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يبلغن عندك الكبر    إما إحسانا وبالوالدين إياهتعبدوا ال    أالقضى ربك  ق ال اهلل تعالى:"و 

."أحدىما أو كالىما ف ال تق ل ليما أف وال تنيرىما وق ل ليما قوال كريما  

صالحة    امرأةمن سعت لجعلي    إلىمن ربتني وعلمتني وسيرت الليالي على راحتي،    إلى

أطال اهلل في عمرىا وحفظيا. أحن أم  إلىفي المجتمع    

الغالي    خيأ   إلىموطن األمان والحنان    إلى  ركيزتي في الحياة،  إلى

وزوجتو.  "أطال اهلل عمره ورفعو درجة في الجنة وأعانو في الحياةبوزيانوالعزيز"  

إخوتي إلى أخي الطيب  وزوجتو وأبناءه إلىأروع أفراد عائلتي    إلىأىدي ثمرة    

أبناءه وإلى أختي نعيمة وزجيا وأبنائيا.إلى أخي محمد وزوجتو و   

 إلى أختي حبيبة وزوجيا وأبنائيا إلى أختي أحالم وزجيا،

.وعائلتو الكريمة   ،ىذا زوجي الغالي وقرة عيني  بإىداءكما اخص    

إلى  ( و  ،بختةارة  س، أسماء ،   ،وداد) أمينة    أخواتيكل أحبتي و اعز صديق ات و    إلى

. أكن لو مشاعر نبيلةكل من أعزه وأقدره في ق لبي و   

ليندة                                                                                     
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 الشكر والتقدير

لى السالم و الصالة و اهلل بسم  الكريم كتابو قي ،الق ائل األمر ،ومدبر الخلق خالق هلل ،والحمد اهلل رسول ع

نك ووضعنا صدرك لك نشرح "ألم  ." وزرك ع

لى أعاننا الذي جل و عز هلل شكرا و حمدا سجدا نخر أن إال المذكرة ىذه نياية بعد يسعنا وال  و إتماميا ع

توفيق ذلك  . منو ب

 و ناصحة لنا وكانت رافقني قوعيش مغنية ،التي المشرفة األستاذة بشكر نتقدم األمر فبادئ بعد أما

 . العلمي اإلنجاز ىذا تحقيق سبيل في ومرشدة  موجية

بخلوا لم الذين النفس علم قسم أساتذة كل ٕوالى تر   دفعة باألخص أساتذة معلوماتيم و بأفكارىم علينا ي ماس

قويم، والشكر توجيو و إرشاد عمار الميلود وأستاذة عباسة أمينة   األستاذ رئيس شعبة علم النفس إلى الخاص وت

 من قريب العون يد لنا أمد من كل إلى و برنو محمدوإلى مستشارة التوجيو عمارية وإلى مدير متوسطة بن  

 . بعيد أو

يزان في يجعلو أن اهلل نسأل و بو لما جميعا يوفقنا أن و حسناتيم م  يزدنا و علمنا لما ينفعنا أن ،و يرضاه و يح

 . علما
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 ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي      

لدى تالميذ الرابعة متوسط، مستعممة في ذلك األداة التالية; مقياس الخدمات اإلرشادية، حيث تكونت 
متوسطات وىي إناث( يدرسون في السنة الرابعة متوسط بأربعة  32ذكور و 48)  69عينة الدراسة من 

تابعة لمدينة مستغانم، اختيرت العينة بطريقة مقصودة )تالميذ الرابعة متوسط الميددين بالتسرب( مستعممة 
في ذلك المنيج الوصفي، أما األسموب اإلحصائي المستعمل ىو; المتوسط الحسابي والنسب المئوية 

، وبعد spss20عتماد عمى برنامج والتكرارات،اختبار ت،اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه باال
 المعالجة والتحميل توصمت الباحثة لمنتائج التالية;

 ساىم الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر التالميذ؟.ت-2
األكثر مساىمة في خفض ظاىرة ىي  في المدرسة و رأي التمميذ بالمدرسة عامةالخدمات اإلرشادية  -3

 .التسرب المدرسي من وجية نظر التالميذ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب  -4

 تعزى لمتغير الجنس.
نحو دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب توجد فروق ذات داللة إحصائية  -5

 نتائج المؤسسة. ترتيب المدرسي تعزى لمتغير
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Study Summary: 

He study aimed at revealing the role of extension services in alleviating 

the phenomenon of school dropouts among students in the fourth year, using the 

following tool: the extension services scale. The study sample consisted of 58 

(37 males and 21 females) studying in the fourth year, For the city of 

Mostaganem, the sample was selected in a deliberate manner (average IV 

students used in the descriptive approach). The statistical method used is: 

arithmetic mean, percentages and frequencies, test, one-way contrast analysis 

test based on spss20, Lille researcher found the following results: 

1- Contribute extension services in the mitigation of the phenomenon of dropout 

school from the point of view of students ?. 

2 - extension services in the school and the opinion of the student in the school 

in general are the most contributing to reduce the phenomenon of dropout school 

from the point of view of students. 

3 - There are no statistically significant differences in the role of extension 

services in alleviating the phenomenon of leakage due to gender variable.  

4- There are statistically significant differences in the role of extension services 

in alleviating the phenomenon of dropout due to the variable ranking of the 

institution's results 
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء

 ب شكر ةمكم

 ج البحث خصمم

 ه المحتويات قائمة

 ي لالجداو  قائمة

 ل األشكال قائمة

 م حقالالم قائمة

 26 مقدمة

 مدخل الدراسة الفصل األول;

 18 اشكالية الدراسة-2

 20 فرضيات البحث-3

 20 اختيار البحثدوافع -4

 21 أىداف البحث-5

 21 أىمية البحث-6

 21 التعاريف اإلجرائية لممفاىيم-7
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 الفصل الثاني; الخدمات اإلرشادية

 24 أوال;اإلرشاد

 24 تعريف اإلرشاد-2

 25 ;اإلرشاديةتعريف العممية -3

 25 العممية اإلرشاديةأىداف  -4

 28 الخدمات التي تحقق أىداف التوجيو واإلرشاد المدرسي -5

 29 الحاجة لإلرشاد -6

 32 نظريات اإلرشاد -7

 35 مناىج اإلرشاد النفسي -8

 36 أساليب اإلرشاد -9

 38 اإلرشاد النفسيمجاالت  -:

 39 ثانيا ;الخدمات اإلرشادية

 39 تعريف الخدمات اإلرشادية -2

 39 اإلرشاديةأنواع الخدمات  -3

 42 اإلرشادية العممية مراحل -4

 48 نماذج العممية اإلرشادية -5

 52 ثالثا ; مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني
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 52 تعريف مستشار التوجيو المدرسي والميني-2

 53 خصائص مستشار التوجيو المدرسي والميني-3

 54 مستشار التوجيو المدرسي والميني شروط توظيف-4

 55 والميني المدرسي واإلرشاد التوجيو مستشار ميام -5

 58 الخدمات اإلرشادية لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني -6

 59 رابعا; اإلرشاد المدرسي

 59 تعريف اإلرشاد المدرسي-2

 60 المدرسي اإلرشاد أىداف -3

 61 المدرسيالمشكالت التي يتناوليا اإلرشاد  -4

 65 خالصة -5

 الفصل الثالث;التسرب المدرسي

 67 تمييد

 67 تعريف التسرب المدرسي-2

 69 المدرسي التسرب أنواع -3

 69 العوامل المساىمة في ظاىرة التسرب -4

 71 أسباب التسرب المدرسي -5

 76 أساليب القضاء عمى ظاىرة التسرب -6
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 76 المدرسة من التسرب مؤشرات -7

 78 المتسربين التالميذ فئات -8

 79 ب المدرسيالتسر  مخاطر -9

 81 المترتبة عن التسرب المدرسي االنعكاسات -:

 83 المدرسي التسرب من لمحد التربويين لمفاعمين العالجية األدوار -21

 87 الدراسات السابقة -22

 89 خالصة

 الرابع;مرحمة التعميم المتوسطالفصل 

 تمييد

 91 تعريف التمميذ

 91 تعريف تالميذ المتوسط;

 91 المتوسط التعميمتعريف 

 92 شروط القبول في المرحمة المتوسطة

 92 الخطة الدراسية لممرحمة المتوسطة

 93 أىداف المرحمة المتوسطة

 93 أىمية مرحمة المتوسط

 مرحمة التعميم المتوسط;اإلرشاد المدرسي في  95
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 المتوسطة المرحمة تالميذ نمو خصائص

 خالصة

 للدراسة الميدانية المنهجية اإلجراءاتالفصل الخامس; 
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 مقدمة:

 لتحقيق وجيوده طاقاتو وتوجيو لإلنسان، الشخصية الجوانب بتنمية تعنى اجتماعية عممية ىي التربية 

  وعقمو جسمو في مؤثرات من حياتو مراحل مختمف في اإلنسان ما يمحق مىع وتطمق واحد، ىدف

 المعرفية الجوانب تنمية عمى منصبا التركيز يبق لم حيث لممتعمم االىتمام كل الحديثة التربية وخُمقو،تولي

 والسموكية، والوجدانية، والعقمية، والنفسية، الفيزيولوجية، وانبالج يشمالن والرعاية االىتمام أصبح إنما فقط

والكفاءة  ناحية، من واالجتماعية النفسية بالصحة تتمتع أجيال صناعة أجل من واالجتماعية واألخالقية،

 أصبح حيث والتوجيو، اإلرشاد خدمات تطورت ذلك ولتحقيق أخرى، ناحية من المينية والميارة العممية

مكانياتو وقدراتو نفسو فيم عمى مساعدة الفرد إلى ىدف اإلرشادي  مخططة واعية عالقة خالل من وا 

 ككل، شخصيتو دراسة خالل وذلك من منيا، يعاني التي مشكالتال وتجاوز السعادة إلى بو لموصول

 .ومجتمعو نفسو مع والتكيف التوافق يستطيع حتى وانفعاليا، واجتماعيا، وعقميا، جسميا،

 تعتبر حيث مرحمة التعميم المتوسط، تالميذ لدى-واإلرشاد التوجيو-الخدمات ىذه إلى الحاجة وتزيد     

 تعترضيم، التي لممشكالت نظرا ورعاية تكفال يستدعي التالميذ ،مما ابي يمر حرجة فترة المرحمة ىذه

 واالجتماعية، النفسية المرافقة إلى بالمرافقة المعرفية بداية ينتظرىم، الذي النيائي االمتحان بسبب وذلك

 بكل التالميذ لدى الدافعية إيجاد عمى ينصب دوره أن حيث تحقيقو إلى التوجيو مستشار مايسعى وىذا

 وما النيائي االمتحان من الخوف تخطي كيفية عمى يساعدىم أنو كما النجاح، لتحقيق لو المتاحة الطرق

 تفكير. وتشتت ارتباك من يسببو

 إدماج خالل من ذلك ويظير التربوية، المنظومة في والتوجيو اإلرشاد أىمية الجزائر أدركت وقد     

