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ملخص:
اعتمادا على البيانات اإلحصائية ,ويف إطار اهلدف الرئيسي للدراسة وهو التأكد من وجود عالقة بني الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية
لإلجناز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي ،ومن خالل حتديد فرضيات الدراسة اليت مضموهنا أن هناك عالقة بني الرضا عن التوجيه الدراسي
والدافعية لالجناز لدى أفراد العينة إضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لإلجناز باختالف
اجلنس والتخصص .وبعد إجرائنا للدراسة امليدانية توصلنا إىل النتائج التالية  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا عن التوجيه
الدراسي و الدافعية لالجناز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي.

ال توجد فروق يف الرضا عن التوجيه الدراسي بني الذكور واإلناث.ال توجد فروق يف الدافعية لالجناز بني الذكور واإلناث .و انه
توجد فروق يف الرضا عن التوجيه الدراسي باختالف التخصصات.وال توجد فروق يف الدافعية لالجناز باختالف التخصصات.
الكلمات المفتاحية  :الرضا عن التوجيه الدراسي؛ الدافعية لالنجاز
Abstract : Based on the statistical data, and within the main objective of the study is to make
sure that there is a relationship between satisfaction with the educational guidance and
motivation for achievement in the second year secondary students, and by determining the
hypothesis of the study that there is a relationship between satisfaction with the academic,
guidance and motivation for the achievement of the sample, The existence of differences of
statistical significance in the satisfaction of the educational guidance and motivation for
(achievement by gender and specialization. After conducting the field study, we found the
following results . There is a statistically significant relationship between the satisfaction of the
educational guidance and the motivation for achievement in the students of the second year
secondary. There are no differences in motivation for achievement between males and females.
There are differences in satisfaction with the academic direction in different disciplines. There
are no differences in motivation for achievement in different disciplines studyˈstədē.
Key words : Satisfaction academic with guidance ; The motivation for achievement

 -1مقدمة
لقد أصبح التوجيه املدرسي من أهم اخلدمات اليت أخذت املدرسة احلديثة على عاتقها القيام هبا انطالقا من اإلميان بان فرص
التعليم حق للجميع هبدف إجياد التالؤم والتوافق النفسي واالجتماعي والرتبوي واملهين للمتعلمني  ،والوصول هبم إىل أقصى غايات
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الوادي-

النمو الذي يشمل االست عدادات والقدرات واملهارات وامليول واالجتاهات واملشاعر ومسات الشخصية ،فالتوجيه املدرسي من اعقد
املشكالت اليت تواجه القائمني على شؤون منظومة الرتبية والتكوين يف اجلزائر ألهنا ذات أبعاد خمتلفة سياسية واجتماعية واقتصادية .
والتوجيه الذي ال يراعي حاجات ا لتلميذ وإمكاناته وأماله املستقبلية واألوضاع االجتماعية االقتصادية والسياسية لألمة هو توجيه
فاشل وفاقد ألهم مربراته  ،الن التوجيه املدرسي عملية إنسانية تتضمن جمموعة اخلدمات و اجملهودات املقصودة اليت تقدم للتلميذ
واملختصني يف علوم الرتبية وعلم النفس وعلم االجتماع بغرض مساعدته على تفهم نفسه وتفهم مشكالته ليكون اقدر على حلها ،
باإلضافة إىل مساعدته على اختيار نوع الدراسة اليت توافق ميوله واستعداداته ضمانا للنجاح والتحصيل العلمي .و بالرغم من
اجملهودات املبذولة و احملاوالت اهلادفة ،إال أن اإلدارة املدرسية احلالية تعاين و خصوصا التعليم الثانوي من صعوبات متعلقة بالتوجيه
املدرسي و خاصة التوجيه إىل بعض التخصصات اليت تلقى نفورا كبريا من طرف التالميذ ،إذ جند فئة ت تهرب من هذه ختصصات
معتقدة بأهنا صعبة وال حتقق أماهلا املستقبلية كما هو احلال بالنسبة للشعب اليت كانت تنتمي إىل التعليم التقين سابقا متجهني حنو
ختصصات أخرى يرون أهنا تليب رغباهتم وحتقق هلم النجاح يف املستقبل.
ومبا أنه جيب احرتام التحجيم أثناء التوجيه ،فأن هناك جمموعة من التالميذ يوجهون إىل ختصصات ال يرغبون فيها وال تتناسب مع
ميوهلم أو رغباهتم أو ملمحهم مما يؤثر سلبا على حتصيلهم الدراسي و دافعيتهم لالجناز الدراسي.
فالدافعية لالجناز باعتبارها إحدى مكونات الشخصية اليت يكتسبها الفرد من البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها ويتفاعل معها  ،كما
أهنا تعد متغريا ديناميا يف الشخصية شأهنا شأن غريها من الدوافع تتأثر باملتغريات األخرى يف الشخصية وتؤثر فيها فالرضا عن التوجيه
الدراسي من بني املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف الدافعية لالجناز .
ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة اليت هتدف إىل إبراز العالقة بني الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز لدى
تالميذ السنة الثانية ثانوي بثانوية هواري بومدين حاسي خليفة والية الوادي  ،حبيث حيتوي هذا البحث على جانبني أساسيني
جانب نظري وجانب تطبيقي اللذان مهدنا هلما بالفصل التمهيدي،والذي يتضمن جمموعة من اإلجراءات املنهجية يف حتديد
إشكالية البحث وتساؤالته الرئيسية والفرعية ،ومن مث صياغة الفروض املناسبة واألهداف اليت تصبو إليها الدراسة ،إضافة إىل أمهية
املوضوع وأسباب اختياره واملفاهيم األساسية للبحث.
 -2مشكلة الدراسة :
مع تزايد االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي والتطور احلضاري ،تعقدت أمنـاط احلـياة وتغريت كثـري من النظم السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية ،وتغريت نظرة اجملتمع احلديث إىل مصدر الثروة ،وأصبحت ثروة األمم وقوهتا ال تقا مبا لملكه
من إمكانات مادية وطبيعية بقدر ما تقـا

مبا لديها من قـوى بش ـرية قــادرة على اإلنتـاج ،لذلك تركز مجيع الدول عنايتها على

تربية أفرادها ،مبا حيقق هلم السعادة والرفاهية ،وازدادت أعباء املدرسة يف تربية النشء وأصبحت املدرسة اجلزائرية كغريها من
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الوادي-

