكاملة إذا متكنت مـن تـوجيههم حـسبما يالئـم                
إسـتعداداتـهم وميوالهتم احلقيقية ، مـما يضمن هلـا  شروط اإلقـالع بعـيـدا عــن             

  .مسبـبات اإلهـدار املـدرسـي 
  :على مستـوى املـجـتـمع . 3.3

ـر مصـدر إهلـام لطاقـات أفـراده و يـؤثر فـيهم و يتـأثر              إن الـمجـتمع يعتب         
بأدوارهـم و مبـدى إنـتاجيـتـهـم والتوجيـه عـمليـة غري مستـقلـة عن احمليـط           
وهو يبـدأ على الصعيـد الدراسـي ليستـمر يف امليـدان األكثــر فعاليــة ، وهــو               

  .الصعيـد املهـين 
يش يف جمـال من العالقـات املتـبادلة واليت من               و الفـرد خـالل هـذه السريورة يع     

 فـالــتوجيه   "املفتـرض أن يلعب خالهلا دور الـمعطاء املتـشبع بالرضـا  واالرتيـاح             
السليـم و املتكيف يوفـر للفـرد كما للمجـتمـع اخليـر و النجـاح على الـصعـيـد             

   .3"االقـتصادي واالجتماعـي و النـفـسـي
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 فـإن غـياب الرضـا عـن التوجـيـه و ما قـد يـنتـج عـنـه                 و فـي املقابـل  
 تكـلف اجملتمع كثيــرا     "مـن رسـوب يـمـثـل مـظـهرا من مظاهـر اخلسارة اليت       

من املـال و اجلهـد و الوقـت إذا ما قدرنا مــا يـصـرف علـى الـفــرد أثــناء       
 بالقـلق و   دراسـتـه من أمـوال ، و ما يـكلف مـن جـهـود فـضال عـن الشـعور           

  . 1" اخلـوف الـذي يساور اآلبـاء و األبـنـاء نتـيجة لذلك 
     و اعـتـبارا ممـا سـبـق فـإن الرضـا عـن التـوجيـه يـهـيئ أفضل الفـرص            
للنجاح أمام األفراد مما جيعلهم يتـفتحون على مواهبهم فيصبحوا أكثر قـدرة علـى العطـاء                

  . ا يعود بالفائدة على اجملتمـع والكفاية اإلنتاجية كل يف جماله ، مم
  :العوامـل املـؤثـرة يف الرضـا عـن التوجيـه .  4

أن اجتـاه الطالـب حنـو التخـصص الدراسـي نابع مـن          ) SHERIF(      يـرى شريف   
أن  ) HAULLINGSHEAD( مسـايرتـه الجتاهات اجلماعة املرجعيـة ، و يـرى هولنجـسيد            

ص يـنـبع مـن اجتـاه اجملـتـمـع حنـو هــذا        اتـجـاه الطـالـب حنـو التخـص   
 ويـرى أن  ) DEUVAN KENISTOR(التخصص ، أما االجتاه الثالـث فيـمثـله ديفـن كنستر 

  .اجتاه الطالب حنو املدرسة يعكس البـناء العـام للـشـخـصـيـة 
      يـتـضح مـن وجهـات الـنظـر هـذه أن هــناك عـدة ظـروف تعــمل              

ضـح أو تـشـوش عملـية االخـتـيار يف إطارها العام ، ومنه رضـا            كمؤثـرات قـد تو  
  :الفرد أو عدمه وأهم هذه العوامل هي 

  :العوامـل االجـتـماعـيـة  . 1.4
      إن اإلطـار االجتمـاعـي العام الذي يعـيـش فـيه الفــرد يـؤثر يف سـلوكات              

مع تـصبـغ أفرادهـا   األفـراد و اجتـاهـاهتم ، و األسـرة كممثـل شـرعـي للمجـت        
بالصـبغـة السوسـيو ثـقافيـة  مـهـيئـة إياهـم لالندمـاج فـيه  فهــي كمـا             

تـظهـر ذات أهـمـية ال تعـوض على صعيـد نـمو  ") G. MAUCO ( موكو. يـرى ج 
     .2"الطـفـل و تـعلمـه احلياة االجتـماعيـة
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الجـتماعي ، خاصـة العائلي          و هـكـذا فـإن الصـور اليت يـرسـم هبا احمليـط ا        
 فـبالــتماهي    "منـه الفـرد تكون مقوما من مقــومات فــكرة الفـرد عـن ذاتـه              

    1 "والتـقـليـد تـتم عـمليـة النـمو النـفـسـي للطفل 
ميــثل  إنـه يكرر ما يفعـلـه اآلخـرون ، إنـه صورة تـعكس حميطـه ، فهو غالبـا ما               

فــي   ) ROGER PERRON( ، هذا ما يؤكده روجي بريون  الدور الذي ينـتـظره منه آبـاؤه 
  وبالتـأكـيـد إن هـذا      يـنتظرون من أطفاهلم حتقـيـق شـيء مـا      "قـوله إن األهـل  

االنتـظـار يـخضـع ملثـال تربـوي يـحـدده املفـهـوم الثقـافـي العـام ، مـن          
و أن ما يفعـلــه     هنـا فإن نظـام القـيـم يـساهـم يف توجيـه العمـل التربـوي ،           

    2" الطفـل يبـقـى ضمن هذا اإلطار
يف دراسة له حول تأثري األهل يف خيـارات          ) 1983(        و يف هذا السياق يشري حممد األسعد      

 )  %80.6( أبنائهم املتعلقة بالدراسة إىل أن للزوج الكلمة األخرية فيما يتعلق بتعليم أوالده بنـسبة             
يدل على أنـه    و هذا   )  %08.4(و بعدئذ رأي الولد بنسبة      )  %11(سبة  ومن مث يأيت دور الزوجة بن     

   .3ليس للولد رأي فيما خيص مستقبله الدراسي
      ووفق هـذا النظـام ميكن لآلبـاء واألقـربون أن يوجهوا ميول األبناء يف اجتاه معـني ،               

 ) MEI(عنه ماي     كاختيار التخصصات ذات السمعة اجليدة اجتماعيا كالطب مثال ،وهو ما عرب          
  إذ اعتـربا أن  OBSTACLES A L’ORIENTATIONبـمعيقـات التوجيـه  ) PARTOES(و بارتويز 

 خييل إليهم من مظهرها أهنا أكثر نبال ، إنـه           اختيار املراهقني يكون للمهن املعروفـة ، املهن اليت       
لذائـع يف الوسـط   و املقصود بذلك اختيار املهنـة ذات االسم ا       4يف الغالب اختيار للكلمـة       

  .االجـتـماعي و دون سابق دراسـة 
      كما  يـمكن أن يتأثـر األبنـاء مبيوالت آبـائهـم فيـختارون ما اختـاره اآلبــاء             
من قـبل ، أو ما يـميلـون إليـه من اختيارات ، أو ما مل يستطع اآلباء الوصول إليـه مـن                    

 دلت عليه دراسة قام هبا جورج تيودوري حول         هذا ما .أنواع من التخصصات الدراسية أو املهن       
 )% 33.70(التوافق بني ما يرغب به األهل وما يرغب األبناء به،وإن كان بنسبة غري مرتفعـة إذ أن                
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ن التالميذ قد اختاروا كمهنة أوىل املهنة نفسها اليت يرغب فيها أهلهم ،كذلك فـإن معامـل                 م
تلك اليت اختارها التالميذ كان معربا إحصائيا إذ بلغ          االرتباط بني املهن اليت يرغب فيها األهل و         

        1. مـما يعين أن التالميذ يتأثرون إىل حد كبري برغبات األهل وتوجيهـاتـهم املهنية   )0.92(
      باإلضافة إىل ذلك جند أحيانا أن اآلباء قد خيتارون ألبنائهم نوع الدراسـة اليت يروهنا هـم                

ذلك بعامل السن و اخلربة باحلياة أو لعدم كفاية األبناء مـن املعلومـات              مالئمة متحججني يف    
الضرورية لالختيار وللسبب ذاته يلجأ الكثري من األبناء إىل آبائهم قصد املساعدة على االختيـار               

 قـد يقبـل الـشبـان أن خيتــار هلــم اآلبـاء             "وهذا ما أكده كمال دسوقي يف قوله        
ملعلومات املهنيـة لديهـم ولعجزهـم عن تـقدير مستقبل املهنـة          لعدم توافر ا   –ويرشدوهنم  

املختارة بالنـسبـة هلم ،  وألهنم درجوا على أن يتـقـبلوا توجيهــات  وآراء آبائهــم                
 وإن كانت هذه الدراسة ليـست دائمـا         2."باعتبـار أهنـم أكثـر جتربة و أدرى باملصلحة        

  .    إمكانات األبناء واقعية ، فأحيانا تكون جمرد حلم بعيد عن 
     من جهـة أخـرى فـإن انـتمـاء األبـناء إىل طبـقـة اجتـماعـية معينة يعتبــر            
مـن العوامـل االجتماعيـة اليت تلعـب دورهـا يف التأثيـر على خيـارات التالمـيــذ             

  .لنـوع الدراسـة 
سنـة  ) J. GUICHARD(     فقـد أوضحت دراسـة قـام هبـا الباحث جون قـيـشـار 

 معرفـة خمتلـف    مسجال باجلامعـة ، هتدف إىل     ) 4994( بـمنطقـة ليل بفرنسا على    ) 1985( 
العوامل املـؤثرة يف عمليـة التوجيـه يف أول تـسجيل هلؤالء الطلبـة باجلامعـة ،  مبعـىن                
خمتلـف التصورات اليت ميلكهـا الطلبـة حول اختياراهتم  و قد توصل الباحـث إىل وجـود                

ق معتربة يف هذه التصورات حسب األصل االجتماعي اجلنسي و نـوع التخـصص ، إذ أن                 فرو
الطلبـة الذكور من األصـل االجتماعي املرتفع قد سجلوا يف اختصاصات الطـب  والعلـوم               
االقـتصادية مث الصيدلة ، بينما سجل معـظم الطلبة من األصل االجتماعــي املـنخفض يف               

  .    3يـر مث شعـب أخـرى اجـتماعـية العلـوم اإلداريـة و التسـي
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      ذلك أن اإلطـار االجتماعـي لكـل طبـقـة ينشأ أفـراده علـى قيــم معيــنة               
وقـد حيتـم عليهـم حاجـات خاصـة مما يؤثـر بصفة مباشرة أو غـري مباشـرة علـى                

والطبقــة  خيارات األبناء  وميوال هتم ، فاملستوى الثـقـايف للوالدين و نوع مهـنـتهـما               
االجتماعيـة اليت يـنتمي إليها و حجـم األسـرة كلهـا مؤشرات تضع بثـقـلها علـى             
مسـار تـفكري التلميذ  و قـد تبدلـه ، فهل دائـما يـكون تغييـر املسـار يف االجتـاه               

  اإلجيابـي الذي يتماشى  ورغبـات التالميـذ و ميـوالهتـم وكفاءاهتم احلقيقية ؟ 
 الكثريون أيـضا أضـاعوا حياتـهــم        "اجلواب بنعم ، و لكن باملقابل فإن               قد يكون   

ومستـقـبلهـم ألهنم اتبعوا يف دراستهم اختصاصات فرضها عليهم انتمـاءهم االجتمـاعي             
   1 "وأوضاعهم ، بينما ميوهلـم و رغباهتـم حتسب يف جمرى آخـر و يف اختصاص خمتلف 

ـة و تـدخالت اآلبـاء و نصائحهم غالبا ما تكون غري       هذا يعين أن العوامـل االجتماعي
موضوعيـة ، فتـدفـع األبـنـاء إىل مسارات ال يرضوهنا و ال تـتـماشى مع رغباهتـم  
وكان األجـدر هبـم أن يشجعـوا فـي أبنائهم و منذ الطفولـة االستـقالليـة و القـدرة 

ادراهتم و يـشـجعوهنـا حىت على حـل املشكـالت ، و أن ينموا فيهم ميوالهتم  ومب
يتمكـنوا فيما بعـد من أخـذ القرار األمثـل فيما خيص مستـقبـلهـم الذي يعنيـهم 

  .وحدهـم و الذي حيقـقـون من خاللـه طموحاتـهـم 
  :العـوامـل الشخـصـيـة . 2.4

يزه عن أي       إن لكل فرد طريقته يف التعامل مع شروط احلياة ، تبعا ملكوناته الشخصية اليت مت
فرد آخر يف هذا العامل ، هذه املكونات اليت تشكل فروقات يف بناء شخصية فرد عن فرد آخر ، 

  :هلا أثر كذلك على اختيارات الفرد وتطلعاته،لذلك حناول التطرق إىل هذه العوامل  وهـي 
  :اجلـنـس .  1.2.4

لية املتعلقة بنوع الدراسة أو املهنة             تلعب الفروق بني اجلنسني دورا هاما يف التوقعات املستقب        
ر من الدراسـات نـذكر من بـينها الدراسـة الـيت قـام هبـا          ـه الكثي ـو هو ما دلت علي    

طالب  ) 13000(  على عينة قوامها )R.D.GOLDMAN ( )1975(و جولدمان  ) B.N .HEWITT(هوايت
ة فرضيهـما حيث وجدا    من أربع جامعات ،  وتوصل الباحثان من خالل هذه الدراسة إىل صح            
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أن الذكور مييلون إىل اختيار التخصصات أو اجملاالت الفيزيقية  أو العلوم البيولوجية ، يف حـني                 
متيل اإلناث إىل اختيار العلوم اإلنسانية واالجتماعية كما أن الفرق اجلنسي يف اإلفراط التحصيلي              

  1. أو التخصص لصاحل اإلناث مرجعه اختالف اختيار اجملال الشائع للدراسة
       و يف دراسة قام هبا سيد خري اهللا حول أثر امليل و بعض القدرات العقلية على التحـصيل                  
الدراسي يف املواد االجتماعية يف املدرسة الثانوية ، خلص إىل أن عامل امليل األديب يلعـب دورا                 

 عند البنات منه عند البنني        كبريا يف التحصيل الدراسي و النجاح يف املواد االجتماعية بصورة أكرب          
وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن النساء يتميزن عن الرجال يف امليل الفين و املوسـيقي وامليـل                  
األديب و الكتايب و التدريس و اخلدمة االجتماعية ، كما سبق أن ظهر يف دراسات كل من ترمان                  

  .2و ميلز  وكارتر وسترونج 
وجود فروقات معتربة بني اجلنسني خبصوص ميـوالهتم ، ومـا                  وهكذا تؤكد الدراسات    

يرتعون إليه من نشاطات مدفوعني مبا خول هلم اجملتمع من أدوار ، مما يرسخ التمايز بني اجلنسني                 
مما جيعل كل واحد منهـما يـتجه حنو املسارات العلمية و املهنية حسب مـا هـو متـوارث                  

تعد مسلمة كما كانت عليه من قبــل ، إذ مشلتـها            اجتماعيا ، و إن كانت هذه الفكـرة مل         
التغريات االقتصادية  واالجتماعية ، و هو ما ميكن أن نشاهده على الـساحـة العلميـة مـن                  

  . منافـسة اإلناث للذكـور يف أكـثر من مـجال خاصـة الطـب
  :صــورة الــذات .  2.2.4

، و االنطباعات  واملـشاريع ،              إن الـذات مركب من عـدد من احلـاالت النفـسـية         
وتشمل إدراك املرء لنفـسه أي انطباعاتـه عن جسمه ، و صورتـه عن مظهره العـضوي ،                 
عن ما هو خاص و حمسوس فيه كشخص ، و تشكل اجتاهات املرء حول نفسه ، و معتقداتــه                     

   3.وآراءه ، و قيمه ، أهـم مقومات مفهومـه عن ذاتـه 
لفرد و تصوراتـه املكتسبة حول ذاته ميارس حقه يف االنتقاء انطـالقا      فمن خالل إدراك ا

من حكـمه املوضـوعي على إمكانياتـه الفعلية ، فإذا طبقـنا هذا التصور على تلميـذ 
التعليم الثانوي الذي مير مبرحلـة املراهقـة ، أي الدنـو من النضج فإنه ميكن القول أنه يتعني 
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ظيـم ذاته تبعـا للتغريات اجلديدة اليت طرأت عليـه من على املراهـق إعـادة تـن
الناحيتـني اجلـسمية و الوظـيفـيـة حىت يـتمكن من القيام بدوره كـفرد فعال ، وهذا 

  .ما نسـتـشـفـه من سعـيـه الدائـم إلثـبـات ذاتـه 
 رغباته حىت      و من خصائص منو الذات عند املراهـق هو تعبـريه عن إرادته اخلاصة مربزا هبا

هذا يعين إميان املراهق حبريته يف االختيار وقدرته  .1و إن كانت معاكسة لرغبات احملـيطيـن به  
على التخطيط ملستقبله ، غري أن هذا التخطيط جيب أن ينبين على إدراك واقعي لإلمكانيات 

  املستقبلية ، احلقـيقـية اليت هو عليها اآلن و ما ميكنه أن يبذله من جهد لتحقيق تصوراته

واألخطاء اليت يتعرض هلا املراهق يف أغلب احلاالت تكون نامجة عن وجود الذات احلقـيقـية "
  .2 "ولكنه ال يدرك هذه احلقيقة ألنه يـنشد ذاتا من صنع خياله  كما هو عليه فعال

لفعلية، يف حني      وهكذا فإن الطموح اجلامح و املثالية الزائدة تشوش إدراك املراهق إلمكانياته ا
لتحقيق رغبة أو هدف ال تسمح  "أن اإلدراك الواقـعي لصورة الذات جينب املراهق السـعي

  . 3 "إمكانياته بتحقيقه ، فيحدث اإلحباط و يسوء التوافق 
     و عليـه فـإن التقييـم املوضوعي إلمكانيات الذات حيدد مساراهتا  ومنتهى طموحاهتا ، 

  . عن خياراته و باقي إجنازاتـه مما يلهم الفرد الرضا 
  :مـركـز التحـكـم أو الضبـط . 3.2.4

     و يقصد به إدراك الفرد للعالقـة بني سلوكه وما يرتبط به من نتائج فهو مسة شخصية جتعل                 
الفرد ذو التحكم الداخلي ينظر إىل إجنازاته من جناح أو فشل يف ضوء ما لديه من قدرات ومـا                   

ما اختذه من قرارات ، يف حني الشخص خارجي التحكم يعزو إجنازاته وما             بذله من جمهودات و     
اختذه من قرارات وما حيققه من أهداف إىل عوامل خارجية كالـصدفة و احلـظ أو مـساعدة                  

   4.اآلخرين و يتركها تتحكم يف مـصـريه 
قبـة       من خالل هذا التقسيـم يتضـح أن األفراد داخلي التحكم هم أكثر قدرة علـى مرا              

و هذا مـا أكدتـه      . نتائج سلوكهم ، مما جيعلهم أكثر قدرة على التخطيط ألعماهلم و قراراهتم             
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يث أثبتوا أن الطلبة داخليـو  ح)  1978WITKEN et AL (نتائج الدراسة اليت قام هبا وتكن و آخرون
التحكم  والضبط يتـميزون بتصورات مهنية واضحة ، و ميلكون ميـوالت مهنيـة مهيكلـة                

يقة ، كما أهنم أكثر شـعورا بالعوامل املؤثرة على اختياراهتم املدرسية  واملهنية  وأكثـر                ودقـ
قدرة على صياغة اختيارات واقعـية باملقارنة مع الطلبة ذوي التحكم اخلارجي  والذين يتميزون              

    1.بالتردد يف صياغة اختياراهتم ، و يرغبـون أكثر يف طلب إرشادات من خمتصي التوجيه 
أما من حيث الرضا عن التوجيه فقـد أثبتـت نتـائج دراسـة قام بـها علـي حممـد                     

التـي أثبتـت أن هناك فـروقا ذات داللة موجبـة بني احلاصـلني           ) 1989(حممـد الديـب   
على أعلى الدرجات يف التحكم الداخلي و بني احلاصلني على أعلـى الـدرجات يف الـتحكم                 

و ذلك لصاحل ) 0.01( الرضا عن التخصص الدراسي عند مستوى        اخلارجي ، و ذلك يف متـغـري     
  2. جمموعة التحكم الداخلـي 

     وهذا يعين  أن األفـراد الذيـن يـتخذون قـراراهتم بـناء على ما لديهم من إمكانيات               
وما يستطيعون بذله من جـهـود يـكونون أكثر رضا عن توجـيهـهم الــمدرسي ،يف             

 يعتمدون يف أخذ قراراهتم على عوامل احلظ ومساعدة الغري ال يتمتعـون             حني أن نظرائهـم ممن   
  بنفس القدر من الرضا عن ختصصهم الدراسي 

  :طريقـة اختاذ قـرار التوجيه  . 3.4
      إن القرار الذي يتخذه التلميذ عند تصرحيه بالرغـبة يف مـزاولـة ختصص مـعني هو 

 أن ما يترتب عن هـذه الـلحظة هو سـعادة لـحظة حـامسة يف حيـاة الـتلميذ ، ذلك
  .ونـجاح الـتلميذ أو تـعاسـته وفـشـله 

      وهنا نتسـاءل كيف تـم اتـخاذ هـذا الـقرار ، هل هو االخـتيار اآلنـي أم 
الـمشروع الـمدروس ؟   وحىت يـمكن تـقييم طريقة اختاذ قرار التوجيه و تأثريها على 

قف أوال عند مفهوم كل من االختيار و املشروع كطريقة رضا التلميذ عن ختصصه ، نـ
 : يعتمدها التلميذ يف عملية توجيهه إىل نوع التخصص الـمطلوب 
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  :مـفـهوم االخـتـيـار .  1.3.4
اإلنـظمام احلر بكـل رضـا  وبــمعرفة         ": االختيار على أنه   )  Albau1982(ألبو      يعرف  

مكانيات الشخص ، معـطيات الشغل  والسياق االقتصادي         األسباب ، أي األخذ بعني االعتبار إ      
  1. "واالجتماعي 

     يؤكد هذا التعريف على أن االختيار هو قبول الفرد خليار ما متمتعا يف ذلك حبريته شـاعرا                 
بالرضا ألنه مدركا ألسباب اختياره ، و هي من جهة حدود إمكانياته و من جهة أخرى حدود                 

غري أن موقف االختيار تربز فيه صفة اآلنيـة كون الفرد يقوم           ,يات العمل   إمكانيات البيئة و معط   
  .به يف وضعية حاضرة ظرفيـة مثال عند هنايـة مرحلة تعليمية معينة 

و هو قد يفضي به إىل اختاذ قرار بصفة غري مدروسة حتت تأثريات احمليط يف أغلـب األحيـان ،                    
  .ار فتصبح بذلك احتماالت اخلطأ واردة يف االختي

  :مـفـهوم الـمـشروع . 2.3.4 
 يكون مكثفا خاصـة أثنـاء   – إنـتاج ": املشـروع علـى أنه  ( DUBET )      عرف دوبت 

 لصور و أوضاع يتمىن الشخص التوصل إليها ، و ذلك باتباع منط عيش اختاره هـو                –املراهقة  
    2. "لنفسـه 

لعملي الـذي يتخـذ الوجهـة الزمنيـة              يركز هذا التعريف على فعل اإلنتاج الفكري و ا        
  .املسـتـقـبليـة وفق أهداف و وسائل نابعـة من ذاتـه 

      إذا املشروع هو حالـة إنـتاج حاضر بناء على تصورات مستقبلية ، هـذا ال يعنــي                
يف :  أنه يتضمن التبصر يف ثالثة أنظمـة       "أنـها أماين  وأحالم صرفـة ، فما مييز املشروع هـو         

"حلالية ، يف املستقبل الذي نتمناه ، و يف الوسائل املتاحـة لتحقيقهالوضعية ا
3   

      فاملشروع إذا هو قراءة متبصرة للحاضر وما ميت إليه مـن صـالت باملاضـي مدفوعـة                 
  . بطموحات املستقبل ، مع دراسة وتقييم الوسائل املؤهلة لتحقيق األهداف وجتاوز الصعوبات

                                                           
1-. P.ALBAU: problèmes humains de l entreprise. 3 me Edition.Bordas. Paris. 1982 P :  25  
2 - F.DUBET. F : pour une définition des modes d’adaptation des jeunes a travers la notion de projet. 
Revue française de sociologie. XIV. 1973.P: 225. 
3 - J GUICHARD: l école et les représentations d avenir des adolescents. P.U.F, Paris  1993  P : 17  



  

االختيار و مفهوم املشروع كطريقة ألخذ قرار التوجيه ميكن أن نلمس                  وبالعودة إىل مفهوم    
أن التالميذ الذين ال يعتمدون على مشـاريع مـدروسة تأخذ بعـني االعتبـار منـذ البدايـة                 
إمكانيات الفرد  وتربية اختـياراته و ميوالتـه حسب قدراتـه و باالتفــاق مـع األوليـاء                  

ـختارون تـخصصات بعـيدة عن الواقـعية  هـذا ما        واملختصني ، قد جيـعل التالميـذ ي     
يف أن اختيارات الـمراهقـني ترتكـز بـصفـة   ) G. GUICHARD(قـيـشار . أشـار إليه ج 

  1.متكررة على رغبات عامة جدا بدال من ارتكازها على مشاريع مدروسة فعال 
ريقة اختاذ القرار       واعتبارا مما سبـق فيما خيص مفهوم االختيار واملشروع فإن فحص ط

ميكن أن تـعطينا فكرة عن االستجابـة لرغبة التلميذ يف التوجيه وبالتايل رضاه ، غري  أن 
املراهـق قد يـبين تـطلعاته انطالقا من رغبات وطموحات جاحمة ال تترك له جماال للتبصر بكل 

القرار مل ينب ضمن املعطيات ، فيندفع إىل االختيار الظريف دون سابق دراسة أو ختطيط أي أن 
  .مشروع مسترسل عرب الزمن شامال لعوامل عدة منها القدرة و الرغبة ، األهداف والوسائل

