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 :إشكالية الدراسة-1
        تعد المدرسة المؤسسة الرسمية التي تقوم بإعداد األجيال في المجاالت المختمفة كي يستطيع كل 
جيل أن يأخذ دوره في المجتمع مستقبال، لذا يعد دور المدرسة أساسيا، وىاما في تقدم المجتمع ونموه، 

ولعل ما يساعد المدرسة عمى تحقيق ىذه األىداف ىو التوجيو المدرسي والميني الذي يتصدى لمساعدة 
التالميذ عمى مواجية مشكالتيم كافة، وعميو يعتبر التوجيو المدرسي والميني من أىم العمميات التربوية 

التي ترتكز عمييا فعالية النشاطات التربوية، ودافعية المتعممين كونو يساعدىم في تحسين المستوى 
الدراسي، والمردود التربوي لممدرسة من خالل سعيو إلى تحقيق التوافق بين إمكانات وقدرات الفرد، وبين 
متطمبات الفروع الدراسية كما يساعد التمميذ في بناء مشروعو المستقبمي الميني، لذلك كان لزاما عمى 
اإلدارة المدرسية بمختمف مستوياتيا أن تولي اىتماما لعممية التوجيو المدرسي والميني بالتعاون مع 

 (.05، ص 2014بن فميس،  )األساتذة، والمستشارين، واألولياء لمساعدة التالميذ في مسارىم الدراسي 
      وبيذا تكون التربية قد فسحت المجال لمستشاري التوجيو المدرسي والميني كي يساىموا بفعالية لرفع 
المستوى التعميمي لممتعممين من خالل تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي، والدراسي حيث يعتبر مستشار 
التوجيو ىو المسؤول األول عمى تحسين العممية التربوية بجوانبيا المختمفة فيو يساعد الطالب عمى معرفة 

ذاتو، واختيار ما يناسبو من فروع دراسية متوفرة، وتقديم المعمومات التربوية التي تدعم ىذا االختيار، 
فيو شخص يسدي النصح :" ومواجية مشكالتو بأنواعيا المختمفة، وىذا ما يؤكده تعريف رمزي كمال

واإلرشاد لمطمبة حول اختيار العمل، أو الدراسة المناسبة كما يساعدىم عمى التخطيط لممسار الميني، 
 (.6، ص2011فنطازي،  )"الذي ينبغي أن يسمكو الطالب تأسيسا عمى ممكاتو، وقدراتو، واستعداداتو

       ونظرا ألىمية عممية التوجيو فقد كانت ىناك عدة دراسات تؤكد ضرورة وجود مستشار التوجيو 
حيث طمب فييا من : (1995)خاصة في المرحمة الثانوية، وىذا ما تؤكده الدراسة التي قام بيا جونسون 

تالميذ المرحمة الثانوية أن يحددوا الشخص الذي يمجؤون إليو لطمب المساعدة في حل مشكالتيم 
المختمفة، والتي من أىميا معرفة معمومات عن القدرات والميول، واألىداف الشخصية، وأنواع النشاط 

المدرسي الذي يحقق رغباتيم، وكيفية إيجاد الوسيمة الختيار نوع التعميم، ونوع المينة مبكرا، وكذا معرفة 
كيفية التعامل مع األصحاب، وغيرىم في المدرسة وفي البيت، وفي المحيط الخارجي، وطمب المساعدة 

في اتخاذ القرارات المستقبمية، فوجد أن مستشار التوجيو كان أول المختارين من طرف التالميذ في أغمب 
 .األحيان مقارنة مع اآلباء، المدرسين، األصدقاء

إلى نفس النتيجة في دراسة حول حاجات المراىقين، والمراىقات  (1984)       كما توصل محمد عمر 
لمتوجيو في الكويت حيث أن كثيرا من طالب الثانوية وطالباتيا يطالبون بوجود مستشار التوجيو واإلرشاد 
ألنو األقدر عمى فيم مشكالتيم، وتقبميم ليم أكثر من غيره، وبأنيم أشد الحاجة إليو وفي نفس السياق 
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بأن الشباب المصري بحاجة ماسة إلى مستشار التوجيو في : توصل سع جالل في دراسة قام بيا
 (.7، ص2011فنطازي،  )المدارس، والثانويات 

     وكما تعتبر مرحمة التعميم الثانوي من بين المراحل التي تتطمب، اىتماما كبيرا في التوجيو يكون مفيدا 
بالنسبة لمتالميذ قبل اختيارىم لفروع التخصص في مرحمة التعميم الثانوي، وقبل اختيارىم لمجامعات، 

أن ىناك حاجة ماسة إلى وجود التوجيو في كل : zunker( 2001)والمعاىد العميا وفي ىذا السياق يذكر 
المستويات، والمراحل التعميمية حيث أن كل مرحمة من مراحل التعميم تحتاج إلى طرق توجيو مختمفة، 

 ".وذلك باختالف األىداف التربوية فييا
مرحمة االختيار الواقعي حيث يولي الفرد :" مرحمة التعميم الثانوي بأنيا (2005)     كما يضيف المرعان 

اىتماما لمعوامل الواقعية في محيطو كفرص الدراسة، ومتطمبات العمل وربطيا مع خصائصو الذاتية، 
 .واعتباراتو الشخصية محاوال تحقيق ذاتو

 عمى فكرة أن المينة فعال ىي مجال اىتمام المراىق، ولديو في adesonو Douvan    وركز كل من 
 .ىذه المرحمة الحاجة العامة إلى اكتساب مينة، وىو في الغالب يعي المينة التي يود ممارستيا

وتنبغي اإلشارة إال أن ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني المتمثمة في التوجيو، التقويم، 
اإلعالم، اإلرشاد النفسي جانبا أساسيا من ضمن ما يدخل في تمبية حاجيات التالميذ، وخاصة فيما يتعمق 

%( 93)األكثرية الساحقة لمتالميذ :" باإلعداد الميني، حيث أشارت دراسة في لبنان لجورج ثيودر بأن 
تعتقد أن خدمات مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ضمن التنظيم المدرسي من شأنو أن يساعد 

فقط من التالميذ ال يشاركون زمالئيم ىذا االعتقاد،  (%7)في اختيار أفضل مينة لممستقبل، بينما ىناك 
وىذا ما يثبت ضرورة أداء مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني خاصة في المرحمة الثانوية، 

 (.36، ص 2014قرفي، )باعتبار التمميذ أكثر نضجا، وواقعية لالختيار مينة المستقبل 
 :واعتبارا ضمن ىذا المنطمق فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي التالي

  هل يمارس مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني مهامه بدرجة متوسطة من
 وجهة نظر تالميذ التعميم الثانوي؟

 :والذي تتفرع منو األسئمة التالية
  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني

 من وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي تعزي لمتغير الجنس؟
  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني

 من وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي تعزي لمتغير الشعبة؟
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 :أهداف الدراسة-2
  الكشف عن وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي في تحديد مدى أداء مستشار التوجيو واإلرشاد

 .المدرسي والميني لميامو
  الكشف عن درجة الفروق في تقييم ميام أداء مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من

 .وجية نظر تالميذ مرحمة التعميم الثانوي التي تعزى إلى متغير الجنس
  الكشف عن درجة الفروق في تقييم ميام أداء مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من

 .وجية نظر تالميذ مرحمة التعميم الثانوي التي تعزى إلى متغير الشعبة
 :أهمية الدراسة-3
 معرفة الميام الرئيسية التي يقوم بيا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني. 
 تسميط الضوء عمى درجة ممارستو لميامو من وجية نظر تالميذ مرحمة التعميم الثانوي. 
  توعية التالميذ بأىمية مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، وضرورة التفاعل معو

 .لموصول إلى القرار األنسب لممسار الدراسي والميني
  لفت نظر المسؤولين عن التربية والتعميم بأىم المشكالت والعراقيل التي تواجو مستشار التوجيو

 .واإلرشاد المدرسي والميني
  تزويد المكتبة بدراسة حديثة حول ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لمتفعيل من

 .دوره
 : لقد كانت حدود الدراسة عمى النحو التالي:حدود الدراسة .4
تقتصر الدراسة عمى طالب السنة الثالثة من التعميم الثانوي في كل من : الحدود البشرية .أ 

 .الشعبتين العممية واألدبية
 :تم إجراء الدراسة الحالية في دائرة عين مميمة وبالضبط في : الحدود المكانية .ب 
 .ثانوي أحمد الشريف منتوري- 
 .ثانوية العربي بن مييدي- 
 .ثانوية بارش صالح- 

 .2017 -2016السنة الدراسية : الحدود الزمانية .ج 
 :مصطمحات الدراسة .5
 تقييم: 
بأنو مجموعة من العمميات التي تستخدم بواسطة أخصائيين : ( Sand Bredj )تعريف ساند بيرج - 

متمرسين لموصول إلى تصورات، وانطباعات، واتخاذ قرارات، واختيار فروض تتعمق بنمط خصائص فرد 
معين يجدد سموكو أو تفاعمو مع بيئتو، وىذا التقييم يمكن أن يتضمن أساليب متعددة، وأدوات متنوعة 
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تقييم : يعتمد بعضيا عمى القياس الكمي، والبعض عمى التقديرات الكيفية، واألحكام الوضعية مثل
 (.22، 2014سعدي،  )استمارات القبول بغرض تقييم المعممين لمطالب والعكس 

 (.180، ص 2015جرجس،  )" بأنو إصدار حكم عمى قيمة األشياء: " تعريف جرجس- 
 :ويعرف التقييم إجرائيا في الدراسة الحالية عمى أنو- 

عممية يتم من خالليا الحصول عمى أكبر قدر ممكن من المعمومات باستخدام االختبارات التحصيمية، 
جراء المقابالت، والمالحظات، وذلك لتحديد نماط القوة والضعف لممساعدة  .وا 

 مهام: 
، 2005جرجس،  )" بأنو كل ما يترتب عمى المرء القيام بو من أعمال ومسؤوليات: " تعريف جرجس- 

 (.480ص 
 :وتعرف الميام إجرائيا في الدراسة الحالية عمى أنو- 

 .مجموع الخدمات، والنشاطات الممقاة عمى الفرد ضمن ما تسمح لو صالحيات مسؤوليتو
 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: 

بأنو أحد موظفي قطاع التربية، وعضو في الفريق التربوي، ويساعد عمى : " تعريف خديجة بن فميس- 
تنفيذ برنامج التوجيو المدرسي، فيو يسعى إلى مالحظة التمميذ في شخصيتو، وتحديد طموحاتو، وتعريفو 
براز ميولو كما يساعده عمى فيم نفسو، وفيم محيطو كما يقوم مستشار التوجيو بمتابعة بعض  بقدراتو، وا 

حالتيا عمى األخصائيين إن استدعى األمر  (.125، ص 2014بن فميس،  )" الحاالت المرضية، وا 
 :ويعرف مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني إجرائيا في الدراسة الحالية- 
، (التوجيو، التقويم، اإلعالم، اإلرشاد النفسي )ذلك الشخص الذي أسندت إليو مجموعة من الميام : بأنو

ألجل مساعدة التالميذ عمى بناء مشروعيم الدراسي والميني وفق أسس عممية، ومتطمبات الواقع المدرسي 
 .والميني
 التعميم الثانوي: 
عمى أنو مرحمة أساسية من مراحل الدراسة التي يمر بيا التمميذ في :" تعريف عبد الرحمان بن سالم- 

حياتو الدراسية ذلك ألن ىذا األخير يأتي بعد فترة التعميم األساسي، ومن خاللو يتم االنتقال بعد دراسة 
بن سالم،  )" السنة أولى والثانية، فالثالثة من التعميم الثانوي، كما أنو يتم فييا تدريس ثالثة جذوع مشتركة

 (.77، ص 1997
 :ويعرف التعميم الثانوي إجرائيا في الدراسة الحالية بأنو- 

 سنوات، ويتم االنتقال 9ىو المرحمة التي تمي مرحمة التعميم المتوسط، وتسبق مرحمة التعميم العالي مدتيا 
 .إلييا بالحصول عمى شيادة التعميم المتوسط
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 :الدراسات السابقة .6
تعتبر الدراسات السابقة ذات دور ايجابي لكل باحث، ألنيا تكون بداية االنطالقة لو، وعميو سنمقي الضوء 

التي ليا صمة بموضوع الدراسة، وكذلك  (المحمية )عمى بعض الدراسات األجنبية والعربية، والوطنية 
 :التعرف عمى أىم النتائج التي توصل إلييا الباحثون وىي كالتالي

 الدراسات األجنبية: 
 (:Rosefield et Nelson( ) 1996)دراسة روزفمت ونيمسون  .1

 "تقييم دور مستشار التوجيو المدرسي: " عنوان الدراسة
 أىداف رئيسية، يمكن تحقيقيا من خالل عممية التقويم لدور مستشار التوجيو 3أشار الباحثان إلى 

 :المدرسي في
 اتخاذ القرارات المدرسية المناسبة خاصة فيما يتعمق بالتالميذ. 
 وضع خطط التدخل في الظروف المدرسي المختمفة. 
  قدرتو عمى تقييم نتائج األعمال التي يقوم بيا داخل المدرسية، وتوصل الباحثان من خالل ىذه

الدراسة إلى أن مستشاري التوجيو يقومون عمى تحقيق ىذه األىداف بدرجة عالية لكن األساليب 
المتعمقة بتقييميم تحتاج إلى التطوير والمشاركة الفعمية منيم، وأكد الباحثان في نياية دراستيما 
عمى وجود حاجة ماسة من الدراسات تتعمق بتقييم مستشار التوجيو، والمبنى المدرسي، ومستوى 

 .النظام المدرسي
 (:Cumming( ) 1997)دراسة كيومينغ  .2

 "دور مستشار التوجيو المدرسي بناء عمى الحاجات المدرسية: " عنوان الدراسة
      ىدفت الدراسة إلى تأكيد دور مستشار التوجيو المدرسي خالل إجراء المقابالت بين ما يقوم بو من 

عمل، وما يقوم بو المعمم ومدير المدرسة، وتوصل الباحث إلى أن دوره أصبح ضرورة في عصرنا 
الحالي، وال يقل عممو عن عمل أي شخص آخر فيو المسؤول عن تحديد األبعاد االجتماعية، واالنفعالية 

عموي،  )في شخصية التالميذ، وىي وظائف وقائية، وعالجية تصب في حماية التالميذ من المشكالت 
 (.11، ص 2011
 (:tenyson( ) 1989)دراسة تنيسون  .3

 "مرشدو المرحمة الثانوية ماذا يعممون؟ ما ىو الميم؟ :" عنوان الدراسة
 مرشدا 155ىدفت الدراسة إلى معرفة أدوار المرشدين الموجيين داخل المدارس، وشممت عينة البحث 

وأسفرت النتائج بأن ىناك عالقة محدودة بين الكيفيات التي " Minnesota"موزعين عمى ثانويات مينسوتا 
يدرك بيا المستشارون أدوارىم وتوقعاتيم لمبرنامج السنوي لنشاطات اإلرشاد والتوجيو المدرسي والميني، 

كما بينت الدراسة أن المستشار ال يستطيع أن يقوم بدوره كما ينبغي بسبب تزايد احتياجات التالميذ 
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لخدمات اإلرشاد والتوجيو ىي المدارس، وكان من أىم المعوقات التي تقف دون ذلك ىو كثرة أعداد 
التالميذ، فاقترح الباحث التركيز عمى آليات اإلرشاد الجماعي إلتاحة الفرصة لممستشار من جية ومن 

، 2011عموي،  )جية ثانية تمبية االحتياجات التي ال تحقق عن طريق أنشطة التوجيو واإلرشاد الفردي 
 (.12ص 
 الدراسات العربية: 
 (:1990)دراسة األسمري  .1

دور التوجيو واإلرشاد النفسي في الوقاية من االنحراف في المرحمة الثانوية بمدينة " عنوان الدراسة 
 ".الرياض

      ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور التوجيو واإلرشاد المدرسي في التغمب عمى المشكالت التي 
تواجو الطالب في المرحمة الثانوية والتعرف عمى أىم المشكالت التي تواجو المرشد الموجو في التعامل 
مع الطالب، اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي، وعمى أداة االستبيان حيث كون استبيانين، وطبقيما 

 مرشدا موجو، ودلت النتائج عمى وجود عالقة بين المشكالت 25 طالب و 200عمى عينة تتألف من 
الصحية، وتدني المعدل التحصيمي لمتالميذ، كما دلت عمى أن المشكالت النفسية تؤثر كثيرا عمى المعدل 

، ص 2014سعدي، )التحصيمي وأوضحت النتائج أيضا عمى أن دور المرشد في الثانويات غير موجود 
26.) 

 (:2001)دراسة العاجز  .2
 ".واقع اإلرشاد التربوي ودور المرشد التربوي:" عنوان الدراسة

       ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع اإلرشاد التربوي، والدور الذي يقوم بو المرشد التربوي 
إضافة إلى المشكالت التي تواجيو في المدارس األساسية والثانوية بمحافظة غزة، وعالقة ىذه المشكالت 

 مرشدا وزع عمييم 88بمتغير الجنس والمرحمة التعميمية والمنطقة التعميمية، تمثمت عينة الدراسة في 
 مجاالت، وقد بينت أو واقع اإلرشاد التربوي في 03 بندا موزعة عمى 27استبيان الدراسة المكون من 

المدارس بحاجة إلى العناية واالىتمام، كما أن مجال المشكالت المتعمقة باألعداد والتدريب جاء في 
وأخيرا % 74.17وأخيرا مجال المشكالت المتعمقة بظروف العمل بنسبة % 97.33المرتبة األولى بنسبة 

كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق % 56.49مجال المشكالت المتعمقة باإلدارة والييئة التدريسية بنسبة 
ذات داللة إحصائية بين متغير المشكالت لدى المرشدين تعزى إلى متغير الجنس، والمرحمة التعميمية، 

 (.25، ص 2014سعدي، )والمنطقة والتعميمية التابعة ليا 
 :(ت.د)دراسة سعد جاسم الهاشل  .3

 ".مدى استخدام عمميات التوجيو في اختيار التمميذ لتخصصو:" عنوان الدراسة
      ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى استخدام عمميات التوجيو في اختيار والتمميذ لتخصصو 

 تمميذ بالمرحمة الثانوية 532أدبيا  أو عمميا في المرحمة التقميدية، ولتحقيق ىذا اليدف اختيرت عينة من 
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 من شعبة العموم، وقد طبق عمييم االستبيان الذي يتكون من  سؤال تتعمق 267 من شعبة اآلداب و256
باختيار شعبة التخصص أدبيا أو عمميا، وقد تناول االستبيان خمسة مجاالت تتعمق بدور األسرة والبرنامج 
المدرسي، األصدقاء، توفر المعمومات المينية لدى التمميذ، واستخدام اختبار القدرات والميول المينية، وقد 

أسفرت النتائج عمى أن المتغيرات التي ليا عالقة باختيار تخصص التمميذ من وجية نظره ىي توجيو 
الوالدين، توجيو األصدقاء، اعتماده عمى نفسو في اختيار التخصص، وكذلك نتائج اختبارات الميول 

الجنس، البرنامج المدرسي فمم يكن ليا عالقة باختيار : المينية والقدرات، أما متغيرات المنطقة التعميمية
 (.9، ص2011عموي،  )شعبة التخصص في المرحمة الثانوية 

 الدراسات المحمية: 
 (:2005)دراسة إسماعيل األعور  .1

واقع اإلعالم التربوي في مؤسسات التعميم الثانوي بالجزائر من منظور مستشاري التوجيو :" عنوان الدراسة
 ".واإلرشاد المدرسي والميني والتالميذ

ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع اإلعالم التربوي، وكيف يستجيب التالميذ ليذا اإلعالم، وما ىي رؤية 
مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لو واعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي 

 .لمتعرف عمى واقع اإلعالم التربوي في مؤسسات التعميم الثانوي
 600فئة خاصة بتالميذ السنة أولى ثانوي الذين بمغ عددىم : أما عن عينة الدراسة فقد تكونت من فئتين 

تمميذ، ثم أخذىم بطريقة عشوائية من كل ثانويات والية ورقمة، وفئة خاصة بمستشاري التوجيو المعنيين 
 . مستشارا26بثانويات الوالية، وقد بمغ عددىم 

اعتمد عمى أداتين أساسيتين لجمع البيانات وىما استمارتين األولى موجية لتالميذ سنة أولى ثانوي، 
 بند موزعة عمى ثالثة محاور، أما االستمارة الثانية فقد كانت موجية لمستشاري التوجيو 30تكونت ضمن 

 محاور، وقد توصل الباحث إلى نتائج 03 سؤال موزعة عمى 21واإلرشاد المدرسي والميني، وقد ضمت 
 :التالية
  اإلعالم التربوي قادر عمى اكتشاف إمكانيات وقدرات التالميذ التي ستؤىميم لاللتحاق

 .بالتخصصات الدراسية
  ال تختمف فعالية اإلعالم التربوي في التعميم الثانوي عمى التالميذ باختالف الجنس، وطريقة

 .التوجيو، في حين تختمف ىذه الفعالية في التعميم الثانوي عمى التالميذ باختالف الجنس المشترك
 التطبيق الصحيح لإلعالم التربوي مازال بعيدا عن المستوى المرغوب فيو. 
 (:2004 )دراسة خديجة بن فميس  .2

معايير االختيار الدراسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي في عممية التوجيو المدرسي :" عنوان الدراسة
 ".والميني
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ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أىم المعايير التي يستند إلييا تمميذ سنة أولى ثانوي في اختياره 
لمتخصص الدراسي واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي الذي اعتبرتو األكثر مالئمة لمظاىرة 

 تمميذ في السنة أولى ثانوي، و تم 500 فرد من مجموع 100محل الدراسة، واشتممت عينة الدراسة عمى 
اختيارىم بطريقة عشوائية من ثانوية بن بولعيد، متقنة البشير اإلبراىيمي، بوالية باتنة، واستخدمت 

 :االستبيان كأداة لمتحقق من صحة الفرضيات، وقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة إلى 
 وىي قيمة دالة إحصائيا عمى وجود فروق 33.13التي بمغت   2∑في الفرضية األولى وبعد حساب - 

ذات داللة إحصائية بين تالميذ مختمف التخصصات، فيما يتعمق بمعايير االختيار الدراسي حيث توصمت 
الباحثة إلى وجود مجموعة من المعايير يستند إلييا تمميذ سنة أولى ثانوي في اختياره لمتخصص الدراسي 

 .ويختمف ترتيبيا من جذع مشترك آلخر حسب طبيعة ىذا التخصص وخصوصياتو
وتحصمت في الفرضية الثانية التي تنص عمى أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين فيما - 

 وىي غير دالة إحصائيا، وبالتالي 4.49 المحسوبة 2∑يتعمق بمعايير االختيار الدراسي، وقد بمغت قيمة 
، 2015ساري،  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين فيما يتعمق بمعايير االختيار الدراسي 

 (.13ص 
 (:2014)دراسة سمية قرفي  .3

خدمات التوجيو واإلرشاد الميني الموجية لتالميذ التعميم الثانوي من وجية نظر طمبة :" عنوان الدراسة
 ".اإلرشاد والتوجيو

     ىدفت الدراسة إلى الكشف عن خدمات التوجيو واإلرشاد الميني الموجية لتالميذ التعميم الثانوي من 
وجية نظر طمبة اإلرشاد والتوجيو، اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي االستكشافي المقارن، وقد 

 طالبا من طمبة اإلرشاد والتوجيو قسم العموم االجتماعية واإلنسانية، وقد اعتمدت 102شممت العينة عمى 
 :الباحثة عمى االستمارة لموصول إلى النتائج التالية

خدمات التوجيو واإلرشاد الميني تترتب حسب أولويتيا من وجية نظر طمبة اإلرشاد تعمى النحو التالي - 
 .مجال االختياري الميني، المجال اإلعالمي، المجال األكاديمي، المجال االجتماعي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجية نظر طمبة اإلرشاد في الخدمات المقدمة في اإلرشاد - 
 .(ماستر، ليسانس)والتوجيو الميني وفقا لمتغير المستوى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجية نظر طمبة اإلرشاد حول الخدمات المقدمة في اإلرشاد - 
 (.63، ص2014قرفي،  ). (عموم أو آداب )والتوجيو الميني وفقا لمتغير نوع الدراسة السابقة 

 (:2015)دراسة ساري بدر الدين .4
واقع ممارسة خدمات التوجيو المدرسي والميني من وجية نظر تالميذ السنة أولى ثانوي :"عنوان الدراسة 

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسة خدمات التوجيو المدرسي والميني من وجية نظر تالميذ "
 تمميذا من السنة أولى ثانوي بثانويات سيقوس، وقد اعتمد 76سنة أولى ثانوي، وقد شممت العينة عمى
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أن ممارسة خدمات التوجيو المدرسي والميني الزالت : الباحث عمى االستبيان لموصول إلى النتائج التالية
بعيدة نوعا ما عن المستوى المرغوب فيو حيث أن ىناك فرق بين ما ىو مرغوب فيو وبين ما ىو موجود 
في النصوص التشريعية وبين واقع الممارسة في بعض المحاور، حيث أن ىذه الخدمات غير كافية لتمبية 

 .حاجيات التالميذ ذلك ألنيا اىتمت ببعض المحاور دون ألخرى
 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 

قامت الباحثة في ىذا العنصر بمراجعة ما تمكنت من الحصول عميو من دراسات سابقة ليا صمة 
بموضوع الدراسة الحالية، وقد كان اليدف من ذلك جمع أكبر قدر ممكن المعمومات حول الدراسات التي 
تناولت موضوع دراستيا، وقد تفاوتت ىذه الدراسات في أىدافيا، وفرضياتيا، وتساؤالتيا، باإلضافة تفاوت 
األدوات المستخدمة، واألساليب اإلحصائية، وكذلك اختالف نتائجيا، ومن خالل إطالع الباحثة، وقراءة 

 :الدراسات السابقة اتضح ما يمي
 :من حيث الموضوع .أ 

فبعض 0كان ىناك تشابو إلى حد ما بين بعض الدراسات السابقة في الموضوعات التي تناولتيا، 
روزفمت  )الدراسات تناولت دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي الميني بصفة مباشرة مثل دراسة 

 (.2001العاجز، )، (1989تينسون، )، (1990األسمري، ) ، (1997كيومينغ، )، (1996ونيمسون، 
بن فميس، )، (ت.الياشل، د)في حين تناولت بعض الدراسات ىذا الموضوع  بصورة غير مباشرة كدراسة 

 (.2015ساري ، )، (2014قرفي، )، (2004
 :من حيث األىداف .ب 

روزفمت، )ىدفت بعض الدراسات إلى تقييم دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مثل دراسة 
 (.2001العاجز، ) ، (1990األسمري، ) ، (،1989تينسون، ) ، (1997كيومينغ )، (1996وينسون، 

ودراسات أخرى ىدفت إلى معرفة مدى استخدام عمميات التوجيو في اختيار التمميذ لتخصصو األدبي                
 (.2004بن فميس، )، (ت.الياشل، د)أو العممي كما في دراسة 

وعميو فأىداف الدراسات التي تناولت موضوع مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني كانت متفاوتة 
، ىدفت إلى الكشف عن (2015ساري، ) و  (2014قرفي، )من دراسة إلى أخرى فدراسة كل من 

 .الخدمات التي يقدميا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني
 :من حيث العينة .ج 

اختمفت عينات الدراسات السابقة تبعا الختالف أىدافيا، ومدى توافر العينات حيث تراوحت الفئات 
، اختصت بالمرحمة االبتدائية (1997كيومينغ،  )الطالبية لممرحمة االبتدائية، الثانوية، الجامعية كدراسة 
، (1990األسمري، ) ، (2015العاجز،  )أما الفئة الطالبية التي تناولت المرحمة الثانوية كدراسة 

، أما الدراسات التي تناولت المرحمة الجامعية (20147بن فميس، )، (2015ساري ،  )، (ت.الياشل، د)
 (.2014قرفي، )فتمثمت في دراسة من 
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 :من حيث األدوات المستخدمة .د 
 .تمثمت األدوات المستخدمة من قبل الباحثين في الدراسات السابقة في االستبيان كأداة لمدراسة

 :من حيث األساليب اإلحصائية .ه 
تنوعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات حسب أىداف الدراسة، وطبيعة العينات، ومتغيرات 

 .والتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري" T" الدراسة، حيث تم استخدام اختبار 
 :من حيث نتائج الدراسات .و 

أظيرت بعض الدراسات أن دور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أصبح ضرورة في عصرنا 
الحالي، كما أن ىناك حاجة ماسة تتعمق بتقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، 

، كذلك أشارت بعض (1997كيومينغ )، (1996روزفمت، وينسون، )ومستوى النظام المدرسي كدراسة 
، (،1989تينسون،  )الدراسات إلى المعوقات التي تحول دون أداء مستشار التوجيو لميامو كدراسة 

 (.1990األسمري، )
، أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المشكالت لدى (2001العاجز،  )أما دراسة 

المرشدين تعزى إلى متغير الجنس، والمرحمة التعميمية والمنطقة التعميمية التابعة ليا، كما توصمت دراسة 
إلى أن المتغيرات التي ليا عالقة باختيار تخصص التمميذ من وجية نظره ىي توجيو  (ت.الياشل، د)

، (20147بن فميس، )الوالدين، األصدقاء، وذلك نتائج اختبارات الميول المينية، والقدرات وأظيرت دراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ مختمف التخصصات فيما يتعمق بمعايير االختيار الدراسي، 

، عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في (2015ساري ، ) و  (2014قرفي، )كما أكدت دراسة 
وجية نظر طمبة اإلرشاد في الخدمات المقدمة في اإلرشاد والتوجيو الميني، وفقا لمتغير المستوى 

 .(ليسانس، ماستر)
 أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية، والدراسات السابقة: 
  اتفقت في بعض األىداف كتسميط الضوء عمى دور ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي

 .والميني
  (           2014قرفي، )استخدام االستمارة كأداة، وىي نفس األداة التي استخدمت في دراسة كل من

 .،(2015ساري ، )و 
  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في اختيارىم لنفس العينة وىي تالميذ مرحمة التعميم

) ،  (،1989تينسون، ) ، (2015ساري ، ) و  (2014قرفي، )الثانوي، كدراسة كل من 
 (.2014بن فميس، )، (2001العاجز، 

 أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
  السابقة قيمت ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني –لم توجد أي دراسة من الدراسات

 .بصورة مباشرة في حدود عمم الباحثة
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  االختالف في األساليب اإلحصائية المستخدمة في بعض الدراسات، استخدمت التكرارات والنسب
، أما الدراسة الحالية اعتمدت عمى المتوسط الحسابي، واالنحراف (2015ساري، )المئوية كدراسة 

 " .ت" المعياري واختبار 
وعمى العموم استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة أسئمة الدراسة، وأىدافيا وفروضيا، وكذلك 
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تمك الدراسات كما استفادت الباحثة من المعمومات و المفاىيم النظرية 
التي تزخر بيا ىذه الدراسات في إثراء اإلطار النظري الخاص بالدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 

 .تفسير النتائج ومناقشتيا بما يتفق مع جيود الباحثين اآلخرين في مجال متغيرات الدراسة 
 : فرضيات الدراسة .7
 الفرضية العامة: 
مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ميامو بدرجة متوسط من وجية نظر تالميذ التعميم  يمارس
 .الثانوي
 الفرضيات الجزئية: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من  .1

 .وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي تعزى لمتغير الجنس
توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من  .2

 وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي تعزى لمتغير الشعبة

  
 
 

 



 الفصل الثاني

 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني
 تمهيد 

 التوجيه: أوال
 .تعريف التوجيه -1
 .أسس التوجيه -2
 .مبادئ التوجيه -3
 .أهمية التوجيه -4
 .أهداف التوجيه -5
 .وظائف التوجيه -6
 .نظريات التوجيه -7
 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني : ثانيا

 .تعريف التوجيه المدرسي -1
 .تعريف التوجيه المهني -2
 .تعريف التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -3
 .التطور التاريخي لمتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -4
 .عوامل ظهور التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بالجزائر -5
 .أهداف التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بالجزائر -6
 .مقاييس التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -7
 .نماذج عن نشأة التوجيه في بعض الدول العربية -8
 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: ثالثا

 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني/ أ
 .تعريف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 1.أ
 .ظهور مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني في الجزائر. 2.أ
 .أهمية مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 3.أ



 .أهداف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني. 4.أ
 .خصائص مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني. 5.أ
 .دور مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني. 6.أ
 .مهارات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني. 7.أ
 .مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني. 8.أ
 .خدمات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني. 9.أ
 .مكتب مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني. 10.أ
 .عالقات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 11.أ
 .وسائل عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 12.أ
 .شروط توظيف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 13.أ
 .رتب مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 14.أ

 أخالقيات المهنة/ ب
 .تعريف أخالقيات المهنة. 1.ب
 .الضوابط األخالقية لمهنة مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 2.ب
 ..الضوابط األخالقية لمجمعية األمريكية لإلرشاد النفسي. 3.ب
 .أخالقيات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 4.ب
 .مستمزمات نجاح عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 5.ب
 .النصوص التشريعية المنظمة لعمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 6.ب
 .الصعوبات التي تواجه مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني. 7.ب
 .بروفيل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في بعض الدول األوروبية. 8.ب
 خالصة
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 : تمهيد
    يعد التوجيو الميني والمدرسي من أىم العمميات التربوية التي ترتكز عمييا فعالية النشاطات التربوية، 
ودافعية المتعممين كونو يساىم في تحسين المستوى الدراسي لمتبلميذ، والمردود التربوي لممؤسسة التربوية 

من خبلل سعيو إلى تحقيق التوافق بين إمكانات، وقدرات الفرد وبين متطمبات الفروع الدراسية، كما يساعد 
 .التمميذ في بناء مشروعو المستقبمي الميني، وألىمية التوجيو الميني والمدرسي

     كما أنو يوفر المال والجيد، والوقت عمى المجتمع، وعميو فالتوجيو الميني والمدرسي عممية تربوية ال 
يمكن االستيانة بيا أو االستغناء عنيا وىذا طبعا إذا استعممت بالشكل الصحيح وفق نظريات التوجيو 
وأسسو ومبادئو، وأىدافو، وأىميتو التي تستمد مكانتيا من طبيعة اإلنسان وخصائص سموكين وتعد ىذه 
النقاط األولى التي تم التعرض إلييا في ىذا الفصل مع اإلشارة إلى نشأة التوجيو الميني والمدرسي عمى 
المستوى العالمي، والعربي والوطني، أىدافو وعوامل ظيوره كما تم التطرق إلى مستشار التوجيو الميني 

والمدرسي، تعريفو، أىميتو، أىدافو، خصائصو، مياراتو، دوره عبلقاتو، أخبلقيات مينتو، والصعوبات التي 
تواجيو عند أدائو لميامو، ثم التطرق إلى تعريف بمراكز التوجيو الميني والمدرسي في الجزائر، أىدافيا، 

 .موظفوىا، وكذا النصوص التشريعية التي تنظم عمل مراكز التوجيو الميني والمدرسي
 التوجيه: أوال
 :تعريف التوجيه-1

 : التعريف المغوي - أ
، 2003جبران، )وجو، يوجو، توجييا، الوجو العام، ووجو الشيء بمعنى أداره إلى وجية ما: التوجيو
 (.214ص

عممية قيادة الطفل نحو : قاد، وجو، أشد، ىدى، بمعنى: التوجيو: Reber la fontوحسب قاموس 
 ( .Reberlafont, 1673, p76)الدراسة التي يتبلءم معيا من أجل تطوير إلى أقصى حد ممكن 

 :التعريف االصطالحي - ب
أنو عممية إنسانية تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم لؤلفراد لمساعدتيم عمى فيم : "تعريف مرسي

دراك المشكبلت التي يعانون منيا، واالنتفاع بقدراتيم، ومواىبيم لمتخمص من المشكبلت التي  أنفسيم، وا 
 ".تواجييم، وذلك لتحقيق التوافق بينيم، وبين البيئة التي يعيشون فييا

أنو عممية فردية، مزدوجة ىدفيا األول مساعدة األفراد عمى فيم ذواتيم بما تنطوي عميو : "تعريف شكور
من ميول، واستعدادات ومواىب عمى فيم المجتمع الذي سيوظفون فيو ىذه الميول، واالستعدادات وتمك 
المواىب بواسطة عممية تكيفية تأخذ بعين االعتبار عناصر المحيط االجتماعية، واالقتصادية ضمن 

 (.154، ص 2004أبو أسعد، )". متطمبات الواقع المفروض وشروطو
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ىو منبع كل المشاكل، وىو الوسيمة الوحيدة التي يتم من خبلليا إصبلح ميدان :" تعريف روجر قال
التربية، والتعميم، وال يمكن االستغناء عنو ويمكن القول أيضا أنو المشكل الذي ينبثق منو كل المشاكل 

 ,RogerGal)". األخرى سواء كانت سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية، إذن التوجيو يمس كل الجوانب
1995, p07.) 

