
722018 

81 

 

اختيار التخصصات اجلامعية كمصدر للضغط 
النفسي لدى طلبة البكالوريا: دراسة ميدانية 

 ضوء بعض املتغريات يف
 *سالف مشري 

 

 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مستوى الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي لدى الطلبة الحائزين على شهادة  امللخص _

كل من متغيرات: الجنس، معدل البكالوريا، شعبة البكالوريا على مستوى الضغط باختالف رتب الهوية لدى البكالوريا، والتعرف على تأثير 

، وباستخدام مقياس الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي 292الطلبة. تم إجراء الدراسة على عينة مقدرة بـــــ 
ً

 وطالبة
ً
)إعداد  طالبا

الهوية، وبإتباع املنهج الوصفي واستخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري، واختبار )ت( تم الباحثة( واملقياس املوضوعي لرتب 

 وأن   - :التوصل إلى
ً
% من  65,75أن مستوى الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي لدى الطالب الجامعيين الجدد يعتبر مرتفعا

% في رتبة التشتت؛  32.19شكل الهوية لدى أفراد العينة تتوزع على النسب التالية: أن رتب ت  - .الطلبة لديهم مستوى مرتفع من الضغط

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة من   - .% في رتبة التعليق 15.75% في رتبة التحقيق؛  25% في رتبة االنغالق؛  27.05

 .شعبة البكالوريامختلف رتب الهوية في مستوى الضغط باختالف الجنس ومعدل و 

 

 .: الضغط النفس ي؛ االختيار الدراس ي؛ تشكل الهوية؛ البكالوريا؛ التوجيه الجامعيالكلمات املفتاحية
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كمصدر للضغط النفس ي لدى طلبة  اختيار التخصصات الجامعية

 البكالوريا: دراسة ميدانية على ضوء بعض املتغيرات
 املقدمة. 1

تمثل فئة الشباب أهم الدعائم الرئيسية للمجتمعات الحديثة،       

وعليهم تعقد آمال عريضة نحو الرقي والتطور؛ فجيل الشباب هو من 

لديه املقدرة على التعامل مع تسارع التحوالت، لذلك تعمل املجتمعات 

واالهتمام بمشكالتهم بالنظر ألهميتهم للمجتمع على رعاية الشباب 

وحساسية املرحلة التي يمرون بها، واملصادفة ملرحلة املراهقة وبداية 

الرشد، إذ تقابل في النظام التعليمي عادة نهاية مرحلة الثانوية وبداية 

 .املرحلة الجامعية

كون لها وككل مراحل النمّو، فإن ما يصاحب هذه املرحلة من تغّيرات ي     

مطالب تفرض على الشاب حاجات وأدوار ينتظر القيام بها حتى يحقق 

؛ لكن نجد في املقابل أن التعقيد الذي تتميز به املجتمعات 
ً
 سويا

ً
نموا

الحديثة على أكثر من صعيد قد يقف ضد تحقيق تلك املطالب، وبالتالي 

 .يجعل مرحلة املراهقة مرحلة زاخرة باملشكالت

[ أن الذي يحدث في هذه الفترة هو نوع من 1يل ]يوضح إسماع     

املواجهة والتناقض بين املراهق ومجتمعه، بل أيضا وقبل كل ش يء بينه 

وبين نفسه، ولذا يرى كثير من الباحثين أن مرحلة املراهقة هي مرحلة 

 .الضغوط النفسية

 في هذا اإلطار أشارت نتائج العديد من الدراسات أن طالب املرحلة        

الثانوية يعانون من ضغوط نفسية متعددة نتيجة عدد من املشكالت 

أهمها مشكلة االختيار والبدائل املتاحة والتخطيط للمستقبل املنهي وقلق 

 [، عبد املجيد والفرحاتي2] املستقبل املنهي، منها دراسة حمام والهويش

[3[ ،.Piorunek [4] Sinz [5] Lacoste, [6] Esparbes-Pistre & Tap 

وبناء عليه؛ فاختيار تخصص الدراسة الجامعية ومن ثمة املهنة يعتبر       

من أهم املشكالت التي تواجه املراهق واملطلب األساس ي للنمو خالل هذه 

املرحلة، على اعتبار أن هذه املشكلة تأخذ في مراحل العمر السابقة 

ن بعد الخامسة صورة األحالم والخياالت أكثر من ارتباطها بالواقع، لك

[ حيث يواجه املراهق مطالب 7عشر فإن هذا الخيال ينزل أرض الواقع ]

اجتماعية تتعلق باألدوار املتوقع أن يقوم بها في حياته كراشد مستقبال، 

في مقابل ما يواجهه من تناقض بين القديم املحافظ والحديث املتحرر، 

 ].1] عقدةمما يجعل عملية االختيار بينها عملية صعبة جدا وم

أن مشكلة املراهق األساسية  Erikson) من هذا املنظور، يرى )إريكسون      

في هذه املرحلة هي تكوين اإلحساس بالهوية أي تأكيد من هو، وما دوره في 

 من خالل عملية 
ً
املجتمع، وبالتالي يترجم الشعور بالهوية سلوكيا

ت دقيقة لعدد من ديناميكية يتمكن املراهق في إطارها من إيجاد إجابا

األسئلة التي يجابهها بشكل ملح في هذه املرحلة أبرزها: من أنا؟، ومن أكون 

بالنسبة لهذا املجتمع الذي أعيش فيه؟ ما املهنة أو الوظيفة التي أرغب 

بأن الشعور بالهوية  Erikson أن أحصل عليها بعد أن أكبر وأنضج؟ ويؤمن

هق وأن السعي إلى تشكيل هوية له قيمة كبرى في الحياة النفسية للمرا

واضحة يتطلب حسم قضايا متعددة، حيث يتمكن من التوجه نحو 

أهداف محددة ويلتزم بما اختاره من أدوار اجتماعية، إال أنه وخالل 

عملية التشكل يكون املراهق في مفترق طرق بين التمكن من تحقيق هويته 

يطلق عليه بأزمة أو املعاناة من اضطراب وتشتت الهوية في إطار ما 

الهوية، التي هي أوقات يبدو فيها املراهق منهمكا بفاعلية في االختيار بين 

 ].8البدائل، خاصة فيما يتعلق باملجال املنهي ]

تصوره ملفهوم رتب  Marcia مارسيا وفي إطار مفهوم أزمة الهوية؛ قدم      

تمثلة في الهوية، بحيث تعكس كل رتبة من رتب الهوية التي حّددها )امل

التحقيق، التعليق واالنغالق والتشتت( قدرة الفرد على التعامل مع 

املشكالت املرتبطة بأهدافه وأدواره وذلك من خالل رحلة من االستكشاف 

واالختبار للخيارات املتاحة املرتبطة بمعتقدات الفرد وقيمه اإليديولوجية 

 .اختياره منها وأدواره وعالقاته االجتماعية وبمدى االلتزام بما تم

على أن اختيار املراهق لدور منهي  Erikson مع Marcia بناًء عليه، يتفق       

وااللتزام به يعد أحد مظاهر سلوك األفراد في رتبة تحقيق الهوية، ويتزامن 

مع شعور املراهق بوجود أزمة تدفعه إلى االستكشاف للبدائل والخيارات 

، وأن فشل املراهق في تحقيق ذلك يجعله املهنية )أو الدراسية( املتاحة له

[ أن أكثر 9] عرضة للكثير من املشكالت واالضطرابات، حيث يرى مرس ي

ما يصيب املراهق بالقلق واالضطراب هو عدم القدرة على االستقرار 

 .وتحديد هوية مهنية

وعليه، يمكن القول أن اإلعداد للمستقبل املنهي يعتبر من املهام        

 ,Wallace-Broscious, Serafica أمام املراهق، حيث أنالرئيسية 

Osipow [10]  أشاروا إلى أن )إريكسون( اعتبر النمو املنهي أحد الجوانب

األساسية لتشكيل الهوية، وأن املراهقة تنتهي ببداية الخبرة العملية في 

 .عالم العمل

من خالل وبالتالي، يبدأ املراهق بوضع حجر األساس ملهنته املستقبلية  

صياغة اختيار دراس ي، يتالءم مع ما لديه من قدرات ورغبات، بحيث 

 .يجعل االختيار يندرج في إطار مشروع شخص ي

بأن املشروع الشخص ي هو تصور تنبئي  Le Blanc & al le [11] يرى        

 لنتيجة مستقبلية يستهدف منها الفرد تحقيق غاياته ورغباته، بل يرى 

Guichard [12] كثر من مجرد توقع أو تمني أو نية، بل يتضمن أنه أ

املشروع أيضا تحديد خطة عمل، ال تتوقف منذ البداية وإنما تتطلب 

التزاما بتنفيذها، ويمكن أن تتم مراجعتها ومراجعة األهداف والغايات التي 

 .تشكل املشروع بحد ذاتها وكذلك الوسائل والخطة املتبعة

بة تربوية جديدة في ميدان التوجيه ترمي يتماش ى هذا الطرح مع مقار       

إلى استقاللية أكبر لدى الفرد من خالل تعليمه منهجية تمكنه من معرفة 

ذاته وانتقاء املعلومات املناسبة حول مجاالت الدراسة واملهن، بحيث 

 .يكون هو املؤلف ملشروعه والفاعل فيه

جامعة تلعب في [ أن املدرسة وال13] وعلى هذا األساس، يرى حجازي       

 مهما فيما تقدمه له من معارف وخدماتها يمكن للشاب 
ً
حياة الشاب دورا

من صياغة اختيار دراس ي و/أو منهي على ضوء مشروع شخص ي، وبالتالي 

يصل إلى تحقيق هويته. ويعتبر التوجيه من أهم الخدمات التي يمكن أن 

الشغل، تساعده في بناء مشروع يحقق لديه االنتقال بُيسر لعالم 
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ويكتسب الكفايات التي تسمح له في كل املراحل الحاسمة في حياته من 

