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أطاؿ اهلل  أمي الحبيبةلكل من ساعدين يف مشوارم الدراسي أىدم ألف ربية إذل أعز كأطيب كأحن قلب 
 مرىا.يف ع

 .أبي العزيزإذل من علمٍت كسهر كتعب من أجلي لواله ؼبا كنت ىنا  ك

 زاد.شهر ك إذل أخيت ك رفيقيت ككل ما أملك يف ىذه اغبياة 

 حفظو اهلل لنا. أيوب ك إذل أخي الصغَت أحلى شيء يف حيايت

ت دراسيت كأحلى ك إذل أعز صديقة كأخت على قليب اليت اعتربهتا أخيت الثانية اليت أمضيت معها ذكريا
 نفيسة.غبظات صديقيت 

 أسبٌت ؽبا النجاح إنشاء اهلل. كريمة  ك إذل أعز صديقة عرفتها رضباين

 .   ̏ياسين    ̋ك إذل من ساعدين كدعمٍت يف كل خطوة خطوهتا كحرص على قباحي دائما 

 ك إذل كل من يعرفٍت من قريب كبعيد كخاصة أقاريب.

نا جبهده كعلمو كنصحو من أساتذة كزمالئي أىدم إليهم صبيعا ىذا ك إذل كل من ساىم معي كقدـ رل عو 
 اعبهد اؼبتواضع.

 

              

 بوسعدية حياة

  

 أ



 
  

 
 اغبمد هلل كالصالة كالسالـ على سيدنا كحبيبنا ؿبمد عليو الصالة كالسالـ .

 أما بعد                                              

ر على إسبامي اؼبشوار الدراسي بعد تعب كجهد طويل ،الذم أسبٌت أف أكوف قد أشكر اهلل العلي القدي
كفقت فيو من اؼبعلومات كاؼبعارؼ اليت أخذهتا يف ىذه السنوات الطويلة من الدراسة على أيدم أساتذيت 

و رل من ؼبا قدمت عالق كريمةالكراـ ، فال يسعٍت إال أف أتقدـ جبزيل الشكر إذل أستاذيت الدكتورة اؼبشرفة 
 توجيو إلسباـ حبثي ىذا ك إذل صبيع أساتذيت الذين رافقوين يف ىذا العاـ الدراسي .

ك إذل كل أساتذة قسم علم النفس لكل ما تلقينو منهم من توجيو كتشجيع كال أنسى أيضا  أستاذ قسم 
 . زىرةكمساعدة  بن جدية محمدالفلسفة 

 . مسالتي إسمهانخصائية النفسانية ك ال أنسى أيضا من سامهت يف دعمي كمساعديت األ

ما قدمو رل من مساعدة  عمار الميلودكما يشرفٍت أف أتقدـ بالشكر أعضاء اللجنة اؼبناقشة كإذل األستاذ 
 كتوجيو إلسباـ حبثي ىذا .

كما   عائشة ياحيكما أشكر مدير ثانوية أضبد بومهدم اللذم إستقبلٍت كال أنسى مستشارة التوجيو 
 ثانوية أضبد بومهدم .أشكر األساتذة 

 صبيع التخصصات خاصة كتالميذ ثانوية أضبد بومهدم عامة.  2كما يشرفٍت أف أتقدـ بشكر تالميذ سنة 

كما أتقدـ بالشكر أيضا إذل كل من ساعدين يف إقباز ىذا البحث سواء من قريب أك بعيد إليكم امتناين 
 كسبنيايت لكم باػبَت إنشاء اهلل .

 كشكرا جزيال لكم أعزائي الكراـ                                

 بوسعدية حياة      

 ب



 
  

 من التعليم الثانوي نحو مستشار التوجيو المدرسي والمهني 2اتجاىات تالميذ السنة 

  : ملخص الدراسة

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على اذباىات تالميذ السنة ثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو 
( إناث . لقد مت اختيار 73(ذكر ك)50(تلميذا منهم )123ي كاؼبهٍت ،تكونت عينة الدراسة من )اؼبدرس

العينة بطريقة عشوائية .كاعتمدت فيها على اؼبنهج الوصفي،استخدـ استبياف من إعداد الباحثة لقياس 
كقد توصلت  ( فقرة ، ك اعتمدت على أساليب ربليل النتائج اػباصة بالفرضيات26اذباىات مكونة من )

 الدراسة إذل النتائج التالية:

 كجود اذباىات سلبية لدل تالميذ السنة ثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت . 

عدـ كجود فركؽ يف اذباىات تالميذ السنة ثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت 
 يعزل ؼبتغَت اعبنس.

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف اذباىات تالميذ السنة ثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو 
 اؼبدرسي كاؼبهٍت تعود ؼبتغَت التخصص.

Etude Descriptive des Tendances des Elèves de la 2éme année Secondaire 

sur envers Le Conseilles Pédagogiques de l’Orientation Scolaire et 

Professionnel. 
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 مقذمة البحث

 مقدمة:

تتوذل الًتبية اغبديثة كل االىتماـ باؼبتعلم حُت دل يبقى الًتكيز منصبا على تنمية اعبوانب اؼبعرفية فقط إمنا 
رعاية يشمالف اعبوانب النفسية كالوجدانية كاالجتماعية ،من أجل صناعة أجياؿ تتمتع أصبح االىتماـ كال

بالصحة النفسية من ناحية كالكفاءة العلمية كاؼبهارات اؼبهنية من ناحية أخرل لذلك اىتم اؼبعنيوف بالًتبية 
ارة العاؼبية اؼبعاصرة كالتعلم بالسعي اعباد كاؼبتواصل إلعداد الفرد كتسليحو بوسائل جديدة ؼبواكبة اغبض

كالتكيف معها ،من أجل إعداد اؼبتعاملُت ؼبيادين اغبياة اؼبختلفة ، كتنمية اعبوانب اؼبختلفة من 
شخصياهتهم ، كزيادة مهاراهتم يف التعامل مع الصعوبات اغبياة الدراسية كاؼبهنية، حبيث أصبح لكل فرد 

و سلوكو كال يوجد إنساف بدكف اذباىات زبصو اذباىات تلعب دكرا ىاما يف تشكيل حياتو كضبط كتوجي
كيؤمن هبا كيدافع عنها فاالذباىات تسمح للفرد بالقدرة على تشكيل شخصيتو حبيث تصبح مكونا من 

 شخصيتو الذاتية كاليت سوؼ تؤىلهم لالندماج يف مهنة معينة .

م بو كيشارؾ فيو كل (أف كل طالب حيتاج إذل خدمات اإلرشاد الًتبوم كيهت1998يف حُت يرل زىراف)
العاملُت يف ميداف الًتبية كالتعليم، لذا حيظى اإلرشاد الًتبوم باىتماـ خاص يف معظم كتب اإلرشاد 

النفسي اليت ترتكز على اإلرشاد يف اؼبدرسة كاإلرشاد يف اجملاؿ الًتبوم خالؿ العملية الًتبوية ،كعليو فإف 
الًتبوم يف اؼبدرسة كاتباع اؼبنهج النمائي كالوقائي  ىناؾ ضركرة إذل تقدمي خدمات التوجيو كاإلرشاد

كالعالجي مع التالميذ كذلك هبدؼ جعل التلميذ متوافقا مع نفسو ، سعيدا يف مدرستو عن طريق تقدمي 
خدمات رعاية النمو النفسي السوم ، كمساعدتو يف التغلب غلى أزمات النمو ، كاؼبشكالت النفسية اليت 

تزداد حدهتا.كيعترب كجود مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت يف اؼبدارس من اغباجات تواجهو حىت ال تتفقم ك 
الضركرية نظرا ؼبا يعيشو التلميذ يف ؾبتمعنا اغبارل من صراعات كضغوطات نفسية ،اليت تظهر مدل أمهيتو 

رشاد ك دكره يف اؼبؤسسة التعليمية بصفتو الشخص اؼبتخصص الذم يتوذل القياـ دبهاـ التوجيو كاإل
باؼبدرسة.كألقيت ىذه اؼبهمة على عاتق مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت الذم يقـو دبساعدة التلميذ على 

تفهم نفسو كربقيق تكيفا نفسيا كاجتماعيا مع الفعل الًتبوم ، كالتعرؼ على قدراتو كاستعداداتو لتحقيق 
هٍت من خالؿ ماحددتو اؼبراسيم كالقوانُت توجيها سليما كذلك من أجل ربضَته لبناء مشركعو الدراسي كاؼب

متبعا لتنفيذىا طرقا ككسائل عديدة يقـو هبا مستشار التوجيو لكي يسهل على التلميذ التكيف مع الشعبة 
 اؼبختارة كاحمليط كاحمليط اؼبدرسي .
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 مقذمة البحث

ة كفقا للمنشور كيعترب منصب مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت ، منصب مستحدث يف اؼبؤسسة الًتبوي
كالذم ينص على خلق مناصب مستشارم التوجيو اؼبدرسي  18/09/1991اؼبؤرخ يف  219الوزارم 

 .كاؼبهٍت يف ـبتلف مؤسسات التعليم الثانوم 

ك انطالقا من ىذا الواقع العلمي يف ؾباؿ التطرؽ إذل معرفة مدل اختالؼ اذباىات التالميذ كبو مستشار 
هبذه الدراسة قصد معرفة اذباىات تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم كبو التوجيو ، قامت الباحثة 

مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت ، فدراسة اذباىات التالميذ تعترب أحد أىم اؼبواضيع اليت يتبناىا الباحثُت 
شار التوجيو .كبناء على يف دراستهم نظرا ألمهيتها يف معرفة طبيعة االذباىات اليت يتبناىا التالميذ كبو مست

ىذا الطرح قامت الباحثة بتقسيم الدراسة إذل جانبُت كمها اعبانب النظرم كاعبانب اؼبيداين، علما أف 
 .اعبانبُت معا يتضمناف ستة فصوؿ 

:ديثل ربديد اإلشكالية ، الفرضيات ، أمهية الدراسة كأىداؼ الدراسة كدكاعي استخداـ  األول لفصلفا
:كالذم تناكلت فيو الثاني فصلالاؼبفاىيم اإلجرائية كعرض بعض الدراسات السابقة ،أما  الدراسة ،كربديد

مفهـو االذباىات ،كالنظريات اؼبفسرة لالذباىات ،مكونات االذباىات ،أنواع االذباىات ،خصائص 
،العوامل 2:فقد تناكلت فيو مفهـو تلميذ السنة الثالث فصلالاالذباىات ،ك أخَتا كظيفة االذباىات . أما 

اؼبؤثرة يف اؼبرحلة الثانوية،أىداؼ التعليم الثانوم،خصائص األساسية يف اؼبرحلة الثانوية ،األفاؽ الدراسية 
 2للشعب اليت يدرسها التلميذ،كيفية تقييم تلميذ السنة أكذل ثانوم لكي يوجو للتخصص يف السنة 

ائص مستشار التوجيو ، تعيُت :فقد تضمن تعريف مستشار التوجيو ،خصالرابع فصلالثانوم. أما 
مستشار التوجيو ، عالقات مستشار التوجيو ، كمهاـ مستشار التوجيو ،ك أخَتا كسائل عمل مستشار 

فقد تضمن فصلُت  الجانب الميدانيالتوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت .أما القسم الثاين من البحث الذم يضم 
ضم الدراسة االستطالعية ،كالدراسة األساسية :اإلجراءات اؼبنهجية للدراسة، كاليت تفصل الخامس ال:

:الذم يتضمن عرض كتفسَت كمناقشة نتائج الدراسة فصل السادسال،األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة.مث 
 يف ضوء الفرضيات..
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 مذخل الذراسة                                            الفصل األول:                           

 اإلشكالية :
تعترب اػبدمات اإلرشادية من الدعائم الرئيسية للمدرسة اؼبعاصرة كمن أىم كسائل الًتبية اؼبتطورة ،حيث 

كال ( أنو ال ديكن التفكَت يف الًتبية كالتعليم بدكف التوجيو كاإلرشاد ،  voughan .1975أكضح فوف )

 (.217، 2002ديكن الفصل التاـ بُت الًتبية كالتعليم كبُت التوجيو كاإلرشاد .أكرد يف :)زىراف كإجالؿ،

اذباىات اؼبعلمُت كبو   ̏( حوؿ 2000) دراسة التويجريكمن الدراسات اليت أخذت يف صدد الدراسة 

( 169ونت عينة الدراسة من )، حيث تك   ̋اإلرشاد الطاليب كدكر اؼبرشد الطاليب يف اؼبدرسة السعودية 

استخدـ الباحث يف الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي ، استخدـ الباحث استبانة مكونة من  معلما ،

(فقرة موزعة على شبانية أبعاد كقد توصلت النتائج إذل أف اذباىات اؼبعلمُت كإدراكهم للدكر الذم 74)

، 2004لمرحلة التعليمية اليت يعمل هبا اؼبعلم .)عوض ،يقـو بو اؼبرشد الطاليب باؼبدرسة السعودية يعزل ل

73.) 

التعرؼ على الفركؽ اعبوىرية ؼبهارات التواصل   ̏( اليت ىدفت الدراسة إذل 2001) دراسة النجاركأشارت 

اشتملت عينة   ̋كفعاليتها لدل اؼبرشد الًتبوم من كجهة نظر الطلبة اؼبسًتشدين يف اؼبدارس الثانوية  

( مدرسة من مدارس 24( طالبة من )270( طالبا ك)230( طالب كطالبة منهم )500ى )الدراسة عل

خانيونس الثانوية ، استخدـ الباحث استبانة أعدىا ؽبذا الغرض . توصلت الدراسة إذل النتائج التالية : 

( يف مهارات التواصل لدل اؼبرشد الًتبوم تعزل 0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

ؼبتغَت اعبنس )ذكر،أنثى ( ؼبهارات اإلناث اؼبرشدات يف اؼبهارة األكذل االنتباه الفعاؿ.)زياد ؿبمود 

:2008 ،128.) 
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 الفصل األول:                                                                       مذخل الذراسة

اذباىات اؼبرشدين الًتبويُت يف بعض   ̏( حوؿ 2002) دراسة محمد إبراىيم السفاسفةكما تناكلت 

( مرشدا كمرشدة يف اؼبدارس اغبكومية يف 128، على عينة تكونت من )  ̋اؼبدارس األردنية كبو عملهم 

إقليم اعبنوب يف األردف ، حيث ىدفت الدراسة إذل الكشف عن اذباىات اؼبرشدين الًتبويُت كبو عملهم 

تبانة ؼبعرفة اذباىاهتم كىل زبتلف ىذه اؼبتغَتات باختالؼ جنسهم اإلرشادم يف اؼبدرسة ،كأعد الباحث اس

، كالتخصص كاػبربة كالتفاعل بينها ، كأشارت النتائج إذل كجود فركؽ دالة إحصائيا يف اذباىات اؼبرشدين 

الًتبويُت تعزل إذل متغَت التخصص على اؼبقياس ككل ككذلك على األبعاد الفرعية اؼبكونة للمقياس 

صص اإلرشاد كالصحة النفسية ، يف حُت دل تظهر النتائج فركقا دالة إحصائيا يف اذباىات كلصاحل زب

اؼبرشدين الًتبويُت تعزل ؼبتغَت اعبنس كاػبربة كالتفاعل بينهما ، إال يف بعد العالقات االجتماعية إذ أظهرت 

الذكور يف زبصص اإلرشاد  النتائج فركقا دالة إحصائيا يف اذباىات اؼبرشدين الًتبويُت لصاحل اؼبرشدين

 (.2002كالصحة .)ؿبمد السفاسفة ، 

 ̋( حوؿ 2004) دراسة أحمد محمد عوضكمن الدراسات اليت اىتمت باالذباىات كبو اؼبرشد الًتبوم 

  ̋اذباىات مديرم اؼبدارس اغبكومية دبحافظة غزة كبو اإلرشاد الًتبوم كعالقتها بأداء اؼبرشد الًتبوم 

التعرؼ على اذباىات مديرم اؼبدارس اغبكومية دبحافظة غزة كبو اإلرشاد الًتبوم ، ىدفت الدراسة إذل 

كدراسة العالقة بُت ىذه االذباىات كبُت أداء اؼبرشدين الًتبويُت يف عملهم يف اؼبدارس ،كإذل بياف أثر 

د الًتبوم ، متغَتات اعبنس كسنوات اػبربة كمستول اؼبدرسة كاؼبديرية يف اذباىات اؼبديرين كبو اإلرشا

الدراسة مايلي : اذباىات مديرم اؼبدارس اغبكوميىة كبو اإلرشاد الًتبوم ىي اذباىات إجيابية .)أضبد ؿبمد 

 (.2004عوض ،
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 الفصل األول:                                                                       مذخل الذراسة

االذباه كبو اؼبهنة كعالقتو بالتوافق اؼبهٍت   ̏( حوؿ  2005) دراسة جمعة أوالد حيمودةحيث تناكلت 

، على عينة من مستشارم التوجيو كاإلرشاد اؼبدرسي كاؼبهٍت ،   ̋لدل مستشارم التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت 

حبيث أعد الباحث استبانة كقد أسفرت نتائج الدراسة إذل مايلي : رفض الفرضية األكذل اليت تنص على 

يف االذباه كبو اؼبهنة لدل مستشارم التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت حسب جنسهم .رفض الفرضية كجود فركؽ 

الثانية اليت تنص على كجود فركؽ يف االذباه كبو اؼبهنة لدل عينة الدراسة حسب األقدمية )قدامى ، 

راسة حسب جدد(. رفض الفرضية الثالثة اليت تنص على كجود فركؽ يف االذباه كبو اؼبهنة لدل عينة الد

زبصصاهتم اؼبدركسة )علم النفس اؼبدرسي ،زبصصات أخرل(. رفض الفرضية الرابعة اليت تنص على كجود 

فركؽ يف التوافق اؼبهٍت لدل مستشارم التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت حسب جنسهم. رفض الفرضية اػبامسة 

مية . رفض الفرضية السادسة اليت تنص على كجود فركؽ يف التوافق اؼبهٍت لدل عينة الدراسة حسب األقد

اليت تنص على كجود فركؽ يف التوافق اؼبهٍت لدل عينة الدراسة حسب زبصصاهتم اؼبدركسة. كقد أسفرت 

