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 انـــــــرفــــــوع رــــــــــكـــش
نه أن أعاننا مالشكر هلل كثيرا و الحمد له بكرة و أصيال على واسع فضله و كرمه و     

 لى إنجاز هذا العمل الذي نحسبه خالصا لوجهه الكريم ان شاء هللا.عبحول و قوة منه 

والشكر موصول لكل من ساهم في اتمام هاته األطروحة سواء من قريب أو بعيد وعلى     
هم رزقرأسهم أساتذتنا الفضالء من الطور االبتدائي إلى الطور الجامعي، شكر هللا فضلهم و 

الذي شرفنا بمنح اسمه  بكاي ميلودمن واسع كرمه و فضله، و أخص بالشكر األستاذ: 
وأعاننا بتوجيهاته وارشاداته لتجويد هذا العمل شكال ومضمونا، ولجنة التكوين لطور 

الذين  ، والقائمين على مخبر استراتيجيات الوقاية ومكافحة المخدرات في الجزائر،الدكتوراه 
 أشرفوا على توجيهنا وتحفيزنا للمضي قدما نحو النجاح.

على دعمه و مساندته طوال مساري الطيب بلحوت ى أخي وصديقي الشكر الجزيل ال     
على مساعدته ودعمه  مراد شوليواخص بالذكر  ء واالخوةصدقااألكل الى  الجامعي، و

 .على متابعته للمعالجة االحصائية للدراسة عيسى زايدي، واألخ الشكر والعرفان كلالدائم، 

موالي وجيه باألغواط السيد: الت مركز مدير ثم الشكر إلى الجهاز اإلداري المتمثل في   
وكل مستشاري التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني العاملين  حمدي عطاءهللاوالسيد  ،محمد

 بالمركزين، على منحهم إيانا اإلحصائيات والمعطيات وقبولهم أن يكونوا محال لدراستنا.

 فجزاهم هللا عنا خير الجزاء.

 

 الباحث: بلقاسم عطيات



مقاومة بين  المدرسي والمهنيواالرشاد التوجيه  تناولت دراستنا هذه :ةــــــص الدراســـــملخ
، أين أجريت الدراسة من وجهة نظر مستشاري التوجيه الفاعلين و تحقيق األهداف المرجــــــوة
لمركز ملحقة األغواط بعاصمة الوالية وثانيهما ب مدينةالتطبيقية بمركز التوجيه المهني ب

الفاعلين سواء تمثلوا في األسرة، القانون، المجتمع، الطاقم تأثير بلدية أفلو، لمعرفة التوجيه ب
يؤثرون على عملية التوجيه واالرشاد،  وهؤالء الفاعلون التربوي بوصفهم أبعادا تحمل مؤشرات 

هاته وعليه كانت عينة الدراسة هم مستشارو التوجيه واالرشاد ألنهم المحرك األساسي ل
يمكن ايضاح تأثير الفاعلين على تحقيق أهداف  فمن اجاباتهمالعملية التربوية الحساسة، 

في أهداف تربوية، نفسية، اقتصادية، واجتماعية، وقد  ةعملية التوجيه واالرشاد والمتمثل
خلصت الدراسة الى أن للفاعلين تأثير على تحقيق أهداف عملية التوجيه واالرشاد المدرسي 

 ي.والمهن

Study Summary: Our study dealt with this guidance and guidance school 
and professional between resisting the actors and achieving the desired goals 
from the point of view of the guidance consultants, where the applied study 
was conducted at the Center for Vocational Guidance in the city of LAGHOUAT 
in the state capital and secondly attached to the orientation center in the 
municipality of AFLO, to find out The impact of the actors, whether represented 
in the family, law, society, and educational staff as dimensions with indicators 
and these actors affect the process of guidance and guidance, and therefore 
the sample of the study were the guidance and guidance consultants because 
they are the main driver of this sensitive educational process, it is Their 
answers can explain the impact of the actors on achieving the objectives of the 
orientation process, which is educational, psychological, economic and social, 
and the study concluded that the actors have an impact on achieving the 
objectives of the process of guidance and guidance school and vocational 
guidance. 
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 مساندةفاآلباء يسعون إلى  بدء الخليقةمنذ انسانية ن التوجيه واإلرشاد ممارسة اك الطالم    
كانت  مرهم، إال أن هذه األوجودسالمتهم ونضجهم ودعم  في سبيل الحفاظ علىأبنائهم 
، كما أن والموَجهه تفاعلية بين الموج  العالقة ال لتدني، أكثر منه ارشاداتوجيه  صورة جله في
الحاجة إلى  ومكانته االجتماعية، ما أظهرتحقيق ذاته للمساعدة الفرد  يفكي وحده الالتوجيه 

 ،بين المرشد والمسترشد ذي يقوم على المواجهة الفعليةالنفسي ال ياإلرشاد ضرورة الفعل
 فرد لوحده، حيث أن كل يستطيع العيش بغيره وال ويتأثر يؤثر اجتماعي كائن ألن اإلنسانو 

أهدافه و يشبع حاجاته على الصعيد الشخصي و  خاللها من يحقق مختلفة عالقات تربطه
 بالغ دورا التربية و متطلبات المجتمع ككل، وهنا تلعب األسري وهذا مرتبط باشباعات

 والثقافية واالقتصادية، التنمية االجتماعية عملية في إسهامها حيث من المجتمع في األهمية
 فنانين، علماء، أطباء، من الفكرية والمهنية المهارات بمختلف المجتمع تزود أنها حيث

 يعيشها التي المختلفة المشكالت في حل مةالمساه أجل من وذلك مهنيين، عمال باحثين،
مرحلة التوجيه  بداية منتغير المفهوم  القرن الماضي األولى من السنوات ومع، المجتمع
المدرسي والمهني التوجيه واإلرشاد وسياسات برامج الى  متدليالتوجيه المدرسي ثم المهني 

، وعلم االجتماع ، علم النفسثم تطور وما زال يتطور مع تطور العلوم االجتماعية ك ،معا
 وغيرها.و الصحة النفسية  والتوجيه اإلرشادالتربوية ك وتعدد فروعها وعلوم التربية،

قرار بهدف التقليل من قلق  صنععملية  تاعتبر التوجيه واإلرشاد النفسي  عمليةان  ثم     
نحو برامج التوجيه واإلرشاد  سياساتال، لتتجه بعد ذلكت هذه العملية أكثر تطور و ، متعلمينال

والتوجيه قام بذاته،  مكانته كعلم معترف به لينتزعابي ايج المدرسي والمهني بشكلالنفسي 
 في تكمنعبارة عن عالقة مهنية في مجال التربية والتعليم والتكوين هو ي نفسواإلرشاد ال

مستشار ويسمى  يصطلح تسميته بالعموم مرشد شخص متخصصالمساعدة من  تقديم
تسميته على يصطلح  يحتاج الى النصح واالرشاد أخرشخص إلى  التوجيه المدرسي والمهني
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علمية  عملية  في اطارالمساعدة ، و يتم توجيه هذه هو التلميذ في دراستنا المسترشدعموما ب
 لمتعلم(االمسترشد )الفرصة أمام  تمنحنيات تقو ضبطها قواعد وقوانين ت ،ةصتخصممنهجة م

التوافق تتيح له التكيف، االندماج و  الصورة التيب ،قدراتهو  معرفة استعداداتهفسه و لفهم ن
 .ما يعزز تفوقه ونجاحه مستقبال ينوالصحة النفسي

 اوجه المرشد والمسترشدبين القة عملية التوجيه واالرشاد يجب أن تكون الع وحتى تنجح  
، وفي دراستنا هاته نحن نتكلم عن مستشار التوجيه المدرسي والمهني من جهة والتلميذ لوجه

تلميذ في حالة التوجيه ال ما يدلي بهفي مكان يضمن سرية من جهة أخرى، يجب أن تتم 
كما أنه يمكن أن يكون االرشاد عاما وجماعيا لمجموعة من التالميذ  ،واالرشاد الفردي

مهيأ كقاعات المحاضرات والندوات، يضمن ايصال الصوت شريطة أن يكون المكان 
م ئيجب على القا ا،وعالجي اوقائي تحمل جانبااإلرشاد التوجيه والمعلومة للجميع، وعملية 

العلمية األكاديمية ات الصف ويحمل كفاءةوعلى قدر كبير من التخصصًا م عليها أن يكون 
ب ئالصا تخاذ القرارال ومتابعتها تشخيص الحاالتعليه تسهل  والشخصية الذاتية التي

على األمر ال يقتصر ف تلميذ من كل النواحي،مل للمتكاهدف تحقيق النمو الب بشأنها،
رفع عالماته الدراسية فقط وان كان هذا األمر هو الشغل الشاغل لكل أطراف لمساعدته 

ه دراسيا، عن العملية التعليمية، بل أيضا تعزيز ثقته بنفسه، وضمان صحته النفسية وتكيف
حتى يصل  ة وخارجها،المدرسي بيئةال داخل ته وربباتهميوالمراعاة  قدراته وب طريق تعريفه

بنفسه، لتحقيق النجاح له كفرد واستفادة المجتمع منه مستقبال سواء إلى حل مشكالته  األمر
كان اكاديميا كأستاذ أو طبيب أو مهندس، أو كان مهنيا كحداد أو نجار أو ميكانيكي، 

حزمة نصوص قانونية مضبوطة وواضحة تتحدد وتنظم سير وأليات يحتاج هذا األمر الى و 
 ولياءالعالقة بين األ واالرشاد، في ظل ربط عمل مستشار التوجيه وأهداف عملية التوجيه

من  تالميذال اتسلوك ضبطو  ،لمتابعة التلميذ داخل وخارج المؤسسة التعليميةوالمدرسة 
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تحسين طوير و ت كله يتجه نحووهذا  ،ي تربو اإلرشاد الو  غطاء التوجيهتحت  االنحرافات
 .العملية التربوية

إلى  يحتاج وقتنا هذافي إنسان كل أصبح ونظرا لزخم األحداث والتطورات التكنولوجية   
حتى على أعلى المستويات، فحتى رؤساء الدول نجده يحيط نفسه بمجموعة  إرشادتوجيه و 

التغيرات تسارع  مستشارين كل في اختصاصه يوجهون سياساته واعماله، وهذا أمر فرضه
مراحل عمرية ب ، فما بالك بالتلميذ الذي يمروالمهنيةالثقافية  ،االقتصادية، االجتماعية

مصادر المعرفة  تنوع ة من ممتدة الى نواتية، فضال عناألسر  الذي مس والتغيرمتنوعة، 
وطرائق التدريس  تطور التعليم ومناهجهمع و  ،وسهولة الحصول عليها والتخصصات العلمية

اتساع العمل بفكرة التخصص وتقسيم و  من الجنسينتالميذ وتزايد أعداد ال ،ونظريات التعلم
على مستوى الفرد، األسرة،  تصادي وما صاحب ذلك من قلق وتوترالتقدم االقالعمل في ظل 
ولعل المدرسة هي الحقل  ،التوجيه واإلرشاد عملية فكرة تفعيل ما عزز هذا ،والمجتمع ككل

واستحداث منصب المرشد أو مستشار التوجيه أو  ،الخصب لتجسيد هذه العملية الهامة جدا
هذا الكم من  استيعابقادرا على  ستاذ لوحدهحيث لم يعد األاالخصائي النفسي االجتماعي، 

صراعات  االجتماعية خلقتغير المكانات مع تراجع أدوار األسرة و  التعليمية التربوية، األعباء
المدرسي  التوجيه واإلرشادمية حول علالحاجة إلى برامج  أظهرت ات بين األجيالوتوتر 

 .والمهني

 تلبية من أهمية التلميذ ذاته، وهذاالتوجيه واإلرشاد التربوي  بعملية هتمامإلا تظهر أهميةو     
ه النفسية واالجتماعية من ناحية وحاجاته العلمية المهنية من ناحية أخرى، وترقية حاجاتل

لتحقيق  المتفوقين والمبدعينعن طريق دعم  ا،وسلوكي اواجتماعي انفسيشخصيته  وانماء
هم نحو المهن والحرف توجيه رعاية المتأخرين دراسياً  وكذاعلميا،  والنجاح التحصيل الدراسي

 ومراكز التكوين والتمهين. معاهدفي 
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عملية التوجيه وهو استفادة المجتمع من التلميذ أهمية  من خاللهتظهر هناك جانب أخر و    
أستاذ أو طبيب متمكن من وظيفته، يقوم بتقليل وحل مشكالت المجتمع الناجح دراسيا ك

نا أأو مهنة ال تقل ش ةحرفتكون مهنيا يقوم بويعمل على اعادة انتاج الكفاءات، أو متربص م
عن سابقاتها، يكون بدوره تالميذ لم يسعفهم الوقت لمواصلة دراستهم يحملون شهادات كفاءة 

 عديدة تحتاجها البالد.مهنية أو تقنية في تخصصات 

صدق وأمانة  وظيفة انسانية تحتاج الى وجيه واالرشادمستشار التة وظيفتبدو  مما سبقو     
من عند هللا  ثوابألجر والا م عليها بالنية الخاصةئوالتعب، ينال القامشقة محفوفة بالوصبر و 
ماعة، واضافة الى الفرد والجعلى ة عظيممسؤولية أنها ثم  أساسا،أمانة  اذن هي، عز وجل

كونها أمانة ومسؤولية فهي تواجه عراقيل وصعوبات وتحديات متنوعة سنسعى من خالل 
 .دراستنا هاته الى تبيانها وتحليلها

وبالنسبة لهيكلة و تقسيم هاته الدراسة، فقد قمنا بتجزئة عملنا الى خمسة فصول، بداية    
كمدخل مفاهيمي تم التطرق فيه  تمهيديشكل عام، خصص الفصل الببمقدمة تمهد لبحثنا 

للموضوع،  اختيارناالى االشكالية العامة والتساؤالت الجزئية وعرض فرضياتها، وبيان دواعي 
 .الدراسات السابقة و ه وضبط مفاهيم الدراسة، وكذا االقتراب السوسيولوجيميتوأه

يشتمل  في الجزائر التربية و التعليممدخل سوسيوتاريخي حول وعرضنا في الفصل األول  
األهداف و  2005حالة المجتمع الجزائري غداة االستقالل وتطور التربية والتعليم الى غاية 

 ي التربوية و الغايات التعليمية للنظام التربوي الجزائر 

عالجنا فيه مفهوم التوجيه ونشأته  لتوجيه المدرسي واإلرشاد المهنيلوأفردنا الفصل الثاني 
 األطراف المسؤولة عن التوجيه المدرسي والمهنياضافة الى األنواع، التقنيات، األهداف و 

 .التربوية الهامة هذه العملية صعوباتأسس ومبادئ لنختم هذا الفصل ب
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التطرق ، تم مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيبفكان موسوما  ثالثأما الفصل ال 
فيه الى مفهوم مستشار التوجيه ودواعي استحداث هذا المنصب، ونطاق عمله، شروط 
توظيفه وأخالقيات المهنة، وعالقاته المهنية في مكان عمله، واخيرا مهام المستشار 

 والصعوبات التي تواجهه ميدانيا.

ث حمل الفصل وبعد عرض الجانب النظري المتعلق بالدراسة اتجهنا للجانب التطبيقي، حي  
منهج ومجتمع  عليه علىعادة الالرابع عنوان اجراءات الدراسة الميدانية يشتمل كما جرت 

 وعينة وأدوات الدراسة ومجاالتها.

للوصول الى أما الفصل األخير فخصص لعرض ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة،   
مستشاري التوجيه واالرشاد استنتاج عام وجملة من االقتراحات التي يمكن أن تحسن وتساعد 

 المدرسي والمهني على تحقيق أهداف عملية التوجيه واالرشاد مستقبال.

 راجع التي اعتمدنا عليها، والمالحق المتعلقة بالدراسة إلثراء المادة العلمية.مختاما عرض الو 
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 تمهيد الفصل:

سنسعى من خالل هذا الفصل الى اعطاء فكرة عامة حول محتوى الدراسة وهذا بطرح     
هدف الدراسة، والتي تشكل محاولة لإلجابة على اشكالية عامة بما تحمله من على نظرة 

تساؤالت جزئية، وضعت لها فرضيات نحاول اثبات تحققها من عدمه، مع االشارة الى 
دواعي اختيار دراسة التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني وتوضيح أهمية هذا الموضوع من 

تسهيل الفهم خاصة لغير أهل االختصاص في خالل التطرق الى مصطلحات ومفاهيم ل
العلوم االنسانية واالجتماعية، مع التطرق الى بعض الدراسات ذات الصلة بالعملية التوجيهية 
االرشادية، التي تعد تراثا نظريا تناول الدراسة في بيئة مشابهة أو من وجهة نظر مغايرة اال 

فكرا سوسيولوجيا يشكل مقاربة نظرية تضع أنها تندرج تحت عمل التوجيه واالرشاد، مع تبني 
 الدراسة في اطار سوسيولوجي محدد يسهل علينا تحليل ومناقشة نتائج الدراسة فيما بعد.
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 إشكالية الدراسة أوال:

أصبح مقياس درجة تحضر الدول و تقدمها مرتبطا بمقدار تطورها تكنولوجيا، هذا التطور     
التكنولوجي الذي قرب المسافات بين بلدان العالم، سيما مع توفر الوسائط التكنولوجية و 

و يحسن  سهولة اقتنائها من طرف األفراد، و عليه من يمتلك هذه الوسائل و يتحكم فيها
دد مكانته في هذا العالم و إذا شاء يفرض حتى منطقه على من هو أضعف استعمالها يح

 منه، أو في أقله يحمي نفسه من التدخل في شؤونه.
لذا صار من الحتميات و التحديات الراهنة بناء أجيال تجيد استخدام المعلوماتية، و لعل     

عارفهم و مهاراتهم و أفضل مكان لتفعيل هذا هو المدرسة التي تستقطب الناشئة و تنمي م
قدراتهم بما يخدم المجتمع، وألن المدرسة هي الركيزة األساسية في قطاع التربية الذي بدوره 
يشكل مرجعية و خلفية باقي القطاعات األخرى، لذا أينما وجهنا وجهتنا نرى الحكومات 

س الطموحة تعمل على تحسين التعليم من خالل جملة من الطرائق واألساليب التي تم
المدرس والمتعلم والمنهاج واألدوات و حتى البنايات والهياكل التربوية، وتسن القوانين التي 

 تسهل و تضمن حسن سير المنظومة التربوية عندها.
وبما أن قطاع التربية نظام مفتوح على باقي األنظمة و متصل بها بشكل أو بآخر، وجب    

المرغوبة، خاصة  من أجل التقليل من النواتج غيرمعرفة التأثير المتبادل بين هاته األنظمة  
تأتي في مرحلة متأخرة من بداية االستثمار فيه، حيث يكون من  ه المنظومةوأن إنتاجية هذ

 الصعب تدارك األخطاء.
و تبعا لألهمية البالغة والمتزايدة للتربية والتعليم في ظل المد المعرفي والتقدم التكنولوجي 

سه هاجسا ليس للجزائر فقط، وإنما ألغلب دول العالم العربي والعالم الواقع والذي فرض نف
النامي عموما لما تعانيه دوله من مشاكل تعيقها عن مواكبة التطور العلمي، الذي سيطر 
عليه العالم األكثر تقدما من خالل انجازات هائلة كان أساسها التركيز على جودة و 

 ة بغية تحقيق أهداف التربية.اقتصاديات العملية التعليمية التربوي
وبالنسبة للجزائر منذ االستقالل إلى وقتنا الراهن و هي تسعى إلى تجسيد سياسة تربوية      

تحاول من خاللها تفعيل دور التربية و التعليم من أجل البناء و التشييد في ظل التحوالت 
ين، على مختلف األصعدة التي شهدتها الجزائر و ما زالت تشهدها خاصة في العقدين األخير 

 سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا.
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ونظرا لما تعانيه المنظومة التربوية الجزائرية من مشكالت، كالتراجع الكبير في المستوى 
ما أدى إلى فشل مدرسي الحاصل التسرب و الرسوب المدرسي  يؤكده وهو ماالنوعي للتعليم 

مهم جدا اإلسراع في تغيير أساليب التدريس مس كل جوانب المنظومة التربوية، أصبح من ال
والتكوين، وتحوير المضامين والمناهج الدراسية، وتوفير الوسائل األكثر نجاعة و فائدة في 
العملية التعليمية، مع اعتماد مقاربة تدريس تتماشى و متطلبات العصر ضمن نصوص 

 تشريعية كضمانة تحكم كل ذلك و تضبطه.
أن عملية التغيير و اإلصالح تحتاج إلى دراسة علمية منهجية  و مما ال شك فيه       

دقيقة، لتفادي أي هفوات أو عقبات تشكل خطرا على السيرورة السليمة لهذه العملية لما لها 
من انعكاسات على جميع نواحي الحياة المجتمعية، فالخطأ في البدايات يعني بالضرورة 

 الخطأ في النهايات.
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني محدد أساسي في إنتاجية الكفاءة و و لعل عملية       

الجودة التربوية التي تسعى إلى تحقيقها المدرسة الحديثة، بدءا بخلق توافق نفسي واجتماعي 
لدى التلميذ، وهذا بمساعدة التلميذ على بناء مشروعه الدراسي بما يتماشى و ميوالته 

ستعداداته الجسمية، المعرفية، العقلية و النفسية، ثم تحقيق التوافق وإمكانياته وأكيد قدراته و ا
المهني الحقا بمعنى الوصول بالفرد إلى أعلى درجات النماء، والتوجيه المدرسي مرتبط بكثير 
من المتغيرات المستجدة، حيث سعت الجهات الوصية إلى إصالح المنظومة التربوية ككل و 

المهني خاصة، في شكل قوانين و نصوص تشريعية تحدد التوجيه و اإلرشاد المدرسي و 
نظامه و أسسه و صالحيات القائمين عليه، إضافة إلى أساليبه و طرائقه بالشكل الذي يعطي 

 علىالفاعلين  تأثيرنواتج تربوية ذات قيمة تربوية اجتماعية و حتى اقتصادية، مع توضيح 
على هاته العملية التربوية  غيرهمأو ، أولياءلحساس، سواء كانوا هذا الفعل التربوي الهام وا

الهامة جدا ذلك أن على أساسها تحدد مخرجات العملية التعليمية التعلمية، وتدخل الفاعلين 
بمعنى أخر  في عملية التوجيه من شأنه أن يؤثر على مسار التلميذ الدراسي واألكاديمي

عجلة التنمية االجتماعية فع وتديعطي نواتج تعليمية قد تشكل كفاءات واطارات تسير 
 .واالقتصادية في البالد كما قد تشكل العكس

في الجزائر ال ينتهي، انطالقا من أهم  ةالتربوي المنظومةلهذا فان الحديث عن          
المحطات التي مر بها وصوال إلى الحال التي هو عليها اآلن، حيث يحتاج إلى الكثير من 
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لتوجيه وحتى التنظير لتحليل الواقع الذي يعيشه و إيجاد الحلول الدراسة، التمحيص، النقد، ا
المناسبة للمشاكل التي تواجهه، وتفادي ما يمكن أن يشكل عائقا في سبيل تحقيق أهدافه 
وتطوره، خاصة مع حزمة اإلصالحات المتتالية التي مست هذا القطاع الهام، من هذا الطرح 

، اتجهت دراستنا نحو واقع ةالتربوي المنظومةل في و من خالل المالحظة الواقعية لما يحص
، و تنصب دراستنا هذه على محاولة اإلجابة عن التساؤل لتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيا

 : العام التالي
هل تؤثر ضغوطات الفاعلين على تحقيق األهداف المرجوة من عملية التوجيه واإلرشاد 

 ؟الجزائرية ةالتربويلمنظومة المدرسي والمهني في ظل ا
 وحتى نلم بكل جوانب الموضوع وضعنا جملة من التساؤالت هي كاألتي:

 تحاول هاته الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية :التساؤالت الجزئية: 
 ما تأثير البعد القانوني على تحقيق أهداف عملية التوجيه المدرسي والمهني؟ 
 ما تأثير البعد التربوي على تحقيق أهداف عملية التوجيه المدرسي والمهني؟ 
 ما تأثير البعد األسري على تحقيق أهداف عملية التوجيه المدرسي والمهني؟ 
 ما تأثير البعد االجتماعي على تحقيق أهداف عملية التوجيه المدرسي والمهني؟  
 

 فرضيات الدراسةثانيا: 

 الفرضية العامة:
تؤثر ضغوطات الفاعلين سواء من الناحية القانونية، التربوية األسرية واالجتماعية على     

، في ظل المنظومة لتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيتحقيق األهداف المرجوة من عملية ا
 التربوية الجزائرية.

 الفرضيات الجزئية:
 مستشار التوجيه أي  يشكل البعد القانوني بما يحمله من نصوص تشريعية تتعلق بمهام

اإلعالم  التوجيه التقويم وكذا المتابعة النفسية، كلها تشكل مؤشرات تؤثر على تحقيق أهداف 
 عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
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   ،تؤثر مؤشرات البعد التربوي والمتمثلة في توفير المناخ الدراسي، اكتشاف الفروق الفردية
والمدرسة وتطوير العملية التعليمية على تحقيق أهداف عملية وتوثيق العالقة بين األسرة 

 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني .
   يسعى البعد األسري من خالل التوجيه المدرسي إلى تحقيق مكانة أسرية وكذا محاكاة القدوة

 األسرية وهذا له تأثير على تحقيق أهداف عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
 موذج االجتماعي ومتطلبات سوق العمل وتحقيق مكانة اجتماعية هي مؤشرات للبعد الن

 االجتماعي والتي لها تأثير على تحقيق أهداف عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
 لدراسةبناء النموذج التحليلي لا: ثالث

حيث يبدأ ، نظري  إطار تصوري  ، حيث أنهللنظرية سايرا وامتدادايعتبر النموذج م    
ذات األهمية التي تكون  دراستهاالمراد  ظاهرةمفاهيم ال تحديدب التحليلي بناء النموذجالباحث ب
مشكلة الدراسة، وهنا فهم تسهل أفكار متصلة  يشتمل على  مجسمينتج نظام أو ل وجمعها ،

اقعية من يكاد يتطابق مفهوم النظرية مع مفهوم النموذج التحليلي اال أن األخير أكثر و 
أي انها تستخدم  االستقرائي منهجهي النماذج التي تتماشى مع ال تحليليةالنماذج األول، وال

محل  ةظاهر بين المتغيرات المؤثرة في ال المحتملة العالقاتواظهار المنطق لوصف وتحليل 
 .الدراسة

وعليه فالنموذج تصور عقلي مجرد قائم على مفهومين أو جملة من المفاهيم المتداخلة     
فيما بينها، والتي تحمل مجموعة من األبعاد التي بدورها تقوم على العديد من المؤشرات التي 

 تحتوي على العالقات االرتباطية المتبادلة على أرض الواقع أين تظهر الظاهرة للعيان.
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يمون كيفي ولوك فان كمنبهود على أنه " االمتداد الطبيعي لإلشكالية، وهو يتألف يعرفه ر   
من المفاهيم والفرضيات المترابطة فيما بينها ارتباطا وثيقا لتشكل معا اطارا لتحليل متماسك". 

1 

وقد ساعدنا النموذج التحليلي في بناء أسئلة االستبيان، وسهل علينا تفكيك المتغيرين  
المتغير التابع كمفهومين الى أربع أبعاد وبدورها جزئت االبعاد الى مؤشرات، حيث المستقل و 

اتخذت هذه األخيرة كأسئلة حاول الباحث من خاللها مالمسة واقع عملية التوجيه واالرشاد 
 المدرسي والمهني بالنسبة لمستشاري التوجيه بوالية األغواط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، المكتبة العصرية، 1، ط، تر: يوسف الجباعيدليل الباحث في العلوم االجتماعيةريمون كيفي، لوك فان كمنبهود،  -1

 .183، ص 1999بيروت، 
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 للدراسة: بناء النموذج التحليلي 01شكل 

 تأثير الفاعلين على تحقيق األهداف المرجوة من عملية التوجيه المدرسي  

 المتغيـــــــــــــــــــر المستـــــــــــقــــــــــــــــل

 المفاهيم                           األبعاد                                     المؤشرات

 االلمام بقوانين التوجيه                                                         

 القانوني                                            مسايرة القوانين لعملية التوحيه

لعملية التقويم والتابعة النفسيةشمول القوانين                                                                              

                                                                   

تهيئة المناخ الدراسي                                                                       

                           التربوي                                           اكتشاف الفروق الفردية 

توثيق عالقة المدرسة باألسرة    

تحقيق مكانة في األسرة                                                     

                          األســري                                                   القدوة والمحاكاة

   التباهي االجتماعي                                                                           
تأثير النموذج كقيمة         

                                              االجتماعي                                          

 السعي الى مكانة اجتماعية                                                                                              

                                         

                              

 تأثـــــــــــير
 

الفاعلين   
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 المتغيـــــــــــــــــــر التابـــــــــــــــــــــــــــع

 المفاهيم                           األبعاد                                     المؤشرات

بناء مشروعه الدراسي                                                                       

 التربوية                                           تجسيد التلميذ لمشروعه 

تكوينه وتعليمه جيدا                                                                                                             

                                                                       

تحقيق التوافق النفسي                                                                        

                             النفسية                                          تحقيق الذات لدى التلميذ 

تعزيز الثقة بالنفس                                                                               

    

االستثمار في رأس المال البشري                                                       

 الموازنة بين ميول التلميذ وسوق العمل                                                     االقتصادية                                     

تحقيق التنمية االقتصادية                                                                                                    

                                 

      

                           االجتماعية                                         تحقيق مكانة االجتماعي    

تحقيق تنمية اجتماعية                                                                             

اجتماعية خلق اطارات                                                 

 
 
 

تحقيق 
أهداف 
 التوجيه
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 أسباب اختيار موضوع الدراسةا: رابع   

عاشة في واقعنا التربوي لهذا الموضوع ألسباب ذاتية، وأخرى موضوعية م   اختيارنايرجع     
لذا حاولنا إجراء دراسة علمية إلماطة الغطاء عن الواقع التربوي بالنسبة للتوجيه واالرشاد 

 : المدرسي والمهني حيث
 الذاتية:األسباب  - أ

خالل ما يشاهد ويسمع اهتمامي و ميولي لكل ما يتعلق بقطاع التربية و التعليم، من         
الحساس واإلصالحات التي صاحبته وانعكاسات ذلك على أهل  المنظومة هويقرأ عن هذ

االختصاص والمهتمين بالتربية والتعليم إيجابا وسلبا، من أساتذة و مدراء و مفتشين و أولياء 
لتالميذ و التالميذ أنفسهم وردود أفعال هؤالء تجاه ما يحصل في المنظومة التربوية، خاصة ا

 بالنسبة لعملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

 : األسباب الموضوعية - ب
دخول هذا الموضوع في صميم التخصص، مع محاولتنا إبراز ما في اإلصالحات من   -

 انجازات وجب تثمينها.هفوات وجب تداركها و ما سجلته من 
محاولة توضيح الرؤية حول جدية اإلصالحات التي مست التوجيه واإلرشاد المدرسي   -

 والمهني كفعل تربوي أساس في قطاع التربية بين المؤيد و المعارض لها.
الوقوف عند الممارسات التي تعرفها عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بين ما   -

 ا هو كائن فعال.يجب أن يكون و م
 فتح المجال واسعا للباحثين لطرق هذا الموضوع بمزيد من االستفاضة و الدراسة. -

 الدراسةوأهداف أهمية  ا:خامس

الدراسة تبرز في أهمية الموضوع في حد ذاته حيث أن التوجيه واإلرشاد المدرسي  أهمية    
والمهني يعتبر من أهم المواضيع التي تعمل الحكومات على تحسينها في منظوماتها التربوية 

 لتحقيق نواتج ذات جودة و كفاءة تفيد المجتمع.
شاكل التي يشهدها واقعنا ما نهدف له من خالل دراستنا لهذا الموضوع إيجاد حلول للم 

التربوي من خالل معرفة العوامل التي تعرقل سيرورة المنظومة التربوية في الجزائر بخصوص 
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التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، و بالتالي اقتراح حلول لها من وجهة نظر أهل 
توجيها  ةالتربوي المنظومةاالختصاص في الحقل التربوي، والتي من شأنها أن توجه إصالح 

نحو اإلصالح الفعلي الذي يساير خصوصية المجتمع، والذي يقوم على عوامل إنسانية أوال 
ثم يقوم ثانيا على عوامل معرفية لترقية وتطوير المجالت االجتماعية و االقتصادية و الثقافية 

 في البالد.

 مـــــــتحديد المفاهيسا: ساد

، إلى أن الباحث ال يستطيع التعرف على تأتي ضرورة تحديد المفاهيم في أي بحث     
الظاهرة المدروسة أو المشكلة الخاضعة للدراسة، إال من خالل مالحظاته المنظمة واداركاته 
الدقيقة، ومن المحتمل أن تكون بعض جوانب الظاهرة المدروسة غامضة عند األخريين، أو 

 .1نحتاج إلى مزيد من التوصيف والتوضيح
إن عملية تحديد المفاهيم عملية بالغة األهمية في األبحاث العلمية عامة و في البحوث       

االجتماعية على وجه الخصوص، نظرا لتعدد و تضارب اآلراء حول المفهوم الواحد، و هذا 
مرده إلى الخلفيات  و االتجاهات الفكرية التي تسعى إلى التسويق أليديولوجية معينة من 

ا و أفكارها، و عليه بات من الضروري التطرق إلى التحديد المفاهيمي خالل فهمه
لمصطلحات الدراسة، حتى يكون المطلع على البحث على بينة من أمره و يعرف دالالت 

 المفردات التي تم توظيفها في الدراسة.

فيا "رمز يمثل فئة أو رتبة تم تجريدها و تشكيلها معر سميرة أحمد السيد و المفهوم هو حسب 
 2.من خبرة مر بها الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر"

 :التربيةتعريف أ/

ربيته: أزاد و نما، و  يربو ربوا ورباًء: جاء في لسان العرب، ربا الشيء  :التربية لغة -1
 3.يتهم  ن  

                                                             

1-  علي غربي، أهمية المفاهيم في البحث االجتماعي بين األطر النظرية و المحددات الواقعية، أسس المنهجية في 
.93، ص 1999منشورات جامعية منتوري، 1، 3العلوم االجتماعية، مجلة العلوم االجتماعية، العدد    

 .37، ص 1997، مكتبة الشقري،المملكة العربية السعودية،1ط مصطلحات علم االجتماع، ،سميرة احمد السيد 2-
 .304، ص 1968دار صادر، بيروت، ، 14المجلد ، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم  3-
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 نشأت فيهم. وفي القرآن الكريم، "و يربي الصدقات"، أي يزيدها، و ربوت في بني فالن:  

ربًا: وليه وتعهده يغذيه وينميه يؤدبه، فالفاعل راٌب، : ر ب  الولدوفي المعجم الوسيط،   
 1.والمفعول: مربوب، وربيبٌ 

الزيادة، : النمو، التغذية، تربية، يتضمن لفظوهكذا فإن المعنى القاموسي في لغتنا العربية ل  
 التنشئة.الكثرة و 

لمتين، األولى: تربية، والثانية : بيداغوجيا. األولى من أما في اللغة الفرنسية فإننا نجد ك      
 أصل التيني، والثانية من أصل يوناني.

(: لقد دخلت كلمة تربية إلى اللغة الفرنسية بفضل 1917-1858يقول إميل دوركايم )     
في قاموسه الالتيني الفرنسي عام    Robert Estienneعلماء عصر النهضة حينما أوردها

في معجمه التربية، أن الفعل  Foulquié، ثم يذكر Nourriture، بمعنى التغذية 1549
اصة ، تستخدم كذلك لغير اإلنسان وخ Eleverيشير إلى معنى التنشئة Educareالالتيني 

يونانيين  فإنها مكونة من مقطعين Pédagogieأما كلمة ، في مجال تربية بعض الحيوانات
وأصله  Agogieبمعنى طفل، والمقطع الثاني  Pedosأو  Paisوأصله  Pedاألول 

ogÔgé  ،إذا فكلمة بيداغوجيا تعني توجيه األطفال و قيادتهم بمعنى القيادة و التوجيه. 

أي  E-DUCERمأخوذة من الالتينية بمعنى القيادة  EDUCATIONأما في االنجليزية 
 2يقود خارجا.

التربية هي" تنمية الشخصيات البشرية الى أقصى درجة تسمح بها إمكاناتها و  :اصطالحا -2
ث تصبح شخصية مبدعة خالقة منتجة متطورة لذاتها و مجتمعها و لبيئتها ياستعداداتها بح

 3من حولها"

                                                             
 .321، ص  1960، مكتبة الششروق الدولية، القاهرة،  1مجلد  ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، - 1

 3- Dictionnaire de la langue pédagogique, P. FOULQUIE, P.O.F,1971. 
 .16، ص 1993، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 1، طأسس التربيةاحمد فاروق محفوظ،  شبل بدران،- 2
 .11، ص1999، دار المسيرة، عمان، 1، طأصول التربيةمحمد حسن العمايرة، - 3
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هي " تهذيب ملكات النفس العقلية و األخالقية الكامنة فيها و هدايتها ألن تؤدي وظيفتها 
  .1التي خلقت لها و تهيئتها إلى إتباع قوانينها في مدارج الكمال"

 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ب/
مصدر مأخوذ من وجه، وجه الشيء بمعنى أداره على جهة ما ووجه القوم الطريق  لغة: 1

 2أي سلكوه.

" أي قابل وجهه بوجهه، ووجاها واجه وجاها ومواجهة: قابله وجها بوجه، يقال " لقيه مواجهة
أوجه ايجاها الرجل: جعله وجيها، وجده وجيها، جعل له وجها، توجه اليه : اقبل وقصد.... 
يقال "و جاهه و و جاهه و وجاهه وت جاهه و ت جاهه وتجاهه" أي تلقاءه وما يقابله، يقال "قعدوا 

 3.تجاهه و وجاهه" أي مستقبلين له

، وشيء موجه أي نسان من عمل وغيره، والوجه القصد والنيةيتوجه إليه اإلوالجهة والوجه ما 
 4.جعله على جهة واحدة ال يختلف، بمعنى دله على الوجهة الصحيحة

 الحجر جهة ما له،ه وج ويقول ابن منظور في قاموس لسان العرب في جزءه الثالث عشر:
المقابلة، والمواجهة: ا له، ووجها ما له ووجه ما له، والمواجهة: جهة مو و ، ا لهجهة مو  

 5.استقبالك الرجل بكالم أو وجه

والتوجيه في اللغة يعني القصد واالنقياد واإلتباع والناحية والنية، أي تبيان الطريق المحدد 
والمقصود من أجل مساعدة السالكين له على معرفته لاللتزام به وعدم االنحراف عنه، أو 

 6الغاية. بعبارة أدق إتباع الخطة المرسومة لبلوغ

                                                             
 .17، ص1999، دار الفكر العربي، القاهرة، و مبادئ تربوية مفاهيمسعيد اسماعيل علي، - 1
 .179، ص1975، الهيئة المصرية للكتاب للنشر والتوزيع، د.ط، مصر ،معجم العلوم االجتماعيةإبراهيم مدكور،  - 2
 .889، ص1931، بيروت، الطبعة االولى، المطبعة الكاثولكية، المنجد في اللغة واالعالملويس معلوف،  - 3
المؤسسة  معجم عربي مدرسي ألفبائي، الشركة التونسية للتوزيع، ،القاموس الجديد للطالب، علي بن هادية  آخرون  -4

 .12، ص1987، ، الجزائر للكتاب للنشر والتوزيع الجزائرية للكتاب، الوطنية
 .557ص ،1968 بيروت، ،الثالث عشر، دار صادر ، المجلدلسان العرببن منظور، جمال الدين محمد  - 5
 .36،ص1978، لبنان، 1، مكتبة لبنان للنشر والتوزيع، طمعجم مصطلحات االجتماعيةبدوي أحمد زكي:  - 6
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على أنه عبارة عن مجموعة من الخدمات المخططة التي تتسم  يعرف اصطالحا: -2
باالتساع والشمولية وتتضمن داخلها عملية اإلرشاد ويركز التوجيه على إمداد الطالب 
بالمعلومات المتنوعة والمناسبة وتنمية شعوره بالمسؤولية بما يساعده على فهم ذاته والتعرف 

إمكاناته ومواجهة مشكالته واتخاذ قراراته وتقييم خدمات التوجيه للطالب بعدة على قدراته و 
أساليب كالندوات والمحاضرات واللقاءات والنشرات والصحف واللوحات واألفالم واإلذاعة 

 1المدرسية وغيرها.
 واعيا بخصوصياتهليكون الفرد ب الوصول على أنهالتوجيه  مكن تعريفي اجرائيا: -3  

ا سيادر  النجاحمن أجل وتطويرها وتنميتها  ، لالستفادة منها بشكل مناسب،الفردية واستعداداته
لتنمية ا عن طريق االسهام في  المساهمة في خدمة المجتمع مع ،حياته طيلة اومهني

 .االقتصادية واالجتماعية
 :تعريف التوجيه المدرسيج/ 

الفردية التي يقدمها الموجه للتلميذ الذي يحتاج المساعدة  : تلك عبد الحميد المرسي عرفه
إلى مساعدة حتى ينمو في االتجاه الذي يجعل منه مواطنا ناجحا قادرا على تحقيق الرضا و 

  2السعادة.

فيرى أنه وضع أساس علمي لتصنيف تالميذ لدراسة من الدراسات أو مقرر من  كيلي: وعرفه
المقررات التي تدرس له فالتوجيه المدرسي كما يراه كيلي ينص على مساعدة التلميذ في 
اختيار نوع الدراسة أو االختصاص الذي يوافق ميوله واهتماماته وذلك لضمان نجاحه يقصد 

ختيار نوع التعليم المناسب إلمكاناته العقلية والشخصية ووضع به مساعدة التلميذ وإرشاده ال
 3خطط وبرامج لحل مشكالته التربوية.

 
 

                                                             
لمحيط إلى الخليج للنشر دار من ا ،البرنامج التدريبي في االرشاد الزواجي واألسري عبدالفتاح عاطف ناجي،  - 1

 .17، ص2016دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية،  والتوزيع، 
 .112، ص2008، دار الفجر، عمان، األردن، اإلرشاد النفسيطه عبد العظيم حسين،  - 2

 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون  المرجع في التوجيه المدرسي والمهنيخديجة بن فليس،  - 3
 . 10،12، ص ص 2014



لبناء المفاهيمي للدراسةا              الفصل التمهيدي                                              
 

20 

 

 تعريف االرشاد التربوي د/ 
بأنه :" عالقة طوعية بين شخصين تتسم بالتقبل، أحدهما لديه  فاولر االرشاد التربوي  عرفه

ي فترض به تقديم المساعدة  مشكلة أو مشاكل تتعلق بمصير توازنه واآلخر هو الشخص الذي
وأن يتحلى ببعض السمات والخصائص التي تمكنه من تقديم تلك المساعدة، وأن تكون 

 1العالقة بصورة مباشرة وجها لوجه والطريقة المتبعة في هذا المجال هي المخاطبة والكالم.

بهدف توضيح أن اإلرشاد عملية يتم فيها التفاعل بين المرشد والمسترشد بلوتشر:  ويعرفه
 .2مفهوم الذات والبيئة، و بناء وتوضيح أهداف أو قيم تتعلق بمستقبل الفرد المسترشد

وهو عملية مساعدة الفرد في فهم حاضره وإعداده لمستقبله بهدف وضعه في مكانه المكان 
 3.المناسب له وللمجتمع الذي يعيش فيه

التربوية لدى المؤسسات التي تسعى : بان اإلرشاد التربوي يتم في المواقف ويليامسون ويرى 
إلى تنمية شخصية الفرد وتوفير فرص التعلم له بمعنى أن اإلرشاد التربوي يقوم بمعرفة 
مصادر القوة في شخصية الفرد ويعمل على تنميتها من أجل بناء المواطن الصالح خدمة له 

لتلميذ على تحقي ولمجتمعه . كذلك فاإلرشاد التربوي يشمل جميع النشاطات التي تساعد ا
 4.ذاته

 اجرائيا:  -3
والتخطيط األحسن، االختيار تحديد  من أجله تمساعد الفرد و اإلرشاد هو عملية تشجيع    

، ومعرفة واقع المجتمع الذي يعيش فيه لقدراته تهمعرف ظلحكمة ومسؤولية في بللمستقبل 
 .التخاذ القرار الذي يالئمه

 

                                                             
، 2009، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي عبد هللا الطراونة ،  - 1

 .12ص
، 2015، األردن، 1، عالم الكتب الحديث، طأسس التوجيه واإلرشاد المدرسيأحمد أبو حماد، و ناصر الدين إبراهيم  - 2

 .15ص
  3- بطرس حافظ بطرس، إرشاد األطفال العاديين، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص22.

 .350، ص2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسيسامي محمد ملحم،  -4
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 الفرق يبن التوجيه واإلرشاد:
كثيرا ما يخلط البعض بين اإلرشاد لتحسين األداء وبين التوجيه الذي هو اشمل وأعم     

فرق بينهما في ن، ونحاول أن اإجرائي اتطبيقي اجانب الذي يعدونظري أكثر من اإلرشاد 
 التعريف.
: عبارة عن مجموعة من الخدمات المخططة التي تتسم باالتساع والشمولية وتتضمن التوجيه
اإلرشاد، ويركز التوجيه على إمداد العامل بالمعلومات المتنوعة والمناسبة وتنمية داخلها 

شعوره بالمسؤولية بما يساعده على فهم ذاته والتعرف على قدراته وإمكاناته ومواجهة مشكالته 
و اتخاذ قراراته وتقديم خدمات التوجيه للعاملين بعدة أساليب كالندوات والمحاضرات واللقاءات 

 رات والصحف.والنش
فهو الجانب اإلجرائي العملي المتخصص في مجال التوجيه وهو العملية التفاعلية  اإلرشاد:

التي تنشأ عن عالقات مهنية بناءة تعتمد على مرشد متخصص و مسترشد عامل أو موظف 
يقوم المرشد من خالل تلك العملية بمساعدة الموظف على فهم ذاته ومعرفة قدراته وإمكاناته 

 تبصر بمشكالته ومواجهتها و تنمية سلوكه االيجابي.وال
فالتوجيه عبارة عن عملية تستهدف مساعدة األفراد على التنمية المهنية عن طريق شرح  -

المطلوب والتخطيط لها بينما اإلرشاد ممارسة يقوم بها المرشد لدعم و تعزيز تعليم الشخص 
 1لتحسين األداء.

ياته تحسين األداء بصورة مباشرة بينما اإلرشاد مسئول عن التوجيه استراتيجي و ليس من أولو  -
 جلب التغيير في السلوك و األداء.

التوجيه يسعى إلى إعطاء العاملين الثقة في اختيارهم في كيفية أدائهم وتحمل نتائج أعمالهم  -
ا بينما اإلرشاد ينمي األداء ويطوره ويحاول أن يشرح كيفية تطبيق المهارة الجديدة الكتسابه

 2وليس هي بمحض اختيار العامل.
التوجيه عملية أكثر اتساعا و شمولية، وهو مجموعة هو أن  و الخالف بين التوجيه واإلرشاد

الخدمات التي تهدف الى مساعدة الفرد على فهم ذاته، و تبصر مشكالته، و استغالله 
إلمكاناته الشخصية من قدرات وميول واستعدادات ومهارات، ثم التوجه الى عملية اختيار 

                                                             
 .23بطرس حافظ بطرس، سبق ذكره، ص - 1

. 23المرجع السابق، ص  بطرس حافظ بطرس، - 2  
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ال يؤدي إلى تكيفه مع نفسه و الحلول التي تمكنه من تحقيق هذه األهداف، وحل مشكالته ح
 مجتمعه لما يساعده على بلوغ ما بمكن أن يبلغه من النمو والتكامل في شخصيته.

ويعد اإلرشاد محور الخدمات التي تقدم للفرد في برنامج التوجيه ويحتاج اإلرشاد إلى مرشد 
والتعرف متخصص يمتلك مهارات فنية على مستوى عال في أساليب دراسة الفرد والجماعة ، 

على حاجاتها وتقديم المساعدة اإلرشادية بأساليب علمية وصوال إلى أفضل إنتاجية وتكيف 
 1نفسي واجتماعي.
 بين التوجيه واإلرشاد من خالل الجدول اآلتي: فرق ويمكن توضيح ال

 بين التوجيه واإلرشاد الفرق : يوضح 01جدول رقم ال

 2ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد، أسس التوجيه واإلرشاد المدرسي.: المصدر

                                                             
، 1998، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، التوجيه واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيقالخطيب محمد جواد،  - 1

 .111ص
)بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها  .19، 18ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد، مرجع سابق، ص ص  - 2

 االجتماعية(، المؤسسة

 التوجيه اإلرشاد
العملية الرئيسية في خدمات التوجيه،  هو 

 أي أنه جزء من عملية التوجيه.
مجموع الخدمات النفسية وأهمها  هو  

اإلرشاد النفسي: أي يتضمن عملية 
 اإلرشاد النفسي.

هو عملية، أي يتضمن اإلرشاد في  
صورته اإلجرائية التطبيقية تطبيقا بمثل 

 الجزء العملي في ميدان التوجيه

ميدان بتضمن األسس العامة والنظريات  
الهامة والبرامج وإعداد المسئولين عن 

 عملية اإلرشاد.
يشير البعض إليه على انه عملية اإلرشاد  

الفردي التي تتضمن عالقة إرشادية وجها 
 لوجه.

  يشير البعض إليه على انه التوجيه  
الجماعي أي أنه ال يقتصر على فرد، بل 

 المجتمع كله. يشمل الجماعات أو
 و يمهد لها. رشاديسبق عملية اال  يلي التوجيه، و بعد ختام برنامج التوجيه.

اإلرشاد وسيلة نمائية أو وقائية أو 
 عالجية.

 التوجيه وسيلة إعالمية. 
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:تعريف المدرسةه/   

ها نسقا منظما من العقائد والقيم على "أنارنولد كلوس  الى المدرسة يعرفها  اصطالحا: -1
  1"والتقاليد، وأنماط التفكير والسلوك التي تتجسد في أيديولوجيتها الخاصة

هي مؤسسة تنشئة اجتماعية وفق نظام شامل ومتكامل اوجدها المجتمع  اجرائيا: -2
التراث والعادات والتقاليد من جل الى جيل في اطار خطة لتحصيل العلم والمعرفة ونقل 

  .علمية منهجية لتحقيق حاجات الفرد والجماعة على السواء

عمد الباحث هنا لتحديد مفهوم التفاعل كونه يتقاطع في المعنى اللغوي  تعريف التفاعل:و/
 يعرفه بوصفه:والتطبيقي مع مفهوم الفاعلون الذي يشكل متغيرا مستقال في دراستنا، حيث 

التأثير والتأثر، أو األخذ والعطاء بين فردين أو شخصين أو أكثر وقد يكون "  اصطالحا:-1
مباشرا أي وجها لوجه، وقد يحدث بشكل غير مباشر"،  وهو :" عمل متبادل حيث يشترك فيه 
كل فرد داخل الجماعة ويكيف نفسه ليعمل مع اآلخرين، وكذلك التفاعل ليس عمال مشتركا 

 2"شخص مع نفسهموجها من شخص لشخص آخر فقط، بل إنه رد فعل ذاتي بمعنى تفاعل ال
في التطور والتعايش  كان سبباللجنس البشري حيث الية تواصل وتفاهم وهو   اجرائيا:-2

غاب معه غاب التفاعل  االنسان فاذا ميز بها يتأهم موهو والتعارف بين المجتمعات، 
كونه يشل جملة من النشاطات والعالقات االنسانية  لمجتمعا التواصل تأثير وتأثرا داخل

 تقدمسي للالرئيمحرك فهو ال، االجتماعية التي تكون نتيجة الحوار واالحتكاك بين االفراد
 والتطور.

المشروع فه اجرائيا حيث يعد هذا يمكننا تعر ي للتلميذ: يتعريف المشروع الشخصن/
االجتماعية وتفاعل جهود عدة ، التربوية، من األبعاد النفسية العديدتفاعل  نتاج عملية بمثابة

دور الفاعلين التربويين فأيضا هناك محور العملية التعليمية هو التلميذ ا كان إذفين، فاعل

                                                             

2- علي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب، علم االجتماع المدرسي، )بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها االجتماعية( 
. 16، ص2004الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة    

2
 .232، ص 1985، لبنان  ، دار النهضة العربية، بيروت،1، ج4، طعلم النفس االجتماعي، أبو النيل محمود السيد -



لبناء المفاهيمي للدراسةا              الفصل التمهيدي                                              
 

24 

 

 بناء مشروع التلميذ دراسيا وعملية ،االدارة المدرسية، مستشار التوجيه وغيرهمستاذ، ، األاألسرة
 أكثر.ي مدرسعملية التوجيه الوكل هذه المهمة لحيث تة التطور تمر مس عملية بالغة التعقيد

 االقـــــــــتــــــراب السوسيــــــولــــــوجي: ا:سابع

، بحيث للبحث والدراسة تعتبر المقاربة السوسيولوجية أو النظرية للدراسة النموذج النظري    
، وفي مثل في التحليل بها الباحث ستعيني حيثتحدد لنا مجموعة من التصورات النظرية، 

اعتمدنا النظرية البنائية الوظيفية، التي تتماشى مع  ةالتربوي المنظومةهذه الدراسة حول 
لنسق التربوي، وهذا احد أهم أهداف النسق ااألفكار التي تهدف إلى إحداث االستقرار داخل 

 لألفراد والجماعات. السياسي الذي يتجه دائما نحو خلق بيئة مجتمعية هادئة مستقرة
تعد النظرية الوظيفية من النظريات ذات الوزن في علم االجتماع، فلقد هيمنت ولفترة    

طويلة من الزمن على أفكار وأراء كثير من العلماء، فلقد ظهر االتجاه الوظيفي أو الوظيفية، 
را في تطور أول ما ظهر كمنهجية ونظرية متميزة لدراسة المجتمع ومن أبرز األسماء تأثي

، أما أشهرهم على اإلطالق فالفاريدو باريوتو وإميل دوركايم الوظيفية السوسيولوجية نجد 
هذا األمريكي الذي هيمن على النظرية االجتماعية، إذ وضع أسس  تالكوت بارسونزفكان 

 بارسونزأن نظرية  ألفن جولدزهذه النظرية خالل األزمة االقتصادية في الثالثينيات و حسب 
 تطورت في حقيقة األمر ردا على تحديات الماركسية التي سبقتها.

بجملة من الموضوعات  -الذي وصف نفسه بأنه مريض بداء التنظير- بارسونزلقد اهتم 
أهمها النظرة التي ينظر بها للحياة االجتماعية وجوهرها أفكار البشر، خاصة معاييرهم و 
قيمهم، فالمعايير هي القواعد المقبولة اجتماعيا والتي يستخدمها البشر في تقرير أفعالهم، أما 

ا ما يعتقد البشر عما يجب أن تكون عليه الحياة، كما أن القيم فأفضل وصف لها هو أنه
 المماثلة بين النسق االجتماعي و الكائن العضوي، لها حيز معتبر بين اهتماماته.

كان منصبا على حالة االستقرار وعلى النظام الذي جعله يضع فيه أربعة  بارسونزفتركيز 
 .1تكامل وأخيرا المحافظة على النمطمتطلبات أو مستلزمات وهي: التكيف وتحقيق الهدف وال

                                                             
، ترجمة محمد حسين غلوم، عالم المعرفة الصادرة عن النظرية االجتماعية من بارسونز الى هابرماسايان كريب،  - 1

 .43، ص 1999المجلس الوطني للثقافة و اآلداب، الكويت، 
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فمهما كان مستوى النسق أو نوعه البد من أن يفي بهذه المتطلبات حتى يضمن االستقرار و 
التوازن ألن ذلك المهم وكذلك هناك تكامل عمله مع باقي األنساق التي تربط بينهما عالقة 

 تأثر وتأثير كبيرين.
المدخل الوظيفي للتربية و التعليم والمدرسة نظرة  بالعودة الى موضوع دراستنا نقول أن نظرة

إجماال لما درسوا المدرسة  ةالتربوي المنظومةشمولية حيث أعطى هذا االتجاه صورة مميزة عن 
 كبناء اجتماعي وإعطاء المدرسة وظيفة اجتماعية تربوية.

، لذا وجب فالمدرسة مؤسسة تربوية أساسية مسؤولة عن التنشئة االجتماعية والتربوية    
االهتمام بها نتيجة تقلص وظائف و أدوار األسرة في المجتمع الحديث، و المدرسة يجب أن 
تكون مدرسة حديثة تلعب دور وظيفي ايجابي في النسق االجتماعي الكلي، مما يحتم على 

ير الكل دون استثناء االهتمام باألخالق الحميدة، و الروح التضامنية، واحترام القواعد و المعاي
 المعمول بها، وخلق عناصر االنسجام و التكامل بين الفئات التدريسية والتالميذ.

خصية التلميذ وميوله وقدراته العقلية شتعتبر المدرسة ثاني مؤسسة تعمل على تكوين       
بعد األسرة، حيث أنها تعمل على التأثير في سلوك الطفل واكتسابه أنماط من األفعال لذا 

سية المحيطة بالتلميذ تلعب دورا هاما في كفايته التحصيلية فهي تساهم في فالظروف المدر 
 1نجاحه أو فشله وهذا من خالل ما تحتويه المدرسة من مناهج وبرامج وأساتذة.

عموما فاهتمامات أنصار البنائية الوظيفية بالمدرسة والتربية، نابعة من اهتمامهم بضرورة     
إنشاء تالميذ أسوياء، يمتثلون لقواعد المجتمع والمؤسسات التربوية التي يقضون فيها جل 

 يتعلمون ويعملون ويتعايشون لفترة ليست قليلة من الزمن. -التالميذ–نهارهم 
أن األفراد باعتبارهم أعضاء في النسق االجتماعي تتم تنشئتهم  تالكوت بارسونزويرى      

اجتماعيا عن طريق النظام التربوي الذي يهدف إلى إعدادهم لممارسة أدوارهم المتوقعة منهم 
في نطاق مجتمعهم، و أكد على أن النظام التعليمي هو المسؤول عن إعداد الموارد البشرية 

و وظيفة المدرسة  -النسق االجتماعي–ومهنيا، للقيام بدورها المستقبلي فيه المؤهلة اجتماعيا 
عند بارسونز االكتشاف المبكر لقدرات التالميذ و استعداداتهم وتوجيههم وتنمية دوافعهم 

 للعمل، أما دور المعلم فهو مساعدة التالميذ على إدراك ومعرفة قدراتهم و توجيههم.

                                                             
1 - Jean Drevillon ; Orientation scolaire et Professionnelle ; 2emme Edit PCCF.1973. 
p51. 
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بعملية اإلعداد األكاديمي والمهني للفرد، فلقد ميز بين المدرسة ويضيف أن المدرسة تقوم     
االبتدائية التي تكسب الطفل المهارات والخبرات األساسية، وغرس كل قيم المجتمع في 
شخصيته، وبين ما تؤديه المدرسة الثانوية من دور فهي التي تهتم أكثر باإلعداد األكاديمي 

 .1ي المرحلة الجامعية، ومواصلة دراسته فيهاوالتخصصي كأساس الختبارات الطالب ف
ما يجب قوله هو أنه عندما يكون الحديث عن البنائية الوظيفية كمدخل دراسي فإننا يجب     

أن نتناول العالقات دون األشياء، فهي االتجاه المنهجي الذي يقوم على الربط بين أجزاء أي 
وأن االتجاه يؤكد على التبادل الوظيفي  بناء كلي لكشف ما بينها من روابط وعالقات، خاصة

 .2بين البناء ومكوناته
والتفسير المقدم هو أنه في أحيان كثيرة تكون شبكة العالقات أقوى من األشياء المادية،      

كما أن إبراز دور الكل وأجزائه المكونة له أمر بالغ األهمية في هذا الطرح الذي يتناوله، ففي 
أهم النقاط التي يتفق عليها أصحاب هذا االتجاه وهي تؤكد وجهة  التربية يمكن أن نذكر

 نظرهم حول دراسة التربية:
/ التربية تقوم بتصنيف و انتقاء أفراد المجتمع وفق قدراتهم و إمكانياتهم، كما أنها تساعد 1

 المدرسة على تحقيق المساواة االجتماعية بين األفراد أو على األقل تحقيق الفرص المتكافئة
أمام أبناء كل المجتمع، كما أن المدرسة تساعد على تمكين الفرد المناسب في المكان الذي 

 يتناسب مع قدراته وإمكانياته في سوق العمل، إذن المدرسة أداة لتحقيق الكفاية والمساواة.
/ تساعد على خلق مجتمع يقوم على الجدارة واالستحقاق، بمعنى خلق مجتمع طبقي مرن 2

تتحد فيه المكانة االجتماعية لألفراد وفق ما يمتلكونه من مواهب و قدرات، ومن غير منغلق 
 ثم تتاح لهم فرص واسعة و متكافئة في عملية الحراك االجتماعي داخل طبقات المجتمع.

/ التربية في المدرسة أداة إلعداد األيادي العاملة الماهرة، التي يمكنها أن تقابل متطلبات 3
 ي وامتالك المهارات المطلوبة في سوق العمل الذي ينتمون إليه.التطور التكنولوج

/ هناك عالقة موجبة بين ما يتعلمه الفرد وبين مهارات و مستوى أدائه في العمل ويترتب 4
مستواه المادي  تحسن أداء الفرد في العمل فيزيد على ذلك أنه كلما زاد المستوى التعليمي،

 والوظيفي.

                                                             
 .55، ص2002، دار الفكر العربي، مصر، 1، طعلم االجتماع التربية المعاصرعلي السيد الشخيبي،  - 1
 .149، ص1997، مكتبة االشعاع الفنية، مصر، المنهج العلمي والعلوم االجتماعيةسيد علي شتا،  - 2
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التي يتعلمها األفراد في المدارس، ليست الزمة فقط لتحقيق النمو / المهارات المعرفية 5
االقتصادي، في المجتمعات الحديثة بل أيضا الزمة لتحقيق التنمية السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية فالتربية أداة تحديث المجتمع في المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة، على حد سواء 

 1لثانية تغيرها من حالها نحو األحسن.فاألولى تحافظ على وضعها وا
إن هذه النقاط قد عبرت وبوضوح عن دور التربية الكبير في إحداث التغيير القوي    

والجذري نحو التقدم والتحديث في المجتمع الذي يضمها مع باقي األنساق االجتماعية 
 األخرى.

فدراستنا تتبنى المدخل الوظيفي كمدخل نظري لها على اعتبار أن التربية نسق  وأخيرا      
من أنساق المجتمع التي مهما حصل فيه فلن يستغنى عنه، نسق وظيفته إحداث االستقرار 

 والتوازن بين العناصر المختلفة.
ل األخرى، كما أن الطرح الوظيفي الذي أعطى للتربية تفسيرا مقنعا لنا أكثر من باقي المداخ

تربية تعطي يد عاملة ماهرة، وخلق الجدارة أمور يطلبها كل فرد عندنا، مما لذلك أن حاجتنا ل
جعل الدولة تسارع في إصالح قطاع التربية والتعليم، وهذا لالنتقال من ضفة التخلف إلى 

 ضفة الريادة والتنمية وهذا مطمح كل شعوب العالم.
سر وسهولة وكذا تحليل ما يرد ين تحليل البيانات أكثر إن اعتماد المدخل الوظيفي سيجعل م

في الشق النظري في الدراسة، خاصة وأننا نحاول معرفة اإلجابة عن انشغال هو هل 
 في المنظومة التربوية تؤدي وظيفتها على أكمل وجه أم ال ؟  الفاعلة األطراف

 وتم أخذ التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني أنموذجا للدراسة.
 
 
 
 
 
 

                                                             
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة  ،-دراسة في علم االجتماع التربية–التربية والمجتمع  حسين عبد الحميد رشوان، - 1

 .138،139، ص ص 2010والنشر والتوزيع، االسكندرية، 
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 الدراسات السابقة ا:ثامن
 
 / الدراسات العربية1

المرشد النفسي المدرسي كفايته " المعنونة ب 1صالح بن هادي بن شامان :ولىالدراسة األ 
 ."ومهاراته في المملكة السعودية

الفعالة لدى المختص النفسي في ضوء  هدفت الدراسة الى التعرف على المهارات االرشادية 
 ة:فرط الحركة، وكانت فرضيات الدراسالمناخ المدرسي السائد للطالب ذوي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المرشدين الطالبيين، فيما يتعلق بالمهارات   -
اإلرشادية والكفايات األساسية الالزم توافرها لدى المرشد الطالبي المتخصص وغير 

  .ص، لصالح المرشد الطالبي المتخصصالمتخص
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المرشدين الطالبيين، فيما يتعلق بالمهارات  -

اإلرشادية والكفايات الدقيقة الالزم توافرها لدى المرشد الطالبي المتخصص وغير 
 .المتخصص، لصالح المرشد الطالبي المتخصص

رشدين الطالبيين، فيما يتعلق بالمهارات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الم -
اإلرشادية والكفايات األساسية الالزم توافرها لدى المرشد الطالبي المؤهل وغير 

 .(المؤهل، لصالح المرشد الطالبي المؤهل في التعامل مع )ذوي فرط الحركة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المرشدين الطالبيين، فيما يتعلق بالمهارات  -

رشادية والكفايات الدقيقة الالزم توافرها لدى المرشد الطالبي المؤهل وغير المؤهل، اإل
 (.لصالح المرشد الطالبي المؤهل في التعامل مع ) ذوي فرط الحركة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المرشدين الطالبيين، فيما يتعلق بالمهارات  -
توافرها لدى المرشد الطالبي من لديه خبرة ومن اإلرشادية والكفايات األساسية الالزم 

 ة.الطالبي الذي تتوافر لديه الخبر  ليس لديه خبرة، لصالح المرشد

                                                             
مجلة الحكمة للدراسات ، المرشد النفسي المدرسي كفايته ومهاراته في المملكة السعودية صالح بن هادي بن شامان، - 1

 .46-34ص ص  ،2016الجزائر،  ،7، العدد  4، المجلد التربوية والنفسية

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/335
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/335
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/335
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المرشدين الطالبيين، فيما يتعلق بالمهارات   -
ن اإلرشادية والكفايات الدقيقة الالزم توافرها لدى المرشد الطالبي من لديه خبرة وم

 ليس لديه خبرة، لصالح المرشد الطالبي الذي تتوافر لديه الخبرة. 
من جميع المرشدين المسجلين بسجالت اإلدارة العامة  يتكون  :الدراسةوعينة مجتمع      

، وتم توزيع االستبيان على جميع مجتمع 2015للتعليم بمدينة نجران حتى شهر أكتوبر 
 38مرشًدا و 92مرشًدا(، ) 130لكن الذين استجابوا ألداة الدراسة بلغ عددهم ) ،الدراسة

مرشدة(، ولذلك اعتبروا هم عينة الدراسة، فتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية قصدية، 
وذلك لتعاونهم مع الباحث، وأجريت الدراسة على عينة الدراسة بأكملها، وتم إجراء التحليل 

 .( استبانة013اإلحصائي على )
ن ويستخدم الباحث المنهج الوصفي )الوثائقي( المقارن، وذلك م منهج وأداة الدراسة:    

 كما سبق االشارة اليه. خالل استبانة من إعداد الباحث
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

ال تتوافر المهارات اإلرشادية والكفايات األساسية لدى المرشد الطالبي، ويرجع ذلك  -1
إلى أن المرشد التربوي يعاني من قلة البرامج العالجية التي يحتاجها في حل 

 المشكالت، وذلك من المتطلبات المهمة للمهنة. 
الالزم توافرها تأثير متغيرات )المؤهل، التخصص، الخبرة( على تحديد أهم الكفايات   -2

المؤهل له تأثير ( حيث وجد الباحث أن لدى اإلخصائي النفسي )المرشد الطالبي
التخصص ليس له ، بينما على الكفايات التي ال بد من توافرها لدى المرشد الطالبي

لها فالخبرة ، أما تأثير على الكفايات التي ال بد من توافرها لدى المرشد الطالبي
 من توافرها لدى المرشد الطالبي. التي ال بد تأثير على الكفايات

إن االمكانيات المادية داخل المدرسة وتعاون اإلدارة المدرسية موجود، ولكن  -3
المرشدين أغلبهم معلمون من الميدان، واتجه الكثير منهم لإلرشاد للتخلص من 
 األعباء التدريسية والتحضير الكتابي وزيادة عدد الحصص، خصوًصا عندما يتقدم

به السن، كما أن ال توجد لديه مقاييس مقننة أو حقائب تشخيصية يستطيع أن 
 .يطبقها على طالبه
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ألن الغالبية ال تعرف  ،ال يستطيع اكتشاف الطالب ذوي الحاجات الخاصة -4
 .المقاييس التي تطبق عليها، وإنما يحولهم لوحدة الخدمات اإلرشادية بالمنطقة

الدراسة مع دراستنا في نوع العينة المختارة وهي مستشار  تتقاطع هاتهتعقيب حول الدراسة: 
، معتمدا على المنهج الوصفي واالستبيان قابلها في دول المشرق مصطلح المرشديالتوجيه و 

مركزا في دراسته على تأثير متغيرات الجنس، التخصص، وتوفر  كأداة لجمع المعلومات،
المدرسية معه وهذا ما سعينا لتوضيحه من  االمكانات المادية للمرشد، ومدى تعاون االدارة

خالل دراستنا، وعليه كانت النتائج متقاربة، وهي تختلف مع دراستنا في كونها أجريت في 
يمكن انكار تأثير البيئة المحيطة والثقافة السائدة على الدراسة ال  بيئة مغايرة عن بيئتنا و

 مهما كانت.
 

الحاجات اإلرشادية لطالب كليتي العلوم  ،1عليالضو محمد علي محمد  الدراسة الثانية:
 .واآلداب بجامعة بخت الرضا في ضوء بعض المتغيرات

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الحاجات االرشادية لطالب كليتي العلوم واآلداب     
بجامعة بخت الرضا في المجاالت األكاديمية، واالجتماعية، والنفسية، باإلضافة إلى تأثير 

أجريت الدراسة في  بعض المتغيرات: )الجنس، نوع الكلية: علوم وآداب، المستوى الدراسي(،
 .م(2016/2017من العام الدراسي ) الفصل الدراسي الثاني

 .( طالبًا وطالبة176نة الدراسة )بلغ حجم عي عينة الدراسة:

استبانة  بإعدادوقد استخدم فيها المنهج الوصفي، كما قام الباحث  منهج واداة الدراسة:
 نتائج الدراسة: .( فقرة وهي موزعة على ثالث مجاالت24الحاجات االرشادية وتتكون من )

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن: 

مستوى الحاجات اإلرشادية لطالب كليتي العلوم واآلداب بجامعة بخت الرضا أتى  -
 .بدرجة كبيرة

                                                             

 الحاجات اإلرشادية لطالب كليتي العلوم واآلداب بجامعة بخت الرضا في ضوء بعض المتغيرات ،الضو محمد علي -1 
 . 357-337، ص ص  2018، جامعة الوادي، الجزائر، 1، العدد 6المجلد  والتربوية،مجلة العلوم النفسية 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/105
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/105


لبناء المفاهيمي للدراسةا              الفصل التمهيدي                                              
 

31 

 

األكاديمي واالجتماعي تعزى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجال  -
 .للجنس

 .فروق ذات داللة إحصائية في المجال النفسي والدرجة الكلية لصالح اإلناث توجد -
عزى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في المجال األكاديمي واالجتماعي والنفسي ت  -

 .لمتغير الكلية )علوم، آداب(
على الدرجة الكلية ولصالح كلية فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية توجد  -

 .العلوم
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجال األكاديمي تعزى لمتغير المستوى  ال -

 (.الدراسي )األول، الثاني، الثالث
وجدت فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية والمجال االجتماعي والنفسي   -

 .تعزى للمستوى الدراسي

في اعتماد المنهج الوصفي واالستبيان تتقاطع هاته الدراسة مع دراستنا تعقيب حول الدراسة: 
كأداة لجمع البيانات، مركزا في دراسته على حاجة الطالب الى التوجيه واالرشاد، وتأثرهم 

اال ، وهذا ما سعينا لتوضيحه من خالل دراستنا، بالعملية االرشاديةاجتماعيا ونفسيا  اكاديميا 
هي تختلف مع عليه فو ختلفة هي وجهة نظر مستشاري التوجيه، أنها من وجهة نظر م

، وكانت عينة الدراسة هي طالب الكليات دراستنا في كونها أجريت في بيئة مغايرة عن بيئتنا
وليس مستشاري أو المرشدين، وهي تعطينا رؤية لتمثالت تالميذ الثانويات حول الحاجة 

 .للتوجيه واالرشاد في المرحلة الجامعية
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 الدراسات الجزائرية:/ 2
عن خطة التوجيه المدرسي المعتمدة  لرضااالموسومة ب " 1ابراهيم طيبي :ولىالدراسة األ 

في النظام التربوي الجزائري ودورها في تحقيق الذات والتوافق الدراسي والكفاية 
 .ة"التحصيلي

 همتوافقيزيد في و التالميذ ات و ق ذحقيعن خطة التوجيه المدرسي هل الرضا  االشكالية:
 مية المناسبة ويقلل من فشلهم الدراسي؟ليعالكفاية التويحقق لهم  الدراسي و

 اثنتي عشرة تساؤال جزئيا: الباحث وضع

هل خطة التوجيه المدرسي تحقق الرضا حسب متغير الشعبة والمرحلة التعليمية  -1
 والجنس؟

سب متغير الشعبة والمرحلة هل خطة التوجيه المدرسي تحقق التوافق الدراسي ح -2
 التعليمية والجنس؟

هل خطة التوجيه المدرسي تحقق الذات حسب متغير الشعبة والمرحلة التعليمية  -3
 والجنس؟

ة حسب متغير الشعبة والمرحلة الكفاية التحصيليهل خطة التوجيه المدرسي تحقق  -4
 التعليمية والجنس؟

لمدرسي والتوافق الدراسي حسب هل توجد عالقة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه ا -5
 متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس؟

هل توجد عالقة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه المدرسي وتحقيق الذات حسب  -6
 متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس؟

ة حسب الكفاية التحصيليهل توجد عالقة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه المدرسي و  -7
 متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس؟

                                                             
"الرضا عن خطة التوجيه المدرسي المعتمدة في النظام التربوي الجزائري ودورها في تحقيق الذات ، ابراهيم طيبي - 1

رسالة دكتوراه علوم تربية كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  قسم علم النفس وعلوم ،  والتوافق الدراسي والكفاية التحصيلية"
 .2008/2009التربية واألرطفونيا جامعة يوسف بن خده، الجزائر، 
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تبحث حول وجود فروق فردية بين الجنسين بخصوص  12الى  8التساؤالت المتبقية من 
الرضا عن التوجيه، التوافق الدراسي، تحقيق الذات، الكفاية التحصيلية وحاالت الفشل 

 الدراسي.
لها في النظام التربوي الجزائري عن خطة التوجيه المدرسي المعتمدة الرضا : الفرضية العامة

مية وتقلل من الفشل الدراسي في المرحلة ليعتوافق الدراسي والكفاية التوالذات الق يحقدور في ت
 الثانوية

 الفرضيات الجزئية:

 خطة التوجيه المدرسي تحقق الرضا حسب متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس  -1
خطة التوجيه المدرسي تحقق التوافق الدراسي حسب متغير الشعبة والمرحلة   -2

 التعليمية والجنس
 خطة التوجيه المدرسي تحقق الذات حسب متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس  -3
ة حسب متغير الشعبة والمرحلة الكفاية التحصيليخطة التوجيه المدرسي تحقق   -4

 التعليمية والجنس
قة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه المدرسي والتوافق الدراسي حسب توجد عال  -5

 متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس
توجد عالقة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه المدرسي وتحقيق الذات حسب متغير   -6

 الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس
ة حسب الكفاية التحصيليو  توجد عالقة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه المدرسي  -7

 متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس
االرتباطي السببي للكشف عن درجة الرضا  استخدم الباحث المنهج الوصفيالمنهج المعتمد: 

عن التوجيه المدرسي، ودراسة االرتباط والعالقة بين الرضا مع التوافق الدراسي تحقيق الذات 
 والكفاية التحصيلية، والمقارن لتحديد الفروق بين التالميذ الذكور واالناث في المرحلة الثانوية.

بكل الشعب ضمت  تالميذ المرحلة الثانوية يتكون مجتمع هذه الدراسة منعينة الدراسة: 
 تلميذ. 1920

 أدوات الدراسة: استخدم مقاييس هي:
 مقياس درجة الرضا عن التوجيه المدرسي -
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 مقياس التوافق الدراسي للمرحلة الثانوية -
 مقياس تقدير الذات لتالميذ المرحلة الثانوية -

تباط بين المؤشرات السابقة االر : لمعرفة درجة ن معامل االرتباط بيرسو  واستعان الباحث:
 .2التحليل بواسطة كاالذكر، و 

 النتائج المتوصل اليها:
مع وجود التوافق الدراسي  و عن التوجيه الرضا يوجد ارتباط بشكل متفاوت بين  -1

 .متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنسفروق فردية 

مع توجد  وتحقيق الذاتتوجد عالقة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه المدرسي   -2
 .تحقق الذات حسب متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنس فروق في

مع وجود ة الكفاية التحصيليتوجد عالقة ارتباطية بين الرضا عن التوجيه المدرسي و   -3
 .ة حسب متغير الشعبة والمرحلة التعليمية والجنسالكفاية التحصيليتحقق  فروق في

في أكثر من جانب حيث اعتمد تتقاطع هاته الدراسة مع دراستنا تعقيب حول الدراسة: 
الرضا عن  ، متطرقا الى أبعاد ومفاهيم تشابه دراستنا من حيثالمنهج الوصفي على الباحث

وهذا ما سعينا  ةالكفاية التحصيلي، تحقيق الذات ،التوافق الدراسي ،التوجيه المدرسي
تالميذ المرحلة هة نظر مختلفة هي وجهة نظر لتوضيحه من خالل دراستنا، اال أنها من وج

 .بكل الشعب الثانوية
 

، مقياس درجة الرضا عن التوجيه المدرسيباستعمل الباحث االستمارة ب في حين استعناو 
 .مقياس تقدير الذات لتالميذ المرحلة الثانوية، و مقياس التوافق الدراسي للمرحلة الثانوية

تباط بين المؤشرات السابقة : لمعرفة درجة االر ن االرتباط بيرسو معامل واستعان الباحث مثلنا ب
 .2التحليل بواسطة كاالذكر، و 

المختص في التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني وتوجهات  1بوشي فوزية،الدراسة الثانية: 
 االختيار لدى التلميذ.

                                                             
، دراسة ميدانية بثانوية المختص في التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني وتوجهات االختيار لدى التلميذبوشي فوزية،  -1

عبدالباقي بن زيان، دائرة سيدي علي بمستغانم، أطروحة دكتوراه علوم نخصص علم االجتماع التربوي، كلية العلوم 
 .2014/2015، الجزائر، 2االجتماعية، جامعة وهران 
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الثانوي، في ظل عملية هدفت الدراسة الى فهم وتفسير عملية اختيار التالميذ في الطور 
 التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني.

 اشكالية الدراسة: كيف يختار تالميذ التعليم الثانوي تخصصاتهم الدراسية؟
 التساؤالت الفرعية:

هل يمتلك تالميذ ثانوية عبدالباقي بن زيان الشعاعي معلومات واضحة عن  -
 التخصصات الدراسية التي يختارونها؟

هناك عالقة ارتباطية بين فهم التالميذ المبحوثين لذواتهم، ومعرفتهم بالتخصصات  -
 الدراسية التي يختارونها؟

 للتالميذ المبحوثين؟ هل يعتبر العامل االقتصادي موجها لالختيارات الدراسية -
للتالميذ  هل يعتبر االطار السوسيو ثقافي عامال مؤثرا في االختيارات الدراسية -

 المبحوثين؟
 للتالميذ المتحوثين تبعا لمتغير الطبقة االجتماعية؟ هل تختلف االختيارات الدراسية -

 
 فرضيات الدراسة:

ال يمتلك تالميذ ثانوية عبدالباقي بن زيان الشعاعي معلومات واضحة عن  -
 التخصصات الدراسية التي يختارونها

فتهم بالتخصصات هناك عالقة ارتباطية بين فهم التالميذ المبحوثين لذواتهم، ومعر  -
 الدراسية التي يختارونها

 للتالميذ المبحوثين يعتبر العامل االقتصادي موجها لالختيارات الدراسية -
 للتالميذ المبحوثين يعتبر االطار السوسيو ثقافي عامال مؤثرا في االختيارات الدراسية -
 تماعيةللتالميذ المتحوثين تبعا لمتغير الطبقة االج تختلف االختيارات الدراسية -

 
تالميذ ثانوية عبدالباقي بن زيان الشعاعي بدارة سيدي علي بوالية  مجتمع وعينة الدراسة:
 .تلميذ من السنة األولى جذع مشترك 191مستغانم، وكانت العينة 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واالستمارة كأداة لجمع  منهج وأداة الدراسة:

 البيانات.
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 نتائج الدراسة:
 ال يملك التالميذ معارف واضحة عن تخصصاتهم الدراسية. -
يجري التالميذ اختياراتهم بعيدا عن عملية المطابقة بين خصائصهم الذاتية  -

 ومتطلبات النجاح في التخصص الدراسي.
تخضع اختيارات التالميذ الدراسية لتأثير شروط اجتماعية هي: الحاجات النفعية  -

االجتماعية، وال تخضع لتأثير الطبقة االجتماعية التي )العمل(، المحيط، والتصورات 
 ينتمي اليها التالميذ المبحوثين.

أظهرت الدراسة أن تالميذ ثانوية عبدالباقي بن الزيان الشعاعي يختارون  -
تخصصاتهم الدراسية في ظل تأثير الشروط المجتمعية، ما يجعل أفعالهم الخاصة 

ومشروطة بالظروف المجتمعية: اختيارات غير باالختيار الدراسي ال يوجهها العقل، 
 عقالنية.

الدراسة مع دراستنا في اعتماد المنهج الوصفي  تشترك هذهتعقيب حول الدراسة: 
ر بعض المؤشرات االجتماعية واالقتصادية يوفي تأثلجمع البيانات، واالستبيان كأداة 

دراستنا وفي زمن متقارب بيئة  قد تشابهفضال أنها انجزت في بيئة ، على عملية التوجيه
 الى حد ما.مستغانم وتقريبا واليات الوطن تتشابه نها تمت بوالية حيث أ

تالميذ المرحلة الثانوية، وهي تعطينا  عينة الدراسة هماال أنها مختلفة معنا في تناولها     
 حلة.رؤية تالميذ الثانويات حول عملية للتوجيه واالرشاد في هذه المر 

والموسومة ب"االعالم التربوي في مستويات التعليم  1األعور اسماعيلثة: الدراسة الثال
 .الثانوي بالجزائر من منظور مستشاري التوجيه المدرسي والمهني والتالميذ

أشار الباحث الى أن دراسته تهدف الى معرفة واقع االعالم التربوي، ومستوى استجابة     
واالرشاد المدرسي والمهني لهذا االعالم،  ووجهة نظر مستشاري التوجيهالتالميذ له، 

يات والية ورقلة، وهذا واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالمسة واقع االعالم التربوي بثانو 

                                                             
"االعالم التربوي في مستويات التعليم الثانوي بالجزائر من منظور مستشاري التوجيه المدرسي ، األعور اسماعيل - 1

رسالة ماجستير في علم النفس المدرسي. كلية األداب والعلوم االنسانية   -دراسة ميدانية بوالية ورقلة– والمهني والتالميذ
 .2004/2005قسم علم النفس وعلوم التربية. جامعة ورقلة، الجزائر، 
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للوصول إلى محاولة اقتراح برنامج لإلعالم التربوي في الوسط المدرسي، يعين مستشاري 
لقرارات الصائبة الختيار التوجيه المدرسي والمهني لمساعدة التالميذ على اتخاذ ا

 تخصصاتهم الدراسية والتي سيحققون من خاللها مشاريعهم المهنية.
 65واتجه في دراسته الى مستشاري التوجيه كعينة دراسة وهم  مجتمع وعينة الدراسة:

 تلميذ. 600مستشارا من جهة، من جهة أخرى تناول وجهة نظر التالميذ بعدد 
استمارة  ،اة لجمع المعلوماتأدكباالستبيان بالمنهج الوصفي و واستعان  منهج وأداة الدراسة:

 3 مقسمة على سؤاال 30اشتملت على السنة األولى ثانوي من كل الشعب لتالميذ وجهت 
 سؤاال بثالثة محاور أيضا. 21واالستمارة الثانية وجهت للمستشارين بمحاور، 

 
 تساؤالت الدراسة:

هل اإلعالم التربوي يساعد التالميذ حقيقة على بعث روح االستعالم الذاتي حول   -
  التخصصات الدراسية ؟

هل اإلعالم التربوي يساعد التالميذ على اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم التي ستؤهلهم  -
 لاللتحاق بالتخصصات الدراسية ؟

تقبلية للتخصصات الدراسية في هل اإلعالم التربوي يعمل على شرح وتوضيح اآلفاق المس -
 سوق العمل ؟

 ؟هل تختلف فعالية االعالم التربوي باختالف الجنس  -
  ؟هل تختلف فعالية االعالم التربوي باختالف الجذع المشترك -
 ؟هل تختلف فعالية االعالم التربوي باختالف طريقة التوجيه -

 نتائج الدراسة: 
اإلعالم التربوي المقدم لهم فإنهم يقومون باالستعالم الذاتي إال أنه  بفضلالتالميذ  -

تحفز   ليس بالشكل الكبير، والسبب في ذلك هو عدم توفير اآلليات التحفيزية التي
وتشجع التالميذ على االستعالم الذاتي من جهة وتوفر لهم كل المعلومات والمعارف 

 .الالزمة التي يتساءلون عنها من جهة أخرى 
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يعرفون مدى قدراتهم وإمكانياتهم التي تؤهلهم  جعلهملتالميذ لاإلعالم التربوي المقدم  -
لاللتحاق بالتخصصات الدراسية وبالتالي تحقيق مشاريعهم المهنية، ونفسر هذا بأن 
مستشاري التوجيه المدرسي والمهني يركزون على اكتشاف القدرات و اإلمكانيات 

 بالتخصصات الدراسية التي تناسبهم التي تسمح للتالميذ بااللتحاق
التالميذ هنا وانطالقا من اإلعالم التربوي المقدم لهم، يعرفون ما يتعلق باآلفاق صار  -

المستقبلية للتخصصات الدراسية في سوق العمل وحتى في العالقات االجتماعية 
ؤوب باالستعالم الذاتي من طرف التالميذ والعمل المستمر والد  العامة، ونفسر هذا

من طرف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في اإلجابة عن كل تساؤالت 
 .التالميذ

  ال تختلف فعالية االعالم التربوي باختالف الجنس. -
  ال تختلف فعالية االعالم التربوي باختالف طريقة التوجيه.  -
 ك.ر الم التربوي باختالف الجذع المشتتختلف فعالية االع -

تتقاطع هاته الدراسة مع دراستنا في اعتماد المنهج الوصفي تعقيب حول الدراسة: 
لجمع البيانات، وعلى اختيار مستشاري التوجيه كعينة دراسة، مركزا في واالستبيان كأداة 

يعرفون مدى قدراتهم  جعلهملتالميذ لاإلعالم التربوي المقدم  دور دراسته على
 وعملتحقيق مشاريعهم المهنية،  ،لاللتحاق بالتخصصات الدراسية، وإمكانياتهم

اكتشاف القدرات و اإلمكانيات التي تسمح  حولمستشاري التوجيه المدرسي والمهني 
 فياإلعالم التربوي  ، وكذا دورللتالميذ بااللتحاق بالتخصصات الدراسية التي تناسبهم

ل وحتى ما يتعلق باآلفاق المستقبلية للتخصصات الدراسية في سوق العم ة التالميذعرفم
باالستعالم الذاتي من طرف التالميذ   في العالقات االجتماعية العامة، ونفسر هذا

والعمل المستمر والدؤوب من طرف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في اإلجابة عن 
، وهذا أحد أهم الجوانب التي سعت دراستنا لإلجابة عليه، فضال كل تساؤالت التالميذ
مشابهة الى بيئتنا حيث ـنها تمت بوالية ورقلة التي تشابه األغواط أنها انجزت في بيئة 

 في عديد الجزئيات مثل باقي واليات الوطن الى حد ما.



