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صدق اهللا العظیم﴾.............ولئن شكرتم آلزیدنكم ﴿:قال اهللا تعالى

نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث المتواضع وأنعم علینا بالصحة والعلم، 
.فالشكر والثناء هللا من قبل وبعد

الذي لم یبخل علینا " زین العابدین "یسعنا في البدایة إال أن نشكر األستاذ المشرف ال
.بمعارفه ونصائحه والتي وفقنا من خاللها في إنجاز هذا العمل

كما نشكر كل األساتذة الذین رافقونا في مشوارنا الدراسي خاصة أساتذة قسم علم االجتماع 
.وعلوم التربیة

.إلى كل من ساعدني من البدایة إلى النهایةبالشكروأتقدم

كلمة شكر وتقدیر



بسم الذي خلق األكوان ورسم االرض باأللوان وسخر كل شيء خلدمة 
اإلنسان بعد سنوات اجلد واالجتهاد ال بد أن يأيت يوم للحصاد ففي يوم كهذا ال 

.استطيع سوى تقدير األهل واألحباب

اليت محلتين جنينا ورعتين صغريا وحنت علي كبريا وكانت يل سندا يف حيايت إىل
.بدعواها وهان كل شيء يف سبيل رضاها إىل أمي الغالية

إىل من عجز لساين أمامه عن الشكر إىل رمز العطاء والروح الطيبة إىل من زرع فيا 
يلاألخالق والوفاء وجعلين أسري على درب النجاح أيب العزيز والغا

"أطال اهللا يف عمره"
ى إل،األعزاء "حسین و رضوان "خیرة و كریمة  و أخوي "إلى ریاحین دربي إخوتي

.هتم برعایتي طول مشواري الدراسيكل من یكن لي المودة والمحبة وا
جوهر ، إميان ،" حفظهن اهللادريبات 

.."رمانة ، سارة ، آمال ،هالة  
.إلى كل من مثلهم قلبي ولم یسعهم قلمي وورقي إلى كل هؤالء أدهي ثمرة جهدي

بوزكار فتیحة 



ءإهدا
إلى من علمني العطاء بدون انتظار

..رإلى من أحمل أسمه بكل افتخا..
من اهللا أن یمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظارأرجو

لى األبد ٕ ..وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وا
والدي العزیز أطال اهللا في عمره

إلى من أرضعتني الحب والحنان .. إلى مالكي في الحیاة 
إلى بسمة الحیاة وسر الوجود 

جاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب إلى من كان دعائها سر ن
أطال اهللا في عمرهاأمي الحبیبة

..إلى شمعة تنیر ظلمة حیاتي.. إلى من بهم أكبر وعلیهم أعتمد 
..إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها

.إلى من عرفت معهم معنى الحیاة

من تحلى باإلخاء وتمیز بالوفاء والعطاءإلى .. إلى من لم تلده أمي 
في نهایة مشواري أرید أن أشكرك على مواقفك النبیلة إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات 

.األمل

یحي عمار آمال 
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ملخص الدراسة

:ملخص الدراسة 
شـاداإلر و لتي یعاني منها مستشار التوجیه هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات ا

واإلرشـادلحسـن لعملیـة التوجیـه مـدى تأثیرهـا علـى السـیر االمدرسـي والمهنـي فـي المیـدان، و 
إلـــى خمســـة محـــاور مجـــزئالتحقـــق مـــن وجـــود هـــذه المعوقـــات قـــام الباحـــث ببنـــاء اســـتبیان و 

:أساسیة متمثلة في 
معوقات متعلقة بالتكوین : المحور األول 
معوقات متعلقة بظروف العمل : المحور الثاني 
معوقات متعلقة بتخطیط النشاطات االرشادیة : المحور الثالث 
معوقات متعلقة بالتصورات االجتماعیة : المحور الرابع 

اجراءات فعل التوجیه المدرسي و المهني بأدوات و معوقات متعلقة: المحور الخامس 
–التخصـص –المؤهل العلمي –الجنس : هي ك في ظل وجود عدد من المتغیرات و كذلو 

قد اختیرت العینـة بطریقـة الحصـر لدراسة المنهج الوصفي التحلیلي و الخبرة المهنیة اتبعت ا
التوجیــه المدرســي مركــز تــم ســحبها مــنمستشــار ومستشــارة و 60العینــة مــن الشــامل تتكــون 

معوقــــات التوجیــــه : تحــــت عنـــوان) 2016(–) 2017(، لوالیــــة عــــین الـــدفلى ســــنة والمهنـــي
ـــه و االرشـــاد المدرســـي و و  ـــانوي مـــن وجهـــة نظـــر مستشـــاري التوجی ـــیم الث االرشـــاد فـــي التعل

المهنــــي و تفیــــد هــــذه الدراســــة المیدانیــــة بمعرفـــــة الصــــعوبات التــــي تعرقــــل مســــار العملیـــــة 
تــم التأكــد مــن ، حیــثالمهنــيمــن قبــل مستشــاري التوجیــه و االرشــاد المدرســي و االرشــادیة 

صــالحیة الخصــائص الســیكومتریة عــن طریــق صــدق المقارنــة الطرفیــة، تقــدیر الثبات،وألفــا 
للعلـــوم اإلحصـــائیةاســـتخدمنا الحزمـــة لكرونبـــاخ  الـــذي یعبـــر عـــن االتســـاق الـــداخلي،حیث

: توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة و ) SP SS(االجتماعیة لمعالجة البیانات 
بخصـــوص المعوقـــات المتعلقـــة بـــالتكوین اإلرشـــادو توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجیـــه ال-

.)التخصص–الخبرة المهنیة –المؤهل العلمي -الجنس (تعزى لمتغیرات 
بخصـــوص المعوقـــات المتعلقـــة بظـــروف اإلرشـــادو توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجیـــه ال 

).التخصص–الخبرة المهنیة –المؤهل العلمي -الجنس (تعزى لمتغیرات العمل  



ملخص الدراسة

بخصـــوص المعوقـــات المتعلقـــة بتخطـــیط اإلرشـــادو توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجیـــه ال 
–الخبــــرة المهنیــــة –المؤهــــل العلمــــي -الجــــنس (النشــــاطات االرشــــادیة تعــــزى لمتغیــــرات 

التخصص 
خصـــوص المعوقـــات المتعلقـــة بـــأدوات االرشـــاد بال توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجیـــه و 

جـــراءاتو  ٕ الخبـــرة –المؤهـــل العلمـــي -الجـــنس (فعـــل التوجیـــه المدرســـي  تعـــزى لمتغیـــرات ا
التخصص –المهنیة 

بخصــوص المعوقــات المتعلقــة بالتصــورات اإلرشــادو توجــد فــروق بــین مستشــاري التوجیــه ال 
التخصص  –الخبرة المهنیة –ي المؤهل العلم-الجنس (االجتماعیة تعزى لمتغیرات  

: تاحیة الكلمات المف
معوقات التوجیه و االرشاد ، مستشار التوجیه المدرسي و المهني 



ملخص الدراسة

Étude Résumé:
L'étude visait à identifier les obstacles auxquels se heurtent l'orientation scolaire et
professionnelle et conseiller d'orientation dans le domaine, et l'ampleur de son impact sur
Sir direction du processus Hassan, l'orientation et la vérification de l'existence de ces
obstacles, le chercheur a construit un questionnaire aux axes du disjoncteur cinq principaux
représentés par:
Premièrement: les obstacles liés à la composition
Le deuxième axe: les obstacles liés aux conditions de travail
Axe III: les obstacles liés à la planification des activités de vulgarisation
Thème IV: Les obstacles liés aux perceptions sociales
Axe V: Les obstacles liés outils et procédures pour acte d'orientation scolaire et
professionnelle
En plus, en présence d'un certain nombre de variables, à savoir: le sexe - Qualification -
Spécialisation - Etude de l'expérience professionnelle a suivi l'approche analytique
descriptive a été l'échantillon choisi de manière échantillon d'inventaire complet est
composé de 60 consultant et un consultant a été retiré de l'école et le centre d'orientation
professionnelle, la compétence des années Ain Defla (2017) - (2016) sous le titre: les
contraintes d'orientation et d'orientation dans l'enseignement secondaire du point de vue
des conseillers d'orientation et scolaire et professionnelle et cette étude sur le terrain
d'orientation indiquent la connaissance des difficultés qui entravent le chemin de processus
guider par des conseillers d'orientation et de conseil école professionnelle, où il a été
constaté la validité des caractéristiques CNN Komitrih par la sincérité du terminal de
comparaison, estimation de la cohérence, et Alpha Cronbach, qui reflète la cohérence
interne, où nous avons utilisé le logiciel statistique pour les sciences sociales pour le
traitement des données (SP SS) et l'étude a révélé les résultats suivants:
différences entre -latojd les conseillers d'orientation et des directives concernant les
contraintes dues à la composition des variables (sexe - Qualification - expérience
professionnelle - spécialisation.(
Il n'y a pas de différence entre les conseillers d'orientation et des directives concernant les
contraintes liées aux conditions de travail dues à des variables (sexe - Qualification
pédagogique - expérience professionnelle - spécialisation.(
Il n'y a pas de différence entre les conseillers d'orientation et des directives concernant les
obstacles liés à la planification des activités de vulgarisation en raison des variables (sexe -
Qualification - Expérience professionnelle - Spécialisation
Il n'y a pas de différence entre les conseillers d'orientation et des directives concernant les
obstacles liés aux outils et aux procédures de loi d'orientation scolaire attribué à des
variables (sexe - Qualification - Expérience professionnelle - Spécialisation
Il n'y a pas de différence entre les conseillers d'orientation et des conseils sur les
contraintes des perceptions sociales en raison des variables (sexe - Qualification -
Expérience professionnelle - Spécialisation
Mots-clés:
Les obstacles à l'orientation et le conseil, conseiller en orientation scolaire et
professionnelle



:مقدمة

فـي و التعلـیمو یعتبر التوجیه المدرسي والمهني نشاط تربوي مهم جدا في قطاع التربیة
جمیـــع المنظومـــات التربویـــة فـــي العـــالم بحیـــث یهـــدف إلـــى تحقیـــق التوافـــق بـــین المـــؤهالت 

المهنیـة لمسـاعدة التلمیـذ علـى و متطلبات الفـروع التكوینیـةو المؤهالت النفسیة للفردو الفكریة
تحقیق مشروعه المستقبلي و محیطهو التعرف على ذاته

ـــــة التوجیه ـــــة عملی ـــــة مـــــن اإلرشـــــادو و نظـــــرا ألهمی ـــــى جمل ـــــة إل عمـــــدت وزارة التربیـــــة الوطنی
ـــت فـــي ، اإلصـــالحات ـــین مستشـــاري و الرشـــادو مناصـــب جدیـــدة فـــي التوجیهإحـــداثتمثل تعی

مهــام باالعتمــاد علــى مجموعــةو بحیــث حــددت لهــم أدوار، االرشــاد فــي الثانویــاتو التوجیــه
یظهـر ذلـك جلیـا مـن ، و الوسائل المنهجیة التي تساهم في عملیة التوجیه السلیمو من الطرق

الــذي یــنص علــى و 1991|09|18المــؤرخ فــي 91|1241|219خــالل القــرار الــوزاري رقــم 
صیب مستشاري التوجیه في مؤسسات التعلیم الثانوي نت

منظومــــة التربویــــةاالرشــــاد فــــي الو بحثنــــا هــــذا ینصــــب حــــول أهمیــــة عملیــــة التوجیــــهو 
بالتــالي ، و المنتظــرةو العقبــات التــي تحــد مــن تحقیــق أهــدافها المطلوبــةو مختلــف المعوقــاتو 

التــي مــن شــأنها ان تقــل و نســعى مــن خاللــه إلــى الكشــف عــن أهــم الصــعوبات التــي تعرقلهــا
فهـل یعـود ، االرشـادو مصدر ضعف جهاز التوجیهو معرفة درجة هذه المعوقاتو من دورها

أو إلـى  ، المستشار نفسه أي إلـى نقـص فـي تكوینـه ،غلـى ظـروف العمـل الغیـر مناسـبةإلى 
، و إلى التصورات التـي یغـرس المحـیط فـي التلمیـذاالرشاد أو سوء تخطیط نشاطات التوجیه

جــــراءات فعــــل التوجیــــهو أو إلــــى خلــــل فــــي أدوات ٕ فكانــــت دراســــتنا معنیــــة حــــول ، االرشــــادو ا
ــیم الثــانوي مــن وجهــة نظــر مستشــار التوجیــهاالرشــاد فــي الو معوقــات التوجیــه االرشــاد و تعل

یــــتم تدعیمــــه بالجانــــب التطبیقــــيو لقــــد نصــــت علــــى جــــانبین نظــــريو .المهنــــي و المدرســــي
:یتضمن الفصول التالیة و 
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قــد تــم ، و العــام للبحــثلإلطــارســنحاول مــن خاللــه تســلیط الضــوء علــى الفصــل األول 
ـــــى أربعـــــة فصـــــولتقســـــیم هـــــذه  حیـــــث خصـــــص الفصـــــل األول منهـــــا لعـــــرض ، الدراســـــة إل



:مقدمة

، مفـــاهیم الدراســـة، أهمیـــة الدراســـةو األهـــداف، الفرضـــیات، اإلشـــكالیة، العـــام للدراســـةاإلطار 
.حدود الدراسة ، دراسات سابقة

فقـــد تطرقنـــا فیـــه إلـــى تحدیـــد تعریـــف والدراســـات الســـابقةالنظـــري اإلطـــار: الفصـــل الثـــاني
مجــــاالت و وظــــائف، و واإلرشــــادمبــــادئ التوجیهو ثــــم أســــس، تطــــورهو نشــــأتهواإلرشادالتوجیه
أخیـــرا صـــعوبات و المهنـــيو المدرســـيواإلرشـــادالنظریـــات المفســـرة للتوجیه، واإلرشـــادالتوجیه

.المهني في الجزائر و التوجیه المدرسي

ظهـور مستشـار التوجیـه ، المدرسـيواإلرشـادمستشـار التوجیهفقد تضمن تعریف :  أما ثانیا
، المكــاني لمستشــار التوجیــهاإلطــار، الحاجــة إلــى مستشــار التوجیــه، فــي الجزائــرالمدرســي

، عالقــات مستشـار التوجیــه المهنــي، وســائل عمــل مستشـار التوجیــه، مهـام مستشــار التوجیـه
.العراقیل التي یواجهها مستشار التوجیه و ثم الصعوبات

وتفســیر النتــائج علــى ضــوء مــا جــاءت بــه الدراســات الســابقة، مناقشــة : الجانــب التطبیقــي
المنهجیـة للدراســة المیدانیـة ویشـمل المــنهج اإلجـراءاتفقـد احتـوى علــى إلـى ذلــك باإلضـافة 

المســتخدم، مجتمــع الدراســـة، الدراســة االســـتطالعیة، عینــة الدراســـة ، أدوات جمــع البیانـــات 
االحصــائیة المســتخدمة األســالیبوالخصــائص الســیكومتریة لــألدوات وفــي األخیــر عــرض

وتوزیعهــا ثــم تفریــغ النتــائج وتحلیــل الجــداول، ومناقشــة النتــائج الفرضــیات فــي . فــي الدراســة
.ظل الدراسات السابقة، وأخیرا وصول إلى استنتاج عام للدراسة وتقدیم اقتراحات ثم خاتمة
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:اإلشكالیة
یمر العالم المعاصر بتغیرات وتحوالت جوهریة في شتى المجاالت وخاصة العملیة 

والیومیة وعلى وجه االجتماعیةمنها ، أثر ذلك بشكل واضح على نواحي مختلفة من الحیاة 
لیم لما له من أهمیة في تنمیة المجتمعات وتقیمها ولذلك تعد عالخصوص مجال التربیة والت

یفة التربیة وتوفیر الظروف المناسبة للعملیة التعلیمیة ظمؤسسة تربویة تقوم بو سة المدر 
لمیة وقد عرفها صفوان مختار بأنها مؤسسة اجتماعیة أنشأها المجتمع بقصد تنمیة عوالت

.)76،ص،رفیق صفوان مختار(متكاملة لیصبحوا أعضاء صالحین فیه ومنتجین أیضا
امها التعلیمي وبما أنها تعد ظجذریة في نتحوالتوعلى هذا األساس شهدت المدرسة 

، واالجتماعیةمحور العملیة التعلیمیة وهي بهذا تهتم بتنمیة قدراتهم العقلیة والجسمیة والنفسیة 
نلق من بعملیة التوجیه االستعانةإلى الضرورةاستدعتوفهم جوهر الفعل التربوي وعلیه 

سة التعلیمیة بحكم خبرتهم بویین في المؤسواإلرشاد التي كان یقوم بها بعض الفاعلین التر 
ن خلفیتهم العلمیة والعملیة أو تخصصاتهم المهنیة من أجل تحقیق عونضجهم بغض النضر 

أيیدیة داخل المؤسسة التعلیمیة التي كانت تنضر للتوجیه نظرة تقلواالستقرارالنظام 
همالاسیة في توجهه إلى شعبته التي یدرسها در على نتائج التلمیذ الاالعتماد ٕ میوله ورغباته وا

موجود في مجتمعه و هیفة التي یوضع فیها بحكم التوجیه التقلیدي ولیس ماظومن ثم الو 
االنشغاالتوالمهني من تحوالت یومیة التي جعلت عملیة التوجیه واإلرشاد أحد لمدرسي ا

الرئیسیة في الفكر التربوي المعاصر الذي ینطلق من مبدأ نوعیة المتعلم في المحیط 
المدرسي لیصبح قادرا على التكیف مع هذا المحیط نتیجة لهذا التطور وأصبح من الضروري 

علمیة وأسالیبمختصین یمارسونها وفق تقنیات إلىإسناد وظیفة التوجیه واإلرشاد المدرسي 
ارف عإذ بقدر حاجة أبناء المجتمع إلى التربیة والتعلیم واكتشاف الم.بقا مدروسة مسوأهداف

.والمعلومات بقدر حاجتهم إلى التوجیه واإلرشاد
لذلك فإن الوسط المدرسي أكبر األماكن التي تقدم فیها خدمات تكوین الفرد وتوجیهه 

رشاده ٕ والقائم بهذه الوظیفة .ومراعاة میوله وقدراته في مختلف المجالت التعلیمیة والمهنیةوا
، یقدم خدمة بطریقة منظمة ومدروسةشخص مختص في مجال التوجیه واإلرشاد بحیث 

موردا بشریا في قطاع التربیة والتعلیم ویسهر على تنفیذ برنامج التوجیه المدرسي وباعتباره
على أنه المسؤول األول على "التقویم قد عرفه موریس روكالن المسطر من طرف مدیر 
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وأكافئهمتنفیذ عملیة التوجیه المدرسي والمهني ، هو مختص في التوجیه ویعتبر أقدر الناس 
وتقنیات ئمبادباعتمادهواستغاللهتوجیهه على جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد

.)142، ص، 1988التویجیري علي بن محمد، (علم النفس
كما یقوم بمساعدة األولیاء والمتعلمین التربویون في المؤسسة التعلیمیة على وجه 

یمكن لالتصالالخصوص في تبلیغهم المعلومات التي في حوزته لتمكن من نسج شبكة 
،الدلیل المنهجي في اإلعالم المصري(إلیها في كل وقت وظرفیلجئواللتالمیذ أن 

.)13،ص، 2000
ومن خالل أدائه لمهام معینة كتبصیر المجتمع المدرسي بأهداف التوجیه واإلرشاد 

وأولیاء األمور ولیهامسؤ وخططه التربویة الفاعلة في المدرسة وبناء عالقات مهنیة مع 
عداد الخطط السنویة لبرامج التوجیه  ٕ واإلرشاد في التعلیمات المنظمة واألساتذة والتالمیذ وا

إال أن واقع .المشتركة ، وتقدیم خدمات في مختلف المجاالت الخاصة بالطالب القوانین و 
قد تؤثر على عمل ي راقیل التالحال في مؤسساتنا التربویة یعرف العدید من المعیقات و الع

یعیق ویعرقل تحقیق هدف معین بأنها هي كل ما"كما یعرفها إبراهیم . یهجر التو مستشا
.)12،ص، 1999،محمد عطیة(لجهود العقلیة والجسمیة ویتطلب اجتیازه مزیدا من ا

جیه واإلرشاد المدرسي و یعیق العملیة التوجیهیة واإلرشادیة وفقا لما یحده التوبالتالي كل ما
أو قد تكون ناتجة عن مدراء أساتذة قانونیةداریةإوالمهني من صعوبات وعراقیل  

فهذه .أو نجدها تتجسد في المستشار بحد ذاته رضغوطات تقع على عاتق المستشا
مدى أهمیة في المؤسسات برازوإ والتطور باالرتقاءالمعیقات لم تترك الفرصة لمجال اإلرشاد 

ونظرا لهذه الصعوبات التي شهدها في هذا المجال تم إعداد مستشارین للقیا بالعمل . التربویة
عد اهللا (المهني والعلمي والعملي المناسب اإلرشادي اتخذت خطط كثیرة إلعدادهم اإلعداد 

.)11،ص، 1991،هريیالش
مما یجعل عملیة التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني عملیة صعبة تؤثر على وضیفة 

وأدائه المهني الذي یمثل العملیة التي یتعرف من خاللها على مهامه وقدراته المستشار
ومعرفة النتائج العملیة التي تنتج من الفعالیات والخصائص الالزمة لتأدیة الوظیفة بنجاح 

یقوم به األفراد من أعمال داخل المؤسسة والمقصود باألداء المهني واإلنجازات أو ما
.والمخرجات واألهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقیقها عن طریق العاملین فیه
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هدافه وعن أهم التوجیه واإلرشاد في تحقیق أإخفاقدفعنا للبحث عن سبب وهذا ما
المالحظاتف إلى ذلك ضیه اإلرشاد في التعلیم الثانوي،المعیقات التي تعترض مجال التوج

رواد باعتبارهموقات عالتي رصدها مستشار التوجیه واإلرشاد حول أهم هذه العراقیل الم
، ثم تعرف على وجهة نظر المستشارین لتوجیه واإلرشاد المدرسي والمهنيعملیة ا
موجودة فعال؟ هل تعود إلى وهل هذه المعوقاترات بخصوص هذه المعیقاتوالمستشا

لى  ٕ ل لخإلى المحیطة بعمله أو الظروفالمستشار نفسه نظرا لنقص وقصور تكوینه أو وا
؟فعل التوجیهإجراءاتأدوات 

:انطالقا مما سبق واالعتماد على الدراسات نطرح التساؤالت التالیة
تعزى التكوینبین مستشاري التوجیه واإلرشاد بخصوص المعوقات المتعلقة هل توجد فروق -

؟)، المؤهل العلميالخبرة، التخصصالجنس، ( إلى متغیرات
بخصوص المعوقات المتعلقة بظروف بین مستشاري التوجیه واإلرشادهل توجد فروق -

؟) ، المؤهل العلميالخبرة، التخصصالجنس، ( تعزى إلى متغیراتالعمل
تخطیط بین مستشاري التوجیه واإلرشاد بخصوص المعوقات المتعلقة بهل توجد فروق-

؟) ، المؤهل العلميالخبرة، التخصصالجنس، ( تعزى إلى متغیراتالنشاطات اإلرشادیة
بخصوص المعوقات المتعلقة بأدوات بین مستشاري التوجیه واإلرشاد هل توجد فروق-

جراءات ٕ الخبرة، الجنس، (تعزى إلى متغیراتوالمهني المدرسيالتوجیه فعل التوجیهوا
؟) ، المؤهل العلميالتخصص

بخصوص المعوقات المتعلقة بالتصورات اإلرشادهل توجد فروق بین مستشاري التوجیه و -
؟ )لتخصص، المؤهل العلمي، ا، الخبرةالجنس(جتماعیة تعزى إلى متغیرات اال
:الفرضیات-2
توجد فروق بین مستشاري التوجیه واإلرشاد بخصوص المعوقات المتعلقة التكوین تعزى -1

)، المؤهل العلميالخبرة، التخصصالجنس، ( إلى متغیرات
توجد فروق بین مستشاري التوجیه واإلرشاد بخصوص المعوقات المتعلقة بظروف العمل-2

).العلمي، المؤهل الخبرة، التخصصالجنس، ( تعزى إلى متغیرات
بین مستشاري التوجیه واإلرشاد بخصوص المعوقات المتعلقة بتخطیط توجد فروق-3

).، المؤهل العلميالخبرة، التخصصالجنس، ( تعزى إلى متغیراتالنشاطات اإلرشادیة
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بین مستشاري التوجیه واإلرشاد بخصوص المعوقات المتعلقة بأدوات توجد فروق-4
جراءات فعل التوجیه المدرسي ٕ ، الخبرة، التخصصالجنس، (تعزى إلى متغیراتوالمهني وا

).المؤهل العلمي
توجد فروق بین مستشاري التوجیه بخصوص المعوقات المتعلقة بالتصورات -5

.)الجنس، الخبرة ، التخصص ، المؤهل العلمي (االجتماعیة تعزى لمتغیرات 
:أهمیة الدراسة3
قیمتها العملیة والعلمیة ومدى على أهمیة الظاهرة المدروسة وعلىبحثأيفق أهمیة تت-

.البحث العلمي المعرفة النظریة واستغالل نتائجها في إثراءفي إسهامها
ي، حیث ق بالجانب التربوي والمدرسیة في الجزائر وما یتعلاإلرشادع العملیة التوجیهیة و واق-

مام القائمین على هذه العملیة داخل المؤسسة نحاول من خالل هذه الدراسة معرفة مدى اهت
.تقدیمها بصورة حیة للمجتمع الجزائريبالتربویة والمعیقات التي یعانون 

المدرسي والمهني ومحاولة تقدیم اقتراحات اإلرشادالتركیز على أداء مستشار التوجیه و -
.لتدلیل بعض العراقیل التي تواجهه لیؤدي وظیفته بنجاح

:اسةأهداف الدر 4
دراستنا وأهدافلكل بحث هدف یسعى الباحث من خالل قیامه بدراسة ظاهرة معینة، 

في التعلیم الثانوي من وجهة نظر مستشاري التوجیه اإلرشادالمتمثلة في معوقات التوجیه و 
:المدرسي والمهنياإلرشادو 
.العراقیل التي تواجه القائمین بهذه العملیة لتقویمها وتعدیلهاأهمالوقوف على -
المدرسي اإلرشادالتي یعاني منها مستشار التوجیه و اإلداریةمعرفة المشاكل والعراقیل -

التربویین داخل المجتمع المدرسي أثناء قیامه بالعملیة والفاعلیناإلداریینوالمهني من قبل 
.التوجیهیة

بعض الحلول للتقلیل من هذه المعوقات عن طریق التعرف المیداني على أعطاءمحاولة -
.یةاإلرشادطبیعة العملیة التوجیهیة و 

األسسوفق معاییر عملیة تراعي فیها تقدیم اقتراحات لتحسین عملیة توجیه التالمیذ -
.ة والتربویة واالجتماعیةالنفسی
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من وجهة مستشار اإلرشادیة التوجیه و التعرف على اهمم المعوقات التي تعترض عمل-
.اإلرشادالتوجیه و 

:مفاھیم الدراسة- 5

ضرورة تحدید المفاھیم في البحث الن الباحث ال یستطیع التعرف على الظاھرة 
من خالل مالحظاتھ وإدراكھ الدقیق ومن إالالمدروسة أو المشكالت الخاصة للدراسة 

یكون بعض جوانب الظاھرة المدروسة غامضة عند اآلخرین او یحتاج الى مزید أنالمحتمل 
معوقات التوجیه واإلرشاد في التعلیم الثانوي من : موضوع دراستناأنمن التوضیح ، وبما 

.وجهة نظر مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني
: مفهوم التوجیه5-1
یشیر مصطلح التوجیه في معاجم اللغة العربیة إلى مصدر الفعل :المعنى اللغوي5-1-1

علي بن هادیة (وجه، یوجه، توجیها، ویقصد به دل على الوجهة الصحیحة أو إنقاذ واتبع
.)1310، ص1991وآخرون، 

ِد احلَْرَامِ ﴿:قوله تعالىوورد في القرآن الكریم في سورة البقرة  جِ ْس ْطَر اْلَم كَ َش َه ْج لِّ َو اآلیة ﴾فـََو
149.

وجه، توجه، توجها، أي أراد الشيء إلى جهة من الجهات أو : أما في المعجم العربي
.)129،، ص1998أحمد العابد وآخرون، (ه یأخذ اتجاها معیناجعل
التوجیه یختلف باختالف وجهات النظر ولقد اختلف العلماء في تحدید :اصطالحا5-1-2

:مفهوم دقیق للتوجیه ألنه توجد عدة تعاریف للتوجیه
هو عملیة إنسانیة تتضمن مجموعة من الخدمات التي یقوم بها :التوجیهتعریف5-2

كالته وعلى المختصون في التربیة وعلم النفس لمساعدة الفرد على أن یفهم نفسه ویدرك مش
إلىینتفع بمواهبه وقدراته لتوجیه طاقاته العقلیة للتغلب على هذه المشكالت، مما یؤدي أن

التوافق بینه وبین البیئة التي یعیش فیها لیبلغ أقصى ما یمكن أن یصل إلیه من النمو 
.)238، ، ص1983أبو عالء رجا محمود وآخرون، .د(والتكامل في شخصیته

هو مجموعة الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن یفهم نفسه : التعریف اإلجرائي
، و یفهم مشاكله ، و أن یستغل إمكانیاته الذاتیة من قدرات و مهارات و استعدادات و میول 

، نتیجة كانیات هذه البیئة من ناحیة أخرىلیحدد أهدافا تتفق مع إمكانیاته من ناحیة و إم
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ه و لبیئته و أن یختار الطرق المحققة لها  بحكمة و تعقل فیتمكن بذلك من حل فهمه لنفس
. مشاكله التي تعترضه 

مجموع الخدمات التي تهدف إلى الكشف عن السلوكات و مختلف هو :اإلرشاد5-3
عملیة فنیة المشكالت و محاولة تفسیرها و مساعدة األفراد على تكیفهم كما أنه عبارة عن 

حدهما المسترشد الذي یواجه مشكالت، تت تمرة، وهو عالقة بین طرفین أمتخصصة ومس
واآلخر مرشد الذي یحكم خبراته الفنیة قادرا على تقدیم المساعدة للمسترشد لیفهم نفسه والعالم 

.)21، ص 2011رافدة الحریري، ( من حوله
رشادیة  :اإلجرائيالتعریف  ٕ هو عملیة إنسانیة منظمة ومخطط لها تتضمن خدمات نفسیة وا

عالجیة من قبل المرشد للمسترشد لمساعدته من اجل نمائیةتوجیهیة، عبر برامج أولیة 
.تحقیق التوافق النفسي واإلنتاجیة التعلیمیة

وظیفة اإلرشاد هو الشخص الذي یؤدي :مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني5-4
لمساعدة األفراد والجماعات التعلیمیة، وتنظم ویحلل المعلومات حول الطالب من واقع 

جانب المصادر الموثقة، وذبك لتقییم میولهم إلىالسجالت واالختبارات والمقابالت 
واتجاهاتهم وقدراتهم وخصائصهم الشخصیة للمساعدة في التخطیط التعلیمي والمهني، 

ات المهنیة والتعلیمیة واالقتصادیة الستخدامها في مساعدة المسترشدین ویدرس المعلوم
محمد (د األفراد في التغلب على مشكالتهللتخطیط لموضوعاتهم التربویة والمهنیة ویساع

.)283،المشایقة، د ت، ص
هو أحد موظفي قطاع التربیة والتعلیم المدرسي المسطرة من طرف :التعریف اإلجرائي

و یعمل في مرطز .مدیریة التربیة من أجل توجیه التالمیذ نحو الشعب التوجیه الصحیح
التوجیه المدرسي و المهني تحت إشراف مدیر المركز و یقوم بتنفیذ االجراءات وفق تعلیمات 

.مخطط لها  
:المعوقات-5-5

عاقة عن الشيء یعوقه، صرفه وحسبه، : "منظور في لسان العرب لغویایعرفها ابن
،، ص2006بن عفیفي، صالح أحمد (''...ذا أراد انصرفه عنه صارفوالتعویق معناه إ

22(.
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یدا بأنها كل ما یعیق أو یعرقل تحقیق هدف معین ویتطلب اجتیازه مز : ویعرفها إبراهیم
) .12، ص 1999عطیة، محمود (من الجهود العقلیة والجسدیة 

: التعریف اإلجرائي
المعوقات كل ما یعیق العملیة التوجیهیة واإلرشادیة وفقا لما یحدده التوجیه واإلرشاد 

عن و التي یتم االستدالل علیها.المدرسي والمهني من صعوبات وعراقیل إداریة وقانونیة
. طریق مقیاس معوقات التوجیه واإلرشاد

:تطرقنا إلى هذه المعوقات وحرصنا في ما یليوفي بحثنا هذا 
.معوقات خاصة بالتكوین-1
.معوقات خاصة بظروف العمل-2
جراءات التوجیه واإلرشاد-3 ٕ .معوقات خاصة بأدوات وا
.معوقات خاصة بسوء التخطیط-4
: حدود الدراسةمجاالت و -6
.طبق على عینة مستشار المدرسي والمهني في مركز والیة عین الدفلى:بشریة
.)م2017- 2016(العام الدراسيخالل أجري هذا البحث:زمانیة
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:تمهید
التربویـــة، األنظمــةمختلـــف شــهدتهایعتبــر التوجیــه مـــن العملیــات التربویـــة الحدیثــة التـــي 

ــــه و  ــــه و هاإلرشــــادو التوجی ــــة توجی رشــــادعملی ٕ ــــه و إمكانیاتهاالفــــرد لفهــــم وا اســــتخدامها لحــــل و قدرات
حاضــره و لواقعــه لحیاتــه، مــن خــالل فهمــه المســتقبلیة، وضــع الخطــط أهدافــهتحدیــد و مشــكالته 

سـنعرض فـي هـذا الفصـل اإلطـارو التوافق مع ذاتـه، و مساعدته على تحقق اكبر من السعادة و 
جانـب إلـىظهـوره فـي الجزائـر و المهني في العالم العربـي و المدرسي اإلرشادو التاریخي لتوجیه 

ـــة التركیـــز علـــىمإلـــىالتعـــرض  إلـــى مرحلـــة التركیـــز التوجیـــه المهنـــي راحـــل تطـــوره مـــن مرحل
هـــذه و فلســـفیة و تربویـــة و نفســـیة أســـسعلیهـــا التوجیـــه مـــن التـــي یقـــوماألســـسو التوجیـــه المهنـــي 

مجـاالت و وظـائفو االجتماعیـة، و النفسـیة و التربویـة األهـدافمجموعـة مـن إلـىتهدف األسس
.المهنيو المدرسي اإلرشادو بعدها النظریات المفسرة للتوجیه و ، اإلرشادو التوجیه 
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اإلرشادو التوجیه تعریف-1
:كل نظرة كل عالمحسب هنالك تعریفات للتوجیه واإلرشاد 

:التوجیهتعریف1-1
بالمســـاعدة التــي تقــدم للتالمیـــذ العملیـــة التــي تهــتمو التوجیــه ه: دويمــد زكـــي یــتعریــف أح

لــــب علــــى یلتحقــــون بهــــا والتكیــــف لهــــا والتغالتي و ،الطلبــــة فــــي اختیــــار نــــوع الدراســــة المالئمــــةو 
،دويأحمـد زكـي یـ(فـي حیـاتهم المدرسـیة بوجـه عـامو الصعوبات التي تعترضـهم فـي دراسـتهم 

.)188،ص، 1978
:یع شكور فیرى أن التوجیه هوأما جلیل ود

ذواتهـم بمـا تنطـوي علیـه مـن میـول على فهم األفرادعملیة فردیة مزدوجة هدفها مساعدة 
تلـك المیـول واالسـتعدادات و هـذه لى فهم المجتمع الذي سـیوظفون فیـه عو مواهب و استعدادات و 

االقتصـادیة عتبار عناصر المحیط االجتماعیـة و المواهب بواسطة عملیة تكیفیة تأخذ بعین  اال
.)234، ص،1997،جلیل ودیع شكور(شروطهو ضمن متطلبات الواقع المفروض 

بمـــا یناســــب األفضــــلتحقیــــق االختیـــار إلـــىالســـعي بالتلمیــــذ و هـــذا یعنـــي ان التوجیــــه هو 
مكانیاته ٕ .خصائص نوع الدراسة المختارةو وا

اختیار الطریــــق الصــــحیح و أنفســــهملكــــي یصــــلوا الــــى فهــــم لألفــــرادعملیــــة تقــــدیم المســــاعدة و هو 
.ناضجةأهدافإلىتعدیل السلوك بغرض الوصول و الضروري للمیاه و 

الفـرد وتقـدیم العـون لآلخـرین حـین هـو عملیـة مسـاعدة :"وكذلك یرى یوسف مصطفى القاضي
یتمكنـــوا مـــن تقـــدیم العـــون الـــالزم ألنفســـهم، وتوجیههـــا بحیـــث یســـتطیعون االختیـــار علـــى بنیـــة 
ویتخــذ مــن الســلوك مــا یســمح لهــم بــالتحرك فــي االتجــاه هــذه األهــداف التــي یختاروهــا بطریقــة 

، ص، 1980یوسف مصطفى  القاضي وآخرون، ("ذكیة تسمح بتقدیم المسار بشكل تلقـائي
32(.