النتائج كذلك على قبوؿ الفرضية العامة اليت تنص على كجود عالقة بُت االذباه كبو اؼبهنة كعالقتو بالتوافق 

 (.2005هٍت .)صبعة أكالد حيمودة ،اؼبهٍت لدل مستشارم التوجيو اؼبدرسي كاؼب

(  باذباىات معلمي 2005) دراسة خالد بن فهد عبد الرحمان عبد القادرككما تطرقت كاىتمت 

اؼبرحلة االبتدائية كبو دكر اؼبرشد الطاليب اؼبهٍت  ، كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على اذباىات 

لمرشد الطاليب كىناؾ عدد من األىداؼ سعت الدراسة معلمي اؼبرحلة االبتدائية كبو الدكر اؼبهٍت ل

لتحقيقها : التعرؼ على مدل كضوح دكر اؼبرشد الطاليب ؼبعلم اؼبرحلة االبتدائية . التعرؼ على مدل 

تعاكف معلمي اؼبرحلة االبتدائية مع اؼبرشد الطاليب . التعرؼ على الدكر الذم جيب أف يقـو بو اؼبرشد 

 ة عامة . التعرؼ على مدل أثر اؼبتغَتات الشخصية للمعلمُت على اذباىاهتم كبو الطاليب يف اؼبدارس بصف
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 الفصل األول:                                                                       مذخل الذراسة

مدل كضوح  اؼبرشد الطاليب اؼبهٍت ،كتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية : أكضح اؼبتوسط اغبسايب حملور

إف اذباىات اؼبعلمُت كبو ىذا احملور كانت  3.42دكر اؼبرشد بالنسبة ؼبعلم اؼبرحلة االبتدائية كالبالغ 

اذباىات إجيابية قوية نوعا ما .                                                                               

اؼبرحلة االبتدائية كبو التوجيو كاإلرشاد الطاليب بصفة عامة  أكضح اؼبتوسط اغبسايب حملور اذباىات معلمي

 (.73، 2004عوض ، أف اذباىات اؼبعلمُت كبو ىذا احملور كانت إجيابية فوؽ اؼبتوسط .) 3.29

فبا سبق التطرؽ إليو يف ؾبمل الدراسات اليت درست االذباىات كبو اؼبرشد الًتبوم  ، كباعتبار أف مستشار 

كاؼبهٍت ىو الشخص الذم يؤدم كظيفة التوجيو كاإلرشاد يف ميداف الًتبية كالتعليم كالذم  التوجيو اؼبدرسي

حيتاج التالميذ إذل توجيهاتو أثناء مشوارىم الدراسي فإف يف ىذه الدراسة تسعى ؼبعرفة اذباىات تالميذ 

رج يف ىذه الدراسة السنة ثانية تعليم ثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت كيف ىذا اإلطار يند

 تساؤالت التالية:

 ؟اؼبدرسي كاؼبهٍتتعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو من الثانية السنة الىي اذباىات تالميذ  ما

 كيندرج ربت ىذا التساؤؿ تساؤالت كىي :

 اذباىات تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم كبو مستشاريف ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية 1-

 التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت اعبنس ؟

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف اذباىات تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار 2-

 التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت التخصص ؟
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 مذخل الذراسة              الفصل األول:                                                         

 فرضيات الدراسة : -2

  الفرضية العامة :

  لتالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم اذباىات اجيابية كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت 

 الفرضيات الفرعية :

كبو مستشار ثانوم التعليم الثانية من السنة التوجد فركؽ ذات داللة إحصائية الذباىات تالميذ 1-

 . 0005التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت اعبنس عند مستول الداللة 

ثانوم كبو مستشار التعليم الثانية من السنة التوجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف اذباىات تالميذ 2-

 . 0005التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت التخصص عند مستول الداللة 

 راسة :دواعي اختيار الد-3

تكمن الرغبة من ىذه الدراسة يف البحث كاقع تعامل التالميذ مع مستشار التوجيو اؼبدرسي -1

 كاؼبهٍت.

أف تكوف ؽبذه الدراسة دكر يف لفت انتباه مستشارم التوجيو حوؿ تفعيل اإلرشاد كالتوجيو يف -2

 الوسط اؼبدرسي ككيفية التعامل مع التالميذ كزبصيص الوقت الكايف ؽبم .

  أىداف الدراسة :4-

 هتدؼ ىذه الدراسة إذل ربقيق ما يلي :
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 الفصل األول:                                                                       مذخل الذراسة

الكشف عما إذا كانت اذباىات التالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم إجيابية كبو مستشار -1

 كاؼبهٍت. التوجيو اؼبدرسي

الكشف عما إذا كانت ىناؾ فركؽ يف اذباىات تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم كبو -2

 مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت التخصص.

 معرفة العالقة بُت التلميذ كمستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت .-3

 أىمية الدراسة :-5

  اؼبدرسي كاؼبهٍت.شف لنا عن اذباىات التالميذ كبو مستشار التوجيو تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تك

 . إلقاء الضوء على الدكر الذم يقـو بو اؼبستشار التوجيو داخل اؼبؤسسة الًتبوية-1

 بياف أمهية مدل تواجد مستشار التوجيو يف ىذه اؼبرحلة اغبساسة من عمر التلميذ .-2

 ة اإلرشاد كالتوجيو داخل اؼبؤسسة .لفت انتباه مستشار التوجيو إذل عملي-3

 التعاريف اإلجرائية :-6

ىي كل التصورات اليت حيملها التلميذ اؼبتمدرس بالثانوية عن مستشار التوجيو إجيابيا االتجاىات :-أ

 أك سلبيا كديكن قياسها بواسطة استبياف لالذباىات اؼبقدـ من قبل الباحثة.

يدرس بالثانوية يف أقساـ السنة الثانية يف صبيع التخصصات ىو كل تلميذ  تلميذ السنة الثانية:-ب

حبيث حيمل تصورات إجيابية أك سلبية عن مستشار التوجيو كديكن التعبَت عنها لفظيا أك أدائيا كيتمثل 

 بثانوية أضبد بومهدم. 2017-2016يف تالميذ السنة الثانية خالؿ اؼبوسم الدراسي 
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 مذخل الذراسة                                                   الفصل األول:                    

ىو الشخص الذم عُت من طرؼ كزارة الًتبية الوطنية  مستشار التوجيو المدرسي والمهني :-ج

كحيمل شهادة يف التوجيو كاإلرشاد أك ما تعادؽبا كيقدـ خدمات اإلرشاد الًتبوم كالتوجيو للتالميذ 

 م على حل مشكالهتم الًتبوية أك النفسية أك االجتماعية اؼبتمدرسُت ؼبساعدهت
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 االتجاهات              :                                                              ثاويالفصل ال

 تمهيد:

أىم اؼبوضوعات الثرية يف علـو الًتبية ،كيشكل أساس يف علم النفس  يعترب موضوع االذباىات من

االجتماعي حيث تلعب االذباىات دكرا مهما يف تشكيل حياة اإلنساف ، كضبط كتوجيو سلوكو ، كال 

يوجد إنساف بدكف اذباىات زبصو كيؤمن هبا كيدافع عنها كيتحمس ؽبا ، كيكوف اذباىات الفرد القدرة 

 ث تصبح مكونا من شخصيتو الذاتية و كلما كانت ثابتة كمستقرة يف داخل نفسو حيعلى تشكيل شخصيت

 تعريف االتجاىات:1- 

تناكؿ العديد من الباحثُت االذباه بتعريفات ـبتلفة ديكن إبراز بعضها فبا لو عالقة بالدراسة اغبالية كاليت 

 تسهم يف توضيح طبيعة االذباه كمكوناتو.

 .الطريق: سلكوه كصَتكا أثره بينا الشيء أداره إذل جهة ما، ككجو القـوكجو فالف :االتجاىات لغة

 إليو :أقبل ، كاذبو رأم سنح . ككجو البيت جعلو كجهة كبو القبلة ، كاذبو

 (889 :2003كاإلقباؿ.)اجملند يف اللغة كاإلعالـ،كمنو فاالذباىات تعٍت السلوؾ كالتبياف 

)عبد  ̋قة من فعل اذبو ، دبعٌت ىذا حدكده كسار على طريقو االذباىات مشت ̏أف ورد في معجم الوجيز 

 (.17:  1984 ،العزيز

 اصطالحا : -2-2

بأنو اغبالة الفعلية :( 102: 2009عبد الرحمن،) يعرف وفي معجم مصطلحات علم النفس

 دفعو كبو اؼبصاحبة للرغبة يف الفعل ،أك اؼبيل الشعورم كبو الفعل كوجود أسباب داخلية ألديب أك النافد ت
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 االتجاهات            الفصل الثاوي:                                                                

التخلي عنو معاعبة موضوع ما يف فًتة تارخيية ؿبددة أك ميل شعورم لدل األديب أك النافد لتجاكزه أك 

 أخر. باذباهكإبداؽبا 

  و اؼبوقف الذم يتخذه الفرد أك االستجابة اليت يبديها إزاء بأن  علم النفس:يعرف االتجاه في معجم

شيء معُت أك حيث معُت أك قضية معينة إما بالقبوؿ أك الرفض أك اؼبعارضة ، نتيجة مركره خبربة معينة 

:  2003،أك حبكم توافر ظركؼ أك شركط تتعلق بذلك الشيء أك اغبدث أك القضية .)شحاتو 

16.) 

 إحدل حاالت التهيؤ كالتأىب العقلي العصيب اليت تنظمها  ̏بأنو ألبورت  عرفو عالم النفس جوردون

اػبربة ،كما يكاد يثبتو االذباه حىت ديضي مؤثرا كموجها الستجابات الفرد لالشياء كاؼبواقف اؼبختلفة 

 (.9 :2007،العزيز) ؿبمد عبد كأكرد يف :. ̏̋̋فهو بذلك ديناميكي عاـ 

  تجو بالسلوؾ قريبا من بعض عوامل البيئة ،أك بعيدة عنها ، فيضفي ميل ي : بأنو ̋بوجاردس  ̏عرفو

 (.87: 2008عليها معاير موجبة أك سالبة تبعا إلقباب كبوىا أك النفور منها .)علي ،

 (1956كما يعرفو سميث وبروبر ،وىوايت)  بأنو االستعداد لالستجابة كبو موضوع من اؼبوضوعات

 (.320: 2005.)مراد ، بشكل ديكننا من التنبؤ بسلوؾ الفرد

كمن خالؿ االطالع على التعريفات السابقة لالذباه قبد أف االذباه يؤدم دكرا أساسي يف حياة الفرد حبيث 

ذباه شيء ؿبدد أك موضوع معُت كال يستطيع الفرد أف يكوف أك ينشىء اذباه عن شيء معُت دائما يكوف 

خصية الفرد الذم يكوهنا أثناء تأقلمو مع البيئة إال إذا كاف يف ؿبيط إدراكو كىو مكوف من مكونات ش

 احمليطة بو.
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  االتجاهات           الفصل الثاوي:                                                                 

 نظريات االتجاىات:2-  

 تعددت النظريات اؼبفسرة لالذباىات من بينها :

 النظرية السلوكية:1.

لنظرية اؼببادئ اؼبستمدة من نظريات التعلم سواء نظريات االرتباط الشرطي أك نظريات استخدمت ىذه ا

 التعزيز ، فاالذباىات ىي عادات متعلمة من البيئة كفق قوانُت االرتباط كإشباع اغباجات .

فَتل أصحاب ىذه النظرية أف االذباه استجابة متوسطة متعلمة ، كديكن تكوينو كتعديلو باستخداـ صور 

لتعزيز اللفظي اإلجيايب أك السليب للحجج اؼبؤيدة أك اؼبعارضة للرأم يؤدم إذل تغيَت يف الرأم كبو اغبجة ا

اليت كانت قريبة زمنيا من التعزيز اإلجيايب كبعيدة عن التعزيز السليب ، كافًتضوا أف تغيَت الرأم يؤدم إذل 

 (.51 :2001تغيَت االذباه .)كحيد،

 لهايدر: نظرية التوازن المعرفي.2

يرل ىايدر أف االذباىات الناس كبو األشياء زبتلف من إجيابية إذل سلبية ، كقد تتطابق فيما بينها أك 

ىناؾ ضغط كبو التغيَت)عبد تتناقض ،لذلك قد يكوف ىناؾ توازف يف نسق االذباىات حبيث ال يكوف 

 (.40: 1992،اللطيف

 نظرية التنافر المعرفي لفيستنجر:.3

فر ىو حالة دفاعية السلبية ربدث لدل كل فرد عندما تكوف عنده معرفتاف أك فكرتاف يف آف يرل أف التنا

 كاحد لكن التناقض إحدامها األخرل ، لذلك يسعى إذل إجياد نوع من التوافق بُت ىاتُت اؼبعرفتُت ،كذلك 
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 االتجاهات            الفصل الثاوي:                                                                

بتغيَت كاحد منهما إذل كليهما . من خالؿ أف اذباه الفرد يتأثر باؼبعرفة اؼبوضوعية اليت تقًتب من القيم 

كاؼبعايَت كالتقاليد اليت ديارسها ، فكلما كانت اؼبعلومة اعبديدة متناسبة مع نسق قياـ الفرد كتقاليده ، كانت 

 (.111: 2000)فتحي، عريف فيو الذباه ،لتحل ؿبل معرفة سابقة.أكثر تأثَتا يف دخوؿ إذل اؼبكوف اؼب

 نظرية التعلم االجتماعي :.4

على أف االذباىات متعلمة ، كإف تعلمها ىذا يتم من خالؿ منوذج  ̏باندكرا كالًتز ̏يؤكد علماء ىذه النظرية 

كهما ، كيتوحدكا معها منذ اجتماعي كمن احملاكاة ، فالوالداف مها أكضح النماذج اليت حياكي األطفاؿ سلو 

: 2001مراحل العمر اؼببكر ، مث يأيت دكر األقراف يف اؼبدرسة ، كمن مث كسائل اإلعالـ اؼبختلفة .)كحيد،

51.) 

من خالؿ ىذه النظريات اؼبفسرة لالذباىات نالحظ أف ىناؾ تشابو بُت النظرية السلوكية كنظرية التعلم 

ىات تكوف متعلمة من البيئة كمن خالؿ التنشئة االجتماعية االجتماعي يف أهنما ترياف بأف االذبا

كاحملاكاة.أما نظرية التوازف اؼبعريف ؽبايدر فًتل بأف اذباىات الفرد دائما تبحث عن التوازف كاالتساؽ بُت 

اذباىاتو كسلوكا تو .أما نظرية التنافر اؼبعريف فًتل أف االذباىات تعمل كحالة دفاعية سلبية ربدث لدل كل 

 رد عندما يتأثر باؼبعرفة اؼبوضوعية . ف
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 االتجاهات            الفصل الثاوي:                                                                

 مكونات االتجاىات :3- 

 تتكوف االذباىات من ثالث مكونات كىي :

ت كاألفكار اليت حيملها الفرد كاليت ؽبا يتضمن صبيع العمليات اإلدراكية كاؼبعتقدا  المكون المعرفي :-1

عالقة دبوضوع االذباه، كما يشمل كل ما لديو من حجج تقف كراء تقبلو ؼبوضوع االذباه كرفضو لو.)صاحل 

،1998: 220.) 

كيتعلق باعبانب االنفعارل كمشاعر الفرد اذباه الشيء ، كىذه اؼبشاعر تتكوف من المكون الوجداني : -2

كذباربو كثقافتو كاحتكاكو بالبيئة احمليطة ،كىذا اؼبكوف يشَت إذل شعور عاـ لدل الفرد  خالؿ خربات الفرد

يؤثر يف استجابة قبوؿ موضوع االذباه أك رفض فاؼبكوف العاطفي إذ يشَت إذل اغباالت الشعور الذاتية أك 

 (.52 :2002اؼبزاجية اليت تصاحب االذباه .)ؿبي الدين ،

ؼبكوف السلوكي لالذباه يف االستجابة العملية كبو االذباه بطريقة ما ، يتضح االمكون السلوكي : -3

فاالذباىات تعمل كموجهات لسلوؾ اإلنساف فهي تدفعو للعمل على كبو سليب عندما ديتلك اذباىات 

سلبية كبو موضوع االذباه أك تدفعو للعمل على كبو إجيايب عندما ديتلك اذباىات إجيابية كبو موضوع 

 (.163-162: 2000اؼبعايطة.االذباه .)
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 االتجاهات             الفصل الثاوي:                                                               

 أنواع االتجاىات :4-  

لقد تعددت كتنوعت أنواع االذباىات كتصنيفاهتا من خالؿ تعدد اؼبعايَت اليت على أساسها يتم ىذا 

 .التصنيف 

 (.251-249: 1998صنيف االذباىات :حسب ما أكردىا صالح كآخركف )فقد مت ت

ىي اذباىات عامة كترتكز على عدة موضوعات هتتم باجملتمع بأسره ك اذباىات من حيث العمومية :-أ

  نوعية ترتكز على موضوعات ذات طبيعة ؿبددة كـبتصة بفئة معينة من الناس .