لبناء المفاهيمي للدراسةا              الفصل التمهيدي                                              
 

39 

 

، وهي تعطينا تالميذ المرحلة الثانويةوجهة نظر معنا في تناولها أيضا اال أنها مختلفة 
 حلة.المر  هذه للتوجيه واالرشاد في عمليةرؤية تالميذ الثانويات حول ل

 
 ة:ـــــربيـــــــات الغــــــالدراس/3

مرشدو المرحلة  : الموسومة ب"Tennyson 1989 1دراسة تينيسون  الدراسة األولى:
 "الثانوية ماذا يعملون؟ ما هو المهم؟

 .هدفت الدراسة إلى معرفة أدوار المرشدين الموجهين داخل المدارس   

 مرشدا موزعين على ثانويات مينيسوتا 155وشملت عينة البحث  عينة الدراسة:
Minnysota . 

 أسفرت النتائج بأن هناك عالقة محدودة بين الكيفيات التي يدرك بها نتائج الدراسة:
  .والتوجيه المدرسي والمهني اإلرشادالمستشارون أدوارهم وتوقعات البرنامج السنوي لنشاطات 

يستطيع أن يقوم بدوره كما ينبغي بسبب تزايد احتياجات  كما بينت الدراسة أن المستشار ال
 .والتوجيه في المدارس اإلرشادلخدمات  التالميذ

، فاقترح الباحث التركيز التالميذوكان من أهم المعوقات التي تقف دون ذلك هو كثرة أعداد 
الفرصة للمستشار من جهة ومن جهة ثانية تلبية  إلتاحةالجماعي  اإلرشادعلى آليات 

 .الفردي واإلرشادالتي ال تحقق عن طريق أنشطة التوجيه  االحتياجات

 

 

                                                             
مستشاري التوجيه وتالميذ السنة واقع اإلعالم المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوي من وجهة نظر روفيدة سعدي،  - 1

ية أم البواقي، الماجستير في علم النفس التربوي، كلية العلوم اإلنسانية الدراسة ميدانية أجريت بثانويات و  األولى ثانوي 
 .23، 22، ص ص 2013/2014أم البواقي،  -واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، جامعة العربي بن مهيدي 
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تين جولييت، تاتانج تشواال دراسة بومدا جوزيف، مانتوا جونت جوس: الدراسة الثانية
 .دخول الى سوق العمل في الكاميرون "التوجيه المدرسي وال ، بعنوان1باتريس

 هدفت الدراسة الى معرفة مدى تأثير عملية التوجيه المدرسي في ولوج سوق العمل
، حيث أخذ عمال قطاعات عمومية وخاصة بالكاميرون فكانوا  مجتمع وعينة الدراسةأما 

لجمع  ة ، باستخدام االستبيان كأدا سنة 38بمتوسط عمري  عامال 1356الباحثون عينة من 
 المعطيات منهم.

 
 الدراسة:نتائج 

من العمال خالل  % 49.1كانوا أكثر تأثيرا على توجهات االختيار لدى  األولياء -
 فقط. %2حين بلغ تأثير مستشار التوجيه  االطوار الدراسية الثالثة االولى، في

، بينما كان تأثير العمال هم اصحاب القرار في تحديد اختياراتهم في المرحلة الثانوية -
 .%5.5، وكان تأثير األصدقاء %6.8ر المستشارين ، وتأثي% 9.9األولياء 

وجود عالقة ارتباطية بين المستوى المعرفي للعامل وبين معرفته بوجود مستشار  -
 ما سمعوا به. % 48.5كانوا قد سمعوا به، و % 98.5التوجيه 

وجود عالقة ارتباطية بين المستوى المعرفي للعامل وبين االستعانة بمستشار التوجيه  -
 لم يلجئوا اليه. %62من العمال تعاملوا معه، في حين  % 38حيث وجد ما نسبته 

من العمال لجئوا الى مستشار التوجيه بدافع االختيار،  % 62.2ما نسبته  -
فقط من أجل التكفل  %3.8ف، وبدافع التزود بمعلومات حول الوظائ 26.5%و

 النفسي.
 

 

                                                             
1 BOMDA Joseph, et al, « Orientation scolaire et accès au marché du travail : cas de 
Yaoundé, ROCARE, Bamako », http:// www.rocare.org/grants/2010/grants2010cm2.pdf , le 
01/10/2018 à 10h21 

 في اطار البحوث الممولة منالكاميرون صفحة أعدها الباحثون كدراسة ميدانية في  49هاته الدراسة هي ورقة بحثية من  -
وزارة  UEMOAبدعم من مشروع المركز اإلقليمي للتميز  (ERNWACAشبكة غرب و أفريقيا للبحوث في التعليم )

 الخارجية الهولندية.
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دراسة "وليام وليبرمان" بعنوان: "فعالية المرشدين النفسيين حسب بعض الدراسة الثالثة: 
  المتغيرات"

 أجريت الدراسة على عينة من المرشدين النفسيين واالجتماعيين بالواليات المتحدة األمريكية
مرشدا، بهدف معرفة مستوى فعالية المرشدين من خالل ممارسة مهنتهم، وتأثر  170وشملت 

 هذه الفعالية بمتغيرات الجنس، الخبرة، المنطقة الجغرافية، الدرجة العلمية والحالة االقتصادية.
 استخدم الباحثين مقياس الفاعلية، وخلصا الى النتائج التالية:

 بين اتجاهات المرشدين حسب متغير الجنس.ال توجد فروق دالة احصائيا  -
للعمر دور في فعالية المرشدين واتجاهاتهم نحو المهنة، حيث أظهر المرشدون  -

األصغر سنا تقديرا أدنى على مقياس الفاعلية، وتقديرا أعلى لخدمات االرشاد 
 النفسي.

تختلف فاعلية المرشدين واتجاهاتهم نحو المهنة، حسب خبرتهم المهنية حسب  -
نوات خبرتهم حيث أظهر المرشدون األكبر سنا تقديرا أعلى لخدمات المرشد س

 وحصلوا على تقديرات أعلى على مقياس الفاعلية.
نحو المهنة حسب سنوات  هناك فروق دالة احصائيا بين فاعلية المرشدين واتجاهاتهم -

ة خبرتهم حيث حصل المرشدون األكثر خبرة على تقديرات أعلى على مقياس الفاعلي
 وكانت اتجاهاتهم نحو المهنة أكثر ايجابية.

 أظهر المرشدون األعلى درجة علمية اتجاهات أكثر إيجابية وكانوا أكثر فاعلية. -
كان المرشدون من ذوي الحالة االقتصادية األفضل أكثر فاعلية وكانت اتجاهاتهم  -

 أكثر إيجابية.
 .1ليميةظهرت فروق دالة احصائيا بين المرشدين تبعا للمناطق التع -

 
 

 

                                                             
1 - WILLIAM, a. and w, LIEBERMAN, counseling in school, journal of education, 
n24.,P132.( 2001) 
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 خالصة الفصل:

الى  سعيا مناجزئياته  في ناتطرقهو االطار العام للدراسة، حيث  هذا الفصل التمهيدي   
 ظريةنمفاهيم  وتقريب، التي سبق عرضها االجابة عن االشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية

، نخضعها للدراسة الميدانية لمالمسة الموضوع على أرض الواقع والتحقق من حول الدراسة
مع االستعانة بدراسات سابقة المست دراستنا إجابات تخمينية، كصحة الفرضيات الموضوعة 

ثم الوصول الى نتائج في اخر الدراسة بما تحمله من ثبات أو خلل في بعض النقاط، 
 .رح حلوال وتوصيات لهامستخلصة من المبحوثين ذواتهم لنقت



 

 

التربية و التعليم مدخل سوسيو تاريخي حول : األوللفصل ا
 في الجزائر بعد االستقالل

 
 تمهيد

 1976-1962النظام التعليمي في الفترة أوال : 

 2005الى  1976سنة  منذ النظام التربوي في الجزائرنظرة حول ثانيا: 

 احصائيات حول أعداد التالميذ والمؤسسات التعليمية بوالية االغواطثالثا : 

 قراءة عامة حول القانون التوجيهي للتربية  ا:رابع

 خالصة الفصل 
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 تمهيد الفصل:

يعددا تعلعمددنص ا رددست  فن ددني  ددم ت عندد  تععيلععدديلى  مددن ي ددياا امدد  تع دد   ت  ددست   دد       
يشد   أودنأ أعنديل  مدت   دلنليل تعم دسى ند  ن ك اص تعح ن يل ي يهص  م  أسبيب تع ييح و

تضددي   تعدد  ت سدديف  أسددة تعل عندد  تعع ددلات  ى وهددن  ددي تتكددا امندد  تعع  عدديل وتعا تسدديل  تل 
و ددم تعيئتفددس اعددا تسددلسهي  رسللمددي و تددو    ن دد  تسفنلدد  كينددو أهددات مي تلع دد   ددم تعرددم ى 

تعيمديل تعنيدن  تي  دس طعة تعمنل  تعنط ن  وتي لخ تعشعب تعيئتفسيى وامن  كين عئت ي امد  
هدددال تعع  ن ددد  ضددد   و ودددعنني وتعنلودددمي اع  ن ددد  هالددداع تي دددا  رنيدددنيل تععيلعددد  

دعنف  اعدي كدين      نتكب  تعلطن تل تعحييدم   دم تععديعصى تعيئتفسي تإلس  م وت ك دا  د  تعرو
 1980 تدددص  دددم ادددي  1976 باتيددد   ددد  أ سلددد  أن تي دددس هدددال تعع  ن ددد  وددد   ع مددد  وضدددحيهيى 

ح ضددي   ااوي دد  تععا سدد  ت سيسددن ى تددص تنتعددو تميدد ريل تعلددم   ددو هنتنددب رردد  ليدد 
هددال  تعع  ن ددد ى وئلدددي ع اددا  تععتس ددديل تعلعمنعنددد  وفيعلددديعم اددا  تعل   ددداى وتح ددد   طستفددد  

 تعلا لة وغ سهي عم منض ايمولري  وتععيلع .
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 1976-1962أوال : النظام التعليمي في الفــــــــــترة 

 سرم  هالاع  م تي لخمي تعحالثى  مم  سرم  تلع ئ ايعحسل   1962تعيئتفس    اي   تا  
و تعب يء و تعلش  اى و س حيول ابس  حيو  هات تعمر  أن نلكمص ا  وتو  تعلعمنص  م ك ف 

 تعيئتفس تعع ل م 
 :ةتاريخي-التربية و التعليم في الجزائر غداة االستقالل نظرة سوسيو /1

لن  عنة ك يفس ت يي   م تي لخ تعيئتفسى   ا ترلممو فن   1962هنلمن  تعخي ة    
تعيئتفس اع ا تمسل  لى و هيء هات تمسل  ل اعا  عينيع  زلا    وسن    تعئ  ى    تسك  

ى ع ا تسك أول عح  كب سع و تلمي ا  ني ا  تمسلععي  تمسلنطينم تعاي كين تسلي عني   ا 
 98عشعب تعيئتفسي  م أسنء أرنتع ى ضعب تمشو فن  ت  ن  و  ب  تمسلععي  تعمسن م ت

ى ل ت تل  تس يت   خسف  هيسهي لطي تتمي تمسلععي ل ى  ئل    يول  تعسضو عم مب و %
تعلخسلبى ل   تس يل ك  تع طيايل  ي غ  و تعينن  أمف وسل   ما   و  ا سع تا  ست ضب  

  ضم ا و للنص و وستا   م نن  عطنب رسب و أعف تو 900تي  و أك س     م نن أ  م  و 
نرف  م نن مهئ اي وت    تعبماتن تعشقن  ى هات لع  هينب تععرين  تععيم   تعلم نيص 
ا مي تعط  تعحنيع تمولري ي ى و ن ص  م تإلطي تلى و  ي عح  ايععات س    رسق و 

 1تخسلب و تا  س.
سل  ل كينو  ئ ل  ا بب راع تععشيك  لن تعنضعن  تمهلعيعن  عمعيلع  تعيئتفسي اعا تم

تمولري ي  عميئتفس تعع ل م  و تعخسوج تعيعيام عمعععسل  تعمسن     وماف تمسلغ تعب      
تإلطي تل  م تععني ل  تععخلمم  تمولري ي  تعر يعن  تإل ت ل  تعلعمنعن  و هات عل بو  سن ي 

ي ي ى   ا غي   تعيئتفس رنتعم عمعيعص ايئ تعيئتفس ا  ل ت ع و ت   س أ ن هي تمولر
 سن م ايتييل تعخي ج ل  كين  ع عمص يحل    ربي ل ت لي  معي  عي هع  هيستمص  560000

                                                             
ى تعشسك  تعنط ن  عم شس و   لب  التعريب في الجزائر من خالل الوثائق الرسميةابا تعسرعين س   "تو  تعاوت  "ى  - 1

 .32ى ص 1981تعشعبى تعيئتفسى 
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 تل أتس كب س ام  س س تإل ت ع تعيئتفسل  تعلم أييومي تععيئ و تعلعط  اش   ضب  تي  ل  
    تإل ت ع. % 82كين ت و ف    يع منن 
ك  تعخريفص تععع ئع ع ولري  تععلخمف و تعخيض  و تعمك  1962عات أيبحو تعيئتفس 

هات ا بب ت  ن  و ن ص تإلطي تل تعنط ن ى تعع لنأ تعععنشمى تعبطيع ى تعلخمف تعر يام 
 و رل  تعئ تام و امن   يعنض  كين  شمنم اش   كي  .

م ي نن    تععبيعغ فن  أن ن نل أن تع    تععن وث ا  تمرل ل تعمسن م تعاي  ي س 
سنيس  تعلم  س و تعليم  ى وا ض   اقب   خنم     تعرعب  م وهن هي تن  س سب  تع ييح 

 عك    يف  تعل عن  تمولري ي  اي   و تعلسفنل   يي .
 يعنهن  تعمسن م  م تعيئتفس عص لا  اشسل  أو تت ل   و  كين أزلا    وسنى و هات  ي ت بب 

علم اموممي تلح    بي ئ و طعنريل تععيلع   م تكنل   ستغ  م كي   تععني ل  تعح نل  و ت
و امن  تربح وون  تعلخطنط و تعلاو س م تلنوف ام   اأ تن س تعشسوط و تعنسيف  

و  كين ت  س أكبس ت  هن للع    م ت لني  تع نيس  تعع يااع ام   -تعوسو ل –تعع فع  
سل  شيك  ااع    تعلح ص  م ز ي  ت راتث تعرعب     أه  ا همي وب  تسلمحيعميى ظم

هستء تعلنتها تمسلععي ي و كات أتي  رسب تعلحسلس تعنط م تعلم اموممي هيء تع رس و  ع  
 1تمسل  ل.

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .33تععسه  نم  ى ص  - 1
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 1: لنضح تعنضعن  تإلهعيعن  عمعيلع  تعيئتفسي غاتع تمسل  ل 02الجدول رقم 
 طبــــــــــيــــــــعة الوضعيـــــــــــــــــة الوضعية باألرقام

ص    مطم  للص ت ونل  و عنة ع 30.000للنص    و  مص رنتعم  300,000
 كم  .

   تععنتط    تعال  ها و و أرسوو وستهص و هععنت  م  3,000,000
  حلشاتل.

    تعععل م   أو تعع م   . 500,000

  ميهسون ) ي ون(    تع سأ نحن تععان أو نحن تو في. 700,000

 مهئنن    تعال  وراوت تععيسب أو تننة. 300,000

 
   وهن  هال ت  وي  عص ي   اع او  تعيئتفس تعليمب ام  وضع لمي ا منع  و  م ووو 
ور س ت  ك   ئ  تطيعب وبعت ر نوميى عات لب   تحالا ت وعنيل    أهص تعع يئتلى  ي ت 

تعال  سنعن ون تع  تعيئتفسى أ اني ام  سب   تعع يل م تعحرس اا  تععميهسل  و تع هئ   
 مص وراهص سنش منن تحايي كب ست عمم ئ  تعقني ي  عمب   علن  س ك   ي يحليهنن     اع  و 
 أوأ و  ست   اعن ن  هم    ر  تعك   ون تسل  يءى و نمة تعشمء سن نن    ايوم 

 تعمئيل تععنهن ع  م تعياولى  يعععينيع هععو لع مي أ ست  تععيلع .
 ت هاتف تعلم را تمي تعاوع  تعملن   م سنيس  تعلعمنص   ا تعباتي  نيا تع  يط تعليعن : و   
 تمسلييا  عمعطمب تمهلعيام عملسفن  و  عك ونتسط  تعايع ستطن .  -
  فط تعلعمنص ايرلنيهيل تعل عن  تمولري ي  و عك اااطيء ت وعنل  عمعنت  تععمعن .  -

                                                             
وتعلنزل ى تع يهسعى  ى  ت  تعميس عم شس1ى طالدولة الجزائرية الحديثة، االقتصاد و المجتمع و السياسةابا تععيعم  وم ى  - 1

 .24ى ص 2004



بعد االستقالل ول التربية و التعليم في الجزائرمدخل سوسيوتاريخي ح:     األول الفصل  

 

47 

 

 علعسلب و تعيئأ ع سنتء كين ت سيتاع أو تعبست ج.هع  تعلعمنص تهلعيعنيى و  عك اي  -
 :هن تعايع ستطن  و تعييي    مي كعي أن  تحا أن تع    تعلعمنعم لستكئ ام  أهص ا رس و

 لتير   سي  تعلعمنص أ ي  هعن  ت طميل تعيئتفسل  .  -1
تععنص تععات س  م هعن  أ هيء تعنط  تعيئتفسي اح ث تر  تع  س ين تع سل  و   -2

 تععال   ام  را سنتء.
  يينن  تعلعمنص    تعباتي  تع  نميي  تععستر  تعيي عن  تععمني.  -3
تن  س تعع ح تعا تسن  و تععطياص تععا سن  و تعع ج عيعن  تعل   ا  م س  تعلعا س  -4

 تعععنزل . يي  عألطميل و تعل   ا 
تن  س تعكلب تععا سن  و ت  وتل و تنزلعمي ام  ت طميل تعم ستء تشينعي عمص ام   -5

 1 لياع  تعا تس   ون  عنويل تهلعيعن  أو  ي ي .
ع ا أا و تعيئتفس تع  ي  تعلسفني تعحي   عمرني  تعمسن ن  اعا تمسل  ل  بيضسع كاهستء أوعم 

ى و كينو تععا س  آناتك 1967و تع  اي   1962 و مر  هات تع  ي  تعمس  تعيئتفسي   ا
تحنل و   تعطم  تعيئتفسي و  لياعل  عملعمنص تععلنسط و تع ينني ىوعص تك  تستام ضخرن  

و تحنل كاعك و    و و   تعلكنل     ت ياال تععا س   تعطم  و  نتهب  و  نع  و  غبيت ى
لعيعن ى عات رس  تعطم  تعيئتفسي ام  تمنا يج  م  يلعع  وم تقن     ك  ت  ستض تمه

    بي ئ تعلعمنص و ر نو ى و   تععع  ويي  اسض  عأل ن  وتمنحستف وغ سهي    تآل يل 
 . كين تعنض  ضب مي اعي كين  م تع يو .2تمهلعيعن  

عات وهب تمسلمي ع    تعع يسب تعسفن ن  عم نيس  تعل عنل  و تعلم تكع   م أ فع  هنتنب 
 و  و هم :أسيسن  ام  ت 

                                                             
 .104ابا تععيعم  وم ى  سه  سيو ى ص  - 1

أ عم شسى تعيئتفسى ى  ت  تعمامدخل و دراسة قضايا المفاهيم علم االجتماع التربوي،امم ونا يو ى وم يسص س ط ن ى -2 
 .56ى55ب لى ص ص
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لن تع ني ع تعنط ن  وا تي ال كمني ام    لنأ ت غمبن  تع ير   ع طيايل تع شيط  .1
تمولري ي تعاي أيبح تمسل عي  ت ه بم فن  هي شنيى  ئ ي  ت  ن  يي ل و   
أيي ي تعع ييس تعنط ن  وهات  ي وض  رات عع ط  تعل   س تععنه  نحن تعخي ج 

ي ى  ييءل تع ني ع تعنط ن  ام  تعئ تا  وتعر يا  وتعع لي  عك  ت نشط  تمولري 
 وتع سوتل تعع يعن  وتععحسوويل و تعب نك ...تعخ.

ت سيسم عمل عن  ارملمي وس م  تعب س ا   أيبحو تعاوع  تعيئتفسل  هم تعع  س .2
 تع ني ع تعنط ن  وضعين تسلعست ل  تعع ي  تع ن ي تع يفا.

تخرنص تععيفاتل ى كينو ريسع   م تش    وت سع تعلستكص تعلم كينو  ب ن  ام   .3
 تع يااع تععي ي  ع ولري  تعنط م  غص تععستو   طبعي.

تسلمي ع  ئيل تآلمف    تعععيل    تعشي  و هات كاطي     ته  تسلنعيب أننت   .4
هالاع    تعععي سيل تععم ن  تعلم ت ع ة  م تع ميي  ام  تععيلع  تعيئتفسي تعاي 

 أ ست ل.لا يمي واو ل  م رنيع 
س  تعل عنل  تمولري ي  نليفج ام  تععيلع  تعيئتفسي تعاي راث فن  تحنل ينع ا كينو عم 

  1.سسل 
لن تعلحنل تع سل  تعاي ن رال ه ي عنة ام    لنأ    للخا تع ست  تو ام    لنأ       

تعخ تعمنيك  و تعع شآل و  تعلحنل كين تكبسى  وعين تععع  و تعلعمنص و تعرح  و تع   ...
   تعحيهيل تعلم رس    مي تعمس  تعيئتفسي عع ن  طنلم ى سنيع   كسل للحس  ووعن  ي بس و 
ل وجى فنعم  ي رنع  وتحا    ينل  و   ت  صى  ع  طسل  هال تعع يسب سلكنن ه يك 

 ت عن  ام    لنأ وطي  تعلسفن .
خيص ا  ا    ي كين و هات  ي راث ايعمع   م تعيئتفس  م ا تأتس تعلعمنص و ن ي   تع     

يحاث  م تععيلع   ع ا أن ت لكو تعيئتفس رسللميى و هم تري    يي  و تن   لععسهي 

                                                             
ى  لنتن  تعل عن  و تع  ي  ى ى تسهع     . و  نييسى تعيئء ت ول ىمحاوالت في التحليل االجتماعيسم س نيهمى   1

 .277ى276ى ص ص 1989تععطبنايل تعيي عن  و تععتس   تعنط ن  عمكليبى تعيئتفسى 
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تسك عمي كنيني هشي و ضعنمي  يي  ام    لنأ وطي  علسفن  و تعلعمنصى  يعع  ن   تعلسفنل  
كينو  م ئ  ر ب تعييييل و ت هاتف تعلم  سعمي ع  تع  ي  تمسلععي ي  1962 م اي  

مسن مى  ا   ععريعح  تععخلمم  و تعك  سع و تعخيي ى ع ا كينو ظسوف هات تمسل   تع
يعب  و ا  سع عمييي  و زت  ت  س يعنف     تعطعنح تعكب س تعاي كين  م نمنس تع ي ع 
آناتك ل  أ ت وت أن تعسف تعيئتفس أول   نل  ا سم عمي  م تي لخمي تعيالا و  م س   

ه م   معي كينو تع سوفى و ن   ا  تع سوف تعلم ي علمي  سن ي تمسل  لى ل  م ييب تأ
وب   تمسل  ل    ت  تضم تعيئتفسل ى  مم تععال تنقنف ايم  تعل ا  و تعسوم اايات هي 
 وت س تطمب   مي    ك   نظم مي  يي  ع تعلستب تعنط مى  غص أن تمتميقنيل تععبس   و   

من  وض  تععيلع  تعيئتفسي وس ل  و    طسو  تعطس    نرو ام  ا ة  عك تعي يى و ا
تعل عن  و س اتن نليفج تعحسب تعلحسلسل  و  ي  ممل ى  منة تع ويء ام   خيعم  تمسلععي  

 1لم  طنع أوع  عمل عن .
 م ا غي   يبنح  تمسل  ل  ع ص تعععمع   تعمسن     أو ع    ر ب    اييش تعنض  

سنأ اشستل    تعععمع   تعيئتفسل   وا  اا هص  1962تع  ص ت كبس و عص لب     مص س   
 عمص لضي   تع  نحن أعف  عمص    أي   سن مى و  عي كين يحليج هات تعا نل  2602ب 

 2تععا سم ر ب تعل الستل تعسسعن  تع  نحن اشسل  أعف  عمص ام  أو  ت الس.
ي او تعيئتفس تعع ل م  ت ت وعمليمب ام   شيك  تعلسفن  و تإلسست   م و يء أ كين تعاوع ى س

 م تعبحث ا  رمنل سسلع ى    و    ي تب ل     رمنل أنمي أ ال تعلشسل  تععا سم تعاي 
كين  ععنم ا  وب  تمسل  لى  أ ال    تع  ي  تعلسفني تعمسن م س  واتي  تعا تس   م 

س   و  14-6تععسرم  تمولاتفن  و هن سل  س نتل و هعمو    تععسرم  تمولاتفن  تعلا  لسع 
هم اععس تعينن  س نتل أي    تع    ت وع  تع  تع    تع ميفن  تع ينن  تعلم   مي لل ا  

كعي أن  تتخال تاتو س عليطن   -اي  و ت  م–تعطمب  م لحين تع بنل عم    أوع  تينني 
                                                             
1
 -Nadji Safir ; essais d.analyse sociologique :  tome 1 culture et developpemment ; 

o.p.u.e.n.a.L. alger ; 1985 ; p 217.  

 .15ى ص 2000ى تعع لب  تعنط ن   ت  تعماأى تعيئتفسى 3ى ط، المرجع في التشريع المدرسيابا تعسرعين و   سيعص - 2



بعد االستقالل ول التربية و التعليم في الجزائرمدخل سوسيوتاريخي ح:     األول الفصل  

 

50 

 

تع  ص تعكب س  م اا  تعمنيك  تعلعمنعن  و    هال تعلاتو س تحنل   و  تعحوين  تع   ي 
 و  تعحوين  و هال  23/09/1965ب  تععات س تمولاتفن  اعا أن أعي  تع ست  تععت خ  م يش

 1تععسرم  كينو  نهن ع وب  تمسل  ل.
 

 (1977-62لنضح تطن   يعن  تعل   ا و   مص اا  تإلنيث ) :03الجدول رقم 
 

 البنات المجموع السنة
1962-1963 - - 
1965-1966 1.452.360 540049 
1967-1968 1.603.702 584586 
1971-1972 2.301.636 851620 
1973-1974 2.741.925 1.044.094 
1975-1976 3.134.892 1.218.030 
1976-1977 3.383.051 1.334.323 

 2.تععرا : تععالسل  تعمسعن  تإلرريءى  السل  تعلخطنط ونزت ع تعلسفن 
ي رظ أن تعع  ن   تعلسفنل  اس و تطن ت كب ست و هات  ي ت ط  ا  ت  وي  تععاون   م   ي

 تعياولى 
 يرلنتء هال ت  وي  تععلئتلاع ععا  تعل   ا ييرب  زلي تل  م اا  تعععمع   و تعمنيك  
تعا تسن   يععيلع  تعيئتفسي  م تمك تعملسع اسف زلي ع سسلع   م ن ب  تععنتع ا    

ظسوف تعععنش    عو ايآلايء علعمنص تإلنيث و هات  ي هع  اا هص ام    ياا تح    
                                                             

ى ص 1975تعشسك  تعنط ن  عم شس وتعلنزل ى تعيئتفسى ى التعليم القومي و الشخصية الجزائرية تاح تسكم اعي سعى  - 1
405. 

 .204ى ص1993تععالسل  تعمسعن  تإلرريءى  السل  تعلخطنط ونزت ع تعلسفن  وتعلعمنصى تعيئتفسى  - 2
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تعا تس  لئ ت  لن ي اعا لن   غص أن اا هص ي   أو     اا  تعاكن  لم أنمي كينو أ وي  
 ت ص ا  وام تعبيء اوسو ع تعمنص أو يفمص و ايعليعم سن لم ا تععيلع     ك  ضستفح .

 1اا  تععتس يل تعلعمنعن   م تعيئتفس لنضح تطن : 04الجدول رقم 
 تع   

 
 

تعطن  ت ول و  تععيعن 
 تع ينم

 تع ينددددددددددددددددددددددددني  تعطن  تع يعث

 مح يل  ا سن  
 AEFت سيسن  

 تععات س
 ت سيسن 

EC.FOND 

 تيننليل
LYCES 

  ليو 
Techniques 

62-63 - 2263 364 34 5 
64-65 - 4065 418 - - 
65-66 - 4255 - - - 
67-68 5098 4581 454 56 7 
69-70 5832 5263 502 60 7 
70-71 7058 6467 519 65 7 
73-70 8014 7376 530 63 8 
75-76 8502 7798 545 84 9 
76-77 8989 8182 665 125 17 

77-78 9343 8380 788 156 19 

تعع رظ أن    ل اشسل     تعئ   زت  اا  تععتس يل تعلعمنعن   م تعيئتفس ك  ست و هات 
مسلقبيل ت اات  تععلئتلاع    تعل   ا س   و تء س  ى و تع بب تآل س تعاي يع   ل  ته  
علئتلا تععتس يل تعلعمنعن  هن تعل عن  تعلم واأل ت مس ام  تعينتنب تعحنيتن   م تعيئتفسى 
                                                             

 .202تععالسل  تعمسعن  عإلرريءى  سه  سيو ى ص  - 1
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    تعاوع     تعلح ص  م للست تتمي تععيعن  و يس مي  1973ي  أسعي  تعبلسول اي   ي تم
 ايعطسل   تعع يسب .

 عي م يخم  ام  أرا أن تععا س  تعلبس  من  ر ن  نشنط   م ن نج تععيلع ى تعع  ام  
 تعلأت س فن  اطسل    بيضسعى   يو    يهع  تععيلع   م تع منض ومي و       لنتهيى و هال

تعع و  تتكا أن تععات س م ييب أن تبلعا ا  تعنتو  تعععيش  مم تع يو  ايضو تععات س 
أي  تاطى تعممص  -أو تعب ئ  تمهلعيعن  و تععي ي –و كأنمي هئ    عئع  م لسفطمي  حنطمي 

لم تعل   ا تعال  ت ل بممص علم  مص  عمن يل ن سل  وا تكنن  م أغمبمي اع اع ا   ي للوع   
عمص و و ئلمص تعععيض ى عات أيبحو تععات س م تكلسث ععي ييسي رنعمي    نشيطيل و وتو

م تبيعم ولرس يل ت   اهي  ي ج ها تنميى  عي هعممي ت رم نم مي طنتعن     سم م  
تععحنط تععيلع  تعخي همى  عا  لتبيل تععا س   -تععا س   -تعخ يي تع  ث : تعب و 

 .1عل   ا و كنفن  لكعيل تسف لمص تعع ئعن وهن هي أ  اهي  سي  تممص ت
و علات ك هال تعنضعن  و علطن  تععا س  تعيئتفسل  موا    تعلع  ئ و   ت هاتف تععسرمن   

تع يوم  عملي  س ايسلعست  ر ب تعحيهيل تعسته   و تععلنوع ى و و   ت هاتف تعبع اع تععاأ 
 يلعع يى و هال ت   سع موا عمي أن تكنن ام  تعلم تلطم  لع مي ت    و تلب يهي تعييعبن     

  ه     تمسل ست  رل  لل    وض   م م  اي   عمع  ن   تعلسفنل  ااكعيعمي و تمتميق 
ام  سنيس ى أي لهستء اعمن  عل م اهي م تلأتس ولي س ت ضخيص و وهميل تع  س تعمس ي  و 

تاا أ  قن  عملعي      هات    تعوسو ي لضستك هعن  تععع      م تعلسفن  و وض  ون 
تع طي  تعح يس و تععتتس  م ريضس تعنط  و   ل بم  و م لنها ل ن أ و     تعلشيو  
تعنتس  تع طيق و تع     م تععخلر      أسيتاع و  ل     و   توع   ام  تعع لنأ 

 2 .تععسكئي أو تععحمم و هات ايمعلئت  و تعن يء ا    ي تمسض   م   تعلسفن  و تعلكنل

                                                             
 .151ى ص 2004ى  ت  تعيسبى وهستنى 1طى التدبير االداري التربوي و مشروع المؤسسةت   يع نفمى عابا تع - 1
ى 1998ى  ت  ت    عم شسى تعيئتفسى 1ى طالجزائر المفكرة و التاريخ، أبعاد و معالم حدعا تععسفم وعا  منم ى  -2

 .257ص
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لنضح  عامل تعسسنب و تمنل يل  م تععسرم  تمولاتفن   م اي م  :05الجدول رقم 
 1ى عك  أعف تمع ا هئتفسي 1966/1967و  1963/1964

 
السنة في 

 االبتدائي
 

 معدالت
 االناث الذكور المجموع

1963/1964 1966/1967 63/64 66/67 63/64 66/67 

 
 األولى

 75 113 80 118 79 116 الرسوب

 856 800 905 805 885 82 االنتقال

 
 الرابعة

 201 270 194 254 196 260 الرسوب

 657 672 703 720 686 703 االنتقال

 
 السادسة

 204 270 205 282 205 278 الرسوب

 796 730 795 718 795 722 المردود

 
تععا سم تع  اا  لسه  تعاكلن  ابا هللا ابا تعاتيص ت تمي   عامل تعسسنب و تعل سب 

وهن   ات س  م اعت تعع يط  و غنيب تع    تعلم تمم تع    تع ي س   م اعت 
    %15.6   تعاكن  و  %12.6تعع يط  تعسلفن  أي تععسرم  تععلنسط  كعي وها أن 

س   ي وننمي  م تععسرم ى و هات  ع   ام   13تمنيث ل منن تععسرم  تمولاتفن  اعا 
م  تمولاتفن     تع  ي  تعلسفني كعي أن تعمسق و   تع  ل   تأز  تعنض   م تععسر

                                                             

ى  ت  تععمص 6ى ط1950/2000عام  من التربية في البالد العربية، حاضرها مشكالتها مستقبلهاابا هللا ابا تعاتيصى -1 
 .284ى283ىص ص1998عمع ل  ى و سولى 
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ت  م  و اط ئ   م  عك   لتكا أن اعمنيل تعلطن  ت  س اخط تعا تس ل   عنة كب ست و هات
 تعنوو.

تضي   تع  أن ت لني  هال تع  نتل تعا تسن  ايعلحالا تعا  حطيل هي   سنتء عملمع ا أو 
ع ي س  تعا  طنع ع نل يل تع  تععسرم  ت ام    ميى عات عمم ئ  تعلعمنعن ى ت  أن تع    ت

 ن نل أن تعسسنب كعي هن  ب    م تعياول أا ل هن اأ وي  كب سع.  ان ي
  و ع ا أاط  تعاكلن  أرعا طيعب تموستهنعم ويمي عنتو  تعع  ن   تعلسفنل  ت  ويل :

  مي و أنمي تلطن  ك  "ن لطن  تع ن  أن نتكا أن تععا س  تعيئتفسل  وا وومو ام  وا
لن ى و أن ضخر لمي تكلع  و ت عنى   ا أيبح عمعا س  تعيئتفسل  تطي تمي    تععالسل  
لع  تععملش   تععي    و تكل بو هال تإلطي تل  بسع ا  طسل  تعععي س  و  عيعي  
تععشيك  و أيبح عمعا س  تعيئتفسل   عمعنهي و أسيتاتمي و ل ت كيننت  م ريه  لع   ئلا 

  تعلكنل  كعي هن تعحيل ايع  ب  عيعن  تإلطي تل تعملن   م وماهي تع يضئى و أيبح  
عمعا س  تعيئتفسل    يهيمي و كلبمي تعلم تئ ت  اي ي اعا اي  و ت ؤ مي    وتوع ي و 
  ن يتمي... و أيبحو تحل    ين   س نو   غص وسيفم ي تععحاو عى كعي كين تعحسص 

 1تطن  تن س ر نظي  ل يول  عميعن ".ام  تن تربح تععا س   يع س 
 النظام التعليمي في ظل التشريعات غداة االستقالل: -2

يحليج و يء تعرسح تعحوي ي عك   وع  أن ت ن  ا   تعلعمنعيل و تع نتن   تعلم تبسز    
  ن يتمي تعخرنين ى عات وي و تعاوع  تعيئتفسل  و   ا تع  نتل ت وع  ع سل  ل 
اايات  نرنص و ونتن   ت  ص رنيع تعيئتفسل  ى رل  للعسف ك   س  ام  تستوميى  ي ع  

ييل تعنط  و ايوم ت  ست ى و  م أغمب ت رنين تيع  هال و  ي امن     وتهبيل تت
 تع رنص و تع نتن    م  نتت    سعن .

و س حيول أن ترمح هال تععنتت   و توستز ن سع ك  نص أو    يق رنل تعلسفن  و 
 تعلعمنص و يء ام   لسع ينيغلمي تعئ  ن ى و    تععنتت   تعلم تن سل عال ي نيا:

                                                             
 .100ى ص 1996ى  ت  اطن  عم شسى تعيئتفسى المعضلة الجزائرية، األزمة والحلأرعا طيعب تإلوستهنعمى  - 1
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 أ/ بيان أول نوفمبر :
يعا ونين أول نن عبس    تععنتت   تعستسخ  و ت ي م   م تي لخ تعيئتفسى و  هن تععسه  
عك   ي هيء    اعال      س تل و  سيت سى لن تع ستءع تع سلع  عمبنين م تبسز أوات أي 
لضي ع يسلح  ا  تعلسفن  و تعلعمنص لم أن  لبسز لن  ي ييب تحقن   م للأت  لم ايعلسفن  

و هات تمعنح غ س  عم  ام  أهعن  تعلسفن ى  ع  و   أهات   ت سيسن  تعلم ع   و تعلعمنص
تلح   لم ونهن  تعلعمنص نيا  باأ تعال  تإلس  م كاطي  روي ي و هنل  وط ن    ا 
و  ل لضي تل  م تعبنين رنل أهع ل  تعحوي ل  و أكا ام  أن    ن  أسيسم عم ن ع و 

  تععي  تعاي تلص فن  تععنتيميل عقني  تعاوع  تعيئتفسل  و   ي هيى كعي تالبس  بي ف  تإلطي
كات  رنينيل ن ي مي تع نيسم تعع ل بممى و هم  بي ئ تعايع ستطن  و تعطيا  
تمهلعيام تعشعبم و تع ني ع تعكي م ى كعي   ئ تعبنين تعشخرن  تعيئتفسل  ا  طسل  

تعلم تيع     تعيئتفس عن و  تإلس   و تعلي لخ و تعمي  و تإلطي  تعييست م و تععي تل
 .1 سن مى كاعك نيا ترلست  رسليل تععنتط  ت سيسن 

 :1963ب/ دستور عام 
يعا أول  سلن  عميئتفس تعع ل م ى هيء  م ظسوف تهلعيعن  و تولري ي  و سنيسن  
يعب  اس لمي تعب   آناتكى و  م  رم  تععلوع  عمح نق ت سيسن  تععنهن   م ايب 

"تعلعمنص لهبي ي و تع  ي    م  ل يول تعيعن  واون اتف ت سيسن   ي لمم : تععبي ئ و ت ه
و تععي ع وا ابسل  ى2تع  ئ تم  ي كين نيضئي ا  تسلعات تل ك   س  و ريهيل تعيعيا "

ا  هعم     تعح نق تعلم للعل  ومي تعمس   يي  ل ت اع  عريعح تعيعيا ى و امن  
م اعا  لسع طنلم  و  هيءل و تعاوع  تب م أ كينمي  غص  اهبي ل  تعلعمنص و تع  ي   عص تأت

تعخستب و تعا ي ى و هات لن  ل  انعي لال ام  أهعن  تععمص تعلم لا كمي تعيئتفسلنن و 
 تعاي رس نت     عع ن  طنلم .

                                                             

  1- ر   وسك ى أبعاد األزمة في الجزائر، المنطلقات، االنعكاسات، النتائجى ط1ى  ت  ت   ى تعيئتفسى 1997ى ص 118.

ى 08/09/1963ى و وت   امن  تعشعب  م تسلمليء 28/08/1963يي ق امن  تععيمة تعنط م  م  1963 سلن   -1
.06ص    
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 :1976 -1962المراحل التعليمية في الفترة األولى -3
كعي سب  تع نل  ين هال تعملسع تعلبس تنل يعن ى ر ث كين موا عوعين تنط ق تععا س        

تمولري  ام  ل  يل تحنلستل تنل يعن  تا لين  تعم ات علأسنة ن ي  تسفني ي يلس تعلنهميل 
 تعل عنل  تعكبسأ و   أوعنليل هال تعملسع: 

 مي لع  تعع يط  تع يفن .تععنص تعلعمنص ااوي   تعع شآل تعلعمنعن ى وتنسنع -1
 هئأ ع لطي تل تعلعمنص. -2
 تك نف  وي    تعلعمنص تععن وت  ا  تع  ي  تعلعمنعم تعمسن م. -3
 تعلعسلب تعلا ليم عمعمنص. -4

وكين    نلني   عك ت تمي  ن ب  تعلعا س  م يمنف ت طميل تعال  ومينت س  تعا تس  ل  
 1 م نميي  تععسرم . %70  ل لع  لاين تعا نل تععا سم ت ول اعا تمسل %20ومئل    

أعف  20 تس   ت ا  طيو  تسلنعيومي احنتعم  44وت تم  اا   تس يل تعلكنل  لع   
   رب تكنل  وتح  و امو   عك هئأ ع تعلعمنص.

كعي راث تي  س أسيسم  م سمص تعمس  تعلعمنعم  م تعيئتفس و للع    م وسوز  سرم  تعلعمنص 
تعال  عص ي ن ي  نهن ل  وب   - سرم  تعلعمنص ت سيسم–تعلحو سي و   تص تعلعمنص تمولاتفم 

 ام  تعش   تعليعم: -ت  نص تع  ي  تعلسفني –كينو تسليتن ن  تع  ي  تعلسفني  1976س   
و اع تعا تس    مي سو س نتل ووا تويف س   سياع  لتعليم االبتدائي: مرحلة ا -1

 2و لنسط  1عمل   ا تعال  يخوعنن عمشمي ع تمولاتفن  أوع  وتولاتفن  تينن ى  لنسط 
 تع ميفم.

و ت لمم تع    تع ي س     تعلعمنص تمولاتفمى أي و ص تععلنسط تع ينم اع يا   تعا نل تع  
لعمنص تععلنسط )سي س  سيا ي(ى و  عي يحوس ت   ا تع    تع ياع  تع ميفن  تع    ت وع     تع

 ( وت عح عمص  سي  ع علحيق ايع    تع ينن     تعلعمنص تععي .CEPضمي ع تعلعمنص تمولاتفم )

                                                             
  بي  ا  يى ام  تعستاط:أى  نو  مراحل التعليم في الجزائر ابا تعمطنف ونه يسى -1

 4982-arbladi.com/theme_vstparthttps://www.khb  :18:52، الساعة: 2018-12-07تاريخ االطالع. 

https://www.khbarbladi.com/theme_vstpart-4982
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)أ ف ( س نتل و هم تكعيعنيل  4و  اتمي مرحلة التعليم المتوسط "التكميلي" :  -2
 :( و توص CEGتعلعمنص تععي  )

 تع ي س . –س   أوع     تعلعمنص تععلنسط 
 تعخي   . –س   تينن     تعلعمنص تععلنسط 
 تعستاع . –س   تيع      تعلعمنص تععلنسط 
 تع يع  . –س    تاع     تعلعمنص تععلنسط 

( و تعلم يي ل تعسف اشمي ع BEGللنج تمع ا تعلعمنص تععلنسط اشمي ع تعلعمنص تععي  )
لملح  ت   ا هال تع       تعلعمنص تععلنسط وتع يهحنن  م هال  كعي (BEMتععلنسط )

 .-تع    تع ينن  سيا ي–تععسرم  لع  تع    ت وع     تعلعمنص تع ينني 
( و اع CEAوه يك تكعيعنيل تعلعمنص تعم رم تعلم لئتول تعل   ا   وسمص وتعسف ايسص )

ي نن  م تكعيعنيل تعلعمنص تعل  م  تعا تس    مي ت ث س نتلى ه يك تعلعمنص تعل  م تعاي
(CET(  و ل لمم ايهلنيز ضمي ع تعكميءع تععم ن )CAP.) 
 و اع تعا تس    مي ت ث س نتل.مرحلة التعليم الثانوي :  -3

وتخلمف  اتمي    تخرص لع  أ سى و  مي نيا  سرم  مرحلة التعليم الجامعي: -3
 1تعا تسيل تععمني تععيه ل س و تعاكلن تل.

 :1976 ما بعدالنظام التربوي الجزائري نظرة حول : ثانيا
لا   تع  ي  تعلسفني تعيئتفسي   ل هال تعملسع  سرم  هالاع  م   ي ل تعل عني    

عات  ين  سن نن تعحالث  م  1976هم أوع  س نتل تطب    حلنأ أ سل   1977    
هال تعملسع تععم ئ  هات تعيئء  لعسكئت عا تس  وتو  تع  ي  تعلسفني تعيئتفسي   ل 

 اي راتث.
 

 

                                                             
 .40ى 39ى ص ص 2002 ىتعيئتفس ىى  ت  تعيسبى وهستنالتربية والتكوين في الجزائرون مي  غنيثى  - 1
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 التربية و التعليم من خالل المواثيق الرسمية الجزائرية: -1
 :1976أ/ ميثاق عام 

 تتعس تعيئتفس   ا نص ام  أن تعيئتفس وما لس  م و عات وهب لاي ع تعنه  تعحقن م    
عإلس   و  اي لع   يع ستطن  تعلعمنص و   ت تم بسليعن  و  عك ولب م تمضلستكن  و 
تععع  ام  لزتع  تعمنت ق تمهلعيعن ى و ضسو ع تعلبي ل تععمعمى هات ام  تعععن  أ ي فنعي 

  ا أضي  لع   يع ستطن  تعلعمنص و لع  ضسو ع تعلنهن  تع منص اعي تلطمب   تعم  ايعلعمنص
تعب      ترلنيهيل و ل  يل تعمي  تععسفن   م تعلعمنص تمولاتفم و تنسن  وسيف  تعلكنل  
تعيعيه سل  و   ي ح  ت  ن  ا   طيويتميى و سعحو   ن ت  ت وع  ايسلمليء ضعبم 

 1ضي كو فن  ك  تعمئيل.وتس  ضع  ك    يط  تعب   و 
هيء هات تعع  يق اعا أن  سعو تعقني تل تععمني  م تعب   تمسلستتنين  تعخيي  تعلم ام  

 تعيئتفس قني ع و ضعبي تلبعميى و أكا ام  أن تع ن ع تع  يفن  تس م لع  ت ت  أهاتف هم :
 تعلأك ا ام  أن تعمنل  تعيئتفسل  تح    عمل عن  تع  يفن . -
 ص عع لنأ تعلعمنص تععا سم و تعكميءع تعل  ن .تعس   تعاتف -
 تالعي  أسمنب  م تعحنيع ل  يص    تع ن ع تمضلستكن . -

 توع و  ي لمم: 1976    سلن   66و تععي ع 
 عك   نتط  تعح   م تعلعمص.  -
تعلعمنص  يينم و لهبي ي ايع  ب  ععاع تععا س  ت سيسن   م لطي  تعشسوط تععحا ع  -

 ايع يننن.
 وع  تعلعمنص.ت  ص تعا -
ت مس تعاوع  ام  أن تكنن أونتب تعلعمنص و تعلكنل  تععم م و تع  ي    ملنر  ايعل يوي  -

 2أ ي  تعيعن .
                                                             

  1-  حدعا تععسفم وعا  منم ، الثورة الجزائرية معطيات وتحديات، تععتس   تعنط ن  عمكليبى تعيئتفسى 1991ى ص 87.

 2- دستور 1976ى تعمر  تعستا ى تعحسليل ت سيسن  و ر نق تإلن ينى ص ص 30ى29. 
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 :1989ب/دستور عام 
كي سل    تععنتت   و تعاسيت س   ا أكا ام  تععبي ئ تععي   عأل   تعيئتفسل  اعي  م     

  مي  لس  مى  للب  عمعمن  و  عك تع  ي  تعلسفني تعاي أضي  لع  طياع  تعنط مى 
 تعبحنث تعلطبنقن ى  لملح ام  تمولكي تل و تم لستايل.

و هم  1988ع ا هيء هات تعاسلن  اعا أراتث يعس مي ك  هئتفسي ايسص أراتث أكلنفس 
واتي   سرم  اس و تعيئتفس   مي أرمك أيي ميى و غ سل تعيئتفس تعك  س    و يالمي و 

تعبعت أنمي ت مكميى   مسل تعلعا ي  تعحئفن  و ظمسل تتيمو وهم  كين لستهي 
 تم بسليعن  و تعلملح ام  تععيعص ايمنوعي  لع  ااع    عيل اعا تعلي لخ.

 :1996ج/ دستور عام 
تعلم ت ص  م تععبي ئ تععي   عم  ي   53 ي يخا   نضنا ي  م هات تعاسلن  تععي ع  

 تعلسفني ام  تع  يط تعليعن :
 . يينن  تعلعمنص -
  يع ستطن  تعلعمنص. -
 تكم  تعاوع  ول  نص تعع  ن   تعلسفنل . -

ل ن  مات تعاسلن  لن س عيعن  ضستفح تعشعب تعيئتفسي واون تسل  يء تعمنعني  ييننيى     
لعئت ني تلكم  تعاوع  ت  نع ى  عم  سب   تعع يل و رل  للأكا ع ي أن تعلعمنص ي ل م أهعن  
ايعي  نيا أن تعحئب تعاي ظ   ع   عمشعب تعيئتفسي وب  تمسل  ل و م لئتل اعال 

  ا و    م ى (1999 م تعمي   تععسكئل  )هنتن  حسلس تعنط م ا م طس يرئب هبم  تعل
 :تع  ي   و تعسليض  تعخيي  ايعحئبسنيس  تعلسفن  و تإلا   و 

لاي ع تمالبي  عمع  ن   تعلسفنل     ر ث تعل  نص و تعلنهن  و تعلعنل  و تعلطنلس   -1
وم تعع طن   تعلسفنل  ام  ك  ت يعاعى  م  يفاع تععلعمص و تععا س و تعبيرث علس 

 م  خلمف أطنت هي لع  أام  تعع لنليل و تلميا     تعحنيع تمولري ي  
 وتمهلعيعن  و تع  يفن  عمب  .

 و يين ل . 16لهبي ل  تعلعمنص لع  غيي  تع     -2
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تالعي  تعمي  تععسفن  عي  تعلعمنص  م ك   سترم  تع  هينب تعمنص تعمييل ت ه بن    -3
   ف    تععيعص.كنس م  تميا  و ت

 تإلا يء ام  تع طي  تعععن م تعلعمنعم أسيسي عمع  ن   تعلسفنل .  -4
ضسو ع ت  نص  ي أنيئى و لي ح  ي أ ل ى و تعلكنف     ي أسليا    تطن تل  -5

عع ن يل تعنط ن  تعسورن  تعنط م و تععيععمى    تعلشبث اي ام  تعرع ال 
 تعحوي ل  وتع  يفن  عمعيلع  تعيئتفسي. 

س تإلا   و تكسلة رسل  تعلعب س  م لطي  ونتاا أ  قنيل تععم      ضعين تحسل  -6
 ر  تععنتط   م تإلا   تععنضنام ايعنسيف  تععسفن  وتعع عنا  و تعع لنف .

تشين  تععع  تإلواتام  م ك  تععي ل تعمكسل  وتعم ن  و ت  ون ى و تاعنص تعكليب   -7
 و رعيلل  و تبمني  عألهنيل.و تشين  تعلسهع  و ت ع   تعلستث تعنط مى 

تمهلعي  ايعلسفن  تعبانن  و تعسليضن  عميفاع تعشبيب  كن ت و لنيتي عنربح ت  نص   -8
تع شيطيل تعسليضن  امسوامي تععخلمم  هئءت أسيسني    تععع  تعاتفص علكنل  تعشبيب و 

  1 ايلل  و رعيلل     تمنحستف.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ومي  ولش ا سنيس  تعلسفن  و تإلا   و تع  ي   و تعسليض  تعخيي  احئب هبم  تعلحسلس تعنط م تعلم غيعبي  ي للي   - 1

 أنري  هات تعحئب   ا تمسل  ل لع  تآلن.
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لنضح كنفن  س س تع  ي  تعلسفني  م تعيئتفس عم    تعا تسن  اي   :06الجدول رقم 
1978-19791 

 
 

 79-78السنة 
السنة األخيرة من 

التعليم االبتدائي من 
 14أو  13الى  6

 عام

السنة األخيرة من 
التعليم المتوسط من 

 عام 17الى  14

السنة األخيرة من 
التعليم الثانوي في 

 20الى  17سن  
 عام

ن ب  تعع عنح عمص 
 اياي ع تع   

20 % 10 % 15 % 

 % 30 % 51 %  49 ن ب   عال تع ييح
ن ب  تعسسنب و 
 تعل سب تععا سم

31 % 39 % 55 % 

لن ن ب  تع ييح تععنهن ع  م آ س تعخين  ايعياول وا أظمسل أن تعطم  تعيئتفسي 
طم   ون  100   ك   31 عسض ع نحستف ل ت عص تلخا لهستءتل عح  هات تععش    د 

تعستاع  اشس هن  عسض عشبح ت  ن  و تمنحستف و هعم  ايع  ام  أسست  و  يلعع  
  سنتء تمولري ي  و تمهلعيعن ى عات   ا ت     عي ي نن  م ت   س أرا  عنويل تعل عن

تعك  س    أ ست  تععيلع  أن تكنن تع  نتل تعلم س لص   مي تطب   تإلي ريل تعلم 
هيءل  م ت  سل  س نتل تحع   عمي تعك  س    تع ييح و تعلي  س تعاي ييع     وتو  

   يهس تعوعف.تعع  ن   تعلسفنل  وتوعي أك س لضستوي و تح  ي تخلمم فن  ك  
و ع ا وهال  م تمك تعملسع هعم     تععشيك   م تعع  ن   تعلسفنل  و تعا  كص    

 تع مبنيل تعع ر   ام مي و هم تلع    م:

                                                             
ى 2002 لنتن تععطبنايل تعيي عن ى تعيئتفسى  جنوح األحداث و التغير االجتماعي في الجزائر المعاصرة،امم  ين ى  - 1

 .154ى 153ص ص 
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 ت ل ي  تععتس   لع  نرنص تشسلعن  هئتفسل . -
 تنعات   م م  تسفنل  و تعمنعن  و تكنل ن  هئتفسل   رسح ومي. -
 ح.هن   تعع  ن   تعلسفنل  غ س وتض -
 .-تز يي  ن بلمي س   و تء س   –ظيهسع ت تمي  تعسسنب و تكست  تع      -
 تعل سب تععا سم و تععن ع لع  ت  ن  تعلم هم  م تئتلا  يي   م  ئ  تعب يل. -
 1ن ي  تز وتهن  ت  نتج تعلسفنل ى ضعب  عسف  و  ئ وه .  -
 تني ق تععا س  ام  نم مي.  -
 معي عملكنل .ضعف   لنأ تعععمص و ت سلي  و ريهل  -
 2: اعن م و رس.وهن  ننا      تعلعمنص  -
 تا لة ك  تععنت  تعع س ع  م تعع ميج تعا تسم.   طغنين تعمي  تعمسن ن  ام -

أن تعع  ن   تعلسفنل  وا اينو     شيك  كين  بلقاسم سالطنيةكاعك  كس تعاكلن       
عمي أتس كب س ام  ايوم تع طيايل تعح يس  كيعئ تا ى   ا ائف تعيعن  ا   ا   
ت  ض  عي ت بب  م لهعيعمي و تنهمنت لع  تعلعمنص اأاات  كب سعى و    تعي     لضي   

  كاعك أ ي  لع  اا  كميي  و تكي   ون ص ل  يننيل تعع  ن   تعلسفنل  سبب ايف
 حيومل تعل عن  تعلم تطعح لع مي تعيئتفس ضعبي و قني عى و هن ايف  كاعك أ ي  هال 
ت اات  تعئترم  نحن تععا س ى  غص أن تعب   كسسو ك   ي ت ا  امن ى ل  هيءل وست تل 
تعمي   تععسكئل  عحئب هبم  تعلحسلس أن "تعقني ع تع ن ل  عمب   كسسو همن ت  علبسع 

                                                             
أه بن ى أ ي ت  نتج تعشعب تعععسف  هم أ نتج   تسن  زتوعو و تئتول   وسمي ايعمي  تععسفن  و تعا تعمسن ن  عي   - 1

 تععئ وه   مص تعل   ا تعال  لا سنن  نت  ايعمي  تعمسن ن   يي  تععنت  تععمعن  و تععنت  ت  سأ ايعمي  تععسفن .

تعلعمنص تعحس و هن تعلعمنص تعاي ل شط  م  ات س هععن  تععمعيء تعع مع   تعيئتفسل  ى و تعلعمنص تعععن م تعاي لا س  - 2
 ا تمسلععي . م  ات س وهال   
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تعلسفن  و تعلعمنص و تعلكنل ى و   حمي تهلعي ي  يييى  أاطو عمات تع طي   ع نيسيل
 1ت وعن  تع رنأ تععي ي  و تعبشسل   ح  و أهنيل    تعل   ا و تعطمب ..."

 األهداف التربوية للنظام التربوي الجزائري :األبعاد و  /2
    م ت عن  أنعيط عك  ن ي  أهات  ى عك  تعماف تععشلسك هن هاف تعلسفن  ت سع  للع

تع منك و تعقنص و تعععينم نحن رنيع تهلعيعن ى  من ر ب تععا   تع  سي عما تس  تع    
تعلسفني أ تع تنتزنى عات وب  تعحالث ا  غيييل تع  ي  تعلسفني تعيئتفسيى ييا  و ي أن نش س 

 :  لع  تععبي ئ ت سيسن  تعلم و  و ام مي تع نيس  تعلسفنل  و ننهئهي  م  ي لمم
 األبعاد التربوية للنظام التربوي الجزائري  2-1
 يإلس   و تععسوف  و ت  يزلغن  هم تعع ننيل ت سيسن  عمنل  ت     البعد الوطني: -

تعيئتفسل  تعلم تكسس أييعلميى عات للع   ام  تعع  ن   تعلسفنل  أن تعع  ام  تسسنخمي 
و تع منض ومي عوعين تعنراع تعنط ن  و  حي    ام  تعشخرن  تعيئتفسل ى كعي 

تعع  ام  لر ي  تعل رص تععوني و   تعقنص ي لنهب ام مي أن تلطم  نحن تعع ل ب  اأن 
 ت ي م  و  غب  تعاوع   م تعل ا  و تعحاتت .

 يعلنهميل تعيالاع عمب   ت لوم تععع  ام  و يء ن ي   يع ستطم  البعد الديمقراطي: -
يعع  ام  نشس تع  ي   تعايع ستطن  قنعي و سمنكيى و للع   ام  تع  ي  تعلسفني أن للكم  

ا   ا ييسل ايع منض ومات تعبعا و أن ي سس  م  تل تعنوو  بات  هن اع يهي  و
  يع ستطن  تعلعمنص.

تعلأك ا ام  تم لني  تععمعم و تعل  م كأسيس ت ن  امن   البعد العلمي التكنولوجي: -
تععا س  تعيئتفسل ى غ س أن هات تعبعا ييب أن للي ا امعني      ل تخرنص تنو و 

 لك نعنهن   يي   م أطنت  تعلعمنص ت سيسم.  يسب عمعنت  تععمعن  و تع

                                                             
ى التكوين المهني و سياسة التشغيل في الجزائر، دراسة حالة، الصناعة الميكانيكية بقسنطينةوم يسص س ط ن ى  - 1

 .156ى 155ى ص ص 1995/1996 سيع   كلن تل غ س   شن عى هي ع  و  ط   ى و ص امص تمهلعي ى س   
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 ي يع ئ امص تع ن  أن   لستاط  م ك  تععييمل وكات ع  و سع تعععمن يل و  البعد العالمي: -
تعخا يلى و وا أ أ تع عن تعشالا عمععي ف تععمعن  ام  تطنلس طسق تععع  و تشين  

ع لياتل  عي للطمب تإلوات ى و    تعطبنعم أن للميا  تع  ي  تعلسفني    هال تع
تحالث تعع يهج و ارسن  تعنسيف  ورا تإلسمي   م تعل عن  تعع لايع ى و تإلضستك  م 
و يء سسح تعلستث تإلن ينم لسايل تم لات  تععيي فم و تععسفم و تإلس  م و تعلعييش 

ص تع معم تميييوم وترلست  ر نق تإلن ين و تعلعيون تعاوعم و تمرلست  تععلبي ل و   ت  
 و تعشعنب.

و تنط وي    هال تععبي ئ لس م وطي  تعلسفن  و تعلعمنص لع  تح    هعم     تعييييل 
 تعليعن :
و يء  يلع   لكي    لعيسك  علئ و  ي ل  و أييعل  وتت       ل بم ى  لع ئ   -1

ومنلل  تععلع    م تإلس   ا  اع و سمنكي وتععسوف  روي ع وت ي   وعي  و ت  يزلغن  
 و تستي. ت ي  

: رسل  تعلمك س وتعلعب س  م لع  تسسنخ هعم     تعقنص   مي وح تعايع ستطن  تعلم تس   -2
وترلست  تعسأي ت  سى وتععاتع  تمهلعيعن ى  ون أن ن    تعع يوتع و اا  تإلوريء و 

 تعع ئ.
  وح تععرسن  وتععمعن  تعلم تع   تععيلع      نتكب  تعلطن تل تععرسل .  -3
 اك يا  تعكميءتل و تع ا تل.تكنل   نتط  ا  -4

 فنعي للعم  اخريفص تعلعمنص  م تعيئتفس  م تع  نتل تععيضن   من يعليز:
 هن م  تعيالا  ب م ام  تعلعمنص ت سيسم. -
  يينن  تعلعمنص. -
 س  . 16لهبي ل  تعلعمنص ع    -
 1ا ا مي.تنر ا عي  تعلعمنص اعع   أن  اسفم تععوعننى  عي ي لاام لعييء ك   ي هن اع  -

                                                             

 1 .42ص   سه  سيو ى ابا تعسرعين و  سيعص -
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 عي ييعم  تعمنعي  لشب ي ايعال  تعاي أ ت ت   -عنة امعينم تعلنه  –أن  تعمنص غ س مفكم  -
 تعاوع .

هع  تعلسفن  و تعلعمنص    ت لريص تعاوع  و  هم تحلكسل اعبي ع أيح ععي ع     أهعن   -
 1ايعي   م تسل ست   كيفئهي تععخلمم .

ن هال تعييييل تسلعال    تنه  تعاوع  ك   و     كيفئهي و تنتولمي و هم تسهع  عك  ت    
 طي ح تعاوع  ضعبي و قني عى كعي أن  ريفص تععا س  تعيئتفسل  تبسز أن ت هاتف و 

ى  مم  ا س   يع ستطن   نراع توص ك  أطميل تعيئتفس تسفن  أهممي وهالتعييييل تعلم    
ت ع  –عن ضي   عشخر لمصى كعي أن  اع تعلعمنص تإلعئت م   مي  لكي م  ت يااهص ام  ن

تي ب  تعنون   م ك  س    ت  ستض تمهلعيعن  كيمسلي ل  م تععع  أو  -س نتل
تععا س  تعيئتفسل   ا س  وط ن  تع ح تعمنعي ايعمي  تععسفن  وفن  تعك  س    تعقنص و  تمنحستف.

ولي لخ تعب   تعال  هن  حسك نحن تعع ل ب ى كعي تإلس  ن  و م ت    أن تاكس تعل   ا 
أنمي تلكم  ايهلعي يل ت ع لمي تعنط ن ى لضي   لع  أنمي  لعا ع تعل  نيل ل  تسفط تعععي ف 

 2تع  سل  ولطبن يتمي تعلك نعنهن .
وب  تعلحاث ا  ت هاتف تعلم سطسل عم  ي  أهداف النظام التربوي الجزائري:  2-2

 م  ي أن نعسف أوم  ي ت ن را اي هاتف تعلعمنعن  و تعلسفنل ؟تعلسفني تعيئتفسي ا
ت هاتف تعلسفنل  هم تمك ت هاتف تعنتسع   م تع  ي  تعلسفني تععي  وتعلم تحاهي تعلسفن    

أي  و تعع لعاع    طبنع  تععيلع  ا    ي فن     قنص  ل ن  وتهلعيعن  و مقن  وسنيسن  
حالا تع منكم تإلهستفم عألهاتف تعلسفنل  وهم ايعليعم تال أ ي ت هاتف تعلعمنعن   مم تعل

ام  أنعيط ت  تء تع منكم تع نام تعاي ي ل ب  تععلعمص وطسو  تععخلمم   مم ل ت ترف 
 3اش    و    ي سنف ي ن  ا  تععلعمص اعا تمنلميء اعمن  تعلا لة.

                                                             
 .42ص   سه  سيو ى ابا تعسرعين و  سيعص - 1

 .65ى ص 2002ى  ت  تعكليب تععسفمى تعيئتفسى رحلة في التربية و التعليمسي ن  اسونبى  - 2

 .307ى ص 2000ى  ت  تعمكسى اعينى 1ى طالوسائل التعليمية و المنهجابا تعحي ظ س   ى  - 3
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تمرلنتء تعلعمنعن   وامن   ي هاتف تعلسفنل  أاص و أضع     ت هاتف تعلعمنعن  وهات
 م تعلسفن  وكات أن تعماتف تعلعمنعن  تحالا و  ع   ام  نعط أ تء سمنكم ي ل ب تععلعمص و 
عكم نلحر  ام  ت هاتف موا ع ي    ت  ا     ري    ع    و  ري   تضل يق 

 ت هاتف هم :
 تععيلع  و  م مل  تعلسفنل  و ريهل  و تستت . -
 يهيتمص و وت عمص وكات ريهيتمص تع م ن  وطسق تمك سهص.تععلعمعنن و ريفرمص و ر -
تعععس   وإض يمتمي و  لطمبيتمي و  ي لنته  تععيلع      ش  ل نلني  تعلطن   -
 تععمعم.

تععي ع تعا تسن  و طبنعلمي: وهميل ن س تعخبستء و تععخلر   تععي م    م تعلسفن   -
 1و تعلعمنص و امص تع مة.

 تعلسفنل  فنعي لمم:ولع   تنضنح تمهاتف 
 : التعريب 

رم  ايعحقب  تمسلععي ل ى تعأن ت ط  اأ ت ل تعح ن   تعيئتفسل    ا ت لكيك رسللمي     
  ي و كأول لهستء علح    ت هاتف تعلعمنعن  تعع طسعى هن أن تحاف تعمسن ن   ت   تعلستب 
تعيئتفسي  باأل ولعسلب ك  تععنت  تعا تسن     تمولاتفم لع  تع ينني  يعيي عمى أ ي تعمي  

ي وس م  تخيطب م أك س تعمسن ن    ا وضعو  نض  تعمي  ت ه بن  تعلم موا    تعمعمي  نم
 2ر ب تعاكلن  ابا تع ي   هيمنل.

و أضيف تعاكلن  أرعا طيعب تإلوستهنعم أن تعلعسلب ضسو ع  ن  أرا تعنسيف  ت سيسن     
مسلسهي  تعشخرن  تعيئتفسل  و  هم تعنس م  تعنر اع عملعب س تعري ق ا  تع  ي   

 ا أضيف أن: تعممص تععقنص و تعيم  تععطب  تعيئتفسل ... أيوي هع  تعمي  تععسفن  عي  امصى  

                                                             
 .15ى 14ى ص ص 2002ى  ت  تعمكسى ت   نى 4ى طالصفيالتعلم و التعليم ني    معم تعئلن  و أ سونى  - 1

 ى1983 ى تعيئتفسى3ى طى  ت  تعحاتت   لنتن تععطبنايل تعيي عن  تاريخ الجزائر الحديثابا تع ي   هيمنلى  - 2
 .362ص
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عمي  تععسفن  هعي تع بب  م نشنء ت ر ي  تعع ب   وت  كي  تعخيطئ  تعلم ك  ست  ي ت ع  أو 
ت سأ  م أن تععسفن  عي  عبي ع م ترمح  ن تكنن عي  امص وتعمييل تع ننينن  أو تع ت  ن  

 . 1وراهي تع ي  ع ام  تعقني  ومات تعاو 
أ ت ل تعيئتفس أن يشما ام مي تعلي لخ و تععيعص أنمي موا أن ت مت احوي تمي  م  ع ا   

لطي  هنللمي تعمينل  تععلع ئعى و ام مي   نيس  تعلعسلب تعلم أ ت تمي تعيئتفس هم اع  ت ي م 
 لخرص  سهنن ا ست  تن ي و تخطنط و تنييز امعم  ل ا  و  لعم  اا ت ع سمطنل  تس   

 نيس  تعلم ت ز  وسنيسيل أ سأ ت خسط ضع  تسلستتنين  تعل عن  و ت  ا وتستام تع
 .2تعشي م 

رسك   ل ي ن  وتعن  تعة ك  تع طيايل تععخلمم  تمولري ي   -تعل عن –ام  تالبي  أنمي 
 .3تمهلعيعن ى  ون تسل  يء  مم ت سيس وست  سنيسم

ينو  لمسن   تعي ي أ ي ك 1962اأن تعيئتفس  م س    غستنا غ ن وا    ي تن تعاع   هن  
 ي لمص هن أن  تإل ت ع تعلم كينو و تء   مم  عسف  تعي ي و لع  را كب س 1996هئتفس 

لعم  ايإلس  ( أن ل) و ل م متسدل  ل ت دي  :ع  سبيب وط  د تعلعسلب كينو تباو  لأكا
تعععمن  سل يحى  أيبح تعلعسلب  م تعلعمنص  عمني  م تمولداتفمى تدص  دم تع ينني وأ  ست  م 

   نييح تعععمن   يي  نيديح تإلسدلستتنين  تععلبع   - غص تعلحم يل-تعع لني تعيي عم 
لمي رل  علحقن      ر ث تعطبنع  تعلا لين  عمععمن  وتعليمب ام  تعععي ض  تعلم يي  

                                                             

تسهع  ر مم و  عن  ى  ى 1972-1962من تصفية االستعمار إلى الثورة الثقافية أرعا طيعب تموستهنعمى  -1 
 .26ى ص1972تعشسك  تعنط ن  عم شسى تعيئتفسى 

 .44ى 42ى ص ص 1995عمطبيا ى سنس ى تننةى   ى  ت  تعععس 1ى طفضـــاءاتتوستهنص   ينمى  - 2

;p6. ; sans date :paris ; Larousse ; dictionnaire sociologie Raymond Boudon et autres -2  
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 أ ال تععسفن   م تعيئتفس   ين   –هبم  تعلحسلس تعنط م  – ت د  تع مط  وتعحئب تعنترا 
 1ت غمب د   دم تعلعمنص وتإل ت ع وتإلا  .

 :الجــــــزأرة 
تعماف تع ينم  م تعع  ن   تعلعمنعن  و تعلسفنل  تعيئتفسل  هاف ل ي ي و ي نل أن  يلع  ا  

 يعحيضس لباأ    تععيضم عنعلا لع  تعع ل ب ى و تعنط  هنل   هاو  هن  يلع  ا  أ يقى
تليا   م تعاتكسع تعلي لخن  و  م تآل يل تعععييسع ام  را سنتءى و عنهن   عمم ع  موا 
   تنتي  ت هنيل و تكي   تععستر ى  م ا أكا تعك  س    تععملع   أن  يلع  ا  ت ي   

 سهع ل  تعنط ن ى يعينم    تعيعنض و تعخم  تي لخن  كيفن ى  يلع   وطسب  م تحالا 
و تمغلستب رل ى ووا تعط  ع  ين ع ام  أن   يلع  للحسك  م  ستغ  ن  ا  أينل و 

 تنتوو ي ل ا لع  ريفط سيوط آتي .
و عكم نر  لع   سرم  تيع  تععيلع  تعيئتفسي ي ل ا لع  ريفط ويفص و  ل   كين موا    

تمص وهات  ي تيطمح امن  ممص وب  هص و تي لخمص و روي    و تعسلفتح    تعمنص أو ي
: و هم تع م هع  ك   وعنن   تسم هئتفسي  يف   م  يف  و هم تمئ  واعك ايعيئت ع

تإلعييء تعلا ليم عملعيون  يي     ت هينب تعع ياال  و لزتع  تآلتي  تعا  م  تعنت اع    
ع ا أ ت ل تعيئتفس    هات تعماف أن تبعث  ت ي يل م يم  عمي ايعيئتفس و تععسوف  و تإلس  

 تعشخرن  تعيئتفسل  ت يمن .
 و تعيئأ ع  م   اتن تعلعمنصى تع م تمهلعي  ايع نترم تعليعن : 

  طم يت ى اعدي يح د   اتف تعلعمنص وقنع  و لطمبيت   م ضنء وتو  تعيئتفس وههئأ ع أ   -1
 .تع يضئ  تعشخردن  تععسفن  تإلس  ن  تع قن   م نمنس 

هئأ ع ن ي  تعلعمنص و طط  و  يهي ى وتعبعا ا  تمسلعي ع    تععيلععديل ت  دسأ   -2
 .لم ا دا تعوسو ع تع رنأ   ط

                                                             
ى 2000ى  لنتن تععطبنايل تعيي عن ى تعيئتفس المسالة الثقافية و قضايا اللسان و الهوية منم ى   حعا تععسفم وعا - 1

 .23ص 
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هئأ ع تعع لنليل وتعلخرريل وتععملش   وتعخبستء  م تعلسفن  وتعلعمنصى رل  ت لن    -3
 ب.تعب    دم أ س ت  س ا  تعخا يل تعم ن     تعخي ج سنتء ضسق أو غس 

 وٌ  ا  تعنسيف  تعلعمنعن  تععل نا ى كعي  و وعننيى هئأ ع تعكليب تععا سم ض   -4
طسل   وت سمنب  م تععدا س  تعيدئتفسل ى    للخا    تعهئأ ع ام  ل بيم تعحسص 

عم سوف تعيئتفسل ى وطيا  تعب   تععلع ئى كعي ييب امد   تعطدسل د  لم  ي كدين   يسبدٌي 
تمتييهديل تعنط  د  وتإلس  ن ى وإ كيء ايطم  تعحب وتمنلعيء لع  تعععمعد   غدسس 

 .1تعنط   م نمنس تععلعمع  
 ديمقراطية التعليم: 
تيعث هاف    ت هاتف تعلسفنل  تعلعمنعن  تعلم سطستمي تعح ن   وتعشعب تعيئتفسيى      

ل تعين  وتعم س  مم كينو وتهب َوَهَب ام  أوعم أ س تعب   تحقن   عك  هئتفسي اين ول 
وتعيم ى لن  يع ستطن  تعلعمنص وتععاتع  تمهلعيعن  فن  عمي أهعن  ورنأ  م رنيع تعمس  و 
تععيلع   ن تعلسفن  وتن   تعرم     تعايع ستطن   ن تععيلع  يحسص ام  لا يء هال 

 تعع و  عوعين تسلعست ل و ا يء ت ا   و تطن ل.
 ستطن  تعلعمنص أو  ي يعسف اعباأ تكي ت تعمسص تعلعمنعن  لع  أن  ممن   يعميلر ع ا أضي     

ييب أن أم تكنن تعخمفن  تمولري ي  و تمهلعيعن  عألسسع أو تعال  أو تععسق أو تع ن    ئع 
أو ا بي عمحرنل أو اا  تعحرنل ام  لراأ تعنظيفف تععسغنف   م تععيلع   ي  س ى و  

لنيزتل تمهلعيعن  هم تععحا  ت ول و تعسفن م ييب أن تكنن وا تت  تعع من  وعن و تم 
–عمحرنل امن ى كعي أن  ييب أن تشع   يع ستطن  تعلعمنص هعن  تعخا يل تمهلعيعن  

وتعنظنفن  تعلم ت ا مي تعح ن   تعايع ستطن  عيعن  أ ست  تععيلع  تعال  ي ط نن  -تعلعمنعن 
 2ستءى تعحوسلنن و تعسلم نن و غ سهص.تحو   ملمي اعي   مص تعب    وتعب يلى ت غ نيء وتعم 

                                                             
 .33ص تسكم  تاحى تععسه  تع يو ى - 1

ى 2002ى تعيئتفسى عمكليب ى تععتس   تعنط ن مرايا وشظايا، مقاالت في الفكر والسياسة واألدبلوستهنص   ينمى  - 2
 .10ص
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ه ي للحا  عايع ستطن  تعلعمنص  ع   أوعنيى هن ضسو ع  لح أونتب تعلعمنص اعخلمف  سترم ى أ ي  
أوس  تعمئيل تعشعبن ى وفنه   يص أ ي  تعمئيل تعكي ر  وتععحسو       أي  اح ص وضعمي 

 1تعطب م ايعاتل.
 يع ستطن  تعلعمنص  م تعيئتفس تأتم علأك ا   ي  اعمن  تعلعسلب و تععنعمي ا  طسل        

تععا س  و ونتسط  تعععمن  تعلعمنعن ى  مم تعا أر    تس   اعي تن سل     سص  ل يول  
واي ع  أ ي  أاويء تععيلع  عمحرنل ام  ت ي      يع   م ظسف  حا ى  م ا تالبس 

تعمنعني تن لي  ن  وي  ولأسنة ن ي  أي    م  يع ستط ل  علح    أهاتف  تعلعمنص  م تعيئتفس
هي   ن ست عملمايص تعاي تعسضو ع  تعب نيل تمهلعيعن   م تعيئتفس كعي سب  وأضسنيى عات 

 كين تنط   تعلعمنص وإتيرل  اعات و طمبي سنيسني ووط ني وتسعي.
 و     يهس  يع ستطن  تعلعمنص  م تعيئتفس نيا:

لعييء ك  تعمنت ق تمهلعيعن  وتمولري ي  وهع   ي يع ئ تمع ات ا  آ س هم تمك  -1
 تععمكيل تعع من  وتعكميءتل تعخيي  كيعاكيء وتعاتكسع...تعخ.

تععنص تععات س  م ك  تعاوع  تعيئتفسل  ر ث للعمص تو  تعرحستء  ي للعمع  تو   -2
 تعشعيل  م نمة تعنوو وف مة تععحلنأ وتعطسل  .

ايعحيع  تمهلعيعن   و يء تعشعب تعم ستء    اا  لهعيل  ئ   وي تعحيهيل تعع يي   -3
 2تعخيي .

أن اعمن  تعحستك تمهلعيام م يع   عمي  -تعنظنم   –هال تعع يهس تي ا تمتييل تع يف  
أن تلص  ون  سص اعمن   لكي ئ ى ل  عنة تعع بنل لن ينني أن يملح ايب  تس يل تعلسفن  أ ي  

 3ئ   ي علع ئهص ا   ئيل أ سأ.اعت أو يء  

                                                             
 .21ى ص2002ى تعات  تعععس   تعيي عن ى تإلس  ا ل ى 1ى طتكافؤ الفرص نظم التعليمضب  وا تنى  - 1

 .35ى ص1989ب ط ى  لنتن تععطبنايل تعيي عن  ى تعيئتفس ى ى أصول التربية و التعليم تاح تسكم اعي سعى  - 2

 .313ى ص 2000ى  ت  تعمكس تععسفمى  رسى 1ى طادارة البيئة التعليم والتعلمأرعا لسعيا   ريمى  - 3
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  لميتطوير التعليم التقني و الع: 
ع ا تهلعو تعاوع  تعيئتفسل  ايعيينب تعلك نعنهم  م تعلعمنص وهات اغن  لضميء ت ي   ا  نن  
رال   عمل   ا وفيعليعم   ح تع  ي   تعلم سيهص تعع لععس قب  ام  نشسهي أ ي تآلن   ا زت  

أن تعلعمنص يعا عمع ل ب  م تعحيضسى  طم  تع ن  هن  ه  تعيا موا تمهلعي  ا  أك س  عك 
   لاات ل رل  ل ت ومغ أضال أيبح  عيمى و هات للطمب تيالات  م تعع يهج وتأعنف تعكلب 
و تي  ا تعنسيف  وتعطستف ى رل  ت طب  تعح ع  تع يفم   كس ايععم و ن ا  حمم  ن 

علعمنعن  تإليويرن  يعا   مس تهلعي  ايعلطن  تععمعم تعع ل ب  عميعن ى لن تن  س تعنسيف  ت
و تعل  م  م تعلعمنصى  اتير  تعمسص عيعن  تعل   ا مسلخات  تعنسيف  تعلعمنعن  ر ب  ي 

أن  موا أن تكنن تععات س  علمئ  ايعاو تل تعلا لبن   هارفارد   هي ع   هوارد باردنأكال 
ت ل  مي  ن  عك سنيع  ك  تمع ا  معي كينو تععم ن  وفيععشسوايل وتعلك نعنهنيل ام  

  ه  تسلنعيا  و كيف   ع   أن ييا   لنأ تعلعمنص تعع يسب ع ى و واعك نلنح  سيي عمك  
   أه  تكلشيف ك  ت ننت  تععع     سيع ب تعلا لةى وت م   كاعك تيسلب عمع يهج 

 ن  عك سنع      تسلمي ع  تععخلمم ى عات  يمهلعي  ولطنلس تع طي  ي   ام  ايت  تعيعن 
 1أكبس اا   ع      تعل   ا عمحرنل ام   سيمص  م  نتيم  تعمنعمص ا ميءع أكبس.

 :1976سنة  بعدالمراحل التعليمية  /3
س    أ سل  16تععت خ  م  35-76اراو  ت  س  وص  تعملسع تولاأل هالكعي سب  تمضي ع 

تععلوع  ت  نص تعلسفن  و تعلكنل   م تعيئتفس تعاي ت    لي ريل اعن   وها ل   1976
ام  ن ي  تعلعمنص  م تمتييل تعاي ي نن فن  أك س تعيضني    تعلحنمل تعععن    م تععييمل 
                                                                                                                                                                                              

و لتكا تعنظنم    كاعك ام  أن تع  ي  تعلعمنعم ايعمع  لمعب  و ت هي ي  م تح    تكي ت  وفخرنص تكي ت تعمسص: -
تعمسص تعلعمنعن ى تن تعمسق و   ت  ست   م تع ا تل وتمسلعات تل وتعع نل لل      طبنع  تععيلع  تعععييس وتععلكي   

، هوارس Jean Jacques Rousseau، جان جاك روسوJ.Lockeجون لوك  لوت مس هاو  هات تعطسح  م كلياي
ى لن هات تعماف وا أزتل ك  ست    تععقبيل  م تععيلع  تعيئتفسي  ن  ر  و وتهب ر ب  سيت س  Horace Manمان

 تعاوع .

 .8ص ى1975 ى4ى   لب  ت نيمن تععرسل ى  رسى ط، التربية والتغير الثقافي حعا تعمي ي افنمم- - 1
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تمولري ي  و تمهلعيعن ى ووا كسس ت  س تع يو  تعطيا  تإلعئت م عملعمنص ت سيسم 
تتخال تسليتن ن  تعلعمنص  1976و تأ     ععاع ت   س نتلى عات اعا لي ح اي   و يين ل 

  م تعيئتفس ض   أ س  م ا أيبح ام  تعش   تعليعم: 
تعلعمنص تعلحو سيى تعلعمنص ت سيسمى تعلعمنص تع يننيى تعلعمنص تععيعم و   أوه  تم ل ف ا  

  ي غ س  مئ  وعنة لهبي لي.تعل  نص تع يو  هن تعلعمنص تعلحو سي تعمنص ت لني
كعي ت لمو  سرم  تعلعمنص تععلنسط و ت لرسل    أ ف  س نتل تع  ت ث س نتل عل ا ج 
فنعي اعا    تععسرم  تمولاتفن  وأيبح يطم  ام معي تسص تعلعمنص ت سيسم تعاي تع م  

 تععا س  ت سيسن   تل تعل   س نتل.
   لعييء   يا   تعا نل لع   1981-1980عا تسم وع ا تولاأ تععع  ومات تع  ي     تععي  ت

تع    ت وع   لنسط تعلم كينو تيسأ عمل   ا  م نميي  تععسرم  تمولاتفن ى لضي   لع  
وا  23/04/1976تععت خ  م  33تععسسن  تعسفيسم تعري    م تعيسلاع تعسسعن  تععا  

  ص تعلحو سي.يسح اأن عمطم   سي   هبن  علنهن  ونتل  أيا  وأنشئ تعلعمن
 و أ س  تم لني تل وتعلنهميل ت سيسن  تعنط ن     ر ث تالبي هي:

    ن   وط ن  أي م  اعوي   مي و لطي تتمي و وست يمي. -1
  يع ستطن   م لتيرلمي  سيي  ل يول  عيعن  ت طميل تعيئتفسل  . -2
  لملح  ام  تععمن  و تعلك نعنهن . -3

 ووا توع  ت  س تع يو  :
و تلع    م ت عن  ضخرن  ت طميل وتععنتط    وإاات هص عمعع  وتعحنيع  أهدافا وطنية:

وإك يومص تعععي ف تععي   تععمعن  وتعلك نعنهن  تعلم تع  مص    تمسلييا  عملطمعيل تعشعبن  
 تعلنتو  لع  تععاتع  و تعل ا  ور  تععنتط  تعيئتفسي  م تعلسفن  و تعلكنل .

فن  تعلم ت ياا ام  تعلميهص وتعلعيون و   تعشعنب وينين  تلي ا  م   ح تعلس  أهدافا دولية:
تع     م تععيعص ام  أسيس ترلست  سني ع ت  ص وتم     باأ تععاتع  و تعع يوتع و   تععنتط    
وتعشعنب وإاات هص عع ي ح  ك  ض      أض يل تعلمسو  و تعلع  ئى وت عن  تسفن  تلييوب    

 .ر نق تإلن ين ورسليت  ت سيسن 
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 :ويي  تعلعمنص اعنهب هات ت  س  من   ر ب تععستر  تعليعن 
 لهبي يى تعمنص تحو سي غ س -
 س نتلى 9تعمنص أسيسم لعئت م و  يينم ععاع  -
 تعمنص تينني اي ى -
 .تعمنص تينني ت  م -
 .1981-1980ووا ضس   م تطب   أر ي  هات ت  س تولاتءت    تع    تعا تسن   
 ي لئتل لع  را تآلن يش   تإلطي  تععسهعم  ي  شسو  ي لماف ل  يل تح   يل و  

 .1تحنلستل ام  تع  ي  تعلعمنعم
ضساو تعيئتفس  م لي ريل تسفنل  اعن     و  خلمف تعينتنب تعمن من  و      

ت سيسم و  تعب اتغنهن  د وتعلبس هال تإلي ريل اع يا  تإلا ن تعسسعم ا  نميي  تعلعمنص 
تسلباتع  ايعلعمنص تع يااي ىوتهص  ي يع ئ هال تإلي ريل تعيالاع هن تعلي  س تعمن مم عملعمنص 

نص مى اح ث تص تبال  ت طنت  تع  ث عملعمنص ت سيسم اعسرمل   ى ت وع    مي هم  سرم  تعلع
هم  سرم  تمولاتفم و ت ليسق  عة س نتل اعا ي كينو سو س نتل  م تع يو  ى وتع ينن  

تعلعمنص تععلنسط و ت ليسق أ ف  س نتل اعا ي كينو ت ليسق ت ث س نتل سيا يى كعي تلع ئ 
  و م ك  تععستر     تع    سنهال تإلي ريل اعستهع  ضي م  و كمن  عيعن  تعع يهج تعا ت

لاع وع  تولاتفم لع  تع    تع يع   تيننيى و تص  م هال تععستهع  تمالعي  ام    ي ف  هات 
        هم تعع ي ف  ايعكميءتل وال تعع ي ف  اي هاتف تعلم كينو  علعاع  م تعبست ج تع يا  . 

