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  كلمة شكر وتقدير
  

  "ولئن شكرتم ألزدنكم:" قال اهللا تعالى 
  

أحمد اهللا العظيم وأشكره على إعانته لي إلتمام هذا العمل المتواضع منذ البداية 

زردومي "الجزيل لألستاذ المشرف الدكتور وحتى النهاية ،وأتقدم بالشكر 

  .،على تشجيعه ودعمه لي وعلى صبره معي لغاية انهاء هذا العمل "امحمد

على " واضح"،" مذكور"، " نويوة: "شكر كل من األساتذة أكما اليفوتني أن 

ماقدموه لي من مساعدة ، وال أنسى بالذكر كل من شجعني من أقارب وزمالء 

  .  ث المتواضععلى إنجاز هذا البح
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  :إلى رفيقة الدرب والعمر  - 
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  :إلى قرة عينايـاوفلذات كبدي  - 
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  إلى جميـع إخوتـي وزمـالئـي - 
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  :ملخـص البحـث
بالكفاءات من وجهة نظر واقع التوجيه املدرسي يف ضوء تطبيق إستراتيجية املقاربة  "لقد كان موضوع حبثنا 

  : يا فيما يلـبوالية سطيف و قد حتددت مشكلة الدراسة وتساؤالهت "مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي
ه يف ضـوء  ـماهي الكفاءات اليت يساهم مستشار التوجيه يف تنميتها لدى التالميذ يف خمتلف جماالت عمل -

 تطبيق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات ؟

ـ  هل  - ـ ـهناك اختالف يف وجهات نظرهم حول تنمية هذه الكفاءات بـاختالف ختصص ة ـاهتم العلمي
 :ولإلجابة على هذه التساؤالت مت وضع فرضيات البحث و اليت تنص على  وخرباهتم املهنية ؟

وجود اختالف يف وجهات نظر املستشارين باختالف ختصصاهتم العلمية حول تنمية الكفـاءات لـدى    -
  . جماالت عملهم التالميذ يف

وجود اختالف يف وجهات نظر املستشارين باختالف خربهتم املهنية حول الكفاءات الـيت ينموهنـا لـدى     -
  .جماالت عملهم التالميذ يف

 جيه لدى التالميذ يف جمـال عملــه  التوينميها مستشار معرفة الكفاءات اليت : وتتجلى أهداف الدراسة يف 
  .بنسب أكرب يف تنمية هذه الكفاءات  ظيت حوكذلك معرفة اجملاالت اليت 

ص عينـة  ـمعرفة ماإذا كان هناك اختالف يف وجهات نظرهم حول تنمية هذه الكفاءات باختالف خصائ -
 ثـكما مت إجراء هذا البح .يف جماالت عملهم  )التخصص العلمي ، و اخلربة املهنية (الدراسة 
ـ لتيعملـون يف خم  امستشـار   )64(على عينة  مسحية  من املستشارين تقدر بـ  2011 يف سبتمرب ف ــ

ة بالدراسة إىل االستبيان الذي أعـده  ـالثانويان بوالية سطيف بصفة دائمة و قد جلأ نا إىل مجع البيانات املتعلق
اور تتمثـل يف  ـو اشتملت هذه األداة على ثالث حم )الصدق( الطالب بعد التأكد من خصائصه السيكومترية

ـ    )ه جمال التقومي و الدراسـات ـجمال اإلعالم املدرسي ، جمال التوجي(جماالت عمل املستشار  غت يوقـد ص
فرضـيات  وى ــى األساليب اإلحصائية اليت تتماشـدنا علـارات االستبيان على شكل كفاءات و اعتمبع

وبعد فحصنا و حتليلنا للنتائج بالتحقق من  .الفروقملعرفة    )2كـا(ار    بالدراسة و هي النسب املئوية ، واخت
دى التالميذ يف كل جمـاالت  ـتنمية الكفاءات ل شارين يؤكدون علىـأن كل  املست: الفرضيات توصلنا إىل 

األوىل مث  املرتبـة الم املدرسي يف ـعملهم ، ولكن هناك نسب متفاوتة يف هذا التأكيد حيث  كان  جمال اإلع
  .ات ـالدراسوومي ـيف األخري التق جمال التوجيه ، و



 

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر املستشارين بإخالف ختصصاهتم العلميـة حـول تنميـة    * 
  .الكفاءات لدى التالميذ يف جماالت عملهم 

  .مبعىن أن للتخصص العلمي تأثري على وجهات نظر املستشارين * 
يف وجهات نظر املستشارين باختالف خربهتم املهنية حول تنميـة   التوجد هناك  فروق ذات داللة إحصائية* 

  .الكفاءات لدى التالميذ يف جماالت عملهم 
  للخربة املهنية ليس هلا تأثري على وجهات نظر املستشارين* 

و يف النهاية حاول الطالب تقدمي  بعض املقترحات و التوصيات اليت يرى أنه عند األخذ هبا ميكن أن  يكـون  
واقع آخر لعمل مستشار التوجيه يف ضوء املقاربة اجلديدة يف التوجيه ملساعدة التلميذ على بناء مشـروعه   هناك

  .  الشخصي
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  :ةـة عامـمقدم -
حيتل التوجيه و اإلرشاد املدرسي مكانة هامة لبلـوغ وحتقيق أهداف املنظومة التربويـة و تـربز هـذه   -

تقـومي  واألمهية مـن خالل األدوار املنوطة به مـن إعالم مدرسي و تـوجيه و إرشاد نفسي و تربـوي  
دراسـات للمضـاميـن التربوية و يعد التوجيه من أعقد العمليات التربوية و أمهها حيث ترتكـز عليـه   و

فاعليـة النشاطـات التربـوية ودافعيـة املتعلمـني كونـه يساهم يف حتسني املستوى الدراسي للتالميذ و 
  . املردود التربوي للمدرسة

يعد من أصعب العمليات اليت يقدم عليها التلميذ يف حياتـه  وباعتبار أن عملية اختيار مسار دراسي أو مهين
الدراسيـة بالنظر اوال إىل تشعب هذه املسارات الدراسية و التكوينية و آفاقها املهنية و ثانيا إلـى التحوالت 
السريعة اليت أصبحت تعرفها اجملاالت العلمية و اإلقتصادية ، و مايترتب على ذلك مــن حتـوالت علـى   

ى بنيات العمل و تنظيم احلياة اإلقتصادية و اإلجتماعية بصفة عامة ، ويف ظل هذه التحوالت بات من مستو
الضروري إجياد آليات جديدة تساعد املتعلمني على التكيف و التموقع داخل عامل متغري باستمرار ،وبـذلك  

حلقات بيداغوجية يتم مـن  أصبح للتوجيه املدرسي مرجعياتـه النظريـة اليت تؤطـره كممارسة تربوية وك
املهنية ، و تفيد املقاربة التربويـة يف  وإختياراهتم الدراسية وخالهلا تسيري نضج وميول و ملكـات املتعلمني 

مسؤول عرب وضعه يف وضعيات جتريبية والتوجيه إكساب املتعلم الكفاءات الضرورية إلختاذ قرار سليم واقعي 
و حول حميطه التكويين و  ).قدراته،ميوالته إهتماماهتنقاط القوة والضعف(للبحث و التساؤل الدائم حول ذاته 

اإلجتماعي و املهين  إلدراك ما يـوفره هذا احمليط من إ مكانيـات دراسيـة و تكوينيــة و مهنيــة و   
  فرص و بدائـل ممكنــة 

املشـروع الشخصـي    ويندرج العمل باملقاربة اجلديدة يف التوجيه ضمن تصور مشول يتوخى العمل بثقافة 
للتلميذ باملعنـى الذي يضع املتعلم قلب إهتمام الفعل التربوي ، و االكيد أن عمليـة التوجيـه و اإلرشـاد    
املدرسي التسري بصورة آلية ، بل هناك مشرف مباشر عليها وهو مستشارالتوجيه الذي يعترب مـن عناصـر   

حتقيق األهداف الشمولية للمقاربة  التربوية يف التوجيـه   الفاعلة يف العملية التربوية و التعليمية ، و لـكي يتم
هم مستشاري . زى مهمـة التوجيـه و اإلرشـاد املـدرسي إىل أخصائيني مؤهلني و متكوننيعالبد أن ت

  التوجيه و اإلرشاد املدرسي باعتبارهم أكثر معرفة بالتلميذ مـن غريهـم 
ائج املدرسية خالل مشواره الدراسي ، ظروفـه الصحيــة   وهذه املعرفة تشمل كل ما يتعلق بالتلميذ من نت

  .طموحاتـه املستقبلية ، ظروفه اإلقتصادية و اإلجتماعية و الصعوبات اليت تعترض متدرسه
  -أ  -



 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة اليت تناولت واقع التوجيه املدرسي يف ضوء تطبيـق ا سـتراتيجية املقاربـة     -
شاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي ، و الذي سيتم التعرض لـه مـن خـالل    بالكفاءات من وجهة نظر مست

  :اجلانب النظري و امليـداين 
  :اشتمل على مخسة فصول مقسمة كالتايل :  أوال اجلانـب النظـري* 
وقد مت ختصيصه لإلطار العام للدراسة و ذلك بإبراز مشكلة الدراسة ، تساؤالت البحـث  :  الفصل األول -

حث ، إضافة إىل أمهية البحث و أهدافه ، وحتديد مصطلحات البحث و التعرض إلـى خمتلـف  فرضيات الب
  .   الدراسات املشاهبـة ملوضوعات البحث و التعليق عليها

و  هو املتعلق بالتوجيه املدرسي فقد تناول مفهوم التوجيه املدرسي و نشأته و أسسه ومبادئ :الفصل الثاين  -
و أمهيته ، وكذا العوامل املؤثرة يف عملية التوجيه املدرسي و يف هنايـة الفصـل مت   أغراض التوجيه املدرسي 

  .التطرق إىل اإلجراءات اجلديدة يف جمال التوجيه املدرسي 
و املخصص ل مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي من خالل التعريف بـه و مهامـه    :الفصل الثالث  -
  .ه ويف األخري مت التطرق إىل تكوين مستشار التوجيهنشاطات عمله و كذا مسامهاته و عالقاتو
و الذي يتعلق بتطبيقات املقاربة بالكفاءات يف اجملال التربوي من خالل التطرق إىل مفهوم  :الفصل الرابع  -

الكفاءة و خلفيتها التارخيية و نشأهتا يف ظل النظرية البنائية مث تطرقنا كذلك إىل أسس حتديـد الكفـاءات مث   
األخـري مت   يفخصائصـها و واءات التعليمية مبادئ املقاربة بالكفاءات ، أنواع الكفاءات و مستوياهتا الكفـ

  .التطرق إلـى أهداف املقاربـة بالكفاءات و مزاياها
و املتعلق بتطبيقات املقاربة بالكفاءات يف جمال التوجيه املدرسي فقدتناول املشــروع  :  الفصل اخلامس -

مراحل بنائه مث تربية اإلختيارات و العوامل املؤثرة فيها ، و بعدها مت التطـرق إلــى    الشخصي للمتعلم ، و
  نظريـات اإلختيـار 

واألطراف املسامهة يف تربية كفاءة اإلختيار، و خلص هذا الفصل إىل التطرق إىل آليات بناء كفاءة اإلختيـار  
  لدى املتعلم 

  
  

  –ب  -



 

  
  :و يشمل على فصلني كاآلتـي  : امليدايناجلانب : ثانيا -
واملتعلق مبنهجية البحث من خالل املنهج املستخدم يف البحث ، وصف جمتمع البحـث  :  الفصل السادس -

  .مث أدوات مجع البيانات و اخلصائص السيكومترية لألداة و يف األخري تطرقت إىل أدوات املعاجلة اإلحصائية 
نتائج البحث من خالل العرض العام للنتائج مث عرضـها حسب  املتعلق بعرض و حتليل :الفصل السابع  -

  .املتغريات ومناقشة فرضيات البحث ، وخالصة عامة  مت تقدمي مجلة من التوصيات و اإلقتراحات
  
  

      
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  –ج  -
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  :اإلشكاليـــــــــة -1
إن متطلبات العصر التكنولوجي و االنفجار املعريف تفرض على اجملتمعات استمرارية التغـيري      

و التجديد نتيجة تطلع األفراد حنو مسايرة املستجدات من تلك املتطلبات اليت تصـنع الرقـي و   
حبيث يتم اختيار ما يناسب وحاجيات الفرد اليت تعترب جزءا ال يتجـزأ مـن   االزدهار احلضاري 

حاجات جمتمعه  و الرقي بأسلوب حياته إىل مستوى يكفل له مواجهة التحديات اجلارية يف ضل 
العاملية و العوملة       ومستوى ميكن اجملتمعات من استغالل مواردها البشرية اسـتغالال أحسـن   

  .يف املستوى العلمي و الثقايف  للسماح هلا بالتحكم
و يف هذا السياق يسعى النظام التربوي اجلزائري إىل إجياد توازن موضوعي و منهجي لعناصر 
املنظومة التعليمية بدءا بالغايات مث بالتوجيه املدرسي و املهين و انتهاء بالتقومي لتحقيق هذا التوجه 

تلعب دورا فعاال يف التغيري ملا تتضمنه من أسس تربوية مث اختيار بيداغوجية املقاربة بالكفاءات اليت 
،بيداغوجية و نفسية  ويتم االنتقال من منطق التعليم الذي يركز على املادة املعرفيـة إىل منطـق   
التعلم الذي يركز على املتعلم و جيعل دوره حموريا يف الفعل التربوي و تشجعه على املبادرة بنفسه 

جمموعة الكفاءات املدجمة من أجل إعـادة توظيفهـا يف وضـعيات أو    للتعلم ،مستثمرا يف ذلك 
مشكالت أخرى داخل و خارج املدرسة و مبا أن التوجيه املدرسي و املهين هو عملية مسـاعدة  
التلميذ عل اكتشاف ذاته و حميطه اخلارجي الدراسي و االجتماعي ، االقتصادي املهين فإنه يسعى 

يق التوافق النفسي و االجتماعي و الدراسي ليكون يف مستوى إىل إنضاج شخصيته من خالل حتق
  .املسؤولية الختاذ القرارات املناسبة لبلوغ الطموحات و حتقيق مشروعه املستقبلي 

إن املقاربة بالكفاءات ليست قطيعة مع املاضي بل هي تطور واسع يعرب عن متابعة السريورة 
الفرد على حل املشكالت اليت تواجهه داخل و خـارج  الدائمة للمتعلم يف عملية التعلم حىت ينشأ 

املدرسة من خالل التكيف مع خمتلف الوضعيات و أن تطبيق هذه االستراتيجية يستلزم تغـريات  
كربى يف تنظيم العمل يف الوسط املدرسي و يف عالقة املتعلمني باملدرسة مع العلم أنه ال ميكن أن 

ية املقاربة بالكفاءات يف امليدان ، وما مل تتوفر لدى منشطو تتصور حتقيق التطبيق املنشود لبيداغوج
هذه العملية على الكفاءات و معارف  وتقنيات و آليات و تسخريها بصـورة فعالـة ملعاجلـة    

  .وضعيات ملشكالت معينة 
  



 

و هذا يعترب واقعا يعكس لنا صورة اإلصالحات و اليت مست مجيع عناصر املنظومة التعليمية 
درسي يعترب عنصر من عناصر هذه املنظومة و ذلك ملا يؤديه من وظائف و ما ينتظره والتوجيه امل

من أمهية و ذلك من خالل األنشطة و املهام اليت يقوم هبا مستشارو التوجيه املدرسي و املتمثلة يف 
  .اإلعالم و التوجيه و الدراسات و التقومي 

يم و الذي يشكل مستشاري التوجيه املدرسي وبناءا على ذلك فإن إشراك العاملني يف قطاع التعل
أهم عنصر من عناصر النظام التربوي هو أمر على قدر كبري من األمهية يف رسم البيانات التعليمية 
وتوجيهها فاآلراء اليت يكوهنا مستشاري التوجيه املدرسي حول واقع معاش املتمثـل يف تطبيـق   

يه املدرسي تعرب عن الفكرة اليت يبنوهنـا حـول أداء   استراتيجية املقاربة بالكفاءات يف جمال التوج
مهامهم يف ضوء تطبيق هذه اإلستراتيجية و ذلك مبعرفة وجهة نظرهم حول هذا الواقع و مـدى  
اختالفها باختالف اخلصائص اليت تتميز هبا هذه الفئة منه يتضح لنا أن لدراسة اآلراء أمهية كـبرية  

من معرفـة ردود  " ملسؤولني كما يقول حممود السيد أبو النيل يف امليدان التربوي حيث أهنا متكن ا
أفعال اجملتمع التربوي حول تغيري معني يف النظام التربوي أو يف احملتوي أو يف إدخال طرق ووسائل  

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الرأي يتعلق جبوانـب معرفيـة   ]460حممود السيد أبو النيـل ص  [معينة 
اآلراء ليسـت  " بقوله  Stoetzel.j.مع متغريات البيئة وفق ما أشار إىل ذلك  وسلوكية يف تفاعل

مستقلة عن الوضع الفعلي الذي جيد كل فرد نفسه فيه و هي ليست خالية من احملتوى بل تسـتند  
 ]  p 125[إىل أساس مادي و سيكولوجي و اجتماعي و عـل جتربـة تربرهـا  و تفسـرها     

Stoetzel.j ويضيفMoscovici.s  حميط الفرد يؤثر بصفة كبرية على منط تفكريه ونوعيـة  " أيضا أن
  ] moscovicis (1975p 183 )"  سلوكاته و اجتاهاته و آرائه 

وعلى ضوء هذه املقاربة اجلديدة و تطبيقاهتا يف جمال التوجيه و اإلرشاد املدرسي ميكن القـول أن  
املدرسي يف ضوء تطبيق إستراتيجية املقاربـة  معرفة واقع التوجيه واإلرشاد : موضوع الدراسة هو 

بالكفــاءات و هذا من خالل دراسة وجهات نظر املستشارين حول الكفاءات اليت ينموهنالدى 
  .التالميذ يف جمال عملهم 

  
  
  



 

  :تساؤالت البحث  -2
ما هي الكفاءات اليت يساهم مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي يف تنميتها لدى التالميذ يف  -

  جمال عملهم يف ضوء تطبيق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات من وجهة نظرهم؟
هل هناك إختالف يف وجهات نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي باختالف ختصصاهتم  -

  يةحول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جمال عملهم ؟العلمية وخربهتم املهن
  : التساؤالت الفرعية التالية نيالسؤالين ويندرج حتت هذ -
هل هناك اختالف يف وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشـاد املدرسـي بـاختالف          -1

الميذ يف جمـال اإلعـالم   ختصصاهتم العلمية وخربهتم املهنية حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى الت
  املدرسي؟

هل هناك اختالف يف وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشـاد املدرسـي بـاختالف     -2
  وخربهتم املهنية  حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جمال التوجيه ؟ العلمية ختصصاهتم

رسـي بـاختالف   هل هناك اختالف يف وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشـاد املد  -3
          الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جمــال التقـومي  ختصصاهتم العلمية وخربهتم املهنية حول

  .والدراسات ؟

  :فرضيات البحث -3
  :الفرضية العامة

ختتلف وجهات نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي باختالف ختصصاهتم العلمية وخربهتم *
 . الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ  يف جماالت عملهماملهنية  حول 

  .ثالث فرضيات إحصائية هاوتندرج حتت  :األوىل  اإلجرائية ةالفرضي
ـ  -*                 ة ـختتلف وجهات نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي باحتالف ختصصاهتم العلمي

  .التالميذ  يف جماالت عملهمفاءات اليت ينموهنا لدى حول الك



 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر مستشـاري التوجيـه  واإلرشـاد      -  أ
وي التخصصات يف علم اإلجتماع وعلوم التربية وعلم النفس حول الكفـاءات  ذاملدرسي 

  .ذ يف جمال اإلعالم املدرسي ـاليت ينموهنا لدى التالمي
              توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسـي    -ب 

ذوي التخصصات يف علم اإلجتماع وعلوم التربية وعلم النفس حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى 
 .ذ يف جمال التوجيه ـالتالمي

مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي ذوي توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر  -ج
وعلوم التربية وعلم النفس حول الكفاءات الـيت ينموهنـا لـدى     التخصصات يف علم اإلجتماع

  .ذ يف جمال التقومي والدراساتـــالتالمي
  . ثالث فرضيات إحصائية هاوتندرج حتت  :الفرضية اإلجرائية الثانية  -
               ختتلف وجهات نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي باختالف خربهتم املهنية حـول    -*  

   . يف جماالت عملهمذ اءات اليت ينموهنا لدى التالميالكف
واإلرشاد املدرسي ذوي   توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر مستشاري التوجيه -أ 

حول الكفاءات اليت ينموهنـا   )سنوات10أقل من (اخلربة  عن ذوي) تسنوا 10أكثر من( اخلربة
  .لدى التالميذ يف جمال اإلعالم املدرسي 

     توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر مستشاري التوجيه  واإلرشاد املدرسـي    -ب 
حول الكفاءات اليت ) سنوات 10أقل من  ( عن ذوي اخلربة)  سنوات 10أكثر من( ذوي اخلربة

  .ينموهنا لدى التالميذ يف جمال التوجيه 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر مستشاري التوجيه  واإلرشاد املدرسي  -ج

حول الكفاءات ) سنوات 10أقل من (اخلربة  عن ذوي) سنوات  10كثر منأ( اخلربة   ذوي 
  .ينموهنا لدى التالميذ يف جمال التقومي والدراسات    يت ــال
  

  
  



 

  :أمهية الدراسة و أهدافها  -4
يستقي موضوع دراستنا لواقع التوجيه املدرسي يف ضوء تطبيق اإلسـتراتيجية اجلديـدة و   

من املتمثلة يف املقاربة بالكفاءات وأمهيته من أمهية اإلصالحات اجلديدة للمنظومة التربوية و غاياهتا 
أجل النهوض و مسايرة الركب احلضاري ، وإعداد جيل يساير التطورات احلديثة يف شىت اجملاالت 

.  
و ذلك ملا يؤديه من وظائف و ما ينتظر منه من  ةو التوجيه املدرسي عنصر من عناصر هذه املنظوم

اعتمادا على  أهداف و ذلك الهتمامه باملتعلم و التكفل به و مساعدته على بناء مشروعه املستقبلي
  .قدراته و إمكاناته و كفاءته باإلضافة إىل إعداد األفراد ميكن االعتماد عليهم يف املستقبل 

  :األهداف -4-1
معرفة الكفاءات اليت يساهم مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي يف تنميتها لدى التالميذ يف  -أ

  . ضوء تطبيق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات ، من خالل جماالت عملهم 
حتليل أدق و أعمق يف ما إذا كان هناك إختالف يف وجهات نظرهم حـول تنميـة هـذه     -ب

  .لهم  الكفاءات باختالف جماالت عم
معرفة ما إذا كان هناك اختالف يف وجهات نظرهم  باختالف اخلصائص اليت متيز هذه العينة  -ج
  .حول تنمية الكفاءات لدى التالميذ يف جمال عملهم  )اخلربة املهنية و التخصصات العلمية (

  :حتديد املصطلحات -5
  :تعريف التوجيه  1– 5
مصدر مأخوذ من فعل َوجه ، وَوجه الشيء مبعىن أداره إىل وجهة ما وَوجه القوم  :لغة  5-1-1

  .أي سلكوه و خريوا أثره بيننا ،وَوجه البيت مبعىن جعل وجهه حنو القبلة 
فهو عملية سيكولوجية هدفها اقتراح اجتاه معني لدراسة التالميذ حسب ما  :اصطالحا  5-1-2

تماماهتم أو يتيح التعبري الفاعل عن إمكانياهتم و قدراهتم ، فهو يستجيب ملالحمهم و حاجاهتم و اه
اختيار شعبة من شعب التعليم و التكوين يف الوسط املدرسي أو برنامج من الربامج ،أو يتم هـذا  

 .األخري حسب إجراءات متعددة 

  



 

  :املفهوم اإلجرائي للتوجيه  5-1-3
إىل حتقيق التوافق بني القدرات الدراسية  إن التوجيه املدرسي هو عملية نفسية تربوية هادفة

واملعرفية و امليول و الرغبات للتلميذ و بني مستلزمات و متطلبات الفروع الدراسية و التكوينية 
عن طريق مساعدة الفرد على معرفة ذاته و إمكاناته و حميطه الدراسي و التكويين و االقتصادي 

  .واالجتماعي 
  ]17ص 2003وق خلضر زر[:ستراتيجية إلا -5-2

من املفاهيم احلديثة نسبيا و معناه يف التخطيط و اإلدارة العقالنية و الفاعلة و قد اسـتخدم ألول  
مث انتقل هذا املفهوم إىل ميادين أقرب ،منها التربية    .مرة يف امليدان العسكري مقابل مفهوم تكتيك 

سلوب متقدم ملواجهة املشـكالت      وجوهر التفكري االستراتيجي هو منهجه العلمي التكنولوجي بأ
  .واحلصول على حلول و نتائج مستهدفة 

  :يتضمن مفهوم االستراتيجية ثالث مبادئ جوهرية هي 
  .تنظيم العناصر يف كل متكامل للنشاط املرغوب فيه .أ
  .املتعلقة حبل املشكالت أثناء تنفيذ اإلستراتيجية تاالهتمام باالحتماال.ب
  . تحتماالالسرعة يف تنفيذ اال.ج
  :االستراتيجية التربوية  5-2-1

هي اليت ترسم على مدى طويل "  ]17ص 2003خلضر زروق [  :حسب الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
،وتضمن بتقنياهتا ووسائلها حتقيق  ةنسبيا سرية التربية و جمراها العملي انطالقا من السياسة التربوي

السياسة التربوية و حتقيق أهدافها وتتحسب لكل ما ميكن أن يواجه ذلك من خالل التحقيق من 
مشكالت و تعد العدة ملواجهتها ولكي تقوم هذه االستراتيجية التربوية بوظيفتها األساسية اليت هي 

  :تكون السري بالسياسة التربوية يف طريق النجاح ينبغي أن 
  .شاملة جلميع أشكال التربية و مستوياهتا  -1
  . ةمتكاملة مه األهداف السياسية و االجتماعية و االقتصادي -2
  .طويلة املدى إىل حد معقول  -3



 

  :املفهوم اإلجرائي لالستراتيجية  5-2-2
هي عبارة عن خطة عمل مكونة من عمليات و مواقف منظمة وفق منهجية معينـة قصـد   

اعالت بني عناصر العملية التربوية متكن من تسيري و حتقيق األهداف املسـطرة علـى   إحداث تف
  .مستوى الفرد أواجلماعة 

  :املقاربة  5-3
كيفية دراسة مشكل أو بلوغ غاية و ترتكز كل مقاربـة علـى   " يعرفها إبراهيم قامسي على أهنا 

  ] 102ص 2004إبراهيم قامسي [ ".استراتيجية للعمل 

تصور بناء مشروع عمل قابل لإلجناز على ضوء خطة أو استراتيجية تأخذ يف " بأهنا كما تعرف -
احلسبان كل العوامل املتداخلة يف حتقيق األداء الفعال و املردود املناسب من طريقه ووسائل ومكان 

  ".وزمان و خصائص املتعلم و الوسط و النظريات البيداغوجية 
يداغوجية تعمل على احلكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من ب" كما ميكن تعريفها أيضا بأهنا  -

تشابك يف العالقات و تعقيد يف الظواهر االجتماعية و من مث فهي اختيار منهجي ميكن املتعلم من 
النجاح يف هذه احلياة على صورهتا وذلك بالسعي إىل تثمني املعارف املدرسية و جعلـها صـاحلة   

  ]بومرداس اجلزائر "ملتقى والئي حول املقاربة بالكفاءات "فرحي سعيد [ ".احلياة يف خمتلف مواقف  للالستعما

  :الكفاءة  5-4
تعين الكفاءة القدرة على التعلم و التوافق و حل املشكالت و كذلك القدرة علـى التحويـل أي   
 تكييف التصرف مع وضعية جديدة ،و التعامل مع الصعوبات اليت قد يواجهها ،كما أهنا ادخـار 

ص 2005فريد حاجي، [ .اجلهد واالستفادة منه أكثر زيادة على ذلك تعين املرونة و االستعداد و التواصل 

4 [  

هي نشاط عرفاين أو مهارايت أو حريف ميارس يف وضـعيات يف  :" أما ذرعية عبد اخلالق فيقول  -
  ] 2002 ذرعية عبد اخلالق [ "صيغة مشكالت و ذلك بتوظيف جمموعة متكاملة من القدرات 

هي عبارة عن قدرة كامنة داخل النفس الفردية تعرب عن "وعند شومسكي يف نظرية علم النفس  -
وجودها يف صورة سلوكات أدائية منسجمة هتدف إىل إجناز مهمة أو حتقق هدف مستقبلي معني 

  ]139مزيان احلاج أمحد قاسم ص   "[بناءا على معايري أو مقاييس معينة  



 

  
  )  2003خضر زروق   [. hinault’Louis dو  تعريف لويس دين

الكفاءة هي جمموعة سلوكات اجتماعية ،وجدانية وكذا مهارات نفسية ،حسية حركية تسمح " 
  "مبمارسة دور ما أو وظيفة أو نشاط بشكل فعال 

إذا هي جمموعة االستعدادات و القدرات و املعارف اليت يوظفها الفرد مبهارة و فاعلية للتكيف مع 
  .عية مشكلة يف خمتلف السياقات الشخصية االجتماعية و املهنية وض
  : املفهوم اإلجرائي للمقاربة بالكفاءات 5-4-1

هو انطالق املتعلم من مشكلة باقتراح وضعيات إدماجيـة وصـوال إىل احللـول املناسـبة     
أو املوجـه هلـذه   ،بإمكاناته وقدراته ،باعتباره حمور العملية التعليمية وذلك بتوجيهات من املرشد 

العملية ،من خالل النقاش و احلوار املتبادل سواء كان فردي أو مجاعي حىت يكون قـادرا علـى   
التكيف يف خمتلف الوضعيات اليت تواجهه داخل و خارج املدرسة ،من أجـل حتقيـق مشـروعه    

  .املستقبلي 
  :الرأي  5-5
ار حكم عليها ، ويكون هذا فكرة تتكون لدى شخص معني تتلوه إصد"بأنه  Newcombيعرفه   

  ] 321، ص  1985حممود السيد ابو نبيل [".احلكم حنو املوافقة أو املعارضة ملوضوع أو فكرة أو لقضية تعترضه 
تعبري صادر عن فرد معني عما يراه يف مسألة ما سـواء كـان باملوافقـة    "بأنه Allport ويضيف 

حممـود السـيد ابـو نبيـل     [  "أو اقتراح ذي أمهية أوباملعارضة ملوضوع معني أو لفكرة معينة أو لشخص 

  ] 322ص1985
هي الفكرة اليت يبنيها مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي و إصدار حكم عن واقع :إجرائيا  -

  .عملهم يف ضوء تطبيق إستراتيجية املقاربة بالكفاءات يف جمال التوجيه املدرسي 
  .من الرأي و مها مصطلحان مرادفان  ولكن ورد يف العنوان مصطلح وجهة نظر بدال

  الدراسات السابقة - 6
تناولت عدة دراسات موضوع مهمات وأدوار وواقع عمل املرشد النفسي املدرسـي يف خمتلـف   

  :املستويات التعليمية سواء يف الدول الغربية أو العربية من عدة متغريات وهي كا لتايل



 

اليت هدفت إىل التعرف على أدوار املرشد النفسي املدرسـي ووظائفـه،واليت   :دراسة كارول  -
مرشدا و مرشدة من والية كنكتكت األمريكية ، أظهرت نتائجها  )95(أجريت على عينة حجمها 

اإلستشارات النفسية و التربوية املقدمـة  : أن أكثر األدوارو الوظائف ممارسة من قبل املرشدين هي
ألمور، وللمعلمني ، يليها األنشطة التنسيقية كاإلحالة ، و إجراء اإلختبـارات و  للطلبة وألولياء ا

املقاييس واإلتصال مع أولياء األمور ، مث تطبيق اإلرشاد الفردي و اجلمعي فيما يتعلق مبشـكالت  
  .الطالب

سطة فهدفت إىل التعرف على مهمات املرشد النفسي يف املدارس اإلبتدائية و املتو:دراسة ميللر -
مرشدا و مرشدة موزعني حسـب املسـتوى األكـادميي     )498(والثانوية ، و تكونت العينة من 

للمدارس اليت يعملون هبا ، كما صممت إستبانة لتقييم املهمات اليت يقوم هبا املرشد و اليت وزعت  
الفـردي    تطبيق اإلرشاد: يف مثانية وقد تبني أن أكثرها ممارسة من قبل املرشدين هي على التوايل

 واجلمعي وتقدمي االستشارات النفسية يف مراحل التعليم الثالث ،وتنسيق الـربامج و احلـاالت ،  
  .وتقدمي خدمات مهنية على مستوى املرحلة الثانوية 

إىل املقارنة بني ما ميارسه املرشدون من أدوار ومهمات فعلية  هدفت اليت: مورس ورسل دراسة -
   ) إناث 81ذكور، 49( مرشدا )130(فقد اختار الباحثان عينة مقدارهاوما يعتربونه أكثر أمهية ، 

وقد تبني أن مسـاعدة الطلبـة يف قضـايا    .أجابوا على أسئلة اإلستبانة اليت صممت هلذا اهلدف 
حمـددة كاإلحالة التربوية و النفسية ، و العمل مع األخصائيني النفسيني و التربويني يف املدرسـة  

ا املرشدون ملواجهـة احلاالت اخلاصة للطلبة ،مث اإلرشاد الفردي ، كانت أبرز األدوار اليت ميارسه
مسـاعدة املعلمـني   : ، بينما عرب أفراد العينة بأن أهم األدوار اليت يفترض عليهم أن ميارسوها هي

لفهـم سلـوك الطالب ، و التوجيه أو اإلرشاد اجلمعي إلكساب الطلبة املهارات االجتماعيـة  
  . والفردية ،واإلرشـاد اجلمعي لتعزيز مفهوم الذات لدى الطالب

وقـد  ، هدفت إىل إجراء حتليل مهين  لعمل املرشد املدرسـي :قام هبا الشناوي  دراسة موسعة -
ماهي التخصصات اجلامعية اليت حيملها العاملون : متحورت مشكلة الدراسة حول عدة تساؤالت 

يف اإلرشاد املدرسي؟ ماهي املهارات األساسية يف عمل املرشد ؟ و ما هي الوظائف اليت يتعامـل  
عمله؟ و ما هي الواجبات أو املهمات األساسية اليت يقوم هبا املرشـد؟ و أخريا معهـا املرشد يف 

ماهــي اجتاهات املرشد املدرسي يف عمله؟ طبقت اإلستبانة اليت أعدت لإلجابـة عـن هـذه    



 

وبالنسبة .مرشدا من منطقة الرياض يف اململكة العربية السعودية 60التساؤالت على عينة مقدارها 
  طة بدراستنا للنتائج املرتب

إسـتقبال املسترشـدين   :أن أكثر املهارات استخداما من قبل املرشدين هي على التوايل فقد تبني 
،املالحظة، وتكوين مجاعات د،املقابلة اإلرشاد الفردي ،تشخيص املشكالت ،وضع أهداف اإلرشا

  إرشاديـة
رعاية  املتفـوقني ،وتنفيـذ   :يل أما أبرز املهمات واألدوار اليت يقوم هبا املرشدون فكانت على التوا

خطط اإلرشاد ،وتقدمي ، وتقدمي استشارات للطالب حول طرق الدراسة واإلستذكار، واالتصـال  
  .بأوليـاء األمور،واستخدام املقاييس النفسية 

هدفت إىل الكشف عن األدوار والوظائف اليت يقوم هبا  واليت : دراسة قام هبا الزغاليل والشرعية
املرشد فعليا يف املدرسة ، وما إذا كانت هذه  األدوار ختتلف حسب متغريات اجلـنس ،والعمـر   
واملؤهل العلمي والتخصص واخلربة  ، ولتحقيق ما هدفت إليه الدراسة مت توزيـع إستبـــانة   

إىل أن أكثر الدراسة أشارت نتائج. عينة الدراسة  ممارسة إرشادية على أفراد )40(مكـونة مـن 
األدوار الفعلية املمارسة من قبل املرشدين و املرشدات كانت يف جماالت وضع برامج لإلرشـاد و  
التوجيه ،و إرشاد الطلبة فرديا فيما يتعلق مبشكالهتم الشخصية ، و التعـرف علـى املشـكالت    

، وحتديد األساليب املناسبة لتنفيـذ أهـداف الـربامج     الصحية و اجلسمية اليت يعاين منها الطلبة
اإلرشادية ، وتزويد الطلبة باملعلومات عن املهن املختلفة ، وإعداد النشرات للطلبة و أولياء األمور 
و املدرسني حول العادات الدراسية ، وتزيد الطالب باملعلومات حول الدراسة بعد املرحلة الثانوية 

لوقاية من األمراض املعدية ،و إطالع األهل و الطالب و املعلمني علـى  ،و مساعدة الطالب يف ا
برامج اإلرشاد و التوجيه وتقدمي اخلدمات اإلستشارية للمعلمني فيما يتعلـق بقضـايا الـتعلم و    

وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني    إىل)ت(كما أشارت نتائج إختبار. سلوكيات الطالب 
إلحدى عشرة دورا من أصل أربعني دورا ،كذلك بينت نتائج ستهم املرشدين و املرشدات يف ممار

ذات داللة إحصائية بـني املرشـدين واملرشـدات يف    إختبار حتليل التباين األحادي وجود فروق 
ممارستهم إلحدى عشرة دورا منأصل أربعني دورا ، كذلك بينت نتائج اختبار حتليـل التبـاين   

ة بني الفئات العمرية على ممارسة ثالثة أدوار ،وكـذلك  األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املؤهالت العلمية للمرشدين على ممارسة مخسة أدوار ، كما 
أشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مسـتويات اخلـربة للمرشـدين    



 

دورابينما مل تبني نتائج اختبار حتليـل  ) 40(أربعنيواملرشدات على ممارسة أربعة أدوار من أصل 
تعـزى   التباين األحادي أية فروق ذات داللة إحصائية من حيث ممارسـة األدوار اإلرشـادية   

  .لالختالف يف التخصص عند املرشدين واملرشدات 
شاد واليت هدفت إىل التعرف على املمارسات السائدة يف اإلر )1989( :دراسة قام هبا عمراملفدي

النفسي املدرسي ومقارنة هذه املمارسات باملعايري والضوابط اخلاصة مبهنـة اإلرشـاد النفسـي    
املدرسي،وقد قام الباحث باستطالع أراء املرشدين يف مدارس مدينة الرياض املتوسطة والثانويةمن 

، أما اخلطـوة  مدرسة 12هي إجراء مقابلة مفتوحة مع املرشدين يف :خالل القيام خبطوتني األوىل 
مث قام الباحث بعد ذلك مبقارنة املعايري املعتـربةيف   مرشدا 55توزيع إستبيانات على : الثانية فهي 

  .املهنة مـع الواقع املشاهد ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود قصور يف اإلعداد املهين للمرشدين 
  
ـ  *  ام واألدوار الـيت يقـوم   ومن خالل نتائج هذه الدراسات تبني لنا أهنا تناولت موضـوع امله

هبـــا املرشدون النفسيون باملدارس من وجهة نظرهم حول أهم األدوار اليت يقومون هبا فعليا 
مـع حتليـل لواقع عمل املرشد يف املؤسسة التربوية وهي  القيام باإلرشاد ، واإلتصال باألوليـاء  

  ،إعداد البحـوث   
بال الطلبة هبدف مجع البيانـات وتقيـيم املشـكالت    يف حني أن أبرزاملهمات هي املقابلة ،واستق

 .وتشخيصها 

تتماشى وطبيعة موضوع دراستنا من حيث أننا نعاجل مهام مستشار التوجيـه يف  وهذه الدراسات  
ضوء تطبيق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات من وجهة نظرهم وذلك من حيث مسامهتهم يف تنميـة  

وز خمتلف الصعوبات واملشكالت اليت تعيق مساره الدراسي الكفاءات لدى التالميذ من أجل  جتا
 .وبناء مشروعهم املستقبلي

  
 
  
  
  



 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
  الفـــــــــــصل الثاني                    

  
  "التوجــــــيه المدرسي "                  

  متهيــــد -      

  .مفهـوم التوجـيه املدرســي -1   

  .نشأة التوجــيه املدرســـي-2   

  .أسس ومبادئ التوجيه املدرسـي-3   

  .أغراض التوجيــه املدرســي-4   

  .أمهية التوجـــيه املدرســي-5   

  .العوامل املؤثرة يف عملية التوجيـه املدرســي -6   

  .   اإلجراءات اجلديدة يف جمال التوجيه املدرسـي -7   

                     خالصـــــة                                   -      



 

  :متهيــد
تعترب عملية التوجيه املدرسي من بني العمليات السيكوبيداغوجية احلساسة اليت هلا تأثري كبري 
على املسار الدراسي للتلميذ و مشروعه املستقبلي ،وهلذا فقد أصبح للتوجيـه املدرسـي بعـد    

التربوية ال ميكن اإلستهانه به مقارنة بالوظائف و اخلدمات اليت يقدمها استراتيجي هام يف العملية 
للتلميذ من أجل رسم خمطط ملشروعه املستقبلي العلمي و العملي و حتديد صور حياته العامـة ،  
وختطي كل العقبات اليت تعترضه بشكل ناجح ،وسنحاول يف هذا الفصل التطرق ملفهوم التوجيـه  

  .ألمهية و األسباب اليت أدت إىل ظهوره و األسس اليت يعتمد عليها املدرسي و نشأته مث ا

  :مفهوم التوجيه املدرسي  -1
لتوضيح مفهوم التوجيه املدرسي أكثر البد من أن نستعرض بعض التعاريف لبعض املفكريـن 

  .والباحثني الذين حتدثوا عن التوجيه املدرسي 

  :تعريف أمحد زكي حممد -1-1
التوجيه المدرسي هو العملية التي تتم بواسطتها توجيه آل فرد من أفراد المجتمع نحو فرع التعليم الذي يتفق وقدراته العامة " 

على النجاح في حياته و –طبق إلمكانياته المذآورة –واستعداداته الخاصة و ميوله الرئيسية بحيث تعد الوسائل التي تساعده 
  ]225أحمد زآي محمد ص [ "ه خدمة المجتمع الذي يعيش في

من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن التوجيه المدرسي هو عملية يقوم الموجه باستعمال وسائله الخاصة لتقديم المعلومات الالزمة 
للتلميذ حتى يستطيع أن يختار التخصص الذي يتالءم مع استعداداته وقدراته و ميوله و بهذا يتمكن من تحقيق النجاح و خدمة 

  .المجتمع في المستقبل 

  :تعريف أحمد زآي بدوي -1-2
التوجيه املدرسي هو العملية اليت هتتم باملساعدة اليت تقدم للتالميذ و الطلبـة يف اختيـار نـوع    " 

الدراسة املالئمة و اليت يلتحقون هبا و التكيف معها و التغلب على الصعوبات اليت تعترضـهم يف  
  ]49،ص 1978أمحد زكي بدوي [".بوجه عام دراستهم و يف حياهتم الدراسية 

مبعىن أن التوجيه املدرسي يستهدف التالميذ من أجل توجيههم توجيها صحيحا حنو التخصـص  
أوالشعبة اليت يرغبون فيها و تتوافق مع قدراهتم العقلية و نتائجهم الدراسـية و التغلـب علـى    

 .العراقيـل و الصعاب اليت تعترضهم خالل مسارهم الدراسي 

 
  



 

  :تعريف كيلي-1-3
التوجيه املدرسي يتمثل يف أساس عملي لتصنيف طلبة املدارس و الثانويات مع وضع األساس " 

يوسف ["الذي ميكن مبقتضاه احتمال جناح الطالب يف دراسة من الدراسات و مقرر من املقررات 

  ]47،ص 1984قاضي وآخرون 
ال تتم عشوائيا بل تبىن على أسس علميـة  يف هذا التعريف يؤكد على أن عملية التوجيه املدرسي 

  . عملية دقيقة ومضبوطة متكن املوجه من توجيه طلبة الثانوية إىل الشعبة اليت يرغبون فيها 

  :تعريف وهيب مسعان و حممد منري -1-4
على التفهم الواعي لالسـتفادة  ) التالميذ ( بأنه وسيلة ملساعدة األفراد "يعرفان التوجيه املدرسي 

ة من الفرص التربوية و املهنية اليت تتناسب معهم من خالل املساعدة املنظمة اليت تقدم لـه  احلكيم
  ]148ص 1985. وهيب مسعان ،حممد منري مرسي [.من أجل حتقيق تكيفهم مع املدرسة و احلياة 

  :تعريف راشد اجليمان - 5 -1
بوية يف احلاضر منها مساعدة التلميذ لفهم نفسه فيما ميكن من اختاذ القرار و حل املشكالت اليت تتعلق باهتماماته الشخصية ، االجتماعية املهنية الترهو عالقة تفاعلية بني املرشد و التلميذ الغرض :" تعريفه كما يلي 

  ]148ص 1985. وهيب مسعان ،حممد منري مرسي [".و املستقبل 

  : عبد اجمليد مرسي  -6 -1
نوع الدراسة املالئمة هلم و االلتحاق هبا و التغلب علـى  بأنه مساعدة الطالب على اختيار "يعرفه 

  ]101ص 1976مرسي سيد عبد احلميد، [.الصعوبات اليت تعترضهم أثناء دراستهم  ويف احلياة بوجه عام 

  :ميكن القول بأن .من خالل التعاريف السالفة الذكر 
لدراسة أو التكوين يف الوسط التوجيه املدرسي هو املساعدة املنظمة للتالميذ على اختيار نوع ا -

املدرسي و اليت تتوافق و قدراهتم و إمكانياهتم و اهتماماهتم و التكيف معهـا و التغلـب علـى    
الصعوبات اليت تعترضهم حىت يتجهوا يف االجتاه الذي جيعل منهم مواطنون قادرون على حتقيـق  

  .ذاهتم يف امليادين الدراسية و املهنية 
  
  
  



 

  

  :التوجيه املدرسي باجلزائر نشأة وتطور -2
  :قبل االستقالل -2-1 

يعترب التوجيه املدرسي مهمة تربوية حديثة يف خمتلف النظم التربوية ،وجتربة اجلزائر يف جمال التوجيه 
وتعود فكرة التوجيه املدرسـي و املهـين يف   .حديثة نتيجة الظروف اليت مرت هبا أثناء االحتالل 

فيفري  22الستقالل ،أين كان التوجيه مهنيا ،حسب ما ورد يف املرسوم اجلزائر إىل فترة ما قبل ا
متضمنا هيكلة مصاحل التوجيه املهين ،و إجبار كل عماله عل تأسيس مركز للتوجيه املهين  1938

يف مقر املدينة األكثر سكانا ،وكانت املهمة الرئيسية ملركز التوجيه املهين يف فحص الشباب الذي 
  .سنة للدخول إىل احلياة العملية و خاصة يف امليدان التجاري  17و  14بني تتراوح أعمارهم 

غري أن هذه املهمة احملدودة مل تدم طويال و مل تبق مقتصرة على اجلانب املهين ، وذلك للـتغريات  
الكبرية اليت طرأت على مجيع املستويات السياسية ، االجتماعية و االقتصادية املرتبطة بدميوقراطيـة  

عليم ،و حتديد اإلجبارية للتعليم األساسي ،حيث أصبح التوجيه متواجدا يف القطـاع التربـوي   الت
  .أصبح التوجيه مدرسيا و مهنيا يف نفس الوقت  1959،ففي سنة 