 خالل من أيضا يظير كما بالتالميذ، التام التكفل أجل المتوسطات من في التوجيو مستشار منصب

 الممارسة تعرفيا التي الثغرات سد حاولت إنما الجانب، ىذا ملتي لم التي المتتالية التربوية اإلصالحات

 :بعنوان الدراسة ىذه جاءت المنطمق ىذا ومن الميدان، في اإلرشادية
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ظاهرة التسرب المدرسي لدى تالميذ الرابعة متوسط  التخفيف من دور الخدمات اإلرشادية في "

 الحد في والميني المدرسي واإلرشاد التوجيو مستشار بو يقوم الذي الدور عن لمكشفالمهددين بالتسرب" 

 كما ىي الفصول من جممة خالل من اإلشكال ىذا عمى اإلجابة تمت وقد.ظاىرة التسرب المدرسي  من

ويشمل عمى إشكالية البحث، فرضيات، دوافع اختيار البحث، أىداف األول مدخل الدراسة  الفصل :يمي

،ويشمل الفصل الثاني بعنوان الخدمات اإلرشادية  البحث، أىمية البحث والتعاريف اإلجرائية لمبحث،أما

الخدمات  اإلرشاد،وتعريف العممية اإلرشادية، أىدافيا، الحاجة لإلرشاد، ثم تعريف تمييد، ماىية عمى

اإلرشادية، أىدافيا، مراحميا، وبعدىا ماىية مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، 

خصائصو،ميامو،يمييا تعريف اإلرشاد المدرسي، أىدافو،المشكالت التي يتناوليا اإلرشاد المدرسي، ثم 

التسرب المدرسي فيتناول تعريف التسرب المدرسي  :بعنوان فكان الثالث الفصل أما خالصة الفصل.

 ،وأنواعو ثم العوامل المساىمة في ظاىرة التسرب المدرسي وأسبابيا وأساليبيا ومؤشرات التسرب المدرسي

وفئات التالميذ المتسربين ومخاطره ثم االنعكاسات المترتبة عنو  ثم األدوار العالجية لمفاعمين التربويين 

الرابع فكان  . أما الفصللمحد من ظاىرة التسرب المدرسي وأخيرا الدراسات السابقة التي تناولت التسرب

لمدراسة الميدانية، حيث تطرقنا   نيجيةالم اإلجراءاتالفصل الخامس: وضم بعنوان تالميذ الرابعة متوسط  

فيو إلى الدراسة االستطالعية بعرض اإلجراءات المنيجية المتبعة فييا، من حيث أىداف الدراسة والمجال 

الجغرافي والزمني لمدراسة ونوع العينة وكيفية اختيارىا، واألدوات المستعممة فييا وطريقة حساب الصدق 

سة األساسية بعرض المنيج المستعمل والمتمثل في المنيج الوصفي، ومكان والثبات، ثم تطرقنا إلى الدرا

إجرائيا ومدتيا وعينتيا واألدوات المستعممة فييا مع ذكر خطوات تطبيق أداة الدراسة، باإلضافة إلى 

تطرقنا إلى عرض نتائج الدراسة، أما الفصل السادس األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة، وفي 

 فيو آخر فصل تضمنتو دراستنا، وتطرقنا فيو إلى تفسير ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة. لسابعالفصل ا
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إليو، مع تقديم بعض  تضمنت االستنتاج العام المتوصلبخاتمة عامة، واختتمت دراستنا    

 التي تخدم المجال التربوي واإلرشادي وتفتح مجال لدراسات أخرى. االقتراحات

التي اعتمدت عمييا الباحثة في إنجاز ىذه  والمالحق المراجع، عرض مختمف موفي األخير ت

 الدراسة.
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 اإلشكالية:/1

تعتبر المدرسة من أىم مؤسسات المجتمع التي تعمل عمى إعداد إطارات المستقبل لتنمية وتطوير 

البالد في كافة المجاالت كما يعد دور المدرسة أساسيا و ىاما لممتعمم في نموه وتطوره الفكري و العممي 

تعاني منيا مدارسنا و المتعممين في ونجاحو في الدراسة ومنو مسار حياتو ،ولكن في ظل المشاكل التي 

 (4: 2016)سمماني،الوسط المدرسي و الفروق بينيم تؤدي إلى تفاوت فرص تحقيق النجاح الدراسي.

فإذا كان النجاح الدراسي عاكس لفعالية العممية التدريسية احتاج ىذا إلى الكثير من االىتمام و 

متسرب المدرسي فيو يحتاج إلى اىتمام أكثر وعناية نظرا الجيد من الفريق التربوي ، كذلك األمر بالنسبة ل

لتفاقم ىذه الظاىرة في المدارس ولمواجيتو ومعرفة أىم العوامل التي تؤدي إلى ظاىرة التسرب المدرسي 

الميني في الوسط المدرسي وعمى عاتق التوجيو واإلرشاد المدرسي و ف جيود مستشاري يتطمب تضاع  مما 

مات إرشادية وتوجييية في المستوى المطموب حيث تعد خدمات اإلرشاد التربوي جزءا القائمين بو تقديم خد

 الخدمات : بعنوان(:1997دراسة الغامدي ) تناولتو وىذا ما  ،أ من العممية التعميمية التعميمةيتجز  ال

 العربية المممكة في جدة توسطةالم بالمرحمة الدراسي التسرب ظاىرة من الحد عمى وأثرىا اإلرشادية

 تحديد إلى الدراسةوىدفت  (التربية وعموم النفس عمم معيد( الجزائر جامعة في أجريت، والتي يةالسعود

  الباحث  وضع وقد , بالمرحمة المتوسطة الدراسي التسرب ظاىرة من الحد في التوجييية الخدمات أثر

 وجية من الفعمي دورىا تؤدي المتوسطة بالمرحمة اإلرشادية الخدمات أن مؤداىا فروض خمسة لمدراسة

 نظرىم وجيات وتفاوت , مشاكميم لحل التدخل في الطالبي المرشد دور حول اختالفيم مع التالميذ نظر

 االقتصادية المتغيرات ببعض الدراسي التسرب ظاىرة وارتباط الدراسي لمتسرب المؤدية األسباب من

 النيائية صورتيا في البحث في المستخدمة والعينة،  ةالسموكي والمشكالت والدراسية والنفسية واالجتماعية

 جدة مدينة مدارس من اختيارىم حيث، جرى المتوسطة المرحمةمن  تالميذ من تمميذ 300 نم تتألف
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 مستوى بين عالقة أن ىناكحيث تمثل الفرض األول في  ه(1416-1415)  الدراسي لمعام وضواحييا

 والتسرب عامة التربوي اإلىدار ظاىرة من الحد في الفعال ودورىا المتوسطة بالمرحمة اإلرشادية الخدمات

 وجية اختالف بين عالقة ىناك. أما الفرض الثاني فتمثل في أن التالميذ نظر وجية من خاصة المدرسي

 اإلرشادية الخدمات حاجيات نحو االنتقالية والمرحمة العادية المرحمة ( الدراسية المراحل في التالميذ نظر

 بين عالقةأما الفرض األخير كان حول . ) مشاكميم لحل التالميذ مساعدة فيمستشار التوجيو  ودور

 المتوسطة. المرحمة في الدراسي التسرب أسباب أىم تربيتيم وأولويات التالميذ نظر وجيات تفاوت

والميني في ويتمخص كل ىذا في الميام الموكمة لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي  (1997 ،الغامدي)

بتنمية شخصية الطالب بحيث تنمو نموا متكامال من جميع  اإلعتناءو  ةساىمفي الم ، المؤسسات التعميمية

وتحقيق التوافق النفسي لدى التمميذ لتتوصل إلى  نواحييا النفسية و االجتماعية وكذا السموكية والمعرفية

كانت عينة الدراسة  حيث (1977لشكور سنة )خميل وديع االنتائج المرغوب فييا، وىذا ما أكدتو دراسة 

لم تحقق رغباتيم وىو ما يجعمو يؤكد أن ىؤالء التالميذ لم يحقق   453تمميذا ، وتوصل إلى أن  867

دخول الثانوية أي إشباع أو توافق مع ما كانوا يميمون إليو أو يرغبون بو بعد إنيائيم مباشرة لمرحمتيم 

 (1977) الشكور،عكس ما كانوا يتمنون. المتوسطة بمعنى آخر أنيم وجيوا

ة التربية عممت وزار  أمر جوىري، حيث واقع التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في مدارسنا إن

من  التخدام مصطمح اإلرشاد المدرسي بدعمى ضرورة العمل اإلرشادي واس فيو اإلصالحات األخيرة

 (.15:  66، المادة  23/01/2008التوجيو فقط )النشرة الرسمية، القانون التوجييي لمتربية الوطنية ، 

وعمى ضوء ما سبق ونظرا ألىمية التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني وتفاقم ظاىرة التسرب 

 المدرسي ومدى مساىمة المستشار في مواجيتيا والتقميل منيا.
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 يمكن أن نقوم بطرح تساؤالت الدراسة اآلتية: ومن خالل كل ما سبق

ما مدى مساىمة  الخدمات اإلرشادية المدرسية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر -

 التالميذ؟.

خفض ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر األكثر مساىمة في الخدمات اإلرشادية ما ىي  .1

 .التالميذ

إحصائية من وجية نظر التالميذ نحو دور الخدمات اإلرشادية في ىل توجد فروق ذات داللة  .2

 التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي تعزى لمتغير الجنس؟.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجية نظر التالميذ نحو دور الخدمات اإلرشادية في  .3

  التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي تعزى لمتغير ترتيب نتائج المؤسسة ؟

 الفرضيات:/2

  التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر التالميذ.في تساىم الخدمات اإلرشادية 

  خفض ظاىرة ىي األكثر مساىمة في الخدمات اإلرشادية في المدرسة و رأي التمميذ بالمدرسة عامة

 .التسرب المدرسي من وجية نظر التالميذ

  وجية نظر التالميذ نحو دور الخدمات اإلرشادية في فروق ذات داللة إحصائية من ال توجد

 التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي تعزى لمتغير الجنس.

  فروق ذات داللة إحصائية من وجية نظر التالميذ نحو دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف توجد

 .المؤسسة نتائجترتيب  من ظاىرة التسرب المدرسي تعزى لمتغير
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  اختيار الموضوع :دوافع /3

حول الخدمات اإلرشادية المدرسية ودورىا في الحد من  قمة البحوث والدراسات بحسب عمم الباحثة .1

 ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر التالميذ

 يعتبر الموضوع من المواضيع الحديثة والميمة في ميدان التربية والتعميم. .2

 وكيفية التعامل معيا.الخدمات اإلرشادية المدرسية الرغبة في الكشف عن  .3

 أهداف البحث :/4

 .لمتخفيف من ظاىرة التسرب المدرسيالتعرف عمى مساىمة الخدمات اإلرشادية المدرسية  .1

التعرف عمى الخدمات االرشادية االكثر مساىمة في خفض ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر  .2

  التالميذ.

