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 الاجتماعية( وعالق)(ا، النفسية،الحاجات ٕالارشادية )الاكاديمية
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 النفسية والاجتماعية( وعالق)(ا، هدفت الدراسة إ>ى الكشف عنالحاجات الارشادية )الاكاديمية:ملخص
 حيث، 3بية البدنية والرياضية جامعة الجزائر12"! لدى طلبة السنة ٔالاو>ى بمعهد ال#بالتوافق الدرا
ى مقياس الحاجات الارشاديةW ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدنا ع،يWى املنهج الوصفي التحليWاعتمدنا ع
"! )الجنيدي# ومقياس التوافق الدرا،( فقرة72)( أبعاد و3)  املكون من،()الجوهرة إبراهيم الصقية
 للعام،( طالبا وطالبة130)  بلغت عينة الدراسة،( عبارة73)( أبعاد و6)  واملتكون من،(جباري بالبل
( طالبا وطالبة تم947) ( من مجتمع الدراسة البالغ%14) ي تمثل نسبةi و2018/2017 !"#الدرا
 توصل،"سون1p تم تحليل البيانات باستخدام معامل الارتباط "ب،اختيارها عن طريق العينة القصدية
ن مجاالت الحاجات الارشادية والتوافق الدراسيلدىpالبحث ا>ى أن هناك عالقة ارتباطية عكسية سالبة ب
.بية البدنية والرياضية12طلبة السنة أو>ى ليسانس بمعهد ال
.بية البدنية والرياضية12طلبة معهد ال،!"#التوافق الدرا،  الحاجات ٕالارشادية:الكلمات الدالة
Abstract.
The present study aims at discovering the counselling needs (academic,
psychological and social) and their relation with the academic compatibility for
the students of physical education and sports Institute, university of Algiers3, on
which we followed the analytical descriptive method. Besides, and in order to
achieve this study’s aims, I relied on the counselling needs measure (Al Jawhara
Ibrahim Al Sakya) which is consisted of three fields and (72) items, and academic
compatibility (AljunidiJabariBlabel) which is consisted of 6 fields and 73 terms.
The study sample includes 130 male and female students during 2017/2018
school year. This sample represents only the percentage of 14% of the research
siting that reached 947 male and female students who were selected by using
purposive sample. Then I used Persons’ correlative test to analyse the data. The
research unveiled in its findings that there is an inverse-negative correlation
between both the fields of counselling needs and academic compatibility for the
first year students of licence in the physical education and sports institute
Key words: counselling needs, academic compatibility, students of physical
education and sports institute.
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 -1مقدمة وإشكالية الدراسة:
لكل نوع من أنواع السلوك ٕالانساني أسبابه أو دوافعه ال تحركه ،وهذا السلوك سلوك هادف ال
يمكن فهمه الا من خالل الحاجات ٕالانسانية وال تعد دراسABا مهمة بالنسبة للفرد واملجتمع ع9ى حد
سواء ،فللفرد حاجات متعددة يتطلع اKى ارضاAIا لكي يتمكن من أداء الواجب امللقى ع9ى عاتقه فيقوم
بدورﻩ ع9ى احسن وجه وهنا يأتي دور املجتمع Qي فهم حاجات الفرد والعمل ع9ى اشباعها بكل
ٕالامكانيات املتاحة ليتمكن الفرد من الاسهام Qي الAXوض الحضاري ملجتمعه.وملا كانت الحاجات
املختلفة تعد محددات مهمة للسلوك كان عدم اشباعها يولد توترا يسم\ توتر الحاجة "Need
"tensionيؤدي اKى عدم الراحة والقلق وعدم الشعور باملسؤولية ويؤثر سلبا ع9ى توافق الفرد
النف ghوالاجتماfي مما يدفعه اKى القيام بأعمال تعيد اKى نفسه وجسمه اتزاAkا الذي اختل بسبب
عدم الاشباع ولكي يحصل الفرد ع9ى ما يحتاج إليه فانه يندمج Qي سلوك وسي9ي مناسب يحقق اشباع
الحاجة وخفض التوتر ويكون عادة سلوك منظما وفاعال ومنطقيا  .وQي هذا يش" stحجاوي  "1985بأن
الحاجة عبارة عن حالة يعاني مAXا الانسان ،ويsxتب ع9ى عدم اشباعها توترات عضوية ،أو نفسية أو
اجتماعية او كلها معا ) أبو أسعد أحمد عبد اللطيف العدد ، 2ص (237
فإذا ما تركت هذﻩ الحاجات دون اشباع ،قد يؤدي به اKى اضطراب Qي السلوك وقد يشعر باإلحباط .
لذا يؤكد "ماسلو" أن ٕالاحباط يؤدي اKى التوتر الذي يولد سلوكا غ stسوي وغ stعقالني ،فالشخص
الذي تعاق حاجاته ال يستطيع أن يفكر بصورة فعالة ومنطقية وكلما كانت الحاجة ملحة Qي اشباعها
زاد التوتر النف .(1974, p 80.Jourard, Sidney M, ) ghألن الانسان بطبيعة تكوينه يسى دائما
لتحقيق ذاته من خالل أعمال يقدمها الافراد للمجتمع ،لهذا فاملجتمعات املتمtة ي ال تسى دائما