 إذا كان اهلدف أبعد "       مما قد يضعف احتماالت حتقيق رغباته يف التوجيه بعد اإلدالء هبا ، و
يف علم النفس باسم اإلحباط  مما ميكن حتقـيقه فمن احملتمل جدا أن مير املراهق خبربات يعرب عنها 

و ال شيء حيطم النفس البشرية أكثر من اإلحباط ، هذا السيما إذا كان مستمرا  والزم الفرد 
  2  "فترات طويلة 

     وعلينا أن نتصور تأثري كل العوامل سالفة الذكر على مدى صالحية ما اختري مـن حيـث                 
له التلميـذ مـن إحـساس         ميكن أن يتعرض   مالءمته لواقعـية إمكانيات التلميذ و ميوله و ما       

  . باإلحباط و هو ما سنتعرض ملفهومه تفصيال يف الفصل املوايل  
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:خـالصـة الفـصل   
اشتمل هذا الفصل على حتليل الرضا عن التوجيه من حيث املفهوم و املرتكزات األساسـية                    

 دراسات أبرزت ما للرضا عن التوجيه من تـأثري  اليت تسهم يف حتقيقه ، مث تبيان أمهيته استنادا إىل     
  .متعد يبدأ بالفرد مث األسرة فاجملتمع 

    و قد تناولنا دور العوامل االجتماعية كمثريات خارجية متارس ضغطها على مـسار عمليـة               
التوجيه  و موقف االختيار ، منها رأي األولياء و ميوالهتم ، القيمة االجتماعية للتخصص ، كما                 

 امليكانزمات الشخصية اليت هلا السبق يف إحداث تأثرياهتا على عملية الرضا ، كعامل اجلنس               بينت
وصورة الفرد عن ذاتـه ، و اجتاه مركز الضبط  وطريقة االختيار ، و كل هذه العوامل متفاعلة                  
هلا أمهيتها يف حتديد مصري التلميذ  ومدى رضاه عن مساره الدراسي ، و الذي يلعب دور دافـع                   

  . الفرد للنجاح و يزيد إنتاجيته يف ميدان الدراسة و العـمل 
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:تـمـهـيد  
رض الفـرد إىل إحباطات تعيـق وصولـه إىل ما يصبـوا إليه من       كثيـرا ما يتعـ

أهـداف ، هذا ما جعل مفهـوم اإلحباط و كيف تسـتجيـب الشخصية أمامه جمال دراسة 
  .الباحثيـن من مدارس خمتلفـة 

احلاجـز :       ويف هذا اإلطار نـحاول التطرق إىل الزوايا الثالثـة املشكلـة لإلحباط وهي
ـالة اإلحـباط ، و االستجابة الناتـجـة من خالل إبراز االجتاهـات النفـسيـة احملبـط ح

اليت اهتمت بتحليل اإلحباط و حمدداتـه يف ضوء نظريـة اإلحبـاط عـدوان بـشقـيها 
  .التحـليلي و السلوكي ، و النظريـة العامـة لإلحباط يف إطارها التحليلي التجريـيب 

يد من الباحثني يف الـبدايـة مركزة على اعتـبار العدوان       حيث كانت تساؤالت العد
هـو رد الفـعل الـوحيد تـجاه اإلحباط ، و أن اإلحباط هو مصدر العدوان إال أن الـواقع 
والتجارب العلميـة نفت ذلك ، ممـا أظـهر على الـساحة تفسيـرات أكثر قبـوال 

يتـه العامـة لإلحباط واليت القت لإلحـباط من سـالفتـها ، ولقد قـدم روزنزفايغ نـظر
  .ذيوعا كبريا خاصة بعدما كللها باسـتحداث أداة لقـياس اإلحـباط 

    كـما حاولـنا من خالل هـذا الفـصل التعرف على الـعوامل الـمهـمة يف ازدياد 
قوة اإلحباط أو إضعافها ، و اليت خيص بعضها وضعية اإلحباط يف حد ذاهتـا أو بالشخصية اليت 
أحبطت ، مث إىل أي مـدى حيـدث اإلحباط اضطرابات على مـستوى الصـحة النـفسـية 
للـفرد ، وهل تـخـتلف اسـتجابات األفـراد تـجاه مـا يواجـهـهم من ضـغوط 
نـفسيـة ، و هـل األمـر يـتـعلق باستـجابـة موقفية أم اسـتراتيجـية كلـية 

  .    تـعرض إمكانات متفاوتـة لـمعاجلـة الضغوط ؟ 
  

  
  
  
  
 



  

  : مـفـهـم اإلحـبـاط.1
       بالـرجوع إىل التـراث النظري جنـد أن مفهـوم اإلحبـاط ورد فـي كثـري مـن             
الكتابات السـيـكولوجـية يف صـور متعـددة حبيث ركـزت معظـمها على وصـف           

حالـة اإلحبـاط الناجتة عـن عرقلـة سـلوك هـادف اسـتــثاره دافــع مــلح             
  العملية اليت تـتضـمن إدراك الفـرد "أن اإلحباط  هـو ) :N . SILLAMY :(إذ يرى سيالمي 

  1."لعائق حيول دون إشباع حاجاته ، أو توقع الفرد حدوث هذا العائق يف املـسـتـقبل 
لدافــع       يركز هذا التعريف على كيفية إدراك الفرد للموقف احملبط ، كمـا يعتــرب أن ا               

سابـق فـي وجـوده ، أما إعاقـته فقد توجد فعـال أو أن الفـرد  يتوقـع  حـدوثها يف                     
كتوقـع  (املستـقـبـل ، ويف هذه احلالة يـسـبب  العائـق  نوعا مـن أنـواع التهديـد         

  . مما يـفـسح اجملال لظهـور اإلحــباط ) العـقـاب مثال 
 حالة نفـسـية تـتـرتـب على إعاقـة       ":ه      أمـا عبـد املنعم احلفـين  فقد عرفه  بأن        

السلوك حنو هـدف أو إشـباع حاجة أو دافـع ، و رمبا يكون العائـق خارجيا من بيئــة                 
معاديـة ، أو ظروف اجتماعية غري مواتـية ، و رمبا يكون داخليـا نـتــيجة قـصور يف                  

"الشخصية  أو صراعات نـفـسـية ، أو مـشاعر الـذنـب 
2.  

ا التعريف اإلحبـاط على أنـه حالـة نـفسـية مصاحبة لعدم اإلشـباع                و يـصف هذ  
  .كما يصف العائق و يقـسمه إىل نوعني خارجي بيئي ، و داخلي شخصـي

فشل املرء يف إرضاء دوافعه أو إشباع        "      يف حني يقدم لنا حلمي املليجي اإلحباط على أنـه          
 وقد  – اإلحباط   –سي أو التأزم النفسي يطلق عليها       حاجاته ، فينشأ عن ذلك حالة من التوتر النف        

ينجم عن ازدياد التوتر الناشئ عن اإلحباط ظواهر نفسـية و أسالـيب توافـقـية شــاذة              
"ختـتلف باختالف األشخاص و الظروف املـحبـطـة 

3   .  
 أن       يؤكـد هذا التعريف عن احلالة اليت تنشأ نتيجة منع إشباع حاجة الفرد ، كما يوضـح               
  .هناك استجابة ما ستنتج كرد فعل عن حالة اإلحباط ختتلف باختالف األشخاص  والظروف 

                                                           
1 - N. SILAMY : dictionnaire de psychologie  . bordas, paris, 1980, p :113  
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اإلحباط عملية تتـضمن إدراك الفرد لعائق يعيـق إشـباع          "      كما يرى نعـيم الرفاعي أن      
حاجة لـه ، أو توقع حدوث هذا العائق يف املستـقبل مع تعرض العضوية من جراء ذلك لنوع                 

"ع التهديد   ما من أنوا  
له   ويؤكد نعيم الرفاعي يف تعريفه هذا على عنصر التهديد الذي تتعرض           1

العضوية يف كليتها أو يف جانب منها، ويعتربه شرطا  يف وضعية ميكن وصفها باإلحباط يف حني                 
أن عدم تلبية حاجة من حاجات العضوية يف غياب عنصر الـتـهـديـد هو حالة يـمكـن              

  . حرمــان أن نطلـق عليها كلمة
  :      ومن خالل التعاريف السابقة ميكن استخالص أربع نقاط هامة حول مفهوم اإلحباط

  .وجود دافع ملح يسعى إىل اإلشـبـاع - 
  .حيول دون اإلشباع ويعرض العضوية للتهديد ) فعلي أو متوقـع ( وجود عائق - 
  )…توتر ، ضغط ( حدوث تغري يف احلالـة النفسية للشخص -
  .ستجابـة معينـة كرد فعل عن املوقف احملبط تبين ا-

      وعلـيـه فإن حالة اإلحباط تدل على فشل الفرد يف تعديل حالة الالتوازن الداخلي   
يستجـيـب بطرق خمتلفة ظلت )  أي الفرد ( وخفض التوتر بإشـباع حاجاته مما جيعله 

ل إعطائها تفسريا أكثر قبوال  لسنوات عـديـدة حمط دراسات علماء النفس و جتارهبم ، من أج
وهو ما سـنـتـناوله بالـدراسـة من خـالل النـظريات املفـسرة لإلحباط و ردود 

  .األفعال النامجة عنـه
  :  النظـريـات املفـسرة لإلحبـاط  .2
  :عـدوان –   نـظـريـة اإلحـبـاط .1.2 

فس يف مدرسة التحليل النفسي        لقد نال فرض اإلحباط يؤدي إىل العدوان اهتمام علماء الن
  .  واملدرسة السلوكية ، و ذلك بسبب أمهيتـه يف فهم السلوك االجتماعي 

      فلقد كانت البداية مع فرويـد حيث اعتـقد أن الـعـدوان هـو االسـتـجابـة 
2األولـيـة اليت تـظهـر يف كل مرة يكون فيها السلوك اخلاضع ملـبدأ اللـذة معاقا

 سواء  
ت هذه اإلعاقـة بـسـبـب مانع داخلي أو خارجي ، و نظرا إللـحاح احلـاجـة كان
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يـقوم األنـا إما بـتأجـيل إشـباعها أو إعالئها أو يـوجهـها إىل موضـوع متوهم يف 
  .حالـة تـغلـبها عليه 

 اإلحباط جتربة أساسية لألنا و لتطوره ، ألهنا تـسمح         "      لذلك تعترب مدرسة التحليل النفسي      
  1.  "لـه باختبار وظيفتـه يف التكـيـف مع الواقع

     ويشـري فرويد أن العدوان يـوجـه إىل موضوع العامل اخلارجي الذي يـدرك كعامـل             
حمبط ، و فسرت العدوانية الذاتـية كاالنتحار مثال على أساس أنـها ارتـداد للعدوان ضـد               

شية أكد وجود غريزة ثانيـة أساسـية و       الفرد ذاتـه ، لكن بعد دراسـة فرويد ملشكلة املازو        
هي غريزة املوت موجهـة لـتهـديـم الفرد ذاته ، و العدوان إذا هو عودة هـذه الغريـزة               
اجتاه العامل اخلارجي ، وهي فكرة ناقضت فكرته األوىل حول اعـتـقاد اإلحـباط عـدوان ،              

  ) EROS(دو كمظهر لغريزة احلياة  أعترب بذلك العدوان مظهرا لغريزة املوت يف مقابل الليبي" و 

  2   "وهو بذلك مكون أساسي للدفاعات الغريزية األولية 
  .وهبذا يكون قد أسس نظرية جديدة لتفسري العدوان بعيدا عن اإلحباط 

إىل املراجعـة التجريبيـة     ) العدوان   –اإلحباط  (       أما املدرسة السلوكية فقد أخضعت فرض       
ـ   )  DOLLARD , DOOB , MILLER , MOWER , et SEARS(ة يـال حيث ذهـبت مـجموعة جامع

 العدوان هو دائما نتيجة اإلحباط  و أن اإلحبـاط يـؤدي        "إىل حـد القـول   ) 1939( سنـة  
  . 3"دائما إىل شكل أو آخـر من أشـكـال العـدوان 

  ال تفرغ إىل أن الطاقـة العدوانيـة) DOLLARD et AL(     لقد أشار يف ذلك دوالرد و آخرون 
بالضرورة  اجتاه مـنـبع اإلحبـاط بل يـمكن أن تـزاح جتـاه أهـداف أقـل خطـورة              

  .خاصـة إذا كان هـناك تـوقـع للعـقـاب من منبع اإلحباط األصلي
  : و تعـتمـد الصياغـة اجلديـدة هلـذه النظريـة على النقاط األسـاسـيـة التاليـة
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  : منبع اإلحباط  اإلحباط يؤدي إىل عدوان مباشر ضد-
   إن قـوة الدافـع للعدوان تـتـناسب طردا مع شـدة اإلحباط ، و كلما كـان                  

 وخيتلف  "هذا األخري شـديـدا اتـجه العدوان نـحو مصدر اإلحـباط و انصب عليه            
األفراد يف االجتاه الذي تتجه إليه دفاعاهتم العدوانية ، فقد يدرك الفرد أن سـبب إحبـاط                 

ته أو أهدافه هو فرد أو مجاعة أو أشياء يف الواقع املادي االجتماعي   وعندئذ                إشباع حاجا 
  .1 "يتجه عدوانه حنو هذا الفرد أو اجلماعة أو الواقع املادي 

    و هذا يعين أن الفرد يوجه عدوانه حسب تفسري و حتديد سبب اإلحباط ، إال أن عامال آخر                  
  . احلاجز احملبط و هتديده للفرد مما قد يؤدي إىل كفهقد يتدخل يف توجيه مسار العدوان هو قوة 

  : إمكانية كـف فـعل العـدوان الـمباشر-  
     إن توقع الفرد للعقاب حيدث مباشرة كفا للعدوان خاصـة إذا كانت العقوبة املتوقعـة 

 بأن السبب "أكثر ضررا للفرد من الدافع احملبط نـفـسـه ، ويـؤكـد نعيم الرفاعي 
ي وراء كف األعمال العدوانية هو توقع العقاب ، كذلك فإن درجة كف العدوان األساس

"تتناسب تناسبا طرديا مع مقدار العقاب الذي نتوقع أنه يترتب على هـذا العـدوان 
2.  

     فـإدراك الفـرد ملا سـيـجـلبـه لـه هـذا الفعـل من ألـم العـقــاب جيعلـه             
ـ      ر سـواء كان هذا العقاب من النوع املقصود ،كالعقـاب          يعزف عن إتيانه تبعا لقانون األثـ

  .البدين مثال أو غري املقصود كتوقع اإلخفاق 
     و إذا كان الدافع لالستجابـة العدوانية قـويـا فـإن كـفـه حيـدث إحباطـا ثـان               

  . للـفـرد مما يدفع بـه إىل تغـيـري مـوضـوع الـعـدوان ، أو صـورتـه
 اإلزاحة هـي توجيـه االنفعـاالت أو         ) :اإلزاحـة  ( ـدوان   تغـيـري مـوضوع الع    -

االستجابات العدوانية إىل مثريات أخرى غري املثريات األصلية، وحتدث كلما كان الفرد عـاجزا              
  .   عن الوصول إىل مصدر اإلحباط أو غري قادر على االعتداء عليه
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 تظهر مباشرة مما جيعل الـسلوك            والعدوانية املزاحـة حنو موضوع مغاير ملصدر اإلحباط ال       
النهائي للفرد غري مفهوم إن مل تدرس الوضعية ككل ، لذلك يبقى معىن إزاحـة العدوانية مرتبط                

  .بالوضعية و بعادات الفرد يف االستجابة 
  : تغـيـري شكـل العـدوان -

و إنـنـا نـتـعلـم مراقبـة اإلحباط ، نـقوم بتصفـيـة و توجـيه حاجاتـه حن           "      
 وهذا يعين أن العدوان ميكن أن يأخذ شكال آخر فيظهر يف شكل             1"استجابات مقبولة اجتماعيا    

  .رمزي استجابة ملتطلبات اجتماعية 
     فالثـقـافـة تفرض غالبا على الفرد تغيري شكل العدوان و إكسابـه طابعا مقبـوال إىل               

فقـد   ) HOVLAND et SEARS 1940(حـد ما ، وهـذا مـا أكـدتـه جتارب هولند و سـريز  
يعمد الشخص احملبط إىل تفريغ شحنتـه االنفعالية و عدوانه يف صورة أكثر قبـوال ،كالتلميـذ                
الذي يرسم أستاذه يف شكل كاريكاتوري مضحك أو يؤلف عنه نكتـة  تنفـيـسا ملـشاعره                

  .2العدوانية جتاه األستاذ الذي تسبب يف إحباطـه 
 هتديدا لذاته يف حال التعبري الصريح عن العدوان فإنـه حيـاول              وهكذا كلما استشعر الفرد      

  .اللجوء إىل أشكال أخرى من العدوان املقنع 
  :  الـعـدوانـيـة الـذاتـيـة- 

 تظهر العدوانية الذاتية كلما كان هناك كف قوي للعدوان حنو اخلارج ، وكذلك عندما يعتقـد                
  .عدوان املباشر من قبل األنا وليس بعامل خارجيالفرد أنه منبع لإلحباط ، وعندما يكون كف ال

     و يؤكد نعيم الرفاعي أنه كلما كان اإلحباط قويا انصب العدوان على مصدر ذلك اإلحباط 
و يف حال إدراك الفرد أنه هو ذاته املتسبب يف اإلحباط فإن احتمال العدوان على الذات يصبح 

  إلحباط حيدث إحباطا ثان يثري عدوانا موجها إىلمؤكدا ، و يضيف أن كف العدوان الناتج عن ا
 املتسبب يف الكف،فإذا كانت الذات هي العائق دون تنفيذ العدوان األول تكون بذلك هدفا 

   3.للعدوان الثاين 
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     كما أن العدوان املوجه إىل اخلارج قد يترتب عنه شعور بالذنب و حماولة عقاب الذات مما 
  .  ذى بنفسه ماديا أو معنويا يدفع الشخص إىل إحلاق األ

   : الـتـطـهـيـر -
 إنه من اخلطأ من وجهـة نـظر الصحة النـفـسـية، كبت كل "      تقول كارن هورين 

املشاعر العدوانية و اقترحت أنه من األفضل للشخص أن يعرب عن مـشاعره العدوانـيـة أو 
  . 1 "ـه هـذه املـشـاعر العـدائـيـة بني احليـن و احليـن حىت يـزيـح عـن نفـس

     كمـا أن كـف الـدافـع إىل العدوان الذي سـبـبه اإلحـبـاط يعد إحباطـا ثان   
وبـذلك يصبح تـنـفـيـذ العـدوان ذا أهـمـيـة يف خـفض التوتر الـنـاجم عـن 

  .اإلحـباط و تـقـليال من النـزوع للـعـدوان 
ن ، و من صوره ما مت اسـتغـالله يف بعض    و هـذا ما ميكن تسميتـه بتطهري العـدوا

التقنيات العالجية للطفل مثل تكسري دمى  متثل رمـزيا شخـصـيـات من واقـع 
الطـفـل ،  وبـذلك يكون التطهـري مـالئـما إذا عدلنا يف شكل العـدوان وظهر بذلك 

م إعالءه يف مظهر أكثر قبوال يف الوسط االجـتماعي وأحيانا صورة أكثر توافـقا إذا تـ
  . اخل ...مبمارسة رياضة ما ، أو التمثيل 

 عدوان أخضعت لعدة تعـديالت نتيجـة  التــجارب     –     إال أننا نشري أن نظرية اإلحباط       
 الـذي   LEONARD BERKOWITZ 1978-1988  ) ( بركويتز . املخربية اليت أجراها الباحثون أمثال ل 

لـد الغـضـب ،الذي هو حالـة التهــيؤ       قدم فرضية بديلة ، و هي أن اإلحـبـاط يـو        
يف أن  )  WEINER . 1981 . AVERIl .1983(االنـفعايل للعـدوان  ،وهو ما أكده وينـر و افريـل   

اإلحباط  سبب قوي يف فتح فـوهـة الـغـضـب إال أنـه ليس السبب الوحيد  إذ ميكـن                 
  2.أن يفجر الغضب فـي غـياب عوامـل حمبـطـة 

ا ميكن لإلحباط أن حيدثه هو حالة هتيؤ انفعايل للعدوان ،  وأن العدوان قـد                     هذا يعين أن م   
ينـتج يف ظـل عـوامل أخـرى غـري اإلحباط ، و هو ما أكدته الدراسات املخربية اليت قام                

 ارتـداء  "اللذان اعتـربا أن    )  M.FRANK et T. GILOVICH 1988( جلوفيتش. فرانك و ت. هبا م
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 أن تدفعه ألن يسلك بطريقة أكثر ميكن)  CHANDAIL NOIR ( ي السوداءالشخص ملالبس شوندا
  1 "عدوانية 

     و نسـتخلص مما سبق أن رد الفعل الذي يولده اإلحباط ليس له خصائص حمددة معروفـة                
   . العدوان يبقى واحدا من أبرز استجابات الشخصية جتاه عرقلة إشباعاهتا ، إال أن سلفا

  :ROSENZWEIGـة لإلحباط لـ روزنزفايغ النظرية العام.  2.2
و هي تـدخل يف إطار التحليل النفسي  ) 1934( طور روزنزفايغ نظريته بدءا من سنة      

باط يف كتاب بعنوان ـعـرض نـظريـته حول اإلح ) 1944 – 1938( التجريـيب ، و بـني سنة
) A GENERAL OUTLINE OF FRUSTRATION  (الل هذه النظرية تعبريا و قد حاول أن يعطي من خ

حمسوسا لوجهة النظر العضوية يف علم النفس يف حدود اإلمكانيات التجريبية ، و حسب هذا 
   .2املفهوم يوجد ثالث مستويات للدفاع السيكولوجي للعضويـة 

  :املستوى اخللوي أو املناعي -
واألجسام )  LES PHAGOCYTES(   و هو يعتمد على البلعمة كعملية تقوم هبا خاليا تدعى      

  .إخل ، اليت تبتلع األجسام الغريبة و البكترييا  وتقضي عليها  …املضادة  
  .و هذا املستوى خيص بالضبط دفاعات العضوية ضد العوامل املعدية 

  :مستوى التحكم الذايت أو االستعجالـي -
 من وجهة النظر       و خيص دفاع العضوية يف كليتها ضد االعتداءات اجلسدية العامة ، و

السيكولوجية فإن مستوى التحكم الذايت مرتبط باخلوف و األمل و الغضب ، أما الناحية 
  ) …ازدياد خفقان القلب ، تصبب العرق ( الفيزيولوجية تظهر من خالل التغريات البيولوجية 

  :مستوى الدفـاع عن األنا -
و يعترب أعلى مستوى  والذي خيص       و هو دفاع الشخصية ضد االعتداءات السيكولوجية ، 

  .بالضبط نظرية اإلحباط هذه 
  :و تتضمن النظرية العامة لإلحباط أربعة مظاهـر رئيسية 
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  :اإلحباط حسب نظرية روزنزفايغ   .1.2.2
 حيدث يف كل مرة يتعرض فيها طريق العضـوية إىل حاجز "       عرف روزنزفايغ اإلحباط بأنه

1 ."اع حاجاهتا احليوية أيا كانتأو مانع قار حيول دون إشب
    

و حالة التوتر و الضغط الناجتة عن منع إشـباع الدافع امللح جيعل العضوية يف حالـة دفــاع                  
سيكو بيولوجي من املسـتوى الثالث مستوى الدفاع عن األنا أو عن الشخصية ضد االعتداءات              

  .          جتعل العضوية حتت التوتر كل وضعية مثرية ) STRESS(السيكـولوجية ، و يعترب ضغط نفسي 
  : روزنزفايغ بني نوعني من اإلحباط هـما و قد ميز 

  :اإلحـبـاط األولـي -
      يف هذا النوع ينشأ اإلحباط عن غياب موضوع إشباع احلاجة النشطة و هو ما ميكـن أن                  

  .، مثل شخص جائع و ليس لديه أكــل  ) PRIVATION  (نطلق عليه احلرمان 
  :اإلحـبـاط الثانوي - 

      يف هذا النوع ينشأ اإلحباط عن وجود عائق دون إشباع احلاجة امللحة ، أي أن الشخص 
  . يف حالة جوع ملح إال أن هناك ما مينعـه عن تـناول الطعـام 

  .و اإلحباط الثانوي وحده ينطبق عليه التعريف السابق ملفهوم اإلحباط 
  : ـة أنـواع الضغوط النفسي. 2.2.2

  :        و ميكن أن منيز بني أربع أنواع من الضغـط النفسي 
  : يكــون الضغط سـلـبـيا -

  .عندما يكون احلاجز غري حمسوس و ال ميثل للفرد هتديدا يف حد ذاتـه      
  : نـشـطـا  الضغط ويكـون-

   .إذا كان احلاجز  قويا مانعا لإلشباع باإلضافـة إىل كونـه  مهددا للفرد     
  :و يكون الضغط داخـلـيا -

يـنـبع احلاجـز يف هـذه احلالـة مـن داخـل الفـرد ، أي فكرة داخلية             عندما    
  . أو مثل أعـلى نؤمـن بـه ، أو اإلحساس بالندم 

  : خارجـيا  الضغط و يكون-  
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عندما يكون  احلاجز خارج الفـرد ، أي عوامل حمبطـة كالظروف االقتـصادية أو                  
  .اخل …ماعية االجت

  : 1 خمتلف أمناط االستجابة لإلحـبـاط .3.2.2
        خيـتلف األفــراد يف استجاباهتم لإلحباط حبسب عدة عوامل ، كطريقة كل فرد يف 
االستجابة و شـدة الدافع و درجـة اإلعاقـة أو املانع فقد قدم روزنزفايغ ثالث أمناط ممكنة 