تع    ت وع  تعلم ضس    مي تطب   تإلي ريل  2003/2004بس تع    تعا تسن  لوتع    
تعيالاع لن كين ام  تعع لنأ تعمن مم أو ام    لنأ تعع يهج تعا تسن . وت ع  تعيئتفس    

 ل لاي ع تع  س  م تعع يهج تعا تسن  ىلع  تطنلس هال ت   سع اعي ي يلس تعلطن تل  

                                                             
 نمة تعرمح . ى  نو   بي  ا  يى تععسه  تع يو .مراحل التعليم في الجزائرابا تعمطنف ونه يسى  - 1
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تعحييم  ام  تعع لنأ تععيععم ى وه ي نيا ك  ست    تعبماتن وا أاي ل تع  س  م تعع ي فيل 
تعلم تب   ام مي   يهيمي ى اح ث تنل مو    تعع ي ف  تعل م اي  تع ايع  تع يفع  ام  ت هاتف 

فس  م تنظنف هال تعع ي ف  وهات وب  تي ف  هالاع ت ن  ام  تعكميءتل . وتسلعينو تعيئ لع    
تعشسو   م تطبن مي اخبستء     ول  ل ا   تعال  ن منت لع  تعيئتفس تعليي ب تعلم تعو  م 
وماتنمصى و    عك تيسف  لي ح تعع يهج تعا تسن   م   يطع  تعك بنك ا  ات و تعلم وا مي 

ووا ظمسل تعع ي ف  ايعكميءتل كح  و اتغنهم عملح ص  م    P.Inchoaupsونل لل شنفة
تمنميي  تعععس م تعميف  تعاي تشمال تعع ن  تم  سع ى اح ث ت ن  أسيسمي ام   كسع تح   
وا تل عملمع ا تستبط اأ تءتت   م تعمويء تعا تسم و م تعنسط تعاي يعنش فن  .ولش   

  ي  تعلسفنيى م يويهن   م ضعنع ل    ا تمسل  ل سنأ تإلي ح تعيالا لي ري ضي   عم
ى  عك أن  ضع  هعن    ننيل تعع  ن   تعلسفنل     أهاتف و سنيس  تعمنعن  76أ سل  

و  اي   لع  تععييمل تعب اتغنهن  و تعل  نعن  تعلم اس و هم ت  سأ تحنمل ها ل ى
 ي ريل تعيالاع  م تع  يط تآلتن  :يع   ي أن نا ج تهص تععبس تل تعلم   عو لع  هال تإل

 نتكب  تعلي ستل تعحييم   م تعيينب تعب اتغنهم  يي   ي للعم    مي اع ي فيل و يء  - 
 تعع يهج.

تعحيه  لع  ترعنص   يهج هالاع تح   تعحيهيل تعيالاع عمعيلع   يي     تعلي ستل  - 
 هلعيعن .تعلم ررمو ام  كي   تععييمل تع نيسن  وتمولري ي  و تم

ضسو ع تمنمليح ام  تععيعص اح ص تعلي ستل تعحييم   م تعع ويل    تآل س  يي      - 
 وغ سهي.. و ويفنيلوسوز تععنعع  ووسيف  تمتريل تعيالاع    تنلسنو 

ووا را  تع  ا  سلا اي ل ارمل   الس تعلعمنص ت سيسم ونزت ع تعلسفن  تعنط ن   بس تل  
 لا  يي   ي تعم  ايعع يهج تعا تسن   م تعع ييس تآلتن :تإلي ح تعلسفني تعيا
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 تنل يل تعب      ن ي  سنيسم أري ي لع  تعلعا ي  تعحئفن  وإع  تع  ي  تعايع ستطم. - 

 تنل يل تعب      ن ي  تولري ي  عسكئ لع  ن ي  تولري ي رس. - 

 .تعلطن  تععاه  عمعمن  و تعلك نعنهن  اعي  م  عك امن  تعلسفن  - 

 تعلاهن  تعع لعس عع لنأ تعل   ا.  - 

 1 تعلحاييل تعيالاع تعلم    تعع ل س أن تنتهممي تععا س -

وأ  مو لي ريل ام  تع  ي  عللعيض  و تعلحنمل تمولري ي  وتمهلعيعن ى كعي كسس     
أر ي  س نتلى وا ضس   م تععنص وتطب    9تعطيا  تإلعئت م و يينن  تعلعمنصى وتأ     ععاع 

 (.)تععا س  ت سيسن  1980هات ت  س تولاتء    تع    تعا تسن  

تعاي ل  2004 - 2003ووا اس و تعع  ن   تعلسفنل  تعيئتفسل    ل تععنسص تعا تسم 
  م:تلع   

ى ووا تص تي  س  حلنليل 2004 -2003تع    ت وع     تعلعمنص تمولاتفم  ت ر ب -
 (.)كيعلسفن  تإلس  ن  2005 - 2004اعت تعكلب ع مة تع     م 

 ى أضنمو لع مي تعمي  تعمسن ن 2005-2004ت ر ب تع    تع ينن     تعلعمنص تمولاتفم  -
يل تععمعن ى تسلععيل تعنسيف  كمي  أه بن  أوع ى تسلععيل تعلس  ئ تععمعم وتععرطمح

 (.)تععسفن  وتعمسن ن  تعلعب سل 

                                                             
1

-http://educapsy.com/blog/reforme-de، على الرابط الجزائريةالمنظومة التربوية  حول وضوعم  -

21-algerie-en-leducation الساعة  ،2018جوان  22االطالع ، تاريخ  12:09 2008نوفمبر  13 بتاريخ منشور

سنة صحة هاته المعطيات في مقابلتنا له بتاريخ  20كثر من وقد أكد األستاذ عطاءهللا مستشار التوجيه واالرشاد أل 19:12

 .2019جانفي 
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)ن ي   ت ر ب تع    ت وع     تعلعمنص تععلنسط  م لطي  تإلي ح تعلا ليم وتعلسفني  -
ى وظمن  تعمي  ت  يزلغن  2004- 2003ت  ف  س نتل( تولاتء    تععنسص تعا تسم

 .ايالبي هي عي  وط ن 

 .2006 - 2005تعلعمنص تع ينني  عسف تعاي ل  م هن مل   م س    أ ي  
أ ي تعلعمنص تععيعم   ا اسف تعاي ل ام  ضنء تنينيل تعمي   تعنط ن  إلي ح تعع  ن   
تعلسفنل  وتعلنه ميل تععلوع    م  خطط تطب   تإلي ح تعلسفني تعاي ين ق امن   م 

زت ع تعلعمنص تععيعم وتعبحث تععمعم كماف ى سطسل و 2002أ سل   20 يمة تعنز تء لن  
 لاات  ووض  أ ضن  إلي ح ضي   عملعمنص تععيعم 2013-2004 تسلستتنيم ععسرم 

(LMD)   اح ث يع   و ن  تععمنص تععيعم تعع لممع     تعب نيل تععععنل ومي  م تعبماتن
ت ت  أطنت  عملكنل  تلع   هال تعب ن  رنل  تمنيمنس  ننن ى وتععععع   م تعبماتن تععر ع ى

 :للنج ك    مي اشمي ع هي عن 

 ( م ن  -ت ث س نتلى للنج ومن ينة)أكي يعن  + تعطن  ت ول ا يعن لي - 

 ( م ن  –عطن  تع ينم ا يعن لي +  ع   س نتلى للنج  يه ل س)أكي يعن   -

 .تعطن  تع يعث ا يعن لي + تعين س نتلى للنج واكلن تل  - 

تئتل تعع  ن   تعلسفنل  تعيئتفسل  لع  را تآلن تيسي تعاي ل ام  ن عمي تعلسفنل   و م
 .1ورا تعلح       تععس و  تعلسفني و تعس        لنتل 

 

 

                                                             

 1
mezhoud.hooxs.com/t1073-http://salim-، على الرابط المنظومة التربوية الجزائرية حول وضوعم -

topic وقد أكد 19:27الساعة ، 2018جوان  22، تاريخ االطالع  12:09 2008نوفمبر  13 منشور بتاريخ ،

 .2019سنة صحة هاته المعطيات في مقابلتنا له بتاريخ جانفي  20مستشار التوجيه واالرشاد ألكثر من  األستاذ عطاءهللا

http://salim-mezhoud.hooxs.com/t1073-topic
http://salim-mezhoud.hooxs.com/t1073-topic
http://salim-mezhoud.hooxs.com/t1073-topic
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 مؤسسات التعليمية بوالية االغواطاحصائيات حول أعداد التالميذ والثالثا : 

    م ومي  ت غنتط وب  تمسل  ل تع  لن  ي هات يلتمولاتفنلنضح اا  :  07جدول رقم ال 

اعالسل   وتعبس ي    لب تعخسلط  تععا سن  ام  ترريفنيل   ا          تاات  تعبيرث و يءتتععرا : 
 تعلسفن  وتعلعمنص اي غنتط

 
 المجموع

 2001من 
 الى يومنا

الى  1991من
2000 

الى  1981من
1990 

الى  1971من
1980 

الى  1962من
1970 

قبل 
1962 

 السنة
 البلدية   

 األغواط 11 03 09 12 12 25 72
 أفلو 02 04 03 09 05 12 35
 سبقاق 00 02 02 00 00 01 05
 سيدي بوزيد 00 01 02 01 00 00 04
 بريدة 00 01 02 04 00 03 10
 المشري  الحاج 00 03 01 03 03 00 10
 تاويالة 02 01 02 01 00 00 03
  قصر الحيران 02 00 01 05 04 04 16
 ناصر بن شهرة 01 00 00 03 02 03 09
 عين ماضي 00 00 01 00 02 01 04
 الخنق 00 01 00 01 02 02 06

 الحويطة 01 00 00 00 00 00 01
 تاجموت 01 01 00 02 02 02 08
 تاجرونة 00 00 01 01 00 01 03
 الرملحاسي  00 00 01 03 04 05 13
 حاسي الدالعة 01 00 01 01 01 01 05
 قلتة سيدي سعد 00 01 01 02 00 01 05
 عين سيدي علي 00 01 00 00 00 04 05
 البيضاء 00 00 00 02 02 02 06
 سيدي مخلوف 01 00 00 02 01 02 06
 العسافية 01 01 00 01 01 00 04
 وادي مرة 00 01 00 04 00 01 06
 وادي مزي  00 00 01 00 01 01 03
 الغيشة 01 00 02 02 00 00 05
 المجموع 22 20 30 59 42 71 244

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
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   ل  م ومي  ت غنتط وب  تمسل  ل تع  لن  ي هاتتععلنسطيلنضح اا  : 08جدول رقم ال

 

 
 المجموع

 2001من 
 الى يومنا

 1991من
 2000الى 

 1981من
 1990الى 

 1971من
 1980الى 

 1962من
 1970 الى

قبل 
1962 

 السنة
 البلدية   

 األغواط 01 01 06 02 05 11 26
 أفلو 00 00 02 03 01 06 12
 سبقاق 00 00 00 00 01 00 01
 سيدي بوزيد 00 00 00 00 01 02 03
 بريدة 00 00 00 01 00 01 02
 المشري  الحاج 00 00 00 00 01 01 02
 تاويالة 00 00 00 01 00 01 02
  قصر الحيران 00 00 01 00 01 02 04
 ناصر بن شهرة 00 00 00 00 01 02 03
 عين ماضي 00 00 00 00 01 02 03
 الخنق 00 00 00 00 01 02 03
 الحويطة 00 00 00 00 00 01 01
 تاجموت 00 00 00 00 02 02 04
 تاجرونة 00 00 00 00 01 01 02
 الرملحاسي  00 00 00 01 01 04 06
 حاسي الدالعة 00 00 00 01 00 01 02
 قلتة سيدي سعد 00 00 00 00 01 02 03
 عين سيدي علي 00 00 00 00 01 01 02
 البيضاء 00 00 00 00 01 01 02
 سيدي مخلوف 00 00 00 00 00 02 02
 العسافية 00 00 00 00 01 00 01
 وادي مرة 00 00 00 00 00 01 01
 وادي مزي  00 00 00 00 00 01 01
 الغيشة 00 00 00 00 02 01 03
 المجموع 01 01 09 09 23 48 91

 

اعالسل   وتعبس ي    لب تعخسلط  تععا سن     تاات  تعبيرث و يءت ام  ترريفنيل   ا      تععرا : 
 تعلسفن  وتعلعمنص اي غنتط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
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   ل  م ومي  ت غنتط وب  تمسل  ل تع  لن  ي هاتيتع يننللنضح اا  : 09جدول رقم ال

 
 المجموع

 2001من 
 الى يومنا

 1991من
 2000الى 

 1981من
 1990الى 

 1971من
 1980الى 

 1962من
 1970الى 

قبل 
1962 

 السنة
 البلدية   

 األغواط 00 01 00 03 01 10 15
 أفلو 00 00 00 02 01 03 06
 سبقاق 00 00 00 00 00 00 00
 سيدي بوزيد 00 00 00 00 00 01 01
 بريدة 00 00 00 00 00 01 01
 المشري  الحاج 00 00 00 00 00 00 00
 تاويالة 00 00 00 00 00 00 00
  قصر الحيران 00 00 00 00 01 01 02
 ناصر بن شهرة 00 00 00 00 00 01 01
 عين ماضي 00 00 00 00 00 01 01
 الخنق 00 00 00 00 00 01 01

 الحويطة 00 00 00 00 00 00 00
 تاجموت 00 00 00 00 00 02 02
 تاجرونة 00 00 00 00 00 01 01
 الرملحاسي  00 00 00 00 01 02 03
 حاسي الدالعة 00 00 00 00 00 01 01
 قلتة سيدي سعد 00 00 00 00 01 00 01
 عين سيدي علي 00 00 00 00 00 01 01
 البيضاء 00 00 00 00 00 01 01
 سيدي مخلوف 00 00 00 00 00 02 02
 العسافية 00 00 00 00 00 01 01
 وادي مرة 00 00 00 00 00 01 01
 وادي مزي  00 00 00 00 00 00 00
 الغيشة 00 00 00 00 00 01 01
 المجموع 00 01 00 05 05 32 43

 

اعالسل   وتعبس ي    لب تعخسلط  تععا سن     تاات  تعبيرث و يءت ام  ترريفنيل   ا      تععرا : 
 تعلسفن  وتعلعمنص اي غنتط

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
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 2016/2017عم    تعا تسن   م ومي  ت غنتط  ت   ا لنضح اا : 10جدول رقم ال

 

اعالسل   وتعبس ي    لب تعخسلط  تععا سن     تاات  تعبيرث و يءت ام  ترريفنيل   ا      تععرا : 
 تعلسفن  وتعلعمنص اي غنتط

 

 

 

 

 

 
 عدد الثانويات

 
 عدد المتوسطات 

 
 عدد  االبتدائيات

 العدد
    الدوائر

 األغواط 21055 12776 8271
 حاسي الرمل 5383 3381 1678
  قصر الحيران 5362 3020 1602
 عين ماضي  5169 3243 1928
 سيدي مخلوف 2201 1256 613
 أفلو 11851 7362 3739
 قلتة سيدي سعد 4229 2282 1034
 بريدة 2452 1408 548
  لغيشةا 907 554 249
 وادي مرة 1450 701 141

 المجموع 60059 35983 19803

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
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 2017/2018عم    تعا تسن   م ومي  ت غنتط  ت   ا لنضح اا : 11جدول رقم ال

اعالسل   وتعبس ي    لب تعخسلط  تععا سن     تاات  تعبيرث و يءت ام  ترريفنيل   ا      تععرا : 
 ,تعلسفن  وتعلعمنص اي غنتط

 

 

 

 

 

 

 
 عدد الثانويات

 
 عدد المتوسطات 

 
 عدد  االبتدائيات

 العدد
    الدوائر

 األغواط 22035 13974 7251
 حاسي الرمل 5652 3609 1242
  قصر الحيران 5578 3559 1486
 عين ماضي  5733 3428 1802
 سيدي مخلوف 2463 1318 651
 أفلو 12663 7577 3472
 قلتة سيدي سعد 4741 2586 963
 بريدة 2645 1507 508
  الغيشة 1059 562 228
 وادي مرة 1571 790 176

 المجموع 64140 38910 17779

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
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 2018/2019تعا تسن  عم     م ومي  ت غنتط  ت   ا لنضح اا : 12جدول رقم ال

 

   لب تعخسلط  تععا سن     تاات  تعبيرث و يءت ام  ترريفنيل   ا      تععرا : 
 .اعالسل  تعلسفن  وتعلعمنص اي غنتط وتعبس ي 

ن رظ تعلئتلا تععوطس   اات  تعل   ا  م ك  تمطنت  وهات ت  س يش    طي  نتزلي     
علئتلا اا  سيك   ومي  ت غنتط ا    وتفسهي تمت م اشس وفماييتمي ت  ف  وتععشسونى    

للشب نن اع يط  س  يهص  خرنين  تعئ تعن  تعسانل  عمع ط   تعلم تيع     تع  ينتع
م تبيطمص وب يت  مصى و  يط   ام  نتض مصى هع     تعح ن يل تع يا   تلي  نحن ت سلب 
تععتس يل تعلعمنعن     ت رنيء تعشعبن  وتعع يط  تع يفن ى وهات  ي ي يلس ز   تع ن ع 

 
 عدد الثانويات

 
 عدد المتوسطات 

 
 عدد  االبتدائيات

 العدد
    الدوائر

 األغواط 22381 14330 7723
 حاسي الرمل 5837 3729 1244
  قصر الحيران 5864 3583 1545
 عين ماضي  5975 3797 1449
 سيدي مخلوف 2476 1373 627
 أفلو 13205 8286 3450
 قلتة سيدي سعد 4922 2673 987
 بريدة 2749 1607 552
  الغيشة 1097 594 240
 وادي مرة 1662 901 197

 المجموع 66168 40871 18014

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%AA%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A9
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 أسمي تعئ تعن  ايسلحاتث وسأ ز تعن  اي لنيز تلن س ام  ك  تععست   تعحنيتن  وام  
تععات سى تم أن    ت ا  تعئ   و سو  تعب   اش   اي  املسع هميف طنلم  ت  ا ر ب أه  
تم لريصى تضي   تع   لسع تعل ع  يل تعا نل ى سيهعو  م هيستل ونئوح كب س عم  ين 
   تعع يط  تعسلفن  تعات من  نحن تععان واييع  تعنمي ى طمبي عأل   وسعني علح    ظسوف 

  ي ن  ايعبماييلى ن رظ تز يي  اا  س ين تعاوتفس  تمهلعيعن  تعرحن  تعلعمنع  عاتتعحنيع 
 . م هال تعع يط  وهات  ي يم س تز يي  تععات س  يي  عمطن ل  تععلنسط وتع ينني 

 1قراءة عامة حول القانون التوجيهي للتربية رابعا:
ايعلحاييل تعات من  تعلم لنتهممي  يلعع ي تاان ايعا ه   تن تعلحنمل تعخي هن  تععس نو      

ت وع  تكنل  تععنت   تعبشسل  ى من  عيل س تع ييح  م تإلنليهن  ت حرس  م ت  تء تعي ا 
وتعمعيعن  وعمات كين موا    ننعن  تعلعمعيل و     س و  تع  ي  تعلسفني , وامن   ين لي ح 

 لي سنتء عألسبيب تعنضعن  تعلم كينو امن  تععا س  تعع  ن   تعلسفنل  أيبح ت ست ضسو 
تعيئتفسل  تو  سبيب تعلحنمل وتعلحاييل تعع يم   م  خلمف تععني ل  ام  تعرع ال  

 تعنط م وتععيععم .
ام  تعرع ا تعنط م: ظمن  تعلعا ي  تع نيسن  تعلم  سضو ام  تعع  ن   تعلسفنل     

ري  تععنه  وأسيع ب تعل   س تعععسكئ ععنتهم  تولري  ل  تج تعايع ستطن ى وتعلخمم ا  تمول

                                                             
التربية عبد العزيز رحمون، مفتش تاات  وت ايص:  ،دراسة للقانون التوجيهي للتربية الوطنيةهال تع ستءع  م تعحقن   هم  - 1

ى ت تأل ي أ اهي  2009هينمم  15تعيئتفس ولي لخ  أنيئل  مالوطنية لإلدارة بوزارة التربية الوطنية المفتشية العامة، 
ايعيعم  إلتستء تعا تس ى وعلئولا تعبير    وأه  تم لريص اعي ع امعن   ل نا  وا ل لم  ومي غ سنيى توع و  يعنا  

 ى ووا(ى واءت    هيت يمح   م   تسل ي هيت  14و   ت سطس) وهم  يمحيل للي س اا هي ر ب ريص تع ص وت اعي 
  م ض    طبنا . -متربص-وت ضي  زو ني ومي تع  ا: تعط ب ومحنل   لشي  تنهن  
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ى و عك ي لاام    تععا س  تحو س ت هنيل تعريااع علعنش  م هات تعنسط تع نق 
 تععلي س وتععل ي ة عملكنف  ع .

ت ي ام  تعرع ا تععيععم :  عنعع  تمولري  ي لاام    تععا س  أيوي تحو س ت هنيل  
ضي   تع  تعلطن  تع سل  عمععي ف تععمعن  وتعلك نعنهن  ووسيف  ععنتهم  تعل ي ة تعحي ى ايإل

تإلا   وتمتريلى هعن  هال تعسهينيل تعيالاع تععستبط  ا  سو ع تععنعع    سضو ام  
اا  ينمي تمسلييا  عطعنح ت    كعي   ينيغ   بي ئ أسيسن  وغيييل هالاعسنيسل ي تعلسفنل  

 تمسض ام  ي ع سلييا   عمات عمطمب تعيعيام أ تء وتأه   ايل.
 : تعريف القانون التوجيهي    ولالفرع األ 

وتععنت    23/01/2008تعري    م  08/04يعلبس تع يننن تعلنه مم عملسفن  تعنط ن   وص  
يييل تعلسفن  و بي فمي ت سيسن  وتحا  هد أ ضن  و سهعي أسيسني عممص غ 1429 حس  15

تر ي   ت سيسن  تععطب    و  تععا س   م  خلمف  سترممي ى و و  تععيعنا  تعلسفنل  
و  لخا م وطيامي اعخلمف لض يعمص وأي ي مص  م كنفن  ت  نص تعلعا س و  مين  تعلكم  

ي    تع   و  ايعلعمنص ام   خلمف   لنليت   )تعلحو سي ت سيسم وتع ينني(  ايإلض
 تععتس يل تعخيي  و تإل ضي  تعلسفني وتعمنص تعكبي .

وامن  موا    تمط   ام   حلنليت  وتمعلئت  ول م ا  ي هيء فن  علح    ت هاتف وتعييييل 
 تععسهنع .

و  عي مضك فن  تن تع ي ع  ملشم تعلسفن  تعنط ن   مئ نن ايععبي  ع ع ط   امن  وتن  
م علنضنح ى ورث  ؤسيء تععتس يل ام   مص  حلنتل وتععع  ا  وتسهع  لمعبنت  و ت  عي

تر ي   تع  تعنتو   م تعع اتن ى ت  ي مسون ام  تطبن   و لياع  ت م ال ايسلعست  و م ك  
 تع سوف .
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وهات ي لاام   ي ت  نص تهلعي      ؤسيء تععتس يل و  ياالمص ورا ضسح و  تس  تر ي  
ى وماف ت م    مع  وتنر ا طسل   تسلععيع  وتعحث ام   تبمني   نت ل و تنضنح   ننيت   

 تع  هعن  ت طستف تععع ن ى وتعلأك ا ام  ت ر ي  تعخيي  ا     لنأ .
 ثاني: أهميته األساسيةالفرع ال

 1976/ ت سل  /16تععت     م 76/35لماف هات تع يننن تعلنه مم تعععال  ر ي  تم سل  
ن  وتعلكنل  ى تع   مص غيييل تعلسفن  و سيع  تععا س  تعيئتفسل   م وتععلعم   ول  نص تعلسف

ع    توعن  رنع  و لملح ام  تعحوي ع تععيععن  ىعلح تكنل   نتط  ييعح وي   ام   مص  ي
 وط     لقب .

  :ولع   تسلخ ص ت ث غيييل كبسأ لماف تع مي تع يننن تعلنهن  عملسفن  تعنط ن 
 دور المدرسة كعنصر إلثبات الشخصية الجزائرية الوطنيةالغاية االولى:  تعزيز 

للنهب تعئلئ  و  تإلس   كال  وت ي   وروي ع  م وهن  تعشعب تعيئتفسي وإوستز  حلنتل  -
 تعسورم وت   وم وتهلعي   تعحوي ي وتإلن ينم.

وتعلكنل  تطنلس تعمنص تعمي  تععسفن  كأ تع أوع  مكل يب تعععس    م  خلمف  ستر  تعلعمنص  -
 علربح عي  تعلنتي   م  خلمف  ني ل  تعحنيعى وت  تع تععموم   م تإلنليج تعمكسي.

لليئأ     سكبيل تعمنل  تعنط ن  تعلي لخن   تن تح   تعمي  تم يزلغن  ايالبي هي هئء م -
 ا ي   تمهلعي  علكنن  ح  عملسقن  وتإلتستء  م لطي  ت ع   تع  ي   تعنط ن 

 الثانية:  ضمان التكوين على المواطنة الغاية
 ل بيم ام  تععا س  تمسلييا  عمطمب تمهلعيام وتعمنص قنص ت    وتعيعمن ل .  -
 تن تمعب تعلسفن  تععا سن  تعييي  ت سيسن   م تعمنص  بي ئ تعايع ستطن   م تعحنيع  -

 تعيعيعن .   
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 الرقي العالميةالغاية الثالثة:  تفتح المدرسة واندماجها في حركة 
   ح تعل   ا ت ي   امعن  وتك نعنهن  رقنقن   -
تحو س تعل   ا عمعنش  م ايعص تكنن فن  ت نشط   تل يم  ولك نعنهن  تإلا    -

 وتمتريل 
تطنلس تعمص تعمييل ت ه بن  علع    تعلمع ا    تعلح ص تعحقن م  م عيل   ا ا نميي   -

 تعلعمنص تع ياايى 
 قن  تععنت   تعبشسل .ت ع   وتس  -

 76/35: القانون التوجيهي واألمرية لثالثاالفرع 
ام  ل سيء اعت تععبي ئ ت سيسن  وأنعيط تعل  نص وتعل   س وتعلم 76/35اعمو ت  سل     

 يزتعو ييعح  تع  تع ن  ى لم أن هات تع يننن تعلنه مم تعاي هيء ععنتكب  هات تعلطن  
 ايعع لياتل تآلتن  : تععاه  للع ئ ا  ت  سل 

   ررس  ييع   م وطي  تعلسفن  تعلحو سل  وتعلعمنص ت سيسم وتع ينني 
 تك نف تع  ي  تعلسفني    تعلحنمل تعع يسع ا  تولري  تع نق  م  يلع   يع ستطم 
 ل  ينن  ت ضخيص تعطبنع        لح  تس يل  يي  عملسفن  وتعلعمنص 
   ل  تج تعمنص تعمي  ت  يزلغن 
   ت  تج تعمنص تعععمن يتن   م  يع   تس يل تعلعمنص وتعلكنل 
  تعطيا  تإلعئت م علعمنص تعسليض    م  خلمف تعع لنليل 
 .  تنشيء  يمة وط م عمع يهج كم ئ  امعن  و اتغنهن    ل م 
   ينيغ  ر نق ووتهبيل: تعل   ا وتععا س   وتععالسل 
  س  ( 16س   تع  6)    عيقب  ت ضخيص تععخيعم   عملعمنص تإلهبي ي 
 معا سنننم اي  علطي  وي تحالا  
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  س نتل( 4س نتل وتععلنسط  5س نتل )تولاتفم 9ت  نص تعلعمنص ت سيسم تإلهبي ي 
   ت  نص  سرم   ي اعا تإلعئت م:  ضعب تعلعمنص تع ينني تععي   وتخرريل تعلكنل

 وتعلعمنص تععم   
 . لعحيق تعلكنل  ت وعم عمعا س    م ك  تعع لنليل اعتس يل  لخرر 
   لاي ع ت ع   تع يننن تعخيص عنظنم  تعلا لة  م هنتنب  تععخلمم 
  لعييء ترلكي  تعاوع  عمكليب تععا سم 
 . د لنشيء  سيا وط م عملسفن  وتعلكنل 

 أبوابه وفصوله :رابعالفرع ال
 106ت   ص ت ت    مي تع   رنل و م  يعنامي  للعحن  هات تع يننن رنل سبع  أونتب

   نت ى ننهئهي ام  تع حن تعليعم :
 18تع   1 ي ع    18 رنل و 3تسة تععا س  تعيئتفسل  الباب االول   :
 26تع   19 نت    ط    8تعيعيا  تعلسفنل  يحلنأ ام  الباب الثاني  : 

  72تع   27   ي ع  46يحلنأ ام  ت  نص تعلعا س  :    الباب الثالث
 75تع   73 نت       3يحلنأ ام تعمنص تعكبي  :    الباب الرابع

 80تع   76 نت     5يحلنأ ام  تعع لخا نن : الباب الخامس
 104تع   81     ي ع 24يحلني ام   تس يل تعلسفن  وتعلعمنص تعععن ن   :  الباب السادس
 106تع   105 ي ت  (     2)يحلنأ ام  تر ي   لي ن   :   الباب السابع

 خصص الباب األول ألسس المدرسة الجزائرية
 و يشلع  ام  ت ت   رنل:
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تعلم تس م لع  تكنل   نتط   ئو  اععيعص  غيييل تعلسفن للكنن     ي ت   تحا   الفصل األول:
وط ن  أك اعى و  لع ك اعع  اقنص تععيلع  تعيئتفسي و ايسلطيال   مص تععيعص تعاي يحنط ا  و 

 تعلكنف  ع  و تعلأت س فن  و تعلملح واون ا اع ام  تععيعص تعخي هم.
  مي  تععا س  يعيعج الفصل الثاني:

 الب و تعل شئ  تمهلعيعن  و تعلأه  . تعلم للع   ام مي ضعين وظيفف تعلم  
لن تحالا تععمي  لباأ  م تني   تعععي ف و تععمي تل تعوسو ل  ععنتيم  تعلعمنعيل و تمنا يج  م 

 تعحنيع تعععمن . 
أ ي ينيغ  تععمي  ت  سأ  انمي ت عح ااظمي   مع  تعل شئ  تمهلعيعن   م تععا س  تعلم تلنمهي ى 

را تسفن  تعشبيب ام  تععنتط   و ونتاا تعحنيع  م تععيلع     هم  ى و   ايعلعيون    ت سسع و
هم   أ سأ  ين  مع  تعلأه   تعلم تلع    م   ح تعععي ف و تعكميءتل ت سيسن  تعلم تع      

 تمعلحيق ايعا تسيل وتعلكنل يل تععمني و تعحرنل ام  تعشي    و نتيم  تعلعمص  اأ تعحنيع.
 تععبي ئ ت سيسن  عم نيس  تعلسفنل لب     :الفصل الثالث

 تععي اع.  1954تعلم يمسهي تعلي لخ تعنط م تع سي   ا أمف تع     و تن ع نن عبس 
لن هال تععبي ئ هم تمك تععتكاع  م  خلمف  نتت   و  سيت س تعاوع    ا تسلسهي  تع ني ع تعنط ن  و 

    عمي  53 يل تععيلع  تعيئتفسي وتععي ع تعععال و تعاي يحا    ن  1996هم  بمن ع  م  سلن 
  ا و   بيضسع ايعلسفن  ر ث ت ص ام   ي لمم:

 * ضعين تعح   م تعلعمنص.
 *  يينن  تعلعمنص ) ر ب تعشسوط تعلم يحا هي تع يننن(.

 * تعطيا  تإلعئت م عملعمنص ت سيسم.
 * ت  نص تعاوع  ع  ي  تعلعمنص.

 ع سلمي ع    تعلعمنص *  و  تعاوع   م ضعين تكي ت تعمسص
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 و  م ينيغ  تععنت  تععلعم   ايععبي ئ ت سيسن  نيا  يلمم : 
ضعين تعح   م تعلعمنص   رنص امن  و تع را هن تععنص تعلعمنص ت سيسم تعاي ييب   -

 أن  ي لم ا     ك  ت طميل  م س  تعلعا س 
  م تععتس يل تعععن ن  عك  يع    طيعب    يهع  تععيف ل   يينن  تعلعمنص  وعنن  -
 س   ي سن اععيقب   16تعطيا  تإلعئت م عملعمنص ت سيسم تعاي يعلا لع  غيي  س   -

 ت ضخيص تععخيعم   عمال ت ر ي 
 و  تعاوع   م ضعين تكي ت تعمسص ع علحيق ايعلعمنص يش س لع  تإلهستءتل تعلح   ن       

س و تإلنريف فنعي يخص  نتيم  تعا تس  أو تعلكنل  اعا تعلعمنص ت سيسم ع سوف تعلعا  
 تعاي يملسض     أم يطسح  ش    ن  لعئت م .

و   هم  لع  أ سأ  ين مسلمي ع    تعع ح و تعلكم  تع ف  و تإل  يج تععا سم     
تعنت ال     عمشبيب تعععنق و  وي ت  ستض تععئ    وتع شيط تمهلعيام عريعح ت طميل 

 ت وسيط تععحسو    هم لهستءتل    ضينمي ضعين تكي ت تعمسص. 
و   و   تععبي ئ ت  سأ تعلم للوع مي هات تع يننن طيا  ت وعنل  عملسفن  تعلم ييب أن     

تعلبس كيسل عي  لنليهم وتسلستتنيمى و كات   ين  تعلمع ا تعاي ييب أن ي نن  م  سكئ 
 هاتف تعع ب       تعييييل و تععمي  تععنكم  عملسفن  و كات تععبي ئ تعع و  تعلسفنل ى لن ت

ت سيسن  تعلم ت طني ام مي تع نيس  تعلسفنل   م تن يي     تعلنهميل تععيععن  تعكبسأ 
 تعحيعن   م   اتن تعلسفن  و تعلكنل .

اب    هينب آ س ه يك  ي تين  خررلين عحعيي  تععتس   تععا سن     ك  تأت س أو ت 
  ي طيا  للالنعنهم أو سنيسم أو تحئفم.

 
 



بعد االستقالل ول التربية و التعليم في الجزائرمدخل سوسيوتاريخي ح:     األول الفصل  

 

90 

 

 اما الباب الثاني  فيتناول الجماعة التربوية 
وتعلم توص تعل   ا و ك  ت ضخيص تعال  ي يهعنن اطسل    بيضسع غ س  بيضسع  م         

تسفن  و تكنل  تعل   اى ت ص  خلمف تععنت  ام  وتهب تمرلست  تععلبي ل و   تعل   ا و 
تععا س   و كات لعئت ن  تعل   ا  م تم ل يل عم  ي  تعات مم عمعتس   وتعقني  اي اعيل 

 وتعلحمم ايععنتظب  وترلست  تعنوو و تع  سع تعح    وترلست  ونتاا تعحنيع تععا سن . تعع طسع
وكاعك  ين تععا س    مئ نن ايرلست  تعبست ج و تعلعمنعيل تعسسعن  و ولسفن  تعل   ا ارم  

 وتن      أوعنيفمص. 
تععلرم   ولعي س  الس و تععتس يل تععا سن    توع لمص  تعكي م  ام   يع  تعينتنب    

ا  س هال تععتس يلى ولبسز واو  تععملش   ايع  س عألهعن  تعلم ي ل بمي تطب   تع رنص 
 تع ينننن  و تعلعمنعن  تعسسعن  عوعين  رنيع  ا سن  ت عح ايععع  و تع ييح.

وأ  س  ين  و  ت وعنيء و هععنيل أوعنيء تعل   ا وا تص لوستزلى وه ات يشي ك أوعنيء تعل   ا 
 مف تععييعة عمحنيع تععا سن .  م  خل

وللسكب    سل   رنل   بنو  ولعسلف    ن    الباب الثالث: يتناول تنظيم التمدرس:
 تعلعمنص تعنط ن :
 ييع  اعت ت ر ي  تععشلسك  الفصل األول:

 تعع لياتل   ي ن  ايعنضعن  تع يا  : و    خلمف   لنليل تعلعمنص وللوع  اا ت    
ص اش   يأ ا  م تعح بين تع عن تع م م وتعم ئلنعنهم عمل   ا تعال  تحا   اص ت  نص تعلعمن -

    تهممص أهاتف و وست ج وط ن .
لنشيء  يمة وط م عمبست ج يع م ايمسلشي ع  م   يف  تلعم  ايعبست ج وتعطستف   -

 وتععنتو و وتعنسيف  تعلعمنعن 
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تسلي ل كيف عمئ   تععا سم  تحالا لطي  وينننم اي  عمنتيفس تععا سن  عملع       -
 امو  تنزل     يص عم شيطيل تعب اتغنهن   ام   ات  تع    و ت سبن  و تع ن .

 ت هعن  تععع نر  عبعت تععنت   رنيي   مي  تل تعرم  ايعمنل  تعنط ن . -
 التربية التحضيريةلل يول  الفصل الثاني: 

وكعي لال ام مي تسعمي  مم تحوس ت طميل تعال  عص لبمينت تع   تإلعئت م عملعا س    
ع علحيق ايعلعمنص ت سيسم.  ينط وي    ت هاتف تعلم ت عم علحقن مي ) ت عن  تعشخرن ى 
لي يظ تعحة تعيعيعم ل  تك تعي ص وتكل يب  مي تل رسكن  و تعل شئ  تمهلعيعن  و  عي س  

تكل م أهعن  ايعي  عمعستر  تع ر      تعلعا س غ س أن  حاو ي  تععنت    تعلعب س(  انمي
تيع     تععنعمي كعي هن وت    م هات تع يننن للي ا تا ليني اع يهع  تعمنآل  تععخنل عمي 

  لح هنيك  تعلسفن  تعلحو سل  اعا تس نص    تعنزت ع تعع مم  ايعلسفن  تعنط ن .
: لن وطي  تعلسفن    تول ام  تعلسفن  ك لالستثمار الخاصالتربية التحضيرية مفتوحة كذل

 تعلحو سل   رنيي  م :
 لاات  تعبست ج تعلسفنل  -
 تحالا تعع يلنة تععلعم   ايعمنيك  و تعليم ئتل و تعنسيف  تعلعمنعن   -
 تحالا ضسوط وبنل تعل   ا -
 وست ج تكنل  تععسف   -
 ت  نص تعلملنش و تععستقب  تعب اتغنهن  -

 لل يول تعلعمنص ت سيسمث: الفصل الثال
ع ا تص تحالا  مي  و أهاتف تعلعمنص تع يااي اعستايع تععمي  و ت هاتف تععي   عمع  ن   
تعلسفنل   م  يعممي اخرنص تمبن  تعحيهنيل تعلسفنل  ت سيسن  " لن هال تعحيهنيل تلعم  

ك ( وكات ايععحلنليل اأ وتل تعلعمنص ت سيسن  ) وستءعى كليا ى تعب س ضمنيى ر يب ر  تععشي



بعد االستقالل ول التربية و التعليم في الجزائرمدخل سوسيوتاريخي ح:     األول الفصل  

 

92 

 

تعلسفنل  ت سيسن   ) عي فى  وا تلى قنصى  نتوف( تعلم يحليج لع مي تإلن ين    ته  تعب يء 
و   ته  ت عن  ك   مكيت  عمعنش وتععع  ا ست   و عمع يهع   مني  م تعل عن     ته  

 تح    ننعن  وهن ل و    ته  تتخي  وست تل   ل  سع ععنتيم  تعلعمنص" . 
 س نتل( 4س نتل وتعمنص  لنسط  5منص ت سيسم    ص ام  ض   تعمنص تولاتفم ) تعلع

 عملعمنص تع ينني   رص الفصل الرابع: 
تعاي ل  ص ام  ض   ضعب عملعمنص تع ينني تععي  وتعلك نعنهم تحوس هعنعمي ععنتيم     

تعلعمنص تع ينني تعا تسيل تععمني و هن واعك للنج اشمي ع تعب يعن لي عملعمنص تع يننيى يش   
تعع مك ت كي يعم تعاي ي ل ب   سليم تع    تعستاع   لنسط ر ث لن عمتمء ل  ينن  
تم لني  أو تعلنه  لع  تعلعمنص تععم م تععع نح    طسف تعع  ن   تعمسعن  عملعمنص و تعلكنل  

 تععم    .
 علعمنص:عملسفن  و ت لل يول ت ر ي  تععلعم   ايععتس يل تعخيي الفصل الخامس 

يخو   لح تععتس يل تعخيي  عملسفن  و تعلعمنص ع العي  تعاي يع ح  تعنزلس تعع مف 
ايعلسفن  تعنط ن ى طب ي عإلهستءتل و تعشسوط تعلم يحا هي تعل  نصى م يع   تعل يزل ا  
تععتس   تععا سن  تعععن ن  تعلم للع    و هي  م   ح تعمنص  يينم عميعن  و  م ك  

ن تكنن  نضن  أي تحنل   معي كين ومسنعي تعخنير  أتعليعم م يع   تعع لنليل و 
   مي:

أن تكنن   لنليل تأه     لخا م تعلعمنص و تعلسفن  و تإل ت ع  م تع طي  تعخيص   يول   -
 ام  ت و  ع  ستفمص  م تع طي  تعععن م تعئت ن .

 ضعين ك  تعلعمنص ايعمي  تععسفن .  -
 تعنط ن  عملعمنصضعين تطب   تعبست ج  -



بعد االستقالل ول التربية و التعليم في الجزائرمدخل سوسيوتاريخي ح:     األول الفصل  

 

93 

 

لعئت ن  ت ايص وست ج تع شيطيل تعع عم  عمنزلس تعع مف ايعلسفن  تعنط ن  ورا تععري و   -
 ام مي تلنلج تعا تسيل اي لحينيل وضمي تل تع طي  تعععن م.

يخو  تحنل  تعل   ا    تع طي  تعخيص لع  تع طي  تعععن م عم نتاا تعلم يحا هي  -
 نط ن .تعنزلس تعع مف ايعلسفن  تع

تخو  تععتس يل تعخيي  عملسفن  وتعلعمنص عمسويا  تعب اتغنهن  عمنزلس تعع مف ايعلسفن   -
 تعنط ن .

  رص عإل ضي  تععا سمالفصل السادس 
فبخرنص تإل ضي  تععا سم ل ص تع يننن ام  تعع يااع تعلم ييب ت ايعمي عمل   ا و     

ععا سن  وتعيعيعن  وا  ل  يننيل  رنيي ام  ض   ل ضي تل و  عمن يل ا  تعع ي ا ت
 تعلكنل  تععم م و تعحسف و تعع ي تل تععم ن .

لن هال تعع يااع و هات تعااص    ضأنمعي تعع يهع   م تحو س تععشسو  تعشخرم      
 عك  تمع ا وتيعم   م وضعن  ت عح ع  ااهستء ت لبي تل  ا سن  و م ن  ا  و       ت  س. 

هن  تععا سم و تععم م و تحالات تععستكئ تععلخرر   م هات  منأ ك   اص نشيطيل تعلن 
  نم   تييل تعع اتن   رنص ام مي ام  غست  تإلهستءتل و ت همئع تععلعم   اعع  تعلنهن

 ضعب    تسن   ع    .
 يعيعج  نضن  تعل  نص الفصل السابع:

  عمل   ا ا ا نص و تلب  تعل   ا  ين  س لص ضعين تععست    تعب اتغنهن أ ي اخرنص ت  
ممص    تع نيق تععا سم تعيالا  وضعين طن  لع  طن  و هات ورا ضعين تكن تمنل يل   

تع رنص تعل  نعن   نص  اع  تععع  تععا سم وت  ع  م لن كنفنيل ت  ىتمسلعست ل  تعلسفنل 
لن و نتل تإلا   تييل ت وعنيء اشين تععع  تععا سم و نليفج تععستقب   تععلعم   ومي. كعي

 تعاو ل  و تع ست تل تع ميفن  وا تص تحالاهي أيوي.
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 .تهلعيايل ت وعنيء    تععا س  (   يا ل    تععا س  و تتريمل  ى) وتيف 
 الباب الرابع يتناول تعليم الكبار

   حن ت  ن  و حن ت  ن  تعبعاي وتعلعمنص ا  تعاي يشع   م وطي  تعلسفن  تعنط ن     
تعبعاى يعا تعمنص تعكبي  يني     ينغ  ا س  تعمسي  تع ينن  تعلم ت ع  عألضخيص تعال  
م ي لم اون أو عص ي لم اوت  وليتي    تعمنص  ا سم أو أوعئك تعال  لسغبنن  م تح    

فعي ت م   تحنلممص تععم م وفيمسلمي ع   لنتهص تع  ي م ول عن   عي  مص وتسلكعيل تكنل مص و   
   تعلسفن  تمهلعيعن  تععم ن ى يحوس تعمنص تعكبي  م لحينيل و ضمي تل تعاوع  و تمعلحيق 

 اعتس يل تعلسفن  و تعلكنل .
  يحمل عنوان "المستخدمون" :الباب الخامس

ل ص ام   خلمف  ئيل   لخا م وطي  تعلسفن  و لتسة  باأ تعلكنل ى تعيضني    
 و لطمبيل تعع ي  تععم م عممس  و كات ريهنيل تععتس   و ت  ست .

ييع  هات تعبيب تعلكنل  ت وعم عمعا س      هعن  تعع لنليل ايععتس يل تععلخرر     
اع  عنييللمي تعلسفنل   يعس        لنأ عملعمنص تععيعم وتعبحث تععمعم أو تععتس يل تعلي

تأه   تععا س   وتعم   تكنل مص هم أر   ضعين ع ييح تي ح تعلسفن  وتح    ننعن  
"و مة تعلسفن  عميعن " و  ييب أن نلطم  لع   نكلمم  ا يتمي وأ تءتتميى ت  ييب تن م

 "أر   تسفن  عك  وترا".
تعع مم  ايعلسفن  تعنط ن    لقب  ايعلكنل    تس يل تعلكنل  تعلياع  عمنزت ع تلكم    

تعب اتغنهم وتععم م  عمع لخا    تععنظم   ا  طسل  تعع يا يل تعخي هن  و ولكنل  
تعع لخا    تععنظم    ت   تع طي ى ورا تسو لمص  م سمك    أس ك  نظمم تعلسفن ى كعي 

     تععي م   ايع طي .تلكم  ا   اعمنيل تعلكنل  أت يء تعخا   عميفاع  ئيل تعع لخا
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وإضي   لع   عك ل ص هات تعبيب ام  اط  تعلحسك تععم م تععا نا  ت هس علحو س   
 تبال  تع شيط  ت   وطي  تعلسفن  أو  م وطي  تيا  عمنظنم  تعععن ن .

وأ  ست يخرص هات تعبيب  ي ع إلاي ع ت ع   تعع ئع  تععع نل  و تمهلعيعن  وتمولري ي  
 سفن .عع لخا م تعل

 خرص عمعتس يل و هنيك  تعااص و ت همئع تمسلشي ل  و ل   ص تع  الباب السادس: 
 سل   رنل:

 لل يول  تس يل تعلسفن  و تعلعمنص تعععن ن . الفصل االول 
 تععا س  تعلحو سل  و تععا س  تمولاتفن  و تععا س  تععلنسط  و تع يننل  -

 هنيك  تعااص ام  تعخرنص تععمي  تعليعن : لل يول هنيك  تعااص تلنع   الفصل الثاني:
 تكنل  و تح      لنأ تعع لخا     -
 عك تعلعمنص ا  تعبعا( تعمنص تعكبي  )اعي  م و  حن تم    -
تعبحث تعلسفني و تعلنت   و تع شيطيل تععستبط  ايعكليب تععا سم و ايعنسيف  تعلعمنعن   -

 تعع عم .
 تعل  نص و تم لحينيل و تعع يا يل  -
  مة تععا سم و تعلنهن  و تإلا   رنل تعا تسيل و تعلكنل  و تععم م امص تع -
 تول يء وتنزل  و ينين  تعنسيف  تعلعمنعن . -

لل يول تعينتنب تععستبط  ايعبحث تعلسفني وفيعنسيف  تعلعمنعن   تن تح     الفصل الثالث:
 يع يننن تعلنه مم  ننعن  تعلعمنص و  س و  تععتس   تعلسفنل   سهنن ايعبحث تعلسفني وعات 

 يعع  ام  أ  ته  ضع  تع نيس  تعنط ن  عمبحث تععمعم.
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و اخرنص تعنسيف  تعلسفنل    يع يننن تيوي ي سس لعييء ترلكي  تعاوع  عمكليب تععا سم 
ولملح  ييل تإلاات  عمكميءتل تعنط ن  طب ي عا يتس تعشسوط و لهستءتل تمالعي  وب  تنزلعمي 

 .ام  تععتس يل تععا سن 
ت ي  ي للعم  ايعنسيف  تعلعمنعن  تعع عم  و كات تععتعميل ضب  تععا سن  فنيب تععري و    

ام مي   ب ي وب  تسلععيعمي  م تععتس يل تععا سن ى كعي تن تعاوع    توع  اخرنص تن  س 
 تعكلب تععا سن  تعععلعاع و طيا لمي عمبست ج تعسسعن .

 تمهلعياملل يول تعلوي   و تع شيط  الفصل الرابع:
كنس م  عمل م      تعمنت ق تمهلعيعن  و تمولري ي  وتشين  تعلعا س و نتيم  تعا تسن ى 

 ورا تكعم  نشيطيل تعيعيايل تععحمن  وتع طيايل تععع ن  .
 يحا  تعخسلط  تععا سن  الفصل الخامس:

و هم تس   كأ تع عملخطنط تععا ج  م تع نيس  تععي   عإلس ين و تم ئ  تعلستب تعنط م     
لع  ل سيء و ا ط ضب   تعمنيك  تععا سن  اطسل    لنتزل  ابس تعلستب تعنط م و تني   

  ا      يع  عريعح ت طميل  م س  تعلعا س.
  خرص عألهمئع تمسلشي ل  تعع شيع ام  تعع لنأ تعنط م الفصل السادس: 

  شأ عاأ تعنزلس تعع مف ايعلسفن  تعنط ن  يشلسك  المجلس الوطني للتربية و التكوين -1
 م ت ر ب  ك     وزلس تعلسفن  تعنط ن     تعنزلس تعع مف ايعلعمنص تععيعم و تعنزلس 
تعع مف ايعلكنل  و تعلعمنص تععم     تن  هميز تسلشي ي  ي و   تع طيايل و للنع  

تعنط ن  عملسفن  و  مع    تس  و   يوش  تع وييي تععستبط  و شيطيل تعع  ن   
 تعلكنل .

لملص ول ايص تآل تء و ينيغ  تعلنينيل و تعقني  وا تسيل و ت  نعيل ععنتضن  تطمب      
        طسف تعنز تء تععع     أو تعلم لبي   هن نم   لع    تسلمي.
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تعع شأ عاأ تعنزلس تعع مف ايعلسفن  تعنط ن    المرصد الوطني للتربية و التكوين -2
  تعنزلس تعع مف ايعلعمنص تععيعم و تعنزلس تعع مف ايعلكنل  و تعلعمنص ايعل      

تععم     للنع   مع    ر   س س تعع  ن   و تعلحم   تعخا يل وتم تءتل و 
 ينيغ  تولستريل ام  ضنء  عك.

تن ي رنيل و تش  م  و ت  نص و س س ك     تععيمة تعنط م عملسفن  و تعلكنل  وتععسيا 
 عملسفن  و تعلكنل  تحا هي نرنص ت  عن .تعنط م 

  للعم  اي ر ي  تع ميفن الباب السابع: 
 35/76تععلوع   لعييء ت ر ي  تععخيعم  عم يننن تعحيعم مسنعي تمك تعنت  ع  م ت  س  وص 

 تععلوع  ت  نص تعلسفن  و تعلكنل . 1976توسل   16تععت خ  م 
لشسل   م  ييل تعلسفن  و لس    تعل يوويل تععلستب   يع يننن تعلنه مم ي ن  ولح    تع     

ا  تعلحنمل تع نيسن  و تمهلعيعن  و تمولري ي  و ا    لنأ تع عن تعاي وميل  تععا س  
تعيئتفسل ى وعلطبن      وا    تعع يهع   م تح    ننعن  تعلعمنص تععع نح و  س و  تععتس   

 م  ييل ت لريي .تعلسفنل  وهات  ي ييب تن ن ع  لعن  ك   
 اعمني يع   تحالا ت هاتف تعلم ييب تحقن مي ام  ت  ال  تععلنسط وتعبع ا و رنيي:

تعس        لنأ تأه     لخا م تعلعمنص عنيع    لنأ تعلا ج تعيي عم تعععني   .1
 تععسهعم 

 تع ويء تع ميفم ام  ن ي  تعاوت     م ك   ات س تعلستب تعنط م .2
 %(  80%و70ن ب تع ييح  م تم لحينيل تععا سن  ا ا   علبس )  ي و    تح     .3
 اص تإل ضي  تععا سم و تإلا   اخرنص تعع ي ا و  سص تعشي  اطسل   تشسك  .4

 تعل   ا  م ت لني تتمص تععا سن  و تعيي عن  و تععم ن .



بعد االستقالل ول التربية و التعليم في الجزائرمدخل سوسيوتاريخي ح:     األول الفصل  

 

98 

 

تإل ت تل تعلشين  ام  لنشيء هنيك  عملسفن  تعلحو سل     طسف تعع ل عسل  تعخنتص و  -
و تععتس يل تعععن ن  و تعيعيايل تععحمن  و تعع شآل تمولري ي  ورا تمسلييا  

 عطمب ت وعنيء اخرنص تعلكي   اأو يفمص علععنص تعلسفن  تعلحو سل .
تععع  ام  تيينة و تح     عيل س تعلعا س  ت   تعنمي  تعنتراع و و   ومييل تع طس  -

 تعنط م 
    2015تععا سم   ل تعلعا س اش   يع   ي لع  غيي  تعل منص تعععلبس عمل سب  -

 ايععئ        ع   تع    ت وع   تولاتفم لع  تع    تعستاع   لنسط. 90تني   
 ضعين ت يوي ن ب  تعلعا س و   تعب يل و تعب     م  خلمف   لنليل تعلعمنص . -

  و تععلعع  عأل سل  تمك هم تمر ي  تعخيي  ايع يننن تعلنه مم عملسفن  تعنط ن  تعععاع
76/35. 

 و تعاي هيء ععنتكب  تعلي  س و تعلطن  و  نتهم  تععنعع  تعئترم  ام  وماتن تععيعص. 
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 خالصة الفصل:

يع   تع نل أن تح    تعل عن  تمولري ي  وتمهلعيعن  للأسة ام  تولري  تعععس    م 
ظدد  تعلحددنمل تع ددسلع  فنعددي أيددبح ي ددع  اعيلععدديل تعععس دد   ددم  خلمددف تعدداول تععلطددن ع 
تع ن ى تعلم ت ن  ولنظنف تمطي تل تعكمأع عم منض اعيلععيتمي  د   د ل    ن يتمدي تعلسفنلد  

ت   سع  يعنا     تإلي ريل عنة  دم تعح ن ديل تععل ا د    دطى ود  تعلم ضمال تعح ب 
 ورل   م  ول تععيعص تععسفم وتع ي م اعن ي.

 عمع  تعلعمنص  م و ل ي تعحيعم هم تا لب وتاات  تععلعمع   ام  كنفن  تعنينل تع  
تعععمن يلى  ن هال تعرست  تآلن يي  يست   عمن يل  مم تععحسك تعسفن م علطن  

لععيل تعحال   ى وف يء تمطي تل وتعكميءتل تعلم يع  مي ي   تإلوات  وتعلي  س  م ظ  تععي
تعل ي   تعميف  علك نعنهنيل تإلا   وتمتريل أاطو ت هعن  تعبيعي  عمعمص وتعععس  ى وهات  ي 

 سعو تعيئتفس تع  تعنينل تعن    ا تمسل  ل تع  تآلن.



 

 

 

 

 والمهني واإلرشاد الفصل الثاني: التوجيه المدرسي

 
 تمهيد الفصل

  مفهوم التوجيه المدرسي :أوال

  نشأة التوجيه المدرسي والمهني :ثانيا

  أنواع التوجيه المدرسي والمهني: ثالثا

  المدرسي والمهني واإلرشاد ومبررات التوجيه: تقنيات رابعا

  أهداف التوجيه المدرسي والمهني: خامسا

 أسس ومبادئ التوجيه المدرسي والمهني: سادسا

 والمهني المدرسي واإلرشاداألطراف المسؤولة عن التوجيه : سابعا

  المدرسي والمهني واإلرشاد صعوبات التوجيه :ثامنا

 خالصة الفصل
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 تمهيد الفصل:
في  والجماعاتيعد التوجيه بشكل عام جملة من الخدمات التي من شأنها تدعيم األفراد      

وهذا بالتأكيد يعني مراعاة احتياجات  مختلف المجاالت بالمختصين لتحقيق التنمية الشاملة،
الفرد من جهة، واحتياجات المجتمع من جهة أخرى، وأفضل مكان يمكن االستثمار فيه بهذا 
الخصوص هو المدرسة أين يجب التركيز على ميوالت واستعدادات التلميذ ومرافقته نفسيا 

هني التي تعتبر أهم دعائم واجتماعيا وتربويا في اطار عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والم
العمل البيداغوجي التي تهدف الى احداث التوافق النفسي، التربوي، التعليمي واالجتماعي 
للتلميذ، وبالتالي تحقيق النجاح الدراسي األكاديمي أو تحقيق النجاح العملي المهني له، وهذا 

ر النظري العام لمفهوم اكيد يعود بالنفع عليه وعلى المحيطين به، وعليه وجب تحديد االطا
 التوجيه من حيث النشأة التطور، األهداف والصعوبات في هذا الفصل.
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  أوال : مفهوم التوجيه المدرسي
  التوجيــه: تعريف

 منظور. البنجاء في لسان العرب  :التعريف اللغوي     
والمواجهة: استقبالك الرجل بكالم أو ووجها ما له ووجه ما له، والمواجهة: المقابلة،  وّجه:
 1.وجه
  " واالعالم وجاء في "المنجد في اللغة   

واجه وجاها ومواجهة: قابله وجها بوجه، يقال " لقيه مواجهة ووجاها" أي قابل  وجاهة:يوجه 
وجها، توجه اليه :  وجهه بوجهه، أوجه ايجاها الرجل: جعله وجيها، وجده وجيها، جعل له

  2.اقبل وقصد...
   :التعريف االصطالحي

 من الناحية االصطالحية فالتعريفات كثيرة وكثيرة جدا ونورد من بينها ما يلي:    
هو خدمات تقدم للفرد بهدف مساعدته على فهم ذاته من أجل إستغالل كل إمكانياته بما 

وميول، ويمكننا القول بأنه عملية مساعدة األفراد وتقديم  فيها من قدرات ومهارات وإستعدادات
العون لهم حتى يتمكنون من تحقيق الفهم الالزم ألنفسهم وتوجيهها بحيث يستطيعون 

عن بينة ويتخذوا السلوك الذي يسمح لهم بالتحرك في إتجاه هذه األهداف التي  االختيار
 3ئي.بطريقة ذكية أو تقويم مسارهم بشكل تلقا اختاروها

أن التوجيه عبارة عن خدمات تقدم للفرد من أجل مساعدته في تحقيق توافقه مع  يمكننا القول
 نفسه ومع ما يحيط به، بينما هدف التوجيه أسمى من ذلك.

 

                                                
 .نفس الصفحة، المرجع نفسهجمال الدين محمد بن منظور،  - 1
 نفس الصفحة.، لويس معلوف، مرجع سابق - 2
، دار المرري،، الطبعرة األولرى، الريرال، الممل رة والتوجيـه التروـوي  اإلرشاد النفسييوسف مصطفى القاضي وآخررون،  - 3

 .29، ص1981العربية السعودية،
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: " التوجيه المدرسي يتم فيه وضع األساس كيلييعرفه  :المدرسي توجيهتعريف ال    
مع وضع األساس الذي بمقتضاه يتم تحديد  العلمي لتصنيف طلبة المدارس والثانويات،

 1احتمال نجاح الطالب في دراسة من الدراسات أو مقررة من المقررات التي تدرس له"
 للتوجيه التربوي  المفهوم على بتأكيده المدرسي التوجيه يعرف :" "Myersمايرز  ويعرفه    
 الدراسة فرع اختيار على الفرد مساعدة على يعمل " بأنه التربوي  التوجيه يعرف حيث

 2 ".من زمالئه اآلخرين مع التوافق و فيها النجاح و المالئمة
 ل ي مختلفة بوسائل الفرد مساعدة عملية هو التربوي  التوجيه" :مرسي الحميد عبد يعرفه 

 يرسم أن على الطالب مساعدة في ذلك يتمثل و الدراسة، مجال في له أقصى نمو إلى يصل
 و توافقه إلى يؤدي بما بنجاح الخطط هذه تنفيذ يتابع أن و حكيمة، بطريقة الدراسة خطط

 3".رضاه و إشباعه
"العملية التي تهتم بالمساعدة، وتقدم للتالميذ والطلبة الختيار  شييقر  لكريمعبدا يعرفه       

نوع الدراسة المالئمة التي يلتحقون بها، والت يف معها والتغلب على الصعوبات التي 
 .4تعترضهم في دراستهم وفي حياتهم الدراسية بوجه عام"

فيقول : " هو إرشاد الناشئين  محمود عبد الحليم منسي يعرفه :المدرسي رشادتعريف اال   
الختيار نوع التخصص في الدراسة الذي يناسبهم ، وتبنى هذه العملية على أساس عملية 

إلى نوع التعليم الذي يتفق وقدراته العامة واستعداداته الخاصة  معينة بحيث يوجه كل فرد
ا يكاد يكون مقطوعا نجاحه أمر  وميوله المهنية الرئيسية حتى تيسر له هذا التعليم الذي كان

                                                

 .32عبد ال ريم قريشي، سبق ذكره، ص  - 1
، منشورات التوجيه الترووي واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيقسعدون سليمان نجم الحلبوسي، وأخرون،  - 2

ELGA ،84،  ص2002، مالطا. 
، ص 1976، مكتبة الخانجي، القاهرة ،1، طاإلرشاد النفسي والتوجيه الترووي والمهنيسيد عبد الحميد مرسي،  - 3

161. 
، 1993، مجلة الف ر، الجمعية الثقافية األمل، الجزائر، نظرة حول التوجيه المدرسي في الجزائرعبد ال ريم قريشي،  - 4

 .32ص 
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، وبالتالي يمكن تقديم خدمات للمجتمع في هذا الميدان فيفيد ويستفيد فالهدف من التوجيه به
هو التحاق الطالب بنوع التعليم المناسب ويؤسس على الفروق بين األفراد في الذكاء 

 1.واالستعدادات الخاصة والميول المهنية
"عملية نفسية تربوية هادفة، تسعى إلى تحقيق التوافق  بأنه: حامد عبد السالم زهران يعرفه 

بين قدرات الفرد الدراسية وميوله ورغباته واستعداداته، وبين متطلبات الفروع الدراسية 
واالختصاصات المهنية عن طريق مساعدته على معرفة ذاته وإمكانياته وتجاربه ومشاكله 

            .2تصادي باستعمال مختلف الوسائل"وصعوباته ومعرفة محيطه الدراسي واالجتماعي واالق
" بأنه مساعدة التلميذ على اختيار شعب التعليم األكثر تناسبا  عبد العزيز البسام تعريف 

، وتستند إلى تيار ذاتية نابعة من ذات التلميذمع ميوله وإمكانياته وان ت ون عملية االخ
 3 .ى تحليل للفرص التربوية المتاحة له "تشخيص لقدراته واستعداداته وميوله واتجاهاته وال

 على أنه عمليةالمدرسي واالرشاد التوجيه  ستطيع تعريفنمن تعاريف  من خالل سبق
 وقدراته مؤهالته العقلية يتماشى معوالتخصص الذي مساعدة التلميذ على اختيار نوع التعليم 

 نجاحه مستقبال. هل عليه دراسته والنفسية، بما يسه واتجاهاته توميوالالف رية 
المدرسي عملية نفسية واالرشاد من خالل كل التعاريف السابقة يمكننا القول أن التوجيه 

تربوية تهدف إلى التوفيق بين قدرات الفرد واستعداداته من جهة وبين ميوله ورغباته من جهة 
تلميذ في أخرى باستخدام كل الوسائل سواء اإلعالمية أو التوجيهية أو غيرها مما يساعد ال

اختيار ما يناسبه من الشعب والتخصصات المتاحة حتى يتمكن من النجاح فيها مما يتيح له 
 النجاح في حياته وإفادة مجتمعه.

 

                                                
 . 451، ص2000، مركز االسكندرية لل تاب  ب ط  علم النفس التعليمي مدخل فيمحمود عبد الحليم منسي،  - 1
 .02، ص1980، دار عالم ال تب، القاهرة، 2، طالتوجيه واإلرشاد النفسيحامد عبد السالم زهران،  - 2
 .144، ص 1972ب ط،  دار المعارف، القاهرة، ،المدرسة الثانوية الشاملة عبد العزيز البسام، - 3
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  : نشأة وتطور التوجيه المدرسي والمهنيثانيا
علم النفس الحديث عن أحضان الفلسفة ومنذ أن أنشأ وليام  انفصالترجع بدايته إلى      

معالم لعلم النفس التجريبي وبدأت الدراسات العلمية لعلم  أول بألمانيا 1879فونت سنة 
 1النفس و ظهر علم  النفس.

، حيث كانت المجتمعات البدائية تعتمد على نامج التوجيه المنظم حديث النشأةإن بر     
، ول ن المف رين القدامى كانوا يهتمون بهذه المشكلة ، في توجيه أبنائهااآلباء بصورة رئيسية 

فقد دعا أفالطون في جمهوريته عن الدولة المثالية إلى أهمية إعداد المواطن إعدادا مالئما 
يوناني إلى القول في أن الحكومة المنشودة لوظيفته في المستقبل وقد ذهب هذا الفيلسوف ال

البد وأن تقوم على تباين الطبائع بين الناس وهذا يستدعي تقسيم العمل الالزم لقيام الحكومة 
واستمرارها ، وقد زادت الحاجة إلى التوجيه في مجتمعاتنا المعاصرة نتيجة لزيادة أعداد المهام 

خيالية للتغيرات التي تطرأ على الناحية ومجاالت االختيار ودرجة التخصص والسرعة ال
 2.الت نولوجية

وإلى جانب التطورات التي عرفها حقل التوجيه في أهدافه ومجاالته أدى هذا أيضا إلى      
ظهور تطورات في تقنياته وأساليب التوجيه ، فقد ظل يعتمد إلى غاية الستينات طرق التوجيه 

فيما يتطلبه من خصائص ومالمح وفي توجيه اآللي المتمثلة في توظيف المهن والبحث 
التالميذ على أساس هذه المالمح ، والواضح أنه في مثل هذا التوجه لم يكن للتالميذ وال 
ألوليائهم دور أو مكانة تذكر ولم يكونوا طرفا فيه، وفي السبعينات اتخذ التوجيه منعرجا 

على خصوصيات المهن  جديدا حيث بدأ يتخلى شيئا فشيئا عن طابعه اآللي المرت ز
وتوعيتهم باختياراتهم وحثهم على أن يكونوا أطرافا فاعلة في توجيه ذواتهم وإجراء االختبارات 

 3على أساس وعيهم بخصوصياتهم وبما يوفره الوسط من فرص لتحقيق الذات.
                                                

 .42السالم زهران، مرجع سابق، ص  حامد عبد - 1

 .12، 11، ص ص 2009، دار الثقافة للنشر، عمان، التوجيه المدرسيسعيد عبد العزيز، جودت عزت عطيوي،  - 2

التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني من منظور اإلصالحات الترووية حناش فضيلة ، محمد بن يحي زكريا،  - 3
 .14، 13، ص ص 2011، المعهد الوطني لت وين مستخدمي التربية و تحسين مستواها، الجزائر، الجديدة
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قد كان التوجيه المهني أسبق إلى الظهور من التوجيه التربوي بدءا من أمريكا عموما ل و
 وفرنسا وإنجلترا.

 التوجيه في العالم الغروي: -1
 حركة التوجيه المهني في أمريكا: أ / 

، في بوسطن 1908الذي أسس سنة  فرنك بارسوزظهر التوجيه في أمريكا على يد      
مهنة" والذي أهله لنيل لقب "أبو التوجيه  كتاب "إختيار 1909بأمريكا والذي كتب سنة 

اإلتحاد القومي للتوجيه  أصدرت أول مجلة للتوجيه المهني ثم أنش 1910المهني"، وفي عام 
 1913.1المهني سنة 

وهناك رائدة أخرى في هذا الميدان هي "أناريد" التي أسست خدمات التوجيه واإلرشاد في 
كثيرون شاركوا في بناء التوجيه المهني وتطويره  المدارس "سياتل" في واشنطن وهناك رواد

عن طريق عقد مؤتمرات للبدء ببرامج التوجيه في مختلف المؤسسات، وأول هذه المؤتمرات 
 2.بمدينة بوسطن تحت عنوان "المؤتمر القومي للتوجيه المهني" 1910كان سنة 

كثر هذه الحركات فرديا أبداية حركة التوجيه تميزت بالتردد والتذبذب، وكان والحقيقة أن  
، فقد حدثت في الواليات المتحدة األمريكية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية في بدايته

القرن العشرين تغيرات اقتصادية واجتماعية أدت إلى ظهور حاجات ملحة في مختلف 
ونتيجة  وظهر حركة التوجيه تلبية لهذه الحاجات لحياة وال سيما في ميدان التربية،ميادين ا

اليات المتحدة وسعت عملية التوجيه في أنحاء الو ، ولقد تتقدم العلوم النفسية واالجتماعيةل
بإنشاء عدة جمعيات من أهمها تأسيس الجمعية الوطنية للتوجيه المهني سنة األمريكية 

تأسست في مدينة بوسطن والتي تم اندماجها فيما بعد بغيرها من المنظمات حيث  1915
 .ألمريكية للتوجيهالجمعية ا

                                                
 .64سيد عبد الحميد مرسي، مرجع سابق، ص - 1
و،  - 2 ، دار األمرل للطباعررة وللنشرر، برردون طبعررة،  المرحلــة الثانويــة فــي أثــر التوجيـه علــح التحصــيل الدراســيمحمرد بررر 

 .60، ص2010الجزائر، 
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 حركة التوجيه في فرنسا: ب / 
لقد دلت األبحاث على ان التوجيه في فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية تمحور في     

وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة أخذ التوجيه طابع جديدا  1921التوجيه المهني عام 
تخطيط قصد التنمية الشاملة ولقد وهاما حيث أخذ مكانا بارزا في سياستها وخاصة في ال

سعت فرنسا إلختصار الوقت واإلقتصاد في األموال لبلوغ أهدافها المنشودة، وقد إتخذت 
 وسائل كثيرة كانت في معظمها مكملة لعملية التخطيط.

المتعلق بالتدريب وبالتعليم المهني وكان مرسوم عام  1919بصدور قانون سنة  وقد بدأ ت
حول رسم التدريب وكان  1925قانون عام  المهني ثم صدر بعد ذلكل التوجيه حو  1922

 .آنذاك ضمن زاويته المهنية البحتة
يد عاملة أكثر منه تحضير الهدف وعقب الدراسة اإلبتدائية كان يتم على إمتحان واحد وكان 

ق فترة اإلنطال دية وما خلفته من أثار سياسية، جاءتبعد األزمة اإلقتصاردود أو أعم فائدة 
فتئت إن إنت ست تحت وطأة اإلحتالل النازي ما جديدة وبدأ اإلهتمام بالتربية المهنية ل ن 

 ر1943سبتمبرفي 
استهدف التوجيه خاصة تالميذ التعليم االبتدائي المتخلين عن الدراسة بهدف كفاية حاجات 

 مية الثانية.الدولة من اليد العاملة، كان هذا خاصة في نهاية الخمسينيات بعد الحرب العال
وعموما فان أغلب الدول الغربية ان لم نقل جلها عرفت حركات توجيه نشطة في المجال 
المهني خاصة بعد الحرب العالمية األولى بسبب األزمة االقتصادية التي خلفتها، والتي نتج 

 مما اعداد العاملين في الصناعة والمهن المختلفة،عنها مشكلة البطالة مما استدعى آنذاك 
أدى الى انشاء مكاتب خاصة بالتوجيه أشرف عليها أخصائيون في عملية التوجيه، والقياس 
النفسي، والعقلي قادرون على كشف القدرات الشخصية لألفراد، ومدى توافقها بالمهن 

 1المختلفة.

                                                
1
 .87بوشي فوزية، المرجع نفسه، ص  - 



 المهنياالرشاد  و التوجيه المدرسي                                    : الثانيالفصل 

 

108 

 

يؤرخ لهذه المرحلة نهاية الحرب العالمية األولى، حيث ظهر االهتمام بالتوجيه في    
االبتدائية، والثانوية التي شهدت تزايدا لعدد التالميذ، وقد تم التركيز على التوجيه المدارس 

المهني كاستجابة لمتطلبات التصنيع التي عرفت نموا مطردا خاصة بسبب التدهور 
 1.ربيةو االقتصادي الذي خلفته الحرب ال سيما في الدول األ

  :حركة التوجيه في إنجلتراج / 
بالتوجيه المهني في إنجلترا في نفس الوقت الذي بدأ فيه اإلهتمام في أمريكا  االهتمامبدأ   

صدر قانون تنظيم العمل وبصدوره ت ونت مكاتب توجيه الشباب لإلختبار  1909ففي 
 المهني المالئم.

تولت السلطات التربوية مهمة التوجيه واإلرشاد وفي نفس الوقت نشأ المعهد  1921وفي 
 2.س الصناعيالقومي لعلم النف

 هذا وقد أسست في انجلترا في مطلع القرن العشرين مكاتب لمساعدة الشباب في اختيار    
، وقد اهتمت هذه المكاتب بالمحاضرات وال تيبات المتعلقة بالمهن المهنة المالئمة لهم

نشرت لجنة مكلفة بفحص اإلجراءات الالزمة لتنظيم  1945المختلفة ومطالبها وفي عام 
االستخدام تقريرا ينص على أن التوجيه المهني يجب أن يحتل المركز األول في مصلحة 

وظائف المصالح وأن يعطى قبل انتهاء سن الدراسة ، وأن على كل مدرسة أن يكون لديها 
 .سجل يدون فيه أسماء الطالب السابعة عشر من العمر

 التوجيه في العالم العروي: -2
مسينيات من القرن رت حركة التوجيه في أوائل الخأما في الدول العربية فقد ظه      

 .رسي في حوالي منتصف القرن الماضي، وقد بوشر بأعمال التوجيه المدالعشرين تقريبا
 
 

                                                
 .88، 87المرجع السابق، ص ص  - 1
 .65مرجع سابق، ص  عبد الحميد مرسي، - 2
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 :حركة التوجيه في المملكة العروية السعودية - أ
إهتمت الممل ة  العربية السعودية بالتعليم بغية مواكبة اإلتجاهات التربوية المعاصرة ورغبة  
في توفير وتحقيق حاجيات الفرد والمجتمع وبذلك لجأت إلى العديد من المؤسسات التربوية 

سنوات إذ  4في مختلف المراحل بدءا من مرحلة التحضيري ثم اإلبتدائية ومدة الدراسة بها 
شترط لقبول التالميذ في الصف األول إبتدائي الحصول على شهادة المرحلة كان ي

ه بحيث تتحول 1390م /1970التحضيرية حيث جاء في النشرة التربوية في عددها الثاني 
سنوات في سنة  9سنوات بدال من 6في مرحلة واحدة مدتها  واالبتدائيةالمدارس التحضيرية 

 ة مرحلة ثانوية والتي بدورها تنقسم إلى قسمين:وتلي هذه المرحلة اإلبتدائي 1941
 .ات بعد إتمام الدراسة االبتدائيةسنو  3مرحلة متوسطة ومدتها  -
 .سنوات بعد إتمام دراسة المتوسطة 3مرحلة ثانوية عامة مدتها  -

وتتفرع الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي إلى دراسة عامة ثم مرحلة التخصص في القسمين 
ي ، إذ تعتبر هذه المرحلة هي التي يقرر فيها التالميذ ما يدرسونه فيها بعد األدبي والعلم

ويتوقف عليه مستقبلهم )مرحلة التوجيه( ولهذا نجد أغلب المرشدين والموجهين التربويين في 
المدارس الثانوية بالممل ة العربية يعملون على مساعدة التالميذ في إختيارهم التخصص ونوع 

اسب رغباتهم واستعداداتهم حيث يقول يوسف مصطفى القاضي: ان المرحلة الدراسة الذي ين
الثانوية تعتبر مرحلة تقرير المصير بالنسبة للطالب من حيث التصميم على مواصلة دراسته 

 واختياره للتخصص الذي يناسب قدراته وميوله.
بيقها في يعتبر التوجيه المدرسي من أهم الحقول التي تعتني بها الممل ة من حيث تط

المدارس التربوية واإلستفادة من خدماته بطرق مدروسة ومنظمة حيث بلغ عدد الذين يعملون 
الدراسي أكثر من أربعين ألف متخصص  1970/1971في هذا الحقل )التوجيه( في عام 

 1من المدارس الرسمية، بينما لم يتعدى عددهم في الثالثينيات %90يعملون في أكثر من 
                                                

1
ديوان المطبوعات الجامعية، بدون ، النظام الترووي في الجزائر محاكاة نقدية لواقع التوجيه المدرسيتوفيق زروقي،  

 .57،58، ص ص 2008طبعة، بن عكنون الجزائر، 
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فقط ويسمى هؤالء بالممل ة العربية السعودية "بالمرشد الصفي" ذلك ل ونه  أكثر من ألفين
متخصص في إرشاد الطالب وتوجيههم من صف آلخر من مستوى معين حيث يقومون 

ل النفسي أو بتقديم الخدمات للتالميذ سواء في ما يتعلق بالتخصص الدراسي أو المجا
 1.المشكالت اإلجتماعية

 ولة الكويت:حركة التوجيه في د -ب 
في شكل خدمة نفسية مدرسية  1960ر بدأت تجربة التوجيه المدرسي في دولة ال ويت عام 

وذلك بإنشاء أول معهد لتعليم المتخلفين عقليا، الهدف منه دراسة حاالت التأخر الدراسي 
الذكاء، وقد تطور العمل بعد  وتشخيص حاالت التخلف العقلي عن طريق تطبيق إختبارات

ذلك في الخدمة النفسية المدرسية فأنشئ قسم للتوجيه التربوي والمهني قام بأول تجربة في 
( في مدرستين ثانويتين إحداهما للبنين واألخرى للبنات 1977-1976السنة الدراسية )

ى خالل السنوات بمنطقة السالمية، ثم تنفيذ التجربة تدريجيا على المدارس الثانوية األخر 
بواقع مدرستين في كل عام، هذا وقد تم تعميم التوجيه  1980-1977الدراسية الثالث 

واإلرشاد التربوي على المدارس الثانوية ذات نظام المقررات وكذلك في مدارس المعاهد 
 .1981-1980الخاصة وأقسام الخدمة النفسية في العام الدراسي 

بإعداد ملفات خاصة حول الطلبة تتضمن التاري، الدراسي، ودور المرشد بدرجة أول القيام 
يحتوي على جوانب القوة وجوانب الضعف عند كل طالب باإلضافة الى نتائج اإلختبارات 
الفصلية والسنوية قصد رسم مسارهم الدراسي والمهني وإختيار التخصص أو المجال الدراسي 

إلى  ة المقننة التي طبقت عليهم، باإلضافةوفقا لنتائج تحصيلهم الدراسي واإلختبارات النفسي
مراعاة حاجات المجتمع وإمكانيات المدرسة وذلك بالتعاون مع العاملين بالمدرسة من مدير 

  2ومختص إجتماعي ومعلمين.
 

                                                
 .58توفيق زروقي، ص  -1
و، مرجع سابق، ص  - 2  .80محمد بر 
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 :مصر ولبنانحركة التوجيه في دولة  - ج  
ويتولى تقرر في مصر إنشاء مراكز التوجيه في المدارس  1961في عام بشكل هام      

ذلك أخصائيون في التوجيه المدرسي وينظم ل ل طالب سجل خاص ويجرى تعبئته أثناء 
 .وبعد التخرج وااللتحاق بالجامعة الدراسة

وفي أوائل الستينات تم في لبنان إدخال مادة التوجيه ضمن منهاج إعداد معلمي التعليم    
ض المدارس الخاصة باستخدام ذوي الثانوي بالجامعة اللبنانية ، ومنذ ذلك الوقت اتجهت بع

التخصصات الجامعية في التوجيه أو التربية وعلم النفس كمرشدين لها كما يوجد في الجزائر 
مراكز التوجيه واالستشارة وهي تقدم خدمات التوجيه على النمط المتبع في فرنسا ، ولقد 

 1.مرشدين في المعهد الوطني للتوجيهاستخدمت المدرسين إلعداد ال
  التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر: -ج 
أن  إال 1962لقد كانت حركة التوجيه المدرسي والمهني موجودة في الجزائر قبل     

وجودها كان شكليا، حيث أنها لم تتمكن من التخلي على المتناقضات الموجودة بين قلة 
تي حققتها األعمال المتخصصة للجزائريين من جهة وعدم ت يف وسائل التوجيه ال

المجتمعات الغربية كاإلختبارات والروائز النفسية فقد إستوردتها مصالح التوجيه المدرسي من 
أنها لم تعد وفق البنية اإلجتماعية والثقافية للجزائر، وهذا منطقي ألننا كنا نعيش  الخارج إال

 2.فترة إستعمار
 :التوجيه قبل اإلستقالل 

طابع فرنسي محض وهذا راجع لجملة من العوامل،  والل ذقلقد كان التوجيه قبل اإلست    
حيث كانت الطرق والوسائل موضوعة أساسا للفرنسيين مراعين في ذلك ثقافتهم وخصائصهم 
وهذه الطرق لم ت ن لتتالءم مع خصائص الفرد الجزائري )الثقافية واإلجتماعية( ففي تلك 

                                                
ــوي و اإلرشــاد النفســييوسررف ، عصررام عررول  - 1  -16، ص ص 2006،  االردن، 1، دار أسررامة ، ط التوجيــه الترو

20. 
 .28المرجع السابق، ص  - 2
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يتجاوز عدد المستشارين فيه  جيه المهني الالفترة دلت الوثائق التاريخية أنه وجد مكتبا للتو 
عدد األصابع والذي لم يتمكن من حل المشاكل التي تتعلق بالتوجيه في الجزائر وهذا نظرا 

 للجهد ال بير الذي تتطلبه هذه المهنة.
ان المتتبع لحركة التوجيه في الجزائر يجدها مرت بعدة مراحل، تعود بدايتها الى عهد    

مهمة مراكز التوجيه وأصبح  1959وسع اصالح التعليم في فرنسا سنة  االستعمار حينما
 1960.1التوجيه مدرسيا مهنيا، فظهرت بوادره الفعلية في الجزائر بعد ذلك أي سنة 

 ،واليب وقطاعات الحياة في الجزائركانت السيطرة االستعمارية كاملة ومحكمة على كل د   
واإلمكانيات لخدمة المصالح الخاصة لفئات محددة من مسخرة في ذات الوقت كل الوسائل 

المستوطنين وكذا قلة من الجزائريين الموالين لها ،حيث برزت للوجود أول حركة توجيهية في 
 .1938 فيفري  22الجزائر تحت اسم حركة التوجيه المهني ،وهذا ما نص عليه مرسوم 

بناء الفرنسيين وكل الجانب الن النوع الذي طغى آنذاك هو التوجيه المهني لخدمة أ
الموجودين في الجزائر أمثال اليهود الن في ذلك الوقت كانت األولوية ال برى لغير 

 الجزائريين سواء في العمل أو الدراسة أو التعليم.
 ولم يكن هناك إال مستشارا واحدا، ،اء مكتب التوجيه المدرسي والمهنيتم إنش 1947في عام

مستشارا من بينهم اثنين جزائريين وأصبح اسم مؤسسة التوجيه  50 ثم ارتفع العدد ليصل إلى
 2لح التوجيه المدرسي والمهني.مص
 :مراكز 6ة "ستفقد تم احصاء  1962أي سنة غداة االستقالل و  التوجيه بعد اإلستقالل "

" مستشارا 53توجيه مهني موزعة على المدن ال برى في الجزائر يعمل بها ثالثة وخمسون "
" مراكز 3األوربيين، ولم يبق منها سوى ثالثة "للتوجيه، ل نها أغلقت بسبب مغادرة التقنيين 

                                                
الثقافية الجامعية األمل، الجزائر، ، مجلة الف ر، الجمعية نظرة حول التوجيه المدرسي في الجزائرعبد ال ريم قريشي،  - 1

 .36، ص 1993
، ص 1993وزارة التربية الوطنية، مجموعة نصوص التوجيه المدرسي والمهني عن مدرية التوجيه واالتصال، جانفي  - 2
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تعاني كغيرها من المصالح اإلدارية من مشاكل عديدة وفراغ في الجزائر وهران وعنابة، 
 سوى خمسةلم يبقى منهم لمستشارين ل وأيضا بالنسبةاب اإلطارات النفسية المختصة، لغي
 1." جزائريين3" مستشارين منهم ثالثة "5"

مراكز للتوجيه  6عند مغادرة فرنسا لم يكن سوى  1962في سنة كما سبق االشارة اليه     
 1962نابة، وبعدعومن هذه المراكز مركز الجزائر، مستغانم، وهران، قسنطينة، سطيف، 

ب مغادرة المستشارين األجانب الجزائر بوهذا بس 1962/ 5/10واغلقت هذه المراكز في
حيث لم يبقى منها  سوى ثالثة )الجزائر، وهران، عنابة(  يعمل بها خمسة مستشارين فقط 

 ر عمل هؤالء على ما يلي:وكان يقتص
جمع الوثائق والقيام باإلعالم الدراسي وتعتبر الجهود التي بذلت في هذا المجال هي األساس 
في النجاح وإعادة االعتبار للتوجيه في الجزائر بحيث أعيد فتح المراكز التي أغلقت في 

 مطلع االستقالل.
تطبيقي خلفا لمعهد علم صدر مرسوم يقضي بفتح معهد علم النفس ال 1964وفي سنة 

وكانت الدفعة األولى لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني  1945النفس التقني المحدث سنة 
مستشارين متحصلين على دبلوم دولة في التوجيه المدرسي  10مت ونة من  1966سنة 

 والمهني .
المؤرخ  85-67بعد صدور الرسوم  1967التوجيه الفعلي والمنظم بدأت معالمه تتأسس عام 

وقد أنشئت بمقتضاه ’المتعلق بتنظيم اإلدارة العامة بوزارة التربية الوطنية  1967-6-17في 
 المدرية الفرعية للتوجيه والتوثيق المدرسي المكلفة بر:

 تنظيم وتسيير المجالس المدرسية و مصلح التوجيه . -
 لنفسية واالقتصادية .توجبه التالميذ طبقا لالحتياجات و  األولويات االجتماعية وا -

                                                
معهرد رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة، ،  يـةأثر التوجيه المدرسي علح التحصيل الدراسي فـي الشـةبة ابدب، برومحمد  - 1

 .37، ص 1993، الجزائر، علم النفس وعلوم التربية
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تركيب وانجاز الخريطة المدرسية وبرامج التجهيز المكيفة حسب ضرورة مخطط الت وين  -
 ومطابقة االختيارات السياسية للحكومة بما يتعلق بالتربية .

العمل المتواصل والمباشر مع التالميذ عن طريق االمتحانات والمالحظات الجماعية  -
 األمر إلى مجلس التوجيه.والفردية ويصل في نهاية 

اإلعالم المتواصل للتالميذ وأوليائهم  والمدرسين ونشر وتوثيق الخاصيات المدرسية  -
 والمهنية بالطرق الجماعية .

االتصال بالمصلح المركزية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وتشمل هذه المديريات  -
 ثالث مكاتب وهي:

 .مكتب التوجيه -
 .لتوثيق المدرسي والجامعي والمهنيمكتب ا -
 .مكتب الدراسات والخريطة المدرسية -

 وقد أسندت إلى مكتب التوجيه المهام التالية:

إعداد رزنامة نشاط المراكز اإلقليمية للتوجيه المدرسي والمهني في بداية كل عام  - 1
 والسهر على احترامها.

تنظيم وتنشيط المراكز اإلقليمية للتوجيه المدرسي والمهني في كل ما يتعلق بمهامها  - 2
 .التقنية

ضمان االتصال بالمصلح المركزية والمراكز العمومية للتوجيه لمعالجة كل المشاكل  – 3
 1التي لها صلة بتوجيه الشباب وبمستقبلهم.

                                                
 .14، 12ص ص ة التربية الوطنية، سبق ذكره، ر اوز  - 1
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يقي والتوجيه المدرسي والمهني تمثيل المدرية الفرعية لدى معهد علم النفس التطب - 4
ومشاركته في انجاز مخطط للقيام بالبحوث والدراسات وت ييف أدوات البحث لعلم النفس 

 القياسي.