لتأمtن احتياجات افرادها والاهتمام بميولهم ورغباAم ) الهاشم لوكيا  ،2006ص  . (174فإذا أردنا
أن نوفر لطلبة الجامعة بيئة نفسية وتربوية سليمة علينا أن تعرف ع9ى مشكالAم واهتماماAم
وحاجاAم ومطالب نموهم Qي تلك املرحلة ) الفقي حامد عبد العزيز  ، 1983ص  .(378ويرى
"بياجيه" أن التطور املعرQي للفرد Qي تلك املرحلة يجعل منه متفردا Qي شخصيته ) الsxبية و الصحة
النفسية  ، 1952ص  .(129فتنشأ لديه مشكالت تتعلق بتفاعله مع الاخرين يصعب عليه حلها
بمفردﻩ .فتصبح حاجات الطالب الجامي من الضروري مالحظABا والسي اKى اشباعها ومواجهABا
باإلرشاد والتوجيه السليم وتقديم الخدمات الارشادية املناسبة Qي الجامعة سواء كانت خدمات
ارشادية إنمائية او وقائية او عالجية لتبص stالطالب الجامي بقدراته وفهم نفسه ومواجهة التحديات
املستقبلية .الن الشخصية ٕالانسانية ال تتحقق لها الصحة النفسية السوية ما لم تشبع حاجاAم" .وQي
ظل التحديات املوضوعية الواقعية )املعرفية ،الاجتماعية والاقتصادية( ال تواجه الطالب الجامي
اليوم وال ال يمكن مواجهABا بنمط التعليم التقليدي وال بامكانيات الطالب الذاتية أصبحت لديه
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مشكلة وشكلت تناقضها Qي ضعف تكوين الطالب من جهة ،وتزايد تعقد التحديات املرتبطة بالتقدم
العلم والتكنولوي من جهة أخرى ،تقت gالاشباع ملواجهة تلك التحديات والاتجاﻩ لها بوfي تام")
عتوتة صالح ،2008ص .( 04
وبناء ع9ى تلك التحديات تتضح لدى الطالب عدة حاجات ارشادية ي ما تsر ضرورة الارشاد لتحقيق
الصحة النفسية و التوافق باعتبارﻩ " حالة من التواؤم والانسجام بtن الفرد ونفسه وبينه وبtن بيئته
تبدو Qي قدرته ع9ى إرضاء اغلب حاجاته وتصرفاته تصرفا مرضيا ايزاء مطالب البيئة املادية
والاجتماعية ،أما اذا عجز الفرد ع9ى إقامة هذا التواؤم والانسجام فيه بtن نفسه وبيئته قيل انه g¤ء
التوافق ) أحمد عبد الخالق .(56 ،
فعدم توافق طلبة الجامعة نفسيا ومع ٔالاخرين من املعيقات ال يستوجب علA¥م ٕالاسراع Qي التأقلم
معها ،إال أن هذا ليس باألمر السهل وإنما يتحدد بمتغstات متعددة ومتنوعة ،فنجد أن هناك
اختالفات واسعة Qي تلك العوامل املساعدة ع9ى عدم التوافق نظرا لتعدد أساليب التنشئة الاجتماعية
كما أن البعض مAXم يفتقر إKى املهارات الاجتماعية الالزمة لعملية التفاعل مع أقرانه ،فلكي يكون
الطالب متوافقا دراسيا يجب أن يسبق ذلك وجود توافق نف ghاجتماfي لديه ألن الطالب الغارق Qي
مشكالت نفسية يصعب عليه الانتباﻩ والsxك tويكون شارد الذهن غ stقادر ع9ى استيعاب وفهم املادة
الدراسية وبالتاKي قد يفشل Qي الدراسة ) عبد الرحيم شعبان شقورة  ،2002ص (43
إKى هنا يمكن القول أن التوافق عملية مستمرة ،يقوم «Aا الانسان طيلة حياته سواء مع بيئته
الاجتماعية أو املادية وتعتمد ع9ى قدرته وامكانياته Qي اشباع حاجاته الفسيولوجية والاجتماعية
والنفسية ،وفق طرائق ير¬ \gعAXا املجتمع ويؤدي بالفرد اKى الشعور بالراحة والسعادة أما Qي حالة
عدم اشباعها فتؤدي به اKى التوتر والضيق ،وقد يقوم بإشباعها عن طريق غ stمشروع ال يعsxف به
املجتمع أو قوانينه ،وهنا ينحرف هذا الفرد ويظهر هذا الانحراف Qي سوء توافقه الذي يكون ع9ى
شكل سلوكيات سلبية أو غ stمرغوبة ومخالفة للقوانtن  .فاإلنسان يشارك اململكة الحيوانية Qي
حاجاته البيولوجية ولكن يختلف عAXا Qي طريقة اشباعها لهذﻩ الحاجات  ،فإذا فشل الفرد Qي حل
مشكلة أو اشباع حاجة من حاجاته ينتج عنه شعور مؤلم يزعجه ويصرف انتباﻩ عن مواجهة
مسؤولياته ٔالاخرى وقد يؤثر ع9ى أدائه العلم ويصاب باإلحباط الذي يعد أهم العوامل املؤثرة ع9ى
التوافق النف ghللفرد وع9ى صحته النفسية.
إذا فإشباع حاجات الطالب الجامي بالطرائق الsxبوية السليمة أمر ضروري اذ أن عدم اشباعها
يؤدي اKى زيادة متاع®Aم ومشكالAم ،فمواجهة هذﻩ الحاجات بالتوجيه وٕالارشاد ،وتقديم الخدمات
الارشادية املناسبة Qي الجامعة واملؤسسات املعنية ،سواء كانت خدمات ارشادية وقائية ت ¯°الظروف
املناسبة لتحقيق النمو السوي لهم مبنية ع9ى العالقات ٕالايجابية او خدمات إنمائية تنم قدرات طلبة
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الجامعة وطاقاAم وتحقيق أق \g²درجات التوافق وتبصstهم بالتحديات املستقبلية وايضاح معالجABا،
أو بتقديم خدمات عالجية تتعامل مع املشكالت الانفعالية والsxبوية ال تواجه بعض الطلبة بتقديم
الحلول العالجية الالزمة وفق ٔالاسس العلمية للتوجيه وٕالارشاد ) عتوت صالح  ،ص  .(33ومن خالل
هذﻩ الطرحفإننا نسى للتأكد من الفرضيات التالية.
 -2الفرضيات:
توجد عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية الاكاديمية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة السنة أوKى