تتمحور حوؿ موضوع معُت أم تكوف تأييد الفرد كموافق  ىي اذباىات اجيابية من حيث االيجابية :-ب

أم القبوؿ أما اذباىات سلبية فتكوف أيضا تتمحور حوؿ موضوع معُت كلكن ال يؤيدىا الفرد كال يوافق 

 . عليها 

ىي اذباىات جامدة كىي اذباىات تظل ثابتة لدل معتنقيها كيصعب تغيَتىا مثل من حيث المرونة : -ج

نشأ حوؿ اؼبعتقدات الدينية ، كاذباىات مرنة قابلة للتغيَت بسهولة كغالبا ما تكوف حوؿ االذباىات اليت ت

موضوعات ىامشية سطحية كال تعد جزءا من قيم الفرد كديكن أف تتغَت ربت تأثَت النمو اؼبعريف أك اػبربايت 

 .للفرد 

ماـ اآلخرين بدكف حرج ، ىي اذباىات اليت يعلنها الفرد كيتحدث عنها عالنية أمن حيث العلنية :-د

كىي تتعلق دبوضوعات كمواقف مقبولة من اجملتمع ، كاذباىات سرية كىي االذباىات اليت حياكؿ أصحاهبا 

إخفاءىا كال يستطيعوف التعبَت عنها أماـ اآلخرين كىي تتعلق دبواقف أك موضوعات ال يقبلها اجملتمع 

 .كحيرمها
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 االتجاهات                                                    الفصل الثاوي:                        

ىي اذباىات قوية تبقى قوية على مر الزمن نتيجة سبسك الفرد هبا لقيمتها بالنسبة من حيث القوة : -ه

لو كترتبط قوة االذباه بشدة االذباه ذاتو ، مثل االذباىات الدينية ، كاذباىات ضعيفة من السهل التخلي 

 .ي قابلة للتغيَت كالتحوؿ عنها كى

 (.209: 1991 ،)منسي  خصائص االتجاىات :-5

 . االذباىات مكتسبة كمتعلمة ، تتضمن دائما عالقة بُت الفرد كموضوع من موضوعات البيئة 

  ديثل االذباه االتساؽ كاالتفاؽ بُت استجابات الفرد للمثَتات االجتماعية فبا يسمح بالتنبؤ باستجابات

 ؼبثَتات .الفرد لبعض ا

  االذباه يقع بُت طرفُت متقابلُت )موجب كسالب( كتغلب عليو الذاتية أكثر من اؼبوضوعية من حيث

 ؿبتواه كمضمونو اؼبعريف .

 . االذباىات تتميز بالثبات كاالستقرار النسيب كلكن من اؼبمكن تغيَتىا 

نت ذات قيمة كبَتة يف تكوين االذباىات قد تكوف قوية على مر الزمن كتقاـك التغيَت كالتعديل إذا كا

 .معتقدات الفرد كشخصيتو 
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 االتجاهات           الفصل الثاوي:                                                                 

 وظيفة االتجاىات :6-  

قيق أىداؼ إف االذباىات بتكوينها كمقوماهتا ك أركاهنا تتخذ لنفسها كظائف عامة كخاصة تسعى إذل رب

اعبماعة كالفرد حبيث سبكن الفرد من معاعبة األكضاع اغبياتية اؼبختلفة على كبو مثمر كفعاؿ ، كأىم ىذه 

 الوظائف مايلي :

تتمثل كظيفة تنظيم اؼبعرفة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبتعلقة باألشياء اؼبالحظة وظيفة تنظيم المعرفة :-أ

اعات اإلدراكية اليت تتكوف لدل الفرد ، حيث تؤدم ىذا التنظيم كتنظيمها على ضوء التصورات كاالنطب

  اؼبعريف إذل ربديد اذباىات الفرد إزاء األشياء اليت يالحظها كيتعرؼ عليها.

يقـو الفرد يف الكثَت من اغباالت بإظهار اذباىات تكيفية تتفق مع وظيفة التكيف االجتماعي : -ب

ف مقبوال لدل أفرادىا ، ككلما كانت اذباىات الفرد مبنية على مواقف اعبماعة اليت ينتمي إليها ليكو 

 معلومات كتصورات صحيحة كلما ساعدتو على ربقيق التكيف األفضل . 

توفر االذباىات للفرد فرصة للتعبَت عن الذات كربديد ىوية معينة يف حياة اجملتمع ، وظيفة تعبيرية : -ج

شط كفاعل ، األمر الذم يضفي على حياتو معنا ىاما ، كجينبو كتسمح لو باستجابة للمثَتات البيئية على ن

 (. 475،476 :1996حالة االنعزاؿ أك الالمباالة .)نشوايت ،

تلعب االذباىات دكرا ىاما يف احملافظة على الذات كتقديرىا كضبايتها من  وظيفة الدفاع عن الذات :-د

ن اغباالت يتخذ الفرد اذباىات إجيابية أك سلبية ال سوء التقدير كالصراعات النفسية الداخلية ،ففي كثَت م

تعرب بصدؽ عن تصوراتو اغبقيقية ، كإمنا اؽبدؼ منها ضباية الذات كعدـ التقليل من قيمتها ، فقد يتخذ 

 الفرد مثال موقفا سلبيا اذباه شخص اخر ليس ألف ىذا الشخص األخر يشكل عائقا حيوؿ دكف سبكنو من 
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 االتجاهات                                                                    الفصل الثاوي:        

إشباع حاجاتو ، كإمنا فقط للرفع من قيمتو الذاتية بالتظاىر بأنو أفضل من األخر ، كما يعرب يف بعض 

ؤؼبة حاالت اذباىات متناقضة مع تصوراتو كأحاسيس اليت تقلقو ، كذلك قصد ذباىل ىذه األحاسيس اؼب

 (.599 : 2003.)حيياكم،

 خالصة :

كخالصة القوؿ نرل أف االذباه عبارة عن كجهة نظر يكوهنا الفرد يف ؿباكلتة للتأقلم مع البيئة احمليطة بو ، 

كأف تفسَت السلوؾ يرتبط جزئيا بالتعرؼ على اذباىات األفراد ، كيعترب القياس من العمليات األساسية يف 

م خاصة يف قياس االذباىات ،فاألفراد قد حيملوف العديد من األفكار كاؼبشاعر ميداف علم النفس الًتبو 

كبو موضوع االذباه . فاالذباىات تدرس كتقاس ؼبعرفة ما الذم يطمح إليو الطالب لتغيَت كتعديل نظرتو 

 كبو االذباه إذا كانت سلبية .
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 مه التعليم الثاوىي 2الخصائص الىمائية لتلميذ السىة الفصل الثالث:                      

 تمهيد :

يعترب التلميذ األساس الذم يقـو من أجلو النظاـ الًتبوم ككل ، فاؽبدؼ الذم يسعى إليو ىذا 

و فالتلميذ يسعى جاىدا األخَت ىو مساعدة التلميذ على ربقيق أكرب قدر من النجاح من أجل تعزيز ثقت

للتفوؽ الجتياز اؼبرحلة الثانوية فإف بامتالكو ظبات شخصية تؤىلو الف يصبح فاعال كمؤثرا كذا قيمة يف 

 اجملتمع .

 التعليم الثانوي : 2.تعريف تلميذ السنة 1

: 1984ؿبمد برغوثي،(.«اؼبزاكؿ للتعليم االبتدائي أك اإلعدادم أك الثانوم  »إف مصطلح التلميذ يعٍت 

7.) 

 عدة تعريفات للتلميذ منها: قدمت

يعرؼ أنو: ؿبور العملية التعليمية كىو يبدك ككأنو أضعف أركاف ىذه العملية كىو الذم يتحمل يف النهاية  

كافة جهود ـبطط ىذه العملية اجيابيا أك سلبيا كلكنو يف نفس الوقت أقول ىذه األركاف صبيعا باعتبار أف 

 (.113: 2003ية الًتبوية كلها كفشلو يعٍت فشلها .)رشيد ،قباحو يعٍت قباح العمل

يعرؼ أيضا: أف التالميذ ىم اؼبادة اػباـ اليت تشكل اؼبخرج الرئيسي للنظاـ التعليمي كلو ، كما أهنم أىم 

مدخالت إدارة بيئة التعليم كالتعلم إذ بدكف تالميذ ال يكوف ىناؾ فصل كال يكوف ىناؾ تعليم .)أضبد 

 (.44: 2000إظباعيل،

من خالؿ التعريفات فالتلميذ السنة أكذل الذم ينتقل للسنة الثانية ثانوم ىو ذلك الفرد ، الذم تقع عليو 

 مسؤكلية االنتقاؿ من مرحلة إذل مرحلة دراسية أخرل حبيث خيتار التخصص حسب رغبتو علمي أك أديب.
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 مه التعليم الثاوىي 2السىة  الخصائص الىمائية لتلميذالفصل الثالث:                      

 العوامل المؤثرة في المرحلة الثانوية :-2

 (.56: 2007العوامل اليت تتعلق بالتلميذ )الظركؼ النفسية للتلميذ كمن ىذه العوامل :)ؿبمد حسن ،-

  جنس التلميذ -1

 مستول ربصيل التلميذ يف اؼبواد اليت يدرسها.-2

 العوامل الشخصية كخصائص التلميذ.-3

 سلوؾ التلميذ.-4

 اذباىات التلميذ كبو الشعبة اليت يدرس فيها-5

 أىداف التعليم الثانوي:-3

 مساعدة الفرد على اكتشاؼ ميولو ،كقابليتو،كتنمية مواىبو كتطويرىا.-

 (.32: 2009إعداد اؼبواطن الصاحل الذم يساىم اجيابيا يف بناء ؾبتمعو كتطويره.)صياد،-

 اجهة كاقع اغبياة العملية .هتيئة شخصية الطالب على مو -

 دفع الطالب كبو االبتكار كالتجديد ،من خالؿ سبتعو بالعديد من اؼبهارات الفكرية.-

 ربضَت الطالب ؼبواصلة التعليم العارل ،من باب ربقيق أعلى نقطة يف عملية التعليم .-

  اجملتمع هبا. تعليم الطلبة بعض اؼبفاىيم العلمية ،كطرؽ تطبيقها على أرض الواقع ،إلفادة-
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 مه التعليم الثاوىي 2الخصائص الىمائية لتلميذ السىة الفصل الثالث:                      

االتصاؿ بواقع اغبياة ،ؼبعرفة حاجات اجملتمع من جهة ،كإعداد جيل من الطلبة الذين يشاركوف يف تطوير -

 (.2013فرم في15اجملتمع من جهة أخرل)نصر الدين عبد اهلل السٍت،نشر يف 

 الخصائص األساسية في المرحلة الثانوية :-4

تستغرؽ مرحلة التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي ثالث سنوات كيتم خالؽبا ربضَت التالميذ ؼبزاكلة دراستهم 

 باعبامعة بعد اجتياز امتحاف شهادة الباكالوريا.

وجي إذل جذعُت مشًتكُت : جذع مشًتؾ آداب يتم تنظيم السنة األكذل من التعليم الثانوم العاـ كالتكنول-

 جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا. –

ابتداء من السنة الثانية ثانوم تتفرع عن اعبذعاف اؼبشًتكاف شعب التعليم العاـ كما يلي : -

 (.150: 2002.)كردية،

 شعبة اآلداب كالفلسفة.–شعبة اللغات األجنبية . -يتفرع جذع مشًتؾ آداب إذل شعبتُت: -1

شعبة العلـو التجريبية –شعبة الرياضيات -يتفرع جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا إذل أربعة شعب ىي : -2

 شعبة تقٍت رياضي.–شعبة التسيَت كاالقتصاد –

 األفاق الدراسية للشعب التي يدرسها التلميذ:-5

طَتاف.....اخل  –ات رياضي –علـو تكنولوجيا  –علـو اؼبادة  –شعبة تقٍت رياضي : اؽبندسة اؼبعمارية -1

 (.2010اؼبؤرخ يف  02) اؼبنشور الوزارم رقم 
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 مه التعليم الثاوىي 2الخصائص الىمائية لتلميذ السىة الفصل الثالث:                      

 –ىندسة معمارية  –علـو فالحية  –علـو كتكنولوجيا  –شعبة علـو ذبريبية: علـو طبيعية كاغبياة -2

 علـو اؼبادة .

 علـو اؼبالية. –شعبة تسيَت كاقتصاد:تسيَت كاقتصاد  -3

 اإلعالـ اآلرل. –اؽبندسة اؼبدنية  –شعبة رياضيات:رياضيات -4

 علم النفس ....اخل –تاريخ كجغرافيا  –شعبة آداب كفلسفة:اللغة العربية -5

 اللغة االقبليزية ... –اللغة العربية  –شعبة اللغات األجنبية:اللغة الفرنسية -6

 ثانوي: 2كيفية تقييم تلميذ السنة أولى ثانوي لكي يوجو للتخصص في السنة -6

 :2المادة 

 دراسة اقًتاحات ؾبالس األقساـ فيما يتعلق بتقومي كتوجيو تالميذ اعبذكع اؼبشًتكة:

أخذ القرار النهائي يف قبوؿ كتوجيو تالميذ اعبذكع اؼبشًتكة يف ـبتلف الشعب كالتخصصات اؼبفتوحة -1

نة الثانية باؼبؤسسة أك يف مؤسسة أخرل يف حالة عدـ كجود الشعبة اليت يوجو إليها التلميذ باؼبؤسسة يف الس

 األصلية.

أخذ قرار القبوؿ كالتوجيو يف الشعب كالتخصصات غَت مرتبط باعبذكر اؼبشًتكة األصلية إذا كانت -2

 اؼبتطلبات الًتبوية تستلـز ذلك.

 ثانوم من: 2يو يف السنة يشكل ؾبلس القبوؿ كالتوج:3المادة 

 مدير الًتبية -
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 مه التعليم الثاوىي 2الخصائص الىمائية لتلميذ السىة الفصل الثالث:                      

 مدير الثانوية -

 مدير الدراسات -

 مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت اؼبتواجد باؼبقاطعة.-

 كذل ثانوم حسب كل جذع.األساتذة الرئيسُت مسؤكرل األقساـ يف السنة األ-

 اؼبستشار الرئيسي للًتبية -

 أساتذة اؼبادة الرئيسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانوم اؼبفتوحة يف اؼبؤسسة -

 اؼبتضمن تشكيل ؾبالس األقساـ (. 96فبثل عن صبعية أكلياء التالميذ باؼبؤسسة.)قرار كزارم رقم -

 خالصة:

الثانوية دير بعدة مراحل كذلك بعد اجتياز كل مرحلة بتفوؽ اليت من خالؽبا نستنتج أف التلميذ يف اؼبرحلة 

يندرج توافقو يف التخصص الذم اختاره كىذه اؼبراحل ىي اليت تقرر طبيعة التخصص اعبامعي الذم 

 سيلتحق بو التلميذ بعد زبرجو من الثانوية.
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 :                                            مستشار التىجيه المذرسي والمهىيالزابع الفصل

 تمهيد:

يعترب التوجيو من التعليمات الًتبوية اغبديثة اليت شهدهتا ـبتلف األنظمة الًتبوية كلقد أخذ الكثَت من 

م توجيهات دبا تتالءـ مع االىتماـ خصوصا يف ؾباؿ الًتبية ؼبراعات النمو السليم للتالميذ كتقدمي ؽب

قدراهتم كميوؽبم كنظرا ألمهية التوجيو كاإلرشاد النفسي يف اؼبؤسسات الًتبوية تولت اعبزائر على 

استحداث مناصب متخصصة يف العمل اإلرشادم دبؤسسات التعليم الثانوم ربت اسم مستشار 

الناجح مع التغَت السريع يف  التوجيو كاإلرشاد اؼبدرسي للتالميذ هبدؼ مساعدة الفرد على التكيف

 اغبياة االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية 

 التعريف بمستشار التوجيو المدرسي:-1

 (91-88:  2010كردية ،  اؼبرشد أك اؼبستشار ىو الذم يعطي النصائح يف ؾباالت معينة.) لغة :

ي أك فٍت أك سياسي أك قضائي جاء يف اؼبعجم الوجيز :اؼبستشار : ىو العليم الذم يؤخذ يف أمر ىاـ علم
أك كبوه ، فاعبذر الغوم لالستشارة يفيد التدخل اإلنساين احملض للتأثَت الفعاؿ يف الوعي قصد تغيَت سلوؾ 

 (.32 :1999.)بن صاكلة ، فرد ما

كالذم ديتلك اؼبعرفة يف حقل زبصص معُت كاإلمكانيات اؼبادية الشخص الطبيعي اؼبؤىل أكاددييا ،ىو 
 (7: 1981،ن)حبوشلتنفيذ التزامو ، دبا يفي بالشركط الالزمة لقبوؿ تسجيلو يف سجل اؼبستشاري كاإلدارية

ىو فرد يتم تدريبو من خالؿ برنامج تعليمي توجيهي أك لديو مؤىالت علمية كخربة تكفي ليقـو بعمل أك 
 (.1460: 1990أكثر من أعماؿ التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت .)جابر،

على أنو شخص يسدم النصح كاإلرشاد إذل الطلبة حوؿ اختيار العمل أك الدراسة :  ̏رمزم كماؿ̋يعرفو  
اؼبناسبُت كما يساعدىم على التخطيط للمسار اؼبهٍت الذم ينبغي أف يسلكو الطالب تأسيسا على ملكاتو 

 (.91: 1998كقدراتو كاستعداداتو كميولو.)رمزم ،
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 مستشار التىجيه المذرسي والمهىي               :                             الزابع الفصل

كتعرفو كاملة الفرخ ىو الشخص اؼبتخصص كاؼبسؤكؿ األكؿ عن العمليات الرئيسية لإلرشاد كالتوجيو كدكف 
 (.183: 1999مرشد يكوف من الصعب تنفيد أم برنامج إرشادم.) الفرخ،

شخاص اآلخرين على معاعبة شؤكهنم أك حل أما فريد قبار،فَتل أف اؼبرشد ىو كل من يقـو دبساعدة األ
 (.289:  2003مشكالهتم االجتماعية كالًتبوية .) النجار،

تعرفو ظبية صبيل : أف اؼبرشد النفسي ىو اؼبسؤكؿ اؼبتخصص األكؿ عن العمليات الرئيسية يف التوجيو 
،كبدكف اؼبرشد يكوف  كاإلرشاد كخاصة عملية اإلرشاد النفسي ، كيطلق عليو أحيانا مصطلح مرشد التوجيو

 (.128: 2005من الصعب تنفيذ أم برنامج للتوجيو كاإلرشاد.)صبيل،

مستشار التوجيو ىو أحد موظفي قطاع الًتبية كالتعليم ، يسهر على تنفيذ برنامج التوجيو اؼبدرسي اؼبسطر 
كقد عرفو )موريس  من طرؼ مديرية التقومي كالتوجيو كاالتصاؿ ، كىي أحد ىياكل كزارة الًتبية الوطنية ،

اؼبسؤكؿ األكؿ على تنفيذ عملية التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت ، كىو ـبتص يف التوجيو ،   ̋رككالف( على أنو :
كيعترب من أقدر الناس كأكفئهم على صبع كافة اؼبعلومات حوؿ الطالب اؼبراد توجيهو كاستغاللو  باعتماد 

 .   ̋مبادئ كتقنيات علم النفس 

د األكلياء كاؼبتعاملُت الًتبويُت يف اؼبؤسسة التعليمية كعلى كجو اػبصوص اؼبدرسُت ، يف يساع  ̋كما أنو 
تبليغهم اؼبعلومات اليت يف حوزتو ، ىذا ليتمكن من نسج شبكة لالتصاؿ ديكن للتلميذ أف يلجأ إليها يف  

 (109 :2014،سبتمرب طباد ؿبمد.)   ̋كل كقت كظرؼ 
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 مستشار التىجيه المذرسي والمهىي                                 :           الزابع الفصل

 خصائص مستشار التوجيو:-2

 لكي يقـو مستشار التوجيو بعملو على أكمل كجو البد أف تتوفر فيو مواصفات كخصائص نذكر أمهها:

ؾ عالقاتو للفرد اآلخر تتمثل يف فهم اؼبستشار ؼبا يتفوه بو التلميذ من معاين كالتدقيق فيها كإدرا الفهم:-1
، كالفهم معناه شعور اؼبستشار بشعور التلميذ كخرباتو كيعٍت أيضا القدرة على إدراؾ اإلطار اؼبوجهي 

 (.58: 2005الداخلي للشخص اآلخر.)األعور،

صفة أخالقية أساسية حيتاج إليها كل من يريد القياـ أك يقـو بالفعل دبهنة التوجيو كىي األمانة : -2
: 2010إلخالص يف العمل كإتقانو ، كما تقتضي تقدمي اؼبعلومات الالزمة بصدؽ كبدقة .)برك،تقتضي ا

157.) 