 ].14] معرفة وفهم نفسه، وبنية العالم املحيط به وفهمها

وإذا كان هذا الطرح يستند إلى املقاربة التربوية للتوجيه؛ فالحقيقة أن      

هذه املقاربة قد استطاعت أن تحقق لها مكانة في ممارسات عملية 

لتوجيه في كثير من الدول املتقدمة، إال أنها تلقى صعوبات جمة في دول ا

 .العالم الثالث فيما يتعلق بتطبيقها بل وحتى للحماس بتبنيها

 مشكلة الدراسة. 2

أن  [16] [؛ بوسنة15] منهم: مشري  يشير العديد من الباحثين      

إجراءات وممارسات التوجيه في الجزائر مازالت بعيدة عن مبادئ 

ونشاطات املقاربة التربوية للتوجيه، إذ يغلب عليها الطابع اإلداري، الذي 

يهدف بالدرجة األولى إلى ضمان توزيع مجموع التالميذ على التخصصات. 

دأ وعند الحديث عن مرحلة حصول الطالب على شهادة البكالوريا أين يب

بوضع حجر األساس الختياره املنهي؛ نجد أن سياسة القبول والتوجيه 

الجامعي التي تعتمدها الجزائر تؤكد على استقبال جميع الطلبة 

الحاصلين على شهادة البكالوريا، وهذا من شأنه أن ينجر عنه صعوبات 

خاصة في فترة التسجيالت الجامعية؛ كتوفير الخدمات اإلعالمية 

لطلبة الجدد، فضال عن غياب املختصين في هذا املجال في واإلرشادية ل

 .املرحلة الجامعية

هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن االعتماد على مبدأ القبول الكلي       

للناجحين في شهادة البكالوريا دفع إلى تبني أساليب انتقائية من خالل 

من  بطاقة الرغبات وشروط التسجيل في مختلف التخصصات، للتمكن

إحداث عملية التوافق بين مستوى الطلبة ومتطلبات التخصصات 

 ].17الجامعية ]

ومع ذلك فإن هذا األمر يطرح مشكالت على مستوى الطالب بحد      

ذاته، إذ يجد نفسه في موقف جديد لم يهيأ له بشكل كاف ويفرض عليه 

 على أن هذ
ً
ا اتخاذ قرار مصيري يرتبط بكل حياته املستقبلية، فضال

القرار البد أن ُيتخذ في فترة جدُّ محدودة تتحدد في ظرف أسبوع على 

األكثر، باإلضافة إلى ذلك التوزيع غير العادل للفروع املتاحة في املرحلة 

 .الجامعية بين شعب الثانوية األدبية والعلمية

وعليه يمكن القول أن اختيار الطالب للفرع الجامعي في ظل هذه      

، خاصة بالنظر لطبيعة املرحلة العمرية التي  املعطيات أصبح
ً
أشّد تعقيدا

يمّرون بها، ففي هذا اإلطار بّينت نتائج دراسات عديدة أن فئة غير قليلة 

من املراهقين في هذه املرحلة يجدون صعوبة في تجاوز أزمة الهوية، 

ويعانون تبعا لذلك من الكثير من االضطرابات واملشكالت، ومن هذه 

[؛ 19، أبو غزالة ] Curtis, Branch & Barrington [18]دراسةالدراسات 

 ].21] [؛ كوسة20عالونة ]

وهناك اتفاق على أن الحالة التي يعيشها الشباب اليوم تدعو إلى         

القلق، وذلك نتيجة ملا يواجهونه من صعوبة في االنضمام إلى القوى 

رين وصعوبة أكبر العاملة، خاصة في السنوات األخيرة من القرن العش

في تحديد هوياتهم  Moison & Dubé [22] بكثير كما يشير لذلك

 .وأهدافهم واختياراتهم الدراسية واملهنية

وبالتالي قد تطرح هذه الوضعية االختيار الدراس ي كمصدر للضغط      

النفس ي لدى الطالب املقبل على الدراسة الجامعية تنجم عن شعوره 

ى القيام باختيار فرع تكوين مناسب له بكل بالعجز ونقص القدرة عل

حرية وسهولة، وما ينشأ عن هذه املدركات واملشاعر من نواتج وآثار 

 .انفعالية وسلوكية وفسيولوجية

 :وبناء على كل ما سبق نتساءل 

ما هو مستوى الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي لدى الطلبة  

 الحاصلين على شهادة البكالوريا؟

 ا هي رتب تشكل هوية األنا لدى الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا؟م

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي الناتج 

عن االختيار الدراس ي بين الذكور واإلناث باختالف رتب تشكل هوية األنا 

 لديهم؟

الناتج هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي 

املنخفض  -عن االختيار الدراس ي بين الطلبة ذوي معدل البكالوريا: املرتفع

 باختالف رتب تشكل هوية األنا لديهم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي الناتج 

األدبية  -عن االختيار الدراس ي بين الطلبة من شعب البكالوريا: العلمية

 هوية األنا لديهم؟باختالف رتب تشكل 

 أهداف الدراسة .أ

تهدف الدراسة الحالية بشكل مباشر وإجرائي إلى محاولة اإلجابة على  

 :التساؤالت التي تم طرحها، واملتعلقة بما يلي

الكشف عن مستوى الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي لدى  -

 .الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا

تشكل هوية األنا لدى الطلبة الحائزين على شهادة  الكشف عن رتب -

 .البكالوريا

أنثى(، معدل البكالوريا  -الكشف عن تأثير متغيرات: الجنس )ذكر -

أدبية( على مستوى  –منخفض( شعبة البكالوريا )علمية  –)مرتفع 

الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي لدى الطلبة الحائزين على 

يا املقبلين على التصريح برغباتهم نحو فروع التكوين شهادة البكالور 

 .الجامعي باختالف رتب الهوية لديهم

 الفرضيات .ب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي الناتج  -1

عن االختيار الدراس ي بين الذكور واإلناث باختالف رتب تشكل هوية األنا 

 .لديهم

داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي الناتج ال توجد فروق ذات  -2

املنخفض  -عن االختيار الدراس ي بين الطلبة ذوي معدل البكالوريا: املرتفع

 .باختالف رتب تشكل هوية األنا لديهم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي الناتج  -3

األدبية  -يا: العلميةعن االختيار الدراس ي بين الطلبة من شعب البكالور 

 .باختالف رتب تشكل هوية األنا لديهم

 أهمية الدراسة. ج

تكمن أهمية الدراسة في أهمية املوضوع الذي تتناوله واملتغيرات التي  

يدرسها، إذ هي من الدراسات التي تناولت موضوعا يجمع متغيرات مازالت 

لك األهمية تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين، حيث يمكن توضيح ت

  :من جانبين: جانب نظري وجانب تطبيقي
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 :من الجانب النظري  -أ

تركيز هذه الدراسة على مفهوم االختيار الدراس ي وفق املقاربة التربوية  -

الحديثة للتوجيه، والتي تركز على الدور النشط للطالب في صياغة 

كر وعبر اختياره الدراس ي، وعلى أن هذا االختيار البد أن يتم في وقت مب

سيرورة نمو الفرد، بتوظيف مصادر الفرد املعرفية والشخصية 

واالجتماعية، وهو تناول جديد في مجال الدراسات التربوية يسود حاليا في 

 ...ممارسات عملية التوجيه في بعض الدول كفرنسا وكندا

تناولها لالختيار الدراس ي باعتباره مصدرا من مصادر الضغوط النفسية  -

للطالب، لذلك تعتبر إضافة للدراسات التي تناولت موضوع بالنسبة 

الضغوط النفسية التي ركزت فقط على الضغط النفس ي لدى الطلبة 

نتيجة متطلبات الدراسة واالمتحانات أو لدى فئات عديدة، كالعمال 

..إلخ، ولم تتناول الضغوط النفسية التي يعانيها  واملعلمين واملرشدين

 .خاصة الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس يالطلبة بشكل كاف، 

تناول الدراسة ملرحلة نمائية هامة هي مرحلة املراهقة وبداية الرشد،  -

والتركيز على تشكيل هوية األنا ورتبها وبالتالي تعتبر مساهمة متواضعة في 

إثراء الدراسات عبر الحضارية حول نظرية )اريكسون( حول أزمة الهوية 

 .ارسيا( في رتب تشكل الهويةوأعمال )م

 :من الجانب التطبيقي -ب

ستسمح نتائج الدراسة بتحديد طبيعة التدخالت اإلرشادية والعالجية  -

والوقائية اتجاه الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا، خاصة ما يتعلق 