    :بعد االستقالل -2-2

مباشرة بعد االستقالل وجدت اجلزائر نفسها أمام وضع تربوي صعب ،يتمثـل يف احنصـار        
ناطق دون أخرى وقلت اإلطارات و هيمنت اللغة الفرنسية ، وكان وضع التوجيه يف التعليم يف م

اجلزائر اليقل عن األوضاع التربوية يف تلك الفترة ، حيث أستأنفت ثالث مراكز عملها ،و هـي  
وذلك بفضل أربعة مستشارين للتوجيه املدرسي و املهين ثالثـة  ) وهران  اجلزائر ، عنابة ( مراكز 

ريني مت تكوينهم قبل االستقالل ،ويف نفس الفترة كان مخس مستشـارين يف مرحلـة   منهم جزائ
  .التكوين باململكة املغربية الشقيقة 

مت إحداث معهد علم النفس التطبيقي و البيومتري كانـت مهمتـه تكـوين     1964و يف سنة 
ستشاري التوجيه مستشاري التوجيه ،وتدوم مدة التكوين فيه سنتني و خترجت منه الدفعة األوىل مل

مستشارين حائزين على دبلوم الدولة ملستشـاري   10متكونة من  1966املدرسي واملهين سنة 



 

ومبوجبـه   1966أوت  05املؤرخ يف  241/    /66التوجيه املدرسي و املهين مبوجب املرسوم 
  ]71-69ص  2001يوسفي حدةسنة [.حددت الوزارة الوصية أهداف التوجيه املدرسي 

مركزا  34سبعينات ازدادت مؤسسات ومرافق التوجيه املدرسي و املهين ،إذ بلغ عددها ويف ال -
وازداد عدد املتخصصني يف هذا اجملال من خرجيي معهـد   1974حسب التقسيم اإلداري لسنة 

  .علم النفس التطبيقي و خرجيي معهد العلوم االجتماعية امللحقني بالبحث التربوي 
ثانويـات ، وكـان    10 مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف مت تعيني 1992ويف سنة     

اهلدف من ذلك هو الوصول إىل أقصى منو تربوي ممكن ،وهكذا تطور التوجيه املدرسي و املهـين  
فأصبحت تقوم باإلعالم جلميع فئات اجملتمع ،مبا فيهـا الفئـات   .يف اجلزائر واتسعت مهام مراكزه
بتوجيه التالميذ حنو الدراسات املالئمة أو املهـن املناسـبة هلـم و     الغري املتمدرسة  و كذا القيام

  .إلمكانياهتم 
ولقد مت إحلاق مستشاري التوجيه املدرسي و املهين بعدد كبري من مؤسسات التعليم الثانوي 
العام و التقين و لكي تؤدي عملية التوجيه دورها التربوي بشكل جيد جيب على اجلهات الوصية 

ستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف كل مؤسسات التعليم الثانوي ،خاصة إذا ما فتح مناصب مل
عرفت أن هذا املنصب قاعدي يف مؤسسات التعليم الثانوي وملا ال تفتح مثل هـذه املناصـب يف   

  ]06/07،ص 2007جملة إضاءات [.مؤسسات التعليم املتوسط 

  .فترات خمتلفة ،ومن أهم هذه املراحل  ولقد مر الوجيه املدرسي و املهين مبراحل عديدة يف

  :مرحلة التكوين املهين  -2-3 
فرانك "ظهر التوجيه املهين ألول مرة مستقال عن املدرسة و الربامج التربوية و ذلك على يد 

م بالواليات املتحـدة األمريكيـة مكتبـا    1908الذي أسس سنة   » F.Person «    " بارسون 
اختيار املهنة إذ رسم يف كتابه اخلطوات اليت جيب اتباعها يف اختيار مهنة          للتوجيه املهين ،كما ألف 

  ]78ص 1992سعد جالل [.من املهن

عقد يف بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية أول مؤمتر قومي للتوجيـه   1910ويف سنة  
ت يف هذا اجملال من مث تواصلت األحباث و الدراسا...املهين كما صدرت أول جملة للتوجيه املهين 

بطاقة املؤهالت الـيت  "أجل تطوير هذا النوع من التوجيه و من بني ما توصلوا إليه إدخال فكرة 
" سجل التلميذ " الذي يستعمل اآلن يف التوجيه املدرسي " السجل اجملمع " تطورت إىل ما يسمى 



 

لعقلية الـيت تؤهـل   وتبحث يف قياس السمات ا" كارجني " يف حني كانت هناك جتارب أجراها 
للمهن املختلفة ذلك أن اهتمام مؤسسات األعمال و أصحاب املصانع كان منصبا على اختيـار  

سـعد جـالل   [ .املوظفني و العمال الذين يستطيعون الرقي باملؤسسات و املصانع و زيادة إنتاجهـا  

  ]80-79ص1992
راسـات األوىل يف  ومن أجل هذا قاموا بتحويل البحوث لتحقيق ذلك ،وهكذا أسفرت الد

  .ظهور التوجيه املدرسي 

  :مرحلة التوجيه املدرسي  –4-
رسالته عن التوجيه املدرسي "قرمان كيلي "حيث نشر  1814لقد كانت أول حماولة لنشأته عام 

بكلية املعلمني جبامعة كولومبيا للحصول على الدكتوراه و لقد كان هدفه من التوجيه املدرسي هو 
نيف الطالب يف دراسة من الدراسات أو موضوع من املواضيع اليت تدرس وضع أساس علمي لتص

نظم جملس التربية األمريكي جلنة جتارب يف ميدان اخلدمات الشخصية للطلبـة   1923،ويف عام 
باإلضافة إىل مؤمترات و مجعيات أخرى سامهت يف خلق وعي و اهتمام يف مجيع أحنـاء الـبالد   

  .جيه املدرسي طريقة للوجود يف املدارس و اجلامعات األمريكية و إدخال برامج التو
وبعد أن تعرفنا على نشأة التوجيه املدرسي حناول أن نستعرض يف العنصر املوايل مربرات التوجيـه  

  . املدرسي 

  :مربرات التوجيه املدرسي  – 5 -2
ر يف نتيجة التغريات األسرية و االجتماعية و التقدم العلمي و التكنولوجي و حدوث تطو

التعليم و مناهجه ونتيجة التعقيدات اليت طرأت على العمل و خمتلف املهن عالوة على القلق الذي 
نعيشه يف هذا العصر أصبح الفرد و اجلماعة حباجة ملحة إىل التوجيه و اإلرشاد يف مراحل منوهم 

  ]14ص  2001.زت عطوي سعيد عبد العزيز  جودت ع[.املختلفة من خالل هذا نستعرض هذه املربرات فيما يلي

  :فترات االنتقال  -2-5-1
ينتقل الفرد خالل مراحل منوه بفترات حرجة حيتاج فيها إىل التوجيه و اإلرشاد مثل االنتقال 
من األسرة إىل املدرسة و من املدرسة إىل عامل الشغل ،أو االنتقال من العزوبية إىل الزواج ،وعندما 

املراهقة و من املراهقة إىل الرشد إىل الشيخوخة وهذه املراحل تتخللها ينتقل الفرد من الطفولة إىل 
  .صراعات و احباطات و يسودها القلق و اخلوف و اإلكتئاب 



 

  

  :التغريات األسرية  -2-5-2
يعترب تقدم اجملتمعات و ثقافتهم من األمور اليت تتسبب يف إحداث تغريات يف بناء األسرة و 

م العالقات االجتماعية فيها وعلى نظام التنشئة االجتماعية و من هذا ينعكس مباشرة على نظا
  :مظاهر هذه التغريات مايلي 

  .ظهور األسر الصغرية املستقلة ، وضعف العالقات بني أفرادها ،واستقالل األوالد من األسرة -
  .ظهور مشكلة السكن و الزواج و تنظيم األسرة  -
حتسني املستوى االقتصادي لألسـرة أدى إىل ظهـور                 خروج املرأة إىل العمل للمساعدة على -

  .مشكالت عديدة
  .الزيادة الواضحة يف احنراف األحداث  -

  :التغري االجتماعي -2-5-3 
  :ومن مالمح التغري االجتماعي مايلي 

  .التزايد السريع يف عدد السكان و الطلبة  -
  .ض السلوكات مقبولة بعد أن كانت مرفوضة تغيري بعض مظاهر السلوك حيث أصبحت بع -
  .تعدد الطبقات االجتماعية  -
  .إدراك أمهية القيم يف حتقيق املكانة االجتماعية و االقتصادية  -
  .التوسع يف تعليم املرأة و خروجها للعمل  -
  .ظهور الصراعات بني األجيال و زيادة الفروق الفردية بني القيم ويف الثقافة و الفكر  -
  .التحركات املتزايدة بني السكان نتيجة لتزايد سرعة النقل األرضي و اجلوي  -
احلقيقة اليت ال ميكن إنكارها و هي أن الناس على سطح األرض جيب أن يتعلموا كيف يعيشون  -

  .يف انسجام و تفاهم 
  . %10ارتفاع نسبة األمراض العقلية بني السكان لتصل إىل  -



 

  

  :التكنولوجي التقدم  -5-4 -2
  :إن أهم معامل التقدم العلمي و التكنولوجي مايلي 

  .االكتشافات و االختراعات اجلديدة   -
  .دخول خمتلف وسائل االتصاالت يف كل بيت  -
  .تغيري االجتاهات و القيم و األخالق و أسلوب احلياة  -
  .تغيري النظام التربوي و الكيان االقتصادي و املهين  -
  .احلاجة إىل صفوة من العلماء لضمان التقدم العلمي زيادة  -
  .زيادة التطلع إىل املستقبل و التخطيط له -

  :تطور التعليم و مفاهيمه-2-5-5
يف السابق كان التعليم حمدودا يقتصر على فئة قليلة مـن اجملتمـع ، وكانـت األحبـاث      

ر التعليم و مفاهيمه و تعـددت  النفسيــة و التربوية حمدودة أيضا ،أما يف عصرنا هذا فقد تطو
  :أساليبه و طرقه ومناهجه و فيما يلي أهم مظاهر هذا التطور 

  .تركيز التعليم حول الطالب  -
  .زيادة عدد املواد و التخصصات و ترك احلرية للطالب لالختيار  -
  .التركيز على استشارة اهتمام التلميذ و جعله أكثر إجيابية  -
  .زيادة مصادر املعرفة  -
  .ظهور آثار التقدم العلمي و التكنولوجي واستخدام التعليم املربمج يف املدارس و اجلامعات  -
  .زيادة اإلقبال على التعليم العايل و اجلامعي  -
  ]16ص 2004. جودت عزت عطيوي  -سعيد عبدالعزيز[.زيادة إقبال البنات على التعليم  -

  .تربوية و زيادة اتصال املدرسة بالبيت إشراك الوالدين بدرجة أكرب يف العملية ال -
  .زيادة اهتمام املدرسة باإلرشاد النفسي و دخول خدمات التوجيه و اإلرشاد و املدارس 



 

أصبح التعليم حقا إجباريا جلميع الطالب باإلضافة إىل سـن  :زيادة أعداد التالميذ يف املدارس  -
  . القوانني اليت حتد من تشغيل األطفال 

لتعليم مما أدى إىل أن يتضمن التعليم فئات من الطالب لـديهم مشـكالت   إلزامية ا -
  :عديدة                 منها 

من الطالب يف املدارس األساسية لديهم مشكالت انفعاليـة   %10.5وجود نسبة  -
 .تعوق عملية التعليم 

  .زيادة نسبة التسرب من املدارس  -
  .و املتخلفني الذين حيتاجون إىل رعاية خاصة  وجود فئات من الطالب املتفوقني -

  :التغريات يف العمل و املهنة -2-5-6
التطور التكنولوجي يف اجملال الصناعي ترك آثار على عامل الشغل و املهن و احلياة االجتماعية بصفة 

  :عامة و من أمهها مايلي 
لذي خلق جوا من الكسـاد يف  ظهور املاكنات اليت غريت سوق العمل و عامل الصناعة ،األمر ا -

  .سوق األيدي العاملة 
  .منو اإلنتاج يف الصناعة و التجارة  -
تغيري البناء الوظيفي و املهين يف اجملتمع ،حيث زادت املهن والتخصصات املتوفرة و ظهرت مهنا  -

  .جديدة و اختفت مهن قدمية 

  :عصر القلق -2-5-7
وعدم القـدرة  ) اجملهول ( إن ما مييز هذا العصر الذي نعيش فيه هو اخلوف من املستقبل         

[   .على التكيف مع صدمة املستقبل اليت ميكن اعتبارها مرضا و قلقا حلياة األفراد و األجيال القادمة 

     ]17ص   2004.  جودت عزت عطيوي  -سعيد عبدالعزيز
 
  
  



 

  :ادئه و أسسهالتوجيه املدرسي مب-3 
التوجيه املدرسي عملية هتدف إىل التوافق بني إمكانيات التلميذ و نوع التعليم الذي يتفق وقدراته 

وعلى هذا األساس فإن التوجيه يقوم على أسس ومبادئ عديدة .واهتماماته و استعداداته اخلاصة 
  :منها 

  .تنطلق أهداف التوجيه من أهداف اجملتمع و حاجاته وقيمه  -1
حيترم التوجيه الفرد ويراعي كرامته واختالفه عن غريه و حقه يف االختيار تبعا لدرجة نضجه  -2

  .أومدى حتمله للمسؤولية مع توفري الفرص ملساعدته على حسن االختيار 
جيب أن خيطط برنامج التوجيه حسب حاجات و مشكالت األطفال اليت ختتلـف حسـب    -3

  .املناطق املختلفة  اجلماعات املتعددة من الناس و حسب
التوجيه املدرسي عملية مجاعية تعاونية ميكن أن يقوم هبا املرشد النفسي يف املدرسة أو مديرها  -4

  .أومعلم الفصل أو هيئة التدريس كاملة 
  .التوجيه يستخدم الطرق العلمية لدراسة سلوك الفرد و حتليله و تفسريه -5
ضرار اليت تعتري النضج بصورة أساسية أكثـر مـن   يستهدف التوجيه وظيفة الوقاية من األ -6

  .اهتمامه بالعالج بعد أن تكون األضرار قد وقعت 
يتطلب التوجيه املدرسي توفري البيانات و املعلومات الالزمة عن األفراد و املهن ونوع التعليم  -7

  .ومؤسساته 
فسية لقياس ذكاءهـــم  يتطلب توجيه الطلبة استخدام كثري من االختبارات و املقاييس الن -8 

  .وقدراهتم و استعداداهتم و شخصياهتم 
يفترض التوجيه أن السلوك قابل للتعديل ،وأن يف استطاعة أي شخص أن ينمـو أو يـتغري    -9

هي أسـس نفسـية   :أويتحسن يف إجناح النضج املتزايد وميكن أن نصف األسس إىل ثالثة أنواع 
  . فلسفية تربوية 

  
  



 

   :األسس النفسية -3-1

إن اختالف األفراد عن بعضهم البعض و كون عملية التوجيه تنطلق من نفسية األفراد فإنه البد من 
مراعاة املقررات الفردية املتعلقة مبيوهلم و قدراهتم الشخصية و مسعادهتم و كذلك التغريات الـيت  

  ]190ص  1981وسف القاضي [.ميكن أن حتدث للفرد خالل مرحلته العمرية 

أي قياس قدرات و مسات األفراد قياسا موضوعيا انطالقا :ذه الفروق يتطلب قياسها إن وجود ه -
عن كل ما يوجد ، يوجد مبقدار وما يوجد " " دوارد تو رندايك"من املبدأ الشهري للعامل األمريكي 

ومن البديهي أن الفرد دائما يسعى إىل تأكيد ذاته ،فالتلميـذ أثنـاء عمليـة    " مبقدار ميكن قياسه 
توجيه يعرب عن نفسه وعن ميوله و استعداداته أي يعيد تقييم خرباته مما يؤدي إىل التوفيـق بـني   ال

فكرته عن نفسه و هذه اخلربات بإعادة تنظيم فكرته عن نفسه ،كما مييز بأنه موقف يتم فيه حتول 
  .نينة االنفعاالت السلبية حنو الذات إىل انفعاالت إجيابية يشعر معها الفرد باألمن و الطمأ

  ]140-137سعد جالل ص [ .إن نظرة املوجه للتلميذ جيب أن تكون نظرة الطبيب إىل املريض  -

  :األسس الفلسفية  -3-2
إن ارتباط عملية التوجيه بالفرد تفرض علينا دراسة طبيعة هذا األخري و قد متكـن بعـض   
العلماء و املفكرين من إعطاء النظريات الفلسفية و االجتماعية لدراسة طبيعة الفرد مثـل دراسـة   

ترى أن اإلنسان خري بطبيعته و هوأعقل املخلوقات وان الظروف " "  K.Rogersكارل روجرز "
ة هي اليت تفسده و جتعل سلوكه مضطربا ،ولقد حدد اهللا سبحانه و تعاىل بعض السمات اخلارجي

  ]4سورة التني ،األية ).[لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي ( لطبيعة اإلنسان حيث يقول 
إن التوجيه يقوم على مبدأ مفاده أن اإلنسان حر ،حيث ميكنه أن حيدد أهدافه و يعمل على 

املوجه ليس يف جوهرها سوى مساعدة الفرد على القيام بذلك بتقدمي املعونة الفنية حتقيقها ووظيفة 
اليت تساعده على حتقيق الغرض الذي ينشده ، وميكن أن يتفرغ عن ذلك مبدأ مفاده أن كل فـرد  
حيتاج إىل مساعدة ما كل مشكالته املختلفة وفقا لظروف حياته املختلفة و له احلق يف طلب هذه 

عندما يعترض موقف ال يستطيع أن يواجهه بنجاح إال إذا توفرت له هذه املسـاعدة و  املساعدة 
البد أن يشعر حباجته إىل املساعدة حىت يتحقق النجاح كما انه جيب أن يثق يف فاعلية التوجيه وأن 

  ] 08ص-1981يوسف مصطفى القاضي [.تقدم له املعونة الالزمة للتغلب على مشكالته 



 

  :وية األسس الترب -3-3

تعترب عملية التوجيه بالغة األمهية يف العملية التعليمية فهي تستفيد من تطوير املنـاهج و      
طرق التدريس كما تساعد التلميذ على حتقيق حاجاته العقلية و االجتماعية ، وهذا وفق إمكانياته 

ذكاء و التحصـيل  املالئمة املتطلبات ، التخصصات و نوع الدراسة املفتوحة و تعترب اختبارات ال
أهم مقاييس التوجيه اليت تبني االستعدادات و امليوالت اخلاصة لكل تلميذ ، هلذا وجب التعـاون  
بني مستشار التوجيه و اجملتمع املدرسي من إدارة و أساتذة لألخـذ بعـني االعتبـار األمـاكن     

التالميذ و توجيههم إىل كل  لالبيداغوجية املفتوحة يف كل مؤسسة و يف كل ختصص لتحديد انتقا
كما يساهم التوجيه على تسهيل عملية تكيف الفرد مع اجملتمع املدرسي فعلى األسـاتذة  .ختصص 

املدرسني و اجملتمع تقدمي التسهيالت الالزمة اليت جتعل الربنامج اإلرشادي أكثر فاعليـة و فائـدة   
  ]83-82ص 1976سيد عبد اجمليد مرسي [.

اجملاالت االجتماعية اليت تقدم للتلميذ املساعدة إما عن طريق خدمات التوجيه  واملدرسة تعترب أكثر
  .أوعن طريق تعديل املناهج و يكون هذا من وجهة نظر توجيهه 

وعليه ميكن القول أن عملية التوجيه تراعي عدد األماكن البيداغوجية لذا جيب على املوجـه  
يكون هذا مبشاركة اإلدارة و األساتذة و املستشارين  الربط بني رغبةالتالميذ و األماكن املفتوحة و

سيد .[إلجناح عملية التوجيه و جعلها عملية موضوعية و دقيقة من أجل تقدمي توجيه عملي صحيح

       ]83ص 1976عبد اجمليد مرسي 

           :أغراض التوجيه املدرسي -4 
  :إليها فيما يلي هناك عدة أغراض رئيسية للتوجيه المدرسي و يمكن التطرق  

  : مساعدة الفرد على اآتشاف و تحقيق ذاته -4-1

التلميذ يف املدرسة يف كثري من األحيان قد ال يعرف ماذا يريد و لكن وظيفـة التوجيـه     
كفرد و كمواطن ، ومـن مث يـتم    هاملدرسي تساعده على اكتشاف حاجاته و قدراته واهتمامات

فة رشيدة يف احلياة و توجيه شخصيته حنو األحسن توجيهــــه و مساعدته على تكوين فلس
مما يسمح له بناء مشروعه الفردي املستقبلي وجتاوز كل الصعاب اليت تعترضه يف مساره الدراسي 

  .و حياته بصفة عامة



 

  :توجيه التلميذ إلى نوع الدراسة التي تتفق مع إمكانيته -4-2

الذي تستطيع املدرسة من خالله توجيه التلميذ إىل إن ما مييز التوجيه املدرسي هو التوجيه التعليمي 
نوع الدراسة الذي يتفق و قدراته و استعداداته و ميوله ، ويرتبط هبذا ضرورة العناية باملوهوبني 
واملتخلفني من التالميذ ، وهذا مبعناه االهتمام جبميع فئات التالميذ حىت يتحقق من خالل خدمات 

بشرية و حسن توجيهها لكي نستفيد من هذه الثروة وتعود التوجيه احلفاظ على الشروط ال
    ]193حممد منري مرسي ص [.بالفائدة على اجملتمع يف شىت جماالت احلياة 

  :مساعدة العملية التربوية على حتقيق فاعليتها و كفاءهتا  - 4-3
توجيه تعليمي ختدم إن خدمات التوجيه املدرسي فيما حتققه للتلميذ من رضا نفسي و توافق اجتماعي و 

التلميذ و املدرسة و العملية التربوية و اجملتمع الكبري ككل ،أما بالنسبة للعملية التربوية فإن التوجيه املدرسي 
يساعدها على تنويع أنشطتها و براجمها مبا يتفق مع الفروق الفردية للتالميذ حىت حتقق هذه الربامج و األنشطة 

  ]194حممد منري مرسي ص [.األهداف التربوية املنشودة 

           :أمهية التوجيه املدرسي  -5

التوجيه املدرسي ضرورة تربوية تستلزم وجود برنامج حمكم جيد و تربر هذه الضرورة و 
  :األمهية للتوجيه املدرسي عدة أسباب رئيسية هي كاآليت 

  :عداد التالميذ أتزايد - 5-1
املتمدرسني و خاصة يف السنوات األخرية يترتب على إن الزيادة الكبرية يف أعداد التالميذ 

ذلك اتساع نطاق الفروق الفردية و قياس القدرات وهذا يتطلب توفري خدمات التوجيه و اليت 
بواسطتـها ميكن أن تساعد التلميذ على التغلب على مشكالته النفسية و االجتماعية و الدراسية 

من التلميذ و املعلم واملدرسة و العملية التربوية  و تعترب هــذه اخلدمة عملية هامة ختدم كل
  .ككل يف حتقيق األهداف املسطرة و الغايات التربوية 

  :تنويع برامج التعليم -5-2
إن إنشاء خمتلف هذه الربامج املتنوعة يف خمتلف املستويات لتواجه أساسا االحتياجات التربوية 

ويطالب التالميذ باالختيار بني نـوع الدراسـة   ملختلف القدرات و االهتمامات لدى التالميذ ، 
أوالتخصص اليت يتلقوهنا يف املدرسة الثانوية أو املتوسطة ومن مث يصبح مـن الضـروري حسـن    



 

حىت يعود بالفائدة على التلميذ و املدرس و اجملتمع الكبري ومنه ميكـن   رتوجيههم يف هذا االختبا
  ]192حممد منري مرسي ص [.درسة الثانوية أو املتوسطة القول أن للتوجيه التعليمي أمهية كربى يف امل

  :التعليم اإللزامي -5-3
إن مبدأ تعميم التعليم و إلزاميته و جمانيته لكل األطفال يف سن الدراسة أصبحت املدرسة من 
واجبها فتح أبواهبا لكل األطفال بصرف النظر عن عدة اعتبارات ،وهكذا فقدت املدرسة السيطرة 

م النوعي بالنسبة للتالميذ الذين يلتحقون هبا و أصبحت تستقبل كل األطفـال علـى   على التحك
اختالف أوساطهم االجتماعية و مستوياهتم املعيشية و ما يتصل بذلك من خلفيات ثقافية و فكرية 
حتدد قيدهم و اجتاهاهتم و نظرهتم إىل احلياة ،ويف هذا اخلضم الكبري البد وان نتوقع حدوث كثري 

  .شكالت اليت ينبغي على املدرسة أن تواجهها من خالل برنامج منظم للتوجيه املدرسي من امل
  :قصور املرتل عن مواجهة حتديات العصر  -5-4

إن التطور العلمي و التكنولوجي و التغريات املستمرة يف اإلطار االقتصادي و االجتماعي نتج 
مل يعد توجيه الوالدين كافيـا و هـذا إذا    عنه تعقد العالقات بني األفراد و خاصة يف عصرنا هذا

نظرنا إىل تفشي األمية و اجلهل لآلباء يف كثري من األحيان و بالتايل قصورهم عن توجيه أبنائهم يف 
اجملاالت املختلفة النفسية و االجتماعية و التربوية ،وهذا يؤكد أمهية خدمات التوجيـه املدرسـي   

واقع احلياة املتغري مما قد يسبب قلقا أو تـوترا يلـزم    ،يضاف إىل ذلك صعوبة تكيف التلميذ مع
يف بنـاء   هختليصه منـه                      ومساعدته على جتاوز هذه الصعوبات و اسـتمراريت 

  ]112ص 1985 منري مرسي/د[.مستقبله و التمتع حبياته 

  :التخفيف من حدة الفشل و الرسوب و اإلعادة   -5-5
الفشل و الرسوب و اإلعادة باالستعانة خبدمات التوجيه املدرسي   ميكن أن نقلل من أسباب

وتعترب هذه األخرية ذات قيمة كربى تربر أمهية العناية هبذه اخلدمات يف املدرسة ملا يترتب عليها 
 ]    193ص 1985حممد منري مرسي /د[.من توفري يف الوقت و اجلهد و املال و التقليص من اإلهدار التربوي 

 

 

 

 

  



 

  :عوامل املؤثرة يف عملية التوجيه ال -6
 :هناك عدة عوامل تؤثر يف عملية التوجيه من أمهها مايلي 

     :األســرة-6-1
تعترب األسرة النواة األوىل يف اجملتمع و املسؤول األول عن إعداد الطفل و توجيهـه خـالل   

  .التنشئة االجتماعية من حيث تكيفه مع اجملتمع املدرسي و اجملتمع ككل 
اخلري و الشر و حدود احلرية و الفوضى فاألسرة مظهر االستقرار والطمأنينة ( ي حتدد له احلدود فه

فاستقرار شخصية الفرد تعتمد كليا على ما يسود داخل األسرة من عالقات خمتلفة وكذلك هـي  
 البنية االجتماعية األوىل اليت يتعرف الطفل فيها على نفسه و يكون ذاته من خالل تعاملـه مـع  

  ]343،ص 1991أمحد شبشوب [.أعضائها 

كما تتجلى أمهية األسرة يف كوهنا األصل األول ملظاهر التعاون و التناسق باعتبـار أن الضـبط   -
االجتماعي و النشاط االقتصادي و الدين و التربية و غري ذلك من األمنـاط اخلاصـة بالسـلوك    

  ]6، 5 ص1981حممود حسن [.االجتماعي ظهرت أوال يف إطار األسرة 

إن األسرة تؤثر من الناحية االجتماعية يف عادات األكل و الشرب و النوم و اللباس و طريقـة   -
املعاملة مع الناس ، وغري ذلك من أساليب السلوك االجتماعي ،كما أن الطفل يتعلم اللغـة مـن   

لمستوى الثقـايف  والديه مث املدرسة و يتأثر الطفل بأسرته و بأفكار الكبار حىت ينمي مهارته وفقا ل
  ]173تركي رابح ص [ .لألسرة 

فالوظيفة التربوية لألسرة تتمثل يف نقل الثقافة إىل الطفل و كذا األمناط العامة السائدة يف ثقافته  -
من قيم اجتماعية و دينية و عقائدية كما تقوم األسرة بعملية التطبيع االجتماعي عن طريق تنميـة  

على وضع األفراد يف أماكنهم و مراكزهم املختلفة و كـذلك   العواطف االجتماعية كما تساعد
توجيههم قصد التأقلم مع احمليط اجلديد فلألسرة دور مهم يف عملية توجيه األطفـال إال أنـه ال   
يكتمل إال مبسامهة األطراف األخرى و املكمل لألسرة أالوهي املدرسة و اليت سنحاول الوقـوف  

  .هبا يف عملية التوجيه  عندها لتوضيح األدوار اليت تقوم
  
  



 

          :املدرسة  -6-2
وهي املؤسسة االجتماعية اليت تقوم بوظائف التربية الرمسية و نقل الثقافة و توفري الظروف    

  ]226ص  1977حامد عبد السالم زهران [.املناسبة للنمو اجلسمي و االنفعايل االجتماعي 

السليمة و تعلمه طرق التفاعل االجتماعي مع الغـري  بإمكان املدرسة أن متحو بعض العادات غري 
وكذلك ميكن لألنشطة الفكرية و التربوية يف املدرسة أن تزيل ما يتعلق بنفس الطفل من صراعات 
نتيجة الصراعات املرتلية ،كي تساهم يف نقل التراث و حفظه لألجيال ،وختلق نوعا من التـوازن  

إعداد التلميذ للحياة العملية اليت يعيش فيها مـن خـالل   االجتماعي بني األفراد ،كما تعمل على 
توجيهه التوجيه الصحيح و هذا بتزويده باملعلومات و املهارات اليت حيتاج إليها ،وكذا التركيـز  
على غرس العقيدة السليمة يف نفسية التلميذ مبراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ،كما جيب علـى  

لميذ مبثابة بطاقة املتابعة من االبتدائي إىل حيث ما انتقل و مسـتوى  املدرسة ختصيص بطاقة لكل ت
  ] 110-109ص  1980. نبيل السلموطي[.حتصيله الدراسي واجتاهه املعريف لتسهيل عملية توجيهه

إذا وظيفة املدرسة هي إعداد الفرد ليكون مواطنا صاحلا ،كما تـؤمن بالتوجيـه املهـين و    
رد حلياته املستقبلية و تساعده على بناء مشروعه املستقبلي ،فاملدرسة املدرسي وتساهم يف إعداد الف

  .ليست مكان تعليم وتعلم فقط بل هي مكان إعداد وتوجيه وارشاد وتربية للتالميذ 
    :املعـــلم  6-3 

يعترب املعلم أحد العناصر األساسية يف العملية التعليمية و بدونه ال ميكن ألي نظام تربوي أن 
ره على الوجه األكمل ،وبإخالص املعلم و فاعليته و استعداده إىل املزيد مـن النمـو يف   يؤدي دو

مهنته و بقدرته على اإلبتكار و اإلبداع و برغبته يف التطور و التجديد يستطيع أن حيقق للنظـام  
التربوي ما خيطط له من أهداف و غايات ويعترب املكتشف األول للمشكلة مع بداية ظهورها عند 

تلميذ ،وهبذا جيب على التالميذ تقبل التوجيهات من قبل معلميهم و أساتذهتم مبا أن املعلم أحـد  ال
   ]259صاحل عبد العزيز ص [.عناصر العمليةالتربوية 

  
   :املوجــه-6-4

يتميز املوجه عن باقي األطراف يف العملية التوجيهية باحليادية يف التعامل مع مجيع أطراف العمليـة  
من مدرسني و إداريني و تالميذ و يعمل على مدهم مبعلومات تساهم يف تنظيم برنـامج  التعليمية 



 

توجيه يستويف كل الشروط اليت جيب أن تتوفر عند توجيه التلميذ ،كما أنه يعرض املشاكل املعقدة 
  .اليت تصادفه على باقي أعضاء اهليئة التعليمية و يطلب مساعدهتم و اقتراحاهتم 

إن اخلدمات اليت يقوم هبا املوجه يف املدرسـة ،تنحصـر يف سـبع    " م ،1956" بروكس"ويرى 
  :جماالت هامة 

  .هتيئة اخلدمات اليت تساعد التالميذ كأفراد  -1
  .هتيئة اخلدمات للتلميذ يف اجلماعات  -2
  .هتيئة اخلدمات هليئة التدريس يف املدرسة و توطيد العالقة معها  -3
  .البيئة اخلارجية اليت تعمل فيها املدرسة  توطيد العالقة بني مدرسته و -4
  .اإلسهام يف الربنامج العام ملدرسته  -5
  .حتمل املسؤولية الشخصية  -6
  .حتمل املسؤولية املهنية  -7

ومنه ميكن القول بأن مستشار التوجيه املدرسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعملية التعليمية وعناصـرها  
هو ملزم بكل ما ينطبق عليها من مميزات عملية وملزم بالتقرب أكثر  األساسية معلما أو متعلما إذن

من التلميذ و هذا يساعده يف التقرب إليه أكثر من جوانبه االجتماعية و الثقافية وحـىت النفسـية   
إلجياد سبل الضعف أو التهاون و هو بدوره ميكن له أن يؤثر عليهم بوضع أساليب العالج للقضاء 

  .وجيههم التوجيه الصحيح على هذا الضعف و ت
إذن يعترب املوجه عامل أساسي مؤثر يف عملية التوجيه و لكن جيب علينا األخذ بعني االعتبار 
العامل األخري الذي يؤثر أيضا يف عملية توجيه التالميذ و الذي يتفاعل كثريا معه التالميذ أال و هو 

  .اجملتمع 
  :اجملتمـــع -5 - 6

و ذلك اإلطار الذي حيدد العالقات بني األفراد و تكون هذه العالقـات  اجملتمع مبعناه العام ه
مستمرة و منظمة ،وهذه العالقات تبني مدى تألق و تعاون األفراد مع بعضهم الـبعض ،وهنـاك   
عالقات تدل على صراعهم و تنافسهم ومنه توجد عالقات مستمرة و أخرى متصـارعة ومـن   

األسرة فتعده للدخول إىل املدرسة و هذه األخرية تعـده   املعروف أن الفرد ينمو و يترعرع داخل



 

لالندماج فالبد لكل هذه املؤسسات أن تتعاون فيما بينها إلعداد إنسان صاحل و ذلك بتوجيهـه  
  ]220-217ص  1981منري املرسي سرحان [.الصحيح 

و اجملتمع بكل مؤسساته و نظمه يشكل اجملال التربوي الشامل و هذه النظم و املؤسسـات   
هي إما وسائط تربوية متخصصة كاإلذاعة و التلفزيون و الصحافة و املسجد و دور الشـباب و  
السينما وكلها وسائط تربوية فاجملتمع إذن ينمي قدرات األفراد و هذا بتغري املفاهيم اخلاطئـة أو  

يلها ومساعدهتم على التكيف مع املتغريات االجتماعية و الثقافية السائدة ومنه ميكننا القول أننا تعد
جند من هذه الوسائط التربوية و املؤسسات االجتماعية أساليب الضبط و التشكيل و التوجيـه يف  

  .اجملتمع وكلها عمليات تربوية هادفة و هامة 
اليت تنتج يف بعض الوسائط التربوية كوسـائل اإلعـالم   وميكننا اإلشارة إىل بعض التأثريات 

مبختلف أنواعها ،فهي تساهم بصفة مباشرة يف حتديد االجتاه الذي يسلكه الفرد أو املهنـة الـيت   
  .سيختارها مستقبال 

إن اتفاق هذه الوسائط أمر أساسي يف إعداد و توجيه الفرد و جيب أن تتفق أهداف هـذه  
هم و االستيعاب ملضموهنا التعليمي ، وبذلك يكون اجملتمع كله موجها الوسائط لتضمن سالمة الف

للفرد يف اجتاهات واضحة غري مشتتة مما ينتج عنه اضطراب باألفراد وقلقهم فالتوجيه املدرسي جاء 
  .إىل الوجود من أجل حتقيق أهداف و غايات معينة 

  :اإلجراءات اجلديدة يف عملية التوجيه  -7
ثانوي املفتاح األساسي لألنظمة التربوية باعتباره حلقة وصل أساسية و عامل يعترب التعليم ال

  .مهم فاعل بني عدة قطاعات التعليم و التكوين العايل ،و التكوين املهين و عامل الشغل 
إىل غاية تنصيب هيكلـة   1962وقد عرفت مرحلة التعليم الثانوي يف اجلزائر تطورا متذبذبا من 

  .حيث كانت مرتكزات مبادئ التعليم الثانوي  93/94السنة الدراسية  التعليم الثانوي يف
  .تعليم ثانوي عام وتكنولوجي موجه أساسا ملتابعة الدراسات و التكوين العايل  -
تعليم ثانوي تقين وضع للتحضري لسنوات العمل لكن يف احلقيقة يوجه أكثر للتعليم العايل مثله  -

  .مثل التعليم التكنولوجي 
  .نب االختصاص املبكر جت -



 

  .أما اهليكلة اجلديدة هلذه املرحلة تتم وفق مسلكني كبريين  -
  .مسلك ذو طابع ما قبل اجلامعة يتمثل يف التعليم الثانوي العام و التكنولوجي  -
  .مسلك ذو طابع مهين يتمثل يف التعليم املهين  -

اجلديدة يف عملية التوجيه املدرسي  وهذا ما سنتعرف عليه يف هذا العنصر املتمثل يف اإلجراءات
  .اليت صاحبت اإلصالحات اجلديدة و العمل باستراتيجية املقاربة بالكفاءات 

  ):السنة األوىل ثانوي (توجيه تالميذ السنة الرابعة متوسط إىل اجلذعني املشتركني  -7-1
رغبات التالميـذ        إن التوجيه املدرسي عملية تربوية بيداغوجية هتدف إىل حتقيق التوافق بني 

و نتائجهم الدراسية و مستلزمات شعب التعليم الثانوي من جهة و متطلبات التنمية االقتصـادية        
و االجتماعية من جهة أخرى لذلك فإنه حيظى بعناية متميزة من طرف مسؤويل النظام التربـوي       

  .من بلوغ األهداف املرسومة و مسرييه سعيا للبحث عن السبل و تفعيل األدوات اليت متكن 
إذا كان التقييم املستمر هلذه السبل و األدوات قد بني أن التوجيه املدرسي و املهـين يف نظامنـا   
التربوي حقق نتائج ال يستهان هبا ،فإن التغريات اليت يعرفها اجملتمع بتوجهاته احلالية و املستجدات 

األهداف اليت حـددت للتعلـيم الثـانوي العـام     احلاصلة يف هيكلة التعليم ما بعد اإللزامي ، و
والتكنولوجي و ما يترتب عنها من مستلزمات بيداغوجية تفرض إدخال تعديالت علـى نظـام   
التوجيه املدرسي واملهين تنسجم مع أهداف إصالح املنظومة التربوية ،هلـذا الغـرض حـددت    

وسط املنتقلني إىل التعليم مـا بعـد   الترتيبات الواجب اعتمادها يف توجيه تالميذ السنة الرابعة مت
اإللزامي الراغبني يف االلتحاق بأحد اجلذعني املشتركني للسنة األوىل ثانوي من التعلـيم العـام و   

  ]1ص/49/2008رقم  منشور وزاري[.التكنولوجي 
         :نتقال إىل السنة األوىل ثانوي إلا -7-2

  :كما يلي يف إطار نظام تقومي أعمال التلميذ و انتقاهلم 
يقبل تلقائيا يف السنة األوىل ثانوي من التعليم ما بعد اإللزامي كل تلميذ حتصل علـى شـهادة    -

  )يف شهادة التعليم املتوسط  10/20(التعليم املتوسط 



 

ومل يتم قبوهلم وفقا لإلجـراءات السـابقة   .أما بالنسبة للتالميذ الذين مل يستوفوا هذا الشرط  -
لنتائج التقومي املستمر احملصل عليها خالل السنة الدراسية إىل معدل امتحان  فيضاف املعدل السنوي

  :شهادة التعليم املتوسط عند حساب معدل القبول الذي يتم على النحو التايل 
  2) /معدل عالمات التقومي املستمر  + معدل امتحان شهادة التعليم املتوسط (
التعليم ما بعد اإللزامي حتصل على معـدل قبـول   ويقرر قبول كل تلميذ يف السنة األوىل من  -

  ] 2007  149منشور وزاري رقم [. 20من  10يساوي أو يفوق 

  :اإلعـــــالم -7-2-1
إن إعالم التالميذ و أوليائهم باهليكلة اجلديدة ملرحلة التعليم ما بعـد اإللزامـي و بآليـات    

  :التوجيه     يساعد على 
  . اوجية ملختلف مساراهتتعريفهم باملستلزمات البيداغ -
  .إدراك قدراهتم احلقيقة  -
  
  .ممارسة اختيار موضوعي بعيد عن التصورات االجتماعية و االعتبارات الذاتية للتوجيه  -
يقدم النشاط اإلعالمي لفائدة تالميذ التعليم املتوسط خالله السنة الثالثة متوسـط و الرابعـة    -

تيار ناضج قائم على املعرفة و الوعي بقدراتـه بـالنظر إىل   متوسط ملنح التلميذ إمكانية بلورة اخ
املسارات التعليمية و مستلزماهتا ،لذلك جيب على الساهرين على هذه العملية مساعدة التلميذ يف 

  .بناء مشروعه الشخصي 
  :بطــاقة الرغبـــات -7-2-2

املعد ملسـاره املهـين   إن التعبري عن الرغبة خطوة حامسة خيطوها التلميذ يف مساره التعليمي 
املستقبلي ،لذا البد من حتسيسه بأمهيتها و محله على التعامل معها مبساعدة أوليائه بكل ما تقتضيه 
من جدية ومسؤولية ،توضع هذه البطاقة يف متناول التالميذ و متلئ من طرفهم ،بالتشـاور مـع   

التعبري األويل عن الرغبة أرضية أوليائهم خالل الفصل الثالث من السنة الثالثة متوسط ليشكل هذا 
ويعاد توزيع  ]2ص-2008-49منشور رقم [.ينطلق منها إرشاد التلميذ و مرافقته يف بناء مشروعه الشخصي

بطاقات الرغبات على التالميذ يف السنة الرابعة متوسط،وهذه تعترب األخرية بعد التأكيـد علـى   



 

كة املفتوحة يف السنة األوىل من التعليم الثانوي رغباهتم وميوهلم يف االلتحاق بإحدى اجلذوع املشتر
  .العام والتكنولوجي 

  :جمموعات التوجــــيه -7-2-3
تتكون جمموعتا التوجيه إىل اجلذعني املشتركني للسنة األوىل من التعليم الثانوي العام  

  :والتكنولوجي من املواد التالية مرفقة مبعامالت 

  
  

  ميثل جمموعات التوجيه للجذوع املشتركة املفتوحة يف السنة األوىل ثانوي 01جدول رقم  -
  :حساب معدل املواد املشكلة جملموعة التوجيه  -7-2-4

تتألف مرحلة التعليم املتوسط من ثالثة أطوار تشكل فيها السمات الثانية و الثالثة منه طور 
املكتسبات و ترسيخها ،باعتبار السنة الثالثة إدماجية ملكتسبات السنة الثانية منه فإن حساب تدعيم 

معدل كل مادة من املواد املؤلفة جملموعيت التوجيه يكون باعتماد النتائج احملصل عليها يف املادة 
  :كاآليت .خالل السنتني الثالثة و الرابعة متوسط 

  .ة يف السنة الثالثة متوسط معدل املاد) 1ن(النقطة األوىل *
  :معدل املادة يف السنة الرابعة متوسط بفصوهلا الثالثة و يتم حسابه كاآليت ) 2ن(النقطة الثانية *

 الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا

 املعامالت املواد 

 04 الرياضيات 

 04 العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

 04 علوم الطبيعة و احلياة

 02 اللغة العربية وآداهبا 

 11 اجملموع

 اجلذع مشترك آداب

 املعامالت المواد

 05 لغة عربية و آداهبا

 04 اللغة األجنبية األوىل

 03 اللغة األجنبية الثانية

 02 اجلغرافيا التاريخ و

 14 اجملمــوع



 

  ] 3ص 2008 119منشور رقم [ . 3)/2*2ن)+(1ن= (معدل املادة 

ملشكلة أما حساب معدل التلميذ يف كل جمموعة التوجيه يتم باعتماد املعامالت املسندة للمواد ا
  .لكل منها كما هو مبني أعاله

توجيه التالميذ السنة األوىل ثانوي إىل شعب السنة الثانية من التعليم الثـانوي العـام   -7-3
    :والتكنولوجي 

من أجل بلوغ األهداف البيداغوجية و التكوينية للهيكلة اجلديدة للتعلـيم الثـانوي العـام    
كييف معايري التوجيه مع هذه املستجدات و احملافظة على والتكنولوجي ،ومضامينها التعليمية فغن ت

الطابع التربوي و البيداغوجي لعملية التوجيه ختضع هي األخرى لتقومي و تعديل قصد التوفيق بني 
  .رغبة التلميذ من جهة و كفاءته احلقيقية ، ومتطلبات الشعب من جهة ثانية 

تمادها لتوجيه التالميذ من اجلذعني املشـتركني  ويف هذا الصدد مت حتديد الترتيبات اليت جيب اع-
وتتضمن هذه .للسنة األوىل ثانوي إىل خمتلف الشعب املنبثقة عن كل منهما يف السنة الثانية ثانوي 

الترتيبات اخلاصة بالتعديالت اليت أدخلت على املواد املشكلة جملموعات التوجيـه و املعـامالت   
  .ليت أدخلت على بطاقة املتابعة البيداغوجية املسندة لكل منها و كذا التعديالت ا

يعرب التلميذ بواسطة هذه البطاقة عن الشعبة اليت يرغـب   :بطـــاقة الرغبات  -7-3-1 
مواصلة دراسته فيها يف السنة الثانية ثانوي من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي و املنبثقة عـن  

بالتشاور مع أولياءه بعد إطالعه على مسارات التعليم اجلذع املشترك الذي يدرس فيه ،ويتم ملؤها 
     ]2008-48منشور وزاري رقم [ .املتوفرة مبؤسسته و شروط االلتحاق هبا 

  :منوذج من بطاقة الرغبات جلذع مشترك علوم و تكنولوجيا *
  رياضيات                                                                        

  تقين رياضي                                                            
  علوم جتريبية                           انوي                         السنة الثانية من التعليم الث -1

  تسري واقتصاد                                     العام و التكنولوجي          

  

  



 

  تعليم مهين  املســـار املهنـــي        -2
                                                                                                                

  تكوين مهين                                                       
  

                                                                                                                       
  :منوذج لبطاقة الرغبات جذع مشترك آداب *

  

  السنة الثانية من التعليم الثانوي
  العام و التكنولوجي       

  
  
  
  

  املســـار املهنــــي -2
  

    :جمموعات التوجيه  -7-3-2
حتدد جمموعات التوجيه إىل شعب السنة الثانية من التعليم الثـانوي العـام و التكنولـوجي    
باعتماد املواد اليت تؤهل التلميذ إىل مواصلة الدراسة يف الشعب املعنية يتم حساب معدل كل مادة 

  :املواد املشكلة جملموعات التوجيه باعتماد نتائج التلميذ يف املادة  من
لتوقعات التوجيه املسبق عند هناية الفصل الثـاين و إعـداد مشـروع    :للفصلني األول و الثاين  -

  .اخلريطة التربوية 
  .للتوجيه النهائي يف هناية السنة الدراسية :للفصول الثالث  -

  آداب وفلســفة 
  

  لغـــات أجنبية 

  تعلــــيم مهين 
  

  تكويـــن مهين



 

