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 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:المعالجة والتحميل 

 .نحو مينة التوجيو لمستشاري التوجيو المدرسي والمينيسمبي ىناك اتجاه  _1
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 تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي نحو مينة التوجيو باختالف الخبرة المينية. _3
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Abstract: 
   This study aims to reveal the level of the scholar and professional 

guidance consilers` knowledge toward the guidance profession, where we 

adopted the descriptive method, including a sample of [52] scholar and 

professional guidance consiler from Mostaganem's scholar and 

professional guidance centre for the scholar year [2017-2018] they were 

[11 male- 41female]. concerning the analyses. the researcher used the 

percentages and one way analyses test and that was by adopting the 

statistical groups of sociology' program [spss] and after the treatment and 

the analyses. our study reached the following results:  

1- there is a negative orientation for the scholar and professional guidance 

advisors toward the guidance profession. 

2- the scholar and professional guidance consilers' orientations toward  

the guidance profession don't change depending on the specialties. 

3- the scholar and professional guidance consilers' orientation toward the 

guidance profession change depending on the experiences. 
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 _ المقدمة:

 أخيوالتوجيو من  أوالمساعدة وسماع النصيحة  إلىالعصور ومازال محتاجا  أقدممنذ  اإلنسانكان    

جل تعديل أمن  أو ،رار عاجل ال يحتمل التأجيلاتخاذ ق أومواجية صعوبات الحياة  جلأاإلنسان من 

 قدرة عمى القيام بعمميات التوافق الحياتية. أكثرسموكو حتى يصبح 

يتضمن التوجيو  التوجيو سيرورة تستمر مع الفرد عمى مدى الحياة ،فموضوع الدراسة أنوباعتبار    

ىذه الخدمات التي يحتاجيا كل  ،لخدماتيايو من المين ذات الطابع فمينة التوج الميني والمدرسي،

 إليووقد ازدادت الحاجة  ،منذ نشأتيا ببالدناالشركاء في العممية التربوية، وقد عرفت المينة تطورا ممحوظا 

المين ومجاالت االختيار ودرجة التخصص والسرعة الخيالية  إعدادفي وقتنا نظرا لتعقد الحياة وتزايد 

 عمى الناحية التكنولوجية. تطرألمتغيرات التي 

يظن  وخاصة في مجال التربية،ونظرا لممتغيرات المتسارعة التي عرفيا العالم وفي كل مناحي الحياة    

، عممية جد صعبة وبالغة التعقيد األمر، لكنيا في حقيقة عممية التوجيو عممية سيمة وبسيطة أنالبعض 

 إلىتاج كان بل تح أليتتطمب معرفة معمقة لكال الطرفين الفرد والمجتمع وىذه المعرفة ال تتحقق  إذ

ذو كفاءات عالية وفي  يكونوا أن، لذلك يتوجب عمى القائمين بيذه العممية الدراسة والبحث المكثفين

 المستوى المطموب.

 واآلخرحدىما الموجو أبين طرفين حيث يعتبر التوجيو المدرسي و الميني عممية تفاعل قيادية    

، تستيدف التعاون تعريف الموجو بما لديو من قدرات واستعدادات من جية، وبما يتوفر في البيئة الموجو

مثل الحمول الممكنة أمعرفة  إلى، كل ذلك بقصد التوصل أخرىوفرص االستفادة من جية  إمكانياتمن 

في مساعدة الفرد  أىميتووتتجمى  ،بالئمونفسو في اختيار الحل الذي مساعدة  إلىوفرص معاونة الموجو 

 إلىدي بو لما لو من طاقة في مجال طموحو الذي يؤ  األمثللمعرفة قدراتو الفردية ليتمكن من االستثمار 

مساعدة المستشار في اختيار  إلىتمبية رغباتو المشروعة ولمعيش في حياة اسعد حيث يحتاج التمميذ 
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المناسبة لو التي سيشتعل فييا مستقبال ويحقق نجاحو  في اختيار المينة أو تالؤمو الشعبة الدراسية التي

القائمين بيذه  إن راسية والعممية والمينية،واستعداداتو الد مواءمة وتوافقا مع قدراتو أكثر وترقيتو ويكون

حاممي لشيادة الميسانس في  أو إطاراتالمينة والذين يسمون " مستشاري التوجيو المدرسي و الميني "ليم 

 عمم االجتماع. أوعموم التربية  أوالعموم االجتماعية سواء في عمم النفس  إحدى

مينية  أكاديميةحيث يمعب مستشار التوجيو دورا مكمال في العممية التربوية فيو يقدم خدمة توجييية    

عن طريق مساعدة المتعممين عمى التوجو العممي الذي يناسب مستوياتيم واستعداداتيم وميوالتيم بما 

 ،ومجاالتو ومصادره نمية وعييم بعالم الشغليتوافق مع حاجات المجتمع ومتطمبات التخطيط التربوي وت

النفسية  ،الصحية ،االجتماعية ،واألخالقيةالمشكالت التعميمية  نو يساعدىم عمى بحثأفضال عمى 

تقييما  واتيمذية وتقييم وغيرىا من المشاكل عن طريق تنمية قدراتيم عمى تكوين اتجاىات وقيم ايجاب

تكثيف الجيود لمعناية بالمتعممين  إلىموضوعيا، ىذا ما تزداد حاجة المؤسسات التربوية بصفة خاصة 

فالعصر الذي  ،تى تتم عممية نموىم بطريقة سميمةوذلك لالرتقاء بيم ومراعاة قدراتيم واستعداداتيم ح

د ازديا إلى أدىمما  ،التغيرات االجتماعية واالقتصاديةجموعة من التطورات التكنولوجية و نشيده يواكب م

تمك التغيرات عمى الطالب وخاصة طمبة المدارس،  ثارآوقد انعكست  ،القمق والتوتر المرتبط بكل ذلك

من االضطراب وتجعل بعضا منيم في حالة تعيق عممية التعمم لدييم  بأشكال سموكيةذلك  أعراضوبرزت 

النفسية  اإلرشاديةالبرامج التوجييية و  إلىوالقمق وعدم االتزان االنفعالي، ما جعل طمبة المدارس بحاجة 

 .التربوية

فمسفة، ويتكون  أوفكرة  أوموضوع معين كجماعة  إزاءالمعارضة  أو بالتأييدوتعد االتجاىات الشعور    

بالخبرة واالكتساب يمكن تعديمو، ومستشار التوجيو تبعا لذلك يعيش وضعية مينية معينة وىذا ما نريد 

 مينة التوجيو. نحو مينة التوجيو دراستو في ىذا البحث ىو اتجاىات مستشار التوجيو المدرسي والميني
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جتماع، عموم التربية، عمم وستكون دراستنا حول المستشارين الحاممين لشيادة الميسانس في عمم اال    

 ومستوياتو. أنماطوالمقيم بالثانوية بمختمف تبرز مكانة مستشار التوجيو  اإلطار، وفي ىذا النفس

 :كاآلتيوشممت الدراسة عمى خمس فصول وىي    

خصصناه لمدخل الدراسة تناولنا فيو إشكالية الدراسة، وفرضيات الدراسة، دوافع  الفصل األول   

 اختيار موضوع الدراسة، أىداف الدراسة، أىمية الدراسة، والتعاريف اإلجرائية.

نواع االتجاىات، أوتضمن مفيوم االتجاىات،  االتجاىات خصص لموضوعالفصل الثاني  أما   

 االتجاىات ووظائفيا، وكيفية تكوين االتجاىات.مكونات 

فتم فيو تعريف التوجيو المدرسي والميني  التوجيو المدرسي والميني موضوعالفصل الثالث و    

مستشار التوجيو تعريفو، خصائصو، شروط توظيفو ودوره كطرف  إلى باإلضافة، وأسسيما وأىدافيما

 ثر في عممية التوجيو.مؤ 

إلى الدراسة  افيي ناتطرق مدراسة الميدانية، حيثلمنيجية اإلجراءات الفيو  ناتناولرابع الفصل الأما     

واألدوات المستعممة فييا  ومواصفاتيا، وعينتيا ،ومدتيا ،مكان إجرائياواليدف منيا و االستطالعية 

 ،ومدتيا، ومكان إجرائياومنيجيا،  لدراسة األساسيةتطرقنا إلى اثّم مترية، السيكو  ياوخصائص

واألساليب ، ياواإلجراءات المتبعة في تطبيقا، المستعممة فيي واألدوات ومواصفاتيا، وعينتياومجتمعيا، 

 .يافي ةالمتبع اإلحصائية

، مع ربط ىذه النتائج فرضيات الدراسةنتائج وتفسير ومناقشة  عرضل الفصل الخامسوخصص     

تقديم بعض االقتراحات التي تخدم المجال التربوي وتفتح و  ،ة بالخاتمةدراسالواختتمت ، الدراسات السابقةب

 .أخرىمجاالت لدراسات 

   .الدراسةعمييا في إنجاز  ناوفي األخير تم عرض مختمف المراجع والمالحق التي اعتمد   



 مدخل الدراسة                                                              الفصل األول       
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 _ إشكالية الدراسة:1

 يعد موضوع االتجاىات موضوع رئيسي في عمم النفس االجتماعي، حيث تمعب االتجاىات   

ن بدون اتجاىات دورا ميما في تشكيل حياة اإلنسان وضبط وتوجيو سموكو، وال يوجد إنسا

يدافع عنيا ويتحمس ليا وتكون اتجاىات الفرد في القدرة عمى تشكيل تخصو ويؤمن بيا و 

شخصيتو كمما كانت ثابتة ومستقرة في داخل نفسو حيث تصبح مكونا من شخصيتو الذاتية، 

، واتجاىات أخرى ال يا بشدة، بل يواجييا بكل عدوان وحدةفيناك من االتجاىات ما يرفض

ن دراسة االتجاىات مشتممة عمى العديد من المسائل التي ما إتيمو وال تؤثر فيو فمن الغريب 

و ليا أصل وراثي وكيفية تكوين االتجاىات أمثل كون االتجاىات مكتسبة  تزال محل دراسة

 وكيف يكون مع أو ضد؟

وتعتبر االتجاىات في العممية اإلرشادية من الموضوعات اليامة، ألنيا من العوامل المؤثرة    

في سموك مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني وقيامو بدوره الفعال في األنشطة 

شادية وتنفيذ الميام الموكمة إليو، والتي تساىم في نجاح عممو حيث أن المستشار يعتبر اإلر 

 ركيزة ىذا العمل.

وينعقد الرأي العام عمى أن االتجاىات نتيجة التعمم والتعمم ىو تحسن أو تغيير السموك    

تعمم بيا معنى ذلك أن االتجاىات متعممة بنفس الطريقة التي يمكن أن ن ،نتيجة التدريب

التقاليد وغيرىا من األمور، فنحن نكتسب المعمومات والحقائق ونكتسب في نفس العادات و 

 انفعاالت، أو باألحرى من اتجاىات.يرتبط بيذه المعمومات من مشاعر و الوقت ما 

الميني عممية سيكولوجية وبيداغوجية إلى أن عممية التوجيو المدرسي و  وتجدر اإلشارة    

  اتجاه معين لدراسة أنشطة التالميذ حسب ما يستجيب لحوافزىم واىتماماتيم،  ىدفيا اقتراح

محيطيم ، فيو يساعدىم عمى اكتشاف ذاتيم قدراتيمالتعبير الفاعل عن إمكانياتيم و  أو يتيح
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فيو يسعى إلى إنضاج  )الدراسي والتكويني، الميني، االقتصادي واالجتماعي(، الخارجي

 .(378_376; 3122)ربيع،  شخصيتو

عداده لمستقبمو، بيدف وضعو في مكانو      أيضا ىو عممية مساعدة الفرد في فيم وا 

المناسب لو ولممجتمع ومساعدتو في تحقيق التوافق الشخصي والتربوي والميني واالجتماعي 

حتى يحقق الصحة النفسية والسعادة في نفسو ومع اآلخرين في المجتمع المحيط بو 

 .(:2; 3119)النعيم،

يا; النقص في حيث تواجو خدمات التوجيو بصورة عامة صعوبات عديدة من    

زم لتوفير خدمات التوجيو، تعقد ظروف الوعدم توفر التسييالت والوقت ال ،المتخصصين فيو

ى ومشكالت الحياة مما يجعل من المتعذر عمى أي شخص بمفرده أن يحل مشكالت غيره حت

التوجيو يتطمب توفير الكثير من االستبصار بمشكالت ف ،لو توفرت كامل الظروف العالجية

 األفراد وطرق حميا وىذا يتطمب جيود جماعية.

المشكالت  المينية التي يحتاجيا التمميذ ذوفالتوجيو المدرسي يعجز عن توفير الخدمات     

ن ىذه المشكالت تدخل في نطاق عمل ىيئات أخرى الحادة الناتجة عن سوء التكيف أل

 .(35; :311يستطيعون معالجتيا )عبد العزيز وعطوي، ومتخصصين

( بعنوان االتجاه نحو المينة وعالقتو 3116حيث تناولت دراسة جمعة أوالد حيمودة )    

بالتوافق الميني لدى مستشاري التوجيو المدرسي والميني عمى عينة من مستشاري التوجيو 

نص عمى وجود عالقة بين االتجاه نحو وقد أسفرت النتائج عمى قبول الفرضية العامة التي ت

 .(3116المينة وعالقتو بالتوافق الميني لدى مستشاري التوجيو المدرسي والميني )حيمودة،
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وعميو بات من الضروري تعيين مختص يشرف عمى العممية اإلرشادية ،ويكون مزودا     

والمينية والنفسية  التربويةبالبرامج الوقائية والنمائية والعالجية في مختمف المجاالت 

و فدور ، وعمينفيذ أي برنامج لمتوجيو واإلرشادفبدون المرشد يكون من الصعب ت، واالجتماعية

زمة وتمسكو بالضوابط اللاوتحميو بالصفات والخصائص  ،المستشار ىو دور فني ميني

يو واإلرشاد األخالقية أمر ىام وضروري لمنجاح في العمل اإلرشادي، والرقي ببرامج التوج

واالستمرار بيذه المينة، ومن ىذه الصفات ىو حبو لممينة وتكوين اتجاه ايجابي نحو العممية 

    اإلرشادية الذي يقوم بو، حيث يشكل االتجاه استجابة نحو شخص أو أشخاص أو شيء

يش متعممة من البيئة التي نعأو فكرة ىذه االستجابة قد تكون سمبية أو ايجابية، فيي مكتسبة 

وتتراوح االتجاىات بين السمب أي المعارضة التامة لموضوع االتجاه وبين اإليجاب أي  ،فييا

 الموافقة التامة لموضوع االتجاه.

ىاتو نحو عممو ومجتمعو بصفة حيث أن سبب نجاح الفرد في عممو ىو طبيعة اتجا    

م النشاطات العممية قد ن ىذه االتجاىات ىي القاعدة األساسية التي تبنى عمييا معظ، ألعامة

 .(376; 3122)شحاتو وربيع، تواجينا وتعوق نجاحنا في ىذا العمل 

وتناولت دراسة براىمية صونيا بعنوان تأثير الوضعية المينية عمى أداء مستشاري التوجيو     

 المدرسي والميني باعتباره موردا بشريا يعيش وضعية مينية معينة تؤثر عمى أداءه بطريقة 

 خرى، والوضعية المينية التي يكون عمييا الموظف في ميدان عممو. أو بأ

وقد ركزت الدراسة عمى تأثير الوضعية المينية عمى أداء مستشار التوجيو المدرسي     

والميني، بينما تذىب الدراسة إلى البحث عن التكيف الميني في ظل اإلصالحات التربوية 

 .(3117،)براىمية الجديدة
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تجاىات التي يتبناىا فيو إن اإلقبال نحو العمل والمثابرة فيو يرتبط بنوع االومما الشك 

، فإذا كانت االتجاىات ايجابية فإنيا تساىم في دفعيم نحو العمل والتفاني فيو، واألمر المستشارون

في  يختمف إذا كانت االتجاىات سمبية لدييم، وعميو فاالتجاىات االيجابية لدييم تمعب دورا أساسيا

، يكون محبا لمينتو وممما تكون اتجاىاتو ايجابية نحو عممو ، فالمستشار الذينجاحو الميني

 بالدور المنوط بو، مدركا لواجباتو ومسؤولياتو ويكون لو دور في العممية التربوية.

حيث اتفق عمماء النفس االجتماعي عمى أن لالتجاىات أىمية خاصة ألنيا تكون جزءا ىاما    

ألنيا تمعب دورا كبيرا في توجيو السموك االجتماعي في الكثير من مواقف الحياة من حياتنا و 

 االجتماعية .

 ،لمدرسي والميني نحو مينة التوجيون دراسة اتجاىات مستشاري التوجيو اإوفي إطار ذلك ف   

 ،ليملياتيم اتجاه الميام المقدمة ومعرفة تخصصيم يؤدي إلى التنبؤ بمستوى األداء لدييم ومسؤو 

تقانيم لمعمل ومدى التزاميم بتحديد  اآلجال في ومدى سعييم ومثابرتيم نحو التفوق والنجاح وا 

لتحقيق أىداف في  باإلضافة إلى أنيم يضعون خطط لمستقبميم ويطمحون ،التنفيذ واحترام الوقت

طط فدور المستشار ال يستيان بو في الميدان التربوي ذلك مما يقدمو من خ ،إطار ذلك العمل

ىذا ويتوجب عمى المسؤولين االىتمام بو وتوفير  ،اعد عمى انجاز العممية التعميميةوبرامج تس

 المناخ المناسب لو لكي يزداد ارتباطو بعممو ومينتو.