ليسانس بمعهد الsxبية البدنية والرياضية جامعة الجزائر.3
توجد عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية الاجتماعية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة السنة أوKىليسانس بمعهد الsxبية البدنية والرياضية جامعة الجزائر.3
توجد عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية النفسية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة السنة أوKىليسانس بمعهد الsxبية البدنية والرياضية جامعة الجزائر3.
 -3أهمية الدراسة:
وترجع ٔالاهمية التطبيقية لهذا البحث اKى ان التعرف ع9ى طبيعة الحاجات الارشادية لدى طالب
معهد الsxبية البدنية والرياضية يعد ذو أهمية تربوية ألAkا تساهم Qي عرقلة تعلم الطلبة وتحقيق
النجاح والتفوق ،حيث انه يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة بغية وضع برامج عملية ارشادية لفائدة
طالب املعهد ،تأخذ بعtن الاعتبار حاجاAم الفعلية ،كل هذا Qي سبيل الاهتمام باملوارد البشرية
املستقبلية للبالد والتكفل «Aا ح\ تكون فاعلة Qي تكويAXا واداAIا ألدوارها الاجتماعية بكفاءة.
-4أهداف الدراسة:
ويمكن ايجاز اهداف الدراسة بما ي9ي:
الكشف عن العالقة بtن الحاجات الارشادية الاكاديمية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة معهد الsxبيةالبدنية والرياضية.
الكشف عن العالقة بtن الحاجات الارشادية الاجتماعية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة معهد الsxبيةالبدنية والرياضية.
الكشف عن العالقة بtن الحاجات الارشادية النفسية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة معهد الsxبيةالبدنية والرياضية.
 -5املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بالدراسة:
 -1-5الحاجات ٕالارشادية :عرف عبد الفتاح ) " (199ي رغبة الفرد Qي التعب stعن مشكالته بأسلوب
إيجابي منظم بقصد إشباع حاجاته النفسية او الفسيولوجية ال لم يABيأ له اشباعها من تلقاء
نفسه ،ألنه لم يكتشفها Qي نفسه أو أنه اكتشفها ولم يستطع إشباعها من تلقاء نفسه ،ألنه لم
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يكتشفها Qي نفسه أو أنه اكتشفها ولم يستطع اشباعها بمفردﻩ ،وQي كلتا الحالتtن يحتاج الفرد اKى
خدمات ارشادية منظمة الشباع حاجاته والتخلص من مشكالته ليتمكن من التفاعل مع بيئته
والتكيف مع مجتمعه الذي يعيش فيه" ) ع9ي أحمد الsكات  ، 2014ص .(85
 -2-5التوافق الدرا" :!"#حسن تكيف الفرد مع متغstات دراسته وبيئته كعالقاته باملعلمtن والزمالء
واملناخ الدرا ،g¤نمط ٕالادارة ،النظم الامتحانية ،املقررات واملناهج الدراسية وغstها") عبد املطلب
أمtن القري ، 1998 gص .(64
 -3-5الطالب الجامvي :كما عرف "محمد إبراهيم" الطالب ع9ى انه الفرد الذي اختار مواصلة الدراسة
الاكاديمية واملهنية ويأتي اKى الجامعة محمال معه جملة قيم وتوجA¥ات صقلABا املؤسسات الsxبوية
ٔالاخرى ) محمد ابراهيم  ، 2003ص .(222
 -6الدراسات السابقة:
 -1-6الدراسات ال !xتناولت الحاجات الارشادية
دراسة" أمينة رزق " ) :"2008بعنوان "مشكالت طلبة املرحلة الثانوية وحاجا{(م الارشادية )دراسة
ميدانية عWى عينة من الطلبة }ي محافظة-دمشق(
هدفت الدراسة اKى التعرف ع9ى الحاجات الارشادية لطلبة املرحلة الثانوية من خالل س sاملشكالت
ال يعانون مAXا وفق عدة مجاالت فضال عن ذلك تعرف داللة الفروق Qي هذﻩ املشكالت وفقا ملتغstات
الصف الدرا ،g¤الجنس والتخصص ،ولتحقيق هذﻩ ٔالاهداف اعدت استبانة لقياس هذﻩ املشكالت
تنطوي ع9ى مجالت متنوعة ،وقد كانت عينة البحث ) (423طالبا وطالبة من املستويات الثالثة لهذﻩ
املرحلة من الجنس أيضا ومن التخصص العلم والادبي .وبينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية Qي هذﻩ املتغstات بtن الذكور والاناث ،وكذلك بtن التخصصات العلمية ؤالادبية ،ولكن هذﻩ
الفروق كانت واضحة بالنسبة ملتغ stالصف الدرا ،g¤حيث زادت هذﻩ املشكالت بجميع مجاالAا عند
الثالث ثانوي ،نتيجة ملل يعانون من ضغوط دراسية ،شكلها قلق املستقبل والرغبة بالنجاح والتحدي
ومدى انعكاس هذا البعد ع9ى ابعاد الشخصية لد¿Aم كافة.
دراسة " صالح الغماري ،إيمان الطائي " ) :(2008بعنوان" الحاجات الارشادية لطلبة جامعة عمر
املختار }ي ضوء بعض املتغ1pات"
هدفت الدراسة اKى الكشف عن داللة الفروق Qي مشكالت طلبة عمر املختار وفق متغ stالجنس
والتخصص والتعرف ع9ى ترتيب مشكالت الطلبة تنازليا حسب الوسط املرجح ملعرفة حدة املشكالت،
حيث بلغت البحث ) (100طالب وطالبة ،كما قام الباحثان ببناء مقياس الحاجات الارشادية وقد تم
الوصول اKى النتائج التالية:
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية Qي املتوسطات وفقا ملتغ stالجنس.عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية Qي املتوسطات وفقا ملتغ stالتخصص الدرا.g¤ -2-6الدراسات ال !xتناولت التوافق الدرا:!"#
دراسة "محمد يوسف أحمد راشد" ) :(2011بعنوان" التوافق الدرا !"#والشخ"! والاجتماي
بعد توحيد املسارات }ي مملكة البحرين"
هدفت الدراسة معرفة العالقة بtن التوافق الشخ g²والاجتماfي والتوافق الدرا g¤لدى طلبة املرحلة
الثانوية Qي املحافظة الوسطى Qي مملكة البحرين ،واملقارنة بtن الذكور والاناث Qي التوافق الشخg²
والاجتماfي والدرا ،g¤شملت العينة ) (203طالب وقد قسموا اKى ) (90طالب و ) (113طالبة Qي
املدارس الثانوية تطلب التحقق من فرضياته استخدام ٔالاداة التاKي :استبانة من اعداد الباحث تتعلق
بالتوافق الدرا ،g¤والتوافق الاجتماfي ،والتوافق الشخ ،g²وتوصل الباحث اKى النتائج التالية:
وجود عالقة بtن التوافق الدرا g¤والتوافق الشخ g²لدى طلبة املرحلة الثانية Qي الحافظة الوسطىQي مملكة البحرين.
وجود فروق بtن الذكور والاناث Qي التوافق الشخ g²والاجتماfي لصالح عينة الاناث.دراسة "بن صالح هداية" ) :(2015بعنوان" الضغط النف"! وتأث1pها عWى التوافق املدر !"#لدى
املراهق املتمدرس }ي املرحلة الثانوية"
هدفت الدراسة اKى التعرف ع9ى تأث stالضغوط النفسية ع9ى التوافق املدر g¤لدى املراهق املتمدرس
Qي املرحلة الثانوية بمدينة تلمسان ،بلغت عينة الدراسة ) (200تلميذ وتلميذة Qي املدرسة الثانوية،
حيث تم الاعتماد ع9ى مقياس الضغط النف ghلعبد الحق لبوازدة-جامعة الجزائر -2واملكيف من
طرف الباحثة ع9ى فئة املراهقtن ،ومقياس التوافق املدر g¤للباحثة ،توصلت نتائج الدراسة اKى ،وجود
عالقة ارتباطية سالبة بtن الضغط النف ghوالتوافق املدر ،g¤مع وجود عالقة ارتباطية سالبة بtن كل
من الضغط النف ghوابعاد التوافق املدر) g¤التواق مع ٔالاساتذة ،الزمالء ،املدرسة ،واملادة الدراسية(
وكلها كانت دالة عند مستوى ) .(0.01كما اسفرت الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية
بtن الذكور والاناث Qي مستوى التوافق املدر g¤مع وجود عالقة ارتباطية بtن التوافق املدرg¤
والتحصيل الدرا.g¤
 -7التعليق عWى الدراسات السابقة:
بعد عرض الدراسات السابقة والتعليق علA¥ا يتضح لنا أن :
موضوع الحاجات الارشادية له أهمية بالغة خاصة Qي هذﻩ املرحلة الحرجة من حياة أي انسان وي
املرحلة الجامعية وبداية تكوين الهوية املستقبلية ،كذلك موضوع التوافق الدرا g¤بوصفه من اشكال
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التوافق العام والذي يعادله Qي مفهوم الصحة النفسية Qي الsxاث السيكولوي ،حيث تناولت هذﻩ
الدراسة املتغstان معا ،اذ تناولت إشكالية الدراسة الحالية الحاجات الارشادية وتأثstها ع9ى التوافق
الدرا g¤وهو ما لم نلحظه Qي الدراسات السابقة وال لم يتطرق الA¥ا الباحثون ع9ى حسب علمنا.
بالنسبة للمنهج تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة Qي استخدام املنهج الوصفي.بالنسبة للعينة نجد أن أغلب الدراسات تتفق مع الدراسة الحالية Qي اختيار طالب الجامعات ،معاختالف Qي حجم العينة.
بالنسبة ألدوات جمع البيانات فان معظم الدراسات استخدمت مقاييس من اعداد اصحا«Aا ،وفيمايخص الاداة املستخدمة Qي قياس التوافق الدرا g¤فقد اعتمدت الدراسة الحالية نفس املقياس الذي
طبقه جباري بالبل ) ،(1985ولعل ما جعل الباحث يأخذ «Aذا الاختبار هو تعدد ابعادﻩ واحاطته
بجميع النواÂي النفسية والاجتماعية والانفعالية والsxبوية للطالب Qي مرحلة الجامعة ،وتمtﻩ
بخصائص سيكو مsxية جيدة وعالية.
من حيث ٔالاهداف فإن معظم الدراسات السابقة تسى للكشف عن الفروق وداللABا وفق بعضاملتغstات الوسيطية كالجنس واملستوى الدرا.g¤
بما ان الدراسة الحالية اشsxكت مع الدراسات السابقة Qي مجال الحاجات الارشادية والتوافق
الدرا ،g¤مكنت الباحث من الاستفادة مAXا Qي تفس stومناقشة نتائج الدراسة الحالية ،إال اAkا تختلف
عن تلك الدراسات السابقة Qي سعA¥ا اKى فهم وتفس stالعالقة بtن الحاجات الارشادية والتوافق
الدرا g¤لدى الطالب الجامي ،مع تخصيص زاوية البحث ع9ى عينة طالب معهد الsxبية البدنية
والرياضية ،وي عينة لم تنل حقها Qي الدراسات بشكل وافر ومعمق.
 -8منهجية البحث:
 -1-8املنهج املستخدم:
موضوع دراستنا الحالية يتناول تأث stالحاجات الارشادية ع9ى التوافق الدرا ،g¤فان اك sÃاملناهج
مالءمة لهذﻩ الدراسة هو املنهج الوصفي التحلي9ي" ،ألنه يوفر أوصافا دقيقة للظاهرة محل الدراسة،
عن طريق جمع البيانات ووصف املمارسات كما يعtن ع9ى تنظيمها وتحديدها وتفسstها بعبارات
