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ت لتصدي لممشكبلاو  استياحثيف در البالمجتمع ويجب عمى اء الة ميمة في بنأيعد مس عية لمطمبةاجتمألات اقلعبلاـ باىتمألا
ييدؼ  .ديةالمابشرية و ال تاقاطال راىدألى ايؤدي  امم يعاجتمألاسي و الدر ارىـ اتؤثر عمى مس لطمبة حتى الا اجييالتي يو ا
 -لى :الي الحالبحث ا

 ت .التربية لمبناكمية  تالباعية لدى طاجتمألات اقلعبلاستوى س ماقي -1
ت الى متغير ا آت تبعالتربية لمبناكمية عية لدى طالبات اجتمألات اقلعبلافي مستوى  ائياحصألة الدالفروؽ التعرؼ عمى ا -2

 لقسـ ( .المرحمة و ا)
 ت .التربية لمبنات كمية الباط لدىلتربوية الممرشدة  الصورة المدركةس اقي  -3
 ت. التربية لمبنات كمية الباط لدى لتربويةالممرشدة  المدركةلصورة واعية اجتمألات اقلعبلا معرفة -4

حيث تـ  .تاتربية لمبنالكمية  تالباطعية لدى اجتماألت اقلعبلاس اة لقيادأ بناء، تـ  البحث ؼاىدأجؿ تحقيؽ أمف و 
لبصرة عمى امعة ابج تالتربية لمبناـ كمية اقسأموزعيف عمى  ةلباط (051) اعددى ئية بمغالعشو الطريقة ابلعينة ا راختيأ

س المقيات ات بمغ عدد فقر الثباصدؽ و الت اء عممياجر أت و الفقر اتمييزية في ال ىلقو اد ايجأوبعد  ة.يسادر  حؿاثة مر ثبل
  سامقيف احثتابالفقد تبنت ، لتربويةالممرشدة  الصورة المدركةس انية وىي مقيالثاة ادألا امأ .( فقرة99ئية )النيابصيغتو 
 ( فقرة. 01( المكوف مف )9107)الزغير،

مؿ ا، معيفالتبا، تحميؿ خاكرونبالفاري ، المعياؼ انحر ألا،  بيالحسالوسط ا)ئية احصألا ئؿالوساف احثتالباستخدمت أو 
لدى عية اجتمأت اقلى وجود عبلا سةالدر اتوصمت و  ئي لعينتيف(التار اختبألا،حدة ائي لعينة و التا راختبألاط بيرسوف، ارتبأ
 وىي أعمى مف الوسط الفرضي، وقد أسفرت الدراسة عف النتائج  ،تاتربية لمبنال كميةت الباط

 -األتيو :
  .عيةاجتمألات اقلعبلات يتمتعف بمستوى مف التربية لمبنات كمية الباف طأ -0
 .لقسـ المرحمة و احسب متغير  (1015ئية عند مستوى )احصألة ت دالاوجود فروؽ ذ -9
  .لتربويةالممرشدة  صورة مدركة ت لدييفالبالطاف أ -0
  .لتربوية الممرشدة  والصورة المدركةألجتماعية ات العبلقابيف أرتباطية توجد عبلقة  -4

 لمبنات. التربيةلممرشدة التربوية، طالبات كمية  الصورة المدركةالعبلقات االجتماعية، :  لدالةالكممات ا
  Abstrac:                                                                                                  
Attention to social relations for students is an important issue in building the 
community and researchers must study and address the problems faced by students 
so as not to affect the course of school and social, which leads to waste of human 
and material potential .                                                         
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Research Objective Identify:  
1-Measuring the level of social relations among students of the College of Education 

for Girls.                                                                                     
2-Differences in the level of social relations among students of the College of 

Education for girls according to the variables (stage, section).                          
                        .Measuring the perceivwd social image of educational counselor 3-    

          4-Knowing the social relations and the perceptive image of the educational 
counselor among the students of the College of Education for Girls  
In order to achieve the objectives of the research, a tool was constructed to measure 
the social relations among female students of the College of Education for Girls. The 
sample was randomized to( 150) students distributed to the departments of the 
College of Education for Girls at Basra University on the three levels of study. In the 
final form, the paragraphs of the scale amounted to (29) paragraphs. The second tool 
is the measure of the perceived image, which is the measure of the perceived image 
of the educational guide, As for the second tool, the scale of the perceived image of 
the educational guide, the two researchers adopted the scale (Al-Zughair, 2017) 
consisting of (30) items. The researchers used the statistical methods (arithmetic 
mean, standard deviation, vacronbach, and variance analysis), The study found that 
there are social  relations among students of the College of Education for Girls, 
which is higher ,the study , The mean medium, has resulted. The results of the study 
were as follows:                                                                                                
                             
1. Female students of the Faculty of Education for Girls enjoyed a level of social    
relations .                                                                                      
 2-There are differences of statistical significance at the level (0,05) according to the 
variable phase and section.                                                                          
 3- The students have a perceptive picture of the educational counselor.                

  4-There is a relationship between the social relations and the perception of the 
educational counselor.                                                                           
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ى-البحث:ىمذكلةىىىىى
 اسكياوتم اعة وتدعيميالجماتعمؿ عمى وحدة  البعض منيا ،تاقعبلأنواع مف العدة  لدى الجماعات األنسانيةتظير 

الركائز حدى أحدة الو اعة اجمال دافر أبية بيف ايجألا عيةاجتمألات اقلعبلا، وتعد  اخر يعمؿ عمى تيذيبيألا لبعضاو 
                                                                                                                        .( Art inker,2002,p10)ساسية التي يتأسس عمييا نجاح وفاعمية تمؾ الجماعة األ

لوسط التكيفية مع اقتو لنفسية وعبلالب وبصحتو الطالمتصمة بشخصية اسية اسألاىيـ المفاعية مف اجتمألات اقلعبلاوتعد 
لب الطالى حد كبير في نمو شخصية الطمبة تؤثر اعية بيف اجتمألات اقلعبلا، وكذلؾ طبيعة ومستوى لمجتمعيالبيئي و ا

عي اجتمألاعؿ التفالب و الطاف نمو شخصية أييره وقيمو ، وذلؾ اتو ومعاتو وتحديد مستوياىاتجاكو وضبط وتنسيؽ سم
لذي القدر الب يعتمد عمى الطالطبيعي لشخصية ازف و المتو ألنمو اف أ ا، كمئوعمو مع زمبلايتوقؼ عمى كمية ونوعية تف

عية اجتمألات اقلعبلارغبتو في تكويف  يحددلب اطاللطمبة ، ويجعؿ ائو عمو مع زمآلاممو وتفانينة في تعأيتمتع بو مف طم
ت وتحديد التربية لمبنات كمية الباعية لدى طاجتمألات اقلعبلاسة اف در احثتالبات أرتأ اومف ىن . (99،ص0988لي،ليبلا)

لتعميمية اعممية الس في اسألاور المحاحد أ لتربوياد ارشإلا، ويعد اجحة ليالنالحموؿ اولة تقديـ اومف ثـ مح ادىاوأبع ابياأسب
عي اجتمألالنفسي و افؽ التو الحصوؿ عمى اجؿ أت مف البالطالطمبة و اميذ و عدة لمتبلالمسالمعونة و المرشدة تقدـ اف أذ أ، 

مؿ معيـ وىي اف تدرؾ  حقيقة شخصية مف تتعأ ادي تربوي ، وعميياسموب قيأف تتمتع بألمرشدة اينبغي عمى  الدييـ ، كم
ف تكوف موضع ثقة ألنفسي و ار استقر ألاب اوتمتعيخريف آلاعدة المس ائص محددة مثؿ حبياف تتمتع بخصأيجب  ايضأ

لمرشدة في الدور  اكيادر أكجزء مف  افي مرشدتي ةلبالطاف تشعر بو  وتنظره أيجب  العممية وىو مائؽ الحقاوتحتـر 
ت كمية الباعية بيف طاجتمألات اقلعبلا عمى طبيعة لبحث اسة في الدر اتكمف مشكمة  ( 096،ص  9110.)وحيد،امؤسستي

                    -تية :آلات الؤ التسابة عف اجألاوؿ اسة تحالدر اف أفلتربوية الممرشدة  الذىنية(والصورة المدركة ) ت التربية لمبنا
  ت ؟التربية لمبنات كمية الباعية لدى طاجتمأ ىؿ توجد عبلقات -1
 ؟ وبالشكؿ الذي تكوف عميو المرشدة التربوية التربوية المرشدة يدركف معنى وصورة أف طالبات كمية تربية بناتىؿ  -2

  :لبحث اىمية أ
  سوؼ تتناوؿ الباحثتيف جانبيف لؤلىمية ىما :

 العالقات األجتماعية :  -
ألخريف ، لذا تنبع الخاصة توجو سموكو وتؤثر عمى تعاممو مع األجتماعية بالفردية ، فمكؿ فرد شخصيتو العبلقات اتمتاز 

لنيوض بيا بنمو نفسي أجتماعي سميـ المجتمع ومحاولة اولتيا فيـ شريحة ميمة مف الدراسة مف خبلؿ محاأىمية ىذه 
 (.409.ص9108الشيابي ،عبد )

بوصفيا األجتماعية ميما في حياة المبحوثيف في دراسات عديدة ، وتتضمف العبلقات تمثؿ العبلقات األجتماعية مصدرا 
مصدرا ميما مف مصادر راحة الفرد وسعادتو كآل مف التفاعبلت العائمية ، العبلقة باألصدقاء ، وزمبلء العمؿ ، وقد 

 أشارت النسبة األكبر مف المبحوثيف في 
، العبلقات األجتماعية ، والمشاركة( إلى أىمية Baum,1985( ودراسة أرجايؿ ) Campell, 1981دراسة كامبؿ )

التي الميمة  األجتماعي في حياتيـ وأشارت دراسات أخرى إلى أف القيـ الروحية واأليماف باهلل مف المصادر والتواصؿ
 (.58، ص 9110تعطي لمحياة معنى وتشعر الفرد بالرضا واألطمئناف ) الشمري ،
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السعادة وليا تأثير كبير العبلقات األجتماعية تجعؿ حياة األفراد أكثر شعورا ب( إلى أف 0984وأثبتت دراسة ) العراقي ،
 (.70 -69، ص0984عمى حياتيـ وتعامبلتيـ اليومية ) العراقي ، 

أف دراسة العبلقات األجتماعية بيف الطالبات ىي دراسة تعتمد عمى المعرفة األجتماعية العممية في فيـ واقع         
ة إلى قوتيا أو ضعفيا لكي يصار إلى خمؽ الظروؼ العبلقة ىذه والقوى الموضوعية والذاتية المؤثرة فييا والعوامؿ المؤدي

 (.06، ص9107 )محمد،المناسبة لتوطيد العبلقة األنسانية بيف الطالبات
 

دورىا في بناء شخصيات الطمبة والطالبات وبالنظر ألىمية المرحمة الجامعية في حياة الشباب والشابات ومع أىمية 
عدادىـ وتأىيميـ لتحمؿ مسؤولية  إعادة بناء الوطف ، والعمؿ بروح التعاوف والتضامف والقدرة عمى أتخاذ القرار ، تبرز  وا 

أىمية توظيؼ نتائج دراسات ىذا التيار والقياـ بدراسات في أطاره في مجتمعنا ، خاصة بعد ظروؼ األحتبلؿ وما خمفو مف 
ف تفكؾ العبلقات األجتماعية ، مما يحتـ عمى واقع مأساوي يعيشو المجتمع العراقي ، إلى درجة ربما أوصمتو إلى حالة م

الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس واألرشاد أف يقوموا بدور تنويري مف خبلؿ الموضوعات التي تعيد إلى أفراده توازنيـ وقدراتيـ 
لقائمة اعبلقة لاعمى أبعاد  األىمية مف خبلؿ تركيزىاوتظير ىذه  بالراحة النفسية واألمؿ .عمى بناء حياة متماسكة تشعرىـ 

  .لتربية لمبناتاألجتماعية لمطالبات في كمية العبلقات ابيف 
ىىللمرذدةىالتربووةى:ى)الذهنوة(ىالصورةىالمدركة

لمفرد مف أنيا بمثابة معرفة، لكف ىذه المعرفة تتصؼ بأنيا وظيفية، فيي مف  )الذىنية(تأتي أىمية الصورة المدركة      
شأنيا تبسيط المعقد وتنظيـ المشتت، األمر الذي يمكف الفرد مف إدارؾ تعقيدات الوسط المحيط بسرعة وسيولة، إف ذلؾ 

ظاىرة اجتماعية وأنشطة ينطبؽ عمى العبلقات االجتماعية وكذلؾ عمى الموجودات القائمة في البيئة مف أشخاص و 
عنيـ فميس  )ذىنية(مختمفة، إف الفرد يتعامؿ مع اآلخريف بسيولة، ومف منظور معيف ، متأثرا بما لديو مف صورة مدركة

بوسعو أف يتعرؼ عمى كؿ خصائصيـ والفروؽ بينيـ، فتكوف ىذه الصورة بمثابة قوالب جاىزة في الجياز السموكي تساعد 
 ) ت واالستجابةالة، وتقميؿ نطاؽ المجيوؿ وتنظيـ المدركات، كما يتيح لو إمكانية تقييـ المثير الفرد عمى التواصؿ بسيو 

Nelson & Puto, 1998)  وأنيا تستيدؼ التعرؼ الى الصورة المدركة)الذىنية( لممرشدة التربوية، وىذه الصورة ذات
، وباألخص  شريحة  طالبات الجامعة عمى كونيا تقدـ ليف أنطباعات وأدراكات أفراد المجتمعداللة بالغة األىمية لمعرفة 

خدمات األرشاد والتوجيو والتي ىي عممية أنسانية واعية ومستمرة بناءة ومخططة تيدؼ الى مساعدة وتشجيع الفرد لكي 
 (.  49،ص9105يعرؼ نفسو ويفيـ ذاتو ويبني خبراتو ويحدد مشكبلتو وحاجاتو )قاسـ ، 

لممرشدة التربوية ، تؤثر في درجة  )الذىنية(ات الجامعيات وتوقعاتيف المسبقة عف الصورة المدركةنظرة الطالبوأف       
تقبميف لمعممية األرشادية ، فيناؾ مف الطالبات مف يحمؿ مفاىيـ سمبية أو غير سوية عف المرشدة والعممية األرشادية ، 

ات أف بعض الطالبات ينظرف لممرشدة التربوية وكأنيا بحيث تؤثر عمى درجة تقبميف ليا ، إذ أكدت نتائج بعض الدراس
ينظرف            ف الييا إال عندما يحتاجف إرشادا ، بحيث تجعؿ الطالبات و أخصائية في حقؿ التوجيو فقط، وال يمجؤ 