كل جمموعة توجيه فيتم باعتماد املعامالت املسندة للمواد املشـكلة  أما حساب معدل التلميذ يف 
  :لكل منها كالتايل 

  ] 2008 -48منشور وزاري رقم [.بالنسبة للشعبتني املنبثقة عن اجلذع املشترك آداب *

 شعبة اآلداب و اللغات األجنبية  شعبة اآلداب و الفلسفة 

 املعامالت املواد  املعامالت املواد 

 03اللغة العربية و آداهبا  05اللغة العربية و آداهبا 

 03 التاريخ و اجلغرافيا  02 التاريخ و اجلغرافيا 

 03 اللغة األجنبية األوىل 02 اللغة األجنبية األوىل

 01اللغة األجنبية الثانية  01اللغة األجنبية الثانية 

 10 اجملمــــوع 10 اجملمــــوع

  
  ميثل جمموعات التوجيه للشعب املنبثقة من اجلذع املشترك أداب 02جدول رقم  -

  .بالنسبة للشعب األربعة املنبثقة عن اجلذوع املشترك علوم وتكنولوجيا *

 شعبة تقين رياضي شعبة الرياضيات
 املعامالت املواد املعامالت املواد

 03 الرياضيات 06 الرياضيات
 03 الفيزيائيةالعلوم  04 العلوم الفيزيائية

 04 التكنولوجيا 01 اللغة
 01اللغة العربية وآداهبا / /

         11 اجملمــــوع 11 اجملمــــوع



 

اجلـذع املشـترك علـوم     ميثل جمموعات التوجيه للشعب املنبثقـة مـن   03جدول رقم  -
  وتكنولوجيا

    :التحضري لعملية التوجيه  -7-3-3
إعداد مشروع اخلريطة التربوية للسنة الدراسية املوالية يستمر يف التنفيذ وفـق الطريقـة    إن

السارية املفعول بالعمل على ضوء النتائج املسجلة يف التوجيه املسبق املنجز مباشرة بعـد الفصـل   
  :الثاين للسنة الدراسية و جيدر التذكري بالنقاط التالية 

ضمن أهداف اإلصالح و اليت جيـب   2015يم املقترح آلفاق ضرورة مراعاة متطلبات التحج -أ
  .السعي تدرجييا إىل بلوغها 

ضرورة اعتماد األساليب البيداغوجية يف عملية التوجيه و االمتناع عن اللجوء إىل التوزيـع   -ب
  .اآليل للتالميذ على األفواج التربوية ملختلف الشعب 

تخطيط التربوي ،إمكانيات االستقبال و التأطري مـن  ضرورة التوفيق العقالين بني متطلبات ال -ج
جهة ورغبات التالميذ و إمكانياهتم العلمية احلقيقية بالنظر إىل متطلبات الشعبة املعنية ،من جهـة  

 شعبة تسيري واقتصاد شعبة العلوم التجريبية

 املعامالت املواد املعامالت املواد

 04 الرياضيات 03 الرياضيات

 04 اجلغرافياالتاريخ و  04علوم الطبيعة و احلياة

 02 اللغة العربية وآداهبا 03 العلوم الفيزيائية

 01 اإلعالم اآليل 01 اللغة العربية وآداهبا

 11 اجملمــــوع 11 اجملمــــوع



 

ثانية األمر الذي يتطلب حتضريا جادا للعملية بالتحاور و التشاور البناء بني مجيـع املتـدخلني يف   
  .تلميذ يف بناء مشروعه الشخصي الفعل التربوي املرافقني لل

   :إجراء عملية التوجيه النهائي  -7-3-4 
جيب أن ميارس التوجيه املدرسي و املهين ضمن رؤية ذات طابع مشويل للوصول إىل حتقيق 
التوافق و االنسجام بني مستلزمات خمتلف شعب التعليم الثانوي العام و التكنولوجي و نتائج 

  .التلميذ ورغباته 
وللتمكن من التوافق بني هذه العناصر آراء و مالحظات األساتذة و مستشار التوجيـه املدرسـي    
واملستلزمات البيداغوجية للجذوع املشتركة املرغوب فيه ،يشترط أن تكون العملية قد هيئ هلـا  

التالميذ خالل السنة الثالثة متوسط مبسامهة كل املعنيني هبذا الفصل التربوي وعليه يعتمد يف توجيه 
إىل كل من اجلذعني املشتركني للسنة األوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي ،على ترتيبهم 

 2008-49رقم .منشور[ .وفق رغبتهم األوىل لتلبية ما أمكن منها يف حدود األماكن البيداغوجية املتوفرة 

[  

ة الثانية إىل خمتلف الشعب املفتوحة من وعليه يعتمد يف توجيه التالميذ السنة األوىل ثانوي إىل السن
التعليم الثانوي العام و التكنولوجي على ترتيبهم كذلك وفق رغبتـهم األوىل مث الثانيـة فالثالثـة    
والرابعة لتلبية تفاضلية كما أمكن منها يف حدود األماكن البيداغوجية املتوفرة كذلك و رغم كون 

لواجب توظيفها يف حتديد مالمح و إمكانيات التلميذ جمموعات التوجيه جمرد عنصر من العناصر ا
والشعبة األكثر انسجاما معها فإهنا تبقى مع ذلك أداة من ممارسة توجيه تطبعه الشفافية و تسـمح  

  ]2008-48منشور رقم  [بإنصاف التالميذ 
  :عملية التوجيه إىل املسار املهين  -7-4

وجيههم حنو التعليم املهين ما بعد اإللزامي يف يندرج جتسيد اجلهاز اجلديد لقبول التالميذ وت
إطار املسعى الشامل لتطبيق إصالح املنظومة الوطنية للتربية و التكوين حيث هتدف النظرة اجلديدة 
إىل توجيه مدرسي ومهين يفتح اجملال لتنمية القدرة على اختيار املسار املدرسي و املهين الذي يوفق 

من جهة و منط التعليم أو التكوين الذي يرغب فيه من جهة أخرى  بني مؤهالت التلميذ و كفاءته
،وعليه فإن حتضري التلميذ هلذه املرحلة يقتضي إعالمه و إرشاده و مرافقته حىت يتسىن له اختيـار  

  .أحد املسارات املفتوحة و االستفادة من خمتلف الفرص املمنوحة وفق مؤهالته و مهاراته



 

د اإللزامي على ضوء إصالح املنظومة التربوية و التكوين يوفر للتلميذ إن إعادة تنظيم الطور ما بع
  .إمكانية االختيار بني التعليم الثانوي العام و التكنولوجي أو التعليم أو التكوين املهين 

  :التوجيه حنو السنة األوىل من التعليم املهين -7-4-1
الرابعة متوسط املتنقلون إىل الطور ما  يوجه إىل السنة األوىل من التعليم املهين تالميذ السنة

بعد اإللزامي ،والذين اختاروا هذا النمط من التعليم و حتصلوا على نتائج تنسجم مع أهداف هذه 
  .املرحلة من التعليم 

وتعليم ) مهنة(ويتضمن مسار التعليم املهين تعليما تكنولوجيا و مهنيا حيضرهم ملمارسة نشاط مهين 
  .ة و معارف أساسية لتكوينهم مدى احلياة عام لتزويدهم بثقاف

  يتكون تنظيم التعليم املهين من طورين بسنتني لكل طور 
  .يتوج الطور األول بشهادة التعليم املهين من الدرجة األوىل 

كما يسمح للتالميذ الذين أعيد توجيههم من السنة األوىل ثانوي بعد إبدائهم الرغبة يف االلتحاق 
  .عليم هبذا النمط من الت

ميكن للتالميذ احلاصلني على شهادة التعليم املهين من الدرجة الثانية االلتحاق بـالتكوين املهـين   
منشور وزاري مشـترك  [.شهر مينح هلم تأهيالت املستوى اخلامس  18لتحضري شهادة تقين سامي خالل 

  ] 2010/ 01رقم 

   :التوجيه إىل التكوين املهين -7-4-2
لني و الغري مقبولني يف الطور ما بعد اإللزامي االلتحاق بالتكوين املهين إن ميكن للتالميذ املقبو

  .سنة بالنسبة للتكوين اإلقامي  16سنة بالنسبة للمهنيني و  15رغبوا يف ذلك و حيث بلغوا سن 
كما ميكن للتالميذ الذين اختاروا التكوين املهين يف إحدى االختصاصات املمنوحـة مبؤسسـات   

  : حصلوا على التكوين أن يت
  .شهر من التكوين  12شهادة الكفاءة املهنية بعد  -
  .شهر من التكوين  18شهادة التحكم املهين بعد  -
  : وينظم هذا املسار من التكوين يف منطني 



 

  .تكوين إقامي باملؤسسة مع تربصات تطبيقية ملدة شهرين يف الوسط املهين مبؤسسة التكوين -
 إضـايف الذي يتم يف احمليط املهين مع تكوين نظري وتكنولـوجي   التكوين عن طريق التمهني -

                 ] 2010/ 01منشور وزاري مشترك رقم [ .مبؤسسة التكوين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                       

  : ــةخالصـ

يف هذا الفصل حاولنا تقدمي و توضيح املاهية احلقيقية لعملية التوجيه و ملا كان كل شـيء   
يتضح أمهيته من خالل وظيفته ،فالتوجيه املدرسي ال يعين توزيع التالميذ على خمتلف الشـعب و  

هم التخصصات املوجودة و إمنا هو عملية تقدمي املساعدة حىت يتوقف التالميذ يف اختيار ما يناسـب 
  .مع قدراهتم وختصصاهتم 

وهذه العملية تسعى إىل بلوغ هدف أمسى من النمو التربوي للتالميذ بواسطة مساعدهتم على 
اختيار التخصص الدراسي الذي مييلون إليه و هـذا باسـتخدام خمتلـف الوسـائل اإلعالميـة      

العوامـل األساسـية    االستكشافية والطرق الناجعة يف هذه العملية ،باعتيار أن التوجيه ميثل أحد
لتحسني مستوى التعليم و بناء نظام تربوي منسق يعطي تكوين جيد للمتعلمني حىت ميكنهم مـن  

   .   التوافق اجليد مع متطلبات العصر و اإللتحاق بالركب احلضاري 
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  :متهيـــد
نظرا ألمهية عملية التوجيه املدرسي و اخلدمات اليت يقدمها فقد مت إسناد هـذه املهمـة إىل   
أخصائي يف اجملال النفسي و التربوي ،يشتغلون يف قطاع التربية و التعليم يطلـق علـيهم اسـم    
مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين و تكمن مهمة هذا األخري يف تقدمي خدمات جليلة 

لتالميذ حيث يتم التعامل مع احتياجاهتم و مشاكلهم هبدف مساعدهتم عل حتقيـق التوافـق و   ل
التوازن النفسي يف الوسط املدرسي و االجتماعي و ذلك جبمع املعلومات عن التلميذ واسـتغالهلا  
لصاحله و تقدمي نشاطات كاإلعالم ، واملتابعة و اإلرشاد، قصد تسهيل عملية متدرس التالميـذ و  

زويدهم بكل املعلومات الضرورية حول مسارهم الدراسي ليتمكنوا يف األخري من بناء مشروعهم ت
الشخصي ،ومبا أن املستشار هو الشخص الوحيد الذي خيول له التعامل املباشر مع التلميذ فمن هو 
هذا الشخص ؟ وما هي خصائصه مبهنته ؟ وكيف يتم إعداده و تكوينه هلذه املهمة ؟ هـذا مـا   

  . عرف عليه يف هذا الفصل سنت

  :مفهوم مستشار التوجيه  -1
يعد مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي من أحد موظفي قطاع التربية و عضـو الفريـق   

  .التربوي و يساعد على تنفيذ برنامج التوجيه املدرسي املسطر من طرف الوصاية 
ى أو كمجموعـات حيـث   هو شخص متخصص يف العملية التربوية يعمل مع التالميذ فراد -

يساعدهم يف اختيار املواد التعليمية و طرق التعلم املناسبة و هو بشكل عام يساعد املـتعلم علـى   
  ]163ص 1996علي اجلمل -ينحسني اللقاأمحد  .[بلوغ األهداف احملددة 

  :كما يلي " موريس روكالن" وقد عرفه -
املهين و هو متخصص يف التوجيه و يعتـرب  هو املسؤول األول عن تنفيذ عملية التوجيه املدرسي و 

من أقدر الناس و أكفأهم على مجع كافة املعلومات حول الطالب املراد توجيهه واستغالهلا باعتماد 
  ]Maurice Reucklin1978 p 77[.مبادئ و تقنيات علم النفس 

ي ،علـم  يعترب مستشار التوجيه الشخص املتحصل على شهادة الليسانس يف علم النفس العياد -
االجتماع التربوي ،علوم التربية ،وتنظيم و عمل و األرطفونياو مت االلتحاق هبذا السلك اخلـاص  
مبستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي بعد إجراء مسابقة وطنية تشمل امتحان كتايب و شـفوي  



 

 وميارس نشاطاته على مستوى قطاع التدخل يشمل كل من الثانوية و جمموعة مـن املتوسـطات  
التابعة هلا و ينشط يف ميدان التربية يف جماالت عمله كاإلعالم و املتابعة واإلرشـاد و التوجيـه و   
التقومي والدراسات و يتوىل رمسيا عملية التوجيه يف املؤسسات التابعة له و بإمكانه التدخل يف أكثر 

بالتلميذ بل يتعـداها  من مستوى و يف أكثر من جمال ،ودوره ال ينحصر يف مجع املعلومات املتعلقة 
إىل تلبية حاجيات املستفيدين من التوجيه من تالميذ و أساتذة و أولياء فالتالميذ ال حيتـاجون إىل  

  .      إعالم مدرسي فحسب بل هم يف حاجة إىل إرشاد و دعم نفسي 

   :صفات مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي  -2 

ة ملستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي ذات أثر تعترب الصفات أو السمات الشخصية و املهني
حاسم يف جناح أو فشل العملية التوجيهية و اإلرشادية بصفة عامة و فيما يلي سوف نتعرف على 

بن عبد اهللا بن علي أبو [.هذه الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا املستشار سواء الصفات الشخصية أو املهنية 

   ]27-26ص / 1999عراء الشهري 
  :الصفات الشخصية  -2-1
  :األمـــانة  -2-1-1
األمانة صفة هامة و أساسية جيب أن تتوفر يف املستشار و ذلك لكونه موضع ثقة فالبد أن تقـدم   

له املعلومات الصحيحة و الدقيقة الالزمة ملساعدة الطالب على معاجلة املشكلة اليت يعاين منها وأن 
  ) .الطالب ( صل عليها من قبل املسترشد حيافظ على سرية تلك املعلومات اليت حي

  :القدوة احلسنة  -2-1-2
وهذه من أهم السمات اليت جيب أن يتحلى هبا املستشار  وذلك ما يتميز به من سلوك حسـن يف  
أقواله و أفعاله ألن الطالب ينظرون إليه ويصغون إىل كالمه و يتطلعون إىل مـا يقولـه ويفعلـه    

  .كنموذج يقتادون به 
  : التسامــح -2-1-3
القدرة على حتمل و مقاومة املواقف الغامضة من الطالب ملتمسا منهم األعذار عما يبدو منهم   

  .من هفوات أو أخطاء أو مواقف غري مرغوب فيها 
  



 

  :املرونـــة  -2-1-4
هم حىت جيب عليه أن يتمتع باملرونة أثناء معاملته مع الطالب فعليه اعتماد عدة طرق يف تعامله مع 

  .يتمكنوا من التكيف مع ما يستخدمه من الطرق يف حل املشكالت اليت تعترضهم 
  :القدرة على التأثري  -2-1-5

جيب أن تتوفر لدى املستشار القدرة على إدارة العملية اإلرشادية و التوجيهية يف االجتاه الصـحيح  
( أثري على سـلوك الطالـب   الذي به تتحقق أهداف التوجيه و اإلرشاد من خالل قدرته على الت

  .مبا يساعد على التغلب على مشكلته ) املسترشد 
  :الرفق  -2-1-6

فبما رمحة من اهللا لنت هلم ،ولو كنت فضا غلـيظ القلـب   " صفة حيث عليها ديننا لقوله تعاىل 
النفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن 

وتعين عدم الغلظة و العنف مع الطالب و ال يعـين  ].159،أل عمران آية " [اهللا حيب املتوكلني 
ك املوافقة على سلوكه أو اخلضوع ألفكاره و تصرفاته ،وإمنا عليه أن يتبع املستشار العملية بتأن ذل

وعطف حىت يدرك الطالب بأنه يسعى ملصلحته و مساعدته على جتاوز بعض الصعوبات و العراقيل 
  .اليت تعترضه 

  : الدعابة  -2-1-7
ة شيئا من الطمأنينة و اهلـدوء ،كمـا أن   من الصفات اإلجيابية اليت تضفي على العملية اإلرشادي

استخدامها يكون وفق أسلوب علمي يتناسب و املوقف اإلرشادي كعرض حكايـة قصـرية ،أو   
 .نكتة تزيل امللل و تبعث على الراحة يف نفسية الطالب 

  : اإلخالص  -2-1-8
ن جيعل من بـني  البد للمستشار أن خيلص النية الصادقة يف تعامله مع الطالب و املسترشدين ، وأ

  .أهدافه التفاين و اإلخالص و بذل أقصى جهد يف عمله 
  :الواقعـية  -2-1-9
جيب أن يكون واقعي يف تعامله لكي يساعد الطالب على االندماج و التفاعل اإلجيايب يف املواقف  

  .اإلرشادية و األوساط الدراسية املختلفة 



 

  : التلقائية  -2-1-10
التردد يف االستجابة للطالب بل جيب أن يكون لبقا حاضـر الـذهن    ويقصد هبا عدم التكلف أو

  .سريع البديهية 
  :الوعي بالذات و الرغبة يف مساعدة اآلخرين  -2-1-11
جيب على املستشار يف التوجيه و اإلرشاد أن يكون واعيا بأفكاره و قيمه ، ومشاعره واجتاهاته و  

شادية وفقا حلاجاته الشخصية وأفكاره و اليت قـد  حاجاته الشخصية ،حىت ال يتجه بالعملية اإلر
  .تتعارض مع حاجات الطالب 

  : الصــرب  -2-1-12
فضيلة جيب أن يتحلى هبا يف مجيع املواقف اليت يتعامل معها و أن يغرس هذه الصـفة يف نفـوس   

  ]28-27ص 1999/عبد اهللا بن علي أبو عراء الشهري [ .الطالب 

  :الصفات املهنيـة  -2-2
  :الكفاءة النفسية  -2-2-1

وتتمثل يف التعرف على ما لدى الطالب من خصائص و مسات نفسية و قدرته علـى االبتكـار   
واإلبداع و غدارة خمتلف اجللسات سواء يف عملية اإلرشاد أو اجللسات اإلدارية ، والقدرة علـى  

ليـة مـع كـل    التحكم يف خربة الصوت و الثبات االنفعايل و القدرة على تكوين عالقات تفاع
 .األطراف املشاركة يف العملية اإلرشادية و التوجيهية من طالب ،أساتذة وأولياء 

  :الكفاءة العقلية  2-2-2
جيب على املستشار أن يكون ذا قدرة و معرفة بطبيعة عمله و الرغبة يف التعلم و البحث والقدرة  

رة على التركيز و اإلصغاء واالهتمام على اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب و أن يكون ذا قد
و حماولة فهم كل كبرية و صغرية و الطمأنينة بأن هناك من يصغي له و يفهم ما يقوله واإلحساس 

  .مبشكلته 
  
  



 

  :اخلربة املهنية و القدرة على تكوين العالقات الناجحة  -3- 2-2

يف العلوم التربوية و النفسية و  وتعين ما يتمتع به املستشار يف التوجيه و اإلرشاد من خلفية علمية
  .إملامه بالنظريات اإلرشادية وتطبيقاهتا و القدرة يف تكوين العالقات اإلرشادية الناجحة 

   :حتديد األهداف اإلرشادية -2-2-4
جيب أن يكون لدى املستشار املهارة يف حتديد األهداف اإلرشادية و مالءمتها لعمله وللمشكالت 

الطالب و القدرة على إعداد أهداف عامة و أخرى خاصة تساعده يف النهاية علـى  اليت يأتون هبا 
  .تقومي عمله حىت يتمكن من حتقيقها واحدا بعد اآلخر 

  :توفري املهارات املطلوبة الختيار الطرق اإلرشادية املطلوبة  -2-2-5
ماذج و الطـرق املتنوعـة   البد على املستشار أن تكون له اخلربة املعرفية و العملية جملموعة من الن

بتنوع املشكالت و احلاالت اليت يواجهها أثناء القيام بعمله اإلرشادي و ذلك باستخدام املهارات 
اخلاصة بإجراء املقابلة و دراسة احلالة و التحكم يف خمتلف التقنيات من بداية دراسة احلالة إىل غاية 

ثيقة بينه و بني الطالب فيجب عليه اسـتخدام  وإهناء العمل اإلرشادي بعد تكوين عالقة و.إقفاهلا 
شيئا فشيئا ليصل إىل هناية العملية اإلرشادية و التأكد مـن  ) الطالب ( مهارة التدرج باملسترشد 

  ]29-28ص  1999    بن عبد اهللا بن علي أبو عراء الشهري[      .جناحها

  :مهام مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي  -3
ري التوجيه املدرسي و املهين بالثانويات مت متديد مهامهم من خالل بعد التحاق مستشا

  : جمموعة من املناشري و القرارات الوزارية أمهها 
الذي حيدد املهام الـيت ميارسـها   :  1991نوفمرب  13املؤرخ يف  827القرار الوزاري رقم  -

  :بالشكل التايل  املستشار مبركز التوجيه و املدارس األساسية و الثانويات و املتاقن
يكلف مستشار التوجيه جبميع األعمال املرتبطة بتوجيه التالميذ و إعالمهم و متابعـة عملـهم    -

  .املدرسي 
يقوم مستشار التوجيه املدرسي بالدراسات و اإلستقصاءات يف مؤسسات التكوين و يف عـامل   -

  .الشغل 



 

يساهم مستشار التوجيه يف حتليل املضامني التربوية و الوسائل التعليمية كما ميكن أن يكلـف   -
  . بإجراء الدراسات و االستقصاءات يف إطار تقومي مردود املنظومة التربوية ،وحتسينه 

  .يقوم كل مستشار توجيه يف بداية كل سنة دراسية بإعداد برنامج نشاطه السنوي -
  :ستشار التوجيه يف جمال التوجيه فيما يلي تتمثل نشاطات م*
  .القيام باإلرشاد النفسي و التربوي قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع النشاط التربوي  -1
  .إجراء الفحوص النفسية الضرورية قصد التكفل بالتالميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة  -2
ني مدرسيا و املشاركة يف تنظيم التعليم و دروس املسامهة يف عملية استكشاف التالميذ املتخلف -3

  .االستدراك وتقييمها 
  :نشاطات مستشار التوجيه يف ميدان اإلعالم فيما يلي *
ضمان سيولة اإلعالم و تنمية االتصال داخل مؤسسات التعليم و إقامة مناوبـات بفـرض    -1

  . استقبال التالميذ و األولياء و األساتذة 
ية مجاعية و تنظيم لقاءات بني التالميذ و األولياء و املتعاملني املهنـيني  تنشيط حصص إعالم -2

  .طبقا لرزنامة تعد مع مدير املؤسسة املعنية 
  .تنظيم محالت إعالمية حول الدراسة و احلرف و املنافذ املهنية املتوفرة يف عامل الشغل  -3
الستعانة باألسـاتذة ومسـاعدي   تنشيط مكتب اإلعالم و التوثيق يف املؤسسات التعليمية با -4

  .التربية وتزويده بالوثائق قصد توفري اإلعالم الكايف للتالميذ 
يطلع مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف إطار تأدية مهامه على ملفات التالميذ املدرسـية   -5

السر املهين وعلى مجيع املعلومات اليت تساعده على ممارسة مهامه و خيضع يف هذه احلالة إىل قواعد 
.  
املشاركة يف جمالس األقسام بصفة استشارية و يقدم أثناءها كل املعلومات املستخلصـة مـن    -6

  .متابعة املسار املدرسي للتالميذ قصد حتسني ظروف عملهم و احلد من التسرب املدرسي 
  :كما ميكن أن يكلف بـ* 
  .كفاءات خاصة املشاركة يف نشاطات ثقافية و تربوية و اجتماعية تتطلب  -



 

نيابة مدير مركز التوجيه املدرسي و املهين يف أشغال اللجان املختصة و اجتماعـات ميدانيـة     -
 .خارج مركز التوجيه 

يشارك مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف عملية التكوين و حتسـني املسـتوى و    -
شاركة يف إطار واجباته جتديد املعارف اليت تنظمها وزارة التربية الوطنية و تدخل هذه امل

 .القيام بالدراسات و التحقيقات اليت تكسب أمهية يف جمال البحث البيداغوجي 

 .متابعة نشاطات املستشارين املبتدئني و اإلشراف عليها يف إطار التكوين املتواصل -

و املتعلق بتعيني مستشاري التوجيه يف  1991سبتمرب  18املؤرخ يف  219كما حدد املنشور * 
  :الثانويات املهام التالية 

متابعة عمل التالميذ بواسطة حتليل نتائجهم املدرسية يف خمتلف الفروض و االختبارات  -
.  
حاليـا  ) الرابعة متوسط (معاجلة بطاقة القبول و التوجيه بالنسبة لتالميذ السنة التاسعة أساسي   -

 .وبطاقة املتابعة بالنسبة لتالميذ األوىل ثانوي 

و املتعلق بتنظيم عمل مستشاري  1991ديسمرب  24املؤرخ يف  269ذلك املنشور وتضمن ك* 
  :التوجيه امللحقني بالثانويات املهام التالية 

دراسة و استثمار نتائج اختبارات املكتسبات القياسية و تبليغها إىل املدارس األساسية األصـلية    -
  .باملقاطعة 

) حسب احلاجة و اإلمكانـات (لتالميذ يف الثانوية القيام بإجراء الفحوص السيكولوجية على ا  -
 .ومقارنتها بالنتائج املدرسية 

إجراء استبيان امليول و االهتمامات على تالميذ الثانوية مث تستغل وتشـرح نتائجهـا    -
 .للتالميذ و األساتذة 

 .إقامة دعم االتصال املباشر مع التالميذ عن طريق املقابلة  -

 .ألساتذة و األولياء بتنظيم حصص إعالمية عامة و خمتصةدعم اإلعالم اجتاه ا -

تنظيم زيارات إعالمية يف امليدان لفائدة التالميذ حتـت إشـراف إدارة املؤسسـات     -
 ).يف إطار تنظيم أبواب مفتوحة على املؤسسات التكوينية و املعاهد( التعليمية املقاطعة 



 

  .    سي تقومي مدى تأثري عملية اإلعالم يف الوسط املدر -

   :نشاطات عمل مستشار التوجيه  -4

بناءا على الربنامج املقرر من قبل الوصاية على التوجيه املدرسي يقـوم مستشـار التوجيـه    
  .تغطي مهامه بصفة عامة .بتصميم برنامج عمله خالل السنة الدراسية و هو مقسم إىل نشاطات 

  :اإلعالم املدرســـي -4-1
أهم النشاطات اليت يقوم هبا املستشار بصفة دورية حيث ،يربمج حصص يعترب اإلعالم املدرسي من 

إعالمية لفائدة مستوى السنة الرابعة متوسط و الثالثة متوسط و األوىل ثانوي و الثالثة ثانوي و يف 
وهذا التدخل يكون فصليا باستثناء السنوات النهائيـة  .بعض األحيان يضيف السنة الثانية ثانوي 

بعة و الثالثة ثانوي يكون دائم و ذلك بربجمة حصص إعالمية باإلضـافة إىل عمـل   مثل السنة الرا
األفواج وذلك باستغالل املكتبة و حصص فراغ التالميذ بتقسيم التالميذ إىل جمموعات متكافئة من 
حيث املستوى أو من حيث الضعف املسجل لديهم يف خمتلف املواد قصد مساعدهتم و التكفل هبم 

  .لصعوبات بتجاوز هذه ا
  :إعالم السنة األوىل متوسط  -4-1-1

يهدف إعالم السنة األوىل متوسط إىل دمج التلميذ يف الوسط اجلديد بعد انتقاله من مرحلة التعليم 
االبتدائي إىل مرحلة التعليم املتوسط و الذي البد عليه أن يتعرف على مكونات هذا الوسط قصد 

معرفة كل املشرفني عليه من تاطري إداري و تربوي  االندماج والتكيف يف وسطه املدرسي و
باإلضافة إىل املواد الدراسية و املعامالت و التوقيت و التعرف على اهليكلة اجلديدة لتوضيح مساره 

وهذا من أجل بناء فكرة أو تصور حول املشوار الدراسي الذي ينتظره .الدراسي حىت البكالوريا 
رسم استراتيجية للوصول إىل حتقيق مشروعه املستقبلي و ومتطلبات كل مرحلة حىت يتسن له 

  .بلوغ طموحه 
    :إعالم السنة الثالثة متوسط  -4-1-2

تكمن أهداف احلصص اإلعالمية املقدمة للسنة الثالثة متوسط مبثابة حتسيس التلميذ بعمليـة  
متوسط و تكـوين   التوجيه املدرسي و أهم اجلذع املشتركة اليت سيوجه إليها خالل السنة الرابعة

لديه فكرة حول اهليكلة اجلديدة من أجل بناء قاعدة أساسية ملشروعه املستقبلي ألن توجيهـه إىل  



 

السنة األوىل ثانوي مرتبط بنتائج السنة الثالثة و الرابعة متوسط و اليت تعرب عن ملمحه التربـوي و  
  .قدراته الدراسية اليت تؤهله إىل التوجيه ألحد اجلذوع املشتركة 

  :إعالم السنة الرابعة متوسط  -4-1-3
يف هذه السنة من التعليم املتوسط تعترب احلامسة واملصريية يف نظر التلميذ باعتبارهـا مهـزة   
الوصل بني التعليم املتوسط و التعليم الثانوي و اليت تتوج يف هناية السنة بامتحان شهادة التعلـيم  

إىل السنة األوىل ثانوي ،فمستشار التوجيه باعتبـاره   املتوسط الذي حيدد إنتقال و عدم اإلانتقال
العنصر النشط واملقرب للتلميذ فإنه يسعى إىل برجمة حصص إعالمية لفائدة هذا املستوى و املقدرة 
بثالث حصص موزعة على ثالثة فصول و كل فصل له أهداف و حماور يتكلم فيهـا مستشـار   

ل ما يتعلق مبسارهم الدراسي بغـرض تزويـدهم   التوجيه للتالميذ قصد إعالمهم و تعريفهم بك
فاحلصة األوىل تتمثل يف حتسيس التالميذ .بأليات وقواعد وأسس بناء مشروعهم املستقبلي و املهين 

بأمهية السنة الرابعة متوسط وذلك بتعريفهم بدور ومهام مستشار التوجيه و عالقته بالتالميـذ و  
وجيههم يف السنة األوىل ثانوي من حيـث التوقيـت و   التعرف على اهليكلة اجلديدة وعالقتها بت

املعامالت واملواد األساسية احملددة لكل جذع مشترك باإلضافة إىل أمهية هذه السـنة و عالقتـها   
بنجاح التلميذ من حيث املعدل احملصل عليه يف شهادة التعليم املتوسط و املعدل احملصل عليه خالل  

عمل التلميذ خالل السنة الدراسية ،أما احلصة الثانية فتتمحور حول السنة الدراسية باعتباره تقومي 
الكيفية اليت تبىن عليها عملية التوجيه إىل السنة األوىل ثانوي ،من حيث املعايري و املواد األساسـية  
اليت حتدد كل جذع مشترك والتخصصات املفتوحة بعد السنة األوىل ثانوي ،كذلك هناك احلصة 

هتدف إىل تعريف التلميذ بإجراءات تقدمي طلبات الطعون و بالتنسيق مـع التكـوين   الثالثة و اليت 
املهين يتم التعرف على التعليم املهين والتكوين املهين و كيفية االلتحاق هبـذه املعاهـد و أهـم    

          ]2010أفريل  08 06منشور وزاري مشترك رقم [التخصصات املفتوحة و خاصة التعليم املهين 
  :إعالم السنة األوىل ثانوي  - 4 -4-1

بالنسبة للسنة األوىل ثانوي فهي تعترب بداية ملرحلة جديدة و هتدف احلصة األوىل إىل دمـج  
التلميذ يف الوسط اجلديد ،ألنه يف هذه املرحلة يصبح التلميذ يف مرحلة حرجة حيث تطرأ عـدة  

لية و البحث عن إثبات الـذات  تغريات يف شخصيته و حيس بنوع من االستقاللية و حتمل املسؤو
إىل جانب هذا تغيريه للوسط الدراسي مـن حيـث   ) الفيزيولوجي ( باإلظافة إىل منوه العقلي و 

التأطري التربوي و اإلداري و كذلك التالميذ فيما بينهم لذا جيب على مستشار التوجيه أن يرسـم  



 

ذ آليات و طرق لتسهل له عمليـة  استراتيجية من خالل كفاءته و قدراته و خربته و إعطاء التلمي
االندماج والتكيف يف الوسط الدراسي اجلديد ،حىت يتمكن من اجتياز هذه املرحلـة بنجـاح يف   
دراسته واختياراته من أجل بلوغ حتقيق مشروعه الدراسي و املهين يف املستقبل ،ففي احلصة األوىل 

يد بإعطائه فكرة حول أمهية هـذه  حياول مستشار التوجيه حتسيس  ودمج التلميذ يف الوسط اجلد
  .السنة يف جناح التلميذ يف مشواره الدراسي أي حىت البكالوريا و من مث اجلامعة 

أما احلصة الثانية فتتمحور حول التخصصات املفتوحة يف السنة الثانية ثانوي و املعايري اليت يعتمـد  
تعريف التلميذ بـإجراءات تقـدمي   عليها يف عملية التوجيه، و احلصة األخرية دائما تتمحور حول 

الطعن حول التوجيه و كذلك املنافذ اجلامعية لكل ختصص و هذا من أجـل إختيـار التلميـذ    
لتخصصه الدراسي واملهين يف املستقبل و هذا بناء على املعلومات اليت يقدمها مستشـار التوجيـه   

يلزمه، باإلضافة إىل الزيارات امليدانية اإلعالمية لتزويد التالميذ بكل ما  األدلةمعتمدا على املناشري و
 84منشور وزاري رقـم  [.اليت ينظمها التكوين املهين وبعض املصانع و خاصة التخصصات التقين الرياضي 

  ]وزارة التربية الوطنية مديرية التخطيط 

  :إعالم السنة الثالثة ثانوي  -4-1-5
الدراسية للتلميذ و املصريية يف نفس الوقت تعترب السنة الثالثة ثانوي املنعرج احلاسم يف احلياة 

حيث تتوج هذه األخرية بامتحان شهادة البكالوريا و ما حتمله هذه الشهادة من قيمـة تربويـة   
واجتماعية ،باعتبار االمتحان التأشرية اليت بواسطتها ينتقل التلميذ هبا إىل عامل النجاح و االرتقـاء  

لذا فكل مقبل على امتحان ما يكون حباجة إىل وسـائل و   إىل مكانة أعلى من تلك اليت كان فيها
 دأساليب و طرق و آليات هتيئه ملراجعة املوقف من كيفية حتضري نفسه و تنظيم وقته و االسـتعدا 

معرفيا ومعنويا خلوض غمار األسئلة و األجوبة بكل شجاعة وإجيابية بقدراته الذاتية ومكتسـباته  
ستشار التوجيه بتحديد األهداف لكل حصة يقدمها هلذه الفئة فتعترب العلمية ،ويف هذا اجملال يقوم م

احلصة األوىل مبثابة حتسيس التالميذ بأمهية هذه السنة باعتبارها اجلسر الذي يربط التعليم الثـانوي  
بالتعليم اجلامعي و ذلك بتبيني عالقتها بنجاح التلميذ يف البكالوريا باإلظافـة إىل تقيـيم نتـائج    

ا يف السنة املاضية بالوقوف على نقاط القوة و الضعف حىت تتضح ما ميكن استدراكه و البكالوري
خاصة بالنسبة للمعيدين أما احلصة الثانية و اليت تعترب مبثابة تقدمي الدعم النفسـي و البيـداغوجي   

مـع  للتالميذ من خالل تزويدهم خبصائص املراجعة املنظمة و الفعالة و حتضريهم للتعايش اإلجيايب 
أيام االمتحان و التطرق إىل خمتلف املنهجيات اخلاصة باإلجابة إىل جانب العامل النفسي و الصحي 



 

اللذان البد على التالميذ أن يكونوا أكثر استعدادا هبم الجتياز هذا االمتحان بكـل جنـاح ،و يف   
بـط تفكـري   احلصة األخرية حياول املستشار أن يعرفهم بالتخصصات املفتوحة يف اجلامعة قصد ر

التلميذ مباشرة بأنه سيكون يف املستقبل مسجل يف إحدى التخصصات اليت يرغب فيها و إبعـاد  
  .فكرة الرسوب و اإلخفاق يف هذا االمتحان 

  :إعالم األساتـذة  -4-1-6
مل يعد اإلعالم مقتصرا فقط على التالميذ بل يتعداه إىل أوساط أخرى فاألستاذ يعترب من بني 

يتعامل معها مستشار التوجيه لذل جيب أن يقدم لألستاذ و يشـرح هلـم خمتلـف    األطراف اليت 
املستجدات و التطورات اليت تطرأ على املنظومات التربوية كاإلجراءات اجلديدة يف عملية التقومي 

إىل جانب اجلداول اإلحصـائية  ) املقاربة بالكفاءات ( واالستراتيجية اجلديدة يف عملية التدريس 
بتطور النتائج الدراسية سواء كانت الفصلية أو االمتحانات الرمسية كامتحان البكالوريـا  املتعلقة 

وشهادة التعليم املتوسط ،قصد تزويدهم بكل املعلومات اليت تسهل عملية التواصل بينـهم وبـني   
التالميذ من أجل حتسني املردود التربوي و الرفع من نسب النجاح و تقليص نسـب التسـرب   

  . درسي ،وهذا من صمن أهداف املنظومة التربوية والرسوب امل
  :إعالم األولياء -4-1-7

يعترب الويل من بني األطراف اليت تكون له العالقة مباشرة مع مستشار التوجيـه ألن هـذا   
األخري يقوم من خالل عمله و نشاطاته مبتابعة التلميذ من مستوى إىل أخرى و ملعرفة التلميذ أكثر 

اوز املشكالت اليت تعرقل مساره الدراسي البد من طرف ثالث حىت تكـون  ومساعداته على جت
املساعدة إجيابية و فعالة أال وهو الويل الذي البد عليه أن يعرف على ابنه كل التفاصيل اليت ختص 
متدرسه من حيث سلوكه و نتائجه الدراسية و عالقاته يف الوسط املدرسي إىل جانـب عمليـة   

صات و عالقاهتا باملستقبل املهين البنه لذا على املستشار أن ينظم لقـاءات  توجيهه ملختلف التخص
أو حصص مع هذه الفئة قصد تزويدهم بكل املستجدات و بكل ما يتعلق باحلياة الدراسية حـىت  
تكون عملية التوجيه شاملة و تكون أكثر موضوعية و االبتعاد عن الذاتية و جعل التلميذ يتحمـل  

  .  بناء مشروعه املستقبلي مسؤولية قراراته يف
  :خلية اإلعالم والتوثيق  -4-1-8

  :يهدف من تنصيب خلية اإلعالم و التوثبق بكيفية بيداغوجية يف املؤسسات التعليمية إىل 



 

 .جعل التوثيق و اإلعالم املدرسي يف متناول التالميذ و األساتذة  -

متكني التالميذ و األساتذة من احلصول على مصادر اإلعالم فور شعورهم باحلاجة إىل -
 . ذلك

توعية التالميذ مبحيطهم االقتصادي و االجتماعي و الثقايف لتسهيل التفاعل و التكيف  -
 .معه

وزاري رقـم  منشـور  [.اختاذ اخللية كمرجع توثيق من طرف األساتذة املكلفـني بـاإلعالم   -

 ]11/11/92بتاريخ  356/124/92

  :املتابـــعة-4-2
اهلدف من املتابعة هو حتليل و تقييم نتائج التلميذ قصد تشخيص مواطن الضعف و القـوة  
ودراسة التطور املعريف للتلميذ و العوامل املؤثرة يف ذلك من أجل الرفع من املستوى التربوي، وهتم 

من األولياء و األساتذة و إدارة املؤسسة و مديريـة  نتائج عملية املتابعة اليت يقوم هبا املستشار كل 
  . التربية 

بالنسبة للتلميذ تعمل على إبراز مواطن القوة و الضعف و العوامل املؤثرة يف ذلك من  -
  .خالل تقييم نتائجه الدراسية 

الفرديـة و   تبالنسبة لألستاذ تزوده مبعلومات أكثر دقة من التالميذ و الفـرو قـا   -
ت التعلم ،كما تساعد على التقومي الذايت بالنسـبة لطـرق التـدريس    تشخيص صعوبا

 .،األهداف والربامج و الوسائل

أما بالنسبة لألولياء تساعدهم هذه املتابعة على اإلطالع علـى املسـتوى الدراسـي     -
 .ألبنائهم و إعالمهم بالنتائج الدراسية اليت حتصلوا عليها 

أن تتعرف على املسـتوى الفـردي و اجلمـاعي     اإلدارة املركزية كذلك البد عليها -
 .لتالميذها بغرض التنبؤ بنسب النجاح يف االمتحانات الرمسية 

أما مديرية التربية فتساهم نتائج املتابعة يف أخذ االحتياطات الالزمة لتحديـد معـامل    -
اخلريطة املدرسية ،و إعداد احلصيلة الوالئية للنتائج بغرض مقارنتـها مـع املؤسسـات    

  .   التعليمية 



 

  :اإلرشاد النفســي -4-3   
باإلظافة إىل األنشطة السالفة الذكر اليت يقوم هبا مستشار التوجيه ككل متكامل و بالتـايل  
فإن اإلرشاد النفسي يهدف إىل رعاية و توجيه النمو السليم للتلميذ و حتصينه ضـد املشـكالت   

التوجيه أن يسهر على القيام هبذه العملية من بداية التربوية واالضطرابات النفسية و على مستشار 
السنة الدراسية و تنظيمها و ذلك من خالل تنظيم حصص إرشادية لفائدة التالميذ ملساعدهتم على 
حل مشاكلهم و التكيف مع الوسط التعليمي و هذا بالتوافق مع استعداداهتم و قدراهتم وإمكانياهتم 

لك جيب عليه دراسة اجلوانب النفسية و العاطفية و االنفعاليـة  وحىت يتمكن املستشار من حتقيق ذ
للتالميذ من خالل استغالل االختبارات و االستبيانات و االستمارات من أجل تزويد التلميذ بكل 
الطرق واألساليب اليت تساعده على ختطي هذه العقبات و جتاوز الصعوبات اليت تعترضه قصد بناء 

تمكن يف األخري من القدرة على بناء مشروعه الشخصـي و اختـاذ   شخصيته من كل اجلوانب لي
  .قراراته دون اللجوء إىل الغري حىت ينجح يف اختيار نوع الدراسة أو املهنة اليت يرغب فيها 

  :التوجـــــيه -4-4
يتابع مستشار التوجيه الدراسي للتالميذ يف كل الفصول لتحضري توجيه موضوعي بعدما يتم 

  :تلف املعايري و هي التوثيق بني خم
  )10/20.(معدل االنتقال .(النتائج الدراسية  -

  ).جمموعات التوجيه (امللمح التربوي للتلميذ  -
  .رغبة التلميذ  -
  .مالحظات األساتذة  -
  )2008فيفري  49/16/13-48منشور وزاري رقم (.اخلريطة املدرسية  -

املؤسسة التربوية و الغرض منها التحضري باإلضافة إىل حضوره خمتلف اجملالس اليت تنعقد يف 
  .املوضوعي لعملية التوجيه املدرسي 

املشاركة يف جمالس التنسيق بني املواد لإلطالع مع الفرقة البيداغوجية و ذلك خبلق املستجدات  -
  .يف ضل هذه اإلصالحات 



 

جيه و االمتحانات املشاركة يف جمالس األقسام ملختلف املستويات و خاصة املعنيني بعملية التو -
الرمسية كالرابعة متوسط و األوىل ثانوي و الثالثة ثانوي وذلك باإلطالع على النتائج الدراسية 
للتالميذ مع حصر النقائص باقتراح إجراءات املعاجلة للرفع من املردود التربوي و حتسني املستوى 

  .كما يساهم املستشار يف حتضري اقتراحات اخلريطة املدرسية 
اجلة بطاقة املتابعة و التوجيه و ذلك باستخراج ميول و اهتمامات التالميذ و التعرف على مع -

رغباهتم مع دراسة نتائجهم الدراسية وفق جمموعات التوجيه اليت حتدد كل شعبة دراسية و خاصة 
مستوى الرابعة متوسط و األوىل ثانوي ،وذلك بالتوفيق بني كل هذه املعلومات و اإلمكانيات 

علية للتالميذ قبل توجيههم أي قبل انعقاد جمالس القبول و التوجيه النهائية و اليت يكون فيها الف
  . مستشار التوجيه املدرسي عضوا فعال يف هذا اجمللس 

  :التقويـــم والدراسات  - 4-5
يهدف املستشار يف عملية التقومي إىل حتليل املضامني و الوسائل التعليمية كما يقوم بإجراء 

راسات و االستقصاءات يف إطار تقومي مردود املنظومة التربوية و حتسينه و لكي يتعرف الد
  :املستشار على القدرات و اإلمكانيات لدى التالميذ جيب عليه أن يقوم مبا يلي 

  .سامهة يف إعداد وسائل التقومي الدوري  -
  .ملسامهة يف حتليل نتائج التقومي الدوري و دراسة نتائج التالميذ  -
تقومي الربامج و أساليب و طرق التعليم و الوسائل التربوية يف إطار الرفع من املردود التربوي  -

  ]18/10/1992املؤرخ يف  321/124/1992املنشور الوزاري رقم [. وحتسني العملية التعليمية 

  :قطاع تدخل مستشار التوجيه  -5
ا بكفاءة عالية مبنية على اخلربة يفترض يف مستشار التوجيه و تأدية مهامه أن يكون مزود

العلمية و التربوية ،فإنه مدعو لالهتمام بالفرد للكشف عن مكونات شخصيته و قدراته ،هذه 
الكفاءة هي اليت متكنه من تكييف مهمته مع كل موقف يوجد فيه و يف أي قطاع يوجه إليه ،ومن 

دة فقط بل على عدة مؤسسات مث نستنتج أن مستشار التوجيه مهمته ال تقتصر على مؤسسة واح
  .ختتلف من طور إىل آخر 

  



 

  :تدخل مستشار التوجيه يف التعليم املتوسط- 5-1
يف هذه املرحلة ميكن ملستشار التوجيه أن جيعل من التوجيه توجيها تربويا ميكن التلميذ من 

حتقق هذا احلصول على التعليم الذي يسمح له بتطوير معارفه و قدراته و إجياد الظروف اليت 
التطور ،تعترب هذه الفترة مهمة بالنسبة للتلميذ يف حتضري توجيهه لذا يتطلب على املستشار مجع 
كل املعلومات الدقيقة حول شروط التكيف مع مواد التدريس اليت يتلقوها يف الربنامج الدراسي 

  .هلؤالء التالميذ 
بالتدريس يف هذا الطور من ولبلوغ مستشار التوجيه لألهداف املسطرة البد من احتكاكه 

التعليم ،ففي بداية السنة الدراسية ميكن أن يساهم يف تقدمي معلومات حقيقية لألساتذة تعرب عن 
حتصيل تالمذهتم و تتمثل تدخالته كذلك على مستوى هذه املرحلة التحضريية يف التكفل بالتالميذ 

عض التالميذ قد تزول بعد تدخل غري املكتفني إلعادة توجيههم أو إعادة تكوينهم ،فمشاكل ب
تربوي على مستوى األولياء أو األساتذة أو التلميذ نفسه ،وعندئذ يلجا مستشار التوجيه إىل 

  .املوارد املختلفة اليت هي حبوزته من أجل حتديد طبيعة هذه الصعوبات و البحث عن أسباهبا 
حتديد امللمح الدراسي وهذه التدخالت قد تعقبها تدخالت أخرى منتظمة يكون هدفها هو 

الذي يسمح للتالميذ باالستفادة مما يقدم هلم من تعليم بعد هناية هذه املرحلة و حتسيسهم و 
توعيتهم لبناء مشروعهم املستقبلي و استقبال رغبات األولياء اخلاصة باختيار الشعبة املناسبة 

  ]87/88بن عبد اهللا حممد    ص [.لقدراهتم 

ف بصفة فردية أو مجاعية باملناصب الفردية اليت ميكن أن تقترح على ومن مهامه كذلك التعري
  .الشباب الذي يغادر املدرسة 

يف حتسيس كل التالميذ و ليس فقط أولئك الذين سيغادرون   Reuchlinفاملشكل يف نظر 
املدرسة يف وقت قريب ،بأهنم مقبولون إثر انتهاء فترة التمدرس على االندماج يف عامل معقد 

صاديا واجتماعيا و سياسيا و إن اكتشاف هذا العامل يعد بالنسبة هلم من اآلن مهمة ضرورية و اقت
  .مثرية 

ومن حق املستشار أن يشارك يف جمالس األقسام و القبول و التوجيه ليساهم بآرائه للمعطيات 
عملية  النفسية يف التحضري التدرجيي لعملية التوجيه ،ومن أجل أن حيقق هذه االستمرارية يف

التحضري لعملية التوجيه فإنه يكثر من عقد لقاءات و جلسات و االتصاالت الدورية مع التلميذ 



 

أثناء متدرسه ويعايش مشاكل التوجيه ليحضره و ينجزه يف فترات متالحقة بإجراء الفحوص 
بنيات املنتظمة يف املؤسسات و املشاركة يف املالحظة الفردية و اجلماعية و باإلسهام يف إنشاء 

  .جديدة تساعد على تكوين التالميذ معرفيا و مهنيا 
وهلذا الغرض ميكنه أن يتعاون مع كل من هو معين بعملية التوجيه و يبقى له دور أساسي داخل 
املؤسسة التربوية و املتمثل يف ربط العالقات داخل اجلماعة التربوية ببعضها البعض و توزيع 

منها و إقامة نوع من التواصل بينها لتحقيق التقارب بني كل  املعلومات اليت هي حبوزة كل واحد
  ] 88ص / بن عبد اهللا حممد .[املشاركني يف العملية التربوية من أجل تبادل اخلربات 

  :تدخل مستشار التوجيه يف التعليم الثانوي - 5-2
يف هذه املرحلة حيرص مستشار التوجيه على أن يقرر و خيتار التلميذ التخصص الذي 
يتناسب مع نتائجه الدراسية دون ضغوطات خارجية من قبل األولياء أو الزمالء و تتمثل مهمته يف 
إعالم التلميذ و تنبيهه خالل السنة الدراسية حول النقائص اليت يعاين منها يف بعض املواد اليت 

ح إعادة توجيه تدخل يف توجيهه يف هناية السنة و ذلك باالتصال باألولياء و األساتذة من أجل اقترا
أبناءهم حنو شعب أخرى قد تالئم قدراهتم أو حثهم على الدراسة و استغالل وقتهم أحسن 
استغالل للقضاء على النقائص املالحظة يف نتائجهم الدراسية إىل جانب إقامة عالقات دائمة مع 

و حتسني التالميذ يقدم من خالهلا إرشادات تربوية و نفسية قد تفيدهم يف استرجاع توازهنم 
مردودهم الدراسي و اكتشاف ذاهتم و قدراهتم و خاصة عند اقتراب االمتحانات و خاصة الرمسية 

  . منها 
فمهمة املستشار يف هذه املرحلة تتمثل يف فن اإلنصات ألن خصوصية التلميذ يف هذا الطور تتطلب 

ال فعال معه وذلك قبل كل شيء استعدادا لإلنصات من قبل األخصائي إذا أراد أن يدخل يف اتص
لكون شخصية املراهق يف هذه الفترة هشة و تتأثر بسرعة ،وهلذا فإنه مطالب بأن مينح له الوقت 

  .الدراسية و املستقبلية لكسب ثقته  هالكايف للتعبري عن انشغاال ت
كما أنه مطالب بدوره التحسيسي بقيمة احلوافز و امليول ألنه يعرف تأثريها على النجاح املدرسي 
الفردي ،وأن يترك التلميذ يكتشف شخصيته ويكسب تدرجييا استقالله الذايت يف تصرفاته وقراراته 

.  