تنظيم المسابقات الوطنية والمهنية وتوظيف مفتشين ومستشارين للتوجيه المدرسي  - 5
 .والمهني

ظهور ف رة المخططات  نظم أول ملتقى حول التوجيه المدرسي وعند1968وفي سنة     
حيث اعتمد علم التوجيه في توزيع التالميذ على المعاهد 73/78بداية مع المخطط األول 

الت نولوجية كما قامت مصالح التوجيه بتعميم التعليم على كافة األفراد والبحث عن مرد ودية 
 حيث أسندت مهام مختلفة لمصالح1976افريل 16المدرسة األساسية بعد صدور أمرية

 التوجيه نذكر منها :
 توزيع التالميذ وهذا استجابة الحتياجات الثانويات ومعطيات الخريطة المدرسية. -
 المشاركة في تصورات وبناء البرامج وتقويمها ميدانيا لمختلف أطوار المدرسة. -
اإلعالم و التحسيس لمختلف المتعاملين مع الدراسة والقيام باالستقصاءات والدراسات  -

 1ية.النفس
ت فلت مصالح التوجيه بوضع برامج متعلقة بامتحانات ومسابقات المدرسية  1980وفي سنة 

 .فيها قدرات واستعدادات التالميذ والمهنية يراع
وحين أصدرت الوزارة نشرة االتصال واإلعالم والتي تسمى برابطة اإلعالم والتوجيه المدرسي 

مديرية االمتحانات والتوجيه  31/0/1980بمقتضى القانون المؤرخ في أعادت إنشاء وذالك
 مديرية مكلفة بعدة مهام نذكر منها:11المدرسيين ضمن 

ع ضمان السير وضع برنامج عام لمختلف االمتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية م -
 .الحسن لهذه العملية

                                                
 .16 ،15صص ، وزارة التربية الوطنية، مرجع سبق ذكره  - 1
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ميذ ومتطلبات التنمية وذلك باالتصال وضع سياسة التوجيه يراعي فيها استعدادات التال -
 .لشغل والمحيط االجتماعي والتربوي بعلم ا

 .ط االجتماعي والمهنيدراسة المهن ومناصب العمل تبعا للوس -
تطبيق سياسة التوجيه المدرسي والمهني مع العلم أن هذه المدرية تتفرع إلى ثالث  -

 سي وتت فل بر:الفرعية للتوجيه المدر  مديريات ومن بينها المديرية
 :مع المهن والنظام الوطني للت وينجمع الوثاق الضرورية التي تتعامل  -
 تأمين اإلعالم الضروري  -
 1.دراسة توجيه التالميذ تبعا الستعداداتهم ولمتطلبات التنمية -

  : أنواع التوجيه المدرسي والمهنيثالثا
 . توجيه مدرسي، توجيه مهنيربوي، : توجيه تثالثة أنواع رئيسية للتوجيه وهي هناك

هو عملية منظمة تهدف الى مساعدة الفرد بوسائل مختلفة إلى أن  . التوجيه الترووي: 1
يصل إلى أقصى نمو في المجال الدراسي، وهو جزء ال يتجزأ من العملية التربوية ألنه يهتم 

وأفراد المجتمع بالفرد وبجميع العاملين في قطاع التربية وخاصة الطالب، ويشمل األولياء 
 2الذين لهم صلة بالعملية التربوية  ومنه فالتوجيه التربوي توجيه من أجل الحياة.

التوجيه التربوي : وهو مساعدة الفرد على اختيار برنامج للدراسة ، يالئم قدراته وميوله 
 .3والظروف المحيطة به وخططه للمستقبل

ويعرفه عبد السالم زهران بأنه: عملية نفسية تربوية هادفة، تسعى إلى . التوجيه المدرسي: 2
تحقيق التوافق بين قدرات الفرد الدراسية وميوله ورغباته وإستعداداته، وبين متطلبات الفروع 
الدراسية واإلختصاصات المهنية، عن طريق مساعدته على معرفة ذاته وإمكانيته وتجاربه 

                                                
، ص 2011، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان، االردن،  التوجيه الترووي المعاصريامنة عبد القادر اسماعيلي ،  - 1

40. 
 .43يوسف مصطفى القاضي، مرجع سابق، ص  - 2
، 2003، القاهرة، 1، دار المصرية اللبنانية، ط معجم المصطلحات الترووية و النفسيةحسن شحاتة و زينب النجار،  - 3

 .160ص 
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حيطه الدراسي واإلجتماعي واإلقتصادي بإستعمال مختلف ومشاكله وصعوباته ومعرفة م
  1الوسائل اإلعالمية واإلست شافية.

التوجيه المدرسي : هو عملية انتقاء الدراسات والفروع الدراسية المقدمة للتالميذ في عمر 
معين حيث يعطون أحسن الدراسات المالئمة لقدراتهم وميولهم ، ومن زاوية تربوية يرمي 

لمدرسي إلى إتخاذ الوسائل الثقافية القادرة على تنمية كل تلميذ في كل مرحلة من التوجيه ا
 .2مراحل نموه

حسب هذا التعريف نخلص إلى أن التوجيه المدرسي عملية نفسية تربوية تهدف إلى مساعدة 
الفرد على معرفة قدراته الدراسية مع األخذ باالعتبار متطلبات الفروع الدراسية، بفرل 

الفرد على اإلختيار الذي يناسب إمكانياته وميوله حتى يتمكن من التوافق مع دراسته مساعدة 
 وينجح فيها.

 . التوجيــه المهنـي:3
أن التوجيه المهني هو عملية مساعدة الفرد على إنماء وتقبل صورة لذاته  "سوور"يرى 

مت املة ومتالئمة لدوره في عالم العمل, وكذلك مساعدته على أن يختبر هذه الصورة في  
 العالم الواقعي، وأن يحولها إلى حقيقة واقعية بحيث ت فل له السعادة ولمجتمعه المنفعة.

هو عملية سيكولوجية تتميز بمساعدة الفرد على تنمية  "سوور" إن التوجيه المهني في نظر
وميول ورغبات وقيم  استعداداتصورته لذاته بحيث تتالءم مع إمكانياته المختلفة من 

وكذلك مساعدته على أن ينمي ويتقبل الدور الذي يقوم به في عالم العمل الذي  واتجاهات
 3يتفق مع إمكانياته.

                                                
 12حامد عبد السالم زهران، مرجع سابق، ص  - 1
، 1965، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، السلوك االجتماعي للفرد و أصول اإلرشاد النفسيمحمد مصطفى زيدان،  - 2

 .224ص 

، مكتبرة دار الثقافرة للنشرر و التوزيرع، عمران، التوجيـه المهنـي ونظرياتـهعبد الهادي جودت عزت والعزة سعيد حسني،  - 3
 .19، ص 1999
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هو إعطاء التالميذ المعلومات التي تساعدهم على اختيار نوع التعليم الذي  المهني:التوجيه 
     1.يناسبهم ويتم ذلك عند التخرج وأثناء الدراسة

 :للتوجيهأربعة أنواع  رعاية المراهقينفي كتابه  يوسف ميخائيل أسعدو حدد 

 : ويتضمن النقاط التالية:. التوجيه الترووي 1
ئهم من مرحلة ما إلى نوع الدراسة التي تناسبهم في المرحلة توجيه التالميذ بعد انتها -

 المقبلة 
 الطالب في دراسته.  تذليل الصعوبات التي تعترل طريق التلميذ أو -
 إيقاف التلميذ على مستواه، العقلي والتحصيلي الحقيقي وإقناعه به ليبدأ منه. -
 : ويتضمن ما يلي:. التوجيه المهني2
أنهو دراستهم في المتوسط ولم تستقبلهم الثانويات إلى ما يناسبهم من توجيه التالميذ الذين  -

 حرف ليتدربوا عليها.
 إزالة الصعوبات التي تقف حجر عثر أمام العامل في مهنة أو حرفة ما بتعليمه تقنيات -

 .ومهارات تساعده على أدائها مثال
 أن المتقدمين لاللتحاق بالمعاهد المطبقة تتوفر فيهم االستعدادات المطلوبة  التأكد من -
 : ويتضمن ما يلي:. التوجيه ابسري 3
 تقديم يد العون والمساعدة لألسر لحل مشكالتها وفض نزاعاتها.  -
 لفت نظرا األبناء من الجنسين لما يجب توفره من شروط الختيار شريك الحياة. -
 ال افية حول العالقات الزوجية والمسؤوليات األسرية. تقديم كل المعلومات  -
: وهو تنبيه الشخص للمشكالت، النفسية التي بدأت تلم به والتي إن . التوجيه النفسي4

 2.أهملت استفحل أمرها و إذا تمت السيطرة عليها فان الفرد سيحقق النجاح في دراسته وعمله

                                                
 .158النجار ، مرجع سابق ، صحسن شحاته ، زينب  - 1
 .125، 124ص ص ،  دار الغريب للطباعة والنشر، القاهرة، بدون سنة، رعاية المراهقينيوسف ميخائيل أسعد،  - 2
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 :والمهنيالمدرسي واإلرشاد التوجيه ومبررات تقنيات رابعا : 
 أ/ تقنيات التوجيه المدرسي والمهني:

مما ال يمكن إهماله في أي برنامج توجيهي للتالميذ أن يتم مراعاة خصائص شخصيتهم     
ولذا فعملية التوجيه  ،بالقدرات العقلية والميول ةمتعلقالمن حيث جوانبها المختلفة خصوصا 

، ية تساهم في تحسين أداء التالميذية موضوعملي حاليا البد أن تخضع إلجراءات عالمدرس
و المرشد النفسي أن يكون ملما بمختلف االختبارات النفسية والتشخيصية التي أفعلى الموجه 

ية التي تتماشى مع لها عالقة مباشرة بتوجيه وإرشاد التالميذ نحو التخصصات والفروع العلم
بارات الميول واالستعدادات التي ، ومن أمثلة هذه االختبارات نجد اختخصائص شخصيتهم

يذ فيه تبصر القائمون على عملية توجيه التالميذ بالتخصص الذي ت ون فرصة نجاح التلم
 .أكبر من غيره من التخصصات

في جماعة ليس مجرد االحت اك بل يتعدى ذلك الى عملية تفاعل يتم فيها  ذفوجود التلمي    
االجتماعي، وهو يعمل جاهدا على مسايرة معايير  التأثر والتأثير بحيث يلعب كل فرد دوره

لفرد يشارك اعضاء جماعته الدوافع أن ا"  :على حامد عبد السالم زهرانجماعته، ويؤكد 
والميول واالتجاهات والقيم والمعايير والمثل ويتوحد معها، وهي تؤثر في سلوك الفرد فتحدد 

 1.مستويات طموحه واطاره المرجعي للسلوك"
 مبررات التوجيه المدرسي والمهني:ب/ 
إن الفرد والجماعة بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد في مراحل نموهم المختلفة بسبب التغيرات   

األسرية، واالجتماعية والتقدم العلمي والت نولوجي وحدوث تطور في التعليم والمناهج وزيادة 
 على  المهن والعمل.أعداد التالميذ في المدارس ونتيجة التعقيدات التي طرأت 

يميل األفراد خالل مراحل نموهم في فترات حرجة يحتاجون فيها إلى . فترات اإلنتقال: 1
التوجيه واإلرشاد مثل االنتقال من المنزل إلى المدرسة ومن المدرسة إلى عالم العمل أو 

                                                
 .81 ، ص1998، دار عالم ال تب، القاهرة، 3، طالتوجيه واإلرشاد النفسيحامد عبد السالم زهران،  - 1
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ودها القلق اإلنتقال من العزوبية إلى الزواج وهذه المراحل يتخللها صراعات وإحباطات وقد يس
 .واالكتئابوالخوف من المجهول 

إن تقدم المجتمع وثقافته ودينه أمور مسئولة عن إحداث تغيرات في . التغيرات ابسرية: 2
 االجتماعيةبناء األسرة وهذا ينعكس على نظام العالقات اإلجتماعية فيها وعلى نظام التنشئة 

 ومن أهم هذه التغيرات:
 تقلةظهور األسرة الصغيرة المس -
 ظهور مشكلة السكن والزواج -
 خروج المرأة إلى العمل -
 تأخير الزواج -
 الزيادة في إنحرافات األحداث. -
 ومن أهم مالمح التغير اإلجتماعي ما يلي:. التغير االجتماعي: 3
 تزايد السريع في عدد السكان. -
 تعدد الطبقات اإلجتماعية. -
 بين القيم وفي الثقافات والقيم.ظهور الصراعات بين األجيال وزيادة الفروق  -
 زيادة إرتفاع مستوى الطموح وزيادة الضغوط اإلجتماعية. -
 من أهم معالم التقدم العلمي والت نولوجي مايلي:. التقدم التكنولوجي: 4
 إكتشاف مخترعات جديدة -
 دخول وسائل اإلتصال المختلفة في كل بيت -
 لمهنيتغير النظام التربوي وال يان اإلقتصادي وا -
 1زيادة التطلع للمستقبل والتخطيط له. -
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 من أهم مظاهر تطور العلم ما يلي:.تطور التعليم ومفاهيمه: 5
 .زيادة عدد المواد والتخصصات وترك الحرية للطالب في االختيار 
 .زيادة اإلقبال على التعليم العالي والجامعي 
  إيجابية.التركيز على إستثارة  إهتمام التلميذ وجعله أكثر 
  إلزامية التعليم مما أدى إلى أن يتضمن التعليم فئات من الطالب لديهم مشكالت عديدة

 منها:
  من طالب المدارس األساسية لديهم مشكالت إنفعالية تعوق  10,5%وجود نسبة

 عملية التعلم.
 . زيادة نسبة التسرب من المدارس 
 تاجون إلى رعاية خاصة.وجود فئات من الطالب المتفوقين والمتخلفين الذين يح 

إن التغيرات الصناعية والت نولوجية تركت أثارها على عالم . التغيرات في العمل والمهنة: 6
 العمل و المهن والحياة اإلجتماعية بصفة عامة ومن أهمها ما يلي:

  ظهور الماكنات التي غيرت سوق العمل وعالم الصناعة، األمر الذي خلق جوا من
 األيدي العاملة .ال ساد في سوق 

 . نمو اإلنتاج في الصناعة والتجارة 
 هن والتخصصات المتوفرة تغير البناء الوظيفي والمهني في المجتمع، حيث زادت الم

 قديمة. وظهرت مهن جديدة وإختفت مهن
إن أكثر ما يميز العصر الذي نعيش فيه الخوف من المستقبل وعدم القدرة . عصر القلق: 7

ة المستقبل التي يمكن إعتبارها مرضا وقلقا يهدد حياتنا وحياة األجيال على الت يف مع صدم
 .1القادمة
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 :والمهنيأهداف التوجيه المدرسي : خامسا
إن للتوجيه المدرسي أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها في حياة األفراد والجماعات وهذه     

ت ون أهداف خاصة تتعلق األهداف قد ت ون أهداف عامة يسعى الجميع إلى تحقيقها وقد 
بنفس الفرد يسعى إليها بحيث تحقق له الرضا النفسي واالجتماعي ومن بين هذه األهداف 

 نذكر ما يلي :
 تحقيق الذات : – 1

إن تحقيق الذات يمثل دافعا أساسيا بالنسبة للفرد وذلك ل ونه يوجه سلوكه ويولد لديه     
لتسهيل معرفة ذاته وفهم وتحليل نفسه وفهم استعداداته وإمكاناته حتى يقيم  ااستعدادا دائم

وبالتالي يوجه ذاته ويوجه حياته بنفسه بذكاء وبصيرة في حدود المعايير االجتماعية  ،نفسه
جانب ذلك فان تحقيق الفرد لذاته يسهل عليه النمو العادي وتحقيق مطالب النمو في  إلى

أي يسهل النمو السوي الذي يتضمن  ،حتى يتحقق النضج النفسيضوء معاييره وقوانينه 
 1.التقدم وليس مجرد التغيير أوالتحسن 

يأتي تحقيق الذات في أعلى هرم الحاجات اإلنسانية لدى كل البشر األسوياء واليمكن 
الوصول إليه إال بعد أن يكون الفرد قد حقق أو أشبع بعض الحاجات األساسية لبقائه، مثل 

للطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس واألمن والسالمة والحب والتقدير واالحترام  حاجته
واالنتماء إلى أسرته ومجتمعه ، وبعد تحقيق هذه المتطلبات يبدأ الفرد في ت وين هوية ناجحة 
عن ذاته ويرغب في أن يحتل مكانة اجتماعية ومهنية الئقة يحقق من خاللها سعادته وقيمته 

 2ِحب وي َحب وينظر إلى نفسه نظرة أمل وتفاؤل وسعادة وثقة.كإنسان ي  

                                                
، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان،  مبادئ التوجيه و اإلرشاد النفسي الفرخ ال املة شعبان وعبد الجابر تيم، - 1

 .27، ص 1999األردن ، 
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 و العقل متطلبات الأالصحة النفسية وسالمة الجسم  تحقيق الصحة النفسية للفرد : – 2
ن يعيش مع بني أعقل اإلنسان وجسمه استطاع  المجتمع، فإذا صح عنها ل ل فرد في غنا

ته وساءت أعماله األمر بت سلوكاوإذا اعتلت صحته النفسية اضطر  ،جنسه وبيئته في توافق
 الذي يفقده الرضا عن نفسه ورضا اآلخرين عنه .

ويهدف التوجيه إلى تحرير الفرد من مخاوفه ومن قلقه وتوتره النفسي ومن اإلحباط و    
لتي قد والذهان ومن األمرال النفسية ا  بت واالكتئاب والحزن ومن العصابالفشل ومن ال

 يتعرل لها بسبب تعامله مع بيئته التي يعيش فيها .
والتوجيه يساعد الفرد في حل مشاكله وذلك بالتعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها     

 .وإزالة تلك األسباب وإلى السيطرة عليها إذا حدثت مستقبال
 :تحسين العملية التعليمية – 3

عن العملية التربوية إذ أن هذه العملية هي في أمس  إن التوجيه المدرسي ال يمكن فصله    
وقات بين الطالب واختالف المناهج وازدياد لى خدمات التوجيه وذلك بسبب الفر الحاجة إ

أعداد المشكالت االجتماعية كما وكيفا وضعف الروابط األسرية وانتشار وسائل التربية 
صحي وودي في المدرسة بين التلميذ الموازنة كاإلذاعة والتلفزيون وذلك إليجاد جو نفسي 

واألستاذ واإلدارة واألهل وتشجيع كل منهما على احترام الطالب كفرد له إنسانية وله حقوق 
وعليه وجبات ليتمكن من اإلنجاز الناجح أو االبتعاد عن الفشل ويعتمد التوجيه إلنجاح 

 العملية التربوية على عدة أمور منها :
نحو الدراسة واستخدام أساليب التعزيز وتحسين وتطوير خبرات  إثارة دافعية الطلبة – 1

 1الطلبة اتجاه دروسهم .
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مبدأ الفروق الفردية بين الطلبة أثناء التعامل مع قضاياهم الدراسية واألسرية  مراعاة – 2
والتربوية ومراعاة المتوسطين والمتفوقين والمتخلفين منهم تحصيال وتوجيه كل منهم وفق 

 قدراتهم واستعداداتهم.
التي  إثراء الجانب المعرفي لدى الطلبة بالمعلومات األكاديمية والمهنية واالجتماعية – 3

 .ق توافقهم النفسي وصحتهم النفسيةتساعدهم في تحقي
 .التالميذ إلى طرق الدراسة الصحيةتوجيه وإرشاد  – 4
 .مع نفسه وأسرته ورفاقه و مجتمعهمساعدة التلميذ على الت يف  – 5
 مساعدة التلميذ على التغلب على مشكالت النمو العادي االنفعالية واالجتماعية. – 6
ات اإلرشاد التربوي والمهني لمساعدة التالميذ على االختيار المهني المالئم تقديم خدم -7

 وقابليتهم.لقدراتهم 
 ويحقق التوجيه المدرسي أهدافه السابقة عن طريق مساعدة األفراد وتقديم الخدمات التالية:

ت  فهم الفرد لنفسه عن طريق إدراكه  لقدراته ومهاراته واستعداداته وميوله وفهم المشكال -
 التي تواجهه في الحياة والمسؤوليات التي  يضطلع عليها .

 فهم بيئته المادية واالجتماعية ، بما فيها من إمكانات واستغالل إمكاناته الذاتية والبيئية . -
 اإلسهام في المساعدة على تحصيل المعرفة ، وتشكيل الخلق السليم واثبات الذات . -
التالميذ وفي مقدمتها المعلومات المتصلة بالوظائف نشر أنواع المعلومات التي ينتفع بها  -

 وبرامج التدريب، ومراكز العمل في البيئة.
وضع التالميذ في مجال خبرات تعليمية مخططة مما يساعد الطالب على اختيار مهنته  -

 في المستقبل وت يفه بعد التخرج.
 1.ثقته بنفسه توفير برامج من الخبرات التي تساعد على تقوية قدرات التلميذ ودعم -
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 تحقيق التوافق: – 4
ويعني التوافق تناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث     

 ت البيئة،التوازن بين الفرد وبيئته وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد ومقابلة متطلبا
 :وأهم مجاالت التوافق ما يلي

التوافق الشخصي: أي تحقيق السعادة مع النفس والرضا عنها وإشباع الدوافع  تحقيق -
 1.والحاجات الداخلية واألولية الفطرية

: وذلك عن طريق مساعدة التالميذ في اختيار نوع الدراسة التي تحقيق التوافق التربوي  -
تتفق مع ميولهم ويحققون فيها أفضل ت يف ويصبحون بذلك قادرين على تجاوز 

 2.الصعوبات التي تصادفهم في حياتهم الدراسية
تحقيق التوافق المهني : ويتضمن االختيار المناسب للمهنة واالستعداد علميا وتدريجيا  -

 لها والدخول فيها واالنجاز وال فاءة والشعور بالرضا والنجاح .
مجتمع تحقيق التوافق االجتماعي: ويتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات ال -

 3ومسايرة المعايير االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي.

 :أسس ومبادئ التوجيه المدرسي والمهني :سادسا
 ابسس السيكولوجية: -1

ل ل صفاته التي يتمبز بها، وكذلك مختلفة من فرد آلخر، ف اإلنسانوهذه األسس ترى طبيعة 
فاختالف الشخصية ودورها في البناء من األمور التي تراعي في الناحية  السيكولوجية، وكما 

النضوج لدى الفرد فعملية التوجيه هي تعلم واكتساب عادات واتجاهات،  يجب مراعاة مرحلة
 ومن األسس التي تعتمد عليها عملية التوجيه:

                                                
، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن مبادئ التوجيه و اإلرشاد النفسي، هشام إبراهيم الخطيباحمد محمد الزيادي،  - 1
 .22، ص 2001، 1ط
 .133، 2001 ،3طالرباط المغرب مطبعة النجاح الجديدة، ،  المراهق والعالقات المدرسيةاحمد اوزي،  - 2
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اعتبار عملية التوجيه المهني عملية تعلم ليستفيد منها الفرد في رسم طريقه في الحياة  -
سبيله والتحديات التي تتطلب  تعترلوتعميم ما اكتسبه من خبرة على المواقف الجديدة التي 

 .1حال ودراية وتخطيطا
اتهم ومميزات تهم وميوالتهم وإستعدادامراعاة الفروق الفردية بين األشخاص من حيث قدر  -

شخصياتهم باإلضافة إلى الفروق الفردية هناك إختالف في نمو الخصائص الجسمية 
 والنفسية والعقلية للفرد بحيث أنها تختلف بين كل مرحلة من مراحل النمو.

 تأثير الجوانب الشخصية المختلة على سلوك الفرد سواء الظاهر أو الباطن. -
من مراحل النمو مع األخذ بعين اإلعتبار مستوى  مراعاة إشباع الفرد في كل مرحلة -

 النضج واألصول الثقافية والقيم االجتماعية التي نشأ وترعرع فيها.
 إعتبار عملية التوجيه عملية تعلم ليستفيد منها الفرد في رسم خريطة في الحياة . -
 2.الالزمة لمواجهة الظروف المختلفةتزويد الفرد بالمعلومات والخبرات  -
 :ابسس الفلسفية – 2

يقوم التوجيه على مبدأ مؤداه أن اإلنسان حر بحيث يمكنه أن يحدد أهدافه ويعمل على 
تحقيقها ، ووظيفة الموجه ليست في جوهرها سوى مساعدة الفرد على القيام بذلك بتقديم 
 المساعدة الفنية التي تمكنه من تحقيق الغرل الذي ينشده ، وبالتالي يمكن أن يتفرع عن
ذلك مبدأ مؤداه أن كل فرد يحتاج إلى مساعدة ما لحل مشكالته المختلفة وفقا لظروف حياته 
وله الحق في طلب هذه المساعدة عندما يعترضه موقف ال يستطيع أن يواجهه بنجاح إال إذا 

 توافرت له المساعدة وال بد أن يشعر الفرد أوال بحاجته إلى المساعدة حتى تأتي ثمارها. 

                                                
 .21، 20، ص ص 2008، عمان، 1دار الشروق، ط، التوجيه الترووي والمهنياحمد ابو اسعد، لمياء الهواري،  - 1
، اإلسكندرية، 1للنشر والتوزيع، ط لل مبيوتر ، المكتب العلمي وصعووات التعلمعلم النفس الترووي أحمد أحمد عواد،  - 2
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من التوجيه بصورة عامة هو مساعدة الفرد على تحقيق ذاته في مختلف المجاالت والهدف 
عن رغبة ومن دون إكراه أو رهبة أي يستحسن أن تحترم حق الفرد في تحديد أهداف ووضع 

 1.الخطط التي تحقق تلك األهداف
، وكذلك اختيار الحل على الحرية في فالتوجيه المهني يقوم على احترام الفرد وأهميته وكذلك

ث توجيه يبدأ من الفرد وللفرد من حيبحاجة للمساعدة، وال إنسانيقوم التوجيه بمبدأ أن كل 
يسعى الى تحقيق رغباته ويشبع حاجاته بدون الخروج عن ما يرسمه بحيث والتطبيق  اإلفادة

 2.وما يتعارف عليه االفراد من عادات و تقاليد وقيم المجتمع الذي يعيش فيه،
 :ابسس الترووية – 3

، بحيث أنها تعطي للعملية ة ومكملة لعملية التعلم والتعليمتعتبر عملية التوجيه عملية متمم
 :ه يعمل على مراعاة األسس التاليةالتربوية دفعا لتجعلها أكثر فاعلية وعليه فالتوجي

تستغل عملية التوجيه المنهج والنشاط المدرسي لتحقيق أهدافها فهي تقوم بدور ملموس   -
في تعديل المنهج ووضع برامج النشاط بما يتالءم وينسجم مع تحقيق ما وضعت تلك العملية 

 من أجله .
ر ، والقائمين على شؤون المدرسة من األمو عاون أخصائي التوجيه مع المدرسينت -

 .شيط العملية التربوية بصورة عامة، وتنإلنجاح عملية التوجيهالضرورية 
له حقوق وعليه واجبات اتجاه الجماعة وتجاه ، بالتلميذ على انه فرد في جماعة االهتمام -

نفسه، ومن هنا دعت الحاجة إلى تخطيط خدمات في التوجيه الفردي وكذا في التوجيه 
 الجمعي.

من  يع تقديم التوجيه للفرد سواء من داخل المدرسة أوتشتمل عملية التوجيه كل من يستط -
خارجها، ومن هنا كان من مشاركة اآلباء المسؤولين في المجتمع والتنسيق بين تلك 

                                                
 .52ص ،يوسف مصطفى القاضي وآخرون، مرجع سابق  - 1
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المشاركة بين المدرسة من جهة وبين المؤسسات االجتماعية والثقافية من جهة أخرى من 
 .1لة أجل توجيه التلميذ واالستمرار في تقديم الخدمات المت ام

 .لتالميذمراعاة الفروق الفردية من حيث القدرات واالستعدادات بين ا -
عملية اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي عملية مساندة للدور األكاديمي في ال ليات  اعتبار -

 .ها التلميذ لرسم طريقة في الحياةيستعين ب
 . 2تعزيز انتماء التلميذ إلى المدرسة -

يدرس في مؤسسة تربوية بنيت من أجل تعليمه وتوجيهه التوجيه االهتمام بالتلميذ كطالب  -
 السليم الذي يمكنه من النجاح في حياته الدراسية والمهنية. 

توسيع عمليات التوجريه إلى كل الجهات ليؤدي كل منها الدور الموكل إليه فتشترك األسرة  -
 والمدرسة والمجتمع وكل الهيئات المعنية. 

إعداد برامج العمل لمختصي التوجيه وزيادة التعاون بينهم وبين الطاقم اإلداري والتربوي  -
 إلنجاح عملية التوجيه. 

استغالل عملية التوجيه في تطوير المناهج وطرق التدريس لتحقيق الت يف الفردي والجماعي  -
  3للمتعلمين.

 ابسس االجتماعية: – 4
والنفسية والتربوية والعلمية فقط غير كاف لتوجيه  من الواضح أن معرفة األسس الفلسفية

ن خالله أن يحقق التوافق النفسي والدراسي، لذلك البد مالتلميذ توجيها سليما يستطيع 
                                                     إلى جانب ذلك من مراعاة األسس االجتماعية التي يمكن تلخيصها في مايلي :                                                         
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المجاالت االجتماعية أهمية من حيث قدرتها على تقديم المساعدة  تعتبر المدرسة أكثر  -
طرق التدريس وتحسين الجو للتلميذ او المراهق أو الشباب سواء عن طريق تعديل المناهج و 

 بحيث تعبر هذه التعديالت  عن وجهة نظر توجيهية.         ،المدرسي
 االهتمام بالتلميذ كعضو في المجتمع الذي يعيش فيه. -
 1مشاركة اآلباء وقادة المجتمع في عملية التوجيه التي تقدم للتالميذ. -

بحيث تؤدي هذه المشاركة إلى تنسيق التعاون بين المدرسة باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن 
التربية الرسمية في الدولة وبين المؤسسات االجتماعية األخرى المسؤولة عن تربية التلميذ 

 .2تربية غير مقصودة
الهتمام بالتلميذ كفرد له حقوق وعليه واجبات تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ينتمي ا   -

 إليها. 
 تبصيرهم بمدى أهميتها في الحياة.تشجيع األبناء على اكتساب العلم والمعرفة و   -
على حب العمل وتوسيع مجاالته في أعين المتعلمين دونما تمييز بين أنواع  أالنشتربية   -

 العمل أو التقليل من شأن بعضها أو إرغامهم على مهنة دون غيرها. 
اتخاذ المؤسسة التعليمية على أنها الوسط األحسن واألقدر على ممارسة التوجيه الهادف  -

 المدروس.   و
ا طوال السنة الدراسية وتسخير كل اإلمكانيات اإلعالمية تعميم عملية التوجيه واالهتمام به -

والمادية  وخصوصا في السنوات المفصلية والتي يترتب عن سوء التوجيه فيها الشكاوي 
  3والطعون.

يجب على الموجه بحث مشكلة التالميذ في جميع زواياها بكل ما لديه من إمكانيات أو  -
 استعدادات ووسائل تساعد في الحل. 
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يغير الموجه من طرق التوجيه تبعا لحاجات الفرد وصفاته وطبيعة المشكالت التي ن أ -
 1.يتعرل لها

وما يمكن ان يستغله العاملون بالتوجيه من األسس االجتماعية هو اعتبار الفرد كعضو في 
جماعة له ادوار في عملية اإلرشاد الجماعي على أساس دراسة ديناميات التالميذ وعملية 

خل الجماعة والمغايرة، وهناك نوعان من الضغط االجتماعي أحدهما توجهه التفاعل دا
الجماعة للفرد واالخر ينشأ داخل الفرد، وكالهما يدفعان الفرد دفعا الى مسايرة األطر 
االجتماعية و االلتزام بها، وهذا ما يستغل تماما في عملية توجيه التالميذ الى شعب و 

 2األولى. ةتخصصات تخدم المجتمع بالدرج
 السلوكية: ابسس العلمية و – 5

المسترشد، مع  وفي هذه األسس يكون المرشد أو الموجه التربوي صادقا مع نفسه ومع الفرد
 3االحتفاظ لعنصر سرية في توجيهاته واتباع وسائل توجيهية متعددة مع المسترشد.

كثيرا من أسس عملية التوجيه على اختالفها مقتبسة من طبيعة ومن المجال الرحب الذي  إن
 :يلي يعمل فيه الموجه ومن يساعدونه ومن هذه األسس نذكر ما

اعتبار مشكلة الفرد كال ال يتجزأ، فال يجوز النظر إليها من زاوية معينة فقط بل يجب  -
 اعدة في حلها قدر اإلمكان.أن يتناولها الموجه من جميع الزوايا ،والمس

المحافظة على سر المهنة واجب من واجبات الموجه وذلك ألنه يطلع أثناء تأدية عمله  -
على أسرار األفراد والجماعات والتي ال يجوز أن يطلع عليها غيره من الناس إال بعد 

 إذن خاص من األفراد.
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والمجتمع الذي يعيش  على الموجه أن يعمل باستمرار لمساعدة الفرد على تفهم نفسه -
 ويعمل فيه.

المرونة في إتباع الوسائل التي تتفق وحاجات الفرد أثناء العملية التوجيهية، فالمرونة  -
تتطلب من الموجه أن يكون ملما بجميع الوسائل والطرق التي تؤدي إلى بحث المشكلة 

 وتشخيصها والمساعدة على حلها
الفرد في اختيار الطريقة المناسبة لتوجيهه فهي تساعد في حل المشكلة التي  مشاركة -

يعاني منها، و بالتالي فالبد أن ال يتدخل الموجه أو مساعديه إال بالقدر الذي يوضح 
 1فيه للفرد جميع احتماالت النجاح أو الفشل ل ل طريقة من الطرق المقترحة.

 ناولها الموجه من جميع الزوايا وبدون تجزئة. السعي لحل مشكلة الفرد ككل مت امل فيت -
 يريده هو وما يريده المجتمع منه.العمل لمساعدة الفرد على فهم ما  -
استخدام طرق عدة في حل المشكلة بحيث إذا فشلت طريقة ما يتم اللجوء إلى طريقة  -

 أخرى دون التقيد بطريقة واحدة. واألخذ برأي المتعلم وإشراكه في اختيار الطريقة
  .2المناسبة لتوجيهه، كما يجب تبصيره بفرص النجاح والفشل المصاحبة لخياراته

 :والمهنيالمدرسي  واالرشاد ابطراف المسئولة عن التوجيهسابعا : 
لتي يتعرل لها في يسعى التوجيه المدرسي إلى مساعدة التلميذ على حل المشكالت ا     

ومعالجتها بهدف توجيه الفرد توجيها مدرسيا سليما ، وذلك من خالل تحليلها حياته الدراسية
م طراف المختصين في الميدان منهعة الحال تحتاج إلى مجموعة من األوهذه المهمة بطبي

عملية تعاونية يقوم بها المدير والمختص النفسي والمدرس، وبهذا فالتوجيه المدرسي هو 
د ومعالجتها وتنمية قدراته أشخاص عديدين داخل المدرسة للقيام بتحليل مشكالت الفر 
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دون أن تقدم له ف رة مسبقة  وإمكانياته ألنه من الصعب أن يختار التلميذ شعبة دراسية ما
 .عنها
طراف المسئولة عن التوجيه مع توضيح دور بد علينا من اإلشارة إلى هذه األومن هنا ال    

 كل واحد منهم في عملية التوجيه:
يه أمام عدد ير المدرسة من أكثر المسئولين عن عملية التوجيعتبر مد مدير المدرسة : – 1

فراد فهو مسئول أمام الجهات األعلى والجهات الخارجية والوالدان كبير من الجهات واأل
، وحتى يقوم مدير المدرسة بدوره اإلرشادي دين أنفسهم وهو مسئول بحكم منصبهوالمسترش

 .قتنعا ومتحمساه واإلرشاد ويكون ميجب أن يكون ملما بالتوجي
 دوره التوجيهي :

اإلشراف العام على جميع خدمات اإلرشاد وتبسيط كافة أنشطته مثل إعداد الميزانية  -
مما يجعلها خدمات ال افية لهذا الغرل ومسح احتياجات التالميذ والخدمات المتوافرة 

 .إرشادية ملموسة
فريق التوجيه واإلرشاد وتوفير الوقت ال افي ألعضاء الفريق ليقوموا بأدوارهم  قيادة -

 اإلرشادية وتنسيق برنامج لتوجيه مع هيئة التدريس.
تنظيم سير العمل في المدرسة بما يسمح لبرنامج التوجيه واإلرشاد بان يسير في طريقه  -

 المخطط لتحقيق أهدافه.
 ي بعض إجراءات عملية التوجيه.القيام بدور تنفيذي مثل االشتراك ف -
بما يفيد  ،بوية والمهنية وغيرها في المجتمعاالتصال مع المؤسسات االجتماعية والتر  -

 برنامج التوجيه واإلرشاد.
 اإلعداد واإلشراف على برامج التدريب أثناء الخدمة ل ل العاملين في التوجيه. -
 1ها على وجه أفضل.تقويم المناهج المدرسية وتدريب المعلمين على القيام ب -
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المختص النفسي هو عادة المسئول المتخصص األول عن  المختص النفسي : – 2
نفيذ أي ، وبدون المختص يكون من الصعب تواإلرشاد العمليات الرئيسية في التوجيه

، وحتى يقوم المختص بدوره يجب إعداده علميا في أقسام علم برنامج للتوجيه واإلرشاد
وتدريبه عمليا في مراكز اإلرشاد والعيادات النفسية الملحقة في النفس في الجامعات 

، والى جانب اإلعداد العلمي والعملي يجب معات  والمدارس تحت إشراف مختصينالجا
، وإذا كان المختص يعمل في داد المهني الخاص بالمختص النفسياالهتمام باإلع

راسة التربوية يشترط خبرته المدرسة فهو يحتاج إلى إعداد تربوي خاص والى جانب الد
 مين على األقل(.افي التدريس )لمدة ع

 دوره التوجيهي :
، والقيادة العملية في عمليات اإلرشاد إلرشادالقيادة المتخصصة لفريق التوجيه وا -

 الجماعي وغيرها.
 على حل مشكالتهمتشخيص وحل وعالج المشكالت النفسية للتالميذ ومساعدتهم  -

 .واالجتماعية والتربوية والمهنيةالشخصية 
 .بالمسترشدين حفظ السجالت الخاصة اإلشراف على إعداد وسائل -
مساعدة زمالئه أعضاء فريق اإلرشاد استشاريا فيما يتعلق ببعض نواحي التخصص  -

 .حيث انه أكثرهم تخصصا في الميدان
فيها  ساعدتهم في تخطيط الدراسة والسيرتوفير معلومات للمدرسين عن التالميذ لم -

 .خطيط النشاطات المدرسية المختلفةوت
 .تالميذالتعاون مع المدرسين من اجل حل المشاكل الفردية لل -
 تقديم الخدمات المتخصصة لألطفال المعوقين وإحالتهم إلى المراكز المتخصصة . -
 .1بها وإجراءاتهاتوجيه انتباه هيئة التدريس إلى أهمية الصحة العقلية وأسالي -
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يعتبر المدرس اقرب شخص إلى التالميذ في المدرسة كونه يعمل معهم المدرس :  - 3
، فهو يتعرف على عاداتهم مالحظتهم في مواقف وأعمال متعددةطوال اليوم ويستطيع 

، وهو أكثر الناس خبرة بهم واالجتماعية والدراسية والسلوكيةوحاالتهم الصحية واالقتصادية 
، فهو كونه يدرس مادة د المدرسيحلقة وصل بينهم وبين باقي أعضاء فريق اإلرشافهو 

 .من يحتاج إلى التوجيه من تالميذهتخصصه إال انه يعمل على مساعدة 
 دوره التوجيهي :

تيسير وتشجيع عملية التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعريف الطلبة بخدمات التوجيه  -
 لديهم نحو برنامجه وتشجيعهم على االستفادة من خدماته .واإلرشاد وتنمية اتجاه ايجابي 

تهيئة مناخ نفسي صحي في المدرسة يساعد الطالب على تحقيق أحسن نمو ممكن  -
، فهو يساعد كل تلميذ على طلوب من التوافق النفسي والتحصيلوبلوغ المستوى الم

 .اس أي تلميذ من تالميذه باإلحباطالت يف مع الجماعة ويمنع إحس
ويع واستغالل مادة تخصصه في خدمات التوجيه واإلرشاد بحيث تفيد أكاديميا تط -

 وإرشاديا في نفس الوقت.
في إجراء االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية لتحديد استعدادات وقدرات المساعدة  -

التالميذ وتنميتها والمساعدة في إعداد السيرة الشخصية والسجالت القصصية الواقعية 
اقات المدرسية، وتقديم المالحظات واالقتراحات في ضوء مالحظة السلوك في والبط

 مواقف الحياة العلمية داخل المدرسة.
دراسة وفهم التالميذ كل على حدة وكجماعة واكتشاف حاالت سوء التوافق المبكرة فيهم  -

وإحالة من ال يستطيع مساعدته إلى المختص النفسي أو  ،ومساعدة من يمكن مساعدته
 1يره من المتخصصين.غ
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تقديم المقترحات لتطوير البرنامج التربوي والمناهج الدراسية في ضوء دراسته الستعدادات  -
 .امج والمدرسة تتمركز حول التلميذوقدرات وميول واتجاهات الطالب بحيث تصبح البر 

 .لدين عن طريق مجالس المعلمينابالو تدعيم الصلة بين المدرسة واألسرة واالتصال  -
مساعدة التالميذ على معرفة مدرستهم من حيث تقاليدها وقوانينها وتعليماتها ومتطلبات  -

 التخرج.
 مساعدة التالميذ على اختيار المواد الدراسية، وأوجه النشاط المناسبة لهم. -
إحالة التالميذ الذين يعانون من مشكالت تتصل بالت يف أو تخطيط المستقبل إلى  -

 المختص.
 .رة الالزمة لحل مشكالتهم بأنفسهمتزويدهم بالخبتدريب التالميذ و  -

يفهم مما سبق أن المدرس يقوم بدور مزدوج فهو يقوم بتدريس مادة تخصصه من جهة ويقوم 
 بالتوجيه واإلرشاد من جهة أخرى.

عن التوجيه  المسئولةوالخالصة هو أنه وعلى الرغم من إنفراد دور ومهمة كل من األطراف 
المدرسي إال أنه البد أن يكون هناك تعاون فيما بينهم ألن عملية التوجيه واإلرشاد مسؤولية 

 1الجميع .
  المدرسي والمهني واإلرشاد: صعووات التوجيه ثامنا 

 تواجه خدمات التوجيه بصورة عامة صعوبات عديدة منها:
وقت الالزم لتوفير خدمات والالنقص في المتخصصين فيه، وعدم توفير التسهيالت  -

 .التوجيه
م هذه النقص في االختبارات النفسية المتوفرة في المدرسة عالوة على أن استخدا -

 وبراعة حتى يمكن االستفادة من نتائجها.االختبارات يحتاج إلى قدرة 
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تعقد طرق ومشكالت الحياة مما يجعل من التعذر على أي شخص بمفرده أن يحل  -
فالتوجيه يتطلب توفير ال ثير من  حتى لو توفرت كامل الظروف العالجية، مشكالت غيره

 .ا وهذا يتطلب مشاركة جهود جماعيةاالستبصار بمشكالت األفراد وطرق حله
التوجيه المدرسي يعجز عن توفير الخدمات المهنية التي يحتاج إليها التلميذ ذو  -

المشكالت تدخل في نطاق عمل هيئات  الن هذه ،ت الحادة الناتجة عن سوء الت يفالمشكال
 أخرى ومتخصصين يستطيعون معالجتها.

النقص في توفير الخطط المنظمة في التوجيه المدرسي، كما أن ت ليف األخصائيين  -
ولذلك البد من  ،لتوجيه وتطبيقها يعد مشكلة محيرةوحدهم للقيام بتنظيم خطط برامج ا

 1.الزمة للتوجيه وتطبيقهامساعدة الجهاز اإلداري في وضع الخطط ال
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 ة الفصل:ــــخالص
من خالل ما سبق يظهر البعد المفاهيمي لعملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني،    

كونها عملية تتيح للتلميذ التعرف على قدراته واستعداداته العقلية والجسدية، وكذا توضح 
لتها وما تتطلبه من قدرات أنواع الوظائف والمهن التي يمكن للتلميذ مستقبال مزاو 

سعى الى تحقيقها، وهنا تظهر أهمية هذه العملية التربوية الحساسة ومهارات، يجب أن ي
على الفرد والمجتمع ككل، ثم أنها تواجه جملة من العراقيل االدارية التربوية والفنية التي 
يجب التغلب عليها لتحقيق أهدافها النفسية االجتماعية واالقتصادية بما يعود بالنفع على 

 الجميع مستقبال.
 



 

 

 
 الفصل الثالث: مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 

 
 تمهيد الفصل

  مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيمفهوم أوال:  

  مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجزائر ظهور: ثانيا

 الحاجة إلى مستشار التوجيه المدرسي والمهني: ثالثا

  التوجيه المدرسي والمهنيمواصفات مستشار  :رابعا

  المدرسي و المهني و اإلرشادالتوجيه  مستشار لعمل المكاني اإلطار: خامسا

 شروط التوظيف وأخالقيات مهنة مستشار التوجيه المدرسي والمهني  :سادسا

  المدرسي والمهني واإلرشادالعالقات المهنية لمستشار التوجيه :  سابعا

  مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: ثامنا 

 صعوبات عمل مستشار التوجيه المدرسي والمهني تاسعا:

 خالصة الفصل
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 تمهيد الفصل:
ان عملية التوجيه واالرشاد المتمثلة في مساعدة التلميذ في اختيار التخصص الدراسي     

الذي يتناسب مع قدراته المعرفية ورغباته الشخصية هي عملية بالغة الصعوبة، وهذا لتعديل 
حداث التوافق النفسي واالجتماعي من خالل نجاحه دراسيا سلوك التلميذ واالرتقاء به إل

االمكان، تحتاج لشخص ذو كفاءة ودراية علمية متخصصة وعليه فالقائم على ومهنيا قدر 
هاته العملية وهو مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني يشكل مفهوما يحتاج للتوضيح 
من خالل تعريفه وتبيان خصائصه، وكيفية توظيفه، فوظائفه وعالقاته مع الطاقم التربوي، ثم 

 .لثتي تواجهه، وهذا الذي سنتناوله في فصلنا الثاالوقوف على العراقيل ال
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 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني مفهوم   أوال:
 :والمهني و اإلرشاد المدرسي تعريف مستشار التوجيه  
تعني  االستشارةوكلمة  االستشارةكلمة مستشار مأخوذ من  التعريف اللغوي:  -1

 1.الشخص في أمر ما وطلب منه مشورة استشارة
يعتبر مستشار التوجيه و اإلرشاد عنصرا أساسيا في  :االصطالحيالتعريف  -2

 : العام في اإلشرافالمؤسسة وعضوا مهما في الفريق اإلداري والتربوي ودوره 
 2يحضر ويشارك في مختلف أنشطة المؤسسة. التوجيه،التنسيق و  التنظيم،
 : المفاهيم و التعاريف الخاصة بمستشار التوجيه و اإلرشاد ومن بينها اختلفتولقد تعدد و 

المتخصص األول عن  المسئول"  :هبأن ريف سعيد عبد العزيز وجودت عطيوي تع* 
وبدونه يكون من الصعب تنفيذ أي برنامج للتوجيه  واإلرشادفي التوجيه  ةالرئيسيالعمليات 

واإلرشاد وحتى يقوم المستشار بدوره يجب إعداده علميا في أقسام علم النفس والجامعات 
وتدريبه علميا في مراكز التوجيه واإلرشاد والعيادات النفسية الملحقة في الجماعات 

 .    3والمدارس تحت إشراف مختصين "
التوجيه و  عملية تنفيذ على األول المسؤول " :أنه علىموريس روكالن  تعريف*      

 على وأكفئهم الناس أقدر من ويعتبر في التوجيه، مختص وهو والمهني، المدرسي اإلرشاد
 علم وتقنيات مبادئ باعتماد واستغالله توجيهه المراد الطالب حول المعلومات كافة جمع

  . 4النفس"

                                                

 .349، ص1997، دار الراتب الجامعية، بدون طبعة، لبنان، القاموس العربي الشاملأمل عبد العزيز محمود،  - 1
 .07، ص2003الجزائر ،  –الحراش " ،  التنشيط التربوي " هيئة التأطير بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ،  - 2
، دار التوجيه المدرسي، مفاهيمه النظرية، أساليبه، الفنية، تطبيقاته العمليةسعيد عبد العزيز، جودت عطيوي ،   - 3

 . 20، ص 2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
الدراسات ، مجلة  تأثير الوضعية المهنية على أداء مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهنيخماد محمد ،  - 4

ـــعة الوادي ، الجزائر، سبتمبر  08والبحوث اإلجتماعية ، العدد  ــ  .112، ص 2014جامــ
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"مستشار التوجيه هو مختص ومكون ومتدرب مهني  :محمد ماهر محمود عمر تعريف
ومؤهال لهذه الخدمة على مستوى علمي مميز، له خلفية شاملة في مختلف المجاالت 

 1.المختلفة لعلم النفس كما يجب أن يتصف بروح تربوية عالية
األفراد في تحقيق هو  شخص يمتلك المعرفة والتدريب على مساعدة " كاركوف: فيعر ت

توافقهم النفسي ويتميز بالقدرة على كشف الذات التلقائية والسرية والدقة واالنفتاح والمرونة 
 2."وااللتزام بالعملية والموضوعية

 
 المدرسي والمهني في الجزائر واإلرشاد وجيهظهور مستشار الت :ثانيا

 اهتماما متزايدا توج في األخيرمّر التوجيه في الجزائر بثالث مراحل، حيث أعطى         
بإدماج عضو كلف بتحسين األداء التربوي في المؤسسات التعليمية عن طريق القيام 

مستشار  في شخصالمتمثل بمجموعة من المهام تضمن التكفل األحسن بالتلميذ هذا العضو 
هذه العملية ،  وبعد مغادرة الفرنسيين القائمين ب1962في أوائل ، و التوجيه المدرسي والمهني

تولت الجزائر بإطاراتها المحدودة اإلشراف على عملية التوجيه، والتي عرفت نوعا من 
عدم تكافؤ برامجها مع التلميذ والطالب الجزائري ومتطلبات البالد آنذاك،  إلىالتراجع يعود 

في  اإلستقالل لم يكن كما أن هذا الميدان كان يعاني نقصا كبيرا في القائمين عليه وأثناء
تفككت مصالح التوجيه  1963وفي سنة ، مستشارا 53للتوجيه ومراكز  6الجزائر سوى 

التطبيقي المدرسي والمهني، ونظرا للوضعية المتدهورة، قامت وزارة التربية بفتح علم النفس 
وبذلك ، تدوم سنتاندفعة من المستشارين ومدة التكوين كانت  حيث تخرجت أول 1964عام 

مركزا حسب التقسيم اإلداري  34يه وإزدادت مرافقه ومؤسساته، إذ بلغ إتسع مجال التوج

                                                
 .42، ص 1987، دار النهضة العربية ،بدون طبعة، القاهرة ،  المرشد النفسي المدرسي، محمد ماهر وآخرون  - 1
 ،2003 1ط ، االردن،والنشر والتوزيع دار الثقافة، اإلرشاد التربوي ،  سعيد جاسم االسدي، مروان عبدالمجيد ابراهيم - 2

 .26ص 
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وإزداد عدد المستشارين من خريجي علم النفس التطبيقي وخريجي معهد علم  1974
 االجتماع.

يمكن قوله أنه بعد العناية التي أولتها الدولة بقطاع التوجيه أصبح عدد المراكز  وما     
عدد المستشارين فعلى سبيل المثال في الموسم الدراسي يتزايد بصفة إطرادية وكذلك 

إن تنصيب  وعليه مركزا على المستوى الوطني. 60كان عدد المراكز  1996/1997
ضرورة ملحة لتكامل أدوار المتعاملين  مستشار التوجيه المدرسي والمهني بالثانوية أصبح

 1.اصة وللمؤسسة بصفة عامةالتربويين وذلك لضمان رفع المردود التربوي للتلميذ بصفة خ
 

 المدرسي والمهني:واإلرشاد الحاجة إلى مستشار التوجيه : ثالثا
من ناحية المهارة، األهداف، القيم  االختالفيختلف األفراد فيما بينهم، وقد يكون هذا 

والتوجهات المهنية والتوجهات المهنية المختلفة يجب أن تكون متسقة مع متطلبات ومكافآت 
أو التوافق بين توجه الفرد  االتساقالمهنة المعينة والتي تقدمها بيئة العمل، ويؤثر مدى 

في العمل، وكلما كان التوافق  الفرد واتجاهاتالمهني وبيئة العمل تأثيرا مباشرا على سلوك 
 2بين التوجه المهني وبيئة العمل كبيرا كلما زادت كفاءة الفرد وزاد رضاه عن العمل.

وال شك أن هذا التوافق بين بيئة العمل يسبقه توافق في بيئة المدرسة وما قد يكون عليه 
ورغباته نحو الشعبة وقدراته المدرسية من جهة، وميوالته  استعداداتهالتلميذ من توافق بين 

ستحدث أالمفضلة لديه من جهة أخرى، ومن أجل هذا التوافق سواء كان مدرسيا أو مهنيا، 
التربوية وهو منصب مستشار التوجيه المدرسي والمهني نظرا لما  منصب جديد في المنظومة

 يمكن أن يقوم به هذا العضو في خلق حالة من التوافق أو التكيف لدى التلميذ.

                                                
حالة واليتي قالمة ، سوق ، تأثير الوضعية المهنية على أداء مستشار التوجيه المدرسي والمهنية، براهمية صوني - 1

، 2005/2006 ، جامعة قسنطينة،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم اإلجتماع وتسيير الموارد البشرية ،أهراس
 . 41ص

 .381، ص 2001، الدار الجامعية االبراهيمية، مصر،السلوك التنظيمي في المنظماتراوية حسن،  - 2



 :                    مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي المهنيالثالثالفصل 

 

143 
 

هنا ظهرت الحاجة إلى مستشار التوجيه المدرسي والمهني وكان ذلك لعدة عوامل نذكر  ومن
 يلي: منها ما

بإزدياد عدد التالميذ نتجت عدة مشكالت مدرسية كالرسوب : 1الزيادة في عدد التالميذ /1
مع  أوالمدرسي، التسرب، العنف المدرسي، ومشكلة التكيف سواء مع الوسط المدرسي 

كل هذه المشاكل تتطلب توفر منصب مستشار التوجيه الذي يستطيع ، إليهاالشعبة الموجه 
 التكيف مع المشكلة التي يتعرض لها. يساعد التلميذ على التغلب أو أنبدوره 

 أنشأت البرامج المتنوعة من التعليم الثانوي لتواجه أساسا تنويع برامج التعليم الثانوي: /2
بوية لمختلف القدرات واإلهتمامات لدى التالميذ، ويطالب التالميذ باإلختيار اإلحتياجات التر 

من بين المواد الدراسية واألنشطة المختلفة التي يتلقونها في المدرسة الثانوية ومن ثم يصبح 
من الضروري حسن توجيههم في هذا اإلختيار حتى يعود بالفائدة المرجوة من التلميذ 

 2.بير، ومن هنا يكون للتوجيه بالذات أهمية كبرى في المدرسة الثانويةوالمدرسة والمجتمع الك
أدى التقدم التكنولوجي السريع إلى ظهور التخصصات،  التقدم التكنولوجي السريع: /3

فتعددت مجاالت العمل وتباينت مطالبها وشروط الدخول فيها، وبالتالي أدى ذلك إلى تعديل 
والتركيز على مستويات التربية، وبرامج الدراسة حتى تخدم برامج تدريب األيدي العاملة 

إلى  أدت التنمية اإلجتماعية وسوق العمل بتوفير الخريجين المناسبين له، فهذه التغيرات
 ظهور مشكالت التكيف مع العمل ومشكالت التأهيل المهني المناسب.

تميز المجتمع الحديث بتعقيد العالقات  قصور األسرة في مواجهة تحديات العصر: /4
بمتطلبات  تف ، وهذا جعل األسرة الواالجتماعي االقتصاديوالتغير المستمر في اإلطار 

، إذ لم االجتماعيةالخارجية وكذلك تعقد الحياة  انشغاالتهاتربية وتوجيه أبنائها بسبب كثرة 
نا بالنسبة للمجتمع العربي تفشي يعد كافيا توجيه الوالدين في هذا اإلطار السيما إذا تصور 

                                                
 .79الى ص  77: من ص 12، 11، 10الجداول رقم  في هذه األطروحة أنظر - 1
 .192، ص 1975 ، القاهرة،1، طبعة، عالم الكتب اإلدارة المدرسية الحديثة  ،وهيب سمعان - 2
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إلى المجاالت  األمية وجهل اآلباء في كثير من األحيان، وبالتالي قصورهم في توجيه أبنائهم
 والتربوية. واالجتماعيةالمختلفة النفسية 

أدى هذا التطور إلى ظهور فكرة جديدة في مجال التربية تجعل من  تطور الفكر التربوي: /5
أساسيا في العملية التربوية بدل التركيز على المادة الدراسية، ومنه تطورت التلميذ محورا 

نظريات علم النفس، وعلم اإلجتماع وعلوم التربية حتى تساهم في رفع مستوى التحصيل 
إلى عدم اإلستغناء عن  الدراسي للتلميذ، وتنمية شخصيته بشكل متكامل، كل هذا أدى

 1.فعاال في المؤسسة التربويةخدمات مستشار التوجيه وجعله عضوا 
 مواصفات مستشار التوجيه :رابعا

أحسن برامج الدراسة في ضوء ختيار على امساعدة التلميذ هو " فن  اذا كان التوجيه
 2"استطاعتهم وميولهم وخططهم و ظروفهم بوجه

في المؤرخ  269وقد تم استحداث منصب مستشار التوجيه بموجب المنشور الوزاري رقم 
، والذي يجب و المتعلق بتنظيم عمل مستشاري التوجيه الملحقين بالثانويات 24/12/1991

أن يكون متحصال على شهادة ليسانس أو ما يعادلها في علم النفس، علم االجتماع أو علوم 
ارين أحدهما كتابي التربية، وأن ينجح في مسابقة التوظيف الخاصة بأسالك االدارة في اختب

 لقد حصر "بولومنتر" خصائص الموجه في ست صفات هي:و ، وثانيهما شفهي
 أن يكون ذكيا مفكرا يمتلك قدرات لفظية كافية -
 تقبل الذات والثقة بالنفس -
 يتحلى بحب العمل والرغبة فيه -
 االهتمام بالطالب وتقديرهم وتقييم عطائهم -
 القابلية على كشف الغموض لدى المسترشد ومواجهته وتفسيره -

                                                
 .126، ص1989بدون طبعة، الجزائر ،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ، أصول التربية الحديثة  ،تركي رابح - 1
، عمان، غيداء للنشر والتوزيع، دار وأثره في اختيار الطالب للفرع الدراسيالتوجيه التربوي عالء الدين كاظم عبدهللا،  - 2

 .39، ص 2009األردن، 
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 المرونة بما يكفي لتفهم اآلخرين والتعامل النفسي مع جميع أنماط السلوك البشري. -
 أما الجمعية القومية األمريكية للتوجيه المهني فقد حددت خصائص الموجه في: 

 الشخصية السوية -
 القدرة العقلية -
 الحب األصيل لآلخرين -
 فهم الناس فهما موضوعيا -
 القدرة على إقامة عالقات سوية بسهولة -
  1سعة المعلومات. -
 االهتمام باألخر، والرغبة في تقديم المساعدة. -
 القدرة على فهم األخر. -
 التحلي بالصبر والهدوء. -
الفهم الوجداني ويقصد به قدرة المرشد على الشعور بالمشاعر التي يشفر بها  -

المسترشد )التلميذ(، وعلى ادارك العالم من وجهة نظر المسترشد وفهم االطار 
 2الداخلي له.المرجعي 

 المواصفات التالية:طرح ن -حسب رأينا-ومن خالل ما سبق االشارة اليه     
التكوين العملي األكاديمي ويتمثل في التراث النظري من خالل الدراسات النفسية  -

االجتماعية والتربوية التي يحصلها مستشار التوجيه وهو طالب جامعي، واطالعه 
تلفة للتلميذ، نظريات التعلم، التكيف، الصحة المستمر على مراحل النمو المخ

 النفسية، االرشاد والتوجيه.
لديه القدرة على االقناع واالستماع معا، وهذا لجذب التلميذ وتحسيسه باألمان لدى  -

 حواره معه، لتحديد مشكالته وايجاد الحلول لها.
                                                

 .28ص ،المرجع نفسه، االسدي، مروان عبدالمجيد ابراهيمسعيد جاسم  - 1
 .49،  ص 1ط ، دار الثقافة، عمان،، دليل المرشد التربوي حسني العزة سعيد - 2
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سؤوليه والزوار بما االلتزام المهني وحفظ أسرار التالميذ، والقيام بواجباته، واحترام م -
 تقتضيه أخالقيات الممارسة المهنية.

 امتالك شخصية قيادية إلرشاد وتوجيه التالميذ من خالل الحوار والتفاعل. -
امتالك مهارات االتصال والتفاعل خاصة االستماع للتالميذ وأولياهم، والتمتع بفنيات  -

 ة.ادارة الحوار والتفاعل البناء، للتأثير واقناع االخر بسهول
التنظيم وحسن التسيير للمكتب من وثائق وتجهيزات وحتى وضعية المكتب والكراسي  -

 وغيرها من المعدات حتى تعطي انطباعا باالنضباط والمسؤولية.
التزام الحيادية والموضوعية في عملية التوجيه واالرشاد، و معاملة التالميذ بعدالة  -

ء وباقي التالميذ، أو المتفوقون ومساواة دون تفريق بين أبناء األصدقاء والزمال
 .والمتأخرون دراسيا فكلهم سواسية

النظر الى مهنة التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني كمهنة انسانية أكثر منها عمال  -
 النظر عن انتماءات وبصرفاداريا، تعطى فيه األولوية للتلميذ قبل كل شيء، 

احترام افكارهم وقيمهم الدينية وعدم  معالعرقية والجنسية واالجتماعية، التالميذ 
 .كإنسان فقط تلميذمن اجل تغييرها ، وتقبل ال تلميذالمحاولة في الضغط على ال

و متشددا في  جامدا في عمله وطريقة حديثه المستشار ال يكون فبالمرونة  التمتع -
 عنده وجهوتعابير  هصوت اتعليه ان ينوع من اساليبه االرشادية ونبر  حواراته، بل

زرع وهذا بدة االجتماعية عالمسا عليه تقديميجب  كما، تلميذالى ال اتصنواال كالمال
والقلق  خوف الضيقالأحاسيس ، وان يخفف عنه تلميذال يةسفي نف تفائلاالمل وال

ث حوادوالتعرض لل أحد األقاربنفسية مثل فقدان لصدمات  لدى تعرضه خاصة
 1حاالت الطالق وغيرها. الفشل الدراسي وو 

 
                                                

باحث وهي مستقاة من لقاءاتنا مع المبحوثين وكذا من خالل دراستنا الهي بعض المواصفات التي وضعها  -1
 االستطالعية.
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 المدرسي والمهني و اإلرشادالتوجيه  مستشار لعمل المكاني اإلطار خامسا:
 تحدد كما المهام، لهذه أدائه التوجيه واإلرشاد وكيفية مستشار مهام القانونية النصوص تحدد
 يتردد التي المؤسسات مجموعة واإلرشاد أي التوجيه مستشار لعمل المكاني اإلطار أيضا
 .التدخل بمقاطعة التوجيه ميدان في يسمى ما وهو عمله أداء أثناء عليها

  و اإلكماليات. الثانوية والمهني، المدرسي التوجيه مركز في المؤسسات هذه وتتمثل
 والمهني المدرسي واإلرشاد التوجيه مركز إن : المدرسي والمهني واإلرشاد مركز التوجيه 1

 وجه على المدرسي وللجمهور الواسع للجمهور إعالمية تربوية خدمات يقدم عمومي مركز
 المهني التكوين مراكز مع بالتنسيق وتتم ،و جماعية فردية المقدمة الخدمة أن كما د،التحدي

 الدراسة عالم بين االلتقاء نقطة يشكل فهو التعليم، ومؤسسات والشغل اإلنتاج ومؤسسات
 .الشغل وعالم والتكوين

 وصاية تحت يوضع والمهني المدرسي واإلرشادللتوجيه  مركز األقل على والية كل في يوجد
 يعمل والمهني المدرسي التوجيه واإلرشاد مفتش رتبة له مدير ويسيره للوالية التربية مدير
 مستشاري  من يتشكل تقني وطاقم للمركز، اإلداري  السير لتأمين إداري  طاقم سلطته تحت

  . والمهني المدرسي التوجيه واإلرشاد
 أو العالي التعليم في الدراسة لمواصلة التالميذ يهيئ التعليم من المستوى  وهذا   1:الثانوية 2

 شكل األولى السنة تأخذ سنوات ثالث الثانوي  التعليم مدة، المهنية الحياة إلى االنضمام
 . تقني ثانوي  وتعليم وتكنولوجي عام ثانوي  تعليم إلى الثانوي  التعليم ويقسم المشترك، الجذع
 لهم تقدم الثانوية فإن التعليم مراحل مختلف في بنموهم تنمو التالميذ اهتمامات أن إلى ونظرا

 من لتالميذها المختلفة االحتياجات تواجه لكي الدراسية المقررات من ومتنوعة كبيرة مجموعة
  2.أخرى  ناحية من للبالد الشاملة الوطني والتنمية ولالقتصاد ناحية

                                                
 .79، ص 09 أنظر الجدول رقم - 1
 .127، صالمرجع السابقرابح تركي،   - 2
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 إلى انتقاله هو أولهما بارزين بحدثين المرحلة هذه في التلميذ يمر 1::اإلكماليات 3   
 هذا ، الجدد التربويين المتعاملين من مجموعة من يتكون  جديد وسط أنها بحكم اإلكمالية
 ، محدداته بكل الجديد الوسط مع التكيف عدم من نوع التلميذ لدى يولد أن يمكن االنتقال

 بمكونات بتعريفه وذلك التكيف على التلميذ يساعد لكي التوجيه مستشار تدخل يتطلب وهذا
 به يمر الذي الثاني الحدث أما األول، الحدث عن هذا ،منها كل ودور وأهمية الوسط هذا

 سنة تعد وهي التاسعة، السنة إلى انتقاله هو التوجيه مستشار تدخل يستدعي والذي التلميذ،
 الجذوع أحد إلى يوجه األخير هذا أن حيث للتلميذ، والمهني الدراسي المشوار في حاسمة

 يقدم رغبته، ومع الدراسية قدراته مع يتالءم الذي الجذع يختار ولكي الثالثة، المشتركة
 فيها يشرح الدراسية، السنة خالل موزعة اإلعالمية الحصص من مجموعة التوجيه مستشار

 2الخ. ...ومعامالتها األساسية وموادها وإمتداتها، المشتركة الجذوع مختلف المستشار
 

  شروط التوظيف وأخالقيات مهنة مستشار التوجيه المدرسي والمهنيسا : ساد
التشريع حددت شروط التوظيف والترقية و األحكام اإلنتقالية في  :التوظيف والترقية -1

 :كاالتيالمدرسي الجزائري 
 :والمهنيتوجيه و اإلرشاد المدرسي يوظف ويرقى بصفة مستشار ال :103المادة 

  عن طريق مسابقة على أساس اإلختبارات المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس
 .لم اإلجتماع أو شهادة معادلة لهافي علوم التربية وعلم النفس وع

  من المناصب المطلوب شغلها ، مستشارو  % 30عن طريق اإلمتحان المهني في حدود
( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 5التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس )

 الصفة .

                                                
 .78، ص 08أنظر الجدول رقم  - 1
، ب ط ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ،  " تنظيم وتسير مؤسسات التربية والتعليمالطاهر زرهوني، "  - 2

 .09، ص1991
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  من المناصب  % 10على سبيل اإلختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود
( سنوات 10المطلوب شغلها مستشاري التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر )
أعاله  3و 2من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 

، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك 
  .بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

: يرقى بصفة مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني مستشارو  104المادة جاء في 
التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في 

 التعليم العالي أو شهادة معادلة لها .
 يرقى بصفة مستشار رئيسي للتوجيه واإلرشاد المهني والمدرسي والمهني .:  105المادة 

  من المناصب المطلوب شغلها لمستشاري  %80عن طريق اإلمتحان المهني في حدود
( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 5التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس )

 الصفة .
  من المناصب  %20على سبيل اإلختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود

( 10المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر )اإلرشاد و  المطلوب شغلها لمستشاري التوجيه
 .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

يدمج في رتبة مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  :106المادة : أحكام إنتقالية
 المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني ، المرسمون والمتربصون .

 :توجيه و اإلرشاد المدرسي والمهنييدمج في رتبة مستشار رئيسي لل :107المادة 
 . مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون والمتربصون 
  يالرئيسمفتشو التربية والتكوين ، المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة المستشار 

  1للتوجيه المدرسي والمهني.
                                                

، ص 2010الجزائر   -ب ط ، دار الهدى ، عين ميلة " ،  الجامع في التشريع المدرسي الجزائري سعد لعمش ، "  - 1
 .208، 207ص 
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حتى يكتب لعملية  :والمهني اإلرشاد المدرسيأخالقيات مهنة مستشار التوجيه و -2
، البد من توافر مجموعة ح ، وتحقيق األهداف المرجوة منهااإلرشاد والتوجيه النجا

، مما ينعكس إيجابا على من اإلعتبارات األخالقية ن في تعامل المرشد مع المسترشد
رشادية بين قة اإل، بجميع أطرافها و أهدافها و مسؤولياتها ، خاصة العالالعملية

 ومن هذه اإلعتبارات ما يلي : ، طرفي العملية
  باإلهتمام به وتقبله تقبال غير مشروط ، والعمل على  المسترشد : باحترامإلتزام المرشد

تطوير إمكاناته للوصول إلى أقصى حد ، ومراعاة مبدأ المساواة في التعامل مع جميع 
أنماطهم الشخصية ، والمحافظة على مصالحهم الخاصة ،  المسترشدين على إختالف

 واإللتزام بالحيادية والموضوعية وعدم التحيز.
  وح بها، أو حيث يلتزم المرشد يحفظ أسرار المسترشد وعدم الب تزام بالسرية التامة :لاإل

، وهذا يضمن فسه، أو للضرورة القصوى إال بمواقفة المسترشد ن ،إطالع األخرين عليها
ل ما يحتاج من المعلومات الالزمة، لنجاح ، بكمرار المسترشد في تزويد المرشدستإ

 .اإلرشاد مهما كانت
  رشادية في تعامله : على المرشد إنهاء العالقة اإلمعرفة المرشد بحدود قدراته و إمكاناته

على مساعدته، لنقص في خبرته، أو عدم  ، إذا ما شعر بعدم قدرتهمع مسترشد معين
فال يعمل في الوقت نفسه مع هذا المسترشد بعد تحويله إلى مرشد أو معالج  ،المعرفة
 أخر .

 على المرشد أن يعرف المسترشد شروط اإلرشاد إبالغ المسترشد بشروط اإلرشاد :
، وما هو الدور المتوقع ليه أن يعمل وماذا عليه أن يتجنبوحدود المرشد وماذا يجب ع

 1.البدء في بناء العالقة اإلرشاديةوذلك قبل  ،، وماذا يتوقع هو من المسترشدمنه

                                                
، دار حنين للنشر والتوزيع ، عمان،  1، ط  " أساسيات في اإلرشاد النفسي والتربوي محمد إبراهيم السفاسفة ، "  - 1

 .37، ص2003األردن ، 
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 على المرشد أن يلتزم بدوره المحدد ، وهو مساعدة المسترشد  :إلتزام المرشد بدوره المحدد
ن يجبر المسترشد في لمشكالته بنفسه ، فال يجوز للمرشد أ لو لفي التوصل إلى ح

، ألن صاحب القرار هو المسترشد ، فعندما يصل المرشد مع المسترشد إختيار حل ما
تتضح فيها للمرشد جميع إمكاناته وجميع بدائل حل المشكلة و  التيإلى المرحلة 

إحتماالت النجاح والفشل ، هنا يصبح واجب المرشد ، ترك المجال للمسترشد أن يتخذ ما 
 .له ، دون تدخل أو ضغط من المرشد يراه مناسبا

 لى المرشد أن يحترم قيم المسترشدع :مسترشدإلتزام المرشد بعدم فرضه لقيمه على ال ،
حتى ولو لم تنسجم وتتفق مع قيمه الخاصة ، أو مع القيم السائدة في المجتمع ، فال 

، هي تقبل له في إتجاهات وقيم المسترشدلمرشد أن يقلل من شأن إهتمامات و يجوز 
، أو التقييم لشخصية امإلتزام المرشد بعدم إصدار األحكالمقام نفسه ، ويرتبط بذلك 

 .، أو تجاهلهالمسترشد
  فال يقوم بأي عملعلى المرشد أن يحترم مهنته :زام المرشد بإحترام مهنة اإلرشادإلت ، ،

، و الثقة ن المرشد إمتالك الخبرة والكفاية، وهذا يتطلب مقد يسئ إليها أو يشوه حقائقها
، و الرضى عن مستوى اإلنجاز مهما واألصالة  و الرغبة في العملم ، بالنفس بما يقد

كان ، والصدق واإلنتماء ، والتطوع للعمل ، والمعرفة الواسعة ، والتعاون وتنمية الذات 
فيما يتعلق بمتطلبات المهنة و إحترام زمالء التخصص ، والثقة بهم و إحترام فريق العمل 

قة دافئة مع جميع األطراف ذات العالقة الذي يعمل معه ، والمحافظة على عال
 .                                                1بالمسترشد 

  2.القانونية التى تحكم ميدان مهنتهأن يكون مطلعا على النصوص 
 
 

                                                
 .38، صالمرجع السابقمحمد إبراهيم السفاسفة ،  - 1
 .16: أنظر الملحق رقم - 2
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 المدرسي والمهني  واإلرشادالعالقات المهنية لمستشار التوجيه  :سابعا
 :المهني والمدرسي بالتلميذ واإلرشادعالقة مستشار التوجيه  -1

إن الشخص الذي ال يستجيب لما يبديه األخرون والذي ال يستطيع أن يدرك أثر ما يقوله 
في إستجاباتهم من عداوة أو صداقة ، ال يمكن أن يكون موجها ناجحا ،  لهم وال يتبين ما
مساعدة اإلرشاد النفسي والتربوي قصد عملية القيام ب ى مستشار التوجيهحيث وجب عل

التالميذ على التكيف مع النشاط التربوي ، وكذا مساعدتهم على فهم مشكالتهم والتوصل إلى 
حلها كل هذا يتطلب ليونة ومرونة من قبل الموجه وسعة صدر ليسير بهذه العالقة اإلنسانية 

 للمجرى الصحيح والبناء .
 :التوجيه درسي والمهني بمدير مركزالم واإلرشادعالقة مستشار التوجيه  -2
المسؤولية ويتولى ،  ركزلمل تابعمدير مركز التوجيه نشاطات مستشار التوجيه ال يراقب -

 .عمله أثناءكما يقدم له كل الدعم أعماله، الكاملة على 
، سيق للفريق التقني لمركز التوجيهجتماعات التنإلمستشار التوجيه ل الحضور الوجوبي -
في ثالث نسخ ، نسخة ويكتبه هذه اإلجتماعات جدوال أسبوعيا لعمله  أثناءالمستشار  نجزوي

 ، ونسخة يحتفظ بها هو.توجيه ونسخة لمدير ثانوية إقامتهمنه لمدير مركز ال
 ولى، وتالسنوي  برنامجه واإلرشادمستشار التوجيه  حضري في بداية السنة الدراسية -

هذا البرنامج الفردي برنامج  سايرمدير مركز التوجيه الذي يوقعه ويجب أن ي تهمسؤولي
 المركز.

المؤسسة برنامج نشاطه السنوي في المقاطعة إلى مدير  واإلرشاديقدم مستشار التوجيه  -
 ، تحت اشراف مدير مركز التوجيه.لإلعالم التعليمية التابع اليها

مدير  عمله في المقاطعة تدخله مع كل منتنسيق  واإلرشادمستشار التوجيه  على -
، وكذلك مع األساتذة المكلفين بالتنسيق في ، مستشار التربية، المساعدين التربويينالدراسات

 .نالرئيسيياألقسام واألساتذة 
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 لمهني بمدير المؤسسة التعليمية:عالقة مستشار التوجيه المدرسي وا -3
له محضرا عد ، ويلمستشار الذي يعينه مدير التربيةينصب مدير المؤسسة التعليمية ا -

ومدير ، بمديرية التربية الموظفين، يرسل نسخة إلى كل من مصلحة للتنصيب في أربع نسخ
 .وتحفظ النسخة الرابعة في المؤسسة، كما تقدم نسخة إلى المعني باألمر، مركز التوجيه

 جميع مراسالته عن طريق مدير ثانوية اإلقامة . واإلرشاديقدم مستشار التوجيه  -
لتوقيت العمل المعمول به في المؤسسة المطبق على  واإلرشاد التوجيه يخضع مستشار -

 .لمؤسسة وذلك طيلة السنة الدراسيةالهيئة اإلدارية با
في الجانب اإلداري  هلتقييم واإلرشاد يقوم مدير المؤسسة التعليمية بتنقيط مستشار التوجيه -

 ويقترح العالمة على مدير التربية .
يوفر مدير المؤسسة الدعم المادي الذي يحتاج إليه المستشار للقيام بمهامه في أحسن  -

 .صورة
  مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:  ثامنا

مهام مستشار التوجيه علما أن هذا  القرار صدر في بداية  827حدد القرار الوزاري     
ي وهو الموسم الذي تقرر فيه وألول مرة  إدماج مستشار  1991/1992الموسم الدراسي 

يكلف مستشار التوجيه المدرسي والمهني بجميع األعمال ، التوجيه وتعيينهم في الثانويات
 1.المرتبطة بتوجيه التالميذ وإعالمهم ومتابعة عملهم المدرسي

حتى خارج فترة  وهناك أعمال ومهام يقوم بها مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني
 2دوام الدراسة.

ويندرج نشاطه بالتالي في إطار نشاطات الفريق التربوي التابع للمؤسسة وتتمثل نشاطاته 
 خصوصا في مجال التوجيه فيما يلي:

                                                

 . 06، المتعلق بالتقويم البيداغوجي في التنظيم التربوي، المادة 13/11/1991المؤرخ في  827القرار الوزاري رقم  - 1
 .22أنظر الملحق رقم:  - 2
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 .القيام باإلرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع النشاط التربوي 
  قصد التكفل بالتالميذ الذين يعانون من مشاكل إجراء الفحوص النفسية الضرورية

 خاصة.
  المساهمة في عملية إستكشاف التالميذ المتخلفين دراسيا في تنظيم التعليم المكيف

 1ودروس االستدراك وتقييمها.
وفيما يلي سنتعرض للمهام الرئيسية األربعة لمستشار التوجيه وهي اإلعالم والتوجيه، التقويم 

 لنفسية واإلجتماعية.وأخيرا المتابعة ا
ويقصد باإلعالم هنا بأنه نشاط تربوي يقدم فيه للتلميذ وجميع المتعاملين مع  2اإلعالم: -1

والمهني مع  المدرسة معلومات عن المسار الدراسي والمحيط اإلجتماعي واإلقتصادي
شروطه ومتطلباته كما هي موجودة في الواقع فعال دون ممارسة أي وصايا ودون إصدار 
أحكام مسبقة على نمط دراسي أو مهني معين ، وذلك بغرض تمكينه من حسن إختيار 

 . 3وإتخاذ القرارات التى يراها أنسب لبناء مشاريعه المستقبلية
لية التي تستهدف إبالغ الجمهور بكافة الحقائق اإلعالم هو كافة أوجه النشاطات اإلتصا

واألخبار والمعلومات عن القضايا والموضوعات والمشكالت ومجريات األمور مما يؤدي إلى 
واإلحاطة الشاملة لدى فئات المتلقين للمادة  خلق أكبر درجة من الوعي والمعرفة واإلدراك

 اإلعالمية.
اإلعالم المدرسي: فهو يتعلق بكل المعلومات الخاصة بالواقع التربوي والمدرسي والمهني  أما

تنظيم وتفعيل المسار الدراسي للتلميذ بتحقيق الموافقة بين طموحاته ونتائجه  إلىوهو يهدف 
 المدرسية وتكوينه في مجالي البحث الفردي والجماعي.

                                                
 .13المادة  -827القرار الوزاري  - 1
 .20، 19، 18أنظر المالحق رقم:  - 2
، 2009األردن ،  -، عمان  1المعرفة للنشر و التوزيع ، ط دار كنوز،  اإلعالم المدرسيمصطفى النمر دعمش ،  - 3

 .17ص 
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أسبوع من شهر سبتمبر الى غاية ثاني أسبوع ويتم تنشيط خلية االعالم والتوثيق من ثاني 
من شهر جويلية، وكذا عملية اعالم األولياء والتالميذ من أول أسبوع من شهر سبتمبر الى 
غاية ثاني أسبوع من شهر جويلية، أي أن عملية االعالم بشكل عام ال تنقطع على مدار 

 1السنة الدراسية حسب التنهيج السنوي لنشاطات المستشار.
 يقوم مستشار التوجيه: حيث
  التعرف على المشكالت االجتماعية والنفسية والدراسية التي يواجهها الطلبة وايجاد

الحلول المناسبة والممكنة لها وتمكينهم من التغلب عليها بالتعاون مع المعلمين واالدارة 
 المدرسية.

 نحو أنماط السلوك االجتماعي  العمل على تنمية الذوق الجمالي لدى الطلبة وتوجيهيهم
 والصحي للطلبة.القويم والعادات الصحية السليمة من خالل التوجيه األخالقي واالجتماعي 

  دراسة حاالت الطلبة المحولين اليه من المعلمين ووضع الحلول المناسبة التي تساعد
 ي تعترضهمأولئك الطلبة على التكيف االجتماعي مع المدرسة والتغلب على المشكالت الت

  ارشاد الطلبة نحو الطرق الدراسية الصحيحة لضمان حسن سير دراستهم وحياتهم
 المدرسية وتوجيهيهم نحو البرامج الدراسية التي تتناسب مع ميولهم واهتمامهتم.

 2التوجيه المهني للطلبة لتعريفهم بالمهن المختلفة وفرص االعداد لها أو االلتحاق بها 
 3.تحقيق النجاحمية حول كيفية تنشيط وتكثيف حصص اعال 
  المتعاملين التربويين  إلىيبلغ المعلومات التي في حوزته  أنينبغي على المستشار

يلجأ إليها في كل وقت وظرف وتقوم عملية  أنليتمكن من نسج شبكة لالتصال يمكن للتلميذ 
 التوجيه على اإلعالم بشكل أساسي، ويسعى مستشار التوجيه  من خالل نشاطه اإلعالمي

إلى مساعدة التلميذ على بلورة مشروعة الدراسي والمهني، ويعد المستشار بحكم وظيفته 
                                                

 بصفحاته. 09ر الملحق رقم : ظأن - 1
التوزيع، عمان األردن، و ، دار الثقافة للنشر االدارة المدرسية الحديثة، مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العلميةجودت عزت عطوي،  - 2

 .130، 129، ص ص 2014
 .21:  أنظر الملحق رقم - 3
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من جهة واألسرة  مصدرا هاما لإلعالم في المؤسسة التربوية، وهمزة وصل بين المؤسسة
 .1والتلميذ من جهة أخرى 

هو اإلجراء الذي يسمح للتلميذ بعبور المراحل التي يتكون فيها النسق  2التوجيه:  -2
المدرسي فهو يتبعه في مشواره الدراسي، وفي كل مرة تحضر أمامه مجموعة من اإلختيارات 

 .3وعليه أن يخضع لعملية التوجيه
المدرسي والمهني من أهم العمليات التربوية وجوهر برنامج التوجيه تعد عملية التوجيه    

المدرسي حيث يقضي مستشار التوجيه معظم وقته داخل الثانوية في عملية التوجيه المدرسي 
وهنا يبرز دور مستشار التوجيه وماله من أهمية في  ،أو جماعية والمهني سواء كانت فردية

لميذ على فهم نفسه أوال والمحيط المدرسي والمهني توضيح كل ما من شأن أن يساعد الت
 ثانيا.
أكثر وضوحا من  فتلميذ مرحلة التعليم الثانوي يواجه تغيرات جسمية وعقلية وإجتماعية    

المراحل السابقة. ومن جهة أخرى فإن مرحلة الثانوية تعد مرحلة تقرير المصير بالنسبة 
 .4العليا أو ترك المدرسة ليمارس عمال ماللتالميذ من حيث التخطيط لمواصلة دراسته 

 على الفرد مساعدة إلى تهدف التي المنظمة الفنية بأنه : العملية عواد " أحمد " أحمد عرفه
 هذا تحقيق إلى تؤدي التي الخطط ووضع منها يعاني التي للمشكلة المالئم الحل اختيار

 .الحل " هذا إلى به يؤدي الذي الجديد للوضع وفقا والتكيف الحل
 مجمل عن عبارة فهو الميداني واإلرشاد العمل التوجيه مستشار عمل كمجال التوجيه أما-

 مختلف إلى التالميذ توجيه إلى الوصول بهدف المستشار، بها يقوم التي النشاطات التربوية

                                                
، لفائدة مستشار التوجيه المدرسي  دليل منهجي في اإلعالم المدرسي، لفرعية للتوجيه التقويم واإلتصالالمديرية ا - 1

 .05، ص2001الجزائر، ، الطبعة الثانية،والمهني ، وزارة التربية الوطنية
 .24، 23انظر الملحق رقم :  - 2
، وزارة التربية الوطنية ، ديوان المطبوعات   التعرف على الجذع المشترك آدابدليل مديرية التوجيه التقويم واإلتصال،  - 3

 .20، ص 1998المدرسية ، الجزائر ، 
 .104، ص 1994، منشورات جامعة دمشق ،بدون طبعة، سوريا اإلرشاد المدرسي ،محمد عبد الحميد الشيخ حمود - 4
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 هذا مجال حدد وقد وكفاءاتهم ، وقدراتهم يتماشى وموضوعيا، عمليا توجيها المشتركة الجذوع
 إال المجال، هذا في التوجيه مستشار مهام التي حددت التالية التشريعية بالنصوص المحور

 1التوجيه واإلرشاد. مستشار نشاطات محاور في كبير تداخل هناك أن نجد أنه
ويهدف مستشار التوجيه المدرسي والمهني من خالل التوجيه إلى مساعدة التلميذ على 

من جهة وبين متطلبات الفروع الدراسية  2قدراته الدراسية وميوالته ورغباته نتحقيق التوافق بي
 والتخصصات المهنية من جهة أخرى.