ببناء برامج ارشادية للتخفيف من مستوى الضغط النفس ي الناتج عن 

ت على ضوء رتب الهوية لديهم واألخذ باالعتبار اختيار التخصصا

 .جنسهم، املعدل املحصل عليه، وشعبة البكالوريا

تساهم هذه الدراسة تسهم في إعادة النظر في بعض إجراءات عملية  -

التوجيه وخاصة معاييرها، فال يكون املعدل التحصيلي هو املعيار 

األخذ باالعتبار باقي األساس ي الختيار التخصص الجامعي املالئم، وإنما 

 .جوانب الشخصية واملعطيات السوسيوثقافية

أنها محاولة إلثراء ميدان التوجيه بأداة قياس لسد النقص الواضح في  -

مجال قياس الضغط النفس ي الناتج عن اختيار التخصصات الجامعية 

بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وبالتالي يكون أداة هامة للمرشدين 

 .درسة الثانوية والجامعةفي امل

 حدود الدراسة. د

 :تتحدد الدراسة الحالية بما يلي

طالبا من  292الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة شملت  -

الطلبة الجدد النظاميين الحاصلين على شهادة البكالوريا، الذين تتراوح 

 .سنة 21-19أعمارهم بين 

 -امليداني للدراسة في جامعة الواديالحدود الجغرافية: انحصر التطبيق  -

 .الجزائر

الحدود الزمنية: تم تطبيق أدوات الدراسة خالل فترة التسجيالت  -

 .2011-2010الجامعية األولية للسنة الجامعية 

 تحديد املصطلحات .هـ

التوجيه الجامعي في الجزائر: هو العملية التي تهدف إلى مساعدة  -1

الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا على االلتحاق بأحد فروع 

التكوين الجامعية وفق املعايير والشروط البيداغوجية املحددة لذلك، 

واملتمثلة في: الحصول على شهادة البكالوريا، رغبات الطالب، معدل 

الوريا ومكان الحصول عليها، وعدد املقاعد البيداغوجية في وشعبة البك

املؤسسات املستقبلة، ويتم ذلك عن طريق املعالجة اآللية باستخدام 

 .شبكة األنترنت، وعبر مراحل التسجيل األولي للطلبة

الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي: هو حالة من التوتر  -2

ا الطالب الحاصل على شهادة البكالوريا والشد االنفعالي التي يشعر به

عند قيامه بعملية اختيار فرع التكوين العالي املناسب له وترتيب هذه 

االختيارات في بطاقة الرغبات. وتنجم عن شعوره بنقص كفايات االختيار 

لديه، وإدراكه بوجود صعوبات من املحيط الذي ينتمي إليه، وصعوبات 

اته وإجراءاته التنظيمية، بحيث تشعره مرتبطة بموقف االختيار بحد ذ

بالعجز ونقص القدرة على القيام باختيار فرع تكوين مناسب له بكل 

حرية وسهولة، وما ينشأ عن هذه املدركات واملشاعر من نواتج وآثار 

انفعالية وسلوكية وفسيولوجية. ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها 

 .الدراسة الطالب على املقياس املستخدم في هذه

رتب الهوية: يشير )إريكسون( إلى أن هوية األنا عبارة عن "حالة داخلية  -3 

تتضمن اإلحساس بالتفرد، والوحدة والتآلف الداخلي، والتماثل 

واالستمرارية، املتمثل في إحساس الفرد بارتباط ماضيه وحاضره 

س ومستقبله، واإلحساس بالتماسك الداخلي واالجتماعي ممثال في إحسا

الفرد بذاته كوحدة واحدة، وأيضا بارتباطه بمجتمعه والدعم االجتماعي 

 ].23] "الناتج عن هذا االرتباط

وبناء عليه، فكل رتبة من رتب الهوية التي حددها )مارسيا( تعكس قدرة 

الفرد على التعامل مع املشكالت املرتبطة بأهدافه وأدواره، ومن ثم 

لذاته ووجوده، وتتمثل رتب الهوية فيما إمكانية الوصول إلى معنى ثابت 

 :يلي

 للنمّو السّوي، وتتحقق  -أ
ً
تحقيق الهوية: يعتبر تحقيق هذه الرتبة مؤشرا

نتيجة لخبرة الفرد لألزمة من جانب، ممثلة في مروره برحلة من البحث 

الختبار واكتشاف ما يناسبه من القيم واملعتقدات واألهداف واألدوار 

ما كان ذا معنى أو قيمة شخصية واجتماعية، ثم التزامه املتاحة، وانتقاء 

 .الحقيقي بما تم اختياره من جانب آخر

تعليق الهوية: أو تأجيل الهوية، يكون الفرد فيها في فترة االستكشاف  -ب

[ وبالتالي فالفرد في هذه الرتبة هو في حالة 24مع غموض تكّون االلتزام ]

 بشكل كبير في 
ً
البحث عن البدائل واختيارها، وهذا ما أزمة، ويشهد نشاطا

يدفعه إلى تغييرها من وقت إلى آخر للوصول إلى االلتزام بخيارات محددة 

 .والوصول إلى قرارات نهائية

[ أن األفراد في رتبة التعليق هم أفراد التزموا 8] ويرى الشيخ وعطا هللا

 ولهم أهدافهم األيديولوجية، لكن هذه األهداف اختيرت 
ً
لهم مهنيا

بواسطة والديهم أو اآلخرين، وهم يظهرون قليال أو ال يظهرون صراعا 

 .واضحا

انغالق الهوية: الفرد في هذه الرتبة لم يختبر أزمة، لكنه ملتزم بدرجة  -ج

عالية بقيم ومعتقدات مرتبطة بأشخاص مهمين كاألسرة أو أحد الوالدين 

 .ار وأهدافأو بأشخاص مهمين في محيطه، وبما يحددونه له من أدو 

تشتت الهوية: الفرد في هذه الرتبة لم يختبر حتى اآلن أزمة هوية، وال  -د 

أي تعهد أو التزام للمعتقدات أو األدوار، وال توجد دالئل إلى نشاطه من 

[ وقد يمارس األفراد في هذه الرتبة ما 25] أجل إيجاد سمة للهوية لديه
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ون تأجيل أو تعطيل شاءت الظروف والصدف لهم من أدوار، حيث يفضل

االختيار بين أي من البدائل واالختيارات التي تتاح لهم، حيث يتسمون 

بضعف التوجيه والضبط الذاتي، والتمركز حول ذواتهم وضعف 

 .االهتمام واملشاركة االجتماعية

 الطريقة واإلجراءات. 3

 دراسةالمنهج . أ

ارتأينا إتباع املنهج الوصفي لدراسة املشكلة موضوع بحثنا بأسلوبيه  

 .االستكشافي )املسحي( والفارقي

 الدراسة االستطالعية -ب

قبل البدء في إجراءات الدراسة األساسية حاولنا القيام بدراسة  

 :استطالعية تم اتباع عدد من اإلجراءات وفق املراحل التالية

مقابالت وإعداد وتوزيع استمارة بسؤال مفتوح بهدف املرحلة األولى: إجراء 

معرفة أهم الصعوبات التي يتعرض لها الطلبة الحاصلون على شهادة 

البكالوريا عند قيامهم بعملية اختيار فروع التكوين الجامعي وملئ بطاقة 

طالبا وطالبة  150الرغبات، وتم ذلك على عينة استطالعية تكونت من 

 .استمارة 136دة البكالوريا دورة استرجعت منها من الحاصلين على شها

املرحلة الثانية إعداد وتوزيع استمارة بسؤال مفتوح بهدف معرفة أهم 

الصعوبات التي يتعرض لها الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا عند 

قيامهم بعملية اختيار فروع التكوين الجامعي من وجهة نظر: مستشاري 

 15درس ي واملنهي بثانويات والية الوادي بلغ عددهم التوجيه واإلرشاد امل

مستشار من الجنسين باختالف سنوات عملهم، ومفتش تربية وتكوين 

للتوجيه املدرس ي. كما تم إرسال االستمارة عن طريق البريد االلكتروني إلى 

عدد من املختصين وذوي الخبرة في التوجيه الطالبي ببعض الدول 

من املختصين والعاملين في  03لى إجابات العربية، وتم الحصول ع

)مرشدين بمكة املكرمة ومنطقة  التوجيه باململكة العربية السعودية

حائل(. كما تم توزيع االستمارة على األعوان اإلداريين العاملين في فترة 

 .التسجيالت الجامعية وبلغ عددهم ثمانية أفراد

أدوات الدراسة في صورتها املرحلة الثالثة: تم فيها التركيز على تطبيق 

 .األولية للتحقق من خصائصها السيكومترية

 ةالدراسمجتمع  ب.