وعميو نستنتج ىي عممية تكيفية تسعى لمساعدة األفراد من خبلل فيميم لذواتيم لتحقيق التوافق النفسي *
 .واالجتماعي في المجال الدراسي والميني

 :أسس التوجيه-2
تستند عممية التوجيو إلى مجموعة من األسس تمثل مجموعيا فمسفة التوجيو التي يجب عمى المشتغمين 

دراكيا، ومعرفة كيفية تطبيقيا واالستفادة منيا وىي كالتالي  .في ميدان التوجيو فيميا وا 
 :األسس العامة لمتوجيه-2-1

مكانية التنبؤ بو . أ إن السموك اإلنساني ىو النشاط اليادف : الثبات النسبي لمسموك اإلنساني وا 
جسميا وعقميان واجتماعيا، وانفعاليا الذي يصدر عن اإلنسان نتيجة لعبلقة ديناميكية وتفاعل بينو 
وبين البيئة المحيطة بو، ويكتسب السموك صفة الثبات النسبي الذي يمكن التنبؤ بو، حيث يسعى 

 .المعالج أو الموجو إلى تعديل ىذا السموك
فالثبات النسبي لسموك اإلنسان ال يعني الثبات المطمق أو الجيود : مرونة السموك اإلنساني . ب

والمرونة ال تقتصر عمى السموك الظاىري الذي يمكن مبلحظتو فحسب بل يتعدى ذلك ليتضمن 
 .التنظيم األساسي لشخصية الفرد، ومفيوم الذات مما يؤثر في سموكو

     السموك اإلنساني فردي وجماعي معا ميما بدا فرديا بحتا : جماعي-فردي: السموك اإلنساني . ج
أو اجتماعيا خالصا وعندما الفرد وحده يبدو فيو تأثير الجماعة وسموكو، وىو مع الجماعة تبدو 
فيو أثار شخصية، فردية، وينطبق األمر عمى األشخاص الذين يكون سموكيم متأثرا بسماتيم 
الشخصية، وبالمعايير،واالتجاىات واألدوار االجتماعية التي تأثر فييم، فالشخصية تعبر عن 

مجموعة السعات الجسمية والعقمية واالجتماعية واإلنسانية التي تميز الشخص عن مقياس السموك 
 .االجتماعي لما ىو صحيح وما ىو خطأ

أن لكل فرد استعداد لمتوجيو، وذلك لوجود الحاجة الماسة أو لوجود حاجة : االستعداد لمتوجيو . د
 .أساسية لديو، وىي حاجة التوجيو لمواجية المشكبلت التي تواجيو

إن التوجيو يعتبر حاجة نفسية ىامة لدى الفرد، ومن مطالب النمو السوي : حق الفرد في التوجيو . و
، 2007ممحم، )لؤلشخاص إلشباع حاجاتيم من كل مستويات األفراد العاديين، وغير العاديين 

 (.61ص
يعتبر حق الفرد في تقرير مصيره بنفسو من المبادئ العامة في : حق الرد في تقرير مصيره . ي

 .التوجيو وىو يتطمب االعتراف بقيمة الفرد، وحتمو في االختيار من بين البدائل المتوفرة لديو
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إن من إحدى المبادئ األساسية لعممية التوجيو في تقبل المرشد كما ىو : تقبل الطالب المسترشد. ه
 .دون أي شرط

حيث أنيا غير محددة بمراحل، وأنيا تبدأ فيو األسرة قبل دخول الطفل : عممية التوجيو مستمرة. ع
 (.62، ص2007ممحم، ). المدرسة وتستمر إلى مقاعد المدرسة وفي الجامعة وفي العمل

 :األسس الفمسفية لمتوجيه-2-2
    إن عممية التوجيو تدور حول عنصر أساسي في الفرد لمحاولة بذلك تقديم خدماتيا إلشباع رغبات 

ان األسس :" الفرد في إطاره الثقافي، االجتماعي، وىو ما أكده السيد عبد الحميد مرسي في قولو
الفمسفية لمتوجيو تقوم عمى منح الحرية لمفرد كي يستفيد من المعمومات، ويختار من بين الفرص 
العديدة، ويتخذ قراراتو التي تمس حياتو ومستقبمو تقدير أىمية الفرد بالنسبة لممجتمع، وان يحقق 

، 2011عبد القادر، )". رغباتو، ويشبع حاجاتو في حدود ما يرسمو المجتمع، والثقافة التي يعيش فييا
 (.77ص
 :األسس النفسية لمتوجيه-2-3

    لقد اىتم التوجيو بالفرد وشخصيتو المركبة سواء من الناحية االجتماعية او النفسية او العقمية لذلك 
فان التوجيو حاول االستفادة من األبحاث في ىذا المجال ويمكن تمخيص المبادئ النفسية لمتوجيو فيما 

 : يمي
 .مراعاة الفرد في الفردية بين األشخاص من حيث قدراتيم، واستعداداتيم، ومميزات شخصياتيم -
مراعاة االختبلف في نمو الخصائص الجسدية، والنفسية والعقمية لمفرد، حيث أن ىذا النمو  -

 .يختمف في مرحمة عمرية إلى مرحمة عمرية أخرى والمرحمة التي تمييا
مراعاة إشباع الحاجات الخاصة بالفرد في كل مرحمة من مراحل نموه مع مبلئمة كل حاجة  -

طاره  لممرحمة العمرية التي تناسبيا، وكذا األخذ بعين االعتبار مستوى النضج عند الفرد، وا 
 .الثقافي، والقيم االجتماعية التي نشا عمييا

 :األسس التربوية لمتوجيه-2-4
    إن عممية ال يمكن فصميا عن التعمم، إذ يعتبر التوجيو مكمبل لعممية التعميم، وشرطا من شروطو 

باعتباره خدمة متخصصة فيو يمد عممية التعميم بتقويم يستفاد منو في تطوير المناىج، والطرائف 
رشادىم مما يحقق ليم القدرة عمى التوافق، وبالتالي مردوديتيم  التعميمية، كما يساىم في متابعة التبلميذ وا 

 .في مختمف األنشطة المدرسية
دارة المدرسة المساعدة التبلميذ أفراد  - في المقابل فان عممية التوجيو تستفيد من تعاون المدرسين، وا 

 وجماعات في إطار منظم وتعاوني يعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع، وباعتبار التوجيو عممية
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 مستمرة عبر مراحل عمر اإلنسان فانو من خبلليا يتعمم الفرد إمكانيات التعايش مع الواقع، وحل 

 (.29، ص2007جودت، )المشكبلت، واكتساب قيم واتجاىات
 : األسس االجتماعية لمتوجيه-2-5

    إن األسس االجتماعية مستمدة من المبدأ المائل إن اإلنسان كائن اجتماعي، ومراعاة ليذه 
 :الخاصية اىتمت نشاطات التوجيو بما يمي

حيث إن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعو يمكن انو ال يمكن أن : االىتمام بالفرد في الجماعة -1
يعيش بمعزل عن نبي جنسو حيث انو يؤثر فييم، ويؤثرون فيو، يتفاعل معيم، ويتفاعمون 

معو، ويتأثر بعاداتيم وتقاليدىم، وقيميم، وتراثيم االجتماعي، وىو يسعى إلى تحقيق سعادتو، 
وسعادة اآلخرين، ولذلك فان عمى الموجو أو المرشد أن يأخذ بعين االعتبار البعد االجتماعي 

 .في تعاممو مع مشكبلت األفراد
إن برامج التوجيو تشترك في نشاطاتيا كالشرائح المجتمع : االستفادة من كل مصادر المجتمع -2

المتعممة والمثقفة، والعاممة، مما يساىم في توفير تسييبلت لتفعيل عممية التوجيو، والعمل 
عمى استمراريتيا من خبلل إسيامات الجميع المكممة لعمل األخصائيين القائمين عمى عممية 

 .التوجيو
 :األسس العصبية والفيزيولوجية لمتوجيه-2-6

 :      إن لمتوجيو عبلقة تميز جيولوجية اإلنسان، وبجياز العصبي، وىو ما سنعرفو فيما يمي
إن العميل أو الفرد المستفيد من عممية التوجيو، لو جسم يتكون من عدد من : اإلنسان جسم ونفس -1

الخ، وكل جياز يتكون ...األجيزة الحيوية مثل الجياز العصبي، والجياز الدوري، والجياز اليضمي
من أعضاء، وكل عضو يتكون بدورىم، أنسجة التي بدورىا تتكون من خبلل ليا خصائص معينة، 

وتتخصص في أداء وظائف مختمفة، ومحددة، واإلنسان يسمك فيو محيطو البيئي كوحدة نفسية جسمية 
حيث تؤثر الحالة النفسية عمى الحالة الجسمية، والعكس صحيح، وىكذا يحتاج األخصائي في عممية 
التوجيو إلى دراسة ومعرفة عصبية وفيزيولوجية جسم اإلنسان، والبد أن يكون ممما بكل ىذه التركيبات 

 .لجسم اإلنسان حتى يتمكن في مساعدتو
حيث يعتبر الجياز الحيوي الرئيسي الذي يسيطر عمى أجيزة الجسم األخرى برسائل : الجياز العصبي -2

 عصبية تنقل المثيرات الداخمية والخارجية، ويستجيب ليا في شكل تعميمات إلى أعضاء 
الجسم، واألجيزة التي ليا عبلقة بيا، األمر الذي يؤدي إلى تكيفيا مع الوظائف المختمفة اإلدارية 

 (.45، ص1981النجيجي،  )واإلدارية التي تكفل لمجسم ضرورة انتظام الحياة 
ومن خبلل العناصر السابقة الذكر يجب عمى مستشار التوجيو أن يكون عمى عمم ودراية بيا، 
 .ليستطيع التفريق بين مختمف االضطرابات التي يتعرض ليا الفرد حتى يساعد التمميذ أو الطالب
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 :مبادئ التوجيه-3
   تقوم عممية التوجيو عمى مجموعة من المبادئ التي تكون متكاممة فيما بينيا لتحديد مسار 

 : العممية التوجييية واإلرشادية، وتمخص ىذه المبادئ فيما يمي
  احترام حرية الفرد في تبني أي ىدف أو رغبة يرى انو مؤىل لموصول إلييا، وتحقيق مصيره

 .بنفسو
                  احترام سيرة العميل، وخصوصيتو عمى نحو شعوره باألمان ودعم الثقة بينو، وبين الموجو

 .أو المرشد
  احترام فردية الفرد، سواء بالنسبة لغيره من األفراد الذين يشاركونو نفس المرحمة العمرية التي

 .يعيشيا أو بالنسبة لغيره من األفراد بصفة عامة
  تفيم طبيعة التفاعل القائم بين مختمف جوانب الشخصية اإلنسانية التي تمثل كبل مميزا غير قابل

 .لمتجزئة
  تفيم أبعاد ومقتضيات الوسط االجتماعي الثقافي الذي يعيش فيو طرفا بمعنى العبلقة التوجييية

 .واإلرشادية
  مرونة السموك اإلنساني، وقابميتو لمتعديل عن طريق التعمم، وما يكتسبو من جراء تنشئتو

 (.17، ص2009أبو اسعد، )االجتماعية، وثباتو النسبي 
  وعميو فعمية التوجيو تعتمد عمى مجموعة من المبادئ تضمن لتحديد مسار العممية التوجييية

 .بنجاح
 : أهمية التوجيه-4

    إن لعممية التوجيو أىمية بالغة جدا عمى مستوى الفرد أو عمى مستوى المجتمع حيث يمكن إيضاح 
 : ىذه األىمية فيما يمي

 : تتمخص أىمية التوجيو في المجال التربوي فيما يمي: في المجال التربوي .1
 مكانيتيم المختمفة ومحاولة توجيييم إلى المجال التعميمي المناسب  .اكتشاف قدرات التبلميذ وا 
 اكتشاف مواىب التبلميذ وتوجيياتيم وفقا لذلك. 
 تمكين التبلميذ من استثمار قدراتيم واستعداداتيم، استثمارا حكيما حتى يحققوا التوافق النفسي. 
 معرفة التبلميذ المتخمفين عقميا، ومحاولة مساعدتيم بتقديم أنواع العبلج المختمفة. 
 مساعدة التبلميذ عمى اختيار مينة المستقبل وتحقيق التكيف السميم. 
 مساعدة التبلميذ عمى حل مشكبلتيم التربوية التي تواجييم في حياتيم الدراسية. 
 : تتحدد أىمية التوجيو في ىذا المجال في النقاط التالية: في المجال االجتماعي .2
 مساعدة األفراد عمى تكوين عبلقات اجتماعية سميمة مع اآلخرين. 
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 تحقيق تطمعات وطموحات فئات المجتمع المختمفة. 
 تمكين األفراد من تغيير وضعيتيم االجتماعية في األسوأ إلى األحسن. 
 : وكما تظير أىمية التوجيو في المجال االقتصادي فيما يمي: في المجال االقتصادي .3
 تخريج كفاءات مينية حسب متطمبات السوق االقتصادية. 
 التمكن من استغبلل الموارد البشرية إلى أقصى حد ممكن. 
 (.123، ص1981القاضي، ) تحقيق التكيف والتوافق النفسي والمعني لمعمال 
 : أهداف التوجيه-5

 :أن عممية التوجيو تسعى إلى تحقيق مجموعة من األىداف خاصة عمى مستوى الفرد وىي كالتالي
 مساعدة الفرد عمى فيم المشكبلت التي تواجو ميما كان نوعيا. 
 فيم البيئة المادية واالجتماعية بما فييا من إمكانيات ونقص. 
 مساعدة الفرد عمى تحديد أىداف في الحياة شرط أن تكون أىداف واقعية يمكن تحقيقيا. 
 مساعدة الفرد عمى وضع صورة ذىنية تؤدي إلى تحقيق أىدافو. 
  2009أبو اسعد، )جعل الفرد يتكيف مع نفسو، ومع مجتمعو فيتفاعل معو تفاعبل سميما ،

 (.21ص
  وعميو فان التوجيو بصفة عامة ىو عممية قائمة عمى مجموعة من األسس والمبادئ لتحقيق

 .مجموعة من األىداف عمى مستوى المجتمع والفرد خاصة
 : وظائف التوجيه-6

 : حسب ما ذىب إليو كل من كوس وكيغوفر فإن التوجيو يتضمن وظائف عامة وىي
 .العمل عمى إيصال البيانات والمعمومات الخاصة بالمدرسة -
 .العمل عمى جمع الممومات الخاصة بالتبلميذ، وجمع التبلميذ والطمبة -

 : أما عبد الحميد مرسي فانو يؤكد عمى ثبلث وظائف رئيسية لمتوجيو وىي
 .المساعدة عمى اختيار نوع الدراسة -
 .االستمرار في الدراسة أو التحول إلى العمل -
 .التغمب عمى الصعوبات التي تواجو التبلميذ، والمعاونة عمى النجاح بيا -

 : ويؤكد قولو ىذا الكي تتحقق الوظائف الثبلثة السابقة يتطمب من الموجو أن يساعد التمميذ عمى
 .تقييم استعداداتو وميولو، وتحصيمو الدراسي -
 .معرفة إمكانياتو التعميمية المتاحة لو -
 .اختيار المدارس التي تتبلءم مع اختياره الدراسي -
 .تحديد نواحي النقص في الشخصية، والتي تؤدي إلى عدم نجاحو الدراسي -



22 
 

توافق مع الجو األسري والمدرسي واالجتماعي حتى يستطيع أن يركز جيوده لمنجاح في الدراسة  -
 (.144، ص2011زعيوب، )

وعميو نستنتج بأن وظائف التوجيو ىي الوظيفة األساسية لمتوجيو في اكتشاف الفرد لقدرتو الكامنة، وتنمية 
 .سيولة، ومواىبو، وتشكيميا وفق حاجات السوق

 : نظريات التوجيه-7
 : نظريات التوجيو متعددة ومختمفة حسب اختبلف وجيات نظر مؤسسييا، وتتحدد ىذه النظريات في التالي

 :نظريات السمات والعوامل .1
( Frank Parsense) تعتبر أول نظرية ظيرت فيما يخص التوجيو الميني عمى يد فرانك بارسونز

  حيث عرف اإلرشاد بأنو عممية عقمية ومعرفية تستخدم لتشخيص النفس، وطرقيا 1908-1854سنة
في اإلرشاد تناسب الشخصيات المختمفة، ويكون دور المرشد تحديد، وجمع المعمومات المطموبة 

 .ومتابعة اإلرشاد
ويرى بارسونز أن لكل فرد سمات شخصية ثابتة يمكن ان تبلحظ فيو كحرية التغيير عند الطالب، 

وىي سمات ثابتة تتمثل في القدرات والميول واالتجاىات الخاصة بكل فرد، وتندرج فيما بينيما بحيث 
، وبالتالي تصبح ىناك سمة رئيسية تسيطر عمى سموك الفرد (البورت)يمكن ترتيبيا في مدرج ىرمي

 : بينما نظرية بارسونز تحتوي عمى ثبلث خطوات ىي كالتالي
 .(معرفة سمات الشخصية)ينبغي التعرف عمى النفس، الميول، القدرات  -
 .(معرفة الفرص المتاحة في عالم الشغل)معرفة متطمبات الشغل  -
ما ىي الخطوات المنطقية، وما مدى مبلئمة ىذه السمات بيذه العوامل، وىل ىي مرحمة عقمية،  -

 معرفية،منطقية؟ 
وانصبو أصحاب ىذه النظريات عمى اتجاه حل المشكبلت التربوية والمينية بعيدا عن العبلج، وكانت 
مشكمتيم األساسية ىي محاولة التبوء بالنجاح في المدرسة او في العمل بصفة عممية أكثر، وبدقة في 

 . الدراسات التقريبية حول العممية التوجييية
وقد سميت ىذه النظرية بطريقة التوجيو بالطريق المباشر، وذلك التخاذ أصحابيا الموضوعية والتشخيص 

والتنبؤ في عممية التوجيو بأسموب في العمل، وعبلقة السمات أو العوامل بمدى نجاح ىذه العممية 
 (.161، ص1999جبلل، )التوجييية 

 :نظرية التحميل النفسي .2
اىتمت نظرية التحميل النفسي بالسنوات األولى لمفرد مع تأكيدىا لمجانب االنفعالي في حياتو، واعتبار 

سموك الفرد ظواىر لبنية أصيمة لمفرد الن دوافع السموك قد تكون ال شعورية، والتعمق في داخل 
بينما يؤكد أدلة عمى الفرضية في السموك  (فرويد)شخصية الفرد لموصول لمصدر مشاكمو وحمما فيما 

البشري، فان كل سموك يقوم بو الفرد لو ىدف، وان الدافع إلى المراكز عامل ميم في تفسير السموك 
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في آراءه، وأفكاره باإلضافة إلى تأكيده االىتمام " فرويد"اإلنساني في الدافع الجنسي، وبذلك يخالف 
بالدوافع الوجدانية " رانك"بالجانب االجتماعي لمفرد والعوامل البيولوجية، وأثرىا في السموك كما اىتم 

 اإليجابية لمعميل دون االىتمام بالماضي مع إصداره في عممية احترام العميل كفرد بالدرجة األولى، ثم 
يأتي المعالج في الدرجة الثانية مع احترام لحرية الفرد في تقرير مصيره، وتحمل المسؤولية التامة في 

 .ذلك
وما يعاب في ىذه النظرية أن المبادئ التي نادت بيا غامضة، ويمكن اعتبارىا مجرد تسمية لمظواىر 

، 1999جبلل، ) السموكية، أو مجرد فروض عممية تحتاج إلى أكثر من الدراسات إلثبات صحتيا
 (.247ص

 :(نظرية التعمم)النظرية السموكية  .3
     يطمق عمى ىذه النظرية اسم المثير واالستجابة، أو نظرية التعمم، واىتماميا الرئيسي حول كيفية 

تعمم السموك وكيفية تغييره، وىو نفس االىتمام لمعممية التوجييية أو اإلرشادية والمتمثل في عممية 
عادة التعمم، وترتكز ىذه النظرية السموكية عمى مفاىيم وسمات، ومبادئ متخمقة  التعمم ومحو التعمم، وا 
بالسموك، وبعممية التعمم، وحل المشكبلت وذلك بفعل عصارة الدراسات والبحوث التجريبية في المخابر 

قام بيا أصحاب ىذه النظرية، ويؤكد ىؤالء إن معظم السموكيات اإلنسانية مكتسبة ومتعممة ويمكن 
تغييرىا وتعزيزىا فيي عبلقة وطيدة بشرطية الفرد وبدوافعو المختمفة التي تدفع بو إلى تحقيق أىداف، 

 . وتختمف استجابة الفرد لمختمف المشيرات وفقا لتجاربو السابقة، وخبراتو
وتفسر النظرية السموكية المشكبلت السموكية بأنيا أنماط في استجابات خاطئة أو غير سوية المتعممة 

 .بارتباطيا بمثيرات منفردة، ويحتفظ بيا الفرد لفعاليتيا في تجنب مواقف وخبرات غير مرغوبة
 : وبالتالي يطبق اإلرشاد النفسي مبادئ النظرية السموكية عمى النحو التالي

 .تعزيز السموك السوي المتوافق -
 .مساعدة العميل عمى تغمب سموك جديد فيو والتخمص من سموك غير مرغوب فيو -
 تغير السموك الغير سوي، أو غير المتوافق بتحديد السموك المراد تغييره والظروف والشروط التي  -

 .يظير فييا تخطيط المواقف التي يتم فييا التعمم لتحقيق التغيير المنشود
ضرب المثل الطيب، والقدرة الحسنة سموكيا أمام العميل كي يتعمم أنماطا مفيدة من السموك عن  -

 (.90، ص1980زىران، )طريق محاكاة المرشد خبلل الجمسات اإلرشادية المتكررة 
 :نظرية الذات .4

 مفيوم الذات كأساس لمتوجيو في إطار 1942 في عام Carl Rogersاستخدام كارل روجرز
أقدم " روجر"المدرسة المعروفة بمدرسة التوجيو بالطريق غير مباشر أو مدرسة العبلج النفسي ويعبر 

تنظيم : " من قدم مسممات عن مفيوم الذات، وطبقيا فيو العبلج النفسي، وتعرف الذات بأنيا
ديناميكي لمفاىيم الفرد، وقيمة أىدافو ومثمو، والذي يقرر الطرق التي يسمك بيا، ويطمق عميو لفظة 
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الشخص نفسو وىي فكرة مكتسبة متعممة تمر عبر عممية ارتقائية " صورة"أو مصطمح " نفسي"أو " أنا"
تبدأ منذ الوالدة إلى غاية تمايزىا بالتدريج خبلل مرحمة الطفولة والمراىقة، يسعى الفرد دائما لتحقيق 

ذاتو بدافع أو بحاجة ماسة لتحقيقيا وتأكيدىا في اتجاه الوحدة والتكامل، واالكتمال، واالستقبلل 
الذاتي، ليذا فالفرد لو الدافع والقدرة عمى أن تحل مشاكمو، أي ضرورة القيام بخمق جو مناسب في 

المقابمة واستخدام التقنيات التي تسمح ليذه القوى الطبيعية بأن تظير، واستخدام التقنيات التي تسمح 
ليذه القوى الطبيعية بأن تظير وتعمل بطريقة صحية مع وجوب مراعاة الواقع المدرك من جية تظير 

الرد في خدماتو دون اإلشارة إلى الحوادث الخارجية التي ال داللة ليا عند الفرد ماعدا في حدود 
المعاني التي يعطييا  الفرد ليذه األخيرة، ففيم الفرد يتيسر من خبلل فيمنا ىو لما حولو، وىذا ما 

الذي يسمح بالدخول إلى عالم اآلخر حتى يتم تقبل " اإلطار المرجعي الداخمي"يطمق عميو مفيوم 
 .مشاعر العميل ووجدانياتو من طرف الموجو، وتقبل اتجاىاتو وفيميا

 : ويمكن استخبلص من خبلل مضامين ىذه النظرية ما يمي
 .العميل ذو نقطة تمركز اىتمام عممية التوجيو أو العبلج -
 .العميل لو القوة والقدرة عمى تقرير مصيره بنفسو، وبتحمل المسؤولية التامة في ذلك -
اإلطار المرجعي الداخمي لمعميل، ومفتاح إدراك وجدانيات العميل وانفعاالتو لمتوصل لمبصيرة في  -

 .(الموجو)طرف المعالج
إنماء جو السماحة والتقبل عمى المقابمة مما يساعد في كسب ثقة العميل والتخفيف من حدة  -

التيديد نحو ذات العميل، ويتقبل نفسو كما ىي، ويعبر عن وجدانياتو بحرية وبطبلقة كي يصل 
إلى تقبل نفسو، وتقبل لآلخرين في إطار عبلقة إيجابية مبينة عمى التقبل، والفيم واإلخبلص 

 (.45، ص 2011عموي، )" عميل موجو"
 : نظرية المجال .5

وتعني كممة  " Frederik Pirls"وتسمى أيضا نظرية الجث طالت نسبة لمؤسسيا فريديريك بيرلز
الجشطالت باأللمانية الكل الموحد الذي ال يمكن أن يجزأ، وأن يكون مجرد مجموعة األجزاء، والجزء 

يحدد بطبيعة الكل وتتكامل األجزاء في وحدات كمية، واىتمت ىذه النظرية بالبحث عن أسباب 
االضطرابات التي يعاني منيا الفرد والعوامل المادية والنفسية التي تعيق إمكانية تحقيقو ألىدافو، 

 .وأىمية جممة مفاىيم الفرد، اتجاىاتو، وميوالتو، وأفكاره وتييئة مناخ مناسب تحتاج فيو حرية االختيار
 : ومن سمات ىذه النظرية ما يمي

 .(المسؤولية الذاتية)تقبل األفراد وتحمميم لممسؤولية في الحياة لتحقيق النجاح  -
مسؤولية الفرد عن نفسو، وفيمو لذاتو فيما حقيقيا، وعن دراية شاممة حتى يكون بإمكانية التغيير  -

 (.41، ص2011عموي، )لؤلحسن 
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 :نظرية األنماط .6
بأن الميول المينية ىي كالمظير لما يسمى  " Holland"     يرى صاحب ىذه النظرية ىو ىوالند 

عامة بالشخصية، وأن وصف الميول المينية ىو وصف شخصية الفرد، كما يرى بأن التعرف في 
السمات الشخصية يتم من طريق التفضيل لممواضيع المدرسية والنشاطات الترفييية أو اليوايات 

والعمل، فيي تسمح بالتعبير عن الشخصية وأن المعطيات التي تجمع عن طريق االختبارات الخاصة 
 .بالميول تظير لنا مفيوم الذات واألىداف الحياتية الفردية

ستة أنماط الشخصية ساىمت في تكوينيا وتصنيفيا إلى عوامل وراثية،  " Holland"    ويرى ىوالند
 .وأخرى ثقافية وشخصية خاصة بكل فرد داخل بيئتو، ومجتمعو الخاص

    وينتمي كل فرد إلى نمط واحد سائد بالدرجة األولى مع تأثير أحد األنماط األخرى وبالتالي يمكن 
لمفرد التغمب عمى المشاكل والصعوبات التي تعترض طريقو، ومنو يتمكن من التكيف مع مختمف 

 .البيئات
 :  ىيHollandواألنماط التي ذكرىا ىوالند 

الذي يفتقد الميارة االجتماعية انطوائي ال يحتك باآلخرين، ويكون أكثر تمركز : النمط الواقعي -1
 .(يحب العزلة)حول نفسو 

 .يميل إلى األعمال الفكرية: النمط المفكر -2
 .يميل إلى الخيال واإلبداع: النمط الخيالي -3
 .يجب اإلرضاء الذاتي، وتحقيق ذاتو معا آلخرين: النمط االجتماعي -4
 .اإلنسان الشجاع، والذي يميل إلى السيطرة، واستعباد اآلخرين: النمط المقدام -5
 (.42، ص2011عموي، ) يحترم القوانين والمبادئ: النمط المثالي -6

وعميو ومن خبلل ىذه األنماط الستة المذكورة يمكن أن يوجو التمميذ ويتم إرشاده إلى المينة التي تتماشى 
مع نمطو، والعمل الذي يمكنو في النجاح فيما بعد، باإلضافة إلى ما يتعممو الفرد خبلل تجاربو السابقة 

 .داخل األسرة والمجتمع
 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني : ثانيا

 : تعريف التوجيه المدرسي-1
ىو وضع أساس عممي لتصنيف تبلميذ في دراسة من الدراسات أو مقرر : ( Kelly)تعريف كيمي -

من المقررات التي تدرس لو، فالتوجيو المدرسي ينص عمى مساعدة التمميذ في اختيار نوع الدراسة 
 .أو االختصاص الذي يوافق ميولو، واىتماماتو، وذلك لضمان نجاحو
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ىو العممية التي تتم بواسطتيا توجيو كل فرد من أفراد المجتمع نحو فرع التعميم : "تعريف محمد -
الذي يتفق وقدراتو العامة، استعداداتو الخاصة، وميولو الرئيسية بحيث تعد الوسائل التي تساعده 

 (.11، ص2014بن فميس،)." عمى النجاح في حياتو، وخدمة المجتمع الذي يعيش فيو
وعميو فإن التوجيو المدرسي ىو عممية بيداغوجية تعمل عمى مساعدة التبلميذ من أجل اختيار نوع * 

 .الدراسة المبلئمة لو حسب إمكانيتو
 : تعريف التوجيه المهني-2

ىو عممية مساعدة الفرد عمى إنماء وتقبل صورتو لذاتو متكاممة : "(Super)تعريف سوبر -
ومتبلئمة لدوره في عالم العمل، وكذلك مساعدتو عمى أن يختبر ىذه الصورة في العالم الواقعي، 

 ."وأن يحوليا إلى حقيقة واقعة تكفل السعادة لو ولمجتمعو
أنو عممية مساعدة الفرد عمى اختيار مينة لو و إعداد نفسو لبللتحاق : "تعريف عبد اليادي والعزة -

بيا، والتقدم فييا، وىو ييتم بمساعدة األفراد عمى اختيار وتقرير مستقبميم ومينتيم بما يكفل ليم 
 (.36، ص2011حمود، )." تكيفا مينيا مرضيا

إذن فالتوجيو الميني ىو عبارة عن تقديم معمومات عن أنواع النشاط الميني، وتوجيييم، وفق ما يتناسب 
 .مع قدراتيم وميوليم

 : ىناك العديد من التعريفات نذكر منيا:تعريف التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -3
ىو اختيار شعبة من شعب التعميم والتكوين في الوسط  ": "Milaret(:"1979)تعريف ميبلري -

 : الميني، أو برنامج من البرامج، ويتم ذلك االختيار حسب إجراءات متعددة منيا
 اختيار من طرف الفرد المعني باألمر ذاتو، ومجمس التوجيو. 
 اختيار من طرف المربين في المؤسسة. 
 قرار التوجيو. 
 االنتقاء. 