التوجیـه هـو مجموعـة مـن الخـدمات التـي تقـدم قصـد "یعرفـه بأنـه: أما تعریف فیصل خیـر الـزاد
مكانیاتــــه البیئیــــة ٕ "مســــاعدته علــــى ان یفهــــم مشــــكالته وان یســــتغل إمكانیاتــــه وقدراتــــه الذاتیــــة وا

.)87، ص، 1984فیصل خیر الزاد، (
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:التوجیه  المدرسي1-2
التوجیه المدرسي هو عملیـة تحقیـق الـذات حیـث یكتشـف ":السالم زهرانتعریف حامد عبد -

حامــد عبــد (وقدراتــه ممــا یــؤدي الــى توافقــه وســعادته وصــحته النفســیةهالفــرد نفســه واســتعدادات
.)10، ص، 1980السالم زهران، 
التوجیـه المدرسـي یـتم فیـه وضـع األسـاس التعلیمـي لتصـنیف طلبـة ":Kelley"كما یرى كیلـي 

ارس والثانویـات، مـع وضــع األسـاس الـذي بمقتضــاه یـتم تحدیـد احتمــال نجـاح الطالـب فــي المـد
، 1993عبــد الكــریم قریشــي، (دراســة مــن الدراســات او مقــررة مــن المقــررات التــي تــدرس لــه

.)32ص، 
التوجیـه المدرسـي نعنـي بـه المجهـود المقصـود الـذي یبـذل فـي ""Brewer"أما تعریف برووز 

الناحیــة العقلیــة وان كــل مــا یــرتبط بالتــدریس او التعلــیم یمكــن ان یوضــع ســبیل فهــم الفــرد مــن
.)32، ص، 1993عبد الكریم فریش، (تحت اسم التوجیه التربوي

:أنواع التوجیه1-3
حیث یعتبر ان التوجیه هـو مجمـوع الخـدمات : یعرفه سعد جالل: التوجیه المدرسي1-3-1

نفسه ویفهم مشـاكله ویسـتغل إمكانیاتـه مـن قـدرات التي تهدف الى مساعدة الفرد على ان یفهم
واستعدادات ومیول، وان یشغل إمكانیات البیئیـة فیحـدد مـن خاللهـا أهـداف تتفـق مـع إمكانیاتـه 
مكانیاته الخارجیة من ناحیة أخرى، ویختار الطرق المحققة لها بحكمـة تعقـد حتـى  ٕ من ناحیة وا

لك الى تكیفه مع ذاته ومـع مجتمعـه فیبلـغ یتمكن بذلك من حل مشاكله حلول عملیة، ویؤدي ذ
).14،15،، ص1992سعد جالل، ( أقصى ما یمكن ان یبلغه من النمو والنجاح والتكامل

هـو عملیـة تسـاعد الفـرد علـى اختیـار مهنـة او تخصـص تتفـق مـع :التوجیه المهني1-3-2
ـــار مســـتقبله الم ـــى اتخـــاذ القـــرار الختی ـــه، اي مســـاعدة الفـــرد عل ـــاة (هنـــي  قدراتـــه ومیول ـــو عی أب

)100، ص، 2001ونیازي، 
:اإلرشادتعریف-1-4

عالقــة بــین طــرفین احــدهما المسترشــدوهو ،مســتمرةو عملیــة فنیــة متخصصــة و هاإلرشــاد
حكــم خبراتــه الفنیــة المجــال قــادرا  علــى تقـــدیم المرشــد الــذي بواآلخــرالــذي یواجــه المشــكالت 

،2011،االمــاميرافــدة الحریــرة، ســمیر(العــالم مــن حولــهو المســاعدة للمسترشــد لــیفهم نفســه 
.)21ص
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هـدف المسترشـد بو عملیة یتم فیها التفاعـل بـین المرشـد و ه: BOLOT CHREیعرفه بلوتشرو 
ناصــر (.المسترشــدو قیم تتعلــق بمســتقبل الفــرد و اأهــدافتوضــیح و البیئــة و ان ینضــج مفهــوم الــذات 

.)05،ص،2008،حامدو الدین أب
عملیــــة مشــــتملة علــــى تفاعــــل بــــین المرشــــد وهــــ" 1954ببینیســــكيو ببینسكی"عرفــــه كمــــا 

، یســـتهدف مســـاعدة المسترشـــد علـــى تغیـــر ســـلوكه فـــي وانفـــراديمسترشـــد فـــي وضـــع خـــاص و 
.)5ص ،2008،حامدو ناصر الدین أب(حاجاته بطریقة مرضیةإشباعیتمكن من 
تفاعـل بـین المرشـد والمسترشـد قصـد تغییـر سـلوكه یتمثـل فـي عملیـة اإلرشادأننجد ومنه

المسترشــد فــي و الجانــب التفــاعلي بــین المرشــد و هو فهــم ذاتــه و حاجاتــه ومســاعدته علــى إشــباع 
.مساعدته على حل مشكالته

اإلرشـادو تحلیلنا لهـا، یتضـح التوجیـه و اإلرشـادو من خـالل هـذه التعـاریف السـابقة للتوجیـه 
هواختباراتــوفقــا لقدراتــه األهــدافجــل تحقیــق عــدد مــن مــن أرداستشــارة الفــإلىعملیــة تــؤدي و ه

هــذه التعــاریف حاولــت ان تبــین ان و ، اإلرشــادق یســبو اإلرشادان التوجیــه اشــمل مــن ،المناســبة
المهنــي وضــرورة ان و ال تقــف عنــد حــد توظیفهــا فــي المجــال الدراســي اإلرشــادو مهمــة التوجیــه 

مكانـاتمساعدة الفرد علـى المالئمـة بـین التخطـیط اإلرشادو یعمل مجال التوجیه  ٕ التنفیـذ مـن وا
.بیئتهو التوافق مع نفسه و التكافؤ و ذلك لتحقیق التوازن و أخرىجهة 

:أنواع اإلرشاد1-4-1
ــــي1-4-1-1 یعتبــــر اإلرشــــاد المهنــــي مــــن أقــــدم مجــــاالت اإلرشــــاد الــــذي :اإلرشــــاد المهن

علــى اختیــار مهــن معینــة وفقــا لقــدراتهم وطموحــاتهم ) األفــراد(یســتهدف مســاعدة المسترشــدین 
عــداد لهــذه المهــن، وضــمان اســتمرارهم فیهــا ورضــاهم عنهــا قــدر المكــان ٕ أبــو عبــاة نیــازي، (وا

.)131، ص، 2000
اإلرشاد المدرسي بأنـه الجهـود والخـدمات 1982وفیق عرفه ت:اإلرشاد المدرسي1-4-1-2

والبـــرامج التـــي یعـــدها ویقـــدمها المرشـــد الطالبـــي لتالمیـــذ المـــدارس علـــى اخـــتالف مســـتویاتهم، 
یقصــــد تحقیــــق أهــــداف التربیــــة الحدیثــــة وتنمیــــة شخصــــیات الطــــالب إلــــى أقصــــى حــــد ممكــــن 

د تســـمح بـــه قــــدراتهم ومســـاعدتهم لالســـتفادة مـــن الفــــرص والخبـــرات المدرســـیة إلـــى أقصــــى حـــ
.)134، ص 2000نیازي ، أبو عباة(عداداتهم المختلفةواست
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هـــو عملیـــة مســـاعدة الفـــرد علـــى رســـم الخطـــط التربویـــة التـــي :اإلرشـــاد التربـــوي1-4-1-3
تتالءم مـع قدراتـه ومیولـه وأهدافـه وان یختـار الدراسـة والمنـاهج المناسـبة والمـواد الدراسـیة التـي 

ي برامجــه التربویــة والمســاعدة فــي تشــخیص وعــالج المشــكالت التربویــة تســاعده فــي النجــاح فــ
.)2000حامد عبد السالم زهران، ( بما یحقق توافقه التربوي بصفة عامة

اإلرشادو الفرق بین التوجیه 
وجهـــا لعملـــة واحـــدة اي یعبـــران عـــن معنـــى مشـــترك فكـــل مـــن التوجیـــه اإلرشـــادو التوجیـــه 

تقـــدیم و واإلصـــالحالنوعیـــة و یـــة ادهالو یتضـــمن مـــن حیـــث المعنـــى الحرفـــي الترشـــیدياإلرشـــادو 
كـــل و مترابطـــان اإلرشـــادو كل مـــن التوجیـــه و األفضـــلالتغیـــر الســـلوكي الـــى و المســـاعدة و الخدمـــة 

:إال أنه توجد بینهما عدة فوارق وتتضح فیما یلياألخریكمل 
عبــــارة عــــن مجمــــوع الخــــدمات النفســــیة والتربویــــة واالجتماعیــــة والمهنیــــة، أي تتســــم التوجیــــه-

.بالتخطیط والشمول والتي یتضمن داخلها عملیة اإلرشاد
اإلرشــاد هــو الجانــب االجرائــي المتخصــص فــي مجــال التوجیــه، وهــو العملیــة التفاعلیــة بــین -

د بمسـاعدة التلمیـذ علـى فهـم ذاتـه المرشد والمسترشد، إذ یقـوم المرشـد مـن خـالل عملیـة اإلرشـا
ومعرفة قدراته وامكانیاته، والتوصل إلى مشكالته لمواجهتها، ومن ثم تحسـین سـلوكه اإلیجـابي 

.وتحقیق توافقه الشخصي والتربوي والمهني
اشـــمل مـــن و ان التوجیـــه اعـــم ، أياإلرشـــادو الوقـــت توجـــد فـــروق بـــین التوجیــه فــي نفـــس و 
ـــه، و اإلرشـــادالتوجیه یســـبق و اإلرشـــاد ـــة و یمهد ل ـــة خاصـــة  یهـــتم بـــالنواحي  النظری التوجیـــه عملی

واإلرشـاد كتخصـص وكمهنـة قـد أخـذ مكانـة كبیـرة . یشترط توافر الخبرة فـي الموجـهو واإلعالمیة
.في المجتمع نظرا ألهمیته واألهداف التي یسعى إلى تحقیقها

:تطورهو نشأة التوجیه -2
عرفنــا التوجیــه المدرســـي بأنــه تلــك العملیــة البنـــاءة التــي تهــدف الــى مســـاعدة و لقــد ســبق 

التلمیــــذ فــــي االختیــــار التخصــــص لیجــــد نفســــه فــــي االختصــــاص المناســــب الــــذي یــــتالءم مــــع 
.التطــورو ان التوجیــه المدرســي حــدیث النشــأة األفــرادقــد یعتقــد الكثیــر مــن و قابلیتــه و شخصــیته 

تــرات مــر بفقبــل ان یكــون توجیههــا مدرســیا فإنــه و لحدیثــة غیــر انــه فــي الحقیقــة لــیس بــالفكرة ا
النظــرة إلقــاءال یمكــن التطــرق الــى واقــع التوجیــه فــي الجزائــر دون األســاسعلــى هــذا و مختلفــة 

.في الجزائراإلرشادو فیما یلي لمحة عن التوجیه و على التطور التاریخي لتوجیه 
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:في دول العالم العربي2-1
:وفق مراحل متتالیةاإلرشادو مراحل تطور التوجیه 2-1-1
: مرحلة التركیز على التوجیه المهني-أ

الــذي " فرانــك بارســون"حركــة للتوجیــه المهنــي علــى یــدأولتمیــزت هــذه المرحلــة بظهــور 
كتــاب أولكتــب 1909فــي و ، 1908فــي بوســطن بأمریكــا مكتبــا للتوجیــه المهنــي عــام أســس

مجلـة للتوجیـه أولنشـرت 1910فـي سـنة و " اختیـار المهنـة"في التوجیه المهني تحت عنـوان 
لحركــة قــد عرفــت هــذه او ،االتحــاد القــومي للتوجیــه المهني1913أنشــأ فــي أمریكــا ســنة و المهنی

یعتقد و ،عندما انشأ المعهد الوطني لعلم النفس الصـناعي" یرزما"على ید 1920نشاطات سنة 
علــــــى كــــــل تیــــــار المهنــــــة فــــــي شــــــتى مجاالتــــــه یجــــــب ان كتــــــاب اخ1950" باترســــــونونالــــــد"

ترسون فیه الخطوات السلیمة التـي ایرسم بو خرآإلىمتخصصین في المیدان قراءته من وقت 
فـــي أنالتـــي یضـــعها باترســـون للتوجیـــه األســـستـــتلخص و عنـــد اختیـــار المهنـــة إتباعهـــایجـــب 
:مبدأین
میولهو معرفة قدراته و دراسة الفرد : األول
ـــا مـــا تتطلبـــه مـــن قـــدرات و المختلفـــة، الحـــرف و مـــد الفـــرد المعلومـــات الكافیـــة عـــن المهـــن :ثانی

.).83، 82،ص،1992،سعد جالل(داتااستعدو 
الصحة النفسیةو مرحلة التركیز على التوافق ) ب

تنبعــــث عــــن إنمــــابــــأن المرحلــــة الثانیــــة فــــي تطــــور التوجیــــه، " 1950ولیمســــون "یحــــدثنا 
تباعــهغیــرهم تطبیــق الطــرق العالجیــة التــي اســتخدمها فرویــد و محاولــة علمــاء الــنفس  ٕ خــارج وا

هــذه المرحلــة مــن مراحــل و ، األفــرادالصــراع  التــي یعــاني منهــا أنــواعالعیــادات النفســیة لعــالج 
البحــث و هأهمهــااألولكــان و ،للتوجیــه المهنياألولــىتطــور التوجیــه ســبقت فــي بــدایتها المراحــل 

عملیــة التوجیــه التــي تقــوم علــى نظریــة و ي اتجاهــات الــذات عــن دوافــع ســلوك الفــرد الكامنــة فــ
التناســق بــین االتجاهــات النفســیة المتعلقــة بفكــرة المــرء عــن نفســه و التكامــل أساســهاالشخصــیة 

.)82،ص، 1994،سعد جالل(اعتباره لذاتهو 
:التفاعل مع البیئة االجتماعیةأثناءمرحلة التركیز على فهم شخصیة الفرد )ج

فهـم :أيفـي فهـم شخصـیة الفـرد مجالهـا االجتمـاعي " كورت لیفیز"صاحب هذه النظریة 
تخصــص فــي تطبیــق نظریــة قدو فــي بیئــة اجتماعیــة، أخــرىتفاعلــه مــع شخصــیات أثنــاءالفــرد 
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الوالیــــات المتحــــدة إلــــىالمجــــال علــــى دینامیكیــــة الجماعــــة فــــي علــــم االجتمــــاع عنــــد وصــــوله 
اهتمامــه بمشــاكل كــل جماعــات التالمیــذ داخــل القســم الدراســي حیــث ال یمكــن فــي و ، األمریكیــة

الموجـودة معـه، األخـرىبتـأثره بـالقوى إالبعض الحاالت فهم سلوك التلمیـذ الواحـد علـى حـدى 
العالج الـذي و هـو اصـطالحا آخرأكثـرمعنـى األوإللىبهذا الشكل فقد تطور التوجیه عن معناه و 

مشــاكله فــي و مســاعدة الفــرد علــى ان یفهــم نفســه و ي الشخصــیة، تكامــل فــإحــداثیهــدف الــى 
، ص،1994،سـعد جـالل.(التكیـف مـع المجتمـعو محیط اجتماعي، حتى یتمكن من االنـدماج 

82،83(.
:مرحلة التركیز على التوجیه المدرسي)د

دت مشـكلة التـأخر هبحیث شـ20أوائل القرن و ، 19ابتدأت هذه المرحلة مع نهایة القرن 
وجـود فـروق فردیــة بـین التالمیـذ مــن و انتبـاه علمـاء الـنفس ممــا جعلهـم یتوافـدون علــى دراسـتها، 

یفهـم أننجد ان منظور علماء القیاس یحـاول إذقدرتهم على التحصیل و حیث قدراتهم العقلیة 
رة المكانیــة مثــل القــد.البنــاء العقلــي للفــردالــذكاء مــن خــالل التعــرف علــى العوامــل التــي تكــون 

.، في اختیارات الذكاءاألداءالتي هي المسؤولة عن الفروق الفردیة في و القدرة اللفظیة، و 
المیـول و القدرات و تاالسـتعدادالهذا السبب اتجهت اهتمامـات العلمـاء الـى معرفـة مختلـف و 

1923فـي سـنة و اختیار للـذكاء فـي العـالم أول1905سنة " الفرید"حیث نجد في فرنسا انشأ 
عبــد الرحمــان (الشــواذو ذوي العاهـات و مــن التالمیــذ المعــوقین أخـرىاتجـه االهتمــام الــى فئــات 

.)47، ص، 1999عدس، 
:في الجزائر2-2

یجــدها مــرت بعــدة مراحــل تعــود بــدایتها الــى عهــد ان المتبــع لحركــة التوجیــه فــي الجزائــر
وأصــبحمهمـة مراكــز التوجیـه ) 1959(التعلـیم فــي فرنسـا ســنة إصــالحسـع االسـتعمار حینمــا ا

.)1960(مهنیا فظهرت بوادره الفعلیة في الجزائر سنة و التوجیه مدرسیا 
: قبل االستقالل-أ

قطاعــــات الحیــــاة فــــي و محكمــــة علــــى كــــل دوالیــــب و كانــــت الســــیطرة االســــتعماریة كاملــــة 
لخدمــة المصــالح الخاصــة لفئــات واإلمكانیــاتخرة فــي ذات الوقــت كــل الوســائل الجزائــر، مســ
كذا قلة من الجزائریین الموالیین لها، حیث برزت للوجود اول حركـة و ، نالمستوطنیمحددة من 

.توجیهیة في الجزائر تحت اسم حركة التوجیه المهني
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التوجیــه و هآنــذاك، الن النــوع الــذي طغــى 1938فیفــري 22هــذا مــا نــص علیــه مرســوم و 
الیهــود أمثــال" المعمــرین"الجزائــر الموجــودة فــي األجانــبكــل و ســیین الفرنأبنــاءالمهنــي لخدمــة 

الدراســــة و عتبــــر الجزائــــریین ســــواء فــــي العمــــل ااألولیــــة الكبــــرى یكانــــت الن فــــي ذالــــك الوقــــت 
ــیم، و ا لــم یكــن هنــاك اال و المهنــي و مكتــب التوجیــه المدرســي إنشــاء، تــم 1947فــي عــام و التعل

اسـم وأصـبحمستشار من بینهم اثنـین جزائـریین 50مستشارا واحدا، ثم ارتفع العدد لیصل الى 
،ص،1993الوطنیــة، وزارة التربیــة (المهنــيو المؤسســة التوجیــه مصــالح التوجیــه المدرســي 

10(.
:بعد االستقالل)ب

مــن هــذه و مراكــز للتوجیــه 6عنــد مغــادرة فرنســا الجزائــر لــم یكــن ســوى 1962فــي ســنة 
أغلقـت هـذه 1962بعـد و عنابـة -سطیف-قسنطینة-وهران-مستغانم–المراكز مركز الجزائر 

كــان یقتصــر و یعمــل بهــا خمســة مستشــارین فقــط " عنابــة-وهــران-الجزائــر"المراكــز ســوى ثالثــة 
:عمل هؤالء على ما یلي

األســاستعتبــر الجهـود التــي فـي هــذا المجـال هــي و المدرسـي، بــاإلعالمالقیـام و لوثــائق جمـع ا-
عــادةفــي النجــاح  ٕ فــي أغلقــتفــتح المراكــز التــي أعیــدللتوجیــه فــي الجزائــر بحیــث االعتبــار وا

ي بفتح معهد علم النفس التطبیقـي خلفـا صدر مرسوم یقتض1964في سنة .مطلع االستقالل
لمستشـــار التوجیـــه األولـــىكانـــت الدفعـــة و ، 1945نـــي المحـــدث ســـنة لمعهـــد لعلـــم الـــنفس التق

دولــة فــي دبلــوممستشــارین متحصــلین علــى 10، متكونــة مــن 1966المهنــي ســنة و المدرســي 
.المهنيو التوجیه المدرسي 

67/85بعـد صـدور المرسـوم 1967المنظم بدأت معالمه تتأسس عام و التوجیه الفعلي إن-
قــد أنشـــأت و العامـــة بــوزارة التربویــة الوطنیـــة اإلدارة، المتعلـــق بتنظــیم 14/16/67المــؤرخ فــي 

:التوثیق المدرسي المكلفة بو بمقتضاه المدیریة الفرعیة للتوجیه 
مصالح التوجیهو تسییر المجالس المدرسیة و تنظیم * 
.االقتصادیةو االجتماعیة و النفسیة و االجتماعیة واألولویةالتالمیذ طبقا لالحتیاجات توجیه* 
بــرامج التجهیــز المكیفــة حســب ضــرورة مخطــط التكــوین و انجــاز الخریطــة المدرســیة و تركیــب * 
.مطابقة االختیارات السیاسیة للحكومة بما یتعلق بالتربیةو 
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المهنیـــة و الخاصــیات المدرســیة نشــر توثیــق لــه و المربین و واألولیــاءمتواصــل للتالمیــذ إعــالم* 
.)14، ص،1993، وزارة التربیة الوطنیة(بالطرق الجماعة

.المهنيو مراكز التوجیه المدرسي و االتصال بالمصالح المركزیة -
فردیـة یصـل أو مالحظـات جماعیـة و عمل متواصل مباشر مع التالمیـذ عـن طریـق امتحانـات -

لىفي نهایة  ٕ مجلس توجیه األمرا
:هي كالتاليو تشمل هذه المدیریات ثالث مكاتب و -

مكتب التوجیه.
مكتب التوثیق المدرسي الجامعي المهني.
 الخریطة المدرسیةو مكتب الدراسات.

:لمكتب التوجیه المهام التالیةأسندتقد و -
السـهر و المهني في بدایة كل عام و للتوجیه المدرسي اإلقلیمیةرزنامة نشاط المراكز إعداد

.على احترامها
 المهنـــي فـــي كـــل مـــا یتعلـــق بمهامهـــا و للتوجیـــه المدرســـي اإلقلیمیـــةالمراكـــز تنشـــیط و تنظـــیم

.التقنیة
 المركـز العمومیـة للتوجیـه لمعالجـة كـل المشـاكل و ضمان االتصال بین المصـالح المركزیـة

.بمستقبلهمو التي لها صلة بتوجیه الشباب 
نشـاركه و المهنـي و التوجیـه المدرسـي و ریة الفرعیة لدى معهد علم النفس التطبیقـي تمثل مدی

.تكییف أدوات البحث لعلم النفس القیاسيو دراسات و في انجاز مخطط للقیام ببحوث 
 مستشـــــاري التوجیـــــه المدرســـــي و توظیـــــف مفتشـــــین و المهنیـــــة و تنظـــــیم المســـــابقات الوطنیـــــة

.المهنيو 
عنــــــد ظهــــــور فكــــــرة و ملتقــــــى حــــــول التوجیــــــه المدرســــــي، أولتــــــنظم 1968فــــــي ســــــنة و 

حیــث اعتمــد علــم التوجیــه فــي توزیــع التالمیــذ 73/87األولالمخططــات بدایــة مــع المخطــط 
البحـث و األفرادعلـیم علـى كافـة ا قامت مصـالح التوجیـه بتعمـیم التعلى المعاهد التكنولوجیة، كم

مهـــام أســـندتحیـــث 1976ل افریـــ16بعـــد صـــدور أمریـــة األساســـیةعـــن مردودیـــة المدرســـة 
، رابطــــة اإلعــــالم الثــــانويو وزارة التعلــــیم االبتــــدائي (مختلــــف لمصــــالح التوجیــــه نــــذكر منهــــا

.)16ص والتوجیه المدرسي، 
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.معطیات الخریطة المدرسیةو هذا استجابة الحتیاجات الثانویة و توزیع التالمیذ -
.مختلف أطوار الدراسةتقویمها میدانیا فيو ء برامج بناو المشاركة في التصورات -
.القیام بالدراسات النفسیةو تعیین لمختلف المتعاملین مع المدرسة و اإلعالم-

المســــابقات و تكلفــــت مصــــالح التوجیــــه بوضــــع بــــرامج متعلقــــة باالمتحانــــات 1980فــــي ســــنة 
حــــین أصــــدرت الــــوزارة نشــــرة و التالمیــــذ تواســــتعداداالمهنیــــة یراعــــي فیهــــا قــــدرات و المدرســــیة 
ذلـــك بمقتضـــى أعادتإنشـــاءالتوجیـــه المدرســـي و اإلعالمالتي تســـمى برابطـــة و إلعالمـــوااالتصـــال 

11التوجیـــه المدرســـي، مـــن ضـــمن و مدیریـــة االمتحانـــات 31/01/1980القـــانون المـــؤرخ فـــي 
.)عدد خاصالقانون األساسي الخاص بعمال التربیة،(:مدیریة مكلفة بعدة مهام نذكر منها

المهنیـــة مـــع ضـــمان الســـید و المســـابقات المدرســـیة و وضـــع برنـــامج عـــام لمختلـــف االمتحانـــات -
.الحسن لهذه العملیات

متطلبات التنمیة و وضع سیاسة للتوجیه یراعي فیها استعدادات التالمیذ -
المهنيو مناصب العمل تبعا للوسط االجتماعي و دراسة المهن -
المهنــــي مــــع العلــــم ان هــــذه المدیریــــة تتفــــرع الــــى ثــــالث و تطبیــــق سیاســــة التوجیــــه المدرســــي -

:ـتتكفل بو من بینها المدیریة الفرعیة للتوجیه المدرسي و مدیریات 
 دراسة توجیه التالمیذ تبعا الستعداداتهم
 تربويو تنظیم اختیارات ذات طابع نفسي
 التربویةو الهیاكل االجتماعیة و القیام باالتصاالت الضروریة مع عالم الشغل
الــدلیل فــي التشــریع المدرســيمرجي،(االمتحانــاتو دراســات فــي عــالم المســابقات إجــراء،

).240،ص
:مما سبق ذكره یمكن القول انه

تغیـــرت بتغیـــر الـــوزارات المشـــرفة المنظومـــة التربویـــة فـــي الجزائـــر عرفـــت عدةإصـــالحاتأن
التعلیم  باعتبار سیاسة التوجیه جزء من هذا القطاع فإنها شـهدت تحـوالت و على قطاع التربیة 

حیـث عـرف ،"بعـد االسـتقاللو قبـل االسـتقالل "اختلفـت معطیتهـا فـي كـل مرحلـة مـن المراحـل 
قفـــزة اآلونــةاألخیرة المهنـــي عنــد ظهـــوره تطــور بطیئـــا لیعــرف فـــي و المدرســي اإلرشـــادو التوجیــه 
.السیاسیةو االقتصادیة و نوعیة تبعا لتطور الحیاة في مختلف مظاهرها االجتماعیة و سریعة 
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دراســـة و اإلرشادو التـــي ســـاهمت فـــي تطـــویر التوجیـــه األحـــداثأهمالـــى جانـــب التطـــورات 
بــــدأت حركــــة تطــــور التوجیــــه و وضــــع الشــــخص المناســــب فــــي المكــــان المناســــب و المشــــكالت 

ـــة التركیـــز علـــى أهمهـــابعـــدة مراحـــل اإلرشـــادو  مرحلـــة التركیـــز علـــى التوجیـــه المهنـــي ام مرحل
الجامعـات خصوصـا بعـد و هكذا اوجد التوجیه طریقـة الوجـود الـى المـدارس و التوجیه المدرسي، 

.  التربیةإدارةالتوجیهیة في و مكتب للمعلومات المهنیة إنشاء
:اإلرشادو لتوجیه ااألسس-3

یقوم علـى أسـس عامـة تتمثـل فـي عـدد مـن المسـلمات وفنالنفسي علم اإلرشادو التوجیه 
تربویـة تتعلـق بـالفروق الفـردي بـین و على أسس نفسـیة و المبادئ التي تتعلق بالسلوك البشري، و 

النفســـي، اإلرشـــاداإلنسانوأخالقیاتعلى أســـس فلســـفیة تتعلـــق بطبیعـــة وو مطالـــب النمـــو الجنســـین 
ــــى و  ــــالفرد أســــسعل ــــق ب ــــة تتعل ــــى أســــس عو مصــــادر المجتمــــع و الجماعــــة و اجتماعی ه صــــبیعل

.الحواسو فیزیولوجیة تتعلق بالجهاز العصبي 
ال یعنــي ، لكــن كونهــا معقــدةو لیســت بســیطة و معقــدة اإلرشــادو التوجیــه أنأســسیالحــظ و 

على اعتبـار األسسهذه أهمإلىلكن في هذا البحث المتواضع نشیر  و مشوشة، أو مختلفة أنها
:األسسهذه ألهمفیما  یلي عرض و عملیة التوجیه هي عملیة تعلیم أن
:الفلسفیةاألسس-3-1

الفـرد یجـب ان أن، حیـث یقـول أهمیةاألخالقعلى sartre''ارترس''یركز الفالسفة أمثال
حامــد عبــد الســالم (اآلخــرینحریــة و مــا یحقــق حریتــه إلــىیكــون ســلوكه حســنا صــحیحا یــؤدي 

.)21،ص، 1980.،زهران
:الفلسفیة على مجموعة من المبادئ أهمهااألسستقوم و 
: مبدأ حق الفرد في تقریر مصیره-3-1-1

نصــــح و لیســــت بعملیــــة وعــــظ و النهــــي و ااألمــــروااإلكــــراهعملیــــة التوجیــــه ال تقــــوم علــــى 
هواسـتعداداتقدراتـه و ان یكشـف بـنفس اتجاهاتـه و المناسـب للفـرد و وظیفة الموجه هـي تهیئـة الجو 

. على تحقیق التوافق النفسي ثم المدرسي
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:لیمبدأ تقبل العم-3-1-2
ان ال یصـدر علیـه و ذلـك بتقبلـه لذاتـه و تؤكد كل المـدارس التوجیـه ضـرورة تقبـل الموجـه، 

التـي األمـورعلى الرغم من ان معظم المدارس التي تجمع على ان التقبل من و مسبقة أحكاما
.اإلرشادو یجب تجنبها في عملیة التوجیه 

:مبدأ اعتبار التوجیه عملیة تعلم-3-1-3
یطلقون  اسم التعلم على النشـاط الـذي یقـوم بـه الفـرد فـي يالمذهب التجریبأصحابان 

عملیــة و بــین هــذه البیئــة و التــوازن بینــه إلعــادةتفاعلــه مــع بیئتــه لحــل المشــكالت التــي تواجهــه 
تحمــل المســؤولیة و التوجیــه عملیــة تعلــم، یــتعلم الفــرد فــي عملیــة التوجیــه طرقــا جدیــدة الختیــار 

.یحقق بها مشروعه الشخصيوأهدافوضع خطط و 
:في الجماعةو مبدأ االهتمام بالفرد كعض-3-1-4

شخصــیته یتمیــز بالوجدانیــة فــي ممیــزات و یختلــف عــن غیــره و یهــتم التوجیــه بــالفرد كفــرد، 
عملیــة التفاعــل و المجتمــع كلــه و المنــزل و في جماعــات مختلفــة كالمدرســة و یهــتم  بــه كعضــكمــا 

.هذه الجماعات المختلفة هي المحور في عملیة التوجیهو االجتماعي بین الفرد 
مبدأ استمراریة التوجیه-3-1-5

صــورة علــى خــدمات تــؤدي للطالــب لــیس مقو عملیــة التوجیــه عملیــة تدریجیــة مســتمرة أن
فترة الدراسة فحسب بل هي عملیة دائمة تستمر خدماتها طیلة الحیاة لـذلك ینـادي بعـض أثناء

حامــد عبــد الســالم زهــران، (األبنــاءالــى اآلبــاءفــي المیــدان بالبــدء بالعملیــة مــن األخصــائیین
.)121، ص، 1980

التربویةو النفسیة األسس-3-2
ق هــــي  الفــــرو و اال اإلرشــــادو فــــي عملیــــة التوجیــــه إغفالهــــاهنــــاك حقیقــــة ثابتــــة ال یمكــــن 

شـابه ان نجد شخصـین متشـابهین تمـام التاإلطالقالفردیة، فالتفرد سمة ممیزة فال یمكننا على 
نجــد أنفمــن المســتحیل األصــابعببصــمات أشــبهفــي تفــردهم واألفــرادحتــى  التــوائم المتطابقــة 

یخضــــع و یســـلك فــــي مجالـــه الخـــاص فــــي الحیـــاة فاإلنسانبصـــمتین متشـــابهتین لشــــخص واحـــد 
.سلوكه لعوامل متعددة

هــذا كلــه مــن شــأنه ان یجعــل و اخــتالف الظــروف البیئیــة التــي یعــیش فیهــا، إلىباإلضــافة
الـــنمط ممیـــزا، فریـــدا، معنـــى ذلـــك ان المعرفـــة فـــي مجـــال التوجیـــه ال یمكنهـــا فـــي اي حـــال مـــن 
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النفســیة طالمــا ان كــل ســلوك األســسان تغفــل دراســة هــذه الفــروق كأســاس هــام مــناألحــوال
دراكــهلهــا، إدراكــاآلخرینالفــرد لذاتــه یختلــف عــن إدراكحتــى و ســلوك فــردي بالــذات و ه ٕ للبیئــة وا

مبادئ التوجیـه المدرسـي المسـتمد و األسسـألهمفیما یلي عرض و لها، إدراكاآلخرینیختلف عن 
ومــن خــالل مــا ســبق یمكــن ان ننجــز األســس النفســیة .التربویــة العامــةو النفســیة األســسمــن 

.)98،ص،1989،وجیةإبراهیم(: والتربویة فیما یلي
:لتوجیهالحاجات النفسیة في إشباعمبدأ 3-2-1

هــــذه إشــــباعمــــدى و میــــولهم و األفرادان نقطــــة البدایــــة فــــي التوجیــــه هــــي معرفــــة حاجــــات 
علــــم الــــنفس حــــین و ان رجــــال التربیــــة ) 1948(هنــــا و یــــذكر كــــوبلین و هــــذه المیــــول و الحاجــــات 

البحــث عــن و یتكلمــون عــن  الحاجــات  یتكلمــون غالبــا عــن المطالــب التــي یتطلبهــا المجتمــع، 
عمـــل أیجـــادهـــذه المطالـــب مثـــل مســـاعدتهم علـــى إجابـــةالطـــرق التـــي تســـاعد التالمیـــذ علـــى 

نشاءو اختیار تخص ما او ا ٕ حاجات فردیـة كما رأینا ان هذه الحاجاتإالعالقات مع الزمالء، ا
.إمكاناتههذه الحاجات  في حدود إشباعمساعدة الفرد على و اجتماعیة و 
عادةالحاجة لتأكید الذات إشباعمبدأ 3-2-2 ٕ :تنظیم الذاتوا

القیم التـي تنـتظم و األهـدافو یتطلب التكیف السلیم من الفرد، التقییم المسـتمر لهـذه القـدرات 
الفـــرد یســـعى الـــى و تتفـــق معهــا، و حــول فكرتـــه عـــن نفســه، حتـــى تنســـق هـــذه الفكــرة مـــع خبراتـــه 

دراكـه ان خبرتـه فـي و مبعـث هـذا السـعي هو للبحث عن التكیف، اإلرشادو التوجیه الى التوجیه  ٕ ا
هــذه الخبــرات التــي إنكــار، فیحــاول وأهدافــهالتنظــیم الــذي انتظمــت فیــه قدراتــه و الحیــاة ال تتفــق 

ان یحـاول تشـویهها الن الـذات اذا انتظمــت كـان مـن الصـعب تغیرهــا و فكرتـه عـن نفســه و تتفـق 
.تنظیمها من جدیدإعادةوا

:ق الفردیة في التوجیهومبدأ مراعاة الفر 3-2-3
ان یـــدرك المرشـــد الفـــروق الموجـــودة فـــي نفســـه الن داللتهـــا تفـــرق فـــي الحقیقـــة معرفـــة و هـــ

نـــواحي الضـــعف فـــي و ، فمعرفـــة نـــواحي القـــوة األفـــرادمـــن أخـــرىمجموعـــة و فـــرد الفـــروق بـــین ال
والقائم بعملیة التوجیه من توجیهه الوجهة ااألخصائيتسهل على و المسار الدراسي تمكن 

،1980، اللجــســعد (تجــاوز نــواحي ضــعفهو المجــال الــذي یمكنــه مــن اســتغالل نــواحي قوتــه 
.) 139، 134،ص
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:االجتماعیةاألسس3-3
مـن حیـث قـدرتها علـى تقـدیم خـدمات أهمیـةالمؤسسات االجتماعیـة أكثرتعتبر المدرسة 

األخصــائیینو المعلمــین او المجتمــع ســواء عــن طریــق المرشــدین اأطفــالعــدد مــن إرشــادیةألكبر
في جماعـــة مبـــدأ مكمـــل للمبـــدأ و یعتبـــر مبـــدأ االهتمـــام بـــالفرد كعضـــو االجتمـــاعیین، و النفســـیین 

نمـافالفرد ال یعـیش فـردا فـي المجتمـع –اجتماعي –فردي اإلنسانيالسلوك أنالقائل  ٕ ككـائن وا
قیمــه و مـا دام الفــرد یعـیش فــي واقـع اجتمــاعي لـه معــاییره و الثقافــة و اجتمـاعي تروبــي كالمدرسـة 

نمااألهــداففإنــه یعــیش فــي جماعــة لیســت مجــرد مجموعــة مــن  ٕ یتــأثر بــالفردو هــي كیــان یــؤثر وا
.)71،ص،1998،حامد عبد السالم زهران(

عملیــة التوجیــه المدرســي الـــى مــن خــالل اإلطــالع علــى أســس التوجیـــه واإلرشــاد تســتند
ال األســسان جمــع هــذه و المبــادئ و عامــة تتمثــل فــي عــدد مــن المســلمات أســسمجموعــة مــن 

اجتماعیــة، حــواجز و تربویــة و فلســفیة نفســیة أســسیمكــن ان یكــون بینهــا بمقــتض هــذا التقســیم 
هــذا ممــا و تتــداخل فیمــا بینهــا، و بعضــها الــبعض األخــر  بــل یــرتبط دقیقــة تفصــل بعضــها عــن 