، وتنطبؽ مفيـو الصورة المدركة)الذىنية( (99، ص0994الييف كمسؤوالت أكثر مف أف يكونف مرشدات )الصمادي ، 
أفراد المجتمع حوؿ المرشدة التربوية ، وتختمؼ ىذه الصورة بيف طالبات الجامعة ، وخاصة  مى التصورات الموجودة لدىع

 (.00،ص9104في مجتمعنا العراقي  الذي لـ تتضح عندىـ بشكؿ واضح صورة المرشدة التربوية) أبو ثابت ، 
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التي تحمميا الطالبة الجامعية عف المرشدة التربوية في الطريقة التي تتولى فييا توجيو ( الذىنية المدركة) تؤثر الصورةو 
( بأف ىناؾ العديد مف الطالبات الجامعيات يعتقدف 9118الخدمات األرشادية في المدرسة وتقييميا ، حيث يرى ) العطوي 

بلب والطالبات ، كما أف ىناؾ العديد مف أف دور المرشدة التربوية في المدرسة تتركز عمى التعامؿ مع مشكبلت الط
يعتقدف بأف المرشدة التربوية مؤىمة ومدربة لمتعامؿ لحؿ مشكبلت الطالبات والطبلب الشخصية الطالبات الجامعيات الآلتي 

ر أو العاطفية أو الدراسية ، وكذلؾ تتوقع منيا أف تكوف فعالة في مجاؿ النشاطات األدارية والتعميمية كمتابعة الحضو 
لممرشدة التربوية ودورىا عند الطالبات الجامعيات تؤثر  )الذىنية(فالصورة المدركة، وعمؿ برامج أرشادية ودراسيةوالغياب ، 

عمى نوعية الخدمات األرشادية في المدرسة ، وكمما كانت الطالبة الجامعية مدركة لمجاالت عمؿ المرشدة التربوية في 
 ات األرشادية مما يساعد عمى تقدـ العممية التربوية وتطويرىا.المدرسة ، تتحقؽ األىداؼ مف الخدم

لصحيح لكؿ المنيج الناس أللتزاـ اهلل سبحانو وتعالى ، ألنو يدعو األعماؿ عند األسبلـ مف أفضؿ التوجيو في ارشاد و إلاف
لبيئة ايخمؽ  اسية بمامستمزمات أسولحصوؿ ذلؾ ال بد مف توافر  لرضا،الطمأنينة و السعادة و احياة بما يحقؽ ليـ الجوانب 

لصادقة التأثر بأفكار سابقة لممرشدة ونيتيا المتبادؿ وعدـ التقبؿ األحتراـ و اشادية في جو مف إلالعممية المناسبة ألنجاح ا
 (.41،ص9119، الكناني) لطمأنينة المسترشدة وتعزيز ثقتيا بالمرشدة بما تولد لدييا شعور باألماف و ابمساعدة 

  -تية :آلامور ألاسة مف الدر اىمية ىذه أتنبع  
أىمية مرحمة الدراسة في بناء شخصيات طمبتيا عبر سنيف الدراسة فييا حتى يكونوا قادريف عمى أدارة ذواتيـ في سبيؿ  -0

الوصوؿ الى تحقيؽ سعادتيـ وسعادة األخريف ، ويحاولوف تحقيؽ أنجاز أفضؿ مف خبلؿ التعاوف مع زميبلتيف وتكويف 
 مع األخبلقي الفاضؿ الذي يتمتع أفراده بصحة نفسية سميمة وبقدرتو عمى تحدي المستقبؿ.المجت
أف المتغير الذي تناولتو الدراسة الحالية وىي )العبلقات األجتماعية( ليا دور أساسي وميـ في بناء شخصية طمبة  -9

ىذا الوقت الذي نحتاج فيو لمثؿ ىذه  الجامعة مف أجؿ أتساـ عبلقاتيـ األجتماعية وحب التضحية ونكراف الذات في
 الصفات وتمتعيـ بمستوى مف النضج األجتماعي .                                

تعد دراسة مفيـو العبلقات األجتماعية مف أىـ دراسات عمـ النفس األجتماعي المعاصر وىي التي يكوف فييا الفرد  -0 
 ة ألي أنساف يعد مف األمور البالغة األىمية في فيـ الشخصية األنسانية .موضوع الدراسة فتحديد العبلقات األجتماعي

أف األىتماـ بالعبلقات األجتماعية لمطمبة يعد مسألة ميمة في بناء المجتمع وال بد لمباحثيف مف دراستيا والتصدي  -4
 إلى أىدار الطاقات البشرية. لممشكبلت التي يواجييا الطمبة لكي ال تؤثر في مسارىـ الدراسي واألجتماعي مما يؤدي

عمى تنمية العبلقات   يساعد البحث في معرفة مدى أسياـ البيئة الجامعية بمختمؼ مناىجيا وأنشطتيا المتنوعة  -5
 األجتماعية المرغوبة فييا لدى الطمبة .

ؼ اىدلعممي لؤلاء الفضا ائمة ىذعمى معرفة مدى مبل عدامعة يسالجات في البالطاقة بيف لعبلالكشؼ عف طبيعة ا -6
 ءة .آصؿ بنات تو اقينتج عنو مف عبل التعميمية وممائؼ الوظاو 
  . د مستقببلرشامؿ مع األالتعالتربوية حتى يستطعف المرشدة اعية عف اجتمألات لمصورة البالطاؾ ادر أ -7
 اؿ دورىلتربوية مف خبلالمرشدة امعة نحو الجات الباعية لطاجتمألات اكادر ألاتبحث في  اسة كونيالدر اىمية أ تتضح -8
  رس .المدالتي تقـو بو في ا
أف يعرؼ الفرد الفرص المتاحة لو ويحدد أختياراتو ويتخذ قراراتو كؿ ذلؾ يتـ مف خبلؿ المرشدة التربوية فيي ببل شؾ  –9

 تجعؿ األنساف أكثر سعادة مف خبلؿ فيميا لنفسيا بشكؿ أفضؿ .
ىأهدافىالبحث:



ىالعالقاتىاألجتماروةىورالقتهاىبالصورةىالمدركةىللمرذدةىالتربووةىلدىىطالباتىكلوةىىالتربوةىللبنات
      م.د.ىرفوفىربدىالحافظىمحمدىتقيىالرواحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.أملىربدىالرزاقىالمنصوريىىىىىىىىىىى

  
ى   

 

 

 ت .التربية لمبناكمية  تالباعية لدى طاجتمألات اقلعبلاتوى س مسياق -0
 لى متغيريا ات تبعالتربية لمبنا كميةعية لدى طالبات اجتمألات اقلعبلافي مستوى  ائياحصألة الدالفروؽ التعرؼ عمى ا -9
 ( .لعمميالقسـ المرحمة و ا)
 ت .التربية لمبنات كمية البالتربوية لدى طالممرشدة )الذىنية( لمدركة اعية اجتمألالصورة اس اقي -0

 ت.التربية لمبنات كمية البالتربوية لدى طالممرشدة  )الذىنية(لمدركةا والصورةعية اجتمألات اقلعبلاقة بيف لعبلاد ايجأ -3
ى-حدودىالبحثى:

ماعدا قسـ  الثالثةلمرحمة الى األولى المرحمة التربية لمبنات/جامعة البصرة مف الحالي عمى طالبات كمية البحث ايقتصر 
  ( . 9107-9106لدراسي )المعاـ  ثانية ألنو قسـ مستحدثالعمـو التربوية والنفسية مف المرحمة األولى الى المرحمة ال

 
لمشاىدة المرور بخبرة األجتماعية لدييـ أوسع نتيجة العبلقات التطبيؽ وذلؾ ألف شبكات الرابعة في مرحمة المرحمة ا* 
  لتطبيؽ.او 
ىى:لبحثاتىامصطلحى
 اعرفيعية آجتمألات اقلعالا:  وآلا 

 Moreno,1964 - أ
فترة زمنية   بلؿعة محدودة خاخؿ جماعية داجتمألات اقلعبلاس اصة تتبع في قياح يطمؽ عمى طريقة خصطبلأىو  

 غير لتنظيـاتكشؼ عف  اثؿ كماؿ وتمنحبلأفر و اعة مف جذب وتنالجماخؿ ايحدث د الطريقة عمامعينة وتكشؼ ىذه 
  .(Moreno,J.L.,1964.p.53)عية. اجتمألا تالمكوناعة وكذلؾ المجمرسمي ال
  9111لحسن ا -ب 

ىي نتاج األتصاؿ والتفاعؿ بيف األفراد ،وتنطوي عمى فعؿ ورد فعؿ مشترؾ وأحتراـ متبادؿ بيف أطرافيا لذا مف الممكف 
األفراد الذيف يكونوف مثؿ ىذا األتصاؿ تعريفيا بأنيا )أتصاؿ وتفاعؿ يقع بيف شخصيف أو أكثر مف أجؿ أشباع حاجات 

 (. 417-415،ص0999والتفاعؿ( )الحسف ، 
  6192ض افي -ت 
كيـ ببعضيـ احتكأعرىـ و ادليـ ومشاعيـ وتباجتمأنتيجة  ألتي تنشالمجتمع ، و اد في افر ألادلة بيف المتبار اثألابط و الرو ا
 .0(،ص9106ض ، المجتمع )فياعميـ في بوتقة البعض ومف تفا
 التعريف النظري لمعالقات األجتماعية -ج

 لمعبلقات األجتماعية. 9106تبنت الباحثتاف تعريؼ فياض 
 ألجتماعيةاقات جراي  لمعالاألالتعريف  - د

 لي .الحالبحث افي  لمستخدمة اعية اجتمألات اقلعبلاس اقي أستبانة عمى الطالبات اعميي تحصؿ لتيالدرجة ا افيقصد فيي
 :Perceived image         )الذىنية(الصورة المدركة  : انياث

 6111الحوري وآخرين    -



 7070ىحزوران/ىالثانيىالعدد/72ىالمجلد/ىىاإلندانوةىللعلومىالتربوةىكلوة/ىاالندانوةىالعلــــومىمـــجلــــة

 
 

 
 

مجموعة مف المعارؼ واألفكار والمعتقدات التي يكونيا الفرد في الماضي والحاضر والمستقبؿ ويحتفظ بيا وفؽ نظاـ معيف 
، ويقـو الفرد بترتيب ىذه المعارؼ والمعتقدات ويحتفظ بأىـ خصائصيا وأبرز معالميا عف ذاتو وعف العالـ الذي يعيش فيو 

ألستحضارىا عند الحاجة ، كما ويتدخؿ في تكويف ىذه الصورة الخبرات السابقة المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض ليا 
  (09،ص9119)الحوري وآخريف،                                              الشخص 

 6192الحيان  وخمف   -
مصطمح عميؽ يحتاج الى تمعف ودقة ، إذ إف الصورة تعني لمعظـ الناس أنيا تخيؿ وتصور مف وحي الخياؿ ال يمت إلى 
الحقيقة والعقؿ بأي صمة ، أال  أننا نقوؿ إف الصورة المدركة أرتبطت بعواطؼ معينة سواء كانت ىذه العواطؼ تستند إلى 

، 9104سية ، أو بدوف تجربة توضح لدى األنساف تخيبل لما أدركتو حواسو الخمسة ) الحياني وخمؼ ، واقع تجربة ح
 (.40ص

 لمصورة المدركة. 9119فقد تبنت الباحثتاف تعريؼ الحوري وآخريف   :)الذىنية(التعريف النظري لمصورة المدركة
عمى ا لتي يحصؿ عمييا المستجيب مف خبلؿ أجابتيالدرجة ا اعرؼ بأنيتف :)الذىنية(التعريف األجراي  لمصورة المدركة 

 حالي .اللبحث الغرض في المعد ليذا األختبار افقرات 
 :  Educational Counselor    ةلتربويالمرشدة ا ثالثا: 
  6119جز العاتعريف  -أ

عدتيـ في ارس ومسامدالت في البالطالطمبة و اد وتوجيو ارشإتعميـ لتقـو بعممية اللتربية و ارة المعينة مف قبؿ وز اىي تمؾ 
 (.4، ص9110جز ،العا) ارجيالمدرسة وخاخؿ التكيؼ داكبر قدر مف أتحقيؽ 

 6196لعزيز اسعد و أبو أ-ب
ت ار ات تتمتع بميامج وخطو اؼ معينة وبر اىدأد ضمف ارشإلارسة مينة المدربة عمى ممالمؤىمة و المتخصصة اىي تمؾ 

  (.4،ص 9110لعزيز ،اسعد و أبو أفضؿ )أبشكؿ  اتميزى التي ئصاوخص
 .9109فقد تبنت الباحثتاف تعريؼ أسعد والعزيز  التعريف النظري لممرشدة التربوية :-ج
بأنيا مرشدة المدرسة في محافظة البصرة ، والتي ىي عمى رأس العمؿ األداري التعريف األجراي  لممرشدة التربوية :  -د

  .9107خبلؿ العاـ الدراسي 
  لنظريا رآطألا
 -عية :اجتمألات اقلعالانب اج – أنبين اول جاويتن 

ف أء يروف اعمماللمؤلفيف و اف معظـ أبؿ  ـ ،العاع اجتماألمة في عمـ انة ىاعية مكاجتمألا تاقلعبلايحتؿ موضوع 
د افر ألادلة بيف المتبار اثآلابط و الرو ا انيأعية باجتمألات اقلعبلاع وقد عرفت اجتمألاس عمـ اسأعية ىي اجتمألات اقلعبلا
وتعتبر  لمجتمع ،ا ةعميـ في بوتقاكيـ ببعضيـ ومف تفاحتكأعرىـ و ادؿ مشاعيـ وتباجتمأمف طبيعة  ألمجتمع وىي تنشاو 
 ة والالحيات اىـ ضرور ألبعض مف اعميـ مع بعضيـ انتيجة تف اد في مجتمع مافر ألابيف  ألتي تنشأعية اجتمألات اقلعبلا

عية اجتمألا اتياقىدة في تنظيـ عبلجالـ تسعى ا ح مابنج اف تسير في طريقيأو مؤسسة أية ىيئة أ يمكف تصور
 .(0،ص9109لقريشي،ا)
ى-:لمجتمعىاروةىباجتمألاقةىلعالادةىادرىهموةأ
د ايجألمجتمع اد افر ألتي تفرض عمى اولية ألاب اسبألابة عف اجألاؿ عية مف خبلاجتمألات اقلعبلاسة اىمية در أكمف ت