ىو ذلك العمل التربوي الذي يتم بواسطة إرشاد المتعممين إلى مسالك تعميمية أو : "تعريف حناشي -
مينية معينة بصورة تجعميم يحققون فرص النجاح كما انو عممية نفسية أو اجتماعية واقتصادية 
لقدرتيا عمى التصدي لظاىرة اإلىدار، والتسرب المدرسي، ومن ثمة يسعى التوجيو إلى ترشيد 

." الفعل التعميمي في تحقيق أغراض التربية، وضمان المخرجات المأمولة من النظام التربوي
 (.27، ص2011حناشي، )

وعميو فالتوجيو الميني والمدرسي ىو عممية التبلميذ عمى االختيار المناسب ليم سواء في الجانب * 
التعميمي أو الميني، ويتم ىذا األمر من طرف التمميذ نفسو، أو من قبل مستشار التوجيو الميني 

 .والمدرسي الذي يكون أكثر دراية بعممية التوجيو
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 :التطور التاريخي لمتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-4
 : في العالم الغربي-4-1

م، وفي الواقع 20م، وبداية القرن 19تعود األصول التاريخية إلى أواخر القرن : التوجيو الميني . أ
 إن البداية األولى لظيور التوجيو الميني. فإن التوجيو الميني سبق التوجيو المدرسي في الظيور

( Frank Parsons) عندما نشر فرانك بارسونز1908 في الواليات المتحدة األمريكية عام 
دخالو  تقريره عن التوجيو الميني، والذي دعا فيو إلى إتباع أساليب معينة في التوجيو الميني وا 

في المدارس العامة، باعتبار أن من وظائفو إعداد الشباب لمحياة المينية من خبلل توجيييم إلى 
 .المين المبلئمة ليم

-House-Cirucكما أسست مؤسسات اجتماعية لمدينة بوسطن تحت اسم دار الخدمة المدنية 
Serruce تقوم بمساعدة الشباب عمى اختيار المين المبلئمة ليم، كما اعتقد بارسونز أن التوجيو الفردي 

ىو األساس في التوجيو الميني، رغم أنو لم يستبعد خدمة التوجيو الجمعي في صورة إعطاء بيانات عن 
المين المختمفة، ومطالبيا، والمناقشة في بعض المسائل العامة، وأن اختيار مينة ينبغي أن يتم عمى 

 .أساس من التحميل العممي الذي يشترك فيو الموجو نفسو
أ .م.م دخل التوجيو الميني إلى مدارس بواسطة، وقد انتشرت ىذه الحركة بسرعة في الو1909في عام 

 Vocational Guidance Association Nationalبإنشاء جمعية قومية لمتوجيو الميني تحت اسم 
وىي التي أخذت بعين االعتبار عمى عاتقيا تنظيم التوجيو الميني، كما عرفت حركة التوجيو الميني 

 .أ.م.انتعاشا كبيرا خاصة بعد الحرب العالمية األولى حيث أسست مكاتب التوظيف في الو
م أنشأ مكتب معمومات تولى ميمة تقديم المساعدات الفردية المتعمقة بالمين إلى جانب 1979وفي عام 

 (.Zunker,2001,p,1) .قيامو بعدة أبحاث في ميادين الصناعة والعمل، والتوجيو الميني
 : التوجيو المدرسي . ب

م حيث أنشأ أول مركز لعبلج التبلميذ المتخمفين دراسيا 1896ظيرت حركة التوجيو التربوي عام 
في والية بنسمفانيا األمريكية، وتشمل نشاطو فيما بعد حاالت التخمف العقمي، واضطرابات الكبلم، 

رسالة " ترمان كيمي" م حيث نشر1914إال أن أول محاولة جادة بشأن التوجيو التربوي كانت عام 
عن التوجيو التربوي بكمية المعممين بجامعة كولومبيا لمحصول عمى الدكتوراه، ولقد كان ىدفو من 
التوجيو التربوي ىو وضع أساس عممي لتصنيف الطمبة في دراسة من الدراسات، وفي مقال آخر 

م رأى بأن التوجيو التربوي ىذا الجيد المقصود الذي يبذل في سبيل تنمية الفرد من 1918لو عام 
الناحية العقمية، ورأى بأن كل ما يرتبط بالتدريس أو التعميم يمكن أن يوضع تحت التوجيو 

 (.16، ص2011عموي، )." التربوي
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م نظم مجمس التربية األمريكي لجنة تجارب في ميدان الخدمات الشخصية لمطمبة 1923وفي عام 
باإلضافة إلى مؤتمرات وجمعيات أخرى ساىمت في خمق وعي واىتمام جميع أنحاء الببلد األمريكية 
بإدخال برامج توجيو المدارس والجامعات، وبيذا وجد التوجيو المدرسي طريقة إلى الوجود في المدارس 

 (.86، ص2014بن فميس، )والجامعات 
عن التوجيو المدرسي ليندمج فييا بعد مع بعضيما : نستنتج بأن التوجيو الميني سابق في ظيور* 

مشكبلن التوجيو الميني والمدرسي، فكل منيما يسعى لتقديم نفس الخدمة وىي مساعدة التبلميذ عمى 
 .االختيار الصحيح سواء كان ميني أو تربوي

 :في الوطن العربي-4-2
عن طريق مجموعة من 50إن ظيور التوجيو الميني والمدرسي في الوطن العربي يعود إلى أواخر 

 .المختصين في ميدان التوجيو العائدين من الدول األجنبية إلى بمدانيم مثل مصر ولبنان
م بالعيادة 20وقد كانت أول نشاطات التوجيو المدرسي والميني في مصر من خبلل منتصف القرن 

رشادىم،  النفسية الممحقة بكمية التربية لجامعة عين شمس بالقاىرة التي كانت تيتم بمشاكل األطفال، وا 
وعبلجيم من األمراض النفسية، أما عممية التوجيو إلى األقسام الفنية فقد كانت تتم عمى أساس االختبارات 

النفسية، ورغبات الطمبة، وتمارين المعممين، ومن طرف الموجيين الذين تم أعدادىم، وفق برامج تجمع 
 .بين التوجيو الميني والمدرسي

مركز التوجيو - م تحت اسم 1969أما تاريخ إنشاء المراكز الخاصة في ىذا المجال فقد كان سنة
واإلرشاد النفسي يؤطره مختصون في اإلرشاد النفسي، والتوجيو المدرسي بمساعدة مكاتب لمخدمة 

االجتماعية المدرسية تقوم بإعداد الدراسات، وبحوث حول المشكبلت المدرسية، وطرق عبلجيا، ومساعدة 
 (.17، ص2011عموي، ). الطبلب عمى التكيف مع الظروف االجتماعية

 : في الجزائر -4-3
م عندما تم إحداث 1991كانت البداية الفعمية والعممية لمتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بالجزائر سنة

إصبلحات عمى مستوى مصالح التوجيو الميني والمدرسي، وذلك بتعميم وتوظيف المستشارين رئيسيين 
لمتوجيو المدرسي والميني عمى مؤسسات التعميم الثانوي توكل إلييم ميمة تطبيق البرامج الوطني لمتوجيو 
 الميني والمدرسي في الجزائر منذ فترة االحتبلل الفرنسي يساير السياسة االستعمارية المنتيجة من الجزائر 
فإن تنظيمو بعد االستقبلل أخذ يتطور تماشيا مع التغيرات التي عرفتيا المنظومة التربوية في الجزائر وىذا 

 : ما سيتم عرضو في الجدول التالي
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يوضح مراحل تطور التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بالجزائر بين الفترة الممتدة بين  (1)جدول رقم 
 . إلى يومنا هذا1922

 1922نشأة التوجيه المدرسي في الجزائر  التعريف
 1962 -1922الفترة ما بين 

اإلطار التشريعي 
 والتنظيمي

 . ينص عمى إنشاء مراكز التوجيو المدرسي والميني22/1939القرار رقم - 
 الذي ينظم ميام 10/10/1955 المؤرخ في قي 55/1942القرار رقم - 

 .مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني
 الذي يتضمن توزيع مراكز 14/09/1956 المؤرخ في 56/1931القرار رقم - 

 .التوجيو المدرسي والميني
ظيار التفوق -  اليدف االستراتيجي تكريس الصفة الفرنسية لمجزائر وترسيخ الفكر االستعماري وا 

 .الفرنسي
 . جزائريين2يسيره خمسة مستشارين فرنسي من بينيم -  الموارد البشرية
توجيو أبناء المعمرين، وعدد قميل من الجزائريين المحظوظين نحو المسالك -  الميام التربوية

 .الدراسية
 .االنتقاء الميني- 

 1976 – 1962الفترة بين 
 .رحيل جميع العاممين بالتوجيو المدرسي وبقاء قمة من الجزائريين فقط-  التعريف

عدم تكيف برامج مصالح التوجيو المدرسي والميني مع خصوصية التمميذ - 
 .الجزائري

 .النقص الكبير لمقائمين بعممية التوجيو- 
اإلطار التشريعي 

 والتنظيمي
عداد -  استمرار مصالح التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في مياميا وا 

 .المختصين في ىذا المجال
 ميمتو تكوين PA/OSإنشاء المعيد البيداغوجي التطبيقي والتوجيو المدرسي -  الموارد البشرية

 .1964مستشار التوجيو سنة 
تمديد فترة التخرج بسنتين لممترشحين الحاصمين عمى درجة ممرن مثبت               - 

 .أو حائز عمى شيادة البكالوريا
 . مستشارين10 عددىا 1966تخرج أول دفعة من المستشارين سنة - 

 .تطوير وتييئة وتحميل العمميات الخاصة بامتحانات التوجيو المدرسي والميني-  الميام التربوية
 .التحقيقات اإلحصائية عمى الحالة المدرسية و التربوية- 
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 .القيام بالدراسات والتكوين- 
 .جمع ونشر المعمومات الخاصة بالمسارات المينية- 

 1985 – 1976الفترة بين 
إعادة ىيكمة مراكز التوجيو المدرسي والميني وفي تنظيمات اإلدارية والتربوية - التعريف

 .الجديدة لممدرسة األساسية
اإلطار التشريعي 

 والتنظيمي
 المتضمن تنظيم التربية 16/04/1976 المؤرخ في 76/35األمر رقم - 

 .والتكوين
 . لتنظيم المدرسة األساسية16/04/1976 المؤرخ 75/71المرسوم رقم - 
 المتضمن شروط تدخل 15/09/1983 المؤرخ في 994القرار الوزاري رقم - 

 .مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في مؤسسات التعميم الثانوي
تكييف النشاط التربوي وفقا لمقدرات الفردية لمتبلميذ ومتطمبات التخطيط - اليدف اإلستراتيجي

 .المدرسي وحاجات النشاط الوطني
م في مراكز واليتو بصفة موظفي مصالح .يتركز معظم العاممين في التوجيو م-  الموارد البشرية

 .التوجيو المدرسي والميني
جراء الفحوص - الميام التربوية تنظم اجتماعات إعبلمية حول الدراسات ومختمف المين وا 

 .النفسية ومتابعة تطور التبلميذ خبلل دراستيم واقتراح طرق التوجيو
 .المساىمة في إدماج التبلميذ في الوسط الميني- 

 1991 – 1986الفترة بين 
تقويم نشاطات مراكز التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في ظل اإلصبلحات -  التعريف

 .الجديدة في إطار المدرسة األساسية
اإلطار التشريعي 

 التنظيمي
 المتضمن القانون األساسي 1990 فيفري 6 المؤرخ في 90/49المرسوم - 

 .الخاص بعمال التربية
تكييف ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مع أىداف المدرسة  اليدف االستراتيجي

 .األساسية
زيادة عدد مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مع إمكانية تعيينيم -  الموارد البشرية

 .بصفة أطباء نفسانيين لممدرسة داخل المؤسسات التعميمية
الميام التربوية ألطر 

التوجيو المدرسي 
 والميني

 .إعبلم وتوجيو التبلميذ وفق النظام الجديد لممدرسة األساسية- 
تحميل مضامين الوسائل التعميمية الجديدة باستعمال الدراسات واالستقصاءات - 

 .الميدانية
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 .المشاركة في تقييم المردود التربوي وتحسينو- 
  إلى يومنا هذا– 1991لفترة ا

إحداث إصبلحات عمى مستوى مصالح التوجيو المدرسي والميني، وذلك بتعميم - التعريف
وتوظيف مستشارين رئيسيين لمتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني عمى مستوى 

 .التعميم الثانوي
اإلطار التشريعي 

 والتنظيمي
 بتعميم 18/09/1991 المؤرخ في 219/1241/91القرار الوزاري رقم - 

 .المتعمق بتعيين مستشاري التوجيو في الثانويات
 المتضمن 11/11/1992 المؤرخ في 356/124/92المنشور الوزاري رقم - 

 .م.المحاور الكبرى لبرنامج عمل مصالح التوجيو م
 المتعمق 04/12/1993 المؤرخ في 93/أ.ت.م/245المنشور الوزاري رقم - 

 .باإلجراءات التنظيمية لنشاط مستشاري التوجيو في الثانويات
 .ترقية التوجيو ضمن حقل التسيير اإلداري لمتمميذ إلى مجال المتابعة النفسية-  اليدف االستراتيجي

تنظيم ميام وعبلقات مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني داخل - 
 .الثانويات

استحدثت مناصب جديدة نوعية برتبة مستشار رئيسي التوجيو واإلرشاد -  المواد البشرية
المدرسي والميني ممن يحممون شيادات ليسانس في عمم النفس، وعمم االجتماع، 

 .وعموم التربية يعينون بالثانويات عبر كامل التراب الوطني
 مستشارا التوجيو واإلرشاد المدرسي 961بمغ عدد المستشارين بالثانويات - 

 برتبة مستشار رئيسي التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ز 663والميني منيم 
 مستشار 65 برتبة مستشار رئيسيا التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني و169

 1998التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني عند سنة 
الميام التربوية ألطر 

التوجيو المدرسي 
 والميني

 .التعرف عمى طموحات التبلميذ، وتقويم استعداداتيم ونتائجيم المدرسية- 
 .تطوير قنوات االتصال االجتماعي التربوي داخل المؤسسة التربوية- 
رشادىم-   .المساعدة في تسيير المسار التربوي لمتبلميذ وا 

 (.03، ص (ت.د)سمايمي،  )

 :عوامل ظهور التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجزائر -5
أصبحت عممية التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في المجتمعات المعاصرة مطمبا ضروريا من مطالب 

التخطيط التربوي، وميمة رئيسية تضطمع في المؤسسات التربوية المعاصرة، لذلك فيناك العديد من 
 : نذكر منيا. العوامل أدت إلى ظيور التوجيو الميني والمدرسي وتطوره
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تظير الحركية التي تشيدىا المعرفة اإلنسانية واتساع فروعيا أكثر من : تطور المعرفة وتعدد وفروعيا .1
أي وقت مضى أىمية التوجيو لؤلفراد لبلستفادة من ىذا الكم اليائل من المعارض والتخصصات 

 .والتعامل معيا تعامبل فعاال يناسب احتياجاتيم
التي ما فتئت تكشف يوما بعد يوم عن خصائص ومتطمبات في نمو : تطور النظريات التربوية .2

 .األفراد، وتطورىم، أو في مجال كيفية توجييم ومساعدتيم عمى تحقيق ىذا النمو
إن تزايد التبلميذ الواضع أدى إلى اتساع نطاق الفروق : النمو الديمغرافي وتزايد عدد المتمدريسين

الفردية، وتباين القدرات بينيم، مما استمزم وضع جياز حقيقي لمتوجيو مع اإلسيام المفظي لمموجيين 
 (.18، ص2011حناشي، )من اجل مراعاة الفوارق وتوجيييا 

إن التغيرات التي طرأت عمى األسرة في نواحي عدة كميا أدت إلى : تقمص دور األسرة التوجييي .3
حجم األسرة كانت تتسم األسرة بحجم : الحاجة إلى التوجيو التربوي والميني واإلرشاد النفسي منيا

نما تتعداىا إلى الجد، الجدة، والخال، والعم فكانت ...الكبير فكانت ال تقتصر عمى األب واألم وا 
مسؤولية تربية األبناء وتوجيييم مسؤولية مشتركة ال تقتصر عمى الوالدين فقط كما أن أىداف التربية 

وقيم المجتمع تتسم بالبساطة والوضوح تعتمد عمى تقميد الصغير لمكبير ىذا من جية، ومن جية 
أخرى خروج األب واألم لمعمل نتج عنو فراغا في تربية األبناء ومتابعتيم في سند األمر لممدرسة التي 

لم تكتفي بدور توجيو األبناء من الناحية العقمية والنفسية واالجتماعية، والمينية، بل أخذت عمى 
 .عاتقيا دور التوجيو واإلعداد لمقيام بالوظائف

 .ظيور اختراعات واكتشافات جديدة أو غزو الفضاء: التقدم العممي والتكنولوجي .4
راديو، تمفزيون، انترنيت، وظيور عمم جديد اسمو عمم : تأثير وسائل اتصال واإلعبلم الجديدة من -

 .Futurology: المستقبل
لقد أدى ىذا التعقد في أساليب الحياة إلى التشابك في : تعقد الحياة وتشابك العبلقات االجتماعية .5

العبلقات االجتماعية، نوجد الفرد نفسو مقيدا في سموكياتو بضوابط أفقدتو حريتو إرضاء األنماط 
فأدى ىذا التعقد إلى إيجاد استراتيجيات لتنمية بعض الميارات التي تساعد . الجماعة التي يعيش فييا

الطبلب عمى االنخراط في المجتمع وتكوين عبلقات اجتماعية إيجابية وتزويدىم معمومات عن كيفية 
 .اختيار األسموب المناسب لمحياة االجتماعية

 : التغيرات التي طرأت عمى العمل والمين .6
التدقيق في العمل وفي مراحل  زيادة عدد المين والوظائف بشكل واسع جدا وظيور ظاىرة -

 .اإلنتاج
اختفاء عدد من المين القديمة، وظيور مين جديدة نتيجة التقدم العممي التكنولوجي في الميادين  -

 .كافة
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ظيور مشكبلت جديدة لمعمل والعمال نتيجة الثورة العممية في مجال الصناعة وبروز ظاىرة  -
 (.73، ص2011حمري، )البطالة أو اإلضراب عن العمل 

 :أهداف التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجزائر -6
 :ييدف التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني إلى التالي

مكانياتو -  .مساعدة التمميذ عمى اكتشاف قدراتو، وا 
 .مساعدة التمميذ عمى االختيار السميم لنع الدراسة -
 .مساعدة التبلميذ عمى االستمرار في الدراسة والنجاح فييا -
 .مراعاة الفروق الفردية واستغبلليا لصالح الفرد والمجتمع -
 .مساعدة التمميذ عمى فيم عالم العمل وتنمية اتجاىات، وقيم إيجابية نحو المين المختمفة -
إعداد التمميذ لحياتو المستقبمية سواء في األسرة أم في المجتمع عن طريق تسييل عممية نموه  -

 .بشتى جوانبيا
 .خمق جو من الراحة والطمأنينة لجميع العاممين في المدرسة وتحديد متطمبات نجاح العمل -
 (.57، ص2015ساري، )مساعدة العممية التربوية عمى تحقيق فاعميتيا وكفاءتيا  -

وفيم . وعميو نستنتج بأن التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يسعى إلى تحقيق التوافق الميني والمدرسي* 
 .التمميذ إلمكانياتو وقدراتو، التخاذ القرار المناسب

 : مقاييس التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني- 7
يحتل التوجيو المركزي والميني مكانة مميزة في إصبلح المنظومة التربوية ويحظى بعناية خاصة من 
مسيري النظام التربوي بتحقيق التوافق بين رغبات التبلميذ ونتائجيم الدراسية، ومستمزمات المسارات 

التعميمية والتكنولوجية لمرحمة التعميم ما بعد اإللزامي من جية، ومتطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .من جية أخرى

 : ومن أىم المقاييس المتبعة في ىذه العممية ما يمي
 .رغبات التبلميذ التي تعبر عن ميوليم، واىتماماتيم -1
 .مبلمح التبلميذ المعبر عنيا بالنتائج الدراسية -2
 .متطمبات الخريطة التربوية، وخاصة بالنسبة لشعب التقني الرياضي والرياضيات -3
 .النتائج الدراسية التي يحصل عمييا التمميذ خبلل العام الدراسي أو الطور -4
 .مبلحظات األساتذة في مختمف النواحي المعرفية والسموكية -5
نتائج االختبارات النفسية والتقنية واالىتمامات المعبرة عن االستعدادات والميول والقدرات العقمية  -6

 (.155، ص2011زعبوب، ).لمتمميذ
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وعميو فالتوجيو يعمل عمى تحقيق التوازن بين ما يمتمكو الفرد من إمكانيات من جية وبين ما تطمبو *  
 .السوق وبما تسمح لو قدراتو من جية أخرى

 : نذكر منيا:نماذج عن نشأة التوجيه في بعض الدول العربية-8
 بدأ التوجيو الميني والمدرسي، أما ما يعرف عنيم بالتوجيو واإلرشاد الميني بشكمو : سمطنة عمان

م عندما قررت وزارة التربية والتعميم وطرح 2007-م2006العممي التربوي في نياية العام الدراسي
م 2008-م2007وظيفة أخصائي التوجيو الميني في جميع مدارس السمطنة، وتم العمل بيا عام 

وقد بدأ البرنامج من خبلل تأىيل، وتدريب مجموعة من المعممين المجتازين لممقاببلت الشخصية 
كي يقوم بعممية التوعية المينية واألكاديمية لمطمبة الذين يتوجب عمييم اختيار الفروع التعميمية 
التي تتناسب مع قدراتيم، وميوليم، وانجازىم األكاديمي، وقد تم تشكيل المديرية العامة لمتوجيو 

 (.136، ص2008أبو حماد، ).الميني والمتمثمة في المركز الوطني لمتوجيو الميني
 ه واألجيزة التعميمية تقدم 1373منذ إنشاء وزارة التربية والتعميم عام : المممكة العربية السعودية

خدمات محدودة لمطبلب في مختمف المراحل الدراسية، واستمرت إلى أن تطورت وتبمورت في 
نظام التوجيو واإلرشاد الطبلبي الحالي الذي بدأ من إنشاء اإلدارة العامة لمتوجيو واإلرشاد الطبلبي 

 : مراحل ىي (03)ه ويمكن تمييز ىذا التطور في1401عام
ه وتطويرىا 1400إنشاء إدارة التربية االجتماعية باإلدارة العامة لرعاية الشباب في عام:1مرحمة . أ

 :  إدارات ىي04اإلدارة العامة لرعاية الشباب، والتي تكونت من: وتسميتيا
 .إدارة التربية النفسية -1
 .إدارة التربية االجتماعية -2
 .إدارة التربية الرياضية -3
 .إدارة التربية الفنية -4

 .حيث كانت اإلدارة االجتماعية ىي المسؤولة عن كل النشاطات
ه التي كان ىدفيا الرئيسي 1381تتمثل في إنشاء إدارة التربية والنشاط االجتماعي عام : 2مرحمة . ب

األنشطة االجتماعية، الثقافية، مجالس اآلباء : اإلشراف عمى مختمف األنشطة المدرسية مثل
 .واألندية الرياضية

 ه عمى وقتنا الحاضر والتي 1401إنشاء اإلدارة العامة لمتوجيو واإلرشاد الطبلبي عام : 3مرحمة . ج
 تعتبر انطبلقو في مجال التوجيو واإلرشاد

قامت اإلدارة العامة لمتوجيو واإلرشاد الطبلبي بعمل مشروع لمتوجيو الطبلبي والذي أصدرتو الوزارة بتعميم 
 ه والذي تضمن تعريف اإلرشاد الطبلبي، وأىدافو والبرامج 10/02/1401:  بتاريخ32/7/1/82رقم 

والخدمات التي يقدميا المرشد الطبلبي في المدارس ثم إصدار دليل المرشد الطبلبي في التعميم العام عدة 
 ه والذي ييدف إلى تزويد العاممين في مجال التوجيو واإلرشاد باألسس المينية 1422طبعات آخرىا عام 
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لتنفيذ الخدمات اإلرشادية وتعاريف العاممين في المدرسة بالدور الذي يمكن أن يقوم بو كل منيم في مجال 
 .التوجيو واإلرشاد الطبلبي

 مراكز التوجيو النفسي والتربوي تيتم بتمديد خدمات عبر مختمف مراحل العممية الدراسية، : تونس
حيث تقوم بتقديم دورات تكوينية مصمحة تيتم بالتوجيو لممعممين والمديرين، أما عمى المستوى 

المركزي فيناك مصمحة تيتم بالتوجيو االجتماعي تعمل عمى دراسة، ومعالجة المشكبلت 
االجتماعية لطبلب التعميم الثانوي، والتعميم العالي تؤطر من طرف مرشدين تكون في معاىد 

خاصة بالخدمة االجتماعية لمدة ثبلث سنوات بعد المرحمة الثانوية، أما مراكز التوجيو الميني فيي 
تابعة لمجنة التوجيو العام التي يشرف عمييا أساتذة مختصون مينتيم توجيو الطبلب إلى 

 .اختصاصات مينية تتوافق وحاجيات الببلد
وعمى العموم فإن الظيور الفعمي لمتوجيو الميني والمدرسي في الببلد العربية كان أواخر السبعينات عن 

عداد بيانات وىياكل مختصة تتولى ميمة التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني  طريق تكوين أطر متدربة، وا 
ن كانت التسميات قد اختمفت من بمد إلى آخر   (.18، ص2010عموي، )وا 

 .مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني: ثالثا
 :مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني/ أ
 :تعريف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-1
استشار، شاور، تشاور، والمصدر، : كممة مستشار مأخوذة ومشتقة من الفعل: التعريف المغوي - أ

 .استشارة ومشاورة
 : التعريف االصطالحي - ب
بأنو شخص مؤىل، وأخصائي في عممية إعبلم التبلميذ في التعميم الثانوي، : " تعريف كمال -

" والطمبة أيضا حول مقترحات عممية التوجيو بيدف مساعدتيم عمى اتخاذ أنسب القرارات
(silany, 2004, p68.) 
ىو المورد البشري الذي يمكنو جمب قدر من الرضا الحتياجات التمميذ :" تعريف اندرياني وبوي -

 (.boye, 1991, p7 )"فيو يساعده عمى إعداد مشروعو المدرسي والميني
عمى أنو المسؤول األول عمى تنفيذ عممية التوجيو المدرسي والميني، :" تعريف موريس وروكبلن -

وىو مختص في التوجيو، ويعتبر أقدر الناس، وأكفئيم عمى جمع المعمومات حول الطالب المراد 
 .توجييو، واستغبلليا باعتمادىا مبادئ، وتقنيات عمم النفس

بأنو المورد البشري الذي يقدم وظيفتو ليتمكن من جمب قدر من الرضا :" تعريف جنيحي -
، ص 2012جنيحي، )"الحتياجات التبلميذ فيو يساعدىم عمى إعدادىم لمشروع الدراسي والميني

14.) 
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وعميو فإن مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ىو أحد موظفي قطاع التربية متحصل عمى * 

شيادة ليسانس في عمم النفس أو عمم االجتماع يعمل عمى تنفيذ البرنامج المسطر من طرف مديرية 
 .التربية ألجل توجيو التبلميذ توجييا مناسبا

 :ظهور مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجزائر-2
يعتبر التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ممارسة بيداغوجية مستحدثة في النظام التربوي الجزائري، وىي 
تقميد قبل أن تكون نابعة من الحاجة األساسية، فقبل االستقبلل كان الفرنسيون قائمون عمى عممية التوجيو 

بصفة مطمقة ولكن غداة االستقبلل تولت اإلطارات الجزائرية المحدودة العدد اإلشراف عمى عممية 
التوجيو، والتي عرفت نوعا من التراجع الذي يعود إلى عدم تكافؤ برامجيا مع التمميذ، والطالب الجزائري 
ومتطمبات وأوضاع الببلد آنذاك، كما أن ميدان التوجيو كان يعاني نقصا كبيرا في القائمين عميو، وأثناء 

 . مستشارا53 مراكز لمتوجيو، و 9االستقبلل لم يكن سوى 
 وسن أول مرسوم 1964وتم استحداث معيد لعمم النفس التطبيقي التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني عام 
 -66المرسوم رقم : جزائري ينص عمى استحداث ديبموم جزائري لمستشاري التوجيو الميني والمدرسي

، ىذا من الجانب التشريعي، أما من الجانب األكاديمي فقد أقيم أول 05/08/1966 المؤرخ في 241
، وكان االىتمام في ىذه الفترة منصب عمى كيفية بناء 1968ممتقى حول التوجيو الميني والمدرسي عام 

 .إرشادات التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني قائمة عمى تنبؤات فردية
 زاد الطمب االجتماعي عمى خدمات التربية والتعميم مما انعكس عمى فعل 1991 إلى 1974أما بين عام 

التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني الذي بدوره عرف تغيرات ىيكمية، ووظيفية، حيث انتقل من مجال 
الفحوص الفردية إلى اإلعبلم الجماعي، والتوجيو الكمي، وطرق أىداف الخريطة المدرسية، وبذلك ازداد 

سعدي، )عدد المستشارين من خريجي معيد عمم النفس التطبيقي، وخريجي معيد عمم االجتماع أيضا 
 (.95، ص 2014

وبعد العناية التي أولتيا الدولة لقطاع التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ، أصبح عدد المراكز في تزايد 
 .1997 – 1996 مركزا عمى مستوى التراب الوطني في الموسم الدراسي 60فوصل إلى 

 . م1997 – 1996 والجدول التالي يبين تعداد موظفي التوجيو لمسنة الدراسية 
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 .1997– 1996تعداد موظفي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لمسنة الدراسية  (02)جدول رقم 

 نسبة المقيمين في الثانويات العدد الرتبة/ السمك 
 0 41 مفتشون

 %91.75 أي 632 679 مستشارون رئيسيون
 %66.31 أي 126 / مستشارون

 %82.30 أي 749 / المجموع
 ( .12ت، ص .عمية، د)

 :أهمية مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -3
يسمح التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لمتبلميذ لمتعبير عن طموحاتيم وآماليم، والمخاوف التي 

يخفونيا، كما يسمح ليم أيضا بمشاركة بعضيم بعضا ىذه اليموم والمخاوف وكذلك تبادل الخبرات، كما 
مكاناتيم، وبيذا الصدد يرى دالفر  م أنو عمى التوجيو واإلرشاد 1948يساعدىم عمى معرفة قدراتيم وا 

 :المدرسي والميني أن يساعد التمميذ عمى تحقيق ما يمي
تقويم استعدادات وميول التبلميذ الدراسية والمينية وتحصيمو الدراسي، وسماتو الشخصية المتعمقة  .1

 .بالدراسة بواسطة االختبارات النفسية التي تجري عميو
التعرف عمى اإلمكانات التربوية ومساعدتو في اختيار المدارس أو الكميات أو المراكز التي تتبلءم  .2

 .مع اختياره الدراسي والميني المبلئم
تحديد جوانب القصور لدى المتعمم والعمل عل ى عبلجيا وتعويضيا وذلك باستخدام االختبارات  .3

 .الشخصية والوسائل األخرى الطبيعية والصحية
تحقيق التوافق مع الجو المدرسي واألسري واالجتماعي حتى يستطيع أن يوجو إمكاناتو نحو  .4

 (.13 ، 12ت، ص ص .عمية، د)تحصيمو الدراسي 
أىمية اقتصادية من حيث أنو يوفر عمى الدولة المصاريف ويوفر الوقت والجيد في إتباع نوع  .5

 .معين من التعمم
 .إعداد الفرد لمحياة الدراسية والمينية ليكون ناجحا في المستقبل .6
 (.145، ص 2010زعبوب، ). تزويد مختمف المؤسسات بالموارد البشرية البلزمة .7
 :أهداف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-4

 :ويمكن تقسيميا إلى
 : وتتمثل األىداف العامة في اآلتي: أىداف عامة
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يأتي تحقيق الذات في أغمب ىرم الحاجات اإلنسانية لدى كل البشر األسوياء، وال : تحقيق الذات -1
: يمكن الوصول إليو، إال بعد أن يكون الفرد قد حقق وأشبع بعض الحاجات األساسية لبقائو مثل
الطعام، الشراب، الممبس، األمن، السبلمة، الحب، التقدير، االنتماء إلى األسرة والمجتمع، وبعد 
تحقيق ىذه المتطمبات يبدأ الفرد في تكوين ىوية ناجحة عن ذاتو، ويرغب في احتبلل مكانة 
اجتماعية ومينية الئقة يحقق من خبلليا سعادتو، قيمتو كإنسان، وعميو فتحقيق الذات يكون 

 .بالمطابقة بين الذات الواقعية، والذات المثالية التي ضمن خبلليما يكون سموك الفرد
ييدف مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني إلى تحرير : تحقيق الصحة النفسية لمفرد -2

التبلميذ من مخاوفيم، ومن االحتياطات، والتوترات، وجميع األمراض النفسية التي قد يتعرض ليا 
 التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يساعد في مستشارييا فبسبب تعاممو مع بيئتو التي يعيش 

حل المشكبلت بالتعرف عمى أسبابيا، وطرق الوقاية منيا، ومن أىم مجاالت التوافق التي يسعى 
 : مستشار التوجيو الميني والمدرسي لتحقيقيا والوصول إلييا ىي

رضائيا: تحقيق التوافق الشخصي-2-1  .تحقيق سعادة مع النفس وا 
مساعدة األفراد في اختيار أسس المواد المدرسي، والمناىج في ضوء قدرتو : تحقيق التوافق التربوي-2-2

 .وميولو حتى يحقق النجاح الدراسي
مساعدة التبلميذ عمى اختيار المينة المناسبة واالستعداد ليا عمميا وعمميا، : تحقيق التوافق الميني-2-3

 .ويكون فرد منجزا وكفئ فيشعر بالرضا والنجاح
االلتزام بأخبلقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية، وقواعد : تحقيق التوافق االجتماعي-2-4

، 1999الفرخ، وتيم،). الضبط االجتماعي، وتقبل التغيير االجتماعي السميم، والعمل لخير الجماعة
 (.20ص

إن مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ال يمكن فصمو عن : تحسين العممية التعميمية -3
العممية التربوية، إذا إن ىذه العممية ىي في أمس الحاجة إلى خدمات مستشار التوجيو واإلرشاد 

المدرسي والميني، وذلك سبب الفرق بين التبلميذ، اختبلف المناىج وازدياد المشكبلت االجتماعية 
كما وكيفا، ضعف الروابط األسرية، انتشار وسائل التربية الموازية، اإلذاعة، التمفزيون، الكمبيوتر، 

وذلك إليجاد جو صحي، وودي في الثانوية بين المعمم، التمميذ، اإلدارة، واألىل وتشجيع كل ... 
 (.15ت، ص.عمية،د)منيم عمى احترام التمميذ كفرد لو إنسانيتو، ولو حقوق، وعميو واجبات 

 : أهداف خاصة
تبصير التبلميذ بالتخصصات التعميمي، والمينية المتاحة، وخصائصيا ومتطمباتيا لتمكينيم من  -

 .الموائمة بينيما، وبين ما يمتمكونو من خصائص، وقدرات، واتخاذ القرارات السميمة، وفقا لذلك
 .تعريف التمميذ بمستوى قدراتو، واستعداداتو، وميولو، وسماتو الشخصية -
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مساعدة التمميذ عمى االختيار األنسب لمشعبة التي تتناسب من قدراتو وميولو لبناء مشروعو  -
 .الدراسي والميني

مساعدة التبلميذ عمى تجاوز فترات االنتقال من سنة إلى أخرى ومن طور آلخر، وما يصاحبيا  -
 .من صعوبات، وتحقيق درجة عالية من التوافق النفسي والتربوي

 .تشجيع التبلميذ عمى االشتراك في النشاطات المدرسية لتحقيق نمو والتكيف االجتماعي لديو -
تنظيم أبواب مفتوحة عمى المؤسسات التعميمية، والمينية، والصناعية والعسكرية لتعزيز التواصل  -

 (.79، ص2011حمري، ) .مع مختمف المؤسسات التعميمية
 :خصائص مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-5

 : الجانب الميني، الجانب الشخصي: تتمخص خصائصو في جانبين أساسيين ىما
يعني تزويد مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بقاعدة عممية واسعة في : اإلعداد الميني . أ

العموم اإلنسانية، وخاصة عمم النفس بفروعو المختمفة ذات العبلقة والصحة، ودراسة شاممة لمينة 
ماىيتو، فمسفتو، مبادئو، طرائقو، أخبلقياتو، بحيث يخضع إلشراف مؤسساتي : المستشار تشمل

 .بكسبو الخبرة والممارسة لربط النظري بالتطبيقي، ولتكوين الميارات األساسية
 : تتمثل في: (الجانب الشخصي)اإلعداد الشخصي  . ب

أن يكون اجتماعي في عبلقاتو مما يساعده عمى التوافق مع التبلميذ، وفيم مشاكميم، وبالتالي المساىمة -
 .في حميا

 .يجب أن تكون لو القدرة عمى النقد البناء والتحميل العممي، والتفسير الصحيح لمظواىر- 
 .الموجو عميو تقبل التبلميذ عمى اختبلفيم: التقبل- 
 .التجرد من كل المشاكل وقت القيام بالمساعدة: التفرغ- 
 .فيم المستشار لمعاني الكممات التي يتفوه بيا التبلميذ والتدقيق في المعاني: الفيم- 
ىو المزج بين تقمص شخصية التمميذ لفيم الموضوع من وجية نظر التبلميذ، والنظر إليو : التعاطف- 

 .من زاويتو من جية، وااللتزام بالموضوعية من جية أخرى
 .محاولة تفسير انفعاالت الحالة المراد دراستيا، إيضاح أسبابيا: التشخيص- 
 .البساطة، وعدم التكمف في التعامل مع الطاقم التربوي واإلدارة المدرسية: المباقة- 
 .القدرة عمى فيم الموضوع دون تسرع- 
 .التحمي بالسرية والكتمان- 
 .االستعداد لمعمل خارج واجباتو المينية والتعاون مع باقي األطراف- 
 (.70، ص2011فنطازي، ). التواضع واإلقرار بالقصور العممي- 
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 :دور مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -6
 .القيام بخدمة التوجيو الجمعي والميني ليناقش معيم في جو من الحوار والتفاعل -
تزويد إدارة المدرسة والمعممين وأولياء األمور من خبلل المقاءات الفردية والجماعية بحاجات  -

 .التبلميذ، والخصائص العمرية اإلنمائية التي يمرون بيا
صفوف، ىيئات، مجتمع )التنسيق والتخطيط، وعمل دراسة مفصمة لواقع كل المدرسة  -

 . ولمساعدة التبلميذ عمى التغمب عمى الصعوبات األكاديمية. (....محمي،
التقييم من خبلل جمع وتفسير النتائج المنغمقة بالتبلميذ، التي توضع في حمقو مع المحافظة عمى  -

 .سرية ىذه المعمومات واستخداميا ألغراض تحديد حاجات التبلميذ وألغراض اإلرشاد
يقوم التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بالتعاون مع رؤساء المجان األنشطة المختمفة بتوظيف  -

 .األنشطة المدرسية كأساليب وقائية وعبلجية لمحاالت الفردية التي يتعامل معيا
التعرف عمى الطمبة الذين يعانون من مشكبلت جسمية وصحية ومساعدتيم عمى التكيف مع  -

 .وضعيم الصحي
يقدم التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني االستشارة ألعضاء واألطراف التربوية حول أساليب ضبط  -