  .لردود الفعل اجتاه اإلحباط 
  :غري توافقية / جابات توافقية  است–

يف هذا النوع من االستجابات املعيار هو املرجعية االجتماعية ، نقول عن استجابة جتاه      
وضعية حمبطة أهنا توافقية عندما ال حترف حقائق الوضعية كما يفهمها أشخاص آخرين خارج 

خر يف وضعية جيمع الناس الوضعية احملبطة ، كأن يستجيب فرد باالعتداء اجلسدي على شخص آ
  .أهنا ال تستدعي مثل هذه االستجابة 

     و قد اهتم روزنزفايغ باملرجعية االجتماعية ، و اعترب أن مؤشر االمتثالية للجماعة أهم 
اإلسقاطي الذي يـقيس اإلحباط ، و اعترب أنه كلما ابتعدت درجة ) P.F(مؤشـر يف اختباره

سط دل ذلك على عدم توافق الفرد مع حميطه االجتماعي،  و أن الفرد على هذا املؤشر عن  املتو
  . ظهور االستجابات الالتوافقية دليل على عدم القدرة على حتمل اإلحباط

     و مثة معيار آخر هو اعتبار سرية الفرد ذاته ، فاالستجابة توافقية كلما كانت تؤدي إىل النمو 
را يف حل مشكلة جديدة تعرض عليه ، وميكن ال إىل النكوص ، فهي تسمح للفرد أن يكون ح

  . أن حندد ونعرف طابع االستجابة التوافقية باستجابات دوام احلاجة واستجابات الدفاع عن األنا 
ميكن أن تكون توافقية إذا كان السلوك يثابر يف اجتاه واحد حنو هدفه : استجابات دوام احلاجة - 

  .ندما يتكرر السلوك دون ما حتديد  وبعـشوائية رغم احلواجز ، و ميكن أن تكون توافقية ع
كذلك ميكن أن تكون توافقية عندما تكون االستجابة مربرة : استجابات الدفاع عن األنا - 

شخص يقترف ذنب معني مث يلوم نفسه لذلك ، و تكون غري : بالشروط املوجودة ، مثال 
خص يلوم نفسه و يتهمها بذنب ش: تكيـفية عندما تكون غري مربرة بالشروط املوجودة مثال 

  .مل يكن هو السبب فيه 
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  :غري مباشرة / استـجابات مباشرة -
     توجد استجابات حمدودة و ضيقة مكيفة مع الوضعية املثرية هلا فنقول أهنا مباشرة  ويف 

  ).غري مباشرة ( حاالت أخرى تكون هناك استجابة بديلة أو رمزية 
  :جـة دوام احلا/ استجابات دفاعيـة -

    هذا النوع من االستجابات له دور يف اقتصاد العضوية ، فاستجابات دوام احلاجة تعود ملحة 
  .بعد كل إحباط 

    أما استجابات دفاع األنا تظهر كلما كانت هناك شروط خاصة فيها هتديد لألنا و قد اقترح 
لقاعدة يف بناء اختبار روزنزفايغ تقسيم استجابات الدفاع عن األنا إىل ثالث أقسام شكلت ا

  :    اإلحباط املصور و هــي 
        : استجابات العدوان املوجه حنو اخلارج -

 و يكون بـذلك العـدوان       "     يتميز هذا النمط بردود أفعال و اعتداءات جتاه العامل اخلارجي           
ـ            سمية أو مباشرا على فرد أو شيء هو مصدر اإلحباط يف صور خمتلفة، سواء باستخدام القوة اجل

بالتعبـري اللغـوي أو احلركي أو بانـفصام العـالقـة به ، أو باإليـقاع به يف مواقف حمبطة                
 وهكذا يكون تصريف الطاقة العدوانية املتولدة من اإلحباط حنو مصدره هبدف            1 ."وضاغطـة  

فـرد  التخفيف من التوتر و الضغط ، إال أن هذا النوع من التصريف يدل على اخنفاض قـدرة ال                 
  .على احتمال اإلحباط ، و منه عدم التحكم يف ردود الفعل الناجتة عنـه

  :  استجابات العدوان املوجه حنو الذات-
     وهي ردود األفـعـال اليت تلـقي باللوم على الذات و احتقارها و الشعور بالذنب ، وقد               

ستار إبـراهيم يف    يتـعدى ذلك إىل إلـحاق األذى بالذات ، و هـو ما ذهـب إلـيه عبد ال             
 إن بعض األشـخاص عندمـا تواجههـم بعض املواقـف العصـيبة أو احملبطة مييلون            "قولـه  

إىل توجـيه اللوم و التأنيب ألنفـسهـم ، وقد يـصل هـذا العـدوان علـى الـذات إىل                
"الضرب و الشتائم املسـموعـة 

2  
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ات و األفراد احملبطني الذين يستجيبون      و يعترب االنتحار أعىت وجوه العدوان املوجه إىل الذ
بعدوان حنو الذات عادة ما يكون لديهم كـف شديد للعدوان املوجه حنو مصدر اإلحباط من 

  .قبل األنا ، فينقلب بذلك إىل الذات حمدثا هلا ضررا كبريا 
  .      وعليه فإن االعتداء على الذات يبقى آخـر وسائل الفرد للتعبري عن العدوان 

: ـجابات تـجنب العـدوان است-  
     وهي ردود فعل يظهر فيها على الفرد حماولة جتاهل املوقف احملبط ، سعيا منه  إىل التقليل من 

 إهنا أشياء " ، أو" ليس هناك أي ضرر"أمهية املوقف إىل درجة إلغاء وجوده أحيانا ، كأن يقول 
ف طاقته العدوانية دون وجهة ، وقد يبحث الفرد عـن حلول مالئمـة للموقف بصر "حتدث 

معينة حماولة منه للحفاظ على توازنـه النفسي فيبدو الشخص احملبط متساحما جدا ، ردود أفعاله 
  .تتميز باخلضوع و اإلذعان و التأنـي 

  : الـتـسـامـح تـجـاه اإلحـبـاط .4.2.2
حتمال اإلحبـاط دون         يعرف التسامح جتاه اإلحباط يف هذه النظرية بأنه استعـداد الفرد ال          

بـيولوجي ، أي دون اللجوء إىل أنـواع مـن االسـتجابات غـري            -فقدان تكيفـه السيكو  
 وهذا يعين قدرة الفرد على حتمل املوقف احملبط دون أن يستثري فيه ذلك مشاعر الغضب                1املتكيفة  

 ويـستند   أو التوتر ، أي حالة هتـيـؤ للقـيام بردود فعـل غري مكيفـة كالعدوان مـثال ،             
  :مفهوم التسامح حنو اإلحباط إىل مبدأين حتليلني 

   :مبدأ اللذة و الواقع-
     إن الطفل الصغري يف البداية يكون مستسلمـا لرغـباتـه اليت تطلب يف كل مرة اإلشـباع               
اآلين ، وهو ما يسميه فرويـد سيـطرة مبدأ اللذة ، لكن منو الطفل يستلزم املرور مبواقف عدم                 

و تأجيل للدوافع ، أي مواجهة خربات إحباطية متعـددة يفرضها العـامل اخلـارجي ،               إشباع أ 
  أن الطفل " ) LOUIS CORMAN( فيحدث بذلك املرور إىل مبدأ الواقع ، و قد اعترب لويس كرمن

"املدلل أي الـذي جننبـه كل اإلحباطات يصبح بذلك قد أسيء إعداده للحياة             
 فمرور الطفل   2

  .طات يف مرحلة الطفولة يـعـد تدريبا له لتحمل اإلحباط يف املستقبل بعدد من اإلحبا
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   :قوة األنـا/ مبدأ ضعف -
إن مبدأ اللذة من الوجهة التحليلية "  ) P. PICHOT  et J. DANJON(      يقول بيشو و دوجنون 

  ائل حلفظ يسيطر عندما يتبىن الفرد استجابات غري مالئمة للدفاع عن األنا ، ألن استجاباته وس
لشخصية من عدم اإلشباع الناتج عن اإلحباط ، و األنا الضعيف هو وحده من حيتاج إىل طرق 

  1."دفاع غري مالئمة 
     فضعـف األنا يـشـري إىل سيـطرة مـبدأ اللـذة و عدم قدرة الفرد على املواءمـة بني              

ة ، يف حني تظهر قـوة       رغباته و متطلبات الواقع ، فيـستعـمل بذلك آليات  دفاع غري مكيف           
القدرة على حتمل التهديد اخلارجي كالفـشـل  واإلحباطات املوجودة يف بيئــته             "األنا يف   

   2 ." والقيام بوظـيفـته بكفـاءة و فاعلـيـة 
     فقوة األنا جتعله يسيطر على رغباته و يتفهم واقع العامل اخلارجي و متطلباتــه ، وبالتـايل                 

باط و تقـبـلـه ، هذه اإلمكانية حسب روزنزفـايغ تفـرض وجـود             إمكانيـة جتاوز اإلح  
عمليات كف تقوم بتحويل حالة الضغط حنو مسارات و حلول أخرى ، و بالتايل تترك اجملـال                 

  .  لسلوك أكثر توافقا 
  :   الـعـوامل احملـددة لشـدة اإلحباط .3

  :قـوة الـدافـع الـمـحـبط . 1.3
إلشباع يشكل حالة ضغط و توتر حياول الفرد التخلص منها      إن إعاقـة دافـع ما من ا

بأنواع شىت من السلوك ، و تـتـناسب هذه احلالة تناسبا طرديا مع قوة الدافع املثار الباحث 
عن اإلشـباع  وقـيمته املادية و الـمعنوية ، و حيويـته و إحلاحه ، و هو ما أكدته جتارب 

: األطفال الرضع و اليت خلصا منها إىل النتيجة التالية عن  )  SEARS et SEARS(سـريز و سريز
كلما زادت قوة الدافع الذي يدفع الطفل إىل تناول احلليب زادت سرعـة ظهور االستجابة 

   3.العدوانـية عند الطفل احملبط  والعكس صحيح 
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 كلما كان الدافع أو احلاجـة قوية كان"      وهو ما أكده مصطفى عشوي إذ يـرى أنــه
اإلحباط الذي ينجم عن عدم إشـباع هذه احلاجـة مـؤلـما ، مما يـؤدي إىل أنـواع من 

   1 "السلوك غري املتوازن أو غري املتوافق مع البيئة أو احمليط 
     وهكذا يبدو أن هناك ارتباطا واضحا بني قوة الدافع احملبط و االستجابات االنفعالية لدى 

  .لضعف و القوة تبعا لقيمة و حيوية الدافع احملفز الفرد  إذ تتراوح شدهتا بني ا
  :شـدة احلاجز املـحـبـط . 2.3

     يـختـلف احلاجـز احملبط من موقف إىل آخر من ناحية قـوته  ومـدتـه ودرجــة              
هتـديـده ، فـكلما أحس الفـرد بقوة احلـاجز و طـول مــدته  واسـتــشـعـر                

أن يـتــحمل حالــة اإلحــباط       )  الفرد   أي( هتـديـده لذاته أصبح من الصعب عليه       
الناجـمة عن هذا املانع القاهـر ، وباعتبار أن األفراد ميكن أن تكون هلم أهـداف حتتـاج إىل                  

فإن وجود عوائق يستمر مداها على طول املـسرية حنـو           "مدى طويل و جمهودات لتحقيقها ،       
على ذلك العائق رغـم اجلهـد       اهلـدف فإنه إذا مل يتحقق اإلشباع و مل يستطع الفرد التغلب            

  2."املبذول ، فإن مثل هذا اإلحباط املتواصل قد يزيد من حدة التوتر 
     وعليه فإن قوة احلاجز املسبب لإلحباط من حيث الشدة واملدة والتهديد يزيد حالة الـضغط               

  كا غري مكيف املؤملة والنامجة عن عدم إشباع الدافع احملفز ، مما يظهر بشدة لدى الفرد احملبط سلو
  : تـكـرر اإلحـبـاط .3.3

      يتعرض الفرد خالل تفاعله املستمر مع الواقع إلحباطات متكررة وقد جنده يستجيب بشدة  
وعنف ملوقف ال يستدعي منه كل ذلك ، وهذا يعين أن عامال آخر قد تدخل ، وهو أثر املنبه 

توقدة  و إن كان عامل الزمن كفيل املتبقي من حاالت إحباطية مرت بالفرد مازالت آثارها م
  .مبحو بعضها 

     فاملراهق الذي تالزمه إحباطات األسرة و احمليط كثريا ما ال يقوى على حتمل إحباطا آخـر               
من قـبل املعلم مهما كان حجمه ، و هذا ما يفسر أحيانا ثورات الغضب عند أبنائنا ألسـباب                  

  .نرى أهنا تافهـة 
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اط يضعف قدرة الفرد على حتمل اإلحـباط أيا كانـت قـوتـه ،                 فـتكرر مرات اإلحب  
إىل أبعد من ذلك حيث تعترب أن الطفل خالل حماولتـه   )  VERA  SLEPOJ( وتذهب  فريا سليبوج

التـكيـف مع الواقـع ، إذا تعـرض لـعـدد كبـري من اإلحباطات يف غياب عدد كاف              
  1.بيـة من احملفزات جيعله يظهر فيما بعد أعراض عصا

     لذلك جيـب أن يكون هنـاك تعويـض عن اإلحـباط من قبل الوالدين باحلب الـدائم               
  . واملتبادل مع الطفل حلمايته و تـقوية أناه  ملواجـهـة أي إحباطات يف املستـقبل 

  : شـخـصـيـة الـفـرد .4.3
ة املوقف احملبط  إذ خيـتلف      تعترب الفروقات الفردية بني األفراد من أهم العوامل احملددة لشد

تـأثري اإلحـباط و اآلثار الناجتـة عنـه باختالف الشـخصية من ناحية تكوينها البنائي ، 
  .شروط التربية األسرية و ظروف البيئة االجتماعية 

     بالنسبـة للتكويـن البنائي للشخصيـة فإن روزنزفايغ قد حتدث عن العوامـل اجلـسمية              
ات عصبية و إفرازات الغدد الصماء ، و من احملتمل أن هذه العوامل اجلسمية هلـا                واملرتبطة مبتغري 

جانب كبري بنائي و وراثي ، باإلضافة إىل بعض العناصر اجلسمية املكتسبة كالتعب واألمـراض               
أمهية كبرية و أمساه عـقـدة النقـص     ) ADLER( هذا العنصر األخري الذي أعطاه أدلر        2اجلسمية  

صور جسمي لدى الفرد و اليت تسبب إحباطا داخليا سلبيا مما جيعل الفرد يـسلك               نتيجة وجود ق  
  .3بطريقة مكيفة أو غري مكيفة كتعويض حلل عقدة النقص هذه 

     أما فيما خيص شروط التربية األسرية فإهنا يف كثري من األحيان صانعة نظـام استــجابات                
 فردود فعـل  "  . لتعلم باملالحظة والتقليد الفـرد حيال مواقـف احلياة املختلـفة عن طريق ا

الطفل حنو اإلحبـاط تـتأثر تأثرا كبريا بترتـيبات التعزيز اليت تعمل يف البيئة احمليطـة بــه ،                 
وهذا يعنـي أن الطفــل الـذي يعيــش يف بــيئة تـشجع ردود الفعـل الـشديدة                   

ا يواجـه   واملـتـشـنجـة حنـو اإلحـبـاط ، سـوف ميـارس هذه الـردود عنــدم         
   4 "موقفا يثري اإلحباط 
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    وانطالقا من هذا فإن تأثر الفرد باملوقف احملبط  وطريقته يف االستجابة حياله يرتبط إىل حـد                 
كبري بأسلوب التنـشئـة اليت تلقاها ، و مـدى ما تلقى من مساندة أبوية ملواجهة املشكالت ،                

إلرضاء دوافعه  واجتياز الصعوبات ، جتعله       كما أن خربات الفرد و مقدار الفرص اليت أتيحت له           
  .أكثر ثقة يف نفسه مستمدا قوة أناه من خربات سارة متكن خالهلا من اجتياز صعوبات الواقع 

    كما أن شروط البيئـة اخلارجية هلا تأثري أيضا ، فإذا كان الواقع غري مالئم لإلشباع أو كما                 
فإن ذلك يؤثر على ثقة الفرد بإمكانياته و إمكانيـات           1 "شح الواقع   "أمساه فرج عبد القادر طه        

  .بيئتـه ، فتقل قدرتـه على مواجـهة اإلحبـاط  
    و منـه نستخلص أن الفروق الفردية بني األفـراد يف حتمـل اإلحبـاط و مواجهـتــه                 
تعـتمـد إىل حـد بعـيـد على تكويـنـه اجلـسـمي و منط تربيتـه و ثقتـه بنفـسه                 

اليت يستمـد منها قـوتـه ، و كل هـذه العوامل تصـهر داخـل الفـرد              وبشروط بيئتـه   
  . لتعطيه الطاقة لتحمل  ومواجـهـة شىت إحباطات الواقـع يف احلاضر  واملستـقـبل

  : أثر اإلحباط على الصحة النفسية  .4
ا يولد      مبرور الفرد خالل حياته بإحباطات حتول بينه و بني حتقيق أهدافه و إشباع حاجاته  مم

لديه حالـة من التوتر والضغط تظهر يف استجاباته حبثا عن إحداث التوازن  والتخفيف من حالة 
  . القلق أو دفاعا عن األنا ، فإذا فشل جلأ إىل استعمال ميكانزمات دفاعية قد تسيء توافقه النفسي

وافـق الـشخص        فقد اعترب مصطفى خليل الشرقاوي اإلحباط من أهم العوامل املؤثرة على ت           
  2.واليت قد تتحول به من حالة الصحة النفسية إىل حالة املرض النفسي 

حالة إخفاق الفرد يف مواجهة اإلحباط و حفظ توازنه ، فإنه قد خيفق كذلك يف انتقـاء                  يف     
اخليارات الواقعية حلل األزمة ، وهو ما يؤدي حسب رأي مدرسة التحليل النفسي إىل الـسلوك                

  3 " فرويد أن اإلحباط واحد من األسباب األكثر تكرارا لظهور العصابية "كد املرضي إذ أ
     و ملا كان اإلحباط السبب األكثر تواجدا وراء ظهور العصابية ، فإن مدرسة التحليل النفسي 

  :ربطت مباشرة السلوك املرضي باإلحباط  حـسب الصياغة التاليـة 
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 يقوى الراشد على مواجهة آثاره النفسية حبل واقعي      يرجع السلوك املرضي إىل إحباط ال
مناسب ، سواء كان ذلك نتيجة لضخامة اإلحباط ، أو الستعداد نشوئي قوامه عدم القدرة على 
حتمل اإلحباط و األغلب أن يكون ذلك مزجيا من العاملني معا ، و تؤدي نتيجة اإلحباط 

لنكوص ، و إىل أمناط من السلوك متيز مراحل الصدمي النفسي إىل التوتر الذي يؤدي بدوره إىل ا
  .  1الطفولة ، خالصا من املوقف احملبط  

     و نستخلص مما سبق أن عدم قدرة الفرد على مواجهة اإلحباطات ، و ما ينتج عنها من آثار 
خيل بالتوازن النفسي للفرد ، واستمرار هذه احلالة قد يدخله يف دائرة الال سواء  و يوصله  إىل 

  .   أقصى درجات سوء التوافق و االضطراب 
     وهذا يعين أنه عندما تكون هناك قوة نفسية كالدوافع و احلاجات ، فإذا واجهتها   حواجز 

جيعلها تعود بقوة إىل مراحل سابقة من النمو ، أين يكون التثبيت قد مت ) اإلحباطات ( صلبة 
  . ة على مساحة معينة شهد فيها الفرد إشباعات معترب

و يكون الفرد يف هذه احلالة قد استعمل ميكانيزم دفاع مرضي ، و بذلك تبدو استجابته اهلادفـة         
 غري أن استجابة الفرد لإلحباط اخلـارجي ميكـن أن           "إىل التخفيف من الضغط غري سويـة ،        

باط تكون سوية ، كما ميكن أن تكون عصابية ، و يف كلتا احلالتني جيد الفرد نفسه يف حلظة اإلح                  
  2 ."يف موقف عدائي حنو الواقع احملبط 

     و هذا يعين أنه ميكن للفرد يف موقف حمبط أن يستجيب بطريقة سوية أيضا وذلك بتأجيـل                 
اإلشباع أو البحث عن بدائل مالئمة حلاجاته ، ذلك يف حال متتع الفرد بقدرة جيدة على حتمـل                  

  :منطني من العوامل احملددة  و هي اإلحباط ، هذه القدرة اليت أرجعها روزنزفايغ إىل 
   ترجع إىل الفروقات الفردية الفطرية و املتعلقة مبتغريات عصبية و             عوامل جسميـة    -

اخل  هذه املتغريات هلا جانب كبري تكويـين و وراثي ، كما يــمكن أن               …هرمونية  
   .)التعب أو األمراض اجلسمية مثال ( تكون هناك عناصر جسمية مكتسبة 

  :مل نفسيـة عوا -
      يؤكد روزنزفايغ على أمهية الدور الذي تلعبه هذه العوامل ملساعدة الفـرد علـى حتمـل                
اإلحباط ، و إن كانت غري حمددة بشكل جيد ، غري أنه من املؤكد أن األطفال الذين مل يتعرضوا                   
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 ذات الوقت فإن    متاما إلحباطات يف الطفولة يشبوا غري قادرين على التعامل بطريقة مالئمة ، و يف             
األطفال الذين تعرضوا إىل إحباطات متواصلة ميكن أن ختلق لديهم مناطق من نـوع التحمـل                

  .1الضعيف لإلحباط 
    إن القدرة على حتمل اإلحباط و جتاوز ما ميكن أن ينتج عنه من ضغط نفسي  وإمكانية تفريغ                  

شروطة مبدة الضغط الذي يتعرض     تبقى دائما م  ) استجابة توافـقية   ( هذا الضغط بطرق مالئمة     
  ) .اإلحباط( له الفرد نـتيجة لإلحباط و اليت تزداد باستمرار هذا األخري 

 إنه جيب أن نفرق بني اجملهودات اليت ميكن أن نبذهلا علـى             " ) LAZARUS(     ويعتقد لزروس   
يد تتطلب ختطيطا   املدى القصري و اليت ميكن أن نبذهلا بصفة مستمرة ، اجملهودات على املدى البع             

  2.  "يتضمن وسائل للتزود باملوارد الالزمة و احلصول على مساعدة 
    و نستخلص من هذا أن االستجابات التوافقية اليت ميكن أن يصدرها الفرد قد ال تـصمد يف                 
حال إستمرار الضغوط الناجتة عن اإلحباط مما يتحتم على الفرد التخطيط لتكوين استراتيجية كلية              

ية قادرة على مواجهة اإلحباط باختالف مصادره ومدته وهو ما سنتطرق إليه من خـالل               توافق
  .العنصر املوايل 

  : إسـتـراتـيجـيات التعامل مع اإلحباط  .5

  خيتلف األفراد يف استجاباهتم للمواقف احملبطة و ما ينتج عنها من ضغوط وقلـق و تـوتر                    
ذا كان رد فعل شخص ما جتاه الضغوط هو جمـرد           اختالفا واضحا ، جعل العلماء يبحثون فيما إ       

استجابة مكتسبة مت تفضيلها أثناء الوضعية قصد التكيف ، أم هو سلوك يدخل ضمن إستراتيجية               
 جمموعة متباينة من املعارف و املواقف السلوكية و املوارد النفـسية           "كلية ميكن أن توصف بأهنا      

و األساليب الدفاعية ، كلها مدركة معا و ديناميكيا ، كعنصر من إستراتيجية تكيفيـة اجتـاه                 
  .3 “الضغوط اخلارجية  والداخليـة 
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ة من أربعة عناصر          وما ميكن تفصيله يف هذا التعريف هو أن إستراتيجية التعامل الكلية متكون           
تعرض على الفرد يف جمال ديناميكي كإمكانيات ملعاجلة الـضغوط ، يتمثـل العنـصر األول يف                 
املعارف ، وهي وعي وإدراك الفرد لكل جوانب املوقف فيتمكن بذلك من تقييمه ، أما العنـصر                 

،أمـا املـوارد    الثاين فيتمثل يف املوقف السلوكي و الذي يتضمن رد الفعل الظاهر اجتاه مثري ما               
النفسية فمنبعها الطاقة النفسية اجملندة ملواجهة الضغـوط واملتمثلة يف قوة اإلرادة ، واملثابرة ، أما               
األساليب الدفاعية فهي آليات الشعورية تعمل على محاية األنا من االعتداءات اخلارجية والداخلية             

  .ار الدراسـة وعليه سنتطرق إىل بعض اإلستراتيجيات واليت تتناسب مع إطـ
    : احلـل املــتـعـمـد  للمشـكلـة .1.5

         ينظر الناس غالبا إىل الصراعات و اإلحباطات و ما شاهبـها على أهنا مشكالت يتوجب              
حلها و يقيمون املوقف بطريقة عقالنية و حيددون اإلجراءات املناسبة  مث يقومون باإلعداد املباشر               

  .1ضرر الكـامـن لتقوية مصادرهم و تقليل ال
  :إن هذه اإلستراتيجية هي أسلوب معاجلة واقعي يتكون من اخلطوات التالية 

  .الوعي باملشكلـة  -
  .التقـيـيم العقالنــي للموقف  -
  .حتديد اإلجراءات املناسـبـة  -
  .التنفيذ املباشر للمخطط و تقليل الضرر  -

درة على حتمل اإلحباط ، و تأجيل اإلشـباع              غري أن هذه اإلستراتيجية تتطلب من الفرد الق       
حىت يتسىن له فرصة فحص املشكلة و تطوير أحسن احللول املمكنة لتحقيق اهلدف ،  وقد أكـد                 
خليل الشرقاوي أنه يف حالة العمل على مضاعفة اجلهود للتغلب على موقف حمبط فإن املهارات               

   2.ه آفاقا جديدة ميكن استغالل نتائجـها مكتسبة اليت يعمل الفرد على تنميتها قد تفتح أمامـال
  