 

كما يشارك أيضا مستشار التوجيه يف جمالس القبول و التوجيه لدراسة اقتراحات جمالس األقسام -
السنة الثانية فيما يتعلق بتقومي و توجيه التالميذ اجلذوع املشتركة إىل خمتلف الشعب املفتوحة يف 

  ] 90-89بن غبد اهللا حممد      ص [.ثانوي أو إعادة توجيههم إىل مؤسسات أخرى 
  :عالقات مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي  - 6

نظرا لتمييز وظيفة مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي بعدة مهام خمتلفة أدى إىل اتساع 
ذه العالقات حتددها و تنظمها مناشري وزارية مع خمتلف شبكة عالقاته مع خمتلف املتعاملني معه و ه

  .األطراف 
  :مديــــر الثانوية  -1- 6-1

واملتعلق بتنظيم عمل مستشاري التوجيه امللحقني  269/91لقد حدد املنشور الوزاري رقم 
  :بالثانويات العالقة بني مدير الثانوية و املستشار يف النقاط التالية 

  .املستشار الذي يعينه مدير التربية و يعدله حمضر التنصيب  ينصب مدير الثانوية -
  .يقدم مستشار التوجيه مجيع مراسالته عن طريق مدير الثانوية  -
  .يوفر مدير الثانوية كل الدعم املادي الذي حيتاج إليه املستشار للقيام مبهامه يف أحسن صورة  -
مه يف اجلانب اإلداري و يقترح العالمة على يقوم مدير الثانوية بتنقيط مستشار التوجيه لتقيي -

  .مدير التربية 
اإلداري للعمل و املواظبة و ذلك مبراعاة وجوب تدخل  ميراقب مدير الثانوية املستشار يف التنظي -

  .املستشار املقاطعة كلها 
نوية يقدم مستشار التوجيه املدرسي و املهين برنامج نشاطه السنوي يف املقاطعة إىل مدير الثا -

  .لإلعالم 
  :هلذه العالقة من خالل التعليمات التالية  245/93كما تطرق املنشور الوزاري رقم -
  .عمل مدير الثانوية على تسهيل اندماج مستشار التوجيه ضمن الفريق التربوي باملؤسسة  -
  .كما يسهر على حتقيق مجيع العمليات املربجمة لفائدة الثانوية من طرف املستشار -
  .مراعاة احترام املستشار لربجمة النشاطات األسبوعية  -  



 

  .اإلشراف على املراسالت اإلدارية اليت تعين املستشار  -
  . القيام بتنقيط املستشار يف اجلانب اإلداري و عند االستفادة من منحة املردودية  -
  :مديـــر مركز التوجـــيه -2- 6-2

  :التوجيه باملستشار كالتايل نظم املنشورين السابقني عالقة مدير مركز 
  .يتوىل مدير مركز التوجيه املسؤولية الكاملة على مشاطات مستشار التوجيه  -
  .يقوم بتحديد مقاطعة التدخل للمستشار  -
  .يقدم له كل الدعم إلجناز برنامج عمله  -
ر مركز بعد مستشار التوجيه برناجمه السنوي يف بداية السنة الدراسية و حتت مسؤولية مدي -

  .التوجيه الذي يوقعه و جيب أن ينسجم هذا الربنامج الفردي مع برنامج املركز 
حيضر مستشار التوجيه املعني يف الثانوية وجوبا اجتماعات التنسيق للفريق التقين للمركز و يعد  -

ير خالهلما جدوال أسبوعيا لعمله يف ثالثة نسخ يقدم نسخة منها ملدير مركز التوجيه و نسخة ملد
  .ثانوية إقامته 

يعد مستشار التوجيه تقريرا عن نشاطه يف هناية كل ثالثي و يرسله إىل مدير مركز التوجيه قصد  -
  .التقومي 

  .ميكن ملستشار التوجيه أن خيلق مدير املركز يف حالة الغياب -
ربوية ميكن ملدير مركز التوجيه أن يكلف مستشار التوجيه باملشاركة يف نشاطات ثقافية أو ت-

  .أواجتماعية تتطلب كفاءة خاصة 
ميكن عند الضرورة مستشار التوجيه أن ينوب عن مدير مركز التوجيه املدرسي و املهين يف -

أشغال اللجان املختصة و اجتماعات ميدانية خارج مركز التوجيه إضافة إىل هذا فقد تطرق 
يري مراكز التوجيه هلذه العالقة من و املتعلق بإجراءات تنظيمية لتس 485/91املنشور الوزاري رقم 

خالل تكليف مدير املركز مبتابعة عمل املستشار املعني يف الثانوية قصد السهر على تنفيذ 
النشاطات املربجمة و تكون هذه املتابعة من خالل االجتماعات التنسيقية أو الزيارات التفتيشية يف 

  .ده املستشاراملقاطعة و كذلك باستغالل التقرير الفصلي الذي يع
  



 

  :مفتش التربية و التكوين يف التوجيه املدرسي و املهين -3- 6-2
يتم تثبيت مستشار التوجيه يف منصبه بعد خضوعه المتحان الترسيم من طرف جلنة يترأسها 
مفتش التربية و التكوين ملادة التوجيه املدرسي و املهين ،حيث يتوىل هذا األخري مراقبة املستشار يف 

ه مبهامه كما هو منصوص عليها يف الوثائق الرمسية ،إضافة إىل ذلك يتكفل بوضع و مدى قيام
  .تنفيذ برنامج تكويين خاص مبستشاري التوجيه املدرسي 

  :الفريـــق اإلداري -4- 6-2
ينسق مستشار التوجيه املدرسي عمله يف مقاطعة تدخله مع كل من مدير الدراسات  

  .،وهذا حسب ما ورد يف املناشري السالفة الذكر  مستشاري التربية ومساعدي التربية
  :الفريق التربوي -5- 6-2

يشارك مستشار التوجيه يف جمالس التنسيق و التعليم مع األساتذة مسؤويل األقسام لدراسة 
مشاكل التالميذ و يف هناية كل فصل و لدراسة النتائج املدرسية لكل قسم قصد متابعة التالميذ 

ما يشارك يف جمالس القبول و الوجيه للتعليم املتوسط و الثانوي و هي اجملالس ميدانيا و فرديا ،ك
اليت يعترب وجوده فيها ضروريا ألنه هو العنصر الفعال هلاته اجملالس باعتباره األكثر إملاما ملتطلبات 

  ]1992 –أفريل - 06املؤرخ يف  96منشور رقم [. عملية التوجيه

  :التالمــــيذ-7- 6-2
مستشار التوجيه املسامهة يف تسيري املسار التعليمي للتالميذ و إرشادهم فيما خيص يتوىل 

الدراسة و كل مراحلها ،التكوين وعامل الشغل ،كما يقوم مستشار التوجيه مبساعدة التالميذ على 
التكييف مع حميطهم الدراسي اجلديد و ختتلف حاجة التالميذ إىل خدمات مستشار التوجيه 

الذي حيدد  827/1991ستوى الدراسي وهذا حسب املنشور الوزاري رقم بإختالف امل
  .واجباته و مهامه اجتاه التالميذ

  :مديري املتوسطات -8- 6-2
من بني أطراف األسرة التربوية الذين يتعامل معهم مستشار التوجيه يف إطار تأدية مهامه 

يف مقاطعة متكونة من ثانوية و مديرو املتوسطات ألن املستشار ميارس مهامه ( تعامال مباشرا 
املتوسطات التابعة هلا أو مركز التوجيه و جمموعة من املتوسطات ،ولكي ينجز أعماله املربجمة يف 



 

املتوسطات فإنه يتعامل مباشرة مع مديرها الذي يعمل على هتيئة كل الظروف لتنفيذ مجيع األنشطة 
  .املربجمة 

  :التكويــــن املهين  -9- 6-2 
تشار التوجيه الشخص الوحيد الذي يقدم حصص إعالمية للتالميذ عن املسارات يعترب مس

الدراسية و املهنية سواء يف إطار مجاعي أو فردي عن طريق خلية اإلعالم و التوثيق ،فهو حباجة إىل 
امتالك أكرب قدر من املادة اإلعالمية اخلاصة بالتكوينات املهنية سواء حمليا أو وطنيا ، وأصبح 

ين املهين اليوم حيتوي على منصب مستشار التوجيه و التقييم املهين و الذي بدوره كذلك له التكو
عالقة مباشرة مع مستشار التوجيه و ذلك إلجراء حصص إعالمية مشتركة حول املسارات 
اجلديدة واملتعلقة بالتعليم و التكوين املهنيني وهذا حسب املنشور املشترك بني وزاريت التربية 

ين املهين و املتعلق بقبول توجيه تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط إىل مرحلة ما بعد والتكو
  .اإللزامي و كذا تالميذ السنة األوىل ثانوي الذين أكدوا رغبتهم يف االلتحاق بالتعليم املهين 

و الغرض من هذه احلصص تزويد التالميذ باملعلومات الالزمة عن خمتلف التكوينات 
  .تخصصات و الشهادات احملضرة وشروط التسجيل ومدة التكوين و املعاهد املعنية هبذه العملية وال
  :اجلامــــعة  -10- 6-2

يعترب اإلعالم من املهام الرئيسية ملستشار التوجيه لذا عليه اإلملام مبختلف التخصصات العلمية على 
واجلامعات و كيفية التسجيل و االلتحاق هبذه التخصصات و عالقتها .مستوى مجيع املعاهد 

نوي متعلق بالتخصصات املوجودة على مستوى الثانوية ألن اإلعالم املوجه لتالميذ السنة الثالثة ثا
باملسارات اجلامعية لذا على املستشار التعامل الدائم مع اجلامعة ملواكبة كل التغريات و املستجدات 
احلاصلة يف هذا القطاع السيما يف اآلونة األخرية و هو االنتقال من النظام الكالسيكي إىل النظام 

L.M.D ول هذا النظام اجلديد يف وكثريا ما يطرح على تلميذ السنة الثالثة ثانوي تساؤالت ح
  .اجلامعة

  :تكوين مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي -7
  :مفهـــوم التكوين - 7-1

هو تنظيم جمموعة من املعارف النظرية و التطبيقية يف ميدان ما وتدريب الفرد عليها للتغلب 
على العراقيل املهنية فهو عبارة عن برنامج خمطط ومنظم أعد خصيصا ملساعدة األفراد على تنمية 



 

السيد أبو نبيل  حممود/د[.مهاراهتم و قدراهتم على لرفع مستوى أدائهم و بالتايل مسايرة التطورات اجلديدة

  ]215ص 1985

  :وينقسم التكوين يف هذا اجملال إىل قسمني 
  .هو الذي مينح قبل مزاولة وظيفة أو مهمة معينة :تكوين أويل  -
ويكون أثناء ممارسة املهنة و يتم عادة يف املعاهد املتخصصة و :تكوين أثناء اخلدمة  -

 ]274ص 1998ربوية املركز الوطين للوثائق الت[مراكز تكوين اإلطارات 

  :أهداف التكوين ومهامه- 7-2
هو إكساب موظفي التربية  1976/ أفريل/16إن اهلدف من التكوين كما جاء يف منشور       

املعلومات و املعارف الالزمة لعملهم ،كما أن مهمته هي أن يتيح احلصول على تقنيات املهنة 
ولقد نظم .الكامل بالرسالة املوكلة للمريب وإكساب أعلى مستوى من الكفاءة و الثقافة و الوعي 

التكوين األويل للمستشارين اجلدد يف املهنة و ذلك بأن خيضع املستشارون  245/93املنشور رقم 
واملتمرنون حديثي التوظيف لتربص مغلق ملدة شهر ملساعدهتم على التكيف السريع يف منصبهم 

صصات خمتلفة ال حتضرهم كما ينبغي ملباشرة اجلديد السيما و أن تكوينهم األويل قد مت يف خت
املهنة عند خترجهم ،ويتم هذا التربص يف مراكز التوجيه املدرسي و املهين و املؤسسات التعليمية 
حتت إشراف مدير املركز و تأطري املستشارون الرئيسيون املرمسون ،ويقوم مدير املركز بتسطري 

ية و التربوية و النفسية ويعترب هذا التكوين الذي حتدث الربنامج التكويين املتضمن اجلوانب اإلدار
عنه املنشور السابق إلزامي لكل مستشار جديد التعيني يف املهنة ،أما التكوين أثناء اخلدمة فإنه من 
مسؤولية مفتش التربية و التكوين ملادة التوجيه املدرسي و املهين وذلك من خالل امللتقيات 

 . سية أو من خالل الزيارات التفتيشية التكوينية و األيام الدرا

 
 
 
 
 
  



 

  :خالصـــة -
خالل هذا الفصل تطرقنا إىل ماهية مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي باعتباره العنصر 
املرتبط بالعملية التعليمية ببقية عناصرها األساسية املعلم واملتعلم فهو ملزم بالتقرب أكثر من التلميذ 

ليه أكثر على جوانبه االجتماعية و النفسية إلجياد نقاط الضعف أو و هذا ما يساعده يف التعرف ع
التهاون وبدوره ميكن أن يؤثر عليه ويساعده على ختطي هذا الضعف وتوجيهه توجيها صحيحا و 
ذلك بوضع أساليب عالجية تساعده على حتقيق التوافق و التكيف مع الوضعيات اجلديدة داخل 

ى كل الصعاب اليت تعيق متدرسه ،فالتلميذ يف حاجة لشخص حيسن املؤسسة التعليمية و التغلب عل
اإلنصات ويتفهم متاعبه املدرسية و النفسية و االجتماعية و يساعده على جتاوزها و يرسم له 
الطريق السليم لبناء مشروعه املستقبلي الدراسي و املهين هذا الشخص هو مستشار التوجيه و 

  .    اإلرشاد املدرسي 
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  :مقــــدمة
تعد طريقة التدريس بالكفاءات إحدى الركائز األساسية اليت يعتمد عليها يف قطاع التعلـيم  
،ألنه جمال يتعلق ببناء الفرد الذي يعترب الثروة و الركيزة األساسية لكل تأسيس عقالين و سـليم  

الذي أصبح مسة العصر ،لذا ينبغي إعداد املتعلم للتفاعل و التكيـف مـع   ،لتكوين جمتمع املعرفة 
اجملتمع و املسامهة يف تطويره ،فهذه املقاربة فسحت اجملال لتفجري الطاقـات و توظيـف و بنـاء    
املعارف و املكتسبات السابقة قصد الوصول إىل احللول الناجحة و التأقلم مع خمتلف الوضعيات و 

اليومية بنجاح ،وهذا ما سنعرفه يف هذا الفصل الذي يتعلق باملقاربة بالكفـاءات   املواقف يف احلياة
  .يف املنظومة التربوية 

  : اتالكفاءاملقاربة بمفهـــوم  -1
  :الكفاءة 1 – 1
مهارة و براعة أو مقدرة مهنية و أهلية للقيام ": بالكفاءة لغويا حسب املعجم العريب  نعين:لغة  -أ

ن اجملاالت ،وهي معرفة متعمق فيها و معترف هبا ،أو قـدرة مسـلمة حتـول    بعمل ما يف جمال م
  ]1238ص  2000منجد اللغة العربية  [لصاحبها احلق يف إبداء الرأي يف بعض املوضوعات أو يف مادة ما 

امكانيات أو قدرات و أهلية فرد معني على اختاذ " فيعرفها على أهنا " la rousse " أما يف معجم 
و هي قدرة معترف هبا يف مادة من املواد ،و الشخص الكفء هو الشخص الذي يكون  القرارات

مؤهال أو ميلك احلق يف احلكم أو إبداء الرأي يف موضوع معني و يكون له فيه معارف و قدرات 
  ".كثرية 

تعددت اآلراء و التعريفات اليت تناولت مفهوم الكفاءة و قـد تباينـت تلـك    :إصطالحا -ب
ن حيث درجة تعميمها و ختصيصها و من حيث جمال استعماهلا ففي اجملال التعليمـي  التعريفات م
ص /2003عبد احلميد زيتـون  كمال [مدى قدرة النظام التعليمي على حتقيق األهداف املنشودة منه:فإهنا تعين 

املعارف احمللية علـى  " هي . Philippe Mèrieuو الكفاءة حسب تصور فيليب مرييو ]50-51
ت املعقدة اليت تؤدي إىل إدارة املتغريات املتباينة و تسمح حبل مشاكل إستنادا إىل مراجـع  الوضعيا

املقاربـة  "  Philippe Perrenoudفيليـب برينيـود  "و يف رأي "تتعلق بإستيمولوجيا مادة ما 
هذه املعارف تشكل موارد حامسـة لتحديـد طبيعـة    :بالكفاءات حتدد مكانة املعارف يف الفعل 



 

حلها ،و اختاذ القرارات و تكون عدمية القيمة إال إذا توفرت يف الوقت املناسب و تسىن  املشاكل و
و الكفاءة أيضا  ]14ص 2003الكتاب السـنوي  .املركز الوطين للوثائق التربوية ["هلا الشروع يف االنشغال على املوقف 

التعامل معها بطريقـة   جمموعة مدجمة متكن املتعلم و بصفة تلقائية من مواجهة وضعية ما ،و" هي 
جمموعة قدرات منظمة تظهر من خالل نشاطات يقوم هبـا املـتعلم علـى    "وهي أيضا " مالئمة 

و الكفاءة هي حسن االداء أو ."حمتويات يف إطار أصناف من الوضعيات بغية حل مشكل مطروح 
مهـارات  معارف ،معلومـات ، ( الفعل ،أي القدرة عل إدماج ،و جتنيد و حتويل جمموعة موارد 

  .يف سياق ما ملواجهة خمتلف املشاكل أو إجناز عمل ما ....) ،تفكري 

  :تعريف املقاربة  -1-2
هي تصور و بناء مشروع قابل لإلجناز يف ضوء خطة استراتيجية تأخذ يف احلسبان كل العوامل 

ص املتعلم املتداخلة يف حتقيق االداء الفعال و املردود املناسب من طريقة ووسائل و زمان و خصائ
  .والوسط و النظريات البيداغوجية 

  .كما تعين اخلطة املوجهة لنشاط ما مرتبطة بتحقيق أهداف معينة يف ظل إستراتيجية تربوية -

  :تعريف املقاربة بالكفاءات  -1-3
  :هي طريقة يف إعداد الدروس و الربامج التعليمية ،وتنص على ما يلي  -
  .يتواجد فيها املتعلمون أو اليت سوف يتواجدون فيها التحليل الدقيق للوضعيات اليت  -
  .حتديد الكفاءات املطلوبة ألداء املهام و حتمل املسؤوليات الناجتة عنها  -
  .ترمجة هذه الكفاءات إىل اهداه و أنشطة تعليمية  -
كفاءات  هي العملية اليت تكون فيها نتائج التعلم متثل اهداف حمددة يف املناهج املدرسية يف صيغة -

  .تترجم يف صورة أفعال سلوكية حيث ينتج يف كل تعلم إكتساب سلوك جديد أو أداء فعال 

  :اخللفية التارخيية للكفاءة  -2
ظهرت لفظة الكفاءة من حيث هي مصطلح تعليمي أول مرة يف الواليات املتحدة االمريكيـة يف  

أن مفهوم الكفاءة يف جمال التكوين املهين اجملال العسكري مث التكوين املهين مع األخذ بعني اإلعتبار 
مرحلة حامسة لـدخول بيداغوجيـة    1960خيتلف عنه يف جمال التربية و ميكن اعتبار بداية سنة 

  .الكفاءات يف النظام األمريكي لفرض حتسني مردود التالميذ الدراسي 



 

ة لتجاوز بعض و ذلك كمحاول 1979أما يف فرنسا فقد ظهرت هذه املقاربة أول مرة يف سنة  -
  .اإلخفاقات اليت حظيت هبا بيداغوجية األهداف الفرنسية 

أضيف البعد اإلنساين إىل بيداغوجية الكفاءات يف الواليات املتحدة االمريكية  1980و يف سنة  -
.  

يف مرحلة التعليم اإلبتـدائي أوال و كانـت    1993ويف بلجيكا مل تظهر هذه املقاربة إال يف سنة 
  .ىل إدماج التعليمات كمسعى جديد يف الفعل التعليمي ،التعلمي هتدف عندهم إ

اعتمدت هذه املقاربة يف منطقة الكيباك بكندا يف كل مـن التعلـيم املهـين و     1999ويف سنة 
التعليميني االبتدائي و الثانوي ،وكان الغرض من ذلك السعي إىل تنمية املهـارات و القـدرات   

  ]500-كمال راس العني –خمتار مراح [.ملعرفية لتتوافق مع العوملة املعقدة و تطبيق مبادئ العلوم ا

  :نشأة املقاربة بالكفاءات يف ظل النظرية البنائية  -3
قد بينت الدراسات و البحوث االخرية أن التدريس باألهداف يؤدي إىل تكسري وتفكيـك  

رف املكتسبة حيث أهنا ال مراحل سري الدرس باإلظافة إىل تشتت األهداف اإلجرائية أي بعثرة املعا
تصبح مرتبطة فيما بينها ومترابطة أثناء توظيفها يف موقع ما كل مشكلة عملية يف احلياة الدراسـية  

  .كما ورد ذلك يف املنهاج .أوخارجها و نتيجة لذلك أفرزت هذه الطريقة عدة نقائص 
  .مشاكل املردودية اليت تترمجها نسبة الرسوب املرتفعة  -
  .جاعة البيداغوجية فيما خيص نوعية املعارف املكتسبة لدى املتخرجني مشاكل الن -

وهلذا اختارت وزارة التربية الوطنية طريقة جديدة ،تبنت مسعى بيداغوجي جديد جيعـل املـتعلم   
حمور العملية التعليمية و هذا املسعى يعتمد على الكفاءات اليت تزوده بوسائل تسمح له بأن يتعلم و 

نفسه و هكذا مشروع بناء املناهج اجلديدة للعلوم الفيزيائية و التكنولوجيـة وفـق   يبين معارفه ب
  .االختيارات والتوصيات اجلديدة لوزارة التربية الوطنية 

إن هذه العملية تقوم على خمتلف النشاطات الصفية و الالصفية األساسية و هذا ليس مـن  
ة يوظفها التلميذ يف احلياة العملية أجل إكتساب معارف جديدة فحسب بل من أجل معارف علمي

فاملقاربة بالكفاءات التتجه كلية إىل احملتويات مع أهنا متثل أحد األركان األساسية يف املنهاج ،وإمنا 



 

هتتم بتوجيه التلميذ إىل توظيف املعارف املكتسبة يف وصف و تقييم بعض الظـواهر و احلـوادث   
  ]56/57 ص2004-عبد احلميد كمال زيتون [ .العلمية 

وهكذا فإن هذه املقاربة نشأت أساسا من النظرية البنائية اليت هتتم ببناء املعارف من طـرف  
املتعلم بنفسه و ذاته حتت إشراف و توجيه املعلم فهي تعطي فرصا للتلميذ متكنـه مـن إظهـار    
حة نشاطاته واهتماماته بكل حركية و نشاط كما متكنه من التحقق بنفسه و إصداراحلكم على ص

  . و خطأ مكتسباته القبلية اجتاه الظواهر و احلوادث يف احلياة اليومية 
منوذج الـتعلم  "و اليت تسمى عند البعض " وضعية املشكلة "و لقد أفرزت النظرية البنائية طريقة 

و يتم يف هذه الطريقة مساعدة التالميذ يف حل مشكلة ما يستعملون فيها إجـراءات و  " البنائي 
عة حيث يفترضون ، جيربون ،يكتشفون ،ويتبادلون اخلربات مع بعضهم الـبعض و  عمليات متنو

يعودون إىل صياغة الفرضيات و تصديقها أو نفيها بتجربة عن طريق احلوار ،النقاش ،االسـتدالل  
وزارة التربية الوطنية [.،ومن خالل هذه النشاطات فإهنم يتنقلون من كوهنم مستهلكني للمعرفة إىل بناءها 

  ]50/51ص  2003/2007

  :أسس حتديد الكفاءات -4
هناك العديد من األسس العامة لتحديد الكفاية ،يلجأ إليها الدارسون لتحديد الكفاية قبـل  

  :يف أربعة حماور هي " Cooper"صياغتها ،حدد كوبر 

  :األساس الفلسفي -4-1
جملتمع و فلسفته ،ومن ويعد مبثابة احلاكم ، ويتم يف ضوءه وضع املنطلقات اليت تتفق مع قيم ا

خالل هذه املنطلقات تتخذ النتاجات املرغوبة لعملية التربية مما يساعد على وضع مفهـوم معـني   
  .لدور املعلم حتدد يف ضوئه الكفايات التعليمية الالزمة 

  :األساس األمربيقي  -2- 4
اشتقاق العبـارات  يتم ببعض املفاهيم األمربيقية اليت ميكن أن تشكل أساسا سليما يقوم عليه 

  .اخلاصة بالكفايات التعليمية 
  
  



 

  :أساس املادة الدراسية -4-3
ويتيح هذا األساس فرصة حتديد الكفاءات التعليمية من خالل التحديد الدقيق كما يفعلـه  
املعلمون األكفاء أثناء ممارستهم لعملية التدريس ،ألن املعلم املقتدر تظهر كفاءته من خالل آدائـه  

  .دريس احملددة ،مثل توجيه األسئلة و إرادة املناقشة و احلوار ،وغريها من املهام األخرى ملهام الت
مع هذا التصنيف حيث أشار إىل تلك األسس بنوع مـن اإلجـاز و   " حممود الناقة " وقد اتفق 

  :التوضيح و هي 
  .األساس الفلسفي و حتديد افتراضيات الربنامج  -أ
  .اإلستعانة مبا أثبتته التجربة االساس التطبيقي مبعىن  -ب
األساس االدائي و يعين اإلستناد يف حتديد الكفاءة علـى أسـاس حتديـد االدوار ،املهـام      -ج

  .والواجبات اليت سيؤديها الفرد الذي سيقوم بإعداده 
األساس الواقعي مبعىن العودة إىل الربامج احلالية و املقررات املوجودة وإشـراك العـاملني يف    -د
ؤسسة مثل أعضاء هيئة التدريس و املدرسني و الطالب وقادة امليدان وخربائه ،إىل جانـب أن  امل

هناك وسائل وأدوات يلجأ إليها يف حتديد الكفاءة تسمى بأدوات البحث العلمي وهي املالحظـة  
ملهام ،االستبيان ،املقابلة الشخصية ،التنبؤ واإلحتمال و التحليل الذي يستخدم يف حتليل االدوار و ا

واستطالع الرأي وكذلك دراسة املقررات التربوية اخلاصة بطالب معاهد املعلمني و ترمجة هـذه  
املقررات على اعتبار أن هذه االهداف سوف تكون هي الكفاءات اليت سوف تكسب للطالب من 

و تضمني ما خالل التعلم الذايت باإلظافة إىل احلصول على آراء اخلرباء و العاملني يف اجملال التربوي 
  ]27/28ص 2001عبد الرمحن عبد السالم حامل [.يرونه ضروريا بالنسبة لتحديد الكفايات الالزمة 

  :الكفاءة التعليمية  -5
اصبح التعليم صناعة كربى يف مجيع أحناء العامل ،وأصبحت الكفاءة التعليميـة يف ارتباطهـا   

كفاءة اإلقتصادية للدول املتخلفـة ،وهـو   بالقيمة اإلقتصادية للتعليم ذات أمهية كربى بالنسبة لل
مبفهومه اإلقتصادي احلصول على أكرب عائد ممكن بأقل جهد ومال و يف أسرع وقت ،أو مبعـن  
آخر احلصول على اكرب قدر من املخرجات التعليمية مع أكرب اقتصاد يف املـدخالت ،ويقصـد   



 

هداف املنشودة منـه يف اجلوانـب   بالكفاءة يف التعليم مدى قدرة النظام التعليمي على حتقيق اال
  .األربعة للكفاءة 

  :الكفاءة الداخلية  -5-1
الداخلية على القيام باألدوار املتوقعة منه ،حيـث تشـمل    وهي مدى قدرة النظام التعليمي

الكفاءة الداخلية كل العناصر البشرية الداخلية يف التعليم اليت تتوىل تنفيذ الربامج التعليمية و املناهج 
راسية واالنشطة املصاحبة و اإلدارية وغريها و تتطلب وجود تفاهم بني مجيع املتعاملني،واتفاق الد

  .على األدوار و األهداف اليت تسعى لتحقيقها هذه األدوار 

  :الكفاءة اخلارجية  -5-2
يقصد هبا مدى قدرة النظام التعليميي على حتقيق أهداف اجملتمع اخلارجي اليت وجدت هـذا  

ن أجل خدمتها ،ومن املؤشرات اليت ميكن هبا احلكم على مدى جناح أي نظام تعليمي يف النظام م
خدمة اجملتمع ،ما يقدمه من خرجيني و مدى ما يسهم به هؤالء يف جماالت النشاط املختلفة ،ومدى 

  .رضا أصحاب العمل على نوعية هؤالء و قدرهتم اإلجتماعية يف القيام بدور املواطنة الصاحلة 

  :الكفاءة الكمية  -5-3
وهي عدد التالميذ الذين خيرجهم النظام بنجاح ،ويرتبط هبذا اجلانب من الكفاءة دراسة حـاالت  

  ]9ص 2003الكتاب السنوي [.التسرب و اإلعادة ،أي الذي تسربوا أو رسبوا يف نفس السنة مدة أو أكثر 

  :الكفاءة النوعية  -5-4
،فالقياس الوحيد املستخدم يف النظم التعليمية بال اسـتثناء  ويقصد هبا نوعية التلميذ املتخرج 

هو األمتحانات ،غري أنه توجد مؤشرات أخرى ميكن أن تستبدل هبا على هذه النوعية ،منها نوعية 
الربامج و الكتب و املدرسني و هلذه املؤشرات أيضا معايري للحكم عليها و معرفة مدى جودهتـا  

  .وكفاءهتا 

  :ة بالكفاءات مبادئ املقارب -6
  :تقوم املقاربة بالكفاءات على مجلة من املبادئ هي 

  



 

  :اإلمجالية  -6-1
  )وضعية معقدة ،نظرة عامة ،مقاربة شاملة (مبعىن حتليل عناصر الكفاءة إنطالقا من وضعية شاملة 

يسمح هذا املبدأ بالتحقق من قدرة التلميذ على جتميع مكونات الكفاءة اليت تتمثـل يف السـياق   
  .واملعرفة السلوكية و املعرفة الفعلية والداللة 

  :البناء  -6-2
أي تفعيل املكتسبات القبلية و بناء مكتسبات جديدة و تنظيم املعارف ،ويعود أصل هـذا  

ويتعلق األمر بالنسبة إىل املتعلم بالعودة إىل املعلومات السـابقة لربطهـا   .املبدأ إىل املدرسة البنائية 
  .و حفظها يف ذاكرته الطويلة  مبكتسباته اجلديدة

  :التناوب  -6-3
  ) الكفاءة (الشامل )         املكونات (األجزاء )           الكفاءة (الشامل 

  يسمح هذا املبدأ باالنتقال من الكفاءة إى مكوناهتا مت العودة إليها 

  :التطبيق  -6-4
املبدأ مبمارسة الكفـاءة بغـرض   يسمح هذا "  Apprendre par agir"مبعىن التعلم بالتصرف 

التحكم فيها مبا أن الكفاءة تعرف على أهنا القدرة على التصرف يكون من املهم للمتعلم أن يكون 
  .نشطا يف تعلمه 

  :التكرار  - 6-5
أي وضع املتعلم عدة مرات أمام نفس املهام اإلدماجية اليت تكون يف عالقة مع الكفاءة و امام نفس 

هذا املبدأ بالتدرج يف التعلم قصد التعمق فيه على مستوى  الكفاءات و احملتويات احملتويات يسمح 
.  

  :اإلدماج -6-6
مبعىن ربط العناصر املدروسة إىل بعضها البعض ألن إمناء الكفاءة يكون بتوظيف مكوناهتا بشـكل  

  ]11-10حممد الطاهر وعلي ،ص [.إدماجي 



 

ات ذلك ألنه يسمح بتطبيق الكفاءة عندما تقترن بأخرى يعترب هذا املبدأ أساس يف املقاربة بالكفاء
.  

  :التمييز -6-7
أي الوقوف على مكونات الكفاءة من سياق و معرفة سلوكية و معرفة فعلية و داللة ،يتيح هـذا  

  .املبدأ للمتعلم التمييز بني مكونات الكفاءة واحملتويات و ذلك قصد االمتالك احلقيقي للكفاءة

  :املالئمة  -6-8
ي ابتكار وضعيات ذات معىن وحمفزة للمتعلم ،ويسمح هذا املبدأ بإعتبار الكفاءة أداة إلجناز مهام أ

  .مدرسية أو من واقع املتعلم املعاش االمر الذي يسمح بإدراك املغزى من تعلمه 

  :الترابط  -6-9
ذا املبدأ لكل مـن  يتعلق األمر هنا بالعالقة اليت تربط بني أنشطة التعليم و أنشطة التعلم و يسمح ه

املعلم و التلميذ بالربط بني أنشطة التعليم و أنشطة التقومي اليت ترمي كلـها إىل إمنـاء الكفـاءة    
  .واكتساهبا 

  :التحويل  -6-10
أي اإلنتفال من مهمة أصلية إىل مهمة مستهدفة باستعمال معارف وقدرات مكتسبة يف وضـعية  

ملكتسبات يف وضعيات مغايرة لتلك اليت مت فيها التعلم مغايرة وينص هذا املبدأ على وجود تطبيق ا
  ]12-11حممد الطاهر وعلي ،ص [
  

  :نواع الكفاءاتأ -7
  :تعددت أنواع الكفاءات ،ونقتصر يف هذا اجملال على ذكر مايلي 

  :كفاءات معرفية -7-1
و اسـتخدام   وهي ال تقتصر على املعلومات و احلقائق ،بل متتد إىل امتالك كفاءات التعلم املستمر

  .أدوات املعرفة و معرفة طرائق استخدام هذه املعرفة يف امليادين العلمية 



 

  :كفاءات األداء -7-2
مشاكل على أساس أن الكفاءات /وتشمل قدرة املتعلم على إظهار سلوك ملواجهة وضعيات

  .ملطلوب تتعلق بأداء الفرد ال مبعرفته و معيار حتقيقها هنا هو القدرة على القيام بالسلوك ا

  :كفاءات اإلجناز أو النتائج -7-3
علـى  متلك القدرة دون أن يكون هناك مؤشر على أنه إ متالك املعرفة الالزمة ملمارسة العملإإن 

األداء أما إمتالك الكفاءات األدائية فيعين القدرة على إظهار قدراته يف املمارسة دون وجود مؤشر 
  .املتعلمني يدل على إحداث نتيجة مرغوبة يف أداء  

ومن هنا فالكفاءات التعليمية كسلوك قابل للقياس هي التمكن من املعلومات و املهـارات  
وحسن األداء و درجة القدرة على عمل شيئ معني يف ضوء معايري متفق عليها ،وكذا توعية الفرد 

  ]7،8ص 2003الكتاب السنوي [ .وخصائصه الشخصية اليت ميكن قياسها 

  :ة مستويات الكفاء -8
الكفاءة مفهوم تطوري يبىن تدرجييا عرب مستويات متدرجة من السهل إىل الصـعب و مـن   
البسيط إىل املرتب ،تظهر يف تعلمات التالميذ خالل مراحل متتالية ،إذ يتحقق كل مستوى منها يف 
 مرحلة تعلمية معينة فهي بناء على ذلك تشكل مسار بنائيا إندماجيا ملعارف و سلوكات تتأزر فيه
الكفاءات ضمن نسق بنائي ،وليس يف شكل تراكمي ،وهذا البناء هو أهم ما مييـز بيـداغوجيا   

  :الكفاءات فتتدرج مستوياهتا حسب مراحل و اليت تتمثل فيما يلي 

  :الكفاءة القاعدية  -8-1
هي املستوى األول من الكفاءات تتصل مباشرة بالوحدة التعلمية و هي األساس الذي تـبىن  

الكفاءات فإذا أخفق املتعلم يف اكتساب هذه الكفاءة مبؤشراهتا احملددة فإنـه سـيواجه   عليه بقية 
،مث الكفاءات اخلتاميـة يف هنايـة السـنة    )املرحلية ( صعوبات وعوائق يف بناء الكفاءات الالحقة 

الدراسية ،ويؤدي ذلك إىل العجز الكلي للتعامل مع الوضعيات املختلفة و يترتب عليه فشـل يف  
تأخر دراسي ،ضعف يف املردود و الفعالية ،قلق و توتر ،وعـزوف عـن   :لم فينتج عن ذلك التع

تسرب )حسب الطبيعة النفسية للمتعلم (املشاركة يف النشاطات املدرسية ،انعزال ،انطواء ،شغب 
  ).عدم التكيف مع الوضعيات اجلديدة (مدرسي و انقطاع عن الدراسة ،الرسوب يف اإلمتحانات 



 

  :ءة املرحلية الكفا -8-2
يبىن هذا املستوى من جمموعة الكفاءات القاعدية األساسية ،ويتحقـق هـذا النـوع مـن     

  .قد تستغرق شهرا أو ثالثيا أو سداسيا أو جماال معينا ) سريورة (الكفاءات عرب مرحلة زمنية 

  :الكفاءة اخلتامية  -8-3
من خالل ما ينجز يف سـنة   وهي اليت تتكون من جمموعة الكفاءات املرحلية ،وميكن بناؤها

  ]71/76/77ص 2005.خري الدين هين [.دراسية أو طور تعليمي 

  :الكفاءة املستعرضة  -8-4
إذا كانت الكفاءة السابقة الذكر مرتبطة بوضعيات معينة هلا عالقة بالوحـدة الدراسـية او   

ف و املهـارات و  اجملال او املشروع بأن الكفاءة املستعرضة او األفقية تبىن مـن تقـاطع املعـار   
فهي تعتـرب  ]78ص2005.خري الدين هـين  [ .السلوكات املشتركة بني كل التعلمات أو املواد و النشاطات 

جمموعة التعلمات املتقاطعة او املعارف املدجمة من جماالت متنوعة مرتبطة مبادة دراسية واحـدة او  
 واحد أو أكثـر ،ميكـن أن   أكثر أو هي تركيب جملموعة من الكفاءات املتقاطعة يف جمال معريف

يوظف يف عائلة من الوضعيات املتميزة بعوامل متشاهبة أوخمتلفة عن طريـق التحويـل الكفـاءة    
حممـد الصـاحل   [.املستعرضة ميكن أن تكون متعلقة بكفاءة قاعدية أو كفاءة مرحلية أو كفاءة ختامية 

  ]56ص 2002اخلنرويب 

  :خصائص الكفاءة  -9
  :صائص أساسية هي تتميز الكفاءة خبمس خ

معلومات ،خربات معنوية ،سلوكات ،قـدرات ،حسـن   (جتنيد أو توظيف مجلة من املوارد  -1
األداء معرفة سلوكية ، حبيث تشكل جمموعة مدجمة يستثمرها املتعلم يف سياق ذي داللة وفائـدة  

  .بالنسبة له
ليه فإن تسخري املوارد ال يتم وتنص هذه اخلاصية على أهنا ذات طابع منفعي وع:الغائية النهائية  -2

بشكل عفوي ،بل يؤدي وظيفة إجتماعية هبا داللة بالنسبة للمتعلم ،أي تسخري املوارد من طرف 
املتعلم فيكون من أجل إنتاج شيئ ما أو حل مشكلة تطرح عليه خالل نشاطه اليومي سواء داخل 

  . املدرسة أو خارجها 



 

إذ ال ميكن فهم كفاءة أو حتديدها ) ت جمال واحد أي وضعيات ذا(االرتباط بفئة وضعيات  -3
إال من خالل وضعيات توظف فيها هذه الكفاءة و على الرغم من إمكانية حتويل بعض الكفاءات 

تبقى الكفاءات متميزة عن بعضها البعض ،فإذا .اليت تنتمي إىل مواد خمتلفة ،أي من مادة إىل أخرى 
ما يف الرياضيات فذلك ال يعين أهنا صاحلة أيضا حلـل   اكتسب املتعلم كفاءة مثال يف حل مسائل

رياضيات ،فيزيـاء ،فهـي فئـة    (مسائل يف الفيزياء ،إال إذا كانت ااوضعية يف اجملالني السابقني 
  .وضعيات 

مبعىن توظف الكفاءة يف غالب االحيان معارف و مهارات معظمها من املـادة  :التعلق باملادة  -4
مواد ،أي أن تنميتها لدى املتعلم تقتضي التحكم يف عدة مواد الكتساهبا الواحدة ،وقد تتعلق بعدة 

.  
حبيث ميكن قياس الكفاءة من خالل نوعية العمل املنجز من طـرف املـتعلم   :قابلية التقومي  -5

 ]9-8ص 2003الكتـاب السـنوي   [. ونوعية الناتج الذي توصل إليه حىت و إن مل يكن ذلك بشكل دقيق 
هل الناتج الذي قدمه املتعلم ذو نوعية ؟هل استجاب إىل ما طلب :قاييس مثل حبيث يتم حتديد م

منه ؟إظافة إىل ذلك ميكن تقوميها من حيث نوعية العملية اليت يقوم هبا املتعلم بغض النظـر عـن   
الناتج ،وذلك باحلكم على السرعة يف إجناز العملية ،ومدى إعتماده على نفسه ،إحترام اآلخـرين  

  ]28حممد الطاهر وعلي ص [.الئه ،التعاون ،وهي كلها كفاءات ،عالقته بزم

  :أهداف املقاربة بالكفاءات  -10
  :إن هذه املقاربة تعمل على حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها 

  .إفساح اجملال أمام ما لدى املتعلم من طاقات كامنة وقدرات لتظهر وتتفتح و تعرب عن ذاهتا  -
  .جيهها يف االجتاهات اليت تتناسب و ما تيسره له الفطرة بلورة استعدادته و تو -
تدريبه على كفاءات التفكري املتشعب ،و الربط بني املعارف يف اجملال الواحد و االشتقاق مـن   -

  .احلقول املعرفية املختلفة عند سعيه إىل حل مشكلة او مناقشة قضية أو مواجهة وضعية 
  .يكتسبها من تعلمه يف سياقات واقعية جتسيد الكفاءات املتنوعة اليت  -
زيادة قدرته على إدراك تكامل املعرفة و التبصر بالتداخل و اإلندماج بـني احلقـول املعرفيـة     -

  .املختلفة 



 

  .سرب احلقائق ، ودقة التحقيق و جودة البحث و حجة االستنتاج  -
لـيت يدرسـها و شـروط    إستخدام أدوات منهجية و مصادر تعليمية متعددة مناسبة للمعرفة ا -

  .إكتساهبا 
  .القدرة على تكوين نظرة شاملة لألمور و الظواهر املختلفة اليت حتيط به  -
املركز الوطين للوثائق  [.االستبصار و الوعي بدور املعلم و التعليم يف تغيري الواقع و حتسني نوعية احلياة  -

  ]11-10ص  2003التربوية 

  :مزايا املقاربة بالكفاءات -11
  :تساعد املقاربة بالكفاءات على حتقيق األغراض اآلتية 

  :تبين الطرق البيداغوجية النشطة و اإلبتكارية  -11-1
-من املعروف أن أحسن الطرائق البيداغوجية هي تلك اليت جتعل املتعلم حمور العمليـة التعلميـة   

م املـتعلم يف أنشـطة ذات   التعليمية و املقاربة بالكفاءات جاءت لتكرس ذلك إذ أهنا تنادي بإقحا
معىن بالنسبة إليه منها على سبيل املثال إجناز املشاريع و حل املشكالت ،إما بشـكل فـردي أو   

  .مجاعي 

  :حتفيز املتعلمني على العمل  -11-2
يترتب عن تبين الطرق البيداغوجية النشطة أن يتولد لدى املعلم الدافع للعمل ،كونه يعين ما 

من معىن لربطها بواقعه املعاش و استغالل مكتسباته يف املدرسة و خارجهـا  حتمله وضعية التعلم 
حلل مشكالت يفترض أن تكون جديدة ،كما ينجر عن تبين هذه املقاربة التخفيف مـن حـدة   .