 .السموك، والعمل مع التبلميذ ذوي السموك غير المباشر بيدف تعديل سموكيم
 .رعاية التبلميذ المتفوقين الموىوبين، ومنحيم حوافز مادية ومعنوية -
رعاية األطفال المتأخرين دراسيا، ومعرفة األسباب التي أدت إلى حصول ىذا التأخير والعمل أول  -

 (.52، ص2013أبو أسعد، ) .بأول من أجل تحسين مستوياتيم
زيادة الصفوف أثناء الحصة بالتنسيق مع المعمم بيدف متابعة سموك أحد التبلميذ أو مجموعة  -

 .من التبلميذ لمبلحظة سموكيم
 .أشاد التبلميذ إلى أفضل طرق االستذكار -
عقد لقاء مع أولياء أمور الطمبة لتبصيرىم بالطرق التربوية لزيادة تحصيل أبناءىم العممي،  -

واالستفادة منيم في معرفة أسباب التأخر الدراسي أو غيرىا من المشاكل التي يعاني منيا 
 .التبلميذ

 (.53، ص2013أبو أسعد، ).تعريف الطمبة المستجدين عمى أنظمة المدرسة وتعميماتيا -
وعميو فدور المستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني دور كبير وذو تأثيرات عميقة عمى سير * 

وتوجيو التبلميذ فدوره ال يرتكز فقط عمى األمور اإلدارية تتعدى إلى أكثر من ذلك فتجده يعمل عمى إثارة 
عطاء المعمومات المناسبة سواء أكاديمية أو مينية كانت من أجل إقامة التمميذ وتحقيق توافقو  الدافعية، وا 

 .النفسي ألجل تحقيق أكبر درجة من النجاح وعميو فدوره ذو أىمية كبرى، وتأثير أكبر
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 : المهارات الواجب توفرها في مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-7
 عشرة ميارة 12 إلى أن االتحاد األوروبي الدولي ألخصائيين االجتماعيين حدد1961Barkerأشار بارك

 : باعتبارىا ميارات أسياسية لممساعدة وممارسة مين المساعدة اإلنسانية ونمخصيا فيما يمي
بداء التسامح والتعاطف .1  .القدرة عمى االستماع واإلنصات لآلخرين، والقدرة عمى فيميم وا 
القدرة عمى استنباط واستخراج المعمومات وجمع الحقائق ذات الصمة، وتركيبيا إلعداد التقدير  .2

 .النفسي واالجتماعية، والقيام بعممية التقدير
 .القدرة عمى تكوين العبلقات والمحافظة عمييا .3
القدرة عمى مبلحظة السموك المفظي والغير لفظي، وتفسيرىا والقدرة عمى استخدام معرفتو بنظريات  .4

 .السموك، وطرائف التشخيص
في الجيود العبلجية المبذولة كل مشكبلتيم،  (أفراد، ميمات، اسر)القدرة عمى اشتراك المسترشدين .5

 .واكتساب ثقتيم
القدرة عمى الحديث عن الموضوعات النفسية الحساسة بطريقة داعمة، ومشجعة، ودون أدنى  .6

 .شعور بالخوف واالرتباك والتيديد
 .القدرة عمى تحديد الحاجة .7
 .القدرة عمى أجراء بحوث وتفسير النتائج، ومعرفة الدراسات المتخصصة واالستفادة منيا .8
 .القدرة عمى التوسط والتفاوض بين أطراف متنازعة حيث تدعو الحاجة لذلك .9

 .القدرة عمى توفير خدمات عبلئقية متبادلة داخل المؤسسة التي يعمل بيا .10
يصاليا إلى مصادر التمويل  .11 القدرة عمى تفسير الحاجات والمطالب االجتماعية والنفسية، وا 

 .والشرعيين
، 2011أبو أسعد، )القدرة عمى إيجاد حمول جديدة ومبتكرة تتفق مع حاجات الفرد والجماعة  .12

 (.25ص
 :مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في النصوص التشريعية الجزائرية-8

 : تنحصر ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في النصوص التشريعية إلى التالي
 تقويم. 3توجيو                       .1
 إرشاد نفسي. 4إعبلم                      . 2

 :وىذا من خبلل النصوص والمواد التالية
 والمتعمق بالمحاور األساسية لبرمجة 14/12/91المؤرخ في 432/92المنشور الوزاري رقم  .1

النشاطات في مراكز التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني والذي ينص عمى ضرورة مشاركة 
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التوجيو مع األساتذة في إعداد االختبارات الفصمية وما يتبع ذلك من ميام كتحميل المادة، تحديد 
 .المفاىيم األساسية، وتحميل نتائج المتعممين

 المتعمق بتنظيم عمميات مستشاري التوجيو، والذي ينص في 269/1241/91المنشور الوزاري رقم .2
الفقرة المتعمقة ببرامج النشاطات السنوية لممستشار عمى دراسة نتائج عمميات التقييم التربوي، 

 .استثمار ىذه النتائج مع األساتذة والمساىمة في إعداد وتنظيم كيفية إجراء عممية التقييم
 : ويمكن تصنيف ىذه النشاطات إلى المجاالت التالية

 : ويشمل عدة ميام منيا: اإلرشاد والتوجيه: أوال
 .القيام باإلرشاد النفسي والتربوي لمساعدة التمميذ عمى التكيف مع النشاط التربوي .1
إجراء المقاببلت الضرورية قصد التكفل نفسيا بالتبلميذ الذين يعانون من مشكبلت خاصة،  .2

 .وتوجيييم عند الضرورة إلى المصالح الخاصة
 .المشاركة في عممية استكشاف التبلميذ الذين ىم في حاجة إلى دروس الدعم واالستدراك .3
 (.137، ص2014بن فميس، )التحضير والمشاركة في مجال القبول والتوجيو  .4
يحتاج التمميذ إلى معمومات صحيحة وحديثة عن الحياة المدرسية والمينية االجتماعية : اإلعالم: ثانيا

 : ومن ىنا
 .يقدم الموجو السيولة اإلعبلمية التي تيم المدرس وتوجيو التمميذ .1
 .يضمن الموجو السيولة اإلعبلمية بين مختمف المتعاممين في المؤسسة التعميمية .2
يطمع الشركاء والمعنيين بالتوجيو بكافة الفروع الدراسية وسائر التخصصات المينية المتوفرة في  .3

 .مؤسسات التعميم، ومراكز التكوين وعالم الشغل، والمجتمع بشكل عام
ينشط الموجو عمميات االتصال داخل المؤسسة والمتعاممين معيا، بينيما وبين الييئات ذات  .4

 .العبلقة
 .ينشط حصص إعبلمية جماعية، وتنظيم لقاءات بين التبلميذ واألولياء والمتعاممين والمينيين .5
 .ينشط خمية التوثيق واإلعبلم في مجال التوجيو واإلشراف عمييا .6

يشكل اإلرشاد المدرسي واإلعبلم الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمينية فعبل : 66وحسب المادة
تربويا بيدف إلى مساعدة كل تمميذ طوال تمدرسو عمى تحضير توجييو وفقا الستعداداتو، ورغباتو، 

وتطمعاتو، ومقتضيات المحيط االجتماعي، واالقتصادي لتمكينو تدريجيا من بناء مشروعو الشخصي، 
 (.139، ص2014بن فميس، )والقيام باختياراتو الدراسية والمينية عن دراية 

 التقييم: ثالثا
 .يقيم المجيود الدراسي لمتمميذ .1
 .يقوم بالدراسات واألبحاث المتعمقة بالتوجيو واإلرشاد عند الحاجة .2
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 .يشارك في مختمف الدراسات المبرمجة من طرف الييئات الوصية .3
 .يساىم في كل النشاطات اليومية لممؤسسة .4

التقييم عممية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعميم يجدد : 69وحسب المادة
التقييم، ويقيس دوريا مردود كل من التمميذ والمؤسسة المدرسية بمختمف مركباتيا، تحدد كيفية التعميم 

 .بموجب قرار من الوزير المكمف بالتربية الوطنية
يتم تقييم العمل المدرسي لمتبلميذ عن طريق العبلمات العددية، والتقديرات التي يمنحيا : 70المادة 

 .المدرسون من خبلل المراقبة الدورية لؤلنشطة التربوية
 .يحدد الوزير المكمف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة األنشطة التربوية ووتيرتيا

يخضع االنتقال من قسم إلى قسم، ومن مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص لمتبلميذ من طرف : 41المادة
المعممين والمربيين، وكذلك من طرف مستخدمين مختصين في عمم النفس المدرسي، والتوجيو المدرسي 

 .والميني لتحميل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعميم، وضمان االستمرارية التربوية
يتم إعبلم األولياء بصفة منظمة يعمل أبنائيم ونتائج عمميات التقييم الدورية، والقرارات النيائية : 72المادة 

 (.140، ص2014بن فميس، )
وعميو نجد بأن النصوص التشريعية الخاصة بالتوجيو الميني والمدرسي ألحت عمى ضرورة ممارسة * 

مستشار التوجيو لميامو وفقا لما ىو منصوص عميو في النصوص التشريعية دون زيادة أو نقصان حسب 
 .ما جاء في القانون التوجييي لمتربية الوطنية

 :خدمات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني داخل الثانويات-9
 :تتمثل خدمات مستشار التوجيو في داخل المؤسسات التربية مع التبلميذ في

 إن التوجيو عممية بسيكولوجية، وال يمكن أن تكون ىذه العممية ناجحة إال إذا تمكنت من :التوجيه .1
إيجاد صيغة توافق بين رغبات المتمدرسين من جية، ونتائجيم الدراسية من جية أخرى، 

ومستمزمات الدراسة والتكوين المرغوب فيو من ناحية أخرى، ومتطمبات الخريطة المدرسية من 
ناحية أخرى، ومتطمبات الخريطة المدرسية من ناحية ثالثة وعميو فعممية التوجيو تتعمق أساسا 
بالتبلميذ الذين ليم مستوى معرفي يسمح ليم باالنتقال إلى المستوى األعمى، ويكون ذلك في 

 .السنة الرابعة متوسط أو السنة أولى
 عرفت طريقة القبول في التعميم الثانوي منذ :بالنسبة لمقبول والتوجيه في السنة أولى ثانوي . أ

 .االستقبلل عدة تعديبلت كان اليدف منيا ىو تحسين مستوى التبلميذ المقبولين
من تبلميذ السنة الرابعة متوسط إلى السنة أولى ثانوي  %90م ينتقل1971 م إلى1960من سنة -

 .بغض النظر عن مستوى معدالتيم، وبدون احتساب معدل شيادة التعميم المتوسط
 من %30 من التبلميذ إلى المستوى األعمى منيم%60م ينتقل1979م إلى سنة1972من سنة -

 . باقتراح مجمس األقسام%30، (األوائل)الممتازين 
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 من التبلميذ إلى مستوى كل إكمالية إلى المستوى األعمى %50 ينتقل1989 إلى1980من سنة -
 .(التعميم الثانوي)
من التبلميذ األوائل عمى مستوى كل %25م ينتقل إلى التعميم الثانوي1994م إلى1990من سنة -

يرتبون عمى مستوى ) من التبلميذ يتم اختيارىم عمة مستوى المناطق التربوية %25إكمالية و
 .(المقاطعة

 المعدل السنوي لمسنة الرابعة متوسط+ معدل ش ت = (القبول)معدل االنتقال 
م باسم نظام الحصص حيث حصة كل مؤسسة 1994 إلى 1960وقد عرفت المراحل السابقة من -

، 2011عموي، )ا من التبلميذ المقبولين معروضة مسبقا بغض النظر عمى مستوى تبلميذىم
 (.44ص

ويخضع التوجيو نحو الجذوع المشتركة في السنة أولى ثانوي بدوره إلى نسب مئوية يجب مراعاتيا بغض 
 : النظر عن كل متطمبات كل جذع، والمممح التربوي لمتمميذ ىي كما يمي

 %30 و%25جذع مشترك آداب                ما بين:            من السنة التاسعة أساسي
 %30 و%25                                 جذع مشترك تكنولوجيا            ما بين 
 %30 و%25                                 جذع مشترك عموم                 ما بين 

كما يمكن مبلحظتو في ىذه المرحمة طغيان التوجيو الجماعي، وخضوع عممية التوجيو إلى سياسة 
مركزية، وسجمت ىذه المرحمة عدة نقائص التي ىي نتيجة ليذه السياسة، وىي انتقال عدد معتبر من 

م ظاىرة لجوء بعض 1994م إلى1990التبلميذ بمعدالت متدنية وظيرت في المرحمة ما بين
االكماليات إلى طرق غير بيداغوجية لتغطية النقص الممكن حدوثو والدال عمى الفشل فتمجأ إلى 

الثانية %25تضخيم نقاط التبلميذ خبلل السنة الدراسية قصد الحصول عمى نسبة انتقال عالية ضمن
فعوض أن تكون المنافسة ما بين االكماليات منافسة عممية بتحسين مستوى التبلميذ تحولت إلى 

 .منافسة إدارية
ما يميز ىذه المرحمة ىو إعطاء األىمية المتحان شيادة التعميم : م إلى يومنا ىذا1995المرحمة -

 : األساسي حيث أصبح معدل االنتقال أو القبول بالطريقة التالية

 = (القبول)معدل االنتقال
معدل سنة 9+ معدل ش.ت ×2

2
 

إن اليدف من رفع معامل شيادة التعميم األساسي التقميل من تضخيم النقاط وخمق جو من العدالة ما بين 
التبلميذ عمى اعتبار أن امتحان شيادة التعميم المتوسط أصبح االنتقال يتم عمى أساس معدل القبول، 

والتبلميذ يرتبون عمى مستوى المقاطعة أثناء نسبة االنتقال، ومن المفروض أن الخرائط التربوية تبنى وفي 
، 2011عموي، )التقديرات التي يقدميا مستشار التوجيو المدرسي بناء عمى معالجتو نتائج التبلميذ 

 (.45ص
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 ىو انتقال التمميذ إلى إحدى الشعب المتفرغة عن :القبول والتوجيه في السنة الثانية ثانوي . ب
الجذع المشترك الذي درس فيو خبلل السنة أولى ثانوي تتفرغ عنو مجموعة شعب أو تخصصات 

في الثانية ثانوي، ويكون دور مستشار التوجيو ىو المشاركة في عممية التوجيو واالنتقال من 
التبلميذ الذين يممكون مؤىبلت أو نتائج تسمح ليم بمواصمة الدراسة في إحدى الشعب، وقد 

 .عرفت عممية القبول، والتوجيو نحو السنة ثانية ثانوي كذلك العمل بنظام التحجيم أو الحصص
 : أبرز مهام المستشار في مجال التوجيه . ج
 .استقبال ودراسة الطعون -
 .فتح ممفات لتبلميذ الجذوع المشتركة -
 .إنجاز سجل لمتابعة تبلميذ الجذوع المشتركة -
 .اإلشراف عمى تنصيب بطاقات القبول والتوجيو، والمتابعة لمطور الثالث -
 .تطبيق استبيان الميول والرغبات -
 .توزيع بطاقة الرغبات عمى تبلميذ الجذوع المشتركة -

 :أهداف التوجيه . د
 .االطبلع عمى األخطاء التي وقعت في عممية التوجيو -
 .إيجاد وسيمة لمتابعة التبلميذ من حيث التمدرس ومعوقاتو -
 .الكشف عن مدى التوافق بين الرغبة والقدرة الفعمية -
 .تقديم اقتراحات تتعمق بالتنظيم التربوي لمموسم الدراسي المقبل -
 .التعرف عمى رغبة التمميذ -
 .التعرف عمى مممح كل تمميذ، والتعرف عمى مشكبلتو -
 : الوسائل المستعممة في عممية التوجيه . و

 .المحاضر -
 .بطاقة القبول والتوجيو -
 .ممفات الطعن -
 .القوائم االسمية -
 .بطاقة المتابعة والتوجيو -
 (.46، ص2011عموي، ) استبيان الميول واالىتمامات -
 : التقويم .2

ىو إحدى ميام مستشار التوجيو، وىو تقييم المردود الدراسي لمتمميذ، ومن أىم النشاطات المقدمة في ىذا 
 : المجال

 .إعداد تقرير حول الطعن -
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 .تحميل النتائج لمتقييم والتشخيص -
 .تحميل نتائج السنة الرابعة متوسط، وجميع المستويات بمرحمة التعميم الثانوي -
 .المشاركة في إعداد حصيمة نيائية لمختمف مجالس القبول، والتوجيو -

 : أهدافه . أ
 .متابعة التبلميذ والتعرض عمييم -
 .التعرف عمى مستوى األداء لممؤسسة -
 .معرفة مدى حركية نتائج التبلميذ -
 .حصر الجوانب السمبية وااليجابية -
 .الوقوف عمى التغيرات الحاصمة عمى مستويات التحصيل عند التبلميذ -
 .التعرض عمى أىم العوامل المؤثرة عمى نتائج البكالوريا -
 : الوسائل المستعممة في عممية التقويم . ب
 .تقارير لجنة الطعن -
 .نتائج التبلميذ -
 .بطاقة القبول والتوجيو -
 .التقارير التقويمية -
 .نتائج البكالوريا -
 (.47، ص2011عموي،)المؤشرات اإلحصائية  -
 : اإلعالم .3

اإلعبلم ىو عممية تربوية ىادفة تمكن التبلميذ من اكتساب مجموعة من المعارف والمعمومات لتنمية 
قدراتو، ومياراتو لموصول إلى استقبللية تامة في بناء مشروعو المستقبمي، وىو أىم النشاطات التي يقوم 

 .بيا مستشار التوجيو
 : يقوم بما يمي

 .استقبال التبلميذ وأوليائيم -
 .حصص إعبلمية لمتبلميذ -
 .حصص إعبلمية تحسيسية لتبلميذ سنة أولى ثانوي وثالثة ثانوي -
 .استقصاء حول إمكانية التكوين -
 .تنظيم مقاببلت إعبلمية مع التبلميذ الذين يعانون من صعوبات خاصة -
 .تنظيم أبواب مفتوحة حول التوجيو المدرسي -

 : أهدافه . أ
 .تعريف التمميذ عمى الوسط المدرسي الجديد من أجل اندماج فعال -
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 .مساعدة التمميذ عمى بمورة إستراتيجية التعمم في مرحمة الثانوية -
 .جمع معمومات حول عالم التكوين -
 .توفير مصدر إعبلمي ألطراف العممية التربوية -
 .تشخيص الصعوبات مع التبلميذ ومناقشتيا -
 .تعريف التمميذ عمى المسارات الدراسية المختمفة -
 (.49، ص2011عموي، )تحسيس التبلميذ بكيفية التحضير لبلمتحانات -
 : الوسائل المستعممة في عممية اإلعالم . ب
 .مقاببلت فردية -
 .حصص إعبلمية جماعية -
 .استمارة معمومات وممصقات -
 .الممف المدرسي -
 .مبلحظات األساتذة -
يعني مساعدة الفرد عمى التعبير عمى أفكاره وأحاسيسو حول حياتو، واإلمكانيات :اإلرشاد النفسي .4

 : المتوفرة لو ومدى أىميتيا وذلك
 .بالمساىمة في تيذيب، وترشيد وتوجيو اختبارات الطمبة فرديا أو جماعيا -
 .إجراء المقاببلت النفسية والتربوية وتوجييو عند الضرورة لممصالح المختصة -
 .تكييف بعض الحاالت المتكمف بيا، وتقييميا -
 .اكتشاف الطمبة الذين ىم بحاجة إلى مساعدة -
أما التابعة النفسية والدعم تتمثل في متابعة المسار الدراسي لممتعممين في جميع مراحميم من  -

خبلل دراسة ممفاتيم، ونتائجيم الدراسية في مختمف المراحل التعميمية، وخبلل الفصول الثبلثة 
لكل مستوى، وتحميميا قصد الوقوف عمى مختمف الصعوبات والمشاكل التربوية والنفسية التي 
تعترضيم في حياتيم الدراسية، ومساعدتيم عمى تجاوزىا، والتغمب عمييا من جية ومن جية 
. أخرى تيدف المتابعة إلى تقديم الدعم النفسي لممتعممين ورفع معنوياتيم وغرس روح الثقة فييم
عن طريق تعزيز مواطن القوة، وعبلج مواطن الضعف، وتزويد المتعممين بطرق المراجعة 

 (.48، ص2011عموي، )والدراسة عن طريق لقاءات فردية أو جماعية 
 :مكتب مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -10

يجب أن يحتل موقع استراتيجي داخل المؤسسة بحيث يكون سيل االتصال بو من طرف : المكتب
 .التبلميذ واألساتذة

 .يجب أن توجد الفتة عمى الباب تنبو إلى وجود المكتب بيدف تسييل التعرف عميو: البلفتة
 :  مكتب مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني:الوسائل .1
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 رفوف- الطاوالت - الخزانة  -
 . يشير إلى كيفية تنظيم الممفات والوسائل المعتمدة في العمل:التنظيم .2

 تحوي عمى مجموعة من الممفات التي يجب أن تنظم وفق أساليب حديثة لتسييل عممية :الممفات. أ.2
 : استغبلليا، واىم الممفات التي البد أن تكون موجودة في خزانة مستشار التوجيو المدرسي والميني

 يحتوي عمى كل المستويات الدراسية التي يتدخل فييا من السنة الخامسة أساسي إلى :ممف اإلعالم. 1.أ
وكل مستور  (متوسط، أولى وثالثة ثانوي4ابتدائي، أولى متوسط، ثالثة متوسط، 5)غاية الثالثة ثانوي 

محتوى الحصة، البطاقة التقنية، السندات : يوضع في ممف خاص وكل ممف البد أن يحتوي عمى ما يمي
 .اإلعبلمية، استبيان تقييم صدى اإلعبلم، تقرير عن عممية اإلعبلم

م وترتب من .م.ت. يحتوي جداول البرمجة األسبوعية لنشاطات م:ممف خاص بالبرنامج األسبوعي. 2.أ
 جداول لمبرمجة، وتوضع كل برامج السنة الدراسية 4بداية أول برمجة إلى نياية كل شير، البد من وجود 

 (.72، ص2005براىمية، )...  لوحدىا2001-2000 لوحدىا و2000-1999برامج : عمى حدا مثبل
تقرير ويوضع في ممف خاص بو . م.ت. بعد كل نشاط يحفز م:ممف خاص بتقارير النشاطات.3.أ

 .وتوضع تقارير كل سنة لوحدىا
خاصة بتبلميذ أولى ثانوي يفتح ممف خاص بكل قسم من السنوات األولى ثانوي، :ممفات المتابعة. 4.أ

-متوسط4وداخل الممف يفتح بدوره ممف خاص بكل تمميذ الذي يحتوي عمى بطاقة المتابعة والتوجيو 
ثانوي، بطاقة تعريف التمميذ، استبيان االىتمامات والميول، مقاببلت مع التمميذ، بطاقة خاصة بمعمومات 1

 .صحية أو نفسية إن وجدت لدى التمميذ
يفتح ممف خاص بكل دراسة بعنوانيا وداخل الممف خاص، باإلضافة إلى :ممف خاص بالدراسات. 5.أ

 .البطاقة الفنية...تقرير خاص بكيفية إجراء الدراسات، الوسائل، األىداف، النتائج
 يحتوي عمى المنشور الوزاري الذي يحدد تنظيمو لمبطاقة الفنية والتقنية، :ممف خاص باالستدراك. 6.أ

 .وتقرير خاص عن كيفية تنظيم نتائج العممية
واالختبارات الموجودة والتي   تحوي عمى أىم الروائز:واالختبارات النفسية ممف خاص بالروائز. 7.أ

 .م في عممو، وتقرير خاص بتطبيق االختبارات والنتائج المستخمصة في حالة التطبيق.م.ت.يستغميا م
 ممفات خاصة بمجالس األقسام، ممف التوجيو إلى أولى ثانوي، ممفات الطعن، :ممفات مختمفة. 8.أ

 .ممفات إعبلمية، ممفات خاصة بالتوجيو المسبق والتوجيو النيائي في مجالس القبول والتوجيو
 : تحتوي خزانتو عمى:مختمف السجالت والكراريس .3
 .تسجل فيو النشاطات اليومية بالتفصيل:  اليومي32الكراس  -
 .كراس االجتماعات والتكوين -
 .سجل المتابعة والتوجيو لمتبلميذ -
 .مكتبة مصغرة فييا كتب في التخصص تستغل في التكوين الذاتي: الكتب -



49 
 

 (.40، ص2013أبو أسعد، ) سجل االستقباالت والمقاببلت -
 تحتوي عمى كل ما يتعمق بالتكوين، التكوين الميني، التكوين الجامعي :خمية التوثيق واإلعالم .4

 .وتنظم في عناوين لكل مستوى دراسي، ويمكن تنظيميا عمى مستوى المكتبة... 
استغبلليا في العمل البيداغوجي أو اإلداري، تجمع في مصنف وتصنف : المناشير الوزارية .5

 .حسب المواضيع والتواريخ
داخل المكتب يعمق البرنامج السنوي، إحصائية مقاطعة التدخل، برنامج تتبعي :المعمقات .6

لمنشاطات، البرنامج األسبوعي، المواقيت، برنامج األقسام، قائمة األساتذة المسؤولين عن المواد، 
 .التوقيت الرسمي لمتبلميذ خاصة أوقات الفراغ

 .ىيكمة المنظومة التربوية -
 .ىيكمة وزارة التربية الوطنية -
 .ىيكمة مديرية التربية الوالئية -
 .تنظيم مقاطعة المركز -

مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بصفتو عضوا في الفريق التربوي لممؤسسة أو الثانوية 
 ومستشار التوجيو مكتب في 1991ديسمبر18 المؤرخ في 91/1241/219بمقتضى المنشور الوزاري رقم

 (.1، ص2013مزمازة، )الثانوية مجيز بكل الوسائل التي يحتاجيا
 :عالقات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -11

م، فإن عبلقات مستشار التوجيو الميني 13/11/1991 المؤرخ في 827حسب القرار الوزاري رقم 
 : والمدرسي تكون مع

 : إن إشراف مدير المركز يكون إشرافا تقنيا ويتمثل في:مدير مركز التوجيه المهني والمدرسي .1
يخضع مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني إلى سمطة مدير مركز التوجيو واإلرشاد  -

شرافو تقنيا  .المدرسي والميني وا 
يمارس مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ميامو في مراكز التوجيو المدرسي والميني ،  -

 .وفي المدارس األساسية، والمتاقن، والثانويات
يمارس مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ميامو في مقاطعة جغرافية تتكون من  -

 .مؤسسات لمتعميم والتكوين يحددىا مركز التوجيو الميني والمدرسي
يتولى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مسؤولية اإلشراف عمى المقاطعة، ويقدم تقارير  -

 .دورية عن نشاطو فييا
يكمف مدير مركز التوجيو الميني والمدرسي مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني  -

 .بالمشاركة في نشاطات ثقافية، وتربوية واجتماعية تتطمب كفاءات خاصة
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يمكن لمستشار التوجيو المدرسي والميني أن يخمف مدير مركز التوجيو الميني في حالة الغياب  -
 (.58، ص2005األعور، )أو مانع ما 

 : إداريا يتمثل في إن مدير الثانوية يكون مشرفا:مدير الثانوية .2
يمارس مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني نشاطو في المؤسسة التعميمية تحت إشراف  -

 .مدير المؤسسة، وبالتعاون مع نائب المدير لمدراسات، واألساتذة الرئيسيين ومستشار التربية
يقدم مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في بداية كل سنة دراسية برنامج نشاطو إلى  -

وىذا البرنامج يكون مستخمص من برنامج المركز وبرنامج الوزارة . مدير المؤسسة التعميمية
السنوي، بإمكان المدير إضافة النشاطات حسب خصوصية المؤسسة بالتنسيق مع مستشار 

 .التوجيو
 يمكن لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني زيادة اإلكماليات في كل :مدراء المتوسطات .3

لمقيام بنشاطاتو، كما أنو  (المتوسطات)وقت، ويجد تسييبلت كبيرة من طرف مدراء المؤسسات 
 .يقوم ببعض األعمال بالتنسيق مع المدراء

يقوم مستشار التوجيو الميني والمدرسي بالدراسات : مدير مركز التكوين الميني والتميين
واالستقصاءات في مؤسسات التكوين الميني حول عالم الشغل وكذلك حول المين كما يقوم مستشار 
التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بتنظيم المسابقات واالمتحانات لمدخول لمراكز التكوين الميني، 

 .وكذلك بتقديم محاضرات حول التخصصات وىذا بالتنسيق مع مدير مركز التكوين الميني
يشكل المعمم أساس الفريق التربوي، ويعتبر المحور الدائم لمتمميذ ففي ىذا المستوى : المعممين .4

عادة يمتمس منو تحويل وتوضيح المعمومات النافعة لباقي التبلميذ، ويدخل مستشار التوجيو في 
عبلقات مختمفة مع أعضاء الفريق التربوي عمى غرار أعضاء الفريق اإلداري، ذلك أنو من 

المسمم بو أن العوامل الشخصية ذات قيمة فعالة في نجاح العبلقات المدرسية، غير أن تنظيم 
 .ىذه العبلقات عمى أسس سميمة أىم العوامل

 سنة ىي مرحمة تنظيم وترتيب المعارض واالكتساب، 12-11إن الفترة العمرية ما بين: بالتالميذ .5
حيث يتعمم التمميذ طرح األسئمة، ووضع الفرضيات وىنا يدخل دور مستشار التوجيو بما يوفره من 

معمومات لمتمميذ لتحضير لمستقبل ميني مناسب لقدرات وميول التمميذ، وىذا يجعل مستشار 
 .التوجيو يدخل معو في عبلقة سواء كانت عبلقة تربوية أو اجتماعية نفسية

يعتبر األولياء متعاممين أساسيين في الخفاء، إذ بحكم كونيم يتكفمون أساسا بتربية :بأولياء األمور .6
أبنائيم، ويمكنيم بذلك المساىمة في توجيييم إذا ما توفرت لدييم المعمومات المناسبة من خبلل 

براىمية، )اتصاليم بالمؤسسة التربوية إلعطائيم صورة واضحة عما تقدمو المدرسة ألبنائيم 
 (.116، ص2005
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 :وسائل عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -12
 بعد تعيين مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في مؤسسة تربية :في مقاطعة التدخل .1

يباشر ىذا األخير عممو فييا بصفة دائمة، ويقوم مركز التوجيو المدرسي بتحديد مقاطعة التدخل، 
وىذا بالصفة التي تيدف إلى تغطية جميع المؤسسات التعميمية بخدمات التوجيو، وىذا بمختمف 

زيادة عمى ىذا يقوم بجمع المعمومات الخاصة بإمكانية  (ابتدائي، متوسط، ثانوي)مستوياتيا 
لتكوين مراكز التكوين الميني، وىذا في إطار عممية االستقصاء الخاصة بيذه المراكز بيدف 

 .إنجاز دالئل إعبلمية لفائدة التبلميذ
م، 1993-12-24 المؤرخ في 93-245 حسب ما جاء في المنشور الوزاري رقم :المداومة .2

والذي يحدد ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في ىذه النقطة والتي حددىا بنوعين 
من المداومة، مداومة فعمية في الثانوية، وىذا حسب تنظيم برنامج عمل يصادق عميو كل من 

دارة المؤسسة، ومداومة بالتناوب في إكماليات القطاع، وىذا باالتفاق مع مديري  مركز التوجيو وا 
 .المؤسسات المعنية

 أىم وثيقة يتقيد بيا التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أثناء تأدية ميامو، :البرنامج السنوي .3
ويقوم بإعداده استنادا إلى برنامج تقديري مسطر من طرف وزارة التربية الوطنية، وىذا حسب ما 

 - 24/01/1991: المؤرخ في485-جاء بو في ىذا اإلطار المنشور الوزاري
 يعد التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني برنامجو األسبوعي، وىذا بعد حضور :البرنامج األسبوعي .4

االجتماع التنسيقي األسبوعي بمركز التوجيو، وتحت إشراف مدير مركز التوجيو المدرسي، 
وبحضور الفريق التقني، وخبللو يبرمج نشاطات األسبوع استنادا إلى البرنامج الوزاري التنفيذي، 
وبعد المصادقة عميو من طرف مدير مركز التوجيو يسمم التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

بن )ويحتفظ ىو بالنسخة الثالثة. نسخة إلى كل من مدير المؤسسة، ومدير مركز التوجيو لبلطبلع
 (.140، ص2014فميس، 

 :  يقوم التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بإنجاز مجموعة من السجبلت نذكر منيا:السجالت .5
 سجل المتابعة الدراسية، سجل النشاطات اليومية، سجل المقاببلت، سجل التكوينات. 
  سجل االجتماعات التنسيقية الخاصة بالمركز الذي ينتمي إليو مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي

 .والميني 
  سجل الزيادات الميدانية التي يقوم بيا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني خبلل ممارستو

 .نشاطو داخل مقاطعة عممو
 : أىميا:البطاقات .6
 المذكرات التربوية. 
 البطاقات الفنية. 
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ينجز مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني تقريرا مفصبل عن أي نشاط يقوم بو : التقارير .7
تقارير مفصمة خاصة بنشاطات مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني خبلل كل : مثل

 .ثبلثي
 .تقارير سنوية لنشاطات مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني -
 .تقارير تقنية تقويمية بعد تقديم الحصص اإلعبلمية والخاصة بكل مستوى -
تقارير مختمفة عن بعض األنشطة التي يؤدييا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني داخل  -

 .مقاطعة عممو
 : يقوم مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بإنجاز دراسات إما: الدراسات .8
 دراسات فردية أو شخصية لمعالجة ظاىرة داخل مقاطعة تدخمو. 
 إنجاز دراسات جماعية باسم مركز التوجيو الذي ينتمي إليو. 
  (.143.142ص-، ص2014بن فميس، )دراسات وزارية يكمف بإنجازىا 
 :شروط توظيف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -13

 : إن سمك المستشارين في التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يضم رتبتين ىما
 .رتبة مستشار في التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني .1
 رتبة مستشار رئيسي في التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني .2
 بحيث يوظف أصحاب الرتبة األولى عمى أساس إحدى الطرق التالية : 
عن طريق المسابقة عمى أساس االختبار من بين المترشحين البالغين من العمر إحدى وعشرون  . أ

 .سنة عمى األقل والحائزين عمى شيادة الدولة لمستشار في التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني
عن طريق االمتحان الميني من بين األخصائيين النفسانيين التقنيين المثبتين الذين ليم أقدمية  . ب

 .خمس سنوات بيذه الصفة
 من المناصب المطموب شغميا من بين األخصائيين النفسانيين المثبتين الذين %10في حدود  . ج

 .ليم عشر سنوات أقدمية بيذه والمسجمين عمى القائمة لمتأىيل
 في حين يوظف أصحاب الرتبة الثانية عمى أساس إحدى الطرق التالية : 
عن طريق المسابقة عمى أساس االختبار من بين المترشحين البالغين من العمر إحدى وعشرون  . أ

سنة عمى األقل، والحائزين عمى شيادة ليسانس في عمم النفس، وعموم التربية، وعمم االجتماع                
 .أو شيادة معاممة لذلك معترف بيا

عن طريق االمتحان الميني من بين المستشارين في التوجيو المدرسي والميني المثبتين ليم  . ب
 .أقدمية خمس سنوات بيذه الصيغة
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 كنسبة قصوى من المناصب المطموب شغميا من المستشارين في التوجيو %10في حدود  . ج
المدرسي والميني المثبتين الذين ليم أقدمية عشر سنوات بيذه الصفة والمسجمين عمى قائمة 

 (.66، ص2015ساري، )التأىيل 
 :رتب مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في التكوين بالجزائر -14

، والمتضمن القانون األساسي الخاص 2008 فبراير22 المؤرخ في 93-09طبقا لممرسوم التنفيذي رقم
 :بالموظفين المنتمين لؤلسبلك الخاصة بالتكوين والتعميم الميني، وتصنيفيا كالتالي