مدار العامل ،من أهم املؤسسات االجتماعية وأكثرها أمهية يف تشكيل احلياة ،ويف صقل شخصية التلميذ وتنمية استعداداته
وقدراته وميوالته وخرباته .
ومع تطور بنية املدرسة الثانوية وتعدد أمناطها ،وتنوع التخصصات واملقررات الدراسية اليت تقدمها لتالميذها ،ومع التغريات
اليت شهدهتا العملية التعليمية والربامج وطرق التدريس ومع تغري أسلوب احلياة املدرسية وتعقد العالقات اإلنسانية يف اجملتمع
املدرسي ،تزايدت أعباء التالميذ النفسية واالنفعالية والعقلية ،وظهرت احلاجة إىل التوجيه املدرسي الذي يعترب من أهم العمليات
الرتبوية وأعقدها ،اليت ترتكز عليها فاعلية النشاطات الرتبوية ودافعية املتعلمني ذلك أنه يساهم يف حتسني املستوى الدراسي
للتالميذ واملردود الرتبوي للمدرسة.
من خالل سعيه إىل حتقيق التوافق بني إمكانات الفرد وقدراته وطموحاته وبني متطلبات الفروع الدراسية عن طريق مساعدته
على إنضاج شخصيته وجتاوز الصعوبات اليت تعرتضه
وهو ما أكدته العديد من الدراسات مثل:
دراسة ( :منر  ،1891املصري  ،1891بشري  ،1891محادين  ،1897الشرعة  .)1881حـول وجـود عالقة موجـبة بني
اجتاهات الطلبة (الرغبة ) حنو التخصص ،وحتصيلهم األكادميي فيه ،منها دراسة:
وأكدته أيضا الدراسة اليت قام هبا علي حممد الديب ( )1897الذي حبث يف (مركز الضبط وعالقته بالرضا عن التخصص
الدراسي) لدى عينة مصرية وعينة سعودية هبدف تصميم اختبار للرضا عن التخصص الدراسي و توصل الباحث إىل النتائج التالية
 يوجد فرق دال إحصائيا يف الرضا عن التخصص الدراسي بني العينتني لصاحل العينة املصرية ،كما بينت هذه الدراسة وجود فروقدالة موجبة بني احلاصلني على أعلى الدرجات يف التحكم الداخلي ،وبني احلاصلني على أعلى الدرجات يف التحكم اخلارجي فـي
متغري الرضا عن التخصص الدراسي لصاحل جمموعة التحكم الداخلي( .علي محمد محمد الديب ،181،ص. )1181
ويع ّد التوجيه املدرسي يف اجلزائر مشكلة من أعقد املشـكالت اليت تواجه القائمني على شؤون املنظومة الرتبوية لسببني على
األقل ،أوهلما :أنه ذا أبعاد خمتلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وغريها ،وثانيهما :أنه خيدم أغراضا إدارية حبتة ألنه يقوم على مبدأ
واحد هو االنتقاء على أسا االستحقاق يف كل ختصص ،ويهمل إمكانات التلميذ وقدراته وحاجاتـه والتوجيه الذي ال يراعي
حاجات التلميذ وإمكاناته وآماله املستقبلية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية لألمة هو توجيه فاشل وفاقد ألهم
مربراته.
إنه حان الوقت الختاذ االستعدادات والقدرات واملواهب وامليول أساسا للتفريق بني التالميذ فيما يتاح هلم من ختصصات وفرص
تعليمية ،ذلك أن أي ختصص من التخصصات يف املرحلة الثانوية يتطلب النجاح فيه توافر استعدادات وقدرات خمتلفة عما هو
مطلوب يف ختصص آخر ،إذ أن اختيار التلميذ لتخصص ما أو وجوده فيه بطريقة ما أو بأخرى يرتبط باملهنة اليت سوف يشغلها
مستقبال ،ومن مث فعملية اختيار التخصص جيب أن تعتمد على تقدير التلميذ ملدى استعـداده وقدراته اليت لمكنه من القـيام مبا هو
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الوادي-

مطلوب منه بكفاءة وفاعلية ،إضافة إىل دافعيته لالجناز ومدى تقبله هلذا التخصص ورضاه ،وال شك أن الرضا مسألة مهمة ألنه
األسا أو املعيار املوضوعي لتحقيق الرضا األكادميي والنفسي واالجتماعي .ومنه أصبح من الضروري وجود سياسة عادلة لتقييم
التالميذ وتصفيتهم عند بداية كل مر حلة ويشري ماكليالند ) (McClelland, 1985إىل أن دافعية االجناز تكوين افرتاضي
يعين الشعور املرتبط باألداء التقييمي حيث املنافسة لبلوغ معايري االمتياز ،وأن هذا الشعور يعكس مكونني أساسيني مها الرغبة يف
النجاح ،واخلوف من الفشل ،خالل سعي الفرد لبذل أقصى جهده وكفاحه من أجل النجاح وبلوغ األفضل ،والتفوق على
اآلخرين .حلة من مراحل التعليم ،وتوجيه كل واحد منهم فيما يشبع وحيقق حاجاته ويرضي طموحاته ،وجيعلهم أكثر دافعية
لالجناز ،من اجل حتقيق حاجاهتم وإعادة التوازن عندما ختتل.
وترى نظرية دافعية اإلجناز أتكنسون ) (Atkinson, 1960أن توقع الفرد ألدائه وإدراكه الذايت لقدرته والنتائج املرتتبة
عليها تعد عالقات معرفية متبادلة تقف خلف سلوك اإلجناز ،وأن األفراد ذوي الدافعية العالية لإلجناز يبذلون جهداً كبرياً يف
حماوالت الوصول إىل حل املشكالت.
ويضيف باول ) (Ball, 1977أن دافعية اإلجناز العالية تزيد من قدرة األفراد على ضبط أنفسهم يف العمل الدؤوب حلل
املشكلة ،وأهنا لمكنهم من وضع خطط حمكمة للسري عليها ومتابعتها بشكل حثيث للوصول إىل احلل.
وهذا ما أيدته الدراسة اليت قام هبا قام "حممد رمضان " بدراسة عالقة الدافعية لالجناز مبستوى التحصيل الدراسي لدى عينة
مكونة من  121طالبا باملرحلة الثانوية بدولة اإلمارات العربية ،وكشفت نتائج هذه الدراسة على وجود فروق جوهرية يف الدافعية
لالجناز لصاحل ذوي التحصيل املرتفع ،فالطالب مرتفعو التحصيل كانوا أكثر دافعية لالجناز لصاحل ذوي مستوى التحصيل
املنخفض ،كما كشفت نتائج الدراسة اليت أجراها " " حممود عبد القادر " عن وجود ارتباط اجيايب دال بني درجات النجاح يف هناية
الفصل الدراسي ،وكل من الطمـوح واملثابرة فالنجاح األكادميي يتطلب باإلضافة إىل الطموح حتمال ومثابرة من قبل الفرد( .عبد
اللطيف محمد خليفة ،2222 ،ص . ) 23-22
واجلزائر كبلد يسعى للتنمية على كل األصعدة حاول تطوير وحتديث مفهوم التوجيه عرب سريورة زمنية تتابعت منذ االستقالل
حىت يتم االستغالل األمثل لقدرات التالميذ وطاقاهتم ،كل يف التخصص الذي يالئم إمكاناته وميوالته ،مما يسهم يف صقل
شخصية أبنائنا ،وحيافظ على صحتهم النفسية.
وعلى الرغم من ذلك فان عملية التوجيه تواجه صعوبات خاصة على مستوى التطبيق امليداين ،حيث تشهد هناية السنة األوىل
ثانوي إعادة توجيه التالميذ املنتقلني إىل السنة الثانية ثانوي إىل التخصص الذي يتماشى وقدراهتم وميوالهتم.
ومن خالل املعاينة ا مليدانية لتالميذ السنة الثانية ثانوي ،الحظنا أن هناك تالميذ ينجزون دراسيا رغم عدم تقبلهم للتوجيه
الذي فرض عليهم ،وآخرين ال ينجزون دراسيا يف حالة التوجيه املفروض ،وفئة أخرى رغم أهنم قد حصلوا على توجيه متوافق مع
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اختياراهتم إال أهنم يعجزون عن حتقيق االجناز الدراسي .وعليـه فإن مشكلة الدراسة احلالية ،وانطالقا من اخللفية النظرية السابقة
ميكن صياغتها على النحو التايل:
هل يؤثر الرضا عن التوجيه الدراسي يف الدافعية لالجناز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي ؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز باختالف التخصص لدى
تالميذ السنة الثانية ثانوي؟
وتنطوي حتت هذا السؤال أسئلة جزئية :
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن التوجيه الدراسي حسب التخصص الدراسي لدى تالميذ السنة الثانيةثانوي ؟
 هل توجد فروق ذات دالل ة إحصائية يف الدافعية لالجناز حسب التخصص الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي ؟ -2فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة األولى:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي.الفرضية العامة الثانية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز باختالف والتخصص لدى تالميذالسنة الثانية ثانوي .
الفرضيات الجزئية:
الفرضية الجزئية األولى :
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن التوجيه الدراسي باختالف التخصصات الدراسية.الفرضية الجزئية الثانية
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدافعية لالجناز باختالف التخصصات الدراسية. -3تحديد المفاهيم والمصطلحات:
 1-3تعريف الرضا عن التوجيه الدراسي:
ميكن أن نعرف الرضا عن التوجيه املدرسي « بأنه حالة داخلية يف الفرد تظهر يف سلوكه واستجاباته ،وتشري إىل تقبله
لتخصصه الدراسي املاضي واحلاضر ،وتفاؤله مبستقبل حياته ،وتقبله لبيئته املدركة وتفاعلها مع خرباهتا ،وعل هذا فإن رضا الفرد

136صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

عن ختصصه الدراسي إمنا يعين تقبله إلجنازاته الدراسية ،ونتائج سلوكه ،وكذلك تقبله لذاته كجزء م ن البيئة و تقبله لآلخرين
أيضا» (.علي محمد محمد الديب ،1181،ص .) 38
 التعريف اإلجرائي للرضا عن التوجيه الدراسي:هو شعور تلمي ذ السنة الثانية ثانوي بقبول التخصص الدراسي الذي وجه إليه من طرف جملس القبول والتوجيه  ،ويقدر هذا
بالدرجة اليت حيصل عليها من خالل اإلجابة على فقرات استبيان الرضا عن التوجيه الدراسي املطبق يف الدراسة احلالية.
- 2-3تعريف الدافعية لالنجاز:
تعرف رجاء حممود أبو عالم الدافعية لالجناز بأهنا " حالة داخلية مرتبطة مبشاعر الفرد وتوجه نشاطه حنو التخطيط للعمل وتنفيذ
هذا التخطيط مبا حيقق مستوى حمدد من التفوق يؤمن به ويعتقد به " (رجاء محمود أبو عالم  ،1181،ص .) 12
التعريف اإلجرائي :سعي تلميذ السنة الثانية ثانوي وميليه لتحقيق أهدافه ويقدر هذا بالدرجة اليت حيصل عليها من خالل
اإلجابة على فقرات مقيا الدافعية لالجناز املطبق يف هذه الدراسة.
 -4أهمية الدراسة:
بات الرضا عن التوجيه الدراسي من السبل الضرورية للنهوض باملنظومة الرتبوية ملاله من تأثري مباشر أو غري مباشر على
دافعية التالميذ لالجناز الدراسي وكذلك حتصيلهم أيضا  ،وخاصة تالميذ السنة الثانية ثانوي الذين هم يعيشون فرتة حتول
دراسي أي من اجلذوع املشرتكة يف السنة األوىل ثانوي إىل ختصصات دراسية منبثقة عنها ،ومن هنا أصبح الرضا عن التوجيه
يف هذه املرحلة بالذات يعد من املشاكل اليت يعاين منها التالميذ  ،وتصحبهم هاته املشاكل يف حياهتم اليومية بعد هناية
الدراسة ،مما جعل هذه املشكلة تكتسي أمهية و أصبحت جديرة بالبحث والدراسة وذلك من خالل التعرف على عالقة
رضا التالميذ عن توجيههم الدراسي بدافعتيهم لالجناز وكذلك الفروق اليت قد حيدثها متغري اجلنس والتخصص يف الرضا عن
التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز ونظرا خلطورة هذه املشكلة ،ونتيجة النعكاساهتا السلبية على الفرد واجملتمع قمنا هبذه
الدراسة اليت حناول من خالهلا تسليط الضوء على الظاهرة ألجل الوقوف على دور رضا التالميذ عن التوجيه الدراسي يف
الرفع من مستوى دافعيتهم لالجناز وحتصيلهم الدراسي.
كما أن هذه الدراسة اهتمت بامليدان الدراسي يف اجلزائر وتعد إضافة وتدعيما لدراسات سابقة يف هذا اجملال حبيث تثري
اجلانب النظري للدراسات اليت تناولت الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته بالدافعية لالجناز.
 -2أهداف الدراسة:
 -1التحقق من صحة الفروض واإلجابة على التساؤالت األساسية.
 -2الكشف عن العالقة بني الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي من خمتلف
التخصصات الدراسية اليت تنتمي هلا أفراد العينة.
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الوادي-

- 3الكشف عن الفروق بني أفراد العينة فيما خيص الرضا عن التوجيه الدراسي حسب والتخصص.
-4الكشف عن الفروق بني أفراد العينة فيما خيص الدافعية لالجناز حسب والتخصص.
 -1حدود الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي من ثانوييت حاسي خليفة والية الوادي يف شهر مار من سنة
 2111إىل غاية شهر جوان من نفس السنة.
*الجانب الميداني للدراسة:
-1منهج الدراسة:
يف دراستنا اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي الذي نعتمد فيه على حتليل ووصف ظاهرة الدراسة مبوضوعية ودقة ،كما يهتم
بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الظواهر.
-2مجتمع الدراسة:
يتوقف اختيار الباحث ملنهج معني دون أخر أثناء دراسة ظاهرة معينة على نوع البحث واهلدف منه ،واملنهج هو الطريقة اليت
يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة إن كنا هبا جاهلني والربهنة عليها إن كنا هبا عارفني.
ويف دراستنا اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي الذي نعتمد فيه على حتليل ووصف ظاهرة الدراسة

مبوضوعية ودقة ،كما يهتم

بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الظواهر.يعرفه صاحل حممد الفوال " أنه املنهج الذي جيب أن يكون قاصرا وخمتصا
بالبحث عن الظواهر والوقائع يف الوقت الراهن ،كما أنه يتضمن احلقائق الراهنة املتصلة باجملموعة من األوضاع و األحداث أو
النا ( .صالح مصطفى الفوال28 : 1188 ،ـ ) 21
-3تحديد عينة الدراسة وخصائصها:
-1-3المجتمع األصلي للدراسة:
يتكون اجملتمع األصلي للدراسة من التالميذ املسجلني بثانوية هواري بومدين حاسي خليفة من خمتلف املستويات
والتخصصات الدراسية وعددهم  071تلميذ وتلميذة منهم  101تلميذ مسجل بالسنة الثانية ثانوي يف التخصصات التالية:
العلوم التجريبية ـ هندسة الطرائق ـ تسيري واقت صاد ـ آداب وفلسفة خليفة والية الوادي ,خالل السنة الدراسية  2111ـ 2111
جدول رقم ( :)21يمثل توزيع أفراد مجتمع الدراسة
املستوى الدراسي
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الوادي-