   -ا:ىمأفع الدو اب في جممة مف اسبألابينيـ وتنحصر تمؾ  اعية فيماجتمأبط ات ورو اقعبل



ىالعالقاتىاألجتماروةىورالقتهاىبالصورةىالمدركةىللمرذدةىالتربووةىلدىىطالباتىكلوةىىالتربوةىللبنات
      م.د.ىرفوفىربدىالحافظىمحمدىتقيىالرواحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.أملىربدىالرزاقىالمنصوريىىىىىىىىىىى

  
ى   

 

 

جة الحالفرد مثؿ )امة لدى اليالنفسية ات اجالحاعية تشبع مجموعة مف اجتمألات اقلعبلاف أحيث  -: لنفسيةافع الدو ا -
 (.999، ص0986)بوستيؾ ، لغير ادة في صحبة السعالمتعة و ايشعر ب الا ء( وبدونيانتممف ، لمحب ، لؤللؤل
 اتيانيامكأتي معتمدة عمى الذاء اكتفألاعية تحقيؽ اجتمألات اعالجماتستطيع  مر الألافي حقيقة  -: دلالمتباد اعتمألا -
عية بيف ىذه اجتمألات اقلعبلاث احدخرى ألألاعية اجتمألات اعألجماوبيف  ادؿ بينيالمتباد اعتمألابد مف  ال تية ، بؿالذا
  تطوره .و لمجتمع ار استقر أت ، ومف ثـ اعالجما
بطة لسموؾ اعية ضاجتمأكعممية  رهاعتبأبلعنصر وذلؾ ا الى ىذاج الب تحتالغاعية في اجتمألات اقلعبلا فأ -لقوة :ا -
 ت سوية .قادة عبلاجؿ سيأت مف اعالجماد و افر ألا

لفرد اج التي يحتات اجالحالتدريج اوضع فيو وبلذي انية انسألات اجالحايعرؼ بيـر ا سمو قدـ ماف مأؽ نجد السيا آفي ىذ
 -لي :التالى قمتو كاليـر اعدة امف ق اءبتدأ ات حسب ترتيبياجالحانت ىذه اولقد ك اعياشبألى ا

 وى .ألمالممبس و الشرب و او  كؿألابلمتمثمة اسية اسألات اجالحا -0
 مة .لسبلامف و ألامنية ، كتوفير سبؿ ألات اجالحأ -9
 عي .اجتمألافؿ التكاخريف ، و ألات مع اقلعبلاء و انتمألالى اجة الحاعية ، كاجتمألاة جالحا -0
 ت.از انجألالشكر وتقدير اء و اطر ألالمتمثمة بالتقدير و الى اجة الحا -4
  .لشخصيةا ألىداؼالقرارات وتحقيؽ اوأتخاذ  لمبادرةاك، لذاتا لى أثباتالحاجة ا -5

          (.5،ص9106)فياض،                                                          
 عية اجتمألات اقلعالات اتصنيف -
 -يمي : اط تتمثؿ فيمانمأربعة ألى إعية اجتمألات اقلعبلاع اجتمألاء اصنؼ عمم  

 -ية :عية وقتاجتمأت اقجل وعالألاعية طويمة اجتمأت اقعال  -9
لى ظيور الزمف ، تؤدي الذي يستمر لفترة معينة مف ادؿ المتباعؿ التفاىي نموذج  -جل :ألاعية طويمة اجتمألات اقلعالا - أ

 بف مفألاب و ألاقة بيف لعبلالزوجة و الزوج و ادؿ بيف المتبالدور اقة بتة ، وتعتبر عبلالثاعية اجتمألات التوقعامجموعة مف 
 . جؿألاعية طويمة اجتمألات اقلعبلا
ىو  الزمف ، كمافترة قصيرة مف  آلايستمر  لذي الادؿ المتباعؿ التفاىي نموذج  -:لوقتية اعية اجتمألا قةلعالا -ب  
لطريؽ ، ابرة بالعالتحية ا ايضأ امثمتيأ، ومف  انو لـ يكف مخطئألشرطة باع رجؿ اقنألذي يريد ارة السيائد النسبة لقاؿ بالحا
  (.070، ص9117)حجاب ،لمشتري .ائع و الباقة بيف لعبلاو 
 -شرة :المباشرة وغير المباعية اجتمألات اقلعالا -6
 ، اشرة سوياجية مبوالضرورة دخوليـ في مايعني ب س الالناعية بيف اجتمألات اقلعبلاجد اف تو أ

لي التا، وبلمجتمع ككؿ التي تشمؿ امة العا ةلتنظيميات المؤسساشرة بشكؿ ات بطريقة غير مباقلعبلاف تتسـ ىذه أيمكف 
ليدؼ ااف يكوف أبدوف  ايضأخر ، و ألالطرؼ اجب نحو الو اتي بالذاس احسألا لىالمجوء اوف تتـ بددلة المتبا تاجبالو اف أف

ت اقلعبلالعكس صحيح في امة ، و العالتنظيمية ات المؤسسار اطأيتـ في  انمأقة و لعبلار ىذه استمر أظ عمى الحفاىو 
 (.009، ص9106أبو عكر، (شرة المبا
 -رجية :الخاخمية الدا عيةاجتمألات اقلعالا -3
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عية اجتمألات اقلعبلالتي بينيـ ، وتتمثؿ اطؼ العو اعة و الجماخؿ اء داعضألات اقخمية في عبلالدات اقلعبلاتمثؿ ت
مريكي ألألـ العالتفصيؿ ات باقلعبلالنوعيف مف اوؿ ىذيف ا، وقد تن المحيطة بيالبيئة اعة مع الجمات اقرجية في عبلالخا

دؿ التباعؿ )التفالمؤسسيف كنظرية اد الرو الصغيرة ، وىو مف ات آعالجماعؿ في المتفنز(( عند تحميمو ا))جورج ىوم
 (.01، ص 9119عي() الشرفات. اجتمألا
  -لسمبية :ابية و ايجألاعية اجتمألات اقلعالا -2

مؿ اوحدة وتكسؾ ماىـ في تايست اقلعبلالنوع مف ا اع ، وىذالجماو أؽ افتألالى ابية ايجألاعية اجتمألات اقلعبلاتؤدي 
و ألسمبية اعية اجتمألات اقلعبلا ابينم (ـاحتر ألاوف و التعا اسياسأونية التعات اقلعبلا)-:ت اقلعبلامثمة ىذه ألمجتمع ، ومف ا
لتفكؾ في اسؾ و التماىـ في عدـ ات يساقلعبلالنوع مف ا آع ، وىذاجمألاؽ وعدـ اتفألالى عدـ التي تؤدي المفرقة ىي ا
  (.7،ص9117لحمدي، ا).(  عالصر ابي و لسمافس التنا)   امثمتيألمجتمع ، ومف أ
 -عية :اجتمألات اقلعالالمتحكمة ف  امل العو ا -
      -يمي: افيم امؿ نوردىواعدة ع اخيرة تتحكـ فييألاعية وىذه اجتمأت اقعبل دافر ألابيف  أتنش 

 لقيما -9
 ييرالمعا -6

لتي تعتمد ا، و  اد بيافر ألايختص بتحديد نمط سموؾ ذي العة و الجماء اعضأئد بيف الساؽ اتفألاؿ قيـ مثت -لقيم :ا -9
لى أعماليـ عمى أنيا محاوالت لموصوؿ إينظروف د افر ألايجعؿ  امعنوي القيـ تشكؿ نسقامة، فالعات المعتقداعر و المشاعمى 

لتنظيـ فيكوف اة عند أعضاء لقيـ منذ فترة طويمالرغبات ، قد تظير ىذه األىداؼ ألعمى أنيا محاوالت ألشباع الى تحقيؽ إ
ألفراد عند القيـ تكونت عند البعض ، في حيف تكوف بعض القيـ أكثر تفاعؿ مع بعضيـ الذيف يدينوف بنفس األفراد ا

 .تفاعميـ ، فتكوف نتيجة بدال مف سابقة
لقوة اعة ، الشجاطويمة كالف انسألاؿ تجربة ت معنى مف خبلاصبحت ذألتي الظروؼ ات و الموضوعالقيـ عمى كؿ اويشمؿ 
تي تعبر عف السموؾ الط اأنم ت فقط بؿ ىيالصفالقيـ لست ىذه الخ و الة ، .....العدالحرة ، الحب ، النفس ، ا، ضبط 

 مؿالعو اقيـ تحت ضغط اللقيـ ، وتتغير اىذه 
رقة ابقوة مقدسة خا ئد مزودالقالشرعية ، فيعتبر اصفة  رزمية مثبلالكالسمطة التكنولوجية حيث تضفي عمى ات التغيير اك

  (.089، ص9117) المكاوي ، لجيدة او أ العميالمثؿ القيـ و ا، ويصبح يمثؿ لمطبيعة
زمرة مف  الشرعي ، قررتيا ارضاللقبوؿ و الت السموؾ ناعد مف ايير ىي قو المعاف أء العممايرى بعض  -يير :المعا -6
يير تمثؿ قوة ضغط تؤثر عمى المعالبعض ، فاتيـ ببعضيـ اقد مف حيث تنظيـ عبلافر ألاوتنظيـ سموؾ لضبط د افر ألا

 منيـ . لجدداصة اوخ دافر ألاسموؾ 
أجؿ يير مف المعاؽ ىذه يلوقت ، فتطبافية مف ات مشتركة لفترة كاماىتمأفع و اد ليـ دو افر أعؿ ايتف ايير عندمالمعاتظير 

 عؿالتفافظة عمى المحارؼ عميو، و التعائـ ، و اقاللسموؾ افظة عمى المحا
لسموؾ اد و األفر الحكـ عمى سموؾ افي  الييالرجوع ات يتـ ات ومحكارة عف محدداعبيير المعاد فافر ألابيف  المستمر نسبيا
 عي دوف الذي يتكرر بقبوؿ أجتمالي التالنموذجي أو اعي األجتما
دلة المتبات اىاألتجاس و الناحة سموؾ ايير تنظـ بصر المعا أو خطأىو صح  اعية ماجتمألايير المعاو نقد وتحدد أض اعتر أ

 ات وىي تنمو وتتطور وتتعدؿ وتتغير وىذاعالجمات و افالثقاؼ عية بأختبلاألجتمايير المعاضر، وتختمؼ الحابينيـ في 
 . (07، ص0977)محمد ، فية الثقايير المعالبعض يفضموف مصطمح ايجعؿ 
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ى   

 

 

طئ او خأىو صحيح  ادليؿ غير رسمي لتقرير م عة وىيالجماخؿ اط دانمأت سموكيو و اعية ىي توقعاجتمألايير المعوا
ف يتمرد عمى أوؿ او ضمنية ومف يحأضحة اف تكوف و أت ، وىي يمكف ادالعات و المحرمالعرؼ و اـ اقسأث لى ثبلاوتقسـ 

 انيأيير بالمعاعة ، وتوصؼ الجماد مف استبعألايخيؼ ىو  اكثر مأعية ، حيث اجتمألايير يعرض نفسو لمعقوبة امعال
 لتيات اقلعبلانيف و اقو 

 يعتبر مقبوال اخرى ومخرى ومف طبقة ألعة ألاخر ومف جمتختمؼ وتتطور مف وقت ألخريف وىي ألامع  ناعماتنسؽ تف
 . ابي ار و لجسد داوتمعب لغة ر المكب اؿ يعتبر منبوذاطفلؤل

   (.00-09ص،9109،لقريشيا) 
ىروةىاجتمألاتىاقلعالاصةىبتكوونىاخالىالدماتى-
)كرتشفميد(  التي شخصياشخصية و الت السمائص و الخصافر اد تتطمب تو افر ألاعية بيف اجتمألات اقلعبلاف تكويف أ
     -ي :تآلاب الخضيو 

يثؽ ، لصفح ايتصؼ ب ، خريفآلاتي تتعمؽ بتقييـ والقدة النائو آر أيصرح ب ال-تية :آلات الصفاخرين / وتتمثل بألاتقبل  - أ
 خريف .آلاسف ائص ويركز عمى محالنقاطى عف ايتغ، خريف آلاب
ت لرحبلالخروج في ايحب ، خريف يقترب منيـ بسيولة آلاف يكوف مع أمة ويحب العاخدمة اليشترؾ في ع  / اجتمأ - ب

 ت .السفر او 
  -تية :اآل تالصفا وتتمثؿ في دقة /المصا - ت
 عية .اجتماألدية اقتصألاع اوضألا -0
 ئدة .اسالعية اجتمألالقيـ ا -9
 .عة الجماوحدة  -0
 فع .الدو افز و الحو ا -4
 سموؾ .والقؼ المو اؼ و اىدألا -5
 (.05ص9101،طورالنا)لنفس الية بالعا الثقة -6

ىروةىماجتألاتىالقالعالتيىفدرتىاتىالنظرواى-ى
 عيةاجتمألات اقلعالالسوسيومترية لـ )مورينو( ف  النظرية ا -9

 ا( ويعني ىذMetram&Socius) اني وىمايون خرآلاو تيني ال احدىمأ( مف شقيف Sociorietryيتركب لفظة سوسيومترية )
 أنيا نظرية ،لسوسيومترية اويرى مورينو مؤسس ء اصدقألات بيف اقلعبلاس او قيأعية اجتمألات اقلعبلاس المفظ قيا

عة الجمات آميالكشؼ عف دنيالى العمـو وتيدؼ اوموضوع لجمع البيانات وتحميؿ النتائج ويعتبر عامبل مشتركا في كؿ 
تيكية امالسيكودر او ساليب السوسيومترية مف تجاذب أو تنافر وبناء الجماعة وتستند األ ت بيف االشخاصاقلعبلامثؿ شبكة 

سة افي در  ليباسألانة بيذه استعألا يريد حثانظرية ضروري لكؿ بالر وفيـ ىذه ابتكألائية و التمقانظرية مورينو في  لىا
 ( 799،ص0971)مميكة،جية وعبل ةتشخصي ضاغر أل وأعية اجتمألات اقلعبلا
ء اعضأل رفض وأره اختيألمفحوص عف اسئمة تستفيـ ألابسط تعريؼ لو ىو مجموعة مف ألسوسيوتري في ار اختبألاو 
ء اعضألاترتيب لضرورة اف ذلؾ يتضمف بأؿ فالحاعية محددة وبطبيعة اجتمأقؼ النسبة لمو اب الييألتي ينتمي اعة الجما
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 عة والالجماعف  عف غيره وال بللفرد منفصايدرس  مورينو ال وجدهأي لذاعي اجتمألاس المقيا فأو رفض أره اختيأحسب 
حدة حيث الو اعة الجماضمف د افر ألائمة بيف الدالمختمفة ات اقسة لمعبلاىي در  انمأو  ائياعضألية ستقبلأعة تعني الجما