مسـتقبله و تحدید مصـیره و بها مجتمعة قبل الشروع في توجیه التالمیذ األخذیؤكد على ضرورة 
یجــب ان یــدركها المشــتغلون فــي هــذا المیــدانو معارفــه الســابقة و خبراتــه إهمــالالدراســي دون 

.لالستفادة منها عملیا
:اإلرشادو التوجیه أهداف-4

بالتــالي هــي و یة بكثافــة اقــل مــن حیــث التغیــر االنفعــالي اإلرشــادتتمیــز العالقــة التوجیهیــة 
هنــا یمكــن القــول ان مشــكالت العمیــل فــي هــذه الحالــة و العقلیــة و المعرفیــة تأكیــدا للنــواحي أكثــر
یهـدف اإلرشـادو یتفق مـا ورد مـع هـذا المیـل بـأن التوجیـه و الالسواء، إلىالسواء منه إلىتمیل 

.األشخاصإلىتقدیم المساعدة الفنیة المتخصصة إلى
الحلـول إلیجادعلى التخطیط األفرادعملیة مساعدة أنهاالتوجیه على أهدافإلىیمكن النظر و 

:یليهذا ما وضحه حامد عبد السالم زهران فیما و المالئمة اما یعترضه من صعوبات 
الصحة النفسیةو تحقیق التوافق -
تكوین صورة واقعیة و مساعدة الفرد على التعرف على ذاته -
البیئات المهنیة و مساعدة الفرد التعرف على عالم المهن -
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حداثتحقیق التوافق - ٕ فـي كـل مجاالتـه، افقتحقیق التو و بیئته و حالة التوازن بین الفرد وا
.المهنيو التربوي و الشخصي 

.رد على اتخاذ القرارات المناسبة تمكنه من اختیار المهنة المناسبةمساعدة الف-
حامــــد عبــــد الســــالم (قــــیم ایجابیــــة علــــى عــــالم المهــــنو المهن و تنمیــــة االتجاهــــات نحــــ-

.)81،ص،1998،زهران
:ثلة فیما یليالمتمو التوجیه المدرسي في مختلف المؤسسات التربویة اإلشارةإلىأهدافتجدر و 
مكانیاتهمساعدة التلمیذ على اكتشاف قدراته * ٕ :وا
ذلك من اجل اتخاذ القرار المناسب بشأن المشكالت التي تواجهو 
:مساعدة التالمیذ على االختیار السلیم لنوع الدراسة*
التــي و میولــه و قدراتــه و فــي هــذه الحالــة البــد مــن النظــر الــى مــؤهالت التلمیــذ الالزمــة للدراســة و 

الختیار الدراسةأساسیةتعتبر محددات 
:النجاح فیهاو مساعدة التالمیذ على االستمرار في الدراسة *

مسـاعدتهم فـي حـل و البد مـن مسـاعدة التلمیـذ علـى التوافـق مـع دراسـتهم بشـكل صـحیح، 
التــأخر "مرحلــة دراســیة مــا، ســواء كانــت مشــكالت تتعلــق بالتحصــیل أثنــاءالمشــكالت الدراســیة 

مشـكالت تتعلـق بـالتكیف و التفـریط فـي التحصـیل الدراسیو ابـاإلفراطمشـكالت تتعلـق و ا" الدراسي
التـي مـن شـأنها ان تـؤثر فـي تكییـف و الصـحیة و كل هـذه المشـكالت المتعلقـة بالناحیـة المالیـة و 

.)236احمد محمد الزغبي،د ت، ص، (النجاح فیهاو االستمرار و التالمیذ في المدرسة 
:كفاءتهاو على تحقیق فا علیتها مساعدة العملیة التربویة*

توجیـــه و توافـــق اجتمـــاعي و ان خـــدمات التوجیـــه المدرســـي بمـــا تحققـــه للتلمیـــذ مـــن رضـــا نفســـي 
.العملیة التربویةو المدرسة و تعلیمي تخدم التلمیذ 

:الدراسیةو مساعدة التلمیذ على التكیف مع الحیاة المدرسیة *
الــزمالء و اكتشـاف نـواحي عــدم التكیـف فــي المجـال التربــوي مثـل التكیــف مـع المنــاهج الدراسـیة 

.الحیاة االجتماعیةو 
،1995،محمـد منیـر مرسـي(المجتمـعو استغاللها لصالح الفـرد و مراعاة الفروق الفردیة *

.)193،ص
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متعــددة و متنوعــة اإلرشــادو التوجیــه أهــدافمــن خــالل مــا ســبق عرضــه یمكننــا القــول ان 
عامـة یسـعى الجمیـع أهـدافقد تكون األهدافهذه و الجماعات و األفرادیسعى لتحقیقها لصالح 

تهدف الى مسـاعدة الفـرد علـى اتخـاذ ألنهاقد تكون خاصة لها خصوصیة الفرد و الى تحقیقها 
.الصحة النفسیةو البیئات المهنیة، مما یحقق التوافق و التعرف على ذاته و القرار المناسب 

:اإلرشادو مجاالت التوجیه و وظائف -5
لتصبح على شكل خدمات تساعد الفرد علـى حیاتـه اإلرشادو لقد تغیرت وظائف التوجیه 

االجتماعیـــة بصـــفة عامـــة حیـــث یمكـــن تصـــنیف مجـــاالت هـــذه الخـــدمات و التعلیمیـــة و التربویـــة 
:یمكن تصنیفها الى ما یليو 
: الخدمات التوجیهیة التوافقیة5-1

نشأت الحاجة الى الخدمات التوجیهیة التوافقیة نظـرا لمـا یحتـاج الیـه بعـض التالمیـذ مـن 
النظــام، و تواجــدهم فــي الوســط أثنــاءتوجیــه فــي حــل مشــكالتهم التــي یتعرضــون لهــا و مســاعدة 

مهمـــا تكـــن الطریقـــة التـــي یـــؤدي بهـــا القـــائم بالتوجیـــه خدماتـــه التوافقیـــة فـــإن علیـــه ان یعـــرف و 
ان تكــن لدیــه مهــارات كافیــة لتطــویر و فیــه و الموقــف الــذي هو الشــخص الــذي یقــدم لــه خــدمات 

ــــول المناســــبة  ــــق بالعالقــــات و الحل ــــي تتعل ــــه للمشــــكالت الت ــــي حیات ــــة ف ــــدیم المســــاعدة الواجب تق
.والثانویاتض سبل بعض التالمیذ في المدرسة في المدارس التي تتعر اإلنسانیة

: الخدمات التوجیهیة التوزیعیة5-2
ـــى توزیـــع نشـــاطه بحكمـــة أوتعنـــي مســـاعدة الفـــرد  ـــذ عل موضـــوعیة، مـــن خـــالل و التالمی

تشــمل الخــدمات و االجتماعیــة و النفســیة و العقلیــة و الجســمیة واإلمكانــاتمراعــاة الفــروق الفردیــة 
:التوجیهیة ما یليالتوزیعیة 

.النفسیةو اكتشاف حاجات التالمیذ من الناحیة التربویة . 1
عدادالتالمیذ بهذه الحاجات بتدریس إعالم. 2 ٕ .البرنامج المناسبوا
تقـــدیم الخـــدمات التوجیهیـــة لكـــل التالمیـــذ ســـواء كـــانوا مـــن الـــذین یشـــتكون مـــن اضـــطرابات .3

.غیر مستقرین نفسیاو مختلفة 
مرحلــة مــن مراحــل تعلیمــه، بحاجــة لمــن یســاعده علــى تخطــیط برنــامج لحیاتــه أيالتلمیــذ فــي و 
.إلیهفي التخطیط لالختصاص الدراسي الذي بحاجة و 



اإلطار النظري والدراسات السابقة:                         الفصل الثاني

26

:الخدمات التوجیهیة التكیفیة5-3
ان یعـــرف التطلعـــات الفردیـــة كمـــاو تتمثـــل فـــي ان یعـــرف الموجـــه المشـــكالت الشخصـــیة 

مكانیاتهمباإلضافةقدراتهم  ٕ الضـغوط التـي سیعترضـون و الى الفرص الوظیفیـة التـي تنتظـرهم، وا
علــىمشــاركته فــي العمــل و تتمثــل فــي تهیئــة الفــرد المتكیفــةلهــا لــذالك فــإن الخــدمات التوجیهیــة 

مكانیاتهمتطلعاتهم الالتخطیط السلیم وفق ٕ ع فـي حالـة عـدم االسـتقرارو حتى یتجنب التلمیذ الوقـوا
.)49،50،51،ص،1980، وآخرونمصطفى القاضي (

علــى شــكل وأصــبحتتغیــرت اإلرشــادو نســتنتج مــن خــالل مــا ســبق ان وظــائف التوجیــه 
یجــادتحلیهــا وو خــدمات تســاعد الفــرد علــى اكتشــاف مشـــكالت النم ٕ الطــرق الكفیلــة بالتصـــدي وا

مشـــاركته فـــي العمـــل علـــى التخطـــیط و التـــي تعترضـــه المســـائلة الفـــرد للتعامـــل مـــع ئـــتهیو لهـــا، 
.المهني حتى یتجنب الوقوع في حالة عدم االستقرارو السلیم لمشروعه المدرسي 

اإلرشادو لتوجیه انظریات -6
:اإلرشادو نظریات التوجیه 6-1

رغــم تعــددها و نظریــات التوجیــه الن هــذه النظریــات متعــددة، أهــمنتنــاول فــي هــذا المحــور 
المدرســـة الســـلوكیة، حیـــث تؤكـــد هـــذه و امیكیـــة المدرســـة الدینصـــدر عـــن مصـــدرین همـــافإنهـــا ت
االسـتجابة بمطالـب الحیـاة و جدیـدة لحـل المشـكالت، أسـالیبتعلـم و الـتعلم، إعـادةعلـى األخیرة

المدرســة الدینامیكیــة یعتمــدون علــى مبــادئ أصــحابالعقــاب بینمــا و الثــواب أســالیباســتخدام و 
.جوانب االنفعالیةللاألهمیةیعطون و نظریة التحلیل النفسي 

في هذا العرض الوجیز لهذه النظریات یستوضح لنا مضمون هذه النظریات التي یـتمكن مـن و 
التــي یتبعونهــا لحــل المشــكالت األســالیبخاللهــا  القــائمین بعملیــة التوجیــه مــن اختیــار انســب 

.بعد عملیة التوجیهو التي یعاني منها التلمیذ قبل ا
:نظریة الذات6-1-1

صـاحب نظریـة ) rogers1942(علـى خبـرة كـارل روجـز أساسالقد بنیت هذه النظریة 
عـــت هـــذه النظریـــة فـــي دو التوجیـــه الممركـــز حـــول  العمیـــل و الـــذات فـــي التوجیـــه غیـــر المباشـــر 

لقــد و الــزمن القصــیر الــذي یســتغرقه العــالج بهــذه الطریقــة و النفســیة بســبب وضــوحها األوســاط
قــائال فــي الســنوات 1960-1942رأ علــى نظریتــه مــن التغیــر الــذي طــ1961لخــص روجــز 
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غیـر أأنأسـتطیعكیـف : تـيالتوجیه كنـت أسـأل السـؤال اآلو اإلرشادفي تخصصي في األولى
:تجدني أعید صیاغة هذا السؤال بطریقة التالیةواآلنفي مفهوم هذا الشخص؟ 

ـــه الشـــخص و أجـــد عالقـــة و أنكیـــف اســـتطیع  أفضـــلیحقـــق أنمناخـــا نفســـیا یســـتطیع مـــن خالل
.)260،ص،1998، حامد عبد السالم زهران(نفسي؟و من

أسـلوبا جدیـدا ابتكـر ألنـهنظریته لتشمل نظریات  الـذات و "زروجلكارل "لقد كان اختیارناو 
التوجیه بســبب انــه ینبــع مــن مفهومــات ســیكولوجیة و اإلرشــادقــى رواجــا كبیــرا بــین القــائمین فــي ل

التوجیه الـذي ركـز جانبـا و اإلرشادنظریات أصحابلیس المفهومات الطبیة كما انه الوحید من 
في علــــم الــــنفس اإلنســــانیمــــا یعــــرف باالتجــــاه إلــــىینتمي و هو اإلرشــــادكبیــــرا مــــن جهــــوده علــــى 

.مستقبلهو مصیره قدرته على التحكم في و إنسانیةاإلنساناتجاه یركز على و هو 
مـن الكالسـیكیات أالنفـي تلـك المنـاظرة الشـهیرة التـي أصـبحت ألفكـاره"روجـز"حماس ىلجتو 

" science"نشــرت فــي مجلــة العلــوم و " رنكیســ"بــین و بینــه أجریــتهــي التــي و فــي علــم الــنفس 
یقــف حیــث كــان " اإلنســانيبعــض قضــایا الــتحكم فــي الســلوك " كــان موضــوعها و 1957ســنة 

،ص،1981،وآخـــروناضـــي قیوســـف مصـــطفى ال("ســـكینر"موقـــف النقـــیض مـــن أفكـــار 
228(.

النظریة عند كارل روجرز هي محاولة دائمة غیر معصومة من الخطأ لبنـاء شـبكة مـن و 
.واإلبداعمجرد مثیر لمزید من التفكیر أنها...خیوط العنكبوت لتحتوي على حقائق الصلبة

نطلـــق منـــه أســـلوب مجموعـــات یالـــذي األســـاسفـــي الشخصـــیة "روجـــز"تعتبـــر نظریـــة و
لــم یكــن یرغــب فــي بنــاء نظریــة فــي الشخصــیة بــل كــان اهتمامــه األمــرالمواجهــة، ففــي بدایــة 

مــن خــالل مفهومــه لنظریــة العــالج المتمركــز حــول اإلرشــادمنصــبا علــى تطــویر نظریتــه فــي 
) Sullivan(سـولیفان و ) Rank(رانـك:ء مثـلسـتفاد مـن مفـاهیم عدیـدة مـن العلمـاقد او العمیل 

:اهم المفاهیم التي احتوائها نظریة الذات ما یليو في هذا الجانب ) maslow(ماسلوا و 
.)113،ص،2000، سعید حسیني العزة(
:"lorganisme"العضویة )أ

قـد یرمـز و الجسـمي و الفـرد الـذي یشـتمل علـى الجانـب النفسـي إلىیشیر مفهوم العضویة 
الفــرد لدیــه دافــع فطــري لتأكیــد و دة فتصــبح ال شــعوریة تــینكــر خبراتــه الممأو یتجاهــل أو الفــرد 
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للتقــدیر االیجــابي، ةأساســیةلدیــه حاجو میلــه لتحقیــق ذاتــه إطــاریتفاعــل مــع الواقــع فــي و ذاتــه، 
.المهیمن في حیاتهاآلخرینهي حاجة متبادلة مع و 

":l’expérience"الخبرة) ب
یتـــأثر بـــه، و یــؤثر فیـــه و یتفاعـــل معـــه و زمـــان معــین و هــي موقـــف یعیشـــه الفــرد فـــي مكـــان 

المعــــاییر و رمـــوز یـــدركها فـــي ضـــوء مفهـــوم الـــذات إلـــىیحـــول الفـــرد خبراتـــه و فـــالخبرة متغیـــرة 
كانــت غیــرة متطابقــة مــع إذاهــا ر ینكأو ال عالقــة لهــا بالــذات أنهــایتجاهلهــا علــى أو االجتماعیــة 

.الذات
phénoménal"الظاهري المجال) ج Field:"
یتفاعـل الفـرد و یتكـون مـن الخبـرات التـي یواجههـا الفـرد، و عبارة عن العالم الخـاص لكـل فـرد و ه

.حقیقةو یعتبر من وجهة نظر الفرد واقعا و مع المجال الظاهري كما یدركه، 
":la soi"الذات ) 4

مـنظم جشـطالتيتصـور أو مفهـوم و ه"كـارل روجـز"بنیة الذات كما یـراه أو مفهوم الذات 
الذاتیـة فـي أو یتكون من ادراكات الفرد عن ذاته بمفردها كما یعبر عنها ضمیر المـتعلم الفاعـل 

ــــزة، (الموجــــودة فــــي البیئــــةاآلخــــرینباألشــــخاصعالقتــــه  ،، ص2000ســــعید حســــیني الع
113(.

:مكونات مفهوم الذات-6-2
هـي تعنـي و تعتبـر الـذات الحقیقیـة مركـز مفهـوم الـذات ":the real self"الـذات الحقیقیـة ) أ

نتیجـة و أو بآخر یشوهون الواقع الحقیقـي بشـكل إناإلفرادبصفة عامة و ما یكونه هذا الفرد فعال، 
.لهذا التشویه فإن غالبا ما یصبح من المستحیل ان نزیح هذا الغطاء عن الذات الحقیقیة

ذا الجانــــب مــــن خــــالل التفــــاعالت مــــع هــــو ینم":perceived self"الــــذات المدركــــة ) ب
.مع البیئةو أناسآخرین

التطلعـات و األدوار الـذي یـدمج و الجانـب المثـالي للـذات هإن":idéal self"المثالیـةالـذات ) ج
یكـون الفـرد فـي و تعكـس الـذات المثالیـة مـا یـؤدي المـرء ان یعملـه و لیعطي للفرد وجهة لحیاتـه، 

أو یعملـه إنمـا یـود الفـرد و فـرق الـذات المثالیـة أو حالة سویة عندما ال یكون، هنـاك اخـتالف 
.)277،ص،1994محمد محروس الشناوي، (یقوم به فعال
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:اإلرشادو الذات في التوجیه أهمیة6-1-3
ــــة التــــي ســــبق إناألهمیةاألساســــیة ــــذات و للمفــــاهیم البنیوی ان تحــــدثنا عنهــــا فــــي مفهــــوم ال

عــدم و تصــبح واضــحة فــي مناقشــة التطــابق ) زكــارل روجــ(الخبــرة بالنســبة لنظریــة و العضــویة و 
الخبـرة الحقیقیـة للكـائن العضـوي فإنـه و ) الـذات كمـا تـدركها الـذات(التطابق بین الذات المدركة 

مثــل و أداء كامــل دراســیا و ذو ناضــج و التلمیــذ موافــق دراســیا إنیمكــن القــول فــي عملیــة التوجیــه 
یكـــون قـــادرا علـــى و قلـــق أو هـــذا الشـــخص یقبـــل المـــدى الكلـــي للخبـــرات العضـــویة بغیـــر تهدیـــد 

الكـائن العضـوي فـي التوجیـه تجعلـه یشـعر و عدم التطابق بین الذات إماالتفكیر بطریقة واقعیة 
محمـد (.مـداجاو یصـبح تفكیـره شـاردا محـددا و یسلك حینها سـلوكات تتسـم بالدفاعیـة و بأنه مهدد 
.)281،، ص1994شناوي، محروس ال

:نظریة التحلیل النفسي6-1-2
الطبیـــــب النمســـــاوي إلـــــىیرجـــــع الفضـــــل فـــــي تأسیســـــها و مـــــدارس علـــــم الـــــنفس أولهـــــي 

مدرســة التحلیــل النفســي الحدیثــة التــي تتفــق مــع أهــمتعتبــر هــذه المدرســة مــن و "ندفرویدو جمیســ"
یعـاني مـن القصـور و هـویولـد اإلنسـانتـرى و أسسها العامـة، و المدرسة في كثیر من مبادئه ا 

انـه یمكـن و أطـوار نمـوه، و هیئـة العمیـل و ء كامسـتوى الـذو كثیرة منها العوامـل التكوینیـة، ألسباب
:على ضوء عدة عوامل منهااإلنسانيفهم السلوك 

دینامیكیة الفرد
مكونات الفرد
الدوافع الالشعوریة
التعلم االجتماعي.

:اإلرشادو نظریة التحلیل النفسي في التوجیه أهمیة6-1-2-1
واضـــح لقدراتـــه و فهـــم ثابـــت إلـــىمســـاعدة المسترشـــد للوصـــول  إلـــىتهـــدف هـــذه النظریـــة 

التي من خاللها یستطیع التكیف مع المواقـف الجدیـدة فـي الشـعب و التربویة و النفسیة و المعرفیة 
، كما تساعده على حل مشكالته المتعلقـة بسـوء التكیـف إلیهاالتخصصات العلمیة التي یوجه و 

یهــدف و مشـروعه الشخصـي و مـا یترتــب علیهـا مـن مهـن قــد ال تتناسـب و مـع المواقـف الدراسـیة 
المحافظــة علــى التوافــق النفســي إلــىباالعتمــاد علــى طریقــة التحلیــل النفســي اإلرشــادو التوجیــه 

:أمرینالمتمثل في و الدراسي و 
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.بیئته الداخلیةتوافق العمیل مع-1
.توافق العمیل مع بیئته الخارجیة-2
:في مجال المدرسة على ما یلياإلرشادو الموجودة في التوجیه األهدافقوم تو 
الالشــعوریة فـــإن هــدف التوجیـــه و العمیـــل یخضــع للعملیـــات النفســیة الشـــعوریة أنمــن حیــث -أ
.جعل الخبرات الالشعوریة شعوریةو هاإلرشادو 

، رمضــان محمــد القــذافي(الن الســلوك یتشــكل فــي كــل لحظــة مــن لحظــات الحیــاةنظــر-ب
. )109،ص،1998

تتــــولى قیادتــــه لــــذا یجــــب ان و العوامــــل الالشــــعوریة قــــد تســــیطر علــــى ســــلوك الموجــــه أنبمــــا )ج
بیــان ذلــك للعمیــل حتــى یتعــرف و تفســیره و المعــالج تحلیــل مــا یحــدث أو یتضــمن عمــل المرشــد 

.تعرض نفسها علیهو على تلك العوامل التي تتدخل 
.كل الصراعات الالشعوریة الى مبدأ الواقعإخضاعضرورة العمل على ) د

مبادئ و أسســالتوجیــه باالعتمــاد علــى أخصــائيیقــوم بــه أنیمكــن تلخــیص الــدور الــذي یمكــن 
:نظریة التحلیل النفسي فیما یلي

. من االطمئنان للتلمیذ یساعده ففیه على البوح بأدق ما یریدو توفر ج-أ
.ساعدة التلمیذ على مواصلة المطالبة بتحقیق ذاتهم-ب
ــ(.حلــول لهــذه المشــاكلإلیجــادالتخطــیط اإلختصــائيمــن مهــام -ج ــد الق افي، ذرمضــان محم

.)121ص، 1998
:النظریة السلوكیة6-1-3

قــوانین تتعلــق بالســلوك و مبــادئ و مســلمات و بمفــاهیم أســسیقــوم النظریــة الســلوكیة علــى 
هـذه النظریـة أصـحابرواد بـاهدراسـات تجریبیـة قـام و حل المشكالت استخلصـت مـن بحـوث و 
نیـــل "وجـــون دوالرد، و ســـكینر، و ، بـــافلوف، "واطســـن"قـــد ارتـــبط اســـم النظریـــة الســـلوكیة باســـم و 

تفســیر الســلوك و كیفیــة حــدوث عملیــة الــتعلم و قــد حــاول هــؤالء تفســیر الســلوك و " غیــرهمو "ملیــر
لهــذا و یتجــدد جزئیــا یتفاعــل الحــاالت البیئیــة و انــه یــرتبط بموقــف معــین أســاسعلــى اإلنســاني

أيتحــت و یســتعملوا المنــاهج العلمیــة لتحدیــد مــاذا یفعــل النــاس، أنء الــنفس جــب علــى علمــای
ــــــة الســــــلوك و ظــــــرف،  ــــــل هــــــذه النظری ــــــىالتعلم و اإلنســــــانیتحل ــــــدأین إل ــــــر مب .                                     واالســــــتجابةالمثی

)75ص ،د ت،احمد محمد الزغبي(
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:اإلرشادو النظریة السلوكیة في التوجیه أهمیة6-1-3-1
رشــد فــي فــي مســاعدة الماإلرشــادو التوجیــه أهــداف) rother) (1964(لقــد حــدد روتــر 

فیهــــــدف ان یســــــاهم بشــــــكل فعــــــال فــــــي المجتمــــــع الــــــذي یعــــــیش فیــــــه و توجیــــــه حیاتــــــه بنفســــــه، 
حالـــة مـــن التوافـــق إلـــىمســـاعدة التلمیـــذ فـــي الوصـــول و هاإلرشـــادو ي فـــي التوجیـــه صـــصاتاالخ

مســاعدة هــؤالء التالمیــذ علــى حــل و هاإلرشــادلهــذا فهــدف و الــتحكم فــي مصــیره بنفســه و النفســي 
یة التــي تتمحــور فــي قیــام المرشــد رشــاداإلو لــب العملیــة التوجیهیــة و هــذا هو مشــكالتهم بأنفســهم 

مــن ثــم جوانــب القــوة و االجتماعیــة، و المعرفیــة و بتحلیــل دقیــق لكــل جوانــب حیــاة التلمیــذ النمائیــة 
.من ثم توجیههو الضعف في شخصیته و 
المهني هـي مهـارات و بـأن مهـارات النمـ" ohara et millar"میلر و قد افترض كل من اوهاراو -

عملیـة أنبمـا و المهـن أنواعمع واألدوارمعینة من السلوك أنماطیرتبط بین تعلیمیة فاالنسان
اتخـــاذ القـــرار تتضـــمن مـــا قـــد تعلمـــه الفـــرد مـــن المهنـــة، فـــإن درجـــة الـــتعلم ســـوف تحـــدد فعالیـــة 

المهنیــة تكــون جیــدة عنــد مــا تــرتبط متطلبــات التــدریب األهدافأیضــاأنیــرى و اعتبــار المهنــي، 
یجب علیه و لمهنیة لتساعده على اتخاذ القرار مع المتطلبات ااألكادیمي

احمــــد محمــــد ( قیمــــه الشخصــــیةو اهتماماته و هاســــتعداداتبــــین و ان یــــوائم بــــین قــــراره المهنــــي، 
.)79ص د ت،الزغبي،

:نظریات التوجیه المهني6-2
هـذا مــا و تــرتبط ارتباطـا وثیقـا بالجانـب المهنـي و النظریـات التـي تسـتخدم التوجیـه أهـممـن 

ترتیبـه االختیـارات لـدى و توجیهـات تمحـورت حـول الجانـب المهنـي و بروز عـدة نظریـات أدىإلى
مـن النظریـات التـي أسـهمت فـي تطـور وبـروز و تعد حركة التوجیه المهنـي حدیثـة نسـبیا األفراد

التــــي و ، "بــــرغز نیج"نظریــــة و التوجیــــه المهنــــي، نظریــــة ســــوبر شــــرحت ســــلوك االختبــــار المهنــــي 
.مفهوم المشروعالمرجعي لاإلطاریشكالن 

المهني علـــى و اعتمـــد ســـوبر فـــي تطـــویر نظریتـــه فـــي النمـــ):super(نظریـــة ســـوبر 6-2-1
.)14، ص،1999عبد الهادي العزة، (. العام لنظریتهإلطارثالث نظریات تشكال
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الجســـمي و تطـــور الفـــرد العقلـــي وو یتغیـــر مفهـــوم الـــذات نتیجـــة نم:نظریـــة الـــذات6-2-1-1
التي تساعد في تطویر مفهوم الذات هي لعب الدور الـذي األمورمن و ، اآلخرینالتفاعل مع و 

.تثیره عملیة الهویة
یتفــــاوتون فــــي مســــتوى كفــــاءتهم أنــــاألفراد"ســــوبر"یبــــین :علــــم الــــنفس الفــــارقي6-2-1-2

قــدراتهم فــالفرد یكــون أكثـر كفــاءة فــي الوظیفــة التــي تطــابق میولــه و للوظـائف بنــاء علــى میــولهم 
.قدراتهو 
ّ :علــم الــنفس النمــو6-2-1-3 اهتمامــات الفــرد المهنیــة تتطــور بعــدة مراحــل، أن"ســوبرأكــد 

:من المراحل التالیةاإلنسانفي حیاة و حیث یتألف مراحل النم
تهــدف هـذه المرحلــة علـى مســاعدة : سـنة14إلـىمـن الــوالدة :مرحلـة النمــو6-2-1-3-1

.الفرد على تحقیق مفهوم لذاته
یــــتم مــــن خاللهــــا تحدیــــد : ســــنة24-15تبــــدأ مــــن :االستكشــــافیةمرحلــــة 6-2-1-3-2

.المهنیةاألولویات
مرحلــــة االســــتمرار فــــي المهنــــة : ســــنة44-25تمتــــد مــــن :التأســــیسمرحلة6-2-1-3-3
.األساسیةالمهارات یتم خاللها اكتساب و التقدم المهني و 
اكتســبه و یحـاول الفــرد المحافظـة علـى مــا حققـه ):64-45(االحتفاظ مرحلـة6-2-1-3-4

.من المهنة
ــة االنحــدار 3-5—6-2 ــا بعــد –مرحل ــة م یحتــاج و حیثمــا تنتهــي بالتقاعــد : ســنة65مرحل

.)2007ملحم محمد ملمح، (.األداءمساعدة إلىالفرد حینها 
)gunzbirg(1951برغ نظریة جنیز 6-2-2

الواقـــع الـــذي و بعوامـــل البیئیـــة یتـــأثراالختیـــار المهنـــي و التطـــور وو ان النم''جنیزبـــرغ''یـــرى 
العملیــــة التربویــــة التــــي تتمثــــل فــــي الدرجــــة العلمیــــة التــــي یحصــــل علیهــــا الفــــرد و یعشــــه الفــــرد 

قــیم الفــرد الن كــل مهنــة یغلــب علیهــا  قــیم و الطمــوح، و االنفعــالي الــذي یتمثــل فــي المیــول و النمو 
ذامعینـــة  ٕ مصـــطفى .(تصـــبح عـــامال ایجابیـــا لصـــالح الفـــرداتفقـــت قـــیم الفـــرد مـــع قـــیم المهنـــة وا

.)2005الداهري، 
:هيو ثالث مراحل إلىالمهني و برغ النمز نیقد قسم جو 
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ــة الت: 6-2-2-1 ــل مرحل ــالأو خی تتمیــز باالختیــار و غایــة ســن العاشــرة إلــىهــي تمتــد و :الخی
.العشوائي

تتمیــز و ســنة 18إلــىتمتــد مــن ســن الحادیــة عشــر و :مرحلــة االختیــار المبــدئي: 6-2-2-2
.الفرد لذاتهإحساسبازدیاد و باالستكشاف 

فـي األخیـرةهـي المرحلـة و سـنة 24الى 19تمتد من :مرحلة االختیار الواقعي: 6-2-2-3
.)2003صالح أحمد،الخطیب(.المهنيو مسیرة النم

:في االختیار المهني''هیرشسون وروث''نظریة 6-2-3
سلســـلة تتكـــون مـــن خمســـة مراحـــل وال یهـــتم بـــالعمر و في التوجیـــه هو ان النمـــ''هیرشســـون''یـــرى 

ان التطـور فـي و فاعلیـة أكثـریركز على المرحلة العمریة التي یكـون فیهـا الفـرد و الزمني للفرد، 
:هذه المراحل كما یليو كل مرحلة یضع حدود لالنجاز 

صـــي فـــي علـــى اتخـــاذ قـــراره الشخو مباشـــرا، علـــى الفـــرد تـــأثیراخاصـــة العائلـــة و البیئـــة تـــأثیر-أ
.المهنةو اختیار نوع الدراسة 

المواقـف و األفرادبتـأثیر ذلـك مـن خـالل خبرتـه مـع و السـیطرة علیهـا و تحدید الشخصـیة الفـرد -ب
.في الحیاةأدوارهالمختلفة التي یتعرض لها من خالل 

.ما ال یستطیع عمله من خالل المدرسةو یتعرف الفرد على ما یستطیع فعله -ج
.حقیقيو المهنة التي سیختارها بشكل واقعي و ایقرر الفرد التخصص -د
.)79، ص، 1999جودت عزت عبد الهادي وآخرون، (.ان یلزم الفرد باختیاراته-ه
:نموذج التربیة المهنیة في اتخاذ القرار6-2-4

المهارات الالزمة لكـل مرحلـة و المستوى العمري لدى الفرد و یحدد هذا النموذج المراحل المهنیة 
:یليهي كما و 
-career(الوعي - rwareness:( في هذه المرحلة یجب توعیة الطلبة في مرحلـة عمریـة

.المهنیةأفاقهممساعدتهم على توسیع و ما بادراك ذواتهم 
-caree(االكتشاف المهني - exploration:( تقدم في هذه المرحلة معلومـات كافیـة عـن

أوســعتقــدم لهــم معلومــات و فیهــا یتــدرب علــى تطــویر مفــاهیم عــن ذواتهــم و المهــن و عــالم الشــغل 
.في مجال االختیارات المهنیة
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یقـــدم فیهـــا و 14، 13تقـــدم لطلبـــة فـــي ســـن و ):career-orientotion(التوجیـــه المهنـــي -
.االجتماعیة المتعلقة بالتخصصو معارف عن الجوانب النفسیة 

توضـح فیـه و تقـدیم معلومـات دقیقـة عـن المهـن و تخص التالمیـذ :المهنو للتخصص اإلعداد-
ــــد الهــــادي (.االجتماعیــــةو النفســــیة و العوامــــل التربویــــة و المهــــن أخالقیــــات جــــودت عــــزت عب
.)80، ، ص1999،وآخرون

:من خالل اإلطالع على نظریات التوجیه واإلرشاد نستنتج ما یلي
األســـــبابعامـــــة تبــــین إطــــاراتطبیعته، وضـــــعوها فــــي شـــــكل و اإلنســــانیمجــــال الســـــلوك 

ترســـم الســـبل المختلفـــة لتعـــدیل ذالـــك أنهـــاالمتوقعـــة للمشـــاكل التـــي یعـــاني منهـــا العمیـــل، كمـــا 
قـد تبعـث و لتحقیـق ذلـك الغـرض، إتباعهاإلرشـادو ي التوجیـه مـا یجـب علـى اختصاصـو السـلوك 

یكــون أنما یجــب و واإلنســانیةالشخصــیة و هــذه النظریــات مــن تصــورات شــأن الطبیعــة البشــریة 
.ه المطلوباجكیف یمكن تغیره في االتو علیه السلوك

مــــن الرشــــد تعتبــــر إلــــىنموهــــا مــــن الطفولــــة و نظریــــات الشخصــــیة آنال شــــك فیــــه ممــــاو 
الســــلوك و نمو الن المرشــــد یلزمــــه معرفــــة تامــــة بتطــــور اإلرشــــادالنظریــــات المهمــــة فــــي مجــــال 

.السلوك غیر المتكیفأیضاو المتكیف
یة هي التي تؤدي الى ذلك الـتعلم اإلرشادالنظریات ترى ان طبیعة العالقة هذهفالبعض 

هكـذا فـإن و التعزیـز أسـالیبعنـدما یسـتعمل المرشـد یحـدث ن التغیر أاألخربینما یرى البعض 
مـــن زوایـــا مختلفـــة ســـواء نظریـــة التحلیـــل اإلرشـــادو هـــاتین المجمـــوعتین تحلـــل عملیـــة التوجیـــه 

هیرشیسـون''نمـوذج أو ''بـرغجنیز ''نظریـة و الـذات، سـوبر إلدراكنظریة كارل روجـرز والنفسي ا
یقـوم أنیقدم تصورا واضحا للدور العملي الـذي یمكـن أنالتوجیه یجب و في االختیار ''وروث

مــدى بعیــد إلــىعملــه بدرجــة تحــدد فــي مــن هــذه النظریــات نظریــة إطار یمــارس فــي و بــه المرشــد 
.یةاإلرشادو نجاح العملیة التوجیهیة 

:الجزائرصعوبات التوجیه المدرسي في -7
:الصعوبات المیدانیة7-1

التالمیــــذ بمعلومــــات كافیــــة تســــاعدهم علــــى وضــــع خطــــط إمــــدادإن هــــدف التوجیــــه هــــو 
إجـــراءمســـتقبلیة، واتخـــاذ القـــرارات المالئمـــة لحیـــاتهم المدرســـیة والمســـتقبلیة، وهـــو بهـــذا المعنـــى 

ا القـــائمین وقــائي یهــدف الــى الوقایــة مــن الوقــوع فــي بعــض األخطــاء التــي یمكــن أن یقــع فیهــ
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بعملیة التوجیه نتیجة لتأثیرهم بالواقع المیداني، وعلیه حسب مالحظاتـه ذوي الخبـرة فـي میـدان 
:التوجیه المدرسي من أهم الصعوبات التي یعاني منها میدان التوجیه ما یلي

حیــث یفتــرض فــي التقیــیم ســواء كــان بامتحانــات : غیــاب الموضــوعیة فــي التقیــیم-7-1-1
تابیــة، أن تعكــس المســتوى الحقیقــي للتلمیــذ فغیــاب تحقیــق األهــداف التربویــة كتابیــة أو غیــر ك

.من شأنه أن یقلل من مصداقیة الخدمات المقدمة في مجال التوجیه المدرسي
حیــث یغلــب علــى السیاســة التربویــة فــي الجزائــر : اتبــاع سیاســة الكــم فــي التوجیــه7-1-2

وحشـو الجانب الكمي علـى حسـاب النـوعي، ممـا یجعـل هـذه الخـدمات عبـارة عـن عملیـة تـوزع 
.التالمیذ في الشعب والتخصصات دون احترام األسس النفسیة والتربویة

الــة بحكــم أن بــین العناصــر الفع: نقــص العــدد الكــافي لمستشــار التوجیــه المدرســي7-1-3
نجــد مستشــار التوجیــه المدرســي الــذي یتمثــل نشــاطاته خاصــة فــي میــدان فــي عملیــة التوجیــه 