هذه ميكن أن جتعل من     ) احلل املتعمد للمشكلة    (      و عليه ميكن القول أن إستراتيجية املواجهة        
   . اخلربة احملبطة ذات آثار إجيابية و أقـل تأثريا على حسن التوافـق
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  :  أحـالم اليـقـظـة .2.5
 اخليال لتحقيق ما أحبط من حاجاهتم ، إهنا حماولة إرجاء ال      يلجأ كثريا من األفراد إىل عامل

    1.شعوري للرتوة على الصعيد اخليايل هبدف إشباعها رمزيا باخليال املبدع 
     فهي إذن وسيلة للتخلص من التوتر الناجم عن الفشل يف إرضاء حاجة ما واقعيا  فيدفع هبا 

و يلتجئ املراهق إىل هذه اإلستراتيجية مستغال يف إىل عامل اخليال حيث يسهل حتقيق أي شيء ، 
ذلك منو خياله من احملسوس إىل اجملرد طالبا التعويض و هو ما ذهب إليه خليل ميخائيل معوض 

يـجمح خيال املراهق يف بداية مرحلة املراهقة ، حماوال بذلك أن يعوض أنواع النقص  "يف قوله 
فيحقق عن طريقها ما ال حيـققه يف الواقع ،  … واحلرمان  والفشل عن طريق أحالم اليقظة

   2."ويتخطى بذلك حدود اإلمكانيات  والزمان واملكــان 
     فهذه اإلستراتيجية نوع من االلتجاء الالشعوري إىل اإلشباع اخليايل املؤقت ختفيفا حلالة 

  . التوتر ، وهو ما يظهر يف شكل شرود الذهن عند املراهق يف البيت أو املدرسـة
    و تسبب هذه اإلستراتيجية إذا بالغ املراهق يف استعماهلا إىل إبعاد الفرد عـن الواقـع ، وقد 

  .تقعده عن البحث عن حلول أكثر قبوال 
  :الـعــدوان .  3.5

 إن اإلحباط يؤدي إىل عدد من احلركات اليت تتصف بالتوتر ، هذا األخري يستخدم عـادة     "     
  3 " و مصاحب من مصاحبات ذلك السلوك يف وصف السلوك العدواين

      فوجود ما يعيق إشباع الدافع إشباعا فوريا كامال أو  بأي صورة من الصور يولد أملا نفسيا 
كثريا ما يصرف عن طريـق اعـتداء لفظي أو فـعلي أو رمزي  جتاه مصدر اإلحباط األصلي 

ن أن يتخذ أي صورة وهذا السلوك بأنه هجوم أو فعل مهدد ميك"أو بديلـه و يوصف العدوان 
ميكن أن يتخذ من أي شخص أو أي شيء مبا يف ذلك ذات الشخص هدفاله ، وأحيانا يكون 
العدوان سلوكا ظاهريا مباشرا وحمددا وواضحا وأحيانا أخرى يكون التعبري عنه إما إسقاطيا على 

  4 ."اآلخرين أو البيئة حوله
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  :ستثاره موقف حاضر، فهو إستراتيجية دفاعية تتضمن      فالعدوان ليس جمرد رد فعل آين ا
  ) .املشاعر العدائية ( الطاقة -  *)اهلجوم يف صورته احلقيقية أو الرمزية ( الفعل *
  ).الشعور باألمــن : (اهلدف -        *) الشيء ، أو الشخص أو الذات ( االجتاه               *

 من األحيان سلوك املراهق حيث يتخذه كطريقة للتخلص       هلذا جند أن العدوان يطبع يف كثري
مما يهدد أمنه و كذلك لتأكيد الذات و إشعار اآلخرين بقدرته على اختاذ قراراته بنفسه و حتقيق 

غري أن العدوان من النادر أن يكون . االستقاللية اليت هو حباجة إليها ليكمل مسريته حنو النضج 
  1.ستجابة مثمرة للتعامل مع اإلحباط و الضغوط  ا– إن مل يكن على اإلطالق –

  :  النـكـوص .4.5
حركة تراجع حنو مرحلة سابقة من  "أن النكوص ) N . SILLAMY (       يرى نوربار سيالمي

    2."النمو و اليت تظهر بانتظام عندما يكون هناك إحباطا مفروضا من الواقع 
سابـقة نال فيها قسطا أوفر من احلمايـة واألمـن       مبعىن أن سلوك الفرد يتقهقر إىل مرحلة 

فقد يلتجـئ الـمراهق الذي صنـف جسميا و فيزيولوجيا يف عداد الناضجني إىل البكاء عند 
لوكه غريبا غري متفق مع مستوى النضج الذي وصل إليه ،  ـيصبح سـمواجهة مشكلة ما ، ف

ندما يفشل املرء يف إرضاء دوافعه أو وعادة ما حيدث النكوص نتيجة لتكرار اإلحباط ، أي ع"
     3.  "إشباع حاجاتـه ، فينشأ عن ذلك حالة من التوتـر النفسي أو التأزم النفسي 

ذا فإن النكوص خيفض من التوتر ولكنه يبعد الفرد عن املواجهة احلقيقية ملا يصادفـه هبو      
 .من مشكـالت 
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  :خـالصة الفـصل 

له الفرد من عوائق حتول دون حتقيق أهدافه يف احلياة إحباطا تعرضنا يف هذا يعترب ما يتعرض       
الفصل إىل مفهومه و أهم النظريات اليت أسهمت يف تبلوره نظريا  وجتريبيا مع إبراز التصورات 
السيكولوجية اليت أوردهتا كل نظرية لتـفـسري هذه الظاهرة النفسية اليت تعترب من مسببات 

ة مع التركيز على النظرية العامـة لإلحباط باعتبارها النظرية اليت صممت من األمراض النفسي
  .خالهلا األداة املستعملة يف البحث و اليت متثل اإلطار النظري هلا 

     كما حاولنا من خالل هذا الفصل حتديد العوامل املؤثرة يف قوة اإلحباط و اليت يتعلق بعضها 
 بشخصيـة الفرد الذي تعرض لإلحباط مع تبيان أثر اإلحباط باملوقف احملبط و البعض اآلخـر

على الصحة النفسية كونه يعد من أبرز العوامل اليت هلا أثـر على توافق الشخصية إىل درجة 
جعلت مدرسة التحليل النفسي تربطه بظهور العصاب ، و ذلك يف حال استعمال الشخصية 

الفرد ميكن أن يكون استراتيجيات كلية جتعله يف مليكانيزم دفاع مرضي كالنكوص مثال ، إال أن 
  .  جمال ديناميكي ،  وتعرض عليه إمكانيات خمتلفة ملواجهة اإلحــباط 
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  :تـمـهيد 
املستخدم يف البحث وإجراءاته وصف املنهج      حناول يف هذا الفصل املخصص ملنهجية البحث 

والتعريف بأداة القياس ، وهي اختبار اإلحباط املصور لروزنزفايغ املخصص لفئة املراهقني ، مث 
عرض الدراسة االستطالعية كمحاولة لقراءة الواقع عن قرب مث حاولنا وصف عينة البحث مع 

حصائية اليت عرض اإلجراءات األساسية للبحث وكيف مت التطبيق ، ويف األخري األساليب اإل
   .عوجلت هبا النتائج 

  : الـمـنهج الـمستـخـدم .1
إن اختيار نوع املنهج يف أي حبث علمي مرتبط بطبيعة املشكلة حمل الدراسة   فهي اليت     

  .تفرض على الباحث ذلك 
نا فإننا اتبع) الرضا عن التوجيه املدرسي واإلحباط (   و مبا أن موضوع حبثنا يتناول العالقة بني 

فهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف  "املنهج الوصفي الذي يدرس الوقائع كما هي ، 
الواقع  و يهتم بوصفها وصفا دقيقا ، و يعرب عنها تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا ، فالتعبري الكيفي 
دار يصف لنا الظاهرة و يوضح خصائصها ، أما التعبري الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مق

  1."هذه الظاهرة أو حجمها و درجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى 
   وعليه فإن طبيعة العالقة اجلاري دراستها يف البحث احلايل تتناسب و خطوات  ومواصفات 

  . الـمنهج الوصفي 
  : أداة القـياس .2

ا اختيار هذا النوع من      إن األداة املستعملة يف هذا البحث اختبار إسقاطي ، وقد ارتأين
الذي يفسر ) اإلحـباط ( االختبارات لكون املتغري التابع املراد قياسه هو من املفاهيم التحليلية 

ديناميات سلوك الفرد أمام املواقف املعيقة حلاجاته ، و االختبارات االسقاطية هي الطريقة األفضل 
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قبل أن نعرف بأداة القياس يف حد ذاهتا لرصد هذه الديناميات نظرا ملميزاهتا اخلاصة ،  لذلك 
  .  سنعرج على التعريف باالختبارات االسقاطية ومميزاهتا 

  : مفهوم االختبارات اإلسقاطية .1.2
 نوع من أنواع االختبارات "اإلسقاطية  كما عرفها فرج عبد القادر طه هي       االختبارات

حبيث يرى فيها كل فرد ما يعن له ، الشخصية تتكون من وحدات غامضة و ناقصة التكوين ، 
وما يرد على باله عند عرضها عليه ، و ليست هناك استجابات صواب أو خطأ هلذه االختبارات 
و إمنا تصحح على أساس الدالالت النفسية الستجابات املفحوص  و ما تكشف عنه من 

عه ، و خماوفه خصائص شخصيته و بنائه النفسي و أسلوب تفكريه  وسلوكه  وعالقاته ودواف
"… وآالمه  ورغباته و ميوله 

1  
    وتتضمن فكرة االختبارات اإلسقاطية أن اختالف األشخاص جيعلهم يعطون استجابات 
خمتلفة لنفس املوقف املثري ، كما أن وصف الشخص للموقف املثري إمنا هو تفسري حلاجات الفرد 

  .د ذاته و دوافعه  و ليس جمرد وصف موضوعي للموقف املثري يف ح
  : ممـيزات االختبارات اإلسقاطيـة .2.2

  2:تتميز االختبارات اإلسقاطية مبميزات أمهها        
املوقف املثري الذي يستجيب له الفرد غري متشكل و ناقص التحديد و االنتظام ومن شأن هذا                 -

عوري للفرد يف سلوكه بشكل يترتب عليه سهولة الكـشف عـن            ـلل من التحكم الش   ـقأن ي 
  .شخصيته 

إن الفرد يستجيب للمادة غري املتشكلة اليت تعرض عليه دون أن تكون لديه أية معرفـة عـن                   -
فداللة املنهج أو الطريقة غري معروفـة       . كيف و من أية جهة سوف يتم تقدير هذه االستجابات           

  .عند الفرد و من مث فإن إنتاجه سوف ال يتأثر باإلرادة إىل حد بعيد 
ة من جانب الفرد يعرب عن أفكاره و مشاعره و انفعاالته و رغباته يف تشكيل املادة                إهنا متثل نزع   -

غري املتشكلة نسبيا ، فكل االستجابات مقبولة ، و يتم تقديرها على أسس أخرى غري الـصحة                  
  .واخلطأ 
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إن االختبارات اإلسقاطية ال تقيس نواح جزئية أو وحدات مستقلة تتألف منها الشخصية              -
عها بقدر ما حتاول أن ترسم صورة عن الشخصية ككل ودراسة مكوناهتا و ما بينها               يف جممو 

  .من عالقات ديناميكية 
     و انطالقا من هذه املميزات السابق ذكرها ميكن أن تعطينا االختبارات اإلسقاطية نظرة كلية              

كانت تنظـر إىل    خالفا ملا كان معموال به يف مقاييس التقدير اليت          ) صفحة نفسية (عن الشخصية   
  . الشخصية كما لو كانت مكونة من جمموعة أجزاء 

  : وصف اختبار اإلحباط املصور للمراهقني .3.2
     هو تقـنية إسقاطـية وضعـت لتقـييم شخصـية الفرد انطالقا من منـط اسـتجاباته             

   1. لإلحباط 
ي سـول روزنزفايغ   عها األمريك ـ  ويـستـند هذا االختبار على القاعـدة النظريـة اليت وض       

)SAUL . ROSENWZEIG (  بدءا من سنة)و هي النظرية العامة لإلحباط )  1934.  
مـا     إن هذا االختبار بوصفه اختبارا اسقاطيا فإنه يعتمد على الدالالت النفسية لالستجابات  و             

  T.A.T)(تنبؤنا به من خصائص شخصية املفحوصني و بنـاءهم النفسي ، و هو يـشبه اختبـار                 
كما ذكر ذلك روزنزفايغ حيث يعتمد على الرسومات كمـثريات تـسهل             ) MURAY( ملوراي  

  .عملية التقمص من قبل املفحوص 
 يف نقطـتني   T.A.T)(خيتلف عن اختبار تفهم املوضـوع  )  P.F.TEST( و اختبار اإلحباط املصور 

  2:أساسـيتـني 
ل األشخاص و تعابري الوجه غـري        من ناحية كون رسوماته غري كاملة التشكيل حيث أن شك          - 

  .واضحة
  .و من ناحية أخرى فإن رسوماته مستعملة للحصول على إجابات بسيطة جـدا  - 

  .وهذا ما يتوقع أن يساعد أفراد العينة على إعطاء استجابات تعرب بصدق عن ديناميات الشخصية
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  :جتهيز االختبار . 4.2
صورة متثل   ) 24(  باملراهقـني على كراسة بـها        حيتوي هذا االخـتبار يف صورته اخلاصـة     

مشهدا من احلياة اليومية ،كل وضعية فيها شخصني يف وضعية إحبـاط  حيـث أن الـشخص                  
املوجود على اليسار يقوم بوصف إحباط الشخص الثاين  ، أو إحباطه هو يف حد ذاتـه  ، أمـا                    

من قبـل املفحـوص يف اخلانـة        الشخص الذي على اليمني فينتظر منه االستجابة و اليت تكتب           
  . الفارغـة 

  : و ميكن أن نقـسم الوضعيات املبينة يف االختبار إىل جمموعتني أساسيتني 
  : مواقف إعاقة األنـا -

)  16(    و هي مواقـف يكون فيها الـمفحوص موضع إحباط بطريقة مباشرة ، وتوجـد يف               
   ).  24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 18 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 9 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 1: (وضعية ، وهي 

   : مواقف إعاقـة األنا األعلى- 
      وهي املواقـف اليت يكون فـيها املفحوص عرضة الهتام شخص آخـر يقـوم بتحميلـه              

   ).21 ، 19 ، 17 ، 16 ، 10 ، 7 ، 5 ، 2:( وضعيات و هي )  8( املسؤولية ، و توجد يف 
  : إجـراء االختبـار .5.2
يطبق االختبار فرديا أو مجاعيا حيث تقدم لكل مفحوص الكراسة ، مث يقوم الفاحص بقراءة                   

التعليمات املوجودة على الصفحة األوىل ، مث يطلب منهم فتح الكراسة  والنظر إىل املوقف األول                
 مث يقرأ ما قاله الشخص الذي على اليسار و يطلب من كل واحد منهم ختيل ما ميكن أن يقولـه                   
الشخص الثاين و كتابة ذلك فورا ،  وإن مل تكن لديهم استفسارات يطلب منهم أن يواصـلوا                  
بنفـس الطريقـة بقـية املواقـف ،  وعند تسليم ورقة االختبار يتم قراءته من قبل املفحوص               
بصوت عال و على الفاحص أن يسجـل أي خصوصيات ، و يف حالة وجــود خـطــأ                 

  .كـه نتيجة عدم الفهم يتم تدار
  
  

  :تـقـديـر االختبـار . 6.2



  

  : تقدر كل استجابة حتت مظهرين أساسيني    
   :حسب منط االستجابـة -
  . املفحوص يعترب احلاجز هو سبب إحباطه ، فيظهر عدوانية جتاهه: منط سيطرة احلاجز  -
ا يتحمل  و هنا يلعب أنا املفحوص الدور البارز يف االستجابة ، فإم          : منط الدفاع عن األنا      -

  .هو املسؤولية أو يلقيها على اآلخر أو يعلن أن ال أحد مسؤوال عن اخلطأ 
املفحوص مييل إىل البحث عن احلل للمشكلة بنفسه أو يطلب ذلك من            : منط دوام احلاجة     -

  .شخص آخر أو ينتظر أن يأيت احلل مع الوقت 
  :حـسـب اتـجـاه العـدوان  - 

  .العدوان يوجه حنو العامل اخلارجي :و اخلارج  استجابات العدوان املوجه حن-   
  .العدوان يوجه حنو الفرد ذاتـه :استجابات العدوان املوجه حنو الـذات -   
هي حالة تفادي العدوان ، والوضعية احملبطة توصف كأهنا غـري           : استجابات جتنب العدوان    -   

  .  ذات أمهيـة، و كأمنا املسؤولية ليست ألحد 
 يعطينا تسع عوامل تقدير ، باإلضافة إىل عاملني يرمز هلما           * األصـناف السـتة  وتـقاطع هذه 

   : ) 1 (و هو ما سنوضحه على اجلدول رقم ،  ) E .  I (  : بـ
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   :إن الرموز املستعملة هي الرموز اليت استعملها روزنزفايغ يف نسخته األصلية وهي كالتايل*

E= esctrapunitivenss . I = intropunitivenss . M = imputivenss . (OD) = obstacle- dominance  
(ED) = ego-defence . (NP) = need- persistence . 



  

  : أبعاد أساسية يف االختبـار)  4( و تنـتـظـم هـذه االستـجابات لـتـشـكل أربعة 
  :درجـة االمـتـثاليـة   -

 احلياة االجتماعية ، و هي مقيـاس اتـصال   يف      و هي مؤشـر سيكولوجي ملشاركة الفرد  
  احنراف الفرد عن احلالة العادية    دليل على   الفرد بالعامل الواقعي ، و االحنراف عن النقطة املتوسطة          

   . االمتثاليـة للجماعة  واالستجابات الشائعة يف اختبار روشاخ و هناك مثة تشابه بني درجة
  :ل بـروفــيـالـ -

وفـيل نـحصل على تكرار ظهور كل واحدة من العوامـل التـسعة يف             من خالل الرب          
خانات التفريغ ، مث جتمع النتائج أفقيا و عموديا و حتول تلك األرقام إىل نـسب مئويـة مث إىل                    
درجـة ،  حبيث نتمكن من معرفة موقع املفحوص فيما خيص خمتلـف االسـتجابات حـسب                 

لك احلكــم علـى   ومن ذ  )  IA. EA. MA( لعدوان  وحسب اجتاه ا )   ED, N.P , O.D (: النمط
  .االحنرافات احملتمـلة يف نظام استجابات املفحوص ، من حيث معناها  طبيعتها  وشـدتـها

  :الـنـمـاذج  -
النماذج هي قراءة ثانية للربوفيل ، و تعتمد على املقارنة قيم العوامل التسعة املوجـودة يف                     

 وهذه  العوامل تـسمح  ،  )E.E .e .I  .I.  I  .M  .M  .m( :ل ،  وهـي اإلطـار الداخـلي للربوفي
  .بـمعرفـة نوع االستجابات املسيطـرة يف بروتوكول املفحـوص 

  مقارنة مع بقـية العوامل للتأكيـد   )E.  I(     أما النماذج اإلضافيـة فتظهـر لنا املتغيـرين  
 و هي املواقف     (blocage)فيها األنا األعلى للحصر     على دور االستجابات يف املواقف اليت يتعرض        

   )E.  I(اليت تستـثـري استجـابات النوع املذكـور سالـفا 
  :املـيـوالت  -

      و يقصد بامليل هو تغيري املفحوص لنمط أو اجتاه استجاباتـه خالل اجلزء األول من 
االختبار بقيمـة ذات داللـة    االختبـار إىل منط و اجتاه آخـر خمالف يف اجلزء الثاين من 

وحسـاب امليـل يـهـدف إىل التأكيـد على وجود تغيـرات يف استجابات املفحوص 
  .موقـف و حتديـد طبيعة هذه التغيـرات )  24( خالل األربع و العشرون 



  

  أن ظهور امليوالت يف بروتوكول مهما كان نـوع             ).ROSENZWEIG S(و قد افترض روزنزفايغ     
هذا امليل يكشف نـوعا من عدم االستـقرار لالستجــابات ومــنه مؤشــر             وخاصية  

  .1لضـعف التسامـح نـحو اإلحـباط 
  :و يـتم حسـاب امليل تبعا للقاعـدة التـاليـة 

                                              A- B                                    T =                                               A   + B 

عليـها املفحوص يف اجلزء األول من االختبار و املتعلق النقطـة اخلام اليت حتصل  :     Aحـيث 
 النقطة اخلام اليت حتصل عليها املفحوص يف اجلزء الثـاين مـن              Bبامليل اجلاري حسـابـه ،  و     

  االختبار و املتعلقـة بامليل اجلاري حسابـه 
: ذه الدراسة مت االعتماد فقط على بعدين من بني األبعاد األربعة لالختبار  ومها      و يف ه

  . درجة االمتثالية للجماعة ، و الربوفيل 
  :لألسباب التالية  و قد اكتفت الباحثة هبذين البعدين

ماعة كون البعد األول االمتثالية للجماعة يتناول جانبا هاما يف حياة الفرد و هو االمتثالية للج - 
 ، و قد استخدم هذا البعد من االختبار يف العديد من 2اليت تعترب مؤشرا هاما للصحة النفسية 

  .الدراسات يف فرنسا ، إسبانيا ، إجنلترا ، و أمريكا 
فهو يصنف لنا استجابات املفحوص و اليت من خالهلا نقترب من ) الربوفيل (أما البعد الثاين  -   

د فعله حسب النمط و االجتاه ، مما يبني لنا إمكانيات املفحوص رسم ملمح أو بروفيل لردو
  .للتوافق أو عدمه 

أما البعد ) الربوفيل (ما هوإال قراءة ثانية للبعد الثاين)  PATTERNES(إن البعد الثالث النماذج - 
  . االختبار حى استجابات املفحوص خاللفهو حيدد من) TENDANCES ( الرابع امليوالت 

ه ترى الباحثة أنه باإلمكان االكتفاء بالبعدين األولني لتحقيق أهداف البحث حيث أن     و علي
إلغاء البعدين اآلخرين ال خيل بالنتائج و ال ينقص من قدرة االختبار على الكشف عن ما صمم 

  . ألجله
  

                                                           
1 -P.PICHOT , V. FRESON , S . DANJON : manuel test de frustration de  ROSENZWEIG forme pour 
enfants , ed : C.P.A, PARIS, 1965 , P : 23 . 
2 -N.SILLAMY : dictionnaire de psychologie , Larousse, canada, 1996, p : 63 



  

  : صـدق و ثـبات االختـبار .7.2
بدأت ) 1944(د الراشدين سنة منذ ظهور اختبار اإلحباط املصور يف صورته األوىل عن    

، و يف )1962(الدراسات تتواىل حول صدق االختبار و ثباته عرب عدة سنوات امتدت إىل غاية 
بيئات خمتلفة ، أمريكا ،فرنسا ، أملانيا ، إيطاليا ، واهلند ودراسات أخرى بني حضارية وكمثال 

 وقد توصال  ) PICHOT et CARDINET 1955( هلذه الدراسات الدراسة اليت قام هبا بيشو  وكاردينيه 
تبار قد بلغ ـفردا  أن صدق االخ) 59(خالل دراستهما لصدق وثبات االختبار على عينة قوامها 

حمسوبا مبعامل الصدق الذايت ، كما بلغ ثباته حبساب معامل االرتباط  بني تصحيحني ) 0.98(
 يتمتع هذا االختبار بصدق  كما1 )0.98(أشهر هو ) 4(لنفس املصحح وبفارق زمين أربعة 

التكوين الفرضي ، أي أن هناك معامل ارتباط عال بني درجات األفراد على االختبار و بني 
  . مفهوم هذه اجلوانب كما حتددها النظرية اليت تبناها الباحث أثناء بنائه هلذا االختبار

  :الـدراسـة االستـطالعـية  .3
  :*  أهـداف الدراسـة االستطالعيـة.1.3   

  .التحقق من مالءمة ترمجة االختبار و فهم التالميذ للجمل الواردة يف كل وضعية  -      
اكتشاف بعض جوانب القصور يف إجراءات تطبيق االختبار كاستيعاب التعليمات املتعلقة  - 

  .مبشاهد االخـتبار 
  .حتديد الوقت الذي تستغرقه عملية التطبيق امليداين  - 
يق االختبار و حتليله نظرا لكونه اختبار إسقاطي و الصعوبات اليت التمرن على تطب -  

تشكلها مثل هذه االختبارات ، باالضافة إىل أن تالميذنا غري معتادين على اإلجابة على مثل 
  .هذا النوع من االختبارات 

 
  : إجراءات الـدراسـة االستطالعيـة .2.3

                                                           
1 -P.PICHOT . j.CARDINET : les profiles .les paternes  et les tendances dans le teste de frustration de 
rosenzweig.  REV. PSYCHOL.APPL. 1955 N :5 .p p : 127-140 

*
البحوث النفسية والتربوية : إبراهيم وجيه محمود ، محمود عبد الحليم منسي :  تم تحديد أهداف الدراسة االستطالعية بالعودة إلى مرجع -  

   89: ، ص 1993، دار المعارف ، القاهرة ، 



  

 تلميذا و تلميذة من ثانوية عبد اجمليد بومادة 50      تكونت عينة الدراسة االسـتطـالعية من 
 ) 1(متعـددة االختصاصات بـمديـنة ورقلـة ، و مت اختيارهم عشوائيا من أقسام أوىل 

ثانوي مناصفة بني الذكور و اإلناث و ذلك من جذع مشترك تكنولوجيا و آداب ، وتتراوح 
سبق هلم اإلعادة ، و قد مت تطبيق وهم من التالميذ الذين مل ي)  سنـة 17 -15( أعمارهم بني 