حاالت عدم إنضباط التالميذ يف القسم أو قد يزول ذلك ألن كل واحد منهم سوف يكلف مبهمة 
  .ميوله و إهتماماته تناسب وترية عمله و تتماشى و 

  
 
 
  



 

  :تنمية املهارات و إكساب اإلجتاهات و امليول و السلوكات اجلديدة  -11-3
تعمل املقاربة بالكفاءات على تنمية قدرات املتعلم العقلية ، املعرفية و العاطفية اإلنفعاليـة    

ينبغي أن تنطلق احلركية ،اعتمادا على الوضعيات و املشكالت و إعداد املشاريع اليت  –والنفسية 
  .من واقعه املعاش و أن ترتبط به

  ):املضامني ( عدم إمهال احملتويات  -11-4
إن املقاربة بالكفاءات ال تعين استبعاد املضامني و إمنا سيكون إدراجها يف إطار مـا ينجـزه   

ا تـرتبط  املتعلم لتنمية كفاءاته و ذلك جيعلها قابلة لإلستعمال األمر الذي يسمح برفع مدلوهلا ألهن
  ]12/13حممد الطاهر وعلي ص [ .بواقع املتعلم و حياته من كل جوانبها النفسية و اإلجتماعية و الثقافية 

فاحملتويات ال تقدم احللول للمشكالت ،وإمنا تساعد على طرح هذه األخرية مع وضع الفـروض  
املنظور ال يعرب عن قيمتها  والتكهن بالنتائج و من مثة إختاذ القرارات املناسبة ،إن الكفاءات من هذا

  :بكمية املعارف و املعلومات اليت يكتسبها التلميذ و إمنا حبصر اجلواب عن السؤال 
ملاذا نعلمه هذه احملتويات يف حني جننبه تلك ؟ وكذلك مبدى قدرته على توظيفها يف حياته اليومية 

.  

  :اعتبارها معيارا للنجاح املدرسي -11-5
اءات أحسن دليل على أن اجلهود املبذولة من أجل التكوين ستأيت بثمارها تعترب املقاربة بالكف

حممد الطاهر وعلـي ص  [. وذلك ألخذ الفروق الفردية بعني اإلعتبار و إعتمادها على بيداغوجية التحكم 

14[ 

 

 

 

 

 

 

  



 

  :ـالصةخــ
من خالل ما سبق نستنتج أن املقاربة بالكفاءات تعد نشاط بيداغوجي تعمل علـى جعـل   

حمورا أساسيا يف العملية التعليمية التعلمية ،و متكنه من توظيف مكتسباته املعرفية و املهارية  املتعلم
يف حل املشكالت وهلذا مت تبين هذه املقاربة يف بناء املناهج الوطنية ،هبدف إحداث تغيري يف العالقة 

جي ،يتماشى و تطلعات بني املعلم و املتعلم تلزم اجلميع احترام دوره فيها ،بواسطة مشروع بيداغو
العصر والتغريات املستجدة يف مجيع اجملاالت االقتصادية و اإلجتماعية والسياسية و كذا الغايـات  
املسطرة للمنظومة التربوية و اليت تسعى إىل حتقيق ذلك من خالل املنـاهج املسـطرة ،الـربامج    

رية من أجل الرفع و حتسني املردود التكوينية والوسائل البيداغوجية و كل اإلمكانيات املادية و البش
التربوي و الوصول بالفرد إىل أرقى املستويات أال و هو فرد العصر احلديث متشـبع مـن كـل    
اجملاالت العلمية والتكنولوجية احلديثة و مسايرة التطور احلضاري باإلعتماد على كفاءاته و قدراته 

  .تمع بصفة عامة يف بناء شخصيته و مشروع حياته بصفة خاصة و مشروع اجمل
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفـــــــــــصل الخامس                   
 تطبيقات المقاربة بالكفاءات في مجال التوجيه المدرسي"     

   

  .متهيـــــــد -      
  
  .املشروع الشخصـي للمتعلــم -1   

           
  .مراحل بناء املشـروع الشخصـي  -2   
  

  .تربيـــة اإلختيـــــارات -3   
  

  .العوامل املؤثرة يف اختيارات املتعلم -4   
  

  .نظريــات االختيـــــار  -5   
  

  .األطراف املسامهة يف تربية كفاءة االختيار -6   
  

  .آليات بناء كفاءة االختيار لدى املتعلـم  -7   
  

  خالصــــــة -        



 

  

  :متهيـــد -   
تعترب عملية اختيار مسار دراسي أو مهين من أصعب العمليات اليت يقدم عليها التلميـذ يف  
حياته الدراسية بالنظر أوال إىل تشعب املسارات الدراسية و التكوينية و أفاقها املهنية ،وثانيا بالنظر 

اجملاالت منها العلمية و اإلقتصادية و السياسـية و  إىل التحوالت السريعة اليت أصبحت تعرفها كل 
ما يترتب ذلك من حتوالت على مستوى بنيات العمل و تنظيم احلياة اإلقتصادية و اإلجتماعيـة  

فمن خالل هذا الطرح أصبح من الضروري إجياد آليات عمل جديدة تساعد األفراد  -بصفة عامة
ار و بذلك أصبح للتوجيه املدرسي مرجعياته النظرية على التنبؤ و التكيف داخل عامل متغري بإستمر

اليت تؤطره كممارسة تربوية و كحلقات بيداغوجية يتم خالهلا تسري نضج وميـول وقـدرات و   
ملكات املتعلمني واختياراهتم الدراسية و املهنية و تفيد املقاربة اجلديدة يف التوجيه إكساب الفـرد  

م واقعي و مسؤول عرب وضعه يف وضعيات جتريبية للبحـث و  الكفاية الضرورية يف اختاذ قرار سلي
التساؤل الدائم حول ذاته و قدراته ،ميوالته ،اهتماماته ،نقاط القوة و الضعف و حـول حميطـه   
الدراسي والتكويين و املهين و اإلجتماعي إلدراك ما يوفره هذا احمليط من إمكانيـات دراسـية و   

  .نة تكوينية و مهنية و فرص و بدائل ممك

  :املشروع الشخصي للمتعلم  -1
حيتل مفهوم املشروع الشخصي للمتعلم مكانة مركزية داخل ممارسات التوجيه فهو ينـدرج  
ضمن سريورة مستمرة تبدأباملشروع الشخصي و تنتهي مبشروع اجملتمع مرورا مبشـاريع خمتلفـة   

  .كمشروع املؤسسة 
تالزم ،حتديد وبناء و تغيري و تنميـة الذات إن املشروع ليس عملية استباق فقط ،إنه و بشكل م"
"]Daniel   Permartin 1995 p 01[  

إن املشروع الذي نتحدث عنه ليس باملشروع املهين أو مشروع توجيه حمدد بل هو مشروع حياة 
لذا فإن املتعلم مطالب بأن يرى نفسه بشكل دينامي،مع اإلقتناع بأن جناحه يوجد بني يديه فاألمر 

  .ة يف احلياة ولكن أيضا بثقته يف إمكاناته وقدراته يتعلق بثق
يف داللته السيكولوجية و السوسيولوجية العامة جمموعـة السـريوررات   "مبشروع احلياة "ويقصد 

واملراحل اليت يقطعها الفرد يف إطار منوه اجلسمي و الفكري و النفسي ،ويف عالقاتـه املتحـددة   



 

 لبنية مؤسسات التربية و التكوين و التنشئة اإلجتماعيـة و  مبختلف العاملني اإلجتماعيني املكونني
اليت مير هبا الفرد و يتفاعل معها و هو ينمو و يتطور يف مناخ إجتماعي و ثقـايف لـه حمدداتـه    

  "وخاصياته النوعية 
  :ونقصد باملشروع الشخصي للتلميذ بأنه 

اخلاصة و اإلجتماعية و املهنيـة  هو وسيلة لتحقيق رغبة جاحمة لدى الفرد من خالل بناء هويته "-
 Centre de regionale de documentation pédagogique de lyon 1995p ["مبعىن الصورة اليت يريد التمثل إليها 

6.7D[  

مشروع عقالين ،الذي يستلزم معرفة وضعية ،الفعـل االوليـة ،النهايـة املنشـودة     "وكذلك  -
  ".ئل الضرورية ومدى مالءمتها ،وعواقب الفعل املستقبلية ،وخمتلف الوسا

وميكن القول أن املشروع ،هو ذلك الطموح املستقبلي الذي يتصوره الفرد لنفسـه فيسـعى إىل   
حتقيقه عن طريق وضع استراتيجية عمل أو جمموعة مراحل أو خطوات خـالل مسـار حياتـه    

  .تجدات اليت يعيشها الدراسية لينجزها تدرجييا بالوسائل املتاحة و املمكنة ووفق الظروف و املس
إن العمل باملقاربة التربوية يف جمال التوجيه و اإلرشاد املدرسي يندرج ضمن تصور مشويل بنوعيـة  
العمل بثقافة املشروع الشخصي للمتعلم الذي يصنع هذا األخري قلب إهتمام الفعل التربوي عوض 

سيسيولوجية إقتصادية تنتظم يف إطـار  حموريته و هلذه املقاربة اجلديدة أهداف مشولية سيكولوجية 
تشاركي يدمج مجيع مكونات العاملني باملؤسسة التربوية ،للمسامهة بشكل كـبري يف مسـاعدة   
التلميذ على إدراك ذاته و تقدير مؤهالته ،ومعرفة حميطه الدراسـي و املهـين و اإلجتمـاعي أي    

لتايل تكوين صورة مطابقة عن ذاتـه  مساعدته على بناء صورة واقعية إجيابية عن هذه األبعاد ،وبا
متكنه من اختاذ قرارات تتعلق باالجتاه الذي ينبغي أن يسري فيه مشروع حياته الدراسية و املهنيـة  

  ]54ص  1996مصطفى حمسن [.حاضرا ومستقبال 

  :مراحل بناء املشروع الشخصي  -2
  :ستكشاف إلمرحلة ا -2-1

ه الطفويل بالبحث عن عناصر شخصـيته و حمـددات   وهي املرحلة اليت يرتاح فيها الفرد عن عامل
حميطه االقتصادي و االجتماعي و الفرد حني يكتشف يبدأ بالبحث و املالحظـة و التجريـب و   

  .التساؤل وصياغة اإلفتراضات 



 

  :مرحلة التبلور  -2-2
ـ  نف يبدأ الفرد خالل هذه املرحلة بإبراز حماور اهتمامات جديدة بعد السياقات االستكشافية،يص

  .الفرد املعطيات املتراكمة لديه سلفا إىل جمموعات متجانسة ووفق معايري حمددة 

  :مرحلة التخصيص  -2-3
وهي مرحلة حيدد فيها الفرد اختياراته ويصبح له القدرة على ادماج خمتلف شخصيته باستحضـار  

يدخل فيهـا   ميوالته و قيمه اليت تشكل معايري يسترشد هبا لبناء مشروعه الشخصي ،وهي مرحلة
  .الفرد اعتبارات موضوعية وواقعية كملفه الدراسي و معطياته االجتماعية و االقتصادية 

  :مرحلة اإلجناز  -2-4
وهي مرحلة خيتفي فيها التردد بالتركيز على اإلختيار الدراسي أو املهين و التخطيط إلجنازه 

ملشروع النهائي الذي احتفظ به مع استحضار الصعوبات اليت ميكن أن تعترض تنفيذه و التشبث با
.]Denis pelletier et collaborateurs 1983 p 332 ;350 [  

  :تربية االختيارات  -3
هي عملية إعداد الفرد ليخطط ملستقبله بنفسه وفق إمكاناته ، رغباتـه وطموحاتـه احلقيقيـة و    

عمليات متكاملـة  متطلبات حميطه الدراسي ،التكوين املهين و اإلقتصادي عن طريق نشاطات و 
وتقييمها و تشخيص الصعوبات و ) قدراته ،ميوله ،ومميزات شخصيته (تسمح له باكتشاف ذاته 

املشكالت اليت تعترضه و بالتايل إجياد احللول املناسبة مث اختاذ قرارات و اختيارات وفق ذلك مبـا  
؟كيف يـذهب ؟                 إىل أين يذهب" عارفا"يضمن له النجاح يف كل خطواته ،جيب أن يكون الفرد 

  .  ]Centre de regionale de documentation pédagogique de lyon 1995p 6 [وملاذا يذهب ؟ 

ومبفهوم آخر هوعملية تأهيل الفرد و الوصول به إىل مستوى القدرة على وضع إستراتيجية واعية 
واجهة املشاكل و الصعوبات الـيت  تضمن له حتقيق املشروع الشخصي املتصور عن طريق هتيئته مل

تعترضه بنفسه ،وجعله يف مستوى القدرة على اإلختيار و اختاذ القرارات اليت يراها مناسبة لقدراته 
  .طموحاته ،ميوله ،ورغباته ،وتضمن له النجاح يف كل اخلطوات اليت سطرها 

  :وكفاءة االختيار تتضمن القدرات اآلتية 
  



 

                 
                                                    +                           +  

                                                                 +  
  

                                                      +  
  

       =  
يف االخري ميكن القول أن الفرد يستطيع من خالل اجلمع بني هذه القدرات حىت يكتسب كفـاءة  
عالية تسمح له باختيار و اختاذ القرار السليم حول نوع الدراسة أو املهنة أو التكوين الذي يتماشى 

  .حميطه االجتماعي و االقتصادي وقدراته و ميوله و رغباته و متطلبات 

  :العوامل املؤثرة يف اختيارات املتعلم  -4
  :العوامل الوراثية  -4-1
البنية الفيزيولوجية من حيث القوة و الضعف و الطول و القصر مدى وجود بعض اإلعاقـات   -

  .اجلسمية و العاهات و األمراض الغري املالئمة لبعض املهن و التخصصات الدراسية 
  ...).القدرة اللفضية ،الكتابية ،(ستعدادات اخلاصة اال -
  .اجلنس كذلك يدخل يف طبيعة الفتاة و الفىت من حيث امليل إىل مهن دون أخرى  -

  :اإلنتماء اإلجتماعي للفرد  -4-2
املواقف و اإلجتاهات األسرية حنـو املهـن و الفـروع    ( املستوى الثقايف و اإلقتصادي لألسرة  -

  ).الدراسية 
  .مهنة أفراد األسرة من حيث العائد اإلقتصادي و املكانة اإلجتماعية و اإلمتيازات و العالوات  -
  
  

 القدرة على تصنيفها وتبويبها القدرة على حتليلها  املعارف و املعلوماتالقدرة على البحث عن

 القدرة على التقومي و التصحيح للمسارالقدرة على ترتيبها و املفاضلة بينها حسب األمهية و األولوبة

 القدرة على إجياد احللول املمكنة  القدرة على تشخيص املشكالت و الصعوبات

القدرة على اختاذ القرارات املناسبة على ضوئها 
 كفاءة اإلختيار



 

  :العوامل االجتماعية و اإلقتصادية األخرى -4-3
األصدقاء و الزمالء من حيث طبيعة العالقة الرابطة بينهما و موقع الفرد بينهم و درجة تعلقـه   - 

  .هبم 
  .،وما تفرضه من مشاهد ومن قيم و معلومات و اختيارات  وسائل اإلعالم املختلفة -
معطيات عامل الشغل من حيث فرص العمل املتوفرة ،وشروط العمل مـن حيـث املسـتوى     -

الدراسي املطلوب ،نوع التكوين أو الشهادة ،إجراءات التوظيف و ظروف العمل فردي أو مجاعي 
  .و اإلجتماعية ،احلجم الساعي ،احلوافز املادية ،القيم املهنية 

العوامـل  +اإلتنماء اإلجتمـاعي للفـرد   +اإلختيار ناتج عن تفاعل            العوامل الوراثية  -
  ]4،ص 2008خالد عبد السالم بلقيدوم بلقاسم  [.اإلجتماعية و اإلقتصادية 

  :نظريات اإلختيار  -5
تباينة إال أهنـا يف النهايـة   النظريات اليت تناولت موضوع االختيار املهين عديدة وذات منطلقات م

حتاول أن جتعل من االختيار املهين أداة يف خدمة الفرد و اجملتمع ،وميكن أن منيز بـني نظريـات   
  :االختيار التالية 

  :النظريات املتمحورة حول العوامل اخلارجية -5-1
  .اإلختيار املهين حسب هذه النظريات هو نتيجة العوامل اخلارجية عن الفرد 

  .و الظروف الغري املتوقعة  كاحلظ-
  .....)قانون العرض و الطلب ،سوق العمل ،(عوامل إقتصادية  -
  ).تأثري احمليط االجتماعي و الثقايف (عوامل إجتماعية وسوسيوثقافية  -

  :النظريات املتمحورة حول العوامل الداخلية  -5-2
  :Parsansنظرية بارسنس  -أ

  :حيدد خالل ثالث مراحل ان اإلختيار املهين " بارسنس"يرى 
  .معرفة مؤهالت الفرد وذلك عن طريق روائز املؤهالت و االهتمامات :أوال -



 

  .معرفة خصائص املهن :ثانيا-
  .القيام باخلتيار و ذلك باملوائمة بني مسات الفرد الشخصية و خصائص املهن :ثالثا-

  :نظرية التحليل النفسي -ب
ختيار املهين مرتبط بالنمو النفسي و اجلنسي لدى الفـرد  من وجهة نظر رواد التحليل النفسي اال

  .،فاختيار مهنة ما هو إال مكافأة للغرائز اليت حرم منها يف طفولته املبكرة 

  :نظرية االختيار املهين املرتكزة على احلاجيات -ج
أن املهن " Ana Roe"  "أنا روي"للحاجيات أكدت " Maslow"باعتمادها على هرمية ماسلو 

هي إال وسائل إلشباع هذه احلاجيات ،ومن مث فهذه األخرية هي اليت حتدد اإلختيارات املهنيـة  ما 
.]Guichar jean et luteau Michal 2001 p 53.55[  

وهكذا إذا كانت النظريات سواء تلك املبنية على العوامل اخلارجية ،أو تلك املبنية على العوامـل  
لشرح ظاهرة معقدة كاإلختيار املهين ،لذلك مسيت بنظريات الداخلية ،تعتمد على حاالت فردية 

  .آنية لإلختيار ،فقد فتح اجملال لنظريات أخرى أطلق عليها اسم النظريات النمائية 

  :النظريات النمائية لإلختيار املهين -5-3
رب مراحل تتميز هذه النظريات ،بكوهنا تعترب االختيار املهين للفرد عبارة عن عملية منو ،تطور تتم ع

  .وفترات جيتازها الفرد للوصول يف النهاية إىل االختيار املرضي و املقنع 
  : Ginzbergنظرية جرتبرغ  -أ

  :يف مايلي "جيرتبرغ"ميكن تلخيص أهم األفكار الواردة يف نظرية 
  .سنة  21إىل  10متتد عملية االختيار املهين خالل فترة املراهقة كلها أي من -
  .االختيار املهين متيل إىل االستقرار أكثر فأكثر و ال تراجع يف كثري من جوانبها إن عملية  -

تتم عملية االختيار بالوصول إىل نوع من االتفاق و التراضي بني حاجات الفرد و الصعوبات اليت 
  .يفرضها الواقع اخلارجي و احمليط الذي يعيش فيه 

عكس أصحاب مدرسة التحليل النفسي الذين يرون يتم االختيار املهين وفق ميكانيزمات واعية  -
  ]143ص  200أوزي أمحد [.أن امليل إىل املهنة و اختيارها وثيق الصلة بالالشعور 



 

  :Super" سوبر"نظرية  - ب
  :أبعاد النضج املهين يف مخسة عوامل هي " سوبر "حدد 

  .وصول إىل حله درجة االهتمام لدى الفرد حنو مشكل اإلختيار املهين و درجة سعيه لل -
  .نوعية اإلعالم و املشاريع املتعلقة باملهنة املرتقبة  -
  .اإلرتباط بني اإلختيارات املهنية يف املستوى و اجملال  -
  .تبلور ميول و قيم الشغل  -
  ]144ص  200أوزي أمحد [.مدى مالئمة اإلختيار وواقعيته  -

  :النظريات العامة لإلختيار املهين -5-4
ومسيت بالنظرية العامة ،لكوهنا تأخذ بعني  Holland" هوالند"وتتمثل هذه النظريات يف نظرية 

من خالل نظريته وصف األشخاص " هوالند"اإلعتبار جل مميزات النظريات السابقة ،وقد حاول 
للثقافة انه ميكن تصنيف األفراد ،تبعا " هوالند"واحمليطات املهنية و التفاعالت املمكنة بينها و يرى 

الواقعي ،الباحـث ،الفـين   :األمريكية ،حسب درجات تشاهبهم يف أمناط الشخصية ،الستة التالية 
كما يرى أيضا أنه ميكن تصنيف احمليطـات املهنيـة مـوازاة    .اإلجتماعي ،املقاواليت ،و احملافظ 

  ]50-48ص 2000املختار شعايل [ .ملواصفات االمناط الستة للشخصيات 

القول أن اإلختيار عملية إستبصار و توعية الفرد مبا لديه من إمكانيات من جهة  ويف االخري ميكن
ومتطلبات أنواع الدراسة و املهن و الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية من جهة ثانية ،ويف النهاية 

  .يعود القرار و اإلختيار للفرد بعيدا عن أي ضغوط أو أي توجيه مباشر 

  :ربية كفاءة اإلختيار األطراف املسامهون يف ت -6
إذا كانت عملية تربية اإلختيارات هتدف إىل بناء شخصية واعية مسؤولة يف مواقفهـا و قراراهتـا   
متتاز باإلستقاللية وروح املبادرة فإن مهمة إجناز ذلك ال تقتصر على دور املرشـد أو مستشـار   

عناصر املؤثرة بشكل مباشر و التوجيه واإلرشاد املدرسي و املهين ،بل تستلزم تكاثف جهود كل ال
غري املباشر على املتعلم و على العملية التربوية ،أساتذة ،إداريني ،مساعدين تربويني ،إىل جانـب  

لتنصيب جهودها يف إجتاه واحد وهو تقدمي ...األولياء ووسائل اإلعالم ،دور الشباب و اجلمعيات 
سه و الرفع من معنوياته من أجل تربية كفـاءة  املساعدة النفسية والتربوية للمتعلم لتعزيز ثقته بنف



 

بأهنـا  "اإلختيار لبناء املشروع الشخصي ،ويف هذا الشأن تعرف املقاربة يف جمال التوجيه التربوي 
الطريقة اليت تتمحور حول املدرسة و العاملني فيها توضع هلا أهداف و خـدمات ،ووسـائل و   

طوير شخصيته و مشواره الدراسي ،إذا فهـي  نشاطات بيداغوجية هدفها مساعدة التلميذ على ت
تقدم خدمات موضوعة خصيصا لنجاح خمطط و املشروع التربوي للمؤسسة ،وليس تراكم بسيط 

  ]Minister de l’uducation de Québec2002 p 18[".  ألفعال متفرقةواليت جتعل هذه اجملموعة قليلة اإلهتمام

  :آليات بناء كفاءة اإلختيار لدى املتعلم -7
ميكننا حنن املستشارين يف التوجيه ،أن نتساءل ما هي يا ترى الكفاءات اليت جيب أن تتوفر فينـا ؟  

  وما هي تلك اليت جيب تنميتها لدى التالميذ ؟

  :املرتبطة بدور اإلعالم املدرسي  ءاتالكفا 7-1

مواقـف   من وظيفة بيداغوجية وتربوية يف تنمية وهتـذيب وتشـكيل  ه املعلومات ينظرا ملا تكتس
وإجتاهات اإلنسان يف بناء شخصيته أصبح اإلعالم املدرسي و املهين من أهم النشاطات التربويـة  
اليت دعمت به املدارس احلديثة و املدرسة اجلزائرية ،حيث يقدم بشكل تدرجيي ليتماشى و مراحل 

رة ،ويعد من بني النمو اخلاصة بالتلميذ و احتياجاته يف كل مرحلة لتحقيق األهداف التربوية املسط
األنشطة التربوية اليت يقدم فيها للمتعلمني معلومات عن مكونـات و خصوصـيات مسـارهم    
الدراسي ،وحميطهم اإلجتماعي و اإلقتصادي و املهين مع شروطها كما هي موجـودة يف الواقـع   

رض فعال دون ممارسة أية وصاية أو دعاية ،ودون إصدار أحكام مسبقة على منط دراسي معني ،بغ
مساعدته على إنضاج شخصيته و مواقفه لتمكينه من حسن اإلختيار و اختاذ القرارات اليت يراهـا  

  .أنسب لبناء مشروعه املستقبلي 

  :وظائف اإلعالم املدرسي  -7-1-1
  :لإلعالم املدرسي وظيفتان أساسيتان تتمثالن يف مايلي 

  :وظيفة التأقلم  -أ
توازن بني ذاته و قدراته و بني إختياراته ،حيث أن اإلختيارات اإلعالم يساعد التلميذ على حتقيق 

 .غري املوضوعية و العشوائية يف غالب األحيان تسبب اإلحباط و عدم الرضى للتلميذ 

  



 

  :وظيفة الدافعية  -ب
إن املعلومات الوافية عن احمليط اخلارجي الدراسي و املهين و القتصادي املقدمة مبوضوعية و علمية 

إثارة تفكري التلميذ حول االختيارات املستقبلية ،وذلك بزيادة وعيه و إدراكه الصحيح  تساهم يف
ملكونات العامل اخلارجي و هو ما يثري إهتمامه و يعزز دوافعه يف التخطـيط اجلـدي ملشـروعه    

  .املستقبلي 

  :أهداف اإلعالم املدرسي  -7-1-2
  :ة يرتكز دور اإلعالم املدرسي يف حتقيق األهداف التالي

  .إثارة وتنمية امليول و االهتمامات و الرغبات الدراسية و املهنية للتالميذ  -
  .هتذيب بعض امليول و اإلهتمامات الغامضة أو املشوهة لدى بعض التالميذ  -
تربية املواقف و السلوكات و هتذيبها لتمكني التالميذ من حتقيق النضج الفكـري و النفسـي    -

تيارات املصريية ،و هذه التربية تساعد التلميذ على تكوين مهـارات و  الضروريني يف مرحلة اإلخ
  .طرق فكرية ملعاجلة الواقع و استخدامه حسب أعراضهم 

مساعدة التلميذ على تكوين املهارات و الطرق الفكرية اليت تسمح له مبعاجلة الواقع و استخدامه  -
  .حسب ما يالئمه 

ه بإقامة عالقة بني النشاطات الدراسية و اندماجـه املهـين   متكني املتعلم من إعطاء معىن لدراست-
  .واإلجتماعي املستقبلي 

متكني املتعلمني من إعطاء معىن حلياهتم بإيقاظ قصديتهم و نيتهم مـع إكسـاهبم السـلوكات    -
واملهارات اليت تسمح هلم بالتكفل بأنفسهم فيما خيص توجيههم الدراسي و املهـين ،و اهلـدف   

عالم هو إشباع حاجيات املتعلمني اإلعالمية كل حسب مميزاتـه قصـد جتـاوز    األساسي من اإل
التصورات اجلزئية سواء كنوع الدراسة أو املهنة و تعويضها بتصورات متناسقة متكاملة ،وهـذا  
اإلعالم يشمل كل من احملتويات الدراسية ،وعامل التكوين و الشغل و حمتويات اجتماعية ،وذاتيـه  

 ]2008عبد السالم خالد ( بلقاسم بلقيدوم [.

 

  



 

  :الكفاءات املرتبطة بدور التوجيه  -7-2
أحـدمها خـاص    -ترتكز آليات اإلرشاد النفسي يف تربية اإلختيارات على جانبني متكـاملني  

وثانيهما خاص بواقعه الدراسي ،املهين ،اإلقتصادي و اإلجتماعي الذي  -بشخصية املتعلم و ذاتيته 
،فبتكامل نشاطاهتما تتحقق كفاءة اإلختيار لدى الفـرد ،وتتركـز   يصنف ضمن آليات التوجيه 

  :نشاطات اإلرشاد يف هذا اجلانب على مايلي 
  :إنضاج شخصية املتعلم  -أ

  .مساعدته على التعرف على نفسه و على خصائصه و إمكاناته ،مزاياه و نقائصه  -
  .رضه مساعدته على جتاوز الصعوبات و املشاكل الدراسية اليت قد تعت -
  .تقدمي له الدعم النفسي و التربوي املناسبني و رفع معنوياته دوريا يف كل الظروف و املواقف  -
  .توفري له جو نفسي و صحي لتحقيق التوازن النفسي و التربوي  -

  :التوازن النفسي -7-2-1
ة إىل اإلنتمـاء  من خالل إشباع دوافعه و حاجاته املتنوعة مثل احلاجة إىل احملبة و التقدير و احلاج

اليت حتقق له اإلطمئنان و راحة البال و تقلل عنه الصـراعات الـيت   ....واحلاجة إىل تأكيد الذات 
تنجم عن تردده يف اختاذ مواقف أو قرارات يف مرحلة اإلختيارات لنوع الدراسة أو التكوين بسبب 

جتماعي ،كاخلوف و القلق ،و عدم ثقته بنفسه ،وتزيل عنه االضطرابات النفسية املعيقة لتفاعله اإل
  .اخلجل 

  :التوازن التربوي  -7-2-2
  .احترام املتعلم كفرد له ذاته املستقلة بتوفري له فرص إبداء الرأي و املناقشة و الثقة  -
احترام املتعلم كعضو يف مجاعة الصف و املدرسة و اجملتمع بتعزيز روح اإلنتماء لديـه ليشـعر    -

  .باملكانة و الدور 
ري جو احلرية و األمن واإلرتياح للمتعلم مبا يتيح له فرصة منو شخصيته و تفتحها من كافـة  توف -

اجلوانب عن طريق تشجيع روح املبادرة لديه و إشراكه يف كل النشاطات اليت ختدم تعلمه و تزرع 
  .الثقة يف نفسه 



 

  .فأة إثارة الدافعية و تشجيع الرغبة يف التحصيل مع إستخدام التعزيز و املكا -
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ملساعدة املتفوقني على النمو التربـوي السـليم يف ضـوء     -

  .قدراهتم ومساعدة املتخلفني دراسيا على تدارك عجزهم و جتاوز الصعوبات اليت تعترضهم 
 إرشاد املتعلمني إىل أفضل الطرق للدراسة و التحصيل ليصلوا إىل أكرب درجـة مـن النجـاح    -

الدراسي بعد تقومي التحصيل الدراسي و التشخيص و التحليل للصعوبات و املشكالت اليت حتول 
  ]15ص  1996حممد الشيخ محود /د[.دون جناح الفرد عن طريق إما لقاءات فردية أو مجاعية 

  :الوسائل املعتمدة يف اإلرشاد النفسي  -7-2-3
  :اإلختتبارات التحصيلية  -أ

املستوى الدراسي للمتعلم ،وتعريفه بنتائجه اإلجيابية و السلبية وهذه العملية يقوم هي وسيلة ملعرفة 
هبا املعلم بغرض تقييم مكتسبات املتعلمني و حتصيلهم الدراسي ،ويستثمرها املستشار يف التوجيـه  
واإلرشاد املدرسي يف تعزيز جوانب القوة و الضعف لدى املتعلم و مساعدته على تدارك و حتسني 

ويكون ذلك بناءا على التشخيص العلمي و املوضوعي لوضعية كل مـتعلم  .انب النقص لديه جو
،وتتم هذه املساعدة خالل احلصص الدراسية للمعلمني و دوريا بالنسـبة ملستشـار التوجيـه و    

  .اإلرشاد ،بتدعيم املتفوقني و مساعدة الضعاف و املتوسطني على استدراك ضعفهم و نقصهم 
  :يول و االهتمامات ستبيان املإ - ب

هو آلية كذلك يطبقها مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي يف املؤسسـات التعليميـة هبـدف    
استكشاف طبيعة ميول واهتمامات املتعلم من أجل تعريفه خبصائص شخصيته انطالقا من أن امليل 

افع النفسـي  يعترب أحد مكونات شخصية الفرد ،ووصفه يعترب وصف لشخصيته ،ألنه يعرب عن الد
عن شعور و مواقف الفرد " امليل"الذي جيعل الفرد يهتم بأشياء و أنشطة أكثر من أخرى كما يعرب 

إجتاه هذه األخرية ،ويعطي للسلوكات القوة اليت ترفع من فعالياهتا و حتقيق النجاح يف نشاط معني 
تقبلي و بالتايل تقدم ،مدرسي أومهين وقد يتم حصر كل ما يعيق التلميذ على بلورة مشروعه املس

له املساعدة بتعريفه بأحسن الطرق لتجاوزها ،لتمكينه من هتذيب ميوالته و عقلنتها لتتماشى مـع  
 .امكانياته احلقيقية 

  



 

  :و اإلختبارات النفسية  الروائز -ج
هي وسائل استكشافية يطبقها املرشد النفسي ملساعدة املتعلمني على معرفة مدى عمـق وعـيهم   

صياهتم الراهنة و اآلتية و كذا معرفة مدى التمثل الصحيح للمسـالك الدراسـية و   مبكونات شخ
  .املهنية من أجل مساعدهتم على إرساء أسس سليمة ملشاريعهم املستقبلية 

  :املقابالت و احلوارات الفردية  -د
 األخصائيني يف اإلرشاد النفسي على الغوص يف جوهر إنشـغاالت  وهي من التقنيات اليت تساعد

واهتمامات و مشاكل كل متعلم من أجل تفهمها و مساعدته على حسـن توجيههـا ،وكـذا    
مساعدته على التخفيف من خمتلف التوترات و العراقيل اليت يتومهها و اليت تعيقه فعليا و بالتـايل  
تساعد املتعلم على اكتشاف تناقضاته و سوء تقديراته لبعض االمور كالصـعوبات الدراسـية و   

اإلجتماعية وهو ما يساعد على إعادة تنظيم أفكاره و تصـوراته ،بوضـع اسـتراتيجية     املهنية و
  .لتصحيح إدراكاته لذاته وحمليطه اخلارجي 

  :الكفاءات املرتبطة مبجال التقومي و الدراسات  -7-3
يهدف املستشار يف عملية التقومي إىل حتليل املضامني و الوسائل التعليمية كمـا يقـوم بـإجراء    

سات و اإلستقصاءات يف إطار تقومي املردود التربوي ،و حتسينه و يعتمـد يف ذلـك علـى    الدرا
  :اإلجراءات التالية 

  :التقومي  -أ
  .تقومي املكتسبات القبلية و حتليل النتائج  -
  .حتليل خمتلف النتائج الدراسية يف خمتلف املستويات  -
  .ي تطور النتائج يف التعليم املتوسط و التعليم الثانو -
  .حتليل مضامني مواضيع اإلختبارات الفصلية  -
  .حتليل نظم التقومي و ترشيدها بعد الوقوق على االختالف بينها  -
  .تقومي مالمح التالميذ و دراستها  -
  .متابعة و تقومي املردود التربوي داخل املؤسسات  -



 

  :الدراسات  -ب
اإلرشاد املدرسي يف املؤسسات التربوية ما هـي إال  إن الدراسات اليت يقوم هبا مستشار التوجيه و 

دراسات حول اإلشكاليات التربوية باعتبار أحد املسببات لذلك و اليت تقف أمام حتقيق أو بلـوغ  
  :األهداف املسطرة للمنظومة التربوية و اليت تتناول على سبيل املثال مايلي 

  .التسرب املدرسي و العوامل املؤثرة و طرق املعاجلة  -
  .تأثري اإلعالم على تنمية إهتمامات التالميذ  -
  دور اجملتمع ووسائل اإلعالم يف توجيه اهتمامات التالميذ حنو التخصصات الدراسية  -
  .تأثري الدروس اخلاصة على إهتمام التالميذ و تركيزهم أثناء احلصص الرمسية  -
  تالميذ ظاهرة الغيابات و تقدير تأثريها على املردود الدراسي لل -
   .دراسة العوامل املسببة للعنف يف الوسط املدرسي ،وطرق عالجه  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  :ـــةخالص
تعترب عملية تربية كفاءة إختيارات املتعلم لبناء مشروعه الفردي املستقبلي عمال طموحا تسعى إليه 

مع  كل األنظمة التربوية و لتحقيق ذلك البد من إعداد برامج إرشادية هادفة متكاملة و منسجمة
مشروع اجملتمع و املناهج الدراسية ملختلف املراحل ،ذو أبعاد نفسية إجتماعية وتربوية و إقتصادية 
ومهنية يراعى فيها مراحل منو الفرد وحاجياته و طموحاته ،وتوفر له الظروف و الوسائل املناسبة 

شاف و التشخيص و مثل األدوات التقنية و خمتلف االختبارات النفستقنية ،إلجراء عمليات االستك
ضمان املتابعة و التقومي و بالتايل التدخل للعالج ،كما تستلزم اإلعداد أو التأهيل العلمي و التربوي 
لكل املتعاملني مع التعلم حىت تضمن اخلدمات اإلرشادية للفرد يف كل مراحل حياته اليت تساعده 

و إمتام بنـاء مشـروعه الفـردي    على ختطي العقبات وجتاوز الصعاب إليصاله إىل بر األمان و ه
  .املستقبلي 

ولتحقيق ذلك البد من إكسابه الكفاءات اليت تؤهله على ذلك يف مجيع األنشطة املقدمة له خاصة 
يف جمال التوجيه و اإلرشاد املدرسي الذي حيضى بأمهية كربى يف منظومتنا التربوية و املتمثلـة يف  

ه و الصعوبات اليت تواجهه و بالتـايل التخطـيط   مساعدة املتعلم على فهم نفسه و حل مشكالت
ملشروعه الشخصي سواء الدراسي أو املهين و هذا ما سنتعرف عليه خالل الدراسة امليدانية الـيت  
جتيبنا على الكفاءات اليت  ينميها كل من جمال اإلعالم، و التوجيه ،و الدراسات و التقومي لـدى  

واإلرشاد ، و اليت تؤهلهم يف النهاية إىل إكتساب كفـاءة  املتعلمني من قبل املستشار يف التوجيه 
 .  اإلختيار لبناء مشروعهم الفردي املستقبلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
  

  

    

          
  

  

   

  
  

       
                                                           

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  الفـــــــــــصل السادس                   

    
  "منهجيــــة البحــــث"

  
  .متهيــــــد -     

  . املنهـج املستخدم يف البحـث -1   

  .وصـف جمتمـع البحـــث -2   

  .أدوات مجــــع البيانـات -3   

  .اخلصائص السيكومترية لـألداة  -4   

  . أدوات املعـاجلة اإلحصائيــة -5   

  خالصــــــة -     



 

  :دــمتهي -
للبحث هو اجلزء األكثر أمهية يف أي مسعى لدراسة الظـواهر اإلجتماعيـة    يعد اإلطار املنهجي

والتربوية دراسة علمية و دقيقة ، فنتائج البحث املتمثلة يف فهم و حتليل الظواهر و إمكانية تعمـيم  
النتائج املترتبة عن ذلك متوقفة على مدى صحة و صالبة البناء أو التصور املنهجي املعد مسـتقبال  

  .للعمل 
بناءا على ذلك فإن اهلدف من هذا الفصل هو عرض اخلطة املنهجية اليت اتبعناها من أجل معرفـة  
وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي حول واقع تطبيـق اسـتراتيجية املقاربـة    
بالكفاءات يف ميدان التوجيه و اإلرشاد املدرسي بدءا باملنهج املتبع ووصف جمتمـع البحـث مث   

 .ات املستخدمة يف مجع البيانات و التقنيات اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج األدو

 :املنهج املستخدم يف البحث  -1

إن أي مسعى علمي يهدف إىل رفع الغموض الذي يكتنف ذهن الباحث حول موضوع معـني ال  
نـهج الـذي   بل البد من اتباع منهج علمي دقيق لتحقيق تلك الغاية ، ذلـك امل .ينطلق من فراغ 

جمموع اإلجراءات احملددة و املعتمدة من أجـل الوصـول إىل   " بأنه ] angers m 1997 p 9[يعرفه
فعملية اختيار املنهج تعترب خطوة أساسية يف البحث ألن موضوعية و مصداقية نتائج الدراسة " حلول 

  .تتوقف عليها 
ي التوجيه و اإلرشاد املدرسي وملا كان هدف البحث الذي نقوم به هو معرفة وجهات نظر مستشار

حول الكفاءات اليت ينميها لدى التالميذ أثناء تأدية مهامهم يف ضوء تطبيـق بيداغوجيـة املقاربـة    
بالكفاءات من أجل بناء مشروعه املستقبلي ،فإن ذلك يستدعي منا إسـتخدام املنـهج الوصـفي    

د دراستها كما هي يف الواقع و بوصف املشكلة املرا" التحليلي الذي يسمح كما يقول حممد شفيق 
  ]46ص  1985حممد شفيق ".[حتليلها وحماولة إعطائها تفسريا علميا و منطقيا 

  :وصف جمتمع البحث  -2
مشلت الدراسة مجيع مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي املتربصون و املرمسون يف والية سـطيف  

مستشارا يـأدون مهـامهم    78املقدر عددهم يشغلون مناصب يف كل الثانويات التابعة للوالية و 
  .بصفة دائمة بعد النجاح يف املسابقة اليت حيددها الديوان الوطين لإلمتحانات واملسابقات 



 

مستشـارا  ) 64(مستشارا أجرينا عليهم الدراسة اإلستطالعية تبقى لدينا )14( وعندما مت عزل -
  .الذين ميثلون اجملتمع األصلي للدراسة 

  .إذا مسحية تشمل مجيع مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي لوالية سطيف فالدراسة  -
 10سنوات و أقـل مـن    10أكرب من ( و مبا أننا إعتمدنا يف البحث على متغريات اخلربة املهنية 

–ختصصات علم اإلجتمـاع  ( و كذلك التخصصات العلمية اليت درسوا فيها يف اجلامعة ) سنوات 
فإننا سنقوم بتقسيم جمتمع الدراسة وفق هذه املتغريات و بذلك فهـي  ) لنفس علوم التربية ،وعلم ا

مستشارا مقسـمني حسـب تلـك     64دراسة مسحية تشمل مجيع أفراد اجملتمع و املقدر عددهم 
  :املتغريات كما يلي 

  :توزيع املستشارين حسب متغري اخلربة املهنية  -2-1
  

 %النسبة   العدد  اخلربة املهنية

 %53.12  34  سنوات 10أكثر من 

 %46.87   30  سنوات 10أقل من 

  %100  64  اجملموع

  
  .توزيع أفراد جمتمع البحث حسب متغري اخلربة 04جدول رقم  -

  :توزيع مستشاري التوجيه حسب متغري التخصص العلمي  2-2
التخصصات جتدر اإلشارة هنا إىل أنه تسهيال لعملية البحث و تبويب النتائج فقد جلأت إىل جتميع 

العلمية اليت كانوا يدرسون فيها يف التعليم اجلامعي كما فعلت يف الدراسة اإلستطالعية ،وذلك يف 
ثالث فئات تشتمل على التخصصات اليت ينتمي إليها املستشارين و تضم كل فئة من هذه الفئات 

  .جمموعة من التخصصات العلمية و ذلك على النحو التايل 



 

علم اإلجتمـاع التنظـيم و    –علم اإلجتماع التربوي : ( ختصصات علم اإلجتماع  -
  ).علم اإلجتماع الثقايف  –علم اإلجتماع و اإلتصال  –العمل 

  ).توجيه و إرشاد  –علوم التربية ( ختصصات علوم التربية   -
علم النفس التنظيم و  –األرطفونيا  –علم النفس العيادي ( ختصصات علم النفس   -

 ).العمل 

  :يت ميثل توزيع هؤالء املستشارين حسب التخصص العلمي و اجلدول اآل
  

 %النسبة   العدد  التخصصات العلمية

 %37.50  24  علم اإلجتماع

 %37.50   24  علوم التربية

  %25  16  علم النفس

  %100  64  اجملموع 

  
  .توزيع أفراد جمتمع البحث حسب متغري التخصصات العلمية  05جدول رقم  -

  :البيانات أدوات مجع  -3
إن مجع املعلومات يف البحث الوصفي يتطلب وسائل و أدوات عديدة ، ويف هذا البحث 

  .استخدمت كل من املقابلة و اإلستبيان 

  :املقابلة - 1 -3
طلعت مهام "تعترب املقابلة عملية جمدية جلمع أكرب قدر ممكن من املعلومات بإعتبارها حسبما يقول 

ق و األراء و املعتقدات اليت ختتلف بإختالف األشخاص و ظـروفهم  وسيلة للتعرف على احلقائ"' 
 طلعت".[وتستخدم للتأكد من بيانات و معلومات حصل عليها الباحث من مصادر أخرى مستقلة 

  ]121-ص -1989مهام 



 

مفـتش  .( لذلك قمنا مبقابالت مع بعض املستشارين و املشرفني على التوجيه و اإلرشاد املدرسي 
هبدف ملس مشكلة البحث أكثـر يف الواقـع   ) التكوين لسلك التوجيه املدرسي و املهين التربية و 

واإلملام باجلوانب الواجب دراستها ، وأيضا لتوضيح الرؤية حول أهم العوامل أو املتغريات اليت من 
  .شأهنا أن تؤثر على وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي 

  :ة الدراسة اإلستطالعي – 3-2
يف أي حبث علمي تعترب الدراسة اإلستطالعية ضرورية ألهنا تساعد الباحث على اإلحاطة التامـة  
جبوانب املشكلة اليت يريد دراستها وذلك من خالل إحتكاكه املباشر بأفراد جمتمع حبثه من أجـل  

  .تزويده بالعديد من املعلومات و توضيح الرؤية له حول املوضوع 
  :الدراسة اإلستطالعية يف النقاط التالية و ميكن تلخيص أهداف 

  .حتديد مشكلة البحث و صياغتها صياغة علمية دقيقة -1
  .التعرف على املتغريات املمكنة و الفرضيات اليت ميكن إخضاعها للبحث و اإلختبار -2
  ]131ص    1983حممد زيدان عمر [بناء استمارة البحث النهائية-3

  :عيةعينة الدراسة اإلستطال -3-2-1
يف مركـز   2010/2011هر جوان من السنة الدراسـية  جرت هذه الدراسة اإلستطالعية يف ش

التوجيه املدرسي بسطيف و قد مت على إثر ذلك إختيار بطريقة عشـوائية مـن بـني جممـوع     
مستشارا كما أننا حاولنا ضبط عدة خصائص أو مـتغريات قـد    14املستشارين عينة تقدر بـ 

وين آرائهم حول موضوع الدراسة و متثلت أساسا يف التخصصات العلمية و تكون هلا أثر على تك
وكـذا  ) ختصصات علم اإلجتماع ختصصات علوم التربية ، وختصصات علم النفس ( املتمثلة يف 