أوىل ثانوي

111

%46.41

الثانية ثانوي

101

%23.88

الثالثة ثانوي

188

%29.70

اجملموع

071

%100

-2-3مجتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من تالميذ السنة الثانية ثانوي الذين ينتمون إىل شعب  :العلوم التجريبية ،هندسة الطرائق ،تسيري
واقتصاد ،آداب وفلسفة بثانوية هواري بومدين ،حباسي خليفة والية الوادي ,املسجلني يف السنة الدراسية  2111ـ  2111ويبلغ
حجم جمتمع الدراسة  101تلميذ وهو جزء من اجملتمع األصلي الذي يأخذ فيه مجيع األفراد نفس اخلصائص واجلدول التايل
يوضح أفراد جمتمع الدراسة .

جدول رقم ( :)22يمثل توزيع أفراد مجتمع الدراسة
جمتمع الدراسة

العدد

النسبة

ذكور

09

%42.11

إناث

82

%17.11

اجملموع

101

%111

 -3-3وصف عينة الدراسة :
تعرف العينة بأهنا جزء من جمتمع البحث وحجم العينة هو عدد عناصرها ،كما ميكن تعريفها بأهنا "جمموعة من
املشاهدات املأخوذة من جمتمع معني ،يفرتض أن تكون
اإلحصائيات اليت تتصف هبا هذه املشاهدات ممثلة ملعامل املشاهدات يف اجملتمع"( .فوزي عبد اخلالق ،علي إحسان شوكت،
)117: 2117
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الوادي-

مت اختيار عينة البحث بأسلوب غري عشوائي وبطريقة العينة القصدية ،ا يتم اللجوء هلذا النوع من العينات يف حالة توافر
البيانات الالزمة للدراسة لدى فئة حمددة من جمتمع الدراسة األصلي>>( .محمد عبيدات )11: 1111 ،
ونظرا لقرب جمتمع الدراسة من الباحث وسهولة االتصال به ومعرفته اجليدة له  ،اعتمدنا أن العينة هي مجيع أفراد جمتمع الدراسة
املتمثلة يف تالميذ السنة الثانية ثانوي وعددهم  101تلميذ وتلميذة من خمتلف الشعب الدراسية املوجودة بثانوية هواري بومدين
حاسي خليفة ،وألننا أردنا اختيار مجيع الشعب والتخصصات املوجودة باملؤسسة وعددها أربعة.
-4-3خصائص العينة :
مشلت الدراسة متغريي اجلنس والتخصص .
أـ متغير الجنس :
جدول رقم ( )23يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للجنس
التكرار

البيانات

النسبة املئوية

اجلنس
ذك ـ ــور

09

%42.11

إنـ ـ ــاث

82

%17.11

اجملموع

101

%111

شكل رقم ( )21مخطط يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس
مخطط يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس
57.50%
60.00%
42.50%
50.00%
40.00%
التكرار 30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
ذكـــــور
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الوادي-

من اجلدول رقم( )11واملخطط رقم ( )11نالحظ أن عدد اإلناث يقدر ب 82بنسبة  % 17.11وعدد الذكور 09بنسبة
 %42.11وجمموع أفراد العينة  101تلميذ وتلميذة وهو ما يؤشر إىل أن عدد اإلناث يفوق عدد الذكور املتمدرسني يف هذا
املستوى.
واملالحظ أن عدد تالميذ شعبة العلوم التجريبية هو األكرب مقارنة مع باقي الشعب األخرى داخل اجلذع املشرتك علوم
وتكنولوجيا بنسبة % 17.1وهذا ملا لمثله الشعبة من انتشار ورغبة أغلب التالميذ يف االلتحاق هبا ,تليها شعبة اآلداب والفلسفة
بنسبة  %11واليت تنتمي إىل اجلذع املشرتك آداب الذي حيتوي على شعبة واحدة يف هذه الثانوية ,مث تأيت شعبة التسيري واالقتصاد
يف الرتبة الثالثة من حيث أعداد التالميذ بنسبة  , % 21.9وأخريا جند شعبة هندسة الطرائق بنسبة % 9.9واليت تعترب قليلة
االنتشار مع ضعف رغبة التالميذ يف االلتحاق هبا .
ب  -متغير الجنس والتخصص :
جدول رقم ( )14ميثل توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للتخصص
اجلنس
التخصص

ذكور

إناث

تكرار نسبة

اجملموع

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

علوم جتريبية

28

46.66

32

53.34

60

% 17.1

آداب وفلسفة

12

25

36

75

48

% 11

تسيري واقتصاد

17

44.74

21

55.26

38

% 21.9

هندسة الطرائق

11

78.58

3

21.42

14

% 9.9
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الوادي-

شكل رقم ( )22مخطط يمثل توزيع أفراد العينة حسب للجنس والتخصص
مخطط يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص الدراسي
80
70
60
50
النسبة 40

ذكور

30

إناث

20
10
0

آداب وفلسفة

علوم تجريبية

تسيير واقتصاد

هندسة الطرائق

الشعب الدراسية

التوزيع التكراري للتالميذ حسب اجلنس و التخصصات الدراسية اليت :من خالل اجلدول رقم ( )4واملخطط رقم( )2اللذان ميثالن
ينتمون إليها وهي موزعة كالتايل :
 %و 12إناث بنسبة 46.66. %11.14عدد تالميذ فرع العلوم التجريبية  01تلميذ منهم 29ذكور بنسبة
عدد تالميذ فرع اآلداب والفلسفة  49تلميذ منهم 12ذكور بنسبة  % 21و 10إناث بنسبة .%71
عدد تالميذ فرع تسيري واقتصاد  19تلميذ منهم 17ذكور بنسبة  % 44.74و 21إناث بنسبة .%11.20
عدد تالميذ فرع هندسة الطرائق = 14تلميذ منهم 11ذكور بنسبة  % 79.19و 11إناث بنسبة .%21.42
نالحظ أن عدد اإلناث أكرب من عدد الذكور يف كل من شعب اآلداب والفلسفة والتسيري واالقتصاد مث العلوم التجريبية بدرجة
أقل  ,بينما نسجل العكس يف شعبة هندسة الطرائق أي أن عدد الذكور يفوق عدد اإلناث بكثري.
 -4الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة
-1-4استبيان الرضا عن التوجيه الدراسي :
أ  -ثبات االستبيان :
يف دراستنا احلالية اعتمدنا يف قيا ثبات األداة ,على طريقة الثبات الداخلي " ,ويقصد بالثبات الداخلي هو مدى توفر
األداة على حمتوى متجانس وحلساب معامل الثبات الداخلي هناك طريقتان شائعتان لدى املنشغلني هبذا احلقل ومها طريقة التجزئة
النصفية والطريقة الثانية تعتمد على معادلة كرونباخ ألفا.
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الوادي-