 (.   09،ص9111)الغريب، بةالمثاء و األنتماوشعورىـ ب ائيابيف أعض اوف فييالتعالنفس و الثقة بات باقلعبلاتتمثؿ ىذه 
ت ار اختبألاف أؿ البايغيب عف  ف الأف اعية( ترياجتمألات اقلعبلالسوسيومترية )النظرية اف اتعرض اف وىماحثتالبا فأ      

سؾ امورينو في تم اوضحيألتي اعية اجتمألات اقلعبلات الاف تتضمف مجألنظرية يجب اىذه  التي تعتمدىاييس المقاو 
 عة .الجمافي رقي وتقدـ ىذه  عة بنفسو وطموحوالجماوثقة عضو  الي اءىاعضأء انتمأو  ونيـ مع بعضيـاعة وتعالجما

لمعنوية كنمط الروح اس اف قيأيروف لمعنوية المروح  ستيـاحثيف في در الباف ألنظرية فاؽ وفي ضوء ىذه ملمنطا اومف ىذ
 -: اوىم اسيافي قي اىمو كبلأمنيجيف حد أف يعتمد أعة يجب الجماو ألفرد اسة الدر 

 . اتيالالمعنوية ومجالروح ات تنصب عمى مفيـو ات وتشمؿ مجموعة فقر اناستبيألا -1
(  447،ص 0965،جحالمعنوية فييـ. )ر الروح التعرؼ عمى مستوى او أس اد قيالتي ير اعة الجما ءاعضأللفردية ات ببلالمقا -2

. 
 كثر منوألتوتر ا التي يسودىازنة المتو اقؼ غير المو امو في احكألى تغير الفرد ايتجو  وأيميؿ  -: ونسمبيانظرية س - 6

ونو لفأو يأـ مف يحبوف احكبية ألالمشاـ احكألا  ر اصدألى امة اص بصورة عاشخألازنة ،ويميؿ المتو اقؼ المو افي 
 .           .يحبوف  مف ال ـاحكلفة ألالمخاو 

  :تجة عفاعي تكوف ناجتمألاعؿ التفاؽ ازنة في نطالمتو ات اقلعبلا فأ( يمبسوفاس) اىاجر ألتي ارب التجاثبتت أولقد 
 ابياو مشألتي يحمؿ ات المعتقدالقيـ و اويحمؿ نفس  ءار ألالذي نحب يحمؿ نفس ا خرألالطرؼ ا فألطرفيف احد أد اعتقأ -0

 . الي
فتكوف لتوتر( ازنة )المتو ات غير اقلعبلا امأ  او قيمأت اء ومعتقدآر أيحمؿ  نحب ال ذي الال خرألالطرؼ اف أد باعتقأ -9

   (.9100) الشديفات ، لتي أجراىا سايمبسوف التجارب احسب نتائج 
 لممرشدة التربوية  )الذىنية(المدركة الصورة األجتماعية -:ن  الثانب الجا –ب  

المرشدة التربوية بمستوى عاؿ مف الثقافة واألعداد لكي تكوف الخدمات اإلرشادية فعالة ومحققة لمنتائج ، ال بد مف توفر 
ف بالصورة المدركة عف آالجيد وصفات الشخصية المناسبة ، حيث أف األقباؿ عمى العممية األرشادية واألستفادة منيا ، يتأثر 

ة المرشدة ىذه الخدمات لدى الطالبات ، وتعد المرشدة التربوية المحور األساسي في تكويف ىذه الصورة ، وكذلؾ صور 
وتعد الصورة الذىنية المحدد األساسي لمنية في اإلقداـ عمى تصرؼ معيف أو اإلحجاـ  التربوية عند الطالبات الجامعيات .

الدرسات النفسية  فإذا انتقمنا  عنو، فيي بذلؾ تعبر عف االستعداد أو التييؤ السموكي، وىذا ىو جوىر مفيـو االتجاه في
عندما تنتقؿ إلى حيز العقؿ  (الذىنيةالمدركة )لداللة الصورة  أساسيا ي دراسات التسويؽ مرتكزامف العاـ إلى الخاص نجد ف

بحيث يكوف سموؾ المستيمكيف نحو ىذا المنتج  Productفإنيا تتضمف تطبيؽ اإلدارؾ وتنظيـ المعاني الخاصة بالمنتج 
ميو والتعامؿ ىنا يعني كؿ ما يتعمؽ بقرار شراء عنو ، بما في ذلؾ القائميف ع (ذىنية) مدركة وفؽ ما لدييـ مف صورة

 (.09،ص0985)بازرعة ،  المنتج أو أستخدامو أيا كاف ىذا المنتج سمعة أـ خدمة
 مفيوم األدراك  -    

مف الناحية السيكولوجية يعرؼ األدراؾ مف الناحية المغوية بأنو عممية األستيعاب أو الفيـ عبر وسائؿ الحس المختمفة ، أما 
 (.91،ص9117,  سيمب) عبارة عف وعي واحد موحد يتـ لدى الفرد لممثيرات المختمفة عبر العمميات الحسية فيو



ىالعالقاتىاألجتماروةىورالقتهاىبالصورةىالمدركةىللمرذدةىالتربووةىلدىىطالباتىكلوةىىالتربوةىللبنات
      م.د.ىرفوفىربدىالحافظىمحمدىتقيىالرواحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.أملىربدىالرزاقىالمنصوريىىىىىىىىىىى

  
ى   

 

 

ويحتاج األنساف كي يتكيؼ مع بيئتو الى معرفة ماذا يحدث في العالـ مف حولو ، فتقـو بإخباره عف وجود الموضوعات 
ؼ عمى الشيء ومكانو ، وماذا يعمؿ ، ومف خبلؿ عممية الخارجية ، ومف ثـ يقـو اإلدراؾ بتفسير الموضوعات ، والتعر 

التكامؿ بيف الحواس واألدراؾ معا ، يتـ األتصاؿ مع الدماغ لتشكيؿ التمثيبلت العقمية ) القيسي والدليمي ، 
 (.00،ص9119

راؾ ىو ويعرؼ األدراؾ بأنو سموؾ نفسي معقد يستطيع بواسطتو الشخص أف ينظـ إحساساتو وأف يمـ بالواقع ، فاألد
 (.91، ص9104األحاطة واأللماـ بالعالـ الخارجي عف طريؽ الحواس ) أبو ثابت ، 

( إلى أف األدراؾ يحدث بعد حدوث اإلحساس ، وىذه العبلقة بيف األثنيف ىي عبلقة طردية في 9110:97ويشير رشيد )
 .أوآلأتجاه واحد ، وىذا يعني أف الشرط االساسي لحدوث االدراؾ ىو حدوث اإلحساس 

نية التي ورد فييا ذكر كممة اإلدراؾ تعظيما ألمره تبارؾ وتعالى ، وذلؾ آوقد تضمف األدراؾ الكريـ العديد مف اآليات القر 
ْيَمُة اْلَقْدِر َخْيٌر ( لَ 9( َوَما َأْدَراَؾ َما َلْيَمُة اْلَقْدِر )0ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدِر )في أكثر مف سورة كقولو تعالى في سورة القدر )

فالقراف الكريـ يوجو األنساف الى وجوب أستعماؿ حواسو ، وما منحو اهلل مف العمـ  (.0.0((. سورة القدر 0ِمْف َأْلِؼ َشْيٍر )
 ، لكي يعرؼ عظمة الخالؽ ، وطريؽ اليداية .

 :ك ادر ألايص اخص -
 تتكون عممية األدراك من الخصايص التالية:

 الفرد يدرؾ ما يميؿ الى أدراكو. نتقايية :أاإلدراك عممية  -9
ينظر الفرد الى األشياء نظرة أجمالية ثـ نظرة تحميمية ثـ يعيد تكويف األجزاء في صيغة جديدة ذات  عممية بنايية : اإلدراك -6

 معنى.
لى أعطاء ال تقتصر عممية اإلدراؾ عمى تنظيـ اإلحساسات ، بؿ تتعداىا ا األدراك عممية أعطاء معنى لألحساسات : -3

 مجموعة مجموعة األحساسات معنى معيف في ضوء خبرات الفرد.
إلى آخر ، وذلؾ بإختبلؼ فإعطاء معنى لئلحساسات يختمؼ مف فرد  يختمف اإلدراك بأختالف ميول وأتجاىات األفراد : -2

 (.44،ص9119خبراتيـ وميوليـ ) الكناني وآخروف . 
بعد األنتباه ، الذي يتضمف تركيز الشعور في شيء وأدواتو الحواس ، تي أوبناء عمى ما سبؽ ترى الباحثتاف أف اإلدراؾ ي

 فاإلحساس يأتي أوال وبعد ذلؾ يأتي اإلدراؾ ، والذي يتضمف تفسير ما تـ األحساس بو أنطبلقا مف خبرة الفرد السابقة.
 
 (الذىنية )المدركة خصايص وسمات الصورة  - 
 نذكر منيا ما يمي :( الذىنية)  المدركةىناؾ عديد مف خصائص وسمات الصورة   

( ال تتسـ بالدقة، وذلؾ ألنيا ال تصاغ بالضرورة لذىنية) ا لمدركةإلى أف الصورة ا ذىب كثير مف الباحثيف عدم الدقة : .0
عمى أساس عممي موضوعي ، كما أنيا ال تعبر عف الواقع بشكؿ كمي ، بؿ أنيا تعبر عف جزيئة مف العالـ الكمي ، ال 

أف األفراد عادة يمجئوف أى تكويف فكرة شاممة عف األخريف مف خبلؿ معمومات قميمة يحصموف عمييا لعدـ القدرة عمى  سيما
 جمع المعمومات الكافية.
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ر ثؤتدد ولتي تحامؿ والعدد اتتعر، ولتغييامة ومقات ولثباالى إ( تميؿ لذىنية)ا لمدركةورة افالص  التغيير:مة ومقات ولثباا .9
ؽ يتعمرآلخابعضيا ، وتياورة ذابالصؽ يتعمرات لمتغياه ذىض بع، ومدركةلورة الصالمحتمؿ في ر التغيياية كيفوفي كمية 

 .خبلليا ف مواردة لاسائؿ ربال
وف ضريفتراد فاألفؾ لذلظر ن، ولمبالغ فيوـ التعمياعمى  مدركة )الذىنية(لورة الصـو اتق ية :ردلفروق الفاتجاىل م ولتعميا .0

ود جف ومـ غرلالجماعة ككؿ عمى ورة اصؽ عميو بطتنورة لصوع اضولجماعة مراد افف أمرد كؿ فأف لية آيقة طرب
 ية.ردفروؽ فت وختبلفاا
تجاه ور مستقبمية لمجميلا    ت فارلتصوؾ وابالسمؤ لتنباىنية في ذلا )المدركة( ورلصـ اتسي  بالمستقبل:ؤ لتنبا. 4
دى لت تجاىات واباعاطناىا رباعتباد ار ألفا    دى بعة لطلمناىنية ذلورة افالص، لمختمفةت امازألوالقضايا ؼ واقوالما
  .مستقببلر لجماىيف اعدر تصد لتي قت اكياوتنبئ بالسمف أف يمك واألشخاصلقضايا ت واعاوضولماؿ وحد ار ألفا
ينو وفي تكؼ اليقرد فالفف، لمكاف وامازلدود اييا لحطىنية بتخذلا)المدركة(ورة لصـ اتتس ن:لمكان وامازلدود ا  حطتخ -5

وى  عمى مست، وفيوش يعيذي لـ العالـ اه ثدبم عف ورصوف اىا ليكطمعينة بؿ يتخدود حد ىنية عنذلا )المدركة(هورلص
ؾ لذب، ولمستقبؿالى إضافة ر، إضلحاف اىنية عذ )مدركة(ورصوف يكو ف الماضيع ىنيةذ ورصوف يكف فاإلنساف مازلا

وف يكوبذلؾ يتضح أف األنساف  ،ف الحاضر إضافة الى المستقبؿىنية عذ)مدركة( ور صوف يكف إلنساا أفيتضح 
لتخيؿ اتو عمى درقإضافة الى تو دامشاىوكاتو درموفو رلمعاوفقا لمختمفة، ف األماكوا ذىنية عف األزمف )مدركة(ورص
 (.   9، ص9115ج ) الدسوقي، الستنتاوا
 
  :ؿ عدة مراحؿ ، كما يميخبلف مدة عا (ىنيةذلا) المدركة ورةلصون اتتك
فة رلمع.والعقؿ عنو اخؿ ورة دالصالى في وألطوة الخو اىء لشيافة رفة فمعرلمعاحمة رم :لى(وألاحمة رلما ) .0
 الجمالية. ف امر كثامة ولمعمد اكؤلتفصيمية تا
يتمثؿ ،وعقمي كامؿ إدارؾ لى إ لتتحوؿ لسابقة  الشخصية الثقافة ـ وافة بالمفاىيرلمعط ابر ؾادر إلا :لثانية(احمة رلما.)6

 لقضية. او الجية ف ابقناعة كاممة ع
ليا وقأو  عمميًا سمبياأو يجابيا أو إ عنور لتعبيوب اسمدرؾ وألمالتفاعؿ مع اتتمثؿ في صيغة و :لثالثة(احمة رلم) ا.3 
  حتى ذىنيا.أو 

 مؤقتةوالتي تعني صفو ( Stereotype) الصوره النمطية مفيـو( عف Imageالذىنية ) )المدركة(ويختمؼ مفيـو الصورة
 المذىب او العرؽ او الجنس اساس عمى تكوف قد ناھاو سطحية موجودة في أذىاف جماعة عف جماعة اخرى والجماعة 

تتمثؿ  فأنيا (الذىنيةة المدركة)( .أما عف كيفية تكوف الصور Rayn, 1998او الموف او غير ذلؾ مف المعايير واالسس  )
ريف والوسط المحيط تواصمو مع االخ خبلؿفي اساليب ومحتوى االتصاؿ بكافة مستوياتو فاالنساف كائف اجتماعي ومف 

في نشر المعرفة  الجماىيري االتصاؿ وسائط ميةھعف الموجودات وقد زادت ا معينة( ذىنية تكوف لديو صورة مدركة)
والجماعات االخرى ولكف االشخاص لدى الجماعات ليس فقط   (الذىنية المدركة ) الصورةواالراء واالحكاـ ، في تكويف 