على  2011بلغ العدد اإلجمالي للطلبة الناجحين في البكالوريا دورة       

% من مجموع  42.81طالبا وطالبة بنسبة  4938مستوى والية الوادي 

كنظاميين، وهم الذين طالبا وطالبة من املسجلين  4582املسجلين، منهم 

 (.)تثبيتا لعامل السن شملتهم الدراسة

 عينة الدراسة -د

أجريت الدراسة على عينة من الطلبة النظامين الحائزين على شهادة      

، الذين قاموا بالتسجيل األولي وإيداع بطاقة 2011البكالوريا دورة جوان 

  842البداية الرغبات على مستوى جامعة الوادي وبلغ عددهم في 
ً
طالبا

، تم اختيارهم باعتماد املعاينة الغرضية. وبعد عملية توزيع أدوات 
ً
وطالبة

)إجابات غير  استمارة ألسباب موضوعية مختلفة 158الدراسة، تم إلغاء 

مكتملة، تطبيق آلية الحذف لإلجابات غير الدقيقة التي يفرضها املقياس 

 (....املوضوعي لرتب الهوية آلدمز

طالبا  292هذا األساس؛ أصبح العدد اإلجمالي لعينة الدراسة هو  وعلى 

 .وطالبة

% للذكور. كما  37.3% مقابل  62.7خصائص العينة: تمثل اإلناث نسبة  -

 20/ 12أن نسبة الطلبة الناجحين في البكالوريا الحاصلين على معدل من 

 11.99إلى  10وأكثر، تفوق نسبة الطلبة الحاصلين على معدل نجاح من 

%، وبلغ عدد الطلبة من الشعب 58.6طالبا بنبة  171إذ بلغ عددهم 

%، مقابل الطلبة  66.4طالبا وطالبة بنسبة  194العلمية في العينة 

 .%33.6فردا بنسبة  98األدبيين الذين بلغ عددهم 

 أدوات الدراسة  ج.

 السيكومترية وخصائصها الدراسة أدوات

 :متغيراته تم االعتماد على األدوات التاليةنظرا لطبيعة املوضوع ومختلف  

 .مقياس االختيار الدراس ي كمصدر للضغط النفس ي. إعداد الباحثة -

 (.املقياس املوضوعي لرتب الهوية )آلدمز -

بعد إعداد أدوات الدراسة في صورتها األولية، تم تطبيقها على عينة      

لكال  25بة طالبا وطالبة بنس 50طالبا وطالبة، شملت  50بلغت 

% من الحائزين على البكالوريا من شعب علمية في  60الجنسين، وشملت 

% لألدبية. أما فيما يتعلق بمعدل البكالوريا، فيمثل حاملي  40مقابل 

%.  64%، بينما ذوي املعدل املنخفض  36البكالوريا بمعدل مرتفع 

اختيرت العينة بطريقة عرضية من الطلبة الحاصلين على شهادة 

في فترة التسجيل األولي، وذلك للتحقق من  2011لبكالوريا دورة ا

 .الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

 :مقياس االختيار الدراس ي كمصدر للضغط النفس ي -1

تم بناء مقياس االختيار الدراس ي كمصدر للضغط النفس ي باتباع عدد  

 :من املراحل كما يلي

النظرية ذات الصلة بموضوع الدراسة، الرجوع إلى الدراسات والكتابات  -أ

  Duru-Bellat, Perretier [26] ودراسة  Lacoste & al [6] أهمها دراسة

تحديد الهدف من املقياس: واملتمثل في قياس مستوى الضغط  -ب

النفس ي لدى الطلبة عينة الدراسة الناتج عن موقف اختيار ميادين 

 .وفروع التكوين الجامعي

ض املقاييس املشابهة العربية واألجنبية التي توفرت االطالع على بع -ج

للباحث في مجال الضغوط النفسية، صعوبات التوجيه، تربية 

 [6,27,28]  :االختيارات، منها

االستفادة من نتائج الدراسة االستطالعية، والتي مكنت من التعرف  -د

 .على أهم املصادر الضاغطة املرتبطة باختيار فروع التكوين

فقرة ضمن ثالثة أبعاد  54إعداد صورة أولية للمقياس تكونت من  -هـ

 :مؤشرات 09تشمل 

 :البعد األول: نقص كفايات االختيار. ويتضمن املؤشرات التالية -

 .نقص القدرة على تحديد اختيارات ناضجة -1

 .نقص القدرة على االستكشاف والتحكم في املعلومات -2

 :ملنشأ: ويتضمن املؤشرات التاليةالبعد الثاني: صعوبات محيطية ا -

 .عوامل أسرية -1

 .عوامل سوسيواقتصادية -2

 .عوامل مدرسية -3
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البعد الثالث: صعوبات مرتبطة بموقف االختيار وإجراءاته التنظيمية.  -

 :ويتضمن املؤشرات التالية

 .شروط االلتحاق بفروع التكوين -1

 .بطاقة الرغبات ومعالجتها عن طريق األنترنت -2

 .قلة الوقت املتاح لالختيار -3

 .أجواء وترتيبات التسجيالت -4

تمت صياغة فقرات في االتجاه اإليجابي وفقرات في االتجاه السلبي، إذ      

فقرة. كما تم االعتماد على سلم  12بلغ عدد الفقرات في االتجاه السلبي 

 .)ليكرت( الخماس ي من موافق تماما، إلى غير موافق تماما

 :حقق من الخصائص السيكومترية للمقياسالت -و

 :تم باتباع الطرق التالية

الصدق: تم حساب صدق املقياس بطريقتين: طريقة صدق املحكمين،  -

 .وطريقة الصدق التكويني بأسلوب االتساق الداخلي

صدق املحكمين: تم عرض املقياس في صورته األولية على مجموعة من  -

النفس وعلوم التربية بتخصصات املحكمين شملت أساتذة في علم 

 من داخل الوطن  11وبدرجات علمية مختلفة بلغ عددهم 
ً
أستاذا

وخارجه، وعدد من املختصين في التوجيه من مفتش ي تربية وتكوين 

للتوجيه ومستشارين رئيسيين لإلرشاد والتوجيه املدرس ي واملنهي ال تقل 

التوجيه،  مختصين في 03سنوات، بلغ عددهم  10سنوات خبرتهم عن 

 .محكما 13ليكون مجموع عدد املحكمين 

% من املحكمين  80وعلى هذا األساس، اعتبرنا أن البند صادق إذا اتفق  

بندا من البنود  14أنه يقيس، حيث أسفرت عملية التحكيم على حذف 

وإجراء بعض التعديل في الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. وعليه، أصبح 

 .بارةع 40املقياس يتكون من 

طريقة الصدق التكويني بأسلوب االتساق الداخلي: تم بحساب معامل  -

ارتباط كل فقرة باملؤشر الذي تنتمي إليه، وحساب معامل ارتباط كل 

مؤشر بالبعد الذي ينتمي إليه وباملقياس ككل، ومعامل ارتباط كل بعد 

 .باألبعاد األخرى وباملقياس ككل

رتباط دالة احصائيا عند مستوى داللة وقد بينت النتائج أن معامالت اال 

وذات قيم مقبولة، وعليه، يمكن  0.05، وعند مستوى الداللة 0,01

 .القول أن هذه النتائج تشير إلى صدق املقياس

الثبات: للتأكد من ثبات املقياس، تم تقدير قيم معامل الثبات باتباع  -

ة الدراسة طريقة التجزئة النصفية لالختبار، وذلك بتطبيقه على عين

طالبا وطالبة، ثم تعديله بتطبيق  50االستطالعية التي بلغ عدد أفرادها 

براون(، وقد بلغ معامل ثبات نصفي املقياس بطريقة  -معادلة )سبيرمان

، وهذا يشير إلى أن 0,78وبلغ بعد التصحيح  0,64التجزئة النصفية بلغ 

ستوى مقبول مقياس االختيار الدراس ي كمصدر للضغط النفس ي يتميز بم

 .من الثبات

وبناء على ما سبق، أخذ مقياس االختيار الدراس ي كمصدر للضغط  

عبارة موزعة على املؤشرات  40النفس ي صورته النهائية، حيث يتضمن 

 .واألبعاد

وعليه؛ وبناء على عدد فقرات املقياس والدرجات املمنوحة لبدائل 

ناتج عن االختيار اإلجابة، اعتمد في تحديد مستوى الضغط النفس ي ال

 :الدراس ي التقدير التالي

 .200إلى  120مستوى مرتفع: يعبر عليه بحصول الطالب على درجة من  -

إلى  119مستوى منخفض: يعبر عليه بحصول الطالب على درجة من  -

40. 