 :الرتب . أ
 : رتب ىي04م.م.ت.يضم سمك م: 78حسب المادة 

 .(رتبة في طريق الزوال)رتبة عامل نفسي تقني  -
 .(رتبة في طريق الزوال)رتبة مستشار التوجيو والتقييم الميني  -
 .رتبة مستشار التوجيو والتقييم واإلدماج المينيين -
 .رتبة مستشار رئيسي في التوجيو والتقييم واإلدماج المينيين -
 :التوظيف والترقية . ب

 : 83المادة
 : يوظف أو يرقى مستشار في التوجيو والتقييم واإلدماج المينيين -
عن طريق المسابقة عمى أساس االختبارات، المترشحون الحائزون عمى شيادة الميسانس في عمم  -

النفس فرع إكمينيكي والتوجيو المدرسي والميني والعمل الصناعي أو شيادة معترف بيا 
 .بمعادالتيا

 من المناصب المطموب شغميا مستشار التوجيو %30عن طريق االمتحان الميني في حدود -
 . سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة05والتقييم المينيين الذين يثبتون 

من المناصب المطموب %10عمى سبيل االختيار وبعد التسجيل في قائمة التأىيل في حدود  -
سنوات في الخدمة الفعمية بيذه               10شغميا مستشار والتوجيو والتقييم المينيين الذين يثبتون 

 (.01، ص2011لطفي،)الصفة 
 :84المادة

يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في التوجيو والتقييم واإلدماج المينيين عن طريق المسابقة عمى 
 .أساس االختبارات المترشحون الحائزون عمى شيادة ماجستير في عمم النفس أو شيادة معترف بمعادلتيا

 من المناصب شغميا مستشار التوجيو والتقييم واإلدماج المينيين الذين %30عن طريق االمتحان  -
 . سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة05يثبتون
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من المناصب المطموبة %20عمى سبيل االختيار وبعد التسجيل في قائمة التأىيل في حدود  -
سنوات من الخدمة الفعمية 10شغميا مستشار والتوجيو والتقييم واإلدماج المينيين الذين يثبتون 

 .بيذه الصفة
 : اإلدماج . ج
 .يدمج في رتبة عامل نفساني تقني، العاممون النفسانيون التقنيون المرسمون والمتربصون: 85المادة 
يدمج في رتبة مستشار التوجيو والتقييم المينيين مستشار والتوجيو والتقييم المينيين المرسمون : 86المادة

 .والمتربصون
يدمج في رتبة مستشار التوجيو، والتقييم واإلدماج المينيين مستشار والتوجيو والتقييم المينيين : 87المادة

المرسومون والمتربصون الذين تم توظيفيم طبقا لمتنظيم المعمول بو والذين تحصموا عمى شيادة الميسانس 
 (.02، ص2011لطفي، )في عمم النفس أو شيادة معترف بمعادلتيا 

 :أخالقيات المهنة/ ب
 : تعريف أخالقيات المهنة-1
بأنيا مجموعة من القيم، واألعراف والتقاليد التي يتفق ويتعاون عمييا : (م1994)تعريف رضوان  -

أفراد مينة ما حول ما ىو خير وواضح، وعادل من وجية نظرىم، وما يعتبرونو أساسا لتعامميم، 
ألي خروج عن . وتنظيم أمورىم وسموكيم في إطار المينة، ويعبر المجتمع عن استيائو، واستنكار

ىذه األخبلق بأشكال مختمفة تتراوح بين الرضا، واالنتقاد، والتعبير عنيا لفضا، أو كتابة،          
 (.60، ص2005براىمية، )أو إيماء، وبين المقاطعة والعقوبة 

أنيا المبادئ والمعايير التي تعد أساسا سموك أفراد المينة المستحب، : "(م1974)تعريف الحياري  -
 .والذي يتعيد أفراد المينة االلتزام بيا

وعميو نستنتج بأن أخبلقيات المينة ىي مجموعة من الضوابط والقوانين التي تحدد عمل مستشار * 
 .التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني

 :الضوابط األخالقية لمهنة مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-2
 .المسؤولية .1
 .الميارة والقدرة .2
 .السرية، والثقة .3
 .العبلقات مع العميل .4
 .العبلقات مع الزمبلء وكذلك المينيين المختصين اآلخرين .5
 .العبلقة مع القضايا األخبلقية والقانون .6
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رشدي، )البحوث بالطبع يستمع المرشد لصوت العمم، ومبادئ العمم عندما يقوم بتصميم بحوثو  .7
 (.43، ص2013

إذن فمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مقيد بمجموعة من الضوابط األخبلقية التي تسمح لو * 
 .بأداء ميامو دون الخمط أو التمادي في عبلقاتو مع عبلقاتو مع المسترشدين

 :الضوابط األخالقية لمجمعية األمريكية لإلرشاد النفسي-3
لمجمعية األمريكية لئلرشاد النفسي والرابطة األمريكية لممرشدين النفسيين، والميثاق األخبلقي لمتوجيو 

 :ما يمي (ه1418عام)واإلرشاد في المممكة العربية السعودية 
التحمي باألخبلق السامية قوال وفعبل، وان يكون قدوة صالحة لممسترشدين من حيث الصبر  .1

 .واألمانة وتحمل المسؤولية
 .االلتزام بالسرية .2
 .المحافظة عمى مصمحة المسترشد، وتقديم العون لو بعيدا عن أشكال التحيز .3
عند اقتناع المرشد بوجود خطر أو ضرر يمحق باآلخرين فعميو اتخاذ خطوات إيجابية سرية  .4

 .لمنعيا
مراعاة الوضع االجتماعي والثقافي لممجتمع، وكذلك القيم االجتماعية السائدة فيو، والتي يؤمن بيا  .5

 .المسترشد
 .التقبل اإليجابي لممسترشد دون شرط .6
 .أن يكون المرشد معدا إعدادا عمميا ومينيا كافيا .7
 .إقامة عبلقات طيبة مع المسترشد وان تكون ليذه العبلقة مينية إنسانية .8
 .عدم المبالغة في التعاطف مع المسترشد ومساعدتو في أن يكون أكثر استقبللية .9

إعطاء الحرية لممسترشد في مناقشة ما عنده من مشكبلت وعدم إكراىو عمى تبني أي قيمة أو  .10
 . فكرة إال بعد إقناعو

 .أن يكون المرشد مخمصا في عممية اإلرشاد وان يمارس عممو كرسالة تربوية .11
 (.22ت، ص .الحميدة، د). التحمي بالمرونة في التعامل مع المسترشد .12
 :أخالقيات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -4

 : إن لكل مينة مجموعة من األخبلق والضوابط التي تحكميا نذكر منيا
 .مبادئ عامة: أوال

أن يتحمى المستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني التربوي باألخبلق الفاضمة قوال وعمبل وأن  .1
 .يكون قدوة حسنة
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أال يستخدم المرشد أدوات فنية أو أساليب مينية ال يجب تطبيقيا، وتفسير نتائجيا، وىنا ال مجال  .2
 .لبلجتياد عمى حساب اآلخرين

عدم تدخل مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في ديانة المسترشد غير المسمم واحترام  .3
 (.202، ص2013رشدي، ) جميع الديانات

عمى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني المحافظة عمى سرية المعمومات التي :السرية: ثانيا
يحصل عمييا من باب االلتزام باألمانة، وعدم اإلفصاح عن نتائج دراسة حالة الطالب واالكتفاء بإعطاء 
توصيات لمن ييمو األمر كما يجوز مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أن يخبر عن بعض 

 :الحاالت بشكل قانوني في الظروف التالية
 .عندما يشكل خطرا عمى اآلخرين أو عمى أمن الوطن .1
عندما يعتقد مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بأنو يمارس النكاح المحرم، أو تعرض  .2

 .لبلغتصاب أو انتياك حرمة طفل أو بعض الجرائم القانونية واألخبلقية
 .عندما تكون المعمومات تشكل قضية قانونية، وتدخل في عمل المحكمة .3
أن تتوفر لديو معمومات عن طبيعة البشر وسموكياتيم، ومراحل نموىم، والمشكبلت :العمم والمعرفة: ثالثا

التي يواجيونيا في حياتيم، وأساليب التعامل مع تمك المشكبلت، والنظريات التي تفسر السموك، واألسباب 
 (.23ت، ص.الحميدة، د)المؤدية إلى المشكبلت، وكذلك معرفة واقع المجتمع والمؤسسة التي يعمل بيا 

 تعتبر الجانب األدائي في عممية اإلرشاد، لذا يحتاج مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي :الخبرة: رابعا
والميني إلى مجموعة من الميارات، وفي مقدمتيا ميارة تكوين العبلقة اإلرشادية التي تشمل عمى ميارات 
المبلحظة، اإلصغاء، التعبير التكوين، األلفة بين المسترشد وتوفير البيئة اإلرشادية اآلمنة، ثم ميارة دراسة 

عداد األىداف واختيار طريقة اإلرشاد، ثم تقويم العممية اإلرشادية، وأخيرا إنياء  المشكمة وتشخيصيا، وا 
العبلقة اإلرشادية، والمرشد الواعي الممتزم بقواعد مينة اإلرشاد ال يدعي أن لديو الخبرة والميارة الكافية بل 

 .يسعى بكل الوسائل لتطوير مياراتو وقدراتو تحت إشراف متخصصين
 عمى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أن يساعده عمى :رعاية مصمحة المسترشد: خامسا

الوصول إلى بر األمان ويبذل مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني كل ما في وسعو لمساعدتو 
عمى النمو والنجاح، وتجاوز المشكبلت، وتصحيح األخطاء اإلدراكية، والسموكية، وتحسين مشاعره، وتبني 
القيم اإليجابية، وىو في موقفو اإلرشادي عميو أن يدافع عن مصالح المسترشد ويمنع أي أذى قد يمحق بو 

 (.24ت، ص.الحميدة، د)ويراعي عند إعداده لتقاريره ما أن تمن عميو من قبل المسترشد 
ىي عبلقة مينية شخصية تتوجب الحصول عمى المعمومات التي تساعد : العبلقة اإلرشادية: سادسا

مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني والمسترشد عمى فيم تجنب كل ما بشأنو زعزعة الثقة مع 
 .المسترشد
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كما عمى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أن يتجنب سؤال المسترشد أمام زمبلئو عما فعمو 
 .إزاء موقف معين بل عميو أن يترك مثل ىذه األسئمة داخل الجمسات وحجرة اإلرشاد

عمى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني تجنب كل ما من شأنو اإلساءة إلى :كرامة المهنة: سابعا
ادعاء ميارات : المينة وسمعتيا، وعمى المرشد االبتعاد عن أي عمل بشأنو اإلضرار بسمعة المينة مثل

ليست لديو أو اإلعبلن عن ممارسة لطرق يعمم بأنو غير فعالة، أو الخروج بالعبلقة المينية عن حدودىا 
المينية المتعارف عمييا أو عدم صونو ألسرار المسترشدين، أو إىمالو في حفظ المعمومات الخاصة بيم 

الحميدة،  ).أو عدم حصولو عمى إذن سبق بنقل ىذه المعمومات لمغير أو إجراء تجارب عمييم دون إذنيم
 (.25دت، ص

 :مستمزمات نجاح عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -5
انطبلقا من المسؤولية الجسمية الممقاة عمى عاتق التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني كان من الضروري 
تزويد موظفي أو مستشاري التوجيو في غياب فمسفة تحددىا المدرسة التي ينتمي إلييا التوجيو بببلدنا 

بأدوات عمل نعتبرىا معالم مرجعية تسيل ليم تأدية مياميم، وتضمن ليم النجاعة والفعالية، ولتحقيق ذلك 
 : عمى مستشاري التوجيو المدرسي والميني االلتزام بالشروط، المبدئية التالية

 .االستعداد لتفيم الواقع الميني الجديد بكل مكوناتو، وأبعاده -
 .االستعداد لتقبل اآلخرين كما ىم عميو -
 .المرونة في التعامل -
 .االحتكاك بمختمف المتعاممين واإلنصات إلييم -
 .ضرورة التمييز بين العبلقات اإلنسانية والعبلقات المينية -
 .تجنب المواجيات مع مختمف المتعاممين بالوسط الميني -
 (.161، ص2011زغبوب،)الحياد والموضوعية في اتخاذ المواقف مع مراعاة المصمحة التربوية  -
 :الصعوبات التي تواجه مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-6

يعاني مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني العديد من الصعوبات والعوائق التي تقف دون الوصول 
 : غايتو وأىدافو المسطرة، ويمكن تصنيف ىذه الصعوبات إلى ما يمي

 : الصعوبات الذاتية المتعمقة بمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في حد ذاته .1
 .انعدام الكفايات والميارات الشخصية المميزة لعمل التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني -
تباين المؤىل العممي بين المستشارين أدى إلى تباين في أىدافيم فمنيم من يكتفي بميمة اإلرشاد  -

 .والتوجيو ومنيم من ييدف إلى العبلج بسبب انعدام التكوين
 : الصعوبات المتعمقة باألطراف العممية التعميمية .2
 .نقص اىتمام اإلدارة بالعمل اإلرشادي وخدماتو ومحاولة حصره فقط في عممية القبول والتوجيو -
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انعدام الوعي لدى بعض مديري المؤسسات الثانوية بدور المستشار ووجود اتجاه لدى البعض  -
 .منيم كنقص القناعة بأىمية العمل اإلرشادي

 :الصعوبات المتعمقة بالتالميذ .3
ضعف الوعي لدى التمميذ بأىمية ودور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أو أىمية  -

 .العممية اإلرشادية ككل
، 2005براىمية، )اإلحجام عن التعامل مع المستشارين بسبب الخوف من وصفيم بعدم السواء  -

 (.62ص
 :الصعوبات المتعمقة بأولياء التالميذ .4
عدم اىتمام اآلباء بمشاكل أبنائيم، . نقص الوعي عند بعض األولياء. ضعف االتصال باألولياء -

 (.130، ص، 2011إسماعيمي، )واالكتفاء فقط بمتابعتيم مدرسيا 
 :صعوبات متعمقة باتجاهات العاممين في المدرسة .5
 .وجود نزعة لدى شركاء العممية التربوية في إخفاء المشاكل والصعوبات والسموكات الغير مرغوبة -
 .عدم التحمس لمتقارب والتنسيق مع مستشار التوجيو لكونو عنصر جديد بالنسبة ليم -
 :صعوبات متعمقة باإلطار التشريعي والتنظيمي لعمل التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني .6
ضعف النصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة لعمل التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أو  -

 .العمل اإلرشادي بصفة عامة في المؤسسة التعميمية
 .عدم مسايرة النصوص التنظيمية لمتطورات والتغيرات الحاصمة في عالم التوجيو واإلرشاد -
 .نقص الوقت لدى العاممين في اإلرشاد المدرسي النشغاليم في أعمال أخرى -
 :صعوبات مادية .7
عدم توفر مكتب الئق لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لمزاولة العمل فيو الفردي  -

 .والجماعي
 .انعدام الوسائل واألدوات المادية المساعدة في تنفيذ برنامج التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني -
براىمية، )انعدام التسييبلت والمواد من طرف غدارة المؤسسة في تطبيق العممية اإلرشادية  -

 (.63، ص، 2005
 :صعوبات عمى مستوى مقاطعة التدخل .8

إن اتساع مقاطعة التدخل لدى المستشارين تحد بدرجة كبيرة من فعالياتيم وأدائيم لمياميم، فعممية 
اإلشراف والمتابعة واإلعبلم عمى مستوى القطاع قد تتطمب جيدا يفوق قدرة ىذا المستشار، ناىيك عن 

عدم فاعمية ىذا التوجيو الذي يقوم بو شكميا فقط، وىو ال يعرف حتى التبلميذ، ما يزيد األمر تعقيدا ىي 
الزيادات النادرة التي يقوم بيا لبعض المؤسسات النائية، لذلك فمقاطعة التدخل تستمزم وجود عدد من 

 (.145، ص،2014بن فميس، )المرشدين أو الموجيين لضمان السير الفعال ليذه العممية 
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إن تعدد وتعقد وظائف متمم وتوزعيا عمى محاور عديدة :عمى مستوى طبيعة العمل الذي يقوم به .9
تجعمو في كثير من األحيان يشتت جيده بينيا دون أن يؤدييا بالكفاءة المطموبة، كما أن تقييد سير 

عممية التوجيو المدرسي بمجموعة من المناشير والقرارات التي قد تدخل عمييا تعديبلت من حين آلخر 
يخرج ىذه العممية من طابعيا المتخصص إلى مجرد عممية آلية تسري وفقا لمتعميمات معينة قد ينجم 
عنو الكثير من المشكبلت خاصة تمك المتعمقة بالتوجيو القيري، وما ينجم عنو من مشاكل مختمفة 

ناىيك عمى أن ىذه سيرورة من شأنيا أن تنسق العمل الذي قام بو التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 
 (.146، ص،2014بن فميس، )من بداية العام الدراسي، مما يعمق لديو شعور باإلحباط 

ومن خبلل ما تم ذكره نرى بأن مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يعاني الكثير من * 
الصعوبات والعراقيل التي تؤثر عميو بالسمب، ما يضعف من عزيمتو، وفاعمية أدائو لذا وجب التعاون بين 
جميع األطراف التربوية والتنسيق فيما بينيم لتقديم المساعدة المثمى لمتبلميذ، وبالتالي تحسين ورفع أداء 

 .مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني
 :النصوص التشريعية المنظمة لعمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني-7

لقد أولت الدولة اىتماما خاصا بالتوجيو الميني والمدرسي منذ االستقبلل فقد أنفقت الجيد والمال لتحسينو، 
ولتطويره وفق التغيرات التي طرأت عمى المجتمع فأولت لو السمطات المعنية أىمية كبرى وفتحت لو بابا 

 المؤرخ في أفريل 35-76من النصوص التشريعية المتعمقة بالمنظومة التربوية الجديدة فحسب أمر رقم 
 :م والمواد المخصصة ليذا األمر ىي1976
 : إن ميمة التوجيو المدرسي والميني ىي تكييف النشاط التربوي وفقا: 61المادة

 العقميةالقدرات . 
 متطمبات التخطيط التربوي. 
 حاجات النشاط الوطني. 

 .ويرتبط التوجيو المدرسي بمسيرة الدراسة في مختمف مراحل التربية والتكوين
تساىم مؤسسات التوجيو المدرسي والميني في ضبط اإلجراءات التي بيا فحص مؤىبلت : 62المادة 

 .التبلميذ وقدراتيم
تساىم مؤسسات التوجيو المدرسي والميني باالتصال مع المؤسسات البحث العممي التربوي في  :63المادة

أعمال البحث والتجربة والتقييم حول الطرق التربوية واستعمال وسائل التعميم ومبلئمة البرامج وطرق 
 . االختيار
 : ييدف التوجيو المدرسي إلى : 64المادة

جراء الفحوص النفسية والمحادثات  - تنظيم اجتماعات إعبلمية حول الدراسات، ومختمف المين وا 
 .التي تتيح اكتشاف مؤىبلت التبلميذ
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 .متابعة تطور التبلميذ خبلل دراستيم -
 .اقتراح طرق التوجيو وتداركو -
 .المساىمة في إدماج التبلميذ في الوسط الميني -
مدني، )يتم التوجيو المدرسي والميني في مراكز متخصصة وفي مؤسسات التربية والتكوين : 65المادة 
 (.1، ص،2009
ومن اىم ىذه المناشير . تحديد كيفيات تنظيم التوجيو المدرسي والميني بنصوص الحقة: 66المادة

 :والنصوص المعمول بيا في عممية التوجيو نذكر عمى سبيل الحصر
م المتضمن بإنشاء مجالس القبول والتوجيو 1992-04-06 المؤرخ في 96المنشور الوزاري رقم .1

 . ثانوي2في 
 المتعمق بالترتيبات الخاصة بتوجيو التبلميذ 1992-02-26 المؤرخ في 28المنشور الوزاري رقم .2

 .إلى السنة األولى والثانية ثانوي
 المتضمن تطبيق اإلجراءات الجديدة لمقبول 1997-04-04 المؤرخ في 76المنشور الوزاري رقم .3

 .في األولى والثانية ثانوي
 المتعمق بتنصيب بطاقة المتابعة والتوجيو 1997-10-14 المؤرخ في 80المنشور الوزاري رقم .4

 .في الطور الثالث من مرحمة التعميم المتوسط
 المتضمن إجراءات تقويم أعمال التبلميذ 2005-03-15 المؤرخ في 26المنشور الوزاري رقم  .5

 .وتنظيمو
 يوضع المواقيت والمعامبلت في الجذعين 2005-05-10 المؤرخ في 161المنشور الوزاري رقم .6

 .المشتركين
 المتضمن تطبيق اإلجراءات الجديدة لمقبول 1996-05-04 المؤرخ في 76المنشور الوزاري رقم .7

في السنة األولى ثانوي، فيذا المنشور يشرح ويبين إجراءات القبول الجديدة وأساليب ومعايير 
التوجيو، كما يذكر المجالس الخاصة بالقبول، والتوجيو، أعضاء ىذه المجالس، مياميا، دور كل 

 (.94،95، ص ص،2014بن فميس، ) عضو فييا الحاالت التي يمكن تقديم فييا الطعون
من خبلل ىذه النصوص سعت الدولة الجزائرية تنظيم عممية التوجيو وفق التغيرات الحاصمة، سعيا * 

 .منيا المحاق بركب الدول المتقدمة، والرفع من مستوى خدمات التوجيو في الجزائر
 : بروفيل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في بعض الدول-8

تختمف بروفيبلت مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من دولة إلى أخرى باختبلف النظم 
 : التربوية، وسياسات التخطيط التربوي وسنحاول فيما يمي توضيح بعضيا

يتمقى مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي الميني التابعين لممصالح الفيدرالية لمشغل : في ألمانيا .1
 سنوات في المدرسة 03والذين يتكفمون بتوجيو التبلميذ تكوينا ما بعد الثانوي متخصصا لمدة 
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 فقط يمتمكون ىذا المؤىل في حين تمقى الباقي %20العميا المتخصصة في ىذا المجال، لكن 
 . أشير في مادة التوجيو الميني06عمى العموم تكوينا داخميا لمدة 

مستشار التوجيو في النمسا ىم أساتذة يعممون بدوام جزئي استفادوا من تكوين أولي لمدة : النمسا .2
 متربصات لمدة من أسبوع إلى ثبلث أسابيع، ىذا التكوين يقدر ب 6ثبلث أسابيع متبوع ب 

م يخصص مستشار التوجيو ساعة أو ساعتين من 2003 ساعة خبلل عامين ونصف منذ 280
الحجم الساعي اليومي لتزويد التبلميذ بمساعدة متخصصة تتراوح بين الميني والخدمة النفسية 

التربوية، وتمكن ىؤالء المستشارين االعتماد عمى خدمات عمم النفس المدرسي التي يقدميا 
، 2014بن فميس،)الخ ...األخصائيين مؤىمين يتكفمون بعبلج الصعوبات الدراسية االنفعالية

 (.146ص
في أغمب المقاطعات مستشاري التوجيو ىم أساتذة حاصمون لشيادات في أغمب : في كندا .3

األحيان ليسانس أو مؤىل متخصص في ميادين اإلرشاد والتوجيو، لكن ىذا التكوين متمركز حول 
الممارسة اإلرشادية النفسية االجتماعية، وحول معالجة مشكبلت التعمم، وبذلك فيو غير 

 .متخصص حتما في التوجيو الميني
ينبغي أن يكون مستشاري التوجيو العاممين بالتعميم العام، والثانوي من األساتذة المؤىمين، : فمندا .4

والحاممين لشيادة جامعية في اإلرشاد كالتوجيو بدوام كامل بحيث يضمن ىؤالء المستشارين 
 .لمتبلميذ توجييا مدرسيا فرديا باإلضافة إلى التوجيو الميني

في )في كل مؤسسة تربوية بالدانمارك يعتبر كل أستاذ مستشار توجيو بدوام جزئي : الدانمارك .5
، ويتمقى ىذا األستاذ تكوينا قاعديا بحجم ساعي يقدر ب ( من وقت عممو%20المتوسط 

 .سا يتكفل مستشاري التوجيو بالخدمات النفسية والتربوية، وكذا التوجيو الميني360-سا240
تنشط مصالح التوجيو التربوي والميني المؤسسات التربوية، ومراكز التوجيو الخارجية من : إسبانيا .6

طرف فرق تتكون من مستشاري التوجيو، األساتذة، الفاعمين االجتماعيين، تقدم ىذه الفرق خدمات 
نفسية وتربوية لمتبلميذ كما تضمن توجيييم الميني، يشترط في مستشاري التوجيو أن يكون 

، ص ص، 2014بن فميس،) حاممين لمؤىل في عمم النفس التربوي البيداغوجي، عمم النفس
146 ،147.) 
إن بروفيل مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يختمف من دولة إلى أخرى عمى حسب اإلعداد * 

الميني، والسياسات التربوية الخاصة بكل دولة لكن اليدف يبقى واحد وىو وضع الشخص المناسب في 
نما أيضا عمى مستوى  المكان المناسب، كما أن الجدير بالذكر أن األخبلق ليس في البروفيل نقط وا 

التسمية فدول الخميج بالمرشد، ويعرف باسم مستشار التربوي في بمغاريا، ومستشار المسار الدراسي في 
 .ىولندا وغيرىا من التسميات
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 :خالصة
     إن جوىر التوجيو الميني والمدرسي يتمثل في مساعدة التمميذ عمى اختيار نوع الدراسة التي تناسبو 

بناءا عمى أسس عممية، وعميو التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يعد عممية تربوية ال تنفصل عن 
مثيبلتيا عن العمميات التربوية األخرى، ويبقى تطور التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في ببلدنا مرتبطا 

تؤدي بالتوجيو إلى مسايرة التطورات ...بتطور مجاالت أخرى اقتصادية، عممية اجتماعية سياسية، 
 .العالمية في ىذا المجال ألنو ال يمكن أن ينمو ويتطور في أي بمد بعيدا عن مجاالت الحياة األخرى

      كما أن ظيور مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في الجزائر ليس بالقديم، بل كان منذ 
التسعينات، وذلك لتقويم ممارسات التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني والخروج بو من حقل التسيير 

 .اإلداري إلى مجال المتابعة النفسية والتربوية
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 :تمهيد
     يعتبر التعميم الثانوي من ركائز النظام التعميمي، والتربوي في العالم ليس فقط بسبب موقعو كيمزة 
وصل بين مرحمتي التعميم األساسي والتعميم العالي من جية، وبين التشغيل والتكوين الميني من جية 

أخرى، إنما بصفة خاصة ألنو يمثل مرحمة منتيية ومتواصمة في نفس الوقت وىذا يكون بامتحان شيادة 
البكالوريا التي تعتبر الجسر لمزاولة الدراسات العميا، أين يتحدد مصير ومستقبل التمميذ الدراسي والميني 
ولقد شيد التعميم الثانوي بالجزائر تطورا ممحوظا من خالل تحقيق نتائج إيجابية كالتوسع المعتبر لشبكة 

مؤسسات التعميم الثانوي، وتزايد عدد التالميذ، ولقد تناولنا في ىذا الفصل تعريف مؤسسة التعميم الثانوي، 
تطور التعميم الثانوي في الجزائر، مبادئ التعميم الثانوي أىدافو، ميامو، أنواعو، مناىجو كما تطرقنا أيضا 

عادة ىيكمة التعميم الثانوي،  إلى المجالس التي تنشط عمى مستوى الثانويات، والتنظيم اإلداري ليا وا 
والمبادئ التي اعتمد عمييا في إعادة ىيكمتو وكذلك أشرنا إلى تالميذ الطور الثانوي، وحاجاتيم وفي 

 .األخير إيجابيات ونقائص التعميم الثانوي في الجزائر
 :تعريف مؤسسة التعميم الثانوي-1

عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري متخصص تتمتع بالشخصية المعنوية، :" تعريف بن حمودة
واالستقالل المالي، وتستغرق فييا الدراسة ثالث سنوات تنتيي بحصول التمميذ الناجح، عمى شيادة 
 ".البكالوريا التي تؤىل صاحبيا لمدخول إلى الجامعة لمواصمة تعميم عالي متخصص بعد توجيو مسبق

أنيا عبارة عن مؤسسة ذات طابع إداري متخصص تتمتع بالشخصية :" تعريف الفالوقي والقذافي
 عاما حيث تقابل ىذه 19 عام إلى 16المعنوية، وباالستقالل المالي، تستقبل كل التالميذ ابتداء من سن 

 (.27، ص 2004ساري، )". المرحمة العمرية أىم وأخطر مرحمة في النمو اإلنساني
المرحمة الوسطى من سمم التعميم بحيث يسبقو االبتدائي، ويتموه التعميم العالي : تعرفه اليونيسكو

 (.21، ص 2011لعشيشي، )
وعميو ومن خالل التعريفين السابقين نستنتج أنيا عبارة عن مؤسسة ذات طابع عمومي مستقمة ماديا * 

وتابعة لوزارة التربية إداريا، ىي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع تربوي تتمتع بالشخصية المالية، 
 . سنوات تحت وصاية التربية والتعميم3تدوم فييا الدراسة 

 :تعريف التعميم الثانوي -2
ىي المرحمة التي تمي المرحمة األساسية بجميع أنواعيا وفروعيا، وتقابل مرحمة ":تعريف زكي -

التعميم الثانوي مرحمة المراىقة حسب تقسيم مراحل النمو النفسي حيث يتطابق ىذا التقسيم لمنظام 
التربوي مع مراحل النمو لمفرد، وبما أن كل مرحمة من مراحل النمو ليا ميزات وخصائص تميزىا 
عن غيرىا نفس الشأن بالنسبة لممرحمة التعميمية فكل مرحمة تختمف عن غيرىا باختالف المناىج 
الدراسية، األساليب التعميمية وغير ذلك من نواحي النشاط المدرسي والمرحمة الثانوية ىي النظام 
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التربوي الجزائري تمثل النقطة المركزية لممراحل التعميمية، بحيث أن جذورىا مغروسة في التعميم 
 (.14، ص1972زكي، )" األساسي، وفروعيا ممتدة إلى التعميم العالي ومراكز التكوين األخرى

ىو حمقة الوصل بين التعميم اإللزامي أي التعميم المتوسط من جية، والتعميم  :تعريف لعشيشي -
سنة أولى، سنة ثانية، سنة : سنوات3العالي، والتكوين الميني من جية أخرى، وتدوم ىذه المرحمة 

 (.22، ص2011لعشيشي، )"ثالثة ثانوي
 سنة إلى 16المدرسة الثانوية تقبل كل التالميذ ابتداء من سن :تعريف وزارة التربية الوطنية -

سنة، وتشمل جميع أنماط والشعب، والتخصصات في كل المواد الدراسية، والعممية واألدبية 18
والفنية، والتقنية، وبذلك فيي مدرسة ذات منيج عريض توجد بو مجاالت واسعة الختيارات 

مكانياتيم الذىنية والفكرية  ، 2003وزارة التربية الوطنية، )التالميذ حسب ميوليم ومواىبيم وا 
 (.02ص

وعميو في التعميم الثانوي مرحمة أساسية في تكوين الطالب عمميا ولغويا ونفسيا، إذن أن ىذه المرحمة * 
 .مرحمة أساسية في إعداد تتحد فييا نظرتيم المستقبمية، ومصيرىم الدراسي والميني

 :تطور التعميم الثانوي في الجزائر-3
 : قد مر التعميم الثانوي بالجزائر بعدة مراحل ىي

 : فترة ما قبل العهد العثماني .1
إن التعميم الثانوي كان منتشرا في كافة أنحاء التراب الوطني وخاصة في عيد الموحدين، وىو العصر 
الذي انتشرت فيو العموم اإلسالمية، والفمسفة، والتفسير والمنطق، ثم انتشر في العيد الزياني والحفصي 

 .حيث كان في تممسان لوحدىا خمس مدارس ثانوية
 :فترة العهد العثماني .2

م حيث توسعت فييا شبكة التعميم الثانوي بشكل كبير في عدة واليات مثل 16بدأت ىذه الفترة من القرن 
 تمميذ في التعميم الثانوي، مدينة وىران والجزائر 260 زاوية يتعمم فييا 36 مدارس الثانوي، 05تممسان 

 . زاوية ومدارس ثانوية12 معيدا و32كان بيما 
 80أما في الشرق فكانت مدينة بجاية وقسنطينة قطبي اإلشعاع الفكري والثقافي حيث بنت قسنطينة 

ساري، ) آالف تمميذ 09إلى06معاىد، ويمكن القول بأن التعميم الثانوي بالجزائر ضم ما بين 7مدرسة و
 (.30، ص2014
 : فترة االحتالل الفرنسي .3

مرت ىذه الفترة بثالث مراحل سعت من خالليا اإلدارة االستعمارية لطمس ىوية الشخصية الجزائرية 
 : وىي
 (: 1880-1830):المرحمة األولى. 1.3

 .لم تيتم الحكومة الفرنسية بتعميم أبناء األىالي -
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 .م فتح مدارس لمجزائريين، والتي استقبمت عدد محدود من التالميذ1850بعد  -
 معاىد بالجزائر، تممسان، قسنطينة غايتيا تكوين الجزائريين لوظائف 03م فتح 1850تم سنة  -

 .معينة
 : تميزت بـ: 1930-1880: المرحمة الثانية. 2.3

 .إجبارية التعميم االبتدائي الساري المفعول -
 .ارتفاع في عدد المدارس في كامل التراب الجزائري -
 .ألبناء األوروبيين%84 و%83م ارتفعت نسبة التمدرس لألىالي الجزائريين ب 19في  -
 .معارضة المعمرين لدراسة األىالي الجزائريين -
 :تميزت ىذه المرحمة ب: م1962-1930: المرحمة الثالثة.3.3

 .إلغاء قانون تعميم أىالي -
م بيدف إبعاد الشباب عن 1955تأسيس مراكز تربوية اجتماعية خاصة باألطفال الكبار عام  -

 .الثورة
 .حولت المعاىد الثالثة المذكورة سابقا إلى ثانويات فرنسية إسالمية ثم ثانويات وطنية -
إرسال جمعية العمماء المسممين العشرات من التالميذ إلى مختمف الدول العربية وعمى وجو  -

 (.24، ص، 2012صبار، ) الخصوص جامع الزيتونة بتونس
 : فترة االستقالل .4

 : لقد مر التعميم الثانوي بالعديد من المراحل منذ االستقالل إلى يومنا ىذا وىي كاآلتي
 :  أنماط وىي03اشتممت ىذه المرحمة عمى: م1970-1960: المرحمة األولى. 1.4

 
 سنوات ويحضر لمختمف شعب البكالوريا03التعميم الثانوي العام يدوم. 
  (تقني رياضي، تقني اقتصادي)التعميم الثانوي التقني يحضر التالميذ الختيار بكالوريا الشعب. 
  التعميم الصناعي والتجاري يحضر التالميذ الختيار شيادة األىمية في الدراسات الصناعية

سنوات، وقد تم تعويض ىذا النظام بتنصيب الشعب التقنية المحاسبية التي تتوج 5والتجارية تدوم 
 .ببكالوريا تقني

 التي صدرت 1974تميزت بإعداد وثيقة إصالح التعميم سنة : م1980-1970المرحمة الثانية. 2.4
م، وىو األمر المتعمق بتنظيم التربية والتكوين الذي نص عمى 1976 أفريل15بعد تعديميا في شكل أمر

جباريتو، وتنظيم التعميم الثانوي، وظيور فكرة التعميم  إنشاء المدرسة األساسية وتوحيد التعميم األساسي، وا 
 (.25، ص2012صبار، )الثانوي المتخصص، وتنظيم التربية التحضيرية 