تلميذا و تلميذة  ) 25(االختبار مجاعيا بعد تقسيم العينة إىل جمموعتني تتكون كل واحدة من 
حيث متت قراءة تعليمات االختبار ، مث شرح كل وضعية مع تسجيل كل املالحظات  واألسئلة 

  .اليت يطرحها التالميذ 
االختبار هي املستعملة يف منوذج معهدي علم النفس باجلزائر    مع العلم أن الترمجة املعتمدة يف 

  .∗وقسنطينـة 
  : نتـائج الـدراسـة االستطالعيـة .3.3

      لقد تبني لنا من خالل الدراسة االستطالعية أن ترمجة االختبار مالئمة ومل تطرح أي مشكل 
  . مالئم دقيقة لكل فوج ، وهو وقت 45كما تبني أن تطبيق االختبار يستغرق 

  :      يف حني اتضح لنا وجود بعض النقائص املتعلقة بـ 
  .من االختبار ) 9(و ) 5(عدم فهم جمموعة من التالميذ للوضعية رقم  - 
أثناء االستجابة لـمختلف وضعيات االختبار التالميذ ينتقلون دومنا ترتيب ومن صفحة  - 

  .ألخرى ، وهذا يؤثر على نتائج االختبار 
  ) .فصحى أو عامية ( ري من التالميذ حول اللـغة اليت جييبون هبا تساءل كث - 

بالنسبة ملعاجلة نتائج االختبار تبني أن أصعب مرحلة هي مرحلة التفريغ حيث توجد  - 
صعوبة يف حتويل عبارات االستجابات بعد حتليل حمتواها إىل رموز ذات داللة نفسية 

  .زمـنية حمددة ،  وهي املرحلة اليت تأخذ أطول مدة 
  :         وعليه و حماولة منا جتاوز كل هذه الصعوبات أثناء الدراسة األساسية مت إجراء ما يلي 

  .أثناء تطبيق الدراسة األساسية ) 09(و) 05(التركيز على شرح الوضعيتني  - 

                                                           
∗

- T. FAOUZIA : contribution a l étude de la pertinence d un test de frustration . thèse de magister , 
université de Constantine , 1996  , p : 181 



  

 على الوضعيات اإلجابة ورقة خاصة بالتعليمات مت التأكيد فيها على ضرورة  استحداث- 
 بالعامية ، وتعليمات أخرى تسهل لنا عملية التطبيق امليداين ، اإلجابة ، مع إمكانية بالترتيب

  ).1(وتضمن لنا مصداقية النتائج ، وميكن االطالع على ورقـة التعليمات يف امللحق رقم 
بروتوكول كان تدريبا كافيا سهل لنا عملية حتليل حمتوى االستجابات ) 50(كما أن حتليل  - 

  . رموز ذات داللة نفسية أثناء معاجلة بروتوكوالت الدراسة األساسية وحتويلها إىل
  : وصف عـيـنـة البـحـث .4

         حرصا على أن تكون العينة ممثلة للمجتمع األصلي قامت الباحثة بعدة اجراءات نلخصها 
  :فيما يلي 

رت املؤسسات مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من مقاطعات مدينة ورقلة وقد قد - 
مؤسسات )  8(مؤسسات بني تعليم عام وتكنولوجي ، من بني مثانية  ) 6( التعليمية املختارة بستة 

    )  . %75( تعليمية ، أي بنسبة 
وقد خص التطبيق تالميذ األوىل ثانوي من املؤسسات املختارة ، وقد اقتصرنا على هذا  - 

 ألول مرة خربة التوجيه ، أما سبب اختيارنا لكون تالميذه يواجهون) أوىل ثانوي ( املستوى 
للجذعني املشتركني آداب وتكنولوجيا واستبعاد تالميذ جذع مشترك علوم فيعود إىل كون 

يوجد بينهم من وجه عن غري رغبة  تالميذ جذع مشترك علوم أغلبهم راضيني عن التوجيه ، وال
 مشترك علوم ، وذلك نتيجة لتأثريات ونادرا ما جند طعنا يف التوجيه يقدم من قبل تالميذ جذع

  .الصورة االجتماعية هلذا التخصص 
ورقلة فيعود إىل تواجد الباحثة هبذه املدينة ، وهذا يسهل عليها ملدينة أما سبب اختيارنا  - 

  .االتصال هبذه املؤسسات التعليمية وجلب اإلحصائيات واإلطالع على ملفات التالميذ 
  :حـجم العيـنة 

تلميذا من الناجحني اجلدد ، واملوجهني إىل جذع ) 721(ن اجملتمع األصلي للدراسة من يتكو      
تلميذا أي  ) 517(مشترك آداب و تكنولوجيا ، وقد قدر عدد التالميذ يف املؤسسات املختارة 

  .من جمتمع الدراسة  ) % 71.70( بنسبة 
وا حسب الرغبة الثانية والذين   ومتاشيا مع متطلبات البحث مت استبعاد التالميذ الذين وجه

وقد روعي يف العينة أن يكون أفرادها من . وجهوا حسب الرغبة الثالثة ومل يقدموا طعونا 



  

التالميذ العاديني الذين ال يشتكون من أي حاالت خاصة نفسية أو اجتماعية أو صحية لذلك مت 
حىت ال تؤثر هذه املتغريات استبعاد أي حالة من هذا النوع بعد اإلطالع على ملفات التالميذ 

  .على صدق النتائج 
فأكثر ألن ذلك شرطا من شروط  االختبار املطبق  ) 18(    كما مت استبعاد التالميذ الذين سنهم 

سنة ، كما عمدنا منذ البداية إىل اختيار عينة البحث  ) 18( يف البحث واخلاص باملراهقني دون 
عادة السنة ألن اإلعادة تنطوي على عاملني ، عامل اخلربة من بني التالميذ الذين مل يسبق هلم إ

  .   وعامل الزمن ، مما قد يسهم يف إحداث التعود واأللفة 
تلميذا وتلميذة من جذع مشترك آداب و تكنولوجيا،  ) 140(    ليكون يف النهاية حجم العينة 

 يف املؤسسات كما هو مبني يف من جمتمع الدراسة ، ويتوزع أفراد العينة )  %20( وهي متثل قرابة 
  :اجلدول املوايل 

  ميثل توزيع أفراد العينـة حسب املؤسسات)  2( جدول رقـم 
  
 

 ( %)النسبة املئوية 
 
 الـــعـدد

 
  اسم املؤسسـة 

 

  اخلوارزمـــي   21   15% 
توفـيق املـدين   26   18.57%
 عـلـي مـالح  23   16.42%

 
  آداب

م مولـود قـاسـ  24   17.14%
 مصطفى حـفيان  18   12.85%
 عبد اجمليد بومادة  28   20.00%

 
  تـكنولوجيا

    املـجـمـوع   6  140   100%

  
:اخلصائص العامـة ألفراد العيـنـة . 1.4  

:الســن  -  



  

 سـنـة ، و هو يتوافق و متطلبات تطبيق         17 – 15يتراوح سن أفراد العـيـنة بني             
زنزفايغ اخلاص بالـمراهـقـني و قـد بلـغ متوسـط          اخـتبار اإلحـباط املصور لرو   

    ) .16.5(  أعمارهم 
  :اجلـنس والرضا  -

 ، فقد كان عدد التالميذ      اإناث) 65( و   اذكور ) 75( توزع أفراد العينة حسب اجلنس             
 ، وقد مت    أنثى) 32(منهم  ) 70(إناث ، وعدد التالميذ غري الراضني       ) 33(منهم  ) 70(الراضني  
إىل راضني وغري راضني بالعودة إىل ملفات التالميذ و التأكـد من رغباتــهم             تصنيفهم  

  .املصرح هبا على بطاقـة الرغبات و االطالع على ملف الطعن يف حالة عدم الرضا 
    .و قد كان توزيع العينة حسب اجلنس و التخصص و الرضا حسب ما يبينه اجلدول الوايل 

  ) 3( جدول رقم 
  لعينة تبعا للجنس و التخصص و الرضاجدول يبني توزيع ا

  
    ذكــور  إنـــاث

    اجملـموع
  تكنولوجيا

  
  آداب

  
  تكنولوجيا

  
  آداب

  اجلنس
  التخصص
  الرضا

70  14  19  21  16    
  راضـيـن

70  19  13  18  20    
  غري راضني

140  33 32 39 36    
  اجملمـوع 

  
  : إجراءات تطبيق الدراسة األساسية . 5 



  

  حبيث مت 2000/2001سة األساسية خالل شهر أفريل من السنة الدراسية أجرت الباحثة الدرا  
تطبيق اختبار اإلحباط املصور لروزنزفايغ يف صورته اخلاصة باملراهقني   وقد أجرينا التطبيق 
امليداين مبشاركة مستشاري التوجيه املتواجدون على مستوى املؤسسات اليت أخذت منها عينة 

  :ة الدراسة لألسباب التالي
  .لديهم خربة يف تطبيق االختبارات - 
  .إن املستشار شخصية معروفة لدى التالميذ ، وهذا يسهل استجاباهتم بصورة طبيعية لالختبار - 
  .كما يساعد ذلك يف االستغالل األمثل للوقت - 

وقد حرصنا على أن يكون التطبيق أكثر دقة و ضبط ، هلذا مت االتفاق مع املستشارين وإعطائهم 
  :عليمات الـتاليـة الت

  .تقدمي اهلدف العلمي من هذا االختبار  - 
  .شرح كيفية اإلجابة و إعطاء منوذج واحـد  - 
  .قراءة التعليمات بدقة للتالميذ  - 
  .)09(و) 05(شرح وضعيات االختبار واحدة تلو األخرى مع التأكيد على الوضعية  - 
  .اإلجابة عن أسئلة التالميذ قبل الـبدء  - 
  . مدة اإلجابة عن االختبار حتديد - 
االطالع على ورقة كل تلميذ بعد تسليمها و التأكيد من عدم نسيان أي وضعية   - 

  .واالستـفـسار حول االستجابات الغامضة 
  .شكر كل تلميذ على املسامهة يف هذا البحث  - 

  :ويتم تصحيح االختبار مرورا بعدة مراحل 
 انطالقا من دليل االختبار إىل رموز ميثل كل رمز  حتويل االستجابات بعد حتليل حمتواها- 

  .تصنيف خاصا لالستجابة حسب النمط و االجتاه 
  .توضع الرموز على جداول التفريغ املخصصة لذلك ، ويعطى لكل رمز درجة  -        
  .مث حتسب نتائج كل بعد بكيفية خـاصـة  -        
  



  

          داللتها يف كل فرضية من فرضيات البحث ،   لقياس الفروق و:&األساليب  اإلحـصائـية .  6
  :     اعتمدنا األساليب اإلحصائية التالية 

  :هو من مقاييس الرتعة املركزية ، وحيسب كالـتالـي  : الـمتوسط -
                  جمموع الدرجات                مـج س 

  ــــ =       ـــــــ       =                   م
                     عدد أفراد العينة                      ن     

      وهو أهم مقاييس التشتـت، وهو يقوم يف جوهـره على حساب : املعياري  االحنراف-
  .    احنرافات الدرجات عن متوسطاهتا 

                                    ن           ــــــ=                     ع   2)م - س(                             مج 
       لقياس داللة فروق املتوسطات غري املرتبطة واملرتبطة للعينات  ويستخدم) :ت ( اخـتبار  -

  :     املتساوية وغري املتساوية ، واستعمل بالشكل التايل 
  2ن ≠ 1لعينتني مستقلتني حيث ن -

  2 م -  1                        م
  ــــــــــــــــــــ=  ت      

  ــ   +                     ــــــــ       ــ    1             1      ن  ع       +                  ن ع  
  2         ن1ن               2 -  2ن+  1                 ن

   1 اجملموعة عدد أفراد= 1 ، ن2متوسط اجملموعة =  2، م 1متوسط اجملموعة =1م:   حيث 
  ،  1 املعياري للمجموعة االحنراف =1 ع، 2عدد أفراد اجملموعة = 2           ن
   .   2  املعياري للمجموعة االحنراف =2           ع

  :ن نستعمل الصورة الـمختصرة ، وهـي  =2ن=1ن: لعينتني مستقلتني حيث - 
  ـــــ=  ت   2 ـ م1       م

  ع + ع          
  1 -      ن             ــــ        
  

معاجلة اإلحصائية للمعطيات بواسطة اإلعالم اآليل و ذلك بتطبيق ـو نشري أنه قـد متت ال
   ) EXCEL(برنامج 
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:عـرض النتائـج و حتليلـها   
.يتم عرض النتـائج و حتليلـها حسب كل فرضية   

:الـفرضية األوىل  -1  
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلحباط بني التالميذ الراضني  وغري الراضني عن التوجيه - 

  . الراضني  غرياملدرسي لصاحل
  ) 4( اجلدول رقم 

لداللة الفروق بني متوسطات التالميذ الراضني و غري الراضني عن          ) ت(يوضح نـتائج اخـتبار    
   :يف بعدي اختبار اإلحباط املصور   )140= عينة كلية   ن  ( التوجيه املدرسي 

  غري الراضني
  70= ن

  الراضـني
  70=ن 

  الداللة
  اإلحصائية

 قيمة
 )ت(

  م  ع  م  ع

 
    الـمــقـايـيــس

 
 

 
 البعـد

  دال
0.01
∗  
  

  
3.53 

  
5.37 

  
41.17 

  
5.34  

  
44.37 

 
.    االمتثاليـة للجـماعـة -

 GCR(  

  
1

   البعد
  ألولا

  

   دال
0.05∗∗  

استجابات سيطرة احلاجز - 50.15  8.54 52.95 7.14 2.10
( OD) 

1

  دال
0.01∗∗  

استجابات الدفـاع عن األنا- 44.58 11.61 53.78 6.55 5.77
ED)(  

2

  دال
0.01∗

استجابات دوام احلاجـة    - 53.31 10.50 46.32 6.12 4.80
NP )                     (                 

3

  دال
0.01∗∗  

استجابات العدوان موجه حنو- 47.77  9.55 53.94 4.24 4.93
 )EA(اخلارج 

4

استجابات العدوان موجه حنو- 49.68  9.67 51.87 8.99 1.38 غري دال
 (IA ) الذات

5

  دال
0.01∗  

   ستجابات تـجنب العـدوانا 56.11  6.10 51.87 7.91 3.55
MA)( 

6

  
  
  
  
  البعد
  الثاين

الراضني: اجتاه الفرق    ∗∗ ،غري الراضني  ∗  



  

: مـا يلي   )4(  يتضح من خالل اجلدول رقم   
  :بالنسبة للبعد األول االمتثالية للجماعة  -1
املدرسـي يف  ه هناك فروق ذات داللة  إحصائية بني التالميذ الراضني و غري الراضني عن التوجي            -

وهي قيمة دالة  عند مستوى )  3.53( حيث بلغت قيمة  ت )  GCR (ـة درجة االمتثالية للجماع
صاحل التالميذ الراضني عن التوجيه املدرسي ، مما يدل علـى امتثاليــة أكثـر               ول) 0.01(داللة  

  .توجيه املدرسيللجماعة يتمتـع هبا التالميذ الراضني عن غريهم من التالميذ غري الراضني عن ال
  :بالنسبة للبعد الثاين الربوفيل فقد تبني أن -2
، ويف اسـتجابات جتنـب       ) NP( دوام احلاجة      هناك فروق دالـة إحصائيا يف اسـتجابات       -

ومها قيمتان  ) 3.55( ، )  4.80( حيث بلغت قيمة ت هلذين املقياسني على التوايل ) MA ( العدوان 
  ونني ، وتدل هذه النتيجة أن التالميذ الراض       ولصاحل التالميذ الراض   ) 0.01(دالتان عند مستوى      

عن التوجيه املدرسي أكثر استعماال لالستجابات التوافقـية ذات منـط احلاجـة الـملحــة              
  . واملتـجهة نـحو أهدافـها رغـم الـحواجـز 

رسـي يف    هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الراضني و غري الراضـني عـن التوجيـه املد                -
حيث كانـت    ) EA(و استجابات العدوان املوجه حنو اخلارج        ) ED( ستجابات الدفاع عن األنا   ا

، كما تـبني أن      ) 0.01(ومها قيمتان دالتان عند مستوى       ) 4.93( ،   ) 5.77( قيمة ت على التوايل     
 اسـتجابات   هناك فروقا ذات داللة إحصائية بني الراضني و غري الراضني عن التوجيه املدرسي يف             

 ولـصاحل   )0.05(وهي قيمة دالة عند مستوى         ) 2.10( إذ بلغت قيمة ت     ) OD(سيطرة احلاجـز   
غري الراضـني ، وتدل هذه النتيجة على أن التالميذ غري الراضني عن التوجيه املدرسي مييلون إىل                

، مـع   استعمال استجابات أقـل توافـقا ، متحورت حول الدفاع عـن األنا وسيطرة احلاجز             
  .اجتـاه الـعدوان نـحو الـخارج 

  ).IA(ليست هناك فروقا ذات داللة إحصائية يف استجابات العـدوان املوجـه حنو الـذات -
 
 
 
 
  



  

:الفرضية اجلزئية األوىل -2  
      توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلحباط بني الذكور الراضني و غري الراضـني عـن                

  .الراضني  غريالتوجيه املدرسي لصاحل 
)  5 (                                              اجلدول رقم   

لداللة الفروق بني متوسطات التالميذ الذكور الراضني و غري الراضني          ) ت(يوضح نتائج اختبار    
  : يف بعدي اختبار اإلحباط املصور عن التوجيه املدرسي

ذكور غري راضني 
  38= ن 

  ذكور راضني
  37= ن 

  الداللة
  اإلحصائية

 قيمة
 )ت(

  م  ع  م  ع

 
    الـمــقـايـيــس

  
 الـبعـد

  دال
0.01∗  

  
2.51 

  
4.81 

  
38.89 

  
5.56  

  
41.91  

 
 .       االمتثاليـة للجـماعـة

  GCR                             

  
1

   البعد
  األول
  

 استجابات سيطرة احلاجز-  52.35  8.81 53.68 6.94 0.72 غري دال
OD  

1

  دال
0.01∗∗  

استجابات الدفـاع عن األنا -  44.21  14.5  54.5 7.33 3.85
Ed  

2

  دال
0.01∗  

 استجابات دوام احلاجـة-  50.97 15.34 45.18 6.93 2.73
NP                             

3

  دال
0.01∗∗  

استجابات العدوان موجه حنو-  46.64  9.44 55.26 4.77 4.96
 EAاخلارج

4

استجابات العدوان موجه حنو-  48.64  8.64 48.97 8.11 0.16 غري دال
 IA  الذات

5

  دال
0.01∗  

    استجابات تـجنب العـدوان  56.10  4.88 50.86 8.72 3.19
 MA 

6

  
  
  
  
  البعد
  الثاين

  .∗∗ ،  غري الراضني ∗  الراضني: اجتاه الفرق
  
  
  



  

  :ما يلي  ) 5(ح من اجلدول رقم يتض
  :بالنسبة للبعد األول االمتثالية للجماعة  تبني أن - 1
هناك فروق جوهرية دالة إحصائيا بني التالميذ الذكور الراضني و غري الراضني عـن التوجيـه                -

وهي  ) 2.51( املدرسي يف البعد األول و املتعلق بدرجة االمتثالية للجماعـة حيث بلغت قيمة ت              
لصاحل الذكور الراضني عن التوجيه املدرسي ، وهـذا يعـين أن            و) 0.01(مة دالة عند مستوى       قي

  .الذكور الراضني أكثر توافقا مع اجلماعة من غري الراضني 
  :بالنسبة للبعد الثاين الربوفيل تبني أن -2
العدوان   هناك فروق جوهرية دالة إحصائيا يف منط استجابات الدفاع عن األنا  واستجابات                - 

ومها قيمتان داالتان عنـد      ) 4.96( ،  )  3.85( املوجه حنو اخلارج فقد كانت قيمة ت على التوايل          
ولصاحل الذكور غري الراضني عن التوجيه املدرسي ، وهـذه  استجابات تـدل              ) 0.01(مستوى    

  .على قدرة أقل يف التعامل مع الضغوط واإلحـباط 
جابات دوام احلاجة و استجابات جتنب العدوان إذ بلغـت           هناك فروق جوهرية يف منط است      - 

ولصاحل الذكور الراضني عن    ) 0.01(ومها قيمتان دالتان عند مستوى         ) 3.19( ،   ) 2.73( قيمة ت   
املدرسي ، وتدل هذه النتيجة على قـدرة التالميذ الراضني عن التوجيه املدرسي علـى              التوجيه  

  . هدافـهم بعـيدا عن األسـاليب الـالتوافـقيـةجتاوز اإلحباطات والسعي لتـحقيق أ
 ال توجد فروقا دالة إحصائيا بني الذكور الراضني و غري الراضني عن التوجيـه املدرسـي يف                  –

  .استجابات سيطرة احلاجز ، و استجابات العدوان املوجه حنو الذات 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
:الفرضية اجلزئية الثانية -3  

حصائية يف اإلحباط بني اإلناث الراضيات و غري الراضيات عن                  توجد فروق ذات داللة إ    
  .الراضيات غري التوجيه املدرسي لصاحل 

   )6( اجلدول رقم 
لداللة الفروق بني متوسطات اإلناث الراضيات و غري الراضيات         ) ت(       يوضح نتائج اختبار    

  :يف بعدي إختبار اإلحباط املصور عن التوجيه املدرسي 
  اثــإن
  ر راضياتـ غي

  32= ن  

  اثـــإن
   راضيات

 33= ن      

  الداللة
 اإلحصائية

 قيمة
 )ت(

  م  ع  م  ع

 
    الـمـقـايــيـس

 الـبعـد 

  دال
0.01∗ 

  
3.15 

  
4.75 

  
43.87 

  
3.46  

  
47.12 

 .         االمتثاليـة للجـماعـة- 
                     GCR                           

  
1  

  د البع
  األول
  

  دال 
0.05∗∗ 

استجابات سيطرة احلاجز -  47.69  7.64 52.09 7.39 2.35
OD  

1  

  دال
0.01∗∗ 

استجابات الدفـاع عن األنا -  45.00  7.33 52.93 5.47 4.92
Ed  

 

2  

  دال 
0.01∗ 

استجابات دوام احلاجـة - 55.93  9.11 47.68 5.58 4.41
NP                        

3  

غريدال 
  

0.94

  
2.84 52.37 9.34  

  
50.75 

 
  

وجهاملاستجابات العدوان-
  EAحنو اخلارج 

4  

  دال 
0.05∗∗ 

وجهاملاستجابات العدوان- 50.84 10.73 55.31 8.78 1.83
 IA  حنو الذات

5  

  دال 
0.05∗ 

    تـجنب العـدواناستجابات  56.15  7.35 53.06 6.76 1.76
MA 

          

6 

  
  
  
  
  البعد
  الثاين

الراضيات: اجتاه الفرق ∗∗  ،  غري الراضيات ∗    .  



  

(يتضح من خالل اجلدول رقم  6 :ما يلـي )    

: بالنسبة للبعد األول االمتثالية للجماعة تبني ما يلي - 1  

درسي لتوجيه امل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلناث الراضيات و غري الراضيات عن ا-  
) 0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى   ) 3.15( يف درجة االمتثالية للجماعة إذ بلغت قيمة ت 

  . ولصاحل الراضيات ، و هذا يعين أن اإلناث الراضيات أكثر توافقا مع اجلماعة من غري الراضيات
  : بالنسبة للبعد الثاين الربوفيل تبني أن - 2
ني اإلناث الراضيات و غري الراضيات عن التوجيه املدرسي يف  توجد فروق دالة إحصائيا ب- 

، ) 0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى   ) 4.41( استجابات دوام احلاجة فقد كانت قيمة ت 
وهي قيمة دالة عند  ) 1.76( وكذلك يف استجابات جتنب العدوان حيث كانت قيمة ت تساوي 

  . ولصاحل الراضيات ) 0.05(مستوى 
ح هذه النتيجة أن التلميذات الراضيات عن التوجيه املدرسي أكثر استعماال     وتوض

لالستجابات التوافـقية الـمتجـهة أساسا للبحث عن حل للوضعية الـمحبطـة بطريقة 
  .إجيابية 

سيطرة  توجد فروق دالة إحصائيا بني اإلناث الراضيات و غري الراضيات يف استجابات -  
، )  2.35( ت قيمة ت على التوايل ـلعدوان املوجه حنو الذات إذ بلغويف اسـتجابات ااحلاجـز 

، وكذلك يف استجابات الدفاع عن األنا حيث ) 0.05(ى عند مستوومها قيمتان دالتان  ) 1.83( 
لصاحل غري الراضيات عن و) 0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى )  4.92( كانت قيمة ت تساوي 

 استعمال أكثر الستجابات أقل توافقا من قبل اإلناث غري الراضيات مما يؤكدالتوجيه املدرسي  ، 
عن التوجيه املدرسي ، مع متحور هذه االستجابات حول الدفاع عن األنـا مع إلقاء اللوم على 

  . الذات وتأنـيبـها 
 ال توجد فروقا دالة إحصائيا بني اإلناث الراضيات و غري الراضيات عن التوجيه يف استجابات                - 
  .لعدوان املوجه حنو اخلارج ا

  
  
  



  

  
:الفرضية اجلزئية الثالثة -4  

      توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلحباط بني تالميذ اجلذع مشترك آداب الراضني  
  .الراضني غري وغري الراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل 

  ) 7  (                                           اجلدول رقم
لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ اجلذع مـشترك آداب الراضـني           ) ت(ضح نتائج اختبار    يو

  :يف بعدي اختبار اإلحباط املصور وغري الراضني عن التوجيه املدرسي 
آداب غري راضني 

  33= ن 
  آداب راضني

  35= ن 
  الداللة
 اإلحصائية

 قيمة
 )ت(

  م  ع  م  ع

 
    الـمــقـايـيــس

 الـبعـد 

  لدا
0.05∗  

 
2.25 

 
5.51 

 
40.93 

 
5.37 

 
43.91 

 
 .         االمتثاليـة للجـماعـة

  GCR                             

  
1  

   البعد
  األول
  

  دال
0.01∗∗ 

 استجابات سيطرة احلاجز- 49.68 8.84 55.75 6.32 3.45
OD  

1  

  دال
0.01∗∗ 

استجابات الدفـاع عن األنا -  45.74 10.77 53.54 6.73 3.60
Ed  

2  

  دال
0.01∗  

 استجابات دوام احلاجـة- 53.62 11.04 43.69 6.81 4.48
NP                        

3  

  دال
0.05∗∗ 

وجه حنو املاستجابات العدوان -  50.51 8.95 53.84 4.59 1.94
 EA اخلارج

4  

وجه حنو املاستجابات العدوان -  48.6 9.75 50.57 7.27 0.88 غري دال
  IA  الذات

5  

  دال
0.05∗  

    استجابات تـجنب العـدوان-  53.97 6.81 49.78 7.64 2.30
MA 

          

6  

  
  
  
  
  البعد
  الثاين

: اجتاه الفرق ∗∗ ، غري الراضني ∗ الراضني   .   
 