تتكوف مف ة المدركة ) الذىنية( اف الصور  ( ,Walker,1999) &Miles ويؤكد (.Botta, 1998)أنفسيـ عف  ايضا
 كما ، واالنفعاالت والمعتقدات المعمومات مف مزيج يھالفرد و بياالفرد ويمر يكتسبيا تفاعبلت المعرفة والخبرات التي 

قد ال تعبر  أنيالبلختزاؿ والتشويو بمعنى  عرضة الذىنيةلذلؾ فأف الصورة  وطبقا والميوؿ والحاجات بالدوافع تتأثر
او شخص معيف دوف اف تعكس حقيقة  معينة عف جماعة صورة ذىنية ىناؾبالضرورة عف حقيقة الموجودات فقد تكوف 



ىالعالقاتىاألجتماروةىورالقتهاىبالصورةىالمدركةىللمرذدةىالتربووةىلدىىطالباتىكلوةىىالتربوةىللبنات
      م.د.ىرفوفىربدىالحافظىمحمدىتقيىالرواحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.أملىربدىالرزاقىالمنصوريىىىىىىىىىىى

  
ى   

 

 

ما يختزنو الفرد مف معمومات وافكار  (الذىنية المدركة) الصورةف أالمنظور النفسي ف ومف، تمؾ الجماعة او ذلؾ الشخص
موجود في  ىولما  واألجتماعية وكذلؾبما في ذلؾ شخصية الفرد في ابعاده الذاتيو معينة ومعاف وانطباعات عف موجودات 

مف  التربوية ةالمقترحة لممرشدصورة ال وىذه ىي( Lomranz,1998)عمى تواصؿ مف نوع ما  أعتماداالوسط المحيط بو 
فمف المفترض اف  ةلممرشد الذىنية الصورةاال جانب واحد مف جوانب  ىوما  المينيلكف الجانب المينية  الكفاءةحيث 
 ةوالمرشد مشاكميـمساعدة االخريف في التغمب عمى  لياشخص متوافؽ السموؾ ومتزف الشخصية حتى يتسنى  ىي ةالمرشد

 ومتابعتياالخبرة العممية التطبيقية في الفحص السيكولوجي والتشخيص وتنفيذ الخطط االرشادية تمتمؾ كذلؾ يجب اف 
بوجو عاـ  المينةااللتزاـ باخبلؽ  يفترض منيا التربوية ةوفي كؿ ذلؾ فاف المرشد صحيحةبطرؽ موضوعية  وتقييميا

االتصاؿ  مياراتباالضافة الى امتبلؾ  ىذا فيف ،وتفيـ ظرو  شخصيمتيفواحتراـ  اتخاصة فيما يتعمؽ باسرار المسترشد
 عمى النحو المتوافؽ وكذلؾ عمى النحو فھلتعديؿ سموؾ اتالفعاؿ واالقناع المؤثر والتشجيع الذي يثير دافعية المسترشد

 مؽيمكف اف تخ تطبيقيا ىذه العناصر في حاؿ ذواتيفالشخصية في اثراء لمصادرىف مف االستخداـ االمثؿ  يمكنيفالذي 
تتضمف ابعاد اكاديمية وتطبيقية في اطار انساني  وىذه الصورة ة التربويةااليجابية عف المرشد ()الذىنية المدركة الصورة
، ويبدو ذلؾ  (Self Image)وتزخر أدبيات عمـ النفس بالعديد مف الدراسات المعنية بصورة الفرد عف ذاتو . اخبلقي
( والتي Self Conceptالذات) بمفيـووكذلؾ ،  (Self Esteem)الذاتبتقدير مف العديد مف الدراسات المعنية  واضحا

مثبل دراسات تناولت  فيناؾ عف ذاتو تنعكس في سموكو الشخصي واالجتماعي ، الذىنية()  المدركة توضح اف صورة الفرد
( والتي Lennon et.al, 1999بتقدير الذات منيا دراسة ) عبلقتيا( مف منظور Body Imageصورة الفرد عف جسمو  )

ايجابية غير تقميدية  وأتجاىاتايجابية لدى الفرد عف شكمو يرتبط بتقدير اعمى لمذات  (ذىنية مدركة) اف وجود صورة تؤكد
كمنظـ فسيولوجي لدى  (الذىنيةالمدركة) الصورة ( حيوية Laor, et. al, 1999الجنس ، كما تناولت دراسة ) عف دور

األقؿ  (الذىنية) المدركة األشخاص ذوي الصورة حاالت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، حيث تبيف مف الدراسة أف
( يعبروف عف استجابات فسيولوجيو مرتفعو زائدة مقارنة باالشخاص ذوي دراسات تناوؿ low image vividnessحيوية )

 ىذهالنفسية مف  األمراض أيضا ىناؾ حيوية األكثر (الذىنيةالمدركة)صورة لدى حاالت ال الصورة الذىنيةاضطراب 
عف الجسـ لدى حاالت تعاني مف  (الذىنية) الصورة المدركةبيرش اد وزمبلؤه عف اضطراب  بياالدراسات تمؾ التي قاـ 

العصابية واخرى تعاني مف عوارض سيكومترية بجانب مجموعة ضابطة ال تعاني مف اية عوارض وتبيف اف الذيف يعانوف 
عف  مقارنة بالمجموعة الضابطة كما تبيف اف ذوي العوارض يعبروف أشكاليـعف  الصورة الذىنية في اضطراب ـھلدي

 ( .      Pershad etal.,1997غير سميمة ) مدركاتيـكما اف  ألجساميـانكار التركيب التشريحي 
في التوجيو  أىميتيااالفكار التي تؤكد انو عمى الرغـ مف  ظيرت (الذىنية) بالصورة المدركةومع تطور الدراسات المعنية 

معينو عف نفسو لدى االخريف قد  (ذىنية ة مدركة)السموكي وتحقيؽ استفادة اساسية اال اف محاولة الفرد اف يخمؽ صور 
 & Kwavnick) أنفعاليا وسموكياً  المرغوبة كبتا الراىنة بالصورة، كما اف االحتفاظ  ينوء بيا تكوف مصدر ضغوط 
Sheppered, 1999).  ىناؾواصبح  لبحوث تطبيقيةاطار مرجعيا  أتاح الذىنيةكما اف تطور الدراسات المعنية بالصوره 
تثبت  مقننة ظيرت أختبارات، وقد لمسموؾ( كنظرية مفسرة )( Image Theory الذىنية) ة المدركةما يعرؼ بنظرية الصور 

 & Benconمف )في دراسات كؿ معينة يتضح ذلؾ مثبل  تويات سموكيةعمى التمييز بيف مسوقدرتيا  فعالية تمؾ النظرية
Gillilamd, 1998.)  
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  بقة السات اسادر  -
  عيةاجتمألا تاقلعالاولت طبيعة اتنت اسادر 

دراسة بعنواف )العبلقات األجتماعية لدى عينة مف طبلب الجامعة ( بمغت  -( :Richter , 2003دراسة ريتشرد )
( طالبا وطالبة ، وقد دلمت النتائج عمى وجود عبلقة موجبة بيف نجاح الطبلب في بناء عبلقات أجتماعية طيبة مع 007)

: التخصص، ونوع العمؿ الذي يمارسو كؿ مف األب واألـ ، بينما ال توجد مثؿ ىذه العبلقة مع  مدرسييـ ومتغيرات
 (Richter,2003,p.29التحصيؿ الدراسي ، ومكاف السكف .  ) -متغيرات :

 
لنجاح الرياضية في جامعة التربية األجتماعية لدى طمبة كمية العبلقات ادراسة بعنواف )-( :6193طرش سنة )ألاسة ادر 
 لوطنية في فمسطيف(.ا

 اتبعفي فمسطيف لوطنية اح النجامعة اضية في جالريالتربية اعية لدى طمبة كمية اجتمألات اقلعبلالى التعرؼ البحث اىدؼ 
ؼ اىدئمتو أللوصفي وذلؾ لمبلالمنيج احث الباستخدـ ألسكف ، و اف الجنس ، مكاسي ، الدر المستوى الية )التات الممتغير 

ت اقلعبلاس ا( فقرة لقي00)ف مكونة مفاستبأوطبؽ عمييـ  لبة ،اوط البا( ط75) امياعينة قو عمى لبحث اجرى ألبحث ، و ا
وصؿ متوسط ، حيث  امرتفعف الطمبة كاعية لدى اجتمألات اقلعبلاف مستوى ألى أسة ادر لا تعية ، وتوصماجتمألا
حوؿ ء وتنفيذ بحوث مختمفة اسة ضرورة أجر الدر ا الييالتي توصمت ات التوصيا( درجة  ، ومف أىـ 9.09لى )ابة األستجا
عية اجتمألات اقلعبلات مختمفة حوؿ اساء در اجر ألوطنية ، وضرورة اح النجامعة اعية في جميع طمبة جاجتمألات اقلعبلا
 (.07،ص9100،طرشألا. )لفرديةاعية و الجماب العألاعمى  اثيرىأوت
 لمدركةاعية اجتمألاصورة الولت ات تناسادر 
مبة طلف والمعمميف انة بيرسة مقا"دارلنفسي  د اشركة لممدرلمورة الصادراسة بعنواف ) (:6192سنة ) أبو ثابتسة ادر  -

ة ػػػػكدرلمورة اصػػػػة لمػػػػمبطلف وايػػػػلمعمما تقديرات وىستػػػػى مػػػػلػػػػرؼ إلتعاة ػػػػسدارلاه ػػػػذىت فػػػػدى (.ية"ولثاناحمة رلمافي 
ف يػػػسي بػػػلنفػػػد اشرة لممػػػكدرلمورة اصػػػلت تقديرات ااػػػطسوي متػػػفػػػروؽ لفػػػف اعؼ شػػلكاى ػػلت إفػػدا ىػػكم، سيػػػلنفػػػػد اشرلمم

ت اػػػطسوي متػػػفػػػروؽ لفػػػف اعؼ شػػػلكاى ػػػلت إفػػػدا ىػػػكمة ػػاليلتػػارت اا لممتغيػػة ، تبعػػيولثاناة ػػػحمرلماي ػػػفالمعمميف والطمبة 
ػػػروؽ لفػػػف اعؼ شػػػلكاى ػػػلت إفػػػدا ىػػػكم، ةػػػيولثاناة ػػػحمرلماي ػػػفف يػػػلمعممف ايػػػسي بػػػلنفػػػد اشرة لممػػػكدرلمورة اصػػػلا تقديرات

ػػارت لممتغيا ػػػػة تبعػػػػيولثاناة ػػػػحمرلماي ػػػػفف يػػػػلمعممف ايػػػػسي بػػػػلنفػػػػد اشرة لممػػػػكدرلمورة اصػػػػلا تقديراتت اػػػػطسوي متػػػف
في ػػصولانيج ػػلماة ػػسدارلاي ػػفػػث لباحدـ اتخػػسػػد اقو ة(ػػيريدلما –ص صػػلتخا –ػػرةلخبوات انػػس-س نػػلجاة :) ػػلتاليا
ـ ىػػددالغ عػػلبس وانػػويف اػػخػػزة وغػػرب غيتي ريػػدي مػػفف يػػلمعمماع ػػجميػػف ة مػػسدارلاع ػػمجتمػػوف تكػػد ق، ويػػلتحميما
ا ػالبط (08147)ـ  ىػددلبالغ عس وانويف خازة وغرب غيتي ريػػدي مػػة فػػيولثاناة ػػحمرلماي ػػة فػػمبطلاع ػػجميو(  0509)

ي ػػفػػث لباحـ ااػػقػػد قو( طالبا وطالبة ، 777ى )ػػلإافة ػػة . باإلضػػمعمموا ػػ( معمم019ػة )سدارلاة ػعينػت بمغػد لقوة . ػالبوط
ة ػسدارلت االؤساػتػف ة عػلئلجاب، وهػدادعػف إمػو ىوسي ػلنفػد اشرة لممػكدرلمورة اصػلس ااػمقيبأستخداـ ة ػػسدارلاه ػػذى
ري لمعياارؼ االنحوالحسابي ط اسولمتا -  لتالية:اإلحصائية ب األساليث الباحدـ استخت اضيارلفاصحة ف مػػؽ لتحقوا
ؿ تحمي -ف. مستقمتيف عينتيت جات دراطسومتف بيروؽ لفااللة ف دعؼ لمكش  T-Testر "ت   ختباا -لنسبي.  وزف الوا
ة ػػػػعينػػػػدى أفراد سي لػػػػلنفػػػػد اشرة لممػػػػكدرلمورة اصػػػػلالتالية :  النتائج الى إسة دارلت اصموتد قو  ديألحاف التبايا
يجابي إمبة طلف اسة مدارلاعينة دى أفراد لنفسي لد اشركة لممدرلمورة الصط، اسومتوابي ػػػػيجف إيػػػػلمعممػػػػف اة مػػػػسدارلا
دى لنفسي لد اشرلمم ةػػػكدرلمورة اصػػػلاي ػػػف (1.15وى )ستػػمػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دفػػػود جػػدـ وعط ، سومتو
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ة ػػػكدرلمورة اصػػػلاي ػػػ( ف1.15وى )ستػػمػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دفػػػود جػػدـ و،عس لجنر المتغيزى تع فلمعمميا
( 1.15وى )ستػػمػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دفػػػود جػػدـ وع ر المديرية ، لمتغيزى تعف لمعمميدى النفسي لد اشرلمم
ػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دفتوجد  ر التخصص،لمتغيزى تعف لمعمميدى النفسي لد اشرممة لػػػكدرلمورة اصػػػلاي ػػػف
صالح ػػلػػروؽ لفػػت اكانػػرة ولخبوات انػػس رلمتغيزى تعف لمعمميدى النفسي لد اشرلمم ةػػػكدرلمورة اصػػلاي ػػػف( 1.10وى)ستػػم

ورة صػػلاي ػػػ( ف1.10وى)ستػػمػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دف( سنوات، توجد  01-6وات )سن فمرة لخبذوي ا ةػػعومجم
ػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دفر الجنس وكانت لصالح الذكور، توجد لمتغيزى تعدى الطمبة لنفسي لد اشرة لممػػػكدرلما
وكانت الفروؽ لصالح طمبة خاف ر المديرية لمتغيزى تعدى الطمبة فسي للند اشرة لممػػػكدرلمورة اصػػلاي ػػػ( ف1.10وى)ستػػم