 بين التالميذ في الخدمات اإلرشادية المدرسية حسب الجنس .التعرف عمى الفروق   .3

التعرف عمى دور الخدمات اإلرشادية المدرسية لمتخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي  .4

 حسب ترتيب نتائج المؤسسة .

 أهمية البحث :/5

تتجمى أىمية البحث من خالل تفاقم ظاىرة التسرب المدرسي لممتعممين والتي تعد من اىم 

 المشاكل التي تواجو التالميذ في مسارىم الدراسي .

يسعى البحث إلى إبراز أىمية الخدمات اإلرشادية المقدمة من طرف مستشار التوجيو في 

 التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي .

تكمن أىمية الدراسة في دور الخدمات اإلرشادية في مساعدة التالميذ من خالل التخفيف من ظاىرة 

 لمدرسي و تحسين مستوى العممي التالميذ ،كذلك االىتمام بالجانب النفسي ليم. التسرب ا
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 التعاريف اإلجرائية :تحديد المصطمحات و /6

ىي تمك الخدمات النفسية االجتماعية والتربوية التي يقدميا مستشار التوجيو  الخدمات اإلرشادية:

يم لحل مشاكميم وتوفير الجو األفضل و المالئم واإلرشاد المدرسي والميني لمتالميذ من أجل إشباع حاجات

و  االجتماعيلجعل التمميذ يفو نفسو و ما يحيط بو من أجل تحقيق النجاح عمى المستوى النفسي و 

 من والمعدل ىذه دراستنا في المطبق لمتالميذ، اإلرشادية دور الخدمات مقياس يقيسو ما وىو الدراسي 

) بعد عالقة التمميذ بمستشار التوجيو، بعد دور مستشار التوجيو أبعاد  أربعة من ويتكون الباحثة، طرف

في القضايا المدرسية و النشاط الندرسي، بعد دور الخدمات اإلرشادية في المدرسة ورأي التمميذ بالمدرسة 

 عامة، بعد تقويم عمل مستشار التوجيو من وجية نظر التالميذ (

وىو ترك التمميذ أو انقطاعو نيائيا عن المدرسة في مرحمة  ،ىو ظاىرة تربويةالتسرب المدرسي :

 تعميمية معينة. 

ىم تالميذ درسوا اربع سنوات من التعميم المتوسط ، يجتازون في نياية السنة تالميذ الرابعة متوسط: 

 ( .bemامتحان شيادة التعميم المتوسط )

 د النيائي .، والميدد بالطر في الدراسة  كون لو آخر فرصةتىو التمميذ الذي التمميذ المهدد بالتسرب :

 



 الفصل الثاني
:الخدمات اإلرشادية  

 أوال: اإلرشاد

/تعاريف اإلرشاد1  

اإلرشادية تعريف العممية /2  

 العممية اإلرشاديةأهداف /3

 الخدمات التي تحقق أهداف التوجيه واإلرشاد المدرسي/4

 /الحاجة لإلرشاد5

 نظريات اإلرشاد/6

 مناهج اإلرشاد النفسي/7

أساليب اإلرشاد/8  

اإلرشاد النفسي/مجاالت 9  

 ثانيا :الخدمات اإلرشادية

/تعريف الخدمات اإلرشادية1  



/أنواع الخدمات اإلرشادية2  

اإلرشادية العممية مراحل/3  

نماذج العممية اإلرشادية/4  

 ثالثا : مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني

/تعريف مستشار التوجيه1  

 /خصائصه2

 /شروط توظيفه3

 والمهني المدرسي واإلرشاد التوجيه مستشار مهام/4

 رابعا: اإلرشاد المدرسي

 /تعريف اإلرشاد المدرسي1

 المدرسي اإلرشاد أهداف/2

 المدرسيالمشكالت التي يتناولها اإلرشاد /3
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 تمييد: 

إف مصطمح اإلرشاد مصطمح كاسع االستخداـ، استعممو الكثير مف العامميف في تقديـ الخدمات 

ليذا فقد ناؿ اإلرشاد اىتماـ الباحثيف في مجاالت  كاالجتماعيكفكاألخصائيكف  كالمحامكفمثؿ األطباء، 

 عديدة أىميا مجاؿ التربية كمجاؿ عمـ النفس.

 أوال: اإلرشاد :

 اإلرشاد:/تعاريف 1

  حسب "معجـ المغة العربية": ترجع كممة اإلرشاد إلى الفعؿ رشد أم اىتدل ك أرشده أم ىداه كاإلرشاد مف

الفعؿ أرشد، رشد، إرشادا أك رشد، يرشد، رشدا، ك الرشد ىك الصبلح ك إصابة الصكاب خبلفا لمغي ك 

 (.24:2003الضبلؿ.)األسد ك مركاف،

   ىك ذلؾ الجانب الذم ييتـ كميا بنجاح تمميذ في حقؿ التربية: حسب المعجم الموسوعي لمصطمحات

عممو التربكم كالذم يستيدؼ مساعدتو بكاسطة اإلرشاد عمى اختيار أفضؿ برنامج لدراستو في ضكء قدراتو 

 . كرغباتو كاىتمامو كخططو المستقبمية كالظركؼ العامة المحيطة بو

(nadjar,2003: 287)  

كالتربية: اإلرشاد ىك محاكلة فرد ما مساعدة اآلخر عمى فيـ مشكبلت تكيفو حسب معجـ عمـ النفس 

اإلرشاد االجتماعي، اإلرشاد الميف )معجـ عمـ النفس ك  كحميا كمنو اإلرشاد التربكم،

 (.36:1984التربية،

حسب معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية: ىك نظاـ تعميمي أك عممية تعميمية تتضمف جيكدا 

 ثير عمى األفراد ك تعديؿ سمككيـ في مجاؿ معيف بما يتفؽ ك ظركؼ مجتمعيـ.منظمة لمتأ
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ك ىك المساعدة التي تقدـ إلى التبلميذ ك الطمبة في اختيار نكع الدراسة المبلئمة ليـ ك التي يمتحقكف بيا 

 (.188:1993كالتكيؼ ليا كالتغمب عمى الصعكبات التي تعترضيـ في دراستيـ )بدكم، 

د الحميد جابر": فإف اإلرشاد لفظ عاـ عده عمميات مختمفة منيا المقابمة حسب "جابر عب

الشخصية كتطبيؽ االختبارات كتكجيو كتقديـ المشكرة كالنصح كتستيدؼ ىذه العمميات مساعدة الفرد عمى 

 (.13:2000حؿ مشكبلتو كالتخطيط لمستقبمو.) الفقي، 

 : ة/العممية اإلرشادي2

 :اإلرشاديةتعريف العممية 

بأنيا مجمكعة مف الخطكات المينية المتتابعة التي يسمكيا المرشد بيدؼ  اإلرشاديةتعرؼ العممية 

مساعدة المسترشد عمى فيـ نفسو ك مشكبلتو ، كتنمية قدراتو كاستغبلليا ، كذلؾ لتحقيؽ التكيؼ مع ذاتو 

ك طبيعتيا ، كتشمؿ ىذه كالعالـ الخارجي.كيعد اإلرشاد عممية تعمـ ، كعممية مساعدة مرنة في محتكاىا 

كالتفاعبلت التي تتـ بيف المرشد ك المسترشد منذ الجمسة األكلى ك حتى  اإلجراءاتالعممية عمى جميع 

 (.35: 2017إنياء اإلرشاد إما بتحقيؽ أىداؼ المسترشد أك باإلحالة.)عجكة، 

 العممية اإلرشادية أىداف /3

حياة األفراد ك الجماعات ك ىذه األىداؼ قد  لمتكجيو ك اإلرشاد النفسي يسعى إلى تحقيقيا في

تككف أىدافا عامة يسعى الجميع إلى تحقيقيا كقد تككف أىداؼ خاصة ليا خصكصياتيا تتعمؽ بنفس الفرد 

الذم يسعى إلييا بحيث تحقؽ لو الرضي النفسي ك الرضي االجتماعي كمف بيف األىداؼ التي يسعى 

 التكجيو كاإلرشاد النفسي إلى تحقيقيا:
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 :Self Actualizationتحقيق الذات -أ

الشؾ أف اليدؼ الرئيسي لمتكجيو كاإلرشاد ىك العمؿ مع الفرد لتحقيؽ الذات كالعمؿ مع الفرد 

يقصدبو العمؿ معو حسب حالتو سكاء كاف عاديا أك متفكقا أك ضعيؼ العقؿ أك متخمفا دراسيا، كمساعدتو 

ينظر إلى نفسو فيرضى عما ينظر إليو.كما يحقؽ لمفرد قدرة في تحقيؽ ذاتو إلى درجة يستطيع فييا أف 

عمى تكجيو حياتو بنفسو بذكاء كبصيرة ككفاية في حدكد المعايير االجتماعية،كتحديد أىداؼ لمحياة كفمسفة 

 (.40،41:2005األىداؼ )زىراف، هكاقعية لتحقيؽ ىذ

 :Adjustmentتحقيق التوافق: -ب

النفسي تحقيؽ التكافؽ، أم تناكؿ السمكؾ كالبيئة الطبيعية مف أىـ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد 

كاالجتماعية بالتعبير كالتعديؿ حتى يحدث تكازف بيف الفرد ك بيئتو كيتطمب تحقيؽ ىذا اليدؼ تنمية 

طاقات المسترشد،ك اكتسابو ميارات التعامؿ مع المكاقؼ كخاصة المكاقؼ الضاغطة كيجب النظر إلى 

ة بحيث يتحقؽ التكافؽ المتكازف في كافة مجاالتو كمف أىـ مجاالت تحقيؽ التكافؽ التكافؽ النفسي متكامم

 يمي: ما

شباع الدكافع كالحاجات الداخمية  -  التكافؽ الشخصي: أم تحقيؽ السعادة مع النفس ك الرضا عنيا كا 

 (41: 2009األكلكية الفطرية كالعضكية كالفسيكلكجية، كيتضمف كذلؾ التكافؽ لمطالب النمك )الخطيب، 

التكافؽ التربكم: كذلؾ عف طريؽ مساعدة الفرد في اختيار أنسب المكاد الدراسية كالمناىج في ضكء  -

 قدراتو ك ميكلو كبذؿ أقصى جيد ممكف بما يحقؽ النجاح الدراسي.

التكافؽ الميني: كيتضمف االختيار المناسب لممينة ك االستعداد عمميا كتدريبا ليا كالدخكؿ فييا  -

ز كالكفاءة كالشعكر بالرضا كالنجاح، أم كضع العامؿ المناسب في العمؿ المناسب بالنسبة لو ك كاإلنجا

 بالنسبة لممجتمع.
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التكافؽ االجتماعي: كيتضمف السعادة مع اآلخريف كااللتزاـ بأخبلقيات المجتمع ك مسايرة المعايير  -

تفاعؿ االجتماعي السميـ كتحمؿ االجتماعية كقكاعد الضبط االجتماعي كتقبؿ التغير االجتماعي، كال

 (.14:2004عطيكم،سعيد، المسؤكلية االجتماعية.) 