خليفة قدوري

) يف الدراسة احلالية ,قمنا حبساب معامل ثبات ألفا كرونباخ بالنسبة spss

و بتطبيق الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية (

استبيان الرضا عن التوجيه الدراسي ,كانت النتيجة احملصل عليها تقدر بـ ( ,)1,98وهو معامل ثبات عال ميكننا االطمئنان إليه.
كما اعتمدنا على الطريقة الثانية املتمثلة يف طريقة التجزئة النصفية ,وذلك بإجراء معادلة سيربمان براون بني جمموع العبارات
الفردية واليت يبلغ عددها ( )11ودرجات العبارات
الزوجية اليت يبلغ عددها ( )11أيضا ,بلغ معامل االرتباط بني نصفي االستبيان ر= ( ,)1,08مما يعين أن لألداة معامل ثبات
عال ،وفيما يلي سنعرض ثبات كل فقرة من عبارات االستبيان مقارنة بقيمة الثبات الكلي لالستبيان.
جدول رقم ( )22يمثل معامالت االرتباط بين كل بند والمجموع الكلي الستبيان الرضا عن التوجيه الدراسي.
االرتباط بالدرجة

الرقم

البند

11

اختياري هلذه الشعبة كان بناء على رغبيت الشخصية

,8891

12

أطالع كل ما يتعلق مبوضوعات شعبيت اليت وجهت هلا

,8981

11

أشعر بالرضا عن املعلومات اليت أتلقاها يف هذه الشعبة

0,889

14

لن أختلى عن هذه الشعبة لو أتيحت يل الفرصة

,8901

11

طبيعة املواد املدرسة يف هذه الشعبة جتعلين راضيا عن هذا التوجيه

,8901

10

أشعر بأن دراسيت هلذه الشعبة حققت يل حتصيال مقبوال

,8901

17

أعترب توجيهي هلذه الشعبة مهما لتقرير مصريي

,8911

19

ختصصي الدراسي يتوافق مع قدريت على التحصيل الدراسي

,8931

18

أرى أن شعبيت املدروسة ستساهم يف حل العديد من املشاكل اليت تعرتضين

,8941

11

وجودي يف هذه الشعبة جيعلين ألعب دورا إجيابيا يف املستقبل

,8941

11

أشعر بأن دراسيت هلذه الشعبة حققت يل مطالب كثرية

,8871

12

نظريت حنو هذا التوجيه إجيابية

,8931

11

تقبلي هلذا التوجيه جيعلين أطمئن للشعبة الدراسية اليت سأتبعها

,8891

14

هذه الشعبة ذات أفاق دراسية عالية.

,8931

143صفحة

الكلية

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

11

أعرف جيدا املسار الدراسي هلذه الشعبة وأرغب يف االلتحاق بأحد ختصصاهتا اجلامعية

,8901

10

أفهم جيدا يف املواد األساسية للشعبة اليت أدرسها .

,8931

17

اخرتت هذه الشعبة عن قناعة.

,8901

19

أرفض املواصلة يف ختصصات جامعية مرتبطة هبذا التوجيه

,8891

18

هذه الشعبة ال حتقق يل املهنة اليت أرغب فيها

,8911

21

أرغب يف التخلي عن هذه الشعبة إذا مسحت يل الفرصة

,8891

21

لو أنين وجهت إىل شعبة أخرى لكنت سعيدا

,8871

22

عدم رضائي عن الشعبة سيؤثر على نتائجي سلبيا

,9001

21

أشعر أن مستقبلي غامض مع هذه الشعبة

,8841

24

أسريت هي اليت دفعتين الختيار هذه الشعبة

,8991

21

الشعبة اليت أدر فيها ال تتالءم مع طبيعة جنسي

,8971

20

أعترب املواد املدرسة يف الشعبة موادا روتينية

,8931

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن قيمة ثبات كل عبارة تساوي أو أقل من القيمة الكلية لثبات االستبيان وهذا ما يؤكد
صالحية الفقرات ملا وضعت لقياسه.
ب  -صدق االستبيان :
اعتمدنا يف دراستنا احلالية لقيا صدق أداة مجع البيانات على ثالث أنواع من الصدق ومها :الصدق الظاهري ،الصدق
الذايت ,وصدق احملتوى.
الصدق الظاهري (صدق المحكمين) :ويف هذا النوع من الصدق الذي يعتمد على أراء احملكمني من أساتذة خمتصني وذوي اخلربة حول قدرة األداة على قيا
اجلوانب اليت وضعت من أجل قياسها.
144صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

وبناءا على ذلك قمنا بتوزيع جمموعة من استمارات التحكيم على أساتذة خمتصني يف قسم علم النفس وعلم االجتماع يف
كل من جامعة تيزي وزو ,وجامعة املسيلة ,واملركز اجلامعي بالوادي( ,خالل شهر جانفي سنة  .)2111وبعد استالم استمارات
التحكيم مت االطالع على املالحظات املدونة حول صدق االستبيان ومدى مالئمته لقيا الرضا عن التوجيه الدراسي ,ومن مث
إدخال بعض التعديالت على بعض صياغات بنود االستبيان.
ب-الصدق الذاتي:
للتأكد أكثر من صدق االختبار ،قمنا حبساب معامل الصدق الذايت ويقصد به صدق نتائج االختبار ،ويقا

حبساب

اجلذر الرتبيعي ملعامل ارتباط الثبات وبتطبيق املعادلة :معامل الثبات√ = الصدق الذايت
 1,84 = √1,98مما يدل على أن املقيا على درجة عالية من الصدق.

بالتعويض:

 -2الخصائص السيكومترية لمقياس الدافعية لالنجاز:
أ :ثبات المقياس :
وللتأكد من ثبات املقيا يف الدراسة احلالية قمنا بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  11تلميذ ،وذلك باستخدام برنامج
) واستعمال معامل ارتباط ألفا كرونباخ ،حيث بلغ معامل الثبات  ,1.987كما spssاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية(
قمنا حبساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،وقد بلغ معامل االرتباط بني نصفي املقيا ر= ( ,)1,14مما يعين أن لألداة
معامل ثبات عال .ويف اجلدول اآليت الذي يوضح ثبات كل فقرة من فقرات املقيا باملقارنة بقيمة ثبات املقيا الكلية.
جدول رقم ( )21يمثل معامالت االرتباط بين كل بند والمجموع الكلي لمقياس الدافعية لالنجاز.
االرتباط بالدرجة

الرقم

البند

1

أنا قادر على حل ما يصعب على التالميذ اآلخرين حله.

,8981

2

ال أترك وقت فراغ يفوتين دون أن أستغله يف الدراسة.

0,897

1

أجتهد يف دروسي ألكون شخصا حيرتمه النا .

0,895

4

لدي القدرة على مواجهة صعوبات الدراسة و التغلب عليها .

0,895

1

أسعى ألكون دائما يف مستوى التالميذ املتفوقني يف دراستهم .

,8941

0

يؤملين احلصول على درجة يف االمتحان أقل مما كنت أتوقع .

0,898

7

تعودت على تنظيم أوقات مراجعيت لدروسي منذ بداية حيايت الدراسية .

0,897

9

أبذل جهدي يف الدراسة لكي أشرف عائليت

0,893

8

أحافظ على كتيب وأوراقي و أرتبها بشكل جيد

0,895
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المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

11

أنا جمد يف أغلب شؤون حيايت .