 :شيدت ىذه المرحمة تحوالت عميقة وجذرية ىي: م1990-1980: المرحمة الثالثة. 3.4



67 
 

 تميز بإدراج التربية التكنولوجية والتعميم االختياري في المغات، واإلعالم : التعميم الثانوي العام
اآللي، والتربية البدنية والفنية، ثم التخمي عنيا إثر إعادة ىيكمة التعميم الثانوي في الفترة الموالية، 

 ".عموم إسالمية"وكذا فتح شعبة 
 تميز بما يمي: التعميم الثانوي التقني : 

 .تطابق التكوين في المتاقن مع التكوين الممنوح في الثانويات التقنية -
 .فتح بعض شعب التعميم العالي أمام الحائزين عمى بكالوريا تقني -
إقامة التعميم الثانوي التقني القصير المدى الذي يتوج بشيادة الكفاءة التقنية والذي ظل ساري  -

 .م1984إلى1980المفعول من سنة
 .تصميم تدريس مادة التاريخ لتشمل كل الشعب -
بعد اتخاذ بعض اإلجراءات إلعادة التنظيم التي أدرجت في :م2003-م1990: المرحمة الرابعة. 4.4

الثمانينات، والتي تم التخمي عنيا بسرعة، ثم تنويع شعب التعميم التقني، االختبارات اإلجبارية، كما تم 
مشترك آداب، جذع مشترك عموم، : تنصيب الجذوع المشتركة في سنة أولى ثانوي وىي جذع مشترك

 .جذع مشترك تكنولوجيا ولكل جذع من ىذه الجذوع المشتركة مجموعة من الشعب تتفرع عنيا
ولكن تماشيا مع التغيرات العالمية، احتياجات التنمية االقتصادية الوطنية فقد شيد النظام التربوي عممية 

ساري، )إصالح، وىي التي نعيشيا اليوم وىي مرتبطة بغايات، وأىداف تستجيب لمتطور العالمي
 .(33، ص2014ص

 : يرتكز التعميم الثانوي عمى المبادئ التالية ىي: مبادئ التعميم الثانوي -4
 وتتمثل ىذه الوحدة في استمرارية العناصر المشتركة بين أنواع التعميم كمو :مبدأ وحدة النظام 

، أي الربط بين مدخالت الطور الثانوي ومخرجاتو ومبدأ (األساسي، الثانوي، التعميم العالي)
الوحدة بين فروع التعميم الثانوي لم يكن مأخوذا بعين االعتبار، وليذا السبب ظل التعميم الثانوي 

يعيش تناقضات بين التعميم التقني والتعميم العام، رغم أن التفوق كان دائما لحساب التعميم 
 .العالي

 أي التوافق بين التعميم الثانوي، والحاجة االقتصادية الناجمة عن التطور والتنمية، :مبدأ التوافق 
وما يالحظ أنو ال توجد مكاتب بين وزارة التربية والمؤسسات االقتصادية تكون مختصة في توجيو 

 (.35، ص2014ساري، ) التالميذ الذين أنيوا المرحمة الثانوية إلى ميدان التكوين والعمل
 : تتمثل في النقاط التالية:أهداف التعميم الثانوي -5
 : تحقيق النمو المتكامل لمتمميذ في إطارين ىما -

اإلطار العقمي كاكتساب المعمومات والميارات واالتجاىات واإلطار االجتماعي العام بحيث تتكامل 
 .وتتوازن جوانب شخصية الفرد

 .التحكم في المغة العربية، والتعرف عمى التراث الثقافي الوطني اإلسالمي -
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تربية المواطن وتوعيتو بمبادئ حقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وواجبات المواطن وتنظيم  -
 .المجتمع

دعم واكتساب جممة من السموكات التي من شأنيا أن تساعد عمى إتباع مناىج فعالة لمنشاطات  -
 (.37، ص2014ساري، )التعميمية 

 .اكتساب ميارات تقنية قصد تحقيق أىداف معرفية -
 .التحكم في الرياضيات كأداة لمتحميل، واالستدالل لفكر بعض الظواىر -
 .معرفة جغرافية الجزائر ومكانتيا في العالم -
 .تنمية الذوق الفني والجمالي، والقدرة عمى االنفعال والتجاوب العاطفي الخالق -
 .تنمية القدرة عمى التقويم الذاتي -
 .التحكم في تقنية تقديم المعمومات وتنظيميا -
 (.75،76، ص ص، 2010عموي، )التحكم في تقنية التمثيل والتغيير البياني  -

 :األهداف الخاصة لمتعميم الثانوي
اكتساب التالميذ المعارف الضرورية لمتابعة الدراسات العميا في المجاالت األدبية والعممية  -

 .والتكنولوجية
 .تنمية قدرات التحميل والتعميم، والتكيف مع مختمف الوضعيات -
 . تنمية روح البحث انطالقا من محاور أو وضعيات إشكالية -
 .تنمية القدرة عمى نمذجة الوضعيات العممية -
 .إمكانية المجوء إلى مختمف نماذج التفكير -
 .تنمية القدرة عمى استعمال المفاىيم النظرية -
 .تنمية القدرة عمى توظيف المعارف المتحصل عمييا -

 .من مختمف المواد التعميمية في حل مشكمة معينة
 (.77، ص2010عموي، )تنمية القدرة عمى التقييم الذاتي اعتمادا عمى معايير محددة -

 :مهام التعميم الثانوي -6
 :تتمثل ميام التعميم الثانوي في

 .متابعة تحقيقا لوالء هلل عز وجل وجعل األعمال الخاصة لو -
 .دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بيا نظرة الطالب -
 .تعويد التالميذ عمى العادات الجسمية السميمة من خالل التربية الرياضية -
 .اإلتاحة لمتالميذ فرصة دورىم في المجتمع من حيث معرفة أنفسيم رجاال كانوا أم نساء -
 .إكساب التالميذ المعارف والمعمومات حتى يتمكنوا من مواكبة العالم المحيط بيم -
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 .تمكين التمميذ من التفكير النقدي، والتفكير العممي البناء -
 .إدراك التمميذ لحقوقو وواجباتو -
 .العمل عمى غرس الروح الوطنية لدى التمميذ -
 .مساعدة التالميذ عمى اجتياز مرحمة المراىقة بسالم -
 .تعمم احترام آراء اآلخرين، والتكيف مع الحياة االجتماعية -
 .غرس حب االطالع والبحث والفضول العممي -
 .إعداد التمميذ لمحياة المينية واالندماج في الحياة االقتصادية -
 (.38، ص2014ساري، )توعية التالميذ بأىمية األسرة، ودورىا في المجتمع  -
 :شعب التعميم الثانوي -7

 : تتوزع شعب التعميم الثانوي عمى النحو التالي
 : مجموعات شعب التعميم الثانوي العام والتكنولوجي - أ
 : تتكون من ثالث شعب ىي: مجموعة الشعب األدبية -1
 شعبة األدب والعموم اإلنسانية. 
 شعبة األدب والعموم الشرعية. 
 شعبة األدب والمغات األجنبية. 

ويوجد إلى إحدى ىذه الشعب الثالث تالميذ الجذع المشترك عموم إنسانية، وتتميز ىذه المجموعة  -
من الشعب بتعميم يغمب عميو الطابع األدبي لمتحكم في آليات المغة العربية، وباكتساب معارف 

كما تتمقى تالميذ . جديدة في مجال الثقافة العربية اإلسالمية، والعموم االجتماعية والمغات األجنبية
 ...ىذه المجموعة تعميما عمميا في الرياضيات، والعموم الطبيعية

 : تتكون من الشعبتين التاليتين: مجموعة الشعب العممية -2
 شعبة عموم الطبيعة والحياة. 
 شعبة العموم الدقيقة. 

تتميز ىذه المجموعة بتعميم يغمب عميو الطابع العممي حيث يوجو التالميذ حسب الشعب إلى  -
 .العموم التجريبية أو الدقيقة

 : وتتكون من مجموعتين: مجموعة الشعب التكنولوجية -3
 شعبة تكنولوجيا شعبة. 
  تسيير واقتصاد . 

تختمف ىاتين الشعبتين اختالفا كبيرا فاألولى تقترب أكثر من الشعب العممية خاصة شعبة العموم  -
الدقيقة، أما الثانية فالتعميم فييا موجو إلى قطاع الخدمات فيي شعبة وسط بين الشعب األدبية 

 (.35،36، ص ص2014ساري، )والشعب العممية 
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 : مجموعات شعب التعميم الثانوي التأهيمي - ب
لقد تم تحديد شعب التعميم التأىيمي بناء عمى توفر اليياكل والتجييزات والواقع االجتماعي  -

 : واالقتصادي لعالم الشغل من جية أخرى ويتكون التعميم التأىيمي من
 : تضم ىذه المجموعة شعبتي: مجموعة شعب موجية نحو قطاع الخدمات -1
 المحاسبة. 
 العموم المكتبية. 
تتضمن ىذه المجموعة أربعة : مجموعة شعب موجية نحو مختمف قطاعات اإلنتاج الصناعي -2

 : شعب وىي
 شعبة الميكانيك. 
 شعبة الكيرباء. 
 شعبة الكيمياء. 
 شعبة البناء واألشغال العمومية. 

 (.33، ص2012صبار، ) وتستقبل ىذه الشعب تالميذ الجذع المشترك عموم وتكنولوجيا
 :وظائف التعميم الثانوي-8

 :يمكن تمخيص وظائف التعميم الثانوي في النقاط التالية وىي
 .متابعة تحقيق الوالء هلل وحده، وجعل األعمال خالصة لو .1
 .دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بيا نظرة الطالب .2
تعويد التالميذ عمى العادات الجسمية السميمة حتى يتيسر ليم البناء الجسمي السميم، وذلك من  .3

 .خالل التربية الرياضية
 .أن تتيح لمتالميذ فيم دورىم في المجتمع من حيث ىم رجال ونساء .4
 .أن يكتسب التالميذ المعارف والمعمومات حتى يتمكن من مواكبة العالم الخارجي .5
أن يتمكن الطالب من التفكير النقدي، والتفكير العممي حتى يكون موضوعي والتخمص من  .6

 .أساليب التفكير الخرافي
 .أن يكونوا ديمقراطيين، وفاك بإدراكيم جيدا حقوقيم، وما عمييم من واجبات .7
 .العمل عمى أن يفيم الطمبة الفمسفة االجتماعية، واالقتصادية لمجتمعيم .8
 .أن يعرض الطالب األخطار التي ممكن تمس بالدىم، وأن يفيموا سياسة بالدىم .9

أن تساعدىم عمى اجتياز مرحمة المراىقة بأمن وسالمة من خالل النصائح، واإلرشادات المقدمة  .10
 .من طرف مستشار التوجيو، والمعممون

 .أن تعمميم احترام أراء اآلخرين، والتعود عمى الحياة االجتماعية .11
 .العمل عمى غرس حب االطالع، والبحث والمعرفة .12
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 .االعتزاز بالشخصية القومية، والوطنية لبالدىم بما فييا من لغة، دين وتاريخ وثقافة وحضارة .13
 .توعية الطالب بأىمية األسرة، وأثرىا، وتماسكيا مع المجتمع .14
، 2012زيرق، )العمل عمى إعداد الطالب لمحياة المينية، واالندماج في الحياة االقتصادية  .15

 (.44ص
 :أنواع التعميم الثانوي-9

تيتم مختمف األنظمة التربوية بالتعميم الثانوي اىتماما خاصا باعتباره يتوسط السمم التعميمي لمعظم 
ونظرا لحداثة التعميم الثانوي والتقني منو عالميا، وعربيا، . األنظمة ولكونو مرحمة مكممة لمدراسات الجامعية

نظرا الختالف الموجود في مراحل تطور النظم التعميمية، فإن ىناك تباينا فيما يخص بالتعميم الثانوي 
 : العام والتقني والميني، وىذا ما سيتم توضيحو من خالل معرفة فروع التعميم الثانوي والمتمثمة في

ىو ذلك النوع من التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي، واكتساب : التعميم التقني .1
الميارات اليدوية، والذي تقوم بو مؤسسات تعميمية نظامية لمدة تقل عن سنتين بعد الدراسة 

 .الثانوية دون مستوى الدراسة الجامعية بفرض إعداد قوى عاممة
ىو ذلك النوع من النظام التعميمي الذي يتضمن اإلعداد التربوي واكتساب : التعميم المهني .2

الميارات المعرفية والمعرفة المينية، والذي تقوم بو مؤسسات تعميمية نظامية لمستوى الدراسة 
الثانوية لغرض إعداد عمال ماىرين في جميع المجاالت واالختصاصات وليم القدرة عمى التنفيذ 

واإلنتاج، ويدوم التعميم والتكوين في مثل ىذا النمط من التعميم ثالث سنوات عادة بعد مرحمة 
 (.58، ص1976وزارة التربية، ) سنة فأكثر15التعميم األساسي، والفئات العمرية التي بمغت 

  أما المفاىيم التي اعتمدتيا الجزائر لمتمييز بين أنواع التعميم الثانوي منذ االستقالل فتشير إلى أن
ويمقن في مؤسسات تدعى  التعميم الثانوي ميد الستقبال التالميذ بعد نياية التعميم األساسي

 : المدارس الثانوية والمتاقن وتشمل
 .ىدفو إعداد التالميذ لاللتحاق بمؤسسات التعميم العالي: التعميم الثانوي العام .أ 
وىدفو زيادة عن األىداف المتبعة في التعميم الثانوي العام بتدريب :  التعميم الثانوي الخاص .ب 

 .التالميذ في المواد التي يظيرون فييا تفوقا ممحوظا
ىدفو تكوين تقنيين، وعمال مؤىمين، وكذا إعداد الشباب لمعمل فيو : التعميم الثانوي التقني الميني .ج 

قطاع اإلنتاج، كما يييئ أيضا بااللتحاق بمؤسسات التكوين العالي، وتدوم مدة التعميم الثانوي 
العام بثالثة سنوات، أما التعميم التقني فيمكن أن تختمف مدتو من سنة إلى أربعة سنوات، وذلك 

 (.59، ص1976وزارة التربية، ) تبعا لمقتضيات تربوية
م ىذه الييكمة التي 1992إال أن الييكمة لم تدم طويال، فأعيدت ىيكمة التعميم الثانوي في مارس -

 .تشير إلى تسميات جديدة، والتمييز بين نمطين من التعميم الثانوي
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التعميم الثانوي الذي يحضر التالميذ لعالم الشغل مباشرة أو بعد تكوين ميني تكميمي ويتكون من  .1
مجموعة من الشعب تغطي أىم مجاالت النشاط االقتصادي واالجتماعي ويسمى ىذا النوع من 

 .التعميم بالتعميم التأىيمي
التعميم الثانوي الذي يحضر التالميذ لمواصمة التعميم العالي ويتكون من مجموعة من الشعب ذات  .2

 (.73، ص2010عموي، )االتجاه األدبي والعممي والتكنولوجي 
 : مناهج التعميم الثانوي -10
تعتبر المناىج الدراسية ركنا أساسيا في أي نظام تربوي ألنيا تشمل جميع األىداف، والمضامين،  -

واألساليب التي ينطوي عمييا أي تعميم، بل ىي لب وجودة التعميم، لكونيا تعكس األغراض 
التربوية الرئيسية، وترسم المساواة في النظام التعميمي، وىذا بغض النظر عن مستواىا الذي يبقى 

مرىونا بعوامل كيفية صياغتيا ومن يشترك فييا، وكيفية التخطيط ليا، وتنفيذىا، ومتابعتيا، 
وتقويميا، ولذلك فصياغة المناىج تتطمب جيدا كبيرا ومستمرا يشارك فيو كافة المعنيين بالتعميم 
ابتداء من صياغة األىداف العامة والخاصة، وتحديد الموارد الدراسية، ووضع المصطمحات، 
وقياس وتقويم النتائج المحققة، وليذا يجب التمييز بين مستويين رئيسيين في عممية صياغة 

 : المناىج وىما
 ويتمثل في المستوى اإليديولوجي الذي يشمل مواد تعميمية ليا عالقة بالمعتقدات، : المستوى األول

المغة، الدين، التاريخ، وكل ما يشمل شؤون تنظيمية، والتي ليا صمة بيذه : والقيم السائدة مثل
 .القيم والمعتقدات أو تنعكس

 وىو المستوى الفني المتعمق بتحديد مضمون المواد الدراسية وتوزيع الساعات في : المستوى الثاني
المناىج، ووضع الكتب المدرسية واالمتحانات، وعموما فإن البيانات المكتوبة عن اإلجراءات، 

واألساليب الخاصة بالتخطيط لممناىج وتنفيذىا في التعميم الثانوي في مؤسساتنا قميمة جدا بل تكاد 
تكون منعدمة، وىذا النقص يجعل من الصعب التعرف عمى عممية تطوير المناىج سواء من 

منظور اإلجراءات، واألساليب اإلدارية، أو من المنظور البيداغوجي مما يؤثر سمبا عمى المناىج 
 (.66، ص1994لوغرين، )نفسيا 

 :المجالس التي تنشط عمى مستوى الثانويات -11
 : تتمثل المجالس التي تنشط في الثانويات فيما يمي

 :مجمس التوجيه والتسيير -1
 :  يتشكل من26/02/1991 المؤرخ في91/15بموجب القرار الوزاري

 .(رئيسيا)مدير الثانوية  .أ 
 .(نائب مدير)مدير الدراسات  .ب 
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 .(المقتصد)المتصرف المالي  .ج 
 .ثالثة ممثمين عن األساتذة .د 
 .ثالثة ممثمين عن الموظفين .ه 
 .ثالثة موظفين عن أولياء التالميذ .و 
 .ثالثة ممثمين عن التالميذ .ز 

 : مجمس التنسيق اإلداري -2
 :  تشكيمتو تتكون من26/02/1991:  المؤرخ في91/156بموجب القرار الوزاري رقم 

 .مدير المؤسسة رئيسا .أ 
 .نائب المدير لمدراسات .ب 
 .مستشار التوجيو الرئيسي .ج 
 .المقتصد .د 
ويمكن لممدير أن يستدعي أي موظف آخر بالمؤسسة لحضور االجتماع كسبيل االستشارة  .ه 

 (.45، ص2012زيرق، )
 : مجمس القسم -3

 :  تشكيمتو تتكون من26/02/1991: المؤرخ في91/157بموجب القرار الوزاري رقم 
 .مدير الثانوية .أ 
 . مدير الدراسات .ب 
 .المستشار الرئيسي لمتربية .ج 
 .األساتذة الذين يدرسون في القسم المعني .د 
 .مستشار التوجيو المدرسي والميني .ه 

 :مجمس التأديب -4
 : تشكيمتو تتكون من02/03/1991 المؤرخ في 91/73وحسب القرار الوزاري

 مدير الثانوية .أ 
 مدير الدراسات .ب 
 المقتصد .ج 
 ثالث ممثمين عن األساتذة .د 
 ثالث ممثمين عن أولياء التالميذ  .ه 
 األستاذ الرئيسي لقسم التالميذ المعني  .و 

 : مجمس القبول والتوجيه -5
 :  تشكيمتو تتكون من06/04/1992 المؤرخ في92/96حسب القرار الوزاري رقم



74 
 

 مدير التربية لموالية أو ممثمو .أ 
 مدير الثانوية .ب 
 مدير الدراسات .ج 
 مدير مركز التوجيو المدرسي والميني .د 
 األساتذة الرئيسيين مسؤولي األقسام في السنة األولى حسب كل جذع مشترك .ه 
 المستشار الرئيسي لمتربية  .و 
 أساتذة المادة الرئيسية لكل شعبة من الشعب المفتوحة بالنسبة لمثانية ثانوي .ز 
 (.46، ص2012زيرق، ) ممثل عن جمعية أولياء التالميذ .ح 

 :التسيير ونظام الدراسة في التعميم الثانوي -12
 :التسيير - أ

يسير المؤسسة مدير معين بعد نجاحو في الدورة التكوينية المعدة لتكوين مدير مؤسسات التعميم 
الثانوي يساعده مجمس التوجيو والتسيير، وثالثة مساعدين عمى األقل ىم مدير الدروس 

 .(المراقب العام)، مستشار التربية (المقتصد)، المتصرف المالي (الدراسات)
 :نظام الدراسة والقبول - ب

مدير الدراسة في مؤسسة التعميم الثانوي ثالث سنوات عمى العموم، تتكون السنة األولى في شكل جذوع 
مشتركة أما الثانية والثالثة فيي تتخصص في شعبة من الشعب المفتوحة، ويمنح التعميم الثانوي 

 (.71، ص2014العمراوي، ) المتخصص شيادة نياية الدراسة الثانوية التي تدعى بكالوريا التعميم الثانوي
 :التنظيم اإلداري لمؤسسة التعميم الثانوي -13

م في المادة الخامسة منو عمى أن مؤسسة التعميم 16/04/1976 المؤرخ في72ينص المرسوم الوزاري رقم
 : الثانوي يسيرىا مدير يعينو الوزير المكمف، ويساعده مجمس توجيو، وثالث مساعدين عمى األقل ىم

 يتولى سمطة المدير، تنسيق عمل األساتذة، واإلشراف عمى التنظيم التربوي : نائب مدير الدراسات
لممؤسسة، والسير عمى تطبيق المواقيت، والبرامج وطرق التدريس، كما يمكن أن ينوب المدير في 

جميع ميامو في حالة تغيبو أو حصول مانع لو باستثناء وظيفة األمر بالصرف التي يمكن أن 
 .تحول لو بقرار وزاري

 يكمف بتسيير شؤون التالميذ: مستشار رئيس التربية. 
 يتكمف بالتسيير المالي والمادي لممؤسسة من خالل تحديد الميزانية كل سنة والتي : مسير مالي

 (.27، ص2014ساري، ) تحتوي عمى النفقات الخاصة بالمؤسسة
 .يوجد شكل عبارة عن مخطط لمتنظيم اإلداري لمؤسسة التعميم الثانوي -
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 :إعادة هيكمة التعميم الثانوي -14
حسب وزير التربية، والتعميم فإنو قد تم إعداد مشروع إعادة ىيكمة التعميم الثانوي من قبل لجنة تقنية 
متعددة القطاعات من ممثمين عن وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعميم العالي، والبحث العممي، ووزارة 

 ولقد أعيدت الييكمة 2006 - 2005السنة  التعميم والتكوين المينيين، ولقد نفذ ىذا المشروع في مستيل
 : عمى أساس ثالث فروع وىي

 التعميم الثانوي والتكنولوجي. 
 التكوين، والتعميم المينيين. 
 (.56، ص2012رداف ،) التعميم 

ولكن ما يخص موضوعي ىو التعميم الثانوي، وبأخذ التنظيم الجديد بعين االعتبار التوجييات  -
الكبرى التي يشيدىا العالم في ميدان تطوير مردود التعميم الثانوي، ذلك ألنو يندرج ضمن 

التوجييات العالمية، التي تتجنب العمل بالتخصص المبكر، وكثرة الشعب، وتشريعاتيا، وقد تمت 
 : إعادة الييكمة من خالل التنظيم الجديد التالي

 .جذعين مشتركين عريضين يستغرق كل منيما مدة سنة واحدة -
 : بشعبتين في السنة الثانية ثانوي: جذع مشترك آداب - أ

 لغات أجنبية-1-أ
 آداب وفمسفة -2-أ

 : بأربع شعب في السنة الثانية: جذع مشترك عموم وتكنولوجيا - ب
 اقتصاد- رياضيات                ج - أ

 عموم تجريبية-  تسيير                   د - ب
 : تقني رياضي بأربعة اختيارات-    ه

 ىندسة مدنية -
 ىندسة كيربائية  -
 ىندسة تقنية -
 .ىندسة ميكانيكية -

لى تكيفيا مع  وتيدف ىذه الييكمة الجديدة لمتعميم الثانوي إلى تحسين المضمون التربوي ليذه الشعب، وا 
الدراسات الجامعية، مثمما أدت ىذه العممية إلى انسحاب الشعب التقنية إلى شعب تكنولوجية، وفي األخير 

اقتضى ىذا التنظيم الجديد إعادة النظر في إجراءات التقييم والمراقبة عمل المتعممين والعمل بتدابير 
عادة التوجيو، وكذلك مراجعة أساليب، وأنماط منح اإلجازات والميارات، وتحديد طبيعة القنوات  التوجيو، وا 

المتصمة بين مختمف فروع المنظومة التربوية، ووضع جياز لتقييم التربوي يتماش، وأىداف البرامج 
 .الدراسية المسطرة
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 :المبادئ العامة إلعادة هيكمة التعميم الثانوي العام -15
 : تمثمت المبادئ العامة إلعادة ىيكمة التعميم الثانوي العام، والتكنولوجي فيما يمي

  إن التعميم الثانوي العام والتكنولوجي ال يندرج ضمن التعميم اإلجباري أي أنو ال يستقبل التالميذ
 .الذين ال تتوفر فييم شروط القبول المقررة لاللتحاق بالسنة أولى ثانوي

 ىو تعميم يحضر بشكل أساسي إلى التكوين في الدراسات العميا. 
  عمى التعميم الثانوي والعام، أو التكنولوجي أن يأخذ بعين االعتبار من جيتو مشروع تنظيم التعميم

العالي، وأن يييكل نفسو حتى يكون منسجما معو، ومن جية أخرى التنظيم المتبع فيا السمك 
 .الميني

  ينبغي أن يندرج تنظيم التعميم الثانوي العام، والتكنولوجي في إطار التوجو العالمي الذي يتفادى
 .التخصص المبكر، واالبتعاد عن مضاعفة المسالك والشعب

  ينبغي أن يتجنب تنظيم التعميم الثانوي العام والتكنولوجي، فتح شعب متوازية لتمك التي ليا مممح
 .التخرج

  ،ينبغي عمى تنظيم التعميم الثانوي العام، والتكنولوجي أن يسير إعادة التوجييات باستخدام مسالكو
ومرونة طرق ىذه التوجييات ينبغي أن تشجع متابعة دروس أخرى، أو متابعة تكوين في مجاالت 

 .التعميم ما بعد اإللزامي مع مراعاة تحسين مكتسبات التالميذ
  إن المراحل التي تشكل التعميم الثانوي العام، والتكنولوجي في المسارات الدراسية لمتالميذ ليست

مرحمة التخصص، بل ىي التي يتمقى فييا التمميذ تكوينا أساسيا في مجاالت األدب، المغات، 
 .الفنون، العموم، والتكنولوجيا، دون التي تنمي روح المواطنة، وروح المسؤولية

  ينبغي أن يأخذ التعميم الثانوي عمى عاتقو المعطيات الناتجة عن تطور التعميم والتكنولوجيا أثناء
 (.57، ص2012رداف، ) إعداد المناىج

 :األهداف التربوية الحالية لمتعميم الثانوي بالجزائر -16
 .م1992إن األىداف التربوية لمتعميم الثانوي كما نص عمييا مشروع إعادة الييكمة لسنة 

 أهداف التكوين الثقافي المشترك بين مختمف الشعب : 
يمنح التعميم الثانوي كل التالميذ، باختالف شعبيم، تكوينا أساسيا قصد تحقيق أىداف معرفية ومنيجية 

 .وسموكية تسمح ليم باكتساب ميارات تقنية
 :  وتتمثل فيما يمي:األهداف المعرفية -1

بداع وتطور في مختمف المجاالت  - يقاظ وا  التحكم في المغة العربية باعتبارىا أداة اتصال وتعمم وا 
 .العممية والتكنولوجية

 .التعرف عمى التراث الثقافي الوطني بأبعاده العربية اإلسالمية -
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 .تحقيق أسس التربية اإلسالمية القائمة عمى اإليمان والعمم والعمل واألخالق -
 .معرفة التاريخ الوطني في كل عيوده باعتباره أحد المقومات األساسية لمشخصية الجزائرية -
 .معرفة جغرافية الجزائر ومكانتيا العالمية -
تربية المواطن وتوعية بمبادئ حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية وواجبات المواطنة، وتنظيم  -

 .المجتمع والتنمية االجتماعية واالقتصادية
مفاىيم المحيط )معرفة القوانين الكبرى التي تتحكم في عالم األحياء ومعرفة الظواىر الفيزيائية  -

 .(والبيئة والتفاعل مع المحيط
 .التحكم في الرياضيات كأداة لمتحميل واالستدالل لفيم بعض المفاىيم -
وزارة )معرفة لغتين أجنبيتين فأكثر عمى األقل، وحسن استعماليا في اقتناء المعارف والميارات  -

 (.8، ص1992التربية، 
 يسعى التعميم الثانوي في اكتساب التالميذ مجموعة من السموكيات :األهداف المنهجية والسموكية -2

 : لتساعده في عممية التعمم نذكر منيا
 .تنمية القدرة عمى المالحظة -
 .تنمية القدرة عمى االستدالل -
 .تنمية القدرة عمى التنظيم -
 .متابعة عممية اكتساب قنوات االتصال بأشكاليا المختمفة -
 .تنمية القدرة عمى التحميل والتركيب -
صدار األحكام الموضوعية وتنمية روح النقد -  .تنمية القدرة عمى القياس وا 
 .تنمية الذوق الفني والجمالي والقدرة عمى االنفعال والتجاوب العاطفي الخالق -
 .تنمية الجسم بممارسة التربية البدنية والرياضية التدريب عمى العمل المنتج -
 .تنمية القدرة عمى العمل المستقل والجماعي تنمية القدرة عمى التقويم الذاتي -
 .تشجيع روح المبادرة والخيال اإلبداعي -
 .تنمية روح البحث والتوثيق الذاتي بإثارة حب االطالع في المجال الفكري -
 من الميارات التقنية التي يساىم التعميم الثانوي في إكسابيا لمتالميذ :التقنية (المهارات)األهداف  -3

 : ىي
 .التحكم في تقنية تسجيل المعمومات وأخذىا -
 .التحكم في تقنية تقديم وتنظيم المعمومات -
 .التحكم في تقنية التمخيص -
 .التحكم في تقنية تقديم العروض -
 .التحكم في تقنية التمثيل والتعبير البياني -
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 :تتمثل في اآلتي:األهداف الخاصة بالتعميم الثانوي العام والتكنولوجي -4
إكساب التالميذ المعارف الضرورية لمتابعة الدراسات العميا في المجاالت األدبية والعممية  -

 .والتكنولوجية
 .تنمية قدرات التحميل والتعميم والتكيف مع مختمف الوضعيات -
 .تنمية روح البحث انطالقا من محاور أو وضعيات إشكالية -
 .تنمية القدرة عمى نمذجة الوضعيات العممية -
 .إمكانية المجوء إلى مختمف نماذج التفكير -
 .تنمية القدرة عمى استعمال المفاىيم النظرية -
 .القدرة عمى توظيف المعارف المتحصل عمييا عن مختمف الموارد التعميمية -
 (.12، ص1992وزارة التربية، )تنمية القدرة عمى التقييم الذاتي  -
 : تالميذ الطور الثانوي -17
إن المتعمم ىو محور العممية التعميمية لما أنو األساس في عممياتيا ومتطمباتيا فضال عمى أن  -

دراكو، ومشاركتو  الغاية النيائية ليا أن ىذه العممية التربوية ال تحدث إال بوجوده، وانتباىو، وا 
 .الذاتية

ذلك الفرد الذي يزاول الدراسة فيو ركن ىام في العممية التربوية فيو : "كما يعرف التمميذ بأنو -
عداد المعممين، ووضع  مبدأىا وىدفيا، كما أن العممية التربوية الحديثة تخضع لنظام التعميم، وا 

 " المناىج، والكتب بما يتالءم مع مواىب التالميذ ومستوياتيم، وطرقيم في التفكير والنشاط
فالتمميذ ىو الفرد الطالب لممعرفة أو المجالس في مقاعد الدراسة أو الدارس في مؤسسة تعميمية وىو : إذن

 .شخص لديو دافع التعمم، واألساس في عممية التعمم
 :حاجات تمميذ الطور الثانوي -18

 : تتمثل أىم حاجات المتعمم ىذه المرحمة فيما يمي
 .حاجة إلى االستقرار النفسي والعاطفي -
 .حاجاتو إلى الفيم الصحيح من اآلخرين -
 .حاجاتو إلى المعرفة -
 .حاجاتو إلى التييؤ ألداء وظائفو االجتماعية المختمفة -
 .حاجاتو إلى فيم دور الجماعة -
 .حاجاتو إلى االنتماء إلى الجماعة -
 .حاجاتو إلى االرتباط بالمثل والقدوة -
 .تفيم طبيعة الطالب لتسييل االتصال بيم -
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 . مساعدة الطالب عمى استبعاد المفاىيم واألفكار التي تتعمق بالحياة -
 .االبتعاد عن أساليب السخرية أو النقد لمطالب -
 .توجيييم إلى طرق البحث عن المعمومات وتشجيعيم عمى ذلك -
، 1992وزارة التربية الوطنية، ) الحرص عمى إتاحة الفرص لمطالب لممرور إلى خبرات مختمفة -

 (.78ص
 :إيجابيات ونقائص التعميم الثانوي -19

 : إيجابيات - أ
 : من أىم اإليجابيات التي حققيا التعميم الثانوي الجزائري ما يمي

 .2007 ألف سنة 970م إلى 1970 ألف سنة 36تزايد عدد ىائل من التالميذ  -
 .2001 أستاذ سنة 6000 إلى 1970 أستاذ سنة 270تزايد عدد األساتذة من  -
 مؤسسة سنة 1259 إلى 1970 مؤسسة سنة 65تزايد عدد مؤسسات التعميم الثانوي من  -

2001. 
 : نقائصو - ب

 : من خالل زيارتي الميدانية يمكن تمخيصيا فيما يمي
 .سوء التوجيو في المرحمة الثانوية -
 .ال تتيح المؤسسات الثانوية نفس الفرص لمطالب -
 .ليست منفتحة عمى العالم الخارجي بدرجة كافية -
 . من مجموع الطمبة%30مشكمة التسرب المدرسي التي بمغت  -
 .عدم االىتمام بالمرافق، وانشغاالتو مما أدى إلى عدم تطور شخصيتو -
 .عدم قيام التوجيو بميامو كما ينبغي، والمتمثمة في تقديم المساعدة لمطالب -
 .إصالح المذىب التعميمي دون مشاركة المعممين -
 .اإلخفاق المدرسي -
 .المناىج ال تواكب التطور العممي -
 .نقص في اإللمام بالغات العالمية -
 .بعض اإلدارات ال تساعد عمى تنمية الفكر اإلبداعي، وخاصة النمط األوتوقراطي، التسبيبي -
 .عدم استعمال أسموب الحوافز الذي يرفع من دافعية الطمبة والمعممين -
زيرق، )التخصص المبكر الذي أدى إلى كثرة الشعب، مما أدى بدوره إلى كثرة المواد التعميمية  -

 (.50،ص2012
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 :خالصة
       مما سبق يتجمى بوضوح أىمية المرحمة الثانوية، وضرورة االىتمام بيا وتوفير ما تحتاجو من 

 لميامو من   المدرسي والمينيواإلرشادخدمات، ومؤطرين، وأساتذة، وكذا ضرورة أداء مستشار التوجيو 
عالم، وتقويم، واإلرشاد الكتسابيم الثقة بالنفس، وتحقيق التوافق النفسي، واالجتماعي ألجل إنتاج  توجيو وا 

 .طمبة ذوي كفاءة يستطيعون مواصمة دراستيم في الجامعة دون صعوبات توجييم لعالم الشغل بجدارة
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 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -5

 



83 
 

 :تمهيد
    سوف نتناول في ىذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية ابتداء بالدراسة االستطالعية، ويميو التطرق 

إلجراءات الدراسة األساسية موضحة المنيج المستخدم، ومجتمع الدراسة، وخصائص العينة المستقاة منو، 
وتبيان أدوات الدراسة التي تكشف عن أىداف الدراسة، وأخيرا األساليب اإلحصائية المستخدمة، والتي 

 .تبرىن عن النتائج المتوصل إلييا، والتي سوف نعرضيا عمى النحو التالي
 :الدراسة االستطالعية: أوال