عملية التقويم هي أسلوب نظامي، يهدف إلى تحديد مدى تحقيق األهداف ان  التقويم:  - 3
العملية قوة و الضعف في المسطرة للعملية التربوية برمتها، ويهدف إلى كشف مواطن ال

زء ال يتجزأ من العملية ، كما أنه هو جك باقتراح البدائل والوسائل، تداركها وذلالتربوية
اصر المكونة للعالقة ، بحيث ال يمكن بأي حال من األحوال فصله عن العنالتربوية

، لهذا أصبح ضروريا تدارك الوضع بجعل التقويم في خدمة الفعل التربوي البيداغوجية
جيه هو والتقويم كمحور في عمل مستشار التو  ،الل النتائج لصالح المتعلمولترشيد واستغ

، بهدف الوصول إلى توجيه  ، التي يقوم بها خالل السنة الدراسيةمختلف النشاطات التقييمية
، وذلك باقتراح البدائل ومن أهم وتحسين النتائج، موضوعي، وإلى رفع المردود التربوي 

شار التوجيه في هذا المحور والتي قد برمجها في برنامجه النشاطات التي يقوم بها مست
 :السنوي وهي

 ، بالموادلجميع الشعب الموجودة في المؤسسةدراسة وتحليل نتائج شهادة البكالوريا  - 
  ، ومقارنة نتائج شهادة البكالوريا بنتائج التقويم المستمروالمعدالت العامة

الموجودة في المؤسسة، بالمواد دراسة وتحليل نتائج شهادة التعليم المتوسط لجميع الشعب  - 
  .، ومقارنة نتائج شهادة التعليم المتوسط بنتائج التقويم المستمروالمعدالت العامة

 .اإلعداد والتحضير واإلشراف وتنشيط الجلسات التنسيقية بين مختلف األطوار - 
                                                

 .116 – 114خماد محمد ، مرجع سابق ، ص ص  - 1
 .28، 27، 26، 25أنظر الملحق رقم :  - 2
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المؤرخ  319رقم  ا الدعـم واإلستدراك حسب ما نص عليه المنشورمتابعة وتقويم عمليت  -
. الذي حدد دور المستشار بتحديد فئة الذين يحتاجون لإلستدراك 1997-04 – 05في 

 .وتقويم العملية
 .، انطالقا من معرفته الجيدة لنتائج التالميذالتنظيم التربوي وتقديرات النجاحإعداد  -

النشاطات التقنية غير المبرمجة في البرنامج السنوي  هذا ومن دون أن ننسى مختلف
، سية كمهام ونشاطات ظرفية و طارئةلمستشار التوجيه ، والتي تكون خالل السنة الدرا

، مثل ما ندرسه في ربية للوالية، أو وزارة التربيةيكلف بها من طرف الوصاية سواء مديرية الت
 :الوقت الحالي وهي

المذاكرة (  –المراجعة المحروسة  –بتالميذ السنة الثالثة ثانوي ) متابعة الدعم  التكفل -
 .وتقييم هذه العملية

 . بعة وتنفيذ وتقييم مشروع المؤسسةمتا -
 .دراسة رغبات التالميذ وتعديلها -

التقويم التربوي جانبا مهما من العملية التربوية ويشكل عنصرا أساسيا من عناصر  يحتل
المنهج المدرسي، حيث يسعى إلى معرفة مدى نمو شخصية المتعلم من جميع نواحيها 

 العقلية والعاطفية والنفسية والسلوكية وغيرها.
جملة من األهداف  ويهدف مستشار التوجيه المدرسي والمهني من وراء عملية التقويم إلى

 يمكن حصرها فيما يلي:
 1اإلهتمام بالتلميذ وإشعاره بأن هناك من يهتم به وال يبخل عليه بنصائحه وإرشاداته. .1
 التقليل من الرسوب المدرسي وذلك عن طريق المتابعة. .2

                                                
 .29انظر الملحق رقم:  - 1
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تشخيص النتائج الدراسية للتالميذ حيث يلعب األستاذ دورا هاما في إدالله على التالميذ  .3
المقصرين دراسيا، وقد يرجع التقصير أو عدم التوافق إلى عدم الرغبة في المادة أو عدم 

 أو يعود إلى تأخر المستوى الفكري للتالميذ. التفاهم مع األستاذ
يلجأ مستشار التوجيه إلى التعاون مع مجموعة من األساتذة ومستشار التربية من أجل  .4

ميذ ليستفيدوا من دروس الدعم أو حصص إعادة قائمة بأسماء هذه الطبقة من التال
 اإلستدراك، وهذا لمحاولة إستدراك النقص.

التعرف على التالميذ الذين لديهم حاجات خاصة غير مشبعة والتي قد تسبب لهم  .5
 التي قد تحدث عنها. المشكالت وتجنب مشكالت نفسية وذلك ليساعدهم على إشباعها

 :أو تحقيق  التوجيه من تحقيق هذه األهدافولكي يتمكن مستشار  وسائل التقويم
 يلي: الجزء األكبر منها يستعمل مجموعة من الوسائل نلخصها فيما

 .تنظيم ومتابعة حصص اإلستدراك 
 .متابعة وتحليل النتائج المدرسية للتالميذ 
  1 .التالميذ واهتماماتتقويم ميول 

 داخل للمتعاملين اإلعالم تزويد بمهمة يقوم التقويم أن في فيفكرالد ( ندو  ماك ) أما    
 التقويم ويعد التربوي  الفعل ووسائل بمحتويات أيضا متعلق اإلعالم هذا التربوية، المؤسسة

التوجيه  مستشار بها يقوم التي المهام عليها ترتكز أن يجب التي الكبرى  المحاور أهم من
 .التعليمية بالمؤسسات والمهني المدرسي واإلرشاد

 إلى بالثانوية المقيم التوجيه واإلرشاد مستشار يهدف2المتابعة النفسية واإلجتماعية:  - 4
 وتسبب الدراسي مشواره في التلميذ تعترض أن يمكن التي والصعوبات العوائق جميع إزاحة

 مشكالته النفسية لحل التلميذ من التقرب يحاول هو لذلك .المدرسي التوافق سوء له

                                                
 .23، مرجع سابق ، ص محمد عبد الحميد الشيخ حمود - 1
 29انظر الملحق رقم:  - 2
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أو  المتمركز التوجيه أسلوب أن حيث المتكررة المقابالت طريق عن هذا ويحدث واالجتماعية
 :يلي فيما تتمثل أهداف عدة تحقيق من للتلميذ تسمح المقابلة

 .وتقبلها نفسه فهم على التلميذ مساعدة -أ
 حاجاتهم وإظهار بموضوعية مشاعرهم عن والتعبير الحر التفكير على التالميذ مساعد -ب

 .خجل أو تردد أو خوف بدون  وذلك تشبع لم التي اإلرشادية
 .لها الحاجة عند وتستخدم التلميذ تهم التي والتربوية، االجتماعية المعلومات تقديم -ج
 بذاتية مبكر بشكل وحلها مشكالته مع التكيف على قدراته تنمية على التلميذ تساعد -د

 .مستقلة
 بحياته. المتصلة القرارات اتخاذ إمكانية تقرير على التلميذ تساعد -ه

 جماعي نفسي بدعم يقوم ال التوجيه واإلرشاد مستشار أن تعني ال الفردية المتابعةو     
شهادة  اجتياز على التالميذ المقبلين مع أساسا وتكون  التالميذ، من صغيرة بمجموعات يتعلق

 بالنفس، الثقة وزرع المراجعة، تنظيم كيفية حول شكل نصائح في تكون  حيث البكالوريا،
 .النفسية االضطرابات من يخفف أن شأنه من ما وكل الخوف أسباب ودرء

 فهم إلى يحتاج" للتلميذ الفعلية المساعدة التوجيه واإلرشاد من مستشار يتمكن ولكي  
 الوضع مالحظة ويجب األهمية عظيمة ألنها الفرد، على وتأثيراتها االجتماعية العوامل

التوجيه  مستشار فإن السياق هذا وفي، كثيرة اعتبارات ذلك وإعطاء للعائلة االقتصادي
 في ثقته ويجدد مشاكله، أسباب معه سيحلل فهو وضوحا أكثر رؤية للتلميذ سيقدم واإلرشاد

 مع خاصة مساعدة يتقبل التلميذ جعل المهم من يكون  أن يمكن ذلك مع وموازاة  نفسه،
 .1مشاكله  حل في منهجية إعطائه في الهدف ازدواجية

 

                                                
 .53،52، المرجع السابق ، ص ص  ةبراهمية صوني - 1
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 1مستشار التوجيه: عمل وسائل -5
 ملفات التي يعمل بها مستشار التوجيه - أ

 ملف االعالم -
 ملف التوجيه -
 ملف التقويم -
 ملف الطعن -
 ملف الدراسات والبحوث -
 الفصلية التقاريرملف  -
 ملف التكوين والملتقيات -
 ملف الروائز النفسية والتقنية -
 ملف شبه التوجيه المسبق -
 لإلعالمملف األسبوع الوطني  -
 ملف مقاطعة التدخل -
 ملف الجداول االسبوعية -

 2التي يعمل بها مستشار التوجيه الوثائق التي  - ب
 : يسجل به زياراته للمؤسسات بمقاطعة التدخلسجل المرور -
: عبارة عن جدول يحتوي على ثالث خانات االولى للتاريخ سجل النشاطات اليومية -

وهذا السجل قائم على البرنامج الي يقوم  والثانية لنوع النشاط والثالثة للمالحظات،
 بدوره على البرنامج السنوي.

                                                
مع مستشار االرشاد والتوجيه المدرسي والمهني االستاذ حمدي عطاهللا صاحب  مقابلةهي حوصلة هذه المعلومات  - 1

 .بثانوية عمر دهنية باالغواط بمكتبه 9:20، ساعة 2018 أفريل 22، بتاريخ برة سنة خ 20أكثر من 
 .17 رقم:أنظر الملحق  - 2
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يستمل على المقابالت التي يجريها مستشار التوجيه على التالميذ  دفتر المقابالت: -
المتمدرسين في الطورين الثانوي والمتوسط، يقيد فيه النتائج، الغيابات، واألسباب 

دخل المستشار، االدارة، الرقابة، االستاذ، النفسية واالجتماعية لذلك، بناءا على ت
وحتى من التلميذ من تلقاء نفسه، بناءا على مالحظات مجالس األقسام أو المتابعة 

 ( حسب كل حالة.2العادية، وأقل عدد للمقابالت هو مقابلتين )
: ويعد هذا السجل بمثابة ماضي دراسي للتلميذ من السنة الرابعة سجل المتابعة -

 بالتوجيه الى السنة الثانية ثانوي، قائم على نتائج التلميذ. متوسط مرورا
: وهو يخص الجميع تالميذ، اساتذة، أولياء االمور، الباحثون في سجل االستقبال -

 يضم التاريخ، وطبيعة الزائر والموضوع.الجمهور بشكل عام  1التخصص،
ته االدارية : عبارة عن كراس يطرح فيه مستشار التوجيه انشغاالكراس االنشغاالت -

والتربوية في كل اجتماع أسبوعي تنسيقي حيث تناقش مع مدير مركز التوجيه، واذا 
 استدعت الضرورة يجتمع معه أنيا، ويمكن طرح االشكال على مفتش التوجيه.

: يعد بمثابة مصدر يحمله المستشار معه في كل يوم دراسي أو كراس التكوين -
 تكويني وفي االجتماع األسبوعي.

ويعتمد هنا على حزمة من المناشير، التعليمات واألوامر سائل البيداغوجية: الو  - ج
 اضافة الى تعليمات مدير التربية وكذا مدير التوجيه، هذه الوسائل هي: 2،الوزارية

يوضح عمل ومهام المستشار خالل السنة الدراسية، و : تنهيج النشاط السنوي  -
التنهيج السنوي الجدول األسبوعي، وهو عبارة عن جدول يضم نشاطات  عنينبثق 

                                                
لقاي معه في هذا السجل على أساس أني قام بتسجيل  عطاهللاحمدي  الستاذونشير هنا الى أن مستشار التوجيه  ا - 1

 .2018أفريل  22بتاريخ  في مقابلتي له طالب دكتوراه يبحث عن مادة علمية
 .16أنظر الملحق رقم :  - 2
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المستشار في خانات عمودية، ومدتها على مدار السنة الدراسية، في الخانات 
 1األفقية، كل شهر يضم أربع خانات تمثل أربع اسابيع.

وهي وثيقة تحدد المدة، التاريخ، موضوع العمل، الهدف منه  2:البطاقات التقنية -
 جدد كل سنة.ت  هي وسال التدخل سواء كانت مطويات او حصص اعالمية، و 

 –تقويم  –توجيه  –تحدد محتوى الحصة سواء كانت اعالم  3:البطاقات التربوية -
ترجمة واقعية  والفئة المستهدفة، اضافة الى التاريخ والمدة، والبطاقة التربوية تعد

 4للبطاقة التقنية التي تعد بناءا نظريا.
 مستشار التوجيه المدرسي والمهني صعوبات عملا: تاسع

في  السابق كان من يشغل منصب مستشار التوجيه يكون قد تخرج  صعوبات معرفية: - 1
ويكون قد تحصل على تكوين  1965من المعهد التطبيقي لعلم النفس الذي تأسس سنة 

من العاملين في هذا  %90أكثر من  في التوجيه المدرسي والمهني، بينما اآلنقاعدي 
أو علم النفس وهؤالء  القطاع هم خريجي أو حاملي شهادات ليسانس في علم اإلجتماع

الخريجين ينقصهم التكوين القاعدي في مجال التوجيه وبالتالي عندما يشغلون مناصب 
وقت حتى يتمكنوا من إدراك كل المهام والتقنيات مستشاري التوجيه يكونون بحاجة إلى 

 .5والوسائل المستعملة في هذا المجال
 :تتلخص هذه الصعوبات في ما يلي-
 .اتية والتوازن في التدريب العمليالصعوبات الذ -1
 الكفايات الشخصية . -2
 ترتبط بأطراف العملية التربوية : التيالصعوبات  -3

                                                
 .09: أنظر الملحق رقم  - 1
 .12، 11، 10أنظر الملحق رقم :  - 2
 .15، 14، 13أنظر الملحق رقم :  - 3
 .2018أفريل  22بتاريخ  مع االستاذ حمدي عطا هلل مقابلة  - 4
 .64ابق، ص المرجع الس ة،براهمية صوني - 5
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 . لق باإلدارة المدرسية و المعلمينصعوبات تتع-أ
 نقص الوعي النفسي للمديرين .-ب
 .ص القناعة بأهمية العمل اإلرشادينق-ج
 صعوبات تتعلق بالطلبة :   -4
 .الطلبة بأهمية العملية اإلرشاديةعدم وعي -أ

 .خوف الطالب من وهمهم بعدم السواء-ب
 .ف الوعي النفسي عند أفراد البيئةضع-ج
 صعوبات تتعلق بأولياء األمور :   -5
 ضعف اإلتصال بأولياء األمور .-أ

 .الوعي النفسي عند أولياء األمور نقص-ج
 ضعف إهتمام األباء بمشاكل األبناء .-د

 .في توضيح عمله اإلرشادي واإلرشادتقصير مستشار التوجيه -ه
 .إستدعاء ولي أمرهيخاف الطالب من ين الوالدين و أبنائهم فبوجود حاجز نفسي -و
 صعوبات تتعلق بإتجاهات العاملين في المدرسة :  -6
وجود نزعة لدى العاملين في المدرسة للمراقبة و إنتظار إختفاء المشكلة أو السلوك غير -أ

المرغوب فيه كنتيجة للعمل اإلرشادي و عندما ال يرون هذا التغيير فهم يقومون بإنتقاد 
  يتعاونون معه .اإلرشاد والتشكيك بجدواه فال

يخاف العاملون في المدرسة من المستشار ألنه جديد بالنسبة لهم فينظرون إليه بقلق -ب
وخشية خصوصا إذا كان اإلنطباع السائد على عمله بأنه ينزع الصالحيات من اإلدارة وهيئة 

 .1التدريس 

                                                
 .193، 192ص ص  ،مرجع سابق،  لة الفرخ شعبان و عبد الجابر تيمكام - 1
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 "النفسي مبادئ التوجيه واإلرشاد"في كتابهما  سعيد تعز و  عبد الهادي جودتو يضيف 
 وتتمثل في: مصدرها اإلدارة المدرسية التي عوباتلصا
 باإلرشاد. عدم قناعة المدير أو المعلمين 
 .حسد بعض المعلمين للمرشد 
 إدارية ليس لها عالقة بعمله. إقحامه في أعمال 
 .شك بعض المعلمين في قدرة المرشد على تغيير سلوك التالميذ 
  1التغييرعدم رغبة الهيئات التدريسية في. 
 في اإلرشاد التربوي  أهمية الدافعية اإلنجازفي كتابه  بدر عمرحدد  المادية: الصعوبات -7

 الصعوبات المادية التالية:
للعمل اإلرشادي صعوبات يتلقاها مستشاري التوجيه وتتعلق بالجانب المادي مما تعيق 

 الموجه في أدائه لعمله وهي:
 .المردود المادي لبعض الموجهين ال يتناسب مع عطائهم في عملهم 
  قلة الوسائل التعليمية خاصة المواد الدراسية مما يقلل من فعالية األدوات ومن ثم جدوى

 التوجيه واإلرشاد.
 .عدم توفر وسائل القياس والتقويم للطلبة 
 .عدم وجود مخصصات لتغطية نفقات اإلرشاد 
  2بالمرشد في كثير من األحيانعدم وجود غرفة خاصة. 

تتلخص الصعوبات المادية في أغلب األحيان بعدم توفر مكتب للمرشد يزاول فيه عملية 
 .1اإلرشاد باإلضافة إلى إنعدام التسهيالت والمواد المساعدة له في عمله

                                                
، ص 2007القــاهرة، الطبعـة الثالثـة، ،عـالم الكتـب ،مبااادا التوجياه واإلرشااد النفسااي، عبـد الهـادي جـودت،العزة سـعيد - 1

164. 

ــة، مجلــد، أهميااة الدافعيااة اإلنجاااز فااي اإلرشاااد التربااوي بــدر عمــر،  - 2 ، جامعــة الكويــت، 18عــدد  ،13 المجلــة التربوي
 .83، ص 6198



 :                    مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي المهنيالثالثالفصل 

 

166 
 

ومن خالل دراستنا االستطالعية على مستوى مركز التوجيه وحتى زيارتنا العادية       
لمستشار في من طرف الطاقم التربوي  ةساعدمالتسهيل و ض الثانويات، وقفنا على عدم اللبع

اداء مهامه من خالل التقليل من شأنه ودوره التربوي االرشادي من طرف العناصر الفاعلين 
في عملية التوجيه، جعل حتى التالميذ ال تعطي األهمية المناسبة له وبالتالي عدم اللجوء 

ستشارة والتوجيه، وتراجع مكانة مستشار االرشاد والتوجيه المدرسي والمهني اليه طلبا اال
بوصفه شريكا حقيقيا وعنصرا فاعال في العملية التربوية ككل، تشكل صعوبات ومعيقات 
تثني مستشاري التوجيه عن أداء األدوار المنوطة بهم، وعليه تتأثر أهداف عملية التوجيه 

 واالرشاد المدرسي والمهني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 . 193مرجع سبق ذكره، ص  ،كاملة الفرخ شعبان -1
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 خالصة الفصل:
 

نستطيع القول أن مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني هو شخص مختص يهتم    
بتوجيه وارشاد التالميذ في اطار جملة من القوانين التي تحكم وظيفته وتوضح أليات توظيفه 
مهامه التوجيهية واالرشادية بما فيها االعالم، والمتابعة النفسية والتقويم، من خالل نظريات 

تماع، علم النفس وعلوم التربية، مع مراعاة تمتع المستشار هنا بخصائص شخصية علم االج
كاللباقة وحسن االستماع والنصح واالرشاد، وبالرغم من هذا فقد يواجه صعوبات من طرف 
التلميذ ذاته أو أسرته بالتدخل في عمله أو عدم التدخل أيضا، اضافة الى كثرة عدد التالميذ 

مؤسسات في مقاطعة التدخل، وعدم تعاون الجهاز االداري معه، وكثرة وبعد المسافة بين ال
االعمال المكتبية وهي عراقيل اشرنا في اخر البحث الى ضرورة مواجهتها في شكل 

 مقترحات وتوصيات لتسهيل عمل المستشار.

 



 

 

 

 

 

 إجراءات الدراسة الميدانية :الرابعالفصل 
 

 تمهيد الفصل

 الدراسة االستطالعية. أوال:

 مجاالت الدراسة ثانيا:

  مجتمع وعينة الدراسة. . ثالثا:

  منهج الدراسة. رابعا:

 الدراسة. جمع البيانات والطرق االحصائية في أدوات: خامسا

 لدراسة.بناء النموذج التحليلي ل: سادسا

 الفصل خالصة     
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 تمهيد الفصل: 
ووضعها  مشكلة الدراسةب عريفتلل تعرضنا فياإلطار النظري للدراسة والذي  التطرق الىبعد    

لفهم أبعاد البحث من خالل  التي هيأت فصولمن خالل مجموعة من الوذلك  في سياقها العام،
بشكل وكذا مستشار االرشاد والتوجيه المدرسي والمهني كتابات ودراسات حول التوجيه واالرشاد 

على تحقيق الفاعلين التربويين  الخاص بتأثير يجانب الميدانال عام، نطرق في هذا االطار الى
من خالل اجراءات التي سوف يتم إتباعها  أهداف عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني

فمجاالت الدراسة ثم مجتمع وعينة البحث، الستطالعية، من الدراسة ا انطالقاالدراسة الميدانية 
، فبناء النموذج التحليلي الذي يوضح الهندسة تبع واألدوات المستعملة في البحثالمنهج المف

 العامة للدراسة خاصة في جانبها التطبيقي.
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 أوال: الدراسة االستطالعية
واإلجراءات المحيطة ع على الظروف طالالدراسة الميدانية اال الى تعرضقبل المن الجدير     

 له، للتمهيدالميداني لهذا جاءت الدراسة االستكشافية  عمل البحثيالتي سيتم فيها إجراء هذا ال

و ذلك نظرا ألهميتها في مساعدة الباحث على تطبيق  ةالميداني دراسةلل امرتكز تعد  عليه فهيو 

الى تهدف  أنها يظهر من تسميتهاالدراسة االستطالعية أو الكشفية كما ، والتحري  أدوات البحث

وهذا يساعد على للتعرف على األبحاث السابقة والتعرف على و أبعادها  الظاهرة كشف جوانب

أي مستشاري التوجيه  البحثحدود الدراسة من خالل أهل االختصاص و التقرب من مجتمع 

بعض العالقات الشخصية التي ساعدت في وضعنا  واالرشاد المدرسي والمهني من خالل

لالستمارة التجريبية والتي بدورها ساهمت في تعرفنا عليهم أكثر وادراكنا لخصائصهم وانشغاالتهم 

 ن الدراسة االستطالعية تمثل اللبنة أل االمر الذي يساعد على ضبط استمارة الدراسة فيما بعد،

 .الدراسات الهامة لتمهيدها للبحث العلمي األولى للدراسة الميدانية كما تعتبر من

إذ يستحسن قبل البدء في إجراءات البحث و بصفة خاصة في البحوث الميدانية القيام بدراسة 

1استطالعية للتعرف على الظروف التي سيتم فيها إجراء البحث
 

 ثانيا: مجاالت الدراسة
يقتضي التحليل السوسيولوجي في الدراسات االجتماعية الميدانية إسقاط التراث النظري الذي تم 
جمعه على الجانب الميداني للدراسة، وهذا يستوجب تحديد حدود أو مجاالت الدراسة الجغرافية 
الزمنية والبشرية، حيث أ ن الدراسات في العلوم االجتماعية ال يمكن تعميم نتائجها على كل 
األماكن وال كل األزما ن، اال أنها صالحة في حدود ما تم دراسته زمانيا ومكانيا، فالظاهرة 
                                                             

، 2003المعرفة الجامعية،  ، دارمنهج البحث العلمي في المجاالت التربوية و النفسيةمنسي محمود عبد الحليم،  -1 
 .61ص
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ير نتائجها من مكا ن الى أخر ومن زما ن الى أخر، وعليه فقد كانت المدروسة على الغالب تتغ
 :اآلتيهذه المجاالت في شكلها 

 المجال الجغرافي:-1
وهو الرقعة الجغرافية التي تتم فيها الدراسة وتضم مجتمع وعينة الدراسة، تم تحديد مكا ن      

تعد مدينة األغواط إحدى المد ن الجزائرية المتوسطة ة األغواط ، حيث واليالدراسة الميدانية في 
تفاعها عن سطح األرض حوالي كلم، ويبلغ ار  400الحجم، تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 

( ضمن التقسيم اإلداري 03الثماني واألربعين تحمل الرقم ) الجزائرية هي إحدى الوالياتم، 720
، والية الجلفة وشرقا والية غرداية ، جنوباوالية البيض غربا, والية تيارت للبالد يحدها شماال

وبالتالي  األطلس الصحراوي  تتوسط بذلك منطقة .مدينة األغواط وعاصمة الوالية هي
بحكم طابعها  المواشي تعرف بتربية تشتهر بالنخيل وبكرم أهلها كما أنها، السهوب منطقة

، يتوزعو ن على 2008نسمة حسب احصاء  455602، بتعداد سكاني حوالي الرعوي والسهبي
 .2كم 25057مساحة 

باإلضافة إلى وجود ، الزاوية التجانية أو كوردا ن للوالية في قصرو هناك أكبر مقر سياحي   
، عين اللماية ،تاويالة ،الغيشة مناطق سياحية غاية في الروعة والجمال مثل منطقة

في غابر  نيزك الناتجة عن سقوط بفوهتها هذه األخيرة التي تتميز ومادنا الحويطة سفيسيفة،
بعد التي  العالم الزما ن وتعد هذه الفوهة الرابعة عمرا والثانية من حيث الحجم في

 .جنوبا حاسي الدالعة وتوجد ببلدية بأريزونا موجودة
وبها  حاسي الرمل حيث فيها حقول هامة بمنطقة للغاز الطبيعي وتشتهر الوالية أيضا بإنتاجها

الحتالل مكانة هامة عالميا في  الجزائر احتياطي ضخم من هذه المادة الحيوية مما أّهل
 .أوروبا ة عبر عدة أنابيب لتغذيوتضخ هذه الماد ،الطاقة مجال

شرقا وتتربع على  3وعلى خذ حوالي  33-38المدينة شماال على عرض األغواط وتقع    
 نسمة. 359800حوالي ، ويبلغ عدد سكا ن مدينة األغواط 2كلم 26941مساحة تقدر ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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تحتوي المدينة على الكثير من الخيرات تشتهر بالنخيل وأهل األغواط من أشد الناس كرما،    
تتميز المدينة بطابعها العربي األصيل الذي يعود إلى مؤسسي المدينة العرب الهاليين خالل 

ارة صيفا والبرودة تتميز المدينة بمناخ شبه قاري يتميز بالحر م، 11وسطى في القر ن العصور ال
يبلغ علوها عن سطح  شتاءا مع تساقط قوي للجليد ومع سقوط الثلوج ببعض المناطق التي

ألف نسمة أي تبلغ الكثافة  102.025 عدد سكانها يبلغاما مدينة أفلو ف، متر 80البحر 
م، وحسب 2008نسمة لكّل كيلومتٍر مربٍع، وذلك حسب إحصائيات عام  336.72السكانية 

 ألف نسمة. 142.000 عدد سكانها م بلغ2012يات عام إحصائ
أجريت الدراسة لموضوع لبحثنا التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني على مستشاري وقد     

التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، الذين يعملو ن في المؤسسات التربوية التعليمية الموجودة 
 درسي والمهني الذي يتبعه المستشارين.على تراب والية االغواط، بمركز التوجيه الم

وقد تم التنقل إلى مركز التوجيه المدرسي والمهني وتوزيع االستمارات على المستشارين والذي    
أسبوعي يقع بدوره في المدخل الشمالي لوالية االغواط حيث يلتقي المستشارين في اجتماع 

األمر كذلك، بمساعدة األستاذ جاللي جيه ببلدية أفلوا كا ن التو  لحقةتنسيقي دوري، و بم
 1الناصر.

مصلحة خارجية من مصالح مديرية التربية تابعة  2:التوجيه باألغواط مركزالتعريف ب -1
المالية، وال بهيكل تنظيمي يؤطره يخضع  باالستقالليةإداريا لمديرية التربية، وال يتمتع 

 للوصايات التالية :

                                                             
بجامعة األغواط، مستشار توجيه مدرسي ألزيد  تخصص علم النفس المدرسي -ب–محاضر  أستاذعبد الناصر جاللي،  - 1

 .سنة، ساعدنا في توزيع وتحصيل االستمارات بملحقة أفلو كونه من المنطقة 20من 
ادة أعدها وكتبها الباحث بناءا على معطيات مأخوذة في لقاءات مع الس والتي بعدها في الصفحات الموالية المعلوماتهذه  - 2

في  كز التوجيه باألغواط وملحقة أفلوحول مر مستشاري توجيه مدير المركز  وحمدي عطاهللا، عبدالقادر عبيدي محمد موالي : 
 .2017ماي  -الفترة ما بين فيفري 
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 مديرية التربية. :وصاية محلية -أ   

مديرية التعليم األساسي، مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي،  :وصاية مركزية -ب   
 مديرية التقويم واالستشراف.

 مفتش التربية الوطنية للتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. وصاية تقنية: -ج  

التوجيه واإلرشاد برتبة مفتش  يشرف على تسيير مركز التوجيه لوالية األغواط مديرة للتوجيه
المدرسي والمهني تقوم بالتسيير التقني واإلداري للمركز و يمارس سلطة مباشرة على جميع 

 موظفي المركز.

 ويعمل بالمركز طاقم إداري و طاقم تقني مكو ن من:

 يعمل بالمركز فريق إداري يتكو ن من خمسة موظفين وظائفهم هي: أ/الموظفون اإلداريون:

 أمانة المدير -

 سامي في االعالم اآلليتقني  -

 كاتبة  -

 عو ن أمن ووقاية. 03  -

الموظفو ن التقنيو ن الذين يمارسو ن عملهم بمركز التوجيه المدرسي  ب/ الموظفون التقنيون:
 مستشارين: 04والمهني وعددهم 

 مستشارة رئيسية للتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. -

 .مستشارين لإلرشاد والتوجيه المدرسي والمهني 03 -

للمركز والمبرمجة من طرفه في   النشاطات المسندة  ويسهر هذا الطاقم التقني على انجاز كل
إطار المهام التي يقوم بها مركز التوجيه من إعالم وتوجيه وإرشاد وتقويم ودراسات وتكوين، 

د تحت إشراف مدير المركز وبالتنسيق مع مدير التربية ومفتش التربية الوطنية للتوجيه واالرشا
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مدير   المدرسي والمهني ولتسهيل األعمال والتحكم الجيد في النشاطات ووسائل إنجازها، كلف
 باإلشراف على نشاط معين وفقا لما يلي : المركز كل مستشار من مستشاري المركز 

 مستشار مكلف باإلعالم المدرسي. -

 مستشار مكلف بالتوجيه واإلرشاد. -

 مستشار مكلف بالتقويم . -

 ار مكلف بالدراسات والتكوين.مستش -

كما يشرف المركز تقنيا على مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني المقيمين بالثانويات 
 مستشارا حيث ينسقو ن أعمالهم من خالل اجتماع دوري أسبوعي كل يوم أحد. 62وعددهم 

 مهام مدير مركز التوجيه: -2

 2008جانفي  23المؤرخ في  04/08لوطنية رقم استنادا للقانو ن التوجيهي للتربية ا    
المتضمن القانو ن األساسي  2008أكتوبر  11المؤرخ في  08/315والمرسوم التنفيذي رقم 

الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي رقم 
يقوم  08/315فيذي رقم المعدل والمتمم للمرسوم التن 2012ما ي  29 المؤرخ في  12/240

 : مدير مركز التوجيه بالمهام التالية

 :والتسيير االداري والمالي للمركز ةالتقني مهامال -1  

 : للمركز ةالتقني مهامالأ/      

انجاز البرنامج السنوي المستمد من الرزنامة اإلدارية التي تعدها المصالح المركزية   -
المحاور األساسية لمهام مركز التوجيه أي  على مستوى وزارة التربية، ويشمل على

االستقصاءات والتكوين، وتوزيع  مهمة اإلعالم، التوجيه، اإلرشاد، التقويم، الدراسات،
 المهام واألنشطة على الموظفين.
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متابعة نشاطات مستشاري التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني على مستوى المركز و  -
 .اإلشراف على تكوينهم

 .ارات تفقدية و تفتيشية بالمؤسسات التعليمية بمقاطعة تدخل المستشارينبزي القيام  -

  تحضير مجالس القبول والتوجيه ولجا ن الطعن الوالئية والمشاركة فيها. -

اإلشراف على األيام الدراسات والفعاليات اإلعالمية المدرسية للمركز في المؤسسات  -
 .التربية وفي وسال االعالم

اإلعالم والتوثيق المدرسي و المهني وتزويدها بالمعلومات  االشراف ومتابعة خلية -
 .الضرورية خاصة المناشير والتعليمات والقرارات الوزارية

 االطالع ومتابعة األنشطة التربوية وتقويمها دوريا. -

  متابعة عمليات االرشاد المدرسي و التكفل أو المساعدة النفسية للتالميذ.  -

 التنسيق مع الطاقم التربوي.فتح قنوات الحوار والتشاور و  -

 االسهام في إنجاز الخريطة التربوية ومتابعتها. -

 .االشراف على تكوين و تأطير المتربصين و الطلبة والباحثين الجامعيين -

يتولى مدير المركز التسيير االداري للمركز ويقوم  :ب/ التسيير االداري والمالي للمركز     
 على وجه الخصوص ب :

لملفات الشخصية المتعلقة بالموظفين سواء كانوا اداريين أو تقنيين تكوين وحفظ ا -
 العالمين بالمركز والذين يخضعو ن لسلطته المباشرة.

 تنقيط الموظفين العاملين بالمركز حسب سلم تنقيط اداري.  -

 المشاركة في تقييم مستشاري التوجيه العاملين بالمؤسسات التعليمية. -

 الخاص بمستشاري التوجيه واالرشاد.يرأس االجتماع االسبوعي  -
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استقبال البريد الوارد إلى المركز ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله واالحتفاظ به على  -
 .مستوى األمانة

السهر على تنفيذ التعليمات والمناشير الوزارية الصادرة عن الوزارة الوصية وحتى من   -
 مديرية التربية المحلية.

ية التي تنظمها الوصاية، ويبلغ قراراتها لموظفي المركز يشارك في االجتماعات الرسم -
 المعنيين.

بعمل مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي ومركز   تحضير الوثائق الرسمية الخاصة  -
 التوجيه، واطالعهم على كل جديد حولها.

تنسيق أنشطة المركز مع المؤسسات التربوية والوزارة ومؤسسات ومعاهد التكوين  -
 المهني.

أما فيما يخص التسيير المالي للمركز يقوم المدير حسب احتياجات المركز بصرف ميزانية     
المركز التي هي عبارة عن إعانة من الوالية بالتشاور مع مدير التربية الذي يعتبر االمر 

 بالصرف، والذي يعد مركز التوجيه مصلحة ادارية تابعة لمدرية التربية.

ر مع المؤسسات التعليمية ومراكز ومعاهد التكوين المهني محليا، توثيق العالقة والتشاو  -
والقطاعات المستعملة التابعة للمقاطعة االدارية كالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية 
الوطنية باألغواط، في مجال التوثيق واإلعالم واإلرشاد حول المسارات الدراسية والمسالك 

 المهنية.

 الدراسات والتحليالت التي يقوم بها مستشارو التوجيه وتقويم النتائج. االشراف ومتابعة -

تأطير عمليات التكوين في ميدا ن اختصاصه خاصة مع مستشارو التوجيه حديثي   -
 قرار او تعليمة او منشور وزاري. تبليغالتوظيف، او في اطار 

 جهوية والوطنية.الحضور والمشاركة بمداخالت في الملتقيات والندوات المحلية وال -
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 التقويم الشامل للنتائج المدرسية للمؤسسات التربوية في مقاطعته االدارية. -

ينسق ويشرف مدير المركز بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية على متابعة تنفيذ  -
 نشاطات واعمال المستشارين.

فقط، أما مدير  باألغواطفأجريت مع مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني  أما بالنسبة للمقابلة
فالحقيقة هو ليس مركزا قائما بذاته بل هو عبارة عن ملحقة تابعة لمركز الوالية،  افلومركز 

 1والقائم عليه هو مستشار توجيه بدرجة مفتش.
 المجال الزمني -2

مرورها بمجموعة من المراحل حتى تكتمل ا ن اجراء دراسة بحثية في اي مستوى يفرض      
في صورتها النهائية، وعليه فدراستنا هذه مرت بمراحل انطالقا من مرحلة اختيار موضوعها، 

 مستوى يم مسار الباحث في دراسته على يحيث تم ضبط عنوا ن الدراسة من خالل جلسات تق
كا ن الموضوع االول  مكافحة المخدرات بجامعة الجلفة، حيثالوقاية و مخبر استراتيجيات 

، وحسب 2االصالحات التربوية بين النصوص القانونية و الواقع التربوي في الجزائرموسوما ب 
دا و هج كالمكونين فا ن العنوا ن فضفاض و يستهل األساتذةاألستاذ المشرف واللجنة المكونة من 

نظومة التربوية بالتركيز على جزئية معينة داخل الم على الباحث وقتا معتبرين، حيث أشير
 كبديلين للدراسة، التوجيه واالرشاد المدرسي والمهنيموضوعي المنهاج التربوي وكذا  رح  وط  

اطالع جيد حوله من خالل بحث ميداني حول عملية  ى الباحثهذا االخير الذي كا ن لد
، اضافة الى معرفتي الشخصية لبعض مستشاري التوجيه 2015التوجيه السنة الثانية ماستر 

                                                             
 .بالتاريخ سابق الذكر مستشار التوجيه في مقابلتنا معهماحسب تصريحات السيد موالي محمد وعطاهللا حمدي  - 1
 وكان حول التوجيه واالرشاد المدرسي للتوضيح كان المفروض أن يصحح العنوان الجديد لألطروحة خالل التسجيل الثاني -2

الذي سجل به في السنة األولى وهذا المذكور أعاله بالعنوان األول اداريا حيث تعذر ذلك حينها ما استدعى بالباحث االلتزام 
الطلبة مع عدة مرات والتي تكررت  أثناء مناقشة األطروحة تم االشارة الى هاته االشكالية وقدلتسهيل اجراءات المناقشة، 

 .األساتذة المشرفينو  الباحثين
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سنة في الميدا ن األمر الذي سيسهل  20أكثر من لديه من الخبرة  من بينهم منوالذي كا ن 
ى من مرحلة التسجيل في الدكتوراه، تقريبا في أواخر السنة األولوقد تم هذا انجاز هذه الدراسة، 
 .2016أي في شهر أكتوبر 

مراجع، مجالت ودراسات  وقد كانت االنطالقة البحثية في جمع المادة العلمية من مصادر،     
سابقة اضافة الى الدراسة االستطالعية للوقوف المبدئي على ما ينتظرنا في الجانب الميداني 

 وما يشتمل عليه من مبحوثين وعمل فعلي لهم وهياكل لمركز التوجيه.
حيث تم البدأ بالجانب المفاهيمي و رسم الهندسة العامة للدراسة في شكل خطة بحثية      

الموضوع في اطاره المنهجي، وبالتالي يسهل علينا جمع التراث النظري من كتابات حول لوضع 
الى  2016الدراسة بما يساير الخطة الموضوعة وهذا العمل الذي كا ن مع بداية شهر نوفمبر 

الى أخر الدراسة وهو  -النظري أقصد –، مع االشارة أ ن هذا الجانب 2017أواخر شهر جويلية 
مة حيث يتم ازالة جزء واضافة جزء جديد حسب المصادر العلمية المستجدة يضبط بصفة دائ

 ة.شخصيلظروف  بحثعلينا، فضال عن فترة انقطاع عن ال
بعد انهاء الشق النظري ومن خالل عملية االستطالع ولقائنا مع مدير مركز التوجيه      

، حيث تم بناء استبيا ن المدرسي مرات عديدة، كانت مالمح أسئلة االستبانة واضحة المعالم
توضيح أبعاد المتغير المستقل وكذا فيها تم  والى محاورمقسم الى بيانات شخصية  1تجريبي

أبعاد المتغير التابع حتى تسهل على المبحوثين فهم جوانب الدراسة، وتم توزيع هذه االستمارة 
عملية استرجاعها  التجريبية على مستشاري التوجيه على مستوى مركز التوجيه، حيث استهلكت

 .2018من الوقت أكثر من شهرين من فيفري الى غاية أفريل 

                                                             
 .01أنظر الملحق رقم  - 1
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إلعطاء  1سئلة بصفة نهائية وعرضها للتحكيم على مجموعة من األساتذةاألليتم ضبط      
بداية من عنوا ن موضوع الدراسة الى  حولها والتي أخذت في شكل تعديالت وآرائهممالحظاتهم 

عضها و تعديل صيغة البعض األخر، ليتم اخراج االستبيا ن في بحذف بوهذا بعض االسئلة 
 2صورته الختامية على الوجه الذي يخدم الدراسة.

يعد المجال الزمني الفترة الزمنية التي نزل فيها الباحث إلى ميدا ن الدراسة، فا ن أول زيارة     
استطالعية للميدا ن كانت مع بداية انجازنا للجانب النظري للدراسة، حيث كانت لنا عدة زيارات 

م درات  بين الباحث و بعض المستشارين حوارات حول عملية التوجيه ومها أينلمركز التوجيه، 
 .د الدراسة محل البحثمستشار التوجيه بشكل عام، للوقوف على أبعا

اال أ ن النزول الى الميدا ن قصد توزيع االستمارات التي كانت في شكل اختبار لالستمارة بما 
يسمى االستمارة التجريبية وهذا للتأكد من صالحية وصدق أسئلتها واجراء التعديل المناسب عند 

 الضرورة.
االستبانة على مجموعة من االساتذة اين تم ضبط االستمارة النهائية وتوزيعها على وبعد تحكيم 

ولم باألغواط، والتي  بمركز التوجيه المدرسي والمهني 06/09/2018عينة الدراسة وذلك يوم  
هذه العملية حوالي شهرين  حيث استمرت 28/11/2018يتم جمعها بشكل كلي إلى غاية 

أشهر الى  3لية المعالجة االحصائية والتحليل السوسيولوجي التي دامت كاملين، لتأتي بعدها عم
 . 2019غاية فيفري 

والمالحظ أ ن فترة استرجاع االستمارات بعد تسليمها إلى مستشاري التوجيه استهلك وقتا أكثر 
له، نظرا النهماك المبحوثين في التوجيه مع الدخول المدرسي ومتوقعا مما كا ن مخصصا 

 غيب بعضهم، ما أخرنا في تحصيل كل االستمارات، إال أنه تم تحصيلها كلها.الجديد، وت

                                                             
 .05، 04، 03، 02أنظر الملحق رقم  - 1
 .06أنظر الملحق رقم  - 2
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إ ن موضوع دراستنا يفرض علينا أ ن يكو ن المجال البشري للبحث هم : المجال البشري  -3
مستشاري التوجيه من خريجي الجامعة بشهادة الليسانس في التخصصات التالية علم االجتماع، 

مستشارا للتوجيه واإلرشاد، والمالحظ  62قد كا ن العدد اإلجمالي هو علم النفس وعلوم التربية، و 
مستشارة، إال  45مستشار و 17أ ن اإلناث هي الفئة الغالبة، وعليه فقد قدر عدد المستشارين ب 

 أننا لم نأخذ العدد كله وهذا العتبارات سنوضحها في الجانب المخصص لمجتمع وعينة الدراسة.
 وعينة الدراسة  ا: مجتمعلثثا

إ ن عملية اختيار عينة البحث تعد األصعب واألهم من بين مراحل البحث العلمي التي يجب 
على الباحث توخي الدقة في هذه المرحلة أل ن مفردات العينة هم مصدر المعلومات والبيانات 

حصائية التي يسعى الدارس إلى تحليلها وتفسيرها، وتظهر أهمية العينة في كونها "الوحدة اإل
للمجتمع األصلي تجمع أفراد يتشابهو ن في الخصائص والظروف المشتركة بينهم، ويتم الحصول 

 .1عليها بطرق مختلفة تبعا لطبيعة ونوعية الدراسة"
ونظرا أل ن موضوع بحثنا الذي ينصب على دراسة عالقة الفاعلين التربويين بتحقيق أهداف 

ستنا ستكو ن على مستشاري التوجيه بصفة خاصة، عملية التوجيه واالرشاد المدرسي فا ن درا
وحتى تكو ن العينة مأخوذة وممثلة تمثيال صحيحا، وتحمل خصائص المجتمع االحصائي، قمنا 
بأخذ كل مفردات مجتمع الدراسة حصرا شامال، خاصة أ ن مجال بحثنا هم المستشارين الحاملين 

تماع، وأ ن عددهم قليل يسهل توزيع لشهادة الليسانس في علم النفس علوم التربية وعلم االج
 وجمع المعلومات منهم.

مستشارا ومستشارة على مستوى مركزي التوجيه بوالية األغواط قمنا بحصر  62حيث يتواجد   
مستشارين وهم يمثلو ن المستشارين الذي  6جميعا بعد الدراسة االستطالعية، إال أننا استبعدنا 

إلدارة، وهذا كونهم حديثو عهد بالتوظيف وجميعهم لم نجحوا في أخر مسابقة توظيف ألسالك ا
                                                             

 .383، ص2002، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مناهج وطرق البحث العلميعبدهللا عبدالرحما ن،  - 1
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، وحسب 2018يباشروا مهامهم كمستشاري توجيه إلى غاية شهر أكتوبر من هذا العام 
( مستشارين اثنا ن منهم يعملو ن بمدرسة 4تصريحات مدير التوجيه باألغواط فا ن هناك أربع )

ية التربية بوالية األغواط، وعليه هؤالء أشبال األمة، واالثنين اآلخرين يعملو ن على مستوى مدير 
األربعة ال يمارسو ن فعليا مهام التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، وعليه فا ن من المنطقي أ ن 
العشر مستشارين ال يخدمو ن الدراسة لذا وجب تحييدهم منها، حيث أننا نسعى إلى المبحوث 

 الذي :
صالحات التربوية التي باشرتها الوزارة واكب العمل اإلرشادي والتوجيهي قبل وبعد اإل -

 الوصية في جانبها القانوني خاصة.
 جمع بين التكوين األكاديمي الجامعي والعمل الميداني ألكثر من عام على األقل. -
تعامل مع الفاعلين التربويين من إدارة تربوية )ثانويات ومتوسطات(، إدارة تقنية )مركز  -

 التوجيه(.
 تفاعل مع التالميذ ولمس انشغاالتهم ومشكالتهم التعليمية التربوية النفسية واالجتماعية. -
تدخلهم وتفهمهم من عدمه في العملية التوجيه  أولياء التالميذ ودرج علىتعامل مع  -

 المدرسي.
وقف حقيقة على االحتياجات، الصعوبات، المشاكل والحلول األفاق في العمل التوجيهي  -

 ن كل النواحي.اإلرشادي م
 ا: منهج الدراسةرابع

لفهم وتحليل أي ظاهرة من الظواهر المراد دراستها ال بد من اتباع مجموعة من االجراءات      
تم سنها من طرف علماء المنهجية التي اثبت جدواها تجريبيا، حيث تختلف هذه المناهج 

المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة مشكلة اختالف طبيعة الموضوع، واذا كا ن ب
بحثية ما فصد الكشف عن أسبابها ونتائجها والتعرف على حقيقتها، أو اإلجابة عن التساؤالت 
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واالستفسارات التي يثيرها موضوع الدراسة، فا ن الباحث الذي يتوخى الموضوعية والمعرفة 
 ب للدراسة العلمية.الصحيحة إتباع منهج أم مناهج محددة كأسلو 

ونظرا لتعدد و تشعب مواضيع علن االجتماع، فا ن له مناهج كثيرة وكل منهج يالئم طبيعة    
وموضوع ما ولذلك يمكن أ ن يكو ن هناك منهج االنثروبولوجيا، ولكن ال يوجد منهج علم 

 .1االجتماع ماالجتماع بل توجد مناهج عل
 جملة الباحث يتبعه منهج ولكل الدراسة، موضوع باختالف العلمي البحث مناهج تختلف    

 الباحث يتبعها التي الطريقة به "يقصد: رابح فهو كما قال تركي المنهج تنوع ومهما خصائص،
  2".البحث وضوعم المشكلةة، لدراس
المنهج هو طريقة تنظيم اكتساب المعرفة في موضوعه لفهمها وعرضها بأسلوب واضح  :جالمنه

من األسس التي على الباحث معرفتها للبناء عليها، وصوال إلى معرفة منظم وفق مجموعة 
 3.رها هو معجم التنبؤ بحقيقتها المستقبليةيعلمية جديدة أو تفس

تقول بأ ن المنهج " يعني مجموعة العمليات العملية التي  مادلين غرافتز وفي هذا السياق نجد
تنطبق عليها ألخالقيات البحث من أجل الوصول الى الحقائق العلمية مهما كانت تبعاتها 
فنظهرها ونفحصها، هذا المفهوم في المعنى العام هو مسار منطقي مطابق لكل الخطوات 

ع القواعد المستقلة ألي بحث أو محتوى العلمية التي تسمح بمالحظة هذه الحقائق مثل مجمو 
 . 4خاص"

 5ضف إلى ذلك أ ن المنهج يجيب على االستفهامية كيف؟

                                                             

P.U.F 6eme  : 1334) ? n je-les methodes en sociologie (serie que sais:  raymond boudoon - 
1

edition , paris , 1984 , p124 . 
 .107، ص 1984، 1ديوا ن المطبوعات الجامعية، ط ،التربيةمناهج البحث في علوم  ،تركي رابح  -2

 .71، ص2009، دار الكتب القانونية، اإلسكندرية،الوجيز في المناهج وإعداد البحث العلمي ،أحمد عبد الحميد الخالدي -3
4

- madline grawatz, methodes des sciences sociales, dalloz; paris; 5eme edition; 1981;p 348 
 .4، ص1995، اشراف فضيل دليو، ديوا ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، دراسات في المنهجيةيوسف عنصر،   - 5
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والمنهج العلمي كما جاء في قاموس الفلسفة التي نشره "رونز" على أنه إجراء يستخدم في    
ية بلوغ غاية محددة، أما المنهج العلمي فهو تحليل منسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقل

 1والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلمي أو تؤلفه العلوم الخاصة.
المنهج هو عبارة عن مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق "    
 2".بحثه

الذي ينير الطريق، ويساعد الباحث في ضبط أبعاد  وه إذوبالتالي فالمنهج ضروري للبحث، 
 3البحث وأسئلةومساعي 

وهو أيضا عبارة عن جملة من الخطوات المنظمة التي يجب على الباحث إتباعها في       
 4إطار االلتزام بتطبيق قواعد معينة تمكنه من الوصول إلى النتيجة المسطرة. 

المنصبة على محاولة التعرف على إذا كا ن مستشاري ونظرا لطبيعة موضوع دراستنا       
التوجيه يمارسو ن مهامهم، دو ن ضغوطات أو تدخالت تعيق ذلك، وهذا من خالل التعرف على 
الوسط المهني الذين يمارسو ن فيه مهنتهم، والمحيط اإلداري التربوي واالجتماعي لكي تتضح لنا 

ره أحد أكثر المناهج استخداما و شيوعا في تم استخدام المنهج الوصفي باعتباالصورة جيدا، 
 المنهج إتباع ارتأت الدراسة وقدالتربوي، االجتماعية واإلنسانية خاصة في الحقل البحوث 
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بين النظرية  في والمتمثلة البحث مشكلة لدراسة الوصفي
 الواقع في موجودة هي الظاهرة كما دراسة على الوصفي يعتمد المنهج ال ن وذلك ،والتطبيق
 الظاهرة ، فالتعبير الكيفي يصفةكيفي أو ةكمي بطريقة عنها ويعبر دقيقا، وصفا ووصفها

                                                             
 .52، ص2003، دار المعرفة الجامعية، مصر، المدخل الى مناهح البحث العلميمحمد محمد قاسم،  - 1

2
 -mourice angers inition pratioe a la methodologie des sciences humains ed casbah- alger cec-

equbec 1996 p58 

alger la  -ed casbah :approches) la methode en sociologie (serieclube com bessie  -jean - 
3

decouverte, paris , 1996 , p09 . 
، 2003الجامعية، الجزائر، بن عكنو ن، ، ديوا ن المطبوعات مناهج البحث في اإلعالم واإلتصالأحمد بن مرسلي،  -4

 .133ص
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الظاهرة  مقدار وحجم يوضح عددياوصفا  يعطينا الكمي التعبير وأما خصائصها، ويوضح
 التحليل يتضمن ولكن وتبويبها، البيانات جمع على الظاهرة وصف يقتصر وال، ودرجتها

واقع العملية  معرفة من الدراسة موضوع في الوصفي يمكننا المنهج لذا البيانات، لهذه التفسيرو 
 .التوجيهية واإلرشادية من وجهة نظر المستشارين

وتم استخدام الوصفي الذي يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة       
أو عدة فترات، من اجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من  كمية ونوعية في فترة زمنية معينة

حيث المحتوى والمضمو ن ، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره، كما 
 .1انه يتضمن دراسة الحقائق الوقتية لمجموعة من األوضاع أو األحداث أو الناس

الراهنة للظواهر من ناحية خصائصها، حيث يستخدم المنهج الوصفي في دراسة األوضاع 
 2.الرصد والمتابعة الدقيقة للظاهرةأشكالها وعالقاتها والعوامل المؤثرة فيها ب

يعرف على أنه: " دراسة للواقع أو الظاهرة المدروسة، كما توجد في الواقع المنهج الوصفي و 
 أنه يقوم " عدس الرحمن ديعرفه عبو ، 3بوصفها وصفا دقيقا ، ويعبر عنه تعبيرا كيفيا و كميا "

 4 ."اعنه وصفي تقرير ٕوإعطاء المدروسة الوضع الحالي للظاهرة بتحديد أوال
"طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول  والمنهج الوصفي هو

 5إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة أو سكا ن معينين"

                                                             

 1 - صالح مصطفى الغوال، منهجية العلوم االجتماعية، عالم الكتب والنشر والتوزيع، القاهرة ، ص58.
، 2000، 1، دار الصفاء، عما ن، طاهج البحث العلمي النظرية والتطبيقيةنمربحي مصطفى وعثما ن محمد غنيم،  - 2

 .45ص
، ديوا ن المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثعمار بوحوش و محمد الذنيبات ،   -3

 .129، ص  1995سنة 
 .17م ،  ص 1993، 3. عما ن ، دار الفرقا ن، طأساسيات البحث التربوي عدس،  الرحمن عبد -4

 .140 عمار بوحوش و محمد الذنيبات ، مرجع سابق، ص - 5
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 والطرق االحصائية في الدراسة : أدوات جمع البياناتخامسا
 أ/ أدوات جمع البيانات:

مجموعة الوسائل والطرق واألساليب واإلجراءات المختلفة يقصد بأدوات البحث العلمي "     
التي يعتمد عليها الباحث في جمع المعلومات الخاصة ببحثه وتحليلها، ويتحدد استخدامها وفق 

 1وكفاءته في حسن استخدام الوسيلة أو األداة"احتياجات البحث العلمي وبراعة الباحث 
كما أ ن نجاح البحث السوسيولوجي كثيرا ما يتوقف على االستخدام الصحيح واألمثل لألدوات 
والتقنيات المنهجية، ولهذا اخترنا مجموعة من االدوات التي تتماشى مع طبيعة الموضوع، 

 ن تنجح دو ن االعتماد على تقنيات وخصوصيات البحث اذ ال يمكن ألي بحث أو دراسة علمية أ
بحثية وأدوات تسهل على الباحث جمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة وعليه فقد اعتمدنا 

كأداة  واالستمارة بشكل استطالعي يساعد الباحث في تحصيل المعلومة المالحظة المقابلةعلى 
 .أساسية

، وهي تلقائيا كأداة مساعدة في الدراسة ذه التقنيةاستعا ن الباحث به :االستطالعية المالحظةأ/ 
 تجرى في أي بحث.

تعتبر المالحظة أول خطوة يعتمد عليها الباحث في أي دراسة ميدانية فهي التي توجه      
الحواس واالنتباه إلى ظاهرة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن خصائصها بهدف 

لذلك تعتبر "المالحظة أول أداة يستعين بها الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة 
الباحث في دراسته وهي من أهم الوسائل التي يستخدمها في جمع الحقائق والمعلومات والتعرف 

 2على مجال الدراسة وهذا من خالل مالحظة الشروط والظروف التي تحيط باألفراد العينة"

                                                             
1

 - angers maurice, initiation pratique a la méthodologie dans les sciences humaines dec ; inc 

quebec 1996 ; p52. 
 .755، ص1984، االسكندرية، 4، دار المعرفة، طعلم االجتماع والمنهج العلميمحمد علي محمد،  - 2
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لباحث االجتماعي بالواقع الذي يريد المالحظة التي هي نقطة البداية في أي علم يتصل فيها ا
دراسته وإدراكا ألهمية المالحظة كوسيلة هامة من وسائل جمع البيانات ثم استخدام المالحظة 
المباشرة للنازحين في الوسط الحضري التي تقوم بدراستها وهذا طبعا حتى تستطيع أ ن تتعرف 

الوسيلة التي نحاول بها "الحظة هي "كارتر جود"  بأ ن الم اعلى مجال الدراسة وموقعه كما عرفه
يعبرو ن عن أنفسهم في هم  بينما تهمدشاهالتحقق من السلوك الظاهري لألشخاص وذلك بم

ل مجموعة خاصة يمختلف الظروف والمواقف التي اختيرت لتمثل ظروف الحياة العادية أو لتمث
 1.شخاص، انها أكثر الوسائل المباشرة لدارسة السلوك الظاهري لألمن العوامل

المعرفة إلى يعتمد عليها للوصول  أ نلجمع المعلومات وهي النواة التي يمكن  األولية األداة "هي 
 2الحالة التي هي عليها" وإدراك األشياء إلى النظرتعاريفها  ابسطالعلمية، وفي 

 كما أ ن هناك دوافع عديدة أدت إلى استخدام المالحظة المباشرة منها:
الوسائل واالمكانيات المتوفرة بمكتب مستشار التوجيه وهل  االطالع العام على اهم -

 تساعدهم على التكيف المهني ام ال؟
 3المؤسسة. تالميذمع معرفة الظروف التي يعمل بها مستشار التوجيه وعالقته  -
العالقة التي تربط مستشاري التوجيه مع بعضهم البعض ومع مدير التوجيه وكذا مدير  -

 والطاقم البيداغوجي.المؤسسة التعليمية 
 طبيعة تعامل مستشار التوجيه مع أولياء التالميذ. -
، وهذا في الدراسة ثانية ذه التقنية كأداة مساعدةاستعا ن الباحث به: االستطالعية المقابلةب/ 

 الدراسة. إلثراء

                                                             

1-Garter U.Coud And Douglas E.Scartes; Meth – Ods Of Research, Newyork, Appleton-

Gintury G Rofts, Inc, 1954. P648. 
، المكتب الجامعي الحديث، العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة االجتماعيةالتفكير محمد صبري فؤاد النمر،  - 2

 .230، 299، ص ص 2003االسكندرية، 
، حاورها حول 16استوقافه لتلميذة اتضح أنها حصلت على معدل يفوق نا مع السيد حمدي عطاءهللا  الحظت مقابلتخالل  - 3

 .2018مارس  ولي أمرها وحول افاق دراستها على مستوى مكتبه بثانوية عمر دهينة
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الشك أ ن المقابلة تعد من االدوات الهامة التي يستخدمها الباحث االجتماعي للحصول على    
"بانها الحوار المنظم دوران ، ولهذا فالمقابلة كما يعرفها علومات أو اجابات عن اسئلة معينةم

ودليل علمي إلجراء  بإجراءاتبين المبحوثين والباحث الذي يكو ن في اغلب االحيا ن مزودا 
المقابلة يرمي الى استثارة دوافع المبحوثين لإلدالء بالمعلومات التي تساعد على فهم ما يدور 

 .1النجاح" حول موضوع ما، ويستعا ن بها في تشخيص وتحديد اساليب التوجيه وسبل 
تكشافا؛ أل ن هناك من يترجم مفهوم المقابلة، لتقابل الباحث مع المبحوث معه استجوابا واس     

ية تثبيت فرضية معينة. به الوصول إلى معلومات مهمة، بغ المقابلة عبارة عن استجواب يراد
المحادثة التي تتم فيها المواجهة المباشرة وجها لوجه بين الباحث " ومن ثم، فالمقابلة هي:

ائصه، والمبحوث، لما في حضورهما من أهمية الستكمال التعبير اللغوي بتعابير الصوت، وخص
 2."وتعابير الوجه، ونظرة العين واإليماءات والسلوك العام خالل االستجابة لألسئلة

لقاء يتم بين األخصائي القائم بالبحث وبين الفرد موضوع البحث، أو  " ومن هنا، فالمقابلة:    
وتتوخى المقابلة تحقيق غرض عام، يتمثل في ، يتم أثناء تبادل الحديث بتوجيه من األخصائي

 ".3التعرف على ميوله واهتماماته وقدراته تقدير استعدادات الفرد أو خصائص معينة لديه، أو
الباحث على نوع معين من المقابلة، وهي المقابلة المقننة والتي عرفها فضيل دليو  وقد اعتمد

وآخرو ن على أنها "عبارة عن دليل يشتمل على قائمة او مجموعة من األسئلة المحددة والمرتبة 
ترتيبا منهجيا معينا، وتتضمن عدة مواضيع فرعية مقصودة تتعلق بموضوع البحث، يقوم الباحث 

                                                             
 .85، ص1997، دار الفكر العربي، مصر،دليل البحث العلميخير الدين علي عويس،  - 1
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،المغرب، الطبعة األولى سنة المعجم الموسوعي لعلوم التربية ،أحمد أوزي  - 2

 242م، ص:2006
، الجزء الثاني، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، المنهل التربوي  ،م غريبيعبد الكر  - 3

 .536م، ص، 2006الطبعة األولى سنة 
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بالتعرض لها خالل عملية المقابلة بمعنى توجيه األسئلة إلى المبحوثين قصد الحصول على 
 1المعلومات والبيانات المنتظرة من البحث".

مستشاري التوجيه  حولمعلومات أولية وقد استفدنا منها في عدة أمور أهمها الحصول على     
على مدير مركز موضوع البحث  وظروف عملهم من خالل طرح، التعليمية العاملين لمؤسسات

تصريحات الواردة في االستمارة الموجهة الو  في فهم وربط بعض البيانات التوجيه، وهذا ساعدنا
عبارة عن خطوط عريضة ، حيث كانت األسئلة الموجهة لمدير التوجيه لمستشاري التوجيه

للدراسة، ساهمت في بناء االستمارة النهائية وأعطت رؤية ادارية تقنية لواقع التوجيه واالرشاد 
 2المدرسي والمهني.

، وقد أجريت بعضها بمقابلة في الدراسة أساسيةذه التقنية كأداة استعا ن الباحث به :االستمارةج/ 
الحين لعدم حضورهم الدائم لمركز التوجيه،  في بعض المبحوثين الستخالص المعلومة منهم

تعتبر االستمارة هي األخرى من األدوات األساسية لجمع البيانات في البحوث االجتماعية، 
وتعرف بأنها نموذج يحتوي على مجموعة من األسئلة توجه إلى األفراد المبحوثين خالل المقابلة 

 الدراسة. حتى المعلومات والبيانات الالزمة الختيار فرضيات
هي أداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة معينة تحتوي " واالستمارة

على عدد من األسئلة مرتبة بأسلوب منطقي مناسب، يجري توزيعها على أشخاص معينين 
 3."لتعبئتها

 4وتنظيمها.األسئلة  ترتيب من خاللكما أنها عبارة عن أداة دقيقة ومعيارية في نفس الوقت  

                                                             
 ,191، 1999، دار البعث، قسنطينة، الجزائرـ 1، طمنهجية في العلوم االجتماعيةاسس الفضيل دليو واخرو ن،  - 1
 مكرر. 08أنظر الملحق رقم:  - 2
 .112،  ص 2007، مطبعة الفنو ن البيانية، الجلفة، الجزائر، 1، الطبعة منهجية البحث العلميحسا ن هشام،  - 3

4
 - rodolf ghiglione benje amin matalon les enquêtes sociologique ; théoriques et pratique ; 

Armande collection ; paris ;5eme edition ; p98. 
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 وأبإجابات  والمزودة المكتوبة العبارات األسئلة أو من مجموعة على تحتوي  " االستمارة:و     
 ينطبق ما أو مهما يراه  ما إلى اإلشارة عليها من المجيب ويطلب لإلجابة بفراغ أو محتملة آراء

 1.الصحيحة" اإلجابة هو أنه ما يعتقد منها أو عليه
البيانات عن طريق االستبيا ن أشكاال متعددة، ففي بعض األحيا ن يوجد  "وقد تأخذ عملية جمع

الموجه الذي يرشد المبحوثين إذا ما أجريت هذه العملية في شكل جماعي، أو ترسل استمارة 
 2األسئلة بالبريد، أو يسلمها الباحث باليد ليجيب عليها"

فاالستمارة هي األداة األساسية الني اعتمدنا عليها في جمع البيانات من المبحوثين وذلك  لذا
ألنها تتسم بالشمول واالتساع في مقابل اختصار الوقت والجهد والوقت والتكلفة وسهولة المعالجة 

 الكمية واستخدام األساليب اإلحصائية المختلفة.
توى جامعي وهم أقرب إلى تخصصنا علم االجتماع ونظرا لكو ن مجتمع الدراسة أفراد ذووا مس

التربية كونهم حملة شهادة الليسانس وكذا شهادة الماستر في علم االجتماع وعلم النفس وعلوم 
التربية ما بسمح لهم فهم واستيعاب أبعاد دراستنا، وبالتالي اإلجابة عن أسئلة االستبيا ن بسهولة، 

ى المستشارين مع مساعدة مدير مركز التوجيه واإلرشاد وعليه تم توزيع االستبيا ن يدا بيد عل
 المدرسي والمهني على مستوى والية االغواط.

 باختباربحيث تتعلق كل األسئلة  وثيق بإشكالية البحث وفرضياته ارتباطلها  االستمارة ن ألو 
استمارة دراستنا فقد صممت فرضية معينة وذلك بهدف الحصول على اإلجابة الوافية و الدقيقة 

 : ينور محسؤاال موزعة على  37 بحيث تضمنت
 اسئلة. 06متعلقة بالبيانات الشخصية وتحتوي السئلة حيث كانت اال

، حول سؤاال 17يتضمن أسئلة تتعلق لمهنة مستشار التوجيه ويضم  المحور االول: -
مؤشرات البعد القانوني، البعد التربوي، البعد األسري والبعد تحمل أربعة أبعاد 

 االجتماعي. 
                                                             

 143،ص 2012دار للنشر و التوزيع ، الجزائر ،ط  منهجية البحث في العلوم االجتماعية و اإلنسانية،خالد حامد،  - 1
 .216، ص2002المعارف، االسكندرية، ، منشاة لماذا؟ وكيف؟ تكتب بحثا اجتماعيامحمد سعيد فرح،  - 2
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 14يتضمن أسئلة تتعلق بمستشار التوجيه المدرسي والمني ويضم المحور الثاني:  -
مؤشرات هي األهداف التربوية، األهداف النفسية، تضمنت سؤاال، حول أربعة أبعاد 

 األهداف واألهداف االجتماعية. 
د الطالب بعد البناء األولي لالستمارة إلى تجريبها ميدانيا على مجموعة من لقد عم    

وضوح أسئلة  الهدف من هذه العملية الوقوف على مدى  ن، وكاغواطالمستشارين من دائرة األ
وتعديل البعض منها والغاء البعض  هاالنقص في وقوف عندفهم المبحوثين وال االستبيا ن ومستوى 

 االخر.
عدد يخص التعديالت التي ادخلت على استمارة البحث بعد تجريبها، كانت متعلقة بوفيما     

بعد توزيعها  سؤاال حيث تمت اعادة بعض االسئلة وحذف أخرى  51فقد بدأ الباحث ب  سئلةاأل
مستشار توجيه من المبحوثين، وعلى مدير مركز التوجيه باألغواط إلبداء أراءهم  20على 

التي قدمت القا من االستمارة التجريبية مرورا باالستمارة التحكيمية ، انطوتصويباتهم حولها
الدراسة  إلثراءمحاولة منا وهذا ، بفروعها ألساتذة من علم االجتماع، علم النفس وعلوم التربية

االرشاد  حولخاصة وأ ن التخصصات الثالث سابقة الذكر تتقاطع كلها في العملية التربوية 
أستاذ على أساس أ ن بعضهم قد ال  16كانوا حوالي  ي نبغي، وقدذال والتوجيه المدرسي وهذا

حيث لم نستطع  -والواقع كذلك-يقوم بتحكيم االستمارة في الوقت المحدد في اجندة الباحث 
، لألسف استمارات كانت من ضمنها استمارات االساتذة في تخصص علوم التربية 06تحصيل 

سؤاال، وبعد تحكيمها توصل الباحث  49استمارات محكمة، كانت تحمل  10حيث تم استرداد 
 1.سؤاال 37ب  االستمارة التي اعتمدت في االخيرالى 
، وقد األغواطعرضت على مجموعة من االساتذة من جامعة  أنهاتحكيم االستمارة ونذكر أ ن    

حمل اجابات ثالثة مستشارين من علم النفس، عمد الباحث الى ادراج ثالث استمارات نهائية ت
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حتى نلمس نقاط االتفاق واالختالف بين الفروع الثالثة، ونظرتهم  1علم االجتماع وعلوم التربية،
لعملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني بوالية األغواط، وهو ما قد يفيد في دراسة مقارنة ألي 

 الى مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني من نفس الوالية. باإلضافة باحث في الموضوع،
أما بالنسبة لصدق وثبات أداة الدراسة االستبيا ن، فانه بعد اتمام افراغ االستمارة في شكلها    

التمهيدي أو األولي، أخضعت للتجريب على بعض من مفردات العينة للوقوف على ثبات 
 عرفة صدق االداة ظاهريا.االستبيا ن، وكذا على اساتذة محكمين لم

حيث أ ن صدق األداة الذي يعني درجة قياس بنود االستبيا ن ما وضعت لقياسه، وهنا اعتمد     
الباحث على الصدق الظاهري الذي يقوم على اعتبار مدى مالئمة عبارات االستمارة للمؤشر 

بمتغيرات الدراسة ككل، ، وارتباط هذه العبارات المراد قياسه، ومالئمتها لمفردات عينة الدراسة
وعلى هذا األساس عرض االستبيا ن على مجموعة من األساتذة من علم االجتماع وعلم النفس 
لتحكيمه بحكم التخصص والخبرة أيضا، لتصويب االداة وهذا بتعديل بعض االسئلة من حيث 

سة واالجابة الصياغة اللغوية أدبيا وعلميا، والوقوف على مدى شمولية األسئلة إلشكالية الدرا
 عليها، وهذا ما كا ن فعال.

نفس النتائج بدرجة كبيرة اذا كرر استخدامه  ءأما عن ثبات االستبيا ن فهو صالحيته لإلعطا    
على نفس مفردات العينة في ظروف مشابهة، وعلى سبيل االستئناس نذكر أ ن االستمارة 

التي وزعت على مستشاري التوجيه، بالرغم من اشارتنا في واجهة االستمارة  2التجريبية األولية
أنها عمل تمهيدي استطالعي، وأثناء توزيعها عليهم قلنا أنها تجريبية اال أ ن بعضهم أجاب عنها 
وكأنها نهائية، وبالرجوع الى هاته االجابات نجدها تتشابه الى حد بعيد مع اجاباتهم في 

 3الي اعتمده الباحث في الدراسة بعد التحكيم. االستبيا ن النهائي
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 يوضح قائمة األساتذة المحكمين من جامعة عمار ثليجي باألغواط: 13 الجدول رقم

 نوع الشهادة الرتبة االسم واللقب الرقم

  علم االجتماع استاذ تعليم عالي أمحمد دالسي 01

محاضر أاستاذ  العربي حرا ن 02 االجتماعي علم االجتماع التغير   

محاضر أاستاذ  فائزة التونسي 03  علم االجتماع الثقافي التربوي  

محاضر أاستاذ  طلحة بشير 04  علم االجتماع الحضري  

محاضر أاستاذ  زوبير بن عو ن  05  علم االجتماع االتصال 

محاضر أاستاذ  رشيد بكاي 06  علم االجتماع الحضري  

محاضر أستاذ ا محمد بوفاتح  07  النفس المدرسيعلم  
 سنة 20مستشار توجيه سابق ألكثر من 

محاضر باستاذ  عياط األمين 08  علم النفس المدرسي 

محاضر باستاذ  عبدالناصر جاللي 09  
 

  علم النفس المدرسي
سنة 20مستشار توجيه سابق ألكثر من   

محاضر باستاذ  بيقع صليحة 10  علم النفس المدرسي 

محاضر باستاذ  النوعي بدرية 11  علم النفس المدرسي 

 المصدر: من اعداد الباحث
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 الطرق االحصائية في الدراسة ب/
وأيضا على برنامج  ،Excel  Microsoft"ميكروسف االكسل"  وقد اعتمدنا على برنامج    

SPSS هو اختصار (Statistical package for social sciences)  وهو ما يعني الحزم
هو عبارة عن مجموعة من الحزم أو بيانات  spss وبرنامج ،االجتماعيةاإلحصائية للعلوم 

ويتم استخدام هذا البرنامج في األبحاث العلمية التي  ،املة للقيام بتحليل هذه البياناتحسابية ش
 .تحتوي على بيانات رقمية

هو نظام تحليل الحزم االحصائية في العلوم االجتماعية يسمح ها البرنامج  SPSSبرنامج و    
 1بترميز االستمارة ومعالجة البيانات احصائيا، وكذا ادراج المخططات البيانية...

 يرات حيث أ ن:بيرسو ن في قياس العالقة بين المتغواعتمد الباحث على معامل االرتباط 

اإلرتباط والعالقة بين الظواهر المختلفة، قد تكو ن  معامل يقيسهو  :ن لالرتباطبيرسومعامل أ/ 
أو أكثر، لمعرفة ما إذا كا ن تغير أحدهما يؤدي الى تغير  ظاهرتين أو أكثر، تحمل متغيرين

وتوجد العديد من األمثلة في مختلف المجاالت االجتماعية التي  الظاهرة أو المتغيرات االخرى،
 .القة بين متغيراتها وقت واحددراسة الع قد يرغب الباحث في

والحقيقة بالرغم من أن هذا المعامل يقيس العالقة بين المتغيرات الكمية اال أن الباحث   
 ، استعمله في الدراسة حيث انه اعطى نتائج تالمس واقع البحث والعينة المدروسة

[ وتتحدد نوعية اإلرتباط من  1،  1-ة المغلقة ]ئمحصورة في الف االرتباطأ ن قيمة معامل 
 :الجدول التالي

 
 
 

                                                             
للنشر والطباعة ، دار وائل فهم وتحليل البيانات االحصائية – SPSSالنظام االحصائي بالل الزعبي، عباس الطالفحة،  - 1
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 يوضح كيفية قراءة معامل االرتباط بيرسون  :مكرر 13الجدول رقم 

 طبيعة االرتباط قيمة معامل االرتباط

 إرتباط طردي تام +1

 إرتباط طردي قوى  1إلى أقل من + 0.7

 إرتباط طردي متوسط 0.7إلى أقل من  0.4من 

 إرتباط طردي ضعيف 0.4صفر إلى أقل من  من

 إرتباط ال يوجد  صفر

 ضعيفإرتباط عكسي  0إلى أقل من  0.4من 

 إرتباط عكسي متوسط 0.4-إلى أقل من  0.7-من 

 قوى إرتباط عكسي  0.7-إلى أقل من  1-من 

 تامإرتباط عكسي  1-

 
 المصدر: من اعداد الباحث.
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 : 2ب/ طريقة اختبار كا
: هل الفرق بين بيانات الواقع )المشاهد( والبيانات المتوقعة هذا االختبار في معرفةيساعد     

 اال اذا كا ن ،ال يساوي صفرا 2كا نوي أو غير معنوي؟ ومن المالحظ أ ن)النظري( هو فرق مع
 مشاهد( يساوي صفرا، وهذا يعني تساوي التكرار)مربعات التي بها تكرار واقعي الكل مربع من 

 الواقعي )المشاهد( مع التكرار المتوقع )النظري( لكل مربع أو خلية.
المحسوبة كبيرة عندما يكو ن الفرق بين التكرارات الواقعية )المشاهدة(  2كما تكو ن قيمة كا    

 1والتكرارات المتوقعة )النظرية( كبيرة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، المكتب الجامعي الحديث، التحليل االحصائي للبحوث  في الخدمة االجتماعيةأحمد مصطفى خاطر وأخرو ن،  - 1

 .192، ص 1998االسكندرية، مصر، 



 الفصل الرابع:                                                اجراءات الدراسة الميدانية
 

196 

 

 
 خالصة الفصل:

 العلميـــة االجتماعيـــة واإلنســـانية علـــى أ نيجمـــع أهـــل االختصـــاص فـــي منهجيـــة البحـــوث  

كونـه يمثـل هـذا الفصـل  نـا فـيحاول، لـذا أهم الفصـول فـي البحـث يشكل دراسةالتطبيقي لل الجانب

 تســليط الضــوء علــى العمليــة التوجيهيــة االرشــادية علــى أرض الواقــع،  ةالميدانيــ اجــراءات الدراســة

المـــنهج البشـــرية ثـــم حـــدود البحـــث الزمانيـــة والمكانيـــة الدراســـة االســـتطالعية،  مـــن تبيـــا ن انطالقـــا

فـي تفكيـك مع االعتماد على بناء األنموذج التحليلي للدراسة ، اختيار العينةو  و مجتمعالمستخدم 

ـــرات إشـــكالي ـــائج هـــذا البحـــث  مـــن أجـــليـــة فعلمهيـــدا للدراســـة الالبحـــث، ت ةمتغي الوصـــول إلـــى نت

 ومناقشتها وتحليلها.



 

 

 

 ة ـــــــالفصل الخامس: عرض ومناقش

 ةــــــــــــج الدراســـــــــــنتائ
 تمهيد الفصل

.الدراسة عرض وتحليل جداول متغيرات أوال:   

    ج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى.ئعرض ومناقشة النتاثانيا: 

 الجزئية الثانية عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيةثالثا:      

 ج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة.ئعرض ومناقشة النتارابعا:      

 ج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعة.ئعرض ومناقشة النتا: امساخ 

ة.مالععرض ومناقشة نتائج دراسة الفرضية اا: دساس       

االستنتاج العامسابعا:        

  خالصة الفصل 
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 :الفصل تمهيد

بعد أن تناولنا االجراءات المنهجية المتعلقة بالدراسة في الفصل الرابع، سنعرض في هذا   
الفصل أهم الجداول الخاصة بالبحث الميداني، والتي نناقش من خاللها فرضيات الدراسة 
 معتمدين على الجانب الكمي والدالالت االحصائية، التي تؤشر على أبعاد سوسيولوجية

نالمس واقع عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني بوالية األغواط،  قدر المستطاع تجعلنا
حيث نسلط الضوء على مفاهيم االشكالية ومتغيراتها وعليه نستطيع تبيان العالقة بين المتغير 

تحقق الفرضيات، وفي ضوئها حول مدى المستقل والتابع، للخروج في اخر الدراسة بنتائج 
يمكننا وضع توصيات واقتراحات في شكل نقاط وقائية وعالجية لبعض اشكاالت الممارسات 

 التوجيهية واالرشادية لمستشاري التوجيه.
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 الدراسة جداول متغيرات تحليلاوال: عرض و 
 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس: 14الجدول رقم 

 النسبة التكرار الجنس
 %42,30 22 ذكر
 %57,70 30 أنثى

 %100,0 52 المجموع
 

  القراءة االحصائية:
مستشارة توجيه وهي ما تمثل نسبة  30من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد اإلناث      

مستشار أي ما  22أعلى من عدد مستشاري التوجيه الذكور وهم حيث أنها  57,70%
 .%42,30نسبته 

  التحليل السوسيولوجي:
وهذا مرده إلى العدد الكبير من اإلناث الالتي ينجحن في شهادة البكالوريا و اتجاه     

اغلبهن إلى العلوم االجتماعية واإلنسانية، إضافة إلى دخول المرأة غمار مجال العمل 
وسعيها إلى إثبات وجودها وذاتها من خالل اجتياز مسابقات التوظيف ونجاحها فيها خاصة 

، والذي يعد القطاع الذي يسهل الحصول على وظيفة للتخصصات في قطاع التربية
االجتماعية واإلنسانية أي علم االجتماع وعلم النفس وعلوم التربية مع تقبل األسر الجزائرية 
عمل المرأة، والذي أصبح من متطلبات الزواج أن تكون المرأة عاملة وحبذا لو في قطاع 

د في بناء أسرة والعمل كمستشار توجيه يوفر ذلك التربية، لما يتمتع به من توقيت يساع
ويساعد عليه، فضال أن قطاع التربية والتعليم عامة، يحتاج كثيرا إلى المرأة خاصة في جانبه 
اإلرشادي التوجيهي، وفي في مرحلة المتوسط والثانوي  أكثر أين يمر التلميذ بمرحلة معقدة 
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يتوفر في المرأة ما ا ذمن يحنو عليه ويرشده وهوحساسة هي مرحلة المراهقة، يحتاج فيها إلى 
 خاصة إذا ما كانت أمًا.

وبالرغم من هذا إال أن هناك جزئيات تشكل سلبيات في عمل المرأة كمستشارة توجيه،      
حيث أن التعامل مع المراهقين خاصة الذكور يحتاج شيئا من الصرامة والشدة وهو ما ال 

 عن مشكل الييا  بسبب بعد المسافة بين مؤسسات في تتوفر عليه كل المستشارات، فضال
مقاطعة التدخل، عطل األمومة، ومسؤولية المستشارات كأمهات يشكل عبئا إضافيا على 

 أدائهن األمر الذي يؤثر على عملية التوجيه واإلرشاد المهني.
 : يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير السن15الجدول رقم 

 النسبة التكرار السن
26-35 37 2,37% 
36-45 12 1,32% 
 %8,05  03 فما فوق  46

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة االحصائية:
مبحوث وهي تمثل  37تظهر بعدد  35-26 األرقام توضح المرحلة العمرية ما بين     
-63تمثل الفئة العمرية  %1,32مستشار ما نسبته  12، بينما يعكس العدد %2,37نسبة 

تعكس  % 8,05وهي النسبة األعلى من بين المبحوثين، بينما نجد أن النسبة األقل هي  64
 .46 فوق مستشاري التوجيه األكبر سنا ما  30
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 التحليل السوسيولوجي:
نالحظ من خالل الجدول السابق أن المراحل العمرية الشبابية هي الغالبة خاصة اذا     

 94,23تكون النسبة مستشارا  47أي سنة  45إلى  26جمعت المرحلتين األوليتين أي من 
سياسة التوظيف المعتمدة في السنوات  تعكس وهي نسبة عالية جدامن جملة المبحوثين  %

األخيرة من طرف وزارة التربية والتعليم في الجزائر حيث تم توظيف أغلب مستشاري التوجيه 
شهادة ليسانس علم االجتماع وعلم  واإلرشاد المدرسي والمهني في السنوات األخيرة من حملة

النفس وعلوم التربية بفروعهم، وهذه الفئة تمتاز بالحماسة والبذل والعطاء خاصة مع 
خصوصية عملية التوجيه واإلرشاد بشقيها النفسي في التعامل مع التالميذ والجسدي في كثرة 

 -نسبيا–تى أقر  التنقالت في نطاق مقاطعة التدخل، وهذه الفئة من المستشارين تكون ح
إلى سن المتمدرسين وأكثر تفهما الحتياجاتهم وانشغاالتهم المدرسية والحياتية، كما تظهر 
الفئة األكبر عمرا التي تمثل الخبرة والتجربة الميدانية وهي الفئة التي ُتَوجه وُتَكون 

لتوجيه المستشارين الجدد على مستوى مركز التوجيه المدرسي أو لدى طلب الجدد النصح وا
في إطار العمل من طرف أهل الخبرة، وهي دليل على عدم إعطاء مهنة التوجيه واإلرشاد 
المدرسي والمهني األهمية الواجب إعطائها لها من خالل التوظيف الهزيل ألهل هذا 

 التخصص إلى حد اآلن.
فتقر لعامل الخبرة ونشير هنا إلى أن الفئة الشبابية بالرغم من تمتعها باللياقة البدنية إال أنها ت

من حملة شهادة  اته الفئة همواتساع البال في التعامل مع التالميذ وأوليائهم واإلدارة، وه
الليسانس والماستر دون تكوين مهني حول عملية التوجيه واإلرشاد إال ما تتمتع به من تعليم 
أكاديمي جامعي، كما أن الفئة العمرية األكبر سنا من المستشارين بالرغم من خبرتها إلى 

المدرسي  أنها غالبا تتدخل في مؤسسة تربوية واحدة أو أنها تعمل على مستوى مركز التوجيه
داف عملية ه، وهذا ما يخل بدرجة تحقق أ توجيهات العامة للمستشارين الجددوإعطاء بعض ال

 االرشاد والتوجيه المدرسي والمهني.
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير التخصص: 16الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار التخصص
 %48.07 25 النفس علم
 %226,9 14 االجتماع علم

 %23,07 12 التربية علوم
 01,92% 01 الشهادة التطبيقية

 100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
يوضح الجدول أعاله التخصص الجامعي الذي درسه مستشارو التوجيه حيث وجد أن     
منهم درسوا علم النفس وهي النسبة األعلى من بين  %48,07مبحوث بنسبة  25

تمثل تخصص علم االجتماع،  %26,92مستشار ما نسبته  14، بينما العدد المبحوثين
مستشار درس علوم التربية، في حين نجد أن  12بعدد  %23,07والنسبة األقر  إليها هي 

تعكس مستشار توجيه واحد متحصل على الشهادة التطبيقية  %1,920النسبة األقل هي 
 )هي مستشارة امرأة(.

 التحليل السوسيولوجي:
تتحدد الكفاءة المهنية بالتكوين األكاديمي والمهني للموظف بشكل عام، وفي دراستنا      

األكثر، وتفسير  معلم النفس هحملة تخصص هذه حول مستشار التوجيه أظهرت الدراسة أن 
ذلك أن خريجي هذا التخصص يكون لهم الحظ األوفر في الفوز في مسابقة التوظيف نظرا 

المتخصص الذي تدور مقاييسه التدريسية حول اإلرشاد النفسي الصحة للتعليم األكاديمي 
النفسية التوافق النفسي وغيرها من المقاييس التي تسهل على أهل هذا التخصص النجاح في 
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المسابقة، في حين تبين اإلحصائيات أعاله أن علم االجتماع وكذا علوم التربية بنسبتين 
ص يتقاطعان مع علم النفس في مقاييس مثل اإلرشاد متقاربتين، ومرد ذلك أن هذين التخص

المدرسي والبيداغوجيا والمنهجية البحثية، نخص بالذكر تخصص علم االجتماع التربوي 
 والمدرسي أكثر وهذا يفسر النتائج السابقة.

بينما نجد مستشارة حاملة الشهادة التطبيقية وهي من قدماء المستشارين حيث لديها خبرة     
 سنة. 20تفوق 
ونستطيع القول أن التعليم العالي مهم و يؤطر كفاءة وقدرات المستشار إال أن األمر      

يحتاج دائما إلى التكوين والتدريب الميداني لرفع المستوى فغالبا ما يدرس في الجامعة شيء 
والواقع يكشف أشياء أخرى ذلك أن التدريس الجامعي يقوم على الجانب النظري دون 

اللهم إال في تحضير مذكرة التخرج في مستوى الماستر ألن مستوى الليسانس تم  التطبيقي
صفحة نظرية كاملة،  20التخلي فيه عن مذكرة التخرج وُاستبدلت بتقرير يشتمل على حوالي 

ومع أن التخصصات السابقة تتشابه إال أنها ال تتطابق من حيث المادة العلمية لهذا يجب 
 ن وتدريب مهني تطبيقي موحد.يأفكارها من خالل تكو  صب هذه التخصصات وتوحيد
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير المؤهل: 17الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار المؤهل
 40,38%  21 ليسانس
 53,84%  28 ماستر

 03,84%  02 ماجستير
 01,92%  01 الشهادة التطبيقية

 100% 52 المجموع
 

 اإلحصائية: القراءة
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نوع الشهادة الجامعية التي تحصل عليها مستشارو       

، في حين وجدنا أن %53,84مبحوث ما يعادل نسبة  28التوجيه األعلى هي الماستر  
 2، بينما العدد مستشارا 21تمثل  %40,38النسبة األقر  نوعا ما من بين المبحوثين هي 

بعدد  %01,92تمثل حملة شهادة الماجستير، والنسبة األقر  إليها هي  %84,03بنسبة 
 مستشار توجيه واحد يحمل الشهادة التطبيقية )هي مستشارة امرأة(.

 التحليل السوسيولوجي:
سنوات الذي تزامن مع العدد  5تعود األرقام أعاله إلى التوظيف المتسارع في أخر      

الهائل من خريجي الجامعة من حملة شهادة الليسانس والماستر، وكون حملة الشهادة األخيرة 
أكثر فهذا مرده إلى سعي مستشاري التوجيه واإلرشاد إلى تحسين مستواهم العلمي مع إمكانية 

في مسابقات الدكتوراه، خاصة وأن نطاق عمل المستشار يتيح له توقيت يسهل المشاركة 
عليه مزاولة الماستر بأريحية، كما أن القانون يسمح ألي موظف مواصلة دراسته ضمن 
ساعات أسبوعية محددة، إضافة إلى أن عددا منهم وظفوا وهم متحصلون على الماستر، مع 
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ية األغواط والثاني من بلدية أفلوا من حملة شهادة مالحظة وجود مستشارين أحدهما من بلد
حسب تصريح مدير التوجيه -الماجستير نشير هنا الى أن عددا من مستشاري التوجيه 

لما تحمله الوظيفة الجامعية من امتيازات  جيهظف في الجامعة تاركا مهنة التو وُ  -المهني
 بعد حصولهم على شهادة الماجستير.