كيعٍت أف يكوف اإلنساف أمينا مع نفسو ظاىرة كباطنو ،كسره كعالنيتو ،أف يكوف عملو  التطابق:-3
 (.137: 2005مصدقا لقولو ، كالتطابق صفة الزمة للمرشد أك اؼبوجو يف عملو.)صبيل،

جيب أف يكوف مستشار التوجيو كاإلرشاد اؼبدرسي كاؼبهٍت استعداد للتغيَت كاؼبركنة بدال من المرونة:-4
الثبات كاعبمود ، كالقدرة على تطوير أساليب اػباصة يف عملو كعدـ تقليد اآلخرين بشكل حريف كاألخذ 

التلميذ يف حد بعُت االعتبار الفركؽ الفردية بُت التالميذ كاختالؼ اؼبشكالت لديهم كلدل 
 (.15: 2002ذاتو.)خوجا،

كتتطلب أف تكوف لدل مستشار التوجيو كاإلرشاد اؼبدرسي كاؼبهٍت قاعدة الكفاءة العلمية والعملية :-5
معرفية كمناسبة كقدر مناسب من اؼبعلومات يف ؾباالت متنوعة ، كأف يكوف لديو من التطلع ما يدفعو إذل 

 (.163: 2010ة ماذا جيرم ؼبن يطلب التوجيو كاإلرشاد.)برك ،سبحيص كغربلة األشياء ، كإذل معرف

 (.35: 2008إذ يتطلب ىذا القدرة على إقامة عالقات دافئة مع اآلخرين)زايد،االحترام والتقدير:-6

كتظهر يف احًتاـ ـبتلف اؼبيوؿ كاالذباىات كاؼبعتقدات كاالستعداد إلعادة عرض القدمي سعة األفق : -7
قشة اعبديد منها،كما جيب إتقاف مهمة اإلنصات كاالستماع لألفكار اعبديد كاؼبنجزات منها كفحصو كمنا

 (.24: 2003كما مت التوصل إليو من حبوث كدراسات .)ربيع،
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 :                                            مستشار التىجيه المذرسي والمهىيالزابع الفصل

 تعين مستشار التوجيو في الجزائر:  -3

قد كاف مستشارك التوجيو يزاكلوف نشاطاهتم يف مراكز التوجيو اؼبدرسي ك اؼبهٍت بعد أف يتم تكوينهم يف ل
اؼبؤرخ يف  91 – 212معهد علم النفس التطبيقي ك التوجيو اؼبدرسي ك اؼبهٍت  إذل أف جاء اؼبنشور رقم 

لك لتلبية اغباجة اؼبلحة الذم يقضي بضركرة تعيُت مستشارم التوجيو يف الثانويات ك ذ 18/09/1991
للتوجيو ك مواكبة ـبتلف التعديالت اليت عرفتها اؼبنظومة الًتبوية آنذاؾ ك نتيجة لذلك عبأت كزارة الًتبية 
إذل اعبامعة لتوفر ؽبا اإلطارات الالزمة ك باألعداد الكافية للقياـ دبهاـ  التوجيو كفق الرؤية اعبديدة حيث 

يضع شركط االلتحاؽ بسلك التوجيو اؼبدرسي ك اؼبهٍت   27/04/1991أف القرار الوزارم اؼبؤرخ يف 
لرتبة مستشار رئيسي للتوجيو اؼبدرسي ك اؼبهٍت إذا كاف التوظيف خارجيا يكوف على أساس مسابقة 

سنة على األقل ك يكوف حائزا على شهادة ليسانس يف علم  21اختبارات يًتشح ؽبا كل من يبلغ سن 
 (  83 :نصوص التوجيو  ،أك علم اإلصباع أك مؤىل يعادؽبا)كزارة الًتبية  النفس أك علـو الًتبية

ك قد بدأ تعيُت مستشارم التوجيو يف الثانويات بأعداد ضئيلة حيث بلغ عددىم يف السنة الدراسية 
كالية إال أف ىذا العدد أخذ  22مستشار توجيو موزعُت على  85) أكؿ تعيُت ؽبم (  1990/1991

)كزارة الًتبية 2003/2004خالؿ اؼبوسم الدراسي  1061لسنوات اؼبوالية إذل أف بلغ يتزايد خالؿ ا
 . 179 :الوطنية ، مديرية التخطيط 

 عالقات مستشار التوجيو : -4 

، فإنو عالقات مستشار التوجيو تكوف مع  13/11/1991اؼبؤرخ يف : 827حسب القرار الوزارم رقم :
: 

 والمهني : مدير مركز التوجيو المدرسي -3-1

 إف إشراؼ مدير اؼبركز يكوف إشرافا تقنيا كيتمثل يف :

خضوع مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت إذل سلطة مدير مركز التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت كإشرافها  -
 تقنيا .
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ستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت مهامو يف مراكز التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت كيف اؼبدارس فبارسة م -
 .األساسية كالثانويات 

فبارسة مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت نشاطاتو يف مقاطعة جغرافية تتكوف من ؾبموعة  -
 مؤسسات للتعليم كالتكوين حيددىا مدير مركز التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت .

ستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت مسؤكلية اإلشراؼ على اؼبقاطعة ، كيقدـ تقارير دكرية عن تورل م -

 ا .نشاطو فيو

اإلمكانية ؼبستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت أف خيلف مدير مركز التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت يف حالة  -
 الغياب أك اؼبانع 

لف مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت باؼبشاركة يف اإلمكانية ؼبدير مركز التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت أف يك
 .نشاطات ثقافية كتربوية كاجتماعية تتطلب كفاءات خاصة

إف إشراؼ مدير الثانوية يكوف إشرافا إداريا كيتمثل يف : فبارسة مستشار مدير الثانوية :  -3-2
ؤسسة ، كبالتعاكف مع نائب التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت نشاطو يف اؼبؤسسة التعليمية ربت إشراؼ مدير اؼب

اؼبدير للدراسات كاألساتذة الرئيسيُت ، كمستشار الًتبية يندرج النشاط الذم يقـو بو مستشار التوجيو 
نشاطات الفريق الًتبوم التابع للمؤسسة يقدـ اؼبدرسي كاؼبهٍت يف اؼبؤسسات التعليمية يف إطار 

  اسية برنامج نشاطو إذل مدير اؼبؤسسة التعليمية .مستشار التوجيو ؼبدرسي كاؼبهٍت يف بداية كل سنة در 

ديكن ؼبستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت زيارة اؼبتوسطات يف كل كقت  مدراء المتوسطات : -3-3
كجيد تسهيالت كبَتة من طرؼ مدراء اؼبتوسطات للقياـ بنشاطاتو ، كما أنو يقـو ببعض األعماؿ 

  بالتنسيق مع اؼبدراء .

 ز التكوين المهني والتمهين :مدير مرك -3-4

إف مستشار التوجيو يقـو بالدراسات كاالستقصاءات يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت حوؿ عادل الشغل 
ككذلك حوؿ اؼبهن ، كما يقـو مستشار التوجيو بتنظيم اؼبسابقات كاالمتحانات للدخوؿ ؼبراكز 

  .التكوين اؼبهٍت 
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 عالقة مستشار التوجيو بالتلميذ:-3-5

إف التلميذ يف سنواتو األكذل من التمدرس ال يتعلم من اؼبدرسة إال أنو ينبغي عليو أف يلتحق بالقسم  
 كل صباح ،أف يستمع للمدرس ،أف يطالع كتبو،أف يقـو بواجباتو اؼبنزلية كل مساء.

 سنة اؼبطابقة للسنة الثانية ثانوم .18-16ن اؼبتفق عليو غالبا، أف الفًتة العمرية مابُت كم

كىنا يدخل دكر مستشار التوجيو دبا يوفره من معلومات للتلميذ،إذا من بُت األىداؼ األساسية 
 للتمدرس،التحضَت ؼبستقبل مهٍت مناسب لقدرات كميوؿ التلميذ.كىذا جيعل مستشار التوجيو يدخل

: 2001دليل منهجي يف االعالـ.(معو يف عالقة مباشرة سواء كانت عالقة تربوية أك اجتماعية نفسية.
7.) 

 يعمل مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت على:أ.عالقة تربوية:

 التالميذ على فهم مزاياىم كإمكاناهتم كالفرص اؼبتاحة ؽبم. مساعدة

كربليلها،ككذا مساعدتو على االنتظاـ يف الربنامج جيمع اؼبعلومات اػباصة عن التلميذ لتنظيمها 
 الدراسي كفق ما يناسب إمكانيتو، كأيضا يساعد يف كضع خطة مهنية كالعمل على ربقيقها.

 يهدؼ مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت إذل:ب.عالقة اجتماعية نفسية:

 بوية كاؼبهنية.مساعدة التلميذ على إجياد اغبلوؿ ؼبشاكلو الشخصية كاالجتماعية كالًت 

مساعدة التلميذ على تقبل ذاتو كما ىي أم عندما تتضح شخصية التلميذ بالنسبة ؼبستشار التوجيو 
،يصبح ىذا األخَت قادر على أف يبذؿ أقصى جهد ؼبساعدة التلميذ على تقبل ذاتو ألف ذلك أساس 

 (.113: 1994.)ؿبمد. لتحسن التلميذ كتطور منوه بشكل سليم.
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 المدرسي والمهني : مهام مستشار التوجيو-5

، كىو اؼبوسم 1992مهاـ مستشار التوجيو علما أف ىذا القرار صدر يف بداية  827حدد القرار الوزارم 
 التوجيو كتعيينهم يف الثانويات . 1991سم الدراسي الذم تقرر فيو كألكؿ مرة إدماج مستشارم /اؼبو 

:يكلف مستشارم التوجيو اؼبدرسي جبميع األعماؿ اؼبرتبطة بتوجيو التالميذ كإعالمهم كمتابعة 06المادة *
 عملهم اؼبدرسي 

" يقـو مستشار التوجيو اؼبدرسي ك اؼبهٍت بالدراسات ك االستقصاءات يف مؤسسات :  07المادة *
 ادل الشغل " التكوين ك ع

" يساىػم مستشار التوجيػو اؼبدرسي ك اؼبهٍت يف ربليل اؼبضامُت ك الػوسائل التعليمة كما :  08* المادة   
* ديكػن أف يكلف بإجػراء الدراسات كاالستقصػاءات يف إطار تقومي مػردكد اؼبنظػومة الًتبوية ك ربسينو ".

 درسي ك اؼبهٍت يف ؾباؿ التوجيو خصوصا يف:     " تتمثل نشاطات مستشار التوجيو اؼب:  13المادة 

 القياـ باإلرشاد النفسي ك الًتبوم قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع النشاط الًتبوم. -

 إجراء الفحوص النفسية الضركرية قصد التكفل بالتالميذ الذين يعانوف من مشاكل خاصة.  -

ُت مدرسيا ك اؼبشاركة يف تنظيم التعليم اؼبكيف ك دركس اؼبسامهة يف عملية استكشاؼ التالميذ اؼبختلف -
 االستدراؾ ك تقييمها ." 

 : " تتمثل نشاطات مستشار التوجيو يف ؾباؿ اإلعالـ خاصة فيما يلي :  14* المادة     

ضماف سيولة اإلعالـ ك تنمية االتصاؿ داخل مؤسسات التعليم ك إقامة مناكبات لغرض استقباؿ  -
 كلياء ك األساتذة .التالميذ ك األ

تنشيط حصص إعالمية صباعية ك تنظيم لقاءات مع التالميذ ك األكلياء ك اؼبتعاملُت اؼبهنيُت طبقا لرزنامة  -
 تعد بالتعاكف مع مدير اؼبؤسسة اؼبعنية .

 تنظيم ضبالت إعالمية حوؿ الدراسة ك اغبرؼ ك اؼبنافذ اؼبهنية اؼبتوفرة يف عادل الشغل . -
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تنشيط مكتب اإلعالـ ك التوثيق يف اؼبؤسسات التعليمية باالستعانة باألساتذة ك مساعدم الًتبية ك  -
 تزكيده بالوثائق الًتبوية قصد توفَت اإلعالـ الكايف للتالميذ ." 

ستشار التوجيو اؼبدرسي ك اؼبهٍت يف ؾبالس األقساـ بصفة إستشارية ك يقدـ " يشارؾ م:  16* المادة 
أثناء إنعقادىا كل اؼبعلومات اؼبستخلصة من متابعة اؼبسار الدراسي للتالميذ   قصد ربسُت عملهم ك اغبد 

 ( 38 – 37 :النشرة الرظبية ،ية من التسرب اؼبدرسي" )كزارة الًتب

سية األربعة ؼبستشار التوجيو كىي : اإلعالـ ، التوجيو ، التقومي كأخَتا كفيما يلي سنعرض للمهاـ الرئي
 اؼبتابعة النفسية كاالجتماعية .

 اإلعالم :-1

اإلعالـ ىو كافة أكجو النشاطات االتصالية اليت تستهدؼ إبالغ اعبمهور بكافة اغبقائق كاألخبار 
ور ، فبا يؤدم إذل خلق أكرب درجة من كاؼبعلومات عن القضايا كاؼبوضوعات كاؼبشكالت كؾبريات األم

 الوعي كاؼبعرفة كاإلدراؾ كاإلحاطة الشاملة لدل فئات اؼبتلقُت للمادة اإلعالمية .

أما اإلعالـ اؼبدرسي فيتعلق بكل اؼبعلومات اػباصة بالواقع الًتبوم كاؼبدرسي كاؼبهٍت كىو يهدؼ إذل تنظيم 
قة بُت طموحاتو كنتائجو اؼبدرسية كتكوينو يف ؾبارل البحث كتفعيل اؼبسار الدراسي للتلميذ بتحقيق اؼبواف

 (.195: 1995الفردم كاعبماعي .)مرسي ،

 كىو مايوفر إجابات عن التساؤالت التالية :

 ماىي اؼبؤسسة التعليمية كقواعد سَتىا ؟

  من ىم األشخاص الذين يعملوف فيها؟

 ماىو دكر كل منهم؟

 ؼباذا نذىب إذل اؼبدرسة ؟

 الدراسات ؟ ماىي مدة
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 ماىي إجراءات االنتقاؿ من مستول إذل آخر ؟

 من يقرر ىذه اإلجراءات ؟

 كيف ديكن ربقيق النجاح ؟

( 8:اؼبادة  827)القرار الوزارم  الدراسات كاالستقصاءات يف إطار تقومي مردكد اؼبنظومة الًتبوية كربسينو
 كيقـو بالدراسات كالتحقيقات اليت تكتسي أمهية يف ؾباؿ البحث البيداغوجي 

 دباذا زبتتم الدراسة ؟

 ما الذم ديكن فعلو بعد الدراسة ؟

 ماىي اؼبهن أك اغبرؼ اليت ديكن االلتحاؽ هبا ؟

 كيف يتم االختيار ؟

 كيف يتم التوجيو ؟

أف يبلغ اؼبعلومات اليت يف حوزتو إذل اؼبتعاملُت الًتبويُت ليتمكن من نسج شبكة  ينبغي على اؼبستشار
لالتصاؿ ديكن للتلميذ أف يلجأ إليها يف كل كقت كظرؼ . كتقـو عملية التوجيو على اإلعالـ بشكل 

أساسي ، كيسعى مستشار التوجيو من خالؿ نشاطو اإلعالمي إذل مساعدة التلميذ على بلورة مشركعو 
دراسي كاؼبستشار حبكم كظيفتو يعد مصدرا ىاما لإلعالـ يف اؼبؤسسة الًتبوية ، كمهزة كصل بُت اؼبؤسسة ال

  من جهة كاألسرة كالتلميذ من جهة أخرل ..

كيهدؼ النشاط اإلعالمي إذل سبكُت التلميذ من إعطاء معٌت لدراسة كإقامة عالقة بُت التدريبات الدراسية 
كاالندماج االجتماعي اؼبهٍت يف اؼبستقبل ، كما يهدؼ إذل اكتساب السلوكات كاؼبهارات اليت تسمح لو 

 بالتكفل بنفسو فيما خيص توجيهو اؼبدرسي كاختياره 

يو اإلعالـ إذل اؼبتعاملُت الًتبويُت ، كيوجو ىذا اإلعالـ للتالميذ كلألكلياء بالدرجة يقدـ مستشار التوج
 الثانية ، كيليهم بقية اؼبتعاملُت .
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من اؼبستويات ىي : السابعة أساسي ، التاسعة بالنسبة لإلعالـ اؼبوجو للتالميذ ،فهو يكوف جملموعة 
 أساسي ، األكذل ثانوم ، الثانية ثانوم ،الثالثة ثانوم .