كما تناولت دراسة ربيع شتيوي بعنوان الرضا الوظيفي لدى مستشار التوجيو المدرسي والميني    

كتشاف عوامل الرضا الوظيفي لدييم وكذا محاولة تحديد عمى فئة من المستشارين محاولة ا

محددات الرضا الوظيفي لدييم وفق أىميتيا من وجية نظر مستشار التوجيو المدرسي والميني، 

البحث عن التكيف الوظيفي لدييم في ظل اإلصالحات التربوية الجديدة )ربيع  إلىفي حين تذىب 

 .(3114شتيوي،و 
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يدانية سنحاول استقراء واقع عمل مستشار التوجيو المدرسي والميني ومن خالل الدراسات الم   

التخصص، والذي عرف أزمات عديدة ية، ومعرفة اتجاىاتو حسب الجنس و في المؤسسات التربو 

ستكمال األثاث أثرت عمى مينتو وعرقمت مساره التربوي نجد أىميا قمة وسائل العمل منيا عدم ا

ات التشخيصية، نقص تغطية الخدمات لجميع المدارس، وجود نقص االختبار المكتبي المناسب و 

المرشد في أكثر من مؤسسة مما يؤثر عمى نوعية الخدمة ويضعف المتابعة، غموض الدور 

 . م المجتمع لعممية اإلرشاد النفسيوضغوط العمل، وعدم في

في ميادين التعميم وباعتبار مينة التوجيو تنفرد بطابع خاص يميزىا عن باقي المين الممارسة     

الثانوي بوصفيا حديثة النشأة بمؤسسات التعميم الثانوي، بعدما كان يقتصر وجودىا في مراكز 

التوجيو المدرسي والميني بوصفيا المصدر الوحيد لتنظيم نشاطات المستشارين، الذين يتمتعون 

عمى اتجاىاتيم  باتجاىات ايجابية ليقوموا بأعماليم في أحسن حال، وكانت ىناك عوامل تؤثر

يجاد العالقة بين اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي  ووجود حاجة لمعرفة نوع االتجاىات، وا 

والميني ومينة التوجيو، وما طبيعة اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة 

 التوجيو، كل ىذا دفعنا إلنجاز ىذه الدراسة.

 التالية;ة الفرعي ومنو تندرج  التساؤالت     

 ما طبيعة اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو المينة؟_ 

ىل تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو باختالف _ 

 التخصص؟

ىل تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو باختالف الخبرة _ 

 المينية؟
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 فرضيات الدراسة: _2 

 الفرضيات التالية; ياغةبناءا عمى تساؤالت الدراسة يمكن ص   

 الفرضية العامة: _1_2

 .نحو مينة التوجيو ىناك اتجاه ايجابي لمستشاري التوجيو المدرسي والميني _

 الفرضيات الجزئية:_ 2_2

 باختالف التخصص.ي والميني نحو مينة التوجيو ستختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدر _ 

 تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي نحو مينة التوجيو باختالف الخبرة المينية._ 

 دواعي اختيار موضوع الدراسة:_ 3

 ;عمت الباحث يختار ىذا الموضوع ىيمن أىم المبررات التي ج   

وارتباط الموضوع بالمجال التربوي  ،قع ضمن اختصاص الطالب واىتماماتوموضوع البحث ي _

 .المدرسيو 

 ظيور معيقات العممية اإلرشادية في المؤسسات التربوية. _

 تأثير المناخ المدرسي عمى اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو عمميم. _

 أىداف الدراسة: _4

 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األىداف التالية;    

 االتجاه نحو مينة التوجيو لدى مستشار التوجيو المدرسي والميني.بيان طبيعة  _

 إلقاء الضوء عمى مستشار التوجيو و اكتشاف الدور الذي يمعبو. _

التوجيو عمى إثبات كفاءتيم المينية والعممية في ميدان  ياختبار مدى قدرة خريجي مستشار  _

 العمل.



 مدخل الدراسة                                                              الفصل األول       
 

05 
 

ومساعدتو حتى يمكن لو القيام بوظيفتو عمى أحسن اتخاذ اإلجراءات الالزمة من اجل تدعيمو  _

 وجو لما لو من آثار ايجابية عمى التالميذ وعمى مستقبميم الدراسي والميني.

 معرفة اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو._ 

 أىمية الدراسة: _5

 تتضح أىمية ىذه الدراسة من ناحيتين ىما;    

 النظرية:األىمية _ 1_5

ضوع اتجاه مستشاري التوجيو المدرسي والميني موضوعا حيويا ييم القائمين بمينة مو يتناول _ 

، والمستوى اإلرشادي بشكل خاص لدى جل رفع المستوى التربوي بشكل عامأالتوجيو من 

 المتعممين.

نحو مينة إلقاء الضوء عمى موضوع حساس وىو اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني _ 

 التوجيو، وذلك قصد التنبؤ بمستوى األداء لمينة التوجيو داخل الوسط المدرسي.

 باعتبار مينة التوجيو ذات أىمية في دعم النشاط التربوي لممؤسسات التربوية. _

 يمكننا معرفة مستشار التوجيو المدرسي والميني، والميام التي يقوم بيا. _

والييئة  سيما الييئة التدريسية تربوية الاألطراف العممية ال تحقيق مبدأ التعاون بين مختمف _

 اإلدارية واألولياء .

 األىمية التطبيقية:_ 2_5

 التوصل إلى العوامل التي أدت إلى تبني المستشارين التجاىات معينة نحو عمميم. _

المستشارين أثناء تقديم المقترحات التي تسيم في محاولة التغمب عمى المعيقات التي تواجو  _

 أداءىم لممينة.
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معينة كالتخصص  تبصير المسؤولين في إعادة النظر في توظيف المستشارين باعتماد معايير_ 

وتعميم ىذا التوظيف عمى مستوى جميع المدارس في كل المراحل التعميمية مع  ،والكفاءة العممية

تؤدي إلى تحسين األداء المدرسي عدد محدود من التالميذ حتى يتم متابعتيم بصفة فعمية بحيث 

 والنمو النفسي السميم.

 التعاريف اإلجرائية لمفاىيم الدراسة:_ 6

; االتجاه ىو الطريقة التي يفكر بيا الفرد أو يشعر بيا اتجاه أمر من األمور، وىذه االتجاه_ 1_6

أو  الطريقة تؤثر عمى تصرفو حيال ىذا األمر. بحيث أن االتجاه يبين إلى أي حد يكون الفرد مع 

 ضد ىذا األمر. 

 .أو السمب أو ىو مصطمح يعبر عن درجة استجابة الفرد لموضوع معين استجابة إما باإليجاب   

ىو حصيمة شعور الفرد نحو مينة التوجيو مما يدفعو الن : االتجاه نحو مينة التوجيو _2_6

يسمك سموكا ايجابيا  أو سمبيا ويقاس عن طريق الدرجة التي يحصل عمييا المستشار من خالل 

 التوجيواستجابتو عمى فقرات استبيان اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة 

 ، اتجاه ايجابي(.335إلى  256، اتجاه سمبي(، )من 255إلى  67، )من المطبق في الدراسة

ىو الشخص المكمف من قبل إدارة التربية والتعميم  مستشار التوجيو المدرسي والميني:_ 3_6 

، بتعبير ربالجزائلوزارة التربية والتعميم بتنفيذ برامج وخدمات التوجيو واإلرشاد في المدارس التابعة 

آخر ىو الشخص الحاصل عمى مؤىل جامعي في عموم التربية أو عمم االجتماع أو عمم النفس، 

والذي يعين من قبل وزارة التربية والتعميم في وظيفة مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

  لمتالميذ بالمدرسة.
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 _ تمييد:

 االجتماععمم  في أساسافي عموم التربية، ويشكل الموضوعات الثرية  أىماالتجاىات من  يعتبر موضوع    

بدون  إنسان، وضبط وتوجيو سموكو، وال يوجد اإلنسانحيث تمعب االتجاىات دورا ميما في تشكيل حياة 

اتجاىات تخصو ويؤمن بيا ويدافع عنيا، وتكون اتجاىات الفرد القدرة عمى تشكيل شخصيتو كمما كانت ثابتة 

ومستقرة في داخل نفسو حيث تصبح مكونا من شخصيتو الذاتية ن فيناك من االتجاىات ما يرفضيا بشدة، 

 وتمر بشخصيتو مرور الكرام.ال تيمو وال تؤثر فيو  أخرىبل ويواجييا بكل عدوان وحدة، واتجاىات 

العوامل الشخصية المؤثرة  أىمألنيا من  ،ضوعات اليامةمن المو  اإلرشاديةفي العممية  االتجاىات وتعتبر    

وتنفيذ الميام الموكمة  اإلرشادية األنشطةفي سموك مستشار التوجيو المدرسي والميني وقيامو بدوره الفعال في 

مستشار التوجيو يعتبر ركيزة ىذا العمل ألنو يقوم بالربط بين  أنوالتي تساىم في نجاح عممو حيث  ،إليو

 والمتعممين. اإلرشاديةالعممية 

ن التعرف عمى اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو سوف يساعد إف لذلك    

ة السمبيات ومحاولة ابيات ومحاولة تدعيميا وكذلك معرففي معرفة االيج اإلرشاديةالقائمين عمى البرامج 

 وىذا يساعدىم عمى القيام بمياميم الوظيفية التي تقع عمى عاتقيم. ،التغمب عمييا

ومكونات وتكوين وشروط تكوين االتجاه  وأنواعمفيوم االتجاه  إلىسنتطرق من خالل ىذا الفصل و     

 مستشار التوجيو نحو المينة.اتجاه  وأىميةووظائف وطرق تغيير االتجاه 

 مفيوم االتجاه:_ 1

بعضيا مما لو عالقة بالدراسة الحالية  إبرازناول العديد من الباحثين االتجاه بتعريفات مختمفة يمكن ت    

 والتي تسيم في توضيح طبيعة االتجاه ومكوناتو.
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االستجابة التي  أوالموقف الذي يتخذه الفرد  بأنوعرف االتجاه في معجم المصطمحات التربوية والنفسية ي   

، نتيجة مروره المعارضة أوالرفض  أوبالقبول  أماقضية معينة  أوحديث معين  أوشيء معين  إزاءيبدييا 

)شحاتة  القضية أوالحدث  أوشروط تتعمق بذلك الشيء  أوبحكم توافر ظروف  أوبخبرة معينة 

 .(763 3002نجار،و 

وىذه الطريقة تؤثر عمى  ،األمورمن  أمريشعر بيا اتجاه  أوتي يفكر بيا الفرد الالتجاه ىو الطريقة ا    

 .األمرضد ىذا  أوحد يكون الفرد مع  أي إلىاالتجاه يبين  أنوبحيث  ،األمرتصرفو حيال ىذا 

 ايجابية. أوفكرة ىذه االستجابة قد تكون سمبية  أوشيء  ،أشخاص أوالتجاه ىو استجابة نحو شخص ا    

 أيضا تعريف آخر7    

االتجاه ىو تييؤ عقمي مكتسب لالستجابة السالبة أو الموجبة نحو أشخاص، أشياء، موضوعات أو رموز     

 .(7332 3066،شحاتة ونجار)في البيئة، والتي تستثير ىذه االستجابة 

عريفات السابقة التجاه نجد أن ىناك من الباحثين من يرى أن االتجاه ومما سبق وبعد االطالع عمى الت    

نو حالة من االستعداد أعبارة عن ميكانزيم داخمي تحركو آليات يصدر عنيا سموك معين لدى الفرد، أي 

لالستجابة لموضوعات معينة، وآخرون يرون بأنو مجرد تكوين افتراضي يربط بين المثيرات واالستجابة ليا،     

أما المنظور اآلخر لدى الباحثين يتجمى في كون االتجاه لو مكونات ومضامين ثالثة أساسية تتفاعل فيما 

 بينيا وىي المكون المعرفي والوجداني والسموكي.
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 :أنواع االتجاىات _2

 تصنف االتجاىات إلى األنواع التالية7     

من ىدف االتجاه موقفا حادا ال رفق فيو وال ىوادة،  يبدو االتجاه القوي في موقف الفرد: االتجاه القوي _1_2

 .فالذي يرى المنكر فيغضب و يثور ويحاول تحطيمو إنما يفعل ذلك الن اتجاىا قويا حادا يسيطر عمى نفسو

ىذا النوع من االتجاه يتمثل في الذي يقف من ىدف االتجاه موقفا ضعيفا رخوا االتجاه الضعيف:  _2_2

 فعل ذلك ألنو ال يشعر بشدة االتجاه كما يشعر بيا الفرد في االتجاه القوي.خانعا مستسمما، فيو ي

 ىو االتجاه الذي ينحو بالفرد نحو شيء ما )أي ايجابي(.االتجاه الموجب:  _3_2

 ىو االتجاه الذي يجنح بالفرد بعيدا عن شيء آخر )أي سمبي(.ي: مباالتجاه الس _4_2

 الذي ال يجد الفرد حرجا في إظياره والتحدث عنو أمام اآلخرين.ىو االتجاه  :االتجاه العمني _5_2

ىو االتجاه الذي يحاول الفرد إخفاءه عن اآلخرين ويحتفظ بو في قرارات نفسو بل  االتجاه السري: _6_2

 ينكره أحيانا حين يسال عنو.

باألبطال اتجاه  ىو االتجاه المشترك بين عدد كبير من الناس، فإعجاب الناس االتجاه الجماعي: _7_2

 جماعي.

 ىو االتجاه الذي يميز فردا عن آخر، فإعجاب اإلنسان بصديق لو اتجاه فردي. االتجاه الفردي: _8_2

ىو االتجاه الذي ينصب عمى الكميات وقد دلت األبحاث التجريبية عمى وجود االتجاه العام:  _9_2

تتسم بصفة العموم، ويالحظ أن االتجاه العام ىو  االتجاىات العامة، فأثبتت أن االتجاىات الحزبية السياسية

 األكثر شيوعا واستقرارا من االتجاه النوعي.
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ىو االتجاه الذي ينصب عمى النواحي الذاتية، وتسمك االتجاىات النوعية مسمكا  االتجاه النوعي: _11_2

يخضع في جوىره إلطار االتجاىات العامة وبذلك تعتمد االتجاىات النوعية عمى العامة وتشتق دوافعيا منيا 

 .(61_762 3004)الغرباوي،

 :مكونات االتجاىات_ 3

االتجاىات وىي تكمل بعضيا البعض وتساىم في توجيو  تعد المكونات العناصر األساسية في بنية    

 االستجابة وتحديدىا سواء كانت ايجابية أو سمبية، وتتكون االتجاىات من مكونات ثالث وىي7

 :المكون المعرفي _1_3

فإذا  ،وىذا المكون المعرفي ىو الذي يمثل القاعدة المعموماتية الموجودة لدى الفرد عن موضوع االتجاه    

ن عممية التفضيل ىذه ال بد أن تستند إلى جوانب معرفية مثل إكان االتجاه في جوىره تفضيل موضوع آخر ف

أي أن ىناك جانبا عقميا وراء تكوين االتجاىات، وعمى ىذا نجد أن اتجاىات  ،الفيم والتمييز واالستدالل

 األشخاص تختمف باختالف مستوياتيم العقمية والمعرفية.

 :كون الوجدانيالم _2_3

ويسمى أحيانا المكون العاطفي واالنفعالي، وىذا المكون يقوم عمى مشاعر الفرد وعواطفو وانفعاالتو نحو     

موضوع االتجاه، بمعنى أن المكون الوجداني يتصل بمشاعر الحب والكراىية التي يوجييا الفرد نحو موضوع 

ذا نفر من  موضوع اتجو عنو، أي أن المكون الوجداني لالتجاه ىو االتجاه، فإذا أحب موضوعا اتجو إليو وا 

 درجة تقبل الشخص لموضوع ما، أو نفوره من ىذا الموضوع.
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 :المكون النزوعي األدائي _3_3

ويشير ىذا المكون النزوعي إلى استعداد الفرد لمقيام بأفعال واستجابات تتفق واتجاىاتو، ذلك أن     

فيي إما تدفعو عمى نجو ايجابي نحو موضوع ما، أو التصرف عمى  ،الفرداالتجاىات ىي موجيات لسموك 

        ويقول آخر، أن االتجاه يوجو سموك الفرد اتجاه موضوع ما، ىذه الوجية قد تكون سمبية  ،نحو سمبي

 .(334_7333 3066أو ايجابية )ربيع،

كونا أكثر من اآلخر حسب موضوع تختمف المكونات الثالثة في قدرىا العام، فقد يحتوي االتجاه م    

االتجاه، ولكننا نالحظ ونستنتج من السموك الظني يسمكو الفرد كاستجابات لموضوعات معينة أو مواقف 

 معينة.