لشهادة التطبيقية وهي أحد المستشارين القدماء من حملة الشهادات وال نهمل تخصص ا     
مستشارين وظفوا بها لكنهم فضلوا ذكر الشهادة الجامعية  6التطبيقية التي وجدنا أن حوالي 

 بالرغم بأن هذه األخيرة كان تحصلهم عليها خالل السنوات األخيرة فقط.
كاس للمستوى األكاديمي الذي يتمتع به نستطيع القول أن الشهادات الجامعية هي انع     

مستشاري التوجيه، إال أنه عطفا على ما تقدم في الجدول السابق فان الجانب التطبيقي مزال 
هزيال سيما مع التخلي على مذكرة التخرج التي تشتمل على الدراسة الميدانية، ما يقلل من 

التي تعدد بوابة الكثير من التكوين التطبيقي باستثناء شهادة الماستر، هذه الشهادة 
المستشارين لشغل وظائف أخرى كالتدريس في االبتدائيات أو الوظائف اإلدارية أو حتى 
النجاح في مسابقة الدكتوراه ما يهدد دائما بتكرر إشكالية عدم كفاية عدد مستشاري التوجيه 

، األمر طروحة اآلنملتغطية كل الوسائل التربوية تغطية حقيقية، مع العلم أن اإلشكالية هذه 
 الذي يعيق تحقيق أهداف عملية التوجيه.
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير األقدمية: 18الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار األقدمية سنوات 
 36,53% 19 05أقل من

05 – 10 23 %44,23 
10 – 15 06 %11,53 

 07,69% 04 15ما فوق 
 100% 52 المجموع

 
 اإلحصائية: القراءة

تكشف اإلحصائيات في الجدول المتعلق بمتغير األقدمية أن الفئة األكثر نسبة في      
مستشار توجيه  23بعدد  %44,23ممارسة مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني هي 

مبحوث ألقدمية أقل من  19  %36,53وتأتي بعدها نسبة ، سنوات 10 – 5لمدة ما بين 
األولى لما بين  %07,69و  %11,53ن النسبتين المتبقيتين متقاربتين سنوات ، لتكو  5

 على التوالي. مستشاري توجيه 04و  06    15 يفوق والثانية لما  15 –10
 التحليل السوسيولوجي:

يوضح الجدول أعاله توزيع مفردات العينة حسب األقدمية المهنية أين نجد أن الفئة       
سنوات هي األغلب وهذا يؤكد بيانات الجدول األسبق كون سعي  10التي تقل خبرتها عن 

اإلدارة الوصية إلى سياسة تشبيب القطاع عامة و التوجيه المدرسي خاصة وهذا بفتح 
دوري بمناصب ال تقل عن ستة مناصب في كل مرة خالل مسابقات التوظيف بشكل 
 السنوات القليلة الماضية.  

سنوات في فترة كان التوظيف فيها  10بينما يظهر أصحا  الخبرة بالعمل ألكثر من        
قليل بشكل عام وفي قطاع التربية بشكل خاص ولم يكن هناك اهتمام بعملية التوجيه 
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كما سبق اإلشارة إليه ركود التوظيف لسلك المستشار وانتقال  المدرسي والمهني، وهذا يعكس
 عدد من المستشارين لمهام أخرى كاإلدارة والتدريس الجامعي.

سنة هم فئة  15سنوات و 5ويمكن القول أن الجمع بين أصحا  األقدمية ما بين       
الغالبة وهي فئة مخضرمة تقريبا مرت عليها اإلصالحات وبرامج القبول والقوانين التوجيهية 
التي أكسبتها خبرة ميدانية إضافة إلى التكوين الجامعي، وتلعب الخبرة المهنية في قطاع 

يم الدور األبرز فمخالطة التالميذ و السعي إلى تفهمهم وحل مشاكلهم يقتضي التربية والتعل
الكثير من الحنكة الصبر، إال أن العمل بكادر بشري قليل يضاعف األعمال والمهام على 
هذه الفئة ما يجعلها تفتر في أداء مهامها غالبا، إضافة إلى تعرض هذه الفئة إلى بعض 

ي يتطلب تشبيب الذالسكري، والتعب بشكل عام الشيء األمراض المزمنة كضغط الدم و 
 ميدان التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني باستمرار.
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 عليها المشرف المؤسسات يوضح توزيع المبحوثين حسب عدد: 19الجدول رقم 
 

 المؤسسات عدد
 عليها المشرف

 النسبة التكرار

1 07 %13,46 
2 25 %48,07 
3 11 %21,15 
4 08 %15,38 
5 01 %01,92 

 100% 52 المجموع
 

 القراءة االحصائية:
من المبحوثين يشرفون على مؤسستين تربويتين للقيام  25نتائج الجدول أعاله تظهر أن      

، بينما نجد ما نسبته %48,07بمهام التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وهم يمثلون نسبة 
في حين نالحظ النسبتين المتقاربتين   يشرفون على ثالث مؤسسات تربوية  21,15%
بع ( وأر 1مقاطعة التدخل عندهم تشتمل على مؤسسة واحدة ) %15,38و  13,46%

مستشار واحد من بلدية أفلوا قال بأنه يشرف على  تسجيل عمؤسسات تربوية على الترتيب، م
 1دير مركز التوجيه بهذا األمر في مقابلتنا معه.وقد نوه م  !( مؤسسات تربوية دفعة واحدة5)
 
 
 

                                                
 مكرر. 08 أنظر الملحق رقم : - 1
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 التحليل السوسيولوجي:
( فقط هو اتجاه الوزارة 2تفسير العدد األكبر من المستشارين يتدخلون في مؤسستين )      

الوصية الى حتمية أن يكون على األقل هناك مستشار توجيه واحد في كل مؤسسة تربوية، 
شكل دائم، وهذا بتلميذ  200وهذا الستحالة المرافقة النفسية واإلرشاد والتوجيه لعدد يفوق 

وم على توظيف عدد كبير من خريجي الجامعة، لهذا نرى سعي مركز التوجيه االتجاه يق
مؤسسات نجد أن بعض  4و  3المهني الى تتبع هذا النهج، أما بالنسبة لإلشراف على 

مستشاري التوجيه أثاروا على أنفسهم متابعة تالميذ مؤسسات أخرى مراعاة لظروف بعض 
وصعوبة التنقل خاصة في فصل الشتاء، إضافة زمالئهم خاصة المستشارات، لبعد المسافة 

إلى امتالك بعض هؤالء المستشارين لسيارة خاصة وقر  مؤسسات التدخل من محل سكن 
البعض منهم، لهذا نجدهم يشرفون على هذا العدد الكبير من المؤسسات، والبعض منهم 

مقارنة مع باقي  عزا  ممن لديهم القدرة الجسدية يستطعون مباشرة مهامهم بشكل مريح أكثر
( 5زمالئهم، وهذا التفسير األخير هو ما حمل المستشار الوحيد الذي يشرف على خمس )

 مؤسسات كاملة حسب تصريحه.
وعطفا على ما جاء في التحليل الذي سبق نفسر وجود عدد من المستشارين يباشرون      

لى كون أغلبهم من ذوي مهامهم على مستوى مؤسسة واحدة نظرا لالعتبارات السابقة إضافة إ
 األقدمية يتمتعون ببعض المحاباة في التكليف بالمهام.

طيع القول أن أكثر من مؤسسة لكل مستشار يقلل من أدائه المهني، و يتعبه توهنا نس     
العمل االرشادي من مهام مكتبية تزيد من صعوبة العملية، اضافة الى أن  يتطلبه ما مع

خريجي الجامعة الجدد يحتاجون كما سبق االشارة اليه الى التكوين بعد التوظيف في مهمة 
مستشار التوجيه لما تشتمل عليه عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني من جوانب نفسية 

اج إلى تكوين شامل ومتخصص فبالرغم من التكوين الجامعي اجتماعية وتقنية خاصة تحت
الذي ناله مستشاري التوجيه إلى أنه تكوين أكاديمي يحتاج إلى تكوين مهني عملي لتسهيل 
عمل المستشار وتحسين أدائه وهذا ما هو مفقود بالنسبة لمستشاري التوجيه، ناهيك عن 
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تحتاج جهدا  التيتماعية للتالميذ منحه مؤسسات أكثر مع اختالف بيئات التنشئة االج
مضاعفا، واألمر سيان بالنسبة للمستشارين المشرفين على ثالث مؤسسات وأكثر، فبالرغم 
من مساندة المستشارين لبعض زمالئهم وزميالتهم خاصة اال أن األمر يعيق عملية التوجيه 

راف بعض واإلرشاد المدرسي والمهني وعليه فهو يضر بمصلحة التلميذ، كما أن إش
المستشارين على مؤسسة وحيدة يطرح تساؤال هل هذا اإلشراف من با  إراحة هؤالء 

 أم هو لألمرين معا؟  ؟أم لمصلحة التالميذ ؟المستشارين
 

  لمام المستشارين بقوانين التوجيهإيوضح الجدول مستوى : 20الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإللمام بالقوانين

 %40,4 21 نعم
 %3,8 2 ال
 %55,8 29 ما نوعا

 %100,0 52 المجموع
 القراءة اإلحصائية:

 %55,8النسبة األعلى من المستشارين حوالي توضح البيانات اإلحصائية أعاله أن     
غير ملمين بالقوانين المتعلقة بعملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بشكل كامل، في 

 %3,8صرحوا بإلمامهم بالنصوص القانونية للتوجيه، بينما وجدنا  %40,4حين نجد أن 
 بعدد مستشارين غير ملمين بالجانب القانوني للتوجيه المدرسي.
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 التحليل السوسيولوجي:
وتعود النسب السابقة إلى الخلفية الدراسية األكاديمية لمستشاري اإلرشاد والتوجيه      

يس المقررة في التخصصات الجامعية للمبحوثين، ال المدرسي والمهني، حيث أن المقاي
تتضمن تدريس المواد القانونية خاصة المتعلقة بمهنة المستشار التوجيه حتى في تخصص 
علوم التربية وعلم االجتماع وعلم النفس وان كان في الفرع التربوي، فضال عن نقص التكوين 

اللهم إال من حيث المهام العامة  في المجال القانوني المتعلق بمهام التوجيه المدرسي
لمستشار التوجيه التي غالبا ما يوضحها المستشارون من ذوي الخبرة للمستشارين الجدد 
الذين تشملهم النسبة األعلى في الجدول، بينما نجد المستشارين األكثر أقدمية أصبحت 

 ئي ميداني أكثر.الممارسة المهنية عندهم أمر روتيني يجعلهم يطبقون القوانين بشكل تلقا
 عملية التقويملشمول القوانين : 21الجدول رقم 

شمول القوانين 
 عملية التقويم

 النسبة التكرار

 %30,8 16 نعم
 %5,8 3 ال
 %63,5 33 ما نوعا

 %100,0 52 المجموع
 القراءة اإلحصائية:

قالوا أن عملية  من المبحوثين %63,5النسبة األعلى وهي يظهر الجدول السابق أن    
أن  %30,8التقويم غير مشمولة بشكل تام من حيث التنظيم القانوني لها، بينما صرح 

أن القوانين لم تشمل هذه العملية بشكل  %5,8القوانين شملت عملية التقويم، في حين أدلى 
 واضح.
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 التحليل السوسيولوجي:
قانوني لعملية التوجيه بشكل عام وتفسر النسبة األكبر بعدم إلمام هذه الفئة للشق ال     

بشكل خاص، ذلك أن النص القانوني يحتاج إلى  1والتقويم وكذا المتابعة النفسية للتلميذ
تفسير أدبي بروح قانونية ثم يلي ذلك ممارسة عملية تسقط النص على الواقع لفهم القانون 

ة هم مستشارون جدد فعال، إضافة إلى كون عدد كبير من المبحوثين المشمولين بهذه النسب
ما زالوا يحتاجون إلى ممارسة فعلية طويلة لفهم هذه القوانين، كما نفسر النسبة التي قالت 
بشمول القانون لعملية التقويم وهي نسبة هامة يعود تصريحها كونها تمثل المستشارين من 

كون هم يعبرون بأهل الخبرة الذين لديهم أقدمية تجعل القيام بمهمة التقويم مهمة روتينية جعل
، وهو ما أكده مدير مركز التوجيه في مقابلتنا معه حول شمول القوانين شملت عملية التقويم

 2القوانين لعملية التوجيه بشكل عام.
شمولية  دون أن نهمل النسبة األقل المتمثلة في ثالث مستشارين الذين أدلوا بعدم     

بذلك على أساس أن أي  ءثقافة قانونية تؤهلهم لإلدال، وهؤالء لديهم القوانين لعملية التقويم
عمل اداري يحتاج لضبط قانوني يحمي الموظف،  يكون كدليل مادي لإلشراف والمتابعة من 

 الجهات الوصية.
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .02في صفحته  41أنظر الملحق رقم:  - 1
 مكرر 08أنظر الملحق رقم :  - 2
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 مدى مالئمة المناخ الدراسي للعمل: 22الجدول رقم 
 النسبة التكرار المناخ الدراسي

 %30,8 16 نعم
 %13,5 7 ال
 %55,8 29 ما نوعا

 %100,0 52 المجموع
 القراءة اإلحصائية:

من المستشارين  %55,8النسبة األعلى وهي من خالل الجدول السابق نالحظ أن     
 %30,8صرحوا أن المناخ الدراسي مالئم نوعا ما ألداء مهام مستشار التوجيه، بينما صرح 

أن المناخ التربوي ال يساعد مستشار  %13,5أن الجو التربوي مساعد للعمل، في حين يرى 
 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني على أداء الوظيفي.

 التحليل السوسيولوجي:
و يمكننا تفسير البيانات السابقة على النحو التالي أن العدد الكبير من المفحوصين   

تعرضوا لتغيير المؤسسات التربوية التي يزاولون فيها مهامهم، وهذا التغيير سواء كان بطلب 
من المستشار أو من اإلدارة يصاحبه أكيد تغير في الطاقم التربوي العامل مع المستشار 

مدير المؤسسة واألساتذة والمساعدين التربويين وغيرهم في االكمالية أو ونقصد بذلك 
الثانوية، إضافة إلى بعد هذه المؤسسة مع سابقتها، إضافة إلى كون بعض المبحوثين هنا 
هم جدد على الوظيفة يجعل من العمل في هذه الحالة غير مريح دائما، بسبب تغيير 

األولياء وكثرة المؤسسات المشرف عليها، لذا كانت المؤسسة أو عدم خبرة المستشار وتدخل 
 إجابات المبحوثين بأن الجو مالئم نوعا ما ألداء المستشار لعمله.

بينما يرجع إدالء المبحوثين بكون العمل مساعد على أداء المهام إلى كون هذه الفئة     
ل على أقل من ثالث تمثل المستشارين األكثر أقدمية وكذا الذين مقاطعة التدخل لديهم تشتم
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( مؤسسات تربوية مع قر  مسافة أغلبها من محل سكن المستشار أو توفر النقل لديه في 3)
حالة العكس، وعليه يسهل عليه التعامل مع الطاقم اإلداري والتربوي، بحكم طول المدة في 

 العمل معا، لهذا كان الجو الدراسي مالئم لهؤالء.
المبحوثين صرحوا بأن الجو الدراسي ال يساعدهم على أداء مع تسجيل النسبة األقل من     

( مؤسسات تربوية مع 3مهامهم، ويرجع ذلك كون هؤالء ممن يتدخلون في أكثر من ثالث )
بعد المسافة وكثرة التالميذ، مع كون البعض من هذه الفئة هم جدد في المهنة يجعل التعامل 

يس باألمر السهل، مع قلة تجهيزات مكتب في بداياته مع مدير و أساتذة ومساعدين جدد ل
المستشار، فضال عن تدخل أولياء التالميذ في عمله وهذا ما سنجده و نحن بصدد تحليل 

( المتعلق بمدى تدخل األولياء في عمل المستشار، كل هذا يؤثر على 20السؤال العشرين )
 لو .ال غير مساعد على األداء الوظيفي المطعالمناخ الدراسي و يجعله ف
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 مالئمة عدد المؤسسات التعليمية للعمل: 23الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار 
 %59,6 31 نعم
 %40,4 21 ال

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
النسبة األعلى، الذين قالوا وهي تمثل من المستشارين  %59,6يظهر الجدول أعاله أن     

بأن عدد المؤسسات في مقاطعة التدخل التي يشرف عليها عدد مناسب ألداء مهام مستشار 
أن عدد المؤسسات التعليمية عدد كبير وال يساعد على  %40,4التوجيه، في حين أدلى 

 العمل.
 التحليل السوسيولوجي:

 22رقم  مشاكل الواردة في تحليل الجدولأن جملة التفسير النسبة األقل بنستطيع القول     
المتعلق مدى مساعدة الجو التربوي لمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني على أداء 
مهامه إضافة إلى عامل الخبرة المهنية، وبعض الظروف االجتماعية المتمثلة خاصة في 

وكذا الظروف االقتصادية كون أغلب المستشارين لديهم أسر بما تحمله األسرة من التزامات، 
في تدني راتب المستشار، كثرة التنقالت بين المؤسسات التربوية، وهناك جانب علمي مزاولة 
البعض منهم الدراسة الجامعية للحصول على شهادة الماستر، وجانب مهني يتمثل في كثرة 

عدم اإللمام بكل األعمال المكتبية للمستشار وقلة معاونيه في المكتب إضافة إلى قلة الخبرة و 
مهام التوجيه واإلرشاد بالنسبة للجدد منهم تجعلهم يرون أن عدد المؤسسات كبير يعني غالبا 

 عددا كبيرا من التالميذ وهذا ال يساعد على تحقيق أهداف عملية التوجيه واإلرشاد.
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 ن لو ئقاالهذه النسبة من المبحوثين هم المستشارون لكون أن  علىبينما ترجع النسبة األ   
( 2بأن عدد المؤسسات في مقاطعة التدخل عدد معقول عل أساس أنهم يشرفون على )

مؤسستين على األكثر، ويرجع هذا لكونهم من أصحا  األقدمية ما يمتعهم ببعض 
االمتيازات في اإلشراف على عدد قليل من المؤسسات وأيضا اإلشراف على المؤسسات التي 

يشرفن على عدد قليل من المؤسسات ألسبا  صحية  تسهل له مهامه، أيضا المستشارات
كالحبل على سبيل المثال، وبعد المسافة عن مقر سكناها وغيرها، وبعض المستشارين الجدد 
يمنحون مؤسسة أو اثنين لقلة الخبرة كل هذا يفسر لماذا كانت إجابات المبحوثين حول عدد 

 رسة المهام.المؤسسات التعليمة في مقاطعة التدخل عدد معقول لمما
 

 مالئمة عدد التالميذ للعمل: 24الجدول رقم 
 النسبة التكرار 
 %51,9 27 نعم
 %48,1 25 ال

 %100,0 52 المجموع 
 

 القراءة اإلحصائية:
النسبة األعلى من وهي تمثل من المستشارين   %51,9يوضح الجدول السابق أن      

الذين قالوا بأن عدد التالميذ في مقاطعة التدخل التي يشرف عليها عدد معقول ألداء 
أن عدد التالميذ في المؤسسات التعليمية  %48,1مستشار التوجيه لمهامه، في حين يرى 

 عدد كبير وال يساعد على العمل.
إلى حد كبير، فهما  بتانوهما نسبتان متقار  %48,1و  %51,9مع مالحظة أن النسبتين 

 مستشار توجيه.  25و  27تمثالن على الترتيب 
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 التحليل السوسيولوجي:
مناسب  1ويمكن تفسير ذلك على أساس أن المبحوثين الذين يرون أن عدد التالميذ   

لتوجيههم وإلرشادهم ومتابعتهم نفسيا، هم المستشارون من ذوي الخبرة المهنية والذين يشرفون 
على عدد مناسب من المؤسسات التعليمية، كما أنهم عمليا يتعاملون مع عدد أقل من 
التالميذ الموجودين في المؤسسة التربوية، مع وجود المستشارين حديثي التوظيف نظرا 

حيوية وأيضا لحداثة توظيفهم يجعلهم اقل تذمرا و أكثر سعيا إلثبات مكانتهم للنشاط وال
ضمن المنظومة التربوية، لهذا كانت إجاباتهم باإليجا  بكون عدد التالميذ مقبول في 

 مقاطعة التدخل للتفاعل معهم توجيها وإرشادا.
عدد الذي يتعامل معه وعلى العكس من ذلك فان العدد المتبقي من المبحوثين قالوا بأن ال   

المستشار من التالميذ عدد كبير و ال يساعد على تحقيق أهداف عملية التوجيه، حيث أن 
( ثالث مؤسسات تعليمية وهم فعليا يسعون إلى 3هؤالء المستشارين يتدخلون في أكثر من )

رين الوصول لكل تلميذ و يتابعونه دراسيا نفسيا اجتماعيا، مع تسجيلنا لعدد من المستشا
أصحا  الخبرة بالرغم من إشرافهم على مؤسسة واحدة إال أن إجابتهم كانت بالنفي كونهم 
أجابوا بخصوص المستشارين يشكل عام، ال ما يخصهم هم فقط، على أساس ما يجب أن 
يكون لتحقيق أهداف عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، لهذا ظهرت اإلجابات 

 ين الذين يرون بأن عدد التالميذ مناسب.بالشكل المقار  للمبحوث
 
 
 
 
 

                                                
ونشير هنا الى أن على مستشار التوجيه احصاء عدد التالميذ في مقاطعة التدخل في أخر اسبوع  من شهر سبتمبر  - 1

 .09وأول اسبوع من شهر أكتوبر، حسب التنهيج السنوي لعمل مستشار التوجيه، أنظر الملحق رقم: 
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 هلعملأداء المستشار مساعدة العالقة مع األسرة على : 25الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار 
 %59,6 31 نعم
 %11,5 6 ال

 %28,8 15 أحيانا
 %100,0 52 المجموع

 
 القراءة اإلحصائية:

من المستشارين  %59,6النسبة األعلى هي  توضح البيانات في الجدول السابق أن     
الذين صرحوا بأن العالقة مع أسر التالميذ في مقاطعة التدخل التي يشرف عليها، تسهل 

أن عالقة أسرة  %28,8على المستشار أداء مهامه لدى تفاعلها معه، في حين نجد نسبة 
التلميذ مع مستشار التوجيه تتأرجح بين مساعدة المستشار و عدمها لدى قيامه بمهمة 

من  %11,5التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني، كما سجلنا النسب األدنى بحوالي 
 المبحوثين الذين نفوا بكون العالقة مع األسر تسهل أدائهم.

 التحليل السوسيولوجي:
سير أن جل المبحوثين يرون بأن عالقة األسر بمستشار التوجيه عالقة تساعد ويمكن تف     

على أداءه لمهامه، على أساس أن بعض إجابات المستشارين كانت على شكل أراء 
وتصورات أكثر منها على شكل إجابات واقعية، في حين كانت اإلجابات الواقعية تشير إلى 

على مؤسسات أقل، ما يسهل عليهم التعامل مع المستشارين األكثر خبرة والذين يشرفون 
 أسر التالميذ وإقناعهم لدى قدومهم للسؤال عن توجيه ونتائج أبنائهم.
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بينما تعود إجابات المستشارين كون أن عالقة األسر بالمستشار أحيانا تسهل عملهم    
متوترة  وأحيانا عكس ذلك، إلى أنه فعال تكون العالقة بين األسرة والمؤسسة بشكل عام

خاصة بالنسبة للتالميذ قليلو المستوى وكثيرو الييا  وأحيانا يصدمون مع المستشار لدى 
توجيه المدير لهم للحوار معه كونه المختص في هذا األمر، وأحيانا األسرة ال تتفهم عمل 
المستشار فيحدث نوع من التصادم الذي يشوش ويعيق المستشار في أداء مهامه، مع أن 

تحمل أبنائهم مسؤولية نتائجهم و سلوكاتهم ما يجعلهم يتقبلون رأي المستشار  بعض األسر
في أبنائهم و بالتالي يترجونه في متابعة توجيه وإرشاد أبنائهم فتكون العالقة هما جيدة 

 وتسهل أداء مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
األسر بمستشار التوجيه تكون متوترة  مع مالحظة أن النسبة األقل تفسر بكون عالقة   

نتيجة قلة خبرة هذه الفئة من المبحوثين والضغط المترتب عن العدد الكبير للتالميذ الذين 
يشرفون عليهم في المؤسسات التربوية، إضافة إلى تسجيلنا إلى غيا  األسرة بتاتا في بعض 

ل ذلك العالقة بين األسرة إجابات المبحوثين ما يعني أن العالقة غائبة و بالتالي يجع
 والمستشار غير مساعدة على أداء المهام.
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 تدخل األولياء في عمل المستشار طبيعة: 26الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار 
 %19,2 10 دائما
 %73,1 38 أحيانا
 %77,0 4 أبدا

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
من  %73,1النسبة األعلى هي  من البيانات السابقة في الجدول أعاله نالحظ أن     

المستشارين الذين قالوا بأن أولياء التالميذ تدخلهم في توجيه أبنائهم يتراوح بين الوجود و 
من المبحوثين بأن األولياء  %19,2عدمه لدى قيامه بمهمة التوجيه، في حين نجد نسبة 

من المبحوثين  %7,70ي عملية توجيه أوالدهم، كما وجدنا النسبة األقل بـ دائما يتدخلون ف
 .األولياء الذين صرحوا بالنفي بعدم تدخل

 التحليل السوسيولوجي:
اعاله بأن األولياء يحرصون على االطمئنان عن مستقبل أبنائهم،  البياناتتفسير  ويمكن   

األمر الذي يستدعي تدخلهم لدى مستشار التوجيه المدرسي والمهني، بيية معرفة مستوى 
التالميذ والجو الدراسي في الحاالت العادية خاصة بالنسبة لألولياء الذين يتدخلون بشكل 

ساتذة واألطباء وخاصة األمهات منهم خاصة العمالت دائم كونهم يشكلون فئة مثقفة منهم األ
منهن، وهو أيضا التفسير الذي نضعه لجانب من األولياء الذين يتدخلون أحيانا نظرا لثقتهم 

أو وجود استاذ يتابع التلميذ االبن فال  -بعض المؤسسات فقط–في الطاقم التربوي بالمؤسسة 
ن ال يتخلون بتاتا فهم غالبا من ذوي المستوى يلجأ الولي الى التدخل باستمرار، أما الذي
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المحدود، ويشتغلون في أعمال ال تتيح لهم التواصل باستمرار مع المدرسة ومع مستشار 
 التوجيه أساسا.

 األولياء في عملية التوجيهطبيعة تدخل يوضح : 27الجدول رقم 
 مدى تدخل االولياء

 طبيعة تدخل االولياء
 المجموع أبدا أحيانا دائما

 21% 1 19 1 التكرار إيجابي
 100,0% %4,8 %90,5 %4,8 النسبة

 31% 3 19 9 التكرار سلبي
 100,0% %9,7 %61,3 %29,0 النسبة

 %52 4 38 10 التكرار المجموع
 100,0% %7,7 %73,1 %19,2 النسبة

 
 القراءة اإلحصائية:

من  %31النسبة األعلى هي في الجدول أعاله تظهر البيانات على الشكل التالي      
المبحوثيين قالوا بأن أولياء التالميذ تدخلهم أو عدمه في توجيه أبنائهم هو تدخل سلبي، في 

من المستشارين بأن األولياء يتدخلون في عملية توجيه أوالدهم بشكل  21%حين نجد نسبة 
 ايجابي.

 التحليل السوسيولوجي:
تعود البيانات الواردة أعاله المتعلقة بالنسبة األعلى إلى كون المستشارين مثلهم مثل       

أي موظف ال يحبذون التدخل في عملهم إال على وجه االستفسار والسؤال عن المستوى 
لتي تعد من التحصيلي والسلوكي للتلميذ من طرف أوليائه، بينما التدخل في عملية التوجيه ا

صميم عمل المستشار فهذا غير من مقبول خاصة في حالة ضعف التلميذ دراسيا، فكثير 
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من المبحوثين صرحوا بان األولياء يسعون إلى توجيه أبنائهم الشعب العلمية والتقنية على 
أساس أنها تضمن مستقبل أبنائهم بالرغم من أن مستويات األبناء متدنية، و األكيد أن حتى 

استطاعوا الدراسة في الثانوية فانه لن يقدروا على النجاح في البكالوريا، ولو نجحوا في ولو 
ما يتجهون إلى التخصصات األدبية واالجتماعية أو أنهم يفشلون في اهذه األخيرة فانه 

مواصلة الدراسة الجامعية، وهذا ما ال يتقبله األولياء، فضال عن بعض الحاالت يكون فيها 
وق في المواد العلمية وأبواه أو أحدهما يرغب في توجيهه إلى الشعب األدبية التلميذ متف

ونشير هنا الى حق  لسهولتها دراسيا ثم لسهولة امتحان البكالوريا مقارنة بالشعب األخرى 
حيث تجمع كل الطلبات على  1األولياء في توجيه طعن ومراجعة قرار مجلس القبول والتوجيه

ي يتولى تنظيمها وترتيبها وتحضير أعمال لجنة تمستوى مراكز التوجيه المدرسي والمهني ال
من  ، ما يعنى حرمان التلميذ2" أعضاء حسب القانون 9ية التي تتكون تسعة "ئالطعن الوال

في مخرجات جامعيا، وهذا ما يفسر الندرة وقلة الكفاءة  تخصص علمي يمكن أن يتفوق فيه
التعليم العالي من التخصصات العلمية، دون أن ننسى جانب من األولياء ال يتدخلون إطالقا 
في الحياة الدراسية ألبنائهم وهذه االنسحابية تعد شكال سلبيا من التدخل ال يخدم مصلحة 

دد ( ونحن اآلن بص3التلميذ، ونشير هنا أن عدد المستشارين الذين أجابوا بهذا هم ثالثة )
الحديث عن أولياء التالميذ ما يعني أن العدد كبير جدا على أساس أن المستشارين يشرفون 

 غير هينعلى عدد معتبر من المؤسسات التي تضم عددا كبيرا من التالميذ وعليه فاألمر 
 في الحقيقة.

في حين سجلت المعطيات في الجدول السابق أن النسبة الثانية، التي تمثل جملة       
مستشارين الذين صرحوا بكون تدخل األولياء في عملية التوجيه هو تدخل ايجابي يخدم ال

مصلحة التلميذ، كون هذه الفئة من المبحوثين هم من ذوي الخبرة الذين ألفوا تدخل أولياء 
األمور في توجيه أبنائهم، بالشكل يسهل عليهم التفاعل معهم وإقناع اآلباء بالشعبة التي 

                                                
 .03في صفحته  41أنظر الملحق رقم  - 1
 .04في صفحته  41أنظر الملحق رقم :  -2
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ثم أن هناك فعال أولياء تالميذ ممن هم الحقل التربوي، أيضا ارتفاع نسبة  تصلح ألبنائهم
اآلباء المتعلمين ووجود في األسرة أخ عم خال لديه اطالع على العملية التوجيهية اإلرشادية، 
إضافة إلى عدم تدخل األولياء بالجملة كما صرح أحد المستشارين هنا، فضال أن التوجيه 

وهو برنامج معلوماتية يوجه التلميذ أليا حسب نتائجه  1مج الوافيمؤخرا أصبح وفق برنا
الدراسية ما يقلل من التصادم بين األولياء والمستشار، كل هذا يفسر إجابة المبحوثين بأن 
عملية تدخل أولياء التالميذ في عملية التوجيه هو دائما تدخل ايجابي يصب في مصلحة 

 التلميذ.
ركز التوجيه أكد على التدخل الالفت خاصة تزامنا مع االمتحانات وفي مقابلتنا مع مدير م  

النهائية للتالميذ، وخاصة أيضا من زمالء العمل، أساتذة مدراء مؤسسات تعليمية وبالطبع 
 2األقار  وغيرهم، وغالب ما يكون بشكل سلبي يؤثر على عملية التوجيه.

 على توجيه التلميذ تأثير النماذج االجتماعية: 28الجدول رقم 
 النسبة التكرار 
 %88,5 46 نعم
 %11,5 6 ال

 %100,0 52 المجموع
 القراءة اإلحصائية:

من  %88,5النسبة األعلى هي نالحظ في الجدول السابق البيانات توضح أن      
المستشارين أدلوا بأن النماذج االجتماعية من أطباء ومهندسين وطيارين لهم تأثير على 

 من المستشارين ينكرون وجود هذا التأثير. %11,5توجيه التالميذ، في حين نجد نسبة 
 
 

                                                
 .03 -02ه يفي صفحت 41أنظر الملحق رقم:  - 1
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 التحليل السوسيولوجي:
تمثالتهم ميذ حسب احتكاك المستشارين بهم أكيد أنهم يسألونهم عن ونقول أن التال     

ميذ بأن يريد أن يكون طيارا، معلما يكونوا عليه، فتكون إجابات التل دون أنيلمستقبلهم وما ير 
الالحق،  29رقم طبيبا أو مهندسا، وهذا لتحقيق مكانة اجتماعية كما يوضحه الجدول 

فاألكيد أن يتأثر بهذه النماذج من خالل دراسته وما تحمله المقررات من نصوص حول هذه 
المهن وأهميتها، إضافة إلى حديث األسرة، ووسائل اإلعالم واالتصال عن تجار  حياتيه 
ألطباء أو لمعلمين تجعل من التلميذ يميل إلى مثل هكذا وظائف، ويكون أستاذه الذي يدرسه 
و يحن عليه مثل والده، أو حتى طبيبه فغالبا ما يحب التلميذ طبيبا معينا لمعاملته الحسنة له 

 له أنموذجا ُيقتدى و يطمح التلميذ ألن يكون مثله مستقبال.عه على يديه، تجوتداوي
نسبة األقل من المبحوثين يرون بأنه ال تأثير للنماذج االجتماعية الفي حين نجد أن     

كن مَ دم بالواقع التربوي الذي ال يُ طعلى توجيه التلميذ، إال من أحالم طفولية ال تلبث أن تص
مراده، وهو ما يفسر الندرة في مخرجات التربية والتعليم من األطباء التلميذ من بلوغ 

األخصائيون، وكذا باقي التخصصات، إضافة إلى الرسو  والتسر  المدرسي، فحسب 
مغيبة في  -سواء كان متفوقا أو غير ذلك-المبحوثين هنا فانه حتى رغبة وميول التلميذ 
لألوائل  % 5ن نتائج دراسية فقط، مع منح عملية التوجيه التي تتم بما حصله التلميذ م

الختيار الشعبة التي يريدون، وحتى وان اختاروا شعبا أدبية وكانوا هم علميين فان الضغط 
عليهم يعيدهم إلى شعب ال يريدونها رغم تفوقهم فيها، وهذا ال يحقق مصلحة التلميذ، وبالرغم 

عن التالميذ هنا الذين يشكلون عددا  من أن هذه الفئة تمثل ستة مستشارين إال أننا نتكلم
 كبيرا كون كل مستشار يشرف على مؤسسة أو اثنين وأكثر. 
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 سعي التلميذ لتحقيق مكانة اجتماعية: 29الجدول رقم 
 النسبة التكرار 
 %86,5 45 نعم
 %13,5 7 ال

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
النسبة  من المستشارين هي %86,5نسبة  في الجدول أعاله تظهر المعطيات أن     

األعلى الذين صرحوا بأن التلميذ يسعى إلى تحقيق مكانة اجتماعية من خالل عملية 
من المستشارين ينفون وجود هذا السعي من قبل  %13,5التوجيه، في حين نجد نسبة 

 التالميذ.
 التحليل السوسيولوجي:

من بيانات على أساس التقار   28رقم تؤكد النتائج السابقة ما يحمله الجدول السابق     
الكبير بينهما، وهو ما يفسر على كون التلميذ فعال لديه قدوة من المجتمع تجعله يسعى ألن 
يكون مثله، وبالتالي تكون لديه تلك المكانة المحترمة من طرف المجتمع فالطبيب 

ائف مرموقة شكال ومضمونا، وتعد ضمانة لتأمين المستقبل، والغالب أن والمهندس، وهي وظ
كل من يحمل شهادة جامعية يحظى بنوع من التقدير واالحترام، وهي المكانة االجتماعية 
التي يريد التلميذ تحقيقها بإيعاز من األولياء واألساتذة والمجتمع ذاته، لذا كانت النتائج على 

 الوجه الذي وجد.
التفسير الذي فسرنا به الجدول السابق في شقه المتعلق بالتالميذ الذين ال يتأثرون  ونفس  

بالنماذج االجتماعية، ينطبق على النتائج الخاصة بالتالميذ الذين ال يريدون تحقيق مكانة 
 اجتماعية حسب إجابات المستشارين.
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 1مدى تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي: 30 الجدول رقم
 

 النسبة التكرار 
 %19,2 10 نعم
 %0.00 00 ال

 %80,8 42 أحيانا
 %100,0 52 المجموع

 القراءة اإلحصائية:
من المستشارين أشاروا الى أن عملية  %80,8النسبة األعلى وهي يبين الجدول أعاله أن 

من  %19,2تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي ال تتحقق بشكل تام دائما، بينما صرحت نسبة 
المبحوثين أن تجسيد التلميذ يحصل فعال على أرض الواقع، في حين ال أحد من المستشارين 

 بعدم تحقق مشروع التلميذ الدراسي. أدلى
 التحليل السوسيولوجي:

يرى أغلب المبحوثين أنه أحيانا فقط يستطيع التلميذ تجسيد مشروعه الدراسي، فقد      
وع الدراسي هو مشروع وان كان شخصيا للتلميذ، يتحقق وقد ال يتحقق على أساس أن المشر 

فانه ال يتأتى إال بتكاثف مجموعة من الجهود، جهود التلميذ ذاته كونه محور العملية 
التدريسية، جهود األستاذ بوصفه ملقنا مرشدا ومشرفا، جهود األسرة كونها منطلق بناء 

و الدراسي المالئم للعملية التعليمية تمثالت وتصورات التلميذ، واإلدارة التربوية التي توفر الج
والتعلمية، وهذا كله يشرف عليه مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني، كون عملية 
التوجيه واإلرشاد عملية مستمرة تهتم بإعداد وتنفيذ المشروع الشخصي للتلميذ في نطاق 

أن ي للتالميذ، والواقع يشير الى التعليم التكوين واالندماج والتوافق النفسي واالجتماعي والمهن
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غيا  أحد أو أكثر من الفاعلين التربويين سابقي الذكر أو عدم أدائه لدوره بالشكل في حالة 
الواجب عليه، فان تجسيد التلميذ لمشروعه التربوي الدراسي قد يتحقق لكن ليس على الوجه 

 الكامل المفروض تحقيقه حسب رأي المبحوثين.
مع التذكير أنهم يتكلمون  -ب من المستشارين وهم يمثلون النسبة األقل بينما أشار جان  

إلى أن المشروع الشخصي للتلميذ يتجسد فعال وتفسير  -عن عدد معتبر من التالميذ هنا
ذلك يعود لتضافر جهود كل من األسرة، األستاذ، التلميذ نفسه، ومستشار التوجيه وكل 

سه محاطا بالعديد من الموجهين والمرشدين الذين الطاقم التربوي، حيث يجد التلميذ نف
يتابعونه من مختلف الجوانب مع إعطاءه مجاال واسعا إلبداء رأيه وتحديد مستقبله، تحقيقا 

 لذاته وتعزيزا لثقته بنفسه أوال ثم تجسيدا لمشروعه الدراسي آنيا و مستقبال.
والمثير لالنتباه ال أحد من المستشارين نفى تجسيد المشروع الدراسي للتلميذ، ويمكن أن    

نفسر ذلك بكون بعض المستشارين كان نفيهم لتجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي ُمتضَمنا 
تحت اإلجابات في خانة أحيانا، فهي حمالة أوجه، ثم نقول أن الواقع يؤكد عدم تحقيق كل 

عه الشخصي دراسيا، قد يحققه مهنيا والغالب أن أغلب إجابات المستشارين بـ: تلميذ لمشرو 
"أحيانا" كانت تصب في هذا التوجه، فربما ال ينجح دراسيا لكنه ينجح مهنيا، وهي رسالة من 
المبحوثين بكونهم يؤدون فعال في رسالتهم التوجيهية واإلرشادية إال أن باقي الفاعلين 

لهم العون أو ال يوفرون لهم أسبا  العمل لتحقيق أهداف عملية التوجيه التربويين ال يقدمون 
 واإلرشاد المدرسي والمهني حقا.
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 1تحقيق الصحة النفسية للتلميذ: 31الجدول رقم 
 النسبة التكرار 

 %59,52 50 المتابعة النفسية 
 %16,67 14 المساعدة االجتماعية 
 %23,81 20 المساعدة التربوية 

 %100,00 *84 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
من المبحوثين  %59,52النسبة األعلى وهي البيانات الظاهرة على الجدول نجد في     

يرون أن المتابعة النفسية هي السبيل إلى تحقيق الصحة النفسية للتلميذ، بينما قال 
من المستشارين أن المساعدة التربوية تحقق الصحة النفسية للتالميذ، لنجد نسبة  23,81%

تقول أن المساعدة االجتماعية تساعد على تحقيق الصحة النفسية  %16,67من العينة 
 للمتمدرس.

 التحليل السوسيولوجي:
قية كلهم نقول أنه لم يمتنع عن اختيار المتابعة النفسية إال مستشارين اثنين بينما الب   

المنوط جعلوها خيارا أوال وفي بعض االستمارات خيارا وحيدا فقط، على أساس الدور 
بمستشار التوجيه واإلرشاد في تحقيق الصحة النفسية للتالميذ، فهؤالء يحتاجون دائما إلى 
الدعم النفسي من األولياء معلميهم مستشار التوجيه ومدراء المؤسسات التربوية، فهم الواجهة 

ولى والمحرك الفعال لكل األفراد في المدرسة بتوجيهاتهم ونصائحهم، فالبد أن تتضمن األ
برامج وأنشطة المدرسة ما يحقق التوافق النفسي الصحي للتلميذ والبد من العمل التشاركي 

                                                
 .29أنظر الملحق رقم :  - 1
على أكثر من خيار، كون السؤال السابع  و يفسر هذا بإجابة بعض المبحوثين %61.54تضخم في العينة بنسبة   * 

 مستشار توجيه. 52إجابة مع بقاء عدد المبحوثين  82والعشرون يحمل ثالث خيارات إجابة، لهذا ارتفع عدد اإلجابات إلى 
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في مثل هذه البرامج والخطط لزيادة وعي األولياء، ويشكل ذلك قاعدة أمان ثابتة للتلميذ 
وسلوك التالميذ، لهذا  تفكيرر إيجابا على أثما ياالضطرابات واالنفعاالت ويخفف من حدة 

كانت اإلجابات كلها تضع المتابعة النفسية قبل كل شيء للتقر  من التلميذ ومعرفة 
ينعكس على  اها قبل تفاقمها، وهذا ضمانا للصحة النفسية له ملحلمشكالته انشغاالته و 

 تحصيله الدراسي إيجابا.
القيام بإجراء نقصد بها كما نالحظ اختيار المبحوثين لخياري المساعدة االجتماعية الذي    

دراسة حالة للتالميذ للتعرف على الظروف االجتماعية واالقتصادية للتلميذ وأسرته، وكذا 
معرفة مشكالتهم االجتماعية والنفسية و االقتصادية سواء في األسرة أو المدرسة أو المجتمع 

عي إلى حلها مع مراعاة بالسرية الكاملة فيما يدلى به التلميذ، واإلهتمام بالتوعية الصحية والس
في كافة مجاالتها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وذلك أثناء المقابلة الشخصية أو 
الدورات التثقيفية في المناسبات المختلفة أو بتخصيص حصص لهذا األمر، والعمل على 

ية التالميذ وأسرهم وحتى المجتمع بضرورة متابعة أبنائهم والتعرف على جميع تحفيز وتوع
، حيث يجري مستشار االستفادة منها في خدمة التالميذاإلمكانيات المتاحة وتوجيهها و 

من شهر سبتمبر الى غاية ثالث  التوجيه المقابالت الفردية والجماعية انطالقا من أخر أسبوع
 1أسبوع من شهر ماي.

والمساعدة التربوية نقصد بها مجموعة األنشطة التعليمية المتمثلة في دروس الدعم    
والتقوية، وتخصيص ساعات تخص المواد األساسية لتحسين المستوى التحصيلي للتلميذ، 

تحسيسية وترفيهية والقيام بدورات والسعي إلى وضع األساتذة األكثر كفاءة في هذه المواد، 
قتراحها أو الطاقم التربوي أو حتى األولياء، عن طريق وضعيات تفاعلية والتي يمكن للتلميذ ا

تتميز بالتشويق وتشخيص التي تربوية ترفيهية كاألنشطة المسرحية، المسابقات الرياضية 
األدوار والتقليد والمحاكاة في ساحة المدرسة أو المزرعة أو خرجات ميدانية إلى المتاحف 

                                                
 بصفحاته. 09أنظر الملحق رقم : - 1



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

230 

 

طق األثرية لتعليم التلميذ وتثقيفه والترويح عنه أيضا، كل هذا والمؤسسات االقتصادية والمنا
 من شأنه تعزيز الكفايات التعليمية للتلميذ وتعمل على تقوية الصحة النفسية لديه.

 
 1انعكاسات الصحة النفسية على التلميذ: 32الجدول رقم 

 النسبة التكرار 
 %7,70 4 دراسيا نجاحه
 %11,5 6 نفسيا توافقه
 %1,90 1 اجتماعيا تكيفه
 %78,8 41 سبق ما كل

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
يجعلون كل من  من المبحوثين %78,8النسبة األعلى وهي نالحظ في الجدول أعاله أن    

النجاح الدراسي والتوافق النفسي والتكيف االجتماعي للتلميذ انعكاسات لتمتعه بالصحة 
أن والتوافق  يرى فيهما المستشارون  %7,70و  %11,5النفسية، بينما جاءت النسبتين 

النفسي والنجاح الدراسي على الترتيب يكونان نتيجة للصحة النفسية، كما أدلى مستشار واحد 
 .التكيف االجتماعيأن الصحة النفسية تنتج  %0 1,9بنسبة 

 التحليل السوسيولوجي:
تعود اإلجابات السابقة إلى كون المستشارون يرون أن الصحة النفسية تعد مفهوما رمزيا     

عيا وليس شيئا ماديا كميا، لكنه ينعكس على سلوك التلميذ بما يحمله من اتجاهات نو 
عواطف وأحاسيس، كما أنه مفهوم نسبي بطبيعته متغير بتغير ما يطرأ علينا من مستجدات 

 حياتية ويرتبط بما نريد أن نكون عليه مستقبال وبما نكتشفه عن قدراتها واستعداداتنا.
                                                

 .29أنظر الملحق رقم :  - 1
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النجاح الدراسي والتوافق النفسي لهذا أغلب المستشارين جمعوا بين كل الخيارات أي    
والتكيف االجتماعي للتلميذ بوصفها نتائج ُيفتَرض تحققها في حالة تمتع التلميذ بصحة نفسية 
سليمة، وعليه يمكننا أن نقول تصور عام لدى مستشاري التوجيه أكثر منه إجابة واقعية، مع 

ة النفسية أصال مرتبطة بتحقق الخيارات المطروحة لذا رأى المبحوثون أنها تحقق أن الصح
 ذلك.

بينما نالحظ النسبة الثانية التي ركزت على التوافق النفسي كمحدد رئيسي على الصحة   
النفسية وهو تقريبا مفهوم مقار  في المعنى للصحة النفسية، فهو يعني تجاوز العقبات 

األهداف وإشباع الحاجات بشكل ينسجم مع قيم المجتمع، إضافة إلى واالحباطات وتحقيق 
عدم الصراع النفسي والبعد عن التناقض حيث نقول على الفرد أنه متوافق نفسيا إذا حقق 
ذلك، والحقيقة أن كل هذا يعد انعكاسا للصحة النفسية على التلميذ، وهذا يفسر توجه جانب 

 لنفسي على أنه االنعكاس األهم للصحة النفسية.من المبحوثين إلى اختيار التوافق ا
مع تسجيل نسبة مقاربة للنسبة السابقة تقول أن أهم أثر للصحة النفسية على التلميذ هو    

النجاح الدراسي، والذي بدوره يعد مطلبا لحصول التوافق النفسي والتكيف االجتماعي وحتى 
ني سليم نفسيا ناجح اجتماعيا، إضافة إلى الصحة النفسية ذاتها، فالتلميذ الناجح دراسيا يع

الرغبة المشتركة بين األولياء واألساتذة  واإلدارة التربوية والتلميذ أيضا هو التفوق أو على 
 األقل النجاح دراسيا وهو هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه.

تمع أهم سجلنا مستشارا واحد يرى أن التكيف االجتماعي للتلميذ داخل المدرسة والمج كما   
ما يمكن أن ينتج عن الصحة النفسية، ولعلها رؤية لهذا المبحوث تركز على االندماج 
والتكيف االجتماعي بغض النظر عن النجاح الدراسي، وعليه فحتى التلميذ المتوسط أو 
الضعيف المستوى يجب أن يتمتع بصحة نفسية سليمة لتسهل عليه التكيف اجتماعيا، فتلميذ 

 لغد، ويجب أن يكون سليما نفسيا حتى يكون عنصرا فاعال داخل المجتمع.اليوم هو رجل ا
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 : كيفية تعزيز التلميذ لثقته بنفسه33الجدول رقم 
 النسبة التكرار 

 %49,41 42 رضاه على تخصصه
 %30,59 26 تحسن مستواه الدراسي 
 %20,00 17 اندماجه مع زمالءه 

 %100,00 *85 المجموع
 

 اإلحصائية: القراءة
من المبحوثين يروا أن رضا  %49,41النسبة األعلى وهي في الجدول السابق نالحظ أن 

أن هذه الثقة  %30,59التلميذ على تخصصه من شأنه تعزيز ثقته بنفسه، بينما صرح 
من مستشاري التوجيه أن  %20,00بالنفس تتعزز بتحسن مستوى التلميذ دراسيا، بينما أدلى 

 اندماج التلميذ مع زمالئه هو الذي يقوي ثقته بنفسه.
 التحليل السوسيولوجي:

بقيمة نفسه بين من المحيطين به فتظهر هذه الثقة في  شعور الفردالثقة بالنفس هي      
حركاته وسلوكاته ويتصرف على أساسها بشكل طبيعي دون قلق أو رهبة، ألن تصرفاته هو 

تحكم فيها وليس غيره كونها نابعة من ذاته ال شأن لها بالمحيطين به، و على العكس من ي
من ذلك فانعدام الثقة تجعل الشخص يتصرف وكأنه مراقب من األشخاص من حوله فتكون 
تصرفاته وأفكاره وحتى آراءه في بعض األحيان مخالفة لشخصيته ويصبح القلق مصاحبا له 

والثقة بالنفس هي أمر مكتسب من البيئة التي تحيط بنا والتي نشأنا فيها أكثر  في حياته،
منها فطرية تولد مع أي شخص كان، وبالنسبة للتالميذ وجب أن ُيهيأ له جو يعزز ثقته 
انطالقا من األسرة ثم المدرسة، لهذا كانت اجابة المبحوثين بأن التلميذ اذا كان راضيا 

                                                

و يفسر هذا بإجابة بعض المبحوثين على أكثر من خيار، كون السؤال التاسع  .%63.46تضخم في العينة بنسبة   - * 
 مستشار توجيه. 52إجابة مع بقاء عدد المبحوثين  85والعشرون يحمل ثالث خيارات إجابة، لهذا ارتفع عدد اإلجابات إلى 
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به ثقة في النفس، فهذا الرضا من شأنه تحسين مستواه الدراسي بتخصصه الدراسي فهذا يكس
وبالتالي يجعله محبوبا ومقبوال داخل المدرسة واألسرة والمجتمع و يزيد من اندماجه مع 

 زمالءه فال يجد أي صعوبة في حياته الدراسية ما يعزز ثقة التلميذ بنفسه.
بأن المستوى الدراسي الجيد للتلميذ هو بينما يفسر قول الفئة من المستشارين الذين رؤوا    

الذي يعزز ثقته بنفسه، ألن ذلك يجعله محل رضا الجميع أولياءا مدرسين وزمالء، بصرف 
النظر عن كون التلميذ راضيا أم ال عن تخصصه الدراسي فتفوقه دراسيا أكيد أنه يعطيه 

 مكانة هامة داخل أسرته ومدرسته األمر الذي يقوي ثقته بنفسه.
بينما نالحظ النسبة األقل تركز على اندماج التلميذ وتكيفه مع زمالئه من التالميذ أمر    

بالغ األهمية في رفع الثقة بالنفس وتعزيزها، فقد يكون مستواه متوسطا وحتى متدنيا إال أنه 
طالما كانت له مكانة مع الزمالء أثناء الدراسة، اللعب داخل المدرسة وحتى خارجها فإن هذا 

ه كفيل بأن يكون له ثقة عالية بالنفس، فالواقع أثبت حسب بعض المستشارين أن بعض وحد
التالميذ المتفوقين والراضون على مساراتهم الدراسية ثقتهم في أنفسهم ليست في أحسن 
حاالتها، طالما ال يجدون القبول واالندماج مع باقي زمالءهم من التالميذ والعكس صحيح، 

 ن من ذوي الخبرة الميدانية غالبا.وهذه رؤية المستشاري
مع التذكير يكون العينة محل الدراسة ضخمت من خالل اإلجابات الممنوحة من    

المستشارين في أسئلة متعددة الخيارات، بمعنى إجابة بعض المبحوثين عن خيارين أو أكثر 
 للسؤال الواحد.

 
 
 
 
 
 



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

234 

 

 ميول التلميذ وسوق العمل الموازنة بين: 34الجدول رقم 
 النسبة التكرار 
 %28,8 15 نعم
 %71,2 37 ال

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
صرحوا بعدم  %71,2نسبة أغلبية المستشارين كما توضحه البيانات في الجدول السابق ب 

وجود توازن بين ميول التلميذ في التوجيه نحو دراسة شعبة معينة مع احتياجات سوق العمل، 
من المبحوثين أن ميول التلميذ يساير متطلبات المهن والوظائف  %28,8بينما يرى حوالي 

 مستقبال.
 التحليل السوسيولوجي:

إذا أردنا أن يكتب النجاح واالستمرارية لعملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني يجب     
توفير جو ومناخ ليؤدي بهذه العملية إلى أهدافها المرجوة، يقودنا هذا للحديث عن العناصر 

ة الفاعلة في عملية التوجيه، فإذا كان التلميذ نفسه محور هذا النشاط، فإن األولياء واألساتذ
يلعبون  -والجامعات والمعاهد التكوينية والمهنية فيما بعد -واإلدارة المدرسية والمستشارين 

دورًا محوريًا في خلق االتجاهات االيجابية إلنجاح هذه العملية، وتبقى على الوزارات 
واإلدارات الحكومية الوصية بهذا الشأن تجسيد أهداف عملية التوجيه المدرسي والمهني من 

درجة االهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خالل 
 وزارة التعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى باقي الوزارات.

لهذا وجدنا أن النسبة األعلى من المستشارين يؤكدون على غيا  التوازن بين ما يميل    
احتياجات سوق العمل من تخصصات معينة، فأغلب ي، وبين دراساليه التلميذ من تخصص 
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التخصصات خاصة في والية األغواط هي تخصصات أدبية، فضال عن اتجاه الكثير من 
الناجحين في البكالوريا في الشعب العلمية والتقنية إلى التخصصات األدبية واللغات والعلوم 

رعوية زراعية تحتاج إلى  اإلنسانية واالجتماعية، وكون المنطقة فالحية تشتمل على أرض
المهندسين الفالحين ومهندسي الري من جهة، وكونها أيضا منطقة صناعية ونعني هنا أبار 
الغاز الطبيعي، تحتاج إلى مهندسين في المحروقات من جهة ثانية، إضافة إلى تخصص 

جيه والبيطرة، وأبناء المنطقة يفتقرون لهذه التخصصات انطالقا من التو  1الصيدلة والطب
الذي يغلب عليه الطابع األدبي، ثم غيا  تخصص المحروقات والري في جامعة الوالية، 
وليس في مقدور كل الناجحين في البكالوريا إكمال الدراسة بواليات الشمال في هذه 
التخصصات لظروف متعددة، وعليه يوجد اكتفاء في كل تخصصات العلوم اإلنسانية 

تخصصات العلمية وغيا  بعضها كما سبق اإلشارة إليه، واالجتماعية، ونقص كبير في ال
مع اعتماد برنامج التوجيه المعلوماتي الذي يوجه التلميذ حسب نتائجه الدراسية ال حسب 

األوائل فقط فهذا يؤثر على  % 5 3بالمائة والميول ينمح للخمسة 2ميوالته، وان كانت الرغبة
لذا كانت إجابات المستشارين على الوجه  ما يريده التلميذ دراسيا وما ينتظره مهنيا،

ن حسب أقوال العديد من المعروض أمامنا، وهي إشكالية تعاني منها معظم واليات الوط
، وحسب مستشاري التوجيه فهم مطالبون بتقديم كافة المعلومات حول الشعب المبحوثين

 4والتعريف بها، حتى يكون التلميذ على بينة من أمره.
في حين يرى جانب من مستشاري التوجيه أن هناك تكافئ بين احتياجات سوق الوظائف     

مع توجيه التالميذ، على أساس وجود اكتفاء ذاتي من حيث التخصصات في العلوم 

                                                

المؤرخ في  101-13رسوم رقم تم إنشاء كلية الطب بجامعة عمار ثليجي باألغواط بمقتضى الممع اإلشارة الى أنه  -1 
ليصبح عدد كليات  2001سبتمبر  18ا لمؤرخ في 01-207المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2013مارس  14

 .الجامعة سبعة وهي أيضا إحدى كليات الطب الثالث التي فتحت أبوابها لطلبة الجنو  الجزائري 
 .02في صفحته  01أنظر  الملحق رقم:  - 2
 .03في صفحته  41الملحق رقم:  أنظر - 3
 .35الى  31أنظر الى المالحق من رقم  - 4
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االجتماعية، وأن التخصصات العلمية ال تحتاج إلى عدد كبير من خريجي الجامعات لذا 
ألغواط نحو فتح هذه التخصصات تدريجيا وخير مثال فهي قليلة فضال عن توجه جامعة ا

على ذلك كلية الطب، وهذا تصور عام خاص مع اعتماد برنامج التوجيه اآللي المسمى 
الوافي، الذي يفترض به القيام بهذه الموازنة والمفارقة انتقاد هذا األمر من الفئة التي ترى 

 ما سبق تحليله في الجدول السابق.عكس ذلك ك
 مدى مساهمة التوجيه في التنمية االقتصادية: 35رقم  الجدول

 النسبة التكرار 
 %44,2 23 نعم
 %55,8 29 ال

 %100,0 52 المجموع
 القراءة اإلحصائية:

قالوا أن التوجيه  من المبحوثين %55,8هي الجدول السابق  النسبة األعلىيظهر أن     
منهم  %44,2المدرسي ال يساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية ، في حين أدلى حوالي 

 أن عملية التوجيه تساهم في التنمية االقتصادية للبالد.
 التحليل السوسيولوجي:

النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، ويعد االقتصادي نحاول أوال التفريق بين     
أول من حاول التمييز بين المفهومين، فالنمو يحدث عادة بسبب زيادة السكان  1شومبيتر""

والثروة واالدخار، في حين أن التنمية هي نتاج التطور واالبتكار التقنيين، وأن النمو يتحدد 
بمتغيرات كمية، أما التنمية فتتضمن حدوث تغيرات كيفية نوعية في هذه المتغيرات، لهذا 

القتصادي ظاهرة تحدث في المدى القصير تسبق التنمية، في حين أن التنمية تأتي فالنمو ا

                                                
، عالم أمريكي في Joseph Alois Schumpeter ( 1950،  جانفي 1883جوزيف الويس شومبيتر )فيفري  - 11

 االقتصاد والعلوم السياسة من أصل نمساوي، ُأشتهر بترويجه لنظرية الفوضى الخالقة.
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في مرحلة متأخرة على المدى الطويل، وال يمكن الحكم عليها إال بعد مضي فترة زمنية 
طويلة نسبيا، وهي ما تتناسب مع مخرجات العملية التعليمية التي تعد استثمارا طويل األمد 

( على األقل حتى يتخرج بشهادة جامعية، 15لى خمسة عشر سنة )فالتلميذ يدرس حوالي ع
وعليه فواقع الحال في بالدنا عامة وفي منطقتنا يؤكد غيا  هذه النوعية االقتصادية 
واالجتماعية في جميع المناحي، وقد يكون لدينا بعض مؤشرات النمو االقتصادي القائم 

التنمية غائبة يشكل واضح مقارنة مع  أساسا على ريع الغاز الطبيعي والبترول، إال أن
المقاييس العالمية التي يمكن مالحظتها في مؤشرات النمو االقتصادي كالدخل الفردي 
والقومي السنوي، معدل الصادرات والواردات ومعدل الديون الخارجية، معدالت البطالة 

ضمان االجتماعي ومستوى األجور، أسعار المشتريات، وكذا الخدمات التعليمية والصحية وال
 وغيرها.

لهذا كانت النسبة األعلى من المبحوثين ترى بعدم تحقيق التوجيه المدرسي والمهني     
للتنمية بشكل عام، فهناك نقص في األطباء واألطباء األخصائيون على وجه التحديد، غيا  

ارة، الدهان، الفنيون التقنيون الزراعيون، وحتى في المهن الحرفية كالبناء، الحدادة، النج
الطبخ، السمكرة وغيرها وهي مهن تحتاج الى توجيه جيد من طرف مستشار التوجيه، إال أن 
برنامج التوجيه اآللي يحول دون ذلك، وان كانت هذه المهن متوفرة في بعض المناطق فهي 
مفقودة في مناطق أخرى، دون الحديث عن الجودة واإلتقان فيها، فقد تجد المختص في 

كنه ال يتقنها حسب تصريحات المستشارين، حتى أن المهن الجيدة اآلن غير متناسبة مهنته ل
مع القدرة الشرائية للموظفين، هذا يعني وجود خلل بين عملية التوجيه والسعي إلى إحداث 

 تنمية اقتصادية في البالد.
ية االقتصادية تفسر بينما البيانات المتعلقة بالمبحوثين القائلين بأن التوجيه يساهم في التنم   

على أن المستشارين يؤدون في دورهم كما ينبغي من خالل توجيه التالميذ نحو التخصصات 
األكاديمية والمهنية إال أن إشكالية التوظيف تحول دون توفير مناصب شغل مناسبة لخريجي 
 الجامعات ومعاهد التكوين المهني، وعليه فالكفاءات موجودة على قلتها لكنها مغيبة
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الستفحال المحسوبية في التشغيل بوضع أشخاص دون المستوى بالرغم من حملهم لشهادات 
جامعية ومهنية، مع تهميش األكفاء ما يرجع بالسلب على التطور والتقدم في كل الميادين و 

 بالتالي توقف إن لم نقل تراجع عجلة التنمية بكل أشكالها.
 عية للتلميذتحقيق التوجيه مكانة اجتما: 36الجدول رقم 

 
 النسبة التكرار 
 %69,2 36 نعم
 %30,8 16 ال

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
من  %69,2النسبة األعلى وهي من خالل المعطيات في الجدول أعاله نالحظ    

صرحوا أن التوجيه يحقق فعال مكانة اجتماعية للتلميذ، بينما أدلى جانب آخر من  المبحوثين
 بعدم تحقق هذه المكانة عن طريق التوجيه. %30,8المستشارين بنسبة 

 
 التحليل السوسيولوجي:

ويمكن تفسير هذا بإجابة المستشارين في السؤال المفتوح التابع لهذا السؤال، والذي جاء     
على النحو التالي في حالة اإلجابة بنعم كيف ذلك، حيث كانت معظم اإلجابات أن التوجيه 
يمنح التلميذ المكانة االجتماعية المناسبة التي يسعى إليها في حالة ما إذا كان التوجيه 

ا سليما، وهذا على األغلب حكم قيمي وتصور عقلي من طرف المستشارين، فالمنطق توجيه
يقتضي أن التوجيه المدرسي والمهني طالما كان صائبا فانه على األرجح يخلق مكانة 
اجتماعية جيدة للتلميذ، وهذا على أساس عدم إيجاد التلميذ ألي صعوبة في دراسته في 
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وان كانت هناك صعوبة فإنها ستكون في أدنى مستوياتها، المتوسطة وال في الثانوية، حتى 
مع ارتفاع احتمالية النجاح في البكالوريا بيسر، وبالتالي مواصلة الدراسة الجامعية في 
تخصص يناسب قدراته المعرفية، وبالمحصلة الحصول على الوظيفة أو المهنة المناسبة 

 والتي تكسبه المكانة المحترمة اجتماعيا.
ن كانت إجابات المبحوثين بكون التوجيه ال يمنح أي مكانة للتلميذ في المجتمع في حي   

ن دراستهم، وال ينتسبون الى أي معهد لو و د عدد معتبر من التالميذ ال يزاعلى أساس وجو 
تكوين وهي إحصائيات يؤكدها التسر  المدرسي الذي تعاني منه أغلب المؤسسات التربوية، 

المتدنية بالوالية في البكالوريا، مع عدم إعطاء رغبة وميول التلميذ فضال عن نسبة النجاح 
األولية في اختيار الشعب في حالة نجاحه في شهادة التعليم المتوسط وحتى في الجامعة 
العتماد نظام التوجيه اآللي، هذه كلها مؤشرات على أن التوجيه ال يعطي المكانة المرجوة 

رة النمطية التي اكتسبها المجتمع عن مخرجات التعليم منه للتلميذ، دون أن ننسى الصو 
في مصداقية ومستوى تشكيك امعي على وجه الخصوص وهذا بالبشكل عام والتعليم الج

 خريجي الجامعات وأحيانا حتى األساتذة.
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 جتماعيةالطارات الإل التوجيهعملية خلق يوضح  :37الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار 
 %71,2 37 نعم
 %28,8 15 ال

 %100,0 52 المجموع
 

 القراءة اإلحصائية:
وهي النسبة األعلى  %71,2تكشف المعطيات الواضحة في الجدول السابق أن حوالي    

من المستشارين يروا أن التوجيه ينتج اطارات اجتماعية، بينما صرحت فئة أخرى منهم 
 بعدم تحقق ذلك. %30,8بحوالي 
 السوسيولوجي:التحليل 

والمالحظ أن إحصائيات هذا الجدول تكاد تتطابق مع ما جاء في إحصائيات الجدول    
المتعلق بمدى خلق عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لمكانة اجتماعية للتلميذ، 
وبالرجوع الى  االستمارات الموزعة على المبحوثين نجد أن كل مستشار أجا  بنعم على 

لرابع والثالثين بكون التوجيه يحقق مكانة اجتماعي للتلميذ، قد أجا  أيضا بنعم على السؤال ا
السؤال السادس والثالثين بأن عملية التوجيه تنتج اطارات وكفاءات للمجتمع، والعكس 
صحيح، ما عدا مستشار واحد أجا  بال في السؤال الرابع والثالثين و بنعم في السادس 

 والثالثين.
  وتحليال  تفسيراالجدول يصلح لهذا  36المتعلق بالجدول رقم  تفسير والتحليللذا فان ال

 كذلك.
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نشير الى أن الجداول المركبة األتية تحمل التكرار الفعلي وهو التكرار مالحظة هامة: 
حسب احصائيا وفق الموجود فعال من خالل اجابات المبحوثين، والتكرار المتوقع وهو تكرار يُ 

بناءا على فرضيات الدراسة وعدد مفردات العينة، واالختيارات الموضوعة  SPSSنظام 
المتوقع لتكرار من قيمة ا بةالتكرار الفعلي قري ت قيمةكان، وعليه فكلما لإلجابةكاحتماالت 

الى أن بعض األرقام ال تظهر في الجداول  مع االشارةتائج الدراسة أكثر مالمسة للواقع، فن
وهذا لتوضيح  ،52ما على مجموع مفردات العينة الوهي محصلة التكرار المسجل فعليا مقس

 نسبة ما سجل من تكرار مقارنة بعدد المبحوثين.
 الجنس  متغير حسبمساعدة المناخ الدراسي للعمل : يوضح 38الجدول رقم 

 الجنس
 مالئمة المناخ الدراسي

 المجموع أنثى ذكر

 نعم
 

 16 9 7 التكرار الفعلي
 16,0 9,2 6,8 التكرار المتوقع

 %100,0 %56,3 %43,8 النسبة 

 ال
 7 2 5 التكرار الفعلي
 7,0 4,0 3,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %28,6 %71,4 النسبة 

 ما نوعا
 29 19 10 التكرار الفعلي
 29,0 16,7 12,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %65,5 %34,5 النسبة 

 المجموع
 52 30 22 التكرار
 %100,0 %57,7 %42,3 النسبة

 

 2اختبار كا 
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
3,173a 2 0,205 
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 القراءة اإلحصائية:

من خالل الجدول السابق والذي يوضح العالقة بين متغير الجنس ومدى مالئمة المناخ      
مستشار أجابوا بأن المناخ الدراسي نوعا ما  29العدد الدراسي ألداء مستشار التوجيه لعمله نجد 

رجال بنسبة  10و  %65,5مستشارة امرأة  بنسبة  19يساعد على أدائهم لمهامهم من بينهم 
هم  %43,8هن مستشارات و %56,3مبحوثا بنسبة  16في حين نالحظ نجد العدد  ،34,5%

مستشارون ذكور أكدوا بمالئمة المناخ الدراسي ألداء مهامه، بينما نفى ذلك باقي المبحوثين 
 لإلناث من المستشارين. %28,6للذكور،  %71,4مستشارين وهذا بنسبة  07بعدد 

 التحليل السوسيولوجي:
فسرنا البيانات المتعلقة بكون المناخ نوعا يساعد على أداء المستشار مهامه،  لقد سبق وأن 

والمالحظ أن اإلناث أكثر ألنهن ال يستطعن التوفيق بين العدد الكبير للمؤسسات والتالميذ 
المشرفات عليهم، مع بعد المسافة بين المؤسسات وبين المؤسسات ومحل إقامة المستشارات 

األسرية لعدد منهن، لهذا كان عددهن أكثر من المستشارون الذكور، فضال عن االرتباطات 
 مع تعرض هؤالء األخرين لنفس الظروف.

بينما وجدنا أيضا نسبة المستشارات أكثر من المستشارون بخصوص التأكيد على مالئمة    
الجو الدراسي للعمل بنعم، بالرغم من تقار  النسبتين ألنهم من أصحا  الخبرة، مع قلة 
المؤسسات في مقاطعة التدخل، وعليه يختفي مشكل النقل، إضافة إلى ثبات هاته الفئة من 
المبحوثين في مؤسسات العمل، لكن ما يميز المستشارات أن المرأة بطبيعتها أكثر تكيفا 
ودينامية في التعامل وهذا يؤكد معطيات اإلجابة بال في نفس الجدول، لهذا سجلت 

ي جانب اإلناث، فضال أن عدد المستشارات أكثر من الذكور اإلحصائيات نسبة أكثر ف
 .بالنسبة لعينة الدراسة أساسا

كما نفسر أيضا نفي الذكور من المستشارين بعدم مالئمة المناخ الدراسي أكثر من اإلناث    
لدى اإلجابة بال على السؤال الثاني عشر، بكون الذكور أكثر جرأة في إبداء أرائهم بوصفهم 

تذمرا من كثرة المؤسسات المشرفين عليها، مع التدخل السلبي لألولياء في مهامهم،  األكثر
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مع بعد المسافة بين المؤسسات، وغيا  أو قلة التجهيزات في مكاتبهم كلها مشاكل تعيق 
األداء الجيد من طرف المستشارين، والمستشارتين في هذه الفئة هما من ذوي الخبرة لهذا 

 ي فهما قالتا الحقيقة دون تخوف.كانت إجابتهما بالنف
المجيبين بال ونوعا ما هم غالبية المستجوبين، مجموعهم  ونستطيع القول أن المبحوثين   
امرأة وهي تمثل نسبا عالية تحمل إجاباتهم عدم رضا  21رجال، و 15مبحوثا من بينهم  36

عن المناخ السائد في مؤسسات العمل، وهذا التذمر الكبير يصاحبه خلل في أداء المهام 
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني،  األمر الذي ينعكس سلبا على نتائج وأهداف عملية

وبحكم اقترابنا من المبحوثين يمكننا التأكيد على أن عددا كبيرا من بين المجيبين بنوعا ما 
على السؤال الثاني عشر ال تساعدهم ال المؤسسة بطاقمها التربوي مع قلة التجهيزات وال 

بين المؤسسات، وهنا تظهر  األسرة وتدخل أولياء األمور وكثرة التنقالت وبعد المسافة
بالنسبة للمستشارات اإلناث أكثر فطبيعة المرأة ال تقاوم حقيقة  -إن صح القول –المعاناة 

مثل هكذا أمور، مع عدم مالئمة الجانب البيداغوجي للعمل والمتمثل في عدم تفهم مدير 
 معه من طرف تعاون الالثانوية أو المتوسطة لمهام وظروف عمل المستشار، و قلة أو عدم 

، كلها عوامل تعيق أداء ساتذة أحيانااألعدين تربويين وحتى الطاقم التربوي من مشرفين ومسا
المستشارين لمهامهم بشكل عام والمستشارات خصوصا، لذا كانت نسبة عدم الرضا عن 

 .المحيط الدراسي في مكان العمل تغلب عليها اإلناث أكثر
 خ ، على ارتباط متغير الجنس مع مدى مالئمة المنا(2وهذا ما يؤكده الكاف مربع )كا   

الجدول نتائج اختبار كاف مربع ومعامل هذا يوضح ، حيث الدراسي ألداء المستشار لمهامه
أن االرتباط للعالقة بين الجنس، ومساعدة المناخ في تأدية المستشارين لمهامهم، حيث نجد 

( وهي %20.5أي ) 0.205تساوي  spssقيمة االحتمال في و  3.173 2قيمة االختبار كا
بين مؤشر المتغير  ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك %5من مستوى المعنوية  كبرأ

 .ومساعدة المناخ في تأدية المستشارين لمهامهمالمستقل الذي هو الجنس والتابع الذي هو 
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 الجنس متغير  للعمل حسب 1عدد المؤسساتيوضح مالئمة : 39الجدول رقم 
 

 الجنس
 المجموع أنثى ذكر 13س 

 نعم
 31 18 13 التكرار الفعلي
 31,0 17,9 13,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %58,1 %41,9 النسبة 

 ال
 21 12 9 التكرار الفعلي
 21,0 12,1 8,9 التكرار المتوقع

 %100,0 %57,1 %42,9 النسبة 

 المجموع
 52,0 30,0 22,0 التكرار
 %100,0 %57,7 %42,3 النسبة

 

 2اختبار كا 
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا

1,004a 1 0,947 
 

 القراءة اإلحصائية:
حول مدى تناسب عدد مؤسسات التعليمية  في هذا الجدول الذي يوضح تصريحات المبحوثين

 31أن التي يشرف عليها المستشار مع عملية التوجيه حسب متغير الجنس، حيث نالحظ 
 18مستشارا أجابوا بأن عدد المؤسسات في مقاطعة التدخل مناسب ألدائهم مهامهم من بينهم 

مبحوثا  21، في حين نجد العدد %41,9رجل بنسبة  13و  %58,1مستشارة امرأة  بنسبة 
 ر ينفون ذلك.هم مستشارون ذكو  %42,9هن مستشارات و %57,1بنسبة 

 
                                                

 .في األطروحة 81الى  79، ص 09، الى 07من رقم : أنظر الجداول  - 1
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 التحليل السوسيولوجي:
يمكننا القول أن سبب ارتفاع رضا المبحوثات عدديا أكثر من رضا المبحوثين يعود في   

، ثم أن 14رقم  ولالبداية الى أن عدد االناث أكثر من عدد الذكور، كما سبق بيانه في الجد
أعلب مستشارات التوجيه يشرفنا على عدد قليل من المؤسسات خاصة للمتزوجات منهن، 

 اضافة الى بعد المسافة بين المؤسسات التعليمية مع وجود بعضهن حديثات التوظيف.
بينما المستشارات غير الراضيات على عدد مؤسسات التدخل فهذا كونهن يشرفنا على    

أكثر وهذا االمر صعب االحاطة به من طرف مستشارة التوجيه المرأة، وهنا مؤسستين و 
وجدنا اجماع بين الذكور واالناث أن االشراف على مؤسسة واحدة مع وجود معاونين أمر 
معقول، أما االشراف على أكثر من ذلك فهو غير معقول بتاتا، وهذا يفسر أيضا تذمر 

ت التدخل على أساس أن األفضلية للنساء من المستشارون الذكور من كثرة عدد مؤسسا
المستشارات في اختيار العدد الذي يناسبهن وحتى مؤسسات بعينها لتسهيل المهمة عليهن، 

المستشارون  بعض ، هذا جعللديهم هذه المزية ضف الى ذلك أصحا  الخبرة من الذكور
ألفضلية؟ وعليه وجدنا الذكور يذكرون بأن الرجل والمرأة سواسية في العمل فلماذا هاته ا

في كونهم يشرفون على عدد قليل من  وراضون أكثر أصحا  الخبرة من الذكور مرتاحون 
المؤسسات، والبعض منهم من حديثي التوظيف تأخذه الحماسة والنشاط فال يرى عدد 

 مؤسسات مقاطعة التدخل عددا كبيرا.
ين الجنس، ومالئمة عدد االرتباط للعالقة ب تظهرنتائج اختبار كاف مربع نالحظ أن 

قيمة و   1,004 2أن قيمة االختبار كاالمؤسسات على تأدية المستشارين لمهامهم، حيث نجد 
، %5من مستوى المعنوية  كبر( وهي أ%94.7أي ) 0,947تساوي  spssاالحتمال في 

بين مؤشر المتغير المستقل الذي هو الجنس والتابع  ارتباطوبالتالي فإننا نقبل بأن هناك 
 .ومالئمة المؤسسات التعليمية في تأدية المستشارين لمهامهمالذي هو 
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  الجنس حسب متغير اداء العمل االسرةمع عالقة تسهيل ال: 40الجدول رقم 
 

 الجنس
 المجموع أنثى ذكر االسرةمع عالقة ال

 نعم
 31 18 13 التكرار الفعلي
 31,0 17,9 13,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %58,1 %41,9 النسبة 

 ال
 6 1 5 التكرار الفعلي
 6,0 3,5 2,5 التكرار المتوقع

 %100,0 %16,7 %83,3 النسبة 

 أحيانا
 15 11 4 التكرار الفعلي
 15,0 8,7 6,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %73,3 %26,7 النسبة 

 المجموع
 52,0 30,0 22,0 التكرار
 %100,0 %57,7 %42,3 النسبة

 

 2اختبار كا 
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
5,643a 2 0.060 

 
 

 القراءة اإلحصائية:
حول عالقة أسر التالميذ بالمؤسسات التربوية التي  يوضح هذا الجدول اجابات المبحوثين    

مستشارا أجابوا بأن عدد  31أن يشرف عليها المستشار حسب متغير الجنس، حيث نالحظ 
مستشارة امرأة  بنسبة  18المؤسسات في مقاطعة التدخل مناسب ألدائهم مهامهم من بينهم 
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ثا ينفون مساعدة عالقة مبحو  06، في حين نجد العدد %41,9رجل بنسبة  13و  58,1%
هن  %16,7هم مستشارون ذكور و %83,3األسرة مع المدرسة ألداء مهامهم بنسبة 

 مستشارات ذلك.
مبحوثا يرون أن العالقة ما األسرة أحيانا ما فقط تساعد أداء عملهم، من  15في حين وجد 

 ذكور. %26,7اناث و  %73,3بينهم 
 التحليل السوسيولوجي:

سبب ارتفاع رضا المبحوثات عدديا أكثر من رضا المبحوثين يعود في أن يمكننا القول      
البداية الى أن عدد االناث أكثر من عدد الذكور، كما سبق ذكره، ثم أن طبيعة المستشارات 

ي تتسهل عليها التعامل مع أسر التالميذ خاصة وأن في وقتنا الحالي األمهات هن الال
كيفية اقناع تعرف  ويتواصلن مع المستشارات وهنا نجد أن مستشارة التوجيهمن، يتابعن أبنائه

التالميذ لهذا كانت اجاباتهم تقول أن العالقة مع األسر مساعدة، ثم أن الذكور الذين  مهاتأ
لهم نفس الرؤية هم أصحا  الخبرة وممن بشرفون على عدد قليل من المؤسسات، اضافة 

 هو في نظر البعض أمر يسهل مهامهم.الى غيا  االسر أحيانا و 
بينما المستشارون يظهرون أكثر من المستشارات في أن العالقة بين األسرة والمدرسة ال    

تساعدهم عل أدائهم لمهامهم، وهذا لكثرة عدد المؤسسات والتالميذ الذين يشرفون عليهم، 
الشخصية مع مدراء وبالتالي يكون التدخل كثير وسلبي من خالل العالقات العائلية و 

المؤسسات والطاقم التربوي ما يشوش على عمل المستشار، وهو نفس التفسير الذي يطرح 
بالنسبة للمبحوثين الذين قالوا بأنه أحيانا ما تكون عالقة األسر بالمدرسة تعيق عملهم، مع 

مع قلة  اضافة أن العالقة هنا تكون غائبة وهو أمر ال يساعد المستشار في مرافقة التلميذ،
االمكانيات والوسائل بمكتب مستشار التوجيه، وهنا تظهر معاناة المستشارة المرأة بشكل أكبر 

 .تظهره البيانات في الجدول السابقو ما هو 
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وبالرجوع الى نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط للعالقة بين الجنس، ومساعدة     
أن قيمة االختبار العالقة بين األسرة والمدرسة على تأدية المستشارين لمهامهم، حيث نجد 

من  كبر( وهي أ%06.0أي ) 0.060تساوي  spssقيمة االحتمال في و   5,643 2كا
المتغير المستقل الذي  بين مؤشر ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك %5مستوى المعنوية 

مساعدة العالقة بين األسرة والمؤسسات التعليمية في تأدية و هو الجنس والتابع الذي هو 
 .المستشارين ألعمالهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

249 

 

 السن  على العمل حسب متغيرعدد المؤسسات مالئمة : 41الجدول رقم 
 السن                    

   عدد المؤسسات
فما  46 36-45 26-35

 فوق 
 المجموع

 مؤسسة
 واحدة

 6 1 2 3 التكرار الفعلي
 6,0 3, 1,4 4,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %16,7 %33,3 %50,0 النسبة 

02 
 25 1 7 17 التكرار الفعلي
 25,0 1,4 5,8 17,8 التكرار المتوقع

 %100,0 %4,0 %28,0 %68,0 النسبة 

03 
 12 1 1 10 التكرار الفعلي
 12,0 0,7 2,8 8,5 التكرار المتوقع

 %100,0 %8,3 %8,3 %83,3 النسبة 

04 
 8 0 2 6 التكرار الفعلي
 8,0 5, 1,8 5,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %25,0 %75,0 النسبة 

05 
 1 0 0 1 التكرار الفعلي
 1,0 0,1 0,2 0,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %0,0 %100,0 النسبة 

 المجموع
 52,0 3,0 12,0 37,0 التكرار 
 %100,0 %5,8 %23,1 %71,2 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
4,733a 8 0,786 
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 القراءة اإلحصائية:
هم األغلبية  35-26هذا الجدول اجابات أن المبحوثين ما بين  تظهر البيانات في    

أغلبهم يشرفون على  %71,2 عليها بنسبة لإلشرافويتوزعون على كل المؤسسات التربوية 
المبحوثين أغلبهم يشرفون على من  %23,1ثالث، تلي هذه النسبة ما نسبته  مؤسستين أو

 سنة 45مستشارين يفوق سنهم  3يوجد  أي أنه %5,8مؤسستين، بينما النسبة األقل وهي 
 1.مؤسسات ثالثالثالث على ين و تاثن الثاني على وواحدة  على مؤسسة احدهم شرف ي

 التحليل السوسيولوجي:
باختصار نقول أنه من الواضح أن عامل السن هام في منح مستشار التوجيه عددا معينا    

كبير  الشبا  هم أكثر من يشرف على عدد من المؤسسات، وبشكل عام فان المستشارون 
من المؤسسات التعليمية بفوارق كبيرة عن األكبر سنا منهم، وهذا يفسر على أن عامل السن 
يعني بعبارة أخرى عامل األقدمية المهنية ما يمنح صاحبها مزايا من بينها االشراف على أقل 

ا األقل سنا وخاصة مع تالحق عدد ممكن وأحسن المؤسسات التربوية واقربها مسافة، بينم
التوظيف في السنوات األخيرة ما يعني أن عددهم أكثر حسب البيانات أعاله، فان المستشار 
الشا  يرضى بأي عدد من المؤسسات في بادئ األمر حتى يكتشف أنه يعمل فوق طاقته، 

 ما يشكل تذمرا وعدم رضا فيما بعد.
مل االرتباط للعالقة بين السن، ومالئمة عدد وبالرجوع الى نتائج اختبار كاف مربع ومعا

أن المؤسسات التي يشرف عليها المستشارين على تأدية المستشارين لمهامهم، حيث نجد 
( وهي %78,6أي ) 0,786تساوي  spssقيمة االحتمال في و   4,733 2قيمة االختبار كا

المتغير  بين مؤشر ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك %5من مستوى المعنوية  كبرأ
ومالئمة المؤسسات التعليمية في تأدية المستشارين المستقل الذي هو السن والتابع الذي هو 

 .لمهامهم

                                                
 .15أنظر الجدول رقم:  - 1
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   السن حسب متغير اداء العمل االسرةمع عالقة تسهيل ال يوضح :42الجدول رقم 

 السن                     
 45-36 35-26 االسرةمع عالقة ال

فما  46
 المجموع فوق 

 نعم
 31 2 7 22 التكرار الفعلي
 31,0 1,8 7,2 22,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %6,5 %22,6 %71,0 النسبة 

 ال
 6 0 1 5 التكرار الفعلي
 6,0 3, 1,4 4,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %16,7 %83,3 النسبة 

 أحيانا
 15 1 4 10 التكرار الفعلي
 15,0 9, 3,5 10,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %6,7 %26,7 %66,7 النسبة 

 المجموع
 52,0 3,0 12,0 37,0 التكرار 
 %100,0 %5,8 %23,1 %71,2 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
0,754a 4 0,945 

 القراءة اإلحصائية:
هم األغلبية كما  35-26هذا الجدول اجابات أن المبحوثين ما بين  تظهر البيانات في    

سبق الذكر، أغلب هذه الفئة تشير الى أن العالقة مع األسرة تسهل مهام مستشار التوجيه 
أغلبهم قالوا بان العالقة مع االسرة تسهل اداء المهام،  45-36بنسبة، ، تلي هذه الفئة فئة 

سنة ، وبالنسبة لكل الفئات نالحظ أن النسبة  45فوق  ن هومعلى نفس األمر  اكدوقد 
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ه العالقة، بينما نفى أقل عدد منهم وجود هاته ذالموالية هي ممن رأى أنه أحيانا ما تساعد ه
 المساعدة.

 التحليل السوسيولوجي:
لذا أخذت هذه  العدد الكبير للمستشارين في المرحلة الشبابية يمثلون أغلبية المبحوثين   

الفئة حصة األسد من االجابات في كل الخيارات، ثم أن من بين هؤالء من يشرف على 
مؤسسة أو اثنتين، اضافة الى مساعدة الطاقم التربوي والتدخل االيجابي لبعض أولياء 
األمور، هي أمور تسهل لهم مهامهم وعليه كانت أن عالقة األسرة بالمدرسة تعين على أداء 

، أما اجابات العدد األقل منهم فمرد ذلك الى غيا  األسرة أو التدخل السلبي وغيا  أعمالهم
المساعدة من طرف الطاقم االداري فضال عن كثرة عدد التالميذ لذا تراوحت اجابات 
المبحوثين هنا في بين عدم مساعدة هاته العالقة أو المساعدة المتذبذة تكون احيانا وتختفي 

 أحايين أخرى.
سنة حتى وان كانت العالقة بين األسرة والمدرسة غير  36النسبة للفئتين األكثر من وب   

مساعدة فان ميزات أخرى تذلل ذلك حيث أن هاتين الفئتين تتشكالن من أصحا  الخبرة 
ممن يشرفون على عدد قليل من التالميذ ويتلقون الدعم من الطاقم البيداغوجي مما يخفف 

غلبهم قالوا بأن العالقة بين األسرة والمدرسة تساعد على أداء عليهم تدخل األسر، لذا أ 
 مهامهم.