 :أهداف الدراسة االستطالعية -1
مرحمة أساسية في إعداد البحوث العممية كونيا تسيم في تعريف الباحث بكل " تعد الدراسة االستطالعية 

، 2014سعدي، )" أبعاد الظاىرة التي لم يكن ممما بيا وكذلك ليا دور ىي ضبط متغيرات البحث العممي
 (.128ص

 :واليدف من إجراءات الدراسة االستطالعية ىو
 .التعرف عمى عينة الدراسة األساسية، وتحديد خصائصيا بشكل نيائي .أ 
تحديد أىم الخصائص السيكومترية لألداة المستخدمة التي تم بناؤىا في الدراسة حتى يتسنى  .ب 

لمباحث القيام بالدراسة األساسية من خالل األداة التي يتوفر فييا القدر الكافي من الصدق، 
 .وإلثبات

 :إجراءات الدراسة االستطالعية -2
بارش : - قامت الباحثة بعد الحصول عمى اإلذن من الجامعة بتقديم طمب إلى مدراء الثانويات التالية

 من أجل السماح ليا بإجراء دراسة – ثانوية أحمد الشريف منتوري – ثانوية العربي بن مييدي –صالح 
ميدانية عمى مجموعة من التالميذ مستوى سنة ثانية ثانوي المسجمين خالل الموسم الدراسي 

، وذلك لتطبيق أداة الدراسة من أجل التحقق من خصائصيا السيكومترية، مع اإلشارة أن 2016/2017
 .ىي التي طبقت فييا الدراسة االستطالعية" بارش صالح" ثانوية 

بعد ذلك قامت الباحثة بتقديم طمب إلى مديرية التربية لوالية أم البواقي من أجل السماح ليا بإجراء دراسة 
، وبعد الحصول عمى 2016/2017ميدانية في الثانويات المذكورة سابقا، وىذا خالل العام الدراسي 

عدد تالميذ، وتمميذات السنة  )الموافقة استطعنا الحصول عمى معمومات التي نحتاجيا عن عينة الدراسة 
 .، والتي تخدم أألغراض الدراسة األساسية(الثانية ثانوي

 :عينة الدراسة االستطالعية -3
 تمميذ وتمميذة مستوى سنة ثانية ثانوي بطريقة العينة القصدية، 30تتكون عينة الدراسة االستطالعية من 

 .مع األخذ بعين االعتبار توفر خصائص المجتمع األصمي في ىذه العينة
 خصائص العينة االستطالعية: 
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 :من حيث الشعبة .أ 
 .يوضح توزيع أفراد الدراسة االستطالعية حسب الشعبة (3)جدول رقم 

 %النسبة  العدد الجذع المشترك
  %40 12 جذع مشتر آداب
 %60 18 جذع مشتر عموم

  %100 30 المجموع
 :من حيث الجنس .ب 

 .يوضح توزيع أفراد الدراسة االستطالعية حسب الجنس (4)جدول رقم 
 %النسبة  العدد الجنس

  %30 10 ذكر
  %70 20 أنثى

  %100 30 المجموع
 :أدوات الدراسة االستطالعية -4

استبيان تقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من وجية نظر تالميذ مرحمة التعميم 
 .الثانوي

يكثر استخدام االستبيانات في البحوث التي تتبع المنيج الوصفي، ويعد االستبيان أداة لفظية بسيطة، 
ومباشرة تيدف إلى التعرف عمى مالمح خبرات المفحوصين، واتجاىاتيم نحو موضوع معين، ومن خالل 

بأنو :" (1995)توجيو أسئمة قريبة من التقنين في الترتيب والصياغة، وما شابو ذلك كما عرفو أبو النيل 
ساري، )" عبارة عن مجموعة من األسئمة المصممة لمتوصل من خالليا إلى حقائق ييدف إلييا البحث

 (.226، ص 2015
ولتحقيق أىداف الدراسة، ولجمع المزيد من البيانات والمعمومات والحقائق المتعمقة بتقييم ميام مستشار 

التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، من وجية نظر تالميذ مرحمة التعميم الثانوي، فقد قامت الباحثة ببناء 
فقرة، وقد وضعت أمام كل فقرة من فقرات االستبيان بداخل اإلجابات التالية  (32)استبيان مكون من 

، وبالتالي تكون أعمى درجة (1، 2، 3 )، وتم إعطاء األوزان التالية ليذه البدائل (نعم، ال، أحيانا )
 (.32)وأقل درجة ىي  (90)لالستبيان ىي 

 :ولبناء ىذا االستبيان قامت الباحثة باإلجراءات التالية
االطالع عمى التراث النظري المتصل بموضوع تقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي  .1

 .والميني، ومراجعة المواضيع التي تناولت ىذا الموضوع بصفة مباشرة أو غير مباشرة
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االطالع عمى الدراسات السابقة ذات العالقة بتقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي  .2
 .والميني من وجية نظر تالميذ مرحمة التعميم الثانوي
 .(الصدق، الثبات )وبعد بناء االستبيان تم التأكد من خصائص السيكومترية 

ولمتأكد من الخصائص السيكومترية لالستبيان، قامت الباحثة بتطبيقو عمى العينة االستطالعية، والتي 
 من كال الشعبتين – الجزائر –دائرة عين مميمة " بارش صالح"  تمميذ وتمميذة في ثانوية30تكونت من 

 (.ذكر، أنثى) والجنسين  ( أدبي –عممي )
 :وقد تم حساب صدق االستبيان في الدراسة الحالية كالتالي

 :صدق االستبيان (1
 :تم حساب صدق االستبيان عن طريق حساب كل من

 صدق المحكمين: 
 منيم مختصين في 5تم عرض االستبيان في صورتو األولية عمى تسعة محكمين من أساتذة جامعيين 

  من األساتذة مختصين في األدب العربي من جامعة العربي بن مييدي أم2عموم التربية، وعمم النفس، 
، حيث قام األساتذة بإبداء مالحظاتيم حول مناسبة فقرات االستبيان، (01أنظر الممق رقم ) البواقي 

ومدى تناسب الفقرات مع أىداف الدراسة، وكذلك وضوح صياغتيا المغوية، وفي ضوء ذلك تم استبعاد 
 . فقرة50 فقرة بعد ما كان عدد الفقرات 32بعض الفقرات، وتعديل بعضيا األخر ليصبح عدد الفقرات 

 :والفقرات المعدلة موضحة في الجدول التالي
 يوضح العبارات المعدلة في االستبيان (5)جدول رقم 

 بعد التعديل قبل التعديل
 ساعدك عمى التوفيق بين إمكاناتك وطموحاتك ساعدك عمى التوظيف بين إمكاناتك وطموحاتك

تخصصك الحالي يوافق المينة التي تريد أن تشغميا 
 في المستقبل

 عرفك بالمينة التي تريد أن تشغميا بالمستقبل

أعممك بالتخصصات المفتوحة حديثا بالتكوين  يعممك بجديد التكوين الميني
 الميني

 أعممك بمتطمبات السوق يعرفك لمتطمبات السوق، وشروط االلتحاق بالمين
قدم معمومات حول التخصصات الجامعية التي 

 تتماشى وتخصصاتكم الحالية
أعممك بشروك االلتحاق بالتخصص الذي ترغب 

 فيو
 ساعدك عمى تجاوز مشكالتك الدراسية ساعدك عمى مواجية الضغوط النفسية

يعرفك عمى كيفية بناء عالقات مع محيطك 
 الخارجي

يعرفك عمى كيفية بناء عالقات ايجابية مع المحيط 
 الخارجي
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ضافة الفقرات رقم (40، 39، 32، 21، 19، 3، 1)كما تم حذف الفقرات رقم   (.32، 31، 29)، وا 
  (المقارنة الطرفية)الصدق التمييزي: 

من أدنى درجات االستبيان لمعينة  ( % 27)من أعمى درجات االستبيان و  ( %27)قامت الباحثة بأخذ 
فردا، وىذا بعد ترتيب الدرجات تصاعديا وتنازليا فتصبح مجموعتان كل مجموعة  (30)التي تتكون من 
 أفراد من 8 أفراد من المجموعة العميا و 8، ومنو تأخذ (8 =0.27×30) أفراد ألن 8منيا تتكون من 

لداللة الفروق بينيما، وىذا " ت" المجموعة الدنيا، ثم نستخدم أسموبا إحصائيا مالئما يتمثل في اختبار 
 (.SPSS.20)باستخدام نظام الحزمة األساسية 

 :وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدول التالي
 لداللة الفرق بين المجموعة الدنيا والمجموعة العميا من استبيان" ت" يوضح قيمة  (6)جدول رقم 

 .تقييم مهام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني من وجهة نظر تالميذ التعميم الثانوي
استبيان تقييم مهام مستشار 

التوجيه واإلرشاد المدرسي 
والمهني من وجهة نظر 

 تالميذ التعميم الثانوي

المتوسط  ن المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "ت" 
 الداللة

المجموعة 
 الدنيا

8 23.66 5.27  
4.162 

 

 
  دال0.01

المجموعة 
 العميا

8 42.29 8.13 

 مما يعني 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ( 4.162" )ت"أن قيمة  (5)يتضح من الجدول رقم 
أن االستبيان يتوفر عمى القدرة التمييزية بين المجموعتين الدنيا والعميا ومنو فالمقياس يعتبر صادقا فيما 

 .يقيمو
 ثبات االستبيان: 

( SPSS.20.0 )لمعرفة ذلك قمنا بحساب ثبات االستبيان باستخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ باستخدام 
 .، وىذا االستبيان يتمتع بقدر عالي من الثبات(0.739)فتم التوصل إلى معامل ثبات قدره 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة االستطالعية -5
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. 
  لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في كل من الصدق التمييزي لالستبيان" ت"اختبار. 
 معامل ألفاكرونباخ لحساب ثبات االستبيان. 
 :نتائج الدراسة االستطالعية -6

 :تمثمت في ما يمي
 .تم تحديد خصائص مجتمع الدراسة األساسية .1
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 .تم التحقق من الخصائص السيكومترية لالستبيان .2
 .الدراسات األساسية: ثانيا
 :منهج الدراسة األساسية -1

المنيج ىو الطريقة أو األسموب الذي يتخذه الباحث في معالجة مشكمة البحث بقصد الوصول إلى حمول "
 (.196، ص 1984تركي، )"ليا

ونظرا لتعدد المناىج في إجراء البحوث في العموم االجتماعية فإن طبيعة، وموضع الدراسة اليدف منو عو 
الذي يحدد طبيعة المنيج المستخدم في إجراءات الدراسة حيث اقتضت طبيعة ىذه استخدام المنيج 

الوصفي التحميمي إذ تسعى الباحثة إلى تقييم ميام مستشار التوجيو المدرسي والميني من وجية نظر 
 .تالميذ مرحمة التعميم الثانوي

دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتم بوصفيا وصفا دقيقا، :" ويعرف المنيج الوصفي التحميمي بأنو
ويعبر عنيا كيفيا أو كميا، فالتعبير الكيفي يصف الظاىرة، ويوضح مقدار الظاىرة أو جمعيا، أو درجة 

 (.220، ص 1999عويس، )."ارتباطيا بالظواىر األخرى
 :مجتمع الدراسة األساسية -2

يتمثل مجتمع الدراسة في تالميذ وتمميذات التعميم الثانوي مستوى سنة ثانية المسجمين خالل العام الدراسي 
 أم البواقي – ثانويات في مدينة عين مميمة 3تمميذ وتمميذة موزعين عمى  (217)، وقواميم 2016/2017

ثانويات نظرا لتباعدىما الجغرافي، الذي يسمح  (07) الجزائر، ولقد تم اختيار ىذه الثانويات من أصل –
بتمثيل أوسع لمختمف والتالميذ المتمدرسين عمى اختالف شعبيم، وجنسيم كما ىو موضح في الجدول 

 :التالي
 يوضح توزيع التالميذ في الثانويات حسب الجنس (7) جدول رقم 

 عدد اإلناث عدد الذكور اسم الثانوية
 25 10 بارش صالح

 42 18 العربي بن مييدي
 92 30 أحمد الشريف منتوري

 159 58 المجموع
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 .يوضح توزيع التالميذ في الثانويات حسب الشعب (8)جدول رقم 
 شعبة العممي  شعبة األدبي اسم الثانوية

 25 18 بارش صالح
 55 29 العربي بن مييدي

 60 30 أحمد الشريف منتوري
 140 77 المجموع

 :عينة الدراسة األساسية -3
تمميذ وتمميذة من تالميذ السنة ثانية ثانوي، تم اختيارىم  (217)تكونت عينة الدراسة األساسية من 

بأسموب غير عشوائي، وبطريقة العينة القصدية، ولقد تم اختيار السنة أولى ثانوي التي يمكن أن يسببيا 
االنتقال من مرحمة التعميم األساسي إلى مرحمة التعميم الثانوي كذلك تفاديا لمقمق، والضغوطات، والحقوق 
الذي قد ينتج عن االستعداد المتحان البكالوريا سنة ثالثة ثانوي، كما تم اختيار العينة بمساعدة مستشاري 

 .التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني العاممين بالثانويات المختار
 :أدوات الدراسة األساسية -4

تم استخدام استبيان تقييم ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من وجية نظر تالميذ مرحمة 
 .التعميم الثانوي

محاور رئيسية تغطي جميع ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي  (04)حيث شمل االستبيان عمى 
 :والميني، وتجيب عن تساؤل الدراسة الرئيسي، ولقد شممت االستمارة في صورتيا النيائية عمى اآلتي

 يحتوي عمى ميمة التوجيو: المحور األول. 
 يحتوي عمى ميمة اإلعالم: المحور الثاني. 
 يحتوي عمى ميمة التقويم: المحور الثالث. 
 يحتوي عمى ميمة اإلرشاد النفسي: المحور الرابع. 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية -5

من أجل حساب صدق وثبات األدوات المستخدمة في الدراسة، ولإلجابة عمى تساؤالت الدراسة الحالية، 
 :وذلك باالعتماد عمى العمميات اإلحصائية التالية (SPSS.20.0 )استخدمنا نظام 

 :من اجل حساب صدق وثبات االستبيان تم استخدام العمميات اإلحصائية التالية .أ 
  لداللة الفرق بين عينتين مستقمتين وغير متساويتين، وغير متجانسة، وىذا " ت"تم استخدام اختبار

لمتوصل لمفروق بين درجات المجموعات الدنيا، والمجموعات العميا ألفراد عينة الدراسة 
 .االستطالعية أثناء حساب الصدق التمييزي لمتأكد من صدق االستبيان

 تم استخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ لمتأكد من ثبات االستبيان المستخدم في الدراسة. 
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 وىو من مقاييس النزعة المركزية، واستخدام المتوسط الحسابي : تم حساب المتوسط الحسابي
 .لحساب درجات أفراد العينة االستطالعية

 وىو من مقاييس التشتت، وىذا لحساب االنحراف المعياري : ثم حساب االنحراف المعياري
 .لدرجات األفراد الخاصة بالعينة االستطالعية

 :من أجل اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة الحالية تم استخدام العمميات اإلحصائية التالية .ب 
 تم استخدام المتوسط الحسابي لحساب المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة. 
 تم استخدام االنحراف المعياري لحساب االنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة. 
 تم حساب النسبة المئوية لتكرار درجات أفراد العينة. 

 
 
 
 

 



 الفصل الخامس

 عرض وتفسير النتائج

 

 

 

 تمهيد 
 .عرض النتائج -1
 .مناقشة وتفسير النتائج -2
 .استنتاج عام -3
 .الدراسات المقترحة -4
 .خاتمة الدراسة -5
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 :تمهيد
      يتضمن ىذا الفصل عرض النتائج التي أسفرت عندىا الدراسة التي تسعى إلى تقييم ميام مستشار 
التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني من وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي مع مناقشة وتفسير ىذه النتائج، 

 .واستنتاج عام كما فيو خاتمة الدراسة مع مجموعة من االقتراحات في ضوء ما توصل إليو من نتائج
 :عرض نتائج الدراسة  -1
: عرض نتائج الفرضية العامة لمدراسة -1-1

: يمي  نصت الفرضية العامة عمى ما
 المدرسي والميني ميامو بدرجة متوسطة من وجية نظر تالميذ التعميم واإلرشاديمارس مستشار التوجيو 

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ,حيث تم حساب كل من المتوسطات الحسابية ،الثانوي 
 المدرسي والميني من وجية نظر تالميذ واإلرشادتقييم ميام مستشار التوجيو ً:الدراسة عمى استبيان 

تحصمنا عمى الجدول الموضح في الشكل  (spss.20.0) بنظام اإلحصائيةالتعميم الثانوي وبعد المعالجة 
: التالي 
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يوضح نتائج الفرضية العامة  ( 9 )جدول رقم 
المتوسط  ال أحيانا نعم العبارة رقم المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ــــيو
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
وجـ
الت

 

قدم لك معمومات كافية عن التخصصات  1
 والشعب

45% 22% 33% 1.06 3.66 

 2.89 1.26 %54 %14 %32 ساعدك عمى معرفة ميولك المينية 2
ساعدك عمى التوفيق بين إمكاناتك  3

 وطموحاتك 
19% 23% 58% 0.29 2.58 

 4.25 0.88 %51 %25 %24 ساعدك عمى زيادة دافعيتك نحو الدراسة 4
ساعدك عمى معرفة نوعية الدراسة المناسبة  5

 لك
18% 12% 70% 0.98 2.39 

 2.58 1.25 %59 %19 %22 ساعدك في تحقيق اختياراتك 6
مكاناتك 7  1.25 2.66 %69 %21 %10 ساعدك عمى اكتشاف قدراتك وا 
عرفك بالمينة التي تريد أن تشغميا في  8

 المستقبل
19% 13% 68% 1.69 1.29 

شرح لك مستشار التوجيو عن بطاقة  9
 الرغبات

38% 28% 34% 0.59 2.69 

 2.36 0.98 %52 %23 %25  الدرجة الكمية

الم
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
إلعــــ

ا
 

أطمعك مستشار التوجيو عمى التخصصات  10
 الجامعية التي تتفرع عن الجذور المشتركة

33% 16% 51% 3.96 2.58 

أعممك بالتخصصات المفتوحة حديثا في  11
 .التكوين الميني

26% 21% 53% 2.98 2.35 

أوضح لك فرص العمل المناسبة لكل  12
 تخصص

17% 18% 65% 2.36 1.29 

 2.98 1.59 %62 %17 %21 أعممك بمتطمبات السوق 13
 4.99 1.69 %58 %29 %13 عرفك بشروط االلتحاق بالمين 14
عرفك بنوع المعارف العممية التي يوفرىا  15

 تخصصك الدراسي
22% 32% 46% 1.36 2.99 

 1.99 1.29 %65 %10 %25 أعممك بمدة التخصصات الجامعية 16
أعممك بشروط االلتحاق بالتخصص الذي  17

 .ترغب فيو
14% 24% 62% 1.87 3.96 

 4.26 2.13 %57 %19 %24  الدرجة الكمية
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ساعدك عمى الحصول نعمى نتائج دراسية  18 
 أفضل

52% 18% 30% 1.12 4.98 

ويم
ـــــــــق
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
التــــ

 

 3.96 0.98 %57 %10 %33 وضح لك طرق النجاح إلى مستوى أعمى 19
 4.58 0.25 %53 %29 %18 تابع تطور نتائجك الدراسية 20
سألك عن المواد الدراسية التي تجد فييا  21

 صعوبة
20% 30% 50% 0.99 4.99 

قدم لك مالحظات فيما يخص مستواك في  22
 التحصيل

13% 21% 66% 1.26 2.99 

 1.99 1.23 %38 %33 %29 قام بمناقشة نتائجك مع األساتذة 23
 3.96 1.58 %38 %40 %22 نظم مع األساتذة حصص الدعم واالستدراك 24
 4.26 0.36 %54 %32 %14 شجعك إلى الذىاب إلى المكتبة 25
 3.66 1.06 %53 %27 %20  الدرجة الكمية

سي
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
النف

اد 
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
شــــــــــ

إلر
ا

 

 2.89 1.26 %56 %11 %33 ساعدك عمى تجاوز مشكالتك الدراسية 26
 2.58 0.29 %42 %24 %34 ساعدك عمى التكيف مع الوسط الخارجي 27
 4.25 0.88 %75 %7 %18 ساعدك عمى تعزيز ثقتك بنفسك 28
أرشدك إلى كيفية التعامل مع الواقع بشكل  29

 أفضل
23% 19% 58% 0.98 2.39 

عرفك عمى كيفية بناء عالقات إيجابية مع  30
 المحيط الخارجي

36% 23% 41% 1.25 2.58 

 1.25 2.66 %38 %29 %33 أرشدك إلى كيفية استغالل وقت فراغك 31
 1.29 1.69 %48 %23 %29 قدم لك برامج لتنمية الميارات األساسية 32
 1.22 1.49 %41 %20 %39  الدرجة الكمية

 ، ميمة التوجيواإلعالم، ميمة : المدرسي والميني تتمثل في واإلرشادعمما أن ميام مستشار التوجيو 
 النفسي  ولمتحقق من ىذه الميام حسب أولويتيا من وجية نظر تالميذ السنة اإلرشاد ميمة ، ميمة التقويم
( 73ص,2015,قرفي )س  / م:اعتمدت الباحثة لمتحقق من النتائج عمى المعادلة التالية ، ثانية ثانوي

المتوسط الحسابي  : م:حيث 
عدد البنود    :       س
: وىذا ما يوضحو الجدول التالي ,عدد البنود  / المتوسط الحسابي:  بمعنى 
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 المدرسي والمهني من واإلرشاديوضح ترتيب مهام مستشار التوجيه   (10 )جدول رقم 
وجهة نظر تالميذ السنة ثانية ثانوي 

عدد العبارات المهام 
 (س)

المتوسط 
 (م)الحسابي 

االنحراف 
 (ع)المعياري 

الرتبة س /م

 1 0.26 4.26 2.13 8 اإلعالم
 4 0.10 2.36 0.98 9التوجيه  
 3 0.13 3.66 1.06 8التقويم 
 اإلرشاد

النفسي 
7 1.49 1.22 0.21 2 

:  يمي  من خالل ىذا الجدول يتضح أن ترتيب الميام من وجية نظر تالميذ السنة ثانية ثانوي كما
  .مهمة التوجيه: رابعا ,مهمة التقويم : ثالثا, النفسي اإلرشادمهمة : ثانيا  ,اإلعالممهمة : أوال
  (: اإلعالممحور ): عرض نتائج المحور األول

عمى المحور األول من استبيانً تقييم ميام مستشار التوجيو  حيث نجد أن  استجابات أفراد عينة الدراسة
بينما تراوحت ,(4.26)بانحراف معياري كمي  قدره  (2.13) المدرسي والمينيً ككل كان واإلرشاد

حيث كان  .2.36و,2.98و,3.96:عمى التوالي 10،11،12:متوسطات عبارات كل من العبارة رقم 
أطمعك مستشار التوجيو : والتي نصت عمى 10في المحور األول ىو لمعبارة رقم  (3.96)أعمى متوسط  

وفي الترتيب , ( المدرسي والميني عمى التخصصات الجامعية التي تتفرع عن الجذوع المشتركة واإلرشاد
 المدرسي والميني واإلرشادأعممك مستشار التوجيو ):  والتي نصت عمى 11الثاني جاءت العبارة رقم 

 تمييا العبارة رقم ،  (2.98)ره .بمتوسط حسابي قد (بالتخصصات المفتوحة حديثا في التكوين الميني 
, ( أوضح لك فرص العمل المناسبة لكل تخصص)والتي نصت عمى (2.36)بمتوسط حسابي قدره 12

أعممك بشروط االلتحاق بالتخصص ) والتي نصت عمى(1.87)بمتوسط حسابي قدره17تمييا العبارة رقم 
عرفك بشروط ) والتي نصت عمى  (1.69) بمتوسط حسابي 14تمييا العبارة رقم , (الذي ترغب فيو 
 . (االلتحاق بالمين 

 بمتوسط حسابي 13أما العبارات التي احتمت المراتب األخيرة في المحور األول فيي كل من العبارة رقم
 بمتوسط حسابي 15والعبارة رقم ,( أعممك بمتطمبات سوق العمل ) والتي نصت عمى  (1.59)قدره 

ثم العبارة , ( عرفك بنوع المعارف العممية التي يوفرىا تخصصك الدراسي ) والتي نصت عمى  (1.36)
( . أعممك بمدة التخصصات الجامعية) والتي نصت عمى  (1.29) بمتوسط حسابي قدره 16رقم
  ( النفسي اإلرشادمحور  )عرض نتائج المحور الثاني  :

حيث يتضح لنا من خالل نتائج الجدول أن الدرجة الكمية لممتوسط الحسابي في ىذا المحور قدرت ب 
 عمى أعمى متوسط قدره 31كما تراوح متوسط العبارة رقم ,   (1.22) وانحراف معياري قدره ،(1.49)
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 تمييا في الترتيب الثاني العبارة رقم ،( كيفية استغالل وقت فراغك إلىأرشدك )والتي نصت عمى  (2.66)
وجاءت  (1.69)بمتوسط حسابي قدره  (قدم لك برامج تنمية الميارات األساسية  )والتي نصت عمى  32

بمتوسط حسابي قدره  (ساعدك عمى تجاوز مشكالتك الدراسية  ) والتي نصت عمى 26العبارة رقم 
عرفك عمى كيفية بناء ) والتي نصت عمى  (1.25) بمتوسط حسابي قدره 30تمييا العبارة رقم , (1.26)

أما العبارات التي احتمت المراتب  األخيرة في ىذا المحور ىي ، (عالقات ايجابية مع المحيط الخارجي 
حيث نصت  . 0.98, 0.29,0.88:  عمى التوالي بمتوسط حسابي قدره 29, 27,28: العبارات رقم 
والعبارة ,  (0.29)بمتوسط حسابي قدره  (ساعدك عمى التكيف مع الوسط الخارجي  )  27العبارة رقم 

 ثم العبارة ،(ساعدك عمى تعزيز ثقتك بنفسك ) والتي نصت عمى   (0.88) بمتوسط حسابي 28رقم 
 كيفية التعامل مع إلى المدرسي والميني واإلرشادأرشدك مستشار الوجيو  ) والتي نصت عمى 29رقم

(  0.98)بمتوسط حسابي قدره  (الواقع بشكل أفضل 
  (محور التقويم  )عرض نتائج المحور الثالث :

كما , (3.66 )ـب بانحراف معياري قدر (1.06)نجد أن المتوسط الحسابي الكمي لمحور التقويم قدر ب
 عمى التوالي بمتوسطات حسابية 24,22,23,18تراوحت أعمى متوسطات ىذا المحور في العبارات رقم 

 نظم مع األساتذة ):  عمى 24حيث نصت العبارة رقم  (1.12)و، (1.23) و،(1.26)و, (1.58)قدرىا 
بمتوسط حسابي قدره 22تمييا العبارة رقم , (1.58)متوسطيا الحسابي (حصص الدعم واالستدراك 

 23تمييا العبارة رقم, (قدم لك مالحظات فيما يخص مستواك في التحصيل)والتي نصت عمى  (1.26)
والتي نصت عمى  (1.12)بمتوسط حسابي قدره  (قام بمناقشة نتائجك مع األساتذة  )والتي نصت عمى 

. (ساعدك عمى الحصول عمى نتائج دراسية أفضل)
كانت متقاربة فيما بينيا من حيث نتائج المتوسط  أما العبارات التي احتمت المراتب األخيرة في ىذا المحور

سألك عن المواد الدراسية )والتي نصت عمى  (0.99) بمتوسط حسابي قدره 21الحسابي ىي العبارة رقم 
 مستوى إلىوضح لك طرق النجاح  ) والتي  نصت عمى19 تمييا العبارة رقم،(التي تجد فييا صعوبة

والتي نصت  (0.36) بمتوسط حسابي قدره 25 لتمييا العبارة رقم،(0.98)بمتوسط حسابي قدره  (أعمى
تابع تطور نتائجك ) والتي تنص عمى 20تمييا العبارة رقم، ( المكتبةإلى الذىاب إلىشجعك )عمى 

 .( 0.25)بمتوسط حسابي قدره  (الدراسية
  (محور التوجيه ):عرض نتائج المحور الرابع: 

وانحراف معياري قدره  (0.98):نجد أن متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عمى محور التوجيو قدر ب
( 1.26 )،(1.69)و، (2.66) عمى التوالي 7,8,2,6,1:بينما تراوحت كل من العبارة رقم ,(2.36)
ساعدك عمى اكتشاف قدراتك ) والتي نصت عمى 7 وعميو نجد أن العبارة رقم،(1.06 )،(1.25)

مكاناتك  8لتمييا العبارة رقم ,وىو أعمى متوسط في محور التوجيو (2.66)قدر متوسطيا الحسابي ب ( وا 
لتمييا العبارة ,(عرفك بالمينة التي تريد أن تشغميا بالمستقبل) والتي نصت عمى  (1.69)بمتوسط حسابي 
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لتمييا العبارة رقم ,(1.26)بمتوسط حسابي  (ساعدك عمى معرفة ميولك المينية) والتي نصت عمى 2رقم 
 1لتمييا العبارة رقم , ( ساعدك في تحقيق اختياراتك )والتي نصت عمى  (1.25) بمتوسط حسابي قدره 6

( . 1.06)بمتوسط حسابي قدره (قدم لك معمومات كافية عن التخصصات والشعب  )والتي نصت عمى
 بمتوسط حسابي قدره 5أما العبارات التي احتمت المراتب األخيرة في محور التوجيو ىي العبارة رقم 

 بمتوسط 9 ثم العبارة رقم ،(ساعدك عمى معرفة نوعية الدراسة المناسبة لك )والتي نصت عمى  (0.98)
  والتي تنص عمى 3فالعبارة رقم ’ ( شرح لك عن بطاقة الرغبات )والتي نصت عمى  (0.59)حسابي 

(. 0.29)بمتوسط حسابي قدره  ( وطموحاتك إمكاناتكساعدك عمى التوفيق بين )
: عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى- 1-2

: يمي  نصت الفرضية الجزئية األولى عمى ما
 المدرسي والميني من وجية اإلرشاد في تقييم ميام مستشار التوجيو و إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 .نظر تالميذ التعميم الثانوي تعزى لمتغير الجنس 
يوضح نتائج الفروق بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة في تقييم   (11 )جدول رقم 

 المدرسي والمهني تعزى لمتغير الجنس واإلرشادمهام مستشار التوجيه 
المتوسط ن نوع العينة 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

درجة 
الحرية 

مستوى الداللة ت 

 0.01غير دال  0.027 215 5.29 12.01 58الذكور  
 9.30 20.41 159  اإلناث

 الفروق بين متوسطات استجابة أفراد إليجادت ر المتعمق باختبا ( 11 )يتضح من خالل الجدول رقم 
ة   أي أن قيم، المدرسي والميني تعزى لمتغير الجنسواإلرشادالدراسة حول تقييم ميام مستشار التوجيو 

مما يشير  (0.01) عند مستوى الداللة إحصائياوىي قيمة غير دالة  (0.027)المحسوبة تساوي  ت
 المدرسي والميني من وجية نظر واإلرشادبوضوح الى عدم وجود فروق في تقييم ميام مستشار التوجيو 

 .عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس 
 :عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية -1-3

: نصت الفرضية الجزئية الثانية عمى
 المدرسي والميني من وجية واإلرشاد في تقييم ميام مستشار التوجيو إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 .نظر تالميذ التعميم الثانوي تعزى لمتغير الشعبة 
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الدراسة في تقييم  يوضح نتائج الفروق بين متوسطات استجابة أفراد ( 12 )جدول رقم
 المدرسي والمهني تعزى لمتغير الشعبة واإلرشادمهام مستشار التوجيه 

المتوسط ن نوع العينة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الحرية 

مستوى الداللة ت 

 0.01دال عند  غير 0.048 215 10.29 18.36 140الشعبة العممية  
 4.17 9.23 77الشعبة األدبية 

 الفروق بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة إليجادت ر المتعمق باختبا ( 12 )يتضح من الجدول رقم 
 كما أن قيمةٌ ت, المدرسي والميني تعزى لمتغير الشعبة واإلرشادحول تقييم ميام مستشار التوجيو 

 إلىمما يشير  (0.01) عند مستوى الداللة إحصائياوىي قيمة غير دالة  (0.048)المحسوبة تساوي 
  . المدرسي والميني تعزى لمتغير الشعبةواإلرشادعدم وجود فروق في تقييم ميام مستشار التوجيو 

: مناقشة وتفسير النتائج - 2
 عرض النتائج في الجداول التي تم عرضيا في العنصر الخاص بعرض النتائج من إلىبعد أن تطرقنا 

 مناقشة وتفسير النتائج عمى ضوء فرضيات الدراسة بحسب إلى سنتعرض في ىذا العنصر ،ىذا الفصل
: ترتيبيا كالتالي 

: مناقشة وتفسير النتائج المتعمقة بالفرضية العامة لمدراسة- 2-1
: والتي تنص عمى 

  المدرسي والميني ميامو بدرجة متوسطة من وجية نظر تالميذ واإلرشاديمارس مستشار التوجيو 
. التعميم الثانوي

ال مرتفعة  أن الدرجة الكمية في النسب المئوية لمبديل ( 12 )أظيرت النتائج الموضحة في الجدول رقم 
 المدرسي والميني يمارس واإلرشادفي المحاور األربعة لالستبيان مما يدل عمى أن مستشار التوجيو 

 وقد يعود ىذا التدني في أداء الميام ،ميامو بدرجة أقل من المتوسط من وجية نظر عينة الدراسة
: لألسباب التالية 

  المدرسي والميني من طرف الطاقم التربوي واإلرشاداالنتقاص من أىمية ودور مستشار التوجيو 
. ككل في المؤسسات التعميمية مما يقف عائقا أمام أدائو لميامو

  المدرسي والميني ما يؤثر سمبا عمى واإلرشاد في ميام مستشار التوجيو اإلداريتدخل الطاقم 
. تأديتو لميامو 

  عدم توفر ساعات شاغرة لدى التالميذ ما يحد من فعالية أدائو لميامو .
  والمناسبة ألدائو لميامو ، الالزمةلإلمكانياتافتقاره  .
  عمى عاتقو الممقاة اإلداريةضيق وقت مستشار التوجيو لكثرة الميام  .
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  كثرة األفواج التربوية لمتالميذ ما يؤثر سمبا عمى تأديتو لميامو .
  وعدم تطوير إبداعاتو، وكبح ، استنزاف طاقاتوإلىتحممو ألعباء مقاطعة بأكمميا ما يؤدي 

  .مياراتو
  المدرسي والميني واإلرشادضعف تكوين مستشاري التوجيو  .
   والنتائج الدراسية رغم أنيا ال,اعتماد قرار التوجيو المدرسي بالدرجة األولى عمى العالمات 

ما جعل  ( غير دقيق ،تقييم النتائج غير موضوعي)تعكس فعال المستوى الحقيقي لمتالميذ 
  .واإلرشادالتالميذ ال يقتنعون بقرارات التوجيو التي يقوم بيا مستشار التوجيو 

 وبالتالي تمغى ، والتنظيم التربوي، خضوع عممية التوجيو بصفة عامة لمتطمبات الخريطة المدرسية
   .اختيارات ورغبات ومالمح التالميذ بل مشروعيم المستقبمي في حد ذاتو

  والواقع الممارس حيث أن اإلرشاد، الفجوة الكبيرة بين النصوص الوزارية المنظمة لعممية التوجيو و
 أن واقع الحال يبين أن مستشار إال ،النصوص الرسمية تؤكد ضرورة التكفل الفردي بالتمميذ

وذلك , الفردي اإلرشاد الجماعي بعيدا عن خدمات اإلرشادالتوجيو يعتمد أكثر عمى تقديم خدمات 
  المدرسي والميني من جية واإلرشادوكثرة ميام مستشار التوجيو ,لكثرة أعداد التالميذ من جية 