 :كيفية تكوين االتجاىات _4

ىو تحسن أو تغيير السموك نتيجة التدريب،  والتعمم ،ينعقد الرأي العام عمى أن االتجاىات نتيجة التعمم    

معنى ذلك أن االتجاىات متعممة بنفس الطريقة التي يمكن أن نتعمم بيا العادات وغيرىا من األمور، فنحن 

مثال نكتسب المعمومات والحقائق ونكتسب في نفس الوقت ما يرتبط بيذه المعمومات من مشاعر وانفعاالت، 

رض في التمفزيون أو في السينما حد األفالم التي تعأفمثال عندما يشاىد الطفل  ،أو باألحرى من اتجاىات

ن الطفل يكزن اتجاىات ايجابية إويقوم بدور البطولة فيو ممثل معين ويكون دوره في ىذا الفيمم دورا بطوليا، ف

 .حيال ىذا الممثل، ويكون كذلك اتجاىات ايجابية حول فكرة البطولة

 ويرى كنريك أن االتجاىات تكتسب بالطرق اآلتية7    

فكرة االشراط الكالسيكي ببساطة تقول أننا نكره شخصا ما ألنو ارتبط لدينا بخبرة كالسيكي: _ االشتراط ال

أليمة، ونحب شخصا ما ألنو ارتبط بخبرة سارة، وىذا معناه أن االتجاىات تتكون حسب تكرار االتصال 
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ا الشخص. بموضوع االتجاه، وما ينتج عن ىذا االتصال من خبرات طيبة تكون اتجاه ايجابي اتجاه ىذ

ونوضح ذلك بطريقة أخرى فنقول نحن نميل إلى تكوين اتجاه ايجابي اتجاه ىذا الشخص ألنو كمما اتصمنا بو 

 سمعنا خبرا طيبا أو نمنا مكافأة .

ويسمى كذلك التعمم بالمثال البديل، وتعود فكرة أو نظرية التعمم بالمثال البديل إلى عالم : التعمم بالمالحظة_ 

لبرت بندورا" ، وترى ىذه النظرية أننا إذا رأينا شخصا يقع عميو العقاب نظير سموك معين، أي "النفس األمريك

مثل عصيان أوامر المدرس أو األب، فان المشاىدين من الزمالء أو اإلخوة يمتنعون عن ممارسة ىذا السموك 

وكياتيم ونكتسب االتجاىات وال يعصون أوامر المدرس أو األب، كأننا نتعمم من مشاىدة اآلخرين ومالحظة سم

 .(335_7334 3066)ربيع، خالل ذلك

 _ وظائف االتجاىات:5

 تتمخص وظيفة االتجاىات فيما يمي7    

 أن تضفي عمى إدراك الفرد ونشاطو اليومي معنى وداللة ومغزى. _

 أن تكتسب شخصية الفرد دوام اتصاليا بمؤثراتيا البيئية. _

 لتحقيق أىدافو.أن تساعد الفرد في محاولتو  _

والواقع أن االتجاىات ىي دوافع مكتسبة إدراكية في نشأتيا األولى وفي بعض أىدافيا، وىي بتكوينيا     

وبمقوماتيا وأركانيا تتخذ لنفسيا وظائف عامة وخاصة تسعى لتحقيق أىداف الجماعة والفرد، وىي ديناميكية 

 يي بذلك إدراكية، وظيفة ديناميكية.في تفاعميا مع الموقف الذي يحتويو الفرد والبيئة ف
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أن االتجاىات ىي وسط دينامي يقع بين العمميات النفسية األساسية والفعل ذاتو، ويرى بعض العمماء     

وىي تيدف إلى تنظيم الدوافع والوجدانيات واإلدراك والعوامل النفسية األخرى تنظيما تكامميا منسقا يساير 

لك تعمل االتجاىات عمى تخفيف حدة التوتر النفسي الذي يعانيو ذبدوره فييا، وبالبيئة في تأثيرىا كما يؤثر 

 الفرد في محاولتو لموصول إلى ىدفو، فيي تعين الفرد في تكيفو لممواقف المختمفة التي يتفاعل معيا.

ىي الحالة العقمية التي  –كما ذكرنا سابقا  –أما بالنسبة لممقارنة بين االتجاىات والعواطف فان االتجاه     

ثر كبير في تكوين الشخصية، واالتجاىات أأما العاطفة فيي صفة نفسية مكتسبة ليا  ،توجو استجابات الفرد

والعواطف يتشابيان في تجمعيما حول شيء ما، وفي شخصيتيما االنفعالية، وفي توجيييما العام لمسموك، 

 ثر البيئة والمجتمع في تكوينيما.أوفي 

" في دراستو لعمق وشدة االتجاىات، أن اإلدراك ىو سموك ىادف غرضي، ييدف إلى  كانتريل رى "وي    

تحقيق بعض أىداف الكائن الحي، فالفرد من خالل إدراكو لمموضوع أو الحدث الذي يتصل مباشرة بأغراضو 

ن التكيف ليا والتفاعل وأىدافو سواء الحاضرة أو المستقبمية، يستطيع أن يتفيم البيئة ومقوماتيا، ليتمكن م

معيا بأسموب سوي، وأثناء عممية التفيم لعناصر البيئة ومداخميا والتفاعل معيا تتكون اتجاىات الفرد، ثم 

تنمو وتتأثر متأثرة بادراك الفرد لممواضيع واألحداث، ومؤثرة في إدراك اآلخرين لمفرد كحدث وعنصر من 

 .(62_761 3066الغرباوي،) عناصر البيئة

 غيير االتجاىات والعوامل المؤثرة فييا:_ ت6

االتجاىات ترتبط نظرا لمثبات النسبي لالتجاىات فان تغييرىا أو تعديميا ليس باألمر اليين، وربما يرجع     

 ذلك إلى أن االتجاىات ترتبط بشخصية الفرد وحاجاتو ومفيومو عن ذاتو ومعرفتو بموضوع االتجاه.
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كما أن المعاني  حدى مكونات شخصية الفرد األساسية،ن لتصبح إومن ثم فيي تنمو بمرور الزم   

واالرتباطات الموجبة أو السالبة لدى الفرد إزاء شيء معين قد تكون ذات جذور عميقة في فكره ووجدانو، ومن 

 .(7623 6652ثم يصعب تغييرىا )الدمرداش ودسوقي، 

 مي7ي ومن أىم العوامل المؤثرة فييا ما    

فبوجو عام عندما يكون القائم بعممية اإلقناع محبوبا ومقبوال من خصائص وصفات من يقوم بالتواصل:  _1

المستمعين إليو، يزداد نجاحو في إحداث التغيير المطموب في االتجاىات مقارنة بالشخص الغير محبوب، 

ناعية، فاألفراد الذين يتحدثون كما يمعب أسموب القائم بالقناع دورا من حيث سرعة الحديث أثناء محاولتو االق

بسرعة أثناء ىذه المحاوالت، غالبا ما يدركون أنيم عمى قدر حسن من االطالع والصدق واإلقناع بالمقارنة 

 بغيرىم ممن يتحدثون ببطء في ىذه الحالة.

وبصفة خاصة محتواىا وما يستثيره من جوانب انفعالية عمى وجو _ خصائص عممية التواصل نفسيا: 2

حديد، فقد وجد أن محتوى رسالة اإلقناع القائم عمى استثارة خوف األفراد المتمقين ليا تؤتي ثمارىا في تغيير الت

ن أاالتجاىات، ولكن عندما تكون مشاعر الخوف المتولدة قوية وشعور األفراد المتمقين لمرسالة االقناعية ب

ات الواردة بيا يمكن أن تجنبيم مثل تمك المخاطر الواردة بيا ممكنة الحدوث، مع اعتقادىم بان التوصي

 المخاطر فعال.

وىنا يتضح مدى ارتباط ىذا الجانب االنفعالي بالتحديد بتغيير اتجاىات األفراد نحو بعض العادات     

واألساليب السموكية واالستخدامات التي تؤدي إلى تموث بعض المورد الطبيعية عندما تعرض عمييم المخاطر 

 الناجمة. 
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وىذه الخصائص تحدد تباين األفراد في إمكانية إقناعيم بيسر سواء كانت سمات فات متمقي اإلقناع: _ ص3

و عمميات معرفية، فقد وجد أن األفراد ذوي الحاجة المرتفعة إلى القبول االجتماعي _ أي الرغبة في أشخصية 

ية بالمقارنة بذوي المستوى أن يكونوا موضع حب اآلخرين_ غالبا ما يتأثرون بيسر بالمحاوالت االقناع

ن قابمية الفرد لالقتناع غالبا ما تتأثر بشكل قوي بواسطة قدرة األفراد عمى أالمنخفض من ىذه الحاجة، كما 

تذكر المعمومات ذات الصمة بالرسالة االقناعية، وكمما ازدادت قدرتيم عمى استدعاء المعمومات والوقائع ذات 

قدرتيم عمى تكوين حجج مضادة آلراء من يقوم باإلقناع وبالتالي يقل درجة الصمة باالتجاه المطموب ارتفعت 

 .(60_756 6666التغيير لدييم )جابر وآخرون، 

أو ما يعرف بمجرد التعرض حيث ترى دراسات كثيرة أن التعرض _ تأثير التعرض المتكرر لإلقناع: 4

)جابر اىاتنا نحوه في االتجاه المرغوب جالمتكرر في لطار حدود معينة لنفس المثير، يؤدي إلى تغيير ات

 .(760 6666وآخرون، 

ىناك بعض الطرق والوسائل التي يمكن بيا إحداث تغيير في االتجاىات، والتي _ طرق تغيير االتجاىات: 7

 يمكن توضيحيا فيما يمي7

فتشجيع الفرد أو مكافأتو عندما يعبر عن اتجاه مرغوب فيو يؤدي إلى تأصيل ىذا  _ التعزيز المفظي:1

 االتجاه لديو وترسيخو.

حيث أن معرفة األفراد لمعمومات جديدة تتعمق بموقفيم من شيء معين يمكن _ التزود بمعمومات جديدة: 2

 أن تسيم في تعديل اتجاىاتيم إزاء ىذا الشيء.
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في بعض الحاالت يمكن أن تؤدي إثارة القميل من الخوف إلى تغيير لخوف: _ إدخال عامل القمق أو ا3

اتجاىات األفراد ال يستطعون مواجيتيا، أما في حالة ما يكون القمق أو الخوف قويا وتكون قدرة الشخص 

 .(763 3000عمى مواجيتيا قوية فان االتجاىات ال تتغير )العتوم،

دراكيا يمكن من فالوقوف عمى ىذه الدواعي و تجاىات معينة: _ فيم الدواعي السيكولوجية لمتمسك با4 ا 

 توجيو الجيود لتغيير ىذه االتجاىات عمى النحو المرغوب فيو.

فالفرد مثال لديو اتجاه مضاد نحو اشتغال المرأة بالعمل لما _ تغيير عوامل معينة مرتبطة باالتجاه: 5

أن يغير رأيو إذا ما تغيرت الظروف المحيطة  تتعرض لو من صعوبات أو معاناة في بعض األحيان، يمكن

 بعمل المرأة و جعمتو أكثر يسرا واحتراما.

إن وجود القدوة وضرب المثال من جانب الكبار يمكن أن يسيم في إكساب الصغار _ وجود القدوة والمثل: 6

 .(7633 6663اتجاىات مرغوب فييا )نشواتي، 

يمكن أن يؤدي إلى تغيير في االتجاه، فمثال التمميذ الذي  فاالشتراك المباشر في عمل ما_ الممارسة: 7

يشارك في تنظيف فناء مدرستو يمكن أن تتغير اتجاىات من الالمباالة بيذا األمر إلى المحافظة عمى نظافة 

 .(7622 6652ىذا الفناء )الدمرداش ودسوقي، 

حو موضوع ما، أن يمعبوا دورا يخالف ويطمب من األفراد المراد تغيير اتجاىاتيم ن_ طريقة لعب األدوار: 8

اتجاىاتيم أصال، كان يطمب من المدخنين أن يمعبوا دور غير المدخنين، ويقوموا بتقديم رسالة اقناعية 

 لممدخنين لحثيم عمى ترك التدخين.

وتتمخص في إقناع صاحب اتجاه معين، أن يقدم خدمة بسيطة تخالف مواقفو _ طريقة سحب القدم: 9

فيقدمو المرء متنازال بقدر بسيط عن موقفو والتزاماتو، وفي حقيقة األمر فان التنازل البسيط يؤدي واتجاىاتو، 
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إلى تحطيم دفاعات صاحب االتجاه، ويصبح االتجاه بعد ذلك أكثر استعدادا لتقديم تنازالت أخرى، ويقترب 

 .(733 3002وض،فييا من اكتساب اتجاىات جديدة يعدل فييا أو يغير من اتجاىاتو السابقة )ع

تتغير اتجاىات الفرد بتغيير المواقف التي يمر بيا، ومن ذلك انتقال الفرد إلى مستوى _ تغيير الموقف: 11

 .(7631 3004اقتصادي اجتماعي أعمى من الذي كان عميو )المعايطة،

 :أىمية اتجاه مستشار التوجيو المدرسي والميني نحو المينة _8

لى تشكل ىذه إتنطمق أخالقية المينة أساسا من وجود اتجاه ايجابي نحو المينة، فال يمكن االطمئنان     

 األخالقية من دون وجود ىذا االتجاه.

وباعتبار مينة التوجيو محورا أساسيا في العممية التربوية فيي تتطمب ىذا النوع من االتجاه، لذا ال يمكن     

اإلرشادي بااللتزام بأخالقية المينة ما لم يكن لو موقف ايجابي من ىذه  مطالبة الشخص المعني بالعمل

المينة، فميام اإلرشاد معقدة ومركبة حيث تتداخل الحياة المينية ألصحابيا مع حياتيم الخاصة، فالمستشار 

قمية  ينخرط بكامل شخصيتو في العممية التعميمية، وال يمكنو أن يعمق خصائصو النفسية واالجتماعية والع

والتاريخية خارج إطار عممو باعتبار أن التأثير الذي يمارسو المستشار، ال يرجع فقط إلى ما يعرفو، بل إلى 

ما ىو عميو وما يحممو من قناعات وتوجيات أيضا، فأمام تعدد ميام العممية اإلرشادية البد من توفر شروط 

يا ترتبط باألوضاع المادية والمعنوية لممينة، أما موضوعية وأخرى ذاتية لمقيام بيذه الميام، فالموضوعية من

الذاتية فالمرتبطة بالمستشار ذاتو تتعمق بمدى اكتساب المعارف والميارات، وبالقدرة عمى حل المشاكل 

والقابمية لمتكيف مع مختمف المواقف والوضعيات التعميمية بفيم المسترشد والقدرة عمى النظر إلى الوضعية 

مولية، وتوفير تكوين يسمح بإمكانية التعامل مع مبادئ اإلرشاد من جية، والقابمية لمتطور التعميمية نظرة ش
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والتجديد، والتعاون مع الزمالء من جية أخرى، ومتابعة المتعممين وفيميم ومساعدتيم عمى فيم الصعوبات 

 التي تواجييم.

التوجيو واإلرشاد ال يمكن أن تتوفر  إن ىذه الشروط التي يمكن اعتبارىا جزء من مكونات أخالقية مينة    

 من وجود اتجاه ايجابي نحو المينة. 