  Adams(املقياس املوضوعي لرتب الهوية )آلدمز -2

أبعاد مصنفة ضمن  08بندا موزعة على  64يتكون املقياس من      

املجالين: األيديولوجي واالجتماعي بمعدل بندين لكل بعد. ويطلب من 

املفحوص اإلجابة بما يتالءم مع أفكاره ومعتقداته، ويتم تقدير درجاته 

الخام وفق نظام )ليكرت( ذو املستويات الست، من موافق تماما إلى غير 

نحسب الدرجة الكلية  موافق إطالقا. ال توجد عبارات سلبية في املقياس،

للرتبة الواحدة بجمع الدرجات الخاصة بها، وبهذا يكون هناك أربع درجات 

 08خام للمفحوص لكل رتبة. وتتراوح الدرجات في مجال معين ما بين 

 ].29درجة كحد أقص ى ] 48درجات كحد أدنى إلى 

ويتم تحديد رتب الهوية من خالل مقارنة درجة املفحوص الخام       

رجة الفاصلة. وعلى هذا األساس؛ تم حساب الدرجات الفاصلة لهذه بالد

استمارة استرجعت من الطلبة الذين تم توزيع  370الدراسة على 

االستمارات عليهم، حيث تم التوصل للدرجات الفاصلة التالية: التحقيق 

 .50التشتت  - 59االنغالق  - 72التعليق  - 79

 :وعي لرتب الهويةالخصائص السيكومترية ملقياس املوض

لعدة مراحل من التعديل،  Adamsخضع املقياس املوضوعي للهوية لـ 

دراسة بهدف التحقق  40وأجريت عليه العديد من الدراسات تزيد عن 

من خصائصه السيكومترية، وتوصلت جميعها إلى تميزه بمعامالت جد 

 ].29مقبولة من الصدق والثبات. ]

[ بتقنين املقياس على البيئة 29الرحمن]وفي البيئة العربية، قام عبد  

 ].23] . كما قام الغامدي1998املصرية وترجمته ونشر املقياس عام 

استخدم املقياس على نطاق واسع في الكثير من الدراسات األجنبية  

 ;Wallace-Broscious et al [10] Curtis et al [18] والعربية منها دراسة

Johnson et  [30] al [؛ 25] [، حمود والشماس31د الرحمن ]ودراسة عب

 ].24] [؛ عبد املعطي32] [؛ الغامدي3] عبد املجيد والفرحاتي

مؤشرات الثبات والصدق في البيئة األجنبية: استخدم املقياس      

دراسات  08دراسة بعد  30في أكثر من  1989املوضوعي للهوية حتى عام 

املقياس، وقدمت ورفاقه بغرض تطوير  Adams سيكومترية أجراها

 ].29] جميعها مؤشرات عالية عن صدقه وثباته

مؤشرات الثبات والصدق في البيئة العربية: من أهم املساهمات التي  -

يمكن ذكرها في إطار تقنين املقياس املوضوعي لرتب الهوية على البيئة 

، الذي قام بترجمته وإجراء (a1998العربية مساهمة )عبد الرحمن، 

ت على املقياس بحيث يالئم الثقافة العربية واالسالمية بعض التعديال 

والتي تختلف عن الثقافة األمريكية التي أعد املقياس لها. تنصب معظم 

التعديالت على بعدين فرعيين، حيث فضل الباحث مع عدد من 

املحكمين اإلبقاء على هذين البعدين وعدم حذفهما وإجراء التعديالت 

 .الالزمة على عباراتهما

أحد البعدين يقع ضمن املجال اإليديولوجي وهو بعد العقيدة، حيث 

 .شملت التعديالت تغيير بعض العبارات كاألمور الدينية بدال عن الدين
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والبعد الثاني كان ضمن املجال االجتماعي، وهو بعد املواعدة، حيث شمل 

بدال التغيير تعديل اسم البعد ليضم العالقة مع الجنس اآلخر بشكل عام 

 .عن املواعدة التي تعتبر مجاال ضيقا ويتنافى مع الثقافة العربية االسالمية

وللتحقق من صدق وثبات املقياس تم تطبيق املقياس على عينة من      

تم  طالبا وطالبة. 442طالب املرحلة الثانوية والجامعية بلغ قوامها 

دق حساب الصدق للصورة العربية للمقياس بثالث طرق، هي: الص

 (a1998) الظاهري، صدق املحتوى، الصدق التنبئي. ويشير عبد الرحمن

أما ثبات املقياس، فقد تم حسابه  إلى أن النتائج بينت صدق املقياس

بطريقتين: طريقة االتساق الداخلي وطريقة إعادة التطبيق. ودلت النتائج 

 .على ثبات املقياس

ت األجنبية والعربية على وبناء عليه، ونظرا لتأكيد الكثير من الدراسا 

صدق وثبات املقياس املوضوعي لرتب الهوية تم في هذه الدراسة اعتماد 

 ].29] الصورة املعربة للمقياس التي أعدها عبد الرحمن

 األساليب اإلحصائية -و

لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها، تم تحليل البيانات  

، من خالل استخدام األساليب SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي

 :اإلحصائية التالية في معالجة البيانات

 .املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري  -

 .اختبار )ت( لعينتين مستقلتين -

 :عرض النتائج ومناقشتها

عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول: ينص التساؤل األول للدراسة على ما 

الناتج عن االختيار الدراس ي لدى  يلي: "ما هو مستوى الضغط النفس ي

 "الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا؟

 :والجدول التالي يوضح النتائج املحصل عليها

 1جدول 

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملستوى الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي لدى أفراد العينة

 اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد أفراد العينة الدراس ي االختيار وى الضغط النفس ي الناتج عن مست

 292 128.34 20.01 

 لدى النفس ي للضغط الحسابي املتوسط أن إلى( 1) جدول  يشير      

 من أعلى وهو ،20.01 يساوي  معياري  وبانحراف 128.34 بلغ ككل العينة

  للضغط مرتفع مستوى  وجود يبين مما ،(120) الفرض ي املتوسط

 .العينة أفراد لدى الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي

 املئوية، والنسب التكرارات حساب تم النتيجة، هذه من وللتحقق

 :التالي الجدول  يبينها والنتائج

 العينة أفراد لدى الدراس ي االختيار  عن الناتج النفس ي الضغط ملستوى  املئوية والنسب التكرارات 2 جدول 

مستوى الضغط النفس ي الناتج عن 

 االختيار الدراس ي

 % عــدد 

 65.75 192 مستوى مرتفع 

 34.24 100 مستوى منخفض 

 100 292 املجموع 

 شهادة على الحاصلين الطلبة من%  65.75 أن( 2) جدول  من يتضح     

 عن الناتج النفس ي الضغط من مرتفع مستوى  من يعانون  البكالوريا

 شهادة على الحاصلين الطلبة أن إلى يشير مما الدراس ي، االختيار

 أدركوا قد التكوين فروع نحو برغباتهم التصريح على واملقبلين البكالوريا

 .لديهم النفس ي للضغط كمصدر الدراس ي االختيار

 التي Lacoste & al [6] دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج تتفق       