تحقيؽ الصحة النفسية:اليدؼ العاـ الشامؿ لئلرشاد النفسي ىك تحقيؽ الصحة النفسية ك سعادة ك  -

قا مع ىناء الفرد. كيرجع ذلؾ إلى أف الصحة النفسية ك التكافؽ النفسي ليسا مترادفيف. فالفرد قد يككف متكاف

يككف صحيحا نفسيا ألنو قد يساير البيئة خارجيا ك لكنو  بعض الظركؼ كفي بعض المكاقؼ ك لكنو قد ال

 يرفضيا داخميا.

 تحسين العممية التربوية:-ج

المدرسة ىي أكبر المؤسسات التي يعمؿ فييا اإلرشاد ك مف أكبر مجاالتو مجاؿ التربية ك   

 يمي: االىتماـ إلى مالتحسيف العممية التربكية يكجو 

إثارة الدافعية كتشجيع الرغبة في التحصيؿ كاستخداـ الثكاب ك التعزيز ك جعؿ الخبرة التربكية التي  -

 يعيشيا التمميذ كما ينبغي أف تككف مف حيث الفائدة المرجكة.

ء عمؿ حساب الفركؽ الفردية كأىمية التعرؼ عمى المتفكقيف كمساعدتيـ عمى النمك التربكم في ضك  -

 قدراتيـ.

إعطاء كـ مناسب مف المعمكمات األكاديمية كالمينية كاالجتماعية تفيد في معرفة التمميذ لذاتو كفي  -

 تحقيؽ التكافؽ النفسي كالصحة النفسية كتمقي الضكء عمى مشكبلتو كتعميمو كيؼ يحميا بنفسو.

يحققكا أكبر درجة ممكنة  تعميـ التبلميذ ميارات المذاكرة كالتحصيؿ السميـ بأفضؿ طريقة ممكنة حتى -

 مف النجاح.

كىكذا نرل أف تحصيف العممية التربكية يعتبر مف أىـ أىداؼ اإلرشاد النفسي في المجاؿ التربكم 

 (.26-25: 2002الذم ييمنا بصفة خاصة )أبك عطية، 
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  الخدمات التي تحقق أىداف التوجيو واإلرشاد المدرسي:/4

 ة التي يمركف بيا مف الناحية النفسية كالفسيكلكجية كاالجتماعية تكعية الطبلب بطبيعة المرحمة العمري

كمتطمبات تمؾ المرحمة بما يعيف الطالب عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي ك التكيؼ السكم مع ذاتو ك التفاعؿ 

 اإليجابي مع اآلخريف.

 ييدؼ إلى  رعاية الجكانب السمككية لمطبلب مف خبلؿ رعاية سمكؾ الطالب، كتعديمو ك تقديمو كالذم

تحديد الممارسات السمككية لمطبلب، كتعزيز الجكانب اإليجابية فييا بما ينمي قدرات الطالب، اتجاىاتو، 

طفاء الممارسات السمككية غير المرغكبة بما تقـك شخصية الطالب كيجعمو أكثر تكافؽ مع ذاتو  ميكلو، كا 

 (39: 2014ر، الصافي، بما يمتمكو مف قدرات كبما يحقؽ بناء سمكؾ إيجابي لديو )دبك 

  تعميـ التبلميذ ميارات المذاكرة كالتحصيؿ السميـ بأفضؿ طريقة ممكنة حتى يحققكا أكبر درجة ممكنة

 مف النجاح.

كىكذا نرل أف تحسيف العممية التربكية يعتبر مف أىـ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد النفسي في المجاؿ 

 (.26: 2002التربكم الذم ييمنا بصفة خاصة )أبك عطية، 

 /الحاجة لإلرشاد :5

لقد تطكرت عممية اإلرشاد استجابة لمحاجة الممحة ليذه الخدمة لدل األفراد كالجماعات بغية 

مساعدتيـ عمى التعرؼ عمى إمكاناتيـ كاستعداداتيـ كفيـ طبيعة الظركؼ المحيطة بيـ بكؿ أبعادىا 

 االجتماعية، االقتصادية، السياسية كالثقافية.

ت متغيرات عديدة ك عكامؿ مختمفة دكرا كبيرا في تأكيد الحاجة الماسة لعممية اإلرشاد كلقد لعب

 :يةكالتي يمكف أف نمخصيا في العناصر التال
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 فترات االنتقال:-أ

إف الفرد يمر بمراحؿ نمك بفترات قد تككف حرجة ك يحتاج خبلليا إلى اإلرشاد كاىـ ىذه المراحؿ 

مف البيت إلى المدرسة ككذا عندما يتركيا كعندما ينتقؿ مف الدراسة إلى عندما ينتقؿ الفرد كىك طفؿ 

العمؿ ككذا عندما يتركو كعندما ينتقؿ مف حياة العزكبية إلى الزكاج كعندما يحدث طبلؽ أك مكت، ك 

عندما ينتقؿ مف الطفكلة إلى المراىقة كمف المراىقة إلى الرشد كمف الرشد إلى التقاعد أك الشيخكخة، إف 

حباطات تستمـز إعداد الفرد لبلنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل حتى ف ترات االنتقاؿ ىذه تتخمميا صراعات كا 

يصؿ إلى التكافؽ مع المكاقؼ الجديدة مف خبلؿ اكتساب خبرات جديدة كذلؾ مف خبلؿ عممية اإلرشاد 

 (.34: 1998كالتكجيو )زىراف، 

 تغير تكوين األسرة ودورىا:-ب

أت عمى األسرة مف كؿ النكاحي جعمت عممية اإلرشاد أكثر مف ضركرية إف التغيرات التي طر 

حيث أف األسرة كانت تتسـ بكبر حجميا ككثرة أفرادىا فكانت عممية اإلرشاد ال تقتصر عمى الكالديف فؽ 

 إنما تتعدل ذلؾ إلى أفراد آخريف يعيشكف معيـ كالجدة أك األعماـ أك األخكاؿ.

تأثيرا عمى الحياة األسرية خركج المرأة لمعمؿ كبذلؾ أصبح الكالديف كمف أىـ التغيرات التي أثرت 

يقضياف معظـ كقتيا خارج البيت مما أدل إلى ابتعاد األكلياء عف أطفاليـ كعدـ منحيـ الكقت الكافي 

لمرعاية كاالىتماـ مما استدعى تفعيؿ دكر مؤسسات أخرل كرياض األطفاؿ كالمدارس حيث أف ىذه 

دكرىا يقتصر عمى التعميـ إنما تتعدل ذلؾ إلى إرشاد األطفاؿ كأحيانا إرشاد األسرة لمقياـ األخيرة لـ يعد 

 (.24: 2002بأدكارىا كما يجب )الحمبكسي، 

 التغير االجتماعي:-ج

يشيد العالـ قدر كبير مف التغير االجتماعي المستمر كالسريع. كيقابمو عممية أخرل ىي عممية 

التي تحاكؿ تكجيو السمكؾ بحيث يساير المعايير االجتماعية  كمف أىـ Control Socialالضبط االجتماعي 
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عكامؿ التغيير االجتماعي: االتصاؿ السريع كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي كسيكلة التزاكج بيف الثقافات كنمك 

 يمي: الكعي كحدكث التكازف كالحركب، كمف أىـ مبلمح التغير االجتماعي ما

  عمى السمـ االجتماعي كاالقتصادم. االرتفاعإدراؾ أىمية التعميـ في تحقيؽ 

 .التكسع في تعميـ المرأة كخركجيا إلى العمؿ 

 .زيادة ارتفاع مستكل الطمكح، كزيادة الضغكط االجتماعية لمحراؾ االجتماعي 

  خاصة بيف الكبار كضكح الصراع بيف األجياؿ كزيادة الفركؽ في القيـ كالفركؽ الثقافية كالفكرية ك

، وسيكالشباب حتى ال يكاد التغير االجتماعي السريع يجعؿ كؿ مف الفريقيف يعيش في عالـ مختمؼ )النكا

2013 :27.) 

 التقدم العممي والتكنولوجي:-د

أصبح التقدـ العممي كالتكنكلكجي يحقؽ في عشر سنكات ما كاف يحققو في خمسيف سنة، كلقد 

الماضية ما حققو في المائتيف سنة السابقة كالتي حقؽ فييا مثؿ ما حققو التقدـ حقؽ في الخمسيف سنة 

 يمي: العممي منذ فجر الحضارة كمف أىـ معالـ التقدـ العممي ك التكنكلكجي ما

  زيادة مخترعات جديدة كاكتشاؼ الذرة كاستخداميا في األغراض السميمة كظيكر الثقافات كالصكاريخ

 ضاء.كغزك الف

 مكينة كالضبط اآللي في مجاؿ العمـ كالعمؿ كاإلنتاج.سياسة ال 

 .تغيير االتجاىات كالقيـ كاألخبلقيات كأسمكب الحياة 

 .تغير النظاـ التربكم ك الكياف االقتصادم كالميني 

كنحف نعمـ أف التقدـ Futurologyزيادة التطمع إلى المستقبؿ كالتخطيط لو كظيكر عمـ المستقبؿ 

العممي يتطمب تكافؽ مف جانب الفرد كالمجتمع كيؤكد الحاجة إلى التكجيو  كاإلرشاد خاصة في المدارس 
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، وسيكالجامعات كالمؤسسات الصناعية كاإلنتاجية مف أجؿ المكاكبة كالتخطيط لمستقبؿ أفضؿ )النكا

2013 :28.) 

 نظريات اإلرشاد:/6

شادم عمى تطبيؽ األسس النظرية لمنظريات الكاردة في مجاؿ اإلرشاد يعتمد المرشد في عممو اإلر 

 النفسي.