واضحة ومحددة ،خصوصا وانه ما يقsxن الوصف باملقارنة فالوقوف عند ذكر صفات ما عن موضوع
الدراسة ال تشكل جوهر البحث الوصفي ،وان عملية البحث ال تكتمل عند استخالص تعليمات ذات
مغزى حول املشكلة املدروسة".
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 -2-8املجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع بحثنا Qي هذﻩ الدراسة هو طلبة السنة اوKى بمعهد الsxبية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر 3
–داKي إبراهيم -حيث يبلغ عدد افراد املجتمع حسب احصائيات ) (2018/2017والصادرة من إدارة
املعهد ) (947طالب )  825ذكور 122،اناث( ،تم استخراج عينة الدراسة املتكونة من ) (137طالب
وطالبة أي بما يعادل ) (%15من املجتمع.
 -3-8الدراسة الاستطالعية:
وقصد الس stالحسن لبحثنا هذا قمنا بدراسة استطالعية حيث كان الهدف مAXا معرفة مدى مناسبة
البيانات ال نحصل علA¥ا للدراسة وكذا التأكد من صالحيات ٔالادوات املستخدمة Qي الدراسة ،وال
تتمثل Qي التأكد من الفهم اللغوي للمقياس و قياس مدى صدق وثبات املقاييس املستعملة Qي هاته
الدراسة وي ع9ى التواKي:
مقياس الحاجات الارشادية )الجوهرة إبراهيم الصقية(2012 ،مقياس التوافق الدرا) g¤الجنيدي جباري بالبل(1985 ،وعليه قمنا بتوزيع املقاييس املذكورة سالفا ع9ى عينة مكونة من ) (70طالبا وطالبة موزعtن ع9ى
الجنسtن )ذكور ،اناث( وموزعة كذلك ع9ى املستويات الدراسية )السنة ٔالاوKى ،السنة الثانية ،السنة
الثالثة( و تم وضع مقاييس البحث وفق ٔالاهداف والفرضيات مع الاخذ بعtن الاعتبار الشروط العلمية
واملنهجية
 -9أداة الدراسة:
 -1-9مقياس الحاجات الارشادية:
تم تطبيق مقياس الحاجات الارشادية الذي يعكس املشكالت ال يعاني مAXا الطلبة وال تحتاج اKى
ارشاد والذي اعدﻩ ) الجوهرة إبراهيم الصقية  ( 2012ع9ى طالب كلية الsxبية جامعة الامstة نورة بنت
عبد الرحمن وتالف املقياس من ) (72عبارة موزعة ع9ى ) (03مجاالت )،املجال ٔالاكاديم ،املجال
الاجتماfي ،املجال النف (ghوقام بتقنينه وذلك بعد عرضه ع9ى مجموعة من الخsاء واملختصtن Qي
مجال العلوم الsxبوية والنفسية Qي الكلية الsxبوي.
 -1-1-9تصحيح ٔالاداة :
تكون املقياس من ) (72فقرة موزعة ع9ى املجاالت السابقة الذكر يتم تصحيح ٔالاداة وفق أربعة )(04
بدائل )كبstة ،متوسطة ،نادرة ،ال توجد( أعطيت لها اوزان ) (1 ،2 ،3 ،4وقد بلغت أع9ى درجة
للمقياس ) (288درجة ،وأدنى درجة ) ،(72واملتوسط الفر¬ (126) gوتعت sهذﻩ القيمة الحد
الفاصل الذي يبtن بروز املشكالت والحاجة اKى ارشاد لحلها لجميع بنود املقياس ،كما تعت sالحاجة
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ملحة ان كان املتوسط الحسابي للفقرة أك sمن القيمة ) (120ويكون دالا احصائيا ')الجوهرة إبراهيم
الصقية  ،2013ص .(435
 -2-9مقياس التوافق الدرا!"#
قام "محمود الزادي" بإعداد املقياس Qي بحثه للدكتوراﻩ عام  1964وذلك باالعتماد ع9ى اختبار
التوافق الدرا g¤لطلبة الجامعات اعداد )هsÊي بورو(،وQي اململكة العربية السعودية قام الجنيدي
جباري بالبل ) (1985بتقنtن مقياس التوافق الدرا g¤ع9ى البيئة السعودية بعد اجراء بعض
التعديالت عليه،يتكون املقياس من ) (6ابعاد ع9ى ان يضاف البعد السابع وهو التفوق الدرا g¤والذي
يمثل املعدل الsxاكم املتحصل عليه.
 مالحظة :اننا Qي هذﻩ الدراسة قمنا بحذف البعد السابع وهو " التفوق الدرا "g¤وذلك لتعذر الحصولع9ى معدالت الطلبة Qي املعهد محل الدراسة.
 -1-2-9تصحيح الاداة:
يتم جمع الدرجات املحصل علA¥ا من إجابات املفحوص ع9ى بنود الاختبار )املوجبة والسالبة(،
فالدرجة ) (73تش stاKى اق \g²درجة )الدرجة الكلية( ،ويمكن الحصول علA¥ا بضرب عدد بنود الاختبار
)Q (73ي اع9ى بديل واحد ) ،(01والدرجة ) (36.5فتش stاKى الدرجة املتوسطة ويمكن بتقسيم الدرجة
الكلية ) (73ع9ى اثنtن )(02
وعليه يمكن تفس stدرجات اختبار التوافق الدرا g¤من خالل فئتtن هما:
الفئة ٔالاوKى :(36.5 -0) :تدل ع9ى مستوى توافق درا g¤منخفض. الفئة الثانية :(73 – 36.5) :تدل ع9ى مستوى توافق درا g¤مرتفع ) يحياوي محمد .(2008/2007 -10الخصائص السيكوم12ية:
لتأكد من صحة ٔالادوات املعتمدة لجمع البيانات لجئنا اKى حساب الصدق والثبات بالطرق التالية:
 -1-10الصدق التمpي ملقياس الحاجات الارشادية:
تم الاعتماد Qي تقدير معامل صدق املقياس ع9ى طريقة املقارنة الطرفية أو ما يعرف بالصدق التميtي
كما هو موضح Qي الجدول التاKي:
جدول رقم  01يوضح :قيمة "ت" لداللة الفروق بtن الطرف العلوي والطرف السف9ي ملقياس الحاجات
الارشادية.
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مجموعات العينة
املقارنة
19
الثلث
ٔالاع9ى
%27
19
الثلث
ٔالادنى
%27