طمبة لدى النفسي لد اشرة لممػػػكدرلمورة اصػػػلاي ػػػ( ف1.15وى )ستػػمػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دفػػػود جػػدـ وعيونس، 
لنفسي د اشرة لممػػػكدرلمورة اصػػلاي ػػػ( ف1.10)وىستػػمػػػد صائية عنػػحإة ػػػاللػػروؽ ذات دفر التخصص ، توجد لمتغيزى تع
   ) معمميف ، طمبة ( وكانت الفروؽ لصالح المعمميف. لمتغير العينة زىتع
العوامؿ المؤثرة في بناء الصورة الذىنية المدركة لمجامعات دراسة بعنواف ) :(  6192سنة ) صميب  وآخرونسة ادر  -

 الصورةء بنا في المؤثرة العوامؿ عمى التعرؼ ىدفت الدراسة في محافظة الخميؿ(الفمسطينية لدى طمبة الثانوية العامة 
( طالبا وطالبة 8054)عددىـ لبالغوا الخميؿمحافظة  في لعامةاية ولثانا لدى طمبة الفمسطينية تلمجامعا الذىنية المدركة

 -9108)  خبلؿ العاـ الدراسي ويطا(، الخميؿب وجن، ووالخميؿ، شماؿ الخميؿ) الخميؿمديريات محافظة عمى  موزعيف
قامت لعامة ا الثانويةطمبة  نيبامرتق (%01قدرىا )بنسبة اد؛أي رف( أ817ميا )اوقطبقية لباحثة عينة رت اختاوا،  (9107

الجامعة، فقد تضمف  نعوؼ زلعات أو ارشؤم، ولشخصيةا المعموماتىي :و نيأزج ننة موستبانة مكء الباحثة ببناا
صدؽ أداة  نمالتأكد  تـ ثحي،والثاني: البعد السموكي، والثالث: البعد الوجداني،  بالبعد المعرفي ق:يتعموؿ ألثبلثة أبعاد ا

 تلمجامعاالذىنية المدركة الصورة ء بنا المؤثرة في العوامؿأف لنتائج ا أظيرت وقد (،1.94الدراسة وثباتيا، والذي بمغ  )
بدرجة مرتفعة وتبيف أف معظـ طبلب الثانوية يختاروف الجامعة  في محافظة الخميؿ، العامة لدى طمبة الثانوية ةالفمسطيني

 الجامعةوأف معظـ طمبة الثانوية العامة لـ يزوروا  في دراستو، لعامةا يةولثانا مبةط يرغب بسبب توفر التخصص الذي
 لسائو في الجامعة المستقبميةر خباألعامة معظـ طمبة الثانوية ايتابع  لـالتي يفكروف في األلتحاؽ بيا وكذلؾ ،  المستقبمية

في بناء الصورة الذىنية  حوؿ العوامؿ المؤثرة المبحوثيفت ستجاباا بيفوؽ رفد وجولنتائج ا وأظيرت،  المختمفةـ إلعبلا
وؽ كانت لصالح رلفوأف اجنس في محافظة الخميؿ لمتغير اللعامة اية ولثانت الفمسطينية لدى طمبة المجامعا المدركة

وجود فروؽ بيف أستجابات المبحوثيف حوؿ العوامؿ المؤثرة في بناء الصورة الذىنية المدركة لمجامعات  األناث، وكذلؾ
 نم كانت لصالحوؽ رلفوأف ا الفمسطينية لدى طمبة الثانوية العامة في محافظة الخميؿ وفقا لمتغير موقع المدرسة الحالية.

ؿ العوامؿ المؤثرة في بناء الصورة الذىنية وحوؽ رفد وجو عدـ وتبيف مقابؿ سكاف المدينة ، القرى والمخيمات يسكنوف
أف  الباحثة توصي ،لسابقةالنتائج اعمى ء بناو ،وفقا لمتغير فرع الدراسة الفمسطينية لدى طمبة الثانوية تلمجامعاالمدركة 

بيف  وكذلؾ سد الفجوة، مستوى الصورة الذىنيةوالتي تحسف  الممتحقيف فييا الخدمات لمطمبة الجامعات عمى توفير لتعم
كونيـ  وتعريفيـ بالجامعة ومدى األىتماـ بالطمبة بينيمايخص الزيارات المتبادلة  فيماطابة الثانوية العامة والجامعات 

ـ لئلعبل بتقديـ برامج موجيو مسطينيةفي الجامعات الفلعامة ت العبلقاة ادحـ وقياولمجامعة،  الجميور الداخمي المستقبمي
  مستقمةء إدارة نشاورة إرضو  بالجامعات الى الجميور، توصيؿ المعمومات الخاصةـ إلعبلاويتولى ىذا ،  الخارجي
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وع ربالف الثانوية طمبة تعريؼ لجأ نم المتخصصة في المجاالت المختمفةية رلبشت اباإلمكانياوتدعيمو ، اإلعبلـط لنشا
  .(0،ص9108بيا)صميبي وآخروف ،ا ويمتحقأف  التي يمكفت لتخصصاوا الثانوية

  توآءآجر أو  لبحثامنيجية  -
لبحث عف اح انج التي يترتب عمييالميمة ات الخطو ا، مف او لتحقيؽ ىدؼ مأي مشكمة أئـ لبحث لمؤلالمنيج ار اختيأيعد 
  لي .الحالبحث الوصفي في المنيج اع اتبأتـ  المطموب ، وبيذاليدؼ الى الوصوؿ او ألمشكمة اىذه 

    Populion OF Research      سةادر المجتمع  -: وآلأ 
 لتربيةااـ كمية قسأوفي  بعةار الو  لثة الثاو  نيةالثاو  ولىألا احميالبة، بمر ا( ط0409لمبحث مف ) ئياحصألالمجتمع ايتكوف  

لجدوؿ او  9107-9106سي الدر اـ اعمل ماعدا قسـ العمـو التربوية والنفسية الى المرحمة الثانية ألنو قسـ مستحدث تالمبن
 (9جدول ). ( يوضح ذلؾ0)

 صم  لمبحثألالمجتمع ا                                     
             المرحمة

 لقسما
لمرحمة ا
 ولىأل ا

لمرحمة ا
 نيةالثا

لمرحمة ا
 لثةالثا

لمرحمة ا
 بعةالر ا

   المجموع

تربوية اللعموم ا
 لنفسيةاو 

016 68 * * 074 

 457 090 98 90 045 افيالجغر ا

 009 74 91 71 85 ريخالتا

 489 005 010 011 070    بيةالمغة العر   
 

 0409 009 990 099 517 لمجموعا

 *قسم مستحدث                                                                                                 
 : لبحثاعينة  -
معة ات في جالتربية لمبناـ كمية اقسأعمى  فلبة توزعا( ط150) ائية بمغ عددىالعشو اية لطبقالطريقة اب لعينةار اختيأتـ 
 بعةالر او  الثالثةوكذلؾ المرحمة  الرابعة ألنيـ في مرحمة التطبيؽ  لمرحمةاد استبعأوتـ  الثبلثسية الدر احؿ المر البصرة عمى ا

لعينة نسبة ائية ( ، وتشكؿ النيالتطبيؽ ا) عينة  لعينةاىذه  ت، وقد مثملقسـ العمـو التربوية والنفسية ألنو قسـ مستحدث
  ( يوضح ذلؾ .9لجدوؿ )ات و التربية لمبناعية لدى طمبة كمية اجتمألات اقلعبلاس اصمي لقيألالمجتمع ا(% مف 01.49)

 (6جدول )
 ييةالنيالتطبيق اعينة 

 المرحمة        
 لمجموعا  لثةالثالمرحمة ا  نيةالثالمرحمة ا  ولىل المرحمة ا  لقسما    

 01 * 05 05    يةو الترب.لعموما 
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 لنفسيةاو 

 06 09 09 09 افياجغر ال

   40 00 08 09 التاريخ
 40 05 04 09 لعربيةالمغة ا
 051 41 59 50 لمجموعا

 
 -:  الي عمى عينتيف ىمالحالبحث ا تآءآجر أوقد تـ تطبيؽ 

  :وتشمل  -س :المقياء اعينة بن  // وألأ
 .(80009، وتشكؿ نسبة )ت التربية لمبنالبة مف كمية ا( ط091ئي وقد بمغت )احصألالتحميؿ اعينة -0
 (.01049، وتشكؿ نسبة ) تالتربية لمبنالبة مف كمية ا( ط051وقد بمغت ) ئيالنيالتطبيؽ اعينة  -0
 س المقياء آت بنا// خطو  أنيأث
 س المقيات اتصميـ فقر  - 

 ة .آدألاء انبلنفسية و ات آر اختبألات في الخطو اىـ أس مف المقيات راد فقاعدأتعد خطوة تصميـ و 
عية لدى اجتمألات اقلعبلات تقيس الحصوؿ عمى فقر ا، ولغرض  اسياد قيالمر انب الجو ات الفقر اتشمؿ ىذه  فأيجب و 
 -ىي : ةادألابصة الخات الفقر الحصوؿ عمى ىذه ادر في المصاف عمى آحثتالباستندت أت التربية لمبناكمية  تالباط
 

 طالبات الجامعة.األدبيات والدراسآت السآبقة والمقآييس ذات العبلقة بموضوع العبلقات األجتماعية لدى  -0
( في دراستو الموسومة " التعرؼ عمى العبلقات األجتماعية لدى طمبة كمية التربية الرياضية 9100مقياس األطرش ) - أ

 في جامعة النجاح الوطنية "
( في دراستو الموسومة " التعرؼ الى طبيعة العبلقات األجتماعية بيف كمية التربية 9116مقيآس الخفآجي وآخروف ) - ب

 الرياضية في كؿ مف جامعتي بابؿ والقادسية .
أجراء مقاببلت شخصية مع طالبات كمية التربية لمبنات واألخذ بأرآئيـ عف طريؽ أستبيآف أستطبلعي وفؽ نموذج  -9

 ( فقرة تقيس العبلقات األجتماعية .01أسئمة المقابمة المعد مف قبؿ البآحثتآف ، وفي ضوء ما تقدـ حصمت الباحثتآف عمى )
يتضمف المفيـو صدؽ الجانب الذي تقيسو األداة الى أي حد يستطيع النجاح في قياس الجانب كما  -: صدق األداة -0

 ( .79،ص9110يعني أف تكوف األداة قادرة عمى قياس مآ صمـ ألجمو )العجيمي وأخروف ،
 -وبيذا قد تـ األعتماد عمى أنواع الصدؽ التالية :

 الصدق الظاىري - أ
مف أجؿ معرفة صدؽ أدوات البحث ) المقياس ( قامت الباحثتاف بعرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء في األرشاد 

( خبير لمتحقؽ مف صدؽ المقياس في بياف صبلحية فقرات المقياس وقد أشار ) 01التربوي وعمـ النفس بمغ عددىـ ) 



 7070ىحزوران/ىالثانيىالعدد/72ىالمجلد/ىىاإلندانوةىللعلومىالتربوةىكلوة/ىاالندانوةىالعلــــومىمـــجلــــة

 
 

 
 

Eble ياس ما وذلؾ مف خبلؿ عرض فقراتو عمى عدد مف الخبراء ( في ىذا الصدد الى أنو يفضؿ التأكد مف صبلحية مق
(. وقد أشار الخبراء بأف Eble,1972,pp555لتقرير مدى صبلحيتيا في قياس الصؼ أو المجاؿ الذي صممت ألجمو. )

مع  الميزاف مناسبا لمعينة وكذلؾ لقياس السمة المراد قياسيا وقد عرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف الخبراء
وضع ثبلثة بدائؿ أماـ كؿ فقرة مف فقراتيا ىي ) صالحة ، وغير صالحة ، بحاجة الى تعديؿ ( وقد أعتمدت الباحثتاف 

%(  مف أتفاؽ الخبراء عمى أي فقرة معيارا لصبلحيتيا أـ ال أو حاجتيا لمتعديؿ ، إذ يشير ) بمـو ( نقبل عف 81نسبة )
 (.55، ص 9116فما فوؽ مؤشر جيد عمى صدؽ األداة ) القيسي،  %(75( أف نسبة األتفاؽ ) 9116)القيسي ، 

 
 صدق المحتوى -ب

( وىو قياس مدى تمثؿ األداة لمنواحي والمكونات أو المجبلت Logical Validityويسمى أحيانا الصدؽ المنطقي )
ألجتماعية وموجز ( قامت الباحثتآف بعرض تعريؼ العبلقات ا 07،ص9119المختمفة لمجانب المراد قياسو ) ربيع ،

 . األطار النظري
 لتمييزي الصدق ا -ت

فرؽ بيف متوسطيف اللة ( لدالt-testئي )التار اختبألاـ استخدأ( و spss) ئيةاحصألالحقيبة افي  المعمومات ؿادخابعد 
لمتمييز  الجدولية مؤشر ا( tنت قيمة )ا( فقرة ، ك01لغة )الباة ادألات التمييزية لكؿ فقرة مف فقر ا ىلقو ابييف لمتعرؼ عمى احس

( وذلؾ 06لفقرة )افقد حذفت  ا( وبيذ0.79( = )1.15لة )( عند مستوى دال009لجدولية بدرجة حرية )القيمة ا، وبمغت 
                                                                                                ( يوضح ذلؾ .4رقـ ) وجدوؿ ( فقرة .99ت )الفقر اعدد  صبحأ اوبيذ ةادلؤللتمييزية ا ىقو العمى  انتيجة عدـ حصولي

 (2جدول )
 جدول يوضح القوة التمييزية

يية التالقيمةا الدنيالمجموعة ا العميالمجموعة ا          ت
لوسط ا لمحسوبةا

 ب الحسا
ف انحر أل ا

 المعياري
يية آلتالقيمةا
 لمحسوبةا

ف انحر أل ا ب احساللوسط ا
 ريالمعيا

0 9.0070 6496 9.576 0.9194 8119 9.576 
9 9.8149 4590 6.187 0.9194 8018 6.187 
0 9.4604 7015 4.184 0.8149 7491 4.184 
4 9.6585 6068 5.790 0.7560 7994 5.790 
5 9.4604 7.015 4.160 0.8990 7106 4.160 
6 9.6040 6997 0.876 9.1488 7411 0.876 
7 9.9509 9080 6.549 9.09991 7819 6.549 
8 9.6899 5674 6.590 0.6899 7886 6.590 
9 9.7560 5890 6.916 0.8507 7967 6.916 
01 9.9968 9607 6.907 9.1944 7919 6.907 
00 9.7815 5951 4.840 9.1976 7051 4.840 