وىكذا فقد أكدت "ىانون" عمى حب العمل كشرط ضروري لخمق االستعداد وروح المسؤولية في ممارسة     

الميام. وقد اعتبر "دوتراس" أن حب المينة ىو شرط وليس فقط وجود ضمير ميني مرتكز عمى اعتبار 

   .(7630 3002لميام من باب الواجب )الرحو، ممارسة ا

 خالصة:_ ال

وخالصة القول أن لالتجاه أكثر من مفيوم وذلك يرجع إلى اىتمام كل فئة من العمماء والمفكرين بزاوية     
معينة من زوايا االتجاه، وقد اتضح لنا من كل مما سبق أن االتجاه ىو عبارة عن وجية نظر يكونيا الفرد في 

ئيا بالتعرف عمى اتجاىات األفراد، ويعتبر محاولتو لمتأقمم مع البيئة المحيطة بو، وان تفسير السموك يرتبط جز 
القياس من العمميات األساسية في ميدان عمم النفس االجتماعي، ىذه أن األخيرة تشكل عممية معقدة ومتشابكة 
فاألفراد قد يحممون العديد من األفكار والمشاعر نحو موضوع االتجاه، لكن الذي يحدث ىو أن ىذه األفكار 

المختمفة نحو ىذا الموضوع تظل في تغير دائم طوال الوقت، وال تقف عند حد ثابت،  والمشاعر وردود الفعل
لذا فان الميمة األولى واألساسية في قياس االتجاه ىي محاولة فك ىذا الترابط وتبسيط ىذا التعقيد، وفي إطار 

ا، من حيث كون ذلك صممت مقاييس لقياس االتجاىات التي تشير إلى مدى ما يشعر بو الفرد اتجاه شيء م
ىذا الشعور باإليجاب أو بالسمب، معو أو ضده، مؤيد أو معارض وىكذا، وقياس اتجاىات المستشارين نحو 
عمميم اإلرشادي عممية ميمة لمكشف عن طبيعة ىذه االتجاىات من اجل تعديميا في حالة ما إذا طغى عمييا 

في المطالب األساسية التي تدعم االتجاىات الطابع السمبي، ويكون ذلك بتدخل األطراف المسؤولة لمنظر 
 االيجابية وتزيد منيا. 
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 تمهيد:_ 

المدرسة الحديثة عمى عاتقيا القيام بيا  أخذتالخدمات التي  أىمالتوجيو المدرسي من  صبحلقد أ   

التالؤم والتوافق النفسي واالجتماعي  إيجادن فرص التعميم حق لمجميع بيدف أب اإليمانانطالقا من 

غايات النمو الذي يشمل االستعدادات والقدرات  أقصى إلىوالتربوي والميني لممتعممين، والوصول بيم 

والميارات والميول واالتجاىات والمشاعر وسمات الشخصية، وكذلك يقع عمى عاتق المدرسة تغيير سموك 

االيجابية التي تتسم  األنماط إلى اإلجرامية أوالتخريبية  أوالعدوانية  أوالسمبية  األنماططالبيا من 

 .اآلخرينزام واحترام القانون والنظام واحترام حقوق بالطاعة واالنضباط وااللت

تتضمن مجموعة من الخدمات والمجيودات المقصودة التي  إنسانيةالتوجيو المدرسي عممية  إنيث ح   

تقدم لمتمميذ من قبل المختصين في عموم التربية بغرض مساعدتو عمى تفيم نفسو وتفيم مشكالتو ليكون 

ضمانا  مساعدتو عمى اختيار نوع الدراسة التي توافق ميولو واستعداداتو إلىقادرا عمى حميا، باإلضافة 

 .لمنجاح

التوجيو الميني ال ينفصل عن التوجيو التربوي بل يعتبر مكمال لو مع تركيز خاص في  إلىاإلضافة ب   

ىذا المجال ليا وااللتحاق بيا والتكيف معيا وفي  واإلعدادمخال النمو الميني، واختيار مينة المستقبل 

 . مفيوم الذات في االختيار الميني نظرية سوبر والمعرفة بنظرية إلىيحسن الرجوع 

والصعوبات التي  وأسسيما وأىدافيمامفيوم التوجيو المدرسي والميني  إلىذا سنتطرق في ىذا الفصل ل   

 يواجييا التوجيو المدرسي واالختيار الميني.
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 التوجيه المدرسي: أوال:

يقصد بو مساعدة الفرد عمى التكيف، وفقا لألوضاع المجتمع وظروفو، _ مفهوم التوجيه المدرسي: 1 

يعيش حياة مستقرة في مجتمعو وفق التربية والثقافة  أنوالتربية السائدة فيو، بقصد تمكين ىذا الفرد من 

 ىذا المجتمع. أبناءالتي تعارف عمييا 

يشتمل عمى مجموعة من الخدمات التربوية والنفسية والمينية التي تقدم لمفرد ليتمكن من التخطيط و    

لمستقبل حياتو وفقا إلمكاناتو وقدراتو العقمية والجسمية وميولو بأسموب يشبع حاجاتو ويحقق تصوره لذاتو، 

والتوافق الميني،  اإلرشادية الخدمات أوويتضمن التوجيو بيذا المعنى ميادين متعددة كتقديم المعمومات 

التكيف مع الحاضر  إلىجماعيا، وىو عادة ييدف  أوغير مباشر، فرديا  أووقد يكون التوجيو مباشر 

 .(11: 2009)عبد العزيز وعطوي، والمستقبل مستفيدا من الماضي وخبراتو

 التوجيه المدرسي: أهداف_ 2

قد تكون  األىدافوالجماعات، وىذه  األفرادتحقيقيا في حياة  إلىيسعى و ة عديد أىدافالمتوجيو  نأ   

خاصة ليا خصوصية تتعمق بنفس الفرد الذي يسعى  أىدافاتحقيقيا، وقد تكون  إلىعامة الجميع  أىدافا

التي يسعى التوجيو  األىدافالباحث بحيث تحقق لو الرضا النفسي والرضا االجتماعي، من بين  إلييا

 ا:تحقيقي إلىالمدرسي 

 مكنوال ي األسوياءلدى كل البشر  اإلنسانيةىرم الحاجات  أعمىيأتي تحقيق الذات في  _ تحقيق الذات:1

لبقائو، مثل حاجتو لمطعام  األساسيةاشبع بعض الحاجات  أويكون الفرد قد حقق  أنبعد  إال إليوالوصول 

 أسرتو إلىوالسالمة والحب والتقدير واالحترام واالنتماء  واألمنوالشراب والممبس والمسكن والجنس 

ن يحتل أالفرد في تكوين ىوية ناجحة عن ذاتو ويرغب في  يبدأومجتمعو، وبعد تحقيق ىذه المتطمبات 

مكانة اجتماعية ومينية الئقة يحقق من خالليا سعادتو و قيمتو كانسان يحب ويحب وينظر إلى نفسو 

 وثقة. وتفاؤل وسعادة أملنظرة 
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الصحة وسالمة الجسم والعقل متطمبات ال غنى عنيا لكل فرد في  _ تحقيق الصحة النفسية لمفرد:2

ذايعيش مع بني جنسو وبيئتو في وئام وتوافق،  أنوجسمو، استطاع  اإلنسانن صح عقل إالمجتمع، ف  وا 

عن نفسو ورضا  الذي يفقده الرضا األمر، أعمالووساءت  سموكياتواعتمت صحتو النفسية، اضطربت 

 عنو. اآلخرين

والفشل،  اإلحباطتحرير الفرد من مخاوفو، ومن قمقو وتوتره وقيره النفسي، ومن  إلىوييدف التوجيو    

تعاممو مع بيئتو التي  النفسية التي قد يتعرض ليا بسبب األمراضومن الكبت واالكتئاب والحزن ، ومن 

وطرق الوقاية منيا،  أسبابيا، وذلك بالتعرف عمى توتوجيو يساعد الفرد في حل مشكال، واليعيش فييا

زالة  حدثت مستقبال.  إذالى السيطرة عمييا ا  ، و األسبابتمك  وا 

ىذه  أن إذالتوجيو المدرسي ال يمكن فصمو عن العممية التربوية،  إن _ تحسين العممية التعميمية:3

، وقات بين الطالب واختالف المناىجخدمات التوجيو، وذلك بسبب الفر  إلىالحاجة  أمسالعممية ىي في 

ائل وانتشار وس األسريةالطمبة وازدياد المشكالت االجتماعية كما وكيفا، وضعف الروابط  إعدادوازدياد 

  (.13_12: 2009)عبد العزيز وعطوي، والتمفزيون اإلذاعةالتربية الموازية كالسينما و 

 التوجيه المدرسي: أسس_ 3

 ومبادئ عديدة منيا: أسسيقوم التوجيو المدرسي عمى     

 المجتمع وحاجاتو وقيمو. أىدافالتوجيو من  أىدافتنطمق  _

مدى  أويحترم التوجيو الفرد ويراعي كرامتو واختالفو عن غيره وحقو في االختيار تبعا لدرجة نضجو  _

 عمى حسن االختيار. الفرص لمساعدتوتحممو لممسؤولية مع توفير 

التي تختمف حسب الجماعات  األطفاليخطط برنامج التوجيو حسب حاجات ومشكالت  أنجب ي _

 المتعددة من الناس وحسب المناطق المختمفة.

 التوجيو يستخدم الطرق العممية لدراسة سموك الفرد وتحميمو وتفسيره. _
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من اىتمامو  أكثر أساسيةالتي تعتري النضج بصورة  األضراريستيدف التوجيو وظيفة الوقاية من  _

 قد وقعت. األضرارتكون  أنبالعالج بعد 

يتطمب توجيو طمبة استخدام كثير من االختبارات والمقاييس النفسية لقياس ذكاءىم وقدراتيم  _

 واستعداداتيم وشخصياتيم.

 ؤسساتوالتعميم وم وأنواعوالمين  األفراديتطمب التوجيو المدرسي توفير البيانات والمعمومات الالزمة عن _ 

 (.19_18: 2009)عبد العزيز وعطوي،

 صعوبات عممية التوجيه المدرسي: _4

 نذكر منيا: تواجو خدمات التوجيو بصورة عامة صعوبات عديدة    

 النقص في المتخصصين فيو، وعدم توفر التسييالت والوقت الالزم لتوفير خدمات التوجيو._ 

 إلىاستخدام ىذه االختبارات يحتاج  أنالنقص في االختبارات النفسية المتوفرة في المدرسة عالوة عمى  _

 قدرة وبراعة حتى يمكن االستفادة من نتائجيا.

التمميذ ذو المشكالت الحادة  إليياالتوجيو المدرسي يعجز عن توفير الخدمات المينية التي يحتاج  أن _

 يستطيعونومتخصصين  أخرىالناتجة عن سوء التكيف الن ىذه المشكالت تدخل في نطاق عمل ىيئات 

 معالجتيا.

وحدىم لمقيام  األخصائيينتكيف  أنالنقص في توفير الخطط المنظمة في التوجيو المدرسي، كما  _

في  اإلدارييرة، ولذلك كان البد من مساعدة الجياز بتنظيم خطط برامج التوجيو وتطبيقيا يعد مشكمة مح

  (.24: 2009)عبد العزيز وعطوي،  الخطط الالزمة لمتوجيو وتطبيقيا
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  التوجيه المهني: :ثانيا_ 

قدمت الجمعية القومية لمتوجيو الميني بأمريكا التعريف  (1924)في عام  مفهوم التوجيه المهني: _1

 لمتوجيو الميني: اآلتي

ليا وااللتحاق بيا  واإلعدادالتوجيو الميني ىو نقدية المعمومات والخبرة التي تتعمق باختيار المينة     

 .(27: 1993والتقيد فييا )المشعان،

وتقبل  إنماءالتوجيو الميني عممية مساعدة الفرد عمى  أنوذكر سوبر في كتابو سيكولوجية المين    

ن يعتبر ىذه الصورة في العالم أوكذلك مساعدتو عمى  الم العمل،صورة لذاتو متكاممة ومالئمة لدوره في ع

 حقيقة واقعة بحيث تكفل لو السعادة ولممجتمع المنفعة. إلىن يحوليا أالواقعي و 

    وبناءا عمى تعريف سوبر يتسم التوجيو الميني بعدة خصائص منيا:    

 يقوم بو في عممو وتطويره.يساعد التوجيو الميني الفرد عمى االقتناع بالدور الذي  _ 

 وخبراتو التي اكتسبيا سابقا. إمكانياتوميدان العمل ليجرب  إلىيقدم التوجيو الميني لمفرد لمنزول  _ 

 .يعبر عن نفسو من خالل عممو أنالتوجيو الميني يساعد عمى _ 

عمى التكيف مع  األفراد: ىما مساعدة وبصفة خاصة تحقيق غرضين إلىنو ييدف أ إلىباإلضافة     

: 2009تيسير عممية االقتصاد االجتماعي عن طريق االستخدام الصحيح لمقوى العاممة )الداىري،البيئة و 

18). 
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 والمبادئ التي يقوم عميها التوجيه المهني: األسس_ 2

 والمبادئ التي يقوم عمييا التوجيو وىي: األسسعددت ت     

 الفمسفية: األسس _أ

وكذلك عمى الحرية في اختيار الحمول وكذلك يقوم التوجيو  وأىميتوالتوجيو يقوم عمى احترام الفرد     

 بحاجة لممساعدة. إنسانكل  أنبمبدأ 

 )النفسية(: السيكولوجية األسس_ ب

مختمفة من فرد آلخر فمكل فرد صفاتو التي يتميز بيا، وكذلك  اإلنسانترى طبيعة  األسسوىذه     

التي تراعى في الناحية السيكولوجية، وكما يجب مراعاة  األمورفاختالف الشخصية ودورىا في البناء من 

 .مرحمة النضوج لدى الفرد فعممية التوجيو ىي تعمم واكتساب عادات واتجاىات

 التربوية واالجتماعية: األسس_ ج

وفييا يتم االلتفات عممية التعمم االجتماعي وكذلك بالنسبة مفيوم النشاط المدرسي، فالمدرسة ىي من     

 كبر المؤسسات والمجاالت االجتماعية لمفرد.أ

 :واألخالقيةالفنية  األسس_ د

مع االحتفاظ بعنصر ، موجو صادقا مع نفسو ومع المسترشدال أويكون فييا المرشد  األسسوفي ىذه     

تباعتوجيياتو  في السرية   وسائل توجييية متعددة مع المسترشد تتناسب حتى تتناسب مع المسترشد وا 

 .(33: 2009)الداىري،

 :التوجيه المهني أسس_ 

 ىي: األسسيتوفر لدى التوجيو الميني عدة من الركائز التي يقوم عمييا لكونيا عممية منظمة وىذه    

عممية التوجيو الميني وىي عممية مشتركة تقوم عمى مساىمة شخصين حدىما يممك معمومات حول  _

 بحاجة ليا حتى تساعده في قراراتو وتوافقو الميني مستقال. وأخر، واألفرادالمين 
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الفرد كحالة مستقمة بذاتيا فمكل فرد ما يميزه عن غيره من الفروق موجودة عمى صعيد  إلىيجب النظر  _

 نواحي الثقافية والعممية والجسمية واالنفعالية والسموكية.ال

 احترام الفرد وكرامتو وحقو وحريتو في االختيار. _

يتم فصل  أنىناك تكامال بين خدمات التوجيو الميني وبين النظام التربوي العام، لذلك ال يجب  أن _

 التوجيو الميني عن العممية التربوية الشاممة.

 .(33: 2009)الداىري، التوجيه المهني: أهداف_ 3

 مساعدة الفرد عمى فيم قدراتو وميولو واتجاىاتو. _

 .وقدراتمساعدة الفرد عمى التعرف عمى المين المختمفة وما تتطمبو ىذه المين من ميارات  _

 والسعادة فييا. إلييامساعدة الفرد عمى اختيار الوظيفة المالئمة لقدراتو وميولو بحيث يشعر باالنتماء _ 

 مساعدة الفرد عمى تكوين اتجاىات ايجابية نحو العمل. _

تناع بيا وتحمل مسؤولية مساعدة الفرد عمى تحقيق الرضا و التكيف وذلك من خالل قبول المينة واالق _

 .إليياوااللتزام بالمينة واالىتمام واالنتماء  ،اختيارىا

 جل زيادة تفوقيمأوتنظيم برامج الطمبة المتفوقين دراسيا ومينيا من  إعداد _

 ثالثا_ مستشار التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر:

مؤسسة تربوية عن مستشار التوجيو المدرسي والميني ،  أيال تستغني  أنمن الضروري  أصبحلقد    

 اجية المشكالت.بحيث يكون لممستشار دور فعال في مساعدة التالميذ عمى مو 

 تعريفه: _1

ىناك تقارب كبير في التعريفات الخاصة بمستشار التوجيو المدرسي والميني عمى الرغم من     

و المرشد التقني، أو أ، ناك من أطمق عميو المرشد الطالبي، فيتالف في السمة في الدول المختمفةاالخ

 المدرسي والميني.المرشد المدرسي، وعرف في الجزائر بمستشار التوجيو 
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 ومن أىم التعريفات الخاصة بو نجد ما يمي:      

" المرشد النفسي ىو المسؤول المتخصص األول عن العمميات الرئيسية في  :تعرفو سمية جميل أن _

التوجيو واإلرشاد خاصة عممية اإلرشاد النفسي "، ويطمق عميو أحيانا مصطمح مرشد التوجيو، وبدون 

 .(128: 2005لصعب تنفيذ أي برنامج لمتوجيو واإلرشاد  )جميل،المرشد يكون من ا

" الشخص الذي يساعد الطالب فرديا ويعمل عمى التكيف بما يتعمق  :نوأوفي تعريف آخر نجد     

: 2009بأمورىم الخاصة وفقا لمشكالت كل منيم سواء كانت تربوية أو مينية أو شخصية " )العبيدي،

449). 

ومن ىذه التعريفات يمكن أن نستخمص أن مستشار التوجيو المدرسي والميني في الجزائر ىو    

 جل :أاختصاصي في السموك اإلنساني يقدم مساعدة لمتالميذ من 

 الخاطئة. اتيم غير المقبولة أو المنحرفة و تعديل سموكي _

 واألسرة والمجتمع(. المدرسةية اتجاه أنفسيم واتجاه محيطيم )تبني مواقف أكثر ايجاب _

 تغيير نظرتيم إلى العممية التعميمية التعممية والحياة ككل. _

 خصائصه: _2

، ىناك جيودا تبذل لدراسة الخصائص المينية والشخصية وكذلك األخالقية لثالثينيات وحتى اآلنمنذ ا   

 .(14: 2002)خوجا، تشار التوجيو المدرسي والميني( التي يجب أن تتوافر لدى المرشد )المعالج أو مس

 لكي يقوم مستشار التوجيو بعممو عمى أكمل وجو البد أن تتوفر فيو مواصفات وخصائص نذكر منيا:   

دراك عالقاتو لمفرد  تتمثل في فيم المستشار الفهم:_  لما يتفوه بو التمميذ من معاني والتدقيق فييا وا 

شعور المستشار بشعور التمميذ وخبراتو ويعني أيضا القدرة عمى إدراك اإلطار والفيم معناه  ،خراآل

 .(58: 2005الموجيي الداخمي لمشخص اآلخر )األعور،
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صفة أخالقية أساسية يحتاج إلييا كل ما يريد القيام أو يقوم بالفعل بمينة التوجيو وىي تقتضي  األمانة:_ 

تقانو، كما تقتضي تقد يم المعمومات الالزمة بصدق بدقة، وذلك عمال بقول اإلخالص في العمل وا 

 (157: 2010المصطفى عميو السالم " أن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو " )يرو،

ويعني أن يكون اإلنسان أمينا مع نفسو ظاىرة كباطنو، وسره كعالنيتو، أن يكون عممو  التطابق:_ 

 .(137: 2005مصدقا لقولو، والتطابق صفة الزمة لممرشد أو الموجو في عممو )جميل،

 فإذا كان أصيال صادقا ومتطابقا مع نفسو عندىا سيكون التمميذ أمينا صادقا معو.   