اإلعالم فـي تنظـیم حمـالت إعالمیـة حـول الدراسـة والحـرف والمنافـذ المهنیـة، وتنمیـة االتصـال 
داخل مؤسسات التعلیم، ولضمان هذه العملیة ال بد من تكییف عدد المستشـارین فـي المیـدان، 

7على مستوى المیـدان مستشـار واحـد یكلـف بمقاطعـة فـي بعـض األحیـان تفـوق حیث نالحظ 
مؤسسات تعلیمیة، وبهذه الصورة ال یستطیع أن یضمن سیولة اإلعالم، وال یسـتطیع أن یتكفـل 

وال األولیـــاء وال ) فردیـــة وجماعیـــة(بجمیـــع المؤسســـات مـــن حیـــث تنظـــیم لقـــاءات مـــع التالمیـــذ 
.األساتذة

ــذ الطــور عــدم اســتغالل و 7-1-4 ــع تالمی ــى جمی ــول واالهتمامــات عل ــیم اســتبیان المی تعم
ان اســتبیان المیــول واالهتمامــات وســیلة هامــة فــي مجــال التوجیــه، ولكــن مــا نــراه فــي :الثــانوي

:المیدان عدم استغالل هذه الوسیلة رغم أن الهدف منها هو
.یف التالمیذ في مستواهم االعالميتصحیح وتك-
.وقدراتهم الحقیقیة في الجانبین المدرسي والسیكولوجيتعریفهم بكفاءاتهم -
.مساعدتهم على تحقیق المشروع الدراسي والمستقبلي-

حیــث یوجــه التالمیــذ حســب األمــاكن البیداغوجیــة المقترحــة فــي : طــة المدرســیةالخری7-1-5
الجــــذوع المشــــتركة والمحــــددة مــــن قبــــل مدیریــــة التربیــــة مســــبقا دون احتــــرام معطیــــات التوجیــــه 
المسبق، الـذي یقـوم بـه مستشـار التوجیـه وعلـى أساسـه مـن المفـروض یـتم اقتـراح عـدد األفـواج 

اســتیعاب المؤسســة ولــیس العكــس، حیــث یتحــتم علــى مستشــار ومجلــس الممكنــة حســب طاقــة 



اإلطار النظري والدراسات السابقة:                         الفصل الثاني

36

القبـــول والتوجیـــه فـــي بعـــض الحـــاالت مـــأل األفـــواج المفتوحـــة بالعـــدد الكامـــل مـــن التالمیـــذ دون 
الى هذه التخصصات وهذه الشعبمراعاة معاییر التوجیه

ــة المســتعملة فــي مجــال التوجیــه7-1-6 ــارات والوســائل التقنی حیــث یعــاني : نقــص االعتب
ــــا الحــــالي مــــن تقصــــیر فــــادح فــــي الوســــائل  ــــى یومن ــــذ نشــــأتها ال ــــه المدرســــي من مراكــــز التوجی

یحتویهـا والتقنیات، بغـض النظـر عـن بعـض االختبـارات غیـر مكیفـة مـع الواقـع الجزائـري التـي 
.خلیة اإلعالم والتوثیق

حیـث یطـرح هـذا المشـكل علـى : عدم مستشاري الفرص والحظوظ اإلعالمیة لتالمیذ7-1-7
ـــه التســـهیالت الالزمـــة للقیـــام بعملیـــة  ـــة أیـــن ال یجـــد مستشـــار التوجی مســـتوى المؤسســـات النائی

ـــذ هـــذه المؤسســـات مـــن حقهـــم فـــي اإلعـــالم إلعـــالماالواســـعة والفصـــلیة، هـــذا مـــا یحـــرم تالمی
.والتعریف بمختلف المنافذ الدراسیة والمهنیة

توجیـه لان تعیـین مستشـار ا:مشكل التجزئـة النصـفیة لمستشـار التوجیـه المدرسـي7-1-8
:النفسیة كما یلياإلجراءاتوبعض اإلجراءاتاإلداریةبالثانویة یخضع الى بعض الى بعض 

:''عالقة مستشار التوجیه تحدید الثانویة''اإلجراءاتاإلداریة7-1-8-1
، ویتــولى أیضــا اإلداريحیــث یتــولى مــدیرات الثانویــة تقیــیم مستشــار التوجیــه فــي الجانــب 

.مراقبته في التنظیم والعمل والمواظبة وضرورة وجوب تدخله في المقاطعة كلها
:''جیهعالقة مستشار التوجیه بمدیر مركز التو ''التقنیة اإلجراءات7-1-8-2

مـدیر مركـز التوجیـه المسـؤولیة الكاملـة علـى نشـاطات مستشـار التوجیـه كمـا حین یتـولى 
مسـؤولیة مركـز التوجیـه ملـزم یعد مستشار التوجیـه برنامجـه السـنوي فـي بدایـة كـل سـنة وتحـت 

ضـافة الـىبحضور االجتماعات التنسیقیة األسبوعیة بمركز التوجیه ٕ هـذا الذي یتـولى توقیعه،وا
فــإن مستشــار التوجیــه أیــن بعــد مــن خاللهــا جــدوال أســبوعیا لعملــه فــي ثــالث نســخ الــى مــدیر 

.الثانویة ونسخة الى مدیر المركز ونسخة ثالثة یحتفظ بها
:صعوبات متعلقة بأسباب التوجیه الخاطئ-ب

: العوامل الذاتیة7-2
، كـــان واإلرشـــاده لقـــد تطرقنـــا فـــي الفصـــل الســـابق الـــى أهـــم النظریـــات فـــي مجـــال التوجیـــ

فـي تمكـین الطالـب فـي المرحلـة الثانویـة مـن التخطـیط ''كـارلروجز''تركیزنا على نظریـة الـذات لــ
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وقدراتـــه، وفـــي هـــذه الحالـــة التـــي یســـتطیع فیهـــا أن یفهـــم ویـــدرك ذاتـــه إمكانیاتـــهلمســـتقبله وفـــق 
.بنفسه، ویحاول تحسینها ، وهذا ما یطلق علیه بادراك الذات

''ال تساعد على تفعیل المالمح الذاتیة''للجذوع المشتركة الهیكلة الجدیدة*
تعتبــر الســنة األولــى ثــانوي هــي القاعــدة التــي ینطلــق منهــا الطالــب فــي تحدیــد مشــروعه 

التوجیــه فبعــدها اإلصــالحات فــي نظــامبعــض إتبــاعالمســتقبلي، علــى هــذا عملــت الدولــة علــى 
:كان التوجیه یتفرع الى ثالث شعب وهي

.نسانیةإآداب وعلوم-
.علوم-
.تكنولوجیا-

:فقد تم اقتراح جزأین مشتركین وهما
.''إنسانیةعلوم ''الجذع المشترك -
.''علوم وتكنولوجیا''الجذع المشترك -

:ویتفرع عن السنة الثانیة نمطان عن التعلیم الثانوي وهما
–علـوم –آداب (یتضـمن ثـالث مجموعـات مـن الشـعب : تعلیم ثانوي عـام وتكنولـوجي-

).تكنولوجیا
یتضمن مجموعة مـن الشـعب تهـتم األولـى بـالتكوین للقطـاع وتهـتم : تعلیم ثانوي تأهیلي-

، وزارة إعــــادة التنظــــیم وهیكلــــة التعلــــیم الثــــانوي(.الثانیــــة بــــالتكوین لقطــــاع الخــــدمات
.)06، ص 1992التربیة، 

مـه، وهـذا بعد استخالص الصعوبات والعراقیل التي تواجه التوجیه المدرسي فـي أداء مها
مـا یلمسـه المالحـظ فـي المیــدان نتیجـة للصـعوبات فریـق التوجیـه فــي تنفیـذ قراراتـه علـى أحســن 
وجه، كما تشمل كل عوامـل وظـروف فـي عملیـة اختیـار نـوع الدراسـة أو المهمـة المسـتقبلیة أو 

مهنیــة التــي یقــوم بهــا إنهــا تتحــدد الالتوجیهیــة، الســیما أن هــذه الممارســات واإلعالمیــةالتربویــة 
بالثانویــة وكــل المؤسســات التربویــة، وهــذا مایجعلنــا نشــیر الــى ذلــك العــدد الكبیــر مــن التالمیــذ 

وتوجیهـا ومتابعـة لمسـارهم إعالمـاباعتباره أكبر العوائق، والذي یحي أن یجب ان یضـمن لهـم 
واحترام الرغبـة والمیـول اإلعالمـف یـستعانة باالختبارات النفسیة وتكثالى االباإلضافةالدراسي، 

.واالهتمامات ونتائج الدراسة في مجال دراسة حالة
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:خالصة الفصل
عبــر العــالم قــد اإلرشــادو التوجیــه أنلقـد اتضــح مــن خــالل عرضــنا لعناصــر هـذا الفصــل 

العالجــي كمــا اإلرشــادو علــم الــنفس الصــناعي و تــأثر بدراســات فــي مجــال القیــاس النفســي و أثــر 
.بقدرته على االختیار المهنيو مبادئ تثبت عدم استقرارها یثق بالفرد و یرتكز على مسلمات 

هنـاك تطلـع أنعند تناولنا للتوجیه المدرسي في الجزائر تبین ان المساعي كانـت عدیـدة كمـا و 
اهتمــت الجزائــر أنلمواكبــة التطــور فــي هــذا المیــدان، حیــث اتضــح مــن خــالل النبــذة التاریخیــة 

یبقى تطـور التوجیـه فـي بالدنـا و بالتوجیه كعملیة تربویة ال تنفصل عن مثیالتها من العملیات، 
تكفـــل لعملیـــة التوجیـــه مســــایرة علمیـــة و اجتماعیـــة و اقتصـــادیة أخـــرىمرتبطـــا بتطـــور مجـــاالت 

یتطــور فــي اي بلــد وو التوجیــه ال یمكــن لــه ان ینمأنالتطــورات العالمیــة فــي هــذا المجــال ذلــك 
.األخرىا عن مجاالت الحیاة بعید
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:تمهید
مستشار التوجیه المدرسي والمهني هـو العضـو أو الشـخص الـذي یتمیـز عـن غیـره ممـن 
یعملون في سلك التربیة والتعلیم، وذلك أنـه یلعـب دورا هامـا فـي العملیـة التربویـة، نظـرا للمهـام 
التي یقوم بها من أجل تحقیق توجیـه سـلیم وتحسـبن المـردود التربـوي داخـل المؤسسـة التعلیمیـة 

شـف عـن اسـتعدادات التالمیـذ والتعـرف علـى میـوالتهم ورغبـاتهم ومسـاعدتهم فـي عن طریق الك
.بناء مشروعهم المدرسي والمهني

ســــنتناول فــــي هــــذا الفصــــل بظهــــور مستشــــار التوجیــــه المدرســــي والمهنــــي فــــي الجزائــــر، 
ویتضــمن تنصــیبه فــي المؤسســة والتربویــة وبعــدها تطرقنــا إلــى  الحاجــة إلــى مستشــار التوجیــه 

مهــام مستشــار التوجیــه تطرقنــا لإلطــار المكــاني لعمــل ومعرفــة أیــن یــؤدي مستشــار وقبــل ذكــر
وكــل هــذه . فهــو یســتعمل مجموعــة مــن الوســائل التــي تمكنــه مــن أداء مهامــه. التوجیــه مهامــه

المهام تتطلب منه أن یكون عالقات مع مختلف الهیئات والمتعاملین، لذلك یجـدر بنـا التطـرق 
.في تسهیل مهام مستشار التوجیهلطبیعة العالقات ومهمتها 
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:تعریف مستشار التوجیه المدرسي-1
والتـي موضـوعها مستشـار 91/ 124/ 219رقـم یعرف مستشار التوجیه حسب األمریة

عضــو مــن الطــاقم التربــوي، یعمــل تحــت إشــراف إدارة مدرســیة : التوجیــه بالثانویــات علــى أنــه
على المتابعة النفسـیة و التربویـة، واإلسـهام الفعلـي فـي رفـع مسـتوى األداء التربـوي للمؤسسـات 

:التعلیمیة واألداءات الفردیة للتالمیذ وذلك من خالل
.التعرف على التالمیذ وطموحاتهم-
.تقویم استعداداتهم ونتائجهم المدرسیة-
رشادهم- ٕ .المساهمة في تسییر المسار التربوي للتالمیذ وا
قیامــه بنشــاط ســیكولوجي مــن خــالل المتابعــة النفســیة للتالمیــذ عــن طریــق اختبــارات -

.                     وروائز نفسیة مثل اختبار الذكاء
)50ص . 1996فهد إبراهیم الحبیب، (

:تعریف مستشار التوجیه المدرسي والمهني1-2
ـــى تنفیـــذ برنـــامج التوجیـــه  مستشـــار التوجیـــه هـــو أحـــد قطـــاع التربیـــة والتعلـــیم، یســـهر عل

واالتصـال هـو أحـد هیاكـل وزارة التربیـة . المدرسي المسطر مـن طـرف مدیریـة التقـویم والتوجیـه
المسـؤول األول علـى تنفیـذ عملیـة  التوجیـه : علـى أنـه'' مـوریس روكـالن''الوطنیة ، وقـد عرفـه 

المدرســي والمهنــي، وهــو مخــتص فــي التوجیــه، ویعتبــر مــن أقــدر النــاس وأكفــاءهم علــى جمــع 
. كافة المعلومات حول الطالب المراد توجیهه واستغالله باعتماد مبادئ وتقنیات علم النفس

علــى مستشــار التوجیــه مراعــاة البســاطة وعــدم التكلــف فــي تصــرفاته الشخصــیة، ویجــب
وفي تعامله مع اإلدارة والطاقم التربوي، وان یكون قادرا على فهم اآلخـرین بعیـدا عـن االنفعـال 

.)142، ص، 1988التویجري علي بن محمد، (.والتسرع في األحكام
:رمستشار التوجیه المدرسي والمهني في الجزائ-2

مر التوجیه في الجزائر بثالث مراحـل، حیـث أعطـى اهتمامـا متزایـدا فـي األخیـر بإدمـاج 
عضـو كلـف بتحسـین األداء التربـوي فـي المؤسسـات التعلیمیـة عـن طریـق القیـام بمجموعـة مــن 
المهـــام تضـــمن التكفـــل األحســـن بالتلمیـــذ، ویتمثـــل هـــذا العضـــو فـــي شـــخص مستشـــار التوجیـــه 

.المدرسي والمهني
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، وبعد مغـادرة الفرنسـیین القـائمین بهـذه العملیـة تولـت الجزائـر بإطاراتهـا 1962ئل في أوا
المحدودة اإلشراف علـى عملیـة التوجیـه، والتـي عرفـت نوعـا مـن التراجـع یعـود الـى عـدم تكـافؤ 
برامجها مع التلمیذ والطالب الجزائري ومتطلبات البالد آنذاك، كما أن هذا المیدان كـان یعـاني 

مراكـز للتوجیـه 09في القائمین علیـه، وأثنـاء االسـتقالل لـم یكـن فـي الجزائـر سـوى نقصا كبیرا
.مستشارا53و

تفككت مصـالح التوجیـه المدرسـي والمهنـي ونظـرا للوضـعیة المتـدهورة، 1963وفي سنة 
، حیـث تخرجـت أول دفعـة مـن 1964قامت وزارة التربیة بفتح معهد علم النفس التطبیقي عـام 

.  التكوین تدوم سنتانالمستشارین مدة
مركــــزا حســــب التقســــیم 34وبــــذلك اتســــع مجــــال التوجیــــه وازدادت مرافقــــه بمؤسســــاته، إذ بلــــغ 

، وازداد عـــدد المستشـــارین مـــن خریجـــي علـــم الـــنفس التطبیقـــي وخریجـــي معهـــد 1974اإلداري 
.علم االجتماع

لتكامــل إن تنصــیب مستشــار التوجیــه المدرســي والمهنــي بالثانویــة أصــبح ضــرورة ملحــة 
.أدوار المتعاملین التربویین لضمان دفع المردود التربوي للتلمیذ وللمؤسسة بصفة عامة

) 02التوجیه المدرسي والمهني، وثیقة داخلیة بمركز التوجیه المدرسي والمهني، ص، (
: في الجزائرالحاجة إلى مستشار التوجیه المدرسي والمهني-3

هـذا االخـتالف مـن ناحیـة المهـارة، األهـداف، القـیم، یختلف األفراد فیمـا بیـنهم وقـد یكـون
التوجیهات المهنیة والتوجیهات المهنیة المختلفة یجب أن تكـون منسـقة مـع متطلبـات ومكافـآت 
المهنــة المعنیــة، والتــي تقــدمها بیئــة العمــل ، ویــؤثر علــى مــدى االتســاق أو التوافــق بــین توجــه 

ى ســلوك واتجاهــات الفــرد فــي العمــل، وكلمــا كــان الفــرد المهنــي وبیئــة العمــل تــأثیرا مباشــرا علــ
. التوافق بین التوجه المهنـي وبیئـة العمـل كبیـرا، كلمـا زادت كفـاءة الفـرد وزاد رضـاه عـن العمـل

اســــتحدث منصــــب جدیــــد فــــي المنظومــــة التربویــــة وهــــو منصــــب مستشــــار التوجیــــه المدرســــي 
لتوافـــق او التكیـــف لـــدى والمهنـــي، نظـــرا لمـــا یمكـــن أن یقـــوم بـــه هـــذا العضـــو فـــي خلـــق حالـــة ا

.التلمیذ
ومـــن هنـــا ظهـــرت الحاجـــة إلـــى المستشـــار التوجیـــه المدرســـي والمهنـــي، وكـــان ذلـــك لعـــدة 

:عوامل نذكرها فیما یلي
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:الزیادة في عدد التالمیذ3-1
بازدیــــاد عــــدد التالمیــــذ نتجــــت عــــدة مشــــكالت مدرســــیة كالرســــوب المدرســــي، التســــرب 

.لوسط المدرسي أو مع الشعبة الموجه إلیهاالمدرسي، ومشكلة التكیف سواء مع ا
:تنویع برامج التعلیم الثانوي3-2

أنشــــأت البــــرامج المتنوعــــة مــــن التعلــــیم الثــــانوي لتواجــــه أساســــا االحتجاجــــات التربویـــــة 
لمختلــف القــدرات واالهتمامــات لــدى التالمیــذ، ویطالــب التالمیــذ باالختیــار بــین المــواد الدراســیة 

تـي یتلقونهـا فـي المدرسـة الثانویــة ، ومـن ثـم یصـبح مـن الضـروري حســن واألنشـطة المختلفـة ال
.)381، ص، 2001روایة حسن، (.توجیههم في هذا االختیار

:التقدم التكنولوجي السریع3-3
ــــدم التكنولــــوجي الســــریع الــــى ظهــــور التخصصــــات فتعــــددت مجــــاالت العمــــل،  أدى التق

العاملــة والتركیــز علــى مســتویات التربیــة، وبالتــالي أدى ذلــك الــى تعــدیل بــرامج تــدریب األیــدي
وبــرامج الدراســة حتــى تخــدم التنمیــة االجتماعیــة وســوق العمــل بتــوفیر الخــریجین المناســبین لــه، 

.فهذه التغیرات أدت الى ظهور مشكالت التكیف مع العمل
:قصور األسرة في مواجهة تحدیات العصر3-4

المجتمـــع الحـــدیث بتعقیـــد العالقـــات والتغییـــر المســـتمر فـــي اإلطـــار االقتصـــادي تمیـــزت
واالجتماعین وهذا جعل األسرة ال فـت بمتطلبـات تربیـة وتوجیـه أبناءهـا بسـبب كثـرة انشـغاالتها 

.الخارجیة وكذلك تعقد الحیاة االجتماعیة
:تطور الفكر التربوي3-5

لتربیــة تجعــل ممــن التلمیــذ محــور العملیــة أدى هــذا التطــور إلــى ظهــوره فكــرة فــي مجــال ا
التعلیمیة بدل التركیز على المادة الدراسیة، ومنه تطورت نظریات علم النفس حتـى تسـاهم فـي 
رفــع مســتوى التحصــیل الدراســي للتلمیــذ، وتنمیــة شخصــیته بشــكل متكامــل، كــل هــذا أدى إلــى 

.               المؤسســـة التربویـــةعـــدم االســـتغناء عـــن خـــدمات مستشـــار التوجیـــه وجعلـــه عضـــوا فعـــاال فـــي 
)192، ص، 1975وهیب سمعان، محمد منیر مرسي، (
:اإلطار المكاني لعمل مستشار التوجیه-4

تحــدد النصــوص القانونیــة مهــام مستشــار التوجیــه وكیفیــة أدائــه لهــذه المهــام، كمــا تحــدد 
ي یتـردد علیهـا أیضا اإلطار المكاني لعمـل مستشـار التوجیـه، أي مجموعـة مـن المؤسسـات التـ
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أثناء أداء عمله، وهو مـا یسـمى فـي میـدان التوجیـه بمقاطعـة التـدخل، وتتمثـل هـذه المؤسسـات 
.في مركز التوجیه مستشار المدرسي والمهني الثانویة واالكمالیات

:مركز التوجیه المدرسي والمهني4-1
عالمیــــة ل ٕ لجمهــــور إن مركــــز التوجیــــه المدرســــي والمهنــــي مركــــز یقــــدم خــــدمات تربویــــة وا

المدرســـي علـــى وجـــه التحدیـــد، كمـــا أن الخدمـــة المقدمـــة فردیـــة وجماعیـــة، وتـــتم بالتنســـیق مـــع 
مراكز التكوین المهني ومؤسسات اإلنتاج والشغل ومؤسسات التعلیم، فهو یشكل نقطة االلتقـاء 

.بین عالم الدراسة والتكوین وعالم الشغل
والمهنــي بوضــع تحــت وصــایة یوجــد فــي كــل والیــة علــى األقــل مركــز للتوجیــه المدرســي

مدیریــة التربیــة للوالیــة، ویســیره مــدیر لــه رتبــة مفــتش التوجیــه المدرســي والمهنــي، یعمــل تحــت 
سلطنته طاقم إداري لتأمین السیر اإلداري للمركز، وطـاقم تقنـي یتشـكل مـن مستشـاري التوجیـه 

.المدرسي والمهني
میـــذ بعـــدد نهایـــة التعلـــیم األساســـي وفقـــا إن التعلـــیم الثـــانوي معـــد الســـتقبال التال:الثانویـــة4-2

لشـــروط تحـــددها وزارة التربیـــة الوطنیـــة، ومهنیـــة زیـــادة علـــى مواصـــلة المهنـــة التربویـــة المســـندة 
دعم المعارف المكتسبة، إدراج   التخصـص تـدریجیا فـي مختلـف المیـادین . للمدرسة األساسیة

ئ التالمیـذ لمواصـلة الدراسـة فـي وفقا لمؤهالت التالمیـذ وحاجـات المجتمـع، وهـذا المسـتوى یهیـ
المـؤرخ فـي 219: التعلیم العـالي أو االنضـمام الـى الحیـاة المهنیـة ووفقـا للمنشـور الـوزاري رقـم

تم تعیین  مستشاري التوجیه المدرسي والمهنـي بالثانویـات مـن أجـل االهتمـام 1991سبتمبر18
.)126، ص، 1989تركي رابح، (.بالتلمیذ وتحسین مردود المؤسسة التربویة ككل

تمـــد المدرســـة األساســـیة علـــى تتبـــع ســـنوات ، تعتبـــر حجـــز زاویـــة فـــي بنـــاء :االكمالیـــات4-3
منظومــة التربیــة والتكــوین، كمــا ان إدراج التقنیــات المتعــددة فــي هــذا المســتوى یمثــل العنصــر 
األساسي فـي تحـدیث التعلـیم األساسـي علـى أن النظـام یتطلـب نـوع مـن التعـاون یحـدده تشـریع 

.)09، ص، 1991زرهوني الطاهر، (.الئم بین األطراف االجتماعیة والمدرسیةم
:مهام مستشار التوجیه المدرسي والمهني-5

، مهــام مستشــار التوجیــه علمــا أن هــذا القــرار صــدر فــي بدایــة 827حــدد القــرار الــوزاري 
عمـال یكلـف مستشـاري التوجیـه المدرسـي والمهنـي بجمیـع األ. 1991/1992الموسـم الدراسـي 

عالمهم ومتابعـة علمهـم المدرسـي القـرار الـوزاري  ٕ ، 06المـادة 827المرتبطة بتوجیه التالمیذ وا
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، 827القــرار الــوزاري (.ویتــدرج نشــاطه بالتــالي فــي إطــار نشــاطات الفریــق التربــوي للمؤسســة
.) 10، المادة، 1991/ 11/ 13المؤرخ في 

:وتتمثل نشاطاته خصوصا في مجال التوجیه فیما یلي
هـــو كافـــة أوجـــه النشـــاطات االتصـــالیة التـــي تســـتهدف إبـــالغ الجمهـــور بكافـــة :اإلعـــالم5-1

الحقائق واألخبار والمعلومـات عـن القضـایا والموضـوعات والمشـكالت ومجریـات األمـور، ممـا 
یؤدي الى خلق أكبر درجة من الوعي والمعرفة واإلدراك واإلحاطة الشاملة لدى فئات المتلقین 

.عالمیةللمادة اإل
یتعلــــق بكــــل المعلومــــات الخاصــــة بــــالواقع التربــــوي والمدرســــي :اإلعــــالم المدرســــي5-1-2

والمهنیــــین وهــــو یهــــدف إلــــى تنظــــیم وتفعیــــل المســــار المدرســــي للتلمیــــذ بتحقیــــق الموافقــــة بــــین 
.طموحاته ونتائجه المدرسیة وتكوینه في مجال البحث الفردي والجماعي

یســــتعمل مستشــــار التوجیــــه مجموعــــة مــــن الســــندات :وســــائل اإلعــــالم المدرســــي5-1-3
اإلعالمیة التي قد یشارك في إنجازها أو قد یكون أو أنجزها

تتضـــمن هـــذه الوســـائل معلومـــات تعــــرف بمختلـــف الجـــذوع المشـــتركة والشـــعب وموادهــــا 
األساســیة ومعامالتهــا وامتــداداتها الجامعیــة والمهنیــین متــى وكیــف یــتم تقــدیم الطعــون، تتضــمن 

إلخ )...السیما لتالمیذ األقسام النهائیة(یفیة المراجعة المنهجیة أیضا ك
:ومن أمثلة السندات اإلعالمیة

.المناشیر الوزاریة-
.الملصقات-
.الدالئل-المطویات-الكتیبات-

وتعتبـــــر هـــــذه الســـــندات اإلعالمیـــــة وســـــائل إیضـــــاح یســـــتعملها المستشـــــار أثنـــــاء تقدیمـــــه 
فـي مكتبـة علـى شـكل معلقـات وكملصـقات، كمـا یمكـن للحصـص اإلعالمیـة، كمـا أنـه یوظفهـا 

أن یشـــكل بهـــذه الســـندات خلیـــة اإلعـــالم والتوثیـــق، وتخـــتص هـــذه الخلیـــة یجمـــع كـــل الســـندات 
اإلعالمیــة التــي تســاعد التالمیــذ وحتــى بقیــة المتعــاملین التربــویین علــى االطــالع وفهــم كــل مــا 

ة التوجیــه والتقــویم واالتصــال مدیریــ(.یســتجد علــى الســاحة التربویــة مــن إجــراءات وتوجیهــات
.) 20، ص1998دلیل تعرف الجذع المشترك آداب، 
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ویصـــبو مستشـــار التوجیـــه المدرســـي والمهنـــي مـــن تأســـیس خلیـــة اإلعـــالم والتوثیـــق الـــى 
أكثــر مــن مطالعــة التلمیــذ لهــذه الوثــائق بــل الســماح لــه بتوســیع مجــال ثقافتــه، ورصــیده اللغــوي 

وثــائق المنجــزة حــول المنافــذ الدراســیة والمهنیــة التــي تناســب المیــوالت وكــذلك االطــالع علــى ال
.            والمستوى الدراسي للتلمیذ

:التوجیه5-2
هو اإلجـراء الـذي یسـمح للتلمیـذ بعبـور المراحـل التـي یتكـون منهـا النسـق المدرسـي، فهـو 

ارات وعلیــه أن یتبعــه فــي منشــوره الدراســي، وفــي كــل مــرة تحضــر أمامــه مجموعــة مــن االختیــ
.یتوجه

وهنـــا یبـــرز دور مستشـــار التوجیـــه ومالـــه مـــن أهمیـــة فـــي توضـــیح كـــل مـــا مـــن شـــأنه ان 
یساعد التلمیذ على فهم نفسه أوال ونفهم المحیط المدرسي والمهني ثانیا، فلتلمیـذ مرحلـة التعلـیم 

ومـن جهـة الثانوي یواجه تغیرات جسمیة وعقلیة واجتماعیة أكثر وضوحا من المراحل السابقة، 
ـــذ مـــن حیـــث التصـــمیم  ـــة تقـــدیر المصـــیر بالنســـبة للتلمی ـــة نعـــد مرحل ـــة الثانوی أخـــرى فـــإن مرحل

مدیریة التوجیه والتقـویم (.والتخطیط لمواصلة دراسته العلیا أو ترك المدرسة لیمارس عمال مـا
.)20، ص 1998واالتصال دلیل تعرف الجذع المشترك آداب 
مــن أهــم العملیــات التربویـة وجــوهر برنــامج التوجیــه تعـد عملیــة التوجیــه المدرســي المهنـي 

المدرســــي، حیــــث یقضــــي التوجیــــه معظــــم وقتــــه داخــــل الثانویــــة فــــي عملیــــة التوجیــــه المدرســــي 
،  ص، 1994محمــد عبــد الحمیــد الشــیخ حمــود، (.والمهنــي ســواء كانــت فردیــة أو جماعیــة

104(.
ى مسـاعدة التلمیـذ علـى ویهدف مستشار التوجیه المدرسي والمهني من خـالل التوجیـه الـ

تحقیق التوافق بین قدراته الدراسیة وومیوالته ورغباته من جهة، وبین متطلبات الفـروع الدراسـیة 
.والتخصصات المهنیة من جهة أخرى

:التقویم-5-3
یحتـــل التقـــویم التربـــوي جانیـــا مهمـــا مـــن العملیـــة التربویـــة، ویشـــكل عنصـــرا أساســـیا مـــن 
عناصـــر المـــنهج المدرســـي، حیـــث یســـعى الـــى معرفـــة مـــدى نمـــو شخصـــیة المـــتعلم مـــن جمیـــع 

علـي بوعناقـة محمـد مقـداد وآخـرون، (.نواحیها العقلیة والعاطفیة والنفسیة والسـلوكیة وغیرهـا
.)73ص، . 1993
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یعــد التقــویم مــن أهــم المحــاور الكبــرى التــي یجــب أن ترتكــز علیهــا المهــام التــي تقــوم بهــا 
.مستشاري التوجیه المدرسي والمهني بالمؤسسات التعلیمیة

یهدف مستشار التوجیه المدرسـي والمهنـي مـن عملیـة التقـویم الـى مسـاعدة الطالـب علـى 
یسـاهم فـي حـل مشـكالت الطالـب التربویـة، اختیار نوع الدراسة التي تالءم قدراته ومیوله، كمـا

ــــداع وتحقیــــق نمــــو  تاحــــة الفرصــــة أمــــامهم لالبتكــــار واإلب ٕ ــــة المتفــــوقین وا مثــــل االهتمــــام بالطلب
.متكامل

و مستشــار التوجیــه المدرســي والمهنــي مــن وراء عملیــة التقــویم الــى جملــة مــن األهــداف یمكــن 
:حصرها فیما یلي

رشاداته- ٕ شعاره بأن هناك من یهتم به وال یبخل علیه بنصائحه وا ٕ .االهتمام بالتلمیذ وا
.التقلیل من الرسوب المدرسي والتسرب وذلك عن طریق المتابعة-
.تشخیص النتائج الدراسیة للتالمیذ-
یلجــأ مستشــار التوجیــه الــى التعــاون مــع مجموعــة مــن األســاتذة ومستشــار التربیــة مــن -

.ة بأسماء هذه الطبقة من التالمیذأجل إعداد قائم
محمـــد رفیقــي محمـــد فتحـــي (.التعــرف علــى التالمیـــذ الــذین لــدیهم حاجـــات خاصــة-

.)120ص . 1995عسى، 
لكـــي یــــتمكن مـــن تحقیـــق هـــذه األهــــداف یســـتعمل مجموعـــة مـــن الوســــائل : وســـائل التقـــویم*

:نلخصها
.تنظیم ومتابعة حصص االستدراك-أ

.المدرسیة للتالمیذمتابعة وتحلیل النتائج -ب
، رقـم 1997أفریـل 09المنشـور الـوزاري المـؤرخ فـي (.تقویم میول واهتمامـات التالمیـذ-ج

319(.
:المتابعة النفسیة واالجتماعیة5-4

یهدف مستشار التوجیه المقیم بالثانویة الـى إزاحـة جمیـع العوائـق والصـعوبات، یمكـن ان 
ه ســوء التوافــق المدرســي، لــذلك یحــاول التقــرب تعتــرض التلمیــذ فــي منشــوره الدراســي وتســبب لــ

مــن التلمیــذ لحــل مشــكالته النفســیة واالجتماعیــة، ویحــدث هــذا عــن طریــق المقــابالت المتكــررة 
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حیــث أن أســلوب التوجیــه المتمركــز أو المقابلــة تســمح للتلمیــذ مــن تحقیــق عــدة أهــداف تتمثــل 
:فیما یلي
.مساعدة التلمیذ على فهم نفسه-
.على التفكیر الحر والتعبیر عن مشاعرهم بموضوعیةمساعدة التلمیذ -
.تقدیم المعلومات االجتماعیة والتربویة التي تهم التلمیذ وتستدم عند الحاجة لها-
ـــد (.تســـاعد التلمیـــذ علـــى تقریـــر إمكانیـــة اتخـــاذ القـــرارات المتصـــلة بحیاتـــه- محمـــد عب

.)149، ص،1994الحمید، الشیخ حمود، 
نســــتنتج أن مستشــــار التوجیــــه المدرســــي والمهنــــي هــــو أحــــد مــــن خــــالل ممــــا ســــبق ذكــــره 

مـــوظفي وزارة التربیـــة الوطنیـــة، یصـــهر علـــى تنفیـــذ البـــرامج التـــوجیهي المدرســـي المســـطر مـــن 
طرف الوزارة التربویة، وقد عین بصفة عضو فـي الفریـق التربـوي للمؤسسـة بمقتضـى المنشـور 

.1991المؤرخ في دیسمبر 219/ 1241/ 91الوزاري 
اإلعـالم، (شار التوجیه المدرسي هو األول عن تخطـیط أنشـطة المؤسسـة فـي مجـال مست

مــن أجــل مســاعدة التلمیــذ علــى بنــاء مشــروعه المدرســي والمهنــي ) التقــویم، التوجیــه والمتابعــة
.وفي أسس علمیة تعتمد على میوالته ومتطلبات الواقع المدرسي والمهني

:مهنيوسائل عمل مستشار التوجیه المدرسي وال-6
وسائل العمل هي مختلف األدوات التي یسـتخدمها ویسـتعملها مستشـار التوجیـه فـي أداء 
مهامـــه، وهـــي بمثابـــة أدوات مســـاعدة وضـــروریة فـــي تقـــدیم أغلـــب النشـــاطات التربویـــة والتقنیـــة 
المبرمجــة، ویهــدف مــن خاللهــا المستشــار إلــى التكفــل األحســن بالتلمیــذ وأبرزهــا هــذه الوســائل 

:كر منها ما یليوالتقنیات نذ
: البرنامج السنوي6-1

یعتبــر البرنــامج الســنوي بمثابــة السلســة والمرجــع األساســي فــي تقــدیم كــل النشــاطات التــي 
یقدمها مستشـار التوجیـه، ویكـون تصـمیمه بمركـز التوجیـه حسـب األهـداف التـي یحـددها مـدیر 

ا ال یمنــع أن یضــیف المركــز لكــل نشــاط، وتــوزع األهــداف علــى أســابیع الســنة الدراســیة، وهــذ
المستشــــار محــــاور خاصــــة بالمؤسســــة التــــي یقــــیم بهــــا، وینجــــز البرنــــامج الســــنوي مــــن طــــرف 

)األسبوع األول والثاني من الدخول المدرسي. (مستشار التوجیه في بدایة السنة الدراسیة
ذكر المستوى-:یقیم البرنامج السنوي
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المحور-
األشهر-
األسابیع-
.األهداف الخاصة لمختلف النشاطات مع ذكر مدة برمجتها ومدة انجازها-

)2، ص، 2003سامیة زناتة، (
تعتبــــر البرمجــــة األســــبوعیة لنشــــاط مستشــــار التوجیــــه أداة فعالــــة :البرنــــامج األســــبوعي6-2

تمیــز بارتبــاط عضــوي للــتحكم فــي تســییر األعمــال وحســن أدائهــا بصــفة مســتمرة، وعلیــه فإنهــا ت
.مع البرنامج السنوي وبقیة الوسائل التي سوف نتعرض لها الحقا

إن البرنـــامج األســـبوعي هـــو إحـــدى حلقـــات البرنـــامج الســـنوي ، ولكـــي یـــتمكن المستشـــار 
ـــامج  ـــه ان یلتـــزم بمـــا هـــو مبـــرمج فـــي البرن ـــرابط واالنســـجام، علی التوجیـــه مـــن اســـتمرار هـــذا الت

.األسبوعي ونجسده میدانیا
: الكراس الیومي6-3

هو المدة العاكسة لعمل مستشار التوجیه، حیث یدون فیـه كـل النشـاطات المنجـزة، لـذلك 
التقاریر الفصلیة، تقـاریر حـول : یعتبر المرجع األساسي إلعداد مختلف التقاریر وتحریرها مثل

ن فـي النشاطات الكبـرى یـتم تسـجیل مختلـف النشـاطات علـى الكـراس الیـومي وأحسـن فتـرة تكـو 
.نهایة العمل من كل یوم، حتى یتم وضع كل النشاطات في وقتها