ىالعالقاتىاألجتماروةىورالقتهاىبالصورةىالمدركةىللمرذدةىالتربووةىلدىىطالباتىكلوةىىالتربوةىللبنات
      م.د.ىرفوفىربدىالحافظىمحمدىتقيىالرواحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.أملىربدىالرزاقىالمنصوريىىىىىىىىىىى

  
ى   

 

 

 
 خم (آلداق اتسأل ا)ت الفقر اصدق  -

 وأر اختبألايقيسو  اس مادرة عمى قيافقرة قاللتي تكشؼ كوف الميمة ات المؤشر ات عف التجريبي لمفقر الصدؽ اب ايعد حس
لكمية الدرجة اخمي وىو اد وأرجي اخلفقرة اط ارتبأمؿ اؿ معمف خبل زيانستأ رتاشأ اكم دةالذي يحسب عاس المقيا

لكمية الدرجة الفقرة باط ارتبأف طريقة درجة آحثتبالاتبعت أ( ولمتحقؽ مف ذلؾ Anastasi , 1978 , p.46س )الممقي
  -:تيأي اس وكمالممقي
 
 -س :الكمية لممقيالدرجة الفقرة باط ارتبأقة درجة عال -9
( فقرة وبعد 01س )المقيات اف عدد فقر البة وكا( ط051) عينةالف حجـ اك ذأط بيرسوف ، ارتبأمؿ اف معآحثتالباستخدمت أ
لة ت دالاس ذالمقيات اف جميع فقر أئج النتا ظيرتأجدولية الئية آتاللقيمة المحسوبة بائية التاقيمة الرنة ائج ومقالنتاج استخر أ
 يوضح ذلؾ . (5) وجدوؿ( 049وبدرجة حرية ) (1.15)لة ئية عند مستوى دآلاحصأ

09 9.7560 4889 4.681 9.1488 8559 4.681 
00 9.5601 5907 4.578 0.8781 7489 4.578 
04 9.7007 5996 0.504 9.9409 6696 0.504 
05 9.5854 6005 0.958 0.9756 7579 0.958 
06 9.9409 7994 0.460 9.1111 7170 0.46 
07 9.6899 6871 0.406 9.0460 7967 0.406 
08 9.6198 6976 4.194 0.9756 7919 4.194 
09 9.5854 5916 4.989 0.9509 7411 4.989 
91 9.9680 8074 4.011 0.5066 7777 4.011 
90 9.4604 7015 0.879 0.8990 7704 0.879 
99 9.6198 6976 0.704 9.1944 7919 0.704 
90 9.6198 7198 5.876 0.6585 7609 5.876 
94 9.5601 7188 4.074 0.8990 0189 4.074 
95 9.4046 7169 9.970 0.9509 7154 9.970 
96 9.4604 6744 0.504 0.9194 7684 0.504 
97 9.7007 5996 8.069 0.4878 7457 8.069 
98 9.6040 6997 4.959 0.8990 8007 4.959 
99 9.7170 5091 6.579 0.8149 7048 6.579 
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 (5جدول )

 ساقيملكمية لمالدرجة الفقرة باط ارتبأقة درجة عال
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثبات -

     Test Retestراختبألا دةآعأطريقة  -أ     
ستعماؿ اب اتيالعينة ذار عمى اختبألاتـ تطبيؽ سبوعيف ألبة وبعد مرور ا( ط01س عمى عينة بمغت )المقياتـ تطبيؽ 

)عودة  .(1087ت قد بمغ )اثبالمؿ اف معأتضح أ لسابقةات اسالدر احسب ما أشارت أليو  وىو ثبات جيد معامؿ بيرسوف
 ( 066، ص 0999،
 -: خاكرونبالفامل امع -ب 
( 01عية عمى عينة بمغت )اجتمألات اقلعبلاس ايف ثـ تطبيؽ مقيالتباطرؽ تحميؿ  حدىأكلطريقة ات بيذه الثباج استخر أل
( وىو 85ككؿ )س ات لممقيالثبامؿ اوقد بمغ مع(  79،ص 0989وىجيف ،  ؿاخ )نورتداكرونبالفادلة اـ معاستخدألبة وثـ اط
 (.Fornan ,1961,p.62)                                   .بقة السات اسادر الت جيد في ضوء امؿ ثبامع

( 99مف ) اف مكونآحثتالبالذي بنتو اا لمتطبيؽ ىز ائية جالنياعية بصورتو اجتمألات اقلعبلاس اصبح مقيأء اجر ألا اوبعد ىذ
قؿ درجة أ( و 87)ىي الحصوؿ عمييالتي يمكف ات الدرجاؿ لكمية لممستجيب مف خبلالدرجة ائية وتحسب النيافقرة بصيغتو 

يكومترية مف السائص الخصالتحقؽ مف تمتعو باس و المقياء اء مف بنانيألا( درجة عند 61لفرضي ىو )الوسط ا( و 99ىي )
 لسمبية. ات المفقر  ابية وعكسيايجألات ا(  لمفقر 0=ادر ان ،9=اناحيأ،0=ائماس )دالمقيات ( ويصحح اقوة تمييزية )صدؽ ، ثب

 طارتبأل ا ملامع لفقرةا رقم طبارتأل امل امع لفقرةارقم 
0 10680 06 10609 

9 10689 07 10590 
0 10516 08 10590 
4 1.619 09 10700 
5 10481 91 10765 
6 10489 90 10598 
7 10706 99 10666 
8 1.617 90 10650 
9 10665 94 10567 
01 10605 95 10589 
00 10519 96 10765 
09 10586 97 10700 
00 10650 98 10590 
04 10666 99 10590 
05  10598 01 0.111 
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ى   

 

 

 لتربويالمدركو لممرشد ا عيةاجتمألاة لصور اس امقي -نية :الثاة ادألا
ف اوكفقرة  (01لمدركة مف )الصورة اس امقي يتكوف( و 9107أعتمدت الباحثتاف عمى مقياس )الزغير ، -: سالمقياوصف 
وتحسب ( 0( ،)غير موافؽ بشدة=9( ،)غير موافؽ=0كد=ا)غير مت( 4=موافؽ( ،)5=موافؽ بشدة) خماسي تقديرالسمـ 

( 01قؿ درجة ىي )أ( و 051) عمى درجة ىيأف الحصوؿ عمييالتي يمكف ات الدرجاؿ كمية لممستجيب مف خبلاللدرجة ا
 ( درجة.91لفرضي ىو )الوسط او 

 -: سالمقياصدق 
ص اختصألمحكميف بامف ة ىري وذلؾ بعرضو عمى مجموعالظالصدؽ اج استخر أب افحثتالباكتفت أس حديث امقيالف أ ابم

 .لطفيفةات لتعديبلاء بعض اجر أت الفقر احية جميع جمع عمى صبلألتربوي وقد اد ارشاإلو  لنفساعمـ 
 -: سالمقيات اثب
لبة وبعد ا( ط91مف ) ةر عمى عينة مكوناختبألار فقد تـ تطبيؽ اختبألادة اعأت طريقو الثباب اف لحسآحثتبالاستخدمت أ

 ا( وبعد ىذ1087لنتيجة )انت اط بيرسوف وكارتبأمؿ اـ معاستخدأب ةلعينار عمى نفس اختبألادة اعأسبوعيف تـ أمرور 
 ىز لمتطبيؽ اس جالمقياصبح أء اجر ألا
 -: سيناي  لممقيالنيالتطبيق ا - ج

لبحث اعمى عينة  يفسالمقياثـ تطبيؽ  امتياوثب امج صدقياستخر أو  يفسالمقيات اءاجر أؿ جميع اكمألتحقيؽ مف ابعد 
بة عمى ورقة اجئؿ لؤلالبدالؾ مجموعة مف اف ىنالبصرة وكامعة ات جالتربية لمبنالبة في كمية ا( ط051لغة )الباسية و اسألا
  .لتطبيؽا
  ييةاحصألايل الوسا -
ري ، المعياؼ انحر بي لؤلالحسالوسط ا وكذلؾ (spssئية )احصألالحقيبة ا ىي امياستخدألتي تـ ائية احصألائؿ الوسا امأ
حدة ، تحميؿ ائي لعينة و التار اختبألا  (خاكرونبالفأويتيف، بيرسوف ، ائي لعينتيف مستقمتيف متسار تاختبألمئوية ، النسبة ا
 ثي . لثبلايف التبا

 -: اج وتفسيرىايلنتاعرض 
 ت .التربية لمبنات كمية الباعية لدى طاجتمألات اقلعبلاس مستوى اقي -وؿ :ألاليدؼ ا

                                                                                   . عيةاجتمألات اقلعبلاس اف بتطبيؽ مقياحثتالبامت اليدؼ قا المتحقؽ مف ىذ
 (7جدول )                                              

 تالتربية لمبنات كمية الباعية لدى طاجتمألات اقلعالاس مستوى اقي       
لوسط ا لعينةا

  ابلحسا
ف انحر أل ا
 ريالمعيا

لوسط ا
 لفرض ا

 لةلدل امستوى  ييةالتاقيمة ال      
 لجدوليةا لمحسوبةا

 ائياحصأؿ اد 0.96 07064 61 60040 69004 051
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( 6004ري )اؼ معيار نحأ( درجة وب69004ت )التربية لمبنات كمية الباعية لدى طاجتمألات اقعبلالت ادرج لقد بمغ متوسط
لفرؽ ا راختبألفرضي وعند المتوسط اكبر مف أنو أحظ ( درجة يبل61لفرضي )امتوسط لالمتوسط مع ا ارنة ىذادرجة وبمق

مرتفعة لدرجة انت اك اولم (1015لة )عند مستوى دال ائياحصأؿ انو دأئي تبيف التار اختبألاـ استخدألمتوسطيف بابيف 
ت اف متوسط درجأ( يتضح 7لجدوؿ )اعية فمف اجتمألات اقلعبلاع مستوى ارتفألى اعية تشير اجتمألات اقلعبلاس المقي
لفرؽ ا اف ىذأس و الفرضي لممقيالمتوسط اكبر مف أقع الو اسة ىو في الدر ات بلمشموالات البالطاعية لدى اجتمألات اقلعبلا

ت اقعبلالف متوسط أؤؿ كوف التفالى ا ايدعو  ابيايجأ النتيجة مؤشر الصدفة وتقدـ ىذه امؿ اجـ عف عاحقيقي وليس ن
معة عينة ميمة الجات الباس ، فطالفرضي لممقيالمتوسط اكبر مف ألبحث ىو ات بلمشموالات البالطاعية لدى عينة اجتمألا

نو ألمستقبمية و البة الطاة انقطة تحوؿ في حيلمرحمة تمثؿ اعي ولكوف ىذه الو المتحضر و المجتمع اء اىـ في بناسة وتساوحس
لى ادت ألعممية اتو استو وسفر افية لطبيعة در الجغر اف قسـ أعية و اجتمألاقتو دت عبلاز  العمر كمماف في انسألاتقدـ  اكمم

 .خريفآلاقتو مع لضرورية لمفرد وعبلات اجالحاعية تعتبر مف اجتمألات اقلعبلالطمبة ، و ات بيف اقلعبلاصر آو أتقوية 
 تالتربية لمبنات كمية الباعية لدى طاجتمألات اقلعبلافي مستوى  ائياحصألة الدا لفروؽالتعرؼ عمى ا -ن  :الثاليدف ا 

  .قسـ( اللمرحمة ، المتغيري ) اتبع
 (2جدول )

 لقسم(المرحمة , ا)  لمتغيري ات تبعالتربية لمبنات كمية الباعية لدى طاجتمألات اقعاللالفروق ف  مستوى التعرف عمى ا

مصدر 
درجة  تالمربعامجموع  ينالتبا

 لحريةا
متوسط 

 تالمربعا
F 
 لمحسوبيةا

F 
 لجدوليةا

مستوى 
لةعند لدل ا
(1,15) 

 50175 96870990 0 81600974 لمرحمةا

0084 

 ؿاد

 ؿاغير د 00910 6440914 9 09880419 لقسما

القسم 
 *المرحمة

 داؿ 50480 5090140 5 95950916

 940660 009 000570940 الخطأ
  

  049 9700150509 المجموع
 
لمحسوبة ائية افلالقيمة المرحمة بمغت امف حيث  ائياحصأؿ احظ وجود فرؽ دلو يف التباؿ تحميؿ مف خبل -: لمرحمةا
نية الثابي لممرحمة الحسالمتوسط ابمغ  لثة حيثالثالمرحمة الح ا( لص0084لغة )الباجدولية الكبر مف أ( وىي 50175)
جيد ،  الثالثة لممرحمة األجتماعية العبلقاتف ألى ايشير  امم ( 600455ولى )بي لؤلالحسالمتوسط ا( وبمغ 700001)

العبلقات  أف مف المرحمة األولى والثانية باألضافة الى ىـ أكثر نضجا  المرحمة الثالثة طالبات  فألى النتيجة اوترجع ىذه 
  يقؿ الخجؿ .فبيف أفراد الجنس الواحد تقوى  األجتماعية
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ى   

 

 

عية مف حيث اجتمألات اقلعبلافي متغير  ائياحصأ ةلادؽ و جد فر تو  نو الأه تبيف ادنألجدوؿ اؿ مف خبل -:لعمم القسم ا -9
لنفس ابي لعمـ الحسالوسط او ( 0084لجدولية )امف  صغرأ( وىي 00910لمحسوبة )ائية افاللقيمة اقسـ حيث بمغت ال
 .( 680599ريخ )التا( و 590941لعربية )المغة ا( و 790080) افياولمجغر  (78000)
 ت .التربية لمبنات كمية البالتربوية لدى طالمدركة لممرشدة اعية اجتمألالصورة اس اقي -9

 . تالتربية لمبنامية كت الباط لمدركة لدى اعية اجتمألالصورة اس اف بتطبيؽ مقياحثتآلبامت اليدؼ قا المتحقؽ مف ىذ
 (1جدول )

 تالتربية لمبنات كمية البالدى ط لتربويةالمدركة لممرشدة اعية اجتمألالصورة اس اقي
لوسط ا لعينةا

 ب احسال
ف انحر أل ا
 ريالمعيا

لوسط ا
 لفرض ا

مستوى  ييةالتالقيمة ا
 لجدوليةا لمحسوبةا لةدل ال

ؿ اد 9.12 91,92 21 7000 22 051
 ائياحصأ

 
عية اجتمألالصورة ات القد بمغ متوسط درجو لبحث ابي لعينة الحسالمتوسط ا جاستخر أب تافحثالبامت اليدؼ قا التحقيؽ ىذ