وبالرجوع الى نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط للعالقة بين السن، ومساعدة العالقة 
أن قيمة االختبار بين ما بين األسرة والمدرسة على تأدية المستشارين لمهامهم، حيث نجد 

من  كبر( وهي أ%94,5أي ) 0,945تساوي  spssمال في قيمة االحتو   0,754 2كا
بين مؤشر المتغير المستقل الذي  ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك %5مستوى المعنوية 

و مدى مساعدة العالقة بين االسرة على تأدية المستشارين هو السن والتابع الذي هو 
 .لمهامهم
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 األقدمية على العمل حسب متغيرمالئمة عدد المؤسسات : 43الجدول رقم 

 األقدمية                
 عدد المؤسسات

 5 من أقل
 سنوات

من أكثر  10-15 5-10
  15سنة

 المجموع

01 
 6 2 1 0 3 التكرار الفعلي
 6,0 0,5 0,7 2,5 2,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %33,3 %16,7 %0,0 %50,0 النسبة 

02 
 25 1 3 7 14 التكرار الفعلي
 25,0 1,9 2,9 10,6 9,6 التكرار المتوقع

 %100,0 %4,0 %12,0 %28,0 %56,0 النسبة 

03 
 12 1 1 8 2 التكرار الفعلي
 12,0 0,9 1,4 5,1 4,6 التكرار المتوقع

 %100,0 %8,3 %8,3 %66,7 %16,7 النسبة 

04 
 8 0 1 6 1 التكرار الفعلي
 8,0 60, 90, 3,4 3,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %12,5 %75,0 %12,5 النسبة 

05 
 1 0 0 1 0 التكرار الفعلي
 1,0 10, 10, 40, 40, التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %0,0 %100,0 %0,0 النسبة 

 المجموع
 52,0 4,0 6,0 22,0 20,0 التكرار 
 %100,0 %7,7 %11,5 %42,3 %38,5 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
20,354a 12 ,0610 
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 القراءة اإلحصائية:
اجابات المبحوثين مشابهة الى حد كبير مع البيانات أن هذا الجدول  تظهر البيانات في    

المتعلق بمالئمة عدد المؤسسات حسب متغير السن، فالسن  41رقم  الواضحة في الجدول
 يعني بتعبير أخر األقدمية وهو ما يتماشى مع بيانات هذا الجدول.

 التحليل السوسيولوجي:
تفسير بيانات الجدول أعاله يتقاطع مع ما ُعرض من تفسير في الجدول الخاص بعالقة    

المؤسسات التعليمية، فالسن يعني السن بإشراف مستشار التوجيه على عدد معين من 
بالضرورة األقدمية والتي تتيح لصاحبها اختيار عدد ومكان وحتى مستوى أو مكانة المؤسسة 

 التعليمية اضافة الى عامل الجنس كما سبق االشارة اليه.
وبالرجوع الى نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط للعالقة بين األقدمية، و مالئمة عدد 

 2أن قيمة االختبار كاسسات التربوية على تأدية المستشارين لمهامهم، حيث نجد المؤ 
من مستوى  كبر( وهي أ%06,1أي ) 0610,تساوي  spssقيمة االحتمال في و   20,354
المتغير المستقل الذي هو  بين مؤشر ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك %5المعنوية 

مالئمة عدد المؤسسات التربوية في مقاطعة التدخل على تأدية و األقدمية والتابع الذي هو 
 .المستشارين لمهامهم
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 األقدمية حسب متغير اداء العمل على االسرةمع عالقة تسهيل ال: 44الجدول رقم 
 

 األقدمية                 
 االسرةمع عالقة ال

 5 من أقل
 15-10 10-5 سنوات

من أكثر 
 المجموع 15سنة

 نعم
 31 3 4 11 13 التكرار الفعلي
 31,0 2,4 3,6 13,1 11,9 التكرار المتوقع

 %100,0 %9,7 %12,9 %35,5 %41,9 النسبة 

 ال
 6 0 0 4 2 التكرار الفعلي
 6,0 5, 7, 2,5 2,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %0,0 %66,7 %33,3 النسبة 

 أحيانا
 15 1 2 7 5 التكرار الفعلي

 15,0 1,2 1,7 6,3 5,8 المتوقع التكرار
 %100,0 %6,7 %13,3 %46,7 %33,3 النسبة 

 المجموع
 52 4 6 22 20 التكرار 
 %100,0 %7,7 %11,5 %42,3 %38,5 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
2,916a 6 0,819 

 
 القراءة اإلحصائية:

الخاص  42رقم  الجدول السابق تشابه الى حد ما البيانات المتعلقة بالجدول البيانات في    
حسب متغير السن، فالسن  على أداء المستشارين بمدى مساعدة عالقة األسرة مع المدرسة

 األقدمية وهذا ما يتماشى مع بيانات هذا الجدول. الى يشير
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 التحليل السوسيولوجي:

اد يتطابق مع ما عرضناه من تفسير في الجدول الخاص تفسير بيانات الجدول أعاله يك   
بعالقة السن بمالئمة عدد المؤسسات التعليمية التي يشرف عليها المبحوثين، فالسن يعني 

 غالبا األقدمية والتي تسمح لصاحبها بالتعامل الجيد مع أسر التالميذ.
وبالرجوع الى نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط للعالقة بين الجنس، ومساعدة المناخ 

قيمة االحتمال في و  2,916 2أن قيمة االختبار كافي تأدية المستشارين لمهامهم، حيث نجد 
spss  وبالتالي فإننا %5من مستوى المعنوية  كبر( وهي أ%81,9أي ) 0,819تساوي ،

و بين مؤشر المتغير المستقل الذي هو األقدمية والتابع الذي هو  تباطار نقبل بأن هناك 
 .مساعدة العالقة بين األسرة والمدرسة على تأدية المستشارين لمهامهم
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 األقدمية على التوجيه حسب متغير النماذج االجتماعية تأثير: 45الجدول رقم 
 

 األقدمية                  
 النماذج االجتماعية

 5 من أقل
 15-10 10-5 سنوات

من أكثر 
 المجموع 15سنة

 نعم
 46 4 6 17 19 التكرار الفعلي
 46,0 3,5 5,3 19,5 17,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %8,7 %13,0 %37,0 %41,3 النسبة 

 ال
 6 0 0 5 1 التكرار الفعلي
 6,0 5, 7, 2,5 2,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %0,0 %83,3 %16,7 النسبة 

 المجموع
 52 4 6 22 20 التكرار 
 %100,0 %7,7 %11,5 %42,3 %38,5 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
4,840a 3 0,184 

 
 القراءة اإلحصائية:

 15اللذين أقدميتهم أكثر من  الجدول السابق تشير الى أن كل المبحوثين البيانات في    
، كما أن األغلبية الساحقة من أكدوا على تأثير النماذج االجتماعية على توجيه التلميذ سنة

سنوات بأن النماذج االجتماعية تؤثر على اتجاه التلميذ نحو  10أصحا  األقدمية أقل من 
 سنوات. 5تخصص معين، وما برون عكس ذلك هم قلة قليلة خاصة في فئة أقل من 
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 التحليل السوسيولوجي:
تفسير بيانات الجدول أعاله هو أن التلميذ دائما يتخذ قدوة له من األفراد الذين يصنفون    

شبه كلي من مجموع  بإجماععلى أساس أنهم نماذج اجتماعية كاألطباء والمهندسين، وهذا 
المستشارين محل الدراسة، وهذه االجابات هي في الواقع صحيحة كأحكام قيمية فكل طفل 
فعال يريد أن يكون طبيبا معلما مهندسا في الغالب سواء تحقق ذلك أم لم يتحقق مستقبال اال 

 أن تأثير هذه النماذج موجود فعال.
حقق على أرض الواقع، بينما النسبة األقل فتأثير هذه النماذج متوقع حتى ولن لم يت    

ركزت على واقع أن عدد االطارات والكفاءات قليل أو مغيب وبالتالي يقل أو يغيب معه 
 تأثير النماذج على توجيه التالميذ.

وهذا ما تؤكده نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط للعالقة بين األقدمية وتأثير   
 spssقيمة االحتمال في و  4,840 2أن قيمة االختبار كانجد  النماذج االجتماعية، حيث

، وبالتالي فإننا نقبل بأن %5من مستوى المعنوية  كبر( وهي أ%18,4أي ) 0,184تساوي 
و تأثير النماذج بين مؤشر المتغير المستقل الذي هو األقدمية والتابع الذي هو  ارتباطهناك 

 .االجتماعية على توجيه التالميذ
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 األقدمية حسب متغير سعي التلميذ لتحقيق مكانة اجتماعيةمدى : 46الجدول رقم 
 

 األقدمية                 
 سعي التلميذ

 5 من أقل
 15-10 10-5 سنوات

من أكثر 
 المجموع 15سنة

 نعم
 45 4 6 17 18 التكرار الفعلي
 45,0 3,5 5,2 19,0 17,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %8,9 %13,3 %37,8 %40,0 النسبة 

 ال
 7 0 0 5 2 التكرار الفعلي
 7,0 5, 8, 3,0 2,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %0,0 %71,4 %28,6 النسبة 

 المجموع
 52 4 6 22 20 التكرار 
 %100,0 %7,7 %11,5 %42,3 %38,5 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
3,383a 3 0,336 

 
 القراءة اإلحصائية:

الجدول أعاله تبين الى أن جميع المستشارين اللذين تفوق بيانات الواضح من خالل     
سنوات بأن  10سنة، كما أن األغلبية الساحقة من أصحا  األقدمية أقل من  15أقدميتهم 

التلميذ يسعى دائما الى تحقيق مكانة اجتماعية، وما يرون عكس ذلك هم قلة قليلة خاصة 
 سنوات. 10في فئة أقل من 
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 السوسيولوجي:التحليل 
تفسير بيانات الجدول أعاله هو أن التلميذ دائما يسعى الى تحقيق مكانة اجتماعية    

انطالقا من تأثره بقدوة أي النماذج االجتماعية كاألطباء والمهندسين، وهذا أجمع عليه 
المستشارين محل الدراسة بشكل كبير جدا، وهذه االجابات تكاد تتطابق مع ما جاء في 

الخاص بتأثير النماذج االجتماعية من خالل اراء المستشارين حسب األقدمية، هي  الجدول
أحكام قيمية فكل تلميذ فعال يريد أن يصبح طبيبا معلما أومهندسا مستقبال لتحقيق مكانته 

 داخل اسرته وداخل مجتمعه.
سعي التلميذ و  وهذا ما تؤكده نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط للعالقة بين األقدمية  

قيمة االحتمال في و  3,383 2أن قيمة االختبار كا، حيث نجد لتحقيق مكانة اجتماعية
spss  وبالتالي فإننا %5من مستوى المعنوية  كبر( وهي أ%33,6أي ) 0,336تساوي ،

سعي و بين مؤشر المتغير المستقل الذي هو األقدمية والتابع الذي هو  ارتباطنقبل بأن هناك 
 لتحقيق مكانة اجتماعية.التلميذ 
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 األقدمية ه حسب متغيرمشروعل التلميذ تجسيدمدى : 47الجدول رقم 
 

 األقدمية                 
  مشروع التلميذ دتجس

 5 من أقل
 15-10 10-5 سنوات

من أكثر 
 المجموع 15سنة

 نعم
 10 1 1 2 6 التكرار الفعلي
 10,0 8, 1,2 4,2 3,8 التكرار المتوقع

 %100,0 %10,0 %10,0 %20,0 %60,0 النسبة 

 أحيانا
 42 3 5 20 14 التكرار الفعلي
 42,0 3,2 4,8 17,8 16,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %7,1 %11,9 %47,6 %33,3 النسبة 

 المجموع
 52 4 6 22 20 التكرار 
 %100,0 %7,7 %11,5 %42,3 %38,5 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2اختبار كاقيمة 

3,061a 3 0,382 
 

 القراءة اإلحصائية:
في كل فئة يرون أن مشروع أن األغلبية الساحقة من المبحوثين البيانات السابقة توضح     

سنة،  10تفوق  وكان أكثر من يرى ذلك من ذوي  األقدمية التي، يتجسد أحيانا فقط التلميذ
وكان المبحوثين األقل من  النسبة األقل في كل فئة ترى أن مشروع التلميذ يتحقق فعال،بينما 

 .ذلكرى يسنوات هم أكثر من  5
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 التحليل السوسيولوجي:
تفسير بيانات الجدول أعاله هو أن تجسيد المشروع الدراسي للتلميذ أحيانا فقط ما يتحقق    

نتيجة مستوى التلميذ الذي ال يؤهله دائما لذلك، نظرا للعدد الكبير في حجرات الدراسة، وقلة 
 التأطير من طرف األساتذة الذين يفتقرون الى التكوين مقارنة بخريجي معاهد تكوين األساتذة

األوائل الحق في اختيار التخصصات التي يميلون اليها، مع  5سابقا، اضافة الى منح 
التدخل في العملية التوجيهية والعالقة السلبية بين األسرة والمدرسة اضافة الى العراقيل التي 

 تواجه عمل المستشار، كلها أسبا  تعيق تحقق المشروع الدراسي للتالميذ.
شرفون على يالذين يرون أن مشروع التلميذ يتجسد واقعا فهم أما تفسير المبحوثين   

مؤسسات يشهد لها وطاقمها التربوي لتالميذها بالكفاءة والنجاح، كما أن هاته الفئة من 
المستشارين يعتقدون أن عدد التالميذ الذين يحققون مشاريعهم الدراسية هم قلة أي انهم نخبة 

 عضهم فقط.وهذا ال يتأتى لجميع التالميذ بل لب
وما يؤكد ما سبق نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط للعالقة بين األقدمية درجة     

قيمة االحتمال و   3,061 2أن قيمة االختبار كاتجسيد مشروع التلميذ الدراسي، حيث نجد 
، وبالتالي فإننا %5من مستوى المعنوية  كبر( وهي أ%38,2أي ) 0,382تساوي  spssفي 

تجسيد بين مؤشر المتغير المستقل الذي هو األقدمية والتابع الذي هو  ارتباطنقبل بأن هناك 
 .مشروع التلميذ الدراسي
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 األقدمية حسب متغير الموازنة بين ميول التلميذ وسوق العمل مدى: 48الجدول رقم 
 

 األقدمية                   
 ميول التلميذ والعمل

 5 من أقل
 15-10 10-5 سنوات

من أكثر 
 المجموع 15سنة

 نعم
 15 1 2 6 6 التكرار الفعلي
 15,0 1,2 1,7 6,3 5,8 التكرار المتوقع

 %100,0 %6,7 %13,3 %40,0 %40,0 النسبة 

 ال
 37 3 4 16 14 التكرار الفعلي
 37,0 2,8 4,3 15,7 14,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %8,1 %10,8 %43,2 %37,8 النسبة 

 المجموع
 52 4 6 22 20 التكرار 
 %100,0 %7,7 %11,5 %42,3 %38,5 النسبة 

 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
0,127a 3 0,988 

 
 القراءة اإلحصائية

مستشارا  37بعدد الجدول أعاله تبين أن أغلبية المستشارين بيانات الواضح من خالل     
من بين مجموع المبحوثين يجمعون أن عملية التوجيه ال توازن بين  % 71.15بنسبة أي 

يرون أنه  % 28.84نسبة مستشارا ب 15ميوالت التالميذ وبين سوق العمل، بينما سجلنا 
 10األكثر من  األقدميةي و قل بين ذ، كانت نسبة المبحوثين أتوجد موازنة بين المتغيرين

 .سنوات
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 التحليل السوسيولوجي:
نستطيع تفسير البيانات الواضحة في الجدول السابق أن أراء المبحوثين واقعية حيث أن    

ما يريده التلميذ هو شخصيا أو بتدخل أوليائه أو أيضا حتى بالتوجيه األلي ال يمكنه أن 
س الوقت ال يمكن االستجابة الى يمنح التلميذ ما يميل اليه من تخصص ليدرسه، وفي نف

احتياجات سوق العمل، انطالقا من أن نتائج التلميذ ال تساعده على اختيار تخصص معين، 
 حتى التلميذ الممتاز قد تكون عالماته متدنية فال تؤهله الى  دراسة التخصص الذي يحب.

بينما الفئة التي تقول بأن هناك موازنة فهي قائمة على اساس ما يجب أن يكون فالتلميذ    
الذي يرغب في أن تلبى رغبته عليه أن يكون من بين الخمسة األوائل، وهذا ما يراه 

 .غير كاف ةن في الفئة السابقو المبحوث
عالقة بين األقدمية وموازنة وهذا ما يتطابق مع نتائج اختبار كاف مربع ومعامل االرتباط لل  

 0,127 2أن قيمة االختبار كا، حيث نجد ميول التلميذ وسوق العملعملية التوجيه بين 
من مستوى المعنوية  كبر( وهي أ%98,8أي ) 0,988تساوي  spssقيمة االحتمال في و 
بين مؤشر المتغير المستقل الذي هو األقدمية  ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك 5%

 ميول التلميذ وسوق العمل.والتابع الذي هو 
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 االلمام بقوانين التوجيه وتجسيد مشروع التلميذالعالقة بين : 49الجدول رقم 
 االلمام بقوانين             

 مشروع التلميذ
 المجموع ما نوعا ال نعم

 نعم
 10 6 0 4 التكرار الفعلي
 10,0 5,6 4, 4,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %60,0 %0,0 %40,0 النسبة 

 أحيانا
 42 23 2 17 التكرار الفعلي
 42,0 23,4 1,6 17,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %54,8 %4,8 %40,5 النسبة 
 52 29 2 21 التكرار  المجموع

 %100,0 %55,8 %3,8 %40,4 النسبة 
 

 التوجيهااللمام بقوانين 

 القراءة االحصائية تجسيد مشروع التلميذ
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 0,516a 2قيمة اختبار كا

 ارتباط طردي ،توجد عالقة 0.57 معامل االرتباط
 قل مندالة احصائيا ألنها أ 0.031  معنويةالمستوى 

 0.05= ألفا 
 42بعدد  %80,8النسبة الغالبة هي  تبين البيانات في الجدول أعاله أن القراءة اإلحصائية:

من المستشارين أشاروا الى أن عملية تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي ال تتحقق بشكل تام 
مستشارا ملمين نوعا ما بقوانين التوجيه واالرشاد المدرسي، ونسبة  %54,8دائما، من بينهم 

 صرحوا بعدم المامهم بهذه القوانين.  %4,8أكدوا المامهم بقوانين التوجيه،  40,5%
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من المبحوثين أن تجسيد التلميذ يحصل فعال  %19,2نسبة ب مستشارين 10 بينما صرح   
قالوا بدرايتهم  %40غير ملمين بقوانين التوجيه و %60على أرض الواقع، كان من بينهم 

 بالقوانين.
وااللمام بقوانين التوجيه واالرشاد المدرسي نالحظ العالقة بين الدراية  التحليل السوسيولوجي:

بعدم  والمهني وبين تحقق المشروع الدراسي للتلميذ، لدرجة أن ال أحد من المستشارين أدلى
تحقق مشروع التلميذ الدراسي بالنسبة لمن قال بإلمامه بقوانين التوجيه، اال أن الغالبية هنا 

في حاالت فقط، ويعود ذلك الى مستوى  ترى أن مشروع التلميذ الدراسي يتحقق جزئيا أو
التلميذ الذي غالبا ال يؤهله لتحقيق هذا المشروع، وعدم أداء األسرة ألدوارها، اضافة الى 
العدد الكبير للتالميذ، في حين أكد تحقق مشروع التلميذ دائما وهو تصريح المبحوثين الذين 

كذا مساعدة االدارة التربوية، ما يشرفون على عدد قليل من التالميذ مع تمتعهم بالخبرة و 
 يسهل تطبيق النصوص القانونية للتوجيه و عليه تحقيق المشروع الشخصي للتالميذ.

وما يؤكد تحليلنا السابق البيانات المتعلقة بكون مشروع التلميذ قد يتحقق وقد ال يتحقق،    
بقوانين التوجيه  حيث أن أكثر المبحوثين يرون ذلك هم في األساس غير ملمين بشكل كامل

المدرسي، فعدم المامهم بهذا الجانب يؤثر على عملية متابعة وتوجيه التلميذ وارشاده بالشكل 
الذي يجعله يجسد مشروعه في الواقع، بينما نجد أن عددا معتبرا من المستشارين أكدوا 

رد ذلك أن المامهم بالقوانين وبالرغم من ذلك فان مشروع التلميذ أحيانا فقط ما يتحقق، وم
باقي الفاعلين ال يؤدون دورهم بالشكل المناسب، فاذا قام المستشار بدوره التوجيه واالرشادي 
تربويا قانونيا فإننا نجد تقصيرا من جانب التلميذ ذاته، أو األسرة أو االدارة المدرسية من 

ونفس  حيث التجهيزات، وهذه كلها عوامل تعيق تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي فعليا،
( االثنين الذين قاال بعدم المامهما بقوانين التوجيه وعدم تجسد 2ين )لمبحوثَ ا جابةإلالتفسير 

 مشروع التلميذ دائما.
معامل  ، وقيمة 0,516هي  2قيمة اختبار كانقبل بوجود ارتباط بين المؤشرين ألن عليه  و 

 اطردي اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل  0.05أكبر من ألفا  0.57بيرسون  االرتباط
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التلميذ في تجسيد ، بمعنى كل ما كان مستشار التوجيه ملما بالقوانين كلما أفلح متوسطا
دالة احصائيا ألنها ما يعني أنها  0.031ة معنويقيمة مستوى الكما أن مشروعه الدراسي، 

 .0.05 مستوى الداللة صغرأ
 يه ومتابعة تعليم وتكوين التلميذااللمام بقوانين التوج بين العالقة: 50الجدول رقم 

 االلمام بقوانين             
 متابعة التلميذ

 المجموع ما نوعا ال نعم

نتائج 
 التلميذ

 52 29 2 21 التكرار الفعلي
 52,0 29,0 2,0 21,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %55,8 %3,8 %40,4 النسبة 

سلوك 
 التلميذ

 19 5 1 13 الفعلي التكرار
 19,0 10,6 70, 7,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %26,3 %5,3 %68,4 النسبة 

دروس 
 الدعم

 11 3 0 8 التكرار الفعلي
 11,0 6,1 4, 4,4 التكرار المتوقع

 %100,0 %27,3 %0,0 %72,7 النسبة 
 82 37 3 42 التكرار  المجموع

 %100,0 45,12 3,66 51,22 النسبة 
 

االلمام بقوانين 
 التوجيه

 الداللة اإلحصائية متابعة تعليم وتكوين التلميذ
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 0,524a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة ارتباط طردي  0.450 بيرسون معامل 
دالة احصائيا ألنها أقل من ألفا =  0.043 ةمعنويمستوى ال

0.05 



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

268 

 

 :القراءة اإلحصائية
المبحوثين على أكثر من خيار اجابة،  إلجابةنظرا  82الى  الى تضخم العينةنشير   

كل المستشارين أشاروا الى أن نتائج التلميذ هي أهم  توضح المعطيات في الجدول أعاله أن
نوعا ما  %55,8من الملمين بالقوانين، و %40,4طرق متابعة تعليمه وتكوينه، من بينهم 

 ال يلمون بالقوانين. %3,8 لهم دراية بالقوانين، وهناك
، %36.53مستشارا أضاف سلوك التلميذ بنسبة  19من بين مجموع المبحوثين وجدنا     

نوعا ما لهم دراية بالقوانين، وهناك  %26,3من الملمين بالقوانين، و %68,4كان من بينهم 
  ال يلمون بالقوانين. 5,3%

روس الدعم من شأنها المساعدة على صرحوا بأن د %21.15مستشارا بنسبة  11ووجدنا    
نوعا ما لهم دراية  %27,3من الملمين بالقوانين، و %72,7متابعة التلميذ، كان من بينهم 

 بالقوانين.
 التحليل السوسيولوجي:

على الخيار األول،  ويمكن تفسير النتائج السابقة بشكل عام الى أن اتفاق كل المبحوثين   
والمتمثل في نتائج التلميذ هي المحدد األساسي والوسيلة المثلى في متابعته، حيث أن 
السلوك ودروس الدعم ال تمكن المستشار من متابعة مسار التلميذ، فحتى لو كان سلوكه 
جيد ويواظب على دروس الدعم فان العبرة بنتائجه الدراسية حتى نقول أنه ناجح دراسيا، 

ر المرغوبة، يفحسب رأي عدد من المبحوثين هناك تالميذ سجلت عليهم بعض السلوكيات غ
كالييا  أو الشجار مع الزمالء أو االنطواء وغيرها اال أن نتائجهم الحسنة تعطيهم حصانة 

، وبالمقابل يوجد تالميذ يمتازون تجعلهم تالميذ متفوقون غالبا أو حماية من العقا  دائما
وء والحضور الدائم، وبعضهم لديه دروس دعم واستدراك، وأوليائه يتابعون باألد  والهد

مساره اال أن مستواه ونتائجه الدراسية على أكثر تقدير متوسطة واقل من المتوسط، وعليه 
فالعبرة بتحسن مستواه وعالماته في الفروض واالمتحانات، فبالمحصلة هي التي تمكنه من 
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المبحوثين االجابة على نتائج التلميذ كعامل رئيس في  مواصلة الدراسة، لهذا فضل كل
 متابعة التلميذ، رغم الفراغ القانوني الذي يوضح ـاليات وكيفيات هذه المتابعة.

سلوك التلميذ ودروس الدعم، لما لهما من دون أن نهمل الخيارين األخرين المتعلقين ب    
أهمية في رفع مستوى التلميذ وامكانية متابعة مساره وتحسينه باستمراره، حتى يسهل توجيهه 
دراسيا أو مهنيا حسب النتائج المحصلة مستقبال، ونشير هنا الى تضخم حجم العينة الى 

 يارات االجابة.مستشارا، نظرا لتعدد خ 52اجابة مع بقاء عدد المبحوثين  82
قيمة  ، و0,524aي ه 2قيمة اختبار كا وعليه نقبل بوجود ارتباط بين المؤشرين الن   

وهو ما يعني وجود عالقة تشكل  0.05أكبر من ألفا  0.450بيرسون  معامل االرتباط
ادت متابعة ا متوسطا، بمعنى كل ما كان مستشار التوجيه ملما بالقوانين كلما ز طردي اارتباط

دالة احصائيا ألنها ما يعني أنها  0.043وقيمة مستوى المعنوية تعليم وتكوين التلميذ، 
 .0.05 مستوى الداللة صغرأ
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 لتقويم مع تحقق الصحة النفسية للتلميذل القوانين شمول يوضح العالقة بين: 51الجدول رقم 
 لتقويما قوانين              

 الصحة النفسية
 المجموع ما نوعا ال نعم

المتابعة 
 النفسية

 50 32 2 16 التكرار الفعلي
 50,0 31,7 2,9 15,4 التكرار المتوقع

 %100,0 %64,0 %4,0 %32,0 النسبة 

المساعدة 
 االجتماعية

 14 11 0 3 التكرار الفعلي
 14,0 8,9 8, 4,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %78,6 %0,0 %21,4 النسبة 

المساعدة 
 التربوية

 20 15 1 4 التكرار الفعلي
 20,0 12,7 1,2 6,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %75,0 %5,0 %20,0 النسبة 

 المجموع
 *84 58 3 23 التكرار 
 %100,0 69,05 3,57 27,38 النسبة 

 

شمولية عملية 
 التقويم

 الداللة اإلحصائية تحقق الصحة النفسية للتلميذ
 بين المؤشرين يوجد ارتباط 2,251a 2اختبار كاقيمة 

 توجد عالقة ارتباط طردي 38 .0 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.046 ةمعنويمستوى ال

0.05 
 
 

                                                
 % 63.11 تضخم في العينة بنسبة  -  *
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 القراءة اإلحصائية:

 84نشير الى أن تضخم العينة  فيما يخص متغير تحقق الصحة النفسية للتلميذ الى    
التربوية لعملية  اجابة مع بقاء عدد المبحوثين كما هو، مع بقاء مؤشر شمولية القوانين

ن م %  96,15مستشارا بنسبة 50توضح البيانات في الجدول السابق أن  ،التقويم كما هو
المتابعة النفسية بوصفها أهم طرق تحقيق الصحة النفسية للتلميذ، جملة المبحوثين اختاروا 

قالوا أن القوانين شملت عملية التقويم، وما نسبته  % 32,0تضمنت هذه النسبة حوالي 
رون ي % 4,0رحوا بأن القوانين نوعا ما شملت عملية التقويم، في حين تظهر ص % 64,0

 نفوا شمول القانون للتقويم.
، تضمنت هذه النسبة %36.53مستشارا اختار سلوك التلميذ بنسبة  14في حين صرح 

رحوا بأن ص % 78,6الوا أن القوانين شملت عملية التقويم، وما نسبته ق % 21,4حوالي 
ن نفوا شمول القانون للتقويم القوانين نوعا ما شملت عملية التقويم، في حين ال أحد من مَ 

 ة هنا.اختار المساعدة التربوي
، أن الصحة النفسية تتحقق بالمساعدة التربوية %38,46مستشارا بنسبة  20بينما صرح    

 75,0الوا أن القوانين شملت عملية التقويم، وما نسبته ق % 20,0احتوت هذه النسبة حوالي 
فوا ن % نسبة 5,0رحوا بأن القوانين نوعا ما شملت عملية التقويم، في حين تظهر ص %

 القانون للتقويم.شمول 
 التحليل السوسيولوجي:

عد التقويم التربوي عملية منهجية تقوم على أسس عملية، تستهدف إصدار الحكم ي     
الدقيق والموضوعي على مدخالت ومخرجات العملية التعليمية، ثم تحديد مواطن الضعف 

مكون هو التربوي  التقويمو والقوة في كل منها، وهذا التخاذ القرارات المناسبة لإلصالح، 
لكل ِّ المنظومات التعليمية، و يلعب دورًا حاسمًا خالل مسار التلميذ التعليمي، فمن  رئيسي

، يساعد التقويم على التعلُّم والتحصيل الجيدين، ويساعد تامهار النجازات و لإل  هخالل قياس

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85
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قرار حول كيفية االستفادة من الالتخاذ  األساتذة لتحسين العملية التعليمية، والمديرين 
م فعالية البرامج التعليمية وتحسينها يواضعي السياسة لتقي  ، و المتوفرة لديهم المعطيات
  باستمرار.

وهنا نشير أن الجانب القانوني مهم في ضبط كل جوانب عملية التوجيه، خاصة عملية    
التقويم التي تعد ألية تحسين وتطوير العملية التعلمية والتعليميةـ،ـ حيث اختار جل المبحوثين 

أحد جوانب التقويم التي يجب على القوانين أن تعطيها جانبا هاما  بوصفهاابعة النفسية المت
وأن التخصص الغالب بالنسبة لمستشاري التوجيه هو علم النفس وعلوم من التفصيل، خاصة 

 من طرف مستشار التوجيه التربية، فتمتع التلميذ بصحة نفسية سليمة يتم بالمتابعة النفسية
دراسته وتحسين مستواه، اضافة الى المساعدة االجتماعية من حيث لتفرغه  ما يسهل عليه

الظروف المعيشية ألسرته، والحالة المادية لألبوين وعدد أفراد األسرة وان كانت هناك مشاكل 
داخلها من عدمها، لوضع خطط عالجية ووقاية كان من المفروض أن تحددها القوانين 

ر  المدرسي، سبر األمان، فال يكون معرضا الى الرسو  والتالتربوية للوصول بالتلميذ الى 
وان وقع هذا األخير فخير له التوجه الى التكوين المهني بما يساير قدراته و يتناسب مع 

أكثرية  نأ ونشيرمتطلبات سوق العمل، وسنتطرق لهذه الجزئية في الجداول القادمة، 
لتقويم بشكل مناسب، فضال أن القوانين أن القوانين لم تشمل جانب اأجابوا ببحوثين مال

الموجودة غير واضحة في أغلبها، وعمل المستشارين يرجع لعامل خبرة فئة منهم، واعتماد 
 لجامعي وهذا غير كاف في الحقيقة.فئة منهم على التكوين األكاديمي ا

معامل  قيمةو  2,251aهي  2قيمة اختبار كاوعليه نقبل بوجود ارتباط بين المؤشرين ألن   
ا طردي اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل  0.05أكبر من ألفا  0.38 بيرسون  االرتباط

ضعيفا، بمعنى كل ما كانت القوانين شاملة لعملية التقويم كلما زادت تحققت الصحة النفسية 
 التلميذ.
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مستوى  صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.046ة معنويقيمة مستوى الكما تظهر 
 .0.05 الداللة

 لذاته لتلميذاشمولية عملية التقويم مع تحقيق يوضح العالقة بين : 52الجدول رقم 

 لتقويما قوانين              
 لذاته لتلميذاتحقيق 

 المجموع ما نوعا ال نعم

 معرفة
 قدراته

 5 3 0 2 التكرار الفعلي
 5,0 3,2 3, 1,5 التكرار المتوقع

 %100,0 %60,0 %0,0 %40,0 النسبة 

 تحسن
 مستواه

 3 2 0 1 التكرار الفعلي

 1,9 20, 90, التكرار المتوقع
 

3,0 

 %100,0 %66,7 %0,0 %33,3 النسبة 

 ثقته تعزيز
 بنفسه

 7 5 1 1 التكرار الفعلي
 7,0 4,4 4, 2,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %71,4 %14,3 %14,3 النسبة 

 سبق ما كل
 37 23 2 12 الفعلي التكرار

 37,0 23,5 2,1 11,4 التكرار المتوقع
 %100,0 %62,2 %5,4 %32,4 النسبة 

 52 33 3 16 التكرار  المجموع
 %100,0 %63,5 %5,8 %30,8 النسبة 
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شمولية عملية 
 التقويم

 الداللة اإلحصائية تحقيق التلميذ لذاته
 المؤشرينيوجد ارتباط بين  2,240a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة ارتباط طردي 0.522 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.033 ةمعنويمستوى ال

0.05 
 القراءة اإلحصائية:

من المستشارين  %71,15بنسبة مستشارا  37 توضح البيانات في الجدول السابق أن   
صرحوا الى بأنهم يسعون الى تعريف التلميذ بقدراته وتحسين مستواه وتعزيز ثقته بنفسه 
للوصول الى تحقيق التلميذ لذاته، توزعوا بين التصريح بشمولية القوانين لعملية التقويم 

 %62,2، وبين الشمول النسبي بحوالي %5,4منهم، وعدم شموليتها بنسبة  %32,4بحوالي 
 يما يتعلق بهذه الفئة.ف

بينما ذهب باقي المبحوثين الى أن معرفة التلميذ لقدراته، وتحسن مستواه، وتعزيز ثقته    
 05بنفسه، كل مؤشر على حدة هو ما من شأنه تحقيقه لذاته، بنسب على الترتيب كاالتي  

مستشارين بنسبة  07، و%05.76مستشارا بنسبة  03، و %09.61مستشارين بنسبة 
%13.46 . 

 التحليل السوسيولوجي:
نستطيع من التقويم التربوي عملية منهجية علمية،  قد سبق االشارة الى أهمية عمليةو     

 ج، والتأطيرهاعامة بما فيها المن ةالتربوي ةمو نظمالجوانب  حولحكم دقيق الوصول ل خاللها
الضعف والقوة لمعرفة نقاط  وهذا، على وجه الخصوص ية، و التلميذمدرس، واالدارة الالبشري 

التربوي  التقويم هنا تظهر مكانةو  المناسبة لإلصالح، االليات لوضعا مهيد، تجانبفي كل 
، حيث يساعد التقويم التلميذ على تحسين العملية التعليميةدورًا رئيسي  ة لهاأساسي كركيزة

، و الجهات الصائبة اتقرار ال على اتخاذ، والمديرين كفاياتهالتعلُّم، واألستاذ على تحسين 
 .ها أكثرتطوير و  تقويم المنظومة التربوية لتحسينهاو م يلتقي  الوصية 

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85
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من هذا المنطلق نستطيع التأكيد على االرتباط القوي بين التنظيم القانوني لعملية التقويم    
من جهة وتحقيق التلميذ لذاته تربويا من جهة ثانية، حيث أجمع أغلب المبحوثين على 

اطالع ودراية بالقوانين التوجيهية لدى جمعنا للمجيبين اعتبار أن جزء كبير منهم ممن لديهم 
( 03( من ثالثة )02بنعم وجزء معتبر من المجيبين بنوعا ما، حتى المجيبين بال اثنين )

أجابوا بأن تحقيق التلميذ لذاته يكون بدمج كل المؤشرات المذكورة كخيارات في السؤال الثامن 
 بشمولية عملية التقويم قانونيا.، وهذا يصاحب درايتهم 1(28والعشرون )

مع مالحظة أن النسبة األقل هنا كانت لتحسن مستواه ثم معرفة لقدراته وثم لتعزيز تقته     
بنفسه، وهذا يعود لكون تحقيق الذات معطى نفسي يتجسد بمعطى نفسي أكثر من أي شيء 

ألخرين، وهذا مؤشر أخر، وعليه كانت االجابة عن تعزيز الثقة بالنفس أكثر من الخيارين ا
على التخصص الغالب بالنسبة لمستشاري االرشاد والتوجيه المدرسي والمهني وهو علم 

 .النفس
 ، وقيمة 2,240aهي  2قيمة اختبار كا ألن بين المؤشرين ارتباطوعليه نقبل بوجود    

وهو ما يعني وجود عالقة تشكل   0.05أكبر من ألفا  0.522 بيرسون  معامل االرتباط
ا متوسطا، بمعنى كل ما كانت القوانين شاملة لعملية التقويم كلما زاد تحقيق طردي اارتباط

 صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.033قيمة مستوى المعنوية تظهر و التلميذ لذاته، 
 . 0.05 مستوى الداللة

  
 
 
 
 

                                                
 .06أنظر الملحق رقم :  - 1
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 1مالئمة المناخ الدراسي وتجسيد مشروع التلميذ يوضح العالقة بين: 53الجدول رقم 
 

 المناخ الدراسي           
 مشروع التلميذ

 المجموع ما نوعا ال نعم

 نعم 
 10 5 1 4 التكرار الفعلي
 10,0 5,6 1,3 3,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %50,0 %10,0 %40,0 النسبة 

 أحيانا
 42 24 6 12 التكرار الفعلي

 42,0 23,4 5,7 12,9 المتوقع التكرار
 %100,0 %57,1 %14,3 %28,6 النسبة 

 52 29 7 16 التكرار  المجموع
 %100,0 %55,8 %13,5 %30,8 النسبة 

 

مالئمة المناخ 
 الدراسي 

 الداللة اإلحصائية تجسيد مشروع التلميذ
 وجد ارتباط بين المؤشريني 0,527a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة ارتباط طردي 0.62 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.042 ةمستوى المعنوي

0.05 
 القراءة اإلحصائية:

من المستشارين أشاروا  42تعكس  %80,8النسبة الغالبة هي  يفصح الجدول أعاله أن   
 %57,1الى أن عملية تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي أحيانا فقط ما تتحقق، من بينهم 

                                                
 .30أنظر الملحق رقم:  - 1
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أكدوا أنه مالئم،  %28,6مستشارا  نوعا ما المناخ المدرسي مالئم ألداء المهام، ونسبة 
 بعدم مالئمة المناخ الدراسي للعمل.  %14,3وصرح 

من المبحوثين أن تجسيد التلميذ يحصل مستشارا  10أي  %319,2بينما صرحت نسبة    
مستشارا  نوعا ما المناخ المدرسي مالئم ألداء  %50,0فعال على أرض الواقع من بينهم 

بعدم مالئمة المناخ الدراسي  %10,0أكدوا أنه مالئم، وصرح  %40,0المهام، ونسبة 
 للعمل.

 التحليل السوسيولوجي:
العالقة بين مساعدة الجو الدراسي على أداء المستشار لمهامه وبين تجسد  بخصوص    

أن الغالبية هنا ترى أن مشروع التلميذ الدراسي يتحقق جزئيا  وجدناالمشروع الدراسي للتلميذ، 
أو في حاالت فقط، وهذا لعدم مالئمة المناخ الدراسي بداية بييا  أو قلة مساعدة االدارة 

، حتى أن المجيبين بوكن المناخ الدراسي يساعد المستشار في أداء التربوية بشكل كلي
مهامه ثالث أرباعهم قالوا بنسبية تجسيد مشروع التلميذ دراسيا، وهذا راجع الى قلة وأحيانا 
انعدام التجهيزات المكتبية لمكتب مستشار التوجيه وسوء موقعه داخل المؤسسة التربوية، 

تب، اضافة الى انشغاله باألعمال المكتبية الكثيرة ما من وعدم وجود معاونين له في المك
شأنه تعطيل متابعته للتالميذ خاصة مع كثرة عددهم، األمر الذي يؤثر بالسلب على تحقيق 
المشروع الدراسي للتلميذ، عدم تفهم أو انشغال األساتذة عن تقديم المساعدة والمعلومات 

مستوى التلميذ الذي غالبا ال يؤهله لتحقيق هذا للمستشار حول التالميذ، فضال عن محدودية 
 .مع تراجع أداء األسرة ألدوارها المشروع،

هو تصريح المبحوثين الذين يشرفون على عدد  تحقق مشروع التلميذ دائم نفي حين أ    
قليل من التالميذ، مع تمتعهم بالخبرة ما يسهل لهم التعامل مع االدارة التربوية من مدير 

ومشرفين تربويين وأساتذة، وتوفر مكاتبهم على األحهزة الضرورية خاصة ومساعدين 
في توجيه  "الوافي" المعلوماتية الحاسو  ألن العمل التوجيهي يعتمد أساسا على برنامج

التالميذ، اضافة الى تدخل األولياء بشكل ايجابي في توجيه أبنائهم، مع المستوى الجيد 
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للتالميذ في بعض هذه المؤسسات، يفسر تصريحات المبحوثين بأن مشاريع التالميذ الدراسية 
 0,527aهي  2قيمة اختبار كان أل وعليه نقبل بوجود ارتباط بين المؤشرين، عاتتجسد واق

 اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل  0.05أكبر من ألفا  0.62 بيرسون  االرتباط قيمةو 
كما التلميذ،  تجسد مشروعكلما  المناخ الدراسي مالئماا متوسطا، بمعنى كل ما كانت طردي

 مستوى الداللة صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.042مستوى المعنوية  قيمةتظهر 
0.05 . 

 المؤسسات و تجسيد مشروع التلميذ عدديوضح العالقة بين مالئمة : 54الجدول رقم 
 المؤسسات عدد            

 مشروع التلميذ
 المجموع ال نعم

 نعم 
 10 2 8 التكرار الفعلي
 10,0 4,0 6,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %20,0 %80,0 النسبة 

 أحيانا
 42 19 23 التكرار الفعلي
 42,0 17,0 25,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %45,2 %54,8 النسبة 
 52 21 31 التكرار  المجموع

 %100,0 %40,4 %59,6 النسبة 
 

عدد مالئمة 
 المؤسسات 

 الداللة اإلحصائية تجسيد التلميذ لمشروعه
 توجد ارتباط بين المؤشرين 2,137a 2قيمة اختبار كا

 ارتباط طردي ،توجد عالقة 0.582 بيرسون معامل 
من ألفا =  قليا ألنها أدالة احصائ 0.047 ةمعنويمستوى ال

0.05 
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من  %80,8 بــــالنسبة الغالبة مستشارا هم  42 يفصح الجدول أعاله أن :اإلحصائيةالقراءة 
المستشارين أشاروا الى أن عملية تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي أحيانا فقط ما تتحقق، من 

بعدم  %45,2مبحوثا  قال بأن عدد المؤسسات التعليمية مناسب، وصرح  %54,8بينهم 
 مالئمة عدد المؤسسات التربوية للعمل. 

من المبحوثين أن تجسيد التلميذ يتحقق فعال  %319,2نسبة ب مستشارون  10 بينما صرح   
ستشارا  صرحوا بأن عدد المؤسسات التعليمية م % 80,0على أرض الواقع من بينهم 

 للعمل.كدوا بعدم مالئمة عدد المؤسسات التعليمية أ % 20,0مناسب، ونسبة 
نالحظ العالقة بين مالئمة عدد المؤسسات التعليمية  لعمل  التحليل السوسيولوجي:

ترى أن مشروع  حيث أن غالبية المبحوثينالمستشار وبين تحقق المشروع الدراسي للتلميذ، 
التلميذ الدراسي يتحقق في بعض الحاالت فقط، وهذا لكثرة المؤسسات التعليمية التي يشرفون 
عليها، والتي حتى وان كانت مؤسستين فان ذلك بعني عددا كبيرا من التالميذ، مع 
خصوصية المراحل العمرية لهم، والسنوات الدراسية فماذا ان كان المستشار يشرف على 

أربع مؤسسات وتباعد المسافة بين بعضها البعض، تجعل التنقل بينها معضلة  ثالث أو
حقيقة لمستشار التوجيه، اضافة الى ضآلة  المساعدة من طرف االدارة التربوية، وعدم وجود 
معاونين له في المكتب، اضافة الى انشغاله باألعمال المكتبية الكثيرة ما من شأنه تعطيل 

مع كثرة عددهم، األمر الذي يؤثر بالسلب على تحقيق المشروع  متابعته للتالميذ خاصة
الدراسي للتلميذ، وهذا العدد غير المريح يصعب التعامل مع أسر التالميذ وأولياء أمورهم كما 

 سبق االشارة اليه. 
تجسيد مشروع التلميذ دائما وهو تصريح الذين يشرفون  في حين أكد جانب من  المبحوثين  

على عدد من المؤسسات التعليمية و بتعبير أخر عدد قليل من التالميذ، ما يسهل حصر 
المعلومات حولهم من حيث مستوياتهم الدراسية أحوالهم العائلية حاالتهم النفسية وحتى 

توجيها وارشادا باألمر العادي مع سلوكاتهم داخل القسم وخارجه، ما يجعل أمر متابعتهم 
تمتع هذه الفئة من المبحوثين بالخبرة ما يسهل لهم التعامل مع االدارة التربوية، وتوفر 
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مكاتبهم على األجهزة الضرورية، اضافة الى العالقة االيجابية مع أسر هؤالء التالميذ، مع 
ر اجابات المستشارين فستميز بعض هذه المؤسسات بالمستوى الجيد لتالميذها، وهذا ما ي

بين ارتباط وعليه نقبل بوجود . تجسد على أرض الواقعيالدراسي  ميذع التلو ر بأن مش
أكبر من ألفا  0.582قيمة معامل بيرسون و  2,137aهي  2قيمة اختبار كان أل المؤشرين

ما  0.047قيمة مستوى المعنوية  تشكل ارتباطا طرديا، كما أن يعني وجود عالقة  0.05
  . 0.05 مستوى الداللة صغردالة احصائيا ألنها أيعني أنها 

 سسات وتعزيز التلميذ لثقته بنفسهعدد المؤ يوضح العالقة بين مالئمة : 55الجدول رقم 
 تعزيز التلميذ لثقته         

 عدد المؤسسات
 المجموع ال نعم

رضاه على 
 تخصصه

 

 42 14 28 التكرار الفعلي
 42,0 17,0 25,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %33,3 %66,7 النسبة 
تحسن 
مستواه 
 الدراسي 

 

 26 13 13 التكرار الفعلي

 26,0 10,5 15,5 التكرار المتوقع

 %100,0 %50,0 %50,0 النسبة 

اندماجه مع 
 زمالءه

 17 7 10 التكرار الفعلي
 17,0 6,9 10,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %41,2 %58,8 النسبة 

 المجموع
 *85 34 51 التكرار 
 %100,0 40,00 60,00 النسبة 

                                                
 .63.46تضخم في العينة بنسبة   -  *



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

281 

 

 القراءة اإلحصائية:
اجابة مع  85نشير الى تضخم العينة  فيما يخص متغير تعزيز التلميذ لثقته بنفسه الى    

كما هو، وقد سبق االشارة الى هذا، أما متغير عدد المؤسسات التعليمية  بقاء عدد المبحوثين
 فهو على حاله.

من المبحوثين يروا أن  42بعدد  %49,41النسبة الغالبة وهي  والجدول أعاله يبين أن   
قالوا بأن عدد  %66,7رضا التلميذ على تخصصه من شأنه تعزيز ثقته بنفسه، من بينهم 

 قالوا بعكس ذلك. %33,3المؤسسات التعليمية مناسب للعمل، ونسبة 
أن الثقة بالنفس تتعزز بتحسن مستوى التلميذ  %30,59 مستشارا بنسبة 26 بينما صرح 

في ما اذا كان عدد المؤسسات التعليمية مناسب  %50,0دراسيا، وكانت النسبة مناصفة  
 من عدمه.

من مستشاري التوجيه أن اندماج التلميذ مع زمالئه هو  17بعدد  %20,00وقد أدلى   
قالوا بأن عدد المؤسسات التعليمية مناسب للعمل،  %58,8الذي يقوي ثقته بنفسه من بينهم 

 بعدم مالئمة عدد المؤسسات التربوية للعمل. %41,2ونسبة 
  التحليل السوسيولوجي:

بأن التلميذ اذا كان راضيا بتخصصه الدراسي فهذا يكسبه ثقة  تفسر اجابة المبحوثين     
في النفس، ونفس التفسير ُيطرح بالنسبة للمستوى الدراسي الجيد للتلميذ هو الذي يعزز ثقته 

اندماج التلميذ وتكيفه مع زمالئه من التالميذ كونه أمر بالغ األهمية في بنفسه، ايضا خيار 
المالحظ أن العدد األكبر من هؤالء المبحوثين يرى بأن عدد ، فرفع الثقة بالنفس وتعزيزها

المؤسسات التعليمية مناسب ألداء مهامهم، فهذا الرضا على التخصص، وتحسن مستوى 
مع زماله من شأنه ارتفاع مستواه الدراسي وبالتالي يجعله مقبوال  اندماجهالتلميذ وكذا 

ثقة التلميذ بنفسه، وهذا يعود لعمل  ومندمجا داخل المدرسة واألسرة والمجتمع ما يعزز
، ونشير الى وجود عمل خارج دوام الدراسة يقترحه مستشاري التوجيه واالرشاد المدرسي هنا
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، والذي 1مستشار التوجيه على التالميذ بشكل فردي أو جماعي في شكل منهجية للمراجعة
ا، ما يسهل عليهم يساعد عمل المستشار هو العدد المناسب للمؤسسات التي يشرفون عليه

متابعة التالميذ، ولقاء واألولياء واألساتذة لمناقشة أحوال التالميذ من حيث النتائج 
 والسلوكيات، وظروف التمدرس بشكل عام.

بينما نالحظ  أن النسبة األقل تمثل المبحوثين الذين يرون أن عدد المؤسسات التربوية     
 داهم لمهامهم، فقد كانت النسب المئوية إلجاباتالتي يشرفون عليها ال يساعد بتاتا على أ

أقل مقارنة بمن يرى أن عدد المؤسسات مناسب، مع مالحظة تساوي النسبتين  المبحوثين
فيما يخص تحسن مستوى التلميذ دراسيا دائما يعزز ثقته بنفسه سواء كان راضيا أو غير 
راض عن تخصصه، وسواء كان مندمجا أم ال مع أقرانه، وهنا تظهر العالقة القوية بكون 

لمستشار التوجيه وبين تعزيز التلميذ  أو غير مالئممالئم  عدد مؤسسات مقاطعة التدخل
لثقته من حيث رضاه على تخصه أو تحسن مستواه الدراسي أو اندماجه مع باقي التالميذ، 
حيث أن العدد للمؤسسات يعني عددا أقل من التالميذ، وهذا بالضرورة يساعد المستشار 

لهذا كانت تهم وايجاد الحلول لها، على متابعة العدد األكبر من التالميذ، والبحث في مشكال
 .اجابات بالشكل المالحظ

ويظهر عمل المستشار في مجال الصحة النفسية وتعزيز ثقة التلميذ بذاته ومتابعة نتائجه    
 2والثانويات.ات االدارية والتربوية بالمتوسطوسلوكياته من خالل المجالس 
  

                                                
 .22أنظر الملحق رقم:  - 1
 .36أنظر الملحق رقم:   - 2
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 انتاج اطارات اجتماعية وبينعدد المؤسسات يوضح العالقة بين مالئمة : 56الجدول رقم 
 

 عدد المؤسسات            
 اطارات اجتماعية

 المجموع ال نعم

 نعم 
 37 14 23 التكرار الفعلي
 37,0 14,9 22,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %37,8 %62,2 النسبة 

 ال
 15 7 8 التكرار الفعلي
 15,0 6,1 8,9 التكرار المتوقع

 %100,0 %46,7 %53,3 النسبة 
 52 21 31 التكرار  المجموع

 %100,0 %40,4 %59,6 النسبة 
 

 القراءة اإلحصائية:
مجموع المستشارين  من 37أي  %71,15النسبة الغالبة هي  يظهر الجدول السابق أن   

مبحوثا   %62,2أشاروا الى أن عملية التوجيه المدرسي تنتج اطارات اجتماعية، من بينهم 
بعدم مالئمة عدد المؤسسات  %37,8قال بأن عدد المؤسسات التعليمية مناسب، وصرح 

 التربوية للعمل. 
من المبحوثين أن عملية التوجيه المدرسي ال  %28,85نسبة ب مستشارا 15 بينما صرح   

 تنتج اطارات اجتماعية، وتقار  عدد من يرى بمالئمة عدد المؤسسات التي يشرفون عليها
 على الترتيب. %46,7و  %53,3وعدم ومالئمة  
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 التحليل السوسيولوجي:
تفسير السلوك االجتماعي في المراحل العمرية المختلفة، من طرف علماء بداية نقول أن   

النفس وعلماء االجتماع جعلهم يؤكدون على أن السلوك اإلنساني ليس قدرًا حتميًا، وليس 
بل انه يتأثر إلى درجة كبيرة بالبيئة واألفراد المحيطين عملية فطرية أو بيولوجية فقط، 

يتعلم  باإلنسان. وخلصت هذه التفسيرات إلى أن سلوك اإلنسان هو عملية تطبيع اجتماعي
فيها الفرد األساليب المقبولة في مجتمعه، وهذا ما أكدته نظرية التحليل النفسي التي ترى أن 

وتفسيره، أيضا نظرية التعلم السلوكية تقول بأن عملية  للمجتمع دورًا كبيرًا في توجيه السلوك
 اكتسا  السلوك االجتماعي تتم من خالل التعلم االجتماعي.

ومن خالل هذه المقدمة نستطيع القول أن تضمين عملية التعليم التوجيه واالرشاد المدرسي   
وية يمكن والمهني لم يكن محض صدفة، بل أن األمر مدروس فبفضل هذه العملية الترب

الوقوف عند الكثير من الفروق الفردية والتي من شأنها أن تنتج لنا كفاءات واطارات 
اجتماعية في مختلف الميادين األكاديمية أو المهنية منها، أو في أقلها التقليل من النواتج 

 غير المرغوبة من العملية التعليمية.
اط بين مالئمة عدد المؤسسات وبالرجوع الى معطيات الجدول السابق نالحظ االرتب  

التعليمية  ألداء المستشار لعمله وبين خلق اطارات اجتماعية، فغالبية المبحوثين ترى أن 
عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني تنتج لنا اطارات اجتماعية يمكنها دفع عجلة 

عدد المؤسسات التنمية في البالد، تظهر النسبة األعلى في المبحوثين الذين قالوا أن 
ة المؤسسات التعليمية التي يشرفون عليها، وهذا قلالتعليمية معقول لعمل المستشار وهذا ل

يعني بالضرورة متابعة عدد قليل من التالميذ دراسيا ونفسيا، اضافة الى تعاون االدارة 
التربوية وأولياء التالميذ في بعض الحاالت، ما يعني أن تدخل المستشارين يكون ذو نتيجة 

ـــفــوهي الحصول على مخرجات تعليم كُ  النسبة التي ترى بعدم مالئمة عدد مؤسسات  ة، بينماَأـ
مقاطعة التدخل والحصول على اطارات اجتماعية بفضل عملية التوجيه، فتفسير ذلك أن هذا 
العدد من المبحوثين هم المستشارون الجدد الذي يتمتعون بقدر وافر من الطاقة والحماس 
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رسمي اداري لذا تجدهم  والذين يرون أن عملهم هو عمل انساني تربوي قبل أن يكون عمل
يكابرون على الصعوبات التي تعيق مهامهم في سبيل انجاح العملية التوجيهية االرشادية 

لحة التلميذ أوال، لذا كانت اجاباتهم بأن هناك فعال اطارات اجتماعية تنتج صومن أجل م
 طالما كان التوجيه واالرشاد سليما وفعاال.

ماعية كنواتج للعلمية علقة بعدم وجود اطارات اجتويمكن تفسير نتائج الجدول المت   
الئم مخاصة وأن النسبتين متقاربتين بين المبحوثين الذين يروا أن عدد المؤسسات  التعليمية،

لعمل المستشار والذين يرون عكس ذلك، حيث أن الواقع حسب تصريحات هؤالء يقول أنه 
يبة غالبا ووجودها كان نتيجة ال يوجد اطارات داخل مجتمعنا، حتى وان وجدت فهي مغ

لمسار دراسي جيد للتلميذ، ووعي بعض األسر ومتابعتهم لهذا المسار، وهذا ال يد لعملية 
التوجيه فيه خاصة في السنوات األخيرة الذي أصبح التوجيه فيها أليا عبر برنامج الوافي، 

با ما يكون اشرافهم وهذا التفسير ينطبق أكثر على أصحا  الخبرة من المبحوثين والذين غال
على مؤسسة أو اثنين ال أكثر، وهم شهدوا مختلف مراحل تطور التوجيه واالرشاد كعملية 
تربوية، يضاف الى النسبة األخرى من المبحوثين عامل كثرة المؤسسات التعليمية في 
مقاطعات تدخالتهم، و التدخل السلبي وعدم تعاون االدارة وغيرها من المعيقات التي تحول 

  دون الحصول على المخرجات النوعية من عملية التوجيه المدرسي.
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 تجسيد مشروع التلميذبين و عدد التالميذ  يوضح العالقة بين مالئمة: 57الجدول رقم 
 

 عدد التالميذ               
 مشروع التلميذ

 المجموع ال نعم

 نعم 
 10 2 8 التكرار الفعلي
 10,0 4,8 5,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %20,0 %80,0 النسبة 

 أحيانا
 42 23 19 التكرار الفعلي
 42,0 20,2 21,8 التكرار المتوقع

 %100,0 %54,8 %45,2 النسبة 
 52 25 27 التكرار  المجموع

 %100,0 %48,1 %51,9 النسبة 
 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
3,910a 1 0,048 

 القراءة اإلحصائية:
البيانات الموجودة على هذا الجدول تكاد تتطابق مع بيانات الجدول المتعلق بعدد    

من  %45,2المؤسسات التعليمية وتجسيد مشروع التلميذ، فقط نالحظ في هذا الجدول نسبة 
من صرح بأن عدد التالميذ  %54,8المبحوثين الذين قالوا بأن عدد التالميذ مقبول، ونسبة 

ال يساعد المستشار على اداء مهامه وأن تجسيد مشروع التلميذ قليال ما يحصل، هي نفس 
بعدد المؤسسات التعليمية وتجسيد مشروع التلميذ،  النسب مع النسب الموجودة في الجدول
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العكس لكنها معكوسة فقط بمعني من قال نعم في الجدول األول قال ال في هذا الجدول و 
 صحيح.

 التحليل السوسيولوجي:
بعدد المؤسسات التعليمية وتجسيد مشروع وعليه فان التحليل المتعلق بالجدول الخاص   

التلميذ ينطبق على هذا الجدول حتى بالنسبة للنسبتين المعكوستين ألنهما متقاربتين الى حد 
 كبير.

كما نشير أن من صميم عمل مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني هو متابعة   
المسار التعليمي للتلميذ من الطور المتوسط الى الطور الثانوي، لمعرفة ماضي التلميذ 
الدراسي، السلوكي اجتماعيا ونفسيا على سبيل الوقاية، وايضا على سبيل العالج في بداية 

 1ها.المشكلة وقبل تفاقم
بين ارتباط وعليه نقبل بوجود  0.05أكبر من ألفا  3,910aهي  2قيمة اختبار كاكما أن   

مستوى  صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.048المؤشرين، وقيمة مستوى المعنوية 
 0.05 الداللة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .38، 37أنظر الملحق رقم:  - 1
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 للتلميذ عدد التالميذ وتحقق الصحة النفسيةيوضح العالقة بين : 58الجدول رقم 
 

 عدد التالميذ                
 الصحة النفسية

 المجموع ال نعم

المتابعة 
 النفسية

 50 25 25 التكرار الفعلي
 50,0 24,0 26,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %50,0 %50,0 النسبة 

المساعدة 
 االجتماعية

 14 7 7 التكرار الفعلي
 14,0 6,7 7,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %50,0 %50,0 النسبة 

المساعدة 
 التربوية

 20 10 10 التكرار الفعلي
 20,0 9,6 10,4 التكرار المتوقع

 %100,0 %50,0 %50,0 النسبة 

 المجموع
 84 42 42 التكرار 
 %100,0 50 50 النسبة 

 القراءة اإلحصائية:
 84نشير الى أن تضخم العينة  فيما يخص متغير تحقق الصحة النفسية للتلميذ الى    

اجابة مع بقاء عدد المبحوثين كما هو، وقد سبق االشارة الى هذا، أما متغير مالئمة عدد 
 التالميذ ألداء عمل المستشار فهو على حاله.

من جملة المبحوثين   %96,15النسبة الغالبة أي  مستشارا 50 والجدول أعاله يبين أن   
 .يروا أن المتابعة النفسية من شأنها تحقيق الصحة النفسية

 .أن الصحة النفسية تتحقق بالمساعدة التربوية %38,46 مستشارا 20 بينما صرح 
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ي التي همن مستشاري التوجيه أن المساعدة االجتماعية  14أي  %26,23وقد أدلى   
 تحقق الصحة النفسية للتلميذ.

في ما اذا كان عدد التالميذ مناسب ألداء مستشار  %50,0وكانت كل النسب مناصفة  
 التوجيه لمهامه من عدمه.

 التحليل السوسيولوجي:
تفسر االجابة الغالبة بكون المتابعة النفسية هي المحدد األساسي لتمتع التلميذ بصحة   

نفسية سليمة، بكون التخصص الغالب بالنسبة لمستشاري التوجيه هو علم النفس وعلوم 
بتحديد طبيعة المشكلة  فعال تقوم التربية وقد سبق االشارة الى هذا، فضال أن المتابعة النفسية

وضع برنامج متابعة وعالج ومرافقة تتدخل فيها األسرة واالدارة التربوية الحتواء النفسية و 
التلميذ والخروج به الى بر األمان، حتى يكون اهتمامه منصبا على دروسه وتحسين مستواه 
الدراسي فقط، وهذا من شأنه المحافظة على سالمة الصحة النفسية للتلميذ، ثم المساعدة 

من التلميذ ومعرفة ظروف عيشه االجتماعية، وحالة أبويه فيما اذا كانوا االجتماعية بالتقر  
على قيد الحياة أو غير ذلك وفيما اذا كانوا منفصلين او وجود مشاكل عائلية إليجاد الحلول 
لها في أقر  وقت خاصة بالنسبة للسنوات المفصلية للتلميذ، لتكون النتائج المعروضة في 

التربوية ملفتة أيضا وهذا بالتقر  من األساتذة للتعرف على النتائج  الجدول بالنسبة للمساعدة
الدراسية للتلميذ، وفيما اذا كان يتعرض لمضايقات من طرف زمالئه أو أنه منطوي أو غيرها 
من المشكالت، وهذا لتحديد مواطن الضعف عنده والعمل على تحسين مستواه التحصيلي، 

راكية والعمل التعاوني للحد من أثار المشكالت من خالل دروس الدعم والحصص االستد
 التربوية للتلميذ.

والمالحظ التناصف في االجابة بين مجموع المستشارين الذين قالوا بأن عدد التالميذ   
مناسب والذين قالوا بعكس ذلك، وهذا يفسر بأن اجابات المبحوثين كانت عبارة عن تصورات 

د التلميذ فعال لتلميذ، أكثر منها اجابات واقعية على ما يفيوأراء لكيفية تحقق الصحة النفسية ل
 لسالمته النفسية.
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 عدد التالميذ وتحقيق تنمية اقتصاديةمالئمة يوضح العالقة بين : 59الجدول رقم 
 

 عدد التالميذ              
 تنمية اقتصادية

 المجموع ال نعم

 نعم 
 23 15 8 التكرار الفعلي
 23,0 11,1 11,9 التكرار المتوقع

 %100,0 %65,2 %34,8 النسبة 

 ال
 29 10 19 التكرار الفعلي
 29,0 13,9 15,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %34,5 %65,5 النسبة 
 52 25 27 التكرار  المجموع

 %100,0 %48,1 %51,9 النسبة   
 

 
 القراءة اإلحصائية:

من جملة مستشارا  29تمثل  %55,77النسبة األكبر هي  في الجدول أعاله نجد أن   
المستشارين أشاروا الى أن عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ال تسهم في احداث 

مالئمة عدد 
 التالميذ

 الداللة اإلحصائية تحقيق تنمية اقتصادية
 توجد ارتباط بين المؤشرين 4,854a 2قيمة اختبار كا

 يوجد عالقة، ارتباط عكسي 0.306- بيرسون معامل 
دالة احصائيا ألنها أقل من ألفا =  0.048 ةلمعنويمستوى ا

0.05 
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مبحوثا  قال بأن عدد التالميذ في المؤسسات  %65,5تنمية اقتصادية في البالد، من بينهم 
 بعدم مالئمة هذا العدد للعمل.  %34,5التعليمية مناسب، وصرح 

من المبحوثين أن التنمية االقتصادية تتحقق  %344,2بة نسب مستشارا 23 بينما صرح   
مبحوثا  قال بأن عدد التالميذ في المؤسسات  %34,8فعال على أرض الواقع من بينهم 

 بعدم مالئمة هذا العدد للعمل. %65,2التعليمية مناسب، وصرح 
 التحليل السوسيولوجي:

بدايـــة نقـــول أن خلـــق الثـــروة والتطـــور الحقيقيـــين فـــي جميـــع الميـــادين هـــو خلـــق رأس المـــال   
ــــق المعرفــــة  ــــوم علــــى خل االقتصــــادي واالجتمــــاعي علــــى الســــواء، واالتجــــاه الحــــديث اآلن يق
وتكنولوجيــا المعلومــات وتوزيعهــا وتطبيقهــا، وهــذا يتطلــب مــن المجتمعــات والحكومــات تحــديث 

هــا التربويــة علــى المســتويات كافــة، بمــا عمليــة التوجيــه واالرشــاد وتطــوير و إصــالح منظومات
 المدرسي والمهني.

وكتفسير للبيانات السابقة والحقيقة أنها متقاربـة جـدا سـواء بالنسـبة لمؤشـر المتغيـر المسـتقل   
أي مالئمة عدد التالميـذ لعمـل المستشـار، وايضـا بالنسـبة لمؤشـر المتغيـر التـابع أي مسـاهمة 

وجيـه فــي احـداث تنميــة اقتصـادية، واالخـتالف كــان الـربط بــين المؤشـرين، حيــث أن عمليـة الت
المبحوثين الذين قـالوا بـأن عمليـة التوجيـه تسـاهم فـي خلـق تنميـة اقتصـادية كـان العـدد األكبـر 
منهم يرى أن عدد التالميذ غيـر مناسـب للعمـل وهـؤالء تعـد اجابـات محـض أراء، خاصـة وأن 

كيــف  ،بــنعماالجابــة فــي االســتمارة يحمــل ســؤاال مفتوحــا فــي حالــة  33هــذا الســؤال والمــرقم  
 1.كذل

كانت معظم اجاباتهم أنه اذا تمت عمليـة التوجيـه بالشـكل المناسـب فأكيـد أنـه ستحصـل تنميـة 
اقتصادية وهـذا رأي تصـوري ال يعكـس الواقـع بالضـرورة، أمـا النسـبة األقـل فـي هـذه الفئـة مـن 

مة عدد التالميذ لعمل المستشار وبـين وجـود تنميـة اقتصـادية المبحوثين التي جمعت بين مالئ

                                                
 .06أنظر الملحق رقم:  - 1
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ســـاهم فيهـــا التوجيـــه المدرســــي هـــو كـــون هــــؤالء المستشـــارين يشـــرفون علــــى عـــدد قليـــل مــــن 
المؤسســات، والتــي تضــم عــددا معقــوال مــن التالميــذ غــالبيتهم مــن النجبــاء، وأســاتذة أكفــاء مــع 

أبنائهم حسب تصـريحات المبحـوثين لنـا  تدخل األولياء بشكل هادف في عملية توجيه ومتابعة
ــأن  ــالوا ب كــونهم مــن أصــحا  األقدميــة فهــم يختــارون مؤسســات بعينهــا لتســهل مهــامهم، لــذا ق

 عملية التوجيه تساهم في التنمية االقتصادية.
والملفت هو نسبة المبحوثين الذي نفوا مساهمة عملية التوجيه واالرشاد المدرسي في وجود    

كـان أكثـرتهم ممـن يـرى أن عـدد التالميـذ مالئـم لعمـل مستشـار التوجيـه، مـع  تنميـة اقتصـادية،
وجود عدد معتبر من المبحوثين لهم نفس الرؤية اال أنهم غير راضون على عدد التالميذ فـي 
مقاطعـــة تـــدخلهم، وهـــذا يعـــود الـــى واقعيـــة هـــذه الفئـــة مـــن المستشـــارين الـــذين فـــي حـــديثنا مـــع 

ـــة ناميـــة فـــي أفضـــل زالـــت ا بعضـــهم يـــرى أن الـــبالد مـــ مصـــنفة علـــى أنهـــا عـــالم ثالـــث أو دول
ــبالد مــن ثــروات ماديــة وكفــاءات بشــرية،  الحــاالت ونحــن فــي األلفيــة الثالثــة ومــا تتمتــع بــه ال
وعليــه فحتــى لــو قــام مستشــار التوجيــه بــدوره كــامال، فــان الكفــاءات النوعيــة التــي يمكنهــا دفــع 

فـاءات المعرفيـة فـي التكنولوجيـا غالبـا مـا تجـد دواليب التنمية والتطور االقتصـادي مغيبـة، والك
 ضالتها في الدول الغربية، وتسهم في احداث قفزة معرفية تطور اقتصاديات هذه الدول.

 اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل 0.306- بيرسون  معامل االرتباطويظهر      
عمل مستشار التوجيه ال يسهل  ا ضعيفا، بمعنى كل ما كان عدد التالميذ مرتفعا ويعكس

 كلما تراجعت التنمية االقتصادية.
 مستوى الداللة صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.048 هي ةمعنويوقيمة مستوى ال

وعليه نقبل بوجود  0.05أكبر من ألفا  4,854aهي  2قيمة اختبار كاكما أن  .0.05
 ارتباط بين المؤشرين.
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 جتماعيةتنمية اتحقيق  بينعدد التالميذ و يوضح العالقة بين : 60الجدول رقم 
 

 عدد التالميذ             
 تنمية اجتماعية

 المجموع ال نعم

 نعم 
 31 15 16 التكرار الفعلي
 31,0 14,9 16,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %48,4 %51,6 النسبة 

 ال
 21 10 11 التكرار الفعلي
 21,0 10,1 10,9 التكرار المتوقع

 %100,0 %47,6 %52,4 النسبة 
 52 25 27 التكرار  المجموع

 %100,0 %48,1 %51,9 النسبة 
  

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
0,063a 1 0,957 

 
مبحوثا  31بـ  %59,62النسبة الغالبة هي  نجد أنالسابق في الجدول  القراءة اإلحصائية:

تساهم في  من جملة المستشارين أشاروا الى أن عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني
مستشارا قال بأن عدد التالميذ في  %51,6احداث تنمية اجتماعية في البالد، من بينهم 

 بعدم مالئمة هذا العدد للعمل.  %48,4المؤسسات التعليمية مناسب، وصرح 
من المبحوثين أن عملية التوجيه تحقق التنمية  %38,18نسبة  مبحوثا 21 بينما صرح   

مبحوثا  قال بأن عدد التالميذ في المؤسسات  %52,4هؤالء  االجتماعية فعال، من بين
 بعدم مالئمة هذا العدد للعمل. %47,6التعليمية مناسب، وصرح 
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 التحليل السوسيولوجي: 
أن التعليم هو حجر الزاوية في أي برنامج للتجديد والتطوير الذي تتبناه  كما هو معروف  

دوره األساسي في بناء اإلنسان وتطوير قدراته ومهاراته الذاتية وخبراته  الحكومات، بحكم 
الصدارة في سلم أولويات خطط التنمية  العلمية والعملية، ولذلك وجب أن يحتل التعليم مرتبة 

من إلى تحديث الدول، وهو الطريق األساس لبناء مجتمع المعلومات، بوصفه السبيل األض
مفتاح األمان لألمن والنظام العام، وألن التوجيه واالرشاد المدرسي يعد أحد  فضاًل عن أُنه 

أهم أعمدة أي نظام تربوي والذي مثل ما أنه يمكنه احداث قفزة نوعية اقتصاديا كما سبق 
دث حركة تنموية نوعية اجتماعيا، حتى أن التطور االقتصادي ال االشارة اليه، فانه أكيد سيح

يتأتى اال بكفاءات وقدرات اجتماعية، والتنمية االجتماعية هي عملية تغير اجتماعي تمس 
الوضع القائم في  المجتمع بهدف اشباع الحاجات االجتماعية، النفسية والفيزيولوجية للفرد 

اجتماعي حديث يلبي حاجات األفراد وهذا بمساهمة كل  والجماعة، واالتجاه نحو اقامة بناء
أطياف المجتمع، مع الحفاظ على خصوصيات تقاليد وقيم المجتمع بشكل عام، والمدرسة 

 .ألكثر فعالية إلحداث هذا التغييرهي األلية ا
و يمكـن تفسـير المعطيـات السـابقة والتـي جـاءت متقاربـة جـدا بالنسـبة الـى المتغيـر المســتقل   

المتمثـــل فـــي مالئمـــة عـــدد التالميـــذ، وايضـــا بالنســـبة الـــى المتغيـــر التـــابع أي مســـاهمة عمليـــة 
التوجيــه فــي احــداث تنميــة اجتماعيــة، بــأن أغلبيــة االجابــات هــي عبــارة تصــورات تــرى أنــه اذا 

سـتحقق تنميـة اجتماعيـة، وهـذا تصـريح المبحـوثين  فإنهالتوجيه بالشكل المناسب تمت عملية ا
الــذين يــرون أن عــدد التالميــذ مالئــم والــذين يــرون عكــس ذلــك،  ويمكــن أن نقــول أن تفســيرنا 

المتعلــق بالتنميــة االقتصــادية يصــلح لتفســير مــا جــاء فــي هــذا الجــدول، مــن  59رقــم  للجــدول
التــدخل االيجــابي لألوليــاء، لــذا كانــت االجابــات تــرى أن عمليــة حيــث تعــاون الطــاقم التربــوي و 

 التوجيه تساهم في التنمية االجتماعية.
وتفسر النسبتين المتعلقتين بالمستشارين الـذين يـروا أن عـدد التالميـذ مالئـم لعمليـة التوجيـه،   

كثــر مـع والــذين هــم غيـر راضــون علــى عــدد التالميـذ فــي مقاطعــة تـدخلهم، وهــي االجابــات األ
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ـــي الجـــدول ـــة وهـــي تتماشـــى وتؤكـــد مـــا جـــاء ف ـــم  واقعي ـــة االقتصـــادية،  59رق الخـــاص بالتنمي
 وتحتمل نفس التحليل والتفسير.

أي  0,957تساوي  spssقيمة االحتمال في و   0,063a 2أن قيمة االختبار كانجد 
ن بي ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك %5من مستوى المعنوية  كبر( وهي أ95.7%)

 تحقيقالتنمية االجتماعية.والتابع الذي هو  عدد التالميذمؤشر المتغير المستقل الذي هو 
 زنة بين ميول التلميذ وسوق العملالعالقة مع األسرة والموايوضح : 61الجدول رقم 
 العالقة مع األسرة            

 ميول التلميذ و العمل
 المجموع أحيانا ال نعم

 نعم 
 15 3 2 10 الفعلي التكرار

 15,0 4,3 1,7 8,9 التكرار المتوقع
 %100,0 %20,0 %13,3 %66,7 النسبة 

 ال

 37 12 4 21 التكرار الفعلي

 37,0 10,7 4,3 22,1 التكرار المتوقع
 %100,0 %32,4 %10,8 %56,8 النسبة 

 52 15 6 31 التكرار  المجموع
 %100,0 %28,8 %11,5 %59,6 النسبة 

 

 العالقة مع األسرة 

 الداللة اإلحصائية ميول التلميذ وسوق العملبين الموازنة 
 توجد ارتباط بين المؤشرين 0,807a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة، ارتباط طردي 0.514 بيرسون معامل 
 0.05من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.049 ةلمعنويمستوى ا
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 القراءة اإلحصائية:
 مجموعمن مبحوثا   37بعدد  %71,15النسبة األعلى هي  أناعاله نالحظ في الجدول    

توازن بين ميول التلميذ  المبحوثين صرحوا بأن عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني
منهم قال بأن العالقة مع أسر التالميذ تساعد على أداء  %56,8وسوق العمل، كانت نسبة 
منهم قالوا بأن العالقة  %32,4بعكس ذلك، بينما نسبة  %10,8المستشار لمهامه، وصرح 

 مع أسر التالميذ أحيانا فقط ما تساعد مستشار التوجيه على اداء عمله.
ملية التوجيه ال من مجموع المستشارين أن ع %28,85نسبة  مبحوثا 15 بينما صرح   

مبحوثا  قال بأن العالقة مع  %66,7هؤالء  توازن بين ميول التلميذ وسوق العمل، من بين
 ،بعكس ذلك، بينما نسبةصرحوا  % 13,3أسر التالميذ تساعد على أداء المستشار لمهامه، 

على  د مستشار التوجيهنهم قالوا بأن العالقة مع أسر التالميذ أحيانا فقط ما تساعم %20,0
 اداء عمله.

 التحليل السوسيولوجي: 
بمدى موازنة عملية التوجيه بين رغبة المتعلق  34رقم كما سبق االشارة في الجدول    

أن أغلب المستشارين يؤكدون على عدم وجود توازن بين ما يميل اليه  التلميذ وسوق العمل
التلميذ من تخصص علمي، وبين احتياجات سوق العمل من تخصصات معينة، حيث تكلمنا 
على خصوصية منطقة األغواط فهي جمعت بين الطابع الزراعي الرعوي والطابع الصناعي 

ألدبية لسهولتها حسب اعتقادهم حتى وان التجاري، اضافة توجه التالميذ الى التخصصات ا
حسب  كانت شعبهم علمية تقنية، مع اعتماد برنامج التوجيه المعلوماتي الذي يوجه التلميذ

األوائل فقط فهذا  % 5 لـــ نتائجه الدراسية ال حسب ميوالته، وان كانت الرغبة والميول ينمح
ه التلميذ دراسيا وما ينتظره مهنيا، نضيف اليها عالقة األسر مع رغب فييؤثر على ما ي

مستشار التوجيه، التي ال تسهل عملية التوجيه واالرشاد لمستشار التوجيه، أو تتراوح بين 
المساعدة وعدمها، حتى وان كانت تسهل أداءه لمهامه وهم النسبة األعلى من المبحوثين 

لتي بدورها تؤثر على خلق توازن بين ما يريده التلميذ هنا، فهي ال تخدم عملية التوجيه وا
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هنا اشتكى بعض المستشارين من طلبات بعض األسر حيث مثال واحتياجات سوق العمل، 
التلميذ يرغب في تخصص أدبي وبرنامج الوافي يوجهه الى تخصص تقني وأسرته تريد 

باختيار التخصص الذي في حالة تلميذ متفوق يسمح له سر األ تخصصا علميا له، أو غيا 
يريد، فيختار تخصصا ال يتوافق مع قدراته هنا يجب تدخل األسرة اال أن غيابها ُيَفوت 
االستفادة من كفاءة هذا التلميذ مستقبال، وتتعدد الحاالت حسب تصريحات عدد من 

 على ما هو واضح في الجدول أعاله. لذا كانت إجابات المستشارين ،المبحوثين
 عملرى جانب من مستشاري التوجيه أن هناك تكافئ بين احتياجات سوق الفي حين ي    

مع ميول التالميذ، نظرا لماذا سبق االشارة اليه كتفسير في الجدول المتعلق بالموازنة بين 
واحتياجات  1-التي يفرغها في بطاقة الرغبات، واستبيان الميول واالهتمامات– رغبات التلميذ

سوق العمل، من االكتفاء من خريجي العلوم االجتماعية، واالتجاه نحو ادراج تخصصات 
جديدة كالطب االن هو موجود والصيدلة مستقبال، مع وجود الري والفالحة والبيولوجيا 
والتكنولوجيا وعلوم المادة والهندسات، حيث أن األسر التي تسهل عمل المستشار أكيد أنها 

بين ميول التلميذ وبين سوق الشغل ملية التوجيه، وعليه تساعد على عملية التوازن تساير ع
ان صح –محور تحليلنا االن، أما بالنسبة لألسر التي ال تساعد أو أن مساعدتها متذبذبة 

فيفسر هذا بأنه تصور عام ال يعكس الواقع غالبا خاص مع اعتماد برنامج الوافي أي  -القول
فقط من المتفوقين األوائل  % 5 لذي يفترض به القيام بهذه الموازنة، ومنحالتوجيه اآللي، ا

ي يحقق التكافئ بين رغبات التالميذ ذالحق في اختيار التخصص الذي يريدون، هو ال
 مع أسر التالميذ. مستشار التوجيه عالقة عن وسوق العمل بصرف النظر

 وقيمة 0,807aهي  2اختبار كا قيمةن ألبين المؤشرين ارتباط وعليه نقبل بوجود     
وهو ما يعني وجود عالقة تشكل  ، 0.05أكبر من ألفا  0.514 بيرسون  معامل االرتباط

                                                
 .02، 01في صفحته  41، 28، 27، 26، 25أنظر الملحق رقم :  - 1
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ة واالسرة تسهل عمل سا متوسطا، بمعنى كل ما كانت العالقة بين المدر يطرد اارتباط
 التالميذ وبين متطلبات سوق العمل. مستشار التوجيه كلما تحققت الموازنة بين ميوالت

مستوى  صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.049قيمة مستوى المعنوية كما تظهر 
 . 0.05 الداللة

 مكانة اجتماعيةل التلميذ تحقيقبين  العالقة مع األسرة ويوضح : 62الجدول رقم 

 العالقة مع األسرة            
 مكانة اجتماعية

 المجموع أحيانا ال نعم

 نعم 
 36 12 0 24 التكرار الفعلي
 36,0 10,4 4,2 21,5 التكرار المتوقع

 %100,0 %33,3 %0,0 %66,7 النسبة 

 ال
 16 3 6 7 التكرار الفعلي
 16,0 4,6 1,8 9,5 التكرار المتوقع

 %100,0 %18,8 %37,5 %43,8 النسبة 
 52 15 6 31 التكرار  المجموع

 %100,0 %28,8 %11,5 %59,6 النسبة 

 العالقة مع األسرة

 الداللة اإلحصائية تحقيق التلميذ لمكانة اجتماعية
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 0.261a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة، ارتباط طردي 0.443 بيرسون معامل 
 0.05من ألفا = قل دالة احصائيا ألنها أ 0.022 ةمعنويمستوى ال
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 القراءة اإلحصائية:

من  %69,2النسبة األعلى وهي  مستشارا أي 36 نالحظ في الجدول أعاله نالحظ   
مجموع المبحوثين صرحوا أن التوجيه يحقق فعال مكانة اجتماعية للتلميذ، كانت نسبة 

منهم قال بأن العالقة مع أسر التالميذ تساعد على أداء المستشار لمهامه، بينما  66,7%
منهم قالوا بأن العالقة مع أسر التالميذ أحيانا فقط ما تساعد مستشار التوجيه  %33,3نسبة 

 على اداء عمله.
بعدم تحقق هذه مبحوثا  16أي  %30,8بينما أدلى جانب آخر من المستشارين بنسبة   

مبحوثا  قال بأن العالقة مع أسر  %43,8هؤالء  المكانة عن طريق التوجيه، من بين
ترى بعكس ذلك، بينما نسبة  %37,5اعد على أداء المستشار لمهامه، والتالميذ تس

د مستشار التوجيه على منهم قالوا بأن العالقة مع أسر التالميذ أحيانا فقط ما تساع 18,8%
 اداء عمله.

 التحليل السوسيولوجي: 
حول أن التوجيه يمنح التلميذ  34الخاص بالسؤال  36رقم  ونشير هنا الى تحليلنا للجدول   

المكانة االجتماعية المناسبة التي يسعى إليها، حيث جاءت االجابات في شكل تصورات من 
طرف المستشارين، فالمنطق يقول أن التوجيه المدرسي والمهني السليم يخلق مكانة اجتماعية 

ي صعوبة طوال مسيرته الدراسية الى جيدة للتلميذ، وهذا على أساس عدم إيجاد التلميذ أل
غاية النجاح في البكالوريا، ومواصلة الدراسة الجامعية في تخصص يناسب قدراته المعرفية، 
واخيرا نيل الوظيفة المناسبة، حتى وان لم ينجح دراسيا يوجه مهنيا وينال المهنة التي تناسبه 

ن العالقة مع أسر التالميذ تسهل والتي تكسبه المكانة المحترمة اجتماعيا، وهذا سواء كا
عمل المستشار أو عكس ذلك، فالتوجيه يهتم بمصلحة التلميذ و يسعى لمساعدته على 

 تحقيق المكانة االجتماعية التي يريد.
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حول تحقق المكانة االجتماعية  36رقم  الجدولبيمكن الرجوع الى التحليل المتعلق    
جاح المتدنية في شهادة البكالوريا في الوالية، للتلميذ، حيث تمت االشارة الى نسبة الن

لتالميذ الموجهون الى الحياة العملية، بعد المتوسط والثانوي ما التوجيه المهني ل ضعفو 
يشكل تسربا مدرسيا، حتى التالميذ الذي يزاولون دراستهم غالبيتهم ال يتم إعطائهم رغباتهم 

اآللي، هذه كلها مؤشرات على أن التوجيه ال  وميوالتهم الدراسية نظرا العتماد نظام التوجيه
يعطي المكانة المرجوة للتلميذ، دون أن األحكام التي ألصقها المجتمع بخريجي التعليم 
والتكوين بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص وهذا بالطعن في مصداقية ومستوى 

أسر التالميذ ال تعيق عمل خريجي الجامعات وأحيانا حتى األساتذة، وهذا حتى وان كانت 
مستشار التوجيه، ما اذا أضفنا الى كل هذا أن العالقة بين المستشار وأسر التالميذ غير 
المساعدة على العمل، وهنا تظهر النسبتين متقاربتين بين العالقة الجيدة وغير الجيدة مع 

وأسر التالميذ تعيق أسر التالميذ، وعليه فان العالقة غير االيجابية بين مستشاري التوجيه 
عملية التوجيه التي تسعى لوضع التلميذ في المكانة االجتماعية التي تجعله عنصرا فعاال 

 داخل المجتمع.
معامل قيمة  0.261aهي  2قيمة اختبار كاألن  ارتباط بين المؤشرينوعليه نقبل بوجود   

 اارتباطهو ما يعني وجود عالقة تشكل و  0.05أكبر من ألفا  0.443 بيرسون  االرتباط
ة واالسرة تسهل عمل مستشار سا متوسطا، بمعنى كل ما كانت العالقة بين المدر يطرد

 التلميذ مكانة اجتماعية اكثر. التوجيه كلما حقق
 صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.022قيمة مستوى المعنوية كما نالحظ أن 

 .0.05 مستوى الداللة
 
 
 
 



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

301 

 

 تدخل االولياء وتجسيد مشروع التلميذ يوضح العالقة بين: 63الجدول رقم 
 

 تدخل االولياء           
 مشروع التلميذ

 المجموع أبدا أحيانا دائما

 نعم 
 10 0 9 1 التكرار الفعلي
 10,0 8, 7,3 1,9 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %90,0 %10,0 النسبة 

 أحيانا
 42 4 29 9 التكرار الفعلي
 42,0 3,2 30,7 8,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %9,5 %69,0 %21,4 النسبة 
 52 4 38 10 التكرار  المجموع

 %100,0 %7,7 %73,1 %19,2 النسبة 
 

 تدخل االولياء

 الداللة اإلحصائية تعزيز التلميذ لثقته بنفسه
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 1,986a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة، ارتباط طردي 0.311 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلاحصائيا ألنها أدالة  0.047 معنويةمستوى ال

0.05 
 القراءة اإلحصائية:

من جملة مبحوثا  42وهي تمثل  %80,8النسبة األعلى وهي يبين الجدول أعاله أن     
المستشارين أشاروا الى أن عملية تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي ال تتحقق بشكل تام دائما، 

منهم قالوا بأن  %69,0ذكروا أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته  %21,4كان منهم 
 أن ال وجود ألي تدخل من طرف األولياء. %9,5هذا التدخل غير دائم، بينما صرح 
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المبحوثين أن مشروع  مجموع  منمستشارين  10أي  %19,2ما صرحت نسبة بين    
أشاروا الى التدخل الدائم ألولياء األمور، ونسبة  %10,0التلميذ يحصل فعال، منهم 

 صرحوا بوجود تدخل من طرف األولياء لكنه متفاوات  الحدوث وليس دائما. 90,0%
 مشروع التلميذ الدراسي.بعدم تحقق  في حين ال أحد من المستشارين أدلى

 التحليل السوسيولوجي:
يرى أغلب المبحوثين أنه أحيانا فقط يستطيع التلميذ تجسيد مشروعه الدراسي، فقد      

يتحقق وقد ال يتحقق على أساس أن المشروع الدراسي وان كان شخصيا للتلميذ، خاصة في 
ة، وسعيهم الى توجيه ابنائهم نحو ظل تدخل أولياء التالميذ في العملية التوجيهية واالرشادي

تخصص ما هذا من جهة من جهة أخرى بعض األولياء غائبون تماما وال يتابعون المسار 
الدراسي ألبنائهم، وهذا ما يجعل تحقق مشروع التلميذ يكون بشكل نسبي فقط، اضافة الى 

ره بالشكل الواجب غيا  أحد أو أكثر، من الفاعلين التربويين سابقي الذكر أو عدم أدائه لدو 
 عليه، كما سبق االشارة اليه حسب رأي المبحوثين.