:إن مخطط الكراس الیومي یجب أن یضم
.السنة-الشهر-تاریخ الیوم: التاریخ-
.التوجیه المتابعة–یتم تحدید مثل اإلعالم : المحور-
.النشاطات المنجزة-
.التقویم-

للنشـــاطات المنجـــزة یتبـــع المستشـــار منهجیـــة معینـــة فـــي وضـــع حوصـــلة مفصـــلة بالنســـبة
:لعمله المنجز من خالل ثالث خطوات هامة

.الجانب االستطالعي-
.الجانب التقویمي أو التحصیلي-
.الجانب النقدي-
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:ینقسم هذا السجل الى أربعة أجزاء:سجل االستقباالت6-4
.التالمیذ حسب مختلف مستویاتهم*
.األولیاء حسب مختلف مستویاتهم*
مراسلة مفتشیة التربیة والتكوین للتوجیـه المدرسـي (. األساتذة حسب تخصصاتهم الدراسیة*

)58، رقم 1999/ 14/12المؤرخة في 
: كراس التكوین6-4

یجـــب علـــى كـــل مستشـــار أن یكـــون بحوزتـــه كـــراس للتكـــوین الفـــردي مـــن خـــالل تســـجیله 
الجهویـــــة التـــــي تنظمهـــــا المفتشـــــیة العامـــــة للتوجیـــــه المدرســـــي، لمختلـــــف الملتقیـــــات التكوینیـــــة

.والملتقیات التكوینیة بالمراكز والزیارات التكوینیة للمفتش العام للتربیة
: البطاقات الفنیة لكل نشاط6-5

تمثــل اإلطــار العــام الــذي یصــفه مستشــار التوجیــه للنشــاط، ویجــب أن تتوافــق البطاقــات 
ي لنشاطات التوجیه، وان تحمـل البطاقـة اسـم ولقـب المستشـار وتـاریخ الفنیة مع البرنامج السنو 

.االنجاز
:المذكرة اإلعالمیة6-6

قبل الدخول الـى أي حصـة إعالمیـة البـد علـى مستشـار ان یحمـل معـه مـذكرة إعالمیـة، 
.ذكر المؤسسة-:باإلضافة الى وسائل اإلیضاح، ویجب أن نتضمن المذكرة النقاط التالیة

.الموضوع-
.األهداف اإلجرائیة-
.طریقة العرض-
.التقویم-
.ذكر لقب واسم المستشار-
.تاریخ كتابة المذكرة واإلمضاء-

: التقریر الفصلي6-7
بهدف من خالله المستشار الى حوصلة جمیع النشاطات التي قام بها خـالل فتـرة زمنیـة 

ـــه مراســـلة مفتشـــیة(.''والثالـــث-الثـــاني–الثالثـــي األول ''. محـــددة ـــة والتكـــوین للتوجی التربی
.)58، رقم 1999/ 14/12المدرسي المؤرخة في 
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:عالقات  مستشار التوجیه المدرسي والمهني-7
یعتبــر مستشـــار التوجیــه المدرســـي والمهنــي عضـــوا فـــي جماعــة یتعامـــل معهــا هـــو بـــذلك 

:یدخل في عالقات مختلفة
:عالقة مستشار التوجیه بمدیر مركز التوجیه المدرسي7-1

یعمـل مستشـار التوجیـه المدرســي تحـت إشـراف مـدیر مركــز التوجیـه مـن الناحیـة التقنیــة، 
ومــن أجــل هــذا فــإن طبیعــة النشــاطات التــي تســتجیب للتوجیهــات المركزیــة تحــدد وتبــرمج مــن 

.طرف مدیر مركز التوجیه المدرسي والمهني
ن النشــاطات، كمــا یحــدد مــدیر المركــز الوســائل والتقنیــات الواجــب اســتعمالها لكــل نــوع 

.وتنفیذها في المجال المحددة عن متابعة التنشیط التقني لمستشار التوجیه المدرسي والمهني
وبحصـــر مستشـــار التوجیـــه المدرســـي والمهنـــي المقـــیم بالثانویـــة إلـــى اجتماعـــات التنســـیق 

.الفریق التقني بمركز التوجیه
ظیم عمل مستشـار المتضمن تن1991-09-18المؤرخ في 216المنشور الوزاري رقم 

.التوجیه المدرسي والمهني بالثانویة
یومـا، 15یتم مدیر مركز التوجیه بصفة دولیة منتظمة، أي مـرة فـي األسـبوع، ومـرة كـل 

هـــذا االجتمـــاع مـــن أجـــل أن یكـــون جمیـــع مستشـــاري التوجیـــه المدرســـي والمهنـــي یكلـــف تحـــت 
:سلطة مدیر بالتربیة في الوالیة بـ

.قني لمركز التوجیهالتسییر االداري والت*
المنشـور الـوزاري المـؤرخ (.القیام بربط الصلة بین المراكز ومؤسسات التعلیم والتكوین*

.)216، رقم 18/09/1991في 
):الثانویة(مستشار التوجیه بمدیر المؤسسة 7-2

عالقــة مستشـــار التوجیـــه بمـــدیر المؤسســـة أن هــذه العالقـــة تبـــدأ بتنصـــیب مـــدیر الثانویـــة 
.وجیه الذي یعینه مدیر التربیةلمستشار الت

حیـــث یعمـــل مستشـــار التوجیـــه تحـــت الوصـــایة اإلداریـــة لمـــدیر الثانویـــة، یعنـــي أن مـــدیر 
الثانویــة یعتبــر المــدیر اإلداري لمستشــار التوجیــه المدرســي والمهنــي، إذ یقــدم مستشــار التوجیــه 

بــه فــي المؤسســة المدرســي جمیــع مراســالته الــى مــدیر الثانویــة، كمــا یخضــع للتوقیــت المعمــول 
وذلك طیلة السنة الدراسیة، یقوم مدیر الثانویة بتنقیط وتقییم أداء مستشار التوجیه من الجانـب 
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اإلداري، ویقترح العالمة علـى مـدیر التربیـة ویراقـب مـدیر الثانویـة فیـه التنظـیم اإلداري والعمـل 
.)216، رقم 18/09/1991المنشور الوزاري المؤرخ في (.والمواظبة

:عالقة مستشار التوجیه بأعضاء الفریق اإلداري7-3
ینتمــي الفــرد مــن الوجهــة الســیكولوجیة الــى كــل جماعــة یشــاطرها فــي نشــاطها وســلوكها، 
ومــــن وجهــــة النظــــر هــــذه یجــــب أن تعــــرف عضــــویة الفــــرد فــــي الجماعــــة مقــــدار أهمیتهــــا لــــه 

.واستشارتها
اإلداري الـــــذي یعرفـــــه یعتبــــر مستشـــــار التوجیـــــه المدرســــي والمهنـــــي عضـــــو فــــي الفریـــــق 

بأنــه مجموعــة مــن المــوظفین عینــت مــن طــرف وزارة التربیــة أو مــن طــرف '' زرهــوني الطــاهر'''
مدیریـــة التربیـــة لتشـــرف علـــى مؤسســـة وكلـــف بتســـییرها، كمـــا تقـــوم بتـــوفیر الشـــروط الضـــروریة 
لضـــمان نجـــاح التعلـــیم، وبالتـــالي نجـــاح التالمیـــذ باعتبـــار مستشـــار التوجیـــه عضـــوا فـــي هـــذا 

، ص، 1991زرهــوني الطــاهر، (.فریــق، فبالتأكیــد تربطــه عالقــات عمــل مــع بقیــة أعضــاءهال
12(.
:عالقة مستشار التوجیه بأعضاء الفریق التربوي7-4

ــــاقي  یشــــكل األســــتاذ األســــاس الفریــــق التربــــوي، فیعتبــــر الموضــــع للمعلومــــات النافعــــة لب
الفریـق التربـوي، علـى غـرار التالمیذ ویدخل مستشار التوجیه في عالقـات مختلفـة مـع أعضـاء 

أعضــاء الفریــق اإلداري ذلــك أنــه مــن المســلم بــه أن العوامــل الشخصــیة ذات قیمــة فعالــة فــي 
.                   نجاح العالقات المدرسـیة، غیـر أن تنظـیم هـذه العالقـات علـى أسـس سـلیمة هـو أهـم العوامـل

)16، ص، 2001دلیل منهجي في اإلعالم المدرسي، (
:مستشار التوجیه بالتالمیذعالقة7-5

یــدخل مستشــار التوجیــه فــي عالقــة مباشــرة ســواء تربویــة أو اجتماعیــة أو نفســیة، یعمــل 
مستشار التوجیه المدرسي على مساعدة التالمیـذ علـى فهـم إمكانیـاتهم، وكـذلك مسـاعدته علـى 

.االنتظام في البرنامج الدراسي وفق ما یناسب إمكاناته و العمل على تحقیقیها
:أما العالقة االجتماعیة والنفسیة یهدف من خاللها الى

.مساعدة التلمیذ على تقبل ذاته كما هي-
مساعدة التلمیذ على تخطي بعض المشكالت النفسیة التـي یتعـرض لهـا أثنـاء مسـاره -

.)113، ص، 1994محمد عبد الحمید محمد حمود الشیخ محمود، (.الدراسي
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:یاءعالقة مستشار التوجیه باألول7-6
یعتبــر األولیــاء متعــاملین أساســیین إذ كــونهم یتكفلــون أســاس بتربیــة أبنــائهم ویمكــنهم ذلــك 
المســــاهمة فــــي تــــوجیههم إذا تــــوفرت لدیــــه المعلومــــات المتعلقــــة بــــالمحیط المدرســــي ومــــا بعــــد 

.المدرسي
وذلــــك ال یــــتم اال باتصــــالهم بالمؤسســــة التربویــــة، حیــــث أن هــــذا االتصــــال یمكــــنهم مــــن 

صـورة واضـحة عمـا تقدمـه المدرسـة ألبنـائهم، وهـو عامـل هـام فـي نجـاح العملیـة الوقوف على
التربویة التي ینظمها مستشار التوجیه المدرسي سواء كانت جماعیة أو فردیـة مـن أجـل إعـالم 

.)152، ص، 1984محمد منیر مرسي، (.األولیاء بنتائج أبنائهم من أجل التحسین
:مستشار التوجیهالصعوبات والعراقیل التي تواجه-8
:الصعوبات التي تواجه المرشد في عمله وهي8-1
.عدم وضوح دوره لكثرة انشغاالته-
.نقص التدریب المهني-
.صعوبة االتصال بیته وبین زمالئه المستشارین-
:الصعوبات الذاتیة8-2
.عدم الرغبة في العمل األكبر في العمل اإلرشادي-
.للمستشارنقص السمات الشخصیة -
.نقص الخبرة العلمیة والعملیة-
.تقصیر المستشار في توضیح دوره وطبیعة عمله-
.)202، ص، 2009سعید حسني العزة، (.التفاوت في التدریب العلمي للمستشار-
:صعوبات تتعلق بأطراف العملیة التربویة8-3
.صعوبات تتعلق باإلدارة المدرسیة والمتعلمین-
.فسي للمدیریننقص الوعي الن-
.ند القناعة بأهمیة العمل اإلرشادي-
:صعوبات تتعلق بالطلبة8-4
.عدم وعي الطلبة بأهمیة العملیة اإلرشادیة-
.خوف الطالب من وهمهم بعدم السواء-
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.ضعف الوعي النفسي عند أفراد البیئة-
:صعوبات تتعلق بأولیاء األمور8-5
.ضعف االتصال بأولیاء األمور-
الممارسة السلبیة من قبل المؤسسة-
.نقص الوعي النفسي عند أولیاء األمور-
وجــود حــاجز نفســي بــین الوالــدین وأبنــائهم فیخــاف الطالــب مــن اســتدعاء ولــي أمــره مــن ان -

.یتضح أمره
.)164، ص، 2004جودت عبد الهادي، (.ضعف اهتمام اآلباء بمتابعة مشاكل أبنائهم-
:هات العاملین في المدرسةصعوبات تتعلق باتجا8-6
وجــود نزعـــة لــدى العـــاملین فــي المدرســـة للمراقبــة وانتظـــار اختفــاء المشـــكلة أو الســلوك غیـــر -

المرغـــوب فیـــه كنتیجـــة للعمـــل اإلرشـــادي ، وعنـــدما ال یـــرون هـــذا التغییـــر فهـــم یقومـــون بانتقـــاء 
.اإلرشاد والتشكك بجدواه فال یتعاون مع المرشد

رسة من المرشد ألنه جدید بالنسبة لهم فینتظرون الیه بقلـق وخشـیة یخاف العاملون في المد-
ـــاع الســـائد عـــن اعمـــل المرشـــد بأنـــه ینـــزع الصـــالحیات مـــن اإلدارة  خصوصـــا إذا كـــان االنطب

.والهیئة التدریسیة
:الصعوبات المادیة8-7
. عدم توفر مكتب لمرشد یزاول في عملیة اإلرشادي الفردي والجماعي-
عبـد الجـابر تـیم، -كاملة الفرخ شـعبان(.التسهیالت والمواد المساعدة له في عملـهانعدام -

.)193،192، ص،1999
من خـالل مـا سـبق نجـد أن الصـعوبات تتنـوع وتختلـف منهـا مـا هـو نـاتج عـن المستشـار 
ذاتـــه، ومنهـــا مـــا یتعلـــق بالطلبـــة الـــذین یمثلـــون أحـــد المعیقـــات، نظـــرا لجهلهـــم بأهمیـــة العملیـــة 

ة، ومنهــــا مـــــا یتعلــــق بأولیـــــاء األمــــور، حیـــــث نجــــد أن األولیـــــاء ال یهتمــــون بأبنـــــائهم اإلرشــــادی
ومتابعتهم في المدرسة، نجد كذلك بعقد التواصل ما بین المستشـار وأولیـاء األمـور وال تقتصـر 
هذه الصعوبات هنا فقط، بل تتعداها الى العاملین بالمدرسة، حیث نجد أن هناك انقطـاع بـین 

د فــي بعــض األحیـاء وتتمثــل أیضــا المعیقــات المالیـة والتــي یعــاني منهــا معظــم العـاملین والمرشــ
.المرشدین والمتمثلة في عدم توفر الوسائل والمكان المخصص إلجراء المقابالت
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:خالصة
ان مستشـــار التوجیـــه المدرســـي والمهنـــي یعمـــل علـــى تقـــدیم كـــل الخـــدمات التـــي تســـاعد 

یســـاعده فـــي اختیـــار الفـــروع المناســـبة وفـــق مـــا التلمیـــذ فـــي مســـار ه الدراســـي والمهنـــي، حیـــث
یناســـب إمكانیاتـــه الدراســـیة ومیولـــه واســـتعداداته، كمـــا یعمـــل علـــى إدمـــاج التلمیـــذ فـــي محیطـــه 

.الدراسي من خالل عملیات اإلعالم والتوجیه والتقویم
ویســاعده علــى تقیــیم ذاتــه وتقبلهــا كمــا هــي، واكتشــاف قدراتــه واســتعداداته واتخــاذ القــرار 

.یم في شأن مشروعه الدراسي والمهنيالسل
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:الدراسات السابقة: ثالثا
أجنبیةو دراسات عربیة-1
تعقیب على الدراسات-2

تعـــد الدراســـات الســـابقة فـــي البحـــث العلمـــي ذات أهمیـــة، فهـــي تـــؤدي الكثیـــر مـــن المهـــام 
للباحـث فـي التأكیـد أن هـذه للباحث أثناء تنفیذه لهذه العملیة، وتتمثل أولى هذه المهام بالنسـبة 

.الدراسات السابقة لم تتطرق للمشكلة التي بصدد بحثنا من نفس الزاویة وال بالمنهج نفسه
لنیـل شـهادة الماجیسـتیر فـي علـم االجتمـاع ) :2010( ''شخاب مایـا''دراسة الباحثة -

:تخصص علوم التربیة 
ادیة فــــي المؤسســــات صــــعوبات العملیــــة اإلرشــــ''هــــدف هــــذه الدراســــة هــــو التعــــرف علــــى 

، 2010-2009، وهي دراسـة میدانیـة أراء مستشـار التوجیـه المدرسـي لوالیـة بسـكرة ''التربویة
: وتهدف الدرایة إلى

.معرفة الصعوبات التي یعاني منها مستشار التوجیه-
.معرفة المستوى التأهیلي لمستشار التوجیه المدرسي-
مستشـار التوجیـه المدرسـي، فـي حـین نریـد معرفـة معرفة الصعوبات االجتماعیة التي تواجه-

.الصعوبات القانونیة واالداریة المواجهة لمستشار التوجیه المدرسي
مـــــا هـــــي صـــــعوبات العلمیـــــة : االقتراحـــــات والحلـــــول، وطرحـــــت الباحثـــــة االشـــــكالیة التالیـــــة-

االرشادیة في المؤسسات التربویة؟
م العینـــة البســـیطة العشـــوائیة ونتـــائج مستشـــارا توجیهـــا باســـتخدا49وكانـــت عینـــة البحـــث 

:الدراسة
معاناة مستشاري التوجیه من اتساع المقاطعـة وهـذا مـا نریـد توضـیحه فـي دراسـتنا مـن خـالل -

.التعرف على القوانین المتضمنة لهذا القرار
، وهــذا یفیــدنا مــن خــالل اإلداریــةمعانــاة مستشــاري التوجیــه المدرســي بالعدیــد مــن األعمــال -

.ه في دراستناالمواجهة لمستشار التوجیاإلداریةالصعوبات 
عــدد التالمیــذ وتهــربهم مــن العملیــة التــوجیهي و ضــعف االتصــال بــین المدرســة وأولیــاء كثــرة-

.                    األمــور، وهــذا مــا نریــد طرحــه فــي دراســتنا فــي مســتوى العالقــات لمستشــار التوجیــه المدرســي
)104ص -1999توهامي إبراهیم، (
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ـــان - ـــام ولبیرم النفســـیین حســـب بعـــض بعنـــوان فعالیـــة المرشـــدین)2010(دراســـة ولی
مرشـدا تقنیـان واجتماعیـا فـي الوالیـات ) 276(التغیرات أجریـت الدراسـة علـى عینـة مكونـة مـن 

المتحدة األمریكیـة یهـدف التعـرف علـى فاعلیـة المرشـدین مـن خـالل ممارسـتهم لمهنـتهم وتـأثیر 
نـاك فـروق دال ه: والخبرة، توصلت الدراسة إلى النتائج التالیـة-هذه الفعالیة بمتغیرات الجنس

إحصــائیا بــین فاعلیــة المرشـــدین واتجاهــاتهم نحــو المهنــة حـــب ســنوات خبــرتهم، حیــث حصـــل 
المرشـــدون األكثـــر خبـــرة علـــى تقـــدیرات أعلـــى علـــى مقیـــاس الفاعلیـــة، وكانـــت اتجاهـــاتهم نحـــو 

.المهنة أكثر ایجابیة على عكس المرشدین األقل خبرة
):2002Chander(دراسة شاندر -

هــدفت إلــى التعـــرف علــى إدراك مــدیر المدرســـة الثانویــة لــدور المرشـــد المدرســي، والتـــي 
ســنوات كمــدیر فــي لمرحلــة الثانویــة، وقــد ) 5(تكونــت عینــتهم مــن مــدراء ال تقــل خبــرتهم عــن 

أوضـحت النتـائج أن المــدیرین یـدركون دور المرشـد بالنســبة إلـى مــا یقـوم بـه مــن وظـائف، ومــا 
ت األساسیة والصغات الشخصیة، وأن هناك ست وظائف مهمـة جـدا یتطلب عمله من المهارا

إرشــاد الطفــل، ومهــام اداریــة وكتابیــة، واصــدار أحكــام، وارشــاد الطــالب : فــي المدرســة الثانویــة
نحـــو مســـتقبلهم المهنـــي، والتخطـــیط التربـــوي وتوجیـــه أقســـام اإلرشـــاد، كمـــا أظهـــرت النتـــائج أن 

الطالبـــي مـــن خـــالل جعـــل المرشـــدین أعضـــاء مـــدیر المدرســـة یســـتطیع تســـهیل عمـــل المرشـــد
ضـــمن الفریـــق الكلـــي للمدرســـة، ومـــنحهم األولویـــة للخـــدمات المباشـــرة للطـــالب وعـــدم اســـتخدام 

. المرشد كمساعد آخر لمدیر المدرسة
):Alude, lmonikh. 2002(دراسة ألیود ولمونیكا -

ب المـــدارس هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى دور المرشـــد الطالبـــي، كمـــا یدركـــه معلمـــو وطـــال
) 540(معلمـــان و) 120(، وقـــد اشـــتملت عینـــة الدراســـة مـــن ''أدوبنیجیریـــا''الثانویـــة فـــي والیـــة 

طالبـــا، وقـــد أظهـــرت النتـــائج الـــى وجـــود غمـــوض لـــدى المعلمـــین والطـــالب فیمـــا یخـــص دور 
المرشد الطالبي، وتتحد أدوار المرشد الطالبي كما یراها غالبیة الطالب  على حل مشـكالتهم 

ة وتحدیــد الرغبــات التربویــة، وتكــوین أســالیب ومهــارات اســتذكار فعالــة وتكــوین برانــامج التربویــ
االرشـــاد الطالبـــي بالمدرســــة، وجمـــع معلومـــات كافیــــة لمســـاعدة الطـــالب فــــي معرفـــة الفــــرص 
المتاحــة أمــامهم،  ویــرى غالبیــة المعلمــین أن أدوار المرشــد الطالبــي یجــب أن تتضــمن تنســیق 

، وبالمدرســة وتــوفیر معلومــات للطــالب عــن فــرص العمــل المســتقبلیة خـدمات التوجیــه واإلرشــاد
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-54، ص 2010هـاجر بنـت محمـد عبـد اهللا، .(ومساعدتهم في تحدیـد رغبـاتهم فـي المسـتقبل
55(.

):1992: (دراسة النافع-
تهـــدف هـــذه الدراســــة للتعـــرف علـــى واقــــع التوجیـــه واالرشـــاد المهنــــي لطـــالب المــــرحلتین 

دینة الریاض، واألسالیب التـي یسـتخدمها المرشـدون عنـد ممارسـة العمـل المتوسطة والثانویة بم
االرشــادي المهنــي، إضــافة للتعــرف علــى الصــعوبات التــي تواجــه الخــدمات التوجیــه واالرشــاد 

فقرة، ثـم تطبیقهـا علـى ) 75(مجاالت  تضم ) 03(المهني استخدم الباحث استبانة مكونة من 
ومرشــدا  وطالبــا، وأشــارت النتــائج أن برنــامج التوجیــه بــرامج مــدیرا ) 1198(عینــة مكونــة مــن 

:واالرشاد المهني یتمیز بعدد من الخصائص الفعالة منها
مراعــاة الفــروق الفردیــة، وتغییــر اتجاهــات الطــالب نحــو التعلــیم الفنــي والمهنــي، إال أنــه 

میــول عــدم المســاعدة علــى اختیــار المهنــة المناســبة ل: یفتقــد لعــدد مــن الخصــائص المهمــة مثــل
وقــدرات الطــالب وعــدم اشــباع الحاجــات، كمــا أشــارت النتــائج إلــى وجــود عــدد مــن الصــعوبات 

افتقــار البرنــامج إلــى تحدیــد المعلومــات الالزمـــة مــن مجــال العمــل والقصــور فــي إعـــداد : مثــل
وتأهیـل وتـدریب المرشـدین إضـافة إلــى تكلیـف المرشـدین بمهـام إداریــة ممـا یعیـق تنفیـذ العملیــة 

.)25، ص 2010فنتازي كریمة، (.بالشكل المالئماإلرشادیة
):Schalesky 1993(دراسة -

هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى وجهـــات النظـــر المتعـــددة حـــول الخـــدمات التـــي یقـــدمها مرشـــد 
المدرســة الثانویــة لألفــراد، وهــي دراســة موضــوعیة لــألدوار والوظــائف الخاصــة بمرشــد المدرســة 

) 9(الثانویــة والمتمثلــة علــى األدوار والوظــائف الخاصــة بــه، وقــد اشــتملت عینــة الدراســة علــى 
ولـــــي أمـــــر، ) 76(طالبـــــا و ) 178(مشـــــرفا تربویـــــا، و) 14(مـــــا، ومعل56مرشـــــدین ومـــــدراء و

أعضــاء مــن مؤسســي المــدارس، وكــذا اســتخدام الباحــث اســتبانة ) 04(رجــل أعمــال، و) 14(و
تتألف من مجموعة من األدوار والوظائف الخاصة بمرشد  المدرسة الثانویة موزعة علـى سـتة 

تطــــویر بــــرامج اإلرشــــاد -والتقــــدیرالتقیــــیم-تطــــویر اإلرشــــاد المهنــــي-إرشــــاد: مجــــاالت هــــي
. والتنسیق واإلدارة والسجالت

وقــــد أظهــــرت النتــــائج الدراســــة أن المرشــــدین والمشــــرفین التربــــویین أظهــــروا تقریــــرا علــــى  
األهــداف وأدوار اإلرشـــاد مـــن األهـــداف واألدوار أكثـــر مــن المـــدراء والطـــالب ورجـــال األعمـــال 
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رشـــدین یبنـــون أهـــداف التعلیمیـــة التطویریـــة للمهنـــة واإلداریـــین والمعلمـــین، كمـــا أظهـــرت أن الم
.أكثر من المدراء

):1990(دراسة األسمري -
هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور التوجیه واإلرشاد الطالبي فـي التغلـب علـى بعـض 
مشــكالت الطــالب فــي المرحلــة الثانویــة، والتعــرف علــى أهــم المشــكالت التــي تواجــه المرشــدین 

طــالب ومــا یقومــون بــه مــن دور فــي الوقایــة مــن هــذه المشــكالت، واســتخدام فــي تعــاملهم مــع ال
مرشــدا طالبیــا، ) 25(طالــب  و) 200(الباحــث اســتبیانین، ثــم تطبیقهــا علــى عینــة مكونــة مــن 

وأشــارت النتــائج إلــى وجــود عالقــة بــین المشــكالت الصــحیة وتــدني المعــدل التراكمــي للطالــب، 
النفسیة تؤثر تأثیرا كبیرا على المعدل التراكمي للطالـب، كما أشارت النتائج إلى أن المشكالت 

كمــا أظهــرت النتــائج أن دور المرشــد الطالبــي فــي المــدارس الثانویــة المطــورة بمدینــة الریــاض 
.لیس له وجودي

):1990(دراسة الطویقي -
هدف هذه الدراسة للتعرف علـى مـا إذا كـان هنـاك فـروق فـي مـدركات المرشـدین لعملهـم 

تبعا لالختالف المؤهل والمرحلة التعلیمیة وسـنوات الخبـرة وعـدد الطـالب بالمـدارس، االرشادي 
واســتخدام الباحــث اســتمارتین لمــدركات المرشــدین لعملهــم االرشــادي، واســتمارة معلومــات عــن 
المرشـــد شـــملت عینـــة الدراســـة جمیـــع المرشـــدین المتفـــرغین والعـــاملین فـــي المـــدارس المتوســـطة 

ومنطقــة جــدة، وأشــارت النتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق إحصــائیة دالــة والثانویــة بمنطقــة مكــة 
بین المرشدین المؤهلین وغیر المؤهلین، كما أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیا بـین 

.)20ص . 2010فنتازي كریمة، (.المرشدین تبعا لالختالف سنوات الخبرة والتأهیل العلمي
):1986: (دراسة الجبوري-

ت التي یواجههااإلرشاد التربـوي مـن وجهـة نظـر المرشـدین التربـویین والمدرسـین الصعوبا
حیث هـدفت الدراسـة إلـى صـعوبات التـي یواجههـا المرشـد التربـوي، ومـا الحلـول المناسـبة لهـذه 

مرشـد ومرشـدة تربویـة اختیـرت عشـوائیا مـن ) 80(الصعوبات، حیث تكونـت عینـة البحـث مـن 
مشـــمولة باإلرشـــاد التربـــوي، فقـــد اعتمـــد الباحـــث علـــى االســـتبانة مركـــز مدینـــة بابـــل ونواحیهـــا ال

ـــالوزن المئـــوي ومعامـــل  ـــة مـــن ســـت مجـــاالت واســـتخدم الوســـائل اإلحصـــائیة المتمثلـــة ب المكون
ارتبــاط بیرســون لمعالجــة البیانــات التــي توصـــل إلیهــا فتوصــلت الدراســة إلــى وجــود صـــعوبات 
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واقتصـــارهم علـــى الجانـــب النظـــري فـــي رئیســـیة تواجـــه المرشـــدین التربـــویین ونجـــد مـــن عملهـــم
.)06ص . 2012، فطیمةالبسیس(.عملهم اإلرشادي

:تعقیب على الدراسات السابقة3-2
تبـین لنـا أن معظـم هـذه الدراسـات األجنبیـةاالطـالع علـى الدراسـات العربیـة و من خالل

التي تطرقنا إلیها تمـس بعـض جوانـب بحثنـا، ولكـن فـي نفـس موضـوع البحـث فأغلـب دراسـات 
خصــت البحــث عــن أهــم الصــعوبات التــي تعتــرض المستشــارین التوجیــه واإلرشــاد فــي میــدان 

.عملهم
'' ایا مایــاشــخ''فمــن خــالل االطــالع علــى الدراســات الســابقة، فقــد تناولــت دراســة الباحثــة 

مستشـارا باســتخدام ) 49(صـعوبة العملیــة اإلرشـادیة، وكانــت عینـة البحــث ) 2009-2010(
.العینة العشوائیة، وتوصلت الى العدید من الصعوبات التي تواجه مستشار التوجیه المدرسي

'' Schaleskg''ودراسـة) 2002('' ألیـود ولمونیكـا''ودراسـة) 2002('' شـاندر''أما دراسـة
سـهاماتهم فـي مجـال )1993( ٕ دراكهم للمرشد الطالبـي ، وا ٕ أكدت على فعالیة مدیر المدارس وا

.التوجیه المدرسي والمهني
فقــد تناولــت واقــع التوجیــه واإلرشــاد والعراقیــل التــي تواجــه )  1992(''النــافع'' أمــا دراســة 

رحلــة علــى بعــض لمشــكلة الطــالب فــي الم) 1990('' األســمري''التوجیــه واالرشــاد، كمــا عــرج 
الثانویة، وأكد أن المشكالت النفسیة لها أثر كبیر على المعدل التراكمي للطـالب، وأن للمرشـد 

فـي التعـرف ) 1990('' الطـویقي''الطالبي دور في المدارس الثانویة، في حـین تمهـدت دراسـة 
إذا مــا كانــت فــروق فــي المــدركات المرشــدین فــي عملهــم اإلرشــادي وتوصــلت إلــى عــدم وجــود 

.ن المرشدین تبعا لسنوات الخبرة والتأهل العلميفروق بی
أكدت على الصعوبات التي یواجههااإلرشاد التربـوي مـن ) 1980('' الجبوري''أما دراسة 

وجهت نظر المرشدین التربویین، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجـود صـعوبات تواجـه المرشـدین 
. في عملهم

ن اختلف في عدد ''االستبانة''ونالحظ استخدام أغلب الدراسات  ٕ كأداة لجمع البیانات، وا
عینـة ) 80('' الجبـوري''فقراتها، كذلك نالحظ اختالف فـي حجـم العینـة  بـین دراسـات، فدراسـة 

) 200(مكونــــة مــــن '' األســــمري''، ودراســــة )1198('' النــــافع''اختیــــرت عشــــوائیا، وفــــي دراســــة 
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ســنوات فــي المرحلــة الثانویــة، )05(مــن عینــة ال تقــل خبــرتهم عــن '' شــاندر''عینــة، أمــا دراســة 
). 540(و) 120('' ألیود ولمونیكا''ودراسة 

وتبــین أن معظــم الدراســات توصــلت إلــى أن معظــم الطلبــة بحاجــة للخــدمات التــي یقــدمها 
.مستشاري التوجیه المدرسي والمهني

: وتوصــلت بعــض الدراســات إلــى وجــود العدیــد مــن الصــعوبات التــي تواجــه التوجیــه مثــل
وتختلـــف الدراســـات الحالیـــة عـــن الدراســـات '' شـــاندر''، دراســـة ''األســـمري'' ودراســـة'' يالجبـــور ''

السابقة فـي متغیـر الدراسـة، حیـث تنـاول واسـع التوجیـه واإلرشـاد والعراقیـل التـي تواجـه التوجیـه 
.واإلرشاد

وتختلــف الدراســات العربیــة عــن بقیــة الدراســات األجنبیــة، وأنهــا تناولــت الصــعوبات التــي 
.التوجیه المهني في مدارس ومدى إسهاماتهم في مجال التوجیه المهنيتواجه

وبــذلك تعــد الدراســات الحالیــة مكملــة للجهــود التــي بــذلت فــي موضــوع معوقــات العملیــة 
.اإلرشادیة والصعوبات والعراقیل التي تواجه القائمین في سلك التوجیه واإلرشاد



جراءاته:                                   الفصل الثالث ٕ منهجیة البحث وا

:تمهید
التبـــع فـــي هجقمنـــا بهـــا وتتضـــمن تحدیـــد المـــنالتـــيیتنـــاول هـــدا الفصـــل الدراســـة المیدانیـــة 

ات الدراســـة والتحقـــق مـــن صـــدقها وثباتهـــا وعینـــة الدراســـة وموصـــفاتها والمعالجــــة و الدراســـة أد
.المستخدمة في تحلیل النتائجاإلحصائیة



جراءاته:                                   الفصل الثالث ٕ منهجیة البحث وا

:منهج الدراسة -1
العتمـاده علـى وصــف " دراسـة تحلیلیـة "دراسـتنا علـى المـنهج الوصـفي سـوف نعتمـد فـي

.الظاهرة كما توجد في الواقع وفق خطوات منهجیة
إلى أن المنهج الوصفي یعتمد علـى دراسـة الواقـع أو الظـاهرة كمـا " 2003و یشیر عبیدات "-

،2003ات عبیـــد.(یعبــر عنهـــا تعبیــرا كمیــا و توجــد فــي الواقــع ، یهــتم بوصـــفها وصــفا دقیقــا
.)219ص
:مجتمع الدراسة -2

تتجلى أهمیة هذه الدراسة فـي اختیـار العینـة التـي تمثـل أهـداف موضـوع الدراسـة الحالیـة
واإلرشــادالــذي یشــمل مستشــاري التوجیــهو یــتم فــي ذلــك تعمــیم النتــائج علــى المجتمــع األصــليو 

الــذي و 2017م -2016للعــام الدراســي بمركــز التوجیــه لوالیــة عــین الــدفلى المهنــي و المدرســي
.مستشار61یشمل 

:الدراسة االستطالعیة -3
ث حــین إجــراء الدراســة المیدانیــة تعتبــر الدراســة االســتطالعیة أهــم خطــوة یقــوم بهــا الباحــ

التـي مـن خاللهـا ، و جمـع البیانـاتأدواتالتي بدورها تساعد الباحث في التأكید مـن صـالحیة و 
:نصل إلى 
أدوات جمع البیاناتثبات و صدق-
تفادي الصعوبات التي تواجهنا أثناء تطبیق الدراسة االستطالعیة-

30حیـــث تكونـــت الدراســـة مـــن الفصـــل األوللقـــد تـــم تطبیـــق الدراســـة االســـتطالعیة فـــي 
19والـذكور11مستشار دراسة استطالعیة في والیة عین الدفلى حیث شملت كـال الجنسـین 

، وتــــم اختیارهــــا بطریقــــة المؤهــــل العلمــــيو الخبــــرةو خصــــصكــــذلك حســــب متغیــــرات التو إنــــاث
.عشوائیة



جراءاته:                                   الفصل الثالث ٕ منهجیة البحث وا

:مواصفات العینة حسب متغیر الجنس -
یوضح أفراد العینة حسب متغیر الجنس) 01(جدول رقم

:عینة البحث -4
مجتمـعتم االعتماد في الدراسة على طریقـة الحصـر الشـامل الختیـار عینـة الدراسـة ألن 

المهنـــي حیـــث تمـــت هـــذه الطریقـــة تشـــاري التوجیـــه المدرســي و المتمثلـــة فـــي مسو البحــث صـــغیر
مستشــار61الــذي بلــغ عــددها و بســحب مجمــوع المستشــارین فــي مركــز التوجیــه لكــال الجنســین

هـو اجتمـاع دوري ینعقـد و في اجتماع تنسـیقي لمستشـاري التوجیـهمستشارة بوالیة عین الدفلىو 
.عادة مرة كل خمسة عشر یوم 

:تطبیق األداة-4-1
أفریـل 23فـي 2018-2017تم تطبیق األداة خالل الفصل الثاني مـن السـنة الدراسـیة 

المهنــــي بمركــــز و المدرســــيواإلرشــــادمستشــــار ومستشــــارات التوجیــــه 61ذلــــك علــــىو 2017
.التوجیه لوالیة عین الدفلى

:مواصفات عینات الدراسة بعد التطبیق-4-2
توزیع العینة حسب الجنسیوضح : )02( جدول رقم

63%

متغیر الجنس 

54%

النسبة المئویة التكرار الجنس
%36.66 11 ذكور
%63.33 19 اإلناث

%100 30 المجموع

النسبة المئویة التكرار الجنس

%45.90 28 ذكور
%54.09 33 اإلناث

%100 61 المجموع
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توزیع العینة حسب المؤهل العلمي یوضح: )03(جدول رقم 

.توزیع أفراد العینة حسب الخبرة المهنیةیوضح ) 04(الجدول رقم 
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:أداة الدراسة -5
هــي أكثــر األدوات اســتخداما و ســنعتمد فــي دراســتنا علــى االســتبیان كــأداة لجمــع البیانــات