املتوسط الحسابي

الانحراف املعياري

236.47

5.22

214.42

5.10

درجة
الحرية

"ت" املحسوبة

قيمة
""P

مستوى
الداللة

13.163

0.000

0.05

36

يتضح من خالل الجدول أعالﻩ ان قيمة ) (p=0.000الختبار "ت" )  (13.167عند درجة حرية ) (36
اصغر من مستوى داللة إحصائية ) ،(0.05ف Ìدالة احصائيا وعليه توجد فروق بtن املجموعtن
فاملقياس له القدرة ع9ى التمي tبtن اطرافه فهو صادق وصالح لالستخدام Qي الدراسة.
 -2-10الصدق التمpي الختبار التوافق الدرا:!"#
جدول رقم 02يمثل :قيمة "ت" لداللة الفروق بtن الطرف العلوي والطرف السف9ي الختبار التوافق
الدراg¤
مجموعات املقارنة

العينة

الثلث ٔالاع9ى %27

19

املتوسط
الحسابي
44.41

الانحراف
املعياري
2.219

الثلث ٔالادنى %27

19

22.00

5.291

درجة
الحرية

36

"ت "
املحسوبة

17.032

قيمة
""P

0.00
0

مستوى الداللة

0.05

يتضح من خالل الجدول أعالﻩ ان قيمة ) (p=0.000الختبار "ت" ) (17.032عند درجة حرية )(36
اصغر من مستوى داللة إحصائية ) ،(0.05ف Ìدالة احصائيا وعليه توجد فروق بtن املجموعtن
فاملقياس له القدرة ع9ى التمي tبtن اطرافه فهو صادق وصالح لالستخدام Qي الدراسة.
 -3-10حساب الثبات بطريقة الاتساق الداخWي "الفا كرونباخ" والذي يستخدم Qي حالة تطبيق
الاختبار مرة واحدة من اجل حساب معامل التجانس الذي يتمتع به الاختبار.
 -1-3-10حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخWي ملقياس الحاجات الارشادية:
جدول رقم 03يمثل :معامل ثبات مقياس الحاجات الارشادية بمعادلة الفا كرونباخ.
قيمة الفا كرونباخ
عدد البنود
العينة
0.66
72
70
يتبtن ان الاختبار يتمتع بمعامل ثبات عال ويمكن الوثوق به.
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 -2-3-10حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخWي الختبار التوافق الدرا:!"#
جدول رقم  04يوضح :معامل ثبات اختبار التوافق الدرا g¤بمعادلة الفا كرونباخ.
قيمة الفا كرونباخ
عدد البنود
العينة
0.853
73
70
يتبtن ان الاختبار يتمتع بمعامل ثبات عال ويمكن الوثوق به.
ٔ -11الاساليب ٕالاحصائية املستعملة:
تمت معالجة نتائج البحث عن طريق الحزمة ٕالاحصائية للعلوم الاجتماعية  spssونظرا ملا تتطلبه
مثل هذﻩ الدراسات الوصفية تم استعمال ٔالاساليب ٕالاحصائية التالية:
اختبار  t.testللمقارنة الطرفية لصدق أدوات الدراسة.ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات املقاييس.معامل الارتباط بstسون للكشف عن العالقة بtن متغstات الدراسة. -12عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
عرض وتحليل نتائج الفرضية ٔالاو>ي :وال !xمفادها توجد عالقة ارتباطية بpن الحاجات الارشادية
الاكاديمية والتوافق الدرا !"#لدى طلبة معهد ال12بية البدنية والرياضية.
وتحقيقا للعالقة بtن متغstات الدراسة ،استخدم الباحث معامل الارتباط بstسون لحساب العالقة بtن
متغstي الحاجات الارشادية الاكاديمية ومستوى التوافق الدرا ،g¤هذا ما يلخصه الجدول التاKي:
جدول رقم  05يوضح :معامل الارتباط بtن مجال الحاجات الارشادية الاكاديمية والتوافق الدرا.g¤
املتغstات
املجال الاكاديم