: 2001.)اؼبديرية الفرعية للتوجيو كاالتصاؿ ، كمهما كانت الفئة اؼبوجو إليها فهو يقدـ بوسائل متعددة .
05.) 

 وسائل اإلعالم المدرسي :-

 السندات اإلعالمية اليت قد يشارؾ يف إقبازىا أك قد يكوف ىو أقبزىا يستعمل مستشار التوجيو ؾبموعة من 

تتضمن ىذه الوسائل معلومات تعرؼ دبختلف اعبذكر اؼبشًتكة كالشعب كموادىا األساسية كمعامالهتا 
 كامتداداهتا اعبامعية كاؼبهنية ، مىت ككيف يتم تقدمي الطعوف ، تتضمن أيضا كيفية اؼبراجعة اؼبنهجية ال سيما

 لتالميذ األقساـ النهائية .......اخل .

 أمثلة ىذه السندات اإلعالمية : اؼبناشَت الوزارية ، اؼبلصقات، الكتيبات، اؼبطويات كالدالئل . كمن

كتعترب ىذه السندات اإلعالمية كسائل إيضاح يستعملها اؼبستشار أثناء تقدديو للحصص اإلعالمية كما أنو 
األخَتة ركن يف مكتب اؼبستشار ،أك خيصص ؽبا مكتب خاص هبا إف  يوظفها يف مكتبو على شكل ىذه

أمكن ذلك . كزبتص ىذه اػبلية جبمع كل السندات اإلعالمية اليت تساعد التلميذ كحىت بقية اؼبتعاملُت 
 الًتبويُت على االطالع كفهم كل ما يستجد على الساحة الًتبوية من إجراءات كتوجيهات .

ؼبدرسي كاؼبهٍت من تأسيس خلية اإلعالـ كالتوثيق إذل أكثر من مطالعة التلميذ كيصبو مستشار التوجيو ا
ؽبذه الوثائق بل السماح لو بتوسيع ؾباؿ ثقافتو كرصيده اللغوم ، ككذلك االطالع على الوثائق اؼبنجزة 

 حوؿ اؼبنافذ الدراسية كاؼبهنية اليت تناسب اؼبيوالت كاؼبستول الدراسي للتلميذ .

قية اؼبتعاملُت الًتبويُت فإف مستشار التوجيو يقدـ ؽبم كل اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتالميذ من فيما خيص ب
خالؿ احتكاكو هبم كمن خالؿ حوصلة متابعة نتائجهم اؼبدرسية اغبالية كالقبلية كذلك يف االجتماعات 

 ،كمع الفريق اإلدارم  اليت يعقدىا معهم ، كاجتماعو مع مدير اؼبؤسسة كمع األساتذة أثناء ؾبالس األقساـ
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.)مديرية التوجيو  أثناء ؾبالس التنسيق اإلدارم كمع األكلياء أثناء إعالـ األكلياء اعبماعي أك الفردم.
 (.20: 1998كالتقومي كاالتصاؿ، 

 التوجيو:-2

و ىو اإلجراء الذم يسمح للتلميذ بعبور اؼبراحل اليت يتكوف منها النسق اؼبدرسي ، فهو يتبعو يف التوجي
مشواره الدراسي .كيف كل مرة ربضر أمامو ؾبموعة من االختيارات كعليو أف يتوجو .كاالختيار اؼبدرسي 

أك على طموحات مزيفة  يتبعو اختيار مهٍت ، فكثَتا ما خيتار الفرد مهنتو بناء على معطيات غَت صحيحة
 (.58: 1994.)مقدـ ،

كيهدؼ مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت من خالؿ التوجيو إذل مساعدة التلميذ على ربقيق التوافق بُت 
قدراتو الدراسية كميوالتو كرغباتو من جهة ، كبُت متطلبات الفركع الدراسية كالتخصصات اؼبهنية من جهة 

 (.104: 1994أخرل.)ؿبمد ، 

 التقويم:-3

حيتل التقومي الًتبوم جانبا مهما من العملية الًتبوية كيشكل عنصرا أساسيا من عناصر اؼبنهج اؼبدرسي ، 
حيث يسعى إذل معرفة مدل منو شخصية اؼبتعلم من صبيع نواحيها العقلية كالعاطفية كالنفسية كالسلوكية 

 كغَتىا .

لتقومي إذل مساعدة الطالب على اختيار نوع الدراسة يهدؼ مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت من عملية ا
اليت تالءـ قدراتو كاستعداداتو كميولو ، كما يساىم يف حل مشكالت الطالب الًتبوية مثل االىتماـ بالطلبة 

 اؼبتفوقُت كإتاحة الفرصة أمامهم لالبتكار كاإلبداع كربقيق منو متكامل .

فيحاكؿ أف يبصر األستاذ بأسباب قصورىم كإجياد اغبلوؿ ككذلك فهو يهتم بالطلبة اؼبقصرين دراسيا 
اؼبناسبة ؼبشكالهتم الًتبوية ، كالعمل على رفع ربصيلهم الدراسي دبا حيقق توافقهم الًتبوم ،كبالتارل ربقيق 
توافقهم اؼبهٍت ،حيث يشَت ىذا األخَت إذل التواـؤ بُت الفرد كمهنتو من خالؿ شكل من أشكاؿ التناسق 

 (.120: 1995الذم يؤدم إذل ربقيق أفضل عائد كظيفي سواء للمهنة أك الفرد)رفقي،اؼبتبادؿ 
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 كيهدؼ مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت من كراء عملية التقومي إذل صبلة من األىداؼ ديكن حصرىا فيما
 يلي :

 االىتماـ بالتلميذ كإشعاره بأف ىناؾ من يهتم بو كال يبخل عليو بنصائحو كإرشاداتو .-1

  التقليل من الرسوب اؼبدرسي كالتسرب كذلك عن طريق اؼبتابعة.-2

تشخيص النتائج الدراسية للتالميذ حيث يلعب األستاذ دكرا ىاما يف إداللو على التالميذ اؼبقصرين -3
رجع التقصَت أك عدـ التوافق الدراسي إذل عدـ الرغبة يف اؼبادة نفسها أك عدـ التفاىم مع دراسيا ، كقد ي

  أستاذ ما، أك قد يعود إذل تأخر اؼبستول الفكرم للتالميذ.

يلجأ مستشار التوجيو إذل التعاكف مع ؾبموعة من األساتذة كمستشار الًتبية من أجل إعداد قائمة -4
ميذ ليستفيدكا من دركس الدعم أك حصص االستدراؾ ، كىذا حملاكلة استدراؾ بأظباء ىذه الطبقة من التال

 (.23: 1994)عبد اغبميد، النقص كربسُت مستواىم الدراسي .

 وسائل التقويم :

كلكي يتمكن مستشار التوجيو من ربقيق ىذه األىداؼ أك ربقيق اعبزء األكرب منها ، يستعمل ؾبموعة من 
 :الوسائل نلخصها فيما يلي 

 أ.تنظيم ومتابعة حصص االستدراك:

إف إدخاؿ حصص االستدراؾ يعد أحد اإلجراءات اؼبتخذة يف إطار إصالح النظاـ التعليمي لتدارؾ التأخر 
النسيب عند بعض التالميذ مقارنة دبستول قسمهم ، كىذا بغرض اغبد من التأخر الدراسي الذم يعترب من 

 (.1997، 319)اؼبنشور الوزارم رقم  التسرب اؼبدرسي.بُت العوامل الرئيسية اؼبؤدية للرسوب ك 

كاالستدراؾ ىو عملية بيداغوجية ذات طابع عالجي فردم ، هتدؼ إذل تدليل الصعوبات اؼبشخصة لدل 
 بعض التالميذ كمعاعبة الثغرات الطارئة يف دراستهم نتيجة حاالت ظرفية مركا هبا 

 :ب.متابعة وتحليل النتائج المدرسية للتالميذ 
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يقـو مستشار التوجيو دبتابعة النتائج اؼبدرسية للتالميذ من خالؿ سجل يدكف فيو نتائج امتحانات 
ليت أتى منها ، كنتائجو الثالثيات لكل تلميذ يف كل اؼبواد كمعلومات خاصة بالتلميذ كاإلكمالية األصلية ا

 يف السنة التاسعة كيف امتحاف شهادة التعليم األساسي ىذا فيما خيص تالميذ األكذل ثانوم.

كعلى ضوء ىذه التحليالت يقـو مستشار التوجيو بتقومي اؼبستول التحصيلي للتلميذ كتشخيص مواطن 
تقدمي ىذا التحليل للفريق الًتبوم القوة كالضعف يف كل مادة كيف كل قسم كيف كل جذع كيف كل سنة ،مع 

  كؼبدير اؼبؤسسة .

 ىذا فيما خيص التقومي اعبماعي للتالميذ ،كما يسمح ىذا التحليل أيضا من اكتشاؼ االنزالقات 

اليت قد ربدث لبعض التالميذ يف تدىور مستواىم من ثالثي إذل آخر أك من سنة دراسية ألخرل ،كىذا 
 كؿباكلتو معرفة األسباب كحلها معويتطلب من اؼبستشار استدعائهم 

 ج.تقويم ميولهم واىتمامات التالميذ:

يقـو مستشار التوجيو بتقومي ميوؿ التالميذ كاىتماماهتم عن طريق ربليل نتائج االختبارات النفسية كربليل 
كي يوازف نتائج استبياف اؼبيوؿ كاالىتمامات كاليت ؽبا أمهية بالغة يف قياس اؼبيوؿ لدل التالميذ كذلك ل

اؼبستشار بُت ميوؽبم كقدراهتم الدراسية ، فإف كانت متعاكسة فإنو جيرم مقابالت مع التالميذ ، لكي 
 (.1997، 319)اؼبنشور الوزارم رقم  حياكؿ تقريبها.

  المتابعة النفسية واالجتماعية:-4

 ديكن أف تعًتض التلميذ يهدؼ مستشار التوجيو اؼبقيم بالثانوية إذل إزاحة صبيع العوائق كالصعوبات اليت
يف مشواره الدراسي كتسبب لو سوء التوافق اؼبدرسي .لذلك ىو حياكؿ التقرب من التلميذ مشكالتو 

النفسية كاالجتماعية كحيدث ىذا عن طريق اؼبقابالت اؼبتكررة حيث أف أسلوب التوجيو اؼبتمركز أك اؼبقابلة 
 (.149: 1994) عبد اغبميد،  ي :تسمح للتلميذ من ربقيق عدة أىداؼ تتمثل فيما يل

 مساعدة التلميذ على فهم نفسو كتقبلها.-1
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مساعدة التالميذ على التفكَت اغبر كالتعبَت عن مشاعرىم دبوضوعية كإظهار حاجاهتم اإلرشادية اليت -2
 بع كذلك بدكف خوؼ أك تردد أك خجل .تش

 تقدمي اؼبعلومات االجتماعية كالًتبوية، اليت هتم التلميذ كتستخدـ عند اغباجة ؽبا.-3

 تساعد التلميذ على تنمية قدراتو على التكيف مع مشكالتو كحلها بشكل مبكر بذاتية مستقلة.-4

حبياتو كاؼبتابعة الفردية ال تعٍت أف مستشار  تساعد التلميذ على تقرير إمكانية ازباذ القرارت اؼبتصلة-5
التوجيو ال يقـو نفسي صباعي يتعلق دبجموعات صغَتة من التالميذ، كتكوف أساسا مع التالميذ اؼبقبلُت 

على اجتياز شهادة البكالوريا ، حيث تكوف يف تكوف يف شكل نصائح حوؿ كيفية تنظيم اؼبراجعة ،كزرع 
 ػبوؼ ككل ما من شأنو أف خيفف من االضطرابات النفسيةالثقة بالنفس ، كدرء أسباب ا

 وسائل عمل مستشار التوجيو:-6

كسائل العمل ىي ـبتلف األدكات اليت يستخدمها كيستعملها مستشار التوجيو يف أداء مهامو كىي دبثابة 
. كيهدؼ من  أدكات مساعدة كضركرية يف تقدمي أغلب النشاطات الًتبوية كالتقنية اؼبربؾبة إف دل نقل كلها

 خالؽبا اؼبستشار إذل التكفل األحسن بالتلميذ ، كأبرز ىذه الوسائل مايلي :

يعترب الربنامج السنوم دبثابة السلسلة كاؼبرجع األساسي يف تقدمي كل النشاطات  البرنامج السنوي:-6/1
ا مدير اؼبركز اليت يقدمها مستشار التوجيو ، كيكوف تصميمو دبركز التوجيو حسب األىداؼ اليت حيددى

لكل نشاط ، كتوزيع األىداؼ على أسابيع السنة الدراسية .كىذا ال دينع أف يضيف اؼبستشار ؿباكر خاصة 
حبياة اؼبؤسسة اليت يقيم هبا خاصة كدبقاطعة تدخلو عامة فيما خيص التكفل بإشكالية تربوية منبثقة من 

 األكؿ كالثاين من الدخوؿ اؼبدرسي(.طرؼ مستشار التوجيو يف بداية السنة الدراسية ) األسبوع 

يضم الربنامج السنوم :ذكر اؼبستول،احملور،األشهر،األسابيع،كاألىداؼ اػباصة ؼبختلف النشاطات مع 
 (.19: 1963ذكر مدة برؾبتها كمدة اقبازىا.)صبحي ،

 نسخ من الربنامج السنوم كتسلم إذل كل من: 04يقـو مستشار التوجيو بإعداد 
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 مفتش الًتبية كالتكوين للتوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت .-

 مدير مركز التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت.-

 مدير ثانوية أك متقن اإلقامة كحيتفظ اؼبستشار بالنسخة الرابعة-

از النشاطات اؼبربؾبة على مستول اؼبقاطعة جيب عليو تقدمي برنامج كقبل أف ينطلق مستشار التوجيو يف إقب
السنوم كتوضيحو ألعضاء الفريق الًتبوم ككذا اإلدارم ، كذلك يف ؾبالس بداية السنة الدراسية ؼبؤسسات 

  التعليم الثانوم كاإلكمارل .

أداة فعالة للتحكم يف تعترب الربؾبة األسبوعية لنشاطات مستشار التوجيو البرنامج األسبوعي:- 6/2
تسيَت األعماؿ كحسن أدائها بصفة مستمرة ،كعليو فإهنا تتميز بارتباط عضوم مع الربنامج السنوم كبقية 

 الوسائل اليت سوؼ نتعرض ؽبا ال حقا.

إف الربنامج األسبوعي ىو إحدل حلقات الربنامج السنوم ، كلكي يتمكن مستشار التوجيو من استمرار 
نسجاـ عليو أف يلتـز دبا ىو مربمج يف الربنامج األسبوعي كذبسده ميدانيا .)سامية ىذا الًتابط كاال

،2003 :2.) 

ىو اؼبرآة العاكسة لعمل مستشار التوجيو ،حيث فيو كل النشاطات اؼبنجزة  الكراس اليومي :-6/3
، تقارير حوؿ لذلك يعترب اؼبرجع األساسي إلعداد ـبتلف التقارير كربريرىا مثل : التقارير الفصلية 

 النشاطات الكربل .

يتم تسجيل ـبتلف النشاطات على الكراس يوميا ،كأحسن فًتة تكوف يف هناية العمل من كل يـو ، حىت 
 يتم كضع كل النشاطات يف كقتها دكف نسياهنا أك ذباىلها.

 إف ـبطط الكراس اليومي جيب أف يضم:

 التاريخ ،تاريخ اليـو ،الشهر،السنة .

 ربديده مثل:األعالـ ،التوجيو،اؼبتابعة،......اخل .احملور يتم 
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 (.1999، 58النشاطات اؼبنجزة التقومي .)مراسلة مفتش الًتبية رقم

 ينقسم ىذا السجل إذل أربعة أجزاء :سجل االستقباالت :-6/4

 الميذ حسب ـبتلف مستوياهتم .الت

 األكلياء حسب ـبتلف شرائحهم االجتماعية .

 األساتذة حسب زبصصاهتم الدراسية .

 اعبمهور الواسع غَت اؼبتمدرس.

يستغل ىذا السجل عند استقباؿ طاليب اإلعالـ دبكتب مستشار التوجيو .يسجل فيو الرقم الًتتييب ،تاريخ 
أك اؼبستول الدراسي إذا كاف تلميذا،العنواف الشخصي لو ،الطلب اؼبقدـ  الزيارة ،لقب كاسم الزائر، القسم

  ، كيفية التكفل بطاليب اإلعالـ كالنموذج اؼبوارل يوضح ذلك.

جيب على كل مستشار أف يكوف حبوزتو كراس للتكوين الفردم ، من خالؿ  كراس التكوين :-6/5
ظمها اؼبفتشية العامة للتوجيو اؼبدرسي كاؼبلتقيات تسجيلو ؼبختلف اؼبلتقيات التكوينية اعبهوية اليت تن

التكوينية باؼبركز ، كالزيارات التكوينية للمفتش العاـ للًتبية كالتكوين للتوجيو اؼبدرسي من أجل االستفادة 
  منها كاالستعانة هبا يف ربسُت أداء اؼبهاـ كالنشاطات .

ل اإلطار العاـ الذم يضعو مستشار التوجيو إف البطاقة الفنية سبثالبطاقات الفنية لكل نشاط: -6/6
 للنشاط ، كربمل التصور الشامل لكيفية تنظيم كربضَت كزبطيط مراحل اإلقباز كالتقومي.

  تنجز البطاقة الفنية بالتنسيق مع الفريق التقٍت باؼبركز .

معو مذكرة قبل الدخوؿ إذل أم حصة إعالمية ال بد على اؼبستشار أف حيمل المذكرة اإلعالمية:-6/7
 إعالمية باإلضافة إذل كسائل اإليضاح ،كجيب أف تتضمن اؼبذكرة مايلي :

طريقة العرض :كىو دبثابة شرح –األىداؼ اإلجرائية –ربديد اؼبوضوع كمستول التدخل  -ذكر اؼبؤسسة
 التقومي :كذلك عن طريق تقدمي أسئلة إسًتجاعية .-ؿبتول اغبصة .
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  تاريخ كتابة اؼبذكرة كاإلمضاء.