ستشار التوجيو المدرسي والميني استعداد لمتغيير والمرونة بدال من الثبات يجب أن يكون م المرونة:_ 

والجمود، والقدرة عمى تطوير أساليبو الخاصة في عممو وعدم تقميد اآلخرين بشكل واألخذ بعين االعتبار 

 .(15: 2002)خوجا، الفروق الفردية بين التالميذ واختالف المشكالت لدييم ولدى التمميذ في حد ذاتو

وتتطمب أن تكون لدى مستشار التوجيو المدرسي والميني قاعدة معرفية : الكفاءة العممية العممية_ 

 إلىن يكون لديو من التطمع ما يدفعو أواسعة ومناسبة وقدر مناسب من المعمومات في مجاالت متنوعة، و 

 .(163: 2010)يرو،  لى معرفة ما يجري لمن يطمب التوجيو واإلرشادا  غربمة األشياء، و 

 .(35: 2008)زايد، إذ يتطمب ىذا القدرة عمى إقامة عالقات دافئة مع اآلخرين: االحترام والتقدير_ 

ىذه الصفة يجب أن يتصف بيا الموجو أو المسؤول عن التوجيو وىي ألزم حين يكون المسؤول في    

موقف يعمل فيو مع اآلخرين لتمكنيم من تغيير بعض جوانب حياتيم أو تحديد مسارىم وخاصة مع أولئك 

بيم ويحترميم  التالميذ الذين يعانون من أزمات ومشكالت معينة نفسية كانت أو تربوية، يرحميم ويرفق

 ويقدرىم ألنيم بشر قبل كل شيء.

وتظير في مختمف الميول واالتجاىات والمعتقدات واالستعداد إلعادة عرض القديم منيا  سعة األفق:_ 

وفحصو ومناقشة الجديد منيا، كما يجب إتقان ميمة اإلنصات واالستماع لألفكار الجديدة والمنجزات وما 

 .(23: 2003سات  )ربيع،تم التوصل إليو من بحوث ودرا
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 شروط توظيفه:  _3

 :إن سمك المستشارين في التوجيو المدرسي والميني يضم رتبتين ىما     

 رتبة مستشار في التوجيو المدرسي والميني. _

 رتبة مستشار رئيسي في التوجيو المدرسي والميني. _

 التالية:بحيث يوظف أصحاب الرتبة األولى عمى أساس إحدى الطرق        

عن طريق المسابقة عمى أساس االختبار ما بين المترشحين البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة  _

 .لمستشار التوجيو المدرسي والمينيعمى األقل والحائزين عمى شيادة دولة 

 5عن طريق االمتحان الميني من بين األخصائيين النفسيين والتقنيين المثبتين الذين ليم االقدمية  _

 سنوات بيذه الصفة.

بالمائة كنسبة قصوى من المناصب المطموب شغميا من المستشارين في التوجيو  10في حدود  _

قدمية عشر سنوات بيذه الصفة والمسجمين عمى قائمة التأىيل. أالمدرسي والميني المثبتين الذين ليم 

 ( 78: 2002)سالف،

 :المدرسي والمهنيالوسائل التي يستخدمها مستشار التوجيه _ 4

أن الخدمات التي يقوم بيا مستشار التوجيو المدرسي والميني تتطمب استخدام وسائل وأدوات تساعده    

في جمع اكبر قدر ممكن من المعمومات المناسبة، ومن أىم الوسائل التي يستخدميا مستشار التوجيو 

 المدرسي والميني في مجال عممو والتي تتمثل فيما يمي:

كما تعرف عمى أنيا مشاىدة الوضع الحالي لمعميل وتسجيل كل موقف من مواقف سموكو، : حظةماللا_ 

وتشمل مالحظة السموك في مواقف الحياة اليومية الطبيعية ومواقف التفاعل االجتماعي بكافة أنواعيا في 

ية، بحيث يتضمن المعب والعمل، الراحة والسفرات واالحتفاالت وفي مواقف اإلحباط والمسؤولية االجتماع

 .(64: 2003)ربيع،  ذلك عينات سموكية ليا مغزى وىدف في حياة العميل
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وتعني المالحظة االىتمام أو االنتباه إلى شيء أو حدث بشكل منظم عن طريق الحواس وىي أيضا    

بو أ) ي تساعد عمى فيم السموك اإلنسانيأداة تساعد في التقييم ، وتتضمن أي إدراك حسي لإلشارات، والت

 .(85: 2009سعد،أ

يعرفيا سترانج "عبارة عن عالقة مواجية دينامية بين المسترشد الذي يطمب المساعدة لتنمية  المقابمة:_ 

استبصاره بنفسو مما يساعد في تحقيق ذاتو وبين المرشد النفسي الذي لديو القدرة عمى تقديم تمك المساعدة 

 .(160: 2003في مكان وزمن محددين " )الخطيب،

صر والنوعية تبرز أىمية المقابمة في كونيا مصدرا كبيرا لممعمومات والبيانات فضال عن كونيا أداة لمتب   

 .(156: 2002)ممحم، والتفاعل الديناميكي

وىي بطاقة خاصة بتالميذ السنة الرابعة متوسط وتالميذ السنة أولى ثانوي، وىذه : بطاقة الرغبات_ 

تربوية وتوزع عمى التالميذ بعد استالم كل تمميذ ليذه البطاقة يقدميا لوليو البطاقات توجد في كل مؤسسة 

 ويقوم بالتشاور معيم، ثم يرجع البطاقة إلى المؤسسة التي يدرس بيا.

ومنو نستنتج أن المالحظة والمقابمة وبطاقة الرغبات ىي وسائل يستعين بيا مستشار التوجيو المدرسي    

عرف عمى خصائص التمميذ وقدراتو، لمساعدتو عمى اختيار التخصص والميني بشكل أساسي في الت

 . (93)حمري، ييا عند تقديم الخدمات اإلرشاديةالمناسب كما يمجا إل

حيث يرى "زىران" أن أىداف دراسة الحالة ىو تجميع لممعمومات حول المسترشد : _ دراسة حالة

موصول إلى تشخيص دقيق لمحالة، ثم تقديم الخدمات وتنظيميا وتركيبيا وتحميميا وتنسيقيا والربط بينيا، ل

 المناسبة لو.

كما يرى ستون "أن استخدام المرشدين لدراسة الحالة يمكنيم من فيم المسترشدين والتفاعل معيم،    

وتساعدىم عمى تقديم تقرير عن حالة المسترشد لممختصين والميتمين بحالتو، كما تساعد المرشد عمى فيم 
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: 2009)زيادة، ى ميول وقيم و اتجاىات المسترشدأن يفيم ويستبصر بذاتو، التعرف عم المسترشد عمى

9).  

تعتبر االختبارات النفسية مقياسا موضوعيا لعينة من السموك اإلنساني فيي تساىم  :االختبارات النفسية_ 

 .في دراسة العالقة بين المتغيرات المختمفة وتقدير التأثير بينيا تقديرا سميما

كما يعرف االختبار النفسي ىو مقياس موضوعي مقنن لعينة من السموك تختار بدقة بحيث تمثل    

السموك المراد اختباره تمثيال دقيقا في ىذا الموقف بطمب من المفحوص القيام بعمل معين ثم تقدر النتيجة 

 عمى أساس درجة صحة االستجابة ومقدارىا والوقت المستخدم.

فسية ىي أدوات ىامة يستخدميا األخصائي النفسي في عمميات تقدير إمكانيات الفرد إن االختبارات الن   

والتشخيص والتنبؤ والتوجيو واإلرشاد النفسي ويمكن اإلفادة منيا في دراسة مجال واسع من السموك 

: 2003)ربيع،شخصية الفرد إن أحسن استخداميا البشري والحصول عمى بيانات أو معمومات ىامة عن

91_92.) 

 وتتمثل أىداف االختبارات النفسية فيما يمي:   

 معرفة جوانب الشخصية اإلنسانية بصيغ كمية. _ 

 اكتشاف جوانب القوة والضعف في الفرد من خالل األرقام المحصل عمييا. _ 

 الكشف عن الفروق بين األفراد في قدراتيم ومن ثم وضع كل فرد في المكان المناسب لو.  _

 ضطرابات االنفعالية.تشخيص اال  _

 تشخيص الضعف العقمي.  _

 .(42: 1999) العيسوي،قياس االستعدادات والميول   _
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ىو عبارة عن سجل يشمل معمومات عن التمميذ منذ دخولو لقسم األولى ابتدائي حتى : السجل المجمع_ 

النفسية، االقتصادية لمتمميذ،  نياية المرحمة الثانوية، ويحتوي عمى بيانات عن الحياة االجتماعية، الدراسية،

باإلضافة إلى مراحمو الدراسية، ويعتبر السجل المجمع إذا ما أحسن استخدامو أداة تحتوي جميع 

 .(98: 1997)الغامدي، ، مما يساعد عمى عالج نقاط الضعفالمعمومات عن التمميذ

 _ الصعوبات التي تعرقل عممية التوجيه المدرسي والمهني:5

المدرسي والميني عممية معقدة من حيث التوفيق بين النتائج الدراسية والقدرات العقمية  إن التوجيو   

نو إاقتراحات األساتذة ومتطمبات الخريطة التربوية، ومنيا فباتو، ميولو، اىتماماتو، طموحو و لمتمميذ، رغ

 ىناك سمبيات ومشاكل تعرقل التوجيو وتنقص من موضوعيتو وفعاليتو وىي كالتالي:

مشكمة النقص في المعمومات المتعمقة بأنواع الدراسات المختمفة التي يمكن لمفرد االلتحاق بيا )أنواع  _

 الشعب التعميمية وآفاقيا، أنواع المدارس ونوع الدراسة أو التخصص الموجودة بيا(.

مميذ ن قضية التقويم ال تعكس المستوى الحقيقي لمتأل ،غياب الموضوعية في التوجيو )التقويم( _

وانخفاض المستوى الدراسي الذي يرجع إلى مجموعة العوامل التربوية واالجتماعية )المناىج، التأطير، 

 إتباع سياسة الكم المرتبطة باألماكن البيداغوجية المحددة...(

عدم استبيان لمميول واالىتمامات بسبب نقص الوسائل الضرورية وبالتالي ظيور مشكالت الميول  _

 واالىتمامات.

مشكالت التكيف لمدراسة من الناحية التحصيمية )كالتأخر الدراسي، أساليب التحصيل الجيد ومعوقاتو،  _

كيفية إعداد برنامج محكم لممراجعة وتنظيم وقت لمتالميذ(، والناحية النفسية )كالطاقم اإلداري، األساتذة 

 والزمالء(.

مية لممؤسسة، والقواعد التي تسير وفقيا حيث مشكالت النظام واالنضباط والتكيف مع القوانين الداخ _

 يجب عمى الطالب تطبيقيا.
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 مشكالت ضعف المستوى الدراسي الذي يقبل بو التمميذ. _

 مشكالت الخريطة التربوية. _

و المينة أالمشكالت المتعمقة بإنياء الدراسة والتحول إلى ميدان العمل كمشكالت اختيار نوع العمل،  _

لتحاق بيا، حيث كثيرا ما يكون االختيار الدراسي مبني عمى أسس وأفكار والتي تشكل واإلعداد ليا واال

 في حد ذاتيا اختيارا مينيا.

إن كل ىذه المشكالت تنشا في الوسط التربوي ذاتيا أو من الطالب وتمنعو من تحقيق ما يطمح إليو    

 وىو ما ينتظره منو المجتمع.

 :ي عممية التوجيه_ دور مستشار التوجيه كطرف مؤثر ف6

 يتحدد دور المستشار في عممية التوجيو المدرسي في المجاالت التالية:    

 مساعدة التمميذ عمى تقويم خبراتو التعميمية. _

 التوجيو الفردي لمتمميذ من حيث توجييو دراسيا ومينيا. _

 إيجاد حمقة اتصال بينو وبينو مدرستو وأسرتو._ 

 تنسيق النشاط المدرسي وخاصة ذلك النشاط الذي يتصل بتوجيو التمميذ. _

 محاولة فيم بيئتو المادية واالجتماعية. _

مكانيات بيئتو. _  استغالل كل إمكانياتو وا 

 مساعدتو عمى تنمية شخصيتو إلى أقصى حد. _

فنية داخل المدرسة  ومما سبق يتضح أن مستشار التوجيو ىو ذلك المختص الذي يمارس عممو بطريقة   

جل تقديم المساعدة لمتمميذ فدور مستشار التوجيو يختمف عن دور المدرس بحيث يتمثل دوره في أمن 

 المدرسية والنفسية واالجتماعية. معالجة القضايا والمشكالت
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وعمى ىذا األساس يصبح مستشار التوجيو طرفا مساعدا في عممية التوجيو ألجل التخمص من    

 .(103: 2014)مزرقط،  التي يعانونياالصعوبات 

 :خالصة_ ال

حد أن ألقد اتضح لنا من كل ما سبق أن العممية اإلرشادية ليا أىمية بالغة في الوسط المدرسي، ذلك ب   

القنوات األساسية لمخدمات النفسية والتربوية المناسبة لحل مشكالت المتعممين التي تعترضيم في مسارىم 

 تزايدت بصفة مكثفة مع مرور الزمن وتعقد الحياة.الدراسي والتي 

ن عممية التقرب من التالميذ والوصول إلى اكتشاف معاناتيم ودراستيا بطريقة عممية تتطمب تكوين ا  و    

جل مباشرة أمتخصصين في مجال التوجيو وتدريبيم حتى يكتسبوا الميارات والكفاءات األساسية من 

يم لمتواصل مع التالميذ، وتكوين عالقات ايجابية بين أعضاء الفريق ن يتحمون بصفات تؤىمأالميام، و 

اإلداري والتربوي بالمدرسة ومع األولياء وأطراف أخرى داعمة ليذا العمل اإلرشادي، كما أن توفير 

 اإلمكانيات الالزمة لتأدية مياميم يساىم في تذليل الصعوبات التي تقف حجر عثر في تطور ىذا العمل.
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 :تمييد_   

بعد أن تطرقنا إلى الجانب النظري والذي يعتبر الخمفية المرجعية، حيث تم من خاللو التعرف عمى أىم    

ما يتعمق بمتغيرات الدراسة، سنتطرق في ىذا الفصل إلى الجانب الميداني لمبحث وما يحتويو من أىداف 

اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية ومجاالت وعينة الدراسة والمنيج المتبع وكذلك األساليب 

 ووصف أداة جمع البيانات التي سيتم وفق نتائجيا مناقشة فرضيات الدراسة.

 أوال: الدراسة االستطالعية:

 أىداف الدراسة االستطالعية:  _1

 تحقيق األىداف التالية: ياإذ كانت الغاية من ،طالعية الخطوة األولى في دراستناستتعتبر الدراسة اال    

واكتسـاب ميارات التعامل المـيداني مع  التي قد تواجينا، عمى الصـعوباتو  التعرف عمى ميدان الدراسة _

 واستغالليا في الدراسة األساسية. أفراد عينة الدراسة،

 ألدوات الدراسة. فيميم مدى التعرف عمى أفراد عينة الدراسة، والتأكد من _

 السيكومترية ألدوات الدراسة.الخصائص ضبط _ 

 : االستطالعية المجال الجغرافي والزمني لمدراسة _2

في المؤسسات التربوية  عاممينيو المدرسي والميني، العمى عينة من مستشاري التوجالدراسة  أجريت   

مركز التوجيو  إلى إضافةالتعميمية الموجودة عمى مستوى والية مستغانم، وىي عبارة عن مجموعة ثانويات 

 المدرسي والميني، الذي يعمل فيو بعض من المستشارين.