حجم العينة
130

التوافق الدراg¤
معامل الارتباط
قيمة ""p
0.000
**-0.689-

مستوى الداللة
0.01

نالحظ من خالل الجدول رقم ) (05وجود عالقة ارتباطية سالبة Qي مجال الحاجات الارشادية
الاكاديمية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة معهد الsxبية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر ،3حيث بلغت
قيمة معامل الارتباط "بstسون" بtن الحاجات الارشادية الاكاديمية والتوافق الدرا (-0.689) g¤وي
قيمة دالة إحصائيا كون أن قيمة الداللة ) (0.000أصغر من مستوى الداللة ).(0.01
 -1-12مناقشة الفرضية ٔالاو>ى:
من خالل احتكاك الباحث باملشكلة ،واستقرائه لواقعها ،واستنطاقه للجانب النظري للموضوع يمكن
القول أن هذﻩ النتيجة قد ُت َ
عزى للكث stمن الاسباب قد تكون مجتمعة ،وقد تكون منفردة ،فنجد
الحاجات الارشادية Qي املجال ٔالاكاديم ترتبط بالعديد من املتغstات ،كاالمتحانات وال تعت sمصدر
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كب stمن التوتر والقلق لدى الطلبة ،خاصة Qي عصر تتسارع فيه املعلومات بشكل كب ،stويتطلب الاملام
«Aا بذل املزيد من الجهد والعمل الدؤوب واملتواصل ،فحاجة الطلبة Qي املعرفة والفهم والرغبة Qي
الكشف وحب الاستطالع من بtن أهم الحاجات ال يسى إلA¥ا الطالب ،ويذكر "ماسلو" Qي هذا
الصدد " أن الكث stمن ٔالافراد تظهر لد¿Aم الحاجة للفهم واملعرفة وتبدو هذﻩ الحاجات Qي الرغبة امللحة
الكتشاف البيئة ال يعيش فA¥ا الشخص والرغبة Qي املزيد من املعرفة لنفسه ولبيئته واستكشاف
املثstات من أجل مزيد من املعرفة )حسtن محمد أبو رياش 2006.ص ،(324فعدم اشباع مثل هذﻩ
الحاجات كما يرى "كالتtن الدريفر" Qي نظريته "اللجوء والارتباط والنمو" يؤدي اKى نوع من التوتر الحاد
أو ما يطلق عليه باإلحباط" وبقدر ما كانت الحاجة قوية كان ٕالاحباط الذي ينجم عAXا مؤملا مما يؤدي
إKى أنواع من السلوك غ stاملتوازن مع املحيط بصفة عامة والزمالء ؤالاساتذة بصفة خاصة وهو ما
ينعكس بصفة سلبية ع9ى توافقهم الدرا ،g¤إKى هنا يتبtن أن "الحاجات الاكاديمية" ،تعت" sجوهر
العملية الارشادية بالجامعة ،ملا لها من دور متمQ tي توجيه الطالب الوجهة العلمية الصحيحة ،ال
من خاللها يستطيع أن يسلك طريقه باالتجاﻩ الصحيح نحو الدراسة الجامعية".
عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية:وال !xمفادها توجد عالقة ارتباطية بpن الحاجات الارشادية
الاجتماعية والتوافق الدرا !"#لدى طلبة معهد ال12بية البدنية والرياضية.
وتحقيقا للعالقة بtن متغstات الدراسة ،استخدم الباحث معامل الارتباط بstسون لحساب العالقة بtن
متغstي الحاجات الارشادية الاجتماعية ومستوى التوافق الدرا ،g¤هذا ما يلخصه الجدول التاKي:
جدول رقم  06يوضح :معامل الارتباط بpن مجال الحاجات الارشادية الاجتماعية والتوافق
الدرا.!"#
التوافق الدراg¤
مستوى
معامل
حجم
قيمة ""p
العينة
الداللة
الارتباط
0.01
**0.000 -0.693-
املجال الاجتماfي 130
نالحظ من خالل الجدول رقم ) (06وجود عالقة ارتباطية سالبة Qي مجال الحاجات الارشادية
الاجتماعية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة معهد الsxبية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر ،3حيث
بلغت قيمة معامل الارتباط "بstسون" بtن الحاجات الارشادية الاكاديمية والتوافق الدرا(-0.693) g¤
وي قيمة دالة إحصائيا كون أن قيمة الداللة ) (0.000أصغر من مستوى الداللة ).(0.01
 -2-12مناقشة الفرضة الثانية:
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فيما يخص العالقة بtن الحاجات الارشادية Qي املجال الاجتماfي والدرجة الكلية ملقياس التوافق
الدرا ،g¤فكانت هناك عالقة ارتباطية قوية سالبة ،حيث بلغ معامل الارتباط بstسون ) (-0.69وهو ما
يستدfي ضرورة تقديم الخدمات الارشادية ،ملساعدة الطلبة ع9ى تطوير قدراAم لتكوين عالقات
اجتماعية إيجابية ،حيث تعد من أبرز الحجات ال يجب أن تأخذ بالحسبان من قبل الجامعات ولعل
أهمية التشديد ع9ى مراعاة الحجات ٕالارشادية الاجتماعية ،هو ان عدم اشباع هذﻩ الحاجة ينعكس
سلبا ع9ى عالقABم ببعضهم وأسرAم ومن ثم تعلمه ومستواﻩ التحصي9ي ،حيث أشار كل من "الع9ي
ونشواتي وحسان مرfي" )" (1986أنه البد من تقديم خدمات ارشادية ملساعدة الطلبة ع9ى التكيف
مع البيئة ال يعيشون فA¥ا ،وغرس روح التعاون لد¿Aم ومساعدAم Qي إقامة عالقات إيجابية مع
الاخرين Qي البيئة التعليمية ،وتنمية اتجاهات إيجابية لد¿Aم نحو املجتمع الجامي  .كما توصل "ماك
كليالندQ "Mc Clellandsي نظريته إKى ثالث مجموعة من الحاجات مAXا "الحاجة إKى الانتماء" وي