  ) سنوات  10سنوات و أقل من  10أكثر من ( األقدمية 
تشارا حسب املتغريات الـيت  مس 14وبالتايل فقد توزعت عينة الدراسة اإلستطالعية و اليت تضم  

  :تناولناها كما يلي 
  
  
  



 

  :توزيع أفراد العينة حسب متغري التخصص العلمي  -أ
  

 %النسبة   عدد املستشارين   التخصصات العلمية 

  42.85  6  علم اإلجتماع 

  35.5  5  علوم التربية 

  21.42  3  علم النفس 

  100  14  اجملموع 

  .اإلستطالعية حسب متغري التخصص العلميتوزيع عينة الدراسة  06جدول رقم -
  :توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة املهنية- ب

 %النسبة   عدد املستشارين   اخلربة املهنية

  57.14  08  سنوات 10أكثر من 

  42.85  06  سنوات 10أقل من 

  100  14  اجملموع 

  .املهنية اخلربة توزيع عينة الدراسة اإلستطالعية حسب متغري  07جدول رقم -

  :أدوات الدراسة اإلستطالعية-2 -3-2
قبل تصميم أداة الدراسة اإلستطالعية مت إجراء عدة مقابالت مع بعض املستشـارين و كـذلك   
مفتش التربية و التكوين لسلك التوجيه املدرسي حيث مت تعريفهم و إطالعهم علـى موضـوع   

وجيه يف ضوء تطبيق بيداغوجية املقاربة البحث وأهدافه كما متت معهم مناقشة عامة مشلت واقع الت
بالكفاءات وكذلك عمل مستشار التوجيه يف ضوء هذه املقاربة اجلديدة ، والكفاءات اليت تساهم 



 

يف تنميتها لدى التالميذ من أجل بناء مشروعهم الدراسي و املهين مـع جتـاوز الصـعوبات و    
  .املشكالت اليت تواجههم يف مشوارهم الدراسي 

ذلك تبني لنا تعدد جوانب املوضوع بتعدد مهام مستشار التوجيه الذي حددها املنشور  و على إثر
فقمنا بتصميم أداة تفي بغرض الدراسة يف ضوء تعدد تلك اجلوانـب و اجملـاالت و    827رقم 

كانت األداة على شكل استبيان حيتوي على ثالثة أسئلة مفتوحة تتعلق بوجهة نظر املستشـارين  
ليت يسامهون يف تنميتها لدى التالميذ يف ضـوء تطبيـق بيداغوجيـة املقاربـة     حول الكفاءات ا

  .بالكفاءات ، و اليت تساهم يف بناء مشروعهم الدراسي و املهين إنطالقا من جماالت عملهم 
  :فيما خيص جمال اإلعالم املدرسي كان السؤال كاآليت  -1
  يف جمال اإلعالم املدرسي ؟ما هي الكفاءات اليت تساهم يف تنميتها لدى التلميذ  -
:                كـان السـؤال كـاآليت    ) اإلرشاد النفسـي و التربـوي   ( فيما خيص جمال التوجيه    -2

اإلرشاد النفسي و التربوي ( ما هي  الكفاءات اليت تساهم يف تنميتها لدى التلميذ يف جمال التوجيه 
  ؟)
  :سؤال كاآليت فيما خيص جمال التقومي و الدراسات كان ال -3
  ما هي الكفاءات اليت تساهم يف تنميتها لدى التلميذ يف جمال التقومي و الدراسات ؟ -

  :قمنا من جهة أخرى بتجزئة متغري التخصص العلمي إىل ثالث فئات 
علم اإلجتماع التربوي ،علم االجتماع و اإلتصال ،علم االجتماع ( ختصصات علم االجتماع  -

  )الثقايف 
  )علوم التربية ، توجيه و إرشاد مدرسي ( علوم التربية ختصصات  -
  ) علم النفس العيادي ، األرطفوين ، علم النفس التنظيم و العمل ( ختصصات علم النفس  -

  :عرض وحتليل نتائج الدراسة اإلستطالعية -3 – 2 -3
بعد أن مت استرجاع اإلستبيانات اليت وزعت على املستشارين أفراد عينة الدراسـة اإلسـتطالعية   
،قمنا بفحص استجاباهتم  و حتليلها معتمدين يف ذلك على حتليل احملتوى للموضوع ،الذي يقـوم  

" [ على أساس اختاذ املوضوع كوحدة حمتوى و ليس الكلمة و تكرارها"   DAVAL .Rحسب 



 

Daval R 1967 p 492-493 .[  حيث مت مبوجب استجابات أفراد العينة يف شكل كفاءات قمنا بعـد
  ذلك حبساب تكرارات إجابات املستشارين و نسبها املئوية داخل كل حمور 

  :فيما يلي عرض النتائج و حتليل األسئلة 
  اإلعالم املدرسي : احملور األول  - أ

  سجلة يف السؤال اخلاص بالكفاءات اليت ينموهنا يف جمال اإلعالم املدرسي املاألجوبة  -
  

 %النسبة  التكرار  الكفاءات املسجلة يف احملور األول

  78.57  11  التعرف على املسار الدراسي ملختلف املراحل الدراسية - 

  100  14  التعرف على معايري التوجيه ملختلف التخصصات الدراسية -

  92.85  13  أمهية الرغبة يف اختيار التخصصإدراك  -

  71.42  10  التمييز بني التخصصات الدراسية و املهنية وفق قدراهتم -

  .استجابات أفراد العينة للبند األول  08جدول رقم  -
  

بالنسبة للسؤال األول املتعلق بالكفاءات اليت يساهم مستشار التوجيه يف تنميتها لدى التالميـذ يف  
جمال اإلعالم املدرسي فمن خالل حتليل حمتوى استجابات أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية متكنـا  

( اخلاصـة   من حصر جمموعة من الكفاءات الرئيسية حيث أوىل املستشارين إهتماما كبريا للكفاءة
إدراك ( مث بعد ذلـك   % 100نسبة ) بتعرف التالميذ على معايري التوجيه ملختلف التخصصات 

بـالتمييز بـني   ( مث تليها الكفاءة املتعلـق   % 92.85نسبة) أمهية الرغبة يف اختيار التخصص 
التمييـز بـني   ( و  % 78.57بنسـبة  ) اللتخصصات الدراسية ملختلف املراحـل الدراسـية   

و  % 71.42بنسـبة  ) صات الدراسية ملختلف املراحل الدراسية و املهنية وفق قـدراهتم  التخص
بالتايل نالحظ منذ البداية أن هناك إختالف يف وجهات نظرهم حول الكفاءات اليت ينموهنـا يف  



 

و ) التخصص العلمي ( جمال اإلعالم املدرسي و سوف نعرض مايلي حتليل األجوبة حسب متغري 
  ) هنية اخلربة امل( 
  :حتليل استجابات أفراد العينة للسؤال األول  -
  

  علم اإلجتماع   الكفاءات املسجلة يف احملور األول 
  

  علم النفس   علوم التربية

 % التكرار % التكرار % التكرار

التعرف على املسار الدراسي ملختلف  -
  املراحل الدراسية  

05  83.33 04  80  02  66.66 

التعرف على معايري التوجيه ملختلـف   -
  التخصصات الدراسية 

06  100  05  100 03  100  

ــار   - ــة يف اختي ــة الرغب إدراك أمهي
  التخصصات الدراسية  

05  83.33 05  100 03  100  

التمييز بني التخصصـات الدراسـية    -
  .واملهنية وفق قدراهتم 

04  66.66 04  80  02  66.66 

أفراد العينة للبند األول حسب متغري التخصص ستجابات ا 09 جدول رقم  -
  .العلمي 

من خالل النتائج املسجلة يف اجلدول و املتعلقة بإستجابات أفراد العينة للبند األول حسب مـتغري  
التخصص العلمي الحظنا أن هناك اختالف يف نسبة استجابتهم يف بعض الكفاءات و اإلتفاق يف 

( خر فنجد مثال أهنم يتفقون على الكفـاءة اخلاصـة   كفاءات أخرى و هي ختتلف من ختصص آل
لكـل   % 100وذلـك بنسـبة   ) بالتعرف على معايري التوجيه ملختلف التخصصات الدراسية 

التخصصات وكذلك يتفق كل من املستشارين ذوي ختصصات علوم التربية و علم النفس حـول  



 

و خيتلفـون يف  ) .صـات الدراسـية   بإدراك أمهية الرغبة يف اختيار التخص(تنمية الكفاءة اخلاصة 
بالتعرف على املسار الدراسي ملختلـف املراحـل   ( وجهات نظرهم يف تنمية الكفاءات اخلاصة 

 % 80لـذوي ختصصـات علـم اإلجتمـاع و      % 83.33،حيث سجلنانسبة  ) الدراسية 
  لعلم النفس  %   66.66لتخصصات علوم التربيــة  و 

  

  ولالكفاءات املسجلة يف احملور األ
  

 سنوات 10أقل من  سنوات 10أكثر من 

 %  التكرار %  التكرار

التعرف على املسار الدراسي ملختلـف   -
 66.66  04 87.50  07  املراحل الدراسية

التعرف على معايري التوجيـه ملختلـف    -
  100  06  100  08  التخصصات الدراسية

  100  06 87.50  07  إدراك أمهية الرغبة يف اختيار التخصص -

التمييز بني التخصصـات الدراسـية و    -
 66.66  04  75  06  املهنية وفق قدراهتم

  .ستجابات أفراد العينة للبند األول حسب متغري اخلربة املهنيةا 10جدول رقم  -
  

نالحظ ان هناك تأكيد من قبل املستشارين على تنمية الكفاءات يف هذا اجملال أو احملور و الشـيئ  
املالحظ يف نسب إستجابتهم تقريبا متقاربة و لكن هناك وجود اختالفات و خاصة يف الكفـاءة  

ة لذوي اخلرب % 87املتعلقة بالتعرف على املسار الدراسي ملختلف املراحل الدراسية حيث سجلنا 
سنوات و كذلك الكفاءة اخلاصة  10لذوي اخلربة أقل من  % 66.66سنوات و  10أكثر من 

لذوي اخلربة أكثر مـن   % 75بالتميز بني التخصصات الدراسية و املهنية وفق قدراهتم جند أيضا 
سنوات و تأيت الكفاءة اخلاصة بـالتعرف   10لذوي اخلربة أقل من  % 66.66سنوات و  10



 

توجيه يف املرتبة األوىل من حيث نسبة التأكيد على تنميتها لدى التالميذ لكال الفئتني على معايري ال
.  

  ) اإلرشاد النفسي و التربوي ( التوجيه : احملور الثاين  -
  .االجوبة املسجلة يف السؤال اخلاص بالكفاءات اليت ينموهنا يف جمال التوجيه  -
  

 %النسبة   التكرار  الكفاءات املسجلة يف احملور الثاين

  78.57  11  التفاعل اإلجيايب مع احترام الرأي اآلخر -

اختاذ القرار املناسب يف حتديـد نـوع    -
  78.57  11  التخصص أو الشعبة املرغوب فيها 

  92.85  13 اتباع طرق املراجعة و اإلستذكار الناجعة -

التقليل من حـدة القلـق و اخلـوف     -
  85.71  12  املصاحبني لفترات اإلختبارات 

  .استجابات أفراد العينة للبند الثاين 11 جدول رقم -
من خالل النتائج املسجلة يف اجلدول يتضح أن املستشارين يسامهون يف تنمية الكفاءات اخلاصـة  
مبجال التوجيه حيث أوىل املستشارين إهتمامهم الكبري بالكفاءة اخلاصة بإتباع طرق املراجعـة و  

ويف نفس احملور سجلنا كفائتني تلقتا نفس نسـبة   %92.85ذلك بنسبة اإلستذكار الناجعة و 
و الكفاءة اخلاصة بالتقليل من حـدة   % 78.57التأكيد مع تنميتها من قبل املستشارين بنسبة 

مـن خـالل    % 85.71القلق و اخلوف يف فترات اإلختبارات حظيت هي األخرى بنسـبة  
ما بينهم حول تنمية هذه الكفاءات يف جمال التوجيه و مالحظتنا األولية جند أن هناك إختالفات في

  .سوف نعرض مايلي حتليل األجوبة حسب متغري التخصص العلمي و اخلربة املهنية 
  
  



 

  

  علم اإلجتماع   الكفاءات املسجلة يف احملور الثاين
  

  علم النفس   علوم التربية

 % التكرار % التكرار % التكرار

احترام الرأي التفاعل اإلجيايب مع   -
  اآلخر

05  83.33 03  60  03  100 

اختاذ القرار املناسب يف حتديد نوع  -
  التخصص أو الشعبة املرغوب فيها

05  83.33 04  80  02  66.66 

اتباع طرق املراجعة و اإلستذكار  -
  الناجعة

06  100 05  100 02  66.66 

التقليل من حدة القلق و اخلـوف   -
  . املصاحبني لفترات اإلختبارات

05  83.33 05  100 02  66.66 

   .استجابات أفراد العينة للبند الثاين حسب متغري التخصص العلمي 12جدول رقم  -
  

بالنسبة إلستجابات املستشارين فيما خيص الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جمال التوجيـه  
نالحظ أن كل املستشارين يؤكدون على تنميتها و لكن بنسب متفاوتة من كفاءة إىل أخـرى و  
من ختصص إىل آخر حيث سجلنا الكفاءات اليت حظيت بنسبة عالية من التأكيد جنـد التفاعـل   

لذوي ختصصات علم النفس بينما جند الكفـاءة   % 100يب مع إحترام الرأي اآلخر بنسبة اإلجيا
و لكن  % 100اخلاصة باتباع طرق املراجعة و اإلستذكار الناجعة حضيت كذلك بنسبة عالية 

أما بقية الكفاءات فقد حضيت هي األخرى بنسب  % 66.66عند ذوي ختصصات علم النفس 
  .حيث الترتيب يف كل التخصصات معتربة ولكنها ختتلف من 

  



 

  الكفاءات املسجلة يف احملور الثاين
  

 سنوات 10أقل من  سنوات 10أكثر من 

 % التكرار % التكرار

 83.33  05 75  06  التفاعل اإلجيايب مع احترام الرأي اآلخر -

ا ختاذ القرار املناسب يف حتديد نوع التخصص أو  -
  83.33  05  75  06  الشعبة املرغوب فيها 

  83.33  05  100  08  ا تباع طرق املراجعة و اإلستذكار الناجعة -

التقليل من حدة القلـق و اخلـوف املصـاحبني     -
  100  06  75  06  لفترات اإلختبارات

  .استجابات أفراد العينة للبند الثاين حسب متغري اخلربة  13جدول رقم  -
  

نالحظ أن املستشارين و يف كل مرة يؤكدون على تنمية الكفاءات مهما كانت اخلصائص الـيت  
متيزهم ،فنجد أن كل الكفاءات اليت مت حصرها يف هذا احملور و حسب خربهتم املهنيـة حظيـت   

اتبـاع طـرق املراجعـة و    (بنسب عالية من التأكيد على تنميتها و خاصة الكفاءة اخلاصـة ب  
سـنوات و   10عند ذوي اخلربة أكثر مـن   % 100حيث كانت نسبتها ) اجعة اإلستذكار الن

سنوات ، ونفس الشيئ بالنسبة للكفاءة املتعلقة  10عند ذوي اخلربة أكثر من  % 83.33نسبة 
حظيت هي األخرى بنسـبة  ) بالتقليل من حدة القلق و اخلوف املصاحبني لفترات اإلختبارات ( 

 10عند ذوي اخلربة أكثـر مـن    % 75سنوات و  110 عند ذوي اخلربة أقل من % 100
  .سنوات ،وهذه النسب املسجلة متقاربة بني العينتني 

  
  
  
  



 

  التقومي والدراسات : احملور الثالث  -ج
  األجوبة املسجلة يف السؤال اخلاص بالكفاءات اليت ينموهنا يف جمال التقومي و الدراسات -

 %النسبة   التكرار  الكفاءات املسجلة يف احملور الثالث

  92.85  13  جتنب األسباب املؤدية للفشل  -

  78.57  11  تفادي العوامل املتسببة يف التسرب املدرسي -

  78.57  11  التفاعل اإلجيايب مع خمتلف مظاهر العنف املدرسي  -

  71.42  10  اكتشاف املتعلم لنقاط القوة و الضعف -

  50  07  توظيف اآلليات املساعدة على النجاح -
  .استجابات أفراد العينة للبند الثالث  14جدول رقم   -
  

النتائج املسجلة يف اجلدول تبني استجابات أفراد العينة على البند اخلاص بالكفاءات اليت يسـاهم  
مستشار التوجيه يف تنميتها لدى التالميذ فيما خيص جمال التقومي و الدراسات متكنا مـن حصـر   

ة يف هذا احملور حيث كان إهتمام املستشارين بنسبة أكرب للكفـاءة  جمموعة من الكفاءات الرئيسي
مث تليها كل من تفادي العوامل  % 92.85اخلاصة بتجنب األسباب املؤدية للفشل و ذلك بنسبة 

  % 78.57املسببة يف التسرب و كذا التعامل  اإلجيايب مع خمتلف مظاهر العنف املدرسي بنسبة 
ة و هي موضحة يف اجلدول و لكن تلقت تأكيدا على تنميتها من وهناك كفاءات أخرى أقل نسب

قبل املستشارين و هذا اإلختالف يف نسب اإلستجابات سوف نتعرف عليه مـن خـالل تلـك    
  ) .اخلربة املهنية ( و ) التخصص العلمي ( األجوبة حسب متغري 

  
  
  
  



 

  :حتليل إستجابات العينة للسؤال الثالث  -

  علم اإلجتماع   الكفاءات املسجلة يف احملور الثالث 
  

  علم النفس   علوم التربية

 % التكرار %  التكرار % التكرار

  100  03 100  05 83.33  05  جتنب األسباب املؤدية للفشل  -

تفادي العوامل املتسـببة يف التسـرب    -
 66.66  02  80  04 83.33  05  املدرسي 

التفاعل اإلجيايب مع خمتلف مظاهر العنف  -
 66.66  02  60  03  100  06  املدرسي 

 66.66  02  80  04 66.66  04  إكتشاف املتعلم لنقاط القوة و الضعف -

 33.33  01  60  03  50  03  توظيف اآلليات املساعدة على النجاح  -

  . استجابات أفراد العينة للبند الثالث حسب متغري التخصص العلمي 15جدول رقم  -
من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املستشارين يؤكدون على تنمية الكفاءات يف هذا احملور و لكن 
بنسب متفاوتة فيما بينهم من حيث متغري التخصص العلمي و هذا التفاوت يظهر بني الكفـاءات  

لذوي  % 60حيث جند ) توظيف اآلليات املساعدة على النجاح ( ـاملسجلة و خاصة املتعلقة ب
 % 33.33لذوي ختصصات علم اإلجتمـاع و يف األخـري    % 50ختصصات علوم التربية و 

لتخصصات علم النفس و هي تقريبا الكفاء األخرية اليت حتصلت على هذه النسب، أما الكفاءات 
 83.33حيث جند نسـبة  ) جتنب األسباب املؤدية للفشل ( اليت تتفق يف نسب اإلستجابات هي 

وعنـد   % 100لذوي ختصصات علم اإلجتماع أما التخصصات األخرى فقد سجلنا هبا نسبة 
ابات املستشارين يف هذا احملور حسب ختصصاهتم العلمية باحملاور األوىل نالحظ مقارنة نسب إستج

عكس احملاور األخرى فهـي كلـها    % 50أن هناك نسب يف بعض الكفاءات تقل أو تساوي 
   % 66تتجاوز نسبة 



 

  الكفاءات املسجلة يف احملور الثالث
  

 سنوات 10أقل من  سنوات 10أكثر من 

 %  التكرار %  التكرار

 83.33  05 100  08  جتنب األسباب املؤدية للفشل  -

تفادي العوامل املتسـببة يف التسـرب    -
 66.66  04 87.50  07  املدرسي

التفاعل اإلجيايب مع خمتلف مظاهر العنف  -
 66.66  04 87.50  07  املدرسي 

 66.66  04  75  06  اكتشاف املتعلم لنقاط القوة و الضعف -

  50  03  50  04  على النجاحتوظيف اآلليات املساعدة  -

  .استجابات أفراد العينة للبند الثالث حسب متغري اخلربة املهنية16جدول رقم  -
من خالل مالحظتنا الستجابات املستشارين حول السؤال الثالث و املتعلق بالكفاءات اليت ينموهنا 

ذوي اخلربة أكرب من يف جمال التقومي و الدراسات سجلنا نسب متفاوتة بني العينتني حيث جند أن 
سنوات بـالرغم   10سنوات أكثر تأكيدا على تنمية هذه الكفاءات أما ذوب اخلربة أقل من  10

من تأكيدهم على ذلك على تنميتها إال أن نسب استجابتهم أقل و هذا اإلختالف يظهر يف خمتلف 
حضيت بنفس النسبة  )بتوظيف اآلليات املساعدة على النجاح ( الكفاءات ماعدا الكفاءة املتعلقة 

  %.50يف كلتا العينتني وهي 

  اإلستمارة-3-3
رغم سلبيات هذه االداة إال أهنا تبقى من بني وسائل البحث األكثر استعماال و يستطيع الباحث أن 
يطبقها تطبيقا مجاعيا على عدد كبري منة أفراد اجملتمع هبدف التحصل على عدد ال بأس بـه مـن   

بالرغم من ضـعف  " "  De Lansheere"  خدمة حبثه ،فكما يقول  املعلومات اليت متكنه من
  ]De Delandsheere1982p89".[هذه الوسيلة فإهنا تبقى هامة 



 

املرحلة األوىل يف الدراسة اإلستطالعية حيث تضمن : استخدمنا يف حبثنا اإلستبيان على مرحلتني 
وجهات نظر املستشـارين حـول   ثالث أسئلة مفتوحة اهلدف منها احلصول على أكرب قدر من 

  .الكفاءات اليت يسموهنا لدى التالميذ يف ضوء تطبيق البيداغوجية اجلديدة أثناء أداء مهامهم 
بندا على شكل كفاءات بدايـة بسـؤال    49و املرحلة الثانية يف الدراسة النهائية ،حيث مشل -

يان الدراسة النهائية علـى  لإلجابة على هذه الكفاءات من خالل ثالث بدائل ، وقد اشتمل استب
الذي حيدد مهـام  . 827ثالث حماور مبنية على أساس مهام مستشار التوجيه وفق املنشور رقم 

  :مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي كما يلي 
  16إىل  01اإلعالم و يضم الكفاءات من : احملور األول  -1
  .34إىل  17و يضم الكفاءات من ) وي اإلرشاد التقين و الترب( التوجيه : احملور الثاين  -2
  .44إىل  35من : الدراسات و التقومي ، ويضم الكفاءات : احملور الثالث  -3

مل نكتف بذلك بل حرصا أيضا على معرفة و ضبط أهم خاصية من اخلصـائص السـيكومترية   
  . نوضح اإلجراءات اليت اختذهنا هبذا الشأن : لإلستبيان و هي الصدق  وفيما يلي 

  :اخلصائص السيكومترية لإلستبيان-4
لقد اهتممنا بتقدير اخلصائص السيكومترية ألداة البحث من خالل حساب معامل كل من الصدق 

  :وسنوضح ذلك فيما يلي 
  : الصدق -أ

يعترب الصدق من أهم العوامل اليت جيب أن يتأكد منها الباحث وواضع اإلستبيان ،الصدق هو أن 
ياسه و يستخدم مصطلح الصدق يف البحوث األمربيقيـة لإلشـارة إىل   األداة تقيس ما أعدت لق

مالئمة اإلستدالل الذي له معىن ووظيفة و القائم على أساس البيانات الـيت مت التحصـل عليهـا    
  :بواسطة القياس حتققنا من هدف اإلستبيان وفقا لإلجراءات التالية 

  
  
  



 

  :الصدق الظاهري  4-1
أو الصورة اخلارجية له من حيث نوع املفردات و كيفية صـياغتها و   وهو املظهر العام لإلستبيان

مدى وضوحها ،كذلك تعليمات األداة و كيفية تنفيذها ، مدى دقتها ودرجة ما تتمتع بـه مـن   
  .موضوعية كما يشري إىل كيف يبدو اإلستبيان مناسبا للغرض الذي وضع من أجله 

ستبيان اليت كانت على شكل كفاءات للتأكد مـن  وبالنسبة هلذا النوع من الصدق مت عبارات اإل
  :توافر الشروط املشار إليها سلفا وتتضح فيما يلي 

بالنسبة لعبارات اإلستبيان و صياغته فقد صيغت العبارات بطريقة واضحة حبيث يسهل فهمها  -
  من املستجيب 

، وموضـوعية   أما من جهة تعليمة اإلستبيان ،فقد وضعت التعليمات و صيغت بطريقة واضحة -
كما حددت بطريقة مفهوم الغرض من اإلستبيان و طريقة اإلجابة و كل املطلوب من املستجيب 

  .يف التعليمات 
بالنسبة ألي درجة يبدو اإلستبيان مناسبا للغرض الذي وضع من أجله تقدمي مسـبقا و منـذ    -

تها و ذلك لضـمان تـوفر   البداية حتديد هدف اإلستبيان ومت حتديد احملاور املطلوب حبثها ودراس
  .صدق اإلستبيان 

هذه النقاط تؤكد أن اإلستبيان الذي أعد هلذه الدراسة صادق حيث تتوفر فيه الدقـة يف اختيـار   
الكفاءات و صياغتها ، وكذا الدقة و املوضوعية يف تعليمات اإلستبيان وحتديد اهلدف الذي وضع 

  .من أجله 
  :صدق احملتوى  4-2

صدق احملتوى لتقدير مدى صدق األداة اليت أعدت هلذه الدراسة و ذلك من خالل جلأنا إىل طريقة 
  .اإلجابة على التساؤالت اجلوعرية التالية 

  ما درجة مالئمة حمتوى اإلستبيان ألهداف البحث ؟ -
ما درجة مشول األداة لرصد وجهات نظر املستشارين حول الكفاءات اليت ينموهنـا أثنـاء أداء    -

  مهامهم ؟
  هل احملتوى مرتبط منطقيا مبتغري األداء الذي يقوم به املستشار؟ -



 

مع عينة الدراسة و هم مستشـارون ذوي ختصصـات   ) الكفاءات ( هل يتالءم حمتوى األداة  -
  و كذلك سنوات اخلربة ؟) علم اإلجتماع و علم النفس ( خمتلفة 

و هـم  )  10( كمني و عددهم وقد مت عرض البطاقة التقنية عن املوضوع على جمموعة من احمل -
ميثلون يف جمملهم أساتذة متخصصون ينتمون إىل أقسام علم النفس و علوم التربية جبامعات الشرق 
اجلزائري و ذلك لإلجابة عن األسئلة املشار إليها سابقا و كذلك للتعريف على مدى متثيل العبارة 

  :طريق إختيارات أو بدائل هي  للمحور الذي تتدرج حتته لتعرب عنه و ذلك عن) الكفاءة ( 
  .و ال يقيس –يفيس 

اإلحصائية للحصول على مؤشر اإلتفـاق بـني    Lawshe( 1985)وقد استخدمت طريقة 
أساسي يف تقدير احملور الذي يندرج ضمنه باإلعتماد علـى  ) الكفاءة ( احملكمني على اعتبار البند 

  :املعادلة التالية 
CVR= 

 
  :حيث 

CVR  = نسبة صدق احملتوى.Content Validity Ratio  
ne  =  عدد احملكمني الذي أشروا على املفردة أهنا أساسية يف قياس أو التعرف على البعد الـذي

 Nombre of penelists indicating Essentialتندرج حتته 

Ne  = العدد الكلي للمحكمنيTotal Number of penelists  
  ]   193ص2000مسيحة وأخرون جمدي ماهر [ 

وقد أسفرت املعاجلة اإلحصائية لصدق احملتوى لإلستبيان عن النتائج املتعلقة مبؤشر اتفاق احملكمني 
  :كما يوضحها اجلدول التايل ) الكفاءات ( عن صدق املفردات 

  
  
  
  

ne-Ne/2 

Ne/



 

  

 CVR معامل الصدق
  احملور الثالث احملور الثاين احملور األول

 CVR رقم الكفاءة CVR رقم الكفاءة CVR رقم الكفاءة
1  1 17 1  35  1  
2  1 18 0.60  36  0.60  
3  0.80 19 1  37  1  
4  1 20 1  38  0.80  
5  0.60 21 0.80  39  0.80  
6  0.60 22 1  40  0.80  
7  1 23 0.60  41  0.60  
8  1 24 0.60  42  1  
9  0.80 25 1  43  1  
10  1 26 0.80  44  0.60  
11  1 27 1      
12  0.80 28 1      
13  1 29 1      
14  1 30 0.60      
15  1 31 1      
16  0.60 32 0.60      
    33  0.60      

34  0.80      

  37.40 اجملموع العام    

  
  .معامالت صدق بنود اإلستبيان حسب كل حمور17جدول رقم  -



 

 Lawsheبالنظر إىل اجلدول يتضح أن اإلستبيان بأبعاده الثالثة قد حصل علـى معـامالت    
وهو معامل جيد يدل على صدق األداة يف التعرف على كل أبعاد  0.85إمجالية تقدر ب للصدق 

  .الكفاءات اليت ينموهنا مستشاري التوجيه أثناء أداء مهامهم 

  :أدوات املعاجلــة اإلحصـائية -5
إن البحث الوصفي جيب أن ال يقتصر فقط على جمرد مجع احلقائق و البيانات من امليـدان ، بـل   

أيضا تصنيفها و حتليلها حتليال دقيقا كافيا إلعطاء تلك البيانات معىن ميكن الوصـول مـن   ينبغي 
  .خالهلا إىل تعميم نتائج املوقف موضوع الدراسة 

لك نكتف جبمع البيانات و عرضها ،بل عمدنا إىل حتليلها حتليال إحصائيا و تفسـريها تفسـريا   
خالل اإلستبيان عن طريق معايري إحصائية متثلت  منطقيا حيث عاجلنا املعلومات املتحصل عليها من

  :على اخلصوص فيما يلي 
  .حساب النسب املئوية لكل بند و لكل حمور  -
  .2حساب الداللة اإلحصائية للفروق بني طريف كل متغري يف كل حمور عن طريق إختباركا -
      2)ت م –ت و (مج=       2كا  -

  ت و                        
  اجملموع = مج :حيث  -

  .التكرار الواقعي أو املالحظ = ت و 
  التكرار املتوقع= ت م 

  . مربع إ حنراف التكرار الواقعي عن التكرار املتوقع ) = ت م –ت و (
  مث حساب درجة احلرية  . 0.05اختبار يف مجيع احلاالت مستوى الداللة  -
ص  1993عبد احلفـيظ مقـدم   ) [1 -عدد األعمدة ) . (1 –عدد الصفوف ( حيث تساوي  -

113[  
الصدق ( هذا بعد أن مت ضبط الشروط السيكومترية إلستبيان الدراسة النهائية من خالل فحص  -
  .لصدق احملتوى )  CVR(  Lawsheبتطبيق معادلة ) 



 

  
  

  :ــةخالصـ -
،وكذا قيامنا  يف هناية هذا الفصل جيدر بنا أن نشري إىل أنه على الرغم من التنوع يف أدوات البحث

بالدراسة على مجيع مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي لوالية سطيف ، إال أنه  ميكن  القول 
أن العينة اليت أخترناها متثل فقط مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي للوالية اليت مشلها البحث 

لشروط السـيكومترية  هذا من جهة، و من جهة أخرى ينبغي أيضا أن نذكر أنه رغم توفر أهم ا
إال أن اإلستبيان يبقى من بني الوسائل األقل موضوعية يف عملية مجـع  ) الصدق ( ألداة البحث 

البيانات يف البحث العلمي غري أن ظروف و إمكانيات الباحث هي الـيت فرضـت اللجـوء إىل    
  .استعمال هذه األداة 

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  



 

 
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  السابع الفـــــــــــصل                   
  "عرض و تحليل نتائج البحــث"

  

  .متهيــد   -    

  .العرض العـام للنتائـج -1

  .عرض النتائج حسب متغريات البحث -2

  .مناقشــة الفرضيـات -3

  .اخلالصــة العامــة -4

  .التوصيات و اإلقتراحات -5

  .املراجـع و املالحــق -6

  
  



 

  :متهيـــد
على نتائج الدراسة اإلستطالعية اليت أفضت إىل تصميم إستبيان الدراسة النهائية بشكل يراعي بناء 

مستشارا يف التوجيه و اإلرشاد املدرسـي و قـد   )  64( خصائص عينة البحث و املتكونة من 
و بعد توزيع هـذا  ) اخلربة املهنية ( و متغري ) التخصص العلمي ( اعتمدنا يف هذه الدراسة متغري 

اإلعالم ( اإلستبيان والذي ميثل الكفاءات اليت ينميها املستشار حسب كل جمال من جماالت عمله 
و اليت متثل حماور اإلستبيان ،نشري إىل أنه مت استرجاع ) املدرس والتوجيه ، و التقومي و الدراسات 

،نبدأ بعـرض   مجيع اإلستبيانات املوزعة ، وسوف نعرض يف مايلي نتائج إجراءات البحث امليداين
عام للنتائج احملصل عليها من تفريغ اإلستبيان حسب كل حمور من حماوره الثالثة ،يليه عـرض و  
حتليل النتائج حسب كل حمور مع األخذ بعني اإلعتبار متغريات البحث ، مث نتطرق إىل مناقشـة  

  .الفرضيات املعتمدة لنخلص إىل النتائج العامة للبحث و آفاقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :العرض العام لنتائج البحث  -1
  :جمال اإلعالم املدرسي :نتائج احملور األول  -أ

البدائل       
 %النسبة   أحيانا %النسبة   ال %النسبة   نعم   الرقم

01  41  4.00% 06  0.58  17  1.66  

02  30  2.92  04  0.39  30  2.92  

03  27  2.63  08  0.78  29  2.83  

04  39  3.80  06  0.58  19  1.85  

05  45  4.39  04  0.39  15  1.46  

06  32  3.125  09  0.87  23  2.24  

07  38  3.71  04  0.39  22  2.14  

08  53  5.17  02  0.19  09  0.87  

09  40  3.90  04  0.39  20  1.95  

10  41  4.00  04  0.39  19  1.85  

11  46  4.49  02  0.19  16  1.56  

12  58  5.66  00  00  06  0.58  

13  59  5.76  00  00  05  0.48  

14  48  4.68  03  0.29  13  1.26  

15  46  4.49  01  0.09  17  1.66  

16  26  2.53  08  0.78  30  2.92  

  28.32  290  6.34  65  65.33  669  اجملموع

   .اإلستجابات الكلية ألفراد جمتمع البحث حول احملور األول18جدول رقم   -  



 

املستشارين ملختلف ينـود  إن الغرض من تفريغ نتائج اإلستبيان يسمح لنا مبعرفة تردد استجابات 
اإلستبيان و احملاور و اليت تتمحور حول الكفاءات اليت يساهم يف تنميتها مستشـاري التوجيـه   
واإلرشاد املدرسي لدى التالميذ من أجل بناء مشروعهم الدراسي و املهين و جتاوز الصـعوبات  

  .واملشكالت اليت تعترض مسارهم الدراسي 
إلعالم املدرسي نالحظ أن استجابات هؤالء املستشـارين تراوحـت   يف احملور األول اخلاص با* 

 65.33بنسب مئوية معتربة بني تأكيدهم على تنمية هذه الكفاءات يف هذا اجملال بنسبة تقدر بـ 
كما أننـا مل نسـجل   " أحيانا " يف البديل  % 28.32وهناك فئة منهم أيضا أجابت بنسبة  %

 6.34يسامهوا يف تنمية هذه الكفاءات و تقدر نسـبتهم ب   سوى نسبة قليلة منهم يرون أهنم مل
% .  
بالنسبة للفئة املؤكدة على أهنا تنمي هذه الكفاءات يف هذا احملـور سـجلنا نسـب عاليـة يف     * 

هذه  % 5.17و  %5.66و  % 5.76بنسب متتالية وهي  08و  12و  13الكفاءات رقم 
إدراك التالميذ ألمهية الرغبة يف اختيار نـوع  (  النسب تعرب على أن املستشارين يسامهون يف تنمية

مث ) التعرف على معايري التوجيه ملختلف التخصصات الدراسية و املهنية ( و ) التخصص الدراسي 
ال " بينما سجلنا يف البديل ) التعرف على املسار الدراسي ملختلف املراحل الدراسية ( تليها كذلك 

الذين مل يسامهوا يف تنمية هذه الكفاءات و خاصة يف الكفاءة و هو ما يعكس نسبة املستشارين " 
البحث عـن مصـادر   ( و هي أعلى نسبة يف هذا البديل و املتمثلة يف  % 0.87بنسبة  06رقم 

 0.78بنسبة تقدر بــ   16و  03مث تليها كل من الكفاءة رقم ) املعلومات وتوثيقها و حتيينها 
مجع املعلومات املتعلقة مبختلف الدراسـات  ( ة القدرة على من املستشارين مل يسامهوا يف تنمي %

تنمية قدرة البحث عن املعلومات و حتليلها و بلورهتا إلختيـار املسـار   ( و كذلك ) والتكوينات 
وهذه املالحظات املسجلة تتأكد أكثر عند فحصنا هلذه اإلستجابات حسب ) .الدراسي الصحيح 

  .خمتلف متغريات البحث 
  
  
  
  



 

  :جمال التوجيه : لثايننتائج احملور ا –ب 

البدائل     
  الرقم

%النسبة   أحيانا%النسبة   ال%النسبة   نعم 

17  39 3.38 03 0.26  22  1.90  
18  36 3.12 03 0.26  25  2.17  
19  39 3.38 02 0.17  23  1.99  
20  36 3.12 03 0.26  25  2.17  
21  41 3.55 01 0.08  22  1.90  
22  38 3.29 01 0.08  25  2.17  
23  52 4.51 00 00  12  1.04  
24  50 4.34 01 0.08  13  1.12  
25  40 3.47 01 0.08  23  1.99  
26  49 4.25 02 0.17  13  1.12  
27  33 2.86 08 0.69  23  1.99  
28  33 2.86 10 0.86  21  1.82  
29  59 5.12 01 0.08  04  0.34  
30  53 4.60 00 00  11  0.95  
31  21 1.82 05 0.43  38  3.29  
32  23 1.99 06 0.52  35  3.03  
33  34 2.95 07 0.60  23  1.99  
34  25 2.17 10 0.86  29  2.51  
  33.59  387  5.55  64  60.85  701  اجملموع

  .اإلستجابات الكلية ألفراد جمتمع البحث حول احملور الثاين  19جدول رقم  -
كل من اإلرشاد النفسي و التربـوي  أما فيما خيص نتائج احملور الثاين اخلاص بالتوجيه و املتضمن 

الذي حيدد مهام مستشار التوجيه سـجلنا اسـتجابات يف    827حسب ما ورد يف املنشور رقم 



 

خمتلف البدائل املعتمد حيث كانت نسبة تأييدهم على املسامهة يف تنمية هذه الكفـاءات بنسـبة   
ما أننا مل نسجل ك % 33.59بنسبة " أحيانا " وهناك فئة منهم أيضا أجابت بـ  60.85%

سوى نسبة قليلة من املستشارين الذين يرون أهنم مل يسامهوا يف تنمية هذه الكفـاءات و تقـدر   
  . %5.55نسبتهم بـ 

حول تنمية الكفاءات يف احملور اخلاص بالتوجيه تظهر أكثر يف " نعم " بالنسبة للذين أجابوا بـ* 
( يؤكدون على تنمية الكفاءة اخلاصة  من املستشارين % 5.12و ذلك بنسبة  29الكفاءة رقم 

التقليل (  % 4.60بنسبة  30مث تليها الكفاءة رقم ) باتباع طرق املراجعة و اإلستذكار الناجعة 
تكوين عالقات إجيابية مـع  ( و كذلك ) من حدة القلق و اخلوف املصاحبني لفترات اإلختبارات 

و هذه الكفاءة حظيت بنسب عالية مـن   %4.51بنسبة  23يف الكفاءة رقم ) خمتلف املتعاملني 
  .التأييد على أهنا تنمى من قبل املستشارين 

و الذي يعكس عدم تنمية هذه الكفاءات " ال " بينما نالحظ استجابات املستشارين يف البديل * 
( أي ال يسامهون يف تنمية  % 0.86بنسبة  34و  28حيث سجلنا أعلى نسبة يف الكفاءة رقم 

التحكم يف آليات التحصيل العلمـي  ( ة يف اختيار املشروع الدراسي و املهين و ال حتمل املسؤولي
  ) .والتفوق الدراسي 

و هذه اإلختالفات املسجلة يف استجابات املستشارين سوف تتضح أكثـر عنـد حتليلنـا هلـذه     
  .اإلستجابات حسب متغريات البحث املعتمدة 

  
  
 
 
  
  
  
  



 

  .الدراسات و التقومي جمال : نتائج احملور الثالث  -ج 

البدائل   
النسبة   نعم   الرقم

% 
النسبة   ال

% 
النسبة   أحيانا

% 

35  48  7.5  03  0.46  13  2.03  
36  28  4.37  07  1.09  29  4.53  
37  35  5.46  08  1.25  21  3.28  
38  32  5.00  07  1.09  25  3.90  
39  46  7.18  03  0.46  15  2.34  
40  24  3.75  15  2.34  25  3.90  
41  20  3.12  20  3.12  24  3.75  
42  53  8.28  01  0.15  10  1.56  
43  48  7.5  02  0.31  14  2.18  
44  48  7.5  01  0.15  15  2.34  
 29.84  191 10.46  67 59.68  382  اجملموع

  اإلستجابات الكلية ألفراد جمتمع البحث حول احملور الثالث 20جدول رقم  -
   

بالتقومي و الدراسات نالحظ أن استجابات املستشارين حول تنميـة هـذه   يف هذا احملور اخلاص 
الكفاءات موزعة على خمتلف البدائل بنسب معتربة حيث الحظنا أن يف هذا احملور اإلسـتجابات  

على عكس احملاور األوىل كانت نسبتها تفـوق   %59.68تقدر بنسبة " نعم " اخلاصة بالبديل 
 10.46و تقدر نسبتهم بــ  " ال " شارين الذين أجابوا بـو هناك فئة كذلك من املست 60%
و أما البقيـة منـهم فقـد كانـت     . وكذلك نسبة كبرية مقارنة مع احملاور األول و الثاين  %



 

بالنسبة للفئة األوىل و املعربة علـى أهنـا    % 29.84تقدر بـ " أحيانا " استجابتهم يف البديل 
حور الدراسات و التقومي سـجلنا أعلـى النسـب يف    تساهم يف تنمية هذه الكفاءات اخلاصة مب

بتجنب التالميذ ( يسامهون يف تنمية الكفاءة اخلاصة  %8.28و ذلك بنسبة  42الكفاءات رقم 
 7.5على التوايل حظيت بنسبة  35و  44و  43وكذلك الكفاءة رقم ) ألسباب املؤدية للفشل 

تفادي العوامل املتسـببة يف  ( و ) الضعف القدرة على اكتشاف نقاط القوة و ( و املتمثلة يف  %
  ) .التعامل اإلجيايب مع خمتلف مظاهر العنف املدرسي ( و كذا ) الرسوب 

ما يعكس كذلك عدم تنمية هذه الكفاءات حيث سجلنا أعلـى  " ال " بينما نالحظ يف البديل * 
( الكفاءة اخلاصة  من املستشارين ال يسامهون يف تنمية  %3.12بنسبة  41نسبة يف الكفاءة رقم 

 40و كذلك يف الكفـاءة رقـم   ) بتعرف التالميذ على األسئلة املنتهجة يف البيداغوجية اجلديدة 
اإلطالع على طرق التقومي يف بيداغوجية املقاربـة  ( مل يسامهوا كذلك يف تنمية  %2.34بنسبة 

عدم التأكيد على تنمية وقد سجلنا يف هذا احملور إختالفات يف نسب التأكيد و كذا ) .بالكفاءات 
هذه الكفاءات و هذا ما سنحاول معرفته أكثر عند حتليلنا هلذه اإلستجابات حسـب مـتغريات   

  .الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  عرض النتائج حسب متغريات البحث -2
  :التخصص العلمي : املتغري األول  -
التالميذ وجهة نظر مستشاري التوجيه املدرسي حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى  -أ

  .يف جمال اإلعالم حسب ختصصاهتم العلمية 

  

اءة
كف
ال

  

  ختصصات علم النفس  ختصصات علوم التربية  ختصصات علم اإلجتماع

يانا %  ال %  نعم
أح

  

يانا %  ال %  نعم %
أح

  

يانا %  ال %  نعم %
أح

  

% 

1  15  3.90  2  0.52  07  1.82  17  4.42  0  0  07  1.82  09  3.51  05  1.95  02  0.78 

2  14  3.64  0  00  10  2.6  12  3.12  1  0.26  11  2.86  5  1.95  3  1.17  8  3.12 

3  12  3.12  1  0.26  11  2.86  14  3.64  2  0.52  08  2.08  2  0.78  5  1.95  9  3.51 

4  17  4.42  0  00  07  1.82  16  4.16  2  0.52  06  1.56  6  2.34  4  1.56  6  2.34 

5  19  4.94  1  0.26  04  1.04  15  3.9  1  0.26  08  2.08  11  4.29  4  1.56  1  0.39 

6  11  2.86  4  1.04  09  2.34  14  3.64  2  0.52  08  2.08  7  2.73  3  1.17  6  2.34 

7  15  3.9  1  0.26  08  2.08  15  3.9  1  0.26  08  2.08  8  3.12  2  0.78  6  2.34 

8  22  5.72  0  0.52  02  0.52  19  4.94  2  0.52  03  0.78  12  4.68  0  0  4  1.56 

9  18  4.68  1  00  05  1.3  12  3.12  1  0.26  11  2.86  7  2.73  2  0.78  7  2.73 

10  18  4.68  2  00  04  1.04  16  4.16  1  0.26  07  1.82  12  4.68  1  0.39  3  1.17 

11  16  4.16  0  0.26  08  2.08  18  4.68  0  00  06  1.56  12  4.68  1  0.39  3  1.17 

12  23  5.98  0  0.52  01  0.26  20  5.2  0  00  04  1.04  15  5.85  0  0  1  0.39 

13  22  5.72  1  0.26  01  0.26  23  5.98  0  00  01  0.26  14  5.46  0  0  2  0.78 

14  18  4.68  2  0.52  04  1.04  18  4.68  1  0.26  05  1.30  12  4.68  0  0  4  1.56 

15  17  4.42  1  0.26  06  1.56  17  4.42  0  00  07  1.82  11  4.29  0  0  5  1.95 

16  11  2.86  2  0.52  11  2.86  09  2.34  2  0.52  13  3.38  6  2.34  3  1.17  7  2.73 

وع
جملم
ا

  

268  69.79  18  4.68  98  25.52  255  66.4  16  4.16  113  29.42  149  58.2  33  12.89  74  28.9 



 

استجابات مستشاري التوجيه املدرسي للمحور األول حسب متغري  21جدول رقم  -
  التخصص العلمي 

علـى اهنـم   )  % 69.79( يؤكد أغلبية املستشارين ذوي ختصصات علم اإلجتماع بنسـبة  
إجابتـهم   يسامهون يف تنمية الكفاءات يف جمال اإلعالم املدرسي لدى التالميذ و كذلك من خالل

و  6بنعم على كافة كفاءات احملور األول كما هو مبني يف اجلدول ، إال فيما تعلق بالكفاءة رقم 
 % 2.86فإننا مل نسجل سوى ) بالبحث عن مصادر املعلومات و توثيقها و حتسينها ( املتعلقة 