أهـمهي تعرف علـى و في مثل هذه البحوث نعتبره األنسب لتحقیق األهداف المرجوة من بحثنا
المهنيو المدرسيواإلرشادمن وجهة نظرمستشاري التوجیهواإلرشادمعوقات التوجیه

أهـــدافیعـــرف االســـتبیان علـــى أنـــه مجموعـــة مـــن األســـئلة التـــي تقـــدم للمفحـــوص وفـــق و 
قــد تــم و ظــروف معینــة مــن أجــل الكشــف عــن اآلراء التــي یحملهــا الفــرد حــول موضــوع معــینو 

التـي بعنـوان و "موفـق مـراد" :تصمیم االستبیان بعد تعدیله كونه مأخوذ من مذكرة ماجیسـتیر لــ
انظـــر إلـــى الملحـــق الـــذي یوضـــح االســـتبیان المـــأخوذ مـــن مـــذكرة " واإلرشـــادمعوقـــات التوجیه" 

.موفق مراد
المعوقـات التـي تعتـرض أهـمالخبـرة المیدانیـة حـول و وفق ما تملیـه الدراسـة االسـتطالعیة

.ددةكذلك حسب المحاور المحو واإلرشادأداء مهام مستشاري التوجیه
عــرض األداة بصــیغتها األولیــة علــى المشــرف العلمــي علــى هــذه الدراســة ثــم عرضــت -

كانــت موضــع و األداة بعــد ذلــك علــى عــدد مــن المحــاكمین قــد أبــدو جمــیعهم مالحظــاتهم علیهــا
هـم أسـاتذة علـوم و االهتمام لنتحصل على صیاغتها النهائیة ، یمثل عدد المحـاكمینو االعتبار
.''أحمادي خولة''، األستاذة''رحمون آمینة''، األستاذة الم مكياألستاذ بوع: التربیة 

:وصف األداة 5-1
إجـــراءبعــد و بنـــد81صــیغ االســتبیان فـــي صــورته األولیـــة مــن خمســة محـــاور تضــمنت 

:بند ، على مایلي 60التعدیالت على فقراتها تضمن االستبیان في صورته النهائیة 
.بند11التكوین ویضم المعوقات المتعلقة ب: المحور األول 
.بند12یضم و المعوقات المتعلقة بظروف العمل: المحور الثاني

.بند12یضم و المعوقات المتعلقة بتخطیط النشاطات االرشادیة: المحور الثالث 
.بنود10یضمن و المعوقات المتعلقة بالتصورات االجتماعیة: المحور الرابع 

جراءاتالمعوقات المتعلقة بأدوات:سامالمحور الخ ٕ .البند15یضم و فعل التوجیهوا
ـــاس لیكـــرت الخماســـيوأعطینـــا ـــا مـــدرجا وفـــق مقی ـــارات و لكـــل فقـــرة وزن " اســـتخدمت العب
)1-2-3-4-5" (غیر موافق تماما –غیر موافق –محاید –موافق –موافق بشدة 
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:الخصائص السیكومتریة لألداة الدراسة-6
نبــد تــم 81بهــدف التأكــد مــن مضــمون االســتبیان وبمــا تحتویــه مــن : صــدق المحكمــین6-1

عرضــه علــى أســاتذة مــن قســم علــوم التربیــة بجامعــة خمــیس ملیانــة، وقــد كــان المقلــوب مــنهم 
:تصحیح هذا االستبیان من حیث

.مدى وضوح الفقرات من حیث الصیاغة اللغویة-
.رشادمدى قیاس الفقرات لمعوقات التوجیه واال-
.مدى انتماء الفقرات لألبعاد-
.مدى مالئمة البدائل ألجوبة الفقرات-
.مدى وضوح التعلیمات المقدمة ألفراد العینة-
كانــت مالحظــات األســاتذة المحكمــین :مــدى وضــوح الفقــرات مــن حیــث الصــیاغة اللغویــة*

لتوضــیح، وذلــك كمــا حــول فقــرات االســتبیان معوقــات التوجیــه واالرشــاد  تتــراوح بــین التعــدیل وا
:یلي
.أبعاد06وتم حذف 17المعوقات المتعلقة بالتكوین :المحور األول-
.أبعاد03وتم حذف 15: المعوقات المتعلقة ظروف العمل:المحور الثاني-
05تــــم حــــذف 17: المعوقــــات المتعلقــــة بتخطــــیط النشــــاطات االرشــــادیة:المحــــور الثالــــث-

.أبعاد06تم حذف 16: لمتعلقة بالتصورات االجتماعیةالمعوقات ا:أبعادالمحور الرابع
01تــم حـــذف 16: المعوقـــات المتعلقــة بـــأدوات واجــراءات فعــل التوجیـــه: المحــور الخــامس-
.بند

74.07 = %ولقد تم حساب البنـود المقبولـة × عددالبنودالمقبولة
الكلي العدد

x 100 نالحـظ كانـت

.وهي نسبة مرتفعة مما یدل أن البنود األداة صادقة74.07 %نسبة االتفاق  
:حساب درجات صدق مقیاس معوقات التوجیه واالرشاد6-2
ویتمثـل فـي حسـاب معـامالت االرتبـاط بـین أبعـاد المقیـاس وبـین : صدق التجانس الداخلي

.الدرجة الكلیة للمقیاس
.وفیما یلي نتائج معامالت االرتباط

:الكلیةبین األبعاد والدرجة -
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معامالت االرتباط بین األبعاد والدرجة الكلیةیوضح 06(جدول رقم 

معوقات معوقات التكویناألبعاد
ظروف 
العمل

معوقات تخطیط 
النشاطات اإلرشادیة

معوقات 
تصورات

معوقات 
أدوات 
التوجیه

الدرجة 
الكلیة

,493**,634**,526**,487**,662**

0.01الداللة اإلحصائیة عند** 
یتضح من خالل الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط بین أبعاد المقیاس والدرجـة 

ـــة إحصـــائیة عنـــد  ـــین 0.01الكلیـــة كانـــت ذات دالل بحیـــث تراوحـــت قـــیم معـــامالت االرتبـــاط ب
.وهذا یشیر إلى صدق البنود لقیاس ماوضعت لقیاسه0.66و0.48

:الصدق التمییزي*
:التالیةویتم وفق المراحل 

.ترتیب الدرجة الكلیة لألفراد من األصغر إلى األكبر-
.من العدد الكلي لألفراد%27تحدید عدد األفراد لكل مجموعة طرفیة والتي تمثل -
.للمقارنة الطرفیة بین المجموعة الدنیا والمجموعة العلیاtحساب اختبار -

في حالة مجموعتین مستقلتین ومتجانستبنtنتائج اختبار 
.یوضح بین المجموعة الدنیا والمجموعة العلیا):07( جدول رقم 

حجـــــــــــــــــــــم المجموعات
العینة

Fقیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المحسوبة
مســــــــــــــــــــتوى 

الداللة
tقیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المحسوبة
مســــــــــــــــــــتوى درجة الحریة

الداللة
8الدنیا

,650,433-9,98715,000
8العلیا

ممــا یــدل علــى أنهــا غیــر دالــة أي ) 0.43(بمســتوى داللــة ) 0.65(بلغــت Fوبقــراءة النتــائج نجــد أن قیمــة 
یوجد تجانس بین المجموعتین ممـا یـدفعنا إلـى قـراءة النتـائج المقابلـة الفتـراض تسـاوي التبـاین، حیـث بلغـت 
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، مما یجعلنا نرفض الفرض الصفري عند )0.01(ومستوى داللة ) 15(عند درجة حریة ) -t)9.98قیمة 
بأن هناك فروق دالة إحصـائیا بـین المجموعـة الـدنیا والمجموعـة %95الباحثة متأكدة بنسبة أي أن 0.01

.العلیا، أي المقیاس صادق في قیاس ما وضع لقیاسه
حساب درجات ثبات مقیاس معوقات االرشاد والتوجیه 

االتســـاق الـــداخلي عـــن طریـــق ألفـــا لكرونبـــاخinternalconsistency Method,
Cronbach’s alpha

تم حساب درجـات ثبـات المقیـاس باسـتعمال معادلـة ألفـا لكرونبـاخ لالتسـاق الـداخلي ألننـا نریـد معرفـة مـدى 
وقــد بلغــت قیمــة معامــل ألفــا لكرونبــاخ لكــل بنــود المقیــاس . اتســاق البنــود لقیــاس معوقــات االرشــاد والتوجیــه

.وهي تشیر إلى درجة مقبولة من االتساق الداخلي للمقیاس0.80
:اإلحصائیةالجة المع-7

مـع اسـتخدام ) SPSS(اإلحصـائيالبیانات في الحاسب اآللـي علـى البرنـامج إدخالتم 
:األدوات االحصائیة التالیة 

.لحساب قیم معامل الثباتطریقة الفا كرونباخ-1
.معامل ارتباط برسون-2
فـــــــي اســـــــتجابات اإلحصـــــــائیةاللـــــــة لعینتـــــــین لحســـــــاب الفـــــــروق ذات الد) T(اختبـــــــار-3

.المستشارین بخصوص المحاور الخمس
ألفـراد اإلحصائیةلمعرفة الفروق ذات الداللة ) ANV(اختبار تحلیل التباین األحادي -4

.عینة الدراسة
.للتجانس) F(اختبار -5
.النسبة المئویة-6
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:خاتمة 
المنهجیــة التــي اتبعتهــا الدراســة حیــث تعرفنــا اإلجــراءاتلقــد تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى 

حجمــه حیــث تــم تحدیــده و ،مجتمــع الدراســة، الوصــفي المناســب لمثــل هــذه الدراســةعلــى المنتهج
مستشــار ثــم التعــرف علــى طریقــة 60تكونــت العینــة األساســیة مــن و فــي مجموعــة المستشــارین

واسـطها ثـم التـي بو المعتمـدةو المسـتخدمةاإلحصـائیةاختیارها ثـم طریقـة حسـابها مـع األسـالیب 
.معالجة فرضیات الدراسة
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:تمهید
اإلحصـــــائیة المیدانیـــــة واألســــالیب اإلجــــراءاتبعــــد التعــــرض فـــــي الفصــــل الســـــابق إلــــى 

ــــائج التــــي توصــــلنا إلیهــــا مــــن خــــالل الدراســــة المیدانالمســــتعملة ــــى عــــرض النت ــــ، نصــــل إل ة، ی
وسنتطرق في هذا الفصل إلى عرض النتائج حسب ترتیب الفرضیات وذلك من خالل جـداول 
تضــم كــل المعطیــات، ونتبعهــا بــالتعلیق علیهــا وتحلیلهــا ثــم مناقشــتها وتفســیر كــل فرضــیة علــى 

مستعینین بالدراسات السابقة، والنتائج التي خلصنا إلیهاحدى 
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:النتائجعرض البیانات وتحلیل

ـــه: الفرضـــیة األولـــى ـــى أن ـــه : "تـــنص الفرضـــیة األولـــى عل توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجی
واالرشــاد بخصــوص المعوقــات المتعلقــة بــالتكوین تعــزى لمتغیــرات الجــنس، الخبــرة، التخصــص 

." والمؤهل العلمي
:والتحقق من هذه الفرضیة یتم وفق مایلي

:الجنس / 1
بار ت لعینتین مستقلتین في هذه المرحلة تم حساب اخت

اختبار ت لعینتین مستقلتین) 08(جدول رقم 

حجـــــــــــــم العینة
العینة

المتوســــــــــــــــــط 
الحسابي

االنحــــــــــــــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

tقیمـــــــــــــــــــــــــــــة
المحسوبة

درجـــــــــــــــة 
الحریة

مســــــــــــتوى 
الداللة

2838,754,18,79ذكورالجنس
,02259,98

3338,723,90,68إناث

) 38.75(خالل الجدول السابق نجد أن قیمة المتوسط الحسابي لمتغیـر الجـنس بلغـت من
) 3.90(و) 4.18(لإلنـــــــاث كمـــــــا أن االنحـــــــراف المعیـــــــاري للـــــــذكور ) 38.72(للـــــــذكور و

). 0.98(ومســتوى داللــة ) 59(عنــد درجــة حریــة ) t)0.02لإلنــاث، فــي حــین بلغــت قیمــة 
.معوقات التوجیه واإلرشاد الخاصة بالتكوینبین الذكور واإلناث في أي ال توجد فروق 

:المؤهل العلمي/ 2
المؤهل العلمي)09(جدول رقم 

حجــــــم العینة
العینة

المتوســـــــــط 
الحسابي

االنحــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــأ 
المعیاري

ـــــــــــــــة tقیم
المحسوبة

درجـــــــــــــة 
الحریة

مستوى 
الداللة

3539,143,27,55لیسانسالمؤهل العلمي
,8641,40,39 2638,1934,83,94ماجستیر
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مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نجـــد أن قیمـــة المتوســـط الحســـابي لمتغیـــر للمؤهـــل العلمـــي بلغـــت 
) 3.27(للماجســــتیر كمــــا أن االنحــــراف المعیــــاري للیســــانس ) 38.19(للیســــانس و) 39.19(
داللـة ومسـتوى) 41.40(عند درجة حریة ) 0.86(tللماجستیر، حیث بلغت قیمة ) 4.38(و
لتوجیه واالرشاد الخاصة بالتكوینفي المؤهل العلمي في معوقات اأي ال توجد فروق ). 0.39(

:الخبرة / 3
ONE WAYتـــم حســـاب تحلیـــل التبـــاین أحـــادي فـــي هـــذه المرحلـــة للتحقـــق اإلحصـــائي 

ANOVAوالنتائج كما یلي:

ANOVAیوضح نتائج تحلیل التباین ): 10(جدول رقم
ـــــــــــــــــــــــرة  الخب

المتوسطالتكراراتالمهنیة
االنحــــــــــراف 
المعیاري

الخطــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

اختبـــــار 
F

مســـــــــتوى 
الداللة

0مـن
ــــى إل

سنوات5
1738,88244,414221,07060

,884,455

إلى6من
10

سنوات
1839,55563,32941,78475

11مـن
15إلـى
سنة

1239,00004,390071,26730

15مـن
فأكثر

1437,28573,989001,06610

6138,73774,00376,51263الكلیة
عنـــد 0.88لمتغیـــر الخبـــرة المهنیـــة بلغـــت Fمـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نجـــد أن قـــیم اختبـــار 

وعلیـــه ال یوجـــد فـــرق فـــي معوقـــات التوجیـــه واالرشـــاد الخاصـــة بـــالتكوین 0.45مســـتوى داللـــة 
.تعزى لمتغیر الخبرة
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:التخصص/ 4
حسب التخصص) 11(الجدول رقم

المتوسطالتكراراتالتخصص
االنحــــــــــــــــراف 
المعیاري

الخطــــــــــــــــــــــــأ 
Fاختبار المعیاري

مســـــــــــتوى 
الداللة

2238,27273,84438,81962علم النفس

1,160
,321

2638,38464,04056,79242علم التربیة
1340,23084,146361,1499علم االجتماع

9
6138,73774,00376,51263المجموع

ـــار  ـــر التخصـــص بلغـــت Fكمـــا نالحـــظ أیضـــا أن قیمـــة اختب ـــة 1.16لمتغی ـــد مســـتوى دالل عن
الخاصـــة بـــالتكوین تعـــزى لمتغیـــر واإلرشـــادوعلیـــه ال یوجـــد فـــرق فـــي معوقـــات التوجیـــه 0.32

.االتخصص
توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجیــــه : "تـــنص الفرضـــیة الثانیـــة علـــى أنـــه: الفرضـــیة الثانیـــة

بخصــــوص المعوقــــات المتعلقــــة بظــــروف العمــــل تعــــزى لمتغیــــرات الجــــنس، الخبــــرة، واإلرشــــاد
." التخصص والمؤهل العلمي

:والتحقق من هذه الفرضیة یتم وفق مایلي
:الجنس / 1

في هذه المرحلة تم حساب اختبار ت لعینتین مستقلتین

اختبار ت لعینتین مستقلتین) 12(جدول رقم 
حجــــــم العینة

العینة
المتوســــــــــــــط 

الحسابي
االنحـــــــــــــراف 

المعیاري
الخطـــــــــــــــــأ 

المعیاري
tقیمـــــــــــــــة
المحسوبة

درجـــــــة 
الحریة

مســــتوى 
الداللة

2842,53573,89189,73550ذكورالجنس
,04759,963

3342,48484,45899,77621إناث
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) 42.53(خالل الجدول السابق نجد أن قیمة المتوسط الحسابي لمتغیـر الجـنس بلغـت من
) 4.45(و) 3.89(لإلنـــــــاث كمـــــــا أن االنحـــــــراف المعیـــــــاري للـــــــذكور ) 42.48(للـــــــذكور و

). 0.96(ومســتوى داللــة ) 59(عنــد درجــة حریــة ) t)0.04لإلنــاث، فــي حــین بلغــت قیمــة 
معوقـات التوجیـه واإلرشـاد بخصـوص المعوقـات المتعلقـة بـین الـذكور واإلنـاث فـي أي ال توجد فـروق 

.بظروف العمل
:المؤهل العلمي/ 2

المؤهل العلميحسب) 13(الجدول رقم 

حجم العینة
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

tقیمة
المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

المؤهل

العلمي

3542,22لیسانس
86

4,5250
0

,764
86

-,60459,548
ماجستیر

26
42,88
46

3,7021
8

,726
06

مــن خــالل الجــدول الســابق نجــد أن قیمــة المتوســط الحســابي لمتغیــر للمؤهــل العلمــي بلغــت 
) 4.52(للماجسـتیر كمــا أن االنحـراف المعیـاري للیســانس ) 42.88(للیسـانس و) 42.22(
ومســــتوى ) 59(عنــــد درجــــة حریــــة ) 0.60-(tللماجســــتیر، حیــــث بلغــــت قیمــــة ) 3.70(و

أي ال توجــــد فــــروق فــــي المؤهــــل العلمــــي فــــي معوقــــات التوجیــــه واالرشــــاد ). 0.54(داللــــة 
.بخصوص المعوقات المتعلقة بظروف العمل

:الخبرة / 3
ONE WAYتـــم حســـاب تحلیـــل التبـــاین أحـــادي فـــي هـــذه المرحلـــة للتحقـــق اإلحصـــائي 

ANOVAوالنتائج كما یلي:
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ANOVAیوضح نتائج تحلیل التباین ): 14(رقمجدول 

الخبرة المهنیة
المتوسطالتكرارات

االنحــــــــــراف 
المعیاري

الخطــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

اختبـــــار 
F

مســـتوى 
الداللة

5إلــى0مــن
1741,76473,57997,86827سنوات

,695,559
10إلـى6مـن

1841,94445,362971,26406سنوات

15إلى11من
1243,66672,80692,81029سنة

1443,14294,185271,11856فأكثر15من
6142,50824,17382,53440الكلیة

عنـــد 0.69لمتغیـــر الخبـــرة المهنیـــة بلغـــت Fمـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نجـــد أن قـــیم اختبـــار 
المعوقــات بخصــوص وعلیـه ال یوجــد فــرق فـي معوقــات التوجیــه واالرشـاد 0.55مسـتوى داللــة 

.تعزى لمتغیر الخبرةالمتعلقة بظروف العمل
:التخصص/ 4

التخصصحسب) 15(الجدول رقم 

المتوسطالتكراراتالتخصص
االنحــــــــــراف 
المعیاري

الخطــــــــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

مســـتوى Fاختبار 
الداللة

2242,59094,53199,96622النفسعلم

,746
,479

2641,88463,57018,70017التربیةعلم
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1343,61544,735301,31334االجتماع

6142,50824,17382,53440المجموع
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ـــار  ـــر التخصـــص بلغـــت Fكمـــا نالحـــظ أیضـــا أن قیمـــة اختب ـــة 0.74لمتغی ـــد مســـتوى دالل عن
بخصــــوص المعوقــــات المتعلقــــة وعلیــــه ال یوجــــد فــــرق فــــي معوقــــات التوجیــــه واالرشــــاد 0.47

.التخصصتعزى لمتغیر بظروف العمل
توجــــد فـــروق بــــین مستشـــاري التوجیــــه : "تـــنص الفرضــــیة الثانیـــة علــــى أنـــه: الفرضـــیة الثالثــــة

واالرشاد بخصوص المعوقات المتعلقة بتخطیط النشاطات االرشـادیة تعـزى لمتغیـرات الجـنس، 
." الخبرة، التخصص والمؤهل العلمي

:والتحقق من هذه الفرضیة یتم وفق مایلي

:الجنس / 1
في هذه المرحلة تم حساب اختبار ت لعینتین مستقلتین 

اختبار ت لعینتین مستقلتین) 16(جدول رقم 

حجـــــــــم العینة
العینة

المتوســــــــــــــــــــــــط 
الحسابي

االنحـــــــــــــــــــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

tقیمـــــــــــــــــــــــــة
المحسوبة

درجـــــــــــة 
الحریة

مســـــــــتوى 
الداللة

2846,28573,24159,61260ذكورالجنس
,22559,823

3346,12122,45914,42808إناث
) 46.28(مــن خــالل الجــدول الســابق نجــد أن قیمــة المتوســط الحســابي لمتغیــر الجــنس بلغــت 

لإلنــاث، ) 2.45(و) 3.24(لإلنــاث كمــا أن االنحــراف المعیــاري للــذكور ) 46.12(للــذكور و
أي ال توجـد ). 0.82(ومسـتوى داللـة ) 59(درجـة حریـة عنـد) t)0.22في حـین بلغـت قیمـة 

فــــروق بــــین الــــذكور واإلنـــــاث فــــي معوقــــات التوجیــــه واالرشـــــاد المتعلقــــة بتخطــــیط النشـــــاطات 
.اإلرشادیة
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:المؤهل العلمي/ 2
المؤهل العلميحسب ) 17(جدول رقم 

حجــــــــــــــــــــم العینة
العینة

المتوســـــــــــط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــأ 
المعیاري

tقیمــــــــــــــــــــــــــة
المحسوبة

درجـــــــــــة 
الحریة

مســـــــــــتوى 
الداللة

المؤهــل 
العلمي

لیسانس
35

45,85
71

3,21
890

,544
09

-1,1558,4
52

,252
ماجستیر

26
46,65
38

2,15
299

,422
24

مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نجـــد أن قیمـــة المتوســـط الحســـابي لمتغیـــر للمؤهـــل العلمـــي بلغـــت 
) 3.21(للماجســــتیر كمــــا أن االنحــــراف المعیــــاري للیســــانس ) 46.65(وللیســــانس) 45.85(
ومســـتوى ) 58.45(عنــد درجـــة حریــة ) 1.15-(tللماجســتیر، حیــث بلغـــت قیمــة ) 2.15(و

ـــه ). 0.25(داللـــة  أي ال توجـــد فـــروق بـــین مؤهـــل اللیســـانس والماجســـتیر فـــي معوقـــات التوجی
.اإلرشادیةواالرشاد المتعلقة بتخطیط النشاطات 

:الخبرة / 3
ONE WAYتـــم حســـاب تحلیـــل التبـــاین أحـــادي فـــي هـــذه المرحلـــة للتحقـــق اإلحصـــائي 

ANOVAوالنتائج كما یلي:
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ANOVAیوضح نتائج تحلیل التباین ): 18(جدول رقم

الخبــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
المتوسطالتكراراتالمهنیة

االنحــــــــــــــــراف 
المعیاري

الخطــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

اختبـــــار 
F

مســـــــتوى 
الداللة

إلـى0مـن
سنوات5

1745,70593,07743,74639

,301
,824

إلـى6مـن
سنوات10

1846,61112,45282,57814

إلى11من
سنة15

1246,33332,64002,76211

15مــن
فأكثر

1446,14293,27830,87616

6146,19672,82146,36125الكلیة

عنـــد 0.30لمتغیـــر الخبـــرة المهنیـــة بلغـــت Fمـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نجـــد أن قـــیم اختبـــار 
وعلیــه ال یوجــد فــرق فــي معوقــات التوجیــه واالرشــاد الخاصــة بــالتخطیط 0.82مســتوى داللــة 

.تعزى لمتغیر الخبرةاإلرشادیةللنشاطات 
:التخصص/ 4

التخصصحسب ) 19(جدول رقم 
التخصص

الخطأالمعیارياالنحرافالمعیاريالمتوسطالتكرارات
مســـتوى Fاختبار 

الداللة
2246,40912,46227,52496النفسعلم

,272
,763 2645,88463,22896,63325التربیةمو عل

1346,46152,66506,73916االجتماععلم
6146,19672,82146,36125المجموع
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ـــار  ـــر التخصـــص بلغـــت Fكمـــا نالحـــظ أیضـــا أن قیمـــة اختب ـــة 0.27لمتغی ـــد مســـتوى دالل عن
وعلیــــه ال یوجــــد فــــرق فــــي معوقــــات التوجیــــه واالرشــــاد الخاصــــة بــــالتخطیط للنشــــاطات 0.76

.االرشادیة تعزى لمتغیر التخصص
توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجیـــه : "تـــنص الفرضـــیة الثانیـــة علـــى أنـــه: الفرضـــیة الرابعـــة

جرا ٕ ءات فعـل التوجیـه المدرسـي والمهنـي تعـزى لمتغیـرات واالرشاد بخصوص معوقات أدوات وا
." الجنس، الخبرة، التخصص والمؤهل العلمي

:والتحقق من هذه الفرضیة یتم وفق مایلي

:الجنس / 1
في هذه المرحلة تم حساب اختبار ت لعینتین مستقلتین 

اختبار ت لعینتین مستقلتین) 20(جدول رقم 

حجـــــــــم العینة
العینة

المتوســــــــــــــــــــــــط
الحسابي

االنحـــــــــــــــــــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

tقیمـــــــــــــــــــــــــة
المحسوبة

درجـــــــــــة 
الحریة

مســـــــــتوى 
الداللة

2835,17863,43245,64867ذكورالجنس
-,17859,860

3335,33333,35099,58333إناث

) 35.17(من خالل الجدول السابق نجد أن قیمة المتوسط الحسابي لمتغیـر الجـنس بلغـت 
لإلنــاث، ) 3.35(و) 3.43(لإلنــاث كمــا أن االنحــراف المعیــاري للــذكور ) 35.33(وللــذكور

أي ال ). 0.86(ومســتوى داللــة ) 59(عنــد درجــة حریــة ) t)-0.17فــي حــین بلغــت قیمــة
توجــــد فــــروق بــــین الــــذكور واإلنــــاث فــــي معوقــــات التوجیــــه واالرشــــاد الخاصــــة معوقــــات أدوات 

جراءات فعل التوجیه المدرسي والمه ٕ .نيوا
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:المؤهل العلمي/ 2

المؤهل العلميحسب ) 21(جدول رقم 

حجـــــــــم العینة
العینة

المتوســـــــــــــــــــط 
الحسابي

االنحــــــــــــــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

tقیمــــــــــــــــــــــة
المحسوبة

درجــــــة 
الحریة

مســـــــتوى 
الداللة

المؤهـــــل 
العلمي

3535,51433,52613,59603لیسانس

,67659,501 ماجستیر
2634,92313,16130,61998

مــن خــالل الجــدول الســابق نجــد أن قیمــة المتوســط الحســابي لمتغیــر للمؤهــل العلمــي بلغــت 
) 3.52(للماجسـتیر كمــا أن االنحـراف المعیـاري للیســانس ) 34.92(للیسـانس و) 35.51(
ومسـتوى داللـة ) 59(درجـة حریـة عنـد) 0.67(tللماجستیر، حیـث بلغـت قیمـة ) 3.16(و
أي ال توجــــــد فــــــروق بــــــین مؤهــــــل اللیســــــانس والماجســــــتیر فــــــي معوقــــــات أدوات ). 0.50(

جراءات فعل التوجیه المدرسي والمهني ٕ .وا

:الخبرة / 3
ONE WAYتـم حسـاب تحلیـل التبـاین أحـادي فـي هـذه المرحلـة للتحقـق اإلحصـائي 

ANOVAوالنتائج كما یلي:
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ANOVAیوضح نتائج تحلیل التباین ): 22(جدول رقم
الخبـــــــــــــــــــــــــــــــرة 

المتوسطالتكراراتالمهنیة
االنحــــــــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

اختبـــــــــــــار 
F

مســـــــتوى 
الداللة

إلـى0مـن
سنوات5

1734,17653,97233,96343

1,553
,211

إلـى6مـن
سنوات10

1836,00003,46410,81650

إلى11من
سنة15

1236,41671,67649,48396

15مــن
فأكثر

1434,64293,27243,87459

6135,26233,36106,43034الكلیة

عنـــد 1.55لمتغیـــر الخبـــرة المهنیـــة بلغـــت Fمـــن خـــالل الجـــدول الســـابق نجـــد أن قـــیم اختبـــار 
جـراءات فعـل التوجیـه المدرسـي وعلیه ال یوجد فرق فـي 0.21مستوى داللة  ٕ معوقـات أدوات وا

.تعزى لمتغیر الخبرةوالمهني
:التخصص/ 4

التخصصحسب ) 23(جدول رقم 

التخصص
المتوسطالتكرارات

االنحراف 
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

اختبار 
F

مستوى 
الداللة

2236,00002,63674,56215النفسعلم

2,047
,138

2634,26923,49351,68513التربیةمو عل
علم

االجتماع
1336,00003,894441,08012

6135,26233,36106,43034المجموع
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ـــار  ـــر التخصـــص بلغـــت Fكمـــا نالحـــظ أیضـــا أن قیمـــة اختب ـــة 2.04لمتغی ـــد مســـتوى دالل عن
جراءات فعل التوجیه المدرسي والمهنيوعلیه ال یوجد فرق في 0.13 ٕ تعـزى معوقات أدوات وا

.لمتغیر التخصص
توجـــد فـــروق بـــین مستشـــاري التوجیـــه : "الفرضـــیة الثانیـــة علـــى أنـــهتـــنص: الفرضـــیة الخامســـة

بخصـوص معوقـات التصـورات تعـزى لمتغیـرات الجـنس، الخبـرة، التخصـص والمؤهـل واإلرشاد
." العلمي

:والتحقق من هذه الفرضیة یتم وفق مایلي
:الجنس / 1

في هذه المرحلة تم حساب اختبار ت لعینتین مستقلتین 
اختبار ت لعینتین مستقلتین) 24(جدول رقم 

حجـــــــــم العینة
العینة

المتوســــــــــــــــــــــــط 
الحسابي

االنحـــــــــــــــــــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

tقیمـــــــــــــــــــــــــة
المحسوبة

درجـــــــــــة 
الحریة

مســـــــــتوى 
الداللة

2853,14294,08896,77274ذكورالجنس
,05259,959

3353,09093,71116,64603إناث

خــــالل الجــــدول الســــابق نجــــد أن قیمــــة المتوســــط الحســــابي لمتغیــــر الجــــنس بلغــــت مــــن
) 3.71(و) 4.08(لإلناث كما أن االنحراف المعیـاري للـذكور ) 53.09(للذكور و) 53.14(

ـــاث، فـــي حـــین حیـــث بلغـــت قیمـــة  ـــة ) t)0.05لإلن ـــد درجـــة حری ـــة ) 59(عن ومســـتوى دالل
.ناث في التصوراتأي ال توجد فروق بین الذكور واإل). 0.95(
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:المؤهل العلمي/ 2

المؤهل العلميحسب ) 25(رقم جدول

حجــــــم العینة
العینة

المتوســـــــــــط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــأ 
المعیاري

tقیمــــــــــــــــــــــــــة
المحسوبة

درجـــــــــــة 
الحریة

مســـتوى 
الداللة

المؤهـــــــــــــــــل 
العلمي

لیسانس
35

52,88
57

3,69
237

,624
12

-,53559,595
ماجستیر

26
53,42
31

4,11
993

,807
99

مــن خــالل الجــدول الســابق نجــد أن قیمــة المتوســط الحســابي لمتغیــر للمؤهــل العلمــي بلغــت 
) 3.69(للماجســــتیر كمــــا أن االنحــــراف المعیــــاري للیســــانس ) 53.42(للیســــانس و) 52.88(
ــــــة ) 053-(tللماجســــــتیر، بلغــــــت قیمــــــة ) 4.11(و ــــــد درجــــــة حری ــــــة ) 59(عن ومســــــتوى دالل
.أي ال توجد فروق بین مؤهل اللیسانس والماجستیر في التصورات). 0.59(



عرض وتحلیل النتائج:                                     الفصل الرابع

91

:الخبرة / 3

ONE WAYتـم حسـاب تحلیـل التبـاین أحـادي فـي هـذه المرحلـة للتحقـق اإلحصـائي 
ANOVAوالنتائج كما یلي:

ANOVAیوضح نتائج تحلیل التباین ): 26(جدول رقم
الخبرة المهنیة

المتوسطالتكرارات
االنحــــــــــراف
المعیاري

الخطــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

اختبــــــــــــار 
F

مســـــــتوى 
الداللة

إلـى0مـن
سنوات5

1752,64714,182421,01439

,232
,874

10إلى6من
سنوات

1853,61112,83131,66735

إلـى11مـن
سنة15

1253,41674,122191,18997

1452,78574,627321,23670فأكثر15من
6153,11483,85616,49373الكلیة

عنــد 1.55لمتغیـر الخبــرة المهنیـة بلغــت Fمـن خــالل الجـدول الســابق نجـد أن قــیم اختبــار 
.تعزى لمتغیر الخبرةبعد التصوراتوعلیه ال یوجد فرق في 0.23مستوى داللة 

:التخصص/ 4
التخصصحسب ) 27(جدول رقم 

المتوسطالتكرارات
االنحــــــــــراف 
المعیاري

الخطـــــــــــــــــــــــــــــأ 
المعیاري

اختبـــــار 
F

مســـــــتوى 
الداللة

2253,54554,02051,85718علمالنفس

,621,541 2653,26923,96543,77768علمالتربیةالتخصص
1352,07693,42689,95045علماالجتماع
6153,11483,85616,49373المجموع

ـــار  ـــر التخصـــص بلغـــت Fكمـــا نالحـــظ أیضـــا أن قیمـــة اختب ـــة 0.62لمتغی ـــد مســـتوى دالل عن
.تعزى لمتغیر التخصصبعد التصوراتوعلیه ال یوجد فرق في 0.54
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وجــود فــروق فــي : مناقشــة نتــائج التســاؤل األول الــذي صــیغت لــه الفرضــیة اآلتیــة 
التخصــص -الجــنس :( المتعلقــة بــالتكوین تعــزى لمتغیــرات واإلرشــادمعوقــات التوجیــه

) الخبرة -المؤهل العلمي -
:متغیر الجنس / 1

بـین المستشــارین تعـزى لمتغیــراتوجــود فـروق عـدم توصـلت الدراسـة الحالیــة إلـى 
تبــین مــن خــالل النتــائج أن هنــاك عــدم و التخصــصو الخبــرةو المؤهــل العلمــيو الجــنس

بخصـوص المعوقـات واإلرشـادفي وجهات نظر مستشـار التوجیـهإحصائیافروق دالة 
بوجــود هــذه المعوقــات فعــال فــي المیــدان كمــا أن اإلقــرارمــن ثمــة و المتعلقــة بــالتكوین

واإلرشـاددرجـة تأثرهـا علـى التوجیـهو لهذه المعوقاتواإلرشادمستشاري التوجیهإدراك
غیر مختلف بینهم كونهم معوقات موضوعیة كل مستشار معرض لمواجهتها 

البنـد یمكن االستشارة إلـى اخـتالف وحیـد فـي وجهـات نظـرهم بخصـوص و في المیدان
مــــــدى استحســــــانه عنــــــد و ياإلقــــــامالــــــذي یثیــــــر مســــــألة التكــــــوین المتعلــــــق بــــــالتكوین و 

ذلـــك لعــــدة اعتبــــارات و إلــــى التكـــوین عــــن بعــــداإلنــــاثارین فهنــــا یمیــــل جـــنس المستشـــ
ـــأثیر  ـــك ت ـــاط أغلـــب المستشـــارات المتزوجـــات ضـــف إلـــى ذل اجتماعیـــة ترجـــع إلـــى ارتب

. اإلناثالتقالید في الحیاة العملیة لجنس و األعراف
بالتــالي ال یوجــد فــروق فــي ادارك المستشــارین ممــا یعكــس أن تلــك المعوقــات و 

ما توصلت إلیه الدراسة الحالیـة بـإبراز ال توجـد و موجودة فعال في المیدانو موضوعیة
حیـث هـدفت إلـى التعـرف علـى واقــع ) 2001العـاجز ( فـروق حیـث اتفقـت مـع دراسـة

دور المرشـــــد التربـــــوي باإلضـــــافة إلـــــى المشـــــكالت التـــــي و التربـــــوياإلرشـــــادو التوجیـــــه
النتــائج إلــى أظهــرتو ت بمتغیــر الجــنسعالقــة هــذه المشــكالو یواجهونهــا فــي المــدارس

.تعزى لمتغیر الجنس إحصائیةعدم وجود فروق ذات داللة 
: متغیر المؤهل العلمي / 2

ــــا مــــن الوصــــول إلــــى عــــدم وجــــمــــن خــــالل  ــــة الدراســــة التالیــــة ، لقــــد تمكن ود دالل
تكوین تعـزى المتعلقـة بـالالرشـادو بخصوص وجهـات نظـر مستشـاري التوجیـهإحصائیة
ــــى اســــتجابات المؤهــــل العلمــــيلمتغیــــر  ــــر المؤهــــل العلمــــي عل ــــؤثر متغی ــــم ی ، بحیــــث ل
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تلــــك المعوقــــات ممــــا یعكــــس أن، إدراكهــــمبالتــــالي ال یوجــــد فــــروق فــــي و المستشــــارین
أو أن كـــل المستشـــارین المتخصصــین ســـواء فـــي الماجســـتیرو ،موجــودة فـــي المیـــدان