الرغبة Qي بناء عالقات الصداقة والتفاعل مع الاخرين ،ويشبع الافراد هذﻩ الحاجات خالل الصداقة
والحب وإقامة عالقات اجتماعية مع الغ stوالتواصل مع الاخرين ،وهؤالء الافراد يشعرون بالسرور عند
تفاعلهم مع ٔالاخرين).الهاشم لوكيا.2006،ص.(،167.
عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة:وال !xمفادها توجد عالقة ارتباطية بpن الحاجات الارشادية
النفسية والتوافق الدرا !"#لدى طلبة معهد ال12بية البدنية والرياضية.
وتحقيقا للعالقة بtن متغstات الدراسة ،استخدم الباحث معامل الارتباط بstسون لحساب العالقة بtن
متغstي الحاجات الارشادية النفسية ومستوى التوافق الدرا ،g¤هذا ما يلخصه الجدول التاKي:
جدول رقم  07يوضح :معامل الارتباط بtن مجال الحاجات الارشادية النفسية والتوافق الدرا.g¤
التوافق الدراg¤
مستوى
معامل
حجم
قيمة ""p
الداللة
الارتباط
العينة
0.01
**0.000 -0.716-
املجال النف130 gh
نالحظ من خالل الجدول رقم ) (07وجود عالقة ارتباطية سالبة Qي مجال الحاجات الارشادية
النفسية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة معهد الsxبية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر ،3حيث بلغت
قيمة معامل الارتباط "بstسون" بtن الحاجات الارشادية الاكاديمية والتوافق الدرا (-0.716) g¤وي
قيمة دالة إحصائيا كون أن قيمة الداللة ) (0.000أصغر من مستوى الداللة ).(0.01
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 -3-12مناقشة الفرضية الثالثة:
يتضح لنا أيضا هناك عالقة ارتباطية سالبة بtن الحاجات الارشادية النفسية والتوافق الدرا ،g¤حيث
بلغ معامل الارتباط "بstسون" ) (0.71وي نتيجة منطقية بسبب الاحتكاك املبدئي باملحيط وهو ما لم
يألفه الطالب الجامي الجزائري من قبل خاصة Qي محيط تلتقي فيه جميع فئات املجتمع الواحد ،كما
أن طبيعة املرحلة ال يمر «Aا الطالب وما تتمتع به من خصائص ،يكون فA¥ا الطالب بحاجة اKى من
يساعدﻩ ع9ى التخلص من مشاعر الوحدة النفسية واليأس والتغلب ع9ى الشعور بالقلق .وQي هذا
الصدد يش" stاملغيصب عبد العزيز" )" (1992أن العناية بالحاجات الارشادية النفسية للطالب
الجامي أصبحت موضع اهتمام القائمtن ع9ى علم النفس الارشادي ،وتتصل «Aذا الجانب قدرة
الطالب ع9ى التعامل مع صعوبات التكيف النف ghكالشعور بالنقص ،والقلق ،والخجل ،والاكتئاب،
والعدائية ،أو الانطواء أو عدم الرضا عن النفس" .
خالصة:
هدفت الدراسة الحالية اKى معرفة العالقة بtن الحاجات الارشادية والتوافق الدرا g¤لدى طلبة معهد
الsxبية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر ،3وذلك من خالل الكشف ع9ى العالقة بtن أبعاد الحاجات
الارشادية والتوافق الدرا،g¤وانABت الدراسة اKى مجموعة من النتائج ي:
أشارت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية )الاكاديمية( والتوافق الدراg¤لدى طلبة الليسانس بمعهد الsxبية البدنية والرياضة جامعة الجزائر ،3ومنه يتبtن تحقق الفرضية
ٔالاوKى ال تنص أن هناك عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية الاكاديمية والتوافق الدرا g¤لدى
الطلبة.
ودلت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية )النفسية( والتوافق الدراg¤لدى طلبة الليسانس بمعهد الsxبية البدنية والرياضة جامعة الجزائر ،3ومنه يتبtن تحقق الفرضية
الثانية ال تنص أن هناك عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية النفسية والتوافق الدرا g¤لدى
الطلبة.
أشارت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية )الاجتماعية( والتوافقالدرا g¤لدى طلبة الليسانس بمعهد الsxبية البدنية والرياضة جامعة الجزائر ،3ومنه يتبtن تحقق
الفرضية الثالثة ال تنص أن هناك عالقة ارتباطية بtن الحاجات الارشادية النفسية والتوافق
الدرا g¤لدى الطلبة.
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التوصيات:
Qي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن البحث يقدم الاقsxاحات التالية:
تفعيل دور الارشاد الاكاديم وامل Õوالاجتماfي والنفQ ghي املراكز الارشادية Qي املعهد.الاخذ بنظام الشمولية والتكامل Qي عملية الارشاد لتشمل جميع جوانب شخصية الطالب الجامي،وتمتد لتشمل الحاجات واملشكالت خارج نطاق العملية التعليمية الجامعية بما يساهم Qي بناء جسور
الثقة بtن الطالب الجامي ومرشدﻩ.
املراجع:

 -1أبو أسعد أحمد عبد اللطيف :الحاجات الارشادية كما يقدرها الطلبة واولياء أمورهم ،مجلة العلوم
الsxبوية والنفسية ،كلية الsxبية ،جامعة البحرين ،املجلد  ،11العدد ..2
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