بينما أشارت النسبة األقل إلى أن المشروع الشخصي للتلميذ يتجسد فعال، بغض النظر   
عن طبيعة تدخل األولياء، وتفسير ذلك يعود الى تضافر جهود األسرة، األستاذ، التلميذ 

لتربوي، حيث يعملون كموجهين ومرشدين يتابعونه نفسه، ومستشار التوجيه وكل الطاقم ا
 لتحقيق ذاته وتعزيزا لثقته بنفسه أوال ثم تجسيدا لمشروعه الدراسي.

معامل  وقيمة 1,986aهي  2قيمة اختبار كاألن  بين المؤشرينارتباط وعليه نقبل بوجود 
ا يطرد اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل 0.311 0.05أكبر من ألفا بيرسون  االرتباط

دالة احصائيا ألنها ما يعني أنها  0.047قيمة مستوى المعنوية كما أن ، بين المتغيرين
 .0.05 مستوى الداللة صغرأ
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 تدخل االولياء ومتابعة تعليم التلميذ يوضح العالقة بين: 64الجدول رقم 
 تدخل االولياء             
 متابعة التلميذ

 المجموع أبدا أحيانا دائما

نتائج 
 التلميذ

 52 4 38 10 التكرار الفعلي
 52,0 4,0 38,0 10,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %7,7 %73,1 %19,2 النسبة 

سلوك 
 التلميذ

 19 1 15 3 التكرار الفعلي
 19,0 1,5 13,9 3,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %5,3 %78,9 %15,8 النسبة 

دروس 
 الدعم

 11 0 10 1 التكرار الفعلي
 11,0 8, 8,0 2,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %90,9 %9,1 النسبة 
 82 05 63 14 التكرار  المجموع

 %100,0 6,10 76,83 17,07 النسبة 
 

 القراءة اإلحصائية:
أساسي لمتابعة  يبين الجدول أعاله كل المبحوثين قالوا اختاروا نتائج التلميذ كمحدد    

 %73,1ذكروا أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته  %19,2التلميذ كان من بينهم 
أن ال وجود ألي تدخل من  %7,7منهم قالوا بأنه أحيانا ما يكون هناك تدخل، بينما صرح 

 طرف األولياء.
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أن سلوك التلميذ هو السبيل  من المبحوثين %36,53نسبة مستشارا ب 19 بينما صرح   
صرحوا  %78,9أشاروا الى التدخل الدائم ألولياء األمور، ونسبة  %15,8لمتابعته، منهم 

 بأنه أحيانا ما يتدخل األولياء.
صرحوا بأن دروس الدعم من شأنها المساعدة  %21.15مستشارا بنسبة  11ونالحظ      

نا أحيا %90,9بالتدخل الدائم لألولياء، و صرحوا %9,1على متابعة التلميذ، كان من بينهم 
 ولياء التالميذ في عمل المستشار.ما يتدخل أ

 التحليل السوسيولوجي:
اتفاق كل المبحوثين على الخيار األول، والمتمثل في نتائج التلميذ لمتابعته، نالحظ    

على دروس الدعم ال  السلوك الجيد و المواضبةبأن ويمكن تفسير هذه النتائج بشكل عام 
نتائجه الدراسية هي التي تعكس ذلك، سواء كان سلوكه مرغوبا  انتعكس نجاح التلميذ بل 

أو غير مرغو ، سواء كان يتغيب أم ال، حتى وان كان ال يتابع أي حصص استدراكية أو 
في تحقيق أبنائهم عالمات عالية الى بتدخالتهم  ون دروس تدعيمية، فان األولياء دائما يسع

لتخصص في اكل المواد أو األساسية منها على األقل، وهذا لمواصلة الدراسة بأريحية و 
تجاه العام ر بوظيفة راقية مستقبال، وهذا االالشعب ذات القيمة حسب تصور األولياء للظف

 ألغلب أولياء األمور، األمر الذي يعيق العمل التوجيهي االرشادي كما سبق الحديث عنه.
في  اسلوك التلميذ ودروس الدعم، فأكيد أن لهما دور الخيارين المتعلقين بوبخصوص     

تحسين مستوى التلميذ و متابعة مساره وتحسينه باستمراره، حتى تسهل عملية توجيهه دراسيا 
أو مهنيا حسب النتائج المحصلة ، التي ال يركز عليها األولياء كثيرا رغم اقرارهم بأهميتها اال 

، وهنا نشير الى على درجات عالية في مختلف الموادهو حصول أبنائهم  ان شغلهم الشاغل
التي يقدمها مستشار التوجيه حسب  1الحصة االعالميةالبطاقة التربوية في شكل مذكرة 

هذا من ناحية، من ناحية أخرى يقوم المستشار أيضا  2الشكل كمطوية توزع على التالميذ،
                                                

 .20، 19، 18 رقم:أنظر الملحق  - 1
 .39أنظر الملحق رقم:  - 2
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الفصلية، واالمتحانات النهائية نقصد بها شهادة  بتحضر التالميذ بشكل جيد لالمتحانات
 1التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بشكل خاص.

 تدخل االولياء وتعزيز التلميذ لثقته بنفسه يوضح العالقة بين: 65الجدول رقم 
 تدخل االولياء              

 تعزيز التلميذ لثقته
 المجموع أبدا أحيانا دائما

رضاه على 
 تخصصه

 

 42 2 32 8 التكرار الفعلي
 42,0 3,2 30,7 8,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %4,8 %76,2 %19,0 النسبة 

تحسن مستواه 
 الدراسي 

 26 3 19 4 التكرار الفعلي
 26,0 2,0 19,0 5,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %11,5 %73,1 %15,4 النسبة

اندماجه مع 
 زمالءه

 17 0 15 2 التكرار الفعلي
 17,0 1,3 12,4 3,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %0,0 %88,2 %11,8 النسبة 

 المجموع
 *85 05 66 14 التكرار 
 %100,0 5,88 77,65 16,47 النسبة 

 
 
 
 

                                                
 .40أنظر الملحق رقم:  - 1
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 القراءة اإلحصائية:
اجابة مع  85نشير الى تضخم العينة  فيما يخص متغير تعزيز التلميذ لثقته بنفسه الى     

مستشارا، وقد سبق ذكر هذا، أما متغير مدى تدخل األولياء في  52المبحوثين بقاء عدد 
 عمل المستشار فهو نفسه عدد المبحوثين.

من المبحوثين مستشارا  42تمثل  %76,80النسبة الغالبة وهي  والجدول أعاله يبين أن   
ذكروا  % 19,0يروا أن رضا التلميذ على تخصصه من شأنه تعزيز ثقته بنفسه، من بينهم 

نهم قالوا بأنه أحيانا ما يكون هناك م % 76,2أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته 
 أن ال وجود ألي تدخل من طرف األولياء. % 4,8تدخل، بينما صرح 

أن الثقة بالنفس تتعزز بتحسن مستوى التلميذ دراسيا،  %50 مبحوثا بنسبة 26 صرحبينما  
منهم قالوا بأنه  % 73,1ذكروا أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته  % 15,4من بينهم 

أن ال وجود ألي تدخل من طرف  % 11,5أحيانا ما يكون هناك تدخل، بينما صرح 
 األولياء.

من مستشاري التوجيه أن اندماج التلميذ مع زمالئه هو فردا  17أي  %69,32وقد أدلى   
أشاروا الى التدخل الدائم ألولياء األمور، ونسبة  % 11,8الذي يقوي ثقته بنفسه، منهم 

 بأنه أحيانا ما يتدخل األولياء. رحواص % 88,2
 التحليل السوسيولوجي:

بأن التلميذ اذا كان راضيا بتخصصه الدراسي فهذا يكسبه ثقة  تفسر اجابة المبحوثين     
في النفس، ونفس التفسير ُيطرح بالنسبة للمستوى الدراسي الجيد للتلميذ هو الذي يعزز ثقته 
بنفسه، وهنا يمكننا لمس تدخل األولياء الذين يطمحون الى وجود ـبنائهم في تخصصات 

يمكنه من التحصيل النوعي والكمي فيها فهذا أهم أمر  بعينها وتوافق رغبة التلميذ اآلمر الذي
بالنسبة اليهم، ما يسهل على المستشار متابعة التالميذ، و عقد اللقاءات مع األولياء 
واألساتذة لمناقشة أحوال التالميذ من حيث النتائج والسلوكيات، وظروف التمدرس بشكل 

 عام، وقد سبق ذكر هذا.
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األقل تمثل المبحوثين الذين يرون أن اندماج التلميذ مع زمالئه  بينما نالحظ  أن النسبة   
من شأنه تعزيز ثقته بنفسه، ونالحظ أن تدخل االولياء في هذه الحالة قليل حسب المبحوثين 
ما يؤكد تركيز األولياء على التخصص المناسب، وتحسن مستوى أبنائهم أكثر من أي شيء 

تدخل األولياء في عملية التوجيه وبين تعزيز التلميذ أخر، وهنا تظهر العالقة القوية بين 
لثقته من حيث رضاه على تخصصه أو تحسن مستواه الدراسي أو اندماجه مع باقي 
التالميذ، حيث أن التدخل االيجابي ألباء يساعد المستشار على متابعة أكبر عدد من 

ا كانت اجابات على لهذ التالميذ، والبحث في مشكالتهم وايجاد الحلول لها والعكس صحيح،
 الوجه السابق.
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 االولياء وانتاج اطارات اجتماعيةتدخل  يوضح العالقة بين :66الجدول رقم 
 تدخل االولياء              

 اطارات اجتماعية
 المجموع أبدا أحيانا دائما

 نعم 
 37 2 28 7 التكرار الفعلي
 37,0 2,8 27,0 7,1 التكرار المتوقع

 %100,0 %5,4 %75,7 %18,9 النسبة 

 ال
 15 2 10 3 التكرار الفعلي
 15,0 1,2 11,0 2,9 التكرار المتوقع

 %100,0 %13,3 %66,7 %20,0 النسبة 
 52 4 38 10 التكرار  المجموع

 %100,0 %7,7 %73,1 %19,2 النسبة 
 

 تدخل االولياء 

 الداللة اإلحصائية انتاج اطارات اجتماعية
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 0,997a 2قيمة اختبار كا

 ، ارتباط طرديتوجد عالقة 0.461 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.044 ةمعنويمستوى ال

0.05 
 

 القراءة اإلحصائية:
  37بـ وهي النسبة األعلى  %71,2تكشف المعطيات الواضحة في الجدول السابق أن       

ذكروا  %18,9أن التوجيه ينتج اطارات اجتماعية تضمنت هذه النسبة حوالي  ن يرو  امستشار 
منهم قالوا بأنه أحيانا ما يكون هناك  %75,7أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته 

 أن ال وجود ألي تدخل من طرف األولياء. %5,4تدخل، بينما صرح 
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بعدم مساهمة التوجيه في انتاج اطارات  %28,8ين بحوالي من المبحوث 15 بينما صرح  
 % 66,7ذكروا أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته  % 20,0اجتماعية، من بينهم 

أن ال وجود ألي تدخل  % 13,3منهم قالوا بأنه أحيانا ما يكون هناك تدخل، بينما صرح 
 من طرف األولياء.

 :التحليل السوسيولوجي
من خالل المعطيات الظاهرة في الجدول اعاله نالحظ أن خلق اطارات اجتماعية هو    

تمت بشكل سليم وهذا حكم تصوري من ما اذا  في حالة نتيجة لعملية التوجيه المدرسي
غالبية المبحوثين في ظل تدخل أولياء التالميذ في العملية التوجيهية واالرشادية بشكل 

لمسار الدراسي ل تهم، أو في حتى حالة عدم تدخلهم وال متابعفقط اناايجابي، أو تدخلهم أحي
ألبنائهم، حيث يستطيع مستشار التوجيه أداء مهامه بشكل يسير فيما يخص توجيه وارشاد 
التالميذ، ما يستوجب الحصول على مخرجات تعليم تمثل اطارات اجتماعية حسب رأي 

 .، وهذا ما سبق االشارة اليهالمستشارين
بينما أشارت النسبة األقل إلى أن عملية التوجيه ال تنتج اطارات اجتماعية فعال، أو على   

األقل أنها مغيبة على أرض الواقع، بغض النظر عن مدى تدخل األولياء، وتفسير ذلك يعود 
الى التدخل السلبي لألولياء أو غيابهم كليا عن المشهد التربوي، أو التدخل الجزئي والذي قد 

بالمائة فقط  5يصب في مصلحة التلميذ، اضافة الى التوجيه األلي للتالميذ، ومنح ال 
لألوائل وهذا ما يحول دون توجه التلميذ للتخصص الذي يريد، وبالتالي تراجع الحصول على 

 اطارات اجتماعية من شانها نفع البالد والعباد مستقبال.
معامل  قيمةو  0,997aهي  2اختبار كاقيمة ن أل بين المؤشرينارتباط وعليه نقبل بوجود 

 اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل 0.461  0.05أكبر من ألفا بيرسون  االرتباط
ا متوسطا، بمعنى كل ما كان تدخل االولياء يسهل عمل مستشار التوجيه كلما أنتجت يطرد

 اطارات اجتماعية.
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مستوى  من صغراحصائيا ألنها أدالة ما يعني أنها  0.044قيمة مستوى المعنوية كما أن 
 0.05 الداللة

 النماذج االجتماعية وتجسيد مشروع التلميذ تأثير يوضح العالقة بين: 67الجدول رقم 
 

 النماذج االجتماعية            
 مشروع التلميذ

 المجموع ال نعم

 نعم 
 10 1 9 التكرار الفعلي
 10,0 1,2 8,8 التكرار المتوقع

 %100,0 %10,0 %90,0 النسبة 

 أحيانا
 42 5 37 التكرار الفعلي
 42,0 4,8 37,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %11,9 %88,1 النسبة 
 52 6 46 التكرار  المجموع

 %100,0 %11,5 %88,5 النسبة 
 

 2اختبار كا
 الداللة المعنوية  درجة الحرية  2قيمة اختبار كا
0,129a 1 0,865 

 :القراءة اإلحصائية
من مبحوثا  42وتعكس  %80,8النسبة العالية هي  يوضح الجدول السابق أن   

المستشارين أشاروا الى أن عملية تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي يتحقق بشكل جزئي فقط ، 
مبحوثا  قال بأن النماذج االجتماعية تؤثر على توجه التالميذ، وصرح  %88,5من بينهم 
 االجتماعية على التلميذ.بعدم تأثير النماذج  11,5%
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من المبحوثين أن تجسيد التلميذ مفردات جملة  10أي  %319,2بينما صرحت نسبة    
مبحوثا  قال بأن النماذج االجتماعية تؤثر  %90,0يتحقق فعال على أرض الواقع من بينهم 

ما وهو  بعدم تأثير النماذج االجتماعية على التلميذ، %10,0على توجه التالميذ، وصرح 
 يمثل مستشارا واحدا فقط.
 التحليل السوسيولوجي:

المتعلق بتأثير النماذج االجتماعية على  28رقم  كما سبق االشارة اليه في الجدول        
يذ لمستقبلهم، هي أن يكونوا طيارين، توجيه التالميذ، حسب المستشارين أن تمثالت التالم

مستشار التوجيه بتعريف الشعب العلمية  قيامنشير الى وهنا  ،مهندسينين أطباء أو معلم
للتالميذ حتى يستطيعوا تحديد توجهاتهم المستقبلية لدراسة احدى هاته الشعب حتى  1واألدبية

حيث يتأثر التلميذ بالنماذج يصل الى األنموذج االجتماعي الذي يرغب في أن يكون مثله، 
وصور حول أهمية هذه المهن، الكتب المدرسية من نصوص  تحتويه من خالل دراسته وما

ها عن أصحا  هذه الوظائف تجعل من حديثإضافة األسرة ، ووسائل اإلعالم واالتصال و 
، ب الذي يعالجهطبيالبأستاذه الذي يدرسه، أو  يتأثرالتلميذ يميل إلى مثل هكذا مهن، و 

قبلي من طرف تجعله قدوة يطمح التلميذ ألن يكون مثله مستقبال، وهذا االتجاه والتمثل المست
التلميذ يجعله أيضا يجسد مشروعه الدراسي على أرض الواقع حسب رأي المستشارين، 
فالنتائج الدراسية الجيدة، والسلوك الحسن، والمواضبة على الدراسة واألخذ بنصائح األولياء، 
وإرشادات وتوجيهات مستشار التوجيه، هو ما من شأنه تحقيق التلميذ لهدفه آلن يصبح 

أو مهندسا أو أي أنموذجا اجتماعيا يراه أسوة له، مع تسجيلنا لبعض تصريحات طبيبا 
المبحوثين أن حتى المهن والتي تبدو بسيطة يكون أصحابها نماذج تحتذى مثال الزراعة، 
تربية الحيوانات، الميكانيك، النجارة وغيرها، حيث نجد تالميذ يريدون أن يمتهنوا أحد هذه 

                                                
 .35الى  30 أنظر المالحق من رقم : من - 1
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ك أحد األقار  أو الجيران يمتهن نفس المهنة ويعد قدوة للتلميذ لاالمهن مستقبال، ألن هن
 فيتجه اتجاهه.

في حين نجد أن نسبة األقل من المستشارين قالوا بأنه ال تأثير للنماذج االجتماعية على     
 5توجيه التلميذ، وهذا يعود لعدم منح نسبة للرغبات والميوالت التي يريدها التالميذ اال بنسبة 

األوائل فقط الختيار التخصص الذي يريدونه، وعليه فالتالميذ يحققون مشاريعهم  من %
الدراسية بشكل جزئي فقط، وهذا ما يجعل مهمة وصول التلميذ الى الوظيفة التي يريدها أمرا 

، وهناك هيكلة للتعليم المتوسط صعبا جدا، اذا استثنينا المهن الناتجة عن التكوين المهني
التوجيه المدرسي والمهني في توجيه التالميذ الناجحين الى الطور الثانوي يتبعها مستشار 

ما يستطيع ، التي ربوغير الناجحين الى اعادة السنة، التكوين المهني أو التعليم عن بعد
 1التلميذ الوصول اليها.

أي  0,865تساوي  spssقيمة االحتمال في و   0,129a 2أن قيمة االختبار كاحيث نجد 
بين  ارتباط، وبالتالي فإننا نقبل بأن هناك %5من مستوى المعنوية  كبروهي أ (68.5%)

تجسيد مشروع والتابع الذي هو  التأثر بالتماذج االجتماعيةالمتغير المستقل الذي  مؤشر
 التلميذ.
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 النماذج االجتماعية وتعزيز التلميذ لثقته بنفسه تأثير يوضح العالقة بين: 68الجدول رقم 
 

 النماذج االجتماعية         
 تعزيز التلميذ لثقته

 المجموع ال نعم

رضاه على 
 تخصصه

 

 42 4 38 التكرار الفعلي
 42,0 4,8 37,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %9,5 %90,5 النسبة 
تحسن 
مستواه 
 الدراسي 

 

 26 3 23 التكرار الفعلي
 26,0 3,0 23,0 التكرار المتوقع

 النسبة 
88,5% 11,5% 100,0% 

اندماجه مع 
 زمالءه

 17 1 16 التكرار الفعلي
 17,0 2,0 15,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %5,9 %94,1 النسبة 

 المجموع
 *85 08 77 التكرار 
 %100,0 9,41 90,59 النسبة 

 
 القراءة اإلحصائية:

اجابة مع  85نشير الى تضخم العينة  فيما يخص متغير تعزيز التلميذ لثقته بنفسه الى     
بقاء عدد المبحوثين كما هو، وقد سبق االشارة الى هذا، أما متغير تأثير النماذج االجتماعية 

 فهو على حاله.

                                                
 .63.46تضخم في العينة بنسبة   -  *
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يروا أن رضا  امبحوث 42تمثل  %76,80النسبة الغالبة وهي  والجدول أعاله يبين أن    
مبحوثا  قال بأن  %90,5التلميذ على تخصصه من شأنه تعزيز ثقته بنفسه، من بينهم 

بعدم تأثير النماذج االجتماعية  %9,5النماذج االجتماعية تؤثر على توجه التالميذ، وصرح 
 على التلميذ.

لميذ أن الثقة بالنفس تتعزز بتحسن مستوى الت %46,83 مستشارا بنسبة 17 بينما صرح 
من المبحوثين صرحوا بأن النماذج االجتماعية تؤثر على  %88,5دراسيا، وكانت النسبة 
 بييا  هذا التأثير. %11,5توجه التالميذ، وصرح 

أن اندماج التلميذ مع زمالئه  محل الدراسة من مستشاري التوجيهأي  %69,32وقد أدلى   
مستشارا قال بأن النماذج االجتماعية تؤثر  %94,1هو الذي يقوي ثقته بنفسه من بينهم 

 منهم بعدم تأثير النماذج االجتماعية على التلميذ. %5,9على عملية توجيه التالميذ، ويرى 
 

 التحليل السوسيولوجي:
بأن التلميذ اذا كان راضيا بتخصصه الدراسي فهذا يكسبه ثقة  تفسر اجابة المبحوثين     

لتلميذ هو الذي يعزز ثقته في النفس، ونفس التفسير ُيطرح بالنسبة للمستوى الدراسي الجيد ل
وهذا يوضح األثر الواضح للنماذج االجتماعية على توجه التالميذ الى دراسة  بنفسه،

المناسبة مثال محاولة تلميذ أن يكون طبيبا  تخصصات بعينها، بيية الحصول على الشعبة
أو صيدليا، يعني بالضرورة أن يكون تخصصه علوم تجريبية، وأن تكون عالماته مرتفعة في 
مادة العلوم الطبيعية، الرياضيات، والفيزياء، لهذا ظهرت أعلى األرقام في االحصائيات في 

وتحسن المستوى(، دون اهمال الجدول السابق حول هذين الخيارين )الرضا عن التخصص، 
خيار االندماج مع الزمالء، ألن وظائف النماذج االجتماعية تقتضي نوعا من االجتماعية 
والتفاعل االجتماعي مع الغير وهذا ما يجب أن يتوفر في الطبيب والصيدلي كما في المثال 

 امه مستقبال.ويسهل له مه التفاعل االجتماعيهذا  حتى يكبر معه صغير السابق وهو تلميذ
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أما تفسير النسبة األقل من المبحوثين الذين صرحوا بأنه ال تأثير للنماذج االجتماعية على  
من األوائل فقط الختيار التخصص الذي يريدونه  % 5توجيه التلميذ، وهذا يعود منح نسبة 

وهذه نسبة ضئيلة جدا جدا حسب مستشاري التوجيه محل دراستنا، وهذا ما يعيق وصول 
التلميذ الى الوظيفة التي يرغب فيها، وقد ركز هنا المبحوثون على رضا التلميذ على 

من عدم تأثره بالنماذج  تخصصه وتحسن مستواه أمران بالغا األهمية للتلميذ لنجاحه بالرغم
 االجتماعية.
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 النماذج االجتماعية وتحقيق تنمية اقتصادية تأثير يوضح العالقة بين: 69الجدول رقم 
 

 النماذج االجتماعية            
 تنمية اقتصادية

 المجموع ال نعم

 نعم 
 23 2 21 التكرار الفعلي
 23,0 2,7 20,3 التكرار المتوقع

 %100,0 %8,7 %91,3 النسبة 

 ال
 29 4 25 التكرار الفعلي
 29,0 3,3 25,7 التكرار المتوقع

 %100,0 %13,8 %86,2 النسبة 
 

 المجموع
 52 6 46 التكرار 
 %100,0 %11,5 %88,5 النسبة 

 

 النماذج االجتماعية 

 الداللة اإلحصائية تحقيق تنمية اقتصادية
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 0,327a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة، ارتباط طردي 0.279 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.036 ةمعنويمستوى ال

0.05 
 

 القراءة اإلحصائية:
من جملة المستشارين  29بعدد  %55,77النسبة األكبر هي  في الجدول أعاله نجد أن     

أشاروا الى أن عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ال تسهم في احداث تنمية اقتصادية 
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من المبحوثين صرحوا بأن النماذج االجتماعية تؤثر على  %86,2في البالد، وكانت النسبة 
 بييا  هذا التأثير. %13,8توجه التالميذ، وصرح 

المبحوثين أن التنمية مجموع من مستشارا  23أي  %344,2بينما صرحت نسبة    
مستشارا قال بأن النماذج  %91,3االقتصادية تتحقق فعال على أرض الواقع من بينهم 

منهم بعدم تأثير النماذج  %8,7االجتماعية تؤثر على عملية توجيه التالميذ، ويرى 
 االجتماعية على التلميذ.
 التحليل السوسيولوجي:

المبحــوثين الـذين قــالوا بـأن عمليــة التوجيـه تخلــق تنميـة اقتصــادية كانـت أغلبيــتهم نالحـظ أن   
ترى أن التالميذ يتأثرون في اختيار تخصصاتهم بالنماذج االجتماعية و تبـدو هاتـه االجابـات 
ــو تمــت بالشــكل  ــارة عــن تصــورات و أراء، حيــث انهــا ارتبطــت بكــون أن عمليــة التوجيــه ل عب

ميــــذ التخصــــص المتناســــب مــــع قدراتــــه، وبالتــــالي تتحقــــق تنميــــة المناســــب، حيــــث يــــدرس التل
 اقتصادية وهذا تصور عام قد ال يعكس الواقع فعليا، 

أمــا بالنســبة للمبحــوثين الــذي نفــوا مســاهمة عمليــة التوجيــه واالرشــاد المدرســي فــي احــداث     
لهــا، اذا لــم فحســب المبحــوثين هنــا فانــه حتــى رغبــة وميــول التلميــذ ال أهميــة تنميــة اقتصــادية، 

لألوائـل الختيـار الشـعبة التـي  % 5يحصل التلميـذ علـى  نتـائج  دراسـية عاليـة ليكـون ضـمن 
يريد، وقد سبق االشارة الى هذا التفسير في الجدول المتعلـق بتـأثير النمـاذج االجتماعيـة وكـذا 

 .الجدول الخاص بتحقيق التنمية االقتصادية
بين ارتباط وعليه نقبل بوجود  0.05أكبر من ألفا  0,327aهي  2قيمة اختبار كا ظهرتو     

ا يطرد اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل 0.279 بيرسون  معامل االرتباط ،المؤشرين
توجيه كلما تحققت ضعيفا، بمعنى كل ما أثرت النماذج االجتماعية على التلميذ في عملية 

 صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.036، وقيمة مستوى المعنوية تنمية اقتصادية
 0.05 مستوى الداللة
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 اجتماعية النماذج االجتماعية وانتاج اطارات تأثير يوضح العالقة بين: 70الجدول رقم 
 اجتماعية اطارات            

 النماذج االجتماعية
 المجموع ال نعم

 نعم 

 37 3 34 التكرار الفعلي
التكرار 
 المتوقع

32,7 4,3 37,0 

 %100,0 %8,1 %91,9 النسبة 

 ال

 15 3 12 التكرار الفعلي
التكرار 
 المتوقع

13,3 1,7 15,0 

 %100,0 %20,0 %80,0 النسبة 
 52 6 46 التكرار  المجموع

 %100,0 %11,5 %88,5 النسبة 

 القراءة اإلحصائية:
 بـالنسبة األعلى  مبحوثا هم  37 نالحظ في الجدول السابق البيانات توضح أن     
من المستشارين أدلوا بأن النماذج االجتماعية لها تأثير على توجيه التالميذ،  88,5%

مبحوثا  قال بأن عملية التوجيه تنتج لنا اطارات  %91,9تتضمن هذه النسبة حوالي 
من مستشارا  15بعدد  %11,5في حين نجد نسبة ، بعكس ذلك %8,1اجتماعية، وصرح 

 النماذج االجتماعية 

 الداللة اإلحصائية اجتماعية انتاج اطارات
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 1,479a 2قيمة اختبار كا

 توجد عالقة، ارتباط طردي 0.569 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.029 لمعنويةمستوى ا

0.05 
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ترى بإنتاجية عملية  %80,0ير، من هؤالء ما نسبته ين ينكرون وجود هذا التأثبحوثالمجملة 
أن ال وجود خلق  %20,0االجتماعية، في حين ترى النسبة الباقية حوالي  لإلطاراتالتوجيه 

 اطارات اجتماعية عن طريق عملية التوجيه.
 التحليل السوسيولوجي:

النماذج االجتماعية على وبالرجوع الى معطيات الجدول السابق نالحظ االرتباط بين تأثير   
توجه التلميذ وبين خلق اطارات اجتماعية، فجل المستشارين يرون أن عملية التوجيه 
واالرشاد المدرسي والمهني تنتج لنا اطارات اجتماعية، و أيضا النسبة األعلى منهم ذكروا أن 

ستقبال، والواقع التلميذ يتأثر باألطباء والمهندسين كنماذج اجتماعية يسعى ألن يكون مثلها م
أن أحالم الطفولة غالبا ما تتأثر باألساتذة واألطباء ونخبة المجتمع، فالجوا  األول للتلميذ 
طوال مساره الدراسي تقريبا هو أن يكون مثل هؤالء مستقبال، اضافة الى عوامل أخرى سبق 

، لذا قتصاديةواال االجتماعيةة المتعلقة بالتنمية ذكرها ونحن بصدد تحليل الجداول السابق
كانت اجاباتهم بأن هناك فعال اطارات اجتماعية تنتج طالما كان التوجيه واالرشاد سليما 

 وفعاال.
حيث  ماعية كنواتج للعلمية التعليمية،بعدم وجود اطارات اجت التصريحويمكن تفسير    

قله أنها مغيبة ووجودها أحسب أراء المبحوثين أنه ال يوجد اطارات داخل مجتمعنا، أو في 
كان نتيجة لمسار دراسي جيد للتلميذ، ومتابعة بعض األسر لهذا المسار، دون مساهمة 
عملية التوجيه فيه سيما في السنوات األخيرة أين صار التوجيه المدرسي والمهني يتم بطريقة 

تعلق ألية، يضاف الى ذلك جملة من التفسيرات التي أيضا تطرقنا لها في الجدول الم
 ذا لتأثير النماذج على التالميذ.االجتماعية وك لإلطاراتعملية التوجيه  بإنتاجية

معامل وقيمة  1,479aهي  2قيمة اختبار كا ألن بين المؤشرينارتباط وعليه نقبل بوجود    
 اارتباطوهو ما يعني وجود عالقة تشكل  0.05أكبر من ألفا  0.569 بيرسون  االرتباط

بمعنى كل ما أثرت النماذج االجتماعية على التلميذ في عملية توجيه كلما ا متوسطا، يطرد
 أنتجت اطارات اجتماعية اكثر.
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مستوى  صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.029قيمة مستوى المعنوية كما نالحظ 
 0.05 الداللة

التلميذ لتحقيق مكانة اجتماعية وتحقيق  سعي يوضح العالقة بين: 71الجدول رقم 
 التوجيه لها

 
لها  تحقيق التوجيه       

 لمكانة سعي التلميذ
 المجموع ال نعم

 نعم 
 36 2 34 التكرار الفعلي
 36,0 4,8 31,2 التكرار المتوقع

 %100,0 %5,6 %94,4 النسبة 

 ال
 16 5 11 التكرار الفعلي
 16,0 2,2 13,8 التكرار المتوقع

 %100,0 %31,3 %68,8 النسبة 
 52 7 45 التكرار  المجموع

 %100,0 %13,5 %86,5 النسبة 
 

سعي التلميذ 
لتحقيق مكانة 

 اجتماعية 
 

 الداللة اإلحصائية ذه المكانةتحقيق التوجيه له
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 6,278a 2قيمة اختبار كا

 ارتباط طرديتوجد عالقة،  0.447 بيرسون معامل 
من ألفا =  قلدالة احصائيا ألنها أ 0.04 ةمعنويمستوى ال

0.05 
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 القراءة اإلحصائية:
من المستشارين هي النسبة  %86,5نسبة  في الجدول أعاله تظهر المعطيات أن      

األعلى الذين صرحوا بأن التلميذ يسعى إلى تحقيق مكانة اجتماعية من خالل عملية 
مبحوثا  قال بأن عملية التوجيه تحقق هذا  %94,4التوجيه، تضمنت هذه النسبة حوالي 

 بعكس ذلك. %5,6المكانة للتلميذ، وصرح 
وجود هذا السعي من قبل التالميذ، من  من المستشارين ينفون  %13,5في حين نجد نسبة  

ترى عملية التوجيه تساعد التلميذ على تحقيق هذا السعي  %68,8بين هؤالء ما نسبته 
 ن ال وجود النتاج لهذه المساعدة.أ %31,3واقعا، في حين ترى النسبة الباقية حوالي 

 التحليل السوسيولوجي:
الظاهر من خالل بيانات الجدول اعاله أن عملية التوجيه المدرسي تحقق مسعى التلميذ    

للوصول الى المكانة االجتماعية التي يريدها، فغالب المستشارين صرحوا بذلك، وهذا 
يتماشى الى حد ما مع ما جاء في الجدول الذي سبق هذا، في كون عملية التوجيه تنتج لنا 

تماعية، وهذا طالما كانت عملية التوجيه واالرشاد سليمة، حيث أن نسبة كفاءات واطارات اج
المبحوثين الذين يرون عكس ذلك ضئيلة جدا هنا، وهذا راجع لألحكام التصورية للمبحوثين 
حيث أن التلميذ في الغالب يريد ويسعى لصنع المكانة التي تعزز ثقته بنفسه وتجعله محل 

جتمعه، وبالمقابل عملية التوجيه المدرسي والمهني هدفها اجترام وقبول من طرف اسرته وم
لك ال يعكس ما هو كائن ما يجب أن يكون، و الحقيقة أن ذ هو ذاك، على أساس أن هذا

 في الواقع.
ويمكن تفسير نتائج الجدول المتعلقة بعدم تحقيق عملية التوجيه للمكانة االجتماعية التي    

تغييب االطارات في مجتمعنا، وأن الموجود والناجح من  يسعى اليها التلميذ، هو غيا  أو
هذه االطارات هم قلة فقط، نظرا للتفوق الدراسي للتلميذ الذي يكون مجتهدا ومثابرا رغم 

كل الدعم له، خاصة وأن التوجيه يتم بواسطة  أسرته تتابعه وتوفرظروفه الصعبة، أو أن 
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تاحة لألوائل فقط لتحقيق ذواتهم والمكانة برنامج الوافي بصورة ألية، حيث تكون الفرصة م
 التي يطمحون لها، أما باقي التالميذ فال يحصل معهم نفس األمر.

قيمة  و 6,278a هي 2قيمة اختبار كا ألن بين المؤشرينارتباط وعليه نقبل بوجود    
هو ما يعني وجود عالقة تشكل و  0.05من ألفا  أكبر0.447 بيرسون  معامل االرتباط

كلما حقق  سعى التلميذ لتحقيق مكانة اجتماعية ا متوسطا، بمعنى كل ما كانيطرد اارتباط
 هذه المكانة من خالل عملية التوجيه.

 صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.040قيمة مستوى المعنوية  تظهر كما أن
 0.05 مستوى الداللة
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انتاج بين  سعي التلميذ لتحقيق مكانة اجتماعية و يوضح العالقة بين: 72لجدول رقم ا
 اطارات اجتماعية
 اطارات اجتماعية          

 سعي التلميذ
 المجموع ال نعم

 نعم 
 37 3 34 التكرار الفعلي
 37,0 5,0 32,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %8,1 %91,9 النسبة 

 ال
 15 4 11 التكرار الفعلي
 15,0 2,0 13,0 التكرار المتوقع

 %100,0 %26,7 %73,3 النسبة 
 52 7 45 التكرار  المجموع

 %100,0 %13,5 %86,5 النسبة 
 

سعي التلميذ 
لتحقيق مكانة 

 اجتماعية 
 

 الداللة اإلحصائية انتاج اطارات اجتماعية
 يوجد ارتباط بين المؤشرين 3,156a 2قيمة اختبار كا

 ارتباط طرديتوجد عالقة،  0.546 بيرسون معامل 
من ألفا =  دالة احصائيا ألنها أ 0.031 ةلمعنويمستوى ا

0.05 
  القراءة اإلحصائية: 

جملة  37وهي تمثل  %86,5النسبة األعلى  تظهر المعطيات في الجدول السابق أن    
من المستشارين الذين صرحوا بأن التلميذ يسعى إلى تحقيق مكانة اجتماعية من خالل عملية 

مبحوثا  قال بأن عملية التوجيه تنتج لنا اطارات  %91,9التوجيه، شملت هذه النسبة حوالي 
 بعكس ذلك.  %8,1اجتماعية، وصرح  
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وا بعدم سعي ين قالبحوثالم مجموع منمبحوثا  15أي  %13,5في حين نجد نسبة   
ترى أن عملية التوجيه  %73,3التالميذ لتحقيق مكانة اجتماعية، كان من بينهم ما نسبته 

في  إلطاراتأن ال وجود  %26,7تساعد التلميذ تخلق اطارات للمجتمع، في حين ترى نسبة 
 المجتمع انتجها التوجيه المدرسي.

 التحليل السوسيولوجي:
البيانات في الجدول اعاله تقول أن أغلب المستشارين صرحوا بأن عملية التوجيه المدرسي    

تحقق مسعى التلميذ لنيل المكانة االجتماعية التي ينشدها، مع انتاجية عملية التوجيه 
للكفاءات واالطارات االجتماعية، وهذا في حالة قيام مستشار التوجيه واالرشاد لمهامه 

ح، وبالرجوع للجدول المتعلق بمساهمة عملية التوجيه في خلق اطارات بالشكل الصحي
اجتماعية نجده يؤكد معطيات هذا الجدول، وعليه فان متابعة التالميذ في حالة تقليل 
المؤسسات التعليمية في مقاطعة تدخل المستشار اضافة الى التدخل االيجابي لألولياء ومع 

المستشار وتخفيف االعمال المكتبية عليه حيث يتفرغ  مساعدة الطاقم التربوي وتجهيز مكتب
لالطالع وااللمام بالقوانين الخاصة بالتوجيه االرشاد التقويم والمتابعة النفسية، كل هذا يصب 
في مصلحة التلميذ ويساعد المستشار على اداء مهامه، وبالتالي تحقيق المكانة التي يريدها 

اجتماعيا يساهم في تحسين التنمية االجتماعية  التلميذ في المجتمع كونه يصبح اطارا
واالقتصادية للبالد، وال ننفي هنا البعد التصوري للمبحوثين الذي على األغلب ال يعكس 

 الواقع.
تغييب االطارات في مجتمعنا، سواء كان  ويمكن تفسير نتائج الجدول المتعلقة بييا  أو   

جتماعية، هو عدم رضا هذه الفئة من التلميذ يسعى او ال يسعى الى تحقيق مكانة ا
المستشارين عن الوضعية العامة لعملية التوجيه ضف اليها المعيقات والمشاكل التي سبق 
وأن أشرنا اليها من كثرة المؤسسات والتالميذ في مقاطعة تدخل المستشارين، و بعد المسافة 

اجابات المبحوثين أن الوجود وكثرة التنقالت وقلة المساعدة من الطاقم التربوي وغيرها، جعل 
 وصول الى مكانة مرموقة اجتماعيا.على ارض الواقع بالرغم من سعي التلميذ لل تلإلطارا
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معامل  وقيمة 3,156aهي  2قيمة اختبار كاألن  بين المؤشرينارتباط وعليه نقبل بوجود    
وهو ما يعني وجود عالقة تشكل  0.05 مستوى الداللةأكبر من 0.246 بيرسون  االرتباط

 كلما أنتجت سعى التلميذ الى تحقيق مكانة اجتماعية ماا متوسطا، بمعنى كل يطرد اارتباط
 .اجتماعية من خالل عملية التوجيه اطارات

 صغردالة احصائيا ألنها أما يعني أنها  0.031ة معنويقيمة مستوى النجد أن كما أن 
 0.05 مستوى الداللة

 فرضيات الدراسة نتائج مناقشةعرض و  -
من خالل الدراسة الميدانية أظهرت نتائج التي توصلنا اليها، والخلفية النظرية التي حددت 
االطار العام لبحثنا، وكذا المقاربة السوسيولوجية المتبناة اتضح لنا أن عملية التوجيه 

ي يحول دون تحقيقها الكلي ذالمدرسي والمهني تتعرض لكثير من الضغوط والتدخل ال
 إلشكاليةألهدافها، وعليه سنحاول توضيح ذلك من درجة تأثير و العالقة بين األبعاد األربعة 

الدراسة وبين درجة تحقيق عملية التوجيه ألهدافها، وهذا ما ترجم في شكل أربع فرضيات 
الى فاعل قانوني سعى فيها الباحث لتفكيك المتغير المستقل الفاعلين التربويين كمفهوم 

ونقصد به جملة القوانين المنظمة لعملية التوجيه، وفاعل اجتماعي أي تأثير المجتمع على 
توجه التلميذ نحو تخصص بعينه، وفاعل أسري بمعنى مدى تأثير األسر على أبناهم لدراسة 
تخصص دون باقي التخصصات، و رابعا عالقة الفاعل التربوي بما يشمله من ادارة وطاقم 
تربوي ومؤسسات تعليمية كل هذا له عالقة مع المتغير التابع وهنا هو تحقيق أهداف عملية 

، نفسية، تربوية ابعاد التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني والذي ُجزَء الى أربعة أبعاد أيضا
 .اجتماعية اقتصادية،
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 ج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولىئعرض ومناقشة النتاثانيا: 
يشكل البعد القانوني بما يحمله من نصوص تشريعية  األولى:الجزئية التذكير بالفرضية 

تتعلق بمهام مستشار التوجيه أي اإلعالم، التوجيه، التقويم وكذا المتابعة النفسية، كلها تشكل 
 مؤشرات تؤثر على تحقيق أهداف عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

تي تم فيها الربط بين مؤشرات البعد القانوني وجدنا أن هناك ارتباط ال 49 من خالل الجدول
وثيق بين المام مستشاري التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني بالقوانين المتعلقة بعملية 

البيانات في  التوجيه، وبين تجسيد مشروع التلميذ كمؤشر على البعد التربوي حيث بينت
من المستشارين أشاروا الى أن عملية تجسيد التلميذ لمشروعه  %80,8النسبة الغالبة هي 

مستشارا ملمين نوعا ما بقوانين  %54,8الدراسي ال تتحقق بشكل تام دائما، من بينهم 
صرحوا  %4,8أكدوا المامهم بقوانين التوجيه،  %40,5التوجيه واالرشاد المدرسي، ونسبة 

 بعدم المامهم بهذه القوانين. 
من المبحوثين أن تجسيد التلميذ يحصل فعال على أرض  %19,2ت نسبة بينما صرح   

 قالوا بدرايتهم بالقوانين. %40غير ملمين بقوانين التوجيه و %60الواقع، كان من بينهم 
وهنا تظهر العالقة بين االلمام بقوانين التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني وبين تحقق  

أنه لم نسجل أحدا من المستشارين صرح بعدم تحقق مشروع المشروع الدراسي للتلميذ، لدرجة 
التلميذ الدراسي بالنسبة لمن له إلمام بقوانين التوجيه، اال أن الغالبية هنا ترى أن مشروع 
التلميذ الدراسي يتحقق جزئيا أو في حاالت فقط، نتيجة مستوى التلميذ الذي غالبا ال يؤهله 

األسرة، وغيرها من األسبا ، في حين أكد تحقق مشروع لتحقيق هذا المشروع، وتراجع أدوار 
التلميذ دائما وهو تصريح المبحوثين الذين يشرفون على عدد قليل من التالميذ مع تمتعهم 

ه بالخبرة وكذا مساعدة االدارة التربوية، ما يسهل تطبيق النصوص القانونية للتوجيه و علي
، وهذا األمر أشار اليه مدير مركز التوجيه حين ما أجا  تحقيق المشروع الشخصي للتالميذ



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

327 

 

على أن عدد مستشاري التوجيه غير كاف لتأطير عملية التوجيه، اللهم اال بالنسبة 
 للمستشارين المشرفين على عدد قليل من المؤسسات التعليمية.

ب وهذا ما ينسجم مع كون مشروع التلميذ قد يتحقق وقد ال يتحقق، حيث أن أغل    
المستشارين غير ملمين بشكل كامل بقوانين التوجيه المدرسي، وعدم المامهم بهذا الجانب 
يؤثر على عملية متابعة وتوجيه التلميذ وارشاده بالشكل الذي يجعله يجسد مشروعه في 
الواقع، بينما نجد أن عددا معتبرا من المستشارين أكدوا المامهم بالقوانين وبالرغم من ذلك 

التلميذ أحيانا فقط ما يتحقق، ومرد ذلك أن باقي الفاعلين ال يؤدون دورهم  فان مشروع
واالرشادي تربويا قانونيا فإننا نجد  يبالشكل المناسب، فاذا قام المستشار بدوره التوجيه

، وهذا ما دارة المدرسية من حيث التجهيزاتتقصيرا من جانب التلميذ ذاته، أو األسرة أو اال
ت مدير التوجيه حينما تكلم عن تدخل األولياء حتى على مستوى مركز يتماشى مع تصريحا

 1التوجيه، ومحاولة توجيه أبنائهم الى شعب لم يوجهم لها برنامج الوافي.
من المبحوثين قالوا أن عملية التقويم مشمولة جزئيا من  %63,5نالحظ ما نسبته  كما   

أن القوانين شملت عملية التقويم، في حين أدلى  %30,8حيث التنظيم القانوني، بينما صرح 
لدى ربطنا هذا المؤشر بمؤشر  ناأن القوانين لم تشمل هذه العملية بشكل واضح، وجد 5,8%

من جملة المبحوثين اختاروا المتابعة النفسية بوصفها   %96,15نسبة الصحة النفسية أن
قالوا أن  %32,0بة حوالي أهم طرق تحقيق الصحة النفسية للتلميذ، تضمنت هذه النس

صرحوا بأن القوانين نوعا ما شملت عملية  %64,0القوانين شملت عملية التقويم، وما نسبته 
مستشارا  14نفوا شمول القانون للتقويم، في حين صرح  %4,0التقويم، في حين تظهر 

وانين قالوا أن الق %21,4، تضمنت هذه النسبة حوالي %36.53اختار سلوك التلميذ بنسبة 
صرحوا بأن القوانين نوعا ما شملت عملية التقويم،  %78,6شملت عملية التقويم، وما نسبته 

في حين ال أحد من من نفوا شمول القانون للتقويم اختار المساعدة التربوية هنا، بينما صرح 

                                                
 مكرر. 08أنظر الملحق رقم :  - 1
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احتوت هذه ، أن الصحة النفسية تتحقق بالمساعدة التربوية %38,46مستشارا بنسبة  20
صرحوا  %75,0قالوا أن القوانين شملت عملية التقويم، وما نسبته  %20,0النسبة حوالي 

يرون نفوا شمول القانون  %5,0بأن القوانين نوعا ما شملت عملية التقويم، في حين تظهر 
 للتقويم.

ن تحقق وهذا يدلل على االرتباط بين مستوى شمول النصوص القانونية لعملية التقويم وبي    
الصحة النفسية للتلميذ، فكما سبق االشارة اليه أن المستشارين ليس لديهم تكوين قانوني 
باستثناء أهل الخبرة منهم، وعليه يصعب عليهم فهم فحوى النصوص القانونية المتعلقة 
بالتوجيه واالرشاد والتقويم، ألن ذلك يحتاج ممارسة ميدانية في حقيقة األمر، حيث أن اجراء 

يم سليم للتلميذ يعني ضمان الصحة النفسية لديه من خالل المتابعة النفسية ونشير هنا تقو 
الى الخلفية األكاديمية لمعظم المبحوثين )علم النفس وعلوم تربية(، وهي أهم مقومات نجاح 

 التلميذ دراسيا وحتى مهنيا.
 52، 51، 50، 49 ولاالجدفي وقيم معامل االرتباط بيرسون  2و بالرجوع الى قيمة كا    
تؤكد على وجود ارتباط بين المتغيرين، واستنادا ألفكار النظرية البنائية الوظيفية التي  التي

تؤكد على توازن المجتمع في ظل مجموعة قوانين تهدف الى الحفاظ على الجماعة 
ظمة وانسجامها، وهذا يجعلنا نصل الى نتيجة مفادها أن المام مستشار التوجيه بالقوانين المن

لعملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني من شأنه تجسيد مشروع الدراسي للتلميذ وتحقيق 
 الفرضية الجزئية األولى.الصحة النفسية، ومنه نقول بصحة 
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 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانيةثالثا: 
تؤثر مؤشرات البعد التربوي والمتمثلة في توفير المناخ الدراسي،  الثانية:الجزئية التذكير بالفرضية 

اكتشاف الفروق الفردية، وتوثيق العالقة بين األسرة والمدرسة وتطوير العملية التعليمية على تحقيق 
 أهداف عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

النسبة األعلى  حيث تظهر 56 بالعودة الى تحليالت الجداول السابقة سيما الجدول رقم   
مجموع المستشارين أشاروا الى أن عملية التوجيه المدرسي تنتج اطارات  من %71,15وهي 

مبحوثا  قال بأن عدد المؤسسات التعليمية مناسب، وصرح  %62,2اجتماعية، من بينهم 
 بعدم مالئمة عدد المؤسسات التربوية للعمل.  37,8%

ن المبحوثين أن عملية التوجيه المدرسي ال تنتج اطارات م %28,85بينما صرحت نسبة    
اجتماعية، وتقار  عدد من يرى بمالئمة عدد المؤسسات التي يشرفون عليها وعدم ومالئمة 

 على الترتيب. %46,7و  53,3% 
وبالرجوع الى المعطيات السابقة نجد االرتباط الواضح بين مالئمة عدد المؤسسات   

التعليمية  ألداء المستشار لمهامه وبين خلق اطارات اجتماعية، فجل المستشارين قالوا أن 
االطارات االجتماعية هي نتاج عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني، وهذا بسبب متابعة 

التالميذ من الناحية الدراسية والنفسية، اضافة الى مساعدة االدارة التربوية عدد قليل من 
وأولياء التالميذ في أحيانا، ما يعني أن تدخل المستشارين يحقق نتيجة وهي الوصول الى 
مخرجات تعليم ذات كفاءة، حتى أن النسبة التي ترى بعدم مالئمة عدد مؤسسات مقاطعة 

اجتماعية بفضل عملية التوجيه، كون هذه الفئة من  التدخل والحصول على اطارات
المبحوثين هم المستشارون حديثو التوظيف يتمتعون بقدر وافر من الطاقة والنشاط ويعتبرون 
عملهم هو عمل انساني تربوي بالدرجة األولى، لذا تجدهم يواجهون العراقيل التي تعترض 

ن أجل نجاح التلميذ، لذا كانت اجاباتهم مهامهم في سبيل انجاح عملية التوجيه واالرشاد وم
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، )أنظر بأنه طالما كان التوجيه واالرشاد سليما وفعاال فان هناك فعال اطارات اجتماعية ُتنَتج
 (.56الجدول رقم 

وبخصوص تصريحات المستشارين بعدم انتاج اطارات اجتماعية، وأن ووجودها يرجع    
سر ومتابعتهم لمسار أبناهم، دون تدخل لعملية للمسار الدراسي الجيد للتلميذ، وتدخل األ

التوجيه فيه خاصة في السنوات األخيرة الذي أصبح التوجيه فيها أليا عبر برنامج الوافي، 
خاصة في ظل العدد الكبير للتالميذ الذين يشرفون عليهم األمر الذي يصعب عملية 

الشكل المناسب ما يؤثر على الحياة مرافقتهم دراسيا، ومتابعتهم نفسيا، وبالتالي عدم تقويمهم ب
الدراسية للتلميذ، وعليه ال يمكن الحصول على الكفاءات االجتماعية المرجوة، وهذا سببه 
كثرة المؤسسات التعليمية في مقاطعات تدخالتهم، و التدخل السلبي لألولياء وعدم تعاون 

النوعية من عملية االدارة اضافة الى  معيقات أخرى تحول دون الحصول على المخرجات 
 التوجيه المدرسي.

من جملة المستشارين  %55,77نسبة  أين نجد أن 59كما يمكن الرجوع الى الجدول رقم   
أشاروا الى أن عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ال تسهم في احداث تنمية اقتصادية 

لمؤسسات التعليمية مبحوثا  قال بأن عدد التالميذ في ا %65,5في البالد، من بينهم 
 بعدم مالئمة هذا العدد للعمل.  %34,5مناسب، وصرح 

من المبحوثين أن التنمية االقتصادية تتحقق فعال على  %344,2بينما صرحت نسبة    
مبحوثا  قال بأن عدد التالميذ في المؤسسات التعليمية  %34,8أرض الواقع من بينهم 

 بعدم مالئمة هذا العدد للعمل. %65,2مناسب، وصرح 
بالرجوع الى تفسير هذه البيانات والتي نالحظ انها متقاربة جدا سواء بالنسبة لمؤشر   

المتغير المستقل أي مالئمة عدد التالميذ لعمل المستشار، وايضا بالنسبة لمؤشر المتغير 
االشارة الى هذا،  التابع أي مساهمة عملية التوجيه في احداث تنمية اقتصادية، وقد سبق

حيث أن المبحوثين الذين قالوا بأن عملية التوجيه تساهم في خلق تنمية اقتصادية كان العدد 
األكبر منهم يرى أن عدد التالميذ غير مناسب للعمل وهؤالء تعد اجابات محض أراء، وهذا 



ةـــج الدراســـائـة نتــــرض ومناقشـــــع                               س:    ــــصل الخامـــالف  

 

331 

 

توجيه أين كانت اجاباتهم متعلقة بكون اجراء عملية ال  35موجود في تفسيرنا للجدول 
بالشكل السليم فأكيد أنه ستنتج تنمية اقتصادية وهذه تعد أراء وتصورات ال يعني أنها تعكس 
الواقع حقيقة، وهذا ما تؤكده نسبة المبحوثين التي جمعت بين مالئمة عدد التالميذ لعمل 
المستشار وبين وجود تنمية اقتصادية ساهم فيها التوجيه المدرسي هو كون هؤالء 

يشرفون على عدد قليل من المؤسسات، والتي تضم عددا معقوال من التالميذ  المستشارين
النجباء، وأساتذة أكفاء مع التدخل االيجابي لألولياء في عملية توجيه ومتابعة أبنائهم حسب 
تصريحات المبحوثين لنا كونهم من أصحا  األقدمية فهم يختارون مؤسسات بعينها لتسهل 

 لية التوجيه تساهم في التنمية االقتصادية.مهامهم، لذا قالوا بأن عم
والالفت هو نسبة المستشارين الذي نفوا اسهام عملية التوجيه واالرشاد المدرسي في وجود    

تنمية اقتصادية، كان أكثرتهم ممن يرى أن عدد التالميذ مالئم لعمل مستشار التوجيه، مع 
نهم غير راضون على عدد التالميذ في وجود عدد معتبر من المبحوثين لهم نفس الرؤية اال أ

ما  بالدناواقعية لهؤالء المستشارين الذين يرون أن النظرة المقاطعة تدخلهم، وهذا يعود الى 
 بشرية.و  دولة نامية بالرغم بما تتمتع به من ثروات ماديةتزال 

، 54 ،53رقم ولافي الجدوقيم معامل بيرسون مربع  فكاالو بالعودة الى قيمة  مما سبق   
التي نجد االرتباط بين المتغيرين، وتماشيا مع مقوالت االتجاه البنائي  60، 59، 57، 56

الوظيفي التي تؤكد على الحفاظ على استقرار المجتمع وتطوره في ظل خلق تنمية اقتصادية 
واجتماعية تضمن توازن الجماعة وانسجامها، وهذا يجعلنا نؤكد على نتيجة مؤداها أن العدد 

ول للمؤسسات التعليمية التي يشرف عليها مستشار التوجيه يعني غالبا عددا معقوال من المعق
التالميذ، وتوفرا لمناخ دراسي يساعد على األداء الوظيفي للمستشارين وهذا بالضرورة يساعد 

 في خلق التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا، ومنه نقول بصحة الفرضية الجزئية الثانية.
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 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة:رابعا: 
يسعى البعد األسري من خالل التوجيه المدرسي إلى  الثالثة:الجزئية التذكير بالفرضية     

تحقيق مكانة أسرية وكذا محاكاة القدوة األسرية وهذا له تأثير على تحقيق أهداف عملية 
 والمهني.التوجيه واإلرشاد المدرسي 

والمتعلقة بارتباط المتغير المستقل في  66رقم تظهر المعطيات الواضحة في الجدول      
بعده األسري مع تحقيق أهداف عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني، أن حوالي 

من المستشارين صرحوا أن التوجيه ينتج اطارات اجتماعية تضمنت هذه النسبة  71,2%
منهم قالوا بأنه  %75,7وا أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته قال %18,9حوالي 

 أن ال وجود ألي تدخل من طرف األولياء. %5,4أحيانا ما يكون هناك تدخل، بينما صرح 
تقول بعدم مساهمة التوجيه في انتاج اطارات  %28,8كما وجدنا فئة من المبحوثين حوالي   

منهم  %66,7ذكروا أن تدخل أولياء التالميذ دائم، وما نسبته  %20,0اجتماعية، من بينهم 
أن ال وجود ألي تدخل من  %13,3قالوا بأنه أحيانا ما يكون هناك تدخل، بينما صرح 

 طرف األولياء.
اطارات اجتماعية هو نتيجة لعملية التوجيه  المدرسي، ومن خالل ما تقدم نقول أن خلق    

اذا تمت بشكل سليم في ظل تدخل أولياء التالميذ في العملية التوجيهية واالرشادية بشكل 
متابعة المسار الدراسي ألبنائهم، لايجابي، أو تدخلهم أحيانا، أو في حتى حالة عدم تدخلهم 

كل يسير فيما يخص توجيه وارشاد التالميذ، حيث يستطيع مستشار التوجيه أداء مهامه بش
ما يستوجب الحصول على مخرجات تعليم تمثل اطارات اجتماعية، وهذا ما سبق االشارة 

 اليه حسب رأي المستشارين.
بينما أشارت النسبة األقل إلى أن عملية التوجيه ال تنتج اطارات اجتماعية فعال، أو   

ع، بغض النظر عن مدى تدخل األولياء، وتفسير ذلك على األقل أنها مغيبة على أرض الواق
يعود الى التدخل السلبي لألولياء أو غيابهم كليا عن المشهد التربوي، أو التدخل الجزئي 
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فقط  % 5لي للتالميذ، ومنح آلوالذي قد ال يصب في مصلحة التلميذ، اضافة الى التوجيه ا
لذي يريد، وبالتالي تراجع الحصول على لألوائل وهذا ما يحول دون توجه التلميذ للتخصص ا

 اطارات اجتماعية من شانها نفع البالد والعباد مستقبال.
المتعلق بمدى تحقق المشروع الدراسي  67رقم  ويمكن أيضا االشارة الى نتائج الجدول     

من  %80,8النسبة العالية هي  للتلميذ بتأثير من النماذج االجتماعية حيث نالحظ
المستشارين صرحوا الى أن عملية تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي يتحقق أحيانا، من بينهم 

 %11,9مبحوثا  قال بأن النماذج االجتماعية تؤثر على توجه التالميذ، وصرح  88,1%
 بعدم تأثير النماذج االجتماعية على التلميذ.

تلميذ يتحقق فعال على أرض من المبحوثين أن تجسيد ال %319,2بينما صرحت نسبة    
مبحوثا  قال بأن النماذج االجتماعية تؤثر على توجه التالميذ،  %90,0الواقع من بينهم 

بعدم تأثير النماذج االجتماعية على التلميذ، وهو ما يمثل مستشارا واحدا  %10,0وصرح 
 فقط.

طياريين، معلميين فحسب المستشارين فان تمثالت التالميذ لمستقبلهم، هي أن يكونوا     
أطباء ومهندسين، حيث يتأثر التلميذ بالنماذج من خالل دراسته وما تحمله المقررات الدراسية 

ألسرة ، وكالم وسائل اإلعالم واالتصال لمن دروس وصور حول أهمية هذه المهن، إضافة 
جعله عن أصحا  هذه الوظائف تجعل من التلميذ يقتدي بأستاذه الذي يدرسه، أو طبيبه، وي

قدوة له يريد أن يكون مثله مستقبال، وهذا التمثل المستقبلي من طرف التلميذ يجعله يسعى 
الى تجسيد مشروعه الدراسي على أرض الواقع حسب رأي المستشارين، وهذا يتحقق بالنتائج 
الجيدة، والسلوك الحسن واالستماع الى نصائح األولياء، وإرشادات وتوجيهات مستشار 

ذا من شأنه مساعدة التلميذ ألن يصبح طبيبا أو مهندسا أو أي أنموذجا اجتماعيا التوجيه، وه
يراه أسوة له، مع تسجيلنا لبعض تصريحات المبحوثين أن حتى المهن والتي تبدو بسيطة 
يكون أصحابها نماذج تحتذى مثال الزراعة، تربية الحيوانات، الميكانيك، النجارة وغيرها، 
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أن يمتهنوا احدى هذه المهن مستقبال، ألن هناك أحد األقار  أو  حيث نجد تالميذ يريدون 
 الجيران يمتهن نفس المهنة ويعد قدوة للتلميذ فيتجه اتجاهه.

في حين نجد أن نسبة األقل من المستشارين قالوا بأنه ال تأثير للنماذج االجتماعية     
الت التي يريدها التالميذ اال على توجيه التلميذ، وهذا يعود لعدم منح نسبة للرغبات والميو 

من األوائل فقط الختيار التخصص الذي يريدونه، وعليه فالتالميذ يحققون  % 5بنسبة 
مشاريعهم الدراسية بشكل جزئي فقط، وهذا ما يجعل مهمة وصول التلميذ الى الوظيفة 

لتي ربما التي يريدها أمرا صعبا جدا، اذا استثنينا المهن الناتجة عن التكوين المهني، ا
 يستطيع التلميذ الوصول اليها.

وبالرغم من ذلك يمكننا القول أن هناك ارتباط بين مؤشرات البعد األسري مع مدى   
تحقق أهداف العملية التوجيهية االرشادية، فتدخل االيجابي لألولياء يساعد على توجيه 

اعية مستقبال، كذا التلميذ وارشاده بالشكل المناسب وبالتالي الحصول على اطارات اجتم
تأثير النماذج االجتماعية على تجسيد التلميذ لمشروعه الدراسي، ونفس األمر بالنسبة 
الى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وانتاج اطارات اجتماعية كأهداف لعملية 
التوجيه المدرسي والمهني، من خالل تأثير األطباء والمهندسين وأصحا  المهن والحرف 

التلميذ وتوجيهيه الحتراف احدى هذه الوظائف أو المهن بحيث يشكل التالميذ  على
مستقبال اطارات وكفاءات تسهم في تحريك وتطوير عجلة التنمية االجتماعية 

، 63، 62 ،61رقم ولافي الجدوقيم معامل بيرسون  2وحسب قيم كا  واالقتصادية،
االرتباط بين المتغيرين ما يسمح لنا أن نقول بصحة الفرضية  تعكس وجودالتي ، 66

 الثالثة وأنها تحققت.
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 :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعةخامسا: 
النموذج االجتماعي ومتطلبات سوق العمل وتحقيق مكانة  ة:رابعالالجزئية التذكير بالفرضية      

االجتماعي والتي لها تأثير على تحقيق أهداف عملية التوجيه  اجتماعية هي مؤشرات للبعد
 واإلرشاد المدرسي والمهني.

الخاص بسعي التلميذ الى تحقيق مكانة اجتماعية وتحقيق عمليه  71رقم في الجدول       
من المستشارين  %86,5نسبة  المعطيات في هذا الجدول تقول أنوجدنا أن التوجيه لذلك، 

وهي النسبة الغالبة من الذين صرحوا بأن التلميذ يسعى إلى تحقيق مكانة اجتماعية من 
مبحوثا  قال بأن عملية التوجيه  %94,4خالل عملية التوجيه، تضمنت هذه النسبة حوالي 

 بعكس ذلك. %5,6تحقق هذا المكانة للتلميذ، وصرح 
من المستشارين ينفون وجود هذا السعي من قبل التالميذ، من  %13,5في حين نجد نسبة   

ترى عملية التوجيه تساعد التلميذ على تحقيق هذا السعي  %68,8بين هؤالء ما نسبته 
 أن عكس ذلك. %31,3واقعا، في حين ترى النسبة الباقية حوالي 

الى المكانة وكان تحليلنا أن عملية التوجيه المدرسي تحقق مسعى التلميذ للوصول    
االجتماعية التي يريدها، حسب تصريح أغلب المستشارين، وهذا يتماشى الى حد ما مع ما 
جاء في الجدول المتعلق بكون عملية التوجيه تنتج لنا كفاءات واطارات اجتماعية، وهذا 
طالما كانت عملية التوجيه واالرشاد سليمة، حيث أن نسبة المبحوثين الذين يرون عكس ذلك 

لة جدا هنا، وهذا راجع لألحكام التصورية للمبحوثين حيث أن التلميذ يسعى لصنع ضئي
المكانة التي تعزز ثقته بنفسه وتجعله محل احترام وقبول من طرف اسرته ومجتمعه، 
وبالمقابل عملية التوجيه المدرسي والمهني هدفها هو ذاك، على أساس أن هذا ما يجب أن 

 يكون.
نتائج المتعلقة بعدم تحقيق عملية التوجيه للمكانة االجتماعية التي كما كان تفسيرنا لل   

يسعى اليها التلميذ، هو غيا  االطارات في مجتمعنا، وأن الموجود والناجح من هذه 
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االطارات هم قلة قليلة، نظرا للتفوق الدراسي للتلميذ الذي يكون مجتهدا ومثابرا رغم ظروفه 
وفير كل الدعم له، خاصة وأن التوجيه يتم بواسطة برنامج الصعبة، أو أن متابعة األسرة وت

الوافي بصورة ألية، حيث تكون الفرصة متاحة لألوائل فقط لتحقيق ذواتهم والمكانة التي 
 يطمحون لها، أما باقي التالميذ فال يحصل معهم نفس األمر.

الخاص بارتباط مؤشر سعي التلميذ الى تحقيق مكانة اجتماعية  72رقم  أما الجدول      
من  %86,5النسبة األعلى  فأظهرت المعطيات أنبمؤشر انتاج اطارات اجتماعية، 

المستشارين الذين أدلوا بأن التلميذ يسعى إلى تحقيق مكانة اجتماعية من خالل عملية 
بأن عملية التوجيه تنتج لنا اطارات مبحوثا  قال  %91,9التوجيه، شملت هذه النسبة حوالي 

 بعكس ذلك.  %8,1اجتماعية، وصرح  
من المستشارين قالوا بعدم سعي التالميذ لتحقيق مكانة  %13,5في حين نجد نسبة   

ترى أن عملية التوجيه تساعد التلميذ تخلق  %73,3اجتماعية، كان من بينهم ما نسبته 
 أن ال وجود لهذه االطارات في المجتمع. %26,7اطارات للمجتمع، في حين ترى نسبة 

وقد وضعنا تحليال لهاته البيانات تقول بأن اجابات أغلب المستشارين بأن عملية التوجيه    
المدرسي تحقق مسعى التلميذ لنيل المكانة االجتماعية التي ينشدها، مع انتاجية عملية 

يام مستشار التوجيه واالرشاد لعمله التوجيه للكفاءات واالطارات االجتماعية، وهذا في حالة ق
المتعلق بمساهمة عملية التوجيه في  37رقم  ؤكد معطيات الجدوليبالشكل السليم، وهذا 

خلق اطارات اجتماعية، وعليه فان متابعة التالميذ في حالة تقليص المؤسسات التعليمية في 
مساعدة الطاقم التربوي مقاطعة تدخل المستشار اضافة الى التدخل االيجابي لألولياء ومع 

وتجهيز مكتب المستشار وتخفيف االعمال المكتبية عليه حيث يتفرغ لالطالع وااللمام 
بالقوانين الخاصة بالتوجيه االرشاد التقويم والمتابعة النفسية، كل هذا يصب في مصلحة 

لتلميذ في التلميذ ويساعد المستشار على اداء مهامه، وبالتالي تحقيق المكانة التي يريدها ا
المجتمع كونه يصبح اطارا اجتماعيا يساهم في تحسين التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 .غالبا عكس الواقعتي ال تللمبحوثين ال ةالتصوري نظرةللبالد، وال ننفي هنا ال
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االطارات االجتماعية، سواء كان  خلقالمتعلق ب 37رقم  نتائج الجدول ناتفسير  لدىو    
و ال يسعى الى تحقيق مكانة اجتماعية، هو عدم رضا هذه الفئة من التلميذ يسعى ا

المستشارين عن الوضعية العامة لعملية التوجيه ضف اليها المعيقات والمشاكل التي سبق 
على ارض الواقع بالرغم  تلإلطارااالشارة اليها، جعل اجابات المبحوثين ترى أنه ال وجود 

 من سعي التلميذ للوصول الى مكانة مرموقة اجتماعيا.
البيانات االحصائية والتفسيرات والتحليالت السابقة الذكر، وانطالقا من تصورات المقاربة    

وقيم  2السوسيولوجية المتبناة المتمثلة في النظرية البنائية الوظيفية، وبالرجوع الى قيمة كا
، كل هذا يسمح لنا بالقول أن 72 ،71، 70، 69، 67 رقم ولافي الجدسون معامل بير 

سعي التلميذ لتحقيق مكانة اجتماعية وأن خلق االطارات االجتماعية تتحقق طالما كانت 
، بمعنى أن الفرضية عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني سليمة، وعليه فاالرتباط واضح

 الرابعة تحققت أيضا.

 ة.مالعا: عرض ومناقشة نتائج دراسة الفرضية اسداس

تؤثر ضغوطات الفاعلين سواء من الناحية القانونية، التربوية التذكير بالفرضية العامة: 
األسرية واالجتماعية على تحقيق األهداف المرجوة من عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي 

 ، في ظل المنظومة التربوية الجزائرية.والمهني
خالل ما تقدم من تحليالت وتفسيرات للنتائج الدراسة في الجداول المتعلقة بالفرضيات من    

ومناقشتها، نستطيع القول بوجود ارتباط بين أبعاد ومؤشرات المتغير المستقل  األربع الجزئية
أال وهو ضغوطات الفاعلين وبين المتغير التابع أي تحقق أهداف عملية التوجيه المدرسي 

صائيات الكاف مربع ومعامل بيرسون، ما يسمح لنا بالقول بتحقق ذا ما تؤكده احوالمهني، وه
 الفرضية العامة.
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 ا: االستنتاج العامبعاس

يبدو أن موضوع التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني يرتكز على أكثر من زاوية، فتحقيق     
رغبة وميول التلميذ أمر بالغ األهمية، والتركيز على نتائج التلميذ الدراسية للتخصص في 
شعبة بذاتها ال يقل أهمية عن سابقه، وهذا مع مراعاة احتياجات سوق العمل من الفنيين 

في كل الميادين، اضافة الى طموحات أولياء التالميذ في الوصول بأبنائهم الى والمختصين 
اجتماعية و المراتب والوظائف األسمى في البالد، ففي ظل فسيفساء قانونية، تربوية، اسرية 

ما يجب  كل هذه الزوايا بين مقاربةنرى صعوبة العمل الميداني لمستشار التوجيه في سبيل 
به من مهام التوجيه واالرشاد، وبين تدخل أولياء التالميذ، وبين الجو الدراسي واالداري  مالقيا

العام المحيط بعملية التوجيه، فكل جزئية في موضوع التوجيه المدرسي هي اشكالية لوحدها 
تحتاج دراسة متخصصة لها، تحمل في ثناياها دالالت متعلقة بالتلميذ ومستقبله الدراسي 

أو المهني العملي من جهة، ودالالت متعلقة بالمجتمع في تزويده بالطاقة البشرية األكاديمي 
، وعليه حاولنا تناول من جهة أخرى  المؤهلة علميا ومهنيا لتحقيق التنمية بمفهومها الواسع

هذا الموضوع من خالل تجزيئ مفاهيمه الى ابعاد وأبعاده الى مؤشرات حتى تلمس وواقع 
شاد المدرسي والمهني، اعتمادا على الدراسة النظرية، والبحث عملية التوجيه واالر 

االستطالعي والمقابالت االستكشافية بالتقر  مع أهل االختصاص من اساتذة جامعين في 
التخصص خاصة علم النفس المدرسي وعلم االجتماع التربوي وعلوم التربية ايضا، وكذا 

يرة والصداقة، وخلصنا الى جملة من بعض مستشاري التوجيه واالرشاد بحكم عالقات الج
 النتائج كاالتي :

القوانين المتعلقة بتنظيم عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ما تزال بعيدة عن  -
 االلمام الشامل بهذه العملية الهامة.
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كثرة عدد المؤسسات التربوية في مقاطعة التدخل، وبعد المسافة بين هذه المؤسسات  -
التنقل بينها، اضافة الى العدد الكبير للتالميذ الذي يصعب متابعتهم يشكل عائقا في 

 نفسيا واجتماعيا وارشادهم كما يجب.
كثرة المؤسسات التعليمية التي يشرف عليها مستشار التوجيه يعني عددا من المدراء  -

دخلون في عمله بشكل أو بأخر ما يعيق مهامه، خاصة وأن المادة الثانية توالذين ي
واضحة وجاء في نصها كما يلي: " يخضع مستشار التوجيه  827نشور من الم

واالرشاد المدرسي والمهني الى سلطة مدير التوجيه المدرسي والمهني واشرافه"، اما 
عالقته بمدير المؤسسة التعليمية والطاقم التربوي فيها فهي عالقة اشراف وتعاون 

ء فيها : " يمارس مستشار من المنشور السابق والتي جا 12وهذا بنص المادة 
التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني نشاطه في المؤسسة التعليمية تحت اشراف مدير 
المؤسسة وبالتعاون مع نائب المدير للدراسات واألساتذة الرئيسين ومستشار التربية"، 
وعليه فالعالقة هنا تشاركية تعاونية لتحسين مستوى التالميذ في المؤسسة ولألسف 

 مفقود في عديد المؤسسات. هذا
ظروف عمل مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني ال تساعد على اداءه  -

لمهامه بالشكل المناسب، من ناحية قلة وأحيانا غيا  تام للتجهيزات المكتبية 
الضرورية لمساعدة مستشار التوجيه على اداءه لمهامه، خاصة جهاز الحاسو  الذي 

ة سيئة في ظل العمل بنظام التوجيه االلي وفق برنامج الوافي، وان وجد فهو في حال
فكيف يستقيم ذلك، اضافة الى التجهيزات االخرى كالمكتب وخزانة لحفظ الوثائق 
والملفات، الطابعة، وغيرها حتى الكراسي الستقبال اولياء التالميذ أو التالميذ ذواتهم 

يعتذر عن قد  اتذة او قسم وما يضطر بالمستشار الى استقبالهم في قاعة االس
 استقبالهم بالمرة.

يؤثر وأحيانا غيا  األولياء بالجملة تدخل أسر التالميذ العشوائي في عملية التوجيه  -
سلبا على عمل مستشار التوجيه، وال يصب في مصلحة التلميذ، وفي الحالتين هذا ال 
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كل الذي يحقق أهداف يساعد على متابعة التلميذ من الناحية الدراسية والنفسية بالش
العملية التوجيه واالرشادية على الصورة المطلوبة، وقد اشار بعض من المبحوثين أن 

 هناك تالميذ نوابغ تسربوا من المدارس نتيجة لييا  المتابعة األسرية.
كثرة األعمال المكتبية والوثائق والتقارير التي يعدها مستشار التوجيه، دون وجود  -

به يجعله يبدد جهدا كبيرا خارج مهامه األصلية المتمثلة في معاونين له في مكت
 يخدم التلميذ. االعالم التوجيه المتابعة النفسية والتقويم، وهذا ال

التركيز على البعد الدراسي واألكاديمي الجامعي وما له من مخرجات، ونسيان أهمية  -
والمهني، من  البعد التكويني التمهيني من طرف واضعي قوانين التوجيه المدرسي

، بمعنى افتقار مستشاري التوجيه دارة وحتى من طرف األولياء أكثرطرف اال
الى التكوين حول العمل االرشادي حديثي التوظيف واالرشاد المدرسي والمهني 

 التوجيهي.
الزيارات المحتشمة واحيانا المنعدمة اساسا من طرف مستشار التوجيه واالرشاد  -

مراكز ومعاهد التعليم والتكوين المهني، في ظل غيا  التعاون المدرسي والمهني الى 
الوزاري بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، مع غيا  التأطير 

 القانوني لذلك، وهذا ال يد لمستشار التوجيه فيه.
هني من اليات الرقابة على أعمال مستشاري التوجيه واالرشاد المدرسي والم  غيا  -

 طرف الجهات الوصية لقلة المستشارين المفتشين في مقاطعات التدخل.
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 الفصل:خالصة 
 

وتحليلها ومناقشتها وجدنا  من خالل عرض أهم جداول المتعلقة بمؤشرات كل فرضية     
االرتباط الواضح بين مؤشرات المتغير المستقل وبين مؤشرات المتغير التابع، ومن خالل 

وكذا معامل االرتباط بيرسون نالحظ الداللة االحصائية لهذا االرتباط وهو ما  2اختبار كا
التربوية، االجتماعية  يدل على تأثير تدخل الفاعلين سواء كان من الناحية القانونية، األسرية،

على تحقيق أهداف عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني على مستوى المتوسطات 
جملة من الى الباحث  توصلوالثانويات بوالية األغواط، ومن خالل اجابات المبحوثين 

 االشكاالت التي تواجه هذه العملية. عامة حول نظرةالتي تشكل  النتائج
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 ة:ـــــــــــــاتمـــــــــــــــــخ

المعاصرة  في المنظومات التربويةسية سااأل مقوماتمن ال ةاإلرشادي ية التوجيهيةعد العملت     
النمو السليم  سايرفي التطور لت تالميذلل المدرسي والمهنياإلرشاد التوجيه و ة همو قد أخذت م

قـدرات و ميول هؤالء  يطورو توجيهها بما  ات، و االرتقاء بالسلوكيوتحسين مستوى التلميذ
البشري،  موردلااستثمـار و تنمية  ألن أهم أهداف عملية التوجيه، و تالميذ ويراعي رغباتهمال

 يتمتعأن  أهمها، ينةتتوفر شروط مع شخصي أن يقوم بهذا العمل من لبديهفإنه من ا
اإلرشاد النفسي أخذت العمل ألهمية تبعا و في اساسه، الكفاءة لممارسة هذا العمل اإلنساني ب

بهدف لإلشراف عليه، ين ختصسواء بتوفير الم ،ةربويبتضمينه في برامجها التالجهات 
 النفسيةفي المحيط المدرسي والتغلب على مشكالته  واالندماج على التكيف تلميذمساعدة ال

 االجتماعية.

في ي اإلرشادالالئقة بالفعل التوجيهي همية األ حاولت اعطاءو الجزائر من بين الدول التي 
مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي ية حيث عملت على استحداث منصب عليمالت اتالمؤسس
لنفسية و المتابعة ا االعالم، التوجيه، ماه مهبت نيطأ، بمؤسسات التعليم الثانوي  والمهني

 .المدرسي للتالميذ لتقويما

 المستشارين باألساسنظر  من وجهةإطارها الحالي  ة فيعمليأن هذه الوبالرغم من ذلك اال  
 عقدبسبب ت رجوة،المها فاهـدأ  عن تحقيق ما تزال بعيدة ووجهة نظر أهل التربية والتخصص

 المكتبيةألدوات وا تجهيزاتم الى التكوين، والهر وافتقاوواجبات مستشاري التوجيه، مهـام 
 ية.عليمفي المؤسسات الت متدخله ة نطاقساعش فضال عنالضرورية للعمل، 
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 التوصيات والمقترحات:

في دراستنا هاته ومن خالل ما سبق التوصل اليه من نتائج، نضع جملة من التوصيات    
واالقتراحات، والتي نأمل أن ترتقي وتحسن عملية التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني، بما 
يخدم مصلحة التلميذ ومستقبلة العلمي والمهني، وبما يحقق أهداف عملية التوجيه واالرشاد 

 هني، وايضا بما يسهل على مستشار التوجيه مهامه بيسر وسالسة حيث :المدرسي والم

سن قوانين واضحة بخصوص عملية االعالم، التوجيه، المتابعة النفسية، التقويم   -1
وهذا باستشارة مستشار التوجيه ألنه األدرى بمتطلبات مهنته، مع مواكبة التطورات 

 الحادثة في ميدان التوجيه واالرشاد.
وتقليص عدد المؤسسات التعليمية بمقاطعة التدخل التي يشرف عليها  تحديد  -2

 مستشار التوجيه، نظرا لصعوبة التنقل بينها، وصعوبة مرافقة كل تالميذها.
توظيف المزيد من مستشاري التوجيه لإلشراف على عدد أقل من المؤسسات   -3

عدد مستشاري  التعليمية وبالتالي عدد أقل من التالميذ، نظرا للنقص الكبير في
 التوجيه مقارنة بعدد التالميذ، وهذا ال يساعد في تحقيق أهداف عملية التوجيه.

تخصيص مكتب لمستشار التوجيه في موقع جيد داخل الثانوية مزود بالتجهيزات   -4
الضرورية جهاز اعالم الي، طابعة، خزانة للبريد الوارد والصادر والوثائق والملفات 

مدفأة، مكيف هوائي، كراسي لالستقبال التالميذ والزوار، ما  التي ينجزها المستشار،
 يسهل مهامه.

تخصيص حصص االعالم الجماعية أسبوعيا أو شهريا حسب الحاجة مثلها مثل  -5
حصص المواد الدراسية، والحصص الفردية من حيث توقيتها وعددها حسب عدد 

 التوجيه ضروريا.الحاالت التي تستدعي التدخل والمرافقة وفق ما يراه مستشار 
توظيف معاونين حتى وان كانوا في اطار عقود االدماج أو الشبكة االجتماعية،   -6

لمساعدة مستشار التوجيه في كتابة التقارير وتنظيم المكتب وفتحه في حالة تنقل 
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المستشار الى مؤسسة تعليمية ضمن مهامه التوجيهية واالرشادية، الستقبال التالميذ 
 د مواعيد الحقة لهم. أو أوليائهم وتحدي

التكوين المستمر داخل وخارج الوطن لالستفادة من الخبرات األجنبية في الميدان،   -7
لتطوير مهارات وطرائق التوجيه والمتابعة النفسية لتحسين األداء الوظيفي لمستشاري 
التوجيه، والتكوين الذاتي من طرف مستشاري التوجيه باالطالع على الكتابات 

 ول عملية التوجيه.والمقاالت ح
تخصيص حوافز مادية ومعنوية لمستشاري التوجيه، عالوات، تكريمات، سفريات   -8

وخدمات اجتماعية، بشكل عام وتعزيزها أكثر في حالة انجاز بحوث ودراسات في 
الميدان من طرف المستشارين، لتحقيق أهداف عملية التوجيه، وهذا األكيد أنه يساهم 

 الوظيفي للمستشار.في تمكين وتأكيد الرضا 
الحماية القانونية مدنيا وجنائيا لمستشار التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني من   -9

 -المشبوهين–بعض الدخالت والعنف الممارس من طرف بعض األولياء، والزوار 
في حالة التدخل لدى مستشار التوجيه عند تبرير تغيبات تلميذ أو توجيهه أو استدعاء 

 ولي أمره.
عملية التوجيه على الجمهور بالتحسيس بهاته العملية الهامة ضمن فتح   -11

المنظومة التربوية، عن طريق تخصيص ايام وندوات تحسيسية في المؤسسات 
التعليمية والتكوينية وعبر مختلف وسائل االعالم واالتصال من اذاعة، تلفزة جرائد 

 وحتى وسائل التواصل االجتماعي.
ن مديريات التربية هيكليا وماليا، وسن قوانين تحدد استقالل مراكز التوجيه ع  -11

أليات عمل وسير وتنظيم هذه المراكز، مع بيان العالقة الوظيفية االدارية التقنية، 
وكذا العالقة البيداغوجية التربوية التعليمية، بين مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي 

شار التوجيه مدير المؤسسة والمهني وبين مدير مركز التوجيه من جهة وعالقة مست
 التعليمية والطاقم التربوي واألولياء من جهات أخرى.



 خــــــــــــاتمــــــة                                                                            
 

346 

 

المحددة قانونا لألوائل الختيار التخصص بالمائة  5كبر من اعطاء نسبة أ -12
رغبات وميول واتجاهات التالميذ وقدراتهم واستعداداتهم، فهذه النسبة ضئيلة حسب 

لنا حسب تصريحات المستشارين أن جدا وال تتماشى مع مصلحة التلميذ، فقد سج
هناك تالميذ ممتازون أيام االمتحانات يواجهون ظروف كالمرض أو وفاة أحد 

حول دون حصولهم على ما يعني غيابهم أحيانا ما ياألقارب أو حفل زفاف عائلي 
ما يحرمهم من اختيار الشعبة التي يريدون، وفي نفس الوقت وهو عالمات مرتفعة، 

على المواضبة واالجتهاد المستمرين إلنجاز الواجبات في مقرراتهم تشجيع التلميذ 
تحفيزه   الدراسية في وقتها، كذا إرشاده إلى االعتماد على نفسه في إنجاز واجباته، و

 معنويا للمشاركة داخل القسم.
كثير من الدراسة الزال موضوع دراسة يحتاج الى تما عملية التوجيه أن وفي اعتقادنا     

والبحث والتمحيص سواء من وجهة نظر مستشاري التوجيه، من وجهة نظر أولياء التالميذ، 
من وجهة نظر التالميذ أنفسهم، من وجهة نظر مدراء مراكز التوجيه والطاقم التربوي، أو 
بدراسة مقارنة مع تجارب الدول المتطورة تعليميا وتربويا مع منظومتنا بالنسبة لعملية 

لها وجهات نظر مختلفة ومتعددة وكلها تصب في مصلحة التلميذ، وتهدف التوجيه، وهذه ك
 الى تطوير وتحسين عملية التوجيه واالرشاد المدرسي، بما يحقق التنمية الشاملة المرجوة.
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رسالة دكتوراه علوم ،  ودورها في تحقيق الذات والتوافق الدراسي والكفاية التحصيلية"
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ـــــــــــقالحــــــــمــــال  
 هــــــــام

نشير الى أن بعض المالحق تشتمل على أكثر من صفحة، وعليه وجب االطالع على 
المراد الوصول اليها.الملحق بصفحاته للتحقق من المعلومة   

 



 

 

 

ـــــــــــقالحــــــــمــــال  
امــــــــه  

شتمل على أكثر من صفحة، وعليه وجب االطالع على الملحق تنشير الى أن بعض المالحق 
 بصفحاته للتحقق من المعلومة المراد الوصول اليها.

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 





 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