كىو دبثابة حوصلة صبيع النشاطات اليت قاـ هبا مستشار التوجيو خالؿ الفًتة التقرير الفصلي :-6/8
  زمنية ؿبددة )الفصوؿ الثالثة(.

يو بإقباز تقرير حوؿ كل عملية إعالمية أك توجيهية يقـو مستشار التوجتقارير النشاطات المنجزة:-6/9
  اليت قاـ هبا.

كل مستشار جيب أف يكوف لديو سجل ؼبتابعة النتائج اؼبدرسية سجل تحليل النتائج المدرسية:-6/10
ثا(.كيستغل ىذا 3-ثا2-ثا1-أ 9يدكف عليو ـبتلف التحاليل اإلحصائية للنتائج يف اؼبستويات التالية)

عة نتائج التالميذ ؼبسارىم الدراسي للوقوؼ على النقائص كمعاعبتها فوريا عن طريق السجل يف متاب
 مناقشتها يف ؾبالس األقساـ باإلكماليات كبثانوية . 

 خالصة:

نستنتج أف أمهية مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت بالنسبة للتلميذ تكمن يف مرافقتو يف مشواره الدراسي 

اليت يقـو هبا عن طريق حصص إعالمية يقدمها ككذلك ـبتلف األنشطة كىذا من خالؿ ؾبمل اؼبهاـ 

اليت زبص مسار الدراسي للتلميذ ك اػبدمات التوجيهية اليت زبص رغبات كميوؿ التلميذ الدراسية 

كاؼبهنية. كما أف الوسائل اليت يستخدمها مستشار التوجيو يف ذبسيد سلوؾ اعبيد داخل اؼبؤسسة قد 

 ة التالميذ لو من األسوأ إذل األحسن .تساىم يف تغَت نظر 
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 تمهيد:

باحث من صبع اؼبعلومات تعترب الدراسة اؼبيدانية الركيزة األساسية ألم حبث علمي فمن خالؽبا يتمكن ال

كالبيانات حوؿ موضوع البحث ، كمن أدكات الدراسة االستطالعية مكاف كمدة الدراسة كالعينة اليت 

 طبقت عليها الدراسة كىذا بغية اختبار الفرضيات اؼبطركحة . 

 أوال:الدراسة االستطالعية :

ة ،كتكمن قيمتها يف الدراسة النتائج اليت تعد الدراسة االستطالعية جزءا ىاما من إجراءات الدراسة اؼبيداني
 تسعى لتحقيقها .

 أىدافها:-1

  التعرؼ على طبيعة الظركؼ اليت دير هبا البحث كالصعوبات اليت ديكن أف نواجهها يف الدراسة
 األساسية.

 .معرفة مدل مالئمة أداة البحث لعينة الدراسة 
 . التأكد من صدؽ كثبات االستمارة 
 جراء البحث .التدريب على خطوات إ 
 . ربديد عينة الدراسة 

 مكان ومدة إجراء الدراسة:-2

 مت إجراء ىذه الدراسة يف ثانوية أضبد بومهدم بسيدم ػبضر مستغازل 

 .13/04/2017إذل 10سبت الدراسة االستطالعية مابُت الحدود الزمنية:

ديثلوف أقساـ السنة الثانية من تلميذ كتلميذة كىم  30تكونت العينة الدراسة االستطالعية من العينة : -3
 التعليم الثانوم مت اختيارىم بطريقة عشوائية كقد ركعي يف اختيار أفراد العينة اعبنس ، كالتخصص .من 
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التالية : علـو ذبريبية ، تسيَت كاقتصاد ، كتقٍت ذكور ، من التخصصات  13إناث ،  17بينهم 
 رياضي،لغات أجنبية ،آداب كفلسفة .

 (: مميزات عينة الدراسة االستطالعية.01الجدول رقم )         

 اجملموع       ذكور       إناث          اعبنس      

 30          13            17         العدد    

 %100        %43          %57         ة النسبة اؼبئوي    

 

 األداة المستخدمة في الدراسة :-4

يف حبثنا ىذا استخدمنا أداة تتناسب مع موضوع البحث اؼبتمثلة يف استمارة لقياس اذباىات التالميذ كبو 
 مهنة مستشار التوجيو يف اؼبؤسسة .

 :مقابلة -1

ذ اؼبوافقة من أجل إجراء البحث اؼبيداين لتوزيع مقابلة مع مدير اؼبؤسسة ككاف اؽبدؼ منها أخ-
 االستمارات على التالميذ .

 مقابلة مع مستشارة التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت كذلك للتعرؼ على دكر اؼبستشارة يف اؼبؤسسة .-

عبارة تتكوف من  30قمنا ببناء استمارة لقياس اذباىات التالميذ السنة ثانية ربتوم على  االستمارة :-2
 أبعاد أساسية : 3

-14-9-5-4-3-2-1يتمثل يف البعد اإلدارم كعباراهتا ربتوم على األرقاـ التالية :)البعد األول :
15-17-21-24-26) 
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-18-16-13-8-7-6ا ربتوم على األرقاـ التالية :)يتمثل يف البعد النفسي كعباراهتالبعد الثاني :
22-27) 

-19-12-11-10يتمثل يف البعد االجتماعي كعباراهتا ربتوم على األرقاـ التالية:)البعد الثالث :
20-23-25-28-29-30.) 

أعارض بشدة  –أعارض  –ؿبايد –أكافق –البدائل : أكافق بشدة  طريقة تصحيح مقياس ليكرت:-
 بالًتتيب على ىذه البدائل. كسبنح الدرجات

 يتم تصحيح اؼبقياس بإعطاء الدرجات حسب بدائل سلم ليكرت كالتارل :

-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(.)1-2-3-4-5تعطى الدرجات تنازليا )الفقرات الموجبة : 
11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-29-30) 

 (.27-25-16(.)5-4-3-2-1تعطى الدرجات تصاعديا ) الفقرات السلبية :

 إجراء تطبيق الخصائص السيكومترية: -5

تلميذ كتلميذة بسيدم ػبضر مستغازل للكشف  30االستبياف على عينة استطالعية مكونة من مت تطبيق 
 عن صدؽ االتساؽ الداخلي .

للتأكد من صدؽ االستمارة مت اللجوء إذل صدؽ احملكمُت حيث قسمت االستمارة على الصدق : -1
 ؿبكمُت يف علم النفس ككانت النتائج اؼبدكنة يف اعبدكؿ كالتارل : 05

 (:يوضح حساب النسبة المئوية 02الجدول رقم) 

 العبارات المعدلة العبارات غير مقبولة العبارات المقبولة 

 نسبة عدد احملكمُت نسبة عدد احملكمُت نسبة عدد احملكمُت رقم العبارة

1 5 100     
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2 5 100     

3 3 60 1 20 1 20 

4 5 100     

5 5 100     

6 5 100     

7 4 80   1 20 

8 5 100     

9 4 80     

10 5 100     

11 5 100     

12 5 100     

13 2 40   3 60 

14 5 100     

15 5 100     

16 5 100     

17 5 100     

18 5 100     

19 5 100     



 
  

20 5 100     

21 5 100     

22 5 100     

23 5 100     

24 5 100     

25 3 60 2 40   

26 4 80 1 20   

27 5 100     

28 5 100     

29 5 100     

30 3 60   2 40 

 

 %92=   2760ؾبموع نسب مقبولة =  

 30عدد العبارات               

لطالبة بتعديل العبارة اليت طلب إعادة صياغتها ( أساتذة قامت ا05كبعد ربكيم االستمارة من طرؼ )

 . %92بطريقة أخرل مناسبة كاالحتفاظ باألسئلة األخرل اليت كافق عليها احملكمُت كاليت قدرت ب 
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 (13رقم ) رة(:يوضح تعديل العبا03الجدول )

 العبارة المعدلة العبارة األصلية الرقم

 التعامل مع مستشار التوجيو أمر ضركرم. ال أرل ضركرة التعامل مع مستشار التوجيو 13

 

( من 13اعبدكؿ أعاله عبارة االستبياف قبل كبعد تعديلها ،حبيث مت تعديل العبارة التالية :عبارة رقم)يبُت  
 البعد الثاين .

اعتمدت الباحثة  حبساب صدؽ الداخلي لالستبياف ،كذلك حبساب تساق الداخلي :صدق اال-2
معامل االرتباط الدرجة الكلية لألبعاد الثالث اليت سبثل اذباىات كارتباطها ببعضها البعض كقد قامت 

 ( اعبدكؿ التارل بُت ىذه النتائج spssالباحثة يف حساب الصدؽ باالستعانة بربنامج )

 :يبين معامالت االرتباط بين األبعاد الثالث المكونة لإلستبيان (04جدول رقم)

اذباىات التالميذ كبو 
 مستشار التوجيو

 3احملور 2احملور 1احملور

           **0,596      * * 0,601     - 1احملور 
                        

    

    **0,731       -     ** 0,601 2احملور 

     -      ** 0,731     ** 0,596    3احملور 
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نالحظ من خالؿ اعبدكؿ السابق أف معامالت االرتباط األبعاد الثالثة لالستبياف مرتبطة ارتباط قويا كذات 

حيث نالحظ أف البعد الثاين كالثالث ىم األقول  010, اللةداللة إحصائية عالية عند مستول الد

  ارتباطا.

 ( :يوضح معامالت االرتباط لكل بعد من أبعاد االستبيان بالمقياس ككل 05جدول رقم )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط           األبعاد               رقم البعد

 حصائياإ  دالة          **0,864 بعد إدارم 01

 إحصائيا  دالة          **0,745 بعد نفسي 02

 إحصائيا  دالة         **0,719 بعد اجتماعي 03

 (0,01عند مستول الداللة )                                                                          

دالة مع اؼبقياس ككل فقد تراكحت يتبُت من خالؿ اعبدكؿ أف صبيع أبعاد االستبياف حققت ارتباطات 

فبا يدؿ على أف االستبياف يف صورتو النهائية   ( 0.01( عند مستول الداللة ) 0,86ك0,71مابُت )

يتمتع بدرجة عالية من صدؽ االتساؽ الداخلي كتشًتؾ يف قياس االذباىات التالميذ كبو مستشار التوجيو 

كالدرجة الكلية للبعد التابعة لو مث بُت كل بعد كالدرجة الكلية ، كما مت إجياد معامالت ارتباط بُت كل فقرة 

 جملموع األبعاد كما يبينو اعبدكؿ التارل :
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 خامس:                                                    إجزاءات الذراسة الميذاويةال الفصل

 الكلية للبعد  رجةمع الد للبعد األول ات( :يبين معامل ارتباط كل فقر 06جدول رقم )

 البعد األكؿ                                  الرقم

 الداللة االحصائية    معامل االرتباط    

 0.01إحصائيا  دالة **599,            1

 0.01إحصائيا  دالة           **598,      2

 0.05إحصائيا   دالة            *445, 3

 0.01إحصائيا  دالة           **654, 4

 0.05إحصائيا  دالة           *454, 5

 0.01إحصائيا  دالة           **640, 6

 0.01إحصائيا  دالة           **587, 7

 0.05إحصائيا  دالة          *456, 8

 0.05إحصائيا  دالة           *442, 10

 0.01إحصائيا  دالة         **654, 11

 0.01إحصائيا  دالة         **522, 12

  (0,0,)دالة إحصائيا عند مستول                                                            

يتضح من اعبدكؿ السابق أف صبيع اؼبعامالت االرتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو دالة 

 ق  للبنود االتساؽ الداخلي يف قياس االذباىات ( كىذا حيق0,05ك 0001إحصائيا عند مستول الداللة ) 

 للبعد الثاني مع الدرجة الكلية للبعدات ( : يبين معامل كل فقر 07الجدول رقم )
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 إجزاءات الذراسة الميذاوية                                                :    خامسال الفصل

 

 البعد الثاين                                        الرقم 

 الداللة االحصائية      معامل االرتباط          

 0.05إحصائيا  دالة             *481, 13

 0.01إحصائيا  دالة             **582, 14

 0.01إحصائيا  دالة            **578, 15

 0.05إحصائيا  دالة            *489, 16

 0.01إحصائيا  دالة           **596, 17

 0.01إحصائيا  دالة          **718, 18

 0.01إحصائيا دالة         **521, 20

دالة                                                                                                          
     (0,0,-0,0,)إحصائيا عند مستول  

أف صبيع اؼبعامالت االرتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو دالة أعاله يتضح من اعبدكؿ  

( دالة عند مستول الداللة 16( ك)13،بينما العبارة رقم ) (0001لة ) إحصائيا عند مستول الدال

 .كىذا حيقق  للبنود االتساؽ الداخلي يف قياس االذباىات (0005)
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 إجزاءات الذراسة الميذاوية                                                :    خامسال الفصل

 

 للبعد الثالث مع الدرجة الكلية للبعد  اتمعامل االرتباط كل فقر   ( : يبين08الجدول رقم )

 د الثالث البع                                    الرقم 

 

 احصائيا دالة             معامل االرتباط         

 0.01إحصائيا  دالة             **598, 22

 0.01إحصائيا  دالة           **557, 32

 0.05إحصائيا  دالة           *474, 32

 0.01إحصائيا  دالة           **502, 30

 0.01إحصائيا  دالة           **691, 32

 0.01إحصائيا  دالة           **757, 32

 0.01إحصائيا  دالة          **550, 32

 0.01إحصائيا  دالة          **733, 32

 0.01دالة إحصائيا ,            220** ,2

     (0,0,)دالةإحصائيا عند مستول                                                    

عبدكؿ السابق أف صبيع معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو يتضح من خالؿ ا

( فبا 0005( دالة عند مستول الداللة )24العبارة رقم ) بينما,(0.01)دالة إحصائيا عند مستول الدالة 

 يدؿ على أف الفقرات البعد الثالث صادقة تقيس الغرض الذم كضعت ألجلو .

54 



 
  

 إجزاءات الذراسة الميذاوية                                                :    خامسال الفصل

 حساب الثبات :

ما يف ما خيص الثبات قامت الباحة يف الدراسة االستطالعية حبساب معامل الثبات ألفا كركنباخ الذم  أ

فبا يدؿ على ثبات  0,01كىو معامل ارتباط مرتفع كداؿ عند مستول داللة  0,83كانت قيمتو تساكم 

 اؼبقياس 

 ( :يمثل قيمة ثبات ألفا كرونباخ بين الفقرات :09جدول رقم )

 معامل ألفا لكرونباخ )الفقرات( عدد البنود

26   ,8360 

 

أف درجة معامل الثبات أللفا لكركنباخ ىي درجة عالية من الثبات نالحظ من خالل الجدول السابق :

 فبا يؤكد لنا أف ىناؾ ثبات كاتساؽ داخلي بُت الفقرات .   0,83اليت قدرت ب 

 بعاد والدرجة الكلية :: يبين قيمة تبات ألفا كرونباخ بين األ (10)جدول رقم 

 ألفا كرونباخ           عدد األبعاد       

4 0,85 

:اػبانة األكذل سبثل عدد األبعاد مع احتساب الدرجة الكلية ، باإلضافة إذل اػبانة الثانية اليت نالحظ أن 

 .  0,85سبثل درجة معامل الثبات ألفا كركنباخ كاليت سبثل درجة عالية من الثبات كاليت قدرت ب 
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 إجزاءات الذراسة الميذاوية                                                :    خامسال الفصل

فاغبصوؿ على قيم مرتفعة ؼبعامل ألفاكركنباخ دليل على أف ىناؾ اتساؽ كثبات بُت األبعاد كالدرجة الكلية 

 فبا يدؿ على ثبات األداة كتطبيقها على عينة الدراسة األساسية 

 ثانيا:الدراسة األساسية :

امت الباحثة بتوزيع االستمارة على بعد اختيار األدكات اؼبالئمة للموضوع كالتأكد من صالحيتها للتطبيق ق

 أفراد الدراسة األساسية .

 :األساسيةمنهج الدراسة -1

 2الباحثة يف دراستها اؼبنهج الوصفي من خالؿ تطبيق أداة الدراسة على عينة تالميذ سنة استخدمت 

 تعليم ثانوم كما أنو يدرس الظاىرة كما ىي يف الواقع .

ة اليت تستهدؼ معرفة اذباىات التالميذ كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كىذا اؼبنهج مناسب لطبيعة الدراس

 كاؼبهٍت حبيث يقتصر ىذا اؼبنهج إذل صبع البيانات .

 :األساسيةالدراسة  مدةمكان و -2

قامت الباحثة بدراستها اؼبيدانية بثانوية أضبد بومهدم بسيدم ػبضر كالية مستغازل كأجريت الدراسة 

 .04/05/2017إذل  26/04/2017ؼبمتدة ما بُت األساسية  يف الفًتة ا

 العينة الدراسة األساسية ومواصفاتها:-3

(تلميذ السنة الثانية ،كقامت الباحثة 227مت اختيار عينة الدراسة من ؾبتمع األصلي الذم بلغ عدده )

 ( 123م )باختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة، تتمثل يف تالميذ السنة ثانية ثانوم ،كعددى
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 إجزاءات الذراسة الميذاوية                                                :    خامسال الفصل

تلميذ كتلميذة كبطريقة غَت مباشرة ىي دراسة تقيمية لواقع التوجيو كبو التالميذ يف اختيارىم لواقع 

مشاريعهم كزبصصاهتم لذا اختارت الباحثة السنة الثانية ثانوم نظرا كسبق تعاملهم مع مستشار 

كبو مستشار  2لتلميذ سنةالتوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت كىذا للتطلع على الفكرة أك التصور الذم أخذه ا

 كاعبداكؿ اآلتية توضح خصائص العينة. التوجيو

 مت اختيارىم على حسب اؼبتغَتات التالية:

 خصائص العينة :

 جدكؿ ديثل توزيع أفراد العينة حسب اعبنس حسب متغير الجنس : مواصفات العينة 

 أفراد العينة حسب الجنس توزيع :يمثل  (11)الجدول رقم

 النسبة اؼبئوية  العدد اعبنس 

 %41 50 ذكر

 %59 73 أنثى

 %    100     123 اجملموع

  

( 50من خالؿ اعبدكؿ السابق يبُت لنا أف ىناؾ فركؽ يف العدد التالميذ حيث بلغ عدد الذكور )

 . %59( بنسبة 73أما عدد اإلناث فبلغ عددىم ) %41بنسبة 

يع أفراد العينة حسب التخصص كديثل اعبدكؿ جدكؿ ديثل توز حسب متغير التخصص: مواصفات العينة
 التارل :
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 إجزاءات الذراسة الميذاوية                                                :    خامسال الفصل

 

 :يمثل أفراد العينة حسب التخصص . (12)الجدول رقم 

 النسبة اؼبئوية       العدد             التخصص         

 % 22 27 تسيَت كاقتصاد     

 18% 22 علـو ذبريبية     

 22% 27 تقٍت رياضي     

 %14 17 لغات أجنبية    

 %24     30 أداب كفلسفة     

 %  100        123 اجملموع      

 

نالحظ من خالؿ اعبدكؿ أف ىناؾ تقارب يف النسب اؼبئوية حيث بلغ عدد تالميذ تسيَت كاقتصاد كتقٍت 

.أما تالميذ لغات  %18بنسبة  22يف حُت بلغ عدد تالميذ علـو ذبريبية  %22بنسبة  27رياضي 

 .%24بنسبة  30،بينما بلغ عدد تالميذ آداب كفلسفة  %14بنسبة  17أجنبية بلغ عددىم 

فقد استخدمنا األساليب اإلحصائية  المستخدمة في الدراسة: المستخدمة ساليب اإلحصائيةاأل-4

 التالية:

 التكرارات كالنسب اؼبئوية لوصف العينة من حيث اعبنس كالتخصص. -

 اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم . -

-  
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 إجزاءات الذراسة الميذاوية                                                :    خامسال الفصل

لعينتُت مستقلتُت : الختبار معنوية الفركؽ يف االذباىات حسب متغَت اعبنس )ذكور «ت »ر اختبا -

 كإناث(

ربليل التباين األحادم لدراسة الفركؽ بُت اذباىات التالميذ كبو مستشار التوجيو حسب متغَت  -

 التخصص.