كتفيد دراسة النظريات العممية الباحث في مجاؿ اإلرشاد مف حيث أنيا ترسـ لو إطارا لمعمؿ 

 (.63: 2011زكريا، يحتكم مفاىيـ كحقائؽ كقكانيف تساعده عمى فيـ الظاىرة اإلرشادية كتفسيرىا)فضيمة،

 الذات أو اإلرشاد المتمركز حول المسترشد )روجرز(:نظرية -أ

، كىي مف 1942يرجع الفضؿ في تطكير نظرية الذات إلى العالـ األمريكي كارؿ ركجرز عاـ 

أشير طرؽ التكجيو كاإلرشاد النفسي، كقد ركزت عمى المسترشد في اتخاذ القرار لممشاكؿ مع معرفة ىذه 

عطي الفرصة لممسترشد أك الطالب صاحب المشكمة لكضع المشاكؿ ككضع الحمكؿ المناسبة ليا،كت

األىداؼ، حيث لدل المسترشد قكة دافعة فطرية ىي الحاجة إلى تحقيؽ الذات ،كبذلؾ تعتبر األساس الذم 

المتمركز حكؿ المسترشد )العميؿ(، كفييا ييتـ المرشد  اإلرشاد أكتقـك عمييا طريقة اإلرشاد  غير المباشر 

عند المسترشد مف مدركات شعكرية كتصكرات كتقييمات خاصة بذاتو، أك ما يسمى  النفسي بتعديؿ ما

 (. 50: 1999نمر، بمفيـك الذات كالذم ىك عبارة عف تعريؼ نفسي يككنو الفرد ذاتو )سمارة،

كيرل ركجرز في ضكء نظريتو باف الطريقة المثمى في عممية اإلرشاد كضع العميؿ في مكقؼ 

و كزيادة التطابؽ بيف مفيـك الذات المثالي كالتكافؽ النفسي، كما ييدؼ العبلج يحاكؿ مف خبللو فيـ ذات

عادة إليو نشاط تحقيؽ الذات بإزالة  المتمركز حكؿ العميؿ إلى جعؿ الفرد أكثر نضجا كتبصرا بذاتو كا 

 .(100: 2007العقبات عف طريؽ تحريره مف أنكاع السمكؾ المتعمـ كاستثمار مصادره ككفاءاتو )العزة،
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 النظرية السموكية:-ب

تسمى النظرية السمككية بنظرية التعمـ ، كتيتـ بدراسة سمكؾ اإلنساف كأسبابو كطرؽ تعديمو كتغييره 

إذا كاف بحاجة إلى ذلؾ مف خبلؿ برامج تعديؿ السمكؾ، كالسمككية تيتـ بالسمكؾ الظاىرم كتحاكؿ تعديمو 

 (.38: 2007مف كرائو )العزة،كال تيتـ بتعديؿ السبب العميؽ كالجكىرم الذم يقؼ 

كيتميز النمكذج السمككي بمجمكعة مف الخصائص تميزه عف غيره مف النماذج النظرية األخرل 

 أىميا:

  انو يتناكؿ مشاكؿ المسترشد الحالية كالعكامؿ المؤثرة بو بدال مف البحث عف األسباب الماضية

 ر بالظركؼ الراىنة.كالتاريخية لممشكبلت عمى افتراض أف مشاكؿ المسترشد تتأث

  يتحمؿ المسترشد كالمرشد بشكؿ متساكم مسؤكلية في العممية العبلجية ،حيث يقـك المرشد بجمع

المعمكمات كتطبيؽ االختبارات كاقتراح االستراتيجيات ككضع األىداؼ الكاقعية لئلرشاد. كينخرط المسترشد 

الجمسات العبلجية كيتعمـ كيمارس ميارات في العممية اإلرشادية كيقـك بميمة مراقبة سمككياتو خبلؿ 

 كادكار سمككية جديدة.

  يتـ اإلرشاد السمككي عمكما في بيئة المسترشد كمما أمكف ذلؾ،حيث ينفذ المسترشد ما تعممو في

 المركز)العيادة( في حياتو اليكمية .كتعتبر الكاجبات البيئية جزءا ميما في اإلرشاد السمككي.

  ف إلى أدكات القياس المكضكعية الدقيقة بغية تحديد كتعريؼ المشكمة ،كتقييـ يمجا المرشدكف السمككيك

 (93: 2009الخطة العبلجية، كاكتشاؼ العبلقات السببية بيف العكامؿ البيئة كالسمكؾ )ابك زعيزع، 

تيدؼ العممية اإلرشادية كالعبلجية في النمكذج التحميمي إلى تخميص الفرد مف أسباب التكتر،كذلؾ عف 

يؽ خمؽ مكقؼ عبلجي خاليا مف التيديد كالخطر بحيث يتيح لممتعالج التعبير عف انفعاالتو كأفكاره طر 

دكف خكؼ مف التحقير كالسخرية، كبالتالي يتطير مف االنفعاالت كاألفكار كالمكاد المكبكتة في البلشعكر 

 لتالية:كتسير عممية اإلرشاد التي تأخذ المنحنى التحميمي طريقا ليا كفؽ الخطكات ا



 الفصل الثاوي                                                                          الخذمات اإلرشادية
 

35 
 

 .تككيف عبلقة إرشادية سميمة مع المسترشد، كالعمؿ عمى تأكيد ثقتو بنفسو 

  إخراج المكبكتات البلشعكرية التي تمثؿ أسباب اإلضراب كالصراع النفسي الذم يعاني منو المسترشد

 إلى حيز الكعي كالشعكر باستخداـ إستراتيجية التداعي الحر.

 يا عممية التداعي الحر.تفسير المكاد المكبكتة التي تكشؼ عن 

 ( 141: 2009،زعيزع أبكتدريب المسترشد كتعميمو استراتيجيات التصريؼ االنفعالي.) 

 لتي:انظرية اإلرشاد الجشط-ج

يتجو أصحاب ىذه النظرية إلى االىتماـ بحاضر الفرد كيركف بأنو ليس مف الميـ أف نسأؿ 

العميؿ عف أسباب قيامو بسمكؾ ما ك إنما ينبغي تكجيو االىتماـ لما يفعمو العميؿ اآلف.كأف اإلرشاد كفقا 

اعدة العميؿ الحياة عف طريؽ مس كأىداؼلمحتكل ىذه النظرية يؤكد دائما عمى االتجاىات االيجابية 

 لمتعبير عف مشاعره الحاضرة لشخص المرشد النفسي.

يستقييا المرشد التربكم كالنفسي مف ىذه النظرية فيي  أفالتطبيقات التربكية التي يمكف  أىـ أما

 كاآلتي:

 يعمؿ المرشد النفسي عمى جعؿ العميؿ يركز عمى ما يفعمو اآلف كما يشعر بو. أف 

 يرل فيو عيكبو كنقاط  يدكر حكلو، مف اجؿ ،أف يكتشؼ بنفسو فيتعمـ ما زيادة كعي العميؿ بسمككو كما

 ضعفو كمحاسنو كنقاط قكتو.

 .أف يقكـ العميؿ بتحمؿ مسؤكلية أعمالو كأفكاره كمشاعره كما يرتبط بيا مف نتائج 

  أف يعمؿ المرشد التربكم كالنفسي عمى مساعدة العميؿ عمى اكتشاؼ مظاىره الكاذبة كأساليب تحايمو

-194: 2013، واشر دكف تظاىر أك تحايؿ )النكايسكصكال إلى تعكيده عمى التعبير عف نفسو بشكؿ مب

195) 
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 مناىج اإلرشاد النفسي:/7

إف أحد الخدمات التي يقدميا المرشد النفسي سكاء كاف في عممو في المؤسسات التعميمية أك 

الميدانية لممشكبلت التي تطرح عميو. كمف ىنا الطبيعية أك االجتماعية، ىي إعداد الدراسات ك البحكث 

تقتضي الحاجة إلى عرض ألنيـ مناىج البحث العممي التي يمكف لممرشد أف يستخدميا في دراساتو 

 كأبحاثو أىميا:

 المنيج اإلنمائي:-أ

ترجع أىمية المنيج اإلنمائي إلى أف الخدمات التكجيو كاإلرشاد تقدـ أساسا إلى العادييف لتحقيؽ 

لى تدعيـ الفرد المتكافؽ إلى أقصى حد ممكف.  زيادة كفاءة الفرد الكؼء، كا 

يتضمف المنيج اإلنمائي اإلجراءات التي تؤدم إلى النمك السكم السميـ لدل األسكياء كالعادييف، 

خبلؿ مرحمة نمكىـ طكؿ العمر حتى يتحقؽ الكصكؿ بيـ إلى أعمى مستكل ممكف مف النضج كالصحة 

دة كالتكافؽ النفسي كتحديد أىداؼ سميمة لمحياة كأسمكب حياة مكفؽ بدراسة االستعدادات النفسية كالسعا

 (.79: 2013كالقدرات كاإلمكانات، كتكجيييا التكجيو السميـ نفسيا كتربكيا كمينيا )عبد العظيـ، 

 المنيج الوقائي:-ب

ريقة التي كيطمؽ عميو التحصيف النفسي ضد المشكبلت كاالضطرابات كاألمراض، كىك الط

 (.69: 2013يسمكيا الشخص كي يتجنب الكقكع في مشكمة ما )النكايسو، 

 المنيج العالجي:-ج

ىناؾ بعض المشكبلت قد يككف مف الصعب التنبؤ بيا فتحدث فعبل كىما يأتي دكر الخدمات 

كافؽ العبلجية التي تيدؼ إلى التعامؿ مع االضطرابات السمككية كالمشكبلت االنفعالية كمشكبلت الت

 (.395: 1981 كآخركف التكافؽ كالصحة النفسية )القاضي كغيرىا حتى يتمكف الفرد مف العكدة إلى حالة
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 :أساليب اإلرشاد/8

ىناؾ عدة أساليب لتقديـ خدمات اإلرشاد كيقـك المرشد باختيار األسمكب أك الطريقة األنسب التي 

يجاد الحمكؿ األكثر نجاعة كالتي  تمكنو مف تقديـ المساعدة لممسترشد حتى يتمكف مف مكاجية مشكمتو كا 

 يمي: تعكد عميو بالفائدة كالنفع كأىـ ىذه األساليب ما

 األسموب الفردي:-أ

اإلرشاد الفردم ىك أكج عممية اإلرشاد كىك أىـ مسؤكلية مباشرة في برامج التكجيو كاإلرشاد، كما 

كبرامج اإلرشاد. كيعرؼ اإلرشاد الفردم يعتبر نقطة االرتكاز ألنشطة أخرل في كؿ مف عممية اإلرشاد 

بأنو إرشاد مسترشد كاحد كجيا لكجو في كؿ مرة. كىناؾ كظائؼ رئيسية لئلرشاد الفردم يمكف إجماليا 

 فيما يمي:

  .تبادؿ المعمكمات 

 .إثارة الدافعية لدل المسترشد 

 . تفسير المشكبلت 

  ،(.48-47: 2009كضع خطط العمؿ المدرسي )أبك زعيزع 

 األسموب الجماعي:-ب

يعتبر اإلرشاد الجمعي عممية تربكية يقكـ أساسا عمى مكقؼ تربكم كىناؾ تكمف أىميتو حيث يقدـ 

 لمجماعات كليس لؤلفراد فينصب عمى مجمكعة أكصؼ بأكممو كىك أكفر مف ناحية الجيد كالكقت.

ة قد تككف في طرؽ كييدؼ ىذا األسمكب في اإلرشاد إلى معاجمة مشكمة مشتركة بيف أفراد الجماع

دراستيـ، أك استعدادىـ لبلمتحاف، كعدـ القدرة عمى التعبير أك الخجؿ ...الخ شرط أف تككف الجماعة 

 (.120: 2004متجانسة فما بينيا )عبد العزيز، 
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 األسموب الموجو:-ج

يتميز ىذا األسمكب بتركيزه عمى المرشد حيث أنو يقـك بدكر إيجابي كنشيط في كشؼ الصراعات 

كتفسير المعمكمات لممسترشد كيرتبط ىذا األسمكب أكثر بميداف التربية كالتعميـ ألنو يتضمف تقديـ 

 معمكمات كتعميـ المسترشد كيفية حؿ مشكبلتو.