  

: ما يلي )7 (يتضح من خالل اجلدول رقم   

  :ثالية للجماعة تبني ما يلي  بالنسبة للبعد األول االمت-1
 توجد فروق دالة إحصائيا بني التالميذ جذع مشترك آداب الراضني و غري الراضـني عـن                 – 

وهي قيمة   ) 2.25( التوجيه املدرسي يف درجة االمتـثالية للجماعة حيث كانت قيمة ت تساوي            
توجيه املدرسي أكثـر    ، وهي نتيجة تؤكـد أن التالميذ الراضني عن ال        ) 0.05(دالة عند مستوى    

  .مسايرة ملعايري اجلماعة و امتثاال لـهـا 
  :بالنسبة للبعد الثاين الربوفيل تبني ما يلي - 2
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ جذع مشترك آداب الراضني و غري الراضني عن –

 إذ بلغت قيمة ت التوجيه املدرسي يف استجابات سيطرة احلاجز ، و استجابات الدفاع عن األنا
وكذلك يف استجابات ) 0.01(ومها قيمتان دالتان عند مستوى  ) 3.60( ،  ) 3.45( على التوايل 

وهي قيمة دالة عند مستوى   ) 1.94( يمة ت تساوي ـالعدوان املوجه حنو اخلارج حيث كانت ق
يدل هذا ولصاحل تالميذ جذع مشترك آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي ، و ) 0.05(

  .الربوفيل على شخصية أقـل قدرة على حتمل اإلحباط الستعماهلا ألمناط استجابات أقل توافقا 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ جذع مشترك آداب الراضني  وغري الراضني يف - 

) 0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى   ) 4.84( استجابات دوام احلاجة فقد كانت قيمة ت تساوي 
وهي قيمة دالة عند مستوى   ) 2.30( وكذلك يف استجابات جتنب العدوان إذ أن قيمة ت بلغت 

ولصاحل الراضني عن التوجيه املدرسي ، و هذا يدل على أن الراضني أكثر قدرة على حتمل ) 0.05(
  .اإلحباط و تصريف الطاقة الناجتة عنه باجتاه البحث عن حلول 

ئيا بني تالميذ جذع مشترك آداب الراضني و غري الراضني عن  ال توجد فروقا دالة إحصا- 
  .التوجيه املدرسي يف استجابات العدوان املوجه حنو الذات 

  
  
  
  
  



  

:الفرضية اجلزئية الرابعة -5  
      توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلحباط بني تالميذ اجلذع املشترك تكنولوجيا راضني 

  .                                     الراضني غري رسي لصاحل و غري راضني عن التوجيه املد
  ) 8(اجلدول رقم 

لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ اجلذع املشترك تكنولوجيا راضني ) ت( يوضح نتائج اختبار 
  :يف بعدي اختبار اإلحباط املصور وغري راضني عن التوجيه املدرسي 

  ياـولوجتكن
  نيـغري راض
  37=ن

  ولوجياـتكن
  نيـراض
  35=ن 

  الداللة
 اإلحصائية

 قيمة
 )ت(

  م  ع  م  ع

 
    الـمــقـايـيــس

  
  

 الـبعـد

  دال
0.01∗ 

 
2.74 

 
5.30 

 
41.37 

 
5.35 

 
44.82 

 
 .         االمتثاليـة للجـماعـة- 

  GCR                             

  
1 

   البعد
  األول
  

استجابات سيطرة احلاجز -  51.91 8.89 50.45 6.98 0.08 غري دال
OD  

1 

  دال
0.01∗∗ 

استجابات الدفـاع عن األنا -  43.42 12.44 54.00 6.47 4.48
Ed  

 

2 

  دال
0.05∗ 

      استجابات دوام احلاجـة-  52.34 14.85 48.67 4.30 2.34
NP  

3 

  دال
0.01∗∗ 

وجهاملاستجابات العدوان- 45.02 9.46 54.02 3.96 5.20
 EAحنو اخلارج 

4 

وجه حنو املاستجابات العدوان - 50.77 9.61 53.02 10.17 0.96 غري دال
  IA  الذات

5 

  دال
0.01∗  

     استجابات تـجنب العـدوان 58.25 4.45 53.72 7.78 3.00
MA 

          

6 

  
  
  
  
  البعد
  الثاين

الراضني: اجتاه الفرق   .∗∗ ، غري الراضني ∗  
:ا يلي م) 8(يتضح من خالل  اجلدول رقم   



  

  : بالنسبة للبعد األول االمتثالية للجماعة -1
 وجود فروق جوهرية دالة إحصائيا بني تالميذ جذع مشترك تكنولوجيـا الراضـني  وغـري                 –

وهـي   ) 2.74( الراضني عن التوجيه املدرسي  يف درجة االمتثالية للجماعة حيث بلغت قيمة ت              
ولصاحل الراضني ، و تدل هذه النتيجة على أن التالميذ الراضني هم            ) 0.01(د مستوى   قيمة دالة عن  

  . دائما أكثر امتثاال ملعايري اجلماعة و توافقا معها 
  :بالنسبة للبعد الثاين الربوفيل - 2
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ جذع مشترك تكنولوجيا الراضني و غري الراضني – 

ه املدرسي يف استجابات الدفاع عن األنا ، و استجابات العدوان املوجه حنو اخلارج إذ عن التوجي
ولصاحل ) 0.01(ومها قيمتان دالتان عند مستوى  ) 5.20( ،  ) 4.48( بلغت قيمة ت على التوايل 

التالميذ غري الراضني عن التوجيه املدرسي وتدل هذه النتيجة على إمكانيات قليلة عند مواجهة 
  .حباط ، ومنه اللجوء إىل استجابات غري توافقية مع تـوجيه الـلوم للعامل الـخارجي اإل
 توجد فروق دالة إحصائيا بني تالميذ جذع مشترك تكنولوجيا الراضني و غري الراضني عن - 

وهي قيمة دالة عند )  2.34( التوجيه املدرسي يف استجابات دوام احلاجة فقد كانت قيمة ت 
 ، وكذلك بالنسبة يف استجابات تـجنب العدوان حيث كانت قيمة ت تساوي )0.05(مستوى 

ولصاحل التالميذ الراضني وهو ما يرسم للتالميذ ) 0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى  ) 3.00( 
الراضني بروفيل استجابات توافقي يدل على قدرة جتاوز اإلحباط و مواجهة الضغوط  والبحث 

  .  ودون اسـتعمال الـعـدوان عـن حلول دون ما استسـالم
ال توجد فروقا دالة إحصائيا بني تالميذ جذع مشترك تكنولوجيا الراضني و غري الراضني عن - 

  .التوجيه املدرسي يف استجابات سيطرة احلاجز ، و استجابات العدوان املوجه حنو الذات 
  
  

  
  
  

  



  

  )  9 (جــدول رقـم 
:بحث يبني نتائج اختبار صحة الفرضية األوىل لل  

  
 البعد األول الــبــعد الــثـانـــــي
MA IA EA NP ED OD GCR  

  

  1  الراضني و غري الراضني عامة -  ×  ×  √  ×  √ × ×

  2  لراضني وغريالراضني ذكورا-   ×  ×  √  ×  √ √ ×

  3 الراضني و غري الراضني إناث-   ×  √  √  ×  × √ ×

  4 الراضني وغري الراضني تكنولوجيا-   ×  ×  √  ×  √ × ×

الراضني و غري راضني آداب -   ×  √  √  ×  √ × × 5  

   
  

    )10( جـدول رقـم 
  : يوضـح النـسـبة املئـوية ملـدى حتقـق الفرضية األوىل للبحث 

  
   الـعــالمــة  ن  %
  تـــحــقـق  √  13   37.1%
 لـم يـتـحـقـق  ×  22   62.9%

  
  
  
  
  
  
  



  

:الفرضـية الثانية -6  
) إناث –ذكور ( ئية  يف اإلحباط بني التالميذ من اجلنسني         توجد فروق ذات داللة إحصا

. غري الراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل الذكور   
:و اجلدول التايل يوضح ذلك   

) 11(                                               اجلدول رقم   
ذ الذكور واإلنـاث غـري      لداللة الفروق بني متوسطات التالمي    ) ت(        يوضح نتائج اختبار    
  : يف بعدي اختبار اإلحباط املصور الراضني عن التوجيه املدرسي

  ور ـالذك
  غري راضني

  38=ن 

  اثـاإلن
   غري راضيات

  32= ن 

  الداللة
 اإلحصائية

  قيمة
  ت

  م  ع  م  ع

 
    الـمــقـايـيــس

  
  

 
 البعـد

  دال
0.05∗ 

 
1.99 

 
5.69 

 
41.34 

 
4.75 

 
43.87 

 .           للجـماعـةاالمتثاليـة 
  GCR                             

  
1  

   البعد
  األول
  

 استجابات سيطرة احلاجز- 52.09 7.39 53.68 6.94 0.92 غري دال
OD  

1  

استجابات الدفـاع عن األنا -  52.93 5.47 54.50 7.33 1.01 غري دال
Ed  

2  

  دال
  0.05∗ 

 استجابات دوام احلاجـة-  47.68 5.58 45.18 6.39 1.72
NP                        

3  

  دال
 0.01∗∗ 

وجه حنو اخلارج املاستجابات العدوان -  52.37 2.84 55.26 4.77 3.12
EA 

4  

  دال
  0.01∗ 

  وجه حنو الذاتاملاستجابات العدوان -  55.46 8.57 48.97 8.11 3.23
IA  

5  

  دال
 0.01∗ 

     استجابات تـجنب العـدوان-  53.06 6.76 47.89 7.66 2.96
MA 

          

6  

  
  
  
  
  البعد
  الثاين

اناث  :اجتاه الفرق   .∗∗ ، ذكور ∗
  



  

:ما يـلي ) 11(يتضح من خالل اجلدول رقم   
  :بالنسبة للبعد األول االمتثالية للجماعة - 1
غري الراضني عن )  إناث –ذكور ( نسني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ من اجل- 

يمة دالة عند مستوى  ـوهي ق ) 1.99( التوجيه املدرسي يف االمتثالية للجماعة إذ بلغت قيمة ت 
ولصاحل اإلناث و تدل هذه النتيجة على إمكانيات توافق مع اجلماعة أكثر عند اإلناث ) 0.05(

  .مقارنة مع الذكـور 
  : لربوفيل تبني أنه  بالنسبة للبعد الثاين ا– 2
غري الراضني عن )  إناث –ذكور ( توجد فروق ذات  داللة إحصائية بني التالميذ من اجلنسني –

وهي قيمة دالة  ) 1.72( التوجـيه املدرسي يف اسـتجابات دوام احلاجة حيث أن قيمة ت 
وكذلك بالنسبة الستجابات العدوان املوجه نـحو الذات  ، ) 0.05(عـند مـستوى 

ومها قيمتان دالتان  ) 2.96( ،  ) 3.23( واستجابات جتنب العدوان فقد بلغت قيمة على التوايل 
ولصاحل اإلناث ، و تعين هذه النتيجة أن اإلناث غري الراضيات عن التوجيه ) 0.01(عند مستوى 

املدرسي يواجهن ضغـوط اإلحباط باستجابات عدوان موجه حنو الذات ، و لومها و إحلاق 
م بأنفسهن ويف ذات الوقـت لديهن حماوالت جادة للتسامح جتاه اإلحباط اليت ظهرت الته

فعاليتها من خالل استجابات دوام احلاجة امللحة  و طورت لديهن اجتاه إجيايب حنو البحث عن 
  .حلول  و هو توجه مقبول حنو التوافق 

غري الراضني )  إناث –كور ذ(   توجد فروقا ذات  داللة إحصائية بني التالميذ من اجلنسني - 
كانت قـيمة ت تساوي  عن التوجـيه الـمدرسي يف استجابات العدوان املوجه حنو اخلارج إذ

ولصاحل التالميذ الذكور غري الراضني عن التوجيه ) 0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى   )3.12( 
ارجي ، و اعتباره مسؤوال املدرسي ، مما يدل على أهنم حياولون تفريغ الضغوط باجتاه العامل اخل

عـن حالة اإلحباط ، مما يبعد الذكور عن استعمال منط أو اجتاه توافقي يف بناء استراتيجياهتم 
  .عند مواجهة اإلحباط 

غري الراضني )  إناث –ذكور (  ال توجد فروقا ذات  داللة إحصائية بني التالميذ من اجلنسني - 
  .ة احلاجز و استجابات الدفاع عـن األناعن التوجيه املدرسي يف استجابات سيطر



  

       و منه ميكن القول إمجاال أن الفرضية قد حتقـقـت باستثناء منطي االستجابات املتعلقة 
  .  بسيطرة احلاجز و الدفاع عـن األنـا 

  )12( جدول رقـم 
:يـبني نـتائج اختـبار صحـة الفرضيـة الثانـيـة للـبحث   

  
 البعد األول ـيالــبــعد الــثـانــــ

MA IA EA NP ED OD GCR  
  

  1   ذكور و إناث غري راضني  ×  ×  ×  √  √ √ ×

  
  ) 13( جـدول رقـم                                          

  : يوضـح النـسـبة املئـوية ملـدى حتقـق الفرضية الثانيـة للبـحث 
  

   الـعــالمــة  ن  %
 تـــحــقـق  √  1   14.28%
لـم   ×  6  % 85.72

  يـتـحـقـق
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

:الفرضية الثالثة -7  
       توجـد فـروق دالة إحصائيا يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك آداب و تالميذ جذع 

  . مشترك تكنولوجيا  غري الـراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل تالميذ اآلداب 
  ) 14(  رقم                                                اجلدول

لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ اجلذعني املشتركني  تكنولوجيا ) ت( يوضح نتائج اختبار 
  :يف بعدي اختبار اإلحباط املصور وآداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي 

  آداب
  راضني غري
  33=ن

  تكنولوجيا  
  غري راضني 

  37=ن 

  الداللة
 اإلحصائية

  قيمة
 )ت(

  م  ع  م  ع

 
 ايـيــس   الـمــقـ

  
 

 
 الـبعـد

  دال
0.05∗ 

 
2.34 

 
5.51 

 
40.93 

 
4.94 

 
43.83 

 
 .        االمتثاليـة للجـماعـة-

  GCR                             

  
1 

   البعد
  األول
  

  دال
0.01∗∗  

 استجابات سيطرة احلاجز- 50.45 6.98 55.75 6.32 3.31
OD  

1 

استجابات الدفـاع عن األنا -  54.00 6.47 53.54 6.73 0.28 غري دال
Ed  

2

  دال
0.01∗ 

     استجابات دوام احلاجـة- 48.67 4.30 43.69 6.81 3.69
NP  

3 

استجابات العدوان موجه حنو اخلارج-  54.02 3.96 53.84 4.59 0.17 غري دال
EA 

 

4 

  دال
0.05∗∗ 

 استجابات العدوان موجه حنو الذات-  53.02 10.17 57.84 8.40 2.14
  IA  

5 

  دال
0.05∗  

     استجابات تـجنب العـدوان-  52.37 6.63 49.42 7.53 1.73
MA 

             

6 

  
  
  
  
  البعد
  الثاين

  
: اجتاه الفرق   .∗∗  ، غري الراضني ∗ الراضني 



  

:ا يلي م) 14(يتضح من خالل  اجلدول رقم   
  :األول االمتثالية للجماعة تبني أنه  بالنسبة للبعد – 1
 توجد فروق دالة إحصائيا بني التالميذ غري الراضني عن التوجيه املدرسي من اجلذعني –

وهي  ) 2.34( املشتركني تكنولوجيا و آداب يف درجة االمتثالية للجماعة حيث بلغت قيمة ت 
جيا و هذا يدل على تقبل ولصاحل تالميذ جذع مشترك تكنولو) 0.05(قيمة دالة عند مستوى 

  .  تالميذ التكنولوجيا و مسايرهتم للجماعة مقارنة بنظرائهم من تالميذ اجلذع مشترك آداب 
  :  بالنسبة للبعد الثاين الربوفيل تبني أنـه – 2
 توجد فروق دالة إحصائيا بني التالميذ غري الراضني عن التوجيه املدرسي من اجلذعني - 

و آداب يف اسـتجابات سـيطرة الـحاجز فقد كانت قيمة ت املشتـركني تكنولوجيا 
كذلك يف استجابات العدوان املوجه حنو ) 0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى  )3.31( تساوي 

ولصاحل تالميذ جذع ) 0.05(وهي قيمة دالة عند مستوى  ) 2.14( الذات إذ بلغت قيمة ت 
أقل توافقا ويدل على إمكانيات أقل مشترك آداب ، و هي استجابات تدل على خمطط نفسي 

  .ملواجهة إحباطات العامل اخلارجي مقارنة مع أقراهنم يف جذع مشترك تكنولوجيا 
توجد فروقا ذات داللة إحصائية بني التالميذ غري الراضني عن التوجيه املدرسي من اجلذعني - 

وهي  ) 3.69(  ت املشتركني تكنولوجيا و آداب يف استجابات دوام احلاجة حيث وصلت قيمة
، وكذلك بالنسبة الستجابات جتنب العدوان أين كانت قيمة ت ) 0.01(قيمة دالة عند مستوى 

ولصاحل تالميذ جذع مشترك تكنولوجيا ) 0.05(وهي قيمة دالة عند مستوى  ) 1.73( مساوية لـ 
ءة يف مواجهة وهي استجابات توافقية من حيث منطها و اجتاهها ، و دليل على فعالية أكثر  وكفا

اإلحباط ، و جتنب استعمال استجابات غري توافقية ، و اللجوء إىل استراتيجية البحث عـن 
  . احللول 

التالميذ غري الراضني عن التوجيه املدرسي من اجلذعني املشتركني   ال توجد فروقا بني -
  .ه حنو اخلارج تكنولوجيا و آداب يف استجابات الدفاع عن األنا و استجابات العدوان املوج

  
  
  



  

                                    
   )15( جدول رقـم 

:يبني نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة للـبحث   
  

 البعد األول  الــبــعد الــثـانـــــي
MA IA EA NP ED OD GCR  

  

  1 غري الراضني آداب و تكنولوجيا  ×  √  ×  ×  × √ ×

                                        
   )16( جـدول رقـم 

  : يوضـح النـسـبة املئـوية ملـدى حتقـق الفرضية الثالـثة للبـحث 
  

   الـعــالمــة  ن  %
  تــحــقـق  √  02   29%
 لـم يـتـحـقـق  ×  05   71%
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  : تفـسري نتائج الفرضية األولـى وفرضياهتـا اجلـزئـية .1
        تتعلق الفرضية األوىل وفرضياهتا اجلزئية بوجود فروق دالة إحصائيا يف اإلحباط بني 

الراضني لدى العينة الكلية ، ولدى غري الراضني و غري الراضني عن التوجيه املدرسي لصاحل 
  .اجملموعات الفرعية األربعة 

 اليت تبني نتائج  )8 ) (7 ) (6) (5) ( 4 (        وقد اتضح من خالل نـتائج اجلداول رقـم 
   : مـا يليلبعدي االختبار ) ت ( اختبار 

  : فيما يتعلق بـبعـد االمتثالية للجماعـة  -
التالميذ الراضني و غري الراضني عن التوجيه املدرسي  حصائـيا بني      توجـد فروق دالة إ

لصاحل ) 0.01(يف العينة الكلية ، و يف جمموعة الذكور ، و يف جمموعة اإلناث عند مستوى داللة 
الراضني عن التوجيه املدرسي ، و بني الراضني و غري الراضني عن التوجيه املدرسي يف جمموعة 

  .لصاحل الراضني أيضا ) 0.05(نولوجيا عند مستوى داللة اآلداب و جمموعة التك
       تؤكد هذه النتيجة أن التالميذ الراضني عن التوجيه املدرسي يف كل جمموعـات املقارنـة               
هـم أكثر امتـثـالية للجماعـة ، و أكثر تشبعا بقيمها ،  و هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت                  

اسـة هلا إذ وجدت أن هـناك فـرقا ذا داللة إحـصائية          إليه الباحثة سهام أمحد خطاب يف در      
بني الطلبة األكثر رضا و األقل رضا يف متغري املعايري االجتماعية لصاحل             ) 0.01( عند مستوى ثقة    

األكثر رضا ، و فـسرت ذلك على أن الطلبة األكثر رضا أكثـر مراعـاة ملعايري اجلماعــة                
  1.ألقل رضا وأكثر تقبال ألحكـامها من الطلبة ا

   تـعد االمتثالية للجماعة أحـد مكونـات الشخـصيـة املـتـمتعة بالصـحة النفسيـة         
  اليت ميكنها لعب دور إجيايب ضمن اجلماعة اليت ينتمـي إليها 

        وعليه ميكن القول أن حالة الرضا اليت يتمتع هبا التالميذ الراضني قد أسـهمت يف اتـزان                 
هتم مع اآلخرين و تفاعلهم معهم يف مواقف مدرسية و خارجيـة وزادت             سلوكاهتم خالل عالقا  

من قدرتـهم على بناء عالقات محيمية سويـة داخل الوسط الـمدرسي بعيـدا عــن أي               
مظـهر من مظاهـر التأزم و الضغط النفسي نتيجة ما متدهم به هذه العالقات من إشـباعات                

  .إجناحها و العمل على استمرارها و تزايدها نفسية كالشعور بالتقدير ، و هذا يشجعهم على 
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       على عكس نظرائهم من التالميذ غري الراضني عن التوجيه الذين يدركون أن عدم إعطائهم              
رغبتهم يف التوجيه فـشل يعيشون آثاره على املـستوى النفـسي و االجتماعي ، مما يـضيق               

اآلخرين أثناء عملية التفاعـل االجتمـاعي       جمال تكوين مهارهتم االجتماعية و تعميق عالقاهتم ب       
داخل املدرسة و خارجها ، و كون حالة عدم الرضا متدهم بإحساس داخلـي بالفـشل فـإهنم                  
يعتقدون نتيجة لذلك بأن العالقات االجتماعية ستحمل هلم مزجيا من الرفض و االنتقاد وال حتقق               

  . هلم أي مكاسـب أو إشباع فيعزفون عنـها 
  : بالبعـد الثاين الربوفـيل فيما يتعـلق -

مـقاييس فرعية متكننا من التعرف على منط  )06(سـت         يتكون هذا البعد من
االستجابات واجتاه العدوان ، مما يشكل لدينا صفحة نفسية ألفراد العينة ، نستعرض تفسريها 

   : كما يلي  
   ) :OD(نـمط استجابات سيطرة احلاجـز -1

ال هذا النمط من االستجابات دليال على متكن احلواجز احملبطة مـن تعطيـل                يعترب استعم      
قدرات الفرد على إدراك املواقف إدراكا واقعيا مما جيعله يسلك ، كما لو أنه ال يـرى أي حـل                    
للوضعية احملبطة ، و قد دل هذا النمط من االستجابات على أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية                 

لـصاحل غـري    ) 0.05(الراضني عن التوجيه املدرسي عامة عند مستوى داللـة        بني الراضني و غري     
الراضني ، و بني الراضني و غري الراضني عن التوجيه املدرسي يف جمموعة اإلنـاث و جمموعـة                  

  .لصاحل غري الراضني ) 0.01(اآلداب عند مستوى داللة 
راضني يف جمموعة الـذكور و يف            غري أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني الراضني و غري ال           

جمموعة جذع مشترك تكنولوجيا ، لكن املالحظ أن متوسطات غري الراضني كانت كلها أكـرب               
من متوسطات الراضني ، و إن مل يصل ذلك إىل حد الداللة و هذا يدل على أن التالميذ الراضني                   

  .عن التوجيه أكثر حتررا من سيطرة احلـواجز احملبطـة 
 أن التالميذ غري الراضني قد أدركوا حالة عدم الرضا كـتهديد أثر علـى مـدى                      يف حني 

اإلدراك لديهم ، و ضيـق جماله ، فلم تعد لديهم القدرة على تبصر احللول لتخطـي احلـواجز                  
  . احملبطة ، وحفاظا على تكامل تنظيم الشخصية يلجؤون إىل استجابات دفاعية 



  

ا وسعت جمال اإلدراك لدى نظـرائهم مـن التالميـذ             وعلى العكس من ذلك فإن حالة الرض      
الراضني  مما جعلهم أكثر قدرة على مواجهة املواقف احملبطـة وفق استجابات أكثر توافقا وهـو                

  .  ما تؤكـده نتائج أمناط االستجابات املواليـة 
  ) : ED(نـمط استجابات الدفاع عـن األنـا -2

 على ضعف األنا ، مما جيعله لنمط من االستجابات دليال      يعترب االستعمال الـمتكرر هلذا ا
ينشط استجابات دفاعية حلمايته ، و قد اتضح من خالل هذا النمط من االستجابات أن هناك 