0,896

11

إن ما أشرحه من موضوعات دراسية يثري اهتمام زمالئي التالميذ .

0,895

12

رغم مشكاليت العائلية فإين أستمر يف الدراسة

0,899

11

أحاسب نفسي دائما ملا أجنزته اليوم وما سوف أجنزه يف اليوم التايل

0,893

14

يؤملين عدم رضا األساتذة عن حتصيلي الدراسي

0,898

11

أسريت هتتم مبتابعة دروسي .

0,896

10

أنا دائم التفكري يف مستقبلي الدراسي .

0,895

17

أختار أصدقائي من التالميذ اجملدين .

0,895

19

أحب اإلطالع على ما جيري من تطور علمي و ثقايف .

0,898

18

عندما أحصل على درجة منخفضة أدر جبد ألحصل على درجة عالية يف االمتحان املقبل .

0,896

21

عندما ال أفهم موضوعا دراسيا معينا أحاول بذل جهدي لفهمه .

0,895

21

شعوري باحلاجة لتطوير نفسي يدفعين إىل اجلد و املثابرة يف الدرو

0,892

22

ال يهمين ما أبذله من وقت و جهد إن كان ذلك يساعدين على النجاح

0,897

21

أحب النشاط و العمل داخل حجرة الدراسة و خارجها .

0,893

24

أركز باهتمام على شرح األستاذ أثناء الدر

0,892

21

أناقش األساتذة حول درجايت اليت أحصل عليها يف دروسهم .

0,895

20

أهتيأ قبل وقت االمتحان لفرتة طويلة قصد إحراز جناح أفضل .

0,895

27

أحب املدرسة عندما ال يكون فيها امتحانات وواجبات منزلية.

0,896

29

أجلس يف القاعة هادئا دون أن أرفع يدي لكي ال يطلب مين األستاذ اإلجابة عن األسئلة .

0,892

28

أشعر باخلوف و االرتباك عندما يكون لدي امتحان .

0,903

11

استمتع بالوقت الطويل الذي أقضيه يف أحاديث عامة مع أصدقائي .

0,897

11

عالقايت مع أصدقائي أهم عندي من الدراسة .

0,893

12

من الصعب علي أن أركز على املوضوع الذي أريد أن أدرسه

0,897

11

أشعر أن زمالئي ال حيرتمون آرائي و أفكاري .

0,897

14

عالقايت العاطفية مع أفراد اجلنس اآلخر تبعدين عن الدراسة.

0,891

11

أشعر أين ال أستطيع النجاح يف كثري من الدرو .

0,894
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المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

10

زمالئي التالميذ أفضل مين يف املستوى الدراسي .

0,900

17

الرياضة و النشاطات األخرى أهم عندي من الدراسة .

0,892

19

غالبا ما أدخل قاعة الدراسة دون أن أحضر واجبات ذلك اليوم .

0,899

18

أشعر بالراحة عندما تتعطل الدراسة ألمر ما .

0,894

41

فشلي يف مرحلة دراسية سابقة جيعلين غري راغب يف مواصلة الدراسة .

0,894

41

أشعر أن الدراسة مسؤولية كبرية ال أستطيع حتملها .

0,893

42

املهن احلرة أفضل عندي من مواصلة الدراسة .

0,894

41

يصيبين امللل من قراءة الكتب و املراجع املقررة .

0,893

44

نادرا ما أطلب مساعدة أحد ما عندما أنصرف إىل أي موضوع دراسي.

0,896

41

ال أهتم مبقارنة درجايت االمتحانية بدرجات التالميذ اآلخرين .

0,893

40

جو املدرسة ال يشجعين على الدراسة .

0,895

ثانيا  -صدق المقياس
 /1الصدق الظاهري:
لقيا صدق مقيا الدافعية لإلجناز قمنا بتوزيع استمارات حتكيم املقيا على جمموعة من األساتذة احملكمني من ذوي
االختصاص بقسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا ،وكان رأي احملكمني يف ذلك أنه يفضل اإلبقاء عليه كما هو مبعىن عدم
إضافة بنود أخرى ,ومبا أن املقي ا مت تعديله من مقيا سابق يفرتض أنه يتمتع خبصائص سيكومرتية عالية ومقنن على بيئة عربية،
فال داعي لتحكيمه.
 / 2الصدق الذاتي:
ويقا

حبساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل ارتباط الثبات وبتطبيق املعادلة:

معامل الثبات√ = الصدق الذايت
بالتعويض 1,847 = 1.987 :مما يدل على أن املقيا على درجة عالية من الصدق.
 -2التقنيات اإلحصائية :استخدمنا في دراستنا الحالية:
التقنيات اإلحصائية ضرورية ،وال ميكن ألي باحث االستغناء عنها إلثبات صحة النتائج املتوصل إليها ،ومن بني األساليب اليت مت
االعتماد عليها يف هذه الدراسة مايلي:
 المتوسط الحسابي -االنحراف المعياري  -النسب المئوية  -معامل االرتباط برسون -.اختبار ت لداللة الفروق:147صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

اختبار -LSDتحليل التباين* تفسير وتحليل النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة:
ـ للتحقق من الفرضية العامة األوىل للدراسة واليت مفادها :
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز لدى أفراد العينة.
قمنا حبساب معامل ارتباط بريسون بني املتغريين الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز و إظهار الداللة اإلحصائية
=   . 1.11للعالقة عند مستوى الداللة
 التحقق من الفرضية العامة األولى:توصلنا بعد حساب معامل االرتباط بريسون بني متغري الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز إىل النتائج التالية :
الجدول رقم (:)21يوضح الداللة اإلحصائية لعالقة الرضا عن التوجيه الدراسي بالدافعية لالنجاز
املتغريات اإلحصائية
الفرضية العامة األوىل
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا عن التوجيه
الدراسي والدافعية لالجناز لدى أفراد العينة.

العينة

=rر احملسوبة

ن= 101

1.411

مستوى
الداللة

1.11

توقعنا يف الفرضية العامة األوىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني متغري الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز لدى أفراد
العينة وهو ما توصلنا إليه من خالل اجلدول رقم( )17حيث يظهر وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني الرضا عن التوجيه الدراسي
والدافعية لالجناز.
ونقبل Hoحيث بلغ معامل االرتباط ر=  1.411وهو ارتباط دال عند مستوى الداللة  1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية
واليت مفادها توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز لدى تالميذ Hالفرضية البديلة

1

السنة الثانية ثانوي وبالت ايل نكون قد حقننا اهلدف اجلوهري من هذه الدراسة ،واملتمثل يف البحث عن العالقة بني الرضا عن التوجيه
الدراسي والدافعية لالجناز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي  ،وهو ما يؤشر إىل أن التلميذ الراضي عن توجيهه الدراسي لديه دافعية
أكرب لالجناز مما ينعكس على مستواه الدراسي ,فيتحسن أداؤه وحتصيله الدراسي .وهو ما أكدته العديد من الدراسات مثل :دراسة
كاظم وايل أغا ( ) 1112على طالب املدرسة الثانوية الصناعية ،وقد توصل الباحث إىل أن الطالب األكثر رضا حصلوا على
درجات اكرب من الطالب األقل رضا يف امتحانات هناية العام الدراسي مما يدل على ارتفاع حتصيلهم ( مدحت عبد الحميد عبد
اللطيف ،1112 ،ص .)118
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المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