 األسموب غير موجو:-د

يتميز ىذا األسمكب تركيزه حكؿ المسترشد الذم يعتبر أعرؼ الناس بنفسيـ، كدكر المرشد ىنا 

الجك المريح الذم يجعؿ المسترشد يقـك بدكر اإليجابي كالمبدأ األساسي الذم يقكـ  حيادم يكمف في تييئة

عميو األسمكب ىك نضج المسترشد كتكامؿ شخصياتو ك تمكنو مف اإلحاطة بمشكبلتو ك تحممو مسؤكلية 

 (.340-339: 1998حميا )زىراف، 

 اإلرشاد النفسي: مجاالت/9

معتمدا عمى نكع الخدمات التي يقدميا، كنكع مجتمع يعمؿ األخصائي النفسي في أمكاف متنكعة 

العمبلء الذيف يخدميـ. كقد حاكؿ حامد زىراف حصر كتحديد مجاالت اإلرشاد النفسي ككجدىا أنيا كثيرة 

 جدا كاقترح حصرىا في ثبلث اتجاىات رئيسية ىي:

 :االتجاه األول: )المختصر(-أ

المجاالت الرئيسية تحت عنكاف مثمث اإلرشاد يميؿ إلى االختصار كالتبسيط كيتحدث فيو عف 

 كيتضمف اإلرشاد العبلجي كاإلرشاد التربكم كاإلرشاد الميني.

 :االتجاه الثاني: )الوسط(-ب

يميؿ نحك التقسيـ إلى مجاالت كثيرة فيضيؼ بجانب مثمث اإلرشاد، اإلرشاد األسرم كاإلرشاد 

رشاد المراىقيف كالشباب كالراشديف كالك رشاد ذكم االحتياجات الخاصة.الزكاجي كا   بار كا 
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 :االتجاه الثالث: )الواسع(-ج

ىك أكثر المجاالت اتساعا حيث يضيؼ مجاالت أخرل لئلرشاد النفسي مثؿ اإلرشاد الصحي 

 (.306-305: 2008كاإلرشاد االجتماعي كاإلرشاد األخبلقي )الطكاب، 

 ثانيا :الخدمات اإلرشادية :

 /تعريف الخدمات اإلرشادية :1

 ( اإلرشاد بأنو عممية تحدث في عبلقة بيف فرديف، بيف فرد مثقؿ بمشاكؿ الsmith،1956عرؼ)

يستطيع مكاجيتيا بمفرده كأخصائي محترؼ مؤىؿ بحكـ تدريبو كخبرتو لمساعدة اآلخريف عمى أف يصمكا 

 .إلى حمكؿ لخبراتيـ الشخصية المتعددة

( بأنيا تمكف األفراد مف التخطيط لمستقبميـ كفقا إلمكاناتيـ كقدراتيـ 1999كعرفتيا)الفرخ كتيـ، 

العقمية كالجسمية كميكليـ بأساليب تحقؽ حاجاتيـ، كقد تككف في المدرسة كاألسرة كالمينة، كتقديـ 

جراء االختبارات كقد يككف  شادا لحؿ المشكبلت إرشادا تربكيا أك مينيا أك إر المعمكمات كالخدمات كا 

النفسية، كأىـ خدمة لئلرشاد ىي العـ ؿ عمى إسعاد الفرد كمكاف تقديـ الخدمات اإلرشادية: غرفة اإلرشاد 

 (143: 2016بالمدرسة،العيادات النفسية، مركز اإلرشاد)ركبيبي، برك،

 أنواع الخدمات اإلرشادية:/2

 ثبلثة أنكاع ىي كما يمي:العديد مف األنكاع الخاصة بخدمات اإلرشاد عمى ىناؾ 

تشمؿ معمكمات كخبرات تتضمنيا خدمات التربية المينية الزكاجية  :الخدمات اإلرشادية التربوية-أ

كالتربية الجنسية كالتربية األسرية، كالتعريؼ باإلمكانات التربكية المختمفة، كالخدمات المتعمقة باالستشارة 

ذلؾ ككالتربكية، كحؿ المشكبلت المرتبطة بالتخمؼ الدراسي كالتفكؽ، كالعمؿ عمى تحقيؽ التكافؽ الدراسي، 

في تطكير كتحسيف المناىج  كباإلسياـالجدد، كالخريجيف، تيتـ الخدمات التربكية بتكجيو التبلميذ 
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كالمساعدة في تحسيف العممية التربكية بصفة عامة، فاإلرشاد التربكم ييدؼ إلى تقديـ المساعدة إلى 

أف يككف لديو قدر مف المعرفة حكؿ  فراد كفؽ المستكيات النمائية، كالكقائية، كالعبلجية، مما يتيح لمتمميذاأل

نفسو كمجتمعو كيفيـ محتكل ىذه المعرفة، كي يحؿ مشكبلتو عمى نحك سميـ كيتخذ القرارات الصائبة 

 كذات المنفعة لو كلمجتمعو.

الياـ التخطيط التربكم ك تتضف خدمات اإلرشاد التربكم في ىذا المجاؿ  خدمات اإلرشاد التربوي:*

الدراسة كتحقيؽ التكافؽ الدراسي، كلعؿ ية القدرات ك الميارات كتشجيع الرغبة في اختيار المناىج كتنم

رشاد التبلميذ الجدد كفي كؿ  المراحؿ الدراسية ألف تكجيييـ لو أفضؿ الخدمات التي تتعمؽ بتكجيو كا 

 مردكدات إيجابية ذاتية كمكضكعية منيا:

مردكد عمى مستكل مساعدة التمميذ عمى التكيؼ مع البيئة الجديدة كبث ركح الديمقراطية فيو، ليا  أ.

 ككؿ حيث تعد ىؤالء كفؽ قيـ تقدمية ليأخذكا دكرىـ في المجتمع مستقببل.مة المدرسة أك المرح

 االىتماـ بالخريجيف كاإلسياـ في تطكير كتحسيف المناىج المدرسية. ب.

 التربكية كأسباب التأخر الدراسي ككيفية تحقيؽ التكافؽ.  تحسيف العممية ج.

في خمؽ يمكف القكؿ أف االىتماـ بالخدمات التربكية كالمينية كالزكاجية كالتربية الجنسية كاألسرية ليا دكر 

 (.146: 2016)ركبيبي، برك،المكاطف الصالح.

إجراء الفحكص كالبحكث كدراسة الشخصية، كظيفيا كديناميا،  فتتضمالخدمات اإلرشادية النفسية: -ب

لمتعرؼ عمى االستعدادات كالقدرات كالميكؿ كاالىتمامات كنكاحي القكة كالضعؼ كتعريؼ الفرد بنفسو، 

يد المشكبلت العامة كالخاصة كالتعرؼ المبكر عمى الحاالت التي تحتاج إلى خدمات كالتشخيص كتحد

 االت الخاصة التي تحتاج إلى مساعدة مركزة.متخصصة كاالىتماـ بالح

كتظير أىمية اإلرشاد النفسي في اىتمامو بجانب حساس مف شخصية التمميذ الذم يحتاج إلى 

محاكاتو مف طرؼ مستشار التكجيو أك أم مختص في عمـ مساعدة، كىك الجانب النفسي الذم يصعب 
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ثقتو لكي يبكح لو بمشكبلتو النفسية كالدفينة في  النفس إال بعد عدة جمسات مع التمميذ العميؿ كبعد كسب

يتخمص العميؿ مف المشكبلت داخمو حتى يعرؼ السبب الحقيقي ليا كيضع إطارا عبلجيا مناسبا كي 

 النفسية.

ىناؾ العديد مف الخدمات اإلرشادية النفسية التي مف كاجب مستشار  :خدمات اإلرشاد النفسي -

 التكجيو كاإلرشاد المدرسي القياـ بيا اتجاه التمميذ كمؤسستو كالعامميف بيا منيا:

 المعمكمات عف التمميذ كتنظيميا كتحميميا.جمع  -

مكانياتو كنكاحي قصكره. -  الكشؼ عف قدراتو كاستعداداتو كا 

 الكسائؿ التي تحقؽ تكافقو الشخصي كاالجتماعي، كبناء بناء مفيـك إيجابي لكؿ تمميذ.التعرؼ عمى  -

 بمشاعره كالعمؿ عمى غرس الثقة فيو.إرشاد التمميذ كدراسة التغيرات التي تحدث في بيئتو كاالىتماـ  -

 تحكيؿ التمميذ إلى العيادة النفسية أك الطبيب النفسي عند الحاجة. -

 يذ البرامج التركيحية كنشاط كقت الفراؽ لجماعات التبلميذ كالبيئة المحمية.المساعدة في تنف -

تتضمف جراء البحكث االجتماعية كالتعرؼ بالبيئة االجتماعية الخدمات اإلرشادية االجتماعية:-ج

كتنظيـ كتدعيـ العبلقة كاالتصاؿ كالتعاكف بيف المدرسة كاألسرة لصالح التمميذ، كاالتصاؿ بباقي  

 بيئة المحمية، كاستخداـ مصالح المجتمع بأفضؿ درجة ممكنة. ات االجتماعية فيالمؤسس

 (.147-: 2016.)ركبيبي،برك،

فئات كىي خدمات ضركرية كمساندة كإنشاء النكادم الرياضية كالثقافية كاالجتماعية لمختمؼ 

خبلؿ التسييبلت التبلميذ لقضاء أكقات الفراغ  كاكتساب كثير مف المعمكمات بصكرة غير مباشرة مف 

الثقافية كاإلعبلمية كاألنشطة المختمفة في المؤسسات التربكية، كيحسف أف تتـ تيارات متبادلة مع مؤسسات 

مف التكامؿ كتحقيؽ االندماج االجتماعي بيف .كالخدمات االجتماعية عديدة   كنكادم أخرل ليقكـ نكع

 أىميا:
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 عمى تحقيقيا.كضع التمميذ خطتو المينية لممستقبؿ كمساعدتو  -

األمكر حكؿ ما يخص التمميذ كيحقؽ لو النمك التشاكر مع كؿ مف الييئات اإلدارية كالتعميمية كأكلياء  -

 السميـ المتكامؿ كالمحافظة عمى العبلقات بيف المدرسة كالمجتمع المحمي.

المشركط لكؿ أطراؼ العممية العاطفي كالتقدير غير إقامة العبلقات اإلرشادية التي تتسـ بالتقبؿ كالفيـ  -

 اإلرشادية في مؤسستو.

استضافة المحاضريف مف مختمؼ التخصصات كبشكؿ منتظـ مف أجؿ تعريؼ التبلميذ بالميف  -

 (.148-: 2016االختيارات المينية المناسبة ليـ مستقببل.)ركبيبي،برك،ختمفة كمساعدتيـ عمى تحديد الم

 :اإلرشادية العممية مراحل/3

 كؿ تتضّمف المختمفة المراحؿ فبمجمكعة م counseling processرشادية العممية اإلتمر 

 مينية فنية بطريقة معيا يتعامؿ أف المرشد عمى ينبغي التي األساسية العمميات مف مجمكعة منيا حمةمر 

باختبلؼ تكجياتيـ النظرية كمجاؿ  كذلؾ المراحؿ ىذه كمسميات عدد في الباحثكف كيختمؼ سميمة،

 ممارساتيـ.