 خالصة :

ن حيث التطرؽ إذل إجراءات لقد مت من خالؿ ىذا الفصل اإلؼباـ بكل ما يتعلق بالتطبيق اؼبيداين م

الدراسة االستطالعية كاليت مت من خالؽبا التعرؼ على اػبصائص السيكومًتية ألدكات الدراسة كمدل 

صالحية استعماؽبا يف الدراسة األساسية ، ككصف ؾبتمع الدراسة  باإلضافة إذل ذلك أشرنا إذل 

 األساليب اإلحصائية اليت اعتمدنا عليها يف الدراسة . 
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 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

 تمهيد:

تناكلت الباحثة يف ىذا الفصل إذل الدراسة األساسية كتفسَت كمناقشة كل فرضية من فرضيات البحث 

نية كالتحليلية كفقا ؼبتغَتات البحث إذ مت يف البداية حساب اؼبتوسطات اغبسابية بإجراء اؼبعاعبات البيا

 anovaكاالكبرافات اؼبعيارية ، كأساليب الكشف عن الفركؽ بتطبيق اختبار ت كاختبار ربليل التباين 

 كسنبدأ بعرض النتائج .

 :كيتم فيو عرض نتائج الفرضيات التاليةأوال:عرض النتائج الخاصة:

 نتائج الفرضية األساسية : عرض-1

 من التعليم الثانوم اذباىات موجبة كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت. 2لتالميذ السنة

 . ( :يبين حساب التكرارات لمقياس االتجاىات13جدول رقم )

 الوزن النسبي   النسبة المئوية    التكرارت     الفئة      

 2 %11.38       14 االذباه إجيايب 

 1 %86.99 107 االذباه متوسط

 3 %1.626 02 االذباه السليب

   %100 123 اجملموع
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 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

( إذل عدـ كجود اذباىات اجيابية كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت ، 12نتائج اعبدكؿ رقم ) تشَت

 14ي قدرت ب حيث تبُت أف عدد أفراد العينة الذين لديهم اذباىات اجيابية كبو مستشار التوجيو اؼبدرس

مقارنة بعدد أفراد العينة الذين لديهم اذباىات متوسطة بُت االجيابية كالسلبية حبيث  %11038بنسبة 

ك ىذه النسبة مرتفعة جدا مقارنة بعدد أفراد العينة الذين لديهم  % 86099بنسبة  107قدرت ب 

 .% 1.62بنسبة  02اذباىات سلبية كبو مستشار التوجيو حبيث قدرت ب 

 رض نتائج الفرضية الفرعية األولى :ع-2

من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو  2توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اذباىات تالميذ السنة -

 .0005اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت اعبنس عند مستول الداللة 

من  2اذباىات تالميذ السنة  الختبار ىذه الفرضية مت استخداـ نتائج اختبار)ت( لعينتُت مستقلتُت لقياس

 التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت 

 اختبار ليفن للتجانس والتباين : ( :يمثل نتائج14)جدول رقم 

 اختبار ليفن للتجانس والتباين                                

 sigالقيمة االحتمالية          fاختبار ليفن           

 

 2,889 

 

 00092 
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 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

أكرب  (sig)كتبُت أف القيمة االحتمالية  20889ىي  (f)من خالؿ اعبدكؿ يتبُت أف قيمة اختبار ليفن 

،إذف نقبل الفرض  (ذكور،إناث)،إذف ىناؾ ذبانس للتباين أفراد العينات  0005من مستول الداللة 

 الصفرم كنرفض الفرض البديل.

 

ثانوي نحو التعليم ال  2من التجاىات تالميذ السنة    ̏ ت   ̋̏نتائج اختبار  (: يبين15جدول رقم )
 .0005عند مستوى الداللة  مستشار التوجيو المدرسي والمهني حسب متغير الجنس

 المتوسط     N الجنس 

 الحسابي

الفروق في 

 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

     

   ̋قيمة     

   ̏ت 

درجة 

 الحرية

Sig    

   90076   50   ذكور  

3070 -   

19099    

10125- 

 

121   

 

 16041  94046   73   إناث   0026

  

(  فركؽ غَت دالة كىذا ما نالحظو ىو قيمة اؼبتوسط اغبسايب للذكور ،اؼبقدرة 14يف اعبدكؿ رقم ) أالحظ

يب ( بالنسبة للذكور كالذم ىو أقل من اؼبتوسط اغبسا19099( باكبراؼ معيارم قدره )90076ب )

( -3070( كما قدرت الفركؽ يف اؼبتوسطات )16041( باكبراؼ معيارم قدره )94046اؼبقدر ب )

( كبالتارل ال توجد فركؽ بُت 0005( أكرب من )0026ىي ) sigأف قيمة  spssحيث تبُت من ـبرجات 

 ( كىي غَت دالة عند مستول -10125احملسوبة )   ̏ت   ̋الذكور كاإلناث .تشيػػػػػػػػػػػػػػػِر نتائػػػػػػػػػج أف قيمة 
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 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

( أم أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اذباىات تالميذ كبو مستشار التوجيو  0005الداللة )

 تبعا ؼبتغَت اعبنس .

 عرض نتائج الفرضية الثانية :-3

 2تنص الفرضية الثانية للبحث على أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية الذباىات لتالميذ السنة من 

 .0005التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت التخصص عند مستول الداللة 

كللتحقق من صحة ىذه الفرضية مت استخداـ ربليل التباين األحادم مع التحقق من شركطو باستخداـ 

spss . 

ىات التالميذ نحو مستشار للفروق اتجا anova:يبين نتائج تحليل التباين األحادي  (16)جدول رقم 
 التوجيو المدرسي والمهني حسب التخصص .

مستوى الداللة        F متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع مربعات  مصدر التباين      
sig      

  4075    13650974  4   54630894 المجموعات  بين

 2870431        118  339160902 داخل المجموعات  00001

 393800797 المجموع 
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أصغر من مستول الداللة    sig =0.01يتضح لنا أف قيمة  anova( 15من خالؿ اعبدكؿ رقم )

 ( .118( كداخل اجملموعات اؼبقدرة ب )4( عند درجة حرية بُت اجملموعات اؼبقدرة ب )0005)

 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

إجراء اختبار اؼبقارنات البعدية اؼبوضحة يف  فهي دالة إحصائيا أم أنو توجد فركؽ بُت اجملموعات ،كمنو يتم

 اعبدكؿ التارل 

 :  post hoc tests:اختبار شيفيو للمقارنات البعدية  (17)جدول رقم 

توجد فركؽ يف اؼبتوسطات بُت اجملموعات لصاحل  0005اؼبالحظة يف مستول الداللة صبيعها أكرب من 
 .03علـو ذبريبية )أنظر يف اؼبالحق( اؼبلحق رقم 

من خالؿ اعبدكؿ توضح لنا أف ىناؾ فركؽ بُت تالميذ شعبة تسيَت كاقتصاد كالشعب األخرل منها علـو 
 ذبريبية كتقٍت رياضي كلغات أجنبية يف حُت دل تكن دالة لصاحل آداب كفلسفة .

 ىناؾ فرؽ بُت شعبة علـو ذبريبية كالشعب األخرل منها تسيَت ك اقتصاد كتقٍت رياضي كلغات أجنبية يف
 حُت دل تكن دالة لصاحل آداب كفلسفة .

ىناؾ فركؽ بُت شعبة تقٍت رياضي كالشعب األخرل منها تسَت ك اقتصاد كعلـو ذبريبية كلغات أجنبية 
 لصاحل ىذه الشعب يف حُت دل تكن دالة لصاحل آداب كفلسفة .

يبية كتقٍت رياضي ىناؾ فركؽ بُت شعبة لغات أجنبية كالشعب األخرل منها تسيَت ك اقتصاد كعلـو ذبر 
 حُت دل تكن لصاحل شعبة آداب كفلسفة .

ال توجد فركؽ بُت شعبة آداب كفلسفة كالشعب األخرل منها تسيَت ك اقتصاد كعلـو ذبريبية كتقٍت رياضي 
 كلغات أجنبية لصاحل ىذه الشعب .
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 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

 مناقشة النتائج في ضوء فرضيات البحث:-ثانيا

من التعليم الثانوم اذباىات موجبة كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي  2نة لتالميذ السالفرضية العامة : 
 كاؼبهٍت .

تنص الفرضية العامة على كجود اذباىات بُت تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو 

، %86099بنسبة  107اؼبدرسي كاؼبهٍت ؿبايد أم االذباىات كانت متوسطة بنسبة كبَتة حيث بلغت 

كىذا داؿ على أف التالميذ معظمهم لديهم اذباىات متوسطة كبو مستشار التوجيو نظرا لعدـ معرفة مهنة 

مستشار التوجيو يف اؼبؤسسة كعدـ تواصل بشكل مستمر مع التالميذ . كىذه النتيجة ال تتفق عليها عديد 

للمشكالت الشخصية  ( :حوؿ الكشف عن أثر تعرض الطلبة1984 كوك)دراسة من الدراسات فمنها 

يف البحث عن مصادر اؼبساعدة اؼبناسبة كاالذباىات العامة كبو االستشارة كاإلرشاد الًتبوم .حيث 

أظهرت النتائج اليت توصل إليها أنو كجود اذباىات إجيابية لدل طلبة الكليات كبو اإلرشاد كاالستشارة 

ز اليت تقدـ خدمات إرشادية فيما يتعلق بالصحة النفسية ،فقد أبدل الطلبة رغبتهم يف ضركرة توافر اؼبراك

النفسية بشكل خاص ، لتلبية االحتياجات يف حالة الطوارئ كبشكل عاـ أشارت نتائج الدراسة إذل أف 

 بن نافع دراسةالطلبة كانوا أكثر تفصيال لتوفر اػبدمات النفسية بشكل أكسع .كما دل تتفق 

راء كاؼبدرسُت كاؼبرشدين الطالبيُت كبو اإلرشاد الطاليب يف حوؿ االذباىات النفسية للمد  ̋(:  1995)

. حيث أظهرت النتائج اليت توصل إليها أف اذباىات كل ̏مدارس التعليم العاـ باؼبملكة العربية السعودية  

من اؼبرشدين الطالبيُت كمدراء اؼبدارس كاؼبدرسُت كانت اذباىاهتم إجيابية موجبة كبو التوجيو كاإلرشاد 

حوؿ اذباىات مديرم اؼبدارس اغبكومية ̋ (: 2004) أحمد محمد عوضيب .كما دل تتفق دراسة الطال
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. حيث أظهرت النتائج اليت توصل إليها أف ̏دبحافظة غزة كبو اإلرشاد الًتبوم كعالقتها بأداء اؼبرشد الًتبوم 

دراسة بدر  معا دل تتوافق اذباىات مديرم اؼبدارس اغبكومية كبو اإلرشاد الًتبوم ىي اذباىات إجيابية.كم

  ابراىيم الشبباني

 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

(:كأقرت النتيجة بأف اذباىات أعضاء اؽبيئة كبو مهنة اؼبرشد النفسي اؼبدرسي ىي اذباىات اجيابية 1990)

حوؿ :فعالية اؼبرشدين النفسيُت حسب بعض اؼبتغَتات .كأقرت  وليام وليبرمان دراسة.كما لو تتوافق مع 

 كف األعلى درجة علمية اذباىات أكثر اجيابية ككانوا أكثر فاعلية.النتيجة بأنو أظهر اؼبرشد

توجد اذباىات إجيابية للتالميذ سنة ثانية تعليم ثانوم مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى : -1

، حيث أظهرت النتائج يف اعبدكؿ رقم 0005تعزل ؼبتغَت اعبنس )ذكور ، إناث (  عند مستول الداللة 

( بُت اذباىات التالميذ السنة 05. 0ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) ( أنو15)

   ̏ت   ̋الثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو ترجع ؼبتغَت اعبنس )ذكر ك أنثى( حيث بلغت قيمة   

بالتارل نقبل الفرضية الصفرية ( كىي قيمة غَت دالة إحصائيا، كىذا ما ال يتفق مع ؿبتول الفرضية ،ك 0.26)

من التعليم الثانوم كديكن  2كنرفض الفرضية البديلة أم أنو ال توجد فركؽ يف االذباىات تالميذ السنة 

تفسَت ىذا االختالؼ يف نتائج الدراسة اغبالية قد يرجع إذل أف التالميذ سواء كانوا ذكورا أك إناثا أنو ليس 

 التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت . لديهم نفس االذباىات كبو مستشار

( : حوؿ اذباىات اؼبرشديُت الًتبويُت يف 2002) محمد إبراىيم السفاسفةكىذا ما اتفق مع دراسة : 

بعض اؼبدارس األردنية كبو عملهم ، حيث أظهرت النتائج اليت توصل إليها أنو دل تظهر النتائج فركقا دالة 

بن  عبد الرحمنعزل ؼبتغَت اعبنس . كىذا ما يتفق مع دراسة إحصائيا يف اذباىات اؼبرشديُت الًتبويُت ت

(:حوؿ خصائص اؼبرشد كما يدركها طلبة كلية الًتبية جبامعة اؼبلك فيصل 2001) إبراىيم المحبوب



 
  

.كاليت توصلت إذل أنو دل تظهر النتائج فركقا دالة إحصائيا بُت نظر الطلبة إزاء اػبصائص اليت ديتلكها 

 حوؿ :فعالية اؼبرشدين  وليام وليبرمانتبعا ؼبتغَت اعبنس. كىذا ما توافق مع دراسة اؼبرشد األكادديي 

 

 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

النفسيُت حسب بعض اؼبتغَتات .كأقرت النتيجة بأنو ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت اذباىات اؼبرشدين 

 ،حسب متغَت اعبنس.

ات التواصل كفعاليها لدل ( حوؿ التعرؼ على الفركؽ اعبوىرية ؼبهار 2001)دراسة النجاركاختلفت مع 

اؼبرشد الًتبوم من كجهة نظر الطلبة اؼبسًتشديُت يف اؼبدارس الثانوية كاليت توصلت إذل كجود فركؽ ذات 

( يف مهارات التواصل لدل اؼبرشد الًتبوم تعزل ؼبتغَت اعبنس 0005داللة إحصائية عند مستول الداللة )

(حوؿ اذباىات طلبة جامعة الَتموؾ كبو اإلرشاد 1993)دراسة الصمادي)ذكر ك أنثى(، كاختلفت مع 

الًتبوم كاليت توصلت إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل للجنس حيث حققت اإلناث معدالت 

 ( .0005أعلى من الذكور على مقياس االذباىات كبو اإلرشاد عند مستول الداللة )

دين الًتبويُت يف اؼبدارس الثانوية من منظور (:حوؿ دكر اؼبرش1999) تجانو شيرلكدل تتوافق مع دراسة 

الطلبة.كأقرت النتائج اليت توصل إليها إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية على دكر اؼبرشدين الًتبوين 

 يعزل ؼبتغَت اعبنس.

(:حوؿ التعرؼ على اؼبشكالت اليت يواجهها اؼبرشد الًتبوم 1994) فرح وعاموديكدل تتوافق مع دراسة 

رس اغبكومية.ك أقرت النتائج اليت توصل إليها إذل كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت متوسطات يف اؼبدا

 اؼبشكالت لدل اؼبرشدين تعزل إذل كل من جنس اؼبرشد كخربتو يف اإلرشاد .



 
  

كحسب اعتقاد الطالبة الباحثة أف عدـ كجود االختالؼ يف االذباىات كبو مستشار التوجيو بُت ذكور 

نقص التواصل معو حبيث أف تدخلو يكوف يف فًتات معينة ككذلك عدـ معرفتهم بالدكر  كاإلناث يعود إذل

الذم يقـو هبا حبيث يعتربكنو عضوا يف اإلدارة كمهامو إدارية أيضا يعود إذل طبيعة اؼبؤسسة حيث أف 

 مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت ليس لديو تواصل مع التالميذ .

 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

 انطلقنا منها حيث تشَت النتائج إذل عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا يتعارض مع الفرضية اليت

 بُت اعبنسُت )ذكور ، إناث( .