یقرون بوجهات المیدانو اللسانس تعترضهم نفس المعوقات
:یر الخبرة المهنیة متغ/ 3

تحقـــــق مـــــن فرضـــــیة الدراســـــة قمنـــــا بتطبیـــــق اختبـــــار تحلیـــــل التبـــــاین األحـــــادي للو 
.التخصص و بخصوص معوقات تعزى إلى لمتغیر الخبرة المهنیة

واإلرشــادمــن خــالل النتــائج الســابقة یتضــح لنــا عــدم وجــود فــروق فــي معوقــات التوجیــه
یمكـن القـول بعـدم وجـود أثـر فعـال لعامـل علیـهو المتعلقة بالتكوین تعزى لمتغیر الخبـرة

التي أشارت إلـى عـدم )1990الطویقي (مع دراسةاتفقت ئج دراستناانتو سنوات العمل
.المرشدین الختالف سنوات الخبرة بین إحصائیةوجود فروق 

:متغیر التخصص / 4
یتضــــح لنــــا مــــن خــــالل النتــــائج الموضــــحة فــــي الجــــدول إلــــى عــــدم وجــــود داللــــة 

ــم یــؤثر متغیــر التخصــص العلمــي درجــات المستشــارینإحصــائیة بالتــالي ال و بحیــث ل
موجــودة فعــال فــي و ممــا یعكــس أن تلــك المعوقــات موضــوعیةإدراكهــمتوجــد فــروق فــي 

علـم االجتمـاع أو أوأن كل المستشارین المتخصصین سواء في علم الـنفس و المیدان،
هـذا مــا أشــارت و فــي المیــدانیقــرون بوجودهـا و التربیــة تعترضــهم نفـس المعوقــاتومعلـ

صعوبات رئیسة تواجـه المرشـدین وجودأوضحتالتي )"1986(الجبوري "إلیه دراسة 
. ياإلرشاداقتصارهم على الجانب النظري في عملهم و تحد من عملهمو التربویین

ما یمكن استنتاجه هنا وعي غالبیة المستشـارین بوجـود هـذه المعوقـات ومـن ثـم عـدم و 
متطلبـات المهنـة و لوضعیة مما یدل على حاجتهم لتكوین نوعي یتماشىرضاهم بهذه ا
.تطلعهم لألحسنو التي یزاولونها

أما بالنسبة للمؤهل العلمـي یرجـع ذلـك إلـى حاجـة ماسـة فـي توظیـف المنهجیـة العلمیـة
مسـؤولیاته علـى و المهني على القیام بواجباتـهو التي تساعد مستشار التوجیه المدرسيو 

بالصــعوبات مــن فئــة إحساســاأكمــل وجــه ، حیــث اتضــحت أن فئــة اللســانس هــم أكثــر 
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طموحـاتهم نحـو و أن دافعیـة اللسـانس نحـو العمـل كبیـرةقد یرجع ذلـك إلـى و الماجستیر
لدیهم دافعیة الماجستیرأما فئة بحكم الخبرة الطویلة في العمل التربوي،األفضل

یمكــن تفســیر ذلــك أن و المســتقبلیة،و ل انجــازاتهم الحاضــرةفــي تحقیــق ذواتهــم مــن خــال
الصـعوبات التـي تعیـث عملهـم خوفـا إظهـارالمؤهل العلمي في اللسـانس یتوقفـون عـن 

.غیر مؤهلین لهذه الوظیفةبأنهممن نظرة المحیطین بهم 
وجهــــات نظــــر المستشــــارین بخصــــوص هــــذه المعوقــــات لــــم تتحــــدد وفقــــا أنكمــــا 

علــم و علــم االجتمــاعو للتخصــص العلمــي بحیــث أن المتخــرجین فــي معهــد علــم الــنفس
تأثیرهـــا علـــى التوجیـــهو التربیـــة كانـــت لهـــم رؤیـــة موجـــودة حـــول وجـــود هـــذه المعوقـــات

هنیــة علــى عــدم یتضــح مــن خــالل الخبــرة المو لهــذه المعوقــات ،إدراكهــمفــي واإلرشــاد
حیــث أن العامــل المبتــدئ یــدرك واإلرشــادحــول معیقــات التوجیــهتــأثیر ســنوات الخبــرة 

موضوعیة إلى حد بعید و هذه المعوقات كونها آتیة
هذا ما یدل و هنا توصلنا إلى نتیجة أن معوق التكوین هو أكثر داللة

التكــوین ووجــدنا المتمثــل فــي حــق واإلرشــاد و علــى افتقــادهم أهــم حــق مستشــار التوجیــه
أن محـــور التكـــوین أكثـــر تحســـنا لهـــذه الفـــروق أي أن المعوقـــات المرتبطـــة بهـــا أدركهـــا 

.المستشارون في المیدان 
إلى حـد قریـب علـى وجـود عـدد مـن الصـعوبات )1992تانغ(دراسةمع نتائجتفقتوا

إلـى تكلیـف المرشـدین بمهـام إضـافةتدریب المرشدین و تأهیلو إعدادمثل القصور في 
المدرسـيواإلرشـادیة بالنسـبة لمستشـار التوجیـهاإلرشادمما یعیق تنفیذ العملیة إداریة

. المهني و 
توجـد فـروق بـین : مناقشة نتائج التساؤل الثـاني الـذي صـیغت لـه بالفرضـیة الثانیـة 

ــــه ــــة بظــــروف العمــــل تعــــزى واإلرشــــادمستشــــاري التوجی بخصــــوص المعوقــــات المتعلق
.)الخبرة –التخصص –المؤهل العلمي -الجنس(لمتغیرات 

المؤهل العلمي و وفق متغیر الجنس) ت(وللتحقق من هذه الفرضیة تم حساب اختبار 
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:متغیر الجنس / 1
توصلنا إلى أنه ال توجـد فـروق بـین المستشـارین فـي المعوقـات الخاصـة بظـروف 

أسـباباستنادا على النتائج الدراسة یمكن أن نرجع و عمل التي تعزر لمتغیر الجنس،ال
فیما یخص معوقات الخاصة بظروف العمل اإلناثو قلة االحتراف بین الذكور
المعیقــات التــي تعتــرض عمــل المستشــار فكلیهمــا و النقــائصو إلــى أن تعكــس المشــاكل

العمــــل ســــواء كانــــت هــــذه الظــــروف یعــــاني مــــن عــــدم تــــوفر الظــــروف الجیــــدة لمحــــیط 
المؤسســة أو ظـروف مادیـة كعــدم و اجتماعیـة كصـعوبة تكـوین عالقــات داخـل المجتمـع

لفــین بهــا أو یقحــم قلــة الراتــب مقارنــة مــع المهــام المكو نقــص التحفیــزو المكافئــاتتــوفر
.ال تخصهم أعمالالمدراء المستشارین في 

ن اختالفهمـا فـي الخصـائص النفسـیةمـن الـرغم مـو هذه المعیقات تشتمل كال الجنسین
.والعقلیةالجسمیةو 
:متغیر المؤهل العلمي / 2

رین بخصـوص المعوقـات من خالل النتائج توصلنا إلى عدم وجود فروق بـین المستشـا
ــــین مؤهــــل تلظــــروف العمــــل  عــــزى إلــــى متغیــــر المؤهــــل العلمــــي أي ال یوجــــد فــــروق ب

الخاصة بظروف العمل الماجستیرو اللسانس
:متغیر الخبرة المهنیة / 3

هو انه ال یوجد فروق و المهنةو النتائج من الجدول بالنسبة لمتغیر الخبرةأوضحنا
الخاصة بظروف العمل  ومن خالل ممـا سـبق نسـتنتج واإلرشادفي المعوقات التوجیه
یختلفــون فــي طبیعــة المشــكالت المعیقــة لعنــوان الخبــرة واإلرشــادأن مستشــاري التوجیــه

الذین لدیهم أقل مـن خمسـة سـنوات أو و المستشارین سواء حدیثي المهنةأنحیث نجد
یواجهـــون نفـــس واإلرشـــادالتوجیـــهإطـــارالـــذین یعملـــون أكثـــر مـــن خمســـة ســـنوات فـــي 

المعیقــات اتجــاه عملهــم فبــالرغم مــن اخــتالفهم فــي مــدة العمــل إال أنهمــا یواجهــان نفــس 
.ي اإلرشادالمشكالت التي تعیق عملهم 

المستشـــار حـــدیث أن، حیـــث نجـــد ســـبب ذلـــك إلـــى المستشـــار فـــي حـــد ذاتـــهقـــد یرجـــع 
المهنة یصعب علیه فهم المحیط العملي فهـو یعتبـره عمـل جدیـد علیـه فنجـده فـي نفـس 
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أیضــا اإلرشــاداتجــاه المستشــار الــذي یعمــل لمــدة أكثــر مــن خمســة ســنوات فــي مجــال 
مشاكلهم خاصـة و المیذمازال یعاني من الصعوبات في الوسط المدرسي نظرا لكثرة الت

. في واقعنا الحالي 
:متغیر التخصص / 4

ـــین مستشـــارین بخصـــوص المعوقـــات  ـــى انـــه ال توجـــد فـــروق ب تشـــیر هـــذه الفرضـــیة إل
علیـــه فـــإن وجهـــات نظـــر المستشـــارین و المتعلقـــة بظـــروف العمـــل تعـــزى لمتغیـــر الخبـــرة

جین مـن بخصوص هذه المعوقات لـم تتحـدد وفقـا للتخصـص العلمـي بحیـث أن المتخـر 
علـــم التربیـــة لهـــم رؤیـــة موجـــودة حـــول درجـــة هـــذه و علـــم االجتمـــاعو معهـــد علـــم الـــنفس

بالتالي هناك فروق في نظـرة المستشـارین و ،واإلرشادتأثیرها على التوجیهو المعوقات
بوجــــود هــــذه اإلقــــراربخصــــوص هــــذه المعوقــــات المتعلقــــة بظــــروف العمــــل ومــــن ثمــــة 

یــــةادالمعوقـــات فعـــال فــــي التوجیـــه أي المستشــــار ال یجـــد كـــل الوســــائل الضـــروریة الم
الدراســة الحالیــة مــع دراســة كــل تتفــقو المعنویــة تســمح لــه بــأداء المهــام بأحســن وجــهو 

التـي طبقـت المرشـدین التربـویین فـي مـدارس الثانویـة فـي )1995وحربي كاظم(: من
یعانون من غموض الدور في عالقاتهم مع العـاملین الكویت على ان مرشدي الكالب

معهـم فضـال عـن هـذا الغمــوض لـه تـأثیر مباشـر فـي عــدم الشـعور بالرضـا عـن العمــل
ـــــق و  ـــــدور أیضـــــا یعتبـــــر كمعی انخفـــــاض مســـــتوى األداء الـــــوظیفي نجـــــد أن غمـــــوض ال

. للمستشار یؤثر بدرجة كبیرة على رضا العمل 
المعاهـد و علـى عینـة مـن عمـداء الكلیـات)1999رتونوولف(كذلك دراسـة أوضحتو 

وجــــد انــــه كلمــــا زاد غمــــوض الــــدور األمریكیــــةالحكومیــــة الخاصــــة بالوالیــــات المتحــــدة 
انخفض مدى الرضا الوظیفي لدى عمداء الكلیات 

و مــا یمكــن اســتنتاجه هنــا وعــي غالبیــة المستشــارین بوجــود هــذه المعوقــات ومــن ثمــة 
حجــم و المتاحــة ال تتناســب مــع طبیعــةكانیــاتاإلمأنعــدم رضــاهم بهــذه الوظیفــة أي 

األعمال التي یقومون بها 
المؤهـل العلمـيو التخصـصو من خالل النتـائج یتضـح لنـا اخـتالف فیمـا یخـص الخبـرة

أن المستشــار الــذي یعمــل لفتــرة أكثــر مــن خمســة و الجــنس ، بــین أفــراد عینــة الدراســةو 
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لعــل هــذا التفســیر راجــع إلــى و ســنوات أو یزیــد مــن یعمــل لفتــرة أقــل مــن خمســة ســنوات
ــــى یتلقــــون نفــــس و تحــــت ظــــروف متشــــابهةأن كــــال الجنســــین یعمــــالنســــبب مــــرده إل

رة او التخصـص او الظروف یعني انه مهما اختلف المستشارین فـي عـدد سـنوات الخبـ
محــور ظــروف العمــل كمعــوق مــدرك مــن طــرف مستشــار التوجیــهالمؤهــل العلمــي أي

فـي اإلنـاثو ترجع أسـباب قلـة االخـتالف بـین الـذكورو .أقروا به في المیدان واإلرشاد
لكــال الجنســین نفــس المشــاكلواإلرشــادمــا یخــص طبیعــة المشــكالت المعیقــة للتوجیــه

النقائص التي تعترض عمل المستشار فكلیهما یعاني من عـدم تـوفر الظـروف الجیـدة و 
ــــة ــــة أو اجتماعی ــــت ظــــروف مادی ــــبو ســــواء كان ــــة الرات ــــالرغم مــــن اخــــتالفهو قل ــــي ب م ف

أنهـم یتفقـان فـي القیـام بـنفس األعمـال فهمـا یتخـذان |الجسـمیة إال و الخصائص النفسـیة
نجـده فـي مـاو یتصرفان وفق ضوابط موحدة تحددها الجهـة المسـؤولةو نفس التعلیمات

ال بــرز توضــیح فــي عــدم فــروق فــي طبیعــة و هــذه المعیقــات ان عامــل الجــنس ال یــؤثر
.ادواإلرشالمشكالت المعیقة للتوجیه
هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن األدوار) 1998الشـــرعة زغالیـــل ( هـــذا مـــا یتفـــق مـــع دراســـة

المؤهــلو هــل هــذه األدوار تختلــف بــاختالف الجــنسو الوظــائف التــي یقــوم بهــا المرشــدو 
.الخبرة والتخصص و 

عـدم وجـود فـروق : مناقشة نتائج التسـاؤل الثالـث الـذي صـیغت لـه الفرضـیة اآلتیـة 
المؤهـل –متغیـر الجـنس (المدرسـي المهنـي تعـزى لــ واإلرشـادبـین مستشـاري التوجیـه

)التخصص–الخبرة –العلمي 
:متغیر الجنس / 1

بعــدم وجــود فــروق بــین مستشــاري إحصــائیةتوصــلت الدراســة الحالیــة إلــى وجــود داللــة 
ــــه ــــه و المدرســــيواإلرشــــادالتوجی ــــر الجــــنس فــــي توجی ــــم یــــؤثر متغی ــــي ، بحیــــث ل المهن

بالتــالي ال یوجــد فــروق بــین المستشــارین ممــا یعكــس أن تلــك و ریناســتجابات المستشــا
تتحقــق هــذه و یلمســها كــال الجنســینو موجــودة فعــال فــي المیــدانو المعوقــات موضــوعیة

التعامـل أسـالیبهـدفت الدراسـة للتعـرف عـل )1992"وولفرتـون ("النتیجة مع دراسة 
عالقاتهـا باالكتئـاب لـدى أفـراد عینـة  الدراسـة فهـل هنـاك فــروق و مـع الضـغوط النفسـیة
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إحصــائیاتوصــلنا انــه ال یوجــد هنــاك فــروق دالــة و اإلنــاثو بــین الــذكورإحصــائیادالــة 
. عینة الدراسةأفرادمن اإلناثو بین الذكور

:متغیر المؤهل العلمي / 2
النتــائج أن عــدم وجــود فــروق بــین المستشــارین تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــيأظهــرت

أنهــا موجــودة فعــال فــي المیــدانو لتلــك المعوقــاتإدراكهــمبالتــالي ال توجــد فــروق فــي و 
یقرون بوجودها و 

هـدفت لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق )1990الطـویقي (دراسـة أوضـحتهو هذا مـا 
أشــارت النتــائج إلــى و ي تبعــا الخــتالف المؤهــلإلرشــادافــي مــدركات المرشــدین لعملهــم 

غیر المؤهلین و عدم وجود فروق بین المرشدین المؤهلین
:متغیر الخبرة المهنیة / 3

المهنــي و المدرســي واإلرشــادو تشــیر إلــى عــدم وجــود فــروق بــین مستشــارین التوجیــه
إدراك المستشــارین حــول تبعــا لمتغیــر الخبــرة بحیــث لــم یــؤثر متغیــر الخبــرة المهنیــة فــي 

اســـتجاباتهم كانـــت نفســــها أن المستشـــارین مهمـــا كانـــت خبـــرتهم فـــإنو هـــذه المعوقـــات
ــــهقــــو بخصــــوص مع ــــق هــــذه النتیجــــة مــــع دراســــة واإلرشــــاد و ات التوجی ســــفة فلالستتف

المرشدین التربویین ألهمیة العمل فـي مجـاالت إدراكهدفت إلى كشف عن ) 2005(
جـنس المرشـد (االستجابات باختالف متغیـرات الدراسـة الكف عن الفروق في اإلرشاد و 

الخبــرةو كمــا أشــارت النتــائج إلــى انــه لــم یكــن لمتغیــرات الجــنس) تخصصــه و خبرتــه–
حیـث ظهـرت اإلرشـادالمرشدین ألهمیة العمل في مجـاالت إدراكالتخصص أثر في و 

.التخصصو الخبرةو أنه ال توجد فروق تعزى لمتغیرات الجنس
ي عنــد اإلرشــادالخبــرة ال یوجــد لهــا تــأثیر فــي العمــل أنمــن خــالل هــذه الدراســات نجــد 

نــة أو یعمــل سـنوات الخبــرة ال یعبــر عـن مــدى المعیقــات اتجــاه المستشـارین حــدیث المه
واإلرشادنفس المشكالت التي تعیق التوجیهلمدة طویلة فهو یواجه

:متغیر التخصص / 4
حیــث لــم یـؤثر متغیــر التخصــص العلمــي بــین حصــائیةإتوصـلنا إلــى عــدم وجــود داللـة 

مما یعكـس أن تلـك المعوقـات موجـودة إدراكهمبالتالي ال توجد فروق في و المستشارین
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ان كـــل المستشـــارین المتخصصـــین ســـواء فـــي علـــم الـــنفس او علـــم و فعـــال فـــي المیـــدان
المیـــدانیقـــرون بوجودهـــا فـــي و االجتمـــاع او علـــوم التربیـــة تعترضـــهم نفـــس المعوقـــات

روق فــي وجهــة نظــر المستشــارین بخصــوص المعوقــات المتعلقــة بالتــالي عــدم وجــود فــو 
بوجـــود هــــذه المعوقـــات فعـــال فــــي اإلقـــراریة ومــــن ثمـــة اإلرشـــادبـــالتخطیط للنشـــاطات 

المیــدان أي أن المستشــارین حریصــین علــى أن تأخــذ عملیــة التخطــیط مكانــة رائــدة فــي 
رشـــادهمو أي برنـــامج مـــع تـــوجیههمحإنجـــادوره فـــي و أهمیتـــهالمیـــدان نتیجـــة  ٕ البـــد أن و ا

، ممـــا یمكـــن اســـتنتاجه هنـــا وعـــي غالبیـــة واقعیـــةأكثـــرو یكـــون هـــذا التخطـــیط مـــدروس
من ثم عدم رضاهم لهذه الوظیفة أي انه یوجـد نقـص و المستشارین بوجود هذا المعوق

رجــة المدرســي ممــا یــؤثر ســلبا علــى دداءاألو فــي عملیــة التخطــیط فــي المیــدان التوجیــه
. واإلرشادفي عملیة التوجیهاإلخفاقإمكانیةفعالیة المستشار ومن ثم 

واإلرشــــادوجــــدنا ان محــــور التخطــــیط كمعــــوق مــــدرك مــــن طــــرف مستشــــاري التوجیــــه
أقروا بـه المستشـارین و الخبرةو التخصصو المؤهل العلميو بخصوص متغیرات الجنس

المستشــارون یعــانون مجموعــة مــن المعوقــات المرتبطــة بالتــالي نقــول انو بنســبة عالیــة
معرفـــة مـــدى تبنـــي و یة ممـــا یـــؤثر علـــى عملیـــة التوجیـــهاإلرشـــادبـــالتخطیط النشـــاطات 

الخاصة بالتخطیط نظرا ألهمیة التـي یكتسـبها ممـا یعكـس اإلرشادالمستشارین لطریقة 
. ان تلك المعوقات موجودة فعال في المیدان 

ال توجـد فـروق بـین : الرابع الذي صـیغت لـه الفرضـیة اآلتیـة مناقشة نتائج التساؤل
جـــراءاتو بخصـــوص المعوقـــات المتعلقـــة بـــأدواتواإلرشـــادمستشـــاري التوجیـــه  ٕ فعـــل ا
لمتغیـــر الجـــنس) ت(للتأكـــد مــن هـــذه الفرضـــیة تـــم حســاب اختبـــار و التوجیــه المدرســـي

المؤهل العلمي و 
:متغیر الجنس / 1

الخاصــة بمعوقــات واإلرشــادفــي معوقــات التوجیــهاإلنــاثو ال توجــد فــروق بــین الــذكور
جـــراءاتو أدوات ٕ تتفـــق الدراســــة الحالیــــة مــــع دراســــة المهنــــي و فعــــل التوجیــــه المدرســــيا

حیــث هـــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة الرضــا الـــوظیفي ) 2008زایــد كاشــف نــایف(
اســة إلــى أشــارت الدر و عالقاتــه بــبعض المتغیــراتو معلمــات التربیــة الریاضــیةو لمعلمــي
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ذكـور(بـین إحصائیةلم تظهر بها النتائج عن وجود فروق ذات داللة : النتائج التالیة 
ناثو  ٕ المستشارات و ي شمل المستشاریناإلرشاداإلطاریعني في ) ا

بـــاألردن) 2001لغـــانما( دراســـة و ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد الدراســـة الحالیـــة تتعـــارض
المشـرفین التربـویین فـي المحافظـة هدفت هذه الدراسـة إلـى كشـف عـن مسـتویات رضـا

أظهرت نتـائج الدراسـة وجـود و عن صالحیات في المهام الموكلة لهم من وجهة نظرهم
فــــي مســــتویات رضـــا المشــــرفین التربـــویین تعــــزى لمتغیــــر إحصـــائیةداللــــة فـــروق ذات 

هــذا مــا جــاءت بــه اإلنــاثلهــا هــذه الدراســة أكــدت علــى ان عــدم الرضــا عنــد و الجــنس
لو طفیف بین الجنسین و لم تلمس اختالفأنهاالحالیة حیث عكس الدراسة

:متغیر المؤهل العلمي / 2
أظهـــرت النتـــائج أنـــه ال توجـــد فـــروق بـــین المستشـــارین بخصـــوص المعوقـــات المتعلقـــة 

جــراءاتو بــأدوات ٕ فعــل التوجیــه تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي ، أن فئــة اللســانس هــم ا
قــد یرجــع ذلــك أن فئــة المؤهــل العلمــي و ماجســتیرأكثــر إحساســا بالصــعوبات مــن فئــة 

طموحــاتهم نحــو األفضــل بحكــم الخبــرة الطویلــة فــي و بالنســبة إلــى اللســانس نحــو العمــل
. العمل التربوي 

هـدفت الدراسـة ) 1990الطـویقي(ومن جهة أخرى اتفقـت الدراسـة الحالیـة مـع دراسـة 
ي تبعـــا اإلرشـــادعملهـــم إلـــى معرفـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك فـــروق فـــي مـــدركات المرشـــدین ل

النتــــائج إلــــى وجــــود فــــروق بــــین أشــــارتو ســــنوات الخبــــرةو الخــــتالف المؤهــــل العلمــــي
فــي إحصــائیةإلــى عــدم وجــود فــروق أشــارتالغیــر المــؤهلین كمــا و المرشــدین المــؤهلین

المرشدین تبعا الختالف سنوات الخبرة 
:متغیر الخبرة المهنیة / 3

انــه ال توجــد فــروق بــین المستشــارین بخصــوص مــن خــالل تحلیــل النتــائج توصــلنا إلــى
جراءاتو المعوقات المتعلقة بأدوات ٕ فعل التوجیه تعزى لمتغیر الجنس بحیـث لـم یـؤثر ا
المستشـارین ممـا یعكـس أن تلـك المعوقـات موضـوعیةإدراكمتغیر الخبـرة المهنیـة فـي 

اتهم كانـت ان المستشارین مهمـا كانـت خبـرتهم فـإن اسـتجابو موجودة فعال في المیدانو 
. واإلرشادنفسها بخصوص صعوبات التوجیه
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:متغیر التخصص / 4
توصـــلنا إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق فـــي متغیـــر التخصـــص العلمـــي مـــن خـــالل اســـتجابات 

أن كــل المستشــارین و لتلــك المعوقــاتإدراكهــمبالتــالي ال یوجــد فــروق فــي و المستشــارین
علـوم التربیـة تعترضـهم نفـس أوالمتخصصین سواء فـي علـم الـنفس أو علـم االجتمـاع 

. یقرون بوجودها في المیدان و المعوقات
واإلرشــــادعــــدم وجــــود فــــروق فــــي وجهــــات نظــــر مستشــــاري التوجیــــهو بالتــــالي هنــــاك

جراءاتو دواتبخصوص المعوقات المتعلقة بأ ٕ اإلقـرارمن ثـم و فعل التوجیه المدرسيا
ارین یــرون أن هنــاك نقــصبوجــود هــذه المعوقــات فعــال فــي المیــدان ي غالبیــة المستشــ

جــراءاتو خلــل فــي أدواتو  ٕ ذلــك مــن خــالل إدراكأي ضــرورة واإلرشــادفعــل التوجیــها
النظر في بطاقة متابعة التوجیـهالمتعلقة بالتوجیه مثل اإلجراءاتإعادة النظر لبعض 

اإلرشـادكذلك توفیر الوسـائل الضـروریة الكفیلـة بإنجـاز عمـل المستشـارین فـي میـدان و 
.كتوفیر االختبارات النفسیة 

مــــن ثــــم عــــدم و و ممــــا یمكــــن اســــتنتاجه هنــــا وعــــي بعــــض المستشــــارین بوجــــود معــــوق
ــــل فــــي أدواتو رضــــاهم بهــــذه الوضــــعیة أي أنــــه یوجــــد نقــــص جــــراءاتو خل ٕ التوجیــــها

.تحد من مصداقیتها واإلرشاد
قـــــد یرجـــــع ســـــبب تلـــــك و یعـــــاني مستشـــــار حـــــدیث المهنـــــة مـــــن صـــــعوبات فـــــي العمـــــل

عـــدم فهمهـــم و ت إلـــى عـــدم معـــرفتهم بـــالمحیط الـــذي یعتبـــر أنـــه جدیـــد علـــیهمالصـــعوبا
ـــین بهـــا أي صـــعوبة مجـــال اإلداریـــةللمهـــام  ـــیهم ، نظـــرا إلـــى نقـــص اإلرشـــادالمكلف عل

ـــد المسقـــدو التـــدریب المهنـــي ـــة خاصـــة عن ـــرة نجـــد هـــذه الفئ ـــون بفت ـــذین یعمل تشـــارین ال
ســــواء فــــي عــــدد الســــنوات هــــذا یعنــــي مهمــــا اختلــــف المستشــــارین و المهنــــي ،اإلدمــــاج

باألكثر أو األقل یقرون على أنها موجودة فعال في المیدان 
هــــدفت إلـــى التعـــرف علــــى ) 1973دراســـة الحنبلـــي (لكـــون هـــذه النتیجـــة أكــــدت و 

أظهـرت نتـائج و العوامل التي تدفع معلم المرحلة االبتدائیة إلى عدم الرضـا عـن المهنـة
منـــه عـــدم وجـــود فـــروق تعـــزى و عـــن العمـــلالدراســـة أنـــه لـــیس للخبـــرة أثـــر فـــي الرضـــا

.للخبرة
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المستشــــــارون یعــــــانون مجموعــــــة مــــــن المعوقــــــات المرتبكــــــة بــــــأدواتأنیمكــــــن القــــــول 
جـــراءاتو  ٕ ـــى متغیـــراتا ـــه تعـــزى إل الجـــنس ،المؤهـــل العلمـــي ، التخصـــص فعـــل التوجی

یرجــع ذلــك إلــى أن المستشــار یعــاني الكثیــر و توصــلنا إلــى عــدم وجــود فــروق ،و الخبــرة
فعـن من النقائص یلزمها إعادة صیاغة توفیر األدوات التـي لیسـت بحـوزة المستشـارین 

السلیم كما أن لها دور كبیـر فـي تفصـیل العمـل و طریقها یتحدد شكل التوجیه الصحیح
النـافع (تتفـق مـع دراسـة و غالبیة المستشارین یقرون بوجودها في المیدانأني اإلرشاد
نتائجـــه إلـــى افتقـــار البرنـــامج لتحدیـــد المعلومـــات الالزمـــة فـــي أشـــارتالتـــي ) 1992

. مجال العمل 
و یرجــع ســبب ذلــك إلــى المستشــار فــي حــد ذاتــه ومــن جهــة أخــرى نــرى أنهــم یجــدون 

صـــعوبة تنظـــیم الحصـــص و األمـــور للتالمیـــذأولیـــاءصـــعوبة فـــي تكـــوین عالقـــات مـــع 
ذلــك أن المستشــارین و هــد مبــذول مــن طــرفهم دون لجــوء إلــى المســاعدةاإلعالمیــة كج

القــدامى یعــانون مــن كثــرة الضــغوطات فــي العمــل كمــا أن لــدیهم فكــرة ســابقة علــى ان 
لكن بعض الدراسـات و مستشار التوجیه سیلتمس نفس الظروف مهما كانت مدة العمل

ــم تتفــق مــع الدراســة الحالیــة كدراســة  توصــلت الدراســة إلــى و )2001ولیــام لیبرمــان (ل
النتائج أن هناك فروق بین المرشدین نحو المهنة حسب سنوات خبرتهم 

توجـد فـروق فـي : مناقشة نتائج التساؤل الخامس الـذي صـیغت لـه الفرضـیة اآلتیـة 
-الجــنس (متعلقــة التصــورات االجتماعیــة  تعــزى لمتغیــرات واإلرشــادمعوقــات التوجیــه
)برة الخ-التخصص–المؤهل العلمي 

و –توصــلت الدراســة الحالیــة إلــى عــدم وجــود فــروق فبــین المستشــارین لمتغیــر الجــنس 
الخبرة و التخصصو المؤهل العلمي

:متغیر الجنس / 1
ـــــى  ـــــة إل ـــــرازتوصـــــلت الدراســـــة اآلتی ـــــت مـــــع دراســـــة إب ـــــث اتفق ـــــروق حی عـــــدم وجـــــود ف

بـین إحصـائیةالتي أظهرت نتائجها إلى عدم وجود فـروق ذات داللـة )2001العاجز(
. الجنس
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:متغیر المؤهل العلمي / 2
توصـــلت الدراســـة الحالیـــة إلـــى أنـــه ال توجـــد فـــروق بـــین المستشـــارین حیـــث اتفقـــت مـــع 

ــــي مــــدركات ) 1990الطــــویقي(دراســــة  ــــروق ف ــــاك ف فهــــدفت الدراســــة مــــا إذا كــــان هن
أشــارت إلــى عــدمو ســنوات الخبــرة ،و المرشــدین لعملهــم تبعــا الخــتالف المؤهــل العلمــي

. غیر المؤهلین و وجود فروق بین المرشدین المؤهلین
:متغیر الخبرة المهنیة / 3

بحیـث لـم یـؤثر متغیــر الخبـرة المهنیـة فــي إحصــائیةتوصـلنا هنـا إلـى عــدم وجـود داللـة 
لتلـك إدراكهـمبالتـالي ثبـات عـدم وجـود فـروق بـین المستشـارین فـي و المستشارینإدراك

فهــدفت إلــى التعــرف علــى )2007الجــامودي (المعوقــات حیــث تعارضــت مــع دراســة
األساسي بسلطنة عمان في مجـال التوجیـه المهنـيو مدیري مدارس التعلیم العامإسهام

هــدفت أیضــا إلــى التعــرف علــى درجــة اخــتالف اســتجابات األخصــائیین االجتمــاعیین و 
توصـــلت انــه توجـــد فــروق بـــین و ســنوات الخبــرةو بــاختالف كــل مـــن المنطقــة التعلیمیـــة

. استجابات عینة الدراسة تعزى لخبرتهم المهنیة 
:متغیر التخصص / 4

إدراكبحیــث لــم یــؤثر متغیــر التخصــص فــي إحصــائیةتوصــلنا إلــى عــدم وجــود فــروق 
بالتالي ثبات عـدم و علم االجتماع أو علوم التربیةأوالمستشارین سواء في علم النفس 

لتلك المعوقات إدراكهمرین في وجود فروق بین المستشا
مــن بــین و الطلبــةإقبــالیمكــن تفســیر هــذه النتیجــة إلــى وجــود أســباب تــؤدي إلــى عــدم 

:األسباب نذكر ما یلي 
ه عنـد تـردده علـى خجل التلمیذ من زیارة المستشار كما یخشى التلمیـذ مـن نظـرة زمالئـ

الـدور الحقیقـي لمستشـار یجهل التلمیذ بو یملك الوقت الكافي للذهابالمستشار كما ال
. المهني و التوجیه المدرسي

حیــث هــدفت )1998زغالیــل (،دراســة الشــرعة و هــذا مــا تتفــق معــه الدراســة الحالیــة
الوظــائف التــي یقــوم بهــا المرشــد فعلیــا فــي المدرســةو األدوارالدراســة إلــى الكشــف عــن 
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توصـــلت و التخصـــصو الخبـــرةو المؤهـــلو بـــاختالف الجـــنساألدوارهـــل تختلـــف هـــذه و 
. التخصص و الفعلیة یمارسها كال الجنسیناألدوارأكثرأنالنتائج إلى 

الدراســة الحالیــة تتفــق مــع بعــض الدراســات التــي أنو مــن خــالل  هــذه الدراســات نجــد 
. ي اإلرشادترى بان التخصص ال یؤثر على طبیعة المشكالت المعیقة للعمل 

المدرســيواإلرشــادشــاري التوجیــهو بالتــالي عــدم وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر مست
بوجـود اإلقرارمن ثمة و المهني بخصوص المعوقات المتعلقة بالتصورات االجتماعیةو 

التصـورات السـائدة فـي المجتمـع أنغالبیـة المستشـارین یـرون أنهذه المعوقات حیـث 
بالتــالي التشــویش علــى المتابعــة و أو محــیط التلمیــذ دخــل فــي تحــدیات وجهــات التلمیــذ

لیـات ذات آإیجـادعلیـه ضـرورة واإلرشـاد و هالتي یقـوم بهـا المستشـار فـي مجـال التوجیـ
لمختلـــف التصـــورات التـــي یزرعهـــا المجتمـــع فـــي عالیـــة فـــي الحـــد مـــن التـــأثیر الســـلبيف

مراكــز اهتمــام التالمیــذ فــي عملیــة مراعــاةو مبــدأ الواقعیــةإرســاءاالتجــاه أكثــر و التلمیــذ
عالمو ح قنوات االتصالالتوجیه عن طریق فتاإلرشاد و  ٕ المجتمـعو واسـع بـین المدرسـةا

مــا یمكــن اســتنتاجه هنــا وعــي غالبیــة المستشــارین بوجــود هــذا المعــوق ومــن ثمــة عــدم و 
واإلرشــادرضــاهم بهــذه الوظیفــة أي أنــه یوجــد نقــص فــي التخطــیط فــي میــدان التوجیــه

فــي عملیــة اقاإلخفــإمكانیــةممــا یــؤثر ســلبا علــى درجــة فعالیــة المستشــارین ومــن ثمــة 
أن المستشـــــارون یعـــــانون مـــــن المعوقـــــات المرتبطـــــة بالتصـــــورات واإلرشـــــاد و التوجیـــــه

لهـا دور أناختبـارات التالمیـذ كمـا و التي تحدد بشكل كبیر مسار التوجیهو االجتماعیة
. ي اإلرشادكبیر في تفعیل العمل 

مهنة متكافئة لكال الجنسـین خاصـة فـي واقعنـا إال اإلرشادمن خالل ما سبق إن مهنة 
ناثـاو أعمال كثیر تقع على عاتق مستشـارین سـواء كـانوا ذكـوراو أنها تشهد ضغوطات ٕ ا

اإلداریــةفهــم یشــهدون درجــة قلیلــة مــن الرضــا عــن العمــل نتیجــة للضــغوطات األعمــال 
كاشـــــف التـــــي وجهتهـــــا لهـــــم الجهـــــات المســـــؤولة  تتفـــــق الدراســـــة الحالیـــــة مـــــع دراســـــةو 

ـــائج عـــن وجـــود فـــروق مـــن جهـــة )2008نـــایف ـــم تظهـــر لهـــا النت نجـــد أخـــرىو التـــي ل
نتــائج الدراســة إلــى عــدم أظهــرتو )2001الغــانم ( دراســةو الدراســة الحالیــة تتعــارض
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لـــو و حیـــث أنهـــا لـــم تلمـــس اخـــتالفاإلنـــاثوجـــود فـــروق بـــین متغیـــر الجـــنس لصـــالح 
.طفیف بین الجنسین 
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:استنتاج عام
جهـــاز فـــي المنظومـــة التربویـــة یعـــاني مـــن كثیـــر مـــن أهـــمأنمـــن خـــالل دراســـتنا 

المدرســـي اإلرشـــادو المعوقـــات تلـــك المعوقـــات التـــي یتحمـــل عبئهـــا مستشـــاري التوجیـــه 
والمهنــي، بحیــث تالحقهــم عــدة صــعوبات فــي میــدان عملهــا وهــذا مــا یــنعكس بالســلب 