 المرتبطة كاألعماؿ كاألنشطة العمميات أىـ فيو نكضح التفصيؿ مف بشئ المراحؿ ليذه كسنعرض

 .مرحمة بكؿ

 :واإلعداد التأسيس:األولى المرحمة-أ

 يعتمد اإلرشادية العممية نجاح أفّ  تعتقد التي اإلرشادم العمؿ مراحؿ مف األكلى المرحمة كىي

 .بشكؿ سميـفي القياـ بعممياتيا  المرشد كميارة قدرة عمى كبيرة بدرجة

 العممية في لمدخكؿ كفيزيقيا كمعمكماتيا نفسيا المرشد باستعداد كاإلعداد التأسيس مرحمة تبدأ

 بينو تحّكؿ ىك انتباه تشتت قد التي النفسية العكامؿ مف المرشد خمكي النفس باالستعداد كنقصد. اإلرشادية

 عف األكلية المعمكمات ببعض المرشد تزكيد فيتطمب المعمكماتي االستعداد أّما .المسترشد تقبؿ كبيف
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( أن 1986) .  schram &mandellديؤك حيث .اإلعداد عممية في هدتفي قد كالتي كحالتو المسترشد

 الخاصة كالسجبلت الكثائؽ مف كغيرىا سابقة ممفات مراجعة المرشد مف يتطمب لممشكمةاالستعداد 

مكانة المقابمة كتييئتو كالتخمؽ مف كؿ ما يعكؽ أك  إعدادبمسترشد. كأخيرا فاف االستعداد الفيزيقي يستمـز 

 يشتت انتباه المرشد كالمسترشد.

 :التالية العمميات كاإلعداد التأسيس مرحمة كتتضمف

 .بالجمكس لو كالسماح بالمسترشد الترحيب .1

 .خدمات مف لممسترشد يقدمو أف يمكف ماك   دكره ىك بنفس بالتعريؼ المرشد قياـ .2

 .لممرشد زيارتو سبب كبياف بنفسو لمتعريؼ لممسترشد الفرصة إتاحة .3

 .كمفيكمة مكجزة بطريقة كأساليبيا اإلرشادية العممية أىداؼ تكضيح .4

 .اإلرشادم لمعمؿ المنظمة القكاعد تكضيح .5

براز المسترشد دكر تكضيح .6  .اإلرشادم العمؿ نجاح في الدكر ىذا أىمية كا 

)  .ىأمبل هذكر  تقدـ مّما سكاء يفيميا لـ التي الجكانب عف لمسؤاؿ لممسترشد كاممة الفرصة إتاحة .7

 (18: 2013قبائمي كسايح، 

 :العالقة بناء مرحمة:الثانية المرحمة-ب

كالفرد عرؼ العبلقة المينية بأنيا التفاعؿ الميني أك التعامؿ الميني الذم ينشأ بيف األخصائي 

  طرفي مف كؿلتحقيؽ أىداؼ عممية المساعدة كيككف التفاعؿ استجابة التجاىات العقمية كالكجدانية عند 

 .المساعدة مكقؼ كنحك العبلقة

 :ىي أساسية مبادئ تحددىا اإلرشادية كالعبلقة

 .كالحناف الحب ك وب كاالىتماـ المسترشد ككرامة األحكاـ إصدار كعدـ كالتقدير كاالحتراـ الرعاية

 : في المينية العبلقة تككيف تسيـ التي العكامؿ أىـ كتتمخص
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 .مشكمتو كقبكؿ كعيكب حسنات مف فيو ما بكؿ بالقبكؿ المسترشد إشعار بو كيقصد: التقبل

 اآلخريف عف لو لمميزة كظركفيا خصكصيتو لو كشخص المسترشد معاممة:الفردية

 .المصير تقرير في حقو ممؾ كإنساني حريتو لممارسة لممسترشد الفرصة إتاحة: الذاتي التوجيو

 .معيا المرشد كتعاطؼ المسترشد لمشاعر الصادقة االستجابة: المّتزن الوجداني التعامل

 .ما ذنب مسؤكلية متحميمو يعد بمعف:مرغوبة الغير أفعالو عمى اإلدانة عدم

 المينية أنيا ثبلثية المراحؿ كىي:كمف خصائص العبلقة 

 شكؿ في المسترشد مقاكمة فيو تظير كالتي كاالستكشاؼ كاالستطبلع باالختبار تتميز حيث :البداية

 بطريقة معيا التعامؿ كأسباب المختمفة المقاكمة صكر في المرشد معرفة مف كالبد كدفاعي كقائيأ سمكؾ

 .مينية

 .كالمسترشد المرشد بيف الثقة كنمك كالقمؽ الخكؼ مشاعر كخفة المينية العبلقة باستقرار تتميز: الكسط

 .التفاعؿ درجة بتناقص تتميز: النياية

 كعقبات بالمسترشد تتعمؽ كعقبات بالمرشد تتعمؽ عقبات منيا العقبات بعض المينية العبلقة تكاجو كما 

 (19: 2013) قبائمي كسايح،  . العبلقة بناء عمى تؤثر ىذه ككؿ بالمؤسسة تتعمؽ

 :المشكمة تحديد: الثالثة المرحمة-ج

 المسترشد بسؤاؿ المرشد يقـك حيث المساعدة عممية في األساسية العمميات مف المرحمة ىذه تعد

 المسترشد حياة في مختمفة لجكانببل مفص كشرحا دقيقا كصفا المشكمة تحديد عممية كتتطمب .مشكمتو عف

 كالحالة كاالجتماعية االقتصادية الصحيحة األكضاع عمى دقيقة معمكمات عمى الحصكؿ تتطمب   كما

 .لممسترشد كالعاطفية النفسية
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 خبلؿ مف المسترشد شخصية عمى لمتعرؼ المبلحظة باستخداـ المرشد قياـ مف البد األساس كىذا

عف ضركرة مراقبة كمبلحظة المرشد لمتغيرات الصادرة كتغيرات كجية كحماسو أم  مشيتو كطريقة مظيره

 :يمي تحديد المشكمة تتطمب مف المرشد القياـ بما المسترشد ككذا مدلكالتيا، كاف عممية

 المسترشد ذىف تشغؿ التي الرئيسية األمكر تحديد.  

 بالو تشغؿ نقطة أىـ تحديد. 

 االختيار عمى القدرة عدـ أك دراسية أك جسمية ىؿ المسترشد تكاجو التي المشكمة طبيعة تحديد.  

 تكاجو التي الصعكبات كتحديد التأثير في تسيـ أف يمكف التي كالمتغيرات العكامؿ تحميؿ في البدء 

 (20: 2013) قبائمي كسايح،  .المسترشد

 :األىداف تحديد مرحمة: الرابعة المرحمة-د

مساعدة المسترشد في تكضيح كتحديد  إلىالعمميات المينية التي تيدؼ  إحدلعرفت عمى أنيا 

األىداؼ التي يرغبكف في تحقيقيا في عممية التدخؿ، كتحديد الخطكات العممية التي ينبغي القياـ بيا مف 

 أجؿ تحقيؽ األىداؼ كالعمؿ مع المسترشد عمى ذلؾ.

 لمترابطةوا المتسلسلة األوشطة مه مجموعة تتضمه األهذاف وتحذيذ اختيار عملية أن   على تؤكذ كما

 :يمي فيما نمخصيا

 دّقة. بكؿ األىداؼ تحديد -

 المسترشد جانب مف فيو المرغكب التغّير درجة تحديد -

 إنجازىا عمى بالعمؿ كااللتزاـ معينة أىداؼ الختيار المسترشد مساعدة -

 :التدخل أساليب اختيار: الخامسة المرحمة-ه

 لتعامؿ المناسبة التّدخؿ أساليب كتحديد باختيار المرشد يقـك األىداؼ تحديد عممية إنجاز بعد

نجاز  األساليب ىذه.المقترحة األىداؼ  كا 
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 اقتراح تـّ  كلقد كغيرىا كالتدريب كالتمريف األدكار كلعب الراجعة كالتغذية كالجماعي الفردم كإرشاد متنكعة

 .المرشد يستخدميا التي خمّيةاالتد األساليب مف مجمكعتيف

 كتفسير المسترشد  تكاجو التي الصعكبات في كالمساعدة المعرفة تستمـز التي: العقمية المعرفية األساليب

 .كاالنفعاالت المشاعر كتكضيح كنتائجيا عنو الصادرة السمككات كتكضيح

ؿ ح في المسترشد مساعدة بعممية مباشرة يرتبط نكع كىك الفعؿ تستمـز كالتي: الفعمية أو العممية األساليب

 :كمنيا مشكمتو

 كمشاعره كأفكاره أرائو عف كالتعبير التحّدث عمى المسترشد حث

 أيف؟ - كيؼ؟ - ؟متى :كىي االستفياـ عبلمات باستخداـ كذلؾ المشاعر كليس الحقائؽ عف البحث

 لماذا؟ -

 21: 2013) قبائمي كسايح،  ...عندما شعكرؾ كاف كيؼ: مثؿ عنيا معّبر الغير المشاعر استخراج-

20) 

و، كمرحمة التطبيؽ ىي كتيدؼ ىذه المرحمة األىداؼ المتفؽ عمي :التطبيق: السادسة المرحمة -و

أفعاؿ كتشمؿ  إلىمرحمة التي يتـ فييا تعميـ المسترشد سمككيات جديدة كاتخاذ القرارات كتحكيؿ الخطط 

 ىذه المرحمة عمى ثبلث أىداؼ أساسية:

 كما يعمميا. مساعدة المسترشد لمتعبير عف مشاعره االيجابية كالسمبية 

 .مناقشة المسترشد الصعكبات التي تكاجيو كمحاكلة العمؿ معو لمتغمب عمييا 

 .تكضيح كتأكيد حاجات المسترشد كحقكقو كمطالبو 

 :اإلرشادي العمل إنياء: السابعة المرحمة-ز

العمؿ مع  إنياءقرار بشأف  إلىكيصؿ المرشد  اإلرشاديةىي مف المراحؿ اليامة في العممية 

 : اآلتيةالمسترشد في الحاجات 
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 نجاز تحقيؽ  .اإلرشادية العممية أىداؼ كا 

  اإلرشادمالعمؿ  إنياءطمب المسترشد. 

 المقاكمة( اإلرشادم العمؿ في االستمرار المسترشد رفض(. 

 متخصصة أخرل جية إلى إحالتو إلى كرغبتو المسترشد مع قدرتو ىك عمؿ لحدكد المرشد كصكؿ 

 .كحالتو المسترشد ظركؼ تقتضي حيث

 .اإلرشاديةتقكيـ منجزات العممية :إرشاديةعادة ثبلث عمميات  اإلرشادمالعمؿ  إنياءكتتضمف مرحمة 

 كالثقة كالفخر بالرضا كالشعكر االيجابية المشاعر مع التعامؿ. 