 ونوعها، عددها حسب) التوجيه اختيار صعوبات على التعرف إلى هدفت

 2042 شملت عينة لدى النفس ي للضغط كمصدر( خارجية أو داخلية

 منهم%  85.6 أن إلى سنة 20و 12 بين سن في املتمدرسين من مراهق

 نتائج مع تتفق كما واملنهي، املدرس ي توجيههم عملية في صعوبات يواجهون 

 طلبة من% 53.8 أن إلى خاللها من توصل التي[ 33] البرعاوي  دراسة

 ملصادر يعود نفسيا ضغطا يعانون  بغزة االسالمية الجامعة وطالبات

 .األولى بالدرجة دراسية

 في تكون  وأن االختيار لوضعية الطالب تهيئة الوضعية هذه تتطلب       

 الجدد الطلبة أن على Duru-Bellat, Perretier [26] أكد وقد مبكر، وقت

 واملتابعة، واإلرشاد للمساعدة حاجتهم عن يعبرون الجامعة إلى بانتقالهم

 اإلرشادية الخدمات قصور  على الدراسات من العديد نتائج أكدت كما

 على وانعكاساتها الجامعية املرحلة قبل الطلبة يتلقاها التي واإلعالمية

 إطار في[ 34] وجبريل البطش أكد فقد املرحلة، لهذه تهيئتهم ضعف

 العربية األقطار من كثير في والتوجيه اإلرشاد واقع حول  شاملة دراسة

 مجتمع إلى لتصل واملصممة املنظمة والتوجيه االرشاد خدمات غياب

 نقص أن إلى دراسته في Lacoste & al [6] توصل كما. املدارس في الطالب

 ل للضغط مصدرا وبالتالي صعوبة شكال واملساعدة الدعم ونقص اإلعالم

 .التوالي على منهم%  50.5ولـ الدراسة عينة أفراد من% 51

  هذا في فادحة نقائص إلى تشير الواقع معطيات فإن الجزائر، وفي      

 نقائص يعاني زال ما أنه نجد املدرس ي، اإلعالم مستوى  فعلى اإلطار،

 تلميذ 22222 أن اإلحصائيات تدل حيث التأطير، حيث من خاصة كثيرة،

 واحد مستشار هناك ثانوي  الثالثة السنة إلى أساس ي األولى السنة من

 لـ واحد مستشار هناك وأن اإلعالم، ومنها التوجيه نشاطات كل يغطي

 ].35] ثانوي  والثالثة أساس ي التاسعة السنة من تلميذ 3333

 على للدراسة الثاني التساؤل  ينص: الثاني التساؤل  نتائج ومناقشة عرض

 شهادة على الحاصلين الطلبة لدى األنا هوية تشكل رتب هي ما: " يلي ما

 "البكالوريا؟

 :عليها املحصل النتائج يوضح التالي والجدول 
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 العينة أفراد لدى األنا هوية تشكل لرتب املئوية والنسب التكرارات 3 جدول 

 املجموع التشتت االنغالق التعليق التحقيق  رتب تشكل هوية األنا

 292 94 79 46 73 عـدد 

 % 25 15.75 27.05 32.19 100 

 إذ الهوية، أزمة يعانون  مازالوا العينة أفراد أغلب أن النتائج هذه تبين      

 التشتت في واملتمثلة لألزمة الصحية غير الحلول  رتب في أغلبهم أن

 األزمة تجاوز  من العينة أفراد مجموع من% 25 تمكن بينما واالنغالق،

 .التحقيق لرتبة بوصولهم سوي  بشكل

 دراسة منها الدراسات من العديد نتائج مع الدراسة هذه نتائج تتفق       

 تخصصات من وطالبة طالب 200 على أجريت التي[ 36] فليس بن

 أزمة في يتخبطون  مازالوا الطلبة أغلب أن النتائج وأظهرت مختلفة،

 أغلب أن يتبين الحالية الدراسة عينة خصوصيات إلى وبالنظر هوية،

 ذكور،% 37.3 مقابل في ،%62.7 نسبة يمثلن حيث اإلناث، من أفرادها

 الدراسة، عينة في الهوية رتب توزيع على تأثير للجنس أن القول  يمكن

 إلى تميل اإلناث تجاه املتبعة التربوية األساليب فإن[ 7] مشري  فحسب

 الوالدين تجاه لديهن والوالء الطاعة وقيم سلوكات يجسد بشكل تنشئتهن

 السن بهن تقدم ولو حتى ذلك، بعد الزوج ثم غيره، أو كاألخ األمر ولي أو

 لها يترك ال وضع في الحالة هذه مثل في الفتاة فتنشأ الشباب، بعد ما إلى

 بعض في مصيرها تقرر  أن -عليها الصعب من يجعل األقل على أو- مجاال

 إلى تصل الوضعية هذه مستقل، بشكل الخاصة بشؤونها تتكفل أو األمور 

 لحدوث أساسيا عامال اعتباره يمكن الذي التناقض وهو. التناقض حد

 في بوضوح نفسها معرفة عدم من حالة في الفتاة يجعل حيث الهوية؛ أزمة

 في النجاح تحقيق من تمكنت وكونها أنثى، كونها الحاضر الوقت

 ومتطلباتها الجامعة إلى بدخولها مستقبال ستكون  وماذا البكالوريا،

 الدور  أن[ 1] إسماعيل يرى  اإلطار، هذا وفي. تحقيقها عليها التي املختلفة

 ذلك آخر، دور  أي من أكثر يسهم مما أكثر الهوية أزمة في يسهم الجنس ي

 .األخرى  األدوار تتضمنه مما الكثير يتضمن الجنس ي الدور  أن

 ولكنه اإلناث، فئة مع يتضح كان وإن الطرح، هذا أن والحقيقة      

 املجتمع إلى[ 37] قريش ي يشير حيث الذكور، فئة على كذلك ينسحب

 مما مراهقتهم بعد حتى باألبناء اآلباء باهتمام يتميز عام بشكل الجزائري 

 .الغربي العالم في املنتشرة االستقاللية خاصية يقلل

 األولى الفرضية تنص: للدراسة األولى الفرضية نتائج ومناقشة عرض

 الضغط مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" أنه على للدراسة

 رتب باختالف واإلناث الذكور  بين الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي

 ".لديهم األنا هوية تشكل

 :التالي الجدول  يوضحها التي النتائج إلى التوصل تم

 4 جدول 

 الدراس ي االختيار  عن الناتج النفس ي الضغط مستوى  في واإلناث الذكور  بين الفرق  داللة ومستوى ( ت) واختبار ( ع) املعياري  واالنحراف( م) الحسابي املتوسط قيمة

 لديهم األنا هوية تشكل رتب باختالف

 الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي ن الجنس رتب تشكل هوية األنا

 الداللـة د.ح ت ع م

 غير دالة 70.19 1.617- 18.46 127.42 31 ذكور  التحقيق

 22.56 119.40 42 إناث

 غير دالة 43.99 1.284- 12.53 121.29 17 ذكور  التعليق

 21.43 127.72 29 إناث

 غير دالة 77 0.406- 21.40 131.63 30 ذكور  االنغالق

 19.74 133.55 49 إناث

 غير دالة 92 1.227 17.01 133.65 31 ذكور  التشتت

 19.09 128.68 63 إناث

 في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه( 4) جدول  خالل من يتضح     

 واإلناث الذكور  بين الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي الضغط مستوى 

 قيم كل أن الجدول  يشير حيث لديهم، األنا هوية تشكل رتب باختالف

 .إحصائيا دالة غير( ت)

 للعوامل أن على والباحثين العلماء من الكثير بين اتفاق هناك      

 بين البيولوجي األساس ذات الفوارق  تعميق على دال تأثير االجتماعية

 أغلب منها ينحدر التي االجتماعية البيئة إلى وبالنظر تقريبها، أو الجنسين

 وهي قاطنيها، ومن الوادي والية ثانويات من أنهم نجد الدراسة، عينة أفراد

  بأنها وتوصف الريفي، الطابع عليها يغلب صحراوية بيئة

 .والتقاليد العادات على محافظة

 ثقافة مستوى  يصل أن تصور  يصعب البيئات، هذه مثل وفي     

 مجال، أي في بالذكر األنثى مساواة درجة إلى فيها املجتمع أفراد واتجاهات

 بل بينهما، فاصلة الحدود تزال فال العمل، أو الدراسة مجال في وخاصة

 -الوالية مناطق بعض في مازالت وربما – كانت بعيد غير وقت إلى إنه

 وإن وحتى الثانوية، كمرحلة تعليمية ملستويات الدراسة من تحرم اإلناث

 الدراسية اختياراتها فإن البكالوريا على وتحصلت بالدراسة لها سمح

 التنقل كثرة عليها توفر التي الجامعات بفروع محصورة تكون  الجامعية

 الوضعية هذه مثل تعتبر وال. الفروع تلك في رغبتها عدم رغم املسافة وبعد

 كل على عامة شبه ظاهرة تعتبر لكنها بالدنا في الجنوب مناطق على حكرا

 .العربية الدول 

 الدراسية االختيارات على األهل تأثير أن القول، يمكن ذلك، ومع     

 أن ونجد معا، الجنسين يشمل ولكن فقط، باإلناث يتعلق ال واملهنية

 وثقافة واحدة، بيئة من قدموا الدراسة عينة أفراد والطالبات الطلبة

 نفس على ومقبلون  واحدة، وإرشادية إعالمية خدمات وتلقوا واحدة،
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 منهما كل سيكون  وبالتالي ومعاييره، بإجراءاته الجامعي التسجيل موقف

 .الدراس ي لالختيار الضاغطة املصادر لنفس عرضة

 الثالثة الفرضية تنص: للدراسة الثالثة الفرضية نتائج ومناقشة عرض    

 الضغط مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" أنه على للدراسة

: البكالوريا معدل ذوي  الطلبة بين الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي

 ".لديهم األنا هوية تشكل رتب باختالف املنخفض -املرتفع

 :التالي الجدول  يوضحها إليها التوصل تم التي والنتائج

 5 جدول 

 الضغط مستوى  في املنخفض -املرتفع: البكالوريا معدل ذوي  بين الفرق  داللة ومستوى ( ت) واختبار ( ع) املعياري  واالنحراف( م) الحسابي املتوسط قيمة يوضح