ن المجال إ، فالعاممين بثانويات والية مستغانمموضوع بحثنا انصب عمى جميع المستشارين  أنوبما    

 ثانوية. (45) بالتالي يشمل المجال الجغرافين يكون موزعا عمى كافة الوالية، و أالمكاني اقتضى ب

، في الفترة بوالية مستغانمرسي والميني الدراسة االستطالعية في مركز التكوين المد إجراءتم حيث    

   .2018-05-10إلى غاية   2018 - 05 - 03الممتدة من يوم 
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 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتيا: _3

 مستشار( 45لوالية مستغانم بطريقة عشوائية، حيث تكونت من ) مستشاري التوجيوتم اختيار عينة من 

 ( وىم يتوزعون كاآلتي:أنثى 41ذكور و  04بينيم )من 

 أ_ حسب الجنس:
 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس:    

 .حسب الجنستوزيع عينة الدراسة االستطالعية  يوضح :(11) جدول رقم_ ال

 المئوية النسبة العدد الجنس
 % 8.89 04 الذكور
 % 91,11 41 اإلناث

 % 100 45 المجموع
 
وىذا ما يوضحو  ،(%82.22)كبر من نسبة الذكور بفارق أيتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث    

 الشكل التالي:
 

 
 

 الجنس.(: يبين مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب 11_ الشكل رقم )

 الذكور

 االٌناث
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 ب_ حسب التخصص:
 التخصص: حسباالستطالعية يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة    

 .التخصص (: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب12) _ الجدول رقم

 المئوية النسبة العدد التخصص

 20 % 09 عمم االجتماع
  %4.44 02 عمم النفس المدرسي

  %57.78  26 عياديعمم النفس ال
  %13.34  06 عموم التربية
  %4.44 02 إرشاد وتوجيو

  %100 45 المجموع

عمم النفس العيادي بنسبة  يمتخصصغالبية المستشارين كان  أن أعالهيتضح من الجدول     

 وىذا ما يوضحو الشكل التالي:، بينما بقية التخصصات كانت متقاربة (%57.78)

 

 
 (: يبين مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب التخصص.12_ الشكل رقم)          

 

 علم االجتماع

 علم النفس المدرسً

 علم النفس العٌادي

 علوم التربٌة

 إرشاد وتوجٌه
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 ج_ حسب الخبرة المينية:
 :طالعية حسب الخبرة المينيةيمثل الجدول اآلتي توزيع عينة الدراسة االست    

 المينية.(: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة 13) _ الجدول رقم

 النسبة المئوية العدد الخبرة
 % 40 18 سنوات 15إلى  1من 
 % 40 18 واتسن 11إلى  15من 

 % 13.33 06 سنة 15إلى  11من 
 % 6.67 03 فأكثر 15من 

 %100 45 المجموع
 إلى 05من سنوات و  05إلى  0خبرة مينية من أن معظم المستشارين يممكون  أعالهيتضح من الجدول    

فأكثر وىذا ما  15من سنة و  15إلى  10رتيم المينية من سنوات، أما باقي المستشارين فكانت خب 10

 يوضحو الشكل اآلتي:

 

 
 .الخبرة المينية(: يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب 13شكل رقم )_ ال

 

 سنوات 05إلى  0من 

 سنوات 10إلى  05من 

 سنة 15إلى  10من 

 فأكثر 15من 
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 أدوات الدراسة االستطالعية: _4
اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي لقياس  ستبياناباالعتماد عمى  في ىذه الدراسة ةالباحث تقام   

 .(166_ 164: 2014) عمراني محمدل والميني نحو مينة التوجيو

 االستبيان: وصف_ 1

 االستبيان مقسم إلى جزئين:    

 (.مينيةالخبرة ال ،، التخصص)الجنسخصص لمبيانات الشخصية _ الجزء األول: 

استبيان خاص بفقرات لقياس اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة  الثاني: _ الجزء

 التوجيو.

، حيث يطمب من مستشاري التوجيو المدرسي والمينيىذا المقياس يطبق جماعيا وىو موجو     

 .أمام اإلجابة المناسبة)×(  وضع إشارةالمستشار 

 :أبعاد أربعةيتكون االستبيان من   

 المشكالت التي تتعمق باإلعداد والتدريب. البعد األول:_ 

 الميام التي يمارسيا المستشار فعميا. البعد الثاني:_ 

 وجية نظره حول ما يمارسو من ميام.البعد الثالث: _ 

 وجية نظر مستشار التوجيو المدرسي والميني حول تفعيل دوره. البعد الرابع:_ 
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اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو يبين توزيع فقرات استبيان  (:14_ الجدول رقم )

 .مينة التوجيو

 الفقرات السمبية يجابيةالفقرات اال 
 لاألوالبعد 

 
 01_02_03_04_05_06_07_08_09_10_

11_12_13_14_15. 
 .24_23_22_20_19_18_17 .27_26_25_21_16 البعد الثاني
_37_36_35_34_33_32_31_30_29_28  البعد الثالث

38_39_40_41_42_43. 
 .56_55_54_53_52_51_50_49_46 .48_47_45_44 البعد الرابع

 
 _ وضع مفتاح التصحيح:  2
تكون اإلجابة عمى كل فقرة من فقرات االستبيان بأحد االختيارات التالية )دائما، أحيانا، نادرا، أبدا(، ويتم   

( إذا كانت اإلجابة 02( إذا كانت اإلجابة بدائما، ودرجة )01تصحيحيا بمنح الفقرات اإليجابية درجة )

كانت اإلجابة أبدا، أما الفقرات السمبية  ( إذا04( إذا كانت اإلجابة نادرا، ودرجة )03بأحيانا، ودرجة)

( لإلجابة باحيانا، ودرجة 03( لإلجابة دائما ودرجة )04فتصحح بشكل معكوس بحيث تمنح درجة )

 ( بأبدا، كما ىو موضح في الجدول التالي:01( لإلجابة بنادرا ودرجة )02)

التوجيو المدرسي والميني نحو اتجاىات مستشاري (: يمثل كيفية تصحيح استبيان 15لجدول رقم )_ ا

 .مينة التوجيو

 البدائل
 اتجاه الفقرة

 أبدا نادرا أحيانا دائما

 04 03 02 01 الموجبة
 01 02 03 04 السالبة
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 :الدراسة االستطالعيةالخصائص السيكومترية ألدوات  _6
 :الصدق _1_6
 المدرسي والميني بالطرق التالية:ق استبيان اتجاىات مستشاري التوجيو لحساب صد ةالباحث تاعتمد   

 _ صدق االتساق الداخمي: أ
اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني الستبيان بالتحقق من صدق االتساق الداخمي ة قام الباحث  

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية ، و االستطالعيةعمى عينة الدراسة 
  .(spssاإلحصائية ) رزموذلك باستخدام برنامج ال، وبين كل بعد والدرجة الكمية لالستبيان ،ستبيانال

 الستبيان:الداخمي بين الفقرة والدرجة الكمية ل االتساقصدق  _1
 كما ىو مبين في الجدول التالي:      

 .الستبيانالداخمي بين الفقرة والدرجة الكمية ل االتساقيوضح نتائج حساب  :(16جدول رقم )_ ال
 

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

11 0.648** 15 0.532* 29 0.569** 43 0.571** 
12 0.688** 16 0.558** 31 0.646** 44 0.597* 
13 0.584** 17 0.529** 31 0.775** 45 0.502** 
14 0.588** 18 0.651** 32 0.530** 46 0.638** 
15 0.620** 19 0.629* 33 0.671** 47 0.578** 
16 0.650** 21 0.520** 34 0.506** 48 0.566** 
17 0.628** 21 0.529** 35 0.637** 49 0.578** 
18 0.655** 22 0.530** 36 0.686** 51 0.577** 
19 0.295** 23 0.498** 37 0.638** 51 0.593** 
11 0.784** 24 0.627** 38 0.587** 52 0.530** 
11 0.525** 25 0.580** 39 0.601** 53 0.617** 
12 0.725** 26 0.542** 41 0.682** 54 0.615** 
13 0.705** 27 0.685** 41 0.574** 55 0.619** 
14 0.509** 28 0.579** 42 0.555** 56 0.622** 

 (.1.15٭٭ دالة عند مستوى)  
 (.1.11٭ دالة عند مستوى)  
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بين درجة كل فقرة من  االتي تم الحصول عميي أن معامالت االرتباط (06رقم )أيتضح من الجدول      

( 44_19_15ما عدا الفقرات ) (0,01) داللةالوالدرجة الكمية دالة إحصائيا عند مستوى  ستبيانفقرات اال

 وتماسك فقراتو. ا االستبيانمما يدل عمى اتساق ىذ ،(0,05)فيي دالة عند مستوى الداللة 

 الستبيان:والدرجة الكمية ل كل بعدالداخمي بين  االتساقصدق  _2

 كما ىو موضح في الجدول التالي:     

 .ككل بعد والمقياسكل ق الداخمي بين تسانتائج حساب اال  يوضح :(17) جدول رقم_ ال

 معامل االرتباط األبعاد
 0,953** المشاكل المتعمقة باإلعداد والتدريب

 0,947** الميام التي يمارسيا مستشار التوجيو

 0,691** وجية نظره حول تفعيل دوره

 0,669** وجية نظره حول ما يمارسو من ميام
 1011دال عند  **  

، مما يدل (0,01داللة )الدالة إحصائيا عند مستوى جميع أبعاد المقياس أن  أعالهيتضح من الجدول     

 عمى صدق المقياس. 

 :صدق المقارنة الطرفية )التمييزي( ب_

استبيان اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو بحساب صدق  ةالباحث تقام   

، حيث تم ترتيب أفراد العينة االستطالعية رفية بين الدرجات العميا والدنياالمقارنة الطعن طريق صدق 

ثم تم  ،ككل االستبيانعمى فقرات  اإلجابةترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية التي حققيا كل منيم في 

 ،جموعتين، وتم إجراء المقارنة بين الممن الدرجات (%27)وأدنى  ،من الدرجات (%27)اختيار أعمى 

 :التالي موضح في الجدولوذلك باستخدام اختبار )ت( كما ىو 
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يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار : (18) جدول رقم_ ال

 .)ت(

 

المتوسط  الفئة الفقرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة)ت( 

 المحسوبة

درجة 
 الحرية

sig  مستوى
 الداللة

 0.05 0.000 26 11.915 3.370 109.142  المرتفعين الدرجة الكمية

 4.405 91.214 المنخفضين

 (.1.11)الداللة  ٭٭ دالة عند مستوى

مما يدل عمى  ،(0,01( أصغر من مستوى الداللة )0,000) sig قيمةيتضح من الجدول أعاله أن    

، والمينياتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي وجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي درجات 

 يتمتع بالصدق. وعميو االستبيان

 ثبات األداة:_ 2_6

 تت استبيان اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو اعتمداثبلمتأكد من  

 طريقتين وىما:عمى  ةالباحث

 الثبات عن طريق التجزئة النصفية: أ_

النصف األول  حساب ثبات االستبيان عن طريق التجزئة النصفية، حيث تم تقسيميا إلى نصفين:   

 والنصف الثاني يضم الفقرات ذات األرقام الزوجية (،55لىإ 01)من الفقرات ذات األرقام الفرديةخاص ب

 وعميو كانت النتائج كاآلتي: (56 إلى 2)من 
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استبيان اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني يوضح نتائج حساب ثبات  :(19) جدول رقم_ ال

 .عن طريق التجزئة النصفية نحو مينة التوجيو

 تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط الثبات

 0,712 0,568** المقياس ككل

 

وبعد تصحيحو بمعادلة  (0,568) يساوي االستمارةالثبات لنصفي  أن معامل أعالهيتضح من الجدول    

 مما يدل عمى ثبات االستبيان. (0,712) أصبح يساوي سبيرمان براون

 باخ:ممعامل الثبات ألفا لكرو  _ب

 تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا لكرومباخ كما موضح في الجدول التالي:    

 باخملفا لكرو أيوضح نتائج قيم معامل  :(11) جدول رقم_ ال

 باخملفا لكرو أمعامل  البعد

 0.712 الثبات الكمي

 

استبيان اتجاىات مستشاري يتضح لنا أن  المبينة في الجدول أعاله باخممعامل ألفا لكرو  ةمن خالل قيم

التوجيو المدرسي والميني تتسم بقدر من االستقرار أي أنيا تقيس ما وضعت لقياسو وعميو فإن االستبيان 

 صادق وثابت.
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 الدراسة األساسية: :ثانيا
  منيج الدراسة األساسية: _1
 .الدراسةموضوع  وىذا تماشيا مع طبيعة المنيج الوصفي وقد اعتمدنا في دراستنا عمى   
 _ المجال الجغرافي والزمني:2_2
 _ المجال الجغرافي: 1_2
ثانوية محمد والميني و مركز التكوين المدرسي في  والية مستغانمب الميدانية ابدراستي ةالباحث تقام   

 خميستي بوالية مستغانم.
 :المجال الزمني_ 2_2

 .17/05/2018إلى غاية  13/05/2018من  ةأجريت الدراسة األساسي    

 مجتمع الدراسة األساسية: _ 3

( 52) ـاشتمل مجتمع الدراسة عمى مستشاري التوجيو المدرسي والميني لوالية مستغانم، والمقدر ب   
 ومستشارة.مستشارا 

 _ عينة الدراسة األساسية ومواصفاتيا:4
أنثى  (41)من بينيم ( مستشارا 52)تم اختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة عشوائية تكونت من    
 : يمي كمايتوزعون  ،ذكر (11)و
 حسب الجنس: _1_4
 :األساسية حسب متغير الجنس يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة   

 الجنس. حسب ضح توزيع عينة الدراسة األساسية(: يو 11) جدول رقم_ ال

 النسبة المئوية لعددا الجنس
 % 78.85 41 إناث
 % 21.15 11 ذكور

 % 100 52 المجموع
 ( %57.7)كبر من نسبة الذكور بفارق أأن نسبة إناث عينة الدراسة االستطالعية  أعالهيوضح الجدول 

 التالي:ذا ما يوضحو الشكل وى
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 الجنس. دراسة األساسية حسبلتوزيع عينة ال دائري مخططيوضح (: 14شكل رقم)_ ال

 حسب التخصص:_ 2_4

 :التخصصاألساسية حسب  الدراسة ةيمثل الجدول التالي توزيع عين    

 التخصص. حسبيع عينة الدراسة األساسية توز يوضح (: 12جدول رقم )_ ال

 النسبة المئوية العدد التخصص
 % 25 13 عمم االجتماع

 % 3.84 02 المدرسي عمم النفس
 % 53.85 28 عمم النفس العيادي

 % 13.47 07 عموم التربية
 % 3.84 02 إرشاد وتوجيو
  %100 52 المجموع

 
أن معظم المستشارين عينة الدراسة األساسية يممكون تخصص عمم النفس  أعالهيتضح من الجدول 

 لك نالحظ الشكل التالي:ذ، أما باقي التخصصات فكانت متقاربة ولتوضيح %53.85العيادي بنسبة 

 إناث

 ذكور
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 .التخصص دراسة األساسية حسبلتوزيع عينة ال دائريمخطط يوضح : (15شكل رقم)_ ال

 :الخبرة المينيةحسب  _3_4

 :الخبرة المينيةحسب  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية    

 .الخبرة المينيةع عينة الدراسة األساسية حسب يبين توزي (:13جدول رقم )_ ال

 النسبة المئوية العدد الخبرة
 % 38.46 20 سنوات 15إلى  1من 
 % 42.31  22 سنوات 11إلى  15من 

 % 13.46 07 سنة 15إلى  11من 
 % 5.77 03 فأكثر 15من 

 %100 52 المجموع
 10إلى  05أن أغمبية أفراد عينة الدراسة األساسية يممكون خبرة مينية من  أعالهيوضح لنا الجدول    

العينة يممكون  أفرادبقية  أما، أي أنيم شباب وحديثو العيد في قطاع التربية42.31%) )سنوات وبنسبة 
 مينية متقاربة كما ىو موضح في الشكل التالي:خبرة 

 

 علم االجتماع

 علم النفس المدرسً

 علم النفس العٌادي

 علوم التربٌة

 إرشاد وتوجٌه
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 .الخبرة المينيةتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب يوضح مخطط دائري ل(: 16شكل رقم )_ ال

 :األساسية أدوات الدراسة _5
ستبيان اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة في ىذه الدراسة عمى ا ةالباحث تاعتمد   

موزعة عمى أربعة أبعاد تمثمت فقرة ( 56)عمى ى حتو احيث  ،عمراني محمد المصمم من طرف التوجيو

متعمقة باألعداد والتدريب(، البعد الثاني )الميام التي يمارسيا مستشار المشاكل ال) األولفي: البعد 

التوجيو(، البعد الثالث )وجية نظره حول تفعيل دوره(، البعد الرابع )وجية نظره حول ما يمارسو من 

بوضع يتم اإلجابة عميو ( فقرة ذات اتجاه سمبي، و 47ابي و)ذات اتجاه إيج( فقرات 09من بينيا ) ميام(، 

( لإلجابة بــ 01(، ويتم تصحيحيا بوضع درجة )دائما_ أحيانا_ نادرا_ أبدا( في إحدى البدائل )×عالمة )

 .أبدا ( لإلجابة ب04نادرا، ودرجة ) ب لإلجابة( 03ودرجة ) ،أحيانا( لإلجابة بــــ 02، ودرجة )دائما

 :إجراء الدراسة األساسيةخطوات  _6

 إجراء الدراسة بالخطوات اآلتية: تمت    

 .االتصال بمدير المركزالخطوة األولى:  _

 .والمؤسسة وطمب منو اإلذن بالدخول لممركز والمؤسسة تم االتصال بمدير المركز_ 

عالميم بوجود دراسة عممية ليستجيبوا لطمب المشاركة فييا بكل ثقة واطمئنان. _  تحسيس المستشارين وا 

 سنوات 05إلى  0من 

 سنوات 10إلى  05من 

 سنة 15إلى  10من 

 فأكثر 15من 
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 : تطبيق األداة.الثانية _ الخطوة

وطمأنة  ،ةكباحث في المركز والمؤسسة اوبميمتي االتعريف بنفسيفي ىذه الخطوة ب ةالباحث تقام _

 حاط بالسرية التامة.بالدراسة بأن إجاباتيم ستالمستشارين المعنيين 

 .تبيانوكيفية اإلجابة عمى االسبشرح التعميمة لكل المستشارين  ةحثالبا تقام _

 تفريغ نتائج الدراسة. :الثالثة الخطوة_ 

تم تفريغ نتائج االستمارات التي تم جمعيا في جداول إحصائية وذلك باستخدام برنامج الرزم     

 .21spssاإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 .: المعالجة اإلحصائية لمنتائجالرابعة الخطوة _

 ناكما استخدم النسب المئوية لمناقشة نتائج الفرضية العامة، ةالباحث تلمناقشة كل فرضية استخدم    

 .وىذا بعد التأكد من استيفاء شروط استخداميما لمناقشة الفرضيات الفرعيةت الفروق اختبار 

   المستخدمة في الدراسة األساسية:األساليب اإلحصائية  _7

 :األساليب اإلحصائية اآلتية ةلباحثا تاستخدم    

لمتعبير عن ، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتكرارات، النسب المئوية،  اإلحصاء الوصفي: _

 مواصفات العينة، وقياس نتائج الفرضية العامة.