بني التالميذ الراضني و غري الراضني عن )  0.01(فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 جمموعة الذكور ، و جمموعة اإلناث ، و يف جمموعة التوجيه املدرسي يف العينة الكلية ، و يف

  .    اآلداب و يف جمموعة التكنولوجيا دائما لصاحل غري الراضني 
       و تؤكد هذه النتيجة أن التالميذ الراضني هلم أنا قوي مما جيعلهم أقل استعماال الستجابات               

  .من منط الدفاع عن األنا  
نظام من العادات اليت ميكن للفرد من خالهلا أن يتكيـف مـع   "ن         فقوة األنا هي عبارة ع  

أن قوة األنا تشري إىل القدرة على التعامـل          ) SYMONDS) (1971(و يرى سيموندس    … الواقع  
بنجاح مع البيئـة و القدرة على أن يعيش الفرد وفق قرارات حمددة أو خطـط موضوعيــة ،                  

    .1 "والقدرة على ضبط االنفعاالت
  و هذا يعين أن حالة الرضا ميكن أن جتعل الفرد قادرا على ضبط نفسه و مواجهة      

مشكالتـه بكفاءة و فاعلية و حتمل إحباطات البيئة احمليطــة بـه خاصة أن النجاح الدراسي 
ميزا داال ييشعر التلميذ بالثقة بالنفـس و بتـقدير كبري للذات و هي السمـة اليت ميزت ت

ألقل رضا يف دراسة سهام أمحد خطاب ، و اليت وجدت أن هناك فرقا داال األكثر رضا عن ا
لصاحل األكثر رضا يف متغري اإلحساس بالقيمة الذاتية ،  ) 0.01( إحصائيا عند مستوى داللة 

وأوضحت أن الطلبـة األكثر رضا يشعرون بأن اآلخرين يقدروهنم  وحيترموهنم ، أما األقل رضا 
  .  2هم الذاتيـة  وثـقتهم ضعيفة بنجاحهم يف مستـقبلـهم فيتضاءل إحساسهم بقيمت
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إن الصورة اإلجيابية عن الذات تقوى بناء األنا مما جيعله قادرا على أن يدرك الواقع إدراكا سليما  
وهذا ميكنه من االستجابة له باستجابات توافقية سليمة ، و على العكس من ذلك فإن اإلحساس 

صورات سلبية حول الذات لدى التالميذ غري الراضني جيعلهم بالفـشل و ما يصاحبه من ت
يدركون واقع العامل اخلارجي يف صورة هتديد جيعل دفاعات األنا موجهة حلمايتـه  و هو ما 

  .أكدته النتائج املرتفعة للتالميذ غري الراضني على منط استجابات الدفاع عن األنا 
  ): NP(نـمط استجابات دوام الـحاجـة -3

   استجابات دوام احلاجة تدل على إحلاح الشخصية يف احلصول على االشباعات مما جيعلها    
تتحرك و جتهد يف احلصول على احللول بطرق خمتلفة و قد دلت نتائج هذا النمط من 
االستجابات على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ الراضني و غري الراضني عن 

لعينة الكلية ، و يف جمموعة الذكـور ، و يف جمموعة اإلناث ، ويف جمموعة التوجيه املدرسي يف ا
  . لصاحل دائما الراضني ) 0.01(اآلداب ، و يف جمموعة التكنولوجيا عند مستوى داللة 

       هذه النتيجـة تظهر لنا أن التالميذ الراضني لديهم إصرارا على إجياد حلول بأنفـسهم أو 
أهنم يركزون و يلحون على إجياد احللول ، و هذا يعين أن اإلحباطات ال بطلب الـمساعدة ، و 

تعجزهم ،و ال تضيق جمال إدراكهم للمواقف و هذا ما يؤكد النتيجـة  احملصل عليها يف منط 
  .استجابات سيطرة احلاجـز 

مة وتصريف     لذا نعترب أن التالميذ الراضني أكثر قدرة على التعامل بفعالية مع املواقف املـتأز
الطاقة املتولدة عن الضغط الذي حتدثه الوضعية احملبطـة جتاه البحث عن حلول،  فهم يشعرون 
أن جناحهم يف احلياة يستلزم ختطي الصعوبات و احلواجز احملبطة على عكس من ذلك التالميذ غري 

ق أقل تكيفا الراضني جيدون أنفسهم حماصرين باحلواجز احملبطة  ويشعرون بضغط يتم تفريغه بطر
  . عن التوجيه نيمن الطرق اليت يستعملها الراض

  ): EA(استجابات العدوان املوجـه حنو اخلارج -4
      إن استجابات العدوان املوجه حنو اخلارج تدل على أن الشخصية تدرك العامل اخلارجي 

اإلحباط ، و قد كمتسبب أول لإلحباط مما يدفعها لتوجيه العدوان ، اللوم ، االهتام حنو مصدر 
أظهـرت نتـائج هـذا النمط من االستجابات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الراضني  
وغري الراضني  يف جمموعة العينة الكلية ، و يف جمموعة الذكور  و يف جمموعة التكنولوجيا عند 



  

جيه املدرسي يف لصاحل غري الراضني، و بني الراضني  وغري الراضني عن التو) 0.01(مستوى داللة 
  . لصاحل غري الراضني ) 0.05(جمموعة اآلداب عند مستوى داللة 

       وهي نتيجة تؤكد أن التالميذ الراضني أقل استعماال الستجابات العدوان املوجه حنو 
اخلارج ،  واليت تعترب استجابات غري توافقيـة ، و يف املقابل فإن التالميذ غري الراضني 

جهة املواقف احملبطـة ، مما يدل على أهنم أقل قدرة على حتمل إحباطات الواقع ، يستعملوهنا ملوا
  .و تصريف طاقاهتم حنو البحث عن احللول  و إحداث التوافق مع خمتلف األوضاع  

       وهذا يعين أن حالة عدم الرضا عن التخصص شكلت عائقا حيول دون حتقيق التوافق  
جي عندما بني أن االستمرار القهري يف تعليم غري مرغوب ، أو وهذا ما أشار إليه حلمي امللي

دراسة موضوعات ال مييل إليها ، أو االلتحاق القهري مبهنة غري مرضية تعترب من عقبات حتقيق 
   .1التوافق لدى الفرد 

       إن عدم الرضا عن التوجيه يشعر التالميذ بالفشل يف حتقيق طموحاهتم و طموحات أولياء 
م و حماولة منهم يف إلغاء هذا الشعور يسقطون املسؤولية و اللوم على اآلخرين  ويوجهون أموره

  .عدواهنم حنوهم 
       إن متيز التالميذ غري الراضني عن التوجيه عن التالميذ الراضني عن التوجيه هبذا النوع من 

ة ما يصاحب هذا االستجابات يعترب مؤشرا لضعف القدرة على ضبط انفعال الغضب ، الذي عاد
يف بعض احلاالت تعبريا غري مباشر لعدوانـية "النوع من االستجابات ، و اليت اعتربها روزنزفايغ 

 غري أن العدوانية يف كثري من 2  "كانت يف حالة كف استجابة للميكانيزم التحليلي اإلسقاط
 تغذيها عوامل فطرية  احلاالت ميكن اعتبارها مسة من مسات الشخصية تنمو عرب مراحل حياة الفرد

  . وأخرى بيئيـة
      و قد أوضح كمال مرسي أن معظم الباحثني يتفقون على أن دور العوامل البيئيـة أكرب من 

            3.دور العوامل الفطريـة يف تـنميـة العـدوان 
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ميذ        و عليه ميكن أن نعترب أن حالة عدم الرضا عن التوجيه سببها إحباط طموحات التال
ط يف بوهو العائق اخلارجي الذي أحدث لدى التالميذ  تفريغا للعدوان جتاه الواقع اخلارجي احمل

  .حماولة غري ناجحة للتوافق 
       أما نتيجة جمموعة اإلناث اليت كانت غري دالة فيمكن أن نرجعها إىل طبيعة اإلناث الاليت 

جتماعية اليت ال تقبل من اإلناث ردود الفعل يتميزن بتحميل املسؤولية للذات بسبب التنشئة اال
العدوانية ،  مما جيعل عدواهنن يرتد إىل الداخل ، نتيجة االعتقاد الذي نشأت عليه األنثى إذ تعترب 
أن العدوان هو رمز الذكورة ، و أن االستجابة به سوف تعرضها إىل النقد و تشويه صورهتا 

  .اجتماعيا 
  ): IA(حنو الذات استجابات العدوان املوجه -5 

 تعرب استجابات العدوان املوجه حنو الذات على شخصية يف حال حتميل املسؤولية لذاهتا      
تصورا منها أهنا سبب اإلحباط فتحول عدواهنا إىل مصدره ، و قد أظهرت نتائج هذا النمط من 

غري الراضني عن االستجابات أنه ال توجد فروقا ذات داللة إحصائية بني التالميذ الراضني  و
التوجيه املدرسي يف جمموعة العينة الكلية ، و يف جمموعة الذكور  وجمموعة تالميذ اآلداب 

  .وجمموعة تالميذ التكنولوجيا 
      إن هذه النتيجة منطقية ، و ميكن تفسريها حسب خاصية كل جمموعة ، فمجموعة التالميذ 

 تقديرها و إدراك صورة إجيابية عنها مما جيعلهم الراضني عن التوجيه يتمتعون بالرضا عن الذات و
ال يلومون أنفسهم ، و ال حيملوهنا مسؤولية ما يتعرضون له من إحـباط ، فهم ال يعتمدون 

  .بدرجة عالية على مثل هذه االستجابات 
        أما جمموعة التالميذ غري الراضني عن التوجيه ، فإهنم أقل قدرة على احتمال الضغط 

غـه اعتمد على استعمال استجابات عدوانية حنو اخلارج كما سبق و أن ذكرنـا، وتـفري
وهـذا يعين أنـهم يعتربون أن هناك أسباب خارجية هي سبب إحباطهم ، فيوجـهون 

  .  عدواهنم إىل اخلارج
لصاحل ) 0.05(       أما نتيجة جمموعة اإلناث غري الراضيات و اليت كانت دالة عند مستوى داللة

 الراضيات فيمكن تفـسري ذلك بطيعة األنثى اليت أنشأها عليها اجملتمع  ، حيث أهنا تعطي غري
اعتبارات كبرية لنظرة اجملتمع الذي حييطها جبملة من التقاليد و األعراف اليت جتعلها حتجم عن 



  

ا ظهر إظهار مشاعرها السلبية و توجيه الطاقة الناجتة عن اإلحباط إىل عدوان حنو الذات ، وهو م
أن اإلناث أكثر عدوانية يف "من خالل دراسة رشاد علي عبد العزيز عن العدوانية إذ أكد 

العدوان املوجه حنو الذات نتيجة التطبيع االجتماعي الذي يشجب تعبري اإلنـاث عن 
  1 ."عدوانيتهـن

  ): MA(استجابات تـجاهل العدوان -6
عالية على التسامح لإلحباط ، هذه الكفاءة    إن استجابات جتنب العدوان تدل على كفاءة    

بالطاقة التوافقية  أي إمكانية  ) SELYE(اعتربها روزنزفايغ كمفهوم يقترب من ما أمساه سيلي 
الفرد على حفظ توازنه أثناء مواجهة اإلحباطات دون أن يستدعي منه ذلك استعمال استجابات 

      2.غري توافقية 
بار فروقا ذات داللة إحصائية بني الراضني و غري الراضني يف كل       وقد أظهرت نتائج االخت

من جمموعة العينة الكلية و جمموعة الذكور و جمموعة جذع مشترك تكنولوجيا عند مستوى داللة 
لصاحل الراضني ، كما كانت الفروق يف جمموعة اإلناث  وجمموعة اآلداب دالة إحصائيا ) 0.01(

  .حل الراضني أيضا لصا) 0.05(عند مستوى داللة 
     و ميكن تفـسري هذه النتيجة على أن التالميذ الراضني لديهم مفهوم إجيايب عن الذات و أنا 
قوي يدركون به الواقع على حقيقـته ، و يتقبلونه و يعاجلون صعوباته بأساليب توافقية تظهر يف 

ابل فإن التالميذ غري استجابات البحث عن حل املشكل و استجابات جتنب العدوان ، و باملق
الراضني عن التوجـيه يشعرون بأهنم أقل حظا من غريهم يف حتقيق طموحاهتم بسبب الواقع 

  .  احملبط  مما جيعلهم يستجيبون حنوه باستجابات قد نصنف معظمها يف أمناط غري توافـقية 
ن حالة الرضا       و اعتبارا مما سبق من تفسري للدالالت السيكولوجية لبعدي االختبار فإ

حققت للتالميذ الكثري من املكاسب النفسية منها اإلحساس بالتقدير الذايت و أهنم موضع اهتمام 
و مودة من اآلخرين ، و هذا ظهر من خالل البعد األول اخلاص باالمتثالية للجماعة الذي حققوا 

مها هذه املكاسب فيه متيزا ذا داللة على التالميذ غري الراضني نتيجة التعزيزات اليت تقد
  .فتـنـشطهم باجتاه إجناح عالقاتـهم االجتماعية

                                                           
  .66: مرجع سابق ، ص : رشاد علي عبد العزيز - 1

2 P. PICHOT. S. DANJON : op. Cit. p : 05 



  

الستجابات التالميذ ) املخطط النفسي (       كما ظهر من خالل البعد الثاين أن الربوفيل 
الراضني قد متحور حول االستجابات األكثر توافقا ، حيث كان النمط الشائع هو منط 

 مركزا على استجابات جتنب العدوان على خالف استجابات دوام احلاجة  و كان االجتاه
التالميذ غري الراضني الذين استعملوا أثناء مواجهتـهم للوضعيات احملبطـة يف االختبار 

و منط ) OD(استجابات أقل توافقا من حيث النمط و االجتاه،  كنمط استجابات سيطرة احلاجز  
   ) . EA(عدوان املوجه حنو اخلارج ،  واسـتجابات ال )ED(استجابات  الدفاع عن األنا  

      وعليه ميكن القول أن التالميذ غري الراضني  كانوا أكثر إحباطا من غريهم من التالميذ  
  .الراضني يف كل اجملموعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :تـفسيـر نـتائج الـفرضية الثانيـة . 2
 دالة إحصائيا يف اإلحباط بني         لقد استهدفت الفرضية الثانية معرفة مدى وجود فـروق

غري الراضني عن التوجيه املدرسي ولصاحل الذكور ، وقد )  إناث –ذكور ( التالميذ من اجلنسني 
  :  لبعدي االختبار ما يلي ) ت(الذي يبني نتائج اختبار  ) 11( اتضح لدينا من خالل اجلدول رقم 

  :فيما يتعلق ببعد االمـتثالية للجماعـة  -
وجد فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند مستوى         ت

لصاحل اإلنـاث ، و تؤكد هذه النتيجة أن اإلناث هم أكثر امتثالية للجماعـة من ) 0.05(داللة 
الذكـور ، و أقـدر على اخلضوع ملعايريها و التفاعل مع عناصرها تفاعال يترتب عليه فـهم 

 اآلخرين على أساس صحيح و ينشـأ عنه عاطفة حب و انتماء هلذه اجلماعـة ، الذات و فهم
  .رغم حالة عدم الرضا 

       و مرد ذلك يف اعتقاد الباحثة إىل طبيعة التـنـشئـة االجتماعيـة اليت متيز بني الذكور  
ليت واإلنـاث ، و جتعل من اإلناث أكثر استسـالما و أكثر رضا بالواقـع  وهي السمات ا

يرى اآلبـاء يف جمتمعاتـنـا العربية أليق باإلناث على عكس الذكور الذين يسمح هلم مبجال 
تعبري عـن آرائـهم و نزعاتـهم ، و هو ما أكدتـه فاطمة حنفي حممود يف أن ـأوسع من ال

اآلباء يرون أن الشجاعة و القوة اجلسمية و امليل إىل التنافس والتدمري  وانفجارات الغضب "
اسب البنيني ، أما البنات فيليق هبن مسات اإلتكالية  والسلبية و الوقار االجتماعي وينكروا تن

   . 1 "عليهن الغضب واالنفعاالت الشديدة
      وعلى هذا ميكن أن يظهر الذكور مشاعر الغضب جتاه وضعيتهم الدراسية  معربين بذلك 

إذ اعترب أن ) MEHERABIRN(ربان ـترضه مهـعن استيائهم وعدم رضاهم ، ضف إىل ذلك ما اف
اإلناث أكثر توحدا بعبارات الدافع لإلجناز املرتبطة بالنشاطات االجتماعية  بينما الذكور أكثر "

  2 ."توحدا لعبارات الدافع لإلجناز املرتبطة بالنشاطات املهنيـة
قيق ذواهتن  أما     و هذا يعين أن اإلناث لديهن حاجة ملحة يف بناء عالقات اجتماعية سعيا لتح

  .الذكور فحاجتهم مركزة أكثر على النجاح يف اجتياز املسار املهين املخطط له 
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    لذلك فإن ظهور عوائـق حمبطة على املسار املهين للذكور يكون غاية يف التأثري مقارنة مع 
ية البنات الالوايت يكن أقل تأثرا و حياولن تـحقيق ذواهتـن يف جمال العـالقات االجتماع

  .واحملافظة عليها 
 كما أكدت سهام أمحد خطاب أن اختالف التنشئة االجتماعية بني اجلنسني جعل من 
املدرسة منفذا لإلناث لتكوين عالقات اجتماعية مع زميالهتن ومزاولة حقهن يف الصداقة 

  . وهو ما جيعلهن أكثر متسكا هبذه العالقات مقارنة مع الذكور 1والزمالة 
  :ق ببعـد الربوفيـل فيما يتعـل -

مـقاييس فرعية متكننا من التعرف على منط  )06(سـت         يتكون هذا البعد من
االستجابات واجتاه العدوان ، مما يشكل لدينا صفحة نفسية ألفراد العينة ، نستعرض تفسريها 

   : كما يلي  
  :نـمط استجابات سيطرة احلاجـز . 1

 بني اجلنسني غري الراضني عن التوجيه على هذا النمط من       ال توجد فروق دالة إحصائيا
االستجابات  ، و ميكن تفسري هذه النتـيجة بأن حالة عدم الرضا عن التوجيه تشكل حاجزا 

حيسـه و يستـشعره الذكور و اإلناث دون فرق دال ، إال أن طريقة تفريغ الضغط خيتلف  
  . من أمناط االستجابات املوالية تؤكدهوهو ما 

  :نـمط استجابات الدفاع عـن األنا . 2
 ال توجد فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني غري الراضني عن التوجيه املدرسي على هذا النمط                    

من االستجابات ، و إن كانت هذه النتيجة ال تـتفـق مع نتائج بعض البحوث و الدراسـات                 
ثل دراسة بلوك   ـاث م ـنا عند اإلن  وة األنا عنـد الذكور أكثـر من قـوة األ       ـاليت دلت أن ق   

)1973BLOCK   (  و سربني و آخرون)SERBIN  et AL 1973. (  2  
هم من التالميـذ غـري   )  إناث  –ذكور  (       وميكن تفسري هذا االختالف يف كون عينة حبثنا         

الراضني ، وهو ما يؤكـد أن حالة عدم الرضا هي اليت أضعفت من قوة األنا عنـد اجلنـسني                    
يف مواجهة الضغوط ، وهي نتيجـة تتفـق مـع           ) عند أفراد العينة  (للت من كفاءة الشخصية     وق

  .الفرضية األوىل من البحث 
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    كما أننا نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب للذكور ظهرت أكرب من املتوسط احلسايب 
له ال لإلنـاث  ويـمكن أن نرجـع ذلك إىل الصالبة اليت متيز شخصية الذكر ، واليت جتع

يستطيع أن يستـفـيد من الفرص املتاحـة لـه يف الـبيـئة ، والبحث عـن بدائل احللول  
  .وهو ما دلت عليه نتائج الذكور يف استجابات دوام احلاجـة 

  :نـمط استجابات دوام الـحاجـة . 3
داللة      توجد فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند مستوى 

و تدل هذه النتيجـة أن البنات أكثر سعيا للبحث عن احللول سواء  لصاحل اإلناث ، ) 0.05(
بأنفـسهن أو بطلب املساندة االجتماعية ، أو حىت االعتماد على عامل الزمن حلل املشكلة 
وذلك ألن البنات يتمتعـن مبهارات اجتماعية ، ولديهن استعداد أكرب ملساعدة اآلخـرين أو 

  .بها و التعامـل مع األصدقاء و كسبهم طل
      يف حني الذكور هـم أقـل تـكيفا من اإلنـاث و هـو ما أكدته دراسة سربني 

 ، و هم هبذه 1 "الذكور أقل مسايرة و اعتمادا و طاعة"يف أن  )  SERBIN et AL(وآخرون
، و اليت تـتطلب يف كثري املتغريات النفسية يكونون أقل كفاءة يف التعامل مع الظروف البيئـية 

  .من األحيان طلب املساندة االجتماعية من اآلخريـن 
  ) :EA(استجابات العدوان املوجه حنو اخلارج . 4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند      
قة تعامل الذكور مع لصالـح الذكور و تـظهر هذه النتـيجة طري) 0.01(مستوى داللة 

  .الضغوطات املختلفة 
 بني اإلناث و الذكور يف  داالا     وقد أكدت الكثري من الدراسات على أن هناك اختالف

 إحصائيا  داالا ، منها دراسة فاطمة حنفي حممود و اليت وجدت أن هناك فرقالسلوك العدواين
ر ، هذه النتيجة تتفق مع دراسة كل يف بعد العدوان لصالـح الذكو ) 0.01( داللة عند مستوى 

يجة البحث احلايل ـتفق نتـ ، كما ت2) 1981(حة منصور ـو مدي ) 1983( ميحة نصر ـمن س
ودراسة  ) HALL et BLAK 1979(الكـتائج غري عربـية مثل دراسـة كل من هل وبـمع ن
ن أن نفسر ذلك و ميك ) 1984INFANTE et AL(ودراسة أنفانت و آخرون  )  BARRET 1979(باريت
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له كل من الذكر و األنثى  والذي يقبل فيه اآلباء   التنشئة االجتماعية الذي خيضعبأسلوب
السلوك اخلشن العدواين عندما يصدر من الذكر و ينكرونه إذا صدر عن األنثى ، و أحيانا يثيبون 

عدواين لدى صورنه أنه أنسب جلنس طفلهـم ، مما يؤدي إىل تدعيم السلوك الالسلوك الذي يت
  . الذكور وانطفائه لدى اإلناث

أن الذكور أكثر عدوانية من "      و هذا ما أكدته الكثري من الدراسات السيكولوجية من 
اإلناث يف بعض املظاهر املختلفة مثل العدوان حنو اآلخرين ، و العدوان حنو األشياء  والعدوان 

 عن عدوانيتهم يف أي مظهر من مظاهر الكلي بسبب أن اجملتمع يشجع الذكور على التعبري
     1 ."العدوان ، ويرى بعض اآلباء أن العدوان مسة ذكورية جيب أن يتسم هبا الذكور دون اإلناث

      و هبذا ميكن أن نتصور النتيجة اليت توصلنا إليها سابقا فيما خيص نقص القدرة على البحث 
لوك العدواين هو األنسب لشخصيتهم،  عن بدائل احللول عند الذكور ألهنم يرون أن الس

واألجدى عند مواجهة الضغوط ، و هذا يعين أن هذا السلوك هو  اختيار  وإن كان هذا 
  . االختيار يفرضه الواقع االجتماعي 

       غري أنه علينا أن ندرك أننا نستدخل الواقع اخلارجي وفقا لقوانني سيكولوجية نوعية جتعلنا 
 يف الوسط االجتماعي الواحد ، و بالتايل ميكن أن خيتار الفرد ما هو السلوك  منيز بني فرد و آخر

األكثر توافقا إزاء كل موقف ، و تفسري اختيار الذكور هنا الستجابات العدوان املوجه حنو 
اخلارج يرجع إىل حالة عدم الرضا عن التوجيه اليت شكلت أمامهم إحباطا يصعب مواجهة آثاره 

  .النفسية 
  :تجابات العدوان املوجه حنو الذات  اس. 5

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند      
لصاحل اإلناث ، و تدل هذه النتيجة على أن اإلناث أكثر من الذكور يف ) 0.01(مستوى داللة 

تمع للسلوك العدواين الذي ميكن حتميل املسؤولية للذات ، و ذلك نتيجة الردع الذي ميارسه اجمل
أن يصدر عن اإلناث مما جيعلهن يغرين اجتاه العدوان حنو الداخل  وحيدث هذا خالل عملية 
الدعم اإلجيايب أو السليب اليت يقوم هبا األولياء يف تعاملهم مع أبنائهم ، و اليت تؤدي إىل إقدام 

  . األبناء على منط من السلوك ، و جتنب أمناط أخرى
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     هذه املعاملة الوالدية اليت ال تتـم مبعزل عن جنس األبناء و اليت تكون لدى كل منهم قيم 
وقد "شخصية تتكون خالل مراحل تنشئـته و تعلمه كيف يستجيب يف املواقف املختلفة ، 

دلت األحباث أن األطفال يدركون الوالد أكثر قوة وعدوانية ، وأهنم يشتركون مع الكبار يف 
الدور الذكري على أنه ميثل القوة والعدوان ، وأنه أكثر إثارة للخوف كما يشتركون إدراك 

  1 ."معهم يف تصور دور األنثى على أهنا هادئة وودودة 
      إن هذا جيعلنا ندرك ما للتصورات اليت يكوهنا األبناء من تأثري على نظم استجاباهتم يف 

جتاهات والقيم الشخصية اليت يقول عنها عالء الدين خمتلف مواقف احلياة اليت تتشكل خالهلا اال
إن هذه القيم إذا كانت سوية أو صحية فإهنا تساعد الفرد على أن يتوافق مع بيئتـه "كفايف 