وهذه النتيجة أيدهتا نتائج دراسات أخرى مثل دراسة ( نمر  ،1181المصري  ،1183بشير  ،1182حمادين ،1181
الشرعة  ، )1113حول وجود عالقة موجبة بني اجتاهات الطلبة (الرغبة ) حنو التخصص ،وحتصيلهم األكادميي .
3.1ـ 2التحقق من الفرضية العامة الثانية:
ـ توجد فروق يف الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز باختالف اجلنس والتخصص لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي .سيتم
مناقشتها من خالل الفرضيات اجلزئية املكونة منها وهي كما يلي:
أ  -التحقق من الفرضية الجزئية األولى:
ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن التوجيه الدراسي باختالف التخصص لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي .قمنا
حبساب اختبار حتليل التباين(ف) إلجياد للفروق يف الرضا عن التوجيه الدراسي باختالف التخصص.
جدول رقم ( )28يوضح الداللة اإلحصائية للفرق في الرضا عن التوجيه الدراسي حسب التخصص الدراسي
مصدر التباين درجة احلرية
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دال إحصائيا

جمموع املربعات

متوسط املربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

1.11

بالنظر للجدول رقم ( :)19بلغت قيمة ف =  8.189وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة

=  2.22مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف الرضا عن التوجيه الدراسي وفقا ملتغري التخصص  .وبالتايل
نقول بأن الفرضية اجلزئية الثالثة اليت مفادها وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن التوجيه الدراسي لدى أفراد العينة
باختالف التخصص قد حتققت .
ويفسر هذا الفرق بوجود ختصصات دراسية ذات قبول ورضا أكثر من غريها ,مما جيعلها حمل لمركز رغبات أغلب
التالميذ,كتخصص العلوم التجريبية وهو ما يؤدي إىل الشعور بالرضا عن التوجيه لدى تالميذ هذا التخصص .يف حني تقل
أو تنعدم الرغبات يف ختصصات أخرى تفرض املنظومة الرتبوية التوجيه إليها مثل ختصص هندسة الطرائق مما جيعل بعض
التالميذ يوجهون إليه من غري رضاهم وهو ما يؤدي إىل شعورهم بعدم الرضا عن التوجيه الدراسي.
وملعرفة لصاحل أي ختصص جاءت هذه الفروق قمنا بإجراء اختبار
149صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

جدول رقم ( )21يوضح اختبار لتحديد صالح الفروق في الرضا عن التوجيه الدراسي حسب التخصصات الدراسية
املتغري
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=  *  1.11دال إحصائيا عند مستوى
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لتحديد صاحل الفروق يف الرضا عن التوجيه الدراسي حسب LSDبالنظر للجدول رقم ( :)18الذي يوضح اختبار
التخصصات الدراسية نالحظ أن صاحل الفروق مييل إىل ختصص علوم جتريبية وذلك بفرق يف املتوسط يبلغ  11.11مع
ختصص هندسة الطرائق
وبفرق قدره  1.02مع ختصص تسيري واقتصاد وهي فروق دالة إحصائيا عند مستوى

=  2.22 =  . 2.22بينما بلغ الفرق مع ختصص اآلداب والفلسفة  1.11وهو غري دال إحصائيا عند مستوى



أما ختصص آداب وفلسفة فإن صاحل الفروق مييل إليه مقابل ختصص تسيري واقتصاد بفرق قدره  , 1.17وختصص هندسة

=  2.22بينما بلغ الفرق مع ختصص العلوم جتريبية  الطرائق بفرق قدره  11.49وهي فروق دالة إحصائيا عند مستوى
= . 2.22بالنسبة لتخصص تسيري واقتصاد فإن صاحل الفروق ال مييل إليه



وهو غري دال إحصائيا عند مستوى -5.00

وهي فروق دالة  -5.57وكذا ختصص اآلداب والفلسفة بفرق قدره -5.62مقابل ختصص علوم جتريبية بفرق بلغ

وهو غري دال إحصائيا عند . 2.22 =4.91بينما بلغ الفرق مقابل ختصص هندسة طرائق  إحصائيا عند مستوى

=  . 2.22وأخريا بالنسبة لتخصص هندسة الطرائق فإن صاحل الفروق ال مييل إليه مقابل كل التخصصات  مستوى
وهي فروق  -10.53ومع ختصص اآلداب والفلسفة -10.53األخرى حيث بلغ الفرق مقابل ختصص العلوم التجريبية

وهو غري دال إحصائيا  2.22 =-4.91بينما بلغ الفرق مقابل ختصص تسيري واقتصاد  دالة إحصائيا عند مستوى

=   . 2.22عند مستوى

من خالل النتائج السابقة املوضحة على اجلداول واجلدول يتضح :

150صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

أن هناك فروقا يف الرضا عن التوجيه الدراسي بني أفراد العينة وفقا للتخصص الدراسي وهذا نتيجة اختالف طبيعة الرضا عن
التوجيه من ختصص إىل آخر حسب أمهية التخصص لدى التالميذ الذين تتوجه أغلب رغباهتم حنو ختصص دون آخر كما هو
احلال يف ختصص العلوم التجريبية الذي يرغب أغلب التالميذ يف االلتحاق به اعتقادا بأنه
التخصص املناسب الذي حيقق أماهلم يف الدراسة والنجاح يف البكالوريا ومن مث االلتحاق بالتخصصات اجلامعية األكثر أمهية
ومكانة  .أما بالنسبة لتخصص اآلداب والفلسفة فالرضا عن التوجيه له يكمن يف أن اجلذع املشرتك له به ختصص وحيد يف
املؤسسة لعدم وجود ختصص اآلداب واللغات ومن مث فإن مجيع التالميذ املنتقلني إىل السنة الثانية ثانوي يوجهون إليه مباشرة مما
جيعلهم مجيعا يشعرون بالرضا عن هذا التوجيه الذي ال بديل عنه.
أما بالنسبة لتخصص التسيري واالقتصاد فبالرغم من أن أغلب التالميذ يوجهون إليه حسب رغبتهم األوىل إال أننا نالحظ
وجود شعور من عدم الرضا ميكننا تفسريه بعدم املعرفة الكافية للتالميذ هبذا التخصص الذي حيتوي على مواد أساسية
يدرسوهنا ألول مرة مما جيعلهم متخوفني من اإلخفاق .على عكس العلوم التجريبية اليت تظهر كل موادها عادية وسبق دراستها
خالل اجلذع املشرتك.
أما بالنسبة لتخصص هندســة الطـ ـرائق فإن أغلب التــالميذ موجهون إليه دون رغبتهم ,وهم من الفئة الدنيا يف املعدل العام
حيث مل تتحقق رغباهتم األوىل والثانية فوجهوا إىل هذا التخصص إجباريا ,مما جيعلهم يشعرون بعدم الرضا عن التوجيه ,إضافة
إىل االعتقاد بأن هذا التخصص حيتوي على مواد صعبة الدراسة وال ميكنهم من حتقيق طموحهم يف الوصول إىل امتحان
البكالوريا ومن مث النجاح وااللتحاق بتخصص جامعي يناسبهم .
ب  -التحقق من الفرضية الجزئية الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدافعية لالجناز باختالف التخصص لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي.
قمنا حبساب اختبار حتليل التباين إلجياد للفروق يف الدافعية لالجناز باختالف التخصص.
جدول رقم ()12يوضح الداللة اإلحصائية للفرق في الدافعية لالنجاز حسب التخصص الدراسي
مصدر
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قيمة ف
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151صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