لفرضية ىذا االختبار لقياس نتائج ا ةالباحث تاستخدمالتباين األحادي اختبار اإلحصاء االستداللي: _ 

 .الفرعية الثانية والثالث
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 _ تمييد:

بفرز المعطيات، وتجميعيا في جداول إحصائية لتحميميا  ةالباحث تبعد التطبيق الميداني قام   

، إذ تمثمت دراسةباألساليب اإلحصائية المناسبة، وذلك بغرض التحقق من صدق فرضيات ال

 نتائج فيما يمي:ال

 :ة العامةفرضيالنتائج  وتفسير ومناقشة عرض_ 1

" ىناك اتجاه ايجابي لمستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة : وتنص الفرضية عمى أن   

 ". التوجيو

الجدول كما ىو موضح في التكرارات والنسب المئوية  ةالباحث تاستخدم ىذه الفرضية الختبار  

 التالي:

 يبين نتائج الفرضية العامة بالتكرارات والنسب المئوية: :(14رقم )الجدول _ 

 النسب المئوية التكرارات االتجاىات

 %011 25 اتجاه سابي

 %1 1 اتجاه ايجابي

    

اتجاه مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو  أن أعالهيتضح من الجدول    

 فإننا(، وعميو %1) ـااليجابي قدر ب اتجاىيم أنفي حين  %)011) ـ، حيث بمغت نسبتو بةسمبي

ايجابي لمستشاري ىناك اتجاه : أننقبل الفرض الصفري ونرفض فرض البحث الذي ينص عمى 

 التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو.

ىذا ما جعل اتجاىاتيم معظم المستشارين يعممون في غير تخصصيم يمكن تفسير ذلك كون     

سمبية ألداء أدوارىم كمستشارين في اإلرشاد والتوجيو المدرسي، ضف إلى ذلك أن االتجاه 
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باعتباره مكتسبا ومتعمما وثابتا نسبيا أي ال يتغير بسرعة ولو تكوين وجداني وبالتالي فيو يؤثر 

ستوى الدافعية يتأثر في دوافع اإلنسان وال يصدر عنو من سموك، كما أن تفاوت األفراد في م

بالعديد من العوامل سواء الداخمية منيا االتجاىات والقيم، والعوامل الخارجية وتتمثل في المحيط 

الذي ينشط فيو الفرد، وما يوفره السياق االجتماعي من تسييالت أو عقبات بيئة الفرد، حيث 

 أو آخره.تحدد خبرة الفرد والسياق الذي ينشط فيو تعبئتو لطاقتو في اتجاه 

فتكوين االتجاىات يرجع إلى واقع عممو ككل والعممية اإلرشادية بالخصوص، فاغمب الباحثين    

يتفقون عمى أن االتجاىات مكتسبة فيي تتكون نتيجة لمخبرات والمعمومات والمواقف التي 

التنشئة  أنشكل االتجاه، كما  أويتعرض ليا الفرد في مراحل حياتو المختمفة، بحيث تحدد نوعية 

والقيم الثقافية التي يتعرض ليا الفرد في  األخالقيةالمختمفة والتعامالت االجتماعية والمعايير 

تكوين سماتو الشخصية، وفي بناءه النفسي ومفيومو لذاتو وقدرتو عمى التفوق والنجاح يختمف 

  األفراد عادة من حيث قوة رغباتيم في وضع األىداف المستقبمية ألنفسيم.

ة نسبيا، حيث انو في كثير تكون االتجاىات ىي استعدادات ثاب إلىفوجود اتجاه سمبي يرجع     

ليكون  إلييااتجاىات تكيفية تتفق مع مواقف الجماعة التي ينتيي  بإظياريقوم الفرد  األحيانمن 

طبيعة العمل الممارس وظروفو وشخصية القائمين بو من حيث  إلىكما يرجع  أفرادىامقبوال لدى 

 اإلرشاد، اإلعالم)التوجيو،  واإلرشادالكفاءات ونوع الميمات، فتعدد الميمات لمستشار التوجيو 

البحوث التربوية.........( يجعمو يتفوق في مجال معين من ىذه الميمات، مما النفسي والتربوي، 

ما وترتفع نحو ميمة أخرى، وقد نجد من لو اتجاىات سمبية نحو  قد تنخفض دافعيتو نحو ميمة

نتيجة ظروف معينة كان سببا فييا، كما يمكن  العمل ككل وايجابية في ميمة ما أو العكس

أن ىناك من المستشارين منيم من يعطي أىمية لمعممية  إرجاع النتيجة المتوصل إلييا إلى

سباب قد تكون شخصية كضعف الضمير الميني ونقص اإلرشادية ومنيم من يقمل من فعاليتو أل
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روح المبادرة وضعف المسؤوليات، ومينية كنقص التكوين والتدريب، ونقص األطراف الداعمة 

اإلجابات العشوائية من طرف أيضا إلى )المدير، األساتذة، التالميذ(،  من األسرة المدرسية

 المبحوثين.

( التي ىدفت إلى "معرفة اتجاه 0811الديممي )مع دراسة  إليياوتتفق نتيجة الدراسة المتوصل    

والتي طبقت عمى عينة  المرشدين التربويين نحو عمميم في محافظة الكرخ والرصافة في العراق"

( مرشدا ومرشدة، حيث أشارت النتائج إلى أن ىناك نسبة من 061عشوائية مكونة من )

 (.61: 5112،المبحوثين كانت اتجاىاتيم سمبية نحو عمميم )عوض

االتجاه نحو  ( التي ىدفت إلى التعرف عمى "5102) إيمان بوعزيزوىذا ما أثبتتو دراسة    

العممية اإلرشادية وعالقتو بدافعية االنجاز لدى مستشاري التوجيو المدرسي والميني" والتي طبقت 

عمى وجود عالقة ( مستشارا ومستشارة، حيث أظيرت النتائج 52عمى عينة عشوائية مكونة من )

موجبة ضعيفة دالة إحصائيا بين االتجاه نحو العممية اإلرشادية والدافعية لالنجاز لدى  ارتباطيو

مستشاري التوجيو المدرسي والميني، أي كمما زادت االتجاىات ايجابية لدى مستشاري التوجيو 

 (.001 :5102)بوعزيز، المدرسي والميني ارتفعت دافعيتيم نحو العممية اإلرشادية

 :ة الفرعية األولىفرضيالنتائج  وتفسير ومناقشة عرض _2

تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي  ": عمى أنو تنص الفرضية الفرعية األولى   

 والميني باختالف التخصص".

لقياس تحميل التباين األحادي اختبار الفروق  ةالباحث تالختبار ىذه الفرضية استخدم   

مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو تبعا لمتغير التخصص والجدول اتجاىات 

 التالي يوضح ذلك:
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تحميل التباين  اختبار الفروقالفرضية الفرعية األولى (: يبين نتائج 15الجدول رقم )_ 

بين متوسطات درجات اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة  األحادي

 التوجيو تبعا لمتغير التخصص:

د.الحري مج المربعات مصدر التباين

 ة

 م الداللة sig ف التقديريالتباين 

  018.015 2 226.151 بين المجموعات

 

0.620 

 

 

 

 

 

1.01 

 

 

 

 غير دالة

داخل 

 المجموعات

2022.862 21 66.822 

 2215.685 المجموع

 

20 

 

 

 

( أكبر من مستوى الداللة 1.01التي تساوي ) Sigقيمة أن  يتضح من الجدول أعاله   

اتجاىات مستشاري التوجيو ود فروق ذات داللة إحصائية في (، مما يدل عمى عدم وج1,10)

الصفري ونرفض فرض  التخصص، وعميو فإننا نقبل الفرض تعزى لمتغير المدرسي والميني

بأنو تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو  البحث القائل

 .اتيمتخصص باختالف

( تخصصات، وجل 12ىذه النتائج كون عينة الدراسة كانت تضم ) ةفسر الباحثتحيث    

المتخصصة، في حين أن المستشارين تخرجوا من الجامعة ولم يتخرجوا من المعاىد التكنولوجية 
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التوظيف المباشر في قطاع التربية أصبح ال يراعي التخصصات بل كانت القائمة موسعة، كما 

 أن جميع المستشارين سيتمقون نفس التكوين ونفس المدة ونفس المحتوى دون تمييز.

نوع كما يرجع إلى طبيعة العمل الممارس وظروفو وشخصية القائمين بو من حيث الكفاءات و     

)التوجيو، اإلعالم، اإلرشاد النفسي والتربوي، البحوث الميمات لمستشار التوجيو واإلرشاد 

 التربوية.....( يجعمو يتفوق في مجال معين من ىذه الميمات.

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى مدى  5102واتفقت الدراسة مع دراسة عمر النبييان )   

امتالك المرشد التربوي لميارات التدخل اإلرشادي في التعامل مع األزمات بالمدارس الحكومية 

بقطاع غزة، والتعرف عمى الفروق في الميارات اإلرشادية لدى المسترشد تبعا لمتغير ) الجنس، 

( مرشد 020لمؤىل العممي، الخبرة، جامعة التخرج(، حيث تكونت العينة من )التخصص، ا

ومرشدة وتوصمت ىذه الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص 

 .(02: 5102النبييان،)

(، والتي ىدفت إلى 5102دراسة الباحثان محمد عمي الناصر ومحمد مصطفى ) أثبتتووىذا ما   

لممرشدين الطالبيين، والتعرف عمى الفروق بينيم في عرف عمى االحتياجات التدريبية الت

االحتياجات التدريبية وفقا لمتغير التخصص، وعدد سنوات الخبرة في اإلرشاد وشممت العينة عمى 

( مرشدا وأظيرت الدراسة عدم وجود فروق بين المرشدين في االتجاىات التدريبية المساندة 66)

رشدين نظرا الختالف التخصص وعدد سنوات الخبرة المينية )عمي الناصر، مصطفى، بين الم

5102 :01.)  

(، والتي ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية 5101فاطمة الزىراء شاعة )كما توضح دراسة   

لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي في مجال الميارات اإلرشادية، حيث تكونت عينة الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير  إلىتوصمت الدراسة ( مستشارا ومستشارة، 21) من
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مستشاري التوجيو المدرسي والميني الحتياجاتيم التدريبية في مجال الميارات اإلرشادية تعزى 

 (.012: 5101لمتغير التخصص األكاديمي )شاعة،

 :الثانيةة الفرعية فرضيالنتائج  وتفسير ومناقشة عرض_3

تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني باختالف  ": وتنص الفرضية عمى أن   

 ". الخبرة المينية

"  لمكشف عن تحميل التباين األحادي  اختبار " ةالباحث تاستخدم ىذه الفرضية الختبار   

 :يوضح ذلك التاليوالجدول الفروق بين متوسطات مجموعات من األفراد 

تحليل التباين األحادي ألداء الفرضية الفرعية الثانية  نتائج يبين  :(61جدول رقم )_ ال

 الخبرة المهنية.أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير 
التباين  د.الحرية مج المربعات مصدر التباين

 التقديري

 م.داللة Sig ف

  223.386 2 611.021 بين المجموعات

2.12 

 

1.102 

 

 

 دالة
 58.102 21 2788.919 المجموعاتداخل 

 3459.07 المجموع
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مستوى الداللة  اصغر من( 1,102والتي تساوي) Sigيتضح من الجدول أعاله أن  قيمة    

اتجاىات مستشاري التوجيو ود فروق ذات داللة إحصائية في ، مما يدل عمى وج(1,10)

 نرفض الفرض الصفري  ، وعميو فإنناالمينيةالمدرسي والميني نحو مينة التوجيو حسب خبرتيم 

فرض البحث القائل "تختمف اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة نقبل و 
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لدييم نفس باختالف خبراتيم المينية كون المستشارين  نتيجة ،التوجيو باختالف الخبرة المينية"

ميارات خالل سنوات ما يكتسبونو من معارف وقدرات و  خالل من ، يتمقون نفس التكوينالمعرفة

كذلك مصادر التعمم بكل أنواعيا و  تي يحضرونياوالممتقيات ال العمل أو الدورات المستمرة،

، إضافة إلى القائمة عمى األصول السميمةو المتنامية يوما بعد يوم المعرفية المتراكمة و  مصادرالو 

مستجدات في إطار ، و التالتطورا عمى كلعمى دراية  يممالحديثة يجعالتقنيات التكنولوجيات و 

وفرض وجودىم بالصورة الالئقة  إبراز إلىمم، فيم من خالل عمميم يسعون عممية التعميم والتع

الييئات الوصية التي لم تعطي ليم المكانة الالئقة في ظل حجم الميام  وأمامالتربوية  األسرة أمام

ل أقصى الجيود في عمميم من خالل ذلك بذفي إطار ، وبالتالي يحاولون إلييمالموكمة 

 الميام في اآلجال المطموبة. \االنضباط والمواظبة وتحمل المسؤوليات واحترام المواعيد وتنفي

( التي ىدفت إلى معرفة "واقع التوجيو 5100ه الدراسة دراسة عياش حمو )وتتفق مع ىذ   

اتجية المقاربة بالكفاءات من وجية نظر مستشاري التوجيو المدرسي في ضوء تطبيق إستر 

النتائج  أظيرت( مستشارا، حيث 62والتي طبقت عمى عينة متكونة من ) واإلرشاد المدرسي"

 .(016: 5100ىناك فروق دالة في التقويم والدراسات فقط )حمو،

( التي ىدفت إلى معرفة "الضغوط المينية لدى 5106إضافة إلى دراسة مرنيز عفيف )  

( مستشارا 15مستشاري التوجيو المدرسي والميني" والتي طبقت عمى عينة متكونة من)

ومستشارة، حيث أظيرت النتائج انو توجد فروق دالة إحصائيا في الضغط الميني لدى مستشار 

 تعزى لصالح أصحاب التخصصات األخرى التوجيو المدرسي والميني

 .(022-025: 5106)عفيف،
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والتكوين المستمر لمستشاري التوجيو العمل الميداني أن  وبناءا عمى ذلك خمص الباحث   

عدادىم مينيا بعد النجاح كافي إلكسابيم الخبرة ألداء مياميم عمى  المدرسي والميني وتكوينيم وا 

 أحسن وجو.

"معرفة واقع التوجيو  إلى( والتي ىدفت 5100ع دراسة حمو عياش )وتعارضت الدراسة م   

المدرسي في ضوء تطبيق إستراتجية المقاربة بالكفاءات من وجية نظر مستشاري التوجيو 

النتائج ال يوجد  أظيرت( مستشارا، حيث 62واإلرشاد المدرسي" طبقت عمى عينة متكونة من )

عن ذوي الخبرة )اقل  سنوات( 01رة )أكثر من بالخالمستشارين ذوي اختالف في وجيات نظر 

المدرسي  اإلعالمسوات( حول الكفاءات التي ينموىا لدى التالميذ في كل من مجال  01من 

 (.016: 5100والتوجيو )عياش،
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 الخاتمة:_ 

نذكر أن موضوع اتجاىات مستشاري التوجيو المدرسي والميني نحو مينة التوجيو في الختام    

من الموضوعات الميمة والتي يجب التركيز عمييا، باعتبار مينة التوجيو احد الوظائف المينية 

ايجابية ليقوموا حتاج إلى مستشارين يتمتعون باتجاىات في ميدان التربية والتعميم، والتي ت

ىناك اختالف في االتجاىات،  أن أظيرتوالدراسات  األبحاث، ولكن بأعماليم عمى أحسن حال

توفير كل الدعم الشامل وذلك بتجييز كل الوسائل والتجييزات عن المسؤولة  األطرافلذا عمى 

االرتقاء ن اجل وضمان الرعاية الكاممة مبنية القاعدية المادية والمعنوية طريق تحسين ال

بإعداد المستشارين قبل الخدمة وبعدىا  بيذا الجانب وذلك االىتمام والتطوير، لذا فيجب أن نولي

ومعرفة اتجاىاتيم نحو مينتيم وبعض القضايا التي ترتبط بيا، إضافة إلى زيادة فرص التدريب 

كسابيم ميارات جديدة تتناسب ومتطمبات المي ت التي يفرضيا نة والتطوراوالتكوين لممستشارين وا 

تفعيل عممية االتصال بين المسؤولين ومستشاري التوجيو المدرسي والميني  إلى باإلضافةالواقع، 

 في مؤسسة العمل وذلك عن طريق ضرورة تفيم وتعاون الفريق التربوي والجماعة التربوية معو.