 لديهم األنا هوية تشكل رتب باختالف الدراس ي االختيار  عن الناتج النفس ي

معدل  رتب تشكل هوية األنا

 البكالوريا

 الضغط النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي ن

 الداللـة د.ح ت ع م

 دالة لصالح املنخفض* 71 2.275 19.43 116.94 34 مرتفع التحقيق

 21.52 127.92 39 منخفض

 دالة لصالح املنخفض* 44 2.061 14.97 118.79 19 مرتفع التعليق

 19.98 129.96 27 منخفض

 غير دالة 77 0.560- 15.83 134.65 26 مرتفع االنغالق

 22.21 131.92 53 منخفض

 غير دالة 91.10 0.074 15.22 130.17 42 مرتفع التشتت

 20.90 130.44 52 منخفض

 0.05 داللة مستوى  عند *

 داللة ذات فروقا هناك أن( 5) جدول  في املوضحة النتائج تبين     

 بين الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي الضغط مستوى  في إحصائية

 سواء املنخفض املعدل وذوي  املرتفع البكالوريا معدل ذوي  الطلبة

 املنخفض، املعدل ذوي  لصالح التعليق رتبة ذوي  أو لهويتهم املحققين

 املعدل وذوي  املرتفع املعدل ذوي  الطلبة بين فروق توجد ال بينما

 االختيار عن الناتج النفس ي الضغط درجات متوسط في املنخفض

 .والتشتت االنغالق رتبتي في الدراس ي

 مستوى  على البكالوريا معدل متغير تأثير إلى النتائج هذه تشير      

 الهوية رتب ذوي  الطلبة لدى الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي الضغط

 رتب في الطلبة لدى التأثير هذا يوجد وال( التعليق – التحقيق) الناضجة

 أن( 5) جدول  يبين كما(. االنغالق – التشتت) للهوية الصحية غير الحلول 

 في املنخفض البكالوريا معدل ذوي  لدى ارتفاعا أكثر كان الضغط مستوى 

 لهويتهم املحققين الطلبة لدى أن يتبين كما والتعليق، التحقيق رتبتي

 الضغط من منخفض مستوى  مرتفع بكالوريا معدل على والحاصلين

 .الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي

 املعايير إلى بالنظر الطرح هذا يتأكد الدراس ي، االختيار صعيد على      

 على أساس ي بشكل تعتمد حيث الجامعي، التوجيه عملية في املعتمدة

 للفروع أكبر قائمة للطالب املرتفع املعدل يتيح حيث البكالوريا، معدل

 تقدير على تحصل الذي املعدل حاالت وفي بينها، من االختيار له املتاح

 بنفس الطلبة كباقي ملزم غير الطالب فإن( جدا وجيد جيد، تقدير مثل)

 .األولى رغبته تلبى ما غالبا وإنما الرغبات، بطاقة ملئ عند االختيارات عدد

 أن مرتفع معدل على الحاصل الطالب تجعل أن العوامل هذه شأن ومن 

 لذوي  األولوية إذ له، يلبى أن يمكن اختاره ما وأن باالطمئنان، يشعر

 أصبح والتوجيه القبول  في املعتمدة اإلجراءات ظل ففي. املرتفعة املعدالت

 التي الفروع إلى قسريا يوجهون  املنخفضة البكالوريا معدالت ذوي  الطلبة

 وكأن ورغباتهم، ميولهم مع تتناسب وال العلمي، تكوينهم مع تنسجم ال

 ].17] فقط وثائقيا إليها واالنتماء الجامعة في بالتسجيل يتعلق األمر

 الفرضية تنص: للدراسة الرابعة الفرضية نتائج ومناقشة عرض

 في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" أنه على للدراسة السادسة

 من الطلبة بين الدراس ي االختيار عن الناتج النفس ي الضغط مستوى 

 ".لديهم األنا هوية تشكل رتب باختالف األدبية -العلمية: البكالوريا شعب

 :التالي الجدول  يوضحها التي النتائج إلى التوصل تم

 6 جدول 

 الضغط مستوى  في األدبية -العلمية: البكالوريا شعب من الطلبة بين الفرق  داللة ومستوى ( ت) واختبار ( ع) املعياري  واالنحراف( م) الحسابي املتوسط قيمة

 لديهم األنا هوية تشكل رتب باختالف الدراس ي االختيار  عن الناتج النفس ي

 الناتج عن االختيار الدراس يالضغط النفس ي  ن شعب البكالوريا رتب تشكل هوية األنا

 الداللــة د.ح ت ع م

 غير دالة 71 1.867 20.47 126.50 44 علمية التحقيق

 21.31 117.15 29 أدبية

 غير دالة 44 0.130- 18.37 125.07 29 علمية التعليق

 19.94 125.82 17 أدبية

 غير دالة 77 0.270 21.86 133.27 52 علمية االنغالق
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 17.14 131.96 27 أدبية

 غير دالة 92 1.062- 17.14 129.10 69 علمية التشتت

 21.79 133.68 25 أدبية

( أن متوسط الضغط 6تشير نتائج اختبار )ت( املالحظة في جدول )      

 النفس ي لدى الطلبة في كل رتبة من رتب تشكل هوية األنا وباختالف

شعبهم يشير إلى مستوى مرتفع للضغط لديهم. بمعنى أن شعبة البكالوريا 

لم تكن ذات تأثير على مستوى الضغط النفس ي الناتج عن االختيار 

 .الدراس ي لدى الطلبة باختالف رتب الهوية لديهم

والحقيقة أن قائمة امليادين وفروع التكوين على مستوى املؤسسات       

تبين أنها أوسع في املجاالت ذات الطابع العلمي مقارنة الجامعية في الجزائر 

بتلك ذات الطابع األدبي. وإذا كان هذا استجابة ملتطلبات التنمية 

والتخطيط في املجتمع من أجل االستجابة لحاجات عالم الشغل من 

األيدي العاملة، إال أن له تأثيرا وتأثرا متبادال مع املكانة االجتماعية التي 

هنة التي يؤهل الفرع الذي يختار الطالب االلتحاق به في هرم تحتلها امل

 .التصنيف االجتماعي للمهن

ففي هذه الحالة يكون اختيار الطالب ملهنة ما مبنيا على أساس       

تقييمه لهذه املهنة من جانب مكانتها اجتماعيا ومدى مالءمتها لجنسه، في 

ح هذه الخريطة كدليل إطار ما يعرف بخريطة معرفية للمهن، حيث تصب

للتعرف على مختلف املهن وتقييمها، ويصبح في هذه الحالة القلق بشأن 

 ].38املستقبل املنهي في حقيقة األمر قلقا اجتماعيا ]

نظريا قد تشير هذه املعطيات إلى أن الطلبة من الشعب العلمية في       

لشعب البكالوريا ستكون حظوظهم في االختيار أكبر من أولئك من ا

األدبية، وبالتالي قد ال يواجهون صعوبات في عملية االختيار، إال أن 

النتائج أظهرت أن ال فرق دال بينهما، وأن مستوى الضغط لديهم مرتفع 

كذلك. فبالنسبة للطلبة الذين تمكنوا من تحقيق هويتهم، لكن عندما 

في هذه  يكون الطالب في هذه الرتبة من شعبة علمية في البكالوريا، يواجه

الحالة وضعية انتقالية جديدة، عليه أن يقرر خاللها ويجسد فعليا قدرته 

على االختيار أمام كثرة الخيارات، أما في حالة الطلبة من شعبة أدبية، وإن 

كانت قائمة الفروع املتاحة ال توفر لهم قدرا كبيرا من البدائل، خاصة في 

الة تكون قائمة الفروع حالة معدل البكالوريا املنخفض، ففي هذه الح

املتاحة مختزلة جدا لدرجة أن الطالب يجد صعوبة كبيرة جدا في ملئ 

االختيارات العشرة في بطاقة الرغبات، فأكثر ما تشمله قائمة الفروع 

املتاحة له نجدها تضم فروعا منبوذة اجتماعيا وليست لها مكانة 

 .اجتماعية

 خالصة ومقترحات

الية من دراسات سابقة ومالحظات ميدانية بينت انبثقت الدراسة الح      

أن عملية التوجيه في الجزائر تعاني مشكالت كثيرة، أدت إلى انحصار 

خدماتها في مجرد عملية توزيع الطلبة والتالميذ على التخصصات وفق 

قيود عدد املقاعد البيداغوجية املتوفرة، وابتعدت بذلك عن كونها عملية 

بمشكالت التالميذ والطلبة التربوية والنفسية، سيكوبيداغوجية، تتكفل 

 .لتتحول إلى عمل إداري روتيني

ولعل عملية التوجيه الجامعي للطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا       