عـن   تنمية قـدرة البحـث  ( و ختص  16من إجاباهتم بنعم عليها و نفس الشيئ للكفاءة رقم 
و  % 2.86بنسـبة  ) املعلومات و املعارف وحتليلها و بلورهتا إلختيار املسار الدراسي الصحيح 

ماعدا ذلك بأن مجيـع الكفـاءات   "أحيانا "بنفس النسب سجلت يف نفس الكفاءات يف البديل 
اليت حظيـت   12إال أن الكفاءة رقم ) ال  –أحيانا  –نعم ( حافظت على نفس ترتيب اإلجابة 

بالتعرف على معايري التوجيه ملختلـف التخصصـات   (و املتعلقة )  %5.98نسبة و هي  بأكرب
و ) بإدراك أمهية الرغبة يف إختيار نوع التخصص (اخلاصة  13و الكفاءة رقم ) الدراسية و املهنية 

  .اخلاصة بالتعرف على املسار الدراسي ملختلف املراحل الدراسية  08رقم  % 5.72
ذوي ختصصات علوم التربية فقد سجلنا نسبة تأكيدهم على تنميـة الكفـاءات   أما املستشارون 

و ذلك من خالل إجابتهم بنعم على كافة الكفاءات ما عدا  %66.40اخلاصة باحملور األول بـ 
تنمية قدرة البحث عن املعلومات و املعارف و حتليلـها و بلورهتـا   ( و ختص   16الكفاءة رقم 

و هي "أحيانا " يف البديل % 3.38مقابل  % 2.34بـ ) الصحيح  إلختيار املشروع الدراسي
أعلى نسبة يف هذا البديل بالنسبة لتخصصات علوم التربية أما من حيث تأكيدهم علـى تنميـة   

إال أن النسب ( الكفاءات يف هذا احملور فقد سجلنا نفس الكفاءات مع ختصصات علم اإلجتماع 
  ) .ة التأكيد على تنمية هذه الكفاءات دائما حتضى بنسبة عالية متفاوتة فيما بينهم وعليه تبقى نسب

أما فيما خيص ذوي ختصصات علم النفس بالرغم من تأكيدهم على تنمية الكفاءات يف هذا احملور 
وتعترب أقل مقارنة بالتخصصات األخرى و أعلـى نسـبة    %58.20إال أن النسبة املسجلة هي
مقارنة مع نفس البديل يف التخصصات األخرى اليت  %12.89بـ"ال" مسجلة كانت يف البديل

بالرغم من وجود هذه اإلختالفات إال أهنم حيافظون على % 4.86وبنسبة %4.16تتراوح بني 
يف مجيع التخصصات كما سـجلنا   08و  13و  12نفس الكفاءات بنسب عالية بنفس الترتيب 

مجع املعلومـات  ( و اليت ختص % 0.78بنسبة  03يف الكفاءة رقم " نعم " أقل نسبة يف البديل 



 

يف نفس الكفاءة " أحيانا " وأعلى نسبة تقابلها يف البديل ) املتعلقة مبختلف الدراسات والتكوينات 
و هذا يدل على أن "ال "يف البديل  12كما مل نسجل أي استجابة يف الكفاءة رقم  % 3.51ب 

( تنمية هذه الكفاءة و الـيت ختـص   كل املستشارين بإختالف ختصصاهتم العلمية يؤكدون على 
  ) .التعرف على معايري التوجيه ملختلف التخصصات الدراسية و املهنية 

و ملعرفة ما إذا كانت الفروق اليت ذكرناها يف تكرارات اسـتجابات املستشـارين ذات داللـة    
  :كما يلي  2كاإحصائية أم ال جيب تطبيق إختيار 

فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املستشارين ذوي  ال توجد هناك: الفرضية الصفرية  -أ
التخصصات علم اإلجتماع ، وعلوم التربية و علم النفس فيما خيص وجهة نظرهم حول تنميـة  

  :الكفاءات يف جمال اإلعالم املدرسي 

  البدائل
  التخصص

  اجملموع  أحيانا  ال  نعم

  علم اإلجتماع
  98: ت و  18: ت و  268: ت و

384  
 106.87: ت م  25.12:ت م   252:ت م 

  علوم التربية
  113:ت و   16: ت و  255:ت و 

384  
 106.87:ت م   25.12: ت م  252:ت م 

  علم النفس
  74: ت و  33: ت و   149: ت و

256  
  71.25: ت م  16.75: ت م  168: ت م

  1024  285  67  672  اجملموع

  
  التكرارات الواقعية و املتوقعة للمحور األول حسب التخصصات العلمية  22جدول رقم  -

  التكرار الواقعي: ت و 



 

  التكرار املتوقع: ت م 
  

  احلسابية 2كا  اجلدولية 2كا  درجة احلرية   مستوى الداللة 

0.05  4  9.488  25.44  

  
  :اخلالصة اإلحصائية  -

و مستوى " 4"احلسابية عند درجة احلرية  2اجلدولية أصغر من قيمة كا 2نالحظ هنا بأن قيمة كا
، وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية و الفرق بني املستشارين ذوي التخصصات علم  0.05الداللة 

اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية الكفاءات يف جمـال  
  .اإلعالم املدرسي ذات داللة إحصائية 

  :يداغوجية اخلالصة الب -
الفرق يف وجهات نظر املستشارين جوهري و بالتايل يوجد إختالف بني وجهات نظر املستشارين 
ذوي ختصصات علم اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس حول الكفاءات اليت ينموهنا يف جمـال  

هذا احملور اإلعالم املدرسي و منه فإن التخصص العلمي له تأثري على وجهات نظر املستشارين يف 
  .وعليه ميكن القول أن الفرضية اإلحصائية األوىل حمققة 

  
  
  
  
  
  
  



 

وجهة نظر مستشاري التوجيه املدرسي حول الكفاءات الـيت ينموهنـا لـدى     -ب
  .حسب ختصصاهتم العلمية  التوجيهالتالميذ يف جمال 

  

استجابات مستشاري التوجيه املدرسي للمحور الثاين حسب متغري  23جدول رقم -
  التخصص العلمي 

ءةد
كفا
ال

  

  ختصصات علم النفس  ختصصات علوم التربية  ختصصات علم اإلجتماع

يانا  %  ال %  نعم
أح

  

يانا %  ال %  نعم %
أح

  

يانا %  ال  %  نعم %
أح

  

% 

17 19  4.39  1  0.23  4  0.92  14  3.24  1  0.23  9  2.08  6  2.08  1  0.34 9  3.12  

18 15  3.47  1  0.23  8  1.85  14  3.24  1  0.23  9  2.08  7  2.43  1  0.34 8  2.77  

19 14  3.24  2  0.46  8  1.85  17  3.93  0  00  7  1.62  8  2.77  1  0.34 7  2.43  

20 13  3.00  1  0.23  10  2.31  16  3.7  0  0  8  1.85  8  2.77  1  0.34 8  2.77  

21 15  3.47  1  0.23  8  1.85  15  3.47  0  00  9  2.08  11  3.81  0  0  5  1.73  

22 17  3.93  0  00  7  1.62  14  3.24  0  00  10  2.31  8  2.77  0  0  8  2.77  

23 21  4.86  0  00  3  0.69  19  4.39  0  00  5  1.15  12  4.16  0  0  4  1.38  

24 21  4.86  0  00  3  0.69  16  3.7  1  0.23  7  1.62  13  4.51  0  0  3  1.04  

25 15  3.47  1  0.23  8  1.85  19  4.39  0  00  5  1.15  6  2.08  0  0  10  3.47  

26 19  4.39  1  0.23  4  0.92  20  4.62  0  00  4  0.92  10  3.47  1  0.34 5  1.73  

27 14  3.24  3  0.69  7  1.62  14  3.24  2  0.46  8  1.85  5  1.73  3  1.04 8  2.77  

28 15  3.47  4  0.92  5  1.15  12  2.77  3  0.69  9  2.08  7  2.43  3  1.04 6  2.08  

29 23  5.32  0  00  1  0.23  22  5.09  0  00  2  0.46  13  4.51  1  0.34 2  0.69  

30 20  4.62  0  00  4  0.92  20  4.62  0  00  4  0.92  13  4.51  0  0  3  1.04  

31 10  2.31  1  0.23  13  3.00  8  1.85  4  0.92  12  2.77  3  1.04  0  0  13  4.51  

32 7  1.62  4  0.92  13  3.00  12  2.77  2  0.46  10  2.31  4  1.38  1  0.34 11  3.81  

33 11  2.54  3  0.69  10  2.31  14  3.24  0  00  10  2.31  10  3.47  4  1.38 2  0.69  

34 10  2.31  4  0.92  10  2.31  9  2.08  3  0.69  12  2.77  6  2.08  3  1.04 7  2.43  

وع
جملم
ا

  

279  64.58  27  6.25  126  29.16  275  63.65  17  3.93  140 32.4  149  51.73  20  6.94 119  41.31  



 

لقد سجلنا فيما خيص استجابات املستشارين حول مسامهتهم يف تنيمة الكفاءات اخلاصة بـاحملور  
 %64.58نا الثاين و هو التوجيه و الذي حظي كذلك بنسب عالية يف البديل نعم حيث سـجل 

بالنسبة لذوي  %63.65بالنسبة لذوي ختصصات علم اإلجتماع كما هو موضح يف اجلدول و 
بالنسبة لتخصصات علم النفس و هذا الترتيب يف النسب %  51.73ختصصات علوم التربية و 

يؤكد أن هناك إختالف بالرغم من استجابتهم بنعم على الكفاءات اليت ينموهنا و لكن ليس بنفس 
اتباع طرق املراجعة و اإلستذكار ( و اليت ختص  29ب و هذا ما الحظناه يف الكفاءات رقم النس

تكوين عالقات إجيابيـة  ( و اليت تتمثل يف  24و  23الكفاءات رقم  % 5.32بنسبة ) الناجعة 
هـذه  ) التفاعل اإلجيايب مع إحترام الرأي اآلخر ( و كذا  % 4.86بنسبة ) مع خمتلف املتعاملني 

" ال "ستجابات ختص املستشارين ذوي ختصصات علم اإلجتماع و يف املقابل أي يف البـديل  اإل
التحكم يف آليات التحصيل العلمي و التفوق ( و املعربة عن  34سجلنا أعلى نسبة يف الكفاءة رقم 

أما من حيث نسبة التردد يف استجابات املستشارين فقد سجلناها يف  %0.92بنسبة ) الدراسي 
  .لكل منهما  %3بنسبة  32و 31ءات رقم الكفا

أما فيما خيص ذوي ختصصات علوم التربية فقد سجلنا تقريبا نفس اإلستجابات لنفس الكفاءات 
 5.09بنسبة  29اليت حظيت بنسب عالية لذوي ختصصات علم اإلجتماع و هي الكفاءات رقم 

ة القلق و اخلوف املصاحبني التقليل من حد( و اليت تتعلق  % 4.62بنسبة  30مث تليها رقم  %
بالقدرة على جتاوز املشكالت البيداغوجية ( و اخلاصة  19مث الكفاءة رقم ) لفترات اإلختبارات 

كانت للكفـاءة  " ال "و أعلى نسبة سجلناها يف البديل  % 4.62بنسبة ) و التعامل معها إجيابيا 
ومات و إكتساهبا و توظيفها عند التحكم يف تقنيات البحث عن املعل( و اليت تنص على  31رقم 

و هي نفس الكفاءة اليت سجلنا هبا أعلى نسبة يف نفس البديل بالنسبة لذوي ختصصـات  ) احلاجة 
علم اإلجتماع و يف نفس الكفاءة سجلنا أعلى نسبة من حيث ترددهم يف احلكم على تنتميتـها  

  " أحيانا " فيما خيص البديل  هذا 31و بنفس النسبة للكفاءة رقم  % 2.77لدى التالميذ بنسبة  
أما النتائج املسجلة لدى مستشاري ذوي التخصصات يف علم النفس فقد سجلنا أقل نسبة مقارنة 

على تنمية الكفـاءات يف هـذا   " بنعم"من اإلستجابة  % 52.72بالتخصصات األخرى و هي 
أي هناك تردد يف احلكم على تنميـة الكفـاءات   " أحيانا " احملور وأعلى نسبة كانت يف البديل 

 % 6.94فكانت نسبة اإلسـتجابة  " ال "أما البديل  % 43.31املوضحة يف نفس احملور بنسبة 
يف نفس البـديل ، ولكـن املالحـظ أن    وهي كذلك أعلى نسبة مقارنة بالتخصصات األخرى 



 

الكفاءات اليت سجلت أعلى نسبة يف البديل نعم هي نفسها عنـد بـاقي التخصصـات و هـي     
و لكن نسب متفاوتة فيما بينها وحىت بني التخصصات  24و  23مث  30و  29الكفاءات رقم 

فكانت للكفـاءة  " ال "و لكنهم يأكدون على تنميتها أما فيما خيص أعلى نسبة مسجلة يف البديل 
إدراك نتائج اإلختبارات العشوائية لبعض التخصصات املنافية ( و ختص % 1.33بنسبة  33رقم 

 32و أعلى نسبة مسجلة يف البديل أحيانا كانت كذلك للكفاءة رقـم  ( للميوالت و القدرات 
لـذوي  وهي نفس الكفاءة اليت سجلنا هبا أعلى نسبة يف نفس البديل بالنسـبة   % 3.81بنسبة 

ختصصات علوم التربية و املالحظ يف هذا اجلدول ان هناك كفاءات مل نسـجل أي اسـتجابة يف   
وهي اليت حضيت بنسب عاليـة   30و  22يف كل التخصصات و هي الكفاءة رقم " ال "البديل 

  .عند مجيع املستشارين يف خمتلف التخصصات " نعم " يف البديل 
كرناها يف تكرارات اسـتجابات املستشـارين ذات داللـة    و ملعرفة ما إذا كانت الفروق اليت ذ

  :كما يلي  2إحصائية أم ال جيب تطبيق إختبار كا 
ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املستشـارين  :الفرضية الصفرية  -ب 

ذوي التخصصات علم اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس فيما خيص وجهة نظـرهم حـول   
  .تنمية الكفاءات يف جمال التوجيه

  البدائل

  التخصص
  اجملموع  أحيانا  ال  نعم

  علم اإلجتماع
  126: ت و  27ت و   279: ت و

432  
  144.37: ت م  24:ت م   263.62:ت م 

  علوم التربية
  140: ت و  17: ت و  275: ت و

432  
  144.37:ت م   24: ت م  263.62: ت م

  علم النفس
  119:و  ت  20: ت و   149:ت و 

288  
  96.25: ت م  16: ت م  175.75:ت م 

  1152  385  64  703  اجملموع

  التكرارات الواقعية و املتوقعة للمحور الثاين حسب التخصصات العلمية  24جدول رقم  -



 

  التكرار الواقعي: ت و 
  التكرار املتوقع: ت م 

  

  احلسابية 2كا  اجلدولية 2كا  درجة احلرية   مستوى الداللة 

0.05  4  9.488  16.69  
  
  :اخلالصة اإلحصائية *

و مستوى " 4"احلسابية عند درجة احلرية  2اجلدولية أصغر من قيمة كا 2نالحظ هنا بأن قيمة كا
، وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية و الفرق بني املستشارين ذوي التخصصات علم  0.05الداللة 

هة نظرهم حول تنمية الكفاءات يف جمـال  اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس فيما خيص وج
  .التوجيه ذات داللة إحصائية 

  
  :اخلالصة البيداغوجية * 

الفرق يف وجهات نظر املستشارين جوهري و بالتايل يوجد إختالف بني وجهات نظر املستشارين 
 ذوي ختصصات علم اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس حول الكفاءات اليت ينموهنا يف جمـال 
التوجيه و منه فإن التخصص العلمي له تأثري على وجهات نظر املستشارين يف هذا احملور و عليـه  

  .ميكن القول أن الفرضية اإلحصائية الثانية حمققة 
  
  
  
  
  



 

  

وجهة نظر مستشاري التوجيه املدرسي حول الكفاءات الـيت ينموهنـا لـدى     -ج
  .حسب ختصصاهتم العلمية  التقومي والدراساتالتالميذ يف جمال 

استجابات مستشاري التوجيه املدرسي للمحور الثالث حسب متغريات  25جدول رقم  -
  التخصص العلمي

نالحظ من خالل اجلدول املتضمن إلستجابات املستشارين حملور التقومي و الدراسات أنه كـذلك  
النسـبة لـذوي   ب %64.58توجد فروقات يف نسب اإلستجابة يف كل البدائل حيث سـجلنا  

لتخصصات  %53.12لذوي ختصصات علوم التربية و  %58.33ختصصات علم اإلجتماع و 
علم النفس هذا بالنسبة لتأكيدهم على تنمية الكفاءات يف هذا احملور فيما خيص ختصصات علـم  

التعامل اإلجيايب مع مظـاهر  (و اليت تنص على  44اإلجتماع سجلنا أعلى نسبة يف الكفاءات رقم 
بـنفس النسـبة أي    43و  42مث تليها كل من الكفـاءات   %9.16بنسبة ) نف املدرسي الع

اءة
كف
ال

  

  ختصصات علم النفس  ختصصات علوم التربية  ختصصات علم اإلجتماع

يانا % ال % نعم
أح

  

يانا %  ال  % نعم %
أح

  
يانا% ال % نعم %

أح
  

%

35  19  7.91  3  1.25  2  0.83  15  6.25  1  0.41  8  3.33  13  8.12  0  0  3  1.87 

36  13  5.41  4  1.66  7  2.91  8  3.33  2  0.83  14  5.83  7  4.37  1  0.62 8  5.0  

37  14  5.83  3  1.25  7  2.91  11  4.58  3  1.25  10  4.16  10  6.25  1  0.62 5  3.12 

38  10  4.16  2  0.83  12  5  16  6.66  3  1.25  5  2.08  6  3.75  1  0.62 9  5.62 

39  15  6.25  0  00  9  3.75  20  8.33  2  0.83  2  0.83  11  6.87  1  0.62 4  2.5  

40  10  4.16  6  2.5  8  3.33  9  3.75  6  2.5  9  3.75  4  2.5  4  2.5  8  5.0  

41  10  4.16  6  2.5  8  3.33  8  3.33  7  2.91  9  3.75  2  1.25  7  4.37 7  4.37 

42  21  8.75  0  0  3  1.25  20  8.33  1  0.41  3  1.25  12  7.5  0  0  4  2.5  

43  21  8.75  0  0  3  1.25  18  7.5  2  0.83  4  1.66  9  5.62  0  0  7  4.37 

44  22  9.16  0  0  2  0.83  15  6.25  1  0.41  8  3.33  11  6.87  0  0  5  3.12 

وع
جمم

  

155  64.58  24  10.0  61  25.41  140  58.33  28  11.66  72  30.0  85  53.12 15  9.73 60  37.5 



 

مث ) و تفادي العوامل املتسببة يف التسرب املدرسـي  ) جتنب األسباب املؤدية للفشل % ( 8.75
اما فيمـا   % 7.91بنسبة ) باكتشاف املتعلم لنقاط القوة و الضعف ( املتعلقة  35الكفاءة رقم 
اليت ختـص كـل مـن     41و  40فقد سجلنا أعلى نسبة يف الكفاءات رقم "  ال"خيص البديل 

التعرف على طبيعة األسـئلة  ( أو ) اإلطالع على طرق التقومي يف البيداغوجية املقاربة بالكفاءات 
فقد سجلنا أعلـى نسـبة يف   " أحيانا " اما البديل  % 2.5بنسبة ) املنهجة يف هذه البيداغوجية 

) باستغالل القدرات الكامنة يف جتاوز الصـعوبات  ( املتعلقة   % 5.00سبة بن 38الكفاءة رقم 
وهذه الكفاءة الوحيدة اليت سجلنا فيها ترتيب عكسي بالنسبة لنسب اإلستجابات حيث كانت .

  " .ال"و بعدها يأيت البديل " نعم "أعلى نسبة للبديل أحيانا مث 
ن هناك تقارب يف الكفاءات اليت ينمو هنـا إال  بالنسبة لذوي ختصصات علوم التربية فقد الحظنا أ

أن هناك اختالف يف نسب اإلستجابة من كفاءة إىل أخرى حيث سجلنا أعلى نسبة املؤكدة على 
) بتوظيف اآلليات املساعدة علـى النجـاح   ( و املتعلقة  42و49تنمية هذه الكفاءات عند رقم 

مث تأيت يف املرتبـة   % 8.33بة كذلك بنس) جتنب األسباب املؤدية للفشل ( و  %8.33بنسبة 
كمـا   % 7.50بنسـبة  ) تفادي العوامل املتسببة يف التسرب املدرسي ( 43الثالثة الكفاءة رقم 

التعرف على طبيعة األسئلة (  41عند الكفاءة رقم  % 2.91" ال "سجلنا أعلى نسبة يف البديل 
لكفاءة اليت سجلت أعلى نسبة لـذوي  و هي نفس ا) املنتهجة يف بيداغوجية املقاربة بالكفاءات 

  .ختصصات علم اإلجتماع 
مقارنة بنسبة  % 5.83بنسبة  36فقد سجلنا أعلى نسبة عند الكفاءة رقم " أحيانا " اما البديل 

و هذا خيتلف كثريا مـع اسـتجابات املستشـارين ذوي     % 3.33اإلستجابة بنعم اليت كانت 
قبـل   % 5.41لكفاءة نسبة اإلستجابة بـنعم  ختصصات علم اإلجتماع حيث سجلنا يف هذه ا

احلكم على هذه الفروقات نتطرق أيضا إىل استجابات املستشارين ذوي ختصصات علم النفس و 
و حظيت بتأييد كبري و ذلك  35عند الكفاءات رقم " نعم " كانت أعلى نسبة مسجلة يف البديل 

مث ) علم لنقاط القـوة و الضـعف   إكتشاف املت(يسامهون يف تنمية القدرة على  % 8.12بنسبة 
( كذلك املتعلقـة   39و الكفاءة رقم  % 7.50بنسبة ) جتنب األسباب املؤدية للفشل ( تليها 

تقريبا كل الكفاءات حظيت بنسب عالية بالتأكيد على ) بتوظيف اآلليات املساعدة على النجاح 
يف نفس الكفاءات سجلنا هبـا   اليت سجلنا هبا أقل نسبة و 41و 40تنميتها ماعدا الكفاءات رقم 

 %2.50بــ   40و تليها مباشرة الكفاءة رقـم  % 4.37و هي " ال " أعلى نسبة يف البديل 



 

حول هذه الكفاءات إال أهنا تبقى ضـعيفة مقارنـة مـع    " بنعم "بالرغم من تسجيلنا إستجابات 
بالكفـاءات و  الكفاءات األخرى و هذا يعكس مستوى تكوين املستشار يف بيداغوجية املقاربـة  

و املتعلقـة   % 5.62بنسبة  38كانت يف الكفاءة رقم " أحيانا " أعلى نسبة سجلت يف البديل 
باستغالل القدرات الكامنة يف جتاوز الصعوبات واملالحظ يف هذه اإلستجابات بالنسبة هلذا احملور 

  . كانت مرتفعة مقارنة مع احملاور األخرى" ال "أن نسبة اإلستجابات يف البديل 
و ملعرفة ما إذا كانت الفروق اليت ذكرناها يف تكرارات اسـتجابات املستشـارين ذات داللـة    

  :كما يلي 2إحصائية أم ال جيب تطبيق إختبار كا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :الفرضية الصفرية  -ج  
ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املستشارين ذوي التخصصـات علـم   

علوم التربية و علم النفس فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية الكفاءات يف جمـال  اإلجتماع و 
  .التقومي و الدراسات

  البدائل
  التخصص

  اجملموع  أحيانا  ال  نعم

  علم اإلجتماع
  61: ت و  24:ت و   155:ت و 

240  
  72.37: ت م  25.12: ت م 142.50:ت م 

  علوم التربية
  72: ت و  28: ت و  140: ت و

240  
  72.37: ت م  25.12ت م  142.50: مت 

  علم النفس
  60: ت و  15: ت و   85: ت و

160  
 48.25: ت م   16.75: ت م  95: ت م

  640  193  67  380  اجملموع

  
التكرارات الواقعية و املتوقعة للمحور الثالث حسب التخصصات العلمية  26جدول رقم  -
  التكرار الواقعي: ت و .

  التكرار املتوقع: ت م 

  احلسابية 2كا  اجلدولية 2كا  درجة احلرية   مستوى الداللة 

0.05  4  9.488  7.38  
  



 

  :اخلالصة اإلحصائية *
و مسـتوى  " 4"احلسابية عند درجة احلرية  2اجلدولية أكرب من قيمة كا 2نالحظ هنا بأن قيمة كا

، وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية و الفرق بني املستشارين ذوي التخصصات علـم   0.05الداللة 
اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية الكفاءات يف جمـال  

  .التقومي و الدراسات ليس له داللة إحصائية 
  
  :صة البيداغوجية اخلال* 

الفرق يف وجهات نظر املستشارين غري جوهري و بالتايل اليوجد إختالف بني وجهـات نظـر   
املستشارين ذوي ختصصات علم اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس حول الكفـاءات الـيت   

نظـر   ينموهنا يف جمال التقومي و الدراسات و منه فإن التخصص العلمي ليس له تأثري على وجهات
  .املستشارين يف هذا احملور و عليه ميكن القول أن الفرضية اإلحصائية الثالثة غري حمققة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  اخلربة املهنية : املتغري الثاين  -
وجهة نظر مستشاري التوجيه املدرسي حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جمال  -أ

  .اإلعالم املدرسي حسب اخلربة املهنية 

استجابات مستشاري التوجيه املدرسي للمحور األول حسب متغري اخلربة  27جدول رقم  -
  . املهنية

اءة
كف
ال

  

  سنوات  10أقل من   سنوات 10أكثر من 

يانا %  ال %  نعم
أح

  

يانا %  ال %  نعم%
أح

  

% 

1  21  3.86  6  1.101 7  1.28  20  4.16  1  0.20  9  1.87  

2  16  2.94  4  0.73  14  2.57  15  3.12  1  0.2  14  2.91  

3  14  2.57  4  0.73  16  2.94  13  2.70  4  0.83  13  2.70  

4  16  2.94  5  0.19  13  2.38  23  4.79  2  0.41  5  1.04  

5  26  4.77  4  0.73  4  0.73  19  3.95  1  0.2  10  2.08  

6  20  3.67  2  0.36  12  2.20  13  2.70  6  1.25  11  2.29  

7  20  3.67  4  0.73  10  1.83  18  3.75  1  0.2  11  2.29  

8  30  5.51  0  0  4  0.73  23  4.79  1  0.2  6  1.25  

9  20  3.67  2  0.36  12  2.20  18  3.75  1  0.2  11  2.29  

10  27  4.96  2  0.36  5  0.19  18  3.75  2  0.41  10  2.08  

11  25  4.59  2  0.36  7  1.28  21  4.37  0  0  9  1.87  

12  33  6.06  0  0  1  0.18  26  5.41  0  0  4  0.83  

13  30  5.51  1  0.18  3  0.55  29  6.04  0  0  1  0.2  

14  28  5.14  1  0.18  5  0.19  20  4.16  1  0.2  1  0.2  

15  27  4.96  0  0  7  1.28  19  3.95  1  0.2  10  2.08  

16  14  2.57  5  0.19  15  2.75  12  2.5  5  1.04  13  2.70  

وع
جملم
ا

 

367  67.46 42  7.72  135 24.81 307  63.95 27  5.62  146  30.41 



 

القول أن أغلبية املستشارين يؤكدون على مسامهتهم يف تنمية من خالل مالحظتنا للجدول ميكننا 
( بالنسبة لـذوي   %67.46الكفاءات املدرجة يف هذا احملور و هو جمال اإلعالم املدرسي بنسبة 

بالنسبة للفئة اليت مل تسـاهم يف تنميـة هـذه     % 7.72و نسبة ) سنوات  10اخلربة أكثر من 
أما الذين ترددوا يف اإلجابة علـى  " نعم" إلجابات يف البديلالكفاءات و هي نسبة قليلة مقارنة با

  ".أحيانا "يف البديل  % 24.81احلكم يف تنمية هذه الكفاءات فنجدها بنسبة 
حيث سجلنا عند هذه الفئة أكرب نسبة التأكيد على تنمية الكفاءات يف األرقام التالية و هي الكفاءة 

ذه الكفاءات حظيت بنسب عالية مـن التأكيـد   و ه 14و  08و الكفاءة رقم  13و  12رقم 
و املتعلقة بالتعرف  % 5.15بنسبة  13مث تليها رقم  % 6.06بنسبة  12بالنسبة للكفاءة رقم 

إدراك أمهية الرغبة يف اختيار نوع التخصص (على معايري التوجيه ملختلف التخصصات الدراسية مث 
و الـيت تـنص    % 5.14بنسبة  14رقم و  % 5.51بنسبة  8باإلضافة إىل الكفاءات رقم ) 

التعرف علـى املسـار   (أو ) التمييز بني التخصصات الدراسية و املهنية وفق قدراهتم(كذلك على 
عند الكفاءة رقم " ال "باملقابل سجلنا أعلى نسبة يف البديل ) .الدراسي ملختلف املراحل الدراسية 

دد ممكن من املعلومات املتعلقة بذاتـه و  جبمع املتعلم أكرب ع( اخلاصة  % 1.10بنسبة      01
بنسـبة   03و يف البديل أحيانا سجلنا كذلك أعلى نسبة يف الكفاءة رقم ) احمليط املدرسي واملهين 

  ) .جبمع املعلومات املتعلقة مبختلف الدراسات و التكوينات ( و املتعلقة % 2.99
ا نسبة تأكيـدهم علـى تنميـة    فقد سجلن) سنوات 10اخلربة أقل من ( أما املستشارين ذوي* 

و هـي نسـبة    % 63.95الكفاءات يف هذا احملور اخلاصة مبجال اإلعالم املدرسي و املقدر بـ 
و يف البديل  % 5.62حول هذه الكفاءات و املقدرة بـ " ال"معتربة مقارنة مع الذين أجابوا بـ 

ة يف هذا احملور و جند من حيث ترددهم على اإلجابة حول الكفاءات املدرج % 30.41" أحيانا"
و % 6.04بنسـبة   13هذه النسبة من التأكيد على تنمية الكفاءات يف كل من الكفاءة رقـم  

و هي تعتـرب نفـس    % 4.79بنسبة  04و  08مث الكفاءة رقم  % 5.41 12الكفاءة رقم 
و ذوي التخصصـات  ) سنوات 10أكثر من (الكفاءات اليت أكدوا عليها مستشاري ذوي اخلربة 

 % 1.25" ال "ختلفة فيما خيص متغري التخصص العلمي  كما سجلنا أعلى نسبة يف البـديل  امل
و أعلى نسبة ) بالبحث عن مصادر املعلومات و توثيقها و حتيينها (و املتعلقة  6عند الكفاءة رقم 

 مجع املعلومات املرتبطة(و اليت تنص على  02يف الكفاءة رقم  % 2.91هي " أحيانا " يف البديل 
إال أن الشيئ امللفت لإلنتباه هو عدم تسجيل أي إستجابة يف البديل )  مبختلف املهن و عامل الشغل



 

أو ذوي ) سـنوات  10أكثر مـن  (سواء عند مستشاري ذوي اخلربة  12يف الكفاءة رقم " ال "
إال ان .بالرغم من اإلتفاق على تأكيدهم على تنمية هذه الكفاءات ) سنوات 10أقل من (اخلربة 

  .نسب اإلستجابات ختتلف بني العينتني 
و ملعرفة ماإذا كانت الفروق اليت ذكرناها يف تكرارات استجابات املستشارين ذات داللة إحصائية 

 :كما يلي  2أم ال جيب تطبيق إختبار كا 

  :الفرضية الصفرية  -أ 
 10أكثر مـن  (ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املستشارين ذوي اخلربة 

فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية الكفاءات يف ) سنوات 10أقل من (و ذوي اخلربة )سنوات 
  .جمال اإلعالم 

  

  البدائل
  اخلربة

  اجملموع  أحيانا  ال  نعم

 10أكثر من 
  سنوات

  135: ت و  42: ت و  367: ت و
544  

 149.28: ت م  36.65: ت م 358.06: ت م

 10أقل من 
  سنوات

  146: ت و  27: ت و  307: ت و
480  

 131.71: ت م  32.34: ت م 315.93:ت م 

  1024  281  69  674  اجملموع

  
  .التكرارات الواقعية و املتوقعة للمحور األول حسب اخلربة املهنية  28جدول رقم  -
  
  



 

  التكرار الواقعي: ت و 
  التكرار املتوقع: ت م 

  احلسابية 2كا  اجلدولية 2كا  درجة احلرية   مستوى الداللة 

0.05  2  5.991  4.98  
  
  :اخلالصة اإلحصائية *

و مسـتوى  " 2"احلسابية عند درجة احلرية  2اجلدولية أكرب من قيمة كا 2نالحظ هنا بأن قيمة كا
أكثر مـن  (، وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية و الفرق بني املستشارين ذوي اخلربة  0.05الداللة 

فيما خيص وجهة نظـرهم حـول تنميـة    ) سنوات   10أقل من (وذوي اخلربة )سنوات  10
  .الكفاءات يف جمال اإلعالم املدرسي ليس له داللة إحصائية 

  
  :اخلالصة البيداغوجية  *

الفرق يف وجهات نظر املستشارين غري جوهري و بالتايل ال يوجد إختالف بني وجهـات نظـر   
حـول  ) سنوات  10أقل من ( عن ذوي اخلربة)سنوات  10أكثر من (ذوي اخلربة  املستشارين

هلا تأثري على وجهات الكفاءات اليت ينموهنا يف جمال اإلعالم املدرسي و منه فإن اخلربة املهنية ليس  
  .نظر املستشارين يف هذا احملور و عليه ميكن القول أن الفرضية اإلحصائية األوىل غري حمققة 

  
  
  
  
  
  



 

جمال التوجيه وجهة نظر مستشاري التوجيه حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف  -ب
  حسب اخلربة املهنية

للمحور الثاين حسب متغري اخلربة استجابات مستشاري التوجيه املدرسي  29جدول رقم  -
  املهين

اءة
كف
ال

  

  سنوات  10أقل من   سنوات  10أكثر من 

يانا %  ال %  نعم
أح

  

يانا %  ال %  نعم %
أح

  

% 

17  16  2.61  2  0.32  16  2.61  24  4.44  0  00  6  1.11  

18  16  2.61  2  0.32  16  2.61  19  3.51  2  0.37  9  1.66  

19  22  3.59  1  0.16  11  1.79  17  3.14  2  0.37  11  2.03  

20  22  3.92  1  0  11  1.79  14  2.59  1  0.18  15  2.77  

21  24  3.92  0  0  10  1.63  18  3.33  1  0.18  11  2.03  

22  24  4.57  0  0  10  1.63  15  2.77  1  0.18  14  2.59  

23  28  4.41  0  0  6  0.98  24  4.44  0  0  6  1.11  

24  27  3.10  0  0.16  7  1.14  24  4.44  1  0.18  5  0.92  

25  19  4.24  1  0.32  14  2.28  21  3.88  0  0  9  1.66  

26  26  3.26  2  0.49  6  0.89  24  4.44  0  0  6  1.11  

27  20  3.26  3  0.81  11  1.79  13  2.4  5  0.92  12  2.22  

28  20  5.22  5  0.16  9  1.47  13  2.4  4  0.74  13  2.40  

29  32  4.73  1  0  1  0.16  27  5.0  0  0  3  0.55  

30  29  1.96  0  0.32  5  0.81  24  4.44  0  0  6  1.11  

31  12  1.96  2  0.49  20  3.26  09  1.66  3  0.55  18  3.33  

32  12  2.94  3  0.81  19  3.10  09  1.66  5  0.92  16  2.96  

33  18  1.63  5  0.65  11  1.79  16  2.96  2  0.37  12  2.22  

34  10  61.6  4  5.22  20  3.26  14  2.59  6  1.11  10  1.85  

وع
جملم
ا

  

377  61.6  32  5.22  203  33.16 325  60.18 33  6.11  182  33.7  



 

لقد سجلنا فيما خيص استجابات املستشارين حول مسامهتهم يف تنمية الكفاءات اخلاصة بـاحملور  
 % 61.60الثاين و املتعلق بالتوجيه و الذي حظي كذلك بنسب عالية من التأكيد و املقدرة بـ 

و هذه ) سنوات 10أقل من ( ربةلذوي اخل % 60.18و )سنوات  10أكثر من (لذوي اخلربة 
لـذوي   % 5.22فقد سجلنا " ال " أما البديل " نعم "النسب متقاربة جدا وهذا بالنسبة للبديل 

وكـذا يف البـديل   ) سنوات10أقل من (لدوي اخلربة %6.11و ) سنوات 10أكثرمن (اخلربة 
ة يف هذا احملور على التوايل و هي نسب متقارب % 33.70و  % 33.16سجلنا  نسبة  "أحيانا"
.  

بالرغم من استجابتهم بنعم على كل الكفاءات إال أن هناك اختالف يف النسب بالنسـبة لكـل   
يف الكفاءات رقم )  سنوات 10أكثر من (كفاءة حيث سجلنا استجابات املستشارين ذوي اخلربة 

 و هذه النسب تؤكد أن املستشارين يسامهون % 4.73و  % 5.22بنسب متتالية  30و 29
التقليل من حـدة القلـق و   ( باإلضافة إىل) اتباع طرق املراجعة و اإلستذكار الناجحة ( يف تنمية 

  ) .اخلوف املصاحبني لفترات اإلختبار 
بتكـوين  ( و املتعلقة كذلك  % 4.41و  % 4.57بنسبة  24و  23مث تليها الكفاءات رقم 

أمـا النسـبة   ) ايب مع احترام الرأي اآلخر التفاعل اإلجي( و ) عالقات إجيابية مع خمتلف املتعاملني 
حتمل ( و اليت ختص  33و  28يف الكفاءات رقم  % 0.81هي " ال "األعلى املسجلة يف البديل 

إدراك نتائج اإلختيارات العشوائية لبعض ( و كذا ) املسؤولية يف اختيار املشروع الدراسي و املهين 
سجلنا أعلى نسبة يف الكفـاءة  " أحيانا " ويف البديل ) .التخصصات املنافية للميوالت و القدرات 

ممـا  " نعم "و هي الكفاءات اليت حظيت بأقل نسبة يف البديل  % 3.26بنسبة  34و  31رقم 
بـالتحكم يف تقنيـات   ( يعكس تردد املستشارين على احلكم أو التأكيد على تنميتها و املتعلقة 

التحكم يف آليات التحصـيل  ( و كذا ) د احلاجة البحث عن املعلومات و إكتساهبا و توظيفها عن
يف " ال "و مها نفس الكفاءات اليت سجلت هبا أعلى نسبة يف البـديل  ) العلمي و التفوق الدراسي 

  .املتغري اخلاص بالتخصص العلمي 
فقـد سـجلنا   ) سنوات 10أقل من (أما يف ما خيص استجابات مستشاري التوجيه ذوي اخلربة 

و هي موضـحة يف   % 60.18اإلستجابات العامة حول تأكيدهم على تنمية الكفاءات بنسبة 
الكفاءات التالية اليت حظيت بنسب عالية و هي نفس الكفاءات اليت سجلنا فيها أعلى النسب يف 

يف الكفاءة رقم  % 5.00و هي على التوايل ) سنوات  10أكثر من (العينة السابقة لذوي اخلربة 



 

"     ال " ل وقد سجلنا أعلى نسبة يف البـدي  30و  24و  23يف الكفاءات رقم  % 4.44و  29
بالتحكم يف آليات التحصـيل العلمـي و التفـوق    ( و املتعلقة  34يف الكفاءة رقم  % 1.11

بتطوير ( و املتعلقة  32يف الكفاءة رقم  % 2.96" أحيانا " و أعلى نسبة يف البديل ) الدراسي 
  ) .املواهب والقدرات اإلبداعية للمتعلمني 
" ال "ن هناك كفاءات مل تسجل أي استجابات يف البديل و الشيئ املالحظ يف هذه اإلستجابات أ

مبعىن أهنا حظيت بنسب عالية من حيث التأكيد على تنميتـها و   30و  23وهي الكفاءات رقم 
بالنسـبة   % 1.96بنسبة  33و  32كانت للكفاءة رقم " نعم " أقل النسب املسجلة يف البديل 

ية و هذا اإلتفاق يف نسب اإلستجابات على نفـس  بالنسبة للعينة الثان % 1.66للعينة األوىل و 
 2الكفاءات ولو أن هناك فروقات ضئيلة إال أننا سوف نتعرف عليها من خالل تطبيق اختيار كـا 

  :ملعرفة ماإذا كانت هذه اإلستجابات دالة إحصائيا أم ال كما يلي 
  :الفرضية الصفرية  -ب 

 10أكثر مـن  (بات املستشارين ذوي اخلربة ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجا
فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية الكفـاءات  )سنوات  10أقل من ( عن ذوي اخلربة) سنوات

  .يف جمال التوجيه

  البدائل
  اخلربة

  اجملموع  أحيانا  ال  نعم

 10أكثر من 
  سنوات

  203: ت و  42: ت و  377: ت و
612  

  204.53: ت م  34.53: ت م  372.93: ت م

 10أقل من 
  سنوات

  182: ت و  33: ت و  325: ت و
540  

  180.46: ت م  30.46: ت م  329.06: ت م

  1152  385  65  702  اجملموع

  
  .التكرارات الواقعية و املتوقعة للمحور الثاين حسب اخلربة املهنية  30جدول رقم   -



 

  التكرار الواقعي: ت و 
  التكرار املتوقع: ت م 

  

  احلسابية 2كا  اجلدولية 2كا  درجة احلرية   مستوى الداللة 

0.05  2  5.991  0.50  
  
  :اخلالصة اإلحصائية *

و مسـتوى  " 2"احلسابية عند درجة احلريـة   2اجلدولية أكرب من قيمة كا 2نالحظ بأن قيمة كا
أكرب مـن  (، وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية و الفرق بني املستشارين ذوي اخلربة  0.05الداللة 

فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية الكفاءات ) سنوات 10أقل من (وذوي اخلربة ) سنوات 10
  يف جمال التوجيه ليس له داللة إحصائية 

  :يداغوجية اخلالصة الب* 
الفرق يف وجهات نظر املستشارين غري جوهري و بالتايل ال يوجد إختالف بني وجهـات نظـر   

حـول  ) سنوات  10أقل من (عن ذوي اخلربة ) سنوات 10أكثر من ( املستشارين ذوي اخلربة
نظـر  الكفاءات اليت ينموهنا يف جمال التوجيه و منه فإن اخلربة املهنية ليس  هلا تأثري على وجهات 

  .املستشارين يف هذا احملور و عليه ميكن القول أن الفرضية اإلحصائية الثانية غري حمققة 
  
  
  
  
  
  



 

وجهة نظر مستشاري التوجيه املدرسي حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جمال  -ج
  .التقـومي و الدراسات حسب اخلربة املهنية 

  

  استجابات مستشاري التوجيه املدرسي للمحور الثالث حسب متغري اخلربة  31جدول رقم  -
من خالل مالحظتنا للجدول التايل اخلاص باستجابات املستشارين حول الكفاءات اليت ينموهنا يف 

بالنسـبة   % 64.41حمور الدراسات و التقومي مت تسجيل تأكيدهم على تنميتها و ذلك بنسـبة  
أما )سنوات  10أقل من (لذوي اخلربة  % 55و ) سنوات 10اخلربة أكرب من ( ملستشاري ذوي

لـذوي   % 11.66املستشارين الذين مل يسامهوا يف تنميةهذه  الكفاءات فقد سجلنا  فيما خيص
أما يف البـديل  ) سنوات 10اخلربة أكرب من (لذوي   % 7.94و ) سنوات 10أقل من (اخلربة 

اءة
كف
ال

  

  سنوات  10أقل من   سنوات  10أكثر من 

يانا % ال %  نعم
أح

  

يانا % ال %  نعم %
أح

  

% 

35  27  7.94  2  0.58 5  1.47 20  6.66  2  0.66  8  2.66  

36  18  5.29  3  0.88 13  3.82 11  3.66  3  1.0  16  5.33  

37  22  6.47  3  0.88 9  2.64 15  5.0  3  1.0  12  4.00  

38  16  4.7  3  0.88 15  4.41 17  5.66  3  1.0  10  3.33  

39  27  7.94  1  0.29 6  1.76 19  6.33  2  0.66  9  3.00  

40  16  4.7  8  2.35 10  2.94 9  3.0  6  2.00  15  5.00  

41  13  3.82  7  2.05 14  4.11 8  2.66  12 4.0  10  3.33  

42  28  8.23  0  00  6  1.76 24  8.00  1  0.33  5  1.66  

43  26  7.64  0  00  8  2.35 21  7.00  2  0.66  7  2.33  

44  26  7.64  0  00  8  2.35 21  7.00  1  0.33  8  2.66  

27.6  94 7.94 27  64.41  219  اجملموع
4  165  55.00 35 11.66 100  33.33  



 

لـذوي   % 27.64أحيانا  أي تردد املستشارين يف احلكم على تنميتها أم ال فقد سجلنا كذلك 
  ) .سنوات 10اخلربة أقل من (لذوي  % 33.33و ) نواتس 10أكرب من (اخلربة 

فقد سجلنا نسب عالية يف كل الكفاءات ماعـدا  ) سنوات 10اخلربة أكرب من ( فيما خيص ذوي
أما بقية الكفاءات فقد حظيت بنسب عالية و لكنها ختتلف مـن   % 3.82بنسبة  41الكفاءة 

بتجنـب  ( املتعلقـة  %8.28بنسبة  42كفاءة إىل أخرى حيث كانت أعلى نسبة للكفاءة رقم 
إكتشـاف املـتعلم   ( و اليت ختص  %7.94بنسبة  35مث الكفاءة رقم ) األسباب املؤدية للفشل 
توظيف اآلليات املساعدة ( و املعربة عن  39مع نفس النسبة للكفاءة رقم ) لنقاط القوة والضعف 

 40على نسبة يف الكفاءة رقم فقد سجلنا أ" ال " هذا من جهة و من جهة البديل ) على النجاح 
و ) باإلطالع على طرق التقومي يف بيداغوجية املقاربة بالكفـاءات  ( و املتعلقة   %2.35بنسبة 

بالتعريف على طبيعة األسـئلة املنتهجـة يف   ( املتعلقة كذلك  % 2.05بنسبة   41الكفاءة رقم 
نقص يف تكوين املستشـارين يف  و هذه النسب املسجلة تدل على أن هناك ) البيداغوجية اجلديدة 

  .هذا اجملال و إطالعهم على املستجدات برغم من خربهتم 
كذلك سجلنا نسب عالية ملعظم الكفاءات حيث حظيت ) سنوات 10أقل من (أما ذوي اخلربة 

بتأكيدهم على تنميتها اخلاصة هبذا احملور فقد سجلنا أعلى نسبة عند هذه العينة يف الكفاءة رقـم  
مث تليها الكفـاءة   % 8.28و هي نفس الكفاءة يف العينة السابقة بنسبة  % 8.00بنسبة  42

نسبة  39و  %6.66بنسبة  35على التوايل و الكفاءة رقم  % 7.00بنسبة  44و  43رقـم 
فقد سجلنا أعلى نسبة يف الكفـاءة  " ال " أما فيما خيص الذين كانت استجابتهم بـ % 6.33

" نعم "و هي أعلى نسبة مسجلة يف هذه الكفاءة مقارنة مع البدائل  % 4.00     بنسبة 41رقم 
مما يعكس حقيقة النقص املسـجل   % 2.00بـ  40رة تأيت الكفاءة رقم مث مباش" أحيانا " و 