ويسلك سلوكا سويـا ، أما إذا كانت غري سويـة  ومنحرفـة أو ال اجتماعية فإهنا تكون 
"عامال من عوامل االضـطراب النفسي

2 .   
يه ميكن أن تظهر استجابات الفرد كانعكاسات لسمات شخصيته اليت منت من خالل      وعل

التنشئة االجتماعية ، و اليت جتعل من الذكور أكثر ميال إىل التعبري العنيف عن عواطفهم السلبية  
وجتعل من اإلناث أكثر ميال لتأنيب الذات و لومها ، كاستجابة للضغوط االجتماعية اليت حتول 

  .   ريهن عن العدوانية بصورة واضحة دون تعب
  :اسـتجابات تـجاهل العدوان . 6

      توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند 
لصاحل اإلناث ، و تدل هذه النتـيجة على إمكانية عالية تتميز هبا اإلناث ) 0.01(مستوى داللة 

بطة و هو ما يعرب عنه امليل لتجنب العدوان و البحث عن حلول أكثر على جتاوز املواقف احمل
واقعية ، وهذا ما يفسره قدرة اإلناث على التوافق االجتماعي الذي متت اإلشارة إليه يف البعد 
األول ، وتدل هذه النتيجة على حماولة جادة من اإلناث يف البحث عن احللول ذاتيا أو بطلب 

كفاءة ، حيث أكد ـاب بـخطي الصعـدهن على تـ  وهذا يساعة ،ـاملساندة االجتماعي
أن األفراد الذين لديهم إمكانات مساندة اجتماعية مناسبة " ) HETHERINGTON  1986(هثرنيجتون

  . 3  "تكون لديهم القدرة على املواجهة الفعالة للضغوط النفسية و االجتماعية
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صول اإلناث على درجة عالية يف استجابات      هذا يعزز النتيجة املتوصل إليها من خالل ح
جتنب العدوان ، و اليت ترتبط بالقدرة على حتمل اإلحباط و الضغوط دون اللجوء إىل االستعمال 

  .املكرر لالستجابات الالتوافقية خاصة منها اليت تؤثر يف عالقاهتن مع اآلخـرين 
الختبار أن اإلناث رغم حالة      ونستخلص من خالل تفسري الدالالت السيكولوجية لبعدي ا

 الطبع االنبساطي الذي يتميزن به  نعدم الرضا كن أكثر خضوعا ملعايري اجلماعة ، و قد ساعده
كما أن احلس العاطفي لإلناث  جيعلهن حيسن معاملة اآلخرين و حيافظن على مشاعرهـم ، مما 

 كما أن اتساع دور ،دقاء يسهل هلن تكوين قدر هائل من العالقات االجتماعية و اكتساب األص
املرأة يف اجملتمع حبيث أصبحت تعمل و تشارك يف النوادي الرياضية و الثقافية مما فـسح هلا اجملال 
لتكوين رصيد من العالقات املتنوعة  و هذه امليزة أكدهتا نتائج البعد األول املتعلق باالمتثالية 

  .للجماعة و اليت كانت دالة لصاحل اإلناث 
ما بينت نتائج البعد الثاين اختالفا واضحا فيما خيص كيفية استجابة كل من الذكور        ك

واإلناث إلحباطات الواقع اخلارجي ، حيث ظهرت اإلناث أكثر استعماال الستجابات العدوان 
املوجه حنو الداخل مع حماوالت جادة لتجنب العدوان ، يف حني كان الذكور أكثر تعبريا عن 

ية باستجابات عدوانية ضد العامل اخلارجي ، و هو ما عرض عالقتهم داخل مشاعرهم السلب
 الوسط  اخلارجي إىل التقـلص ، كما أن حماوالهتم إلجياد حلول وجتنب العدوان كانت حمدودة    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
    



  

  :تـفـسري نـتـائج  الفرضيـة الثالثة . 3
دالة إحصائيا يف اإلحبـاط بـني              لقد استهدفت الفرضية الثالثة معرفة مدى وجود فروق         

تالميذ جذع مشترك آداب وتالميذ جذع مشترك تكنولوجيا غري الراضني عن التوجيه املدرسـي        
نتـائج  الذي يـبني    )  14( ولصاحل تالميذ اآلداب ، ولقد أتضح لدينا من خالل اجلدول رقـم            

  :لبعدي االختبار ما يلي ) ت(اختبار 
  : للـجماعـة بـبعد االمتـثالية فيما يتعلق -
   توجد فروق دالة إحصائيا يف درجة االمتثالية للجماعة بني تالميـذ اجلـذعني املـشتركني                 

لـصاحل تالميـذ   ) 0.05(تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند مستوى داللة  
نولوجيـا  جذع مشترك تكنولوجيا ، و تدل هذه النتيجة على أن التالميذ يف اجلذع املشترك تك              

أكثر امتثاال للجماعة من تالميذ اآلداب ، و ميكن أن نرجع ذلك إىل  كون تالميذ التكنولوجيـا                  
أغلبهم وجهوا عن غري رغبة و يدرسون يف مؤسسة واحدة مما ميكنهم من تكوين كتلة متراصة هلا                 

ظام نـصف   انشغال مشترك و مشاعر مشتركة يتقامسوهنا ، باإلضافة إىل أن املتاقن حتتوي على ن             
داخلي و هو ما يفسح اجملال للتالميذ من البقاء مدة أطول  واالشتراك يف تناول وجبـة الغـداء                   
واملراجعة املشتركة يف أوقات املداومة و أداء صالة الظهر مجاعات مصغرة ، كما أن هناك مـواد           

نهم نوعا من   دراسية تفرض العمل اجلماعي خاصة يف الورشات و األعمال التطبيقية ، مما خيلق بي             
  . التالحم اجلماعي  واحلرص على مصلحة اجلماعـة 

       يف حني أن تالميذ جذع مشترك آداب يزاولون دراستهم مع تالميذ جذع مشترك علـوم               
والذين وجهوا عن رغبة إىل هذا اجلذع املشترك  و الذي يرى فيه بقية التالميـذ التخـصص ذو    

ثل تالميذه ثلثي تالميذ كل ثانوية  وأغلبهم ممن حـصلوا           السمعة االجتماعية املرموقة  والذي مي     
أساسي ، مما جيعل تالميذ اآلداب يشعرون بالنقص جتـاههم ،            ) 9( أعلى يف التاسعة     لعلى معد 

وقد يدفعهم ذلك إىل العزلة  واالنسحاب من العالقات االجتماعية داخل احمليط املدرسي ، وهذا               
متثالية للجماعة ، و أقل خضوعا ملعايريها مقارنة بنظرائهم يف          أدعى أن يكون تالميذ اآلداب أقل ا      

  .جذع مشترك تكنولوجيا  
  
  



  

  
  :فيما يتعـلق ببـعد الربوفـيل  -

مـقاييس فرعية متكننا من التعرف على منط االستجابات  )06(سـت   يتكون هذا البعد من     
   : ة ، نستعرض تفسريها كما يلي  واجتاه العدوان ، مما يشكل لدينا صفحة نفسية ألفراد العين

  :نـمط استجابات سيطرة احلاجز . 1
      توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات سيطرة احلاجز بني تالميذ اجلـذعني املـشتركني              

لـصاحل تالميـذ   ) 0.01(تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند مستوى داللة  
ه النتيجة على ان تالميذ اآلداب غري الراضني عن التوجيه أكثـر  جذع مشترك آداب،  و تدل هذ   

غمرا باحلواجز احملبطة من تالميذ التكنولوجيا ، و ال يرون أي حل للوضعيات الضاغطة نتيجـة                
سيطرة احلاجز احملبط و الذي سببته حالة عدم الرضا ، و ميكن أن نفسر ذلك أن تالميـذ اآلداب       

ت من حيث منافذ الدراسة و التكوين ، إذ يتوفر جذع مشترك            يرون يف ختصصهم أقل التخصصا    
علوم على مخسة ختصصات ميكنهم االلتحاق هبا يف التعليم العام و التكنولوجي و التقين ،  أمـا                  
جذع مشترك تكنولوجيا فإنه  يتوفر على أحد عشر ختصصا موزعة على التعليم الثانوي العـام                

  .والتكنولوجي والتـقـين 
، ∗ حني أن جذع مشترك آداب ال يتوفر إال على ثالث منافذ دراسية يف التعليم العـام                     يف  

كما أنه من ناحية التكوينات خارج الوسط املدرسي و باألخص يف التكوين املهين  والتكوين يف                
املدارس اخلاصة فإن تالميذ اآلداب هم التالميذ األقـل حظـا يف االلتحـاق هبـا ألن أغلـب                   

  . فيها شهادة إثبات املستوى يف الفروع العلمية و التقنية التخصصات يطلب
  :نـمط استجابات الدفـاع عن األنـا . 2
      ال توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات الدفاع عن األنـا بـني تالميـذ اجلـذعني                 

ها املشتركني تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي ، هذه النتيجة ميكن تفـسري              
بكون هذا النوع من االستجابات يتعلق مبتغري نفسي هام  و هو قوة أو ضعف األنا و هو ال يتغري                    

  .إال مبؤثرات نفسية نوعية كما هو احلال يف حالة الرضا أو عدم الرضا 
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  :نـمط استجابات دوام احلاجـة . 3

اجلذعني املشتركني        توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات دوام احلاجة بني تالميذ 
لصاحل تالميذ ) 0.01(تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند مستوى داللة 

جذع مشترك تكنولوجيا ، و هذه النتيجة توضح أكثر نتيجة استجابات سيطرة احلاجز فتالميذ 
ا جعلهم أقل قدرة اآلداب أكثر تأثرا حبالة عدم الرضا عن التوجيه ، و ما جنم عنها من إحباط مم

  .على مواجهة صعوبات الواقع خاصة أهنم يرون أن هذا الواقع أكثر ظلما  ومن نواحي متعددة
      ويف املقابل جند أن تالميذ اجلذع مشترك تكنولوجيا مع الوقت  يكتشفون أن لديهم جماالت 

راسية و التكوينية من عدة عديدة للتحرك و تغيري وضعياهتم ، و أهنم ميكن أن ينفذوا إىل احلياة الد
منافذ فهذا جيعلهم أكثر قدرة على جتاوز الكثري من الصعوبات  والبحث على حلول أو طلبها من 
الغري  كما أن آفاق التكنولوجيا و ما هلا من ذيوع على املستوى االقتصادي واالجتماعي خيفف 

  .  عنهم حالة عدم الرضا عن التوجيه  ويهوهنا عليهم  
  :بات العدوان املوجهة حنو اخلارج استجا. 4

 توجد فروق دالة إحصائيا استجابات العدوان املوجه حنو اخلارج  بني تالميذ اجلذعني         ال
هذا يدل على عدم متيز إحدى املشتركني تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي ، 

 العداء جتاههم لتفريغ ضغوطاتـها و هو ما اجملموعتني يف االعتماد على توجيه اللوم لآلخرين و
  .قد تفسره النتائج املوالية 

  : استجابات العدوان املوجهة حنو الذات .5
         توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات العدوان املوجهة حنو الذات بني تالميذ اجلذعني 

لصاحل ) 0.05(ند مستوى داللة املشتركني تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي ع
 يفسر أن تالميذ اآلداب يعتمدون أكثر على هذا النوع من تالميذ جذع مشترك آداب ، وهذا

االستجابات حيث يوجهون اللوم إىل الداخل ، أي أهنم يعتربون أن ذواهتم هي مصدر ضغوطاهتم 
  ) .علوم تكنولوجيا (علمية باعتبار أن نتائجهم مل تؤهلهم لاللتحاق بأي من اجلذوع املشتركة ال



  

      وتعترب استجابات العدوان املوجهة حنو الذات استجابات غري توافقية ، و هذا يعين أن 
تالميذ اآلداب  أقل توافقا من التالميذ يف اجلذع املشترك تكنولوجيا ، ممـا يـعزز ما سبق 

  .    تفـسريه من نتائـج 
  :اسـتـجابـات جتـنـب العدوان . 6

   توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات جتنب العدوان بني تالميذ اجلذعني املشتركني     
لصاحل تالميذ ) 0.05(تكنولوجيا و آداب غري الراضني عن التوجيه املدرسي عند مستوى داللة 

 و تدل هذه النتيجة على أن تالميذ جذع مشترك تكنولوجيا أكثر جذع مشترك تكنولوجيا ،
 اإلحباط و أكثر قدرة على البحث عن حلول يف حال تعرضهم للمواقف قدرة على جتنب

الضاغطة  و هذا ميكن إرجاعه إىل ثراء هذا التخصص باجلانب التطبيقي والذي يستفيدون منه 
 طرق حلل املشكالت ، كما أنه هو يف حد ذاته قد يشكل بالنسبة هلم جماال اكتسابالكثري يف 

عرهم باألمهية ألهنم من خالل ما يدرسون ميكن أن يقدموا لتفريغ الضغوطات ، كما أنه يش
  .الكثري للمجتمع خاصة يف جماالت الصناعة امليكانيكية  والكهربائية إىل غري ذلك 

       كما أن اإلعالم املدرسي يف اآلونة األخرية ركز كثريا على التكنولوجيا ، و أمهيتها يف 
ظار اجلمهور الواسع من أولياء و أساتذة وتالميذ إىل تطوير البالد و عمل جاهدا على توجيه أن

هذا النوع من الدراسات من خالل األبواب املفتوحة على التعليم التقين  وهي تظاهرة يشارك 
فيها العديد من املؤسسات التكوينية و الصناعية املنتجة مبحاضرات و معارض  ومطبوعات توزع 

ك إمهال شبه تام لتالميذ اآلداب الذين يشعرون بذلك ، و يف املقابل نالحظ هنا، على التالميذ 
مما يزيد يف نقص اعتبار الذات لديهم ، و جيعلهم أقل قدرة على جتاوز اإلحباطات فهم مل جيدو 

  .أي تعويض عن حالة عدم الرضا اليت يعانونـها 
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خــالصـة الـبـحـث وآفــاقـــه

  
  
  
  
  
  



  

  :وآفـاقـه خـالصـة البـحـث 
لقد تبني من خالل حتليل النتائج و تفـسريها أن التالميذ غري الراضني أكثر إحباطا من      

نظرائهم الراضني ، و يرجع ذلك إىل افتـقار غري الراضني إىل اإلشباع الذي حيققه الشعور 
م باالنتماء إىل التخصص برغبة و إرادة ، و ما جيلبه هلم ذلك من إحساس بالفـشل وعد

القيـمة الذاتية ، و هذا كاف ليفقدهم ثقـتهم بأنفسـهم  وخيل من توازن سلوكياهتـم على 
عكس التـالميذ الراضني الذين حقق هلم توجيههم حسب رغباهتم إشباعات أشعرهتم بالفخر 

  .واالعتزاز بالذات 
مقبولة مما جيعله      إذ أن التلميذ من خالل إعطائه رغبته يف التوجيه يشـعر أن نتائجه حسنة و 

يقيم نفـسه تقييما إجيابيا ، كما أن أساتذتـه و أقرانـه و أفراد أسرته أيضا يشجعون فيه ذلك  
ويقدمون له العون و املؤازرة ألهنم يرون فيه التـمكن و اإلصرار على ما اختار هذا التقدير 

تيجة التقـبل املتبادل بينه الذي حييطونه به يساعده على تكوين عالقات اجتماعية أكثر استقرارا ن
و بني اآلخرين ، و الذي يكسبه والء و انصياعا ملعايري اجلماعة  وهو ما جعل التالميذ الراضني 

  .حيصلون على درجة أعلى يف االمتثالية للجماعة 
      يف حني أن التالميذ غري الراضني عن التوجيه املدرسي جيدون أنفسهم يف حالة حتسر و ندم 

 حصوهلم على نتـائج تؤهـلهم لاللتحاق مبا يرغبون به أو حياولون إلقاء اللوم على على عدم
اآلخرين من أساتذة و مستشاري التوجيه ، و أحيانا اآلبـاء  ويعتربوهنم السبب مما يفقـدهم 
الثقة بأنفـسهم و باآلخرين ، وهذا عامل كاف ألن يقلل من مستوى جناح عالقاهتم االجتماعية 

مقهورين أو يتفاعلون مع مجاعتهم بسلوكيات ال توفر هلم توافقا اجتماعيا يسعدون فينسحبون 
  . من خالله بالوالء و التقبل ملعايري اجلماعة 

وكاظم وايل آغا ) 1976(ذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كل من سهام أمحد اخلطاب ـ       وه
ن خالل تفسري املخطط النفسي ، و هو ما ظهر م) 1970(ودراسة جاكسون وجيتزل ) 1972(

الستجاباهتم اجتاه اإلحباطات و اليت متحورت حول األمناط  واالجتاهات األقل توافقا كمحاوالت 
غري ناجحة لتـفريغ الضغوط مما قد يؤثر على جوانب عديـدة يف حياهتم النفسية و الدراسية 

  .واالجتماعية ، ذلك أن العالقة متعدية بني هذه اجملاالت 



  

 و هكذا تأكد لدينا وجود حالة من اإلحباط يعانيها التالميذ غري الراضني يف االنتماء إىل    
التخصص املطلوب ، و قد بدا ذلك واضحا على كل اجملموعات األربعة الفرعية اليت كانت حمل 

  .      الدراسـة واملقــارنـة
جلنسني غري الراضني عن التوجيه       و لقـد تأكد لدينا أيضا أن هناك فروقا يف اإلحباط بني ا

املدرسي ، إذ تبني أن الذكور كانوا أكثر إحباطا من اإلناث باعتبار أن اجملتمع يهيئ اإلناث على 
أن يكن أكثر خضوعا و تقبال للواقع مما يوسع لديهن الطاقة على حتمل الضغوط ، كما مينع 

ربن عن مشاعرهن السلبية ، و هو ما عليهن إبداء استجابات ذات طابع عنيف ، مما جيعلهن ال يع
ظهر من خالل نتائج املخطط النفسي لالستجابات ، و اليت متركز اجتاهها حنو الذات مع 
حماوالت جادة لتجنب العدوان و هذا يسـمح هلن باحملافظة على عالقاهتن مع احمليط ، خاصة أن 

 على مسايرة معايري اجلماعـة اإلناث يتميزن بطابع إنبساطي و هو متغري نفسي يزيد من قدرهتن
  .أخذا  وعطاء 

ستقبل بصورة امل     يف حني أن الذكور بدو أكثر إحساسا باحلواجز احملبطة ألهنم يتطلعون إىل 
أكرب وألن عبأه يقع عليهم ، و بذلك فهم أكثر تأثرا بوجود عوائق قد متنعهم من حتقيق ما 

 السلبية مة منحتـهم إمكانية التعبري عن مشاعرهيصبون إليه ، كما أن عوامل التنشئة االجتماعي
هذه االستجابات قد يترتب عليها ) عدوان موجه حنو اخلارج ( وهو ما اتسم به اجتاه استجاباهتم 

تبعات تتسبب يف إضعاف صالهتم االجتماعية مع اآلخرين ، وهذه النتائج تتفق مع دراسة فاطمة 
  ) .د ت  (ورشاد علي عبد العزيز) 1995(حنفي حممود 

     كما تبني أن هناك فروقا يف اإلحباط بني تالميذ جذع مشترك تكنولوجيا و جذع مشترك 
آداب ، و يرجع السبب يف أن تالميذ التكنولوجيا كانوا أقل إحباطا من نظرائـهم يف ختصص 

ل ، ويزيد األدب إىل املعطيات الواقعية املتعلقة بالتخصص كونه يفتح هلم آفاقا مشرقة على املستقب
من طموحاهتم بعدما يتعرفون على مساراته املدرسية  واملهنية ، مما يزيدهم ثـقة بذواهتم وخيفف 

  .عنهم حالة عـدم الـرضا 
      وما جيب اإلشارة إليه يف خالصة هذا البحث أن نتائج التالميذ يف جمملها كانت متمركزة 

حبـاط املصور ، و الذي يـتراوح بني يف املـجال الذي حـدده روزنزفايغ يف اخـتبار اإل
، و هو جمال احلاالت العادية أي أنه ال توجد احنرافات مرضية كما يصفها  ) 60 – 40(الدرجة 



  

االختبار لدى عينة البحث ، و هو مؤشر إجيايب علينا أن حنافظ عليه خبلق ميكانزمات فعالة داخل 
  .ي ، النفسي و االجتماعــي أوساطنا املدرسية لنحفظ لتالميذنا توافقهم املدرس

خالصة القول إن هذه النتائج تصف لنا واقعا موجودا وحاضرا جيب التمعن يف معطياته ،       
فإذا تأكد لدينا أن التالميذ الذين مل يوجهوا حسب رغباهتم كانوا أكثر إحباطا ، فهل يعين هذا 

لرغبات حىت ال حيبط تالميذنا أم أن بالضرورة أنه على أخصائيو التوجيه أن يأخذوا دائما هبذه ا
هذه النتائج تذهب بنا بعيدا لنتمعن يف موضوع االختيار يف حد ذاته كيف مت ، وكيف صيغ ، 

  وهل ميثل فعال صورة واقعية إلمكانات التالميذ وميوالهتم مبنية يف إطار مشروع متكامل ؟
دة ميكن أن تكون إنطالقة جادة         إن هذه التساؤالت تدعونا للتأمل ووضع افتراضات جدي

 تأمل منها الباحثة إلـقاء املزيد من األضواء على العوامل الـمسامهـة يف لبحوث مستقبلية
مدارس ، وعليه تقترح الباحثة إمكانية القيام بدراسات ـاستقرار احلياة النفسية للتالميذ يف ال

  :تناول ـت
  .شروع وعالقته برضاهم عن الدراسة اختيار التالميذ للتخصص الدراسي بطريقة امل- 1
   عالقة اختيار التخصص الدراسي بالتحصيل وامليوالت العلمية واألدبية لدى تالميذ أوىل ثانوي- 2
  . تأثري بعض املتغريات الشخصية واالجتماعية يف الرضا عن التوجيه - 3
  . عالقة الرضا عن التخصص الدراسي بالتفوق الدراسي لدى تالميذ الثانوي - 4
  . عالقة الرضا عن التوجيه املدرسي بالتصورات املهنية لتالميذ التعليم الثانوي - 5
  . أثر الرضا عن التوجيه يف ظهور السلوك العدواين لدى التالميذ - 6
  . دور الرضا عن التوجيه يف رضا التالميذ عن املدرسة - 7
  .و الدراسة  دور الرضا عن التوجيه املدرسي يف تكوين االجتاهات اإلجيابية حن- 8
  . دور مستشار التوجيه يف التكفل بالتالميذ الذين يعانون صعوبات دراسية - 9

  . دور مستشار التوجيه املدرسي يف إدارة برامج املتابعة النفسية للتالميذ - 10
  . عالقة اجتاهات التالميذ حنو التخصص الدراسي بتطلعاهتم املهنية املستقبلية - 11
  .  الرضا عن التخصص الدراسي و الدافعية لإلجناز   دراسة العالقة بني- 12
دراسة العالقة بني الرضا عن التخصص الدراسي والصحة النفسية لتالميذ ما بعد اجلذوع  -13
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  :الـتـوصـيـات  
  :التوصـيات التاليـة       يف ضوء نتائج البحث احلايل تعني على الباحثة اخلروج ب

العمل على جتديد جهاز التوجيه ، و حتديد تقنيات فعالة يف عملية التوجيه ، و مسايرة التطورات  - 
  .العاملية يف هذا اجملال 

العمل على ترسيخ طريقة املشروع الشخصي و تربية االختيارات ميدانيا حىت يتسىن للتالميذ  - 
 االعتبار إمكانيات التلميذ الشخصية  وإمكانيات بيئتـه ، تيار وفق خمطط مدروس يأخذ بعنيـاالخ

  .فيكون بذلك اختياره مؤسسا مينح له فرصـة النجاح فيما اختار من دراسة ، و منه املهنة فيما بعد 
   .العمل على إشراك األولياء و أعضاء هيئة التدريس كأعضاء فعالني يف توجيه و إرشاد التالميذ - 
عملية اإلرشـاد ميدانيا و تدعيمها بأخصائيني قادرين على مساعدة التالميذ يف العمل على تنـشيط  - 

حل مشكالهتم الدراسـية و النفـسية و االجتماعـية ، حىت يكونوا أكثر توافقا  وأكثر قـدرة على 
  .تكوين اسـتراتيجيات فـعالة ملواجهة الضغوط لتزيد إنتاجيتـهم 

درسـة يف تـنمية مـيوالت التـالميذ  واهتماماهتم  وصقل العمل على تأكيد دور األسـرة و امل - 
شخصياهتم مبا يضمن هلم القدرة على االختيار بكل حرية  ومسؤولـية يف ذات الوقت سواء تعلق األمر 

  .   باالختيارات املدرسية أو املهنية ، أو يف أي جمال من جماالت احلياة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اجــعقــائـمـة الـمر
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الشخصية و االضطرابات السلوكية و الوجدانية ، مطبعـة         ) : 1997(عبد السميع باضة آمال     -33
  .جامعة طنطا 

  .أصول علم النفس احلديث ، دار قباء ، القاهرة  )  : 2000(عبد القادر طه فرج -34
، دار 1 معجم علم النفس و التحليل النفسي ،ط):د ت (عبد القادر طه فرج و آخرون - 35

  . بريوت  ،النهضة العربية 
   .مدخل إىل علم النفس ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر): 1990(عشوي مصطفى - 36
  . سيكولوجية الفروق بني اجلنسني ،مؤسسة خمتار،القاهرة) :د ت(علي عبد العزيز رشاد -37



  

درسي و املهين يف الوسط املدرسي ، ورشة عمل حـول التوجيـه             اإلعالم امل :عواوش بومية   -38
   .1996 أكتوبر 31-26املدرسي و املهين ، اجلزائر من 

  .سيكولوجية اجملرم ، دار الراتب اجلامعية ، بريوت  )  : 1997(عيسوي عبد الرمحان -39
  -ف-
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