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف اذباىات التالميذ سنة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :-2

التخصص ،حيث أظهرت النتائج يف  ثانية تعليم ثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغَت

( أنو توجد فركؽ يف اذباىات التالميذ سنة ثانية ثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت 16اعبدكؿ )

 00001عند مستول الداللة 

( : حوؿ اذباىات اؼبرشدين الًتبويُت يف 2002) دراسة محمد إبراىيم السفاسفةكىذا ما اتفقت معو 

دنية كبو عملهم ، كاليت توصلت النتائج إذل كجود فركؽ دالة إحصائية يف اذباىات بعض اؼبدارس األر 

 دراسة الصمادياؼبرشدين الًتبويُت تعزل إذل متغَت التخصص على اؼبقياس ككل.ككذلك اتفقت 

(:حوؿ حوؿ اذباىات طلبة جامعة الَتموؾ كبواإلرشاد الًتبوم ،كاليت توصلت النتائج إذل كجود 1993)

 ت داللة إحصائية يف اذباىات الطلبة تعزل لطبيعة التخصص.فركؽ ذا

( : حوؿ االذباه كبو اؼبهنة كعالقتو بالتوافق اؼبهٍت 2005) دراسة جمعة أوالد حيمودةكما اختلفت مع 

لدل مستشارم التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت . حيث أظهرت النتائج اليت توصل إليها أنو مت رفض الفرضية 

 ة الدراسة حسب زبصصاهتم اؼبدركسة.على عدـ كجود فركؽ يف التوافق اؼبهٍت لدل عينالسادسة اليت تنص 
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(: خصائص اؼبرشد كما يدركها طلبة  2001) دراسة عبد الرحمن بن إبراىيم المحبوب معكاختلفت  

 كلية الًتبية جبامعة اؼبلك فيصل .حيث أظهرت النتائج اليت توصل إليها أنو ال يوجد فركؽ دالة إحصائيا

 بُت تصورات الطلبة إزاء خصائص اؼبرشد األكادديي تعزل ؼبتغَت التخصص األكادديي .

 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

اؼبوجهة لتالميذ التعليم –(:خدمات التوجيو كاإلرشاد اؼبهٍت 2014)دراسة سمية قرفيك اختلفت مع 

فركؽ  الثانوم من كجهة نظر طلبة اإلرشاد كالتوجيو.حيث أظهرت النتائج اليت توصلت إليها أنو ال توجد

ذات داللة إحصائية يف كجهة نظر طلبة اإلرشاد كالتوجيو حوؿ اػبدمات اؼبقدمة يف اإلرشاد كالتوجيو اؼبهٍت 

 كفقا ؼبتغَت نوع الدراسة السابقة )علـو ،آداب(.

نتائج الدراسة أظهرت بأهنا دالة إحصائيا بالنسبة للتخصص كاؼبتمثلة على أنو يوجد فركؽ ذات من خالؿ 

ية يف اذباىات تالميذ السنة ثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كذلك يعود داللة إحصائ

 ؼبتغَت التخصص لصاحل )علـو ذبريبية(.

كىذا يرجع إذل أف متغَت التخصص ديثل الفارؽ يف تغَت اذباىات أك كجهات النظر لدل التالميذ كبو 

ن أف يقدـ للتالميذ السنة ثانية تعليم ثانوم توجيهات مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت ك الذم ديك

 كإرشادات تفيد التالميذ يف الدراسة .
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 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

  خالصة البحث:

من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو  2من خالؿ الدراسة اغبالية اليت تناكلت اذباىات تالميذ السنة 

  ؿبايدة أم اذباىات سلبية كإجيابية يف نفس الوقت  اؼبدرسي كاؼبهٍت تبُت أف عدد كبَت من التالميذ لديهم

كىذا نتيجة لنقص التوعية كالتحسيس بالدكر الذم يقـو بو مستشار التوجيو يف مساعدة التالميذ مدرسيا 

كنفسيا كعليو ينبغي االىتماـ هبذا اؼبوضوع كإعطائو أمهية يف اغبياة اؼبدرسية من أجل خلق تالميذ متزنُت 

 ا كمعرفيا .نفسيا ك ربصيلي

من  2كما توصلنا يف ىذه الدراسة إذل عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف اذباىات تالميذ السنة 

التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت اليت تعزل ؼبتغَت اعبنس فبا يرجع ىذا يف حدكد علم 

يو اؼبدرسي يف اؼبؤسسات التعليمية كىذا لعدـ الباحثة إذل نقص توعية التالميذ دبهاـ كدكر مستشار التوج

تواصل مستشار التوجيو مع التالميذ بشكل مستمر ، فبا يتبُت من خالؿ دراستنا ؽبذا اؼبوضوع إذل كجود 

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اذباىات تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوم كبو مستشار التوجيو 

 َت التخصص كىذا ما يوضح أف معظم التخصصات لديها اذباىات ـبتلفة .اؼبدرسي كاؼبهٍت تعزل ؼبتغ
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 عزض وتفسيز ومىاقشة الىتائج                                          :    سادسال الفصل

 االقتراحات:

 بناء على النتائج اؼبتوصل إليها يف ىذه الدراسة ،كمن ىذا توصلنا إذل االقًتاحات التالية :

 ضركرة التعريف دبستشار التوجيو يف الوسط اؼبدرسي كإعطائو دكرا ىاما .-

ؼبلقاة على عاتق على مستشار التوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت حىت يتمكن من أداء كظيفتو التخفيف من اؼبهاـ ا-

 التوجيهية .

 اغبرص على متابعة كمراقبة تنفيذ كظيفة مستشار التوجيو يف اؼبؤسسة الًتبوية كتداكؿ نشاطاتو .-

 اؼبدرسي كاؼبهٍت القياـ باغبصص التوعوية كالتحسيسية للتالميذ لضركرة تعريفو دبهاـ مستشار التوجيو-
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إدارة بيئة التعلم والتعليم النظرية والممارسة داخل القسم (.2000أضبد إظباعيل حجي .)1-
 .القاىرة :دار الفكر العريب .1.ط والمدرسة

 واقع اإلعالم التربوي في المؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر من (.2005األعور إظباعيل. )2-
رسالة ماجستَت غَت منشورة .جامعة .واإلرشاد المدرسي والمهني للتالميذ منظور مستشاري التوجيو

 قاصدم مرباح كرقلة .اعبزائر.

اؼبنظمة -منشورات  األردف: دط..  االتجاىات الحديثة واالستثمارات (.1981حبوش عمار. )3-
 العربية للعلـو اإلدارية .
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58-
-http://www.kenanaonline.com/user/nasr1234567/posts/497058(

2017a14h35min)-06-le08   152013 يناير 

-06-08 le-w.hayat.com/forum/t19576.htmt.http://ww(-59
2017a14h50min)/08-15-2013. 

والمتعلق بتعيين .18/09/1991اؼبؤرخ يف 219/1241/1991كزارة الًتبية الوطنية.اؼبنشور رقم -60
  education.gov.dz-www.mمستشاري التوجيو في الثانويات .
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 المالحق

 

 1ملحق رقم 

 استبيان:

 ػهى انُفش اإلسشبد ٔانزٕجّٛ ٔانزقٕٚىتخصص :

أخٙ انكشٚى أخزٙ انكشًٚخ انضالو ػهٛكى ٔسدًخ هللا ٔثشكبرّ أَب فٙ إطبس إػذاد ثذث 

ػهًٙ نُٛم دسجخ يبصزش فٙ ػهى انُفش اإلسشبد ٔانزٕجّٛ يٍ كهٛخ انؼهٕو اإلَضبَٛخ 

 نٓزا انغشض رى إػذاد ْزا انًقٛبس .ٔاالجزًبػٛخ ٔ

َشجٕ يُكى قشاءح كم فقشح ٔاإلجبثخ ػهٗ كم فقشح ثذقخ ٔيٕضٕػٛخ ٔرنك ثٕضغ إشبسح 

 ( فٙ انًكبٌ انز٘ رشاِ يُبصجب ٔنكى انشكش نذضٍ رؼبَٔكى .˟)

  البياوات الشخصية :

 السه :...........

 أَثٗ )    (       ركشالجىس :   

خ )   (  , أداة ٔفهضفخ )    ( ,  نغبد أجُجٛخ )    ( , رقُٙ ػهٕ رجشٚجٛالتخصص : 

 سٚبضٙ )    ( ,رضٛٛش ٔإقزصبد )     ( .

أٔافق  انؼجبساد انشقى

 ثشذح

أػبسض  أػبسض يذبٚذ أٔافق

 ثشذح

      أػزقذ أٌ ٔجٕد يضزشبس انزٕجّٛ انًؤصضخ أيش ضشٔس٘ 0

شاساد ٚضبػذ انزاليٛز ػهٗ ارخبر انقإٌ يضزشبس انزٕجّٛ  3

 فٙ األيٕس انزٙ رخصٓى

     

اصزشبسح يضزشبس أَصخ يٍ ٚؼبَٙ يٍ يشكهخ رشثٕٚخ  2

 انزٕجّٛ

     

      ػُذ رْبثٙ نًضزشبس انزٕجّٛ ٚضزقجهُٙ اصزقجبال الئقب. 2

ٚخصص يضزشبس انزٕجّٛ انٕقذ نكٙ ٚضزًغ نًشكالد  0

 انزاليٛز
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      انزؼبيم يغ يضزشبس انزٕجّٛ أيش ضشٔس٘ 2

أنجأ إنٗ يضزشبس انزٕجّٛ فٙ دبل ٔاجٓزُٙ يشكهخ َفضٛخ  2

 أٔ رشثٕٚخ

 

     

دٔس يضزشبس انزٕجّٛ يٓى فٙ انزقهٛم يٍ انؼُف فٙ  2

 انثبَٕٚخ

     

      ٚقٕو يضزشبس انزٕجّٛ ثبنذًالد اإلػاليٛخ 2

      ٚزٕاصم يضزشبس انزٕجّٛ ثضٕٓنخ يغ انزاليٛز ,0

نجًؼٙ فٙ انصفٕف دضت ٚقذو خذيبد انزٕجّٛ ا 00

 دبجٛبد انزاليٛز

     

ٚقُغ انزاليٛز ػهٗ اخزٛبس انشؼجخ انزٙ رالئى قذسارٓى  03

 ٔسغجبرٓى

     

      أشؼش ثبالسرٛبح فٙ أثُبء رؼبيهٙ يغ يضزشبس انزٕجّٛ 02

أرهقٗ انًضبػذح يٍ طشف يضزشبس انزٕجّٛ فًٛب ٚخص  02

 رٕجٛٓٙ

     

ٔضغ خطظ نزذضٍٛ يضزٕٖ ٚزبثغ رذصٛم انزاليٛز ٔ 00

 انزذصٛم نذٚٓى

     

      أفضم أٌ أدم يشكالرٙ ثُفضٙ دٌٔ يضبػذح أدذ  02

      ٚقٕو يضزشبس انزٕجّٛ ثًٓبيّ انزٕجٛٓٛخ  02

أشؼش ثبالطًئُبٌ ػُذيب أرهقٗ انزٕجّٛ ٔاإلسشبد انصذٛخ  02

 يٍ يضزشبس انزٕجّٛ

     

ٚؼبٌَٕ يٍ يشبكم  ٚٓزى يضزشبس انزٕجّٛ ثبنزاليٛز انزٍٚ 02

 َفضٛخ 

     

أنجبء إنٗ يضزشبس انزٕجّٛ نزقذٚى انًضبػذح فٙ دم  ,3

 انًشكالد االجزًبػٛخ

     

      ٚهززو يضزشبس انزٕجّٛ ثبنضشٚخ ثشأٌ يشكالد انزاليٛز 30
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      أثق كزٛشا فٙ يضزشبس انزٕجّٛ ٔاإلسشبد 33

انزخفٛف أشؼش ثأٌ انزْبة نًضزشبس انزٕجّٛ ٚضبْى فٙ  32

 يٍ يشكالد انزاليٛز

     

انزٕجٛٓبد انزٙ ٚقذيٓب يضزشبس انزٕجّٛ دٕل رُظٛى  32

 انٕقذ يًٓخ نٙ

     

أفضم انهجٕء إنٗ األخشٍٚ نذم يشكالرٙ ثذال يٍ انهجٕء  30

 إنٗ يضزشبس انزٕجّٛ

     

ٚضبػذَب يضزشبس انزٕجّٛ فٙ انزؼشف ػهٗ يخزهف  32

 انزكُٕٚبد ٔانفشٔع انًُٓٛخ

     

      نى أصزفذ يٍ رٕجٛٓبد يضزشبس انزٕجّٛ 32

      يٓبو يضزشبس انزٕجّٛ يذذٔدح 32

أدجز أٌ ٚزٕاصم يضزشبس انزٕجّٛ يغ انزاليٛز دائًب  32

 نًؼشفخ يشبكهٓى انزشثٕٚخ

     

ٚجش٘ يضزشبس انزٕجّٛ انًقبثالد انفشدٚخ ٔرقذٚى انًشٕسح  ,2

 نٓى فٙ دبل طهت يُّ رنك

     

 2ق رقم الملح 

 أسماء األساتذة المحكمين لالستبيان

 جامعة التدريس   رتبة األستاذ     األسماء األساتذة   رقم

 جامعة مستغانم    أ.مساعد      عبادية عبد القادر 01  

 جامعة مستغانم     دكتور       مرنيز عفيف 02  

 جامعة مستغانم     دكتور       بن جدية محمد 03  

 جامعة مستغانم    أ.مساعد      ريني مصطفىغب 04  

 جامعة مستغانم    أ.مساعد       عمار الميلود  05  
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 المالحق

 3الملحق رقم

 spssنتائج الفرضيات في                         

 جدول خاص بالفرضية العامة:

 االتجاهات

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

36,00 1 ,8 ,8 ,8 

38,00 1 ,8 ,8 1,6 

42,00 1 ,8 ,8 2,4 

47,00 2 1,6 1,6 4,1 

48,00 1 ,8 ,8 4,9 

55,00 3 2,4 2,4 7,3 

56,00 1 ,8 ,8 8,1 

60,00 1 ,8 ,8 8,9 

61,00 1 ,8 ,8 9,8 

67,00 1 ,8 ,8 10,6 

69,00 1 ,8 ,8 11,4 

72,00 1 ,8 ,8 12,2 

73,00 2 1,6 1,6 13,8 

74,00 1 ,8 ,8 14,6 

75,00 1 ,8 ,8 15,4 

79,00 2 1,6 1,6 17,1 

82,00 1 ,8 ,8 17,9 

85,00 1 ,8 ,8 18,7 

86,00 6 4,9 4,9 23,6 

87,00 3 2,4 2,4 26,0 

88,00 2 1,6 1,6 27,6 

89,00 5 4,1 4,1 31,7 

90,00 2 1,6 1,6 33,3 

91,00 3 2,4 2,4 35,8 

92,00 5 4,1 4,1 39,8 

93,00 3 2,4 2,4 42,3 

94,00 3 2,4 2,4 44,7 

95,00 1 ,8 ,8 45,5 
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96,00 2 1,6 1,6 47,2 

97,00 2 1,6 1,6 48,8 

98,00 6 4,9 4,9 53,7 

99,00 4 3,3 3,3 56,9 

100,00 3 2,4 2,4 59,3 

101,00 5 4,1 4,1 63,4 

102,00 6 4,9 4,9 68,3 

103,00 3 2,4 2,4 70,7 

104,00 4 3,3 3,3 74,0 

105,00 4 3,3 3,3 77,2 

106,00 4 3,3 3,3 80,5 

107,00 3 2,4 2,4 82,9 

109,00 3 2,4 2,4 85,4 

110,00 2 1,6 1,6 87,0 

111,00 4 3,3 3,3 90,2 

112,00 4 3,3 3,3 93,5 

113,00 3 2,4 2,4 95,9 

114,00 3 2,4 2,4 98,4 

119,00 1 ,8 ,8 99,2 

123,00 1 ,8 ,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  
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 جدول الفرضية األولى :

Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne الجنس 

االتجاها

 ت

 2,82663 19,98730 90,7600 50 ذكر

 1,92111 16,41399 94,4658 73 أنثى

 

 الفرضية الثانية :جدول 

  anovaاختبار 

ANOVA à 1 facteur 

 االتجاهات

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 5463,894 4 1365,974 4,752 ,001 

Intra-groupes 33916,902 118 287,431   

Total 39380,797 122    
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 لتحقٌق التباٌن االحادي : 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: االتجاهات  

 Scheffe 

(I) التخصص (J) التخصص Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 وإقتصاد تسٌٌر

 18,9814 11,4965- 964, 4,86936 3,74242 تجرٌبٌة علوم

 14,4405 14,4405- 1,000 4,61424 00000, رٌاضً تقنً

 15,3490 17,5059- 1,000 5,24913 1,07843- أجنبٌة لغات

15,80000 وفلسفة أداب
*

 4,49741 ,019 1,7251 29,8749 

 تجرٌبٌة علوم

 11,4965 18,9814- 964, 4,86936 3,74242- وإقتصاد تسٌٌر

 11,4965 18,9814- 964, 4,86936 3,74242- رٌاضً تقنً

 12,3127 21,9544- 941, 5,47474 4,82086- أجنبٌة لغات

 26,9505 2,8353- 178, 4,75879 12,05758 وفلسفة أداب

 رٌاضً تقنً

 14,4405 14,4405- 1,000 4,61424 00000, وإقتصاد تسٌٌر

 18,9814 11,4965- 964, 4,86936 3,74242 تجرٌبٌة علوم

 15,3490 17,5059- 1,000 5,24913 1,07843- أجنبٌة لغات

15,80000 وفلسفة أداب
*

 4,49741 ,019 1,7251 29,8749 

 أجنبٌة لغات

 17,5059 15,3490- 1,000 5,24913 1,07843 وإقتصاد تسٌٌر

 21,9544 12,3127- 941, 5,47474 4,82086 تجرٌبٌة علوم

 17,5059 15,3490- 1,000 5,24913 1,07843 رٌاضً تقنً

16,87843 وفلسفة أداب
*

 5,14672 ,035 ,7715 32,9854 

 وفلسفة أداب

15,80000- وإقتصاد تسٌٌر
*

 4,49741 ,019 -29,8749 -1,7251 

 2,8353 26,9505- 178, 4,75879 12,05758- تجرٌبٌة علوم

15,80000- اضًرٌ تقنً
*

 4,49741 ,019 -29,8749 -1,7251 

16,87843- أجنبٌة لغات
*

 5,14672 ,035 -32,9854 -,7715 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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