مستوى الداللة

1.11

المجلد الثاني عشر

غري دال
إحصائيا

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
الوادي-

اجملموع

خليفة قدوري

159

الكلي

79902.775

 بالنظر للجدول رقم ( :)11بلغت قيمة ف =  2.123وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة
=  2.22مما يعين التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف الدافعية لإلجناز وفقا ملتغري التخصص  .وبالتايل نقول
بأن الفرضية اجلزئية الرابعة اليت مضموهنا وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدافعية لإلجناز لدى أفراد العينة باختالف التخصص
مل تتحقق.
وقد يرجع ذلك إىل أن الدافعية لالجناز غري مرتبطة برغبة التلميذ حنو ختصص معني فهناك الكثري من التالميذ وجهوا حنو
ختصصات دراسية ال يرغبون فيها إال أهنم استطاعوا التأقلم معها ،ومل تثنيهم عدم رغبتهم يف التخصص عن حتقيق اجناز دراسي
جيد ،وباملقابل جند هناك فئة أخرى رغم أهنا تنتمي إىل ختصص ترغب فيه إال أهنا فشلت يف حتقيق دافعية لالجناز ،ونلتمس
ذلك يف الرسوب والتسرب لبعض التالميذ الذين حتصلوا عن رغبتهم األوىل وكانوا راضني عن توجيههم  ،وهذا رمبا راجع إىل أن
التلميذ يتجه حنو ختصص معني تلبية لرغبة أسرته ألهنا لمار عليه ضغطا الختيار التخصص الذي حيقق هلم آماهلم اليت فقدوها
سابقا ،مثل اختيار ختصص العلوم التجريبية والذي من خالله يستطيع التلميذ االلتحاق بالطب والصيدلة وهو أمل كل التالميذ
وأولياء األمور،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ميكن أن نرجع النتائج إىل التقليد الذي يتبعه اغلب التالميذ لزمالئهم يف اختيار
التخصصات رغم عدم قدرهتم على الدراسة بذلك التخصص ،باإلضافة إىل ذلك الكثري من التالميذ يعتقدون بان النجاح يف
امتحان البكالوريا يتوقف على بعض التخصصات دون غريها وعليه يتحتم عليهم االلتحاق هبا حىت وان كانوا ال يقدرون عليها،
وهذا ما هو حاصل عند الكثري من تالميذنا.

خاتمة:
يف دراستنا هذه قمنا باإلجابة عن التساؤل الرئيسي هلا وهو هل توجد عالقة دالة إحصائيا بني الرضا عن التوجيه الدراسي
والدافعية لالجناز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي؟

152صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
خليفة قدوري

الوادي-

وأثبتت الدراسة امليدانية وجود هذه العالقة وهو ما يعين أنه كلما زادت درجات الرضا عن التوجيه الدراسي كلما زادت دافعية
التالميذ لالجناز ،رغم أن هذه األخرية قد تكون أحيانا مستقلة عن الرضا عن التوجيه الدراسي الذي يبقى عامال مهما
يضمن للتالميذ درجة عالية من االستقرار النفسي الذي يؤدي إىل دافعية أكثر حنو االجناز وحتقيق النجاح.
وهو ما حيتم على قطاع التوجيه املدرسي القيام بدوره يف إضفاء التوافق النفسي على التالميذ الذين يعانون من صعوبات يف
التكيف مع التخصص املوجهني إليه وذلك بكسر االعتقادات اخلاطئة واالجتاهات السلبية حنو التخصصات اليت تعاين من
نفور واضح من التالميذ كما جيب أن تراعى ميوالت ورغبات التالميذ يف االلتحاق بتخصص معني وفق ما يتاح من إمكانيات
بيداغوجية ,فللتوجيه املدرسي أمهية كبرية على املستوى الفردي واجلماعي من خالل ما يقدمه من خدمات يف مجيع املراحل
التعليمية واليت هتدف إىل الرفع من أداء املنظومة الرتبوية واحلد من الفشل والتسرب الدراسي .غري أن خدماته ال ميكنها أن
ترتقي إىل املستوى املطلوب إال إذا كانت خمططة وهادفة ,من خالل توفري كل الشروط املادية والبشرية والتنظيمية الضرورية

لذلك ( بوشالغم يحي.)21 :2212 ,

ورغم انه ال ميكن تعميم نتائج دراستنا نظرا لصغر حجم العينة مقابل شساعة اجملتمع املدرسي اجلزائري لكننا حاولنا املسامهة
يف توضيح طبيعة العالقة بني الرضا عن التوجيه الدراسي والدافعية لالجناز مما ميكن أن يشكل بداية لدراسات أكثر عمقا حول
هذا املوضوع.
قائمة المراجع:
* الكتب باللغة العربية:
 -1أبو عالم رجاء حممود(،)2111مناهج البحث يف العلوم النفسية و الرتبوية ،ط ،1دار النشر للجامعات ،مصر.
 -2جابر عبد احلميد جابر وعالء الدين كفايف( ،)1897وجهة الضبط وبعض املتغريات النفسية املرتبطة به ،دراسات يف علم
النفس الرتبوي ،مركز البحوث الرتبوية ،اجمللد  ،21جامعة قطر.
 -1جـودت عـزت عبد اهلـادي  ،سعـيد حسين العـزة( ،)1888التوجـيه املهنـي ونظـرياته  ،د ط ،مكتبة الثقافة للنشر و
التوزيع ،عمان األردن.
 -4حامد عبد السالم زهران ( ،)1891التوجيه واإلرشاد النفسي ،الطبعة الثانية ،عامل الكتب ،القاهرة.
 -1حامد عبد السالم زهران( ،)1889التوجـ ــيه و اإلرشـ ــاد النفسي ،ط ،1عامل الكتــاب القاهرة.
153صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

الرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته الدافعية لالنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانويةدراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة
الوادي-

خليفة قدوري

 -0عبد اللطيف عبد احلميد مدحت( ،) 1881الصحة النفسية و التوافق الدراسي ،د ط ،دار النهضة العربية ،بريوت.
 -7عبد اللطيف حممد خليفة( ،)2111الدافعية لإلجناز ،دار غريب ،القاهرة.
 -9فوزي عبد اخلالق ،شوكت علي إحسان( ،)2117طرق البحث العلمي "املفاهيم واملنهجيات تقارير هنائية" ،املكتب
العريب احلديث ،عمان-األردن.
*الرسائل الجامعية:
-18علي حممد حممد الديب(،)1897مركز الضبط و عالقته بالرضا عن التخصص الدراسي ،العدد  ،1جملة علم النفس.

154صفحة

المجلة االداب والعلوم االجتماعية

المجلد الثاني عشر

العدد االول