. أخرى 
 والضغوطات الخارجية التي تضعف دوره كمستشار فاعل ومؤثر في ، قرارات الوزارة الوصية

. العممية التوجييية 
 وكثرة المراسيم الوزارية المتعمقة بأداء ميامو ما يجعمو غير مدرك ليا ،ضبابية بعض القوانين 

. بشكل واضح 
سبق ذكره نجد أن ىناك الكثير من األسباب والمعوقات التي تحد من أداء مستشار  وعميو ومن خالل ما*

.   المدرسي والميني لمياموواإلرشادالتوجيو 
 واإلرشاد نتيجة أن خدمات التوجيو إلىالتي توصمت  (2015،ساري) حيث اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 

 حيث أنو ىناك فرق بين ما ىو ،المدرسي والميني مازالت بعيدة نوعا ما عن المستوى المرغوب فيو
موجود في النصوص التشريعية المنظمة لعممية التوجيو المدرسي والميني وبين الواقع الممارس في بعض 

 اإلعالم كما  أن ىذه الخدمات غير كافية لتمبية احتياجات التالميذ ذلك ألنيا ركزت عمى ميمة ،المحاور
  . التقويم، النفسياإلرشاد وأىممت محاور أخرى ليا تأثير عمى المسار الدراسي لمتالميذ كميمة ،والتوجيو

التي أكدت عمى أن دور مستشار التوجيو أصبح ضرورة ممحة  (1997،كيومينغ )واتفقت أيضا مع دراسة 
وال يقل عممو عن عمل أي شخص أخر فيو المسؤول عن تحديد األبعاد االجتماعية  ، في عصرنا الحالي

. واالنفعالية في شخصية التالميذ
والتي أسفرت نتائجيا عمى أن مستشار  (1989،تينسون )كما اتفقت أيضا  ىذه الدراسة  مع دراسة 

 المدرسي والميني ال يستطيع أن يقوم بدوره كما ينبغي بسبب تزايد احتياجات التالميذ واإلرشادالتوجيو 
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 كم اتفقت  أيضا مع ىذه الدراسة في تحديد أىم المعوقات التي ، والتوجيو في المدارساإلرشادلخدمات 
 آلياتكثرة أعداد التالميذ واقترح كحل التركيز عمى :  لميامو منياواإلرشادتقف دون أداء مستشار التوجيو 

وتمبية االحتياجات التي ال تحقق عن طريق ،  الفرصة لمستشار التوجيو من جية إلتاحة الجماعي اإلرشاد
.  الفردي واإلرشادأنشطة التوجيو 

التي أكدت عمى دور مستشار التوجيو في  (1990، األسمري) واتفقت أيضا ىذه الدراسة مع دراسة 
ن  دور أالتغمب عمى المشكالت التي تواجو الطالب في المرحمة الثانوية حيث وصمت الى نتيجة مفادىا 

. المرشد في ثانويات الرياض  غير موجود 
 التربوي والدور اإلرشاد التعرف عمى واقع إلىالتي ىدفت  (2001،العاجز ) واتفقت أيضا مع دراسة 

 التربوي في المدارس بحاجة اإلرشاد نتيجة مفادىا أن واقع إلىووصمت ، الذي يقوم بو المرشد التربوي 
.  العناية  واالىتمام  إلى

 وان  بعنواإلرشادوالتي ركزت عمى ميمة من ميام مستشار التوجيو  (2005، األعور) واتفقت مع دراسة 
 لإلعالم نتيجة مفادىا أن التطبيق الصحيح إلى ووصمت ي التربوي في مؤسسات التعميم الثانواإلعالمواقع 

. التربوي مازال بعيدا عن المستوى المرغوب فيو 
 الميني واإلرشاد الكشف عن خدمات التوجيو إلىالتي ىدفت  (2014،قرفي ) كما اتفقت أيضا مع دراسة 

 الميني واإلرشاد نتيجة مفادىا أن خدمات التوجيو إلىالموجية لتالميذ التعميم الثانوي  والتي وصمت 
 والمجال األكاديمي اإلعالم،ومجال ، تترتب حسب أولويتيا عمى النحو التالي كمجال االختيار الميني

. والمجال االجتماعي 
تقييم دور مستشار إلى والتي ىدفت  (1996،ونيمسون ،روزفمت)في حين اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة 

 نتيجة مفادىا أن مستشار التوجيو المدرسي يقوم بدوره بدرجة عالية من إلى  ووصمت ي،التوجيو المدرس
  . التطوير الفعميإلىلكن األساليب المتعمقة بتقييمو تحتاج ,الكفاءة 

التي أكدت عمى أن تمميذ السنة اولى ثانوي يستند الى  (2004،بن فميس )كما اختمفت أيضا مع دراسة 
مجموعة من المعايير الختيار تخصصو الدراسي  بمعنى أن ميمة التوجيو ال تقع عمى عاتق مستشار 

.  وحده واإلرشادالتوجيو 
( 2004،بن فميس )و دراسة  (1996،ونيمسون ،روزفمت ) وقد يرجع ىذا االختالف في دراسة كل من 

. وكذا األدوات المستخدمة ،  أو البيئة التي أجريت فييا الدراسة، االختالف في العينةإلى
.     وعميو نستنتج بأن الفرضية العامة لمدراسة لم تتحقق 

: مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى- 2-2
: والتي تنص عمى

 المدرسي والميني  من وجية واإلرشاد في تقييم ميام مستشار التوجيو إحصائية توجد فروق ذات داللة 
  .نظر تالميذ التعميم الثانوي تعزى لمتغير الجنس
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 واإلناث بين الذكور إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنو ال ( 12 )حيث يتبين لنا من خالل الجدول رقم 
( 0.027) المحسوبة ة تحيث كانت قيمني،  المدرسي والموواإلرشادفي تقييم ميام مستشار التوجيو 

 السبب في عدم االختالف إرجاع وعميو يمكن ،(0.01) عند مستوى داللة إحصائياوىي قيمة غير دالة 
: إلى إناثبين أفراد عينة الدراسة سواء كانوا ذكورا أم 

 والمشكالت المدرسية والنفسية ،من ظروف الدراسة أنيم يتعرضون لمستوى واحد  .
  التقويم نفسو من نفس مستشار التوجيو ،  النفسياإلرشاد واإلعالم،تمقي كال الجنسين  التوجيو

 والميثاق األخالقي نفسو يطبق من اإلرشاديويمكن أيضا أن يكون السبب أن قانون العمل واإلرشاد، 
 . ( إناث ،ذكور) المدرسي والميني عمى كال الجنسين واإلرشادطرف مستشاري التوجيو 

  النمطية في العمل ما أثر سمبا عمى أداء إلىالبرنامج المسطر من طرف وزارة التربية ما أدى 
.  المدرسي والميني واإلرشادمستشار التوجيو 

  وخجل بعض التالميذ ، المدرسي والميني من طرف التالميذواإلرشادالنظرة السمبية لمستشار التوجيو 
كما يخشى بعض التالميذ نظرة زمالئيم ليم عند ترددىم عمى مستشار التوجيو ، من زيارتيم لمكتبو

.  المدرسي والميني واإلرشاد
 وباألساليب التدريسية المتبعة من ،  فيتأثرون بو،نفس الواقع والمناخ التعميمي السائد داخل الثانويات

. طرف أعضاء ىيئة التدريس 
  واألنشطة والمناىج الدراسية أدى الى توحيد وجية نظر التالميذ  رغم ،  اإلداريعدم اختالف النمط

. اختالف جنسيم
  ويتفاعمون مع أحداث المرحمة الثانوية بدرجة متساوية ، الجودةالتوجيو بنفسيتمقون نفس خدمات  
 ذكور)والعمر لدى التالميذ في كال الجنسين , والوعي ,  التقارب في مستوى النضجإلى باإلضافة -

  .(إناث
 وفي دائرة عين ،  واالقتصادي في المجتمع الجزائري بصفة عامة،والثقافي، تشارك الواقع االجتماعي

. مميمة  والية أم البواقي بصفة خاصة
يمكن حصره عمى  وممارستو لميامو ال, المدرسي والميني واإلرشادوعميو فان تقييم ميام مستشار التوجيو 

يجعل مستوى   أن أفراد العينة في ظروف ومناخ متشابو ماإلى ، إضافةجنس تمميذ دون  الجنس اآلخر
. تقارب األفكار واحد رغم اختالف جنسيم 

  الكشف عن خدمات التوجيو إلىالتي سعت من خالليا  (2014,قرفي  )يتفق مع دراسة  وىذا ما
 اإلرشاد وكذا طمبة ، المدرسي والميني ذات األولوية من وجية نظر تالميذ التعميم الثانويواإلرشاد
 في وجية نظر تالميذ إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال:  نتيجة مفادىا أنوإلىوالتي توصمت , والتوجيو 

 والتوجيو الميني وفقا لمتغير الجنس اإلرشاد في الخدمات المقدمة في اإلرشاد وطمبة ،التعميم الثانوي
 .(إناث- ذكور)
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توجد فروق   نتيجة مفادىا أنو الإلىوالتي وصمت  (2001,العاجز)كما اتفقت  ىذه الدراسة مع دراسة 
 بين متغير المشكالت لدى المرشدين تعزى لمتغير الجنس      إحصائيةذات داللة 

 الكشف عن مدى استخدام عمميات إلىالتي ىدفت  ( (ت.د)،الياشل )  كما اتفقت أيضا مع دراسة 
 نتيجة مفادىا أن الجنس والمنطقة التعميمية ليس ليا إلىالتوجيو في اختيار التمميذ لتخصصو وتوصمت 

. عالقة بعممية التوجيو
 التربوي في مؤسسات اإلعالم معرفة واقع إلىالتي ىدفت  (2005،األعور)كما اتفقت أيضا مع دراسة 

ال تختمف فعالية : النتيجة التاليةإلى  وتوصمت اإلعالموكيف يستجيب التالميذ ليذا ، التعميم الثانوي
.  التربوي في التعميم الثانوي عمى التالميذ باختالف جنسيم اإلعالم

  الكشف عن معايير إلىالتي ىدفت  (2004، بن فميس)في حين اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة 
 إلىاالختيار الدراسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي في عممية التوجيو المدرسي والميني  و توصمت 

فيما يتعمق بمعايير  (إناث ،ذكور) بين الجنسين إحصائيةأنو توجد فروق ذات داللة : نتيجة مفادىا
. أو األدوات المستخدمة ،  االختالف في العينةإلى و يمكن أن يرجع ىذا االختالف ،االختيار الدراسي

: تائج الفرضية الجزئية الثانيةنمناقشة وتفسير -2-3
:  والتي تنص عمى

 المدرسي والميني من وجية واإلرشاد ميام مستشار التوجيو تقييم في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
. ةنظر تالميذ التعميم الثانوي تعزى لمتغير الشعب

م ت  البيانات المتحصل عمييا من خالل عرض النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية الثانية باستخداإن
الشعبة العممية والشعبة األدبية في تقييميم لميام مستشار التوجيو  (0.048)لداللة الفروق بين متوسطات 

والذي يظير عدم وجود فروق ذات داللة   ( 12 ) المدرسي والميني والموضح في الجدول رقم واإلرشاد
 عند مستوى الداللة إحصائيادالة  وىي قيمة غير, بين تالميذ الشعبة العممية والشعبة األدبية إحصائية

في تقييم ميام  (أدبي–عممي  )توجد تأثير لمتغير الشعبة   أنو الإلىوتشير ىذه النتيجة ، (0.01)
 أن الخدمات المقدمة من طرف مستشار إلىويرجع ذلك ،  المدرسي والمينيواإلرشادمستشار التوجيو 

. (أدبي-عممي) لمتالميذ ال تساعدىم باختالف شعبيم الدراسية واإلرشادالتوجيو 
 ولفت , المدرسي والميني عمى تنمية االتجاىات االيجابية نحوه واإلرشاديعمل مستشار التوجيو  ال

 وتأثيرىا عمى المدى البعيد في ،مات التي يقدميا ليمد مدى أىمية الميام  والخإلىانتباه التالميذ 
. بناء مشروعيم  الميني المستقبمي 

  ونفس األساليب التدريسية , ونفس المناىج التعميمية ,يتمقون نفس األنشطة .
   تقارب وجيات النظر فيما بينيم رغم إلىما أدى ,يعيشون ويشتركون في نفس المرحمة العمرية 

. اختالف شعبيم الدراسية 
  (أدبي– عممي   )نفس المشكالت المدرسية  التي يعاني منيا التالميذ في كال الشعبتين . 
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توجد فروق ذات داللة   نتيجة مفادىا أنو الإلىوالتي توصمت  :(2014,قرفي)يتفق مع دراسة   وىذا ما
 والتوجيو الميني اإلرشاد من  وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي في الخدمات المقدمة ليم في إحصائية

.  (أدبي– عممي )وفقا لمتغير الدراسة 
والتي توصمت الى نتيجة مفادىا أن فعالية  (2005,األعور  )في حين اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة 

.  التربوي في التعميم الثانوي تختمف باختالف الجذع المشترك اإلعالم
 نتيجة مفادىا ك وجود فروق ذات إلىالتي توصمت  (2004,بن فميس )كما اختمفت أيضا مع دراسة 

.  بين تالميذ مختمف التخصصات فيما يتعمق بمعايير االختيار الدراسي إحصائيةداللة 
 واإلرشاديؤثر عمى وجيات نظر التالميذ في تقييميم لميام مستشار التوجيو  وعميو فان عامل الشعبة ال

ونفس مستشار التوجيو ، فالذي يدرس عممي أو أدبي تعرض لنفس ظروف التوجيو، المدرسي والميني
 الذي يوحد وجيات النظر بين تالميذ الشعبة العممية واألدبية في تقييميم لميام مستشار التوجيو األمر

.  المدرسي والميني واإلرشاد
: استنتاج عام - 3
 المدرسي والميني من وجية واإلرشاد استنتاج الدراسة الحالية تيدف الى تقييم ميام مستشار التوجيو إن

ذكر )وكذا الكشف عن الفروق بين وجيات نظر التالميذ وفقا لمتغير الجنس ,نظر تالميذ التعميم  الثانوي 
.  المدرسي والميني واإلرشادفي تقييم ميام مستشار التوجيو ( أدبي- عممي) و الشعبة  (أنثى–

 اليدف المنشود في ىذه الدراسة تم االعتماد عمى أداة والمتمثمة في االستبيان المعد من قبل إلىولموصول 
وتطبيقو عمى عينة قواميا , المدرسي والميني واإلرشادوالخاص بتقييم ميام مستشار التوجيو , الباحثة 
 ثانوية منتوري أحمد الشريف  ،بارش صالح :تمميذ وتمميذة مستوى سنة ثانية ثانوي في كل من ثانوية217

– والية أم البواقي  –العربي بن مييدي بدائرة عين مميمة 
 المدرسي والميني واإلرشادأن مستشار التوجيو :  من خالل الفرض العام إليياوقد بينت النتائج المتوصل 

 ويجدر الذكر بأن الميام ،يمارس ميامو بدرجة بأقل من المتوسط من وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي
  النفسيواإلرشاد اإلعالم،:  المدرسي والميني تتمثل في ميمةاإلرشاد مستشار التوجيو وإلىالموكمة 
.   التوجيو ،والتقويم

 بين الذكور إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إلىأما بالنسبة لنتائج الفرضيات الجزئية فقد تم التوصل 
 وكذا عدم وجود فروق ذات داللة ، المدرسي والمينيواإلرشاد في تقييميم لميام مستشار التوجيو واإلناث
 المدرسي واإلرشادفي تقييم ميام مستشار التوجيو   بين تالميذ الشعبة العممية والشعبة األدبيةإحصائية
. والميني 

 واإلرشاد ضرورة الرفع من مستوى أداء مستشار التوجيو إلى إلييامن خالل النتائج المتوصل  وىذا يفسر
. لتحقيق التكامل وزيادة الفاعمية  والعمل بكفاءة أكبر، المدرسي والميني لميامو
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 الفروق بين وجيات نظر تالميذ السنة إحداثوالجنس لم يؤثر في ,كما يمكن االستنتاج بأن متغير الشعبة 
يشمل الجنس والشعبة بل يشمل نوعية الميام   نظرا ألن االختالف في وجيات النظر ال،ثانية ثانوي
. المطبقة 

 :الدراسات المقترحة- 4
: نتائج ىذه الدراسة يمكننا أن نقدم التوصيات التالية  من خالل

  المدرسي والمينيواإلرشادتقميص المقاطعات التي يشرف عمييا مستشار التوجيو . 
  وذلك بتعزيز ، المدرسي والمينيواإلرشادالرفع من جودة الميام التي يؤدييا مستشار التوجيو 

 مكانتو في المؤسسات التعميمية 
  إلىوميوليم ،  ورغباتيم، قدراتيمإمكاناتيم،فسح المجال بشكل أوسع أمام التالميذ باختالف 

  اتجاىاتيم لمتخصص الذي يرغبون فيو مستقبال ،اختيار المواد الدراسية التي تتوافق واستعداداتيم
 التي ، المدرسي والميني لبرامج تدريب ورسكمة النقائصواإلرشاد مستشاري التوجيو إخضاع 

 .يعانون منيا 
  المدرسي واإلرشاد الجديدة في المنظومة التربوية وميام مستشار التوجيو اإلصالحاتالتوفيق بين 

 .والميني 
  عممية التوجيو من خالل توفير الحوافز المادية إلنجاحضرورة توفير الجو الميني المالئم 

 .والمعنوية 
 المدرسي والمينيواإلرشاد رؤية واضحة لميام مستشار التوجيو إعطاء . 
 جاء في النصوص التشريعية المنظمة لميام مستشار التوجيو  ضرورة العمل عمى تجسيد كل ما

 .والمينيالمدرسي واإلرشاد 
  إلنجاحتوظيف التقنيات الحديثة المتطورة لمساعدة المستشارين العاممين بالمؤسسات التعميمية 

 .العممية التوجييية ككل 
 والتعرف عمى نتائجيا والقيام بنتائج الدراسة الحالية ,بدراسات مماثمة في واليات أخرى  القيام. 
 المدرسي والميني لميامو بشكل واإلرشاد دراسات تقييمية لمستوى أداء مستشار التوجيو إجراء 

ومن ثم تعزيز جوانب القوة وتعديل جوانب ، دوري ألنيا تساعد في الكشف عن مستوى األداء
.  الضعف
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 : خاتمة الدراسة-5
 المدرسي والميني من ميام من واإلرشاد توضيح ما يقوم بو مستشار التوجيو إلىلقد كانت دراستنا تيدف 

. وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي 
 المدرسي والميني يأخذ عل واإلرشاد اتضح لنا أن مستشار التوجيو إليياومن خالل النتائج التي خمصنا 
 ومساعدتيم عمى حل مشاكميم الدراسية،  شعب وفروع التعميم المختمفةإلىعاتقو مسؤولية توجيو التالميذ 

 المدرسي والميني خالل قيامو بميامو يكون واإلرشادوعمى ىذا األساس يمكن القول بأن مستشار التوجيو 
 أنو يظل إليو، إالوىنا تتجمى مدى مسؤولية وأىمية الميمة الموكمة ، يمبي حاجيات األفراد والمجتمع ككل

 أو من طرف ،يواجو العديد من المعوقات التي تحول دون أدائو لميامو سواء من طرف الطاقم التربوي
 النظر في جميع النصوص إعادةأو من طرف التالميذ أنفسيم األمر الذي يستدعي ، أولياء األمور

ولمساعدتو عمى أداء فعال ،  المدرسي والمينيواإلرشادالتشريعية لضمان مكانة أفضل لمستشار التوجيو 
  .لميامو

 وصف دقيق لمميام الموكمة لمستشار التوجيو إعطاء إلىومن معطيات الدراسة النظرية والميدانية توصمنا 
وكذا أىم التحديات التي ، ووصف النصوص التشريعية التي تحدد ىذه الميام،  المدرسي والمينيواإلرشاد

 المدرسي واإلرشاد أىمية كبيرة لعمل مستشار التوجيو إبداءوعميو يجب ، تواجيو وتحد من أدائو لميامو
. والميني الذي يعتبر أساس كل نظام تربوي 

 المدرسي والميني من اإلرشادو في األخير تبقى ىذه الدراسة مجرد محاولة لتقييم ميام مستشار التوجيو و
التقصي بغية التأكد   المزيد منإلىفنتائجيا غير نيائية تبقى بحاجة ، وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي
.     أكثر من النتائج لالستفادة منيا 
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 ق مالحححـقق

 



 ( 1 )ملحق رقم 

 يمثل قائمة األساتذة المحكمين

 

 الرقم االسم واللقب الدرجة العلمية  التخصص مكان الجامعة

 1 زروالي وسيلة محاضر ا   العربي بن مهيدي 
 2 لقان حسينة مساعد ا علوم تربية  العربي بن مهيدي 
 3 قاسي سليمة  محاضر ب علوم تربية العربي بن مهيدي 
 4 بوعلي بديعة  مساعد ا علوم تربية  العربي بن مهيدي 
 5 تيالئيج نوارة  مساعد ا  ادارة تربوية  العربي بن مهيدي 
 6 لطرش حليمة مساعد ا ادارة تربوية  العربي بن مهيدي 
 7 جغبوب دالل محاضر ب  ادارة تربوية  العربي بن مهيدي 
 8 فركوس لخضر دكتور  ادب عربي  العربي بن مهيدي 
 9 سعيدة حمراوي  مساعد أ ادب عربي  العربي بن مهيدي



( 2)ممحق رقم 
 الدرجات الكمية لمتالميذ حسب متغير الجنس 

 

 

عدد  الدرجة
 اإلناث

عدد  الدرجة 
 اإلناث

عدد  الدرجة 
 اإلناث

 عدد الدرجة 
 اإلناث

عدد  الدرجة 
 اإلناث

عدد  الدرجة 
 اإلناث

50 136  61 109  74 82  74 55  44 28  74 1 
55 137  60 110  32 83  64 56  40 29  53 2 
64 138  57 111  59 84  83 57  57 30  67 3 
58 139  44 112  74 85  49 58  36 31  85 4 
60 140  74 113  36 86  65 59  50 32  66 5 
46 141  74 114  59 87  74 60  57 33  64 6 
52 142  68 115  40 88  57 61  59 34  32 7 
49 143  59 116  70 89  45 62  36 35  49 8 
59 144  38 117  89 90  52 63  45 36  73 9 
61 145  67 118  68 91  47 64  56 37  45 10 
69 146  70 119  80 92  42 65  71 38  89 11 
70 147  67 120  52 93  58 66  53 39  54 12 
62 148  46 121  47 94  63 67  63 40  71 13 
66 149  56 122  70 95  61 68  63 41  59 14 
32 150  71 123  52 96  62 69  56 42  40 15 
32 151  66 124  48 97  69 70  51 43  59 16 
62 152  59 125  46 98  82 71  59 44  40 17 
76 153  56 126  68 99  48 72  78 45  51 18 
60 154  74 127  50 100  42 73  83 46  47 19 
64 155  67 128  54 101  71 74  71 47  78 20 
65 156  53 129  46 102  35 75  64 48  47 21 
64 157  68 130  45 103  53 76  43 49  60 22 
48 158  68 131  46 104  69 77  49 50  50 23 
54 159  68 132  81 105  42 78  79 51  43 24 
   49 133  54 106  62 79  55 52  72 25 
   49 134  72 107  59 80  36 53  65 26 
   69 135  65 108  69 81  56 54  37 27 



 (3)ممحق رقم 

 يمثل عدد ذكور

 عدد الذكور الدرجة  عدد الذكور الدرجة  عدد الذكور الدرجة
46 43  38 22  59 1 
69 44  36 23  44 2 
66 45  36 24  32 3 
35 46  96 25  32 4 
57 47  42 26  34 5 
57 48  67 27  68 6 
45 49  32 28  34 7 
36 50  60 29  43 8 
41 51  32 30  32 9 
50 52  65 31  65 10 
33 53  34 32  59 11 
32 54  36 33  39 12 
32 55  36 34  70 13 
34 56  36 35  57 14 
32 57  40 36  70 15 
60 58  63 37  64 16 
   42 38  62 17 
   73 39  58 18 
   32 40  53 19 
   34 41  71 20 
   34 42  32 21 



(  4)ملحق رقم 
 اآلداب في شعبة األفراددرجات 

 

عدد  الدرجات 
 أفراد
 األدبي

عدد  الدرجات 
 أفراد

 األدبي

 أفرادعدد  الدرجات 
الشعبة 
 األدبي

 أفرادعدد  الدرجات 
الشعبة 
 األدبي

67 61  64 41  53 21  32 1 
53 62  43 42  73 22  32 2 
68 63  56 43  40 23  34 3 
68 64  82 44  51 24  68 4 
68 65  53 45  47 25  34 5 
49 66  59 46  60 26  70 6 
49 67  74 47  50 27  57 7 
69 68  59 48  43 28  70 8 
50 69  89 49  72 29  64 9 
55 70  68 50  65 30  62 10 
64 71  80 51  37 31  58 11 
58 72  52 52  44 32  53 12 
60 73  70 53  40 33  71 13 
32 74  52 54  57 34  96 14 
32 75  81 55  36 35  42 15 
53 76  54 56  63 36  32 16 
56 77  65 57  63 37  63 17 
   44 58  56 38  42 18 
   38 59  51 39  32 19 
   74 60  78 40  74 20 



( 5)ملحق رقم 
 يمثل عدد أفراد الشعبة العلمية

 أفرادعدد  الدرجات
 الشعبة العلمية

 أفرادعدد  الدرجات 
 الشعبة العلمية

 أفرادعدد  الدرجات 
 الشعبة العلمية

 أفرادعدد  الدرجات 
 الشعبة العلمية

 أفرادعدد  الدرجات 
 الشعبة العلمية

 أفرادعدد  الدرجات 
 الشعبة العلمية

57 111  69 89  36 67  32 45  46 23  43 1 
74 112  42 90  74 68  34 46  69 24  32 2 
74 113  62 91  64 69  67 47  66 25  65 3 
68 114  69 92  83 70  85 48  35 26  59 4 
59 115  32 93  49 71  66 49  57 27  39 5 
67 116  74 94  65 72  64 50  57 28  32 6 
70 117  36 95  74 73  32 51  45 29  38 7 
67 118  59 96  57 74  49 52  78 30  36 8 
46 119  40 97  45 75  73 53  50 31  36 9 
71 120  70 98  52 76  45 54  57 32  67 10 
66 121  47 99  47 77  89 55  59 33  32 11 
59 122  48 100  42 78  54 56  36 34  60 12 
56 123  46 101  58 79  71 57  45 35  65 13 
46 124  68 102  63 80  59 58  56 36  34 14 
52 125  54 103  61 81  40 59  71 37  36 15 



( 5)ملحق رقم 
 يمثل عدد أفراد الشعبة العلمية

 

49 126  54 104  62 82  59 60  53 38  36 16 
59 127  46 105  69 83  59 61  51 39  36 17 
61 128  45 106  60 84  83 62  36 40  40 18 
69 129  46 107  48 85  71 63  41 41  73 19 
70 130  72 108  42 86  49 64  50 42  32 20 
62 131  61 109  71 87  79 65  33 43  34 21 
66 132  60 110  35 88  55 66  32 44  34 22 



                         وزارة التعميم العالي والبحث العممي88
 جامعة العربي بن مييدي 

 العموم االجتماعية  واإلنسانية  : كمية 
 أدارة وتسيير في التربية  :  تخصص 

       
                                    استمارة بحث بعنوان 

                   
 
 
  

 دراسة ميدانية بثانويات عين مميمة
في أطار أنجاز مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في تخصص إدارة وتسيير التربية  نضع -

ىذه االستمارة التي نحاول من خالليا تقييم ميام   مستشار  (ة)بين يديك عزيزي التمميذ
 .في الخانة المناسبة  (X)التوجيو المدرسي والميني، بوضع عالمة 

 وأخيرا تقبموا منا  فائق االحترام والتقدير
  

 

 
 
 

       
 

 

تقييم مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني من 

 وجهة نظر تالميذ التعليم الثانوي  

 :من االستاذة                           :             إعداد الطالبة
 سامية إبريعم.ألبوش أمال                                            د

                                                     
 



  البيانات األولية
  :اسم الثانوية     
  □                    أنثى□    ذكر : الجنس   
 □  أدبي                  □  عممي    : الشعبة  
 

 ال أحيانا نعم العبارة رقم المحور

الم
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
إلعـ

ا
 

أطمعك مستشار التوجيه عمى التخصصات الجامعية التي تتفرع عن  1
 الجذور المشتركة

   

    .أعممك بالتخصصات المفتوحة حديثا في التكوين المهني 2
    أوضح لك فرص العمل المناسبة لكل تخصص 3
    أعممك بمتطمبات السوق 4
    عرفك بشروط االلتحاق بالمهن 5
    عرفك بنوع المعارف العممية التي يوفرها تخصصك الدراسي 6
    أعممك بمدة التخصصات الجامعية 7
    .أعممك بشروط االلتحاق بالتخصص الذي ترغب فيه 8
    قدم لك معمومات كافية عن التخصصات والشعب 9

ـــيه
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
وجــ

الت
 

    ساعدك عمى معرفة ميولك المهنية 10
    ساعدك عمى التوفيق بين إمكاناتك وطموحاتك  11
    ساعدك عمى زيادة دافعيتك نحو الدراسة 12
    ساعدك عمى معرفة نوعية الدراسة المناسبة لك 13
    ساعدك في تحقيق اختياراتك 14
مكاناتك 15     ساعدك عمى اكتشاف قدراتك وا 
    عرفك بالمهنة التي تريد أن تشغمها في المستقبل 16
    شرح لك مستشار التوجيه عن بطاقة الرغبات 17



    ساعدك عمى الحصول عمى نتائج دراسية أفضل 18 

ويم
الـــق

 

    وضح لك طرق النجاح إلى مستوى أعمى 19
    تابع تطور نتائجك الدراسية 20
    سألك عن المواد الدراسية التي تجد فيها صعوبة 21
    قدم لك مالحظات فيما يخص مستواك في التحصيل 22
    قام بمناقشة نتائجك مع األساتذة 23
    نظم مع األساتذة حصص الدعم واالستدراك 24
    شجعك إلى الذهاب إلى المكتبة 25

سي
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
نفـــــــ

د ال
شــــــــا

إلر
ا

 

    ساعدك عمى تجاوز مشكالتك الدراسية 26
    ساعدك عمى التكيف مع الوسط الخارجي 27
    ساعدك عمى تعزيز ثقتك بنفسك 28
    أرشدك إلى كيفية التعامل مع الواقع بشكل أفضل 29
    عرفك عمى كيفية بناء عالقات إيجابية مع المحيط الخارجي 30
    أرشدك إلى كيفية استغالل وقت فراغك 31
    قدم لك برامج لتنمية المهارات األساسية 32

 

 



: ملخص
 المدرسي والمهني من وجهة نظر تالميذ التعليم الثانوي  واإلرشادتقييم مهام مستشار التوجيه 

 .(دراسة ميدانية بثانويات عين مليلة)
 المدرسي والميني من وجية نظر تالميذ واإلرشادتيدف ىذه الدراسة الى تقييم ميام مستشار التوجيو - 

 المدرسي واإلرشاد في تقييم ميام مستشار التوجيو واإلناثالتعميم الثانوي ؛ومدى وجود فروق بين الذكور 
 واإلرشادوالفروق بين تالميذ الشعبة العممية والشعبة االدبية في تقييم ميام مستشار التوجيو , والميني

  .المدرسي والميني
تم اختيارىم بطريقة قصدية ،  تمميذ وتمميذة من تالميذ السنة ثانية ثانوي217وتكونت عينة الدراسة من - 

–   البواقي  أم–من ثالث ثانويات بدائرة عين مميمة 
 المدرسي واإلرشاداستبيان تقييم ميام مستشار التوجيو : وقد استخدمت الباحثة استبيان من اعدادىا ىو -

والميني من وجية نظر تالميذ التعميم الثانوي  
:  الدراسة في االتيإجراءاتوتمثمت 

  .التعرف عمى مجتمع الدراسة  -
 إحصائيةوذلك بحساب الصدق والثبات بواسطة أساليب ، التأكد من الخصائص السيكومترية لالستبيان -

  .متنوعة
 تساؤالت عمى اإلجابةمن أجل  (SPSS.20) لمعموم االجتماعية اإلحصائيةتم استخدام نظام الحزمة -

: الدراسة بتطبيق 
  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري*
 واإلرشاد في تقييميم ميام مستشار التوجيو واإلناثلحساب داللة الفروق بين الذكور " ت"اختبار*

واألدبية في تقييميم لميام  مستشار التوجيو ,وتحديد الفروق بين تالميذ الشعبة العممية ,المدرسي والميني 
   . المدرسي والمينيواإلرشاد

: وأسفرت الدراسة عمى النتائج التالية
 المدرسي والميني ميامو بدرجة أقل من المتوسط من وجية نظر واإلرشاديمارس مستشار التوجيو - 1

  .تالميذ التعميم الثانوي
 المدرسي والميني  واإلرشادعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تقييم ميام مستشار التوجيو - 2

  .تعزى لمتغير الجنس
 المدرسي والميني واإلرشادعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تقييم ميام مستشار التوجيو  -3

   .تعزى لمتغير الشعبة



RESUME : 

L’évaluation des missions du conseiller d’orientation et EL IRCHAD 

SCOLAIRE et professionnelle selon le point de vue des élèves dans  

l’enseignement secondaire (une étude sur le terrain dans les lycées de Ain 

m’lila). 

- cette étude vise à évaluer les missions du conseiller d’orientation et EL 

IRCHAD SCOLAIRE selon le point de vue des élèves dans l’enseignement 

secondaire et qu’il ait des différences entre les garçons 

et les filles à l’évaluation les missions du conseiller d’orientation et EL 

IRCHAD SCOLAIRE, et la différence parmi les élève de branche scientifique et 

la branche littéraire pour évaluer les missions du conseiller d’orientation et EL 

IRCHAD SCOLAIRE et professionnelle. 

-L’échantillon de l’étude est formé de 217 élèves, des élèves du deuxième année 

secondaire. 

Ils ont été choisis d’ une façon délibérée, de trois lycée dans le département de 

Ain M’lila, wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Et cela, le chercheur a utilisé un questionnaire d’évaluation les missions du 

conseiller d’orientation et EL IRCHAD SCOLAIRE et professionnelle selon le 

point de vue des élèves dans l’enseignement secondaire et la procédure d’étude 

dans ce qui suit : 

-identification du corpus. 

-l’assurance des propriétés psychométriques de questionnaire, à partir 

De calculer d’honnêteté et de la stabilité. 

Par une variété de méthode statistique. 

-l’utilisation du programme statistique des sciences sociales (SPSS20,00 

Pour répondre aux questions de l’étude à partir : 

A / moyenne arithmétique et l’écart-type 

B/ teste (T) pour calculer les indices de la différence entre les garçons et les 

filles pour évaluer les missions du conseiller d’orientation et EL IRC-HAD 

SCOLAIRE et professionnelle, et identifier la différenciation entre les élèves de 

la branche scientifique et littéraire pour évaluer les missions du conseiller 

d’orientation et EL IRCHAD SCOLAIRE et professionnelle. 

-L’étude est arrivé à : 

1/ le conseiller d’orientation et EL IRCHAD SCOLAIRE et professionnelle 

pratique ses missions moins de moyen selon le point de vue des élèves dans 

l’enseignement secondaire. 

2/ il n’ ya pas des différenciations des indices statistique parmi les garçon et les 

filles pour évalue les missions du conseiller d’orientation et EL IRCHAD 

SCOLAIRE et professionnelle. 

3/ il n’ya pas des différenciations des indices statistique entre les élèves de la 

branche scientifique et littéraire pour évaluer les missions du conseiller 

d’orientation et EL IRCHAD SCOLAIRE et professionnelle. 
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