تجعل مشكالت التوجيه تطفو على السطح، نظرا لالهتمام االجتماعي 

كالت التي تعترض واإلعالمي بها؛ وتبدي فترة التسجيالت كما هائال من املش

الطلبة في اختيار التخصصات والجامعات، من أهمها مشكلة الضغط 

 .النفس ي

بينت نتائج هذه الدراسة أن التوجيه الجامعي في الجزائر باملعايير التي      

يعتمدها وبشكل خاص معدل البكالوريا، وبإجراءاته ووسائله، يجعل من 

لجدد الحائزون على شهادة االختيار الدراس ي الذي يقوم به الطلبة ا

البكالوريا مصدرا لضغط نفس ي مرتفع لديهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، 

أو من أي شعبة بكالوريا كانوا، خاصة وأن نسبة معتبرة منهم تعاني من 

 .تشتت الهوية

 :وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، نقترح ما يلي 

س والتربية في الجامعة للتكفل بنشاطات توفير مختصين في علم النف    

التوجيه وتقديم الخدمات اإلعالمية واإلرشادية للطلبة، نظرا للحاجة 

 .املاسة لهم

االهتمام بعملية التوجيه في املراحل الدراسية قبل الجامعة، وتضمين 

املناهج الدراسية بموضوعات تهيء التالميذ لعملية االختيار الدراس ي 

 .تربية املهنيةباعتماد مادة ال

إيجاد طرق علمية وإجراءات أخرى لقبول وتوجيه الطلبة في الجامعة      

وفي املستويات السابقة، بشكل يستدعي تقديم األولوية لإلمكانات وامليول 

الحقيقية للطلبة، وتوسيع قاعدة مؤسسات التعليم الجامعي لتتمكن من 

عدد املقاعد، بل من استيعاب الطلبة بحيث ال تخضع معايير التوجيه ل

 .املفترض أن يحدث العكس

 :ومن منطلق تراكمية املعرفة، نقترح إجراء الدراسات التالية 

إجراء مزيد من الدراسات للكشف عن أهم الحاجات اإلرشادية لدى 

 .الطلبة املتعلقة باالختيار الدراس ي

إجراء دراسات تركز على بناء برامج إرشادية لتخفيف مستوى الضغط 

النفس ي الناتج عن االختيار الدراس ي لدى الطلبة باستخدام استراتيجيات 

مختلفة تساعدهم على اكتساب كفايات االختيار والتقليل من تأثير 

 .مختلف العوامل على اختياراتهم

 املراجع

 املراجع العربية .أ

(. الطفل من الحمل إلى الرشد. 1989إسماعيل، محمد عماد الدين ) [1]

 .الثاني الصبي واملراهق. الكويت: دار القلم للنشر والتوزيعالجزء 

(. االغتراب النفس ي 2010حمام، فادية كمال والهويش، فاطمة خلف) [2]

وتقدير الذات لدى خريجات الجامعة العامالت والعاطالت عن 

-63(. 2)2العمل. مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية. 

138. 

، السيد محمد والفرحاتي، الفرحاتي السيد محمود عبد املجيد [3] 

(. األفكار املختلة وظيفيا وحالة الهوية ووجهة الضبط لدى 2004)

املهمشين من طالب الجامعة. املؤتمر السنوى االول للمركز العربى 

-1424. 2 للتعليم والتنمية: مستقبل التعليم الجامعى العربى.مج

1483. 



International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 7, Issue 2, February 2018 

 

91 

وجيه الجامعي وطبيعة االختيارات (. الت2008مشري، سالف) [7]

(. 6الدراسية للطلبة في بطاقة الرغبات. مجلة البحوث والدراسات. )

257-274. 

(. 2009الشيخ، فضل املولى عبد الرض ى وعطا هللا، صالح الدين فرح. ) [8]

أساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلبة الجامعات. شؤون 

 .110-79. 26(. السنة 102اجتماعية. )

(. أزمة الهوية في املراهقة والحاجة 2002مرس ي، أبو بكر مرس ي ) [9]

 .لإلرشاد النفس ي. مصر: مكتبة النهضة املصرية

(. املشروع الشخص ي للتلميذ، مقاربة 2004أحرشاو، الغالي ) [11]

 .77-71(. 27سيكولوجية. مجلة علوم التربية. املغرب.)

ومشكالته. الكويت: عالم (. الشباب العربي 1990حجازي، عزت ) [13]

 .املعرفة

(. التوجيه املدرس ي واملنهي في املرحلة 2000ساس ي، نور الدين ) [14]

الثانوية في ضوء التجارب العربية والعاملية. اجتماع خبراء التوجيه 

املدرس ي واملنهي في املرحلة الثانوية في ضوء التجارب العربية 

 11-7لثقافة والعلوم. البحرين والعاملية. املنظمة العربية للتربية وا

 .أكتوبر

(. عالقة اختيارات التالميذ الدراسية بميولهم 2002مشري، سالف ) [15]

املهنية في ظل التوجيه املدرس ي في الجزائر. مذكرة ماجستير غير 

 .منشورة، جامعة ورقلة

(: التوجيه املدرس ي واملنهي، الخلفية النظرية 1998بوسنة، محمود ) [16]

املشروع وبعض املعطيات امليدانية. مجلة العلوم اإلنسانية،  ملفهوم

  .177-169(. 10منشورات جامعة قسنطينة: الجزائر. )

(. املواقف املعوقة في رفع مستوى الجودة في 2005براجل، علي ) [17]

التعليم العالي" الجزائر نموذجا". املؤتمر التربوي الخامس: جودة 

 .509-497. 2مجالتعليم الجامعي. البحرين. 

(. فعالية اإلرشاد باملعنى في 2007أبو غزالة، سميرة علي جعفر ) [19]

تخفيف أزمة الهوية وتحسين املعنى اإليجابي للحياة لدى طالب 

، مركز اإلرشاد النفس ي، جامعة عين 14الجامعة. املؤتمر السنوي 

 .شمس

ي. دراسات (. رتب الهوية لدى الشباب الجزائر 2011عالونة، ربيعة ) [20]

-62(. 6نفسية وتربوية. مخبر تطوير املمارسات النفسية والتربوية. )

102. 

(. أزمة الهوية عند الشباب الجزائري، 2002كوسة، فاطمة الزهراء ) [21]

 .دراسة استكشافية. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الجزائر

عي لتشكل ه(. املقياس املوضو  1428الغامدي، حسين عبد الفتاح ) [23]

هوية األنا )نسخة مقننة على الذكور في سن املراهقة والشباب 

باملنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية(. السعودية: جامعة 

أم القرى، معهد البحوث العلمية، سلسلة البحوث التربوية 

 .والنفسية

(. النمو النفس ي االجتماعي 2004عبد املعطي، حسن مصطفى ) [24]

 .الهوية. مصر: مكتبة زهراء الشرق  وتشكيل

(. مستويات تشكل الهوية 2011حمود، فريال والشماس، عيس ى ) [25]

االجتماعية وعالقتها باملجاالت األساسية املكونة لها لدى عينة من 

طلبة الصف األول الثانوي من الجنسين، دراسة ميدانية في 

. 27جامعة دمشق.املدارس الثانوية العامة في مدينة دمشق. مجلة 

353-596. 

مقياس موضوعي لرتب الهوية  .(a1998) عبد الرحمن، محمد السيد [29]

األيديولوجية واالجتماعية في مرحلتي املراهقة والرشد املبكر. مصر: 

 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

دراسات في الصحة النفسية  .(b1998) عبد الرحمن، محمد السيد [31]

االجتماعية، االستقالل النفس ي، الهوية". مصر: دار قباء "املهارات 

 .للطباعة والنشر والتوزيع

(. عالقة تشكل هوية األنا بنمو 2001الغامدي، حسين عبد الفتاح ) [32]
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CHOICE OF UNIVERSITY SPECIALTIES 

AS A SOURCE OF PSYCHOLOGICAL 

STRESS AMONG BACCALAUREATE 

STUDENTS: FIELD STUDY IN LIGHT OF 

SOME VARIABLES 
 

SOULEF MECHERI 

El-Oued University, Algeria 
 

ABSTRACT_ The objective of this study is to detect the level of psychological stress resulting from 

academic choice in successful bachelor's degree students, and its relationship with the ego identity 

building grades and identify the effect of variables such as gender, Average and baccalaureate section. 

The study was conducted on a sample of 292 new students who successfully completed the 

baccalaureate of the Willaya of El-Oued-Algeria The study used: psychological stress scale resulting 

from academic choice, objective measurement of ego identity grades. The study followed the descriptive 

method, using: mean, deviation, percentages, t-test. It was concluded that: - The level of stress resulting 

from school choice is high, and that 65.75% of students have a high level of stress. - most of the 

respondents are still suffering the identity crisis, enabling only 25% of the total sample to overcome the 

crisis properly by reaching the level of investigation.  - There were no statistically significant 

differences among the sample members of different grades of identity in the level of pressure according 

to gender, Baccalaureate average and specialization 

 

KEYWORDS: Psychological stress; academic choice; Identity formulation; career guidance; 

baccalaureate.  

 

 

 

 

 

 

 

 