 ارنة ىذا( درجة وبمق7000ري )اؼ معيانحر أ( درجة وب66ت )اتربية لمبنالت كمية البالدى طلتربوية امدركة لممرشدة ال
لمتوسطيف الفرؽ بيف ار باختأفرضي وعند اللمتوسط اكبر مف أنو أحظ ( درجة يبل61فرضي )اللمتوسط المتوسط مع ا
ت البالطاف أبحكـ ( 9موضح في جدوؿ ) ا( وكم1015لة )عند مستوى دال ائياحصأؿ انو دأئي تبيف التار اختبألاـ استخدأب

 .لتربوية المرشدة اح دور ايضأعد عمى اس ات ممالبالتوجيو لمطاد و ارشاإلرس اـ تمأك لمرشدةابقة عف دور الدييف خبرة س
لتربية ات كمية البالتربوية لدى طامدركة لممرشدة اللصورة اب اقتيعية وعالاجتمألات اقلعالاقة بين لعالاد ايجأ - 2
 ت.المبن

 )الذىنية( لمدركةلصورة ااب اقتيعية وعبلاجتمألات اقلعبلاقة بيف لعبلاد ايجإف بآحثتالبامت اليدؼ قا المتحقؽ مف ىذ
  .تالتربية لمبنات كمية البالتربوية لدى طالممرشدة 

( 1079) نت قيمة بيرسوفاط بيرسوف وكارتبأمؿ اـ معاستخدأقة وذلؾ بلعبلاج استخر أب فاتحثالبامت اليدؼ قا التحقيؽ ىذ
لتربوية وتفسر الممرشدة  )الذىنية(لمدركةالصورة اعية و اجتمألات اقعبلالقة بيف يثبت وجود عبل اوىذوىي قيمة جيدة 

لبة الطانت اك اتربوية وكمماللممرشدة  )الذىنية(لمدركةاصورة الوثيؽ مع  ط اعية أرتباألجتمات اقلمعبل ذلؾ بأفف احثتالبا
 .تربويةالعية مدركة لممرشدة اصورة أجتم انت لديياك اكمم عية ات أجتماقتتمتع بعبل

 تالتوصيا  
ئدة في الساؼ اعر ألأليد و التقات و ادالعايتحقؽ مع  ات ومالبالطاج اندمألتي تحد مف اعية اجتمألالقيود امف  خفيؼلتا -0

 لمجتمع .ا
 معة .الجات البالدور لطا اىمية ىذأف ات وبيائيالفضاـ و عبلألائؿ اؿ وسلمرشدة مف خبلاد و ارشإلالوعي باتنمية  -9
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د ارشإلاتطوير عممية  انيألتي مف شالعمؿ و ات ات وورشالندو اـ بالقياؿ ت مف خبلامعالجالتربوية في المرشدة اتفعيؿ دور  -0
. 

 تزويد مكتبات الجامعة بكؿ ماىو جديد في مجاؿ األرشاد وذلؾ حتى تتمكف المرشدات مف صقؿ معارفيـ وتطويرىا. -4
 تزويد مكتبات الجامعة بكؿ ما ىو جميؿ في مجاؿ األرشاد وذلؾ حتى تتمكف الطالبات مف صقؿ معارفيف وتطويرىا. -7
  الجامعات بالتنسيؽ مع األعبلـ والمجتمع المحمي .نشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد التربوي في  -8
 ت  المقترحا   

ز انجألافع اليوية ودات وتحقيؽ الذات وتقدير الذاخرى كمفيـو أت راعية بمتغياجتمألات اقلعبلاعف  طيوارتبأسة ادر  ءاجر أ -0
. 

  . لتربيةات اكميمعة في الجاعية لدى طمبة اجتمألات اقلعبلاض مستوى انخفأ باسبأسة عف ادر  ءاجر أ -6
 خرى تقمؿأت اعقب ؾاىن     لمجتمع لممرشد وعممو وىؿ اصعوبة تقبؿ  اد ومارشإلات عمؿ سة تبيف مشكبلاء در اجر أ -3

  . لتربوياد ارشإلالمرشدة و امف دور 
  لعربية:ادر المصا -
لمسيرة لمنشر ار اد ، دارشأل التشخيص ف  التقييم و ا( ، 9109يؿ )احمد نألعزيز، المطيؼ ،احمد عبد أسعد، أبو أ 
 .  فالتوزيع ، عماو 

، لممرشد النفس  دراسة مقارنة بين المعممين والطمبة ف  المرحمة الثانوية  الصورة المدركة ( ،9104أبو ثابت ، ياسر ) 
 دراسة ماجستير غير منشورة ، جامعة األزىر ، غزة.

مع األعضاء  غير الممموسة ف  جودة العالقاتدور جودة الخدمات والصورة الذىنية ( ، 9106ابو عكر ، فوزي )
 ) دراسة حالة الغرفة التجارية الصناعية بغزة (، رسالة ماجستير ، الجامعة االسبلمية ، غزة. المستفيدين

 .القاىرة :دار النيضة العربية إدارة التسويق ( ،0985بازرعو، محمود)
 ، ترجمة محمد بشير. العالقة التربوية( ، 0986بوستيؾ ، مرسيؿ ) 

،  لوطنيةاح النجا معةاضية ف  جالرياعية لدى طمبة كمية اجتمألات اقلعالالتعرف عمى ا( ، 9104طرش،محمود )ألا
،ع 981نية،مجانسألالعمـو اث :ابحبمس لؤلامعة نابمس ،فمسطيف،مجمة جالوطنية ،ناح النجامعة اضية ،جالريالتربية اقسـ 
7. 
 ، دار الفجر لمنشر والتوزيع . األتصال الفعال لمعالقات العامة(،    9117حجاب ، محمد منير)   
 . 010ف ، ص ات ، لبنالعربية لمموسوعار الدا، 0، ط عاجتمألاموسوعة عمم ( ، 0999لحسف )اف محمد احسأحسف ، ال
 ض.الريامة ، ألا، مؤسسة  0، ط تالمتغير ابت و الثو امرونة بين اللمرونة : حدود ا( ، 9117نس سميـ )ألحمدي ،ا
، جامعة الصورة الذىنية لمجامعة المستنصرية لدى طمبة الثانوية العامة (، 9104الحياني، نعماف وخمؼ ، حذيفة )  

 المستنصرية .
 ، مكتبة الشقري ، الرياض . نظرة ف  عمم األجتماع األسري( ، 9117الخطيب . سموى عبد الحميد ) 

بل امعت  باج ضية ف الريالتربية اعية بين طمبة كمية اجتمألات اقلعالاقع او ، ( 9116مؤيد )’ئي الطاجي ،حيدر الخفا
 مس.الخالمجمد الث، الثالدور اضية ،الريالتربية ا، بحث منشور ،مجمة عمـو  دسيةالقاو 
 . 9سكندرية ، طألالنشر ، اعة و الحديث لمطبالمصري المكتب ا،  لنفساصول عمم أ( ، 0970) حمد عزت أجح ، ار 

 ( . 9115.)عمؿ 
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دى حإلى إمة دمقري لمصم العارأي الدى اة لرطلشاجل رىنية لذلورة الصوع اضول موقة حور( ، 9115د)حم، أقيوسدلا
 ف.النساوؽ افي مجاؿ حقدارت لقـ اعد  روعمش - إلنماي دة المتحم األمانامج ربدوارت 

 لمسيرة.ار اد ف ،ا،عم 0، ط لشخصيةاس اقي( ، 9119تو )امحمد شح ربيع، 
الصورة المدركة لممرشد التربوي ف  المدارس الحكومية ف  محافظة الخميل ( ، 9107الزغير ، ميساء أحمد محمد )

 ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة الخميؿ. وعالقتيا بأداييا الوظيف  من وجية نظر مديري المدارس
 ىرة.القالكتب ، الـ ا،علنفس  ا دواألرشالتوجيو ا ( ،9111ـ  )لسبلامد عبد اف ، حازىر 

 ،الطبعة الثالثة ، عالـ الكتب ، القاىرة ، مصر. التوجيو واألرشاد النفس ( ، 0998زىراف ، حامد ) 
، رسالة  أدراك طمبة الجامعات الفسمطينية لدور المرشد النفس  وعالقتو ببعض المتغيرات( ، 9117سامي ، ) سيمب ،

 ماجستير غير منشورة ، الجامعة األسبلمية ، غزة.
الصورة الذىنية لدايرة العالقات العامة واإلعالم لدى أعضاء الييية التدريسية ف   ( ،9100الشديفات ، عدناف ) 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرؽ األوسط. الجامعات األردنية
أىمية ممارسة العالقات األنسانية مع المعممين عند مديري مدارس لواء ( ، 9119الشرفات ، عبداهلل عمي جريد ) 

 ، جامعة اليرموؾ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموؾ ، أربد. البادية الشمالية 
، أطروحة دكتوراه غير  الوجود األصيل واأللتزام وعالقتيما بالرضا عن النفس( ، 9110الشمري . كريـ عبد ساجر )

 منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد.
العوامل المؤثرة ف  بناء الصورة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدى طمبة  ،(9108) زعرور ، ىبة صميبي،

  ، رسالة ماجستير منشورة.الثانوية العامة ف  محافظة الخميل
، مجمة دراسات ، المجمد الحادي والعشروف ، أتجاىات طمبة جامعةاليرموك نحو األرشاد  ( ،0994الصمادي ، أحمد )
 األردف.  -، عماف)أ( ، العدد الرابع 

 ، الطبعة األولى. مفاىيم إسالمية . الروح . األدراك . الغرايز . العمل . الشخصية( ، 9110عبداهلل  ، حسيف ، خميفة )
 تشكالع ومواقغزة  العميا والثانوية بمحافظة ةلساسيا المدارس لتربوي ف اد ارشأل ا( ، 9110د عمي )اجز ، فؤ العا

 ، غزة. 9لعددامية ،سبلألامعة الجا، مجمة  وحمول
 ىره.القا، دار غريب ،  ألجتماع النفس اعمم ( ، 9110هلل محمد )اهلل ، معتز سيد ،  وخميفة، عبد اعبد 
 . 69-01لعمـ،صار الكويت ، دا،  لتربويةا دارةألا،( 0980حمد وطو حسف مزعؿ )أقي ، الباعبد 

 ،جامعة الكوفة ، كمية التربية األساسية. األمن النفس  لدى طمبة الجامعة( ،9108عبد الشيابي، سموى فائؽ )
 ، مطبعة الجياد ، األسكندرية . األتجاه الدين  المعاصر لدى الشباب(، 0984العراقي ، سياـ محمود ) 

الصورة الذىنية  المدركة لدور المرشد التربوي لدى مديري المدارس والمعممين ف  مدارس ( ، 9118العطوي ، عبد اهلل )
 ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة. مدينة تبوك التعميمية

 ب لمنشر.الكتاىرة ،مركز القا، سيكولوجية الجماعات الرياضية( ، 0998وي،محمد،حسف )عبل
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.،أربد 0،ط والفمسفة أساسيات البحث العمم  ف  التربيو والعموم( ، 0999،وممكاوي،فتحي حسف )عودة،أحمد سميماف
 لكناني. ا،مكتبة 

لوحدة ا، مركز دراسات 0لنفسي ، طاج لعبلاد و األرشا،  لعربيسالعقل اأدركات ( ، 9110لعويضة ، سمطاف بف موسى )ا
 لبناف .  –لعربية ، بيروت ا

الصورة الذىنية المدركة لدور المرشد التربوي لدى مديري المدارس والمعممين ف  مدارس ( ، 9118العطوي ، عبداهلل )
  ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة. مدينة تبوك التعميمية

 غ لمنشر .الباحمد أد ، مكتب ا، بغد لتربويالتقويم اس القيادئ امب( ، 9110خروف )أح حسف و اعجيمي ، صبال
ـ محمد بف سعود امألامعة جاعية ،اجتمألالعمـو ا،كمية  جتماعألات عمم انظري( ،  9111لعزيز بف عمي )الغريب،عبدا
 مية.سبلألا
 ع تنويري .اجتمأ، نحو عمـ   ةجتماعيألات القالعا( ، 9106لديف )اـ اض ، حسافي

، كـر حسف برؽ ، دار الوالء لمطباعة والنشر ، لبيروت ،  الواف  ف  التربية واألرشاد( ، 9105قاسـ ، الشيخ نعيـ )
 لبناف.

) رسالة ماجستير  أثر برنامج تدريس  لممشرفين األداريين ف  ضوء كفايتيم األدارية( ، 9116القيسي ، أحمد بيجت )
 غير منشورة ( جامعة بغداد ، كمية التربية أبف رشد ، العراؽ.

  ع.اجتمألاب قسـ ادآلا، كمية  ةجتماعيألات عالقالاة و ألجتماعيات عالالتفا( ، 9109صر حسيف  )القريشي،غني نا
, األدراك الحس  الحرك  لدى الطمبة المتفوقين والمتأخرين دراسيا ف  ( 9119القيسي عبد الغفار والدليمي ، سوسف )

 (.99، ع)09ربوية والنفسية ، مجمدمجمة البحوث الت،المدارس األعدادية
، مكتبة الفبلح لمنشر النفس المدخل الى عمم( 9119ممدوح والكندري ، أحمد وجابر، عيسى والموسمي، حسف ) الكناني ،
 الكويت. –والتوزيع 

  لعديمة .ار الكويت ، دا،  ع جتماألالنفسية لمسموك اسس ألا( ، 0996حمد )ألكندي ،ا
 جامعة بغداد ، مركز البحوث التربوية والنفسية.، األمن النفس  لدى طمبة الجامعة ( ، 9107محمد . عباس محمد )
 ، دار الجامعات المصرية ، اإلسكندرية. دراسات ف  األجتماع السياس  ( ،0977محمد ، عمي محمد )

، مدخؿ أجتماعي وثقافي ، الدار الدولية األنثروبولوجيا وقضايا األنسان المعاصر ( ، 9117المكاوي ، عمي محمد ) 
 فية ، القاىرة .لؤلستثمارات الثقا
لكريـ ايز، عبداطور،  فالنالمصرية. النيضة اىرة، مكتبة القا،  دةيالقات و اعاملجاسيكموجية ، (0971) مؿامميكة،لويس،ك

 ردف .ألاف ،التوزيع ،عمامة لمنشر و اسأر ا، دت ذالات تطوير ميارالتحضير و ا, ( 9101)
 لعربي.الفكر ار ا، د 0، ط الرياض  عجتمااألعمم ( ، 0988ـ )الي ، عصليبلا
 ف .المسيرة ، عمار اد ،جتماع ألالنفس اعمم ( ، 9110لمطيؼ )احمد عبد أوحيد ،  
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