ملـــزم بالقیـــام بعمـــل تتبعـــي للتالمیـــذ وذلـــك اداإلرشـــو علـــى التالمیـــذ، فمستشـــار التوجیـــه 
یسـمى مـاإطـارتوجیـه مناسـب لهـم یتماشـى وقـدراتهم، وذلـك فـي إیجـادبتهیئـتهم علـى 

علــى مســاعدة التالمیــذ اإلرشــادو التوجیــه مستشــاروبتربیــة االختیــارات، وبالتــالي یعمــل 
كثیـر مـن یتضـمن الإعالمـيبـزاد إمدادهمفي التخطیط  لمشروع  مستقبلي عن طریق 

الدراســـیة فـــي التعلـــیم الثـــانوي، التعلـــیم الجـــامعي، باألنمـــاطالمعلومـــات المتعلقـــة ســـواء 
.ین المهني وعالم الشغل بصفة عامالتكو 

المستشـار تعترضـه معوقـات موضـوعیة مختلفـة، فمنهـا مـا هـو مـرتبط أنما یمكن هو 
كــان ینتظــره بحــت وبعیــدا كــل البعــد عــن مــاإداريبتكوینــه، بحیــث یكــاد یصــبح عملــه 

یعــیش نــوع مــن االغتــراب فــي میدانــه بســبب ضــعف فأصــبحعنــدما التحــق بالمنصــب، 
الظروف المادیة والمعنویة السلبیة التي یتخبط فیها مما یحد مـن إلىباإلضافةتكوینه 

فعالیتـــــه ویجعلـــــه یعـــــیش نوعـــــا مـــــن االحتـــــراق النفســـــي، كمـــــا یعـــــاني مـــــن جملـــــة مـــــن 
أواإلرشــادو مجــال التوجیــه أيذا المجــال الصــعوبات مصــدرها ســوء التخطــیط فــي هــ

مصــدرها أمــورغیابـه فــي كثیــر مـن العناصــر المرتبطــة بـه، كمــا یعــاني المستشـار مــن 
كونـه یغـرس العدیـد مـن اإلرشـادو یسـاعد فـي عملیـة التوجیـه الاألخیـرالمجتمـع، فهـذا 

وقـع هـذا غیر مباشـرة ممـا یأوالتصورات السلبیة في ذهن التلمیذ سواء بطریقة مباشرة 
توافقــه وانســجامه إمكانیــةفــي مغالطــة تخــص مســتقبله الدراســي والمهنــي وكــذا األخیــر

.الصحیح في الحیاة بصفة عامة
ولقد تم في هذا الفصل عرض النتائج المتوصل إلیها حسب فرضـیة الدراسـة، ود قمنـا 

، ومــن خــالل إحصــائیةبالكشــف عــن الفــروق الفردیــة ذات داللــة ) T(بتطبیــق اختبــار 
هذه النتائج توصلنا إلى عدم وجود فروق بین مستشاري التوجیـه بخصـوص المعوقـات 

ــــالتكوین، ظــــروف العمــــل، تخطــــیط النشــــاطات  فعــــل إجــــراءات، اإلرشــــادیةالمتعلقــــة ب
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التوجیــه، التصــورات االجتماعیــة، تعــزى  لمتغیــرات الجــنس، المؤهــل العلمــي، الخبــرة، 
.التخصص
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:خالصة
ـــه بخصـــوص التوجیـــه یمكـــنمـــا  ـــهالمدرســـي والمهنـــي اإلرشـــادو قول ـــم یمـــنح بأن ل

التركیـزاالهتمام الكافي في الجزائـر، فـي حـین نجـد دول تسـعى جاهـدا وبكـل حـزم فـي 
فــي أمــالكبــر غایاتهــا، وذلــك أمركــز اهتمــام المنظومــات التربویــة واحــد فأصــبحعلیــه، 
التوجیـه هـو المنعـرج الحاسـم فـي أنتعـي ألنهـاقادرة على رفع التحدیات أجیالتكوین 
المــال البشــري، ومــن الــرأسفــرد فالتوجیــه الســلیم یعنــي االســتثمار الســلیم فــي أيحیــاة 

ومختلـــــف مظـــــاهر واآلفـــــاتثمــــة تجنـــــب الكثیـــــر مـــــن الظـــــواهر االجتماعیـــــة الســـــلبیة، 
شــى مــع قدراتــه  ومیولــه یكــون قــد االنحــراف، فبــانخراط كــل فــرد فــي المجــال الــذي یتما

ــم نقــل أمیــالابتعــد  عــن احتمــال الولــوج فــي عــالم ومســتقبل األبــدإلــىنــه ابتعــد أوان ل
الإرشــادالالرجــوع، وبــذلك لــن ینفــع ال إلــىمجهــول یلقــي بــه  ٕ فــي حــاالت إالتوعیــة وا

.نادرة
یر فــي بنــاء المجتمعــات وتطـــو اإلرشــادو ودور التوجیــه بأهمیــةوعلیــه یجــب التحســیس 

مؤسســاتها، ودراســتنا هــذه تلقــي الضــوء علــى الكثیــر مــن المعوقــات والصــعوبات التــي 
یجابیـات إإلـىفـي بالدنـا والتـي یمكـن الـتمعن فیهـا وتحویلهـا اإلرشـادو تعترض التوجیـه 
التربیـة، بـدءا مـن مـنح فرصـة أحـوالمـن جانـب القـائمین علـى واإلرادةبقلیل من العزم 

التكفـل الفعلـي إلـىفي التكـوین وتحسـین المسـتوى، ثـم اإلرشادو لفئة مستشاري التوجیه 
المادیة والمعنویـة كونهـا مـن العوامـل المحفـزة والمشـجعة علـى عـدم ادخـار بانشغاالتهم

مراعــاة مقتضــیات التخطــیط التربــوي فــي موضــوع إلــىجهــد فــي میــدان العمــل، ثــم أي
یـــــذ وتفعیـــــل النشـــــاطات بتنشـــــیط المحـــــیط االجتمـــــاعي للتلموكـــــذلكاإلرشـــــادو التوجیـــــه 

درجــات أعلــىإلــىحتــى نصــل اإلرشــادو فــي مجــال التوجیــه بثقافــةالالصــفیة وتزویــده 
إلـــىالمدرســـة الموجهـــة ثـــم إلـــىمـــن المستشـــار الموجـــه أيالتفـــوق فـــي هـــذا المجـــال، 

مــن واألدواتمقارنــة المجتمــع الموجــه، كمــا یجــب العمــل علــى تــوفیر جمیــع الوســائل 
اإلرشـــــادو شـــــیر هادفـــــة ومدروســـــة للرقـــــي بعملیـــــة التوجیـــــه اختبـــــارات نفســـــیة وســـــن منا

المدرسي والم
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:االقتراحات
جـزءا أساسـیا ومحوریـا فـي عملیـة التربیـة والتعلـیم، وبالتـالي اإلرشادیعد التوجیه و 

ال یجــب أن تعــد خدماتــه خــدمات إضــافیة أو نشــاطات ثانویــة یمكــن االســتغناء عنهــا، 
:وعلیه نوصي بجملة اقتراحات اآلتیة

.ترقیة خدمات الرعایة النفسیة والتكفل الفعلي بالتلمیذ-1
.إعداد النظر في بعض النصوص التنظیمیة للتوجیه-2
مـن روائـز، اسـتمارات، اإلرشـادتوفیر األدوات والوسائل الضروریة لعملیة التوجیـه و -3

.ياإلرشاداالنترنت، ومكاتب مجهزة بمستلزمات العمل 
سـواء تعلـق األمـر بـالتكوین اإلرشـادوفیره ألطـر التوجیـه و االعتماد علـى التكـوین وتـ-4

ـــالتكثیف مـــن  المســـتمر أو األساســـي بتفعیـــل دور الجامعـــة وربـــط المستشـــار بهـــا، أو ب
األیـــــام الدراســـــیة، الملتقیـــــات والمحاضـــــرات مـــــن أجـــــل االســـــتجابة للمقاربـــــات التربویـــــة 

.الجدیدة
.وثائق اإلعالمتمكین المستشارین من االضطالع بتقنیات اإلنتاج -5
تطبیــق اختبــارات الشخصــیة واختبــارات الــذكاء للكشــف عــن الموهــوبین والمتــأخرین، -6

.والعودة لالهتمام بالتعلیم المكیف
تكــوین المستشـــار فــي مجـــال التشـــریع المدرســي لغـــرض الـــتمكن مــن مـــنح استشـــارة -7

.موضوعیة وقانونیة
ة اإلعـــــالم اآللـــــي أصـــــبح تكـــــوین المستشـــــار فـــــي المعلوماتیـــــة، ألن العمـــــل بوســـــیل-8

.ضروري
تكـــوین المستشـــارین فـــي میـــدان الوســـاطة نظـــرا لألهمیـــة التـــي یكتســـبها فـــي میـــدان -9

.اإلرشادالتوجیه و 
.تكوین المستشارین في محور المؤسسة نظرا لحث الوصایة عن العمل-10
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المتعلق بالتحدید المهام مستشار ؟؟؟؟؟ظ 1991-11-13القرار الوزاري المؤرخ في .1

.في التوجیه المدرسي والمهني
، الدراسات واالستقصاءات في إطار تقویم مردود 8المادة / 827القرار لوزاري .2

.المنظومة التربویة والتحسینیة
، المتضمن تنظیم عمل 1991-09-18المؤرخ في ) 216(المنشور الوزاري رقم .3

.واإلرشاد المدرسي والمهنيمستشار التوجیه
المتضمن االستدراك والدعم 1997أفریل 09المؤرخ في ) 319(المنشور الوزاري رقم .4

.في التعلیم الثانوي
والمتضمن االستدراك والدعم 1997أفریل 09المؤرخ في ) 319(المنشور الوزاري رقم .5

.في التعلیم



المراجعالمصادر و قائمة

:الرسائل الجامعیة
إلرشاد المدرسي بالمؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة واقع ا): 2012(البسیسي فطیمة .1

نظر مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي، رسالة لیسانس، غیر منشورة، جامعة 
.قصدي مرباح، ورقلة

الصعوبات التي تواجه أخصائي التوجیه المهني ): 2010(بن محمد عبد اهللا هاجر .2
وجهة نظرهم لنیل شهادة في مدارس ما بعد التعلیم األساسي، سلطنة عمان من

.الماجستیر
العملیة اإلرشادیة في مرحلة الثانویة ودورها في معالجة ): 2010(فنطازي كریمة .3

.مشكالت المراهق المتمدرس، رسالة دكتوراه، جامعة اإلخوة منثوري، قسنطینة
بها، معوقات العملیة االرشادیة وآثارها النفسیة على القائمین ): 2010(فنطازي كریمة .4

.مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة ورقلة
رشاد المدرسي والمهني من ’المعوقات التوجیه وال): 2012-2011(موفق مراد .5

وجهة نظر مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني، مذكرة الماجستیر في علوم 
.التربیة



مدخل : صل األولالف
دراسة لا



.دراسةلامدخل : ولألاللفصا

. اإلشكالیة-الأو

.الفرضیات- ثانیا

.دراسةلاهمیةأ-ثالثا

.أهداف الدراسة- بعارا

.تحدید مفاهیم الدراسة- خامسا

مجاالت حدود الدراسة- سادسا



اإلطار : الفصل الثاني
والدراسات السابقةالنظري 



.والدراسات السابقةاإلطار النظري: الفصل الثاني

.لتوجیه و االرشاد المدرسي و المهني ا: أوال

.تعریف التوجیه و االرشاد :1

.نشأة التوجیه و تطوره :2

.أسس و مبادئ التوجیه و االرشاد :3

وظائف و مجاالت التوجیه و االرشاد :4

نظریات التوجیه و االرشاد المدرسي و المهني : 5

صعوبات التوجیه المدرسي في الجزائر: 6



منهجیة : الفصل الثالث
جراءاته  ٕ البحث وا



جراءاته: الفصل الثالث ٕ .منهجیة البحث وا

تمهید

.المنهج المستخدم: أوال

.الدراسةمجتمع:ثانیا

.االستطالعیة الدراسة: ثالثا

.المجتمع و عینة الدراسة :رابعا

.أدوات الدراسة: خامسا

الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة : سادسا

.أسلوب التحلیل والمعالجة اإلحصائیة للنتائج:سابعا



عرض :الرابعالفصل
وتحلیل النتائج



.عرض وتحلیل النتائج: الفصل الرابع

.عرض وتحلیل نتائج المتعلقة بالتساؤل األول: أوال

.عرض وتحلیل نتائج متعلقة بالتساؤل الثاني: ثانیا

.عرض وتحلیل نتائج متعلقة بالتساؤل الثالث: ثالثا

.نتائج متعلقة بالتساؤل الرابععرض وتحلیل: رابعا

عرض و تحلیل نتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس : خامسا 



: الفصل الخامس
النتائجوتفسیر مناقشة 



مقدمة



قائمة المالحق



قائمة المراجع



.مناقشة النتائج:لخامس للفصا

.مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة األولى-الأو

.مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الثانیة- ثانیا

.مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الثالثة-ثالثا

.مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الرابعة- بعارا

مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الخامسة : خامسا 















)رقمملحق- 01 األولیةصورتھفياالستبیان:(



االستبیان في صورته النهائیة

لرقما
البند

موافق 
جدا

غیر محایدموافق 
موافق

غیر 
موافق 

جدا
:معوقات متعلقة بالتكوین: أوال

و عدم إتاحة فرص التدریب لمستشاري التوجیه1
.اإلرشاد أثناء الخدمة لتنمیة مهاراتهم

عدم تالؤم التخصص العلمي لمستشاري التوجیه 2
.و اإلرشاد مع متطلبات المهنة

قلة اللقاءات التي تجمع بین المستشارین 3
).محاضرات- ورشات عمل- ملتقیات(

عدم تشجیع اإلدارة المدرسیة على التنمیة 4
.للمستشارینالمهنیة 

.عدم االستفادة من تكوین في موضوع الوساطة5

اإللمام بمادة التشریععدم 6

عدم التحكم في تطبیق الروائز واالختبارات 7
النفسیة

ضعف تكوین المستشار في تقنیات التنشیط و 8
.االتصال

عدم التحكم في تقنیات دراسة الحالة9

.عدم اإلعداد الكافي في مادة اإلحصاء10

عدم وجود نظرة موحدة من مفتشي التوجیه حول 11
اإلشراف على أعمال مستشاري التوجیه 

.واإلرشاد
:معوقات متعلقة بظروف العمل: ثانیا

عدم وظیفة المكتب الذي یشغله مستشاري 1
.اإلرشادالتوجیه و 

عدم تزوید مستشاري التوجیه بخدمات 2



.االنترنیت
.االتصاالت مع التالمیذ غیر الكافیة3

غیاب المساندة والدعم في تنظیم األبواب 4
.المفتوحة من جانب الفریق التربوي واإلداري

.یقحم المدراء المستشارین في أعمال ال تخصهم5

القطاع المسند لمستشار التوجیه واإلرشاد 6
.المدرسي والمهني واسع

من الصعب التكفل بجمیع الحاالت النفسیة في 7
.الثانویة

الصفة االستشاریة التي یشارك بها المستشارین 8
.في بعض المجالس غیر مناسبة

الغیاب عدم وجود التفهم الالزم من المدیر عند  9
.عن مقر العمل األعمال التي یقومون بها

عدم وجود رضا على نظام الترقیة الخاص 10
.بمستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني

ازدواجیة اإلشراف على المستشار ال یخدم 11
. عملیة التوجیه واإلرشاد

من الصعب ضمان المشاركة في جمیع 12
.المجالس

:النشاطات اإلرشادیةمعوقات متعلقة التخطیط: ثالثا
یجد المستشار نفسه مقید بنظام البرمجة 1

.األسبوعیة للنشاطات
.یصعب برمجة الحصص اإلعالمیة التحسیسیة2

من الصعب مبرمجة حصص إرشادیة فردیة مع 3
.التالمیذ

عدم أخذ دراسات مستشاري التوجیه و اإلرشاد 4
.بعین االعتبار عند إعداد الخریطة التربویة

نسب التحجیم المعمول بها غیر مقنعة5

یصعب تشكیل أفواج تربویة في شعبة تقني 6



.ریاضي
مفتوحة رغم عدم یصعب غلق شعبة دراسیة 7

.توفر الملمح الموافق لها
یذهب كثیر من التالمیذ ضحیة للخریطة 8

التربویة
عدم تخصیص میزانیة مستقلة لمراكز التوجیه 9

.یحد من فعالیتها في عملیة التوجیه واإلرشاد
عدم فتح ثانویة مهنیة ال یسهل من عملیة 10

.التوجیه واإلرشاد
مقتضیات آلیة التوجیه الحالیة ال تراعي 11

حاجیات العالم االقتصادي، (التخطیط التربوي 
مبدأ دیمقراطیة وتكافؤ الفرص، خصوصیات 

).المنطقة
تتأثر اقتراحات إعداد الخریطة التربویة 12

الحفاظ على مناصب (باتجاهات المدراء 
فتح شعب أو مضاعفة عدد األفواج -األستاذ

)المتماشیة مع میوله
:معوقات متعلقة بالتصورات االجتماعیة: رابعا

عدم تعاون األسرة مع المستشار في عملیة 1
.التوجیه واإلرشاد

.عدم منح المدراء أهمیة لعملیة التوجیه واإلرشاد2

لیس هناك من یفهم منافذ الشعب التعلیمیة أكثر 3
.التربیة والتعلیممن أبناء قطاع 

اختیارات التالمیذ تجسید اإلرادة األولیاء أو 4
.اإلخوة ال غیر

المحیط الخارجي الذي یعیش فیه التلمیذ ال یقدم 5
له تصورا واضحا عن المنافذ الجامعیة و 

.المهنیة
الخطاب المتداول في المجتمع حول التعلیم 6

.التكنولوجي سلبي



نسب النتائج المحققة في شهادة البكالوریا تؤثر  7
.على اختبارات تالمیذ األولى ثانوي

محتوى البرامج الدراسیة ال یبلور تصور كافي 8
.حول التخصصات الدراسیة و المهنیة

.عدم تفكیر التلمیذ في مشروع مهني مستقبلي9

الالمدرسیة في الثانویات ال یخدم غیاب األنشطة 10
.التوجیه واإلرشاد

:التوجیه و اإلرشادفعل معوقات متعلقة بأدوات و إجراءات : خامسا
عدم إسهام األساتذة بفعالیة في عملیة التوجیه و 1

اإلرشاد
بطاقة المتابعة و التوجیه إلى الثانیة ثانوي ال 2

.تقدم لنا ملمح فعلي للتلمیذ
هیكلة الجذوع المشتركة الحالیة ال تساعد على 3

.تفعیل المالمح الدراسیة
عدم تعمیم استبیان المیول و االهتمامات على 4

جمیع تالمیذ الطور الثاني ال یخدم عملیة 
.التوجیه و اإلرشاد

روتیني محتوى الحصص اإلعالمیة التحسیسیة5
.ال یستجیب لطموحات التالمیذ

عدم إسهام أعضاء الفریق اإلداري و التربوي و 6
.التربوي في تنظیم األسبوع اإلعالمي

المناشیر الوزاریة تثقل كاهل مستشاري التوجیه و 7
.اإلرشاد باألعمال والنشاطات

التوجیه البرنامج السنوي لنشطات مستشاري 8
واإلرشاد المكثف وال یسمح بالتكفل بجمیع تالمیذ 

.القطاع
عدم وصول األدلة اإلعالمیة للمستشارفي وقتها 9

.یعیق عملیة التوجیه و اإلرشاد



Corrélations

[Jeu_de_données1] C:\Users\admin\Desktop\bouzakar\البیانات.sav

Corrélations

معوقات التكوین معوقات ظروف العمل

معوقات التخطیط

التربوي معوقات التصورات معوقات أدوات التوجیھ الدرجة الكلیة

معوقات التكوین Corrélation de Pearson 1 ,073 ,062 ,013 ,141 ,493**

Sig. (bilatérale) ,576 ,634 ,923 ,278 ,000

N 61 61 61 61 61 61

معوقات ظروف العمل Corrélation de Pearson ,073 1 ,027 ,406** ,161 ,634**

Sig. (bilatérale) ,576 ,838 ,001 ,215 ,000

N 61 61 61 61 61 61

معوقات التخطیط التربوي Corrélation de Pearson ,062 ,027 1 -,034 ,609** ,526**

Sig. (bilatérale) ,634 ,838 ,797 ,000 ,000

N 61 61 61 61 61 61

معوقات التصورات Corrélation de Pearson ,013 ,406** -,034 1 -,001 ,487**

Sig. (bilatérale) ,923 ,001 ,797 ,993 ,000

N 61 61 61 61 61 61

معوقات أدوات التوجیھ Corrélation de Pearson ,141 ,161 ,609** -,001 1 ,662**

Sig. (bilatérale) ,278 ,215 ,000 ,993 ,000

N 61 61 61 61 61 61

الدرجة الكلیة Corrélation de Pearson ,493** ,634** ,526** ,487** ,662** 1

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 61 61 61 61 61 61

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Test T

[Jeu_de_données2]



Statistiques de groupe

VAR00002 N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

VAR00001 1,00 8 208,3750 4,56501 1,61397

2,00 8 232,8889 5,44161 1,81387

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

VAR00001 Hypothèse de variances égales ,650 ,433 -9,987 15 ,000 -24,51389 2,45458 -29,74571 -19,28206

Hypothèse de variances

inégales
-10,096 14,963 ,000 -24,51389 2,42797 -29,69010 -19,33768

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,800 60

T-TEST GROUPS=(2 1)الجنس
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتالتكوین
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe



الجنس N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات التكوین ذكور 28 38,7500 4,18662 ,79120

إناث 33 38,7273 3,90731 ,68017

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات التكوین Hypothèse de variances égales ,387 ,536 ,022 59 ,983 ,02273 1,03740 -2,05310 2,09855

Hypothèse de variances

inégales
,022 55,896 ,983 ,02273 1,04337 -2,06749 2,11294

T-TEST GROUPS=(2 1)المؤھاللعلمي
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتالتكوین
/CRITERIA=CI(.95).

Statistiques de groupe

المؤھل العلمي N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات التكوین لیسانس 35 39,1429 3,27327 ,55328

ماجستیر 26 38,1923 4,83338 ,94790

Test T

Test des échantillons indépendants



Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات التكوین Hypothèse de variances égales 4,808 ,032 ,916 59 ,364 ,95055 1,03800 -1,12648 3,02758

Hypothèse de variances

inégales
,866 41,403 ,391 ,95055 1,09756 -1,26537 3,16647

ONEWAY معوقاتالتكوین BY الخبرة
/MISSING ANALYSIS.

Unidirectionnel

Descriptives

معوقات التكوین

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

من 0 إلى سنوات5 17 38,8824 4,41422 1,07060 36,6128 41,1519 31,00 47,00

من إلى6 10 سنوات 18 39,5556 3,32941 ,78475 37,8999 41,2112 34,00 46,00

من 11 إلى 15 سنة 12 39,0000 4,39007 1,26730 36,2107 41,7893 33,00 47,00

من 15 فأكثر 14 37,2857 3,98900 1,06610 34,9825 39,5889 29,00 43,00

Total 61 38,7377 4,00376 ,51263 37,7123 39,7631 29,00 47,00

Modèle Effets fixes 4,01547 ,51413 37,7082 39,7672

Effets aléatoires ,51413a 37,1015a 40,3739a -,12418

a. Avertissement : La variance intercomposantes est négative. Elle a été remplacée par 0.0 lors du calcul de la mesure des effets aléatoires.

ANOVA

معوقات التكوین



Somme des

carrés Ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 42,737 3 14,246 ,884 ,455

Intragroupes 919,066 57 16,124

Total 961,803 60

ONEWAY معوقاتالتكوین BY التخصص
/MISSING ANALYSIS.

Unidirectionnel

Descriptives

معوقات التكوین

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

علم النفس 22 38,2727 3,84438 ,81962 36,5682 39,9772 30,00 45,00

علم التربیة 26 38,3846 4,04056 ,79242 36,7526 40,0166 29,00 47,00

علم االجتماع 13 40,2308 4,14636 1,14999 37,7251 42,7364 31,00 46,00

Total 61 38,7377 4,00376 ,51263 37,7123 39,7631 29,00 47,00

Modèle Effets fixes 3,99315 ,51127 37,7143 39,7611

Effets aléatoires ,55474 36,3509 41,1246 ,12974

ANOVA

معوقات التكوین

Somme des

carrés Ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 36,978 2 18,489 1,160 ,321

Intragroupes 924,825 58 15,945

Total 961,803 60



T-TEST GROUPS=(2 1)الجنس
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتظروفالعمل
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe

الجنس N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات ظروف العمل ذكور 28 42,5357 3,89189 ,73550

إناث 33 42,4848 4,45899 ,77621

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات ظروف العمل Hypothèse de variances égales ,616 ,436 ,047 59 ,963 ,05087 1,08144 -2,11310 2,21483

Hypothèse de variances

inégales
,048 58,943 ,962 ,05087 1,06933 -2,08890 2,19063

T-TEST GROUPS=(2 1)المؤھاللعلمي
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتظروفالعمل
/CRITERIA=CI(.95).

Test T



Statistiques de groupe

المؤھل العلمي N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات ظروف العمل لیسانس 35 42,2286 4,52500 ,76486

ماجستیر 26 42,8846 3,70218 ,72606

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات ظروف العمل Hypothèse de variances égales ,968 ,329 -,604 59 ,548 -,65604 1,08640 -2,82992 1,51784

Hypothèse de variances

inégales
-,622 58,396 ,536 -,65604 1,05460 -2,76675 1,45466

ONEWAY معوقاتظروفالعمل BY الخبرة
/MISSING ANALYSIS.

Unidirectionnel

Descriptives

معوقات ظروف العمل

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

من 0 إلى سنوات5 17 41,7647 3,57997 ,86827 39,9241 43,6054 35,00 47,00

من إلى6 10 سنوات 18 41,9444 5,36297 1,26406 39,2775 44,6114 35,00 52,00

من 11 إلى 15 سنة 12 43,6667 2,80692 ,81029 41,8832 45,4501 38,00 49,00

من 15 فأكثر 14 43,1429 4,18527 1,11856 40,7264 45,5594 37,00 49,00

Total 61 42,5082 4,17382 ,53440 41,4392 43,5772 35,00 52,00



Modèle Effets fixes 4,20606 ,53853 41,4298 43,5866

Effets aléatoires ,53853a 40,7944a 44,2220a -,35725

a. Avertissement : La variance intercomposantes est négative. Elle a été remplacée par 0.0 lors du calcul de la mesure des effets aléatoires.

ANOVA

معوقات ظروف العمل

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 36,862 3 12,287 ,695 ,559

Intragroupes 1008,384 57 17,691

Total 1045,246 60

ONEWAY معوقاتظروفالعمل BY التخصص
/MISSING ANALYSIS.

Unidirectionnel

Descriptives

معوقات ظروف العمل

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

علم النفس 22 42,5909 4,53199 ,96622 40,5815 44,6003 36,00 52,00

علم التربیة 26 41,8846 3,57018 ,70017 40,4426 43,3266 35,00 49,00

علم االجتماع 13 43,6154 4,73530 1,31334 40,7539 46,4769 36,00 49,00

Total 61 42,5082 4,17382 ,53440 41,4392 43,5772 35,00 52,00

Modèle Effets fixes 4,19164 ,53668 41,4339 43,5825

Effets aléatoires ,53668a 40,1990a 44,8174a -,22805

a. Avertissement : La variance intercomposantes est négative. Elle a été remplacée par 0.0 lors du calcul de la mesure des effets aléatoires.



ANOVA

معوقات ظروف العمل

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 26,197 2 13,098 ,746 ,479

Intragroupes 1019,049 58 17,570

Total 1045,246 60

T-TEST GROUPS=(2 1)الجنس
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتالتخطیطالتربوي
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe

الجنس N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات التخطیط التربوي ذكور 28 46,2857 3,24159 ,61260

إناث 33 46,1212 2,45914 ,42808

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات التخطیط التربوي Hypothèse de variances égales 3,545 ,065 ,225 59 ,823 ,16450 ,73075 -1,29772 1,62672

Hypothèse de variances

inégales
,220 49,790 ,827 ,16450 ,74735 -1,33676 1,66576



T-TEST GROUPS=(2 1)المؤھاللعلمي
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتالتخطیطالتربوي
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe

المؤھل العلمي N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات التخطیط التربوي لیسانس 35 45,8571 3,21890 ,54409

ماجستیر 26 46,6538 2,15299 ,42224

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات التخطیط التربوي Hypothèse de variances égales 6,499 ,013 -1,092 59 ,279 -,79670 ,72932 -2,25608 ,66267

Hypothèse de variances

inégales
-1,157 58,452 ,252 -,79670 ,68871 -2,17508 ,58167

ONEWAY معوقاتالتخطیطالتربوي BY الخبرة
/MISSING ANALYSIS.

Unidirectionnel



Descriptives

معوقات التخطیط التربوي

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

من 0 إلى سنوات5 17 45,7059 3,07743 ,74639 44,1236 47,2882 39,00 51,00

من إلى6 10 سنوات 18 46,6111 2,45282 ,57814 45,3914 47,8309 40,00 51,00

من 11 إلى 15 سنة 12 46,3333 2,64002 ,76211 44,6559 48,0107 41,00 51,00

من 15 فأكثر 14 46,1429 3,27830 ,87616 44,2500 48,0357 41,00 50,00

Total 61 46,1967 2,82146 ,36125 45,4741 46,9193 39,00 51,00

Modèle Effets fixes 2,87209 ,36773 45,4603 46,9331

Effets aléatoires ,36773a 45,0264a 47,3670a -,38115

a. Avertissement : La variance intercomposantes est négative. Elle a été remplacée par 0.0 lors du calcul de la mesure des effets aléatoires.

ANOVA

معوقات التخطیط التربوي

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 7,451 3 2,484 ,301 ,824

Intragroupes 470,188 57 8,249

Total 477,639 60

ONEWAY معوقاتالتخطیطالتربوي BY التخصص
/MISSING ANALYSIS.

Unidirectionnel

Descriptives

معوقات التخطیط التربوي



N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

علم النفس 22 46,4091 2,46227 ,52496 45,3174 47,5008 41,00 50,00

علم التربیة 26 45,8846 3,22896 ,63325 44,5804 47,1888 39,00 51,00

علم االجتماع 13 46,4615 2,66506 ,73916 44,8511 48,0720 41,00 50,00

Total 61 46,1967 2,82146 ,36125 45,4741 46,9193 39,00 51,00

Modèle Effets fixes 2,85634 ,36572 45,4647 46,9288

Effets aléatoires ,36572a 44,6232a 47,7703a -,30298

a. Avertissement : La variance intercomposantes est négative. Elle a été remplacée par 0.0 lors du calcul de la mesure des effets aléatoires.

ANOVA

معوقات التخطیط التربوي

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 4,437 2 2,218 ,272 ,763

Intragroupes 473,203 58 8,159

Total 477,639 60

DATASET ACTIVATE Jeu_de_données1.

SAVE OUTFILE='C:\Users\admin\Desktop\bouzakar\البیانات.sav'
/COMPRESSED.

T-TEST GROUPS=(2 1)الجنس
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتأدواتفعاللتوجیھ
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe

الجنس N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات أدوات فعل التوجیھ ذكور 28 35,1786 3,43245 ,64867

إناث 33 35,3333 3,35099 ,58333



Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات أدوات فعل التوجیھ Hypothèse de variances égales ,014 ,906 -,178 59 ,860 -,15476 ,87064 -1,89691 1,58738

Hypothèse de variances

inégales
-,177 56,919 ,860 -,15476 ,87238 -1,90174 1,59221

T-TEST GROUPS=(2 1)المؤھاللعلمي
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتأدواتفعاللتوجیھ
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe

المؤھل العلمي N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

معوقات أدوات فعل التوجیھ لیسانس 35 35,5143 3,52613 ,59603

ماجستیر 26 34,9231 3,16130 ,61998

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

معوقات أدوات فعل التوجیھ Hypothèse de variances égales ,505 ,480 ,676 59 ,501 ,59121 ,87416 -1,15799 2,34041



Hypothèse de variances

inégales
,687 56,856 ,495 ,59121 ,86001 -1,13104 2,31345

ONEWAY معوقاتأدواتفعاللتوجیھ BY الخبرة
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC=SCHEFFE ALPHA(0.05).

Unidirectionnel

Descriptives

معوقات أدوات فعل التوجیھ

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

من 0 إلى سنوات5 17 34,1765 3,97233 ,96343 32,1341 36,2189 27,00 43,00

من إلى6 10 سنوات 18 36,0000 3,46410 ,81650 34,2773 37,7227 29,00 40,00

من 11 إلى 15 سنة 12 36,4167 1,67649 ,48396 35,3515 37,4819 33,00 39,00

من 15 فأكثر 14 34,6429 3,27243 ,87459 32,7534 36,5323 29,00 40,00

Total 61 35,2623 3,36106 ,43034 34,4015 36,1231 27,00 43,00

Modèle Effets fixes 3,31557 ,42452 34,4122 36,1124

Effets aléatoires ,53204 33,5691 36,9555 ,40158

ANOVA

معوقات أدوات فعل التوجیھ

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 51,202 3 17,067 1,553 ,211

Intragroupes 626,602 57 10,993

Total 677,803 60

ONEWAY معوقاتأدواتفعاللتوجیھ BY التخصص
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC=SCHEFFE ALPHA(0.05).



Unidirectionnel

Descriptives

معوقات أدوات فعل التوجیھ

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

علم النفس 22 36,0000 2,63674 ,56215 34,8309 37,1691 29,00 40,00

علم التربیة 26 34,2692 3,49351 ,68513 32,8582 35,6803 27,00 40,00

علم االجتماع 13 36,0000 3,89444 1,08012 33,6466 38,3534 29,00 43,00

Total 61 35,2623 3,36106 ,43034 34,4015 36,1231 27,00 43,00

Modèle Effets fixes 3,30390 ,42302 34,4155 36,1091

Effets aléatoires ,62220 32,5852 37,9394 ,58287

ANOVA

معوقات أدوات فعل التوجیھ

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 44,688 2 22,344 2,047 ,138

Intragroupes 633,115 58 10,916

Total 677,803 60

T-TEST GROUPS=(2 1)الجنس
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتأدواتالتصورات
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe



الجنس N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

المعوقات التصورات ذكور 28 53,1429 4,08896 ,77274

إناث 33 53,0909 3,71116 ,64603

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

المعوقات التصورات Hypothèse de variances égales ,227 ,636 ,052 59 ,959 ,05195 ,99913 -1,94731 2,05121

Hypothèse de variances

inégales
,052 55,186 ,959 ,05195 1,00722 -1,96640 2,07030

T-TEST GROUPS=(2 1)المؤھاللعلمي
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=معوقاتأدواتالتصورات
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe

المؤھل العلمي N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

المعوقات التصورات لیسانس 35 52,8857 3,69237 ,62412

ماجستیر 26 53,4231 4,11993 ,80799

Test des échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des

variances Test t pour égalité des moyennes



F Sig. t ddl Sig. (bilatéral)

Différence

moyenne

Différence erreur

standard

Intervalle de confiance de la différence

à 95 %

Inférieur Supérieur

المعوقات التصورات Hypothèse de variances égales ,448 ,506 -,535 59 ,595 -,53736 1,00438 -2,54712 1,47239

Hypothèse de variances

inégales
-,526 50,511 ,601 -,53736 1,02097 -2,58752 1,51279

ONEWAY معوقاتأدواتالتصورات BY الخبرة
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC=SCHEFFE ALPHA(0.05).

Unidirectionnel

Descriptives

معوقات أدوات التوجیھ

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

من 0 إلى سنوات5 17 52,6471 4,18242 1,01439 50,4967 54,7975 47,00 60,00

من إلى6 10 سنوات 18 53,6111 2,83131 ,66735 52,2031 55,0191 48,00 60,00

من 11 إلى 15 سنة 12 53,4167 4,12219 1,18997 50,7976 56,0358 43,00 60,00

من 15 فأكثر 14 52,7857 4,62732 1,23670 50,1140 55,4574 45,00 60,00

Total 61 53,1148 3,85616 ,49373 52,1271 54,1024 43,00 60,00

Modèle Effets fixes 3,93240 ,50349 52,1065 54,1230

Effets aléatoires ,50349a 51,5124a 54,7171a -,78517

a. Avertissement : La variance intercomposantes est négative. Elle a été remplacée par 0.0 lors du calcul de la mesure des effets aléatoires.

ANOVA

المعوقات التصورات

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 10,763 3 3,588 ,232 ,874

Intragroupes 881,434 57 15,464



Total 892,197 60

ONEWAY معوقاتأدواتالتصورات BY التخصص
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC=SCHEFFE ALPHA(0.05).

Descriptives

معوقات أدوات التوجیھ

N Moyenne Ecart type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95 % pour la

moyenne

Minimum Maximum

Variance

intercomposantesBorne inférieure Borne supérieure

علم النفس 22 53,5455 4,02051 ,85718 51,7629 55,3280 43,00 60,00

علم التربیة 26 53,2692 3,96543 ,77768 51,6676 54,8709 47,00 60,00

علم االجتماع 13 52,0769 3,42689 ,95045 50,0061 54,1478 46,00 59,00

Total 61 53,1148 3,85616 ,49373 52,1271 54,1024 43,00 60,00

Modèle Effets fixes 3,88075 ,49688 52,1201 54,1094

Effets aléatoires ,49688a 50,9769a 55,2527a -,29115

a. Avertissement : La variance intercomposantes est négative. Elle a été remplacée par 0.0 lors du calcul de la mesure des effets aléatoires.

ANOVA

المعوقات التصورات

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

Intergroupes 18,704 2 9,352 ,621 ,541

Intragroupes 873,493 58 15,060

Total 892,197 60
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