لدى املستشارين حول تطبيق البيداغوجية اجلديدة سواء من حيث التكوين أو اإلطـالع علـى   
كانـت يف  " أحيانا " املستجدات اليت تطرأ على املنظومة التربوية، و أعلى نسبة مسجلة يف البديل 

اخلاصة بتصنيف و ترتيب الصعوبات املسجلة و هذا يعكس  % 5.33بنسبة    36الكفاءة رقم 
 % 5.29حيث حظيت بنسبة )سنوات  10أكثر من (ماالحظناه عند العينة اخلاصة بذوي اخلربة 

و ملعرفة مـا إذا  )سنوات  10أقل من (بالنسبة للعينة % 3.82من التأكيد على تنميتها وبنسبة  
ت استجابات املستشارين ذات داللة إحصائية أم ال جييـب  كانت الفروق اليت ذكرناها يف تكرارا

  :كما يلي  2تطبيق إختبار كا



 

  :الفرضية الصفرية  -ج 
 10أكثر مـن  ( ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املستشارين ذوي اخلربة

الكفاءات يف فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية ) سنوات  10أقل من (و ذوي اخلربة ) سنوات
  .جمال التقومي و الدراسات 

  

  البدائل
  اخلربة

  اجملموع  أحيانا  ال  نعم

 10أكثر من 
  سنوات

  94: ت و  27: ت و  219: ت و
340  

 103.06: ت م  32.93: ت م  204: ت م

 10أقل من 
  سنوات

  100: ت و  35: ت و  165: ت و
300  

  90.93: ت م  29.06: ت م  180: ت م

  640  194  62  384  اجملموع

  
   . التكرارات الواقعية و املتوقعة للمحور الثالث حسب اخلربة املهنية 32جدول رقم  -

  التكرار الواقعي: ت و 
  التكرار املتوقع: ت م 

  

  احلسابية 2كا  اجلدولية 2كا  درجة احلرية   مستوى الداللة 

0.05  2  5.991  6.31  
  



 

  :اخلالصة اإلحصائية *
و مستوى الداللة " 2"احلسابية عند درجة احلرية  2اجلدولية أقل من قيمة كا 2نالحظ بأن قيمة كا

 10أكـرب مـن   (، وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية و الفرق بني املستشارين ذوي اخلربة  0.05
فيما خيص وجهة نظرهم حول تنمية الكفـاءات يف  ) سنوات 10أقل من ( وذوي اخلربة) سنوات

  .حصائية جمال التوجيه له داللة إ
  :اخلالصة البيداغوجية * 

الفرق يف وجهات نظر املستشارين جوهري و بالتايل يوجد إختالف بني وجهات نظر املستشارين 
حول الكفاءات اليت ) سنوات  10أقل من ( عن ذوي اخلربة) سنوات 10أكثر من ( ذوي اخلربة

على وجهات نظر املستشارين يف هـذا   ينموهنا يف جمال التوجيه و منه فإن اخلربة املهنية  هلا تأثري
  .احملور و عليه ميكن القول أن الفرضية اإلحصائيةالثالثة حمققة 

  مناقشة الفرضيات  -3
  :تفسري نتائج الفرضية اإلجرائية األوىل  -3-1
ختتلف وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي بـإختالف ختصصـاهتم حـول    * 

  .التالميذ يف جماالت عملهم  الكفاءات اليت ينموهنا لدى
من خالل معاجلة الفرضية اإلحصائية اخلاصة مبحور اإلعالم توصلنا إىل وجود فروق ذات داللة  -أ

إحصائية بني وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي ذوي ختصصات علم اإلجتماع 
عالم املدرسي حيث جند نسبة وعلوم التربية و علم النفس حول تنمية الكفاءات اخلاصة مبجال اإل

لذوي  % 69.79: و املقدرة بـ) احملور ( تأكيد املستشارين على تنمية الكفاءات يف هذا اجملال 
لصـاحل  %  85.20لتخصصات علـوم التربيـة و    % 66.40ختصصات علم اإلجتماع و 

ختصصات علم النفس و الفرق هنا بني هذه النسب دال إحصائيا حىت و إن وجـدنا أن هنـاك   
تقارب بني ختصصات علم اإلجتماع و علوم التربية يف نسب تأكيدهم على تنمية هذه الكفاءات 
فإننا سجلنا فرق واضح بني هذه التخصصات و ختصصات علم النفس و يربز هذا اإلختالف أكثر 

لذوي ختصصات علم اإلجتماع  % 3.64و  % 3.12حيث سجلنا نسبة  03اءة رقم يف الكف
بنسبة  02لذوي ختصصات علم النفس و نفس الشيئ يف الكفاءة رقم % 0.78و علوم التربية و 



 

بالنسبة لتخصصات علم  % 1.95لنفس التخصصات السابقة و %  3.12وكذا  % 3.64
  .النفس 

أي عدم تنمية الكفاءات يف هذا اجملال كذلك " ال "املستشارين يف البديل باملقابل جند استجابات 
علـى   % 4.16و  %4.69بنسب متفاوتة بني ختصصات علم اإلجتماع و علوم التربية بنسبة 

بالنسبة لذوي ختصصات علم النفس و هي أعلى نسبة مقارنة بنظرياهتـا يف   %12.89التوايل و 
ختالف يف هذا البديل املعرب عن عدم تنمية هذه الكفـاءات  التخصصات األخرى و يظهر هذا اإل

 % 0.26لتخصصـات علـم اإلجتمـاع     %00بنسـبة   02يف األرقام التالية الكفاءة رقم 
لتخصصات علم النفس ، وهذه الفروق كذلك دالة  % 1.95لتخصصات علوم التربية و نسبة 

يف ختصصـات علـم    % 25.52 فقد سجلنا كذلك" أحيانا " إحصائيا ،أمافيما خيص البديل 
يف ختصصات علم الـنفس   % 28.90يف ختصصات علوم التربية و  % 29.42اإلجتماع و 

  .هذه النسب تعرب على تردد املستشارين يف احلكم على تنمية الكفاءات اخلاصة هبذا احملور 
ـ  ة مبجـال  مما سبق ميكن القول أن املستشارين يؤكدون على تنمية الكفاءات لدى التالميذ اخلاص

اإلعالم املدرسي إال أن هناك إختالف يف نسب اإلستجابات بني التخصصات العلميـة يف هـذا   
  .احملور 

و يف األخري ميكننا القول أن هذا اإلختالف يف وجهات نظر املستشارين له داللة واضحة و بالتايل 
  .هذا اجملال  نقول أن التخصص العلمي له تأثري على وجهات نظرهم حول تنمية الكفاءات يف

 
من خالل معاجلة الفرضية اإلحصائية حملور التوجيه توصلنا إىل وجـود فـروق ذات داللـة     -ب

إحصائية بني وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي ذوي ختصصات علم اإلجتماع 
التأكيـد   ، و علوم التربية ، وعلم النفس حول تنمية الكفاءات اخلاصة مبجال التوجيه سجلنا نسبة

  :على تنمية الكفاءات يف هذا اجملال موزعة كاآليت 
 63.65و نسـبة   % 64.58:بالنسبة لذوي ختصصات علم اإلجتماع تقدر نسبة التأكيد بـ 

بالنسبة لذوي ختصصات علم النفس و الفرق هنا  % 51.73لذوي ختصصات علوم التربية ، %
ب بني نسب التأكيد بني ختصصـات علـم   بني هذه النسب دال إحصائيا بالرغم من وجود تقار

اإلجتماع وختصصات علوم التربية فإننا نالحظ أن هناك فرق واضح بني نسب هذه التخصصات 



 

و ختصصات علم النفس املبينة أعاله و نفس املالحظة سجلناها يف احملور األول اخلاص بـاإلعالم  
   3.24سـجلنا نسـبة    حيـث  27املدرسي و قد برز هذا اإلختالف أكثر يف الكفاءة رقم 

بالنسـبة   % 1.73بالنسبة لكل من ختصصات علم اإلجتماع و علـوم التربيـة و بنسـبة    %
حيث سجلنا أعلى نسبة لذوي ختصصات علم  17لتخصصات علم النفس و كذلك الكفاءة رقم 

لتخصصـات   2.08بالنسبة لتخصصات علوم التربية و  % 3.24و  % 4.39:اإلجتماع بـ
  .علم النفس 

و الذي يعرب عن عدم تنمية الكفاءات يف " ال " ما فيما خيص إستجابات املستشارين يف البديل و أ
هذا اجملال فقد سجلنا كذلك نسب متفاوتة حيث كانت أعلى نسبة لتخصصات علم النفس بنسبة    

بالنسبة لتخصصـات علـوم    % 3.93لتخصصات علم اإلجتماع و  % 6.25و  % 6.94
ختصصات علم اإلجتماع ، و ختصصات علـم  ( من تقارب النسب لعينيت  التربية كذلك بالرغم

فإن ختصصات علوم التربية سجلت نسبة أقل من التخصصات األخرى ، و يظهر هـذا  ) النفس 
 % 00حيث سجلنا نسـبة  )  19( اإلختالف يف استجابتهم على هذا البديل يف الكفاءة رقم 

بالنسـبة   0.34ات علـم اإلجتمـاع و   لتخصص % 0.46لذوي ختصصات علوم التربية و 
بالنسـبة   % 00سجلنا كـذلك نسـبة   )  33( لتخصصات علم النفس وكذلك يف الكفاءة 

 % 1.38بالنسبة لتخصصات علم اإلجتماع و  % 0.69لتخصصات علوم التربية            و 
  .لتخصصات علم النفس و هذه الفروق يف النسب دالة إحصائيا 

فقد سجلنا نسب معتربة موزعة على متغري التخصص و املعـربة علـى   " أحيانا " بالنسبة للبديل 
ترددهم يف احلكم على تنمية هذه الكفاءات اخلاصة هبذا احملور حيث سجلنا عند ذوي ختصصات 

لذوي ختصصات علـوم التربيـة و بالنسـبة     % 29.42و نسبة  % 25.52علم اإلجتماع 
بالرغم من تقـارهبم إال أن هـذه    % 28.90فكانت النسبة تقدر بـ لتخصصات علم النفس 

  .الفروقات الطفيفة دالة إحصائيا 
مما سبق ميكن القول أن املستشارين يؤكدون على تنمية الكفاءات لدى التالميذ اخلاصـة مبجـال   

و يف  التوجيه إال أن هناك إختالف يف نسب اإلستجابات بني التخصصات العلمية ، يف هذا احملور
األخري ميكننا القول أن هذا اإلختالف يف وجهات نظر املستشارين له داللة إحصـائية و بالتـايل   
نقول أن التخصص العلمي له تأثري يف وجهات نظر املستشارين حول تنمية الكفاءات يف هذا اجملال 

.  



 

  
نا إىل عـدم  من خالل معاجلة الفرضية اإلحصائية اخلاصة مبحور التقومي و الدراسات توصـل  -ج

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسـي ذوي  
ختصصات علم اإلجتماع و علوم التربية و علم النفس حول تنمية الكفاءات اخلاصة مبجال التقومي 

ـ    ف و الدراسات حيث سجلنا نسبة التأكيد على تنمية هذه الكفاءات يف هـذا اجملـال يف خمتل
  :التخصصات العلمية على النحو التايل 

و بالنسبة لتخصصات علوم التربيـة   % 64.58بالنسبة لذوي ختصصات علم اإلجتماع بنسبة 
بالرغم من وجود فروقات بني هـذه   % 53.12و ختصصات علم النفس بنسبة  % 58.33

 نسـبة  حيـث سـجلنا يف الكفـاءة األوىل   )  41و  40( الكفاءات و خاصة يف الكفاءة رقم 
 3.75و نسـبة   % 4.16إستجابات املستشارين ذوي ختصصات علم اإلجتماع و املقدرة ب 

بالنسبة لتخصصات علم النفس نفس الترتيب  % 2.5لذوي ختصصات علوم التربية و بنسبة  %
كذلك لنفس التخصصات و هـي   % 4.16و تقدر ب  41يف النسب سجل يف الكفاءة رقم 

بالنسبة لتخصصات  % 1.25بالنسبة لعلوم التربية و بنسبة  % 3.33علم اإلجتماع وكذلك 
  .علم النفس 

فيما خيص إستجابات املستشارين حول عدم تنمية الكفاءات يف هذا اجملال فقد سـجلنا كـذلك   
نسبة متقاربة جدا حيث جند يف ختصصات علم اإلجتماع نسبة اإلستجابة يف هذا البديل تقدر ب 

 9.73و بالنسبة لتخصصات علم النفس  % 4.66وم التربية و عند ذوي ختصصات عل % 10
و هي نسب متقاربة حىت و إن كانت هناك فروقات طفيفة فهي غري دالة إحصائيا أعلى نسبة  %

بالنسبة لذوي ختصصات علم  % 4.37بنسبة  41مسجلة يف هذا البديل كانت يف الكفاءة رقم 
بالنسـبة لـذوي    % 2.50التربيـة و  بالنسبة لذوي ختصصات علوم  % 2.91النفس وكذا 

التعرف على طبيعة األسئلة ( ختصصات علم اإلجتماع هذا اإلختالف يف هذه الكفاءة اخلاصة ب 
ومما يرجع إىل كون املستشارين ذوي ختصصات علم النفس مل ) املنتهجة يف البيداغوجية اجلديدة 

 تتناول املواضيع  التربوية و البيداغوجية إىل املقاييس اليت) اجلامعي ( يتطرقوا يف تكوينهم القاعدي 
.  

عكس التخصصات األخرى اخلاصة بعلم اإلجتماع و علوم التربية اليت هتتم باجلوانب البيداغوجية 
والتربوية يف العملية التعلمية ،أثناء تكوينهم اجلامعي ، ومنه ميكن القول أن هذه الفروقات غري دالة 



 

فقد كانت نسب استجابتهم متفاوتة بعض الشيئ فنجد " أحيانا  "إحصائيا أما فيما خيص البديل 
 % 30و هي أعلى نسـبة مسـجلة و كـذلك     % 37.50عند ذوي ختصصات علم النفس 

بالنسبة لتخصصات علم اإلجتماع ،هذه النسب  % 25.41بالنسبة لتخصصات علوم التربية و 
الدراسات و التقومي إال أنه ميكـن   تعرب عن ترددهم يف احلكم على تنمية الكفاءات اخلاصة مبحور

القول أن املستشارين يؤكدون و يف كل حمور على تنمية الكفاءات لدى التالميذ مقارنة مع البدائل 
إال أن هناك إختالف يف نسب اإلستجابات بني التخصصات العلمية يف " أحيانا "و "ال "األخرى  
  .هذا احملور 

تالف يف وجهات نظر املستشارين ليس له داللة إحصـائية  و يف األخري ميكن القول أن هذا اإلخ
وبالتايل نقول أن التخصص العلمي ليس له تأثري على وجهات نظر املستشـارين حـول تنميـة    

  .الكفاءات يف هذا اجملال 
من خالل معاجلتنا للفرضيات اإلحصائية الثالثة ميكن القول أن الفرضية اإلجرائية األوىل حتققـت  

أن هناك إختالف يف وجهات نظر مستشاري التوجيـه و اإلرشـاد املدرسـي     واليت تنص على
بإختالف ختصصاهتم العلمية حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جماالت عملهم و منـه  
ميكن القول كذلك أن للتخصصات العلمية تأثري على وجهات نظر املستشـارين حـول تنميـة    

، وعليه ميكننا القول أن تفسري هذا التأثري يف كون املستشارين  الكفاءات يف خمتلف جماالت عملهم
أثناء تكوينهم القاعدي مل يدرسوا املقاييس اليت تتعلق بالتوجيه و اإلرشـاد املدرسـي و خاصـة    
ختصصات علم النفس مقارنة بالتخصصات األخرى اليت درست هذه املقاييس يف اجلامعة و هناك 

املدرسي من ضمن ختصصات علوم التربية و هلـذا جنـد نسـب     خمتصني يف التوجيه و اإلرشاد
  .اإلستجابات لتخصصات علم النفس أقل من التخصصات األخرى يف كل احملاور 

 
 
 
 
 
 
  



 

  :تفسري نتائج الفرضية اإلجرائية الثانية  - 3-2
ختتلف وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي بإختالف خربهتم املهنيـة حـول   -

  . ينموهنا لدى التالميذ يف جماالت عملهم الكفاءات اليت
من خالل معاجلة الفرضية اإلحصائية اخلاصة مبحور اإلعالم توصلنا إىل عدم وجود فروق ذات  -أ

 10اخلربة أكثر من (داللة إحصائية بني وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي ذوي 
حول تنمية الكفاءات اخلاصة مبجـال اإلعـالم   ) سنوات 10أقل من (عن ذوي اخلربة )سنوات 
حيث سجلنا تأكيد املستشارين على تنمية هذه الكفاءات يف هذا احملـور و املقـدرة ب   املدرسي 
أقل من ( لذوي اخلربة  %  63.95و بنسبة ) سنوات  10أكثر من (لذوي اخلربة  67.46%

( بالرغم من عدم وجود فروقات دالة إحصائية بني املستشارين بإختالف خـربهتم  ) سنوات  10
اهتم يف خمتلف الكفاءات هلذا احملور إال أن هناك نسب متفاوتة فيما بينهم حول استجاب) األقدمية 

 04يف بعض الكفاءات ومتفقة يف بعض الكفاءات األخرى، من حيث اإلختالف يف الكفاءة رقم 
ألقل من ( و بالنسبة  % 2.14) سنوات  10أكثر من ( نسبة اإلستجابة بنعم عند ذوي اخلربة 

بترتيب اجملاالت الدراسية و املهنية وفق ( و هذه الكفاءة املتعلقة  % 4.79) سنوات خربة  10
) سنوات  10أقل من ( أي يف إعتقادي أن هذا الفرق راجع لكون ذوي اخلربة ) ميوالته و رغباته

على دراية باملستجدات يف خمتلف التكوينات و الدراسات وخاصـة التعلـيم العـايل و ذلـك     
لف التخصصات و كذا املعايري اليت يعتمد عليها يف توجيه التالميذ إلمتالكهم املعلومات حول خمت

) سـنوات   10أكثر من ( حنو هذه التخصصات و خاصة بعد املرحلة الثانوية عكس ذوي اخلربة 
فهم يفتقرون إىل هذه املعلومات و ذلك لغياب البحث و اإلطالع من أجل حتسـني املعلومـات   

  .و خاصة التخصصات اجلامعية بعد اإلصالحات اخلاصة بعملية التوجيه و اإلرشاد 
و  8و 14و  13و  12اما فيما خيص اإلتفاق يف نسب اإلستجابات فنجدها يف الكفاءات رقم 

و الفروقات املسجلة يف هذا احملور غري دالة إحصائيا أما فيما ) 27( هي موضحة يف اجلدول رقم 
ال "يف هذا اجملال و املعربة عنها يف البديل خيص استجابات املستشارين حول عدم تنمية الكفاءات 

لـذوي   % 7.72فكذلك سجلنا نسب متقاربة و الفرق بينها غري دال إحصائيا و املقدرة بـ " 
و نسـبة  ) سـنوات   10أقل من ( لذوي اخلربة  % 5.62و ) سنوات  10أكثر من ( اخلربة 

و ) سنوات 10ألكثر من ( بالنسبة % 1.10حيث سجلنا  01اإلختالف تظهر يف الكفاءة رقم 
و هي تعرب عن نسب املستشارين الذين )سنوات  10أقل من ( لذوي اخلربة % 0.20بنسبة    



 

) سنوات  10أكثر من ( مل يسامهوا يف تنمية هذه الكفاءات فنجدها أكرب نسبة عند ذوي اخلربة 
حث من أجل حتسـني  مقارنة مع ذوي اخلربة  أقل  وهذا دائما يتعلق بعزوف املستشارين عن الب

)  06( املعلومات واإلطالع على املستجدات حول اإلعالم املدرسي ،و كذلك الكفـاءة رقـم   
فأعلى نسبة تقر على عدم تنمية هذه الكفاءة كانـت   01حيث سجلنا فيها عكس الكفاءة رقم 

و املتعلقة بالبحث عن مصادر  % 0.36واالكثر خربة هي  % 1.25لصاحل األقل خربة و هي 
ملعلومات و توثيقها و حتيينها و هذا يدل على أن ذوي األكثر خربة لديهم معرفة واسعة ودرايـة  ا

كبرية لنوعية املصادر و املعلومات اليت بعتمد عليها التلميذ بالتعرف على مساره الدراسي و خمتلف 
  .طرق البحث يف هذا اجملال ،و هذه الفروق كذلك غري دالة إحصائيا 

و الذي يعرب على ترددهم يف احلكم على تنمية الكفـاءات  " أحيانا " لك البديل اما فيما خيص كذ
 30.41و) سنوات 10أكثر من (لذوي اخلربة  % 24.81اخلاصة هبذا احملور فقد سجلنا نسبة 

يدل على أن ظروف عمل املستشـار غـري مسـتقرة و الوسـائل     ) سنوات  10ألقل من ( %
ة أو املقاطعة املتكفل هبا حتتوي على العديد من املؤسسات مما املستخدمة غري كافية أو غري موجود

و هذا اإلختالف ليس لـه داللـة   ) يصعب من مهمة املستشار يف حتقيق و تنمية هذه الكفاءات 
  .إحصائية 

مما سبق ميكن القول أن املستشارين يؤكدون على تنمية الكفاءات لدى التالميذ اخلاصـة مبجـال   
أنه ال توجد هناك إختالفات كبرية يف نسب اإلستجابات بني ذوي اخلـربة  اإلعالم املدرسي إال 

  .يف هذا احملور ) سنوات 10أقل من (و )سنوات  10أكثر من (
و يف األخري ميكننا القول أن هذا اإلختالف يف وجهات نظر املستشارين ليس له داللة إحصـائية  

جهات نظر املستشارين حول تنمية الكفاءات يف وبالتايل نقول ان اخلربة املهنية ليس هلا تأثري يف و
  .هذا اجملال 

من خالل معاجلة الفرضية اإلحصائية اخلاصة  مبحور التوجيه توصلنا إىل عدم وجود فـروق   -ب
أكثـر  (ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي ذوي اخلربة 

سنوات حول تنمية الكفاءات اخلاصـة مبجـال    10أقل من (عن ذوي اخلربة )سنوات  10من 
 61.60بنسبة " نعم "التوجيه و قد سجلنا تأكيد املستشارين على تنمية هذه الكفاءات يف البديل 

 10أقـل مـن   (لذوي اخلربة   %60.18و ) سنوات 10أكرب من ( بالنسبة لذوي اخلربة %
و  24و  28( يف الكفاءات رقم و هي نسب متقاربة جدا و هذا التقارب يظهر أكثر )  سنوات



 

و هي نفسها الكفاءات اليت أكدوا عليها يف الدراسة اإلستطالعية و كانـت نسـبا   )  30و  29
عالية جدا ،بالرغم من هذا اإلتفاق إىل أن هناك فروقات من حيث نسب تأكيدهم على حتقيـق و  

بالقـدرة علـى جتـاوز     (و املتعلقة )  17( تنمية هذه الكفاءات حيث سجلنا يف الكفاءة رقم 
أكثر مـن  (لذوي اخلربة  % 2.61نسبة ) الصعوبات و املشكالت اليت تعترض مساره الدراسي 

و هذا يدل على أن عامل اخلربة ) سنوات 10أقل من ( لذوي اخلربة % 4.44و )سنوات  10
اسـتجابات  ليس له تأثري يف تنمية و حتقيق هذه الكفاءة ،وهذا الفرق غري دال إحصائيا فيما خيص 

و الذي يعرب على عدم تنمية الكفاءات املوضحة يف هذا احملور فنجـد  " ال"املستشارين يف البديل 
و هي كذلك  % 6.11و ذوي اخلربة أقل  %) 5.22سنوات  10أكثر من (عند ذوي اخلربة 

نسب متقاربة جدا و هي أقل نسب مسجلة يف هذا احملور ،و يف كل اجملـاالت نسـجل نفـس    
كمـا سـجلنا بعـض    " ال "و يف األخري " أحيانا "مث " نعم"يف النسب ، بداية بالبديل الترتيب 

سجلنا نسبة  34الفروقات و إن كان ليست دالة إحصائيا يف بعض الكفاءات مثال يف الكفاءة رقم 
 10أكثر من ( لذوي اخلربة % 0.65و ) سنوات 10أقل من (بالنسبة لذوي اخلربة  % 1.11
 33.16و املقـدرة بــ  " أحيانا"كذلك نسب متقاربة جـدا يف البديل  كما سجلنا) سنوات

) سـنوات  10أقل مـن  (لذوي اخلربة  % 33.70و) سنوات  10أكثر من (لذوي اخلربة  %
وهذا يدل على أن نسبة ترددهم يف احلكم على حتقيق و تنمية الكفاءات لدى التالميذ متقاربة جدا 

ة ليس له تأثري على وجهات نظر املستشارين يف هذا اجملال أو و دائما نقول يف هذا أن عامل اخلرب
  .احملور 

و يف األخري ميكن القول أن هذا اإلختالف يف وجهات نظر املستشارين ليس له داللة إحصـائية  
وبالتايل نقول أن متغري اخلربة املهنية ليس هلا تأثري على وجهات نظر املستشـارين حـول تنميـة    

  .ال الكفاءات يف هذا اجمل
من خالل معاجلة الفرضية اإلحصائية اخلاصة مبحور التقومي و الدراسات توصلنا إىل وجـود   -ج

فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي ذوي اخلـربة  
حول تنمية الكفـاءات اخلاصـة   )سنوات  10أقل من (عن ذوي اخلربة ) سنوات 10أكثر من (

الدراسات حيث سجلنا نسب تأكيد العينتني على تنمية هذه الكفـاءات يف هـذا   مبجال التقومي و
لذوي  % 55و نسبة )سنوات  10أكثر من (لذوي اخلربة  % 64.41احملور و اليت تقدر ب 

و يظهـر  " نعم "وهذا اإلختالف يف نسب اإلستجابات يف البديل ) . سنوات 10أقل من (اخلربة 



 

) بتصنيف و ترتيب الصـعوبات املسـجلة   ( و املتعلقة  36رقم  أكثر هذا اإلختالف يف الكفاءة
اخلـربة  ( لذوي  %3.66و ) سنوات أقدمية  10ألكثر من (  % 5.29حيث حضيت نسبة 

اإلطالع على طرق التقـومي يف  ( و املتعلقة ب  40و كذلك الكفاءة رقم ) سنوات  10أقل من 
و ) سـنوات  10ألكثر مـن  ( بالنسبة  % 4.70حيث سجلنا ) بيداغوجية املقاربة بالكفاءات 

و هذا يفسر أن للخربة يف هذا احملـور  ) سنوات  10اخلربة أقل من ( بالنسبة لذوي  % 3.00
تأثري على وجهات نظر املستشارين حول تنمية الكفاءات اخلاصة مبجال التقومي و الدراسات حيث 

عينتني و املتعلقة ب بيداغوجية يف كال ال 41و  40جند أن أقل النسب مسجلة يف الكفاءات رقم 
وهذا يعكس . املقاربة بالكفاءات من حيث طرق التقومي و طبيعة األسئلة املعتمدة يف اإلمتحانات 

( نقص تكوين املستشارين و اإلطالع على املستجدات اخلاصة باإلصالحات و خاصـة تطبيـق   
و الذي سجلنا بعـه أعلـى   "  ال " و هذا ما سنالحظه أكثر يف البديل    ) البيداغوجية اجلديدة 

بالنسبة  % 7.94النسب يف نفس الكفاءات السابقة بالرغم من اإلستجابات الكلية و املقدرة ب 
سنوات و فيما  10لذوي اخلربة أقل من  % 11.66و ) سنوات  10اخلربة أكثر من ( لذوي 

و  41و  40خيص الكفاءات اليت حضيت بنسب عالية يف هذا البديل هي كما ذكرنـا سـابقا   
يف  % 2.35سنوات أقدمية سـجلنا نسـبة    10بالنسبة ألكثر من .بنسب متفاوتة بني العينتني 

األقدمية ( اخلاصة لذوي  أما فيما خيص العينة 41بالنسبة للكفاءة  % 2.05و  40الكفاءة رقم 
يف  % 4.00و نسـبة     40يف الكفـاءة   % 2.00فقد سجلنا نسبة ) سنوات  10أقل من 

وهذه الفروقات يف استجابات املستشارين يف خمتلف الكفاءات املذكورة دالـة   41الكفاءة رقم 
  .إحصائيا ، و للخربة تأثري على وجهات نظرهم 

و الذي يعرب دائما على تردد املستشارين يف احلكـم علـى   " أحيانا " و فيما خيص كذلك البديل 
أقل ( بالنسبة لذوي اخلربة  %33.33تنمية أو حتقيق الكفاءات اخلاصة باحملور فقد سجلنا نسبة 

بالرغم من تقـارب يف  ) سنوات  10أكثر من ( لذوي اخلربة  % 27.84و ) سنوات  10من 
 2.64بنسبة )  37( ئيا و يظهر يف الكفاءات رقم نسب اإلستجابات إال أن الفرق هنا دال إحصا

و ) سـنوات   10أقل من ( مقارنة بذوي اخلربة ) سنوات  10أكثر من ( بالنسبة لذوي اخلربة 
أكثر ( لذوي اخلربة  % 2.94حيث سجلنا )  40رقم ( كذلك الكفاءة  % 4.00املقدرة ب

و هذه الفروق املسجلة يف ) سنوات  10أقل من ( لذوي اخلربة  % 5.00و ) سنوات  10من 
هذا احملور ويف هذا اجملال اخلاص بالتقومي و الدراسات دالة إحصائيا بالرغم من تأكيد املستشارين 



 

على تنمية الكفاءات لدى التالميذ اخلاصة هبذا اجملال إال أن هناك إختالف يف نسب اإلستجابات 
  .يف هذا احملور )  سنوات  10أقل من  (و ذوي اخلربة ) سنوات  10أكثر من ( بني ذوي اخلربة 

و يف األخري ميكن القول أن هذا اإلختالف يف وجهات نظر املستشارين له داللة إحصائية و بالتايل 
  .نقول أن اخلربة املهنية هلا تأثري على وجهات نظرهم حول تنمية الكفاءات يف هذا اجملال 

كن القول أن الفرضية اإلجرائية الثانية غري حمققة من خالل معاجلتنا للفرضيات اإلحصائية الثالثة مي
واليت تنص على أنه ليس هناك إختالف يف وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسـي  

  .بإختالف خربهتم املهنية حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جماالت عملهم 
ري على وجهات نظر املستشـارين حـول تنميـة    و عليه ميكن القول أن اخلربة املهنية ليس هلا تأث

الكفاءات يف خمتلف جماالت عملهم و تظهر أكثر يف جمال اإلعالم املدرسي و جمال التوجيه و لكن 
يف جمال التقومي و الدراسات وجدنا أن هناك تأثري على وجهات نظرهم و بالرغم من عدم وجود 

إال أن هناك فروقات يف نسب بعض الكفاءات  تأثري على وجهات نظرهم يف احملور األول و الثاين
اخلاصة هبذه اجملاالت و عليه ميكن أن نرجع أسباب هذه اإلختالفات إىل نقص يف عملية التكوين و 
تنظيم ملتقيات و األيام الدراسية حول كل املستجدات و اليت تطرأ على املنظومة التربوية بصـفة  

و عليه ميكن أن نستخلص ) وجية املقاربة بالكفاءات بيداغ( عامة و منظومة التوجيه بصفة خاصة 
أن املستشار يف حاجة إىل تكوين مستمر و التزود مبختلف السـندات اإلعالميـة الـيت تسـاير     

  .اإلصالحات يف خمتلف املستويات التعليمية و عامل الشغل 
  :اخلالصة العامة  - 4

  :بحث يف الفرضيات كاآليت بعد عرض النتائج و حتليلها ميكن تلخيص ما توصل إليه ال
  :الفرضية العامة   -

و اليت تنص على أن هناك اختالف يف وجهات نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي حول 
حتققت بالنسبة ( الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف جماالت عملهم فقد حتققت بصفة جزئية 

 ) .بة ملتغري اخلربة املهنية مل حتقق  بالنس(و ) ملتغريالتخصصات العلمية 

 
  



 

  :الفرضية اإلجرائية األوىل   -
و املتعلقة مبتغري التخصص العلمي و اليت تنص على أن هناك إختالف يف وجهات نظر مستشاري 
التوجيه و اإلرشاد املدرسي بإختالف ختصصاهتم العلمية حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ 

قت و ذلك بعد معاجلة الفرضيات اإلحصائية الثالثة و الـيت تـنص   يف جماالت عملهم ،فقد حتق
كذلك بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر املستشارين ذوي ختصصـات علـم   
اإلجتماع وعلوم التربية و علم النفس حول الكفاءات اليت ينموهنها يف خمتلف جماالت عملـهم و  

و اليت حتققت يف جمال اإلعالم املدرسي ) سات و التقومي اإلعالم املدرسي ، التوجيه ، الدرا( هي 
و التوجيه و مل تتحقق يف جمال التقومي و الدراسات و بعد حتقق فرضيتني إحصائيتني مقابل فرضية 
واحدة مل تتحقق نقول أن الفرضية اإلجرائية االوىل حتققت و أن املتغري التخصص العلمي له تأثري 

وهذا يدل  على أن ا . يف تنمية الكفاءات اخلاصة مبجاالت عملهم  على وجهات نظر املستشارين
يف ) عمر املفـدي (إلعداد املهين ضروري للمستشار قبل ممارسته ملهامه  وهذا ما أكده  الباحث 

دراسته اليت هدفت إىل التعرف على املمارسات السائدة يف واقع  اإلرشاد املدرسـي ومقارنتـها   
ة مبهنة اإلرشادالنفسي واملدرسي وقد توصل إىل وجود قصور يف اإلعداد باملعايري والضوابط اخلاص

  املهين للمرشدين 
  : الفرضية اإلجرائية الثانية  -

و املتعلقة مبتغري اخلربة املهنية و اليت تنص على أن هناك اختالف يف وجهـات نظـر مستشـاري    
ت اليت ينموهنا لدى التالميـذ يف  التوجيه واإلرشاد املدرسي بإختالف خربهتم املهنية حول الكفاءا

جماالت عملهم ،يف هذه احلالة مل حتقق هذه حيث عربت عينة البحث باإلتفاق على تأكيـدها يف  
تنمية الكفاءات و خاصة يف اجملال اخلاص باإلعالم املدرسي و جمال التوجيه و هذا ما مل تؤكـده  

ية يف اجملالني السابقني حبيث ال يوجد الفرضيات اإلحصائية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائ
أقل ( عن ذوي اخلربة ) سنوات  10أكثر من ( إختالف يف وجهات نظر املستشارين ذوي اخلربة 

حول الكفاءات اليت ينموهنا لدى التالميذ يف كل من جمال اإلعالم املدرسـي و  ) سنوات  10من 
تعرب عن وجود فروق ذات داللة إحصائية  التوجيه ولكن الفرضية اإلحصائية الثالثة حتققت و اليت

 10أقل من ( عن ذوي اخلربة ) سنوات  10أكثر من ( بني وجهات نظر املستشارين ذوي اخلربة 
  .حول الكفاءات اليت ينموهنا يف جمال التقومي و الدراسات ) سنوات



 

فرضية إحصـائية  و عليه ميكن القول أن الفرضية اإلجرائية الثانية غري حمققة حبيث مل حتقق سوى 
واحدة من بني الثالثة فرضيات و منه نقول أن الفرضية العامة حمققة بصفة جزئية حيث سـجلنا  
وجود فروق دالة يف متغري واحد فقط و هو أن التخصص العلمي له تأثري على وجهـات نظـر   

أمـا فيمـا    املستشارين يف تنمية الكفاءات لدى التالميذ يف جمال اإلعالم املدرسي و جمال التوجيه
خيص متغري اخلربة املهنية فقد وجدنا أن هناك فروق دالة يف جمال التقومي و الدراسات فقـط ، و  
الشيئ امللفت لإلنتباه هو أن النتائج اليت توصلنا إليها بعد حتليلها حسب متغريات الدراسة ملختلف 

الكفاءات اليت ينموهنا يف حماور  اإلستبيان جند أن النتائج عكسية حسب متغريات الدراسة ملختلف 
كل جمال ، حيث جند ان الكفاءات اخلاصة مبجال اإلعالم املدرسـي و التوجيـه تتـأثر مبـتغري     
التخصص العلمي و ال تتأثر مبتغري اخلربة يف تنميتها من قبل املستشارين و لكن الكفاءات اخلاصـة  

التخصص العلمي و النتائج اليت توصـلنا  مبجال التقومي و الدراسات تتأثر باخلربة املهنية و ال تتأثر ب
يف الدراسة املتعلقة بالكشف عـن  ) الزغاليل و الشرعية ( إليها ال تتفق مع ما توصل إليه كل من 

االدوار و املهام الفعلية اليت يقوم هبا املرشد املدرسي حيث توصل إىل وجود فـروق ذات داللـة   
  .ه األدوار و املهام إحصائية بالنسبة ملتغري اخلربة يف الكشف عن هذ

و مل يسجل أي فروق دالة إحصائيا حسب متغري التخصص العلمي يف الكشف كذلك عن هـذه  
  .االدوار و املهام الفعلية للمرشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :التوصيات واالقتراحات -5
عند األخذ هبا   ارى أهنبعض املقترحات و التوصيات اليت ن تقدمي من خالل النتائج املتوصل إليهامت 

وء املقاربة اجلديدة يف التوجيه هبدف     ميكن أن  يكون هناك واقع آخر لعمل مستشار التوجيه يف ض
  . املستقبليمساعدة التلميذ على بناء مشروعه 

     اد حول ـالعمل على تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة املستشارين يف التوجيه واإلرش -1
 .اربة بالكفاءات يف جمال التوجيهتطبيق بيداغوجية املق

ف ـرة ملختلـات املستجدة املسايـدورات وملتقيات هبدف اكساهبم املعلوم تنظيم -2
 .التطورات احلاصلة يف املنظومة التربوية وعامل الشغل 

م ـدوارهأكساهبم املهارات الالزمة ألداء إقامة دورات تدريبية مستمرة هتدف إىل إ -2
 .اإلرشاد املدرسي كمستشارين يف التوجه و

  إستالم مهامهمضرورة تكوين وإعداد املستشارين مهنيا بعد النجاح يف املسابقة قبل  -3
 .تزويد مستشاري التوجيه مبختلف الوسائل التكنولوجية لتسهيل عملهم وجعله أكثر فعالية -4
اليت رات ـتزويدمستشاري التوجيه مبختلف السندات والوثائق اإلعالمية اليت تساير التغي -5

 .حتدث يف قطاع التربية والتعليم وقطاع التكوين املهين
 .توفري االختبارات واملقاييس النفسية وتدريب املستشارين على تطبيقها -6
م التحكم ـىت يتـبتدائيات حإلاري التوجيه يف املتوسطات واـضرورة فتح مناصب مستش -7

 .يف متابعة ومرافقة التالميذ

ميذ داخل األقسام وفق ما تنص علية  بيداغوجية املقاربة بالكفاءات            اعادة النظر يف كثافة التال -9
 .إلجناح احلصص اإلعالمية ولتسهيل متابعة وتشخيص كل الوضعيات 

تشجيع املستشـارين على القيام بدراسات وأحباث تربوية ونفسية ذات صلــة بالتوجيه  -10
  .واإلرشاد املدرسي واليت تنبع من واقع عملهم

حىت تكون هناك مقاربة يف التوجيه املدرسي ال بد من إعتماد برامج نشاطـات مستشاري                 -11    
  .    التوجيه على أساس بيداغوجية املقاربة بالكفاءات
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  قـــــــــملالحا
  إستبيان الدراسة اإلستطالعية" 1"ملحق رقم     

 "2"ـــــرة اجلزائـــــجامـــ

 ةــكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعي

  ياواألرطوفونقسم علم النفس وعلوم التربية 

  انـإستبي
ة ـيف إطار إ عداد حبث حول واقع التوجيه واإلرشاد املدرسي يف ضوء تطبيق إستراتيجيـ
على ة ـاملقاربـة بالكفـاءات فإننا نضع بني أيديكم هذا اإلستبيان الذي نلتمس منكم اإلجاب

  . أسئلته بكـل موضوعية 
  يف هذا العمل الذي نلتزم بأن ال يتعدى حدود البحث  ونشكركم مسبقا على مسامهتكم

  :بيانـات أوليـة 
 :............................الشهادة  مع ذكر التخصص  -

  :.....................عدد سنوات العمل يف املنصب احلايل  -

  ي؟   ـماهي الكفاءات اليت تساهم يف تنميتها لدى التلميذ يف جمال اإلعالم املدرس

........................................................................ 

.........................................................................  

  ؟)التربويواد النفسي ـاإلرش(ماهي الكفاءات اليت تساهم يف تنميتها لدى التلميذ يف جمال التوجيه
............................................................................  

............................................................................  

 ات؟ــماهي الكفاءات اليت تساهم يف تنميتها لدى التلميذ يف جمال التقومي و الدراس

                ............................................................................  
             ............................................................................. 



 

  منوذج عن طلب حتكيم االستبيان" 2"ملحق رقم 
  

 "2"ـــــرة اجلزائــجامـــ

 ة العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعيةكلي

 نياقسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفو

   إىل األستاذ                              

                                                                                              ............ 

 طلب حتكيم إستمارة حبث

 هبدف إعداد مذكرة التخرج لنيل شهادةاملاجستري يف علم النفس التربوي حول موضوع     

واقع التوجيه املدرسي يف ضوء تطبيق إستراتيجية املقاربة بالكفاءات من وجهة نظر مستشاري "

ويف إطار دراسة صدق اخلرباء ألدوات البحث ، فإنه يشرفين أن " التوجيــه واإلرشاد املدرسي

ــم هبذا الطلب املتمثل يف التماس حتكيم استبيان الدراسة النهائية املعد هلذا الغرض ولكم أتقدم إليك

  مين جزيل الشكر والعرفان

  : ........... الطالب               

  البطاقة التقنية تضمنت تساؤالت البحث ، فرضيات البحث ، و حتديد حماور اإلستبيان

  نهائيةإستبيان الدراسة ال" 3"ملحق رقم 
     "2"جامعة اجلزائــــــــر

  لية العلوم اإلجتماعية واالنسانيةك 



 

  
  انـاستبي

  

واقع التوجيه واإلرشاد "مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس التربوي بعنوان  ديف إطار إعدا      

ن ـة مـاإلحاطة جبملأتوجه إىل سيادتكم قصد "اءاتـة بالكفـة املقاربـيف ضوء تطبيق إستراتيجي املدرسي

ي واملهين يف ـــأثناء  أداء مهامك  للوصول بالتلميذ إىل بناء مشروعه الدراسها الكفاءات اليت تنميـــ

ها من عالقة وثيقة ـوجي ملا لـضــوء التحوالت اجلديــدة و يف عصر التدفق املعلومايت والتطور التكنول

  .بالعلم والتكنولوجيا واجملتمع

يف اخلانـة املناسبـة وأعدكم أن ) *(م اإلجابة بكل صدق وموضوعية وذلك بوضع عالمة هلذا أرجو منك 

  اإلجابة ستبقى حمفوظة وأهنا التستعمل إال ألغراض علمية ولكم جزيل الشكر والتقدير مسبقا    

  

  :معلومات خاصة
  
    :.....................................................الشهادة مع ذكر التخصص -

  
  :  اخلربة املهنية -

                    
  سنوات                                       10اقل من 
  سنوات  10أكرب من 

  ؟ هل تعتقد أنك تساهم يف تنمية الكفاءات التالية لدى التالميذ -

  



 

    االستجابة

  الكفـــــاءات

  

  

أحيا الرقم
 نا

 نعم ال

   
مجع املتعلم أكرب عدد ممكن من املعلومات املتعلقة بذاته واحمليط املدرسي 

 01  واملهين

 02  مجع املعلومات املرتبطة مبختلف املهن وعامل الشغل   

 03  مجع املعلومات املتعلقة مبختلف الدراسات والتكوينات   

 04  واملهنية وفق ميوالته ورغباتهترتيب اجملاالت الدراسية    

 05  حتليل املعلومات وترتيبها ملختلف الشعب والتخصصات الدراسية   

 06  البحث عن مصادر املعلومات وتوثيقــها وحتيينها   

 07  التحكم يف استخدام خمتلف الوسائل والسندات اإلعالمية   

 08  الدراسيةالتعرف على املسار الدراسي ملختلف املراحل    

 09  إدراك أمهية املعارف اليت يتلقاهايف املواد الدراسية املقررة    

 10  املشاركة يف نشاط احلصص اجلماعية لإلعالم داخل املؤسسة    

 11  اتـوالت واالهتمامـب بعض امليـهتذي   

 12  التعرف على معايري التوجيه ملختلف التخصصات الدراسية واملهنية    

 13  إدراك أمهية الرغبـة يف اختيـار نوع التخصص   

 14  وفق قدراهتـم.التمييز بني التخصصات الدراسية واملهنية   

 15  إثارة وتنمية امليول واالهتماما ت والرغبات الدراسية واملهنية   



 

   
تنمية قدرة البحث عن املعلومات واملعارف وحتليلهاوبلورهتا الختيار 

 16  الصحيح الدراسياملسار

 17  القدرة على جتاوز الصعوبات واملشكالت اليت تعترض مساره الدراسي   

 18  القدرة على جتاوز املشكالت النفسية والتعامـل معها اجيابيـا   

 19  القدرة على جتاوز املشكالت البيداغوجية والتعامل معـها اجيابيا   

 20  والتربوي يف الوسط املدرسـيحتقيق أعلى دراجات التوافق النفسي    

 21  حتقيق اإلندماج مـع خمتلف عناصر احمليط املدرسي   

 22  التكيف السليــم مع خمتلف املستجدات يف الوسط املدرسـي   

 23  تكوين عالقات اجيابيـة مــع خمتلـف املتعامليـن   

 24  التفاعـل االجيابـي مـع احـتـرام الرأي اآلخـر   

 25  التخطيـط السليـم للمشــروع املستقبلـي   

 26  اختاذ القرار املناسب يف حتديد نوع التخصص أو الشعبة املرغوب فيها   
 27  االستقالليــة فـي اختـاذ القـرار   
 28  حتمـل املسؤولية يف اختار املشروع الدراسي واملهنـي    
 29  اتبـاع طرق املراجعـة واالستذكـار الناجعــة   
 30  التقليـل من حدة القلق واخلوف املصاحبني لفترات االختبارات   
 31  التحكم يف تقنيات البحث عن املعلومات واكتساهبا وتوظيفها عند احلاجة   
 32  تطويـر املواهب والقدرات اإلبداعيــة للمتعلميـن   

   
لبعض التخصصات املنافية للميوالتإدراك نتائج االختيارات العشوائية

 33  والقدرات

 34  .يــسادرلالتحكم يف آليات التحصيل العلمي والتفوق ا   
 35  ة والضعفـاط القـلم لنقـاكتشاف املتع   



 

 36  املسجلة تصنيف وترتيب الصعــوبات    

 37  النقائـص املسجلـةواستدراك ة ـمعاجل   

 38  ات ـيف جتاوز الصعوبة ـاستغالل القدرات الكامن   

 39  النجاح املساعدة على توظيف اآلليات    

 40  املقاربة بالكفاءاتبيداغوجية اإلطالع على طرق التقومي يف    

 41  اجلديدة  البيداغوجيةالتعرف على طبيعة األسئلة املنتهجة يف ا   

 42  جتنـب األسبـاب املؤدية للفشـل    

 43  يـالتسرب املدرسيف   سببةتتفادي العوامل امل   

 44 املدرسي فـــر العنــي مع مظاهـل اإلجيابـالتعام   
   

 