المستشارين ، إال أن النظر في التخصصات التي يسمح بيا لممارسة ىذه المينة إعادة أيضا

يممكون قدرات وكفاءات تؤىميم إلى أن يرقوا إلى أعمى المستويات إال أن الواقع يثبت عكس ذلك 

  لذا يجب االىتمام الالزم ليذا الجانب.
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 االقتراحات:_ 

 من خالل النتائج المتوصل إلييا نقترح:   

الزيادة في عدد مستشاري التوجيو المدرسي والميني في الثانويات أو فتح مناصب شغل  _

 .لمرشدين نفسيين يعممون في االكماليات لمساعدة المستشار في القيام بميامو وتنظيميا

     إنشاء فروع جديدة لمراكز التوجيو المدرسي والميني بحيث يكون كل فرع يضم مقاطعة  _

 مقاطعتين أو حتى ثالث مقاطعات. أو

 دراسة اتجاىات المستشارين نحو مينة التوجيو والدور الذي يمعبو في ىذا المجال._ 

عداد المستشارين مينيا بعد النجا _ استالم مياميم، وذلك  ح في المسابقة قبلضرورة تكوين وا 

بإقامة دورات تدريبية مستمرة تيدف إلى إكسابيم الميارات الالزمة ألداء أدوارىم كمستشارين في 

 اإلرشاد والتوجيو المدرسي.

 تزويد المستشارين بالوسائل التكنولوجية لتسييل عمميم وجعمو أكثر فعالية. _

 المستشارين عمى تطبيقيا.توفير االختبارات والمقاييس النفسية وتدريب _ 

بالتوجيو واإلرشاد تربوية ونفسية ذات صمة  وأبحاثتشجيع المستشارين عمى القيام بدراسات  _

 المدرسي والتي تنبع من واقع عمميم.

إعادة النظر في التخصصات التي يسمح ليا بممارسة ىذه المينة فحتى في عمم االجتماع  _

ذا كان ىناك تخصص لو عالقة بالتربية مثل: عمم ىناك تخصصات ليس ليا عالقة بالتربي ة، وا 

 االجتماع التربوي، فإننا نقترح تربصات في مجال القياس النفسي والتربوي.

توعية األسرة والمجتمع بأىمية المستشار والتعاون معو من اجل تحقيق غاياتو المينية التي _ 

 ىي غاية األسرة والمجتمع.
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 _ قائمة المراجع:

 المراجع باللغة العربٌة:_ 1

، دار الميسرة للنشر والتوزيع، اإلرشادٌةالمهارات  :(9002أبو اسعد ، احمد عبد اللطيف )_ 1

 عمان.

واقع اإلعالم التربوي فً مؤسسات التعلٌم الثانوي بالجزائر  :(9002األعور، إسماعيل ) _ 2

رسالة ماجستير منشورة، كلية من منظور مستشاري التوجٌه المدرسً والمهنً والتالمٌذ، 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ورقلة.

مستشار التوجيو المدرسي  أداءالوضعية المينية عمى  تأثير :(8002براهمية، صونية ) _3

، يواالجتماعية، جامعة منتور  اإلنسانيةغير منشورة، كمية العموم  ماجستير، رسالة المينيو 

 قسنطينة.

اثر التوجٌه المدرسً على التحصٌل المدرسً فً المرحلة الثانوٌة،  :(9080برو، محمد ) _4

 دار األمل للطباعة والنشر.

دراسات نفسية في الشخصية  4(9339وسميمان الحضري الشيخ ) جابر، عبد الحميد جابر _5

 ، عالم الكتب، القاهرة.العربية

االتجاه نحو المينة وعالقتو بالتوافق الميني لدى 4 (8002جمعة، حيمود اوالد ) _6

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر.مستشاري التوجيو المدرسي والميني

، المدرسة أسسو نظرياتو و تطبيقاتواإلرشاد النفسي في 4 (8002الخطيب، صالح احمد ) _7

 العين، دار الكتاب الجامعي.

اإلرشاد النفسي والتربوي، دار العممية الدولية  (80084اح محمد سعيد )، عبد الفتخوجا _8

 والتوزيع، عمان.

، المدرسية الفعالة اإلدارةاتجاىات حديثة في  (80024حسين، سالمة عبد العظيم ) _9 

 الجامع الحسيني.4 ساحة ،عمان9ط
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، ثقافة التوجيو المدرسي في الجزائر بين اإلصالح والواقع (80994محمد ) حمري، _01 

 ، تممسان.بمقايدرسالة ماجستير منشورة، جامعة أبي بكر 

(4 بسيكولوجية التوجيه المهني ونظرياته، دار وائل لمنشر، 8002صالح حسن ) الداهري،_ 00

 .9ط

االتجاىات البيئية لدى طالب  (93224، محمد احمد )دسوقيصبري و إبراهيم الدمرشاق،  _02

 مكتبة االنجمو المصرية، القاهرة.كميات التربية، 

المرشد التربوي دوره الفاعل في حل مشكالت  4(8099هادي مشعان إسماعيل )ربيع، _ 03

 ، دار عالم الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان.الطمبة

 ، الدار العربية لمعموم، بيروت، لبنان.أساسيات عمم النفس(4 8002جنان سعيد ) الرحو،_ 04

، كنوز المعرفة، دور اإلرشاد واإلشراف في العممية التربوية 4 (8002)عطاف عمي زايد،  _05

 عمان.

(4 عالقة اختيار التالميذ الدراسية بميولهم المهنية في ظل التوجيه 8008)سالف مشري، _06

في الجزائر4 مذكرة مكممة لنيل شهادة الماجستير في عمم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي 

 االجتماعي غير منشورة، جامعة ورقمة.

،دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 9، طعمم النفس االجتماعي(4 8099شحاتة، محمد وربيع ) _07

 عمان.

المدرسي مفاىيمو النظرية التوجيو (4 8003، جودت عزت )عطويعبد العزيز، سعيد و  _08

 ، األردن.أساليبو الفنية تطبيقاتو العممية

وجية نظر مستشاري التوجيو المدرسي والميني حول عممية (4 8092عمراني، محمد )_ 09

 ، رسالة ماجستير منشورة، كمية العموم االجتماعية، وهران.تفعيل دورىم
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اتجاىات مدري المدارس الحكومية بمحافظة غزة نحو  4(8002) احمد محمدعوض،  _ 21

 رسالة ماجستير منشورة فمسطين.اإلرشاد التربوي وعالقتيا بأداء المرشد، 

واقع اإلرشاد التربوي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير (4 9331)فهد إبراهيم الغامدي، _ 20

 في عمم التربية غير منشورة، السعودية.

 4 (8001)محمد عبد العزيزالغرباوي، _ 22

دار مسيرة لمنشر والتوزيع مبادئ التوجيو و اإلرشاد،  :(8008)سامي محمود ممحم، ال_ 23

 والطباعة، عمان. 

 الكويت4 مكتبة الفالح.التوجيو الميني، (: 9332عويد سمطان )المشعان، _ 24

رسالة دور مستشار التوجيو في التقميل من العنف المدرسي،  :(8092مزرقط، زهرة )_ 25

 ر، جامعة الوادي.ماست
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.استمارة لقياس اتجاهات مستشاري التوجيه المدرسي والمهني(: يبين استبيان 02_ الملحق رقم )  

 الجنس:

 التخصص:

           05  إلى 00من             00 إلى 5من              سنوات5 إلى 0من  الخبرة المهنية:
فأكثر  05من    

 الرقم الفقرات دائما أحيانا نادرا أبدا
.ضعف إعدادي وتدريبي المهني      1 
قمة التربصات المقدمة لي خالل فترة إعدادي     

 المهني.
2 

ضعف اإلعالم اإلرشادي في البيئة المحمية     
 لممستشار.

3 

 4 قمة التنسيق بين المستشارين.    
 5 قمة خبرتي في تطبيق االختبارات النفسية.    
اإلرشاد.نقص المراجع المتوفرة في       6 
اقتصار الدورات التكوينية في تقديم دروس     

 نظرية.
7 

ضعف ممارسة األدوار التي تتطمب إعدادا     
 وتأهيال عمميا إرشاديا.

8 

ضعف التواصل مع من له عالقة بتفعيل دور     
 المستشارين خارج المؤسسة التربوية.

9 

 10 قصر المدة المخصصة لتدريب المستشارين.    
قمة االهتمام بالنواحي التطبيقية في العممية     

 اإلرشادية.
11 

 12 عدم انتظام الدورات التكوينية.    
عدم االعتماد عمى أخصائيين مهنيين في مجال     

اإلرشاد عند عقد أيام دراسية تكوينية أو 
 ممتقيات.

13 
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قمة الخبرة في تطبيق الهام المنصوص عميها     
 وزاريا.

14 

 15 ضعف الرغبة في التغيير لدى المستشار.    
استغالل المستشار لتقنيات البحث التربوي     

 )مقابمة، مالحظة....(
16 

عدم القدرة عمى تغطية كل المؤسسات التربوية     
 التابعة لممقاطعة.

17 

قضاء معظم الوقت في صب األرقام وممئ     
 السجالت.

18 

ال تمت لمهامي  إقحام المستشار في أعمال    
 بصمة.

19 

 20 صرف المستشار عن أعماله باألعمال اإلدارية.    

القيام بعممية التوجيه والمتابعة لتالميذ كل     
 المؤسسات التابعة لممقاطعة.

21 

يقدم المستشار تقارير دورية عن نشاطه في     
المقاطعة التي يشرف عميها بالرغم من عدم 

مؤسسات المقاطعة.زيارته الفعمية لكل   

22 

قضاء معظم الوقت في القيام باألعمال التي     
 يطالبني بها مدير المؤسسة التربوية.

23 

عدم األخذ برأي المستشار في صنع القرارات     
 المتعمقة بمهامي المنصوص عميها.

24 

حضور كافة مجالس أقسام المؤسسات التابعة     
 لممقاطعة.

25 

المستشار بتحميل المضامين والوسائل يقوم     
 التعميمية.

26 

 
 

 
 

 
 

 
 

إجراء الدراسات واالستقصاءات التي تدخل في 
 إطار تقويم مردود المنظومة التربوية وتحسينه.

 

27 
 

قمة تقدير الطاقم اإلداري لطبيعة العممية      28 



 

87 
 

 اإلرشادية.
 29 قمة تقدير المدراء لمعممية اإلرشادية.    
تعدد المسئولين في المؤسسة التربوية يعيق     

عممي كمستشار )مدير المؤسسة التربوية، مدير 
 مركز التوجيه، مستشار التربية.(

30 

 31 قصور تعاون المدرسين مع المستشار.    
 32 قصور تعاون اإلدارة مع المستشار.    
تقميل المدرسين من أهمية العممية اإلرشادية أمام     

 التالميذ.
33 

عدم لجوء المدرسين لي عند وقوع مشكمة     
 لمتالميذ.

34 

عدم إتاحة المدرسين فرصا لممستشار كمما دعت     
 الضرورة لذلك.

35 

يشعر المستشار بنوع من التهميش داخل     
 المؤسسة التربوية.

36 

يشعر المستشار أن مهمته تقتصر عمى تنفيذ ما     
من قبل مدير المؤسسة يوجه له من أعمال 

 التربوية.

37 

يشعر المستشار أن مهمته تقتصر عمى تنفيذ ما     
 يقدم له من مهام من مركز التوجيه.

38 

ال يشعر المستشار انه يستفيد من تكوينه العممي     
 ألنه ما هو الواقع التربوي ال يمت لذلك بصمة.

39 

من  ستشار بالعزلة بسبب قمة المتابعةشعور ال    
 قبل المسئولين.

40 

غموض مهام المستشار المنصوص عميها     
.  لإلدارةبالنسبة   

41 

 42 محدودية صالحية المستشار.    
ضعف العالقة االجتماعية بين المستشار وبين     

.اإلداريةالهيئة   
43 

بعض  إقصاءفعالية دوري كمستشار تكمن في      44 
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رالدو العراقيل التي تحد من فعالية هذا   

بإمكان المستشار حل بعض مشكالت التالميذ     
أو الحد منها إذا تم التخمص من بعض العراقيل 

 التي تحول دون ذلك.

45 

ال يرى المستشار ضرورة في تكثيف األعمال     
 اإلدارية أكثر من مهام متابعة التالميذ.

46 

ينبغي توفير فرص اإلعالم والمتابعة والتوجيه     
يكون دوري أكثر فعالية.لكي   

47 

 48 ينبغي التركيز عمى المهام الواردة في النصوص.    

من التالميذ يحد من بعدد كبير  األقساماكتظاظ     
 فعالية أدائي لمهنتي كمستشار توجيه.

49 

ينبغي تزويد المستشار بالنشرات التي تزيد من     
 وعيه المهني.

50 

لمتالميذ من اجل زيارة ينبغي إتاحة فرص     
 المستشار كمما تطمب األمر ذلك.

51 

ينبغي تحديد مواعيد منتظمة لجمسات اإلرشاد     
 التربوي.

52 

 53 ينبغي توفير مكتب مناسب لمعممية اإلرشادية.    

ينبغي توفير اإلمكانات المادية المناسبة في     
 المدارس لمقيام باألنشطة اإلرشادية.

54 

الضروري وجود فريق عمل إرشادي لمتابعة من     
 اإلرشاد التربوي في المدارس.

55 

ينبغي فتح خاليا اإلعالم واالتصال في كل     
 المؤسسات التربوية التابعة لممقاطعة.

56 
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 .الفرعية األولىنتائج الفرضية  (:03_ الملحق رقم)
 

 

ANOVA à 1 facteur 

   المجموع

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 436.728 4 109.182 1.631 .182 

Intra-groupes 3145.964 47 66.935   

Total 3582.692 51    

 

 
 

Descriptives 

   المجموع

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour 

la moyenne 

Minimum Maximum 

Borne inférieure Borne supérieure 

 108.00 86.00 103.3155 94.6845 1.98068 7.14143 99.0000 13 االجتماع علم

 123.00 104.00 234.2089 -7.2089- 9.50000 13.43503 113.5000 2 المدرسي النفس علم

 114.00 80.00 103.1016 96.2555 1.66830 8.82779 99.6786 28 العيادي النفس علم

 114.00 95.00 109.0510 97.2347 2.41453 6.38823 103.1429 7 التربية علوم

 103.00 100.00 120.5593 82.4407 1.50000 2.12132 101.5000 2 والتوجيه االرشاد

Total 52 100.5769 8.38146 1.16230 98.2435 102.9103 80.00 123.00 
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 .نتائج الفرضية الفرعية الثانية(: 04ملحق رقم )ال
 

ANOVA à 1 facteur 

   المجموع

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 436.728 4 109.182 1.631 .182 

Intra-groupes 3145.964 47 66.935   

Total 3582.692 51    

 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   الكلي   

LSD   

(I) الخبرة (J) الخبرة Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 سنة 05-0 من

 5.0319 -4.1272- 843. 2.27766 45238. سنوات 10-05 من

8.48571 سنة 15-10 من
*
 3.79306 .030 .8593 16.1122 

14.78571 فأكثر سنة 15 من
*
 5.64075 .012 3.4442 26.1272 

 سنوات 10-05 من

 4.1272 -5.0319- 843. 2.27766 -45238.- سنة 05-0 من

8.03333 سنة 15-10 من
*
 3.74719 .037 .4991 15.5676 

14.33333 فأكثر سنة 15 من
*
 5.61001 .014 3.0537 25.6130 

 سنة 15-10 من

-8.48571- سنة 05-0 من
*
 3.79306 .030 -16.1122- -.8593- 

-8.03333- سنوات 10-05 من
*
 3.74719 .037 -15.5676- -.4991- 

 19.1227 -6.5227- 328. 6.37744 6.30000 فأكثر سنة 15 من

 فأكثر سنة 15 من

-14.78571- سنة 05-0 من
*
 5.64075 .012 -26.1272- -3.4442- 

-14.33333- سنوات 10-05 من
*
 5.61001 .014 -25.6130- -3.0537- 

 6.5227 -19.1227- 328. 6.37744 -6.30000- سنة 15-10 من

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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