 2013.) قبائمي كسايح،  .الماضي إلى كاليركب كاإلنكار كالمقاكمة السمبية المشاعر مع التعامؿ :

21-22) 

 نماذج العممية اإلرشادية:/4

 قدـ عدد مف المختصيف نماذج لمراحؿ كخطكات العممية اإلرشادية أىميا:

 :  Hill &O’brienنموذج ىل وأوبرين - أ

 قدـ ىؿ كأكبريف نمكذجا يتككف مف ثبلث مراحؿ لمعممية اإلرشادية ىي:

: يركز المرشد في ىذه المرحمة عمى استكشاؼ األفكار كالمشاعر كالسمكؾ المرتبط االستكشاؼ مرحمة .1

 :إلىبمشكمة المسترشد، كتيدؼ ىذه 

 بناء عبلقة األلفة كتنمية العبلقة اإلرشادية أ.

 مساعدة المسترشديف عمى الحديث عف مشاكميـ ب.

 استثارة المشاعر. ج.

 معرفة المسترشد. د.
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لمرشد في ىذه المرحمة عمى مساعدة المسترشد عمى فيـ ذاتو كالعالـ مف مرحمة التبصر: كيركز ا  .1

دراكيما بطريقة جديدة. كتيدؼ ىذه المرحمة إلى:  حكلو، كا 

 العمؿ عمى بناء تبصر كفيـ جديديف. أ.

 مساعدة المسترشد عمى تحديد دكره فيميا يرتبط بأفكاره كمشاعره كسمككياتو. ب.

 تحديد إفرازات العبلقة اإلرشادية مثؿ الخبلفات كسكء الفيـ.يعمؿ المرشد كالمسترشد عمى  ج.

 (.36: 2017)عجكة،

 كتبدأ ىذه المرحمة بعد حصكؿ كؿ مف المرشد كالمسترشد عمى التبصر مرحمة العمل)التنفيذ(: .3

 لطبيعة كأسباب المشكمة كتيدؼ ىذه المرحمة إلى:

 الممكنة.أ.مساعدة المسترشد عمى استكشاؼ السمككيات الجديدة 

 ب.مساعدة المسترشد عمى اختيار التغيير المطمكب )العمؿ(.

 ج.تسييؿ نمك الميارات البلزمة لمتنفيذ.

 د.تقديـ التغذية الراجعة حكؿ محاكالت التغيير.

 ق.مساعدة المسترشد عمى كضع الخطط كتقييـ العمؿ.

 :Cormier &Hackne نموذج كورميروىاكني-ب

 لمعممية اإلرشادية تتككف مف خمس مراحؿ ىي:قدـ ككرميركىاكني نمكذجا 

 .بناء العالقة اإلرشادية:1

يركز المرشد في ىذه المرحمة عمى تأسيس عبلقة إرشادية قكية مع المسترشد. حيث تمثؿ العبلقة 

اإلرشادية المناخ النفسي الذم يتكلد مف التفاعؿ بيف المرشد كالمسترشد، كتؤدم العبلقة اإلرشادية الجيدة 

 نمك نفسي جيد في حيف أف العبلقة اإلرشادية الضعيفة تؤدم إلى نتائج غير مرغكب فييا.إلى 
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يركز المرشد في ىذه المرحمة عمى جمع كتصنيؼ المعمكمات التي ترتبط بالسبب .تقييم المشكمة: 2

 (.37: 2017)عجكة، الذم جاء مف أجمو المسترشد لئلرشاد.

تحديد النتائج أك المخرجات النيائية التي يمكف الحصكؿ كفي ىذه المرحمة يتـ .تحديد األىداف: 3

 عمييا عند نياية العممية اإلرشادية.

في ىذه المرحمة يتـ كضع خطط العمؿ متضمنة األعماؿ كاألنشطة كاإلجراءات التي  .التداخالت:4

 تساعد المسترشد عمى تحقيؽ نتائج محددة كالتي تمثؿ أىداؼ العممية اإلرشادية.

تتضمف ىذه المرحمة ثبلث عمميات أساسية ىي: اإلنياء كالتحكيؿ كالمتابعة والمتابعة: .اإلنياء 5

 كتشمؿ الخطكات التالية:

 أ.التقييـ الجيد مف قبؿ المرشد كالمسترشد لمدل التقدـ الذم تحقؽ، كاألىداؼ التي تـ إنجازىا.

العبلقة اإلرشادية أك اإلحالة لجية ب.بناء عمى نتائج التقييـ يتجو المرشد إلى إحدل اتجاىيف: إما إنياء 

 أخرل.

 ج.تحديد الفكائد التي تحققت التغيرات التي حدثت لدل المسترشد.

 د.اشتراؾ المرشد كالمسترشد في كضع خطة لممتابعة.

 ق.إنياء المقاء األخير بتكديع بعضيما.

 :Williamsonنموذج وليامسون-ج

كالعكامؿ لمعممية اإلرشادية كأطمؽ عميو النمكذج قدـ كليامسكف نمكذجا مشتقا مف نظرية السمات 

 (.38: 2017)عجكة، اإلكمينيكي، يتككف مف ستة خطكات ىي:

 التحميؿ: في ىذه الخطكة يتـ تحديد المعمكمات المطمكب جمعيا، ثـ جمعيا مف مصادر كبطرؽ متعددة.1

 فاعميا كترابطيا..التركيب: في ىذه الخطكة يتـ صياغة المعمكمات التي تـ جمعيا كمعرفة ت2
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 .التشخيص: كفي ىذه الخطكة يتـ التعرؼ عمى أسباب المشكمة ككيفية تفاعميا 3

 .المآؿ: في ىذه الخطكة يتـ التكيف بتطكر الحالة.4

 .العبلج: حيث يتـ تحديد فنيات العبلج كتقديميا بأساليب معينة.5

 العبلج كمدل مبلئمتو..المتابعة: كتتضمف متابعة حالة المسترشد لمتأكد مف فعالية 6

 : Brammer&Shostromنموذج برامروشوستروم-ج

قدـ برامركشكستركـ نمكذجا لمعممية اإلرشادية يتككف مف سبع خطكات، أطمقا عميو نمكذج اإلرشاد 

 المحقؽ لمذات حيث اشتمؿ عمى الخطكات التالية:

 .تحديد مشغكلية الحالة كمدل حاجتيا لمعبلج.1

 اإلرشادية..بناء العبلقة 2

 .تحديد أىداؼ العبلج.3

 .العمؿ مع المشكبلت كاألىداؼ.4

 .تسييؿ الكعي.5

 .تخطيط برامج العبلج.6

نياء العبلج7  (.39-36: 2017)عجكة، ..تقييـ النتائج كا 

 ثالثا : مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني :

في الفريؽ التربكم يعيف في  يعرؼ مستشار التكجيو عمى أنو عضكعريف مستشار التوجيو :ت1/

المؤسسات التعميـ الثانكم عف طريؽ مسابقة تكظيؼ حامؿ لشيادة ليسانس في عمـ النفس، عمكـ تربية، 

: 2010كيشرؼ عمى مقاطعة تشمؿ مؤسسات الثانكية المعني بيا كالمتكسطات التابعة ليا )فنطازم، 

38). 
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كما يعرؼ بأنو الشخص الذم يؤدم دكر اإلرشاد لبلفراد كالجماعات التعميمية ، كينظـ كيحمؿ المعمكمات 

جانب المصادر المكثكقة ،كذلؾ لتقييـ  إلىحكؿ الطبلب مف كاقع السجبلت كاالختبارات ك المقاببلت ، 

: 2008ني)المشاقبة ، ميكليـ ك قدراتيـ  كخصائصيـ الشخصية لممساعدة في التخطيط التعميمي ك المي

283.) 

عمى أنو شخص يسدم النصح كاإلرشاد إلى الطمبة حكؿ اختيار العمؿ أك الدراسة ويعرفو" رمزي كمال" 

المناسبيف كما يساعدىـ عمى التخطيط لممسار الميني الذم ينبغي أف يسمكو الطالب تأسيسا عمى ممكاتو 

 :p91) :(Ramzi,1998 .كقدراتو كاستعداداتو كميكلو

التربكم كتخصص فيو كأعد لو كتدرب عميو  اإلرشادكيعرفو "الداىرم ":بأنو الشخص الذم امتيف 

 (.74: 2000، )الداىرم

ىك الشخص المتخصص كالمؤىؿ عمميا لتقديـ المساعدة لبلفراد ك  "ابكعباة ك نيازم" كيعرفو

 2001عباة ،نيازم، الجماعات ممف يكاجيكف بعض الصعكبات ك المشكبلت النفسية كاالجتماعية)أبك

:55). 

  :خصائصو/2

لكي يقكـ مستشار التكجيو بعممو عمى أكمؿ كجو البد أف تتكفر فيو مكاصفات كخصائص نذكر 

 أىميا:

دراؾ عبلقاتو لمفرد الفيم :-أ تتمثؿ في فيـ المستشار لما يتفكه بو التمميذ مف معاني كالتدقيؽ فييا كا 

اآلخر، كالفيـ معناه كشعكر المستشار بشعكر التمميذ كخبراتو كيعني أيضا القدرة عمى إدراؾ اإلطار 

 المكجيي الداخمي لمشخص اآلخر. 
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صفة أخبلقية أساسية يحتاج إلييا كؿ مف يريد القياـ أك يقـك بالفعؿ بمينة التكجيو كىي تقتضي  األمانة:

تقانو، كما تقتضي تقديـ المعمكمات البلزمة بصدؽ كبدقة، كذلؾ عمبلن بقكؿ  اإلخبلص في العمؿ كا 

 ". يتقنوالمصطفى عميو السبلـ "إف ااهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف 

يعني أف يككف اإلنساف أميننا مع نفسو ظاىرة كباطنو، كسره كعبلنيتو، أف يككف عممو ك  لتطابق :ا-ب

 مصدقنا لقكلو، كالتطابؽ صفة الزمة لممرشد أك المكجو في عممو.

 .فإذا كاف أصيبلن صادقنا كمتطابقنا مع نفسو عندىا سيككف التمميذ أميننا صادقنا معو.

يجب أف يككف مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني استعداد لمتغيير كالمركنة بدالن  المرونة:-ج

مف الثبات كالجمكد، كالقدرة عمى تطكير أساليبو الخاصة في عممو كعدـ تقميد اآلخريف بشكؿ حر في 

يذ في حد كاألخذ بعيف االعتبار الفركؽ الفردية بيف التبلميذ كاختبلؼ المشكبلت لدييـ كلدل التمم

 (.59: 2015.)بكعزيز،ذاتو

كتتطمب أف تككف لدل مستشار التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني قاعدة الكفاءة العممية والعممية:-د

معرفية كاسعة كمناسبة كقدر مناسب مف المعمكمات في مجاالت متنكعة، كأف يككف لديو مف التطمع ما 

لى معرف  ة ماذا يجرم لمف يطمب التكجيو كاإلرشاد. يدفعو إلى تمحيص كغربمة األشياء، كا 

  .إذ يتطمب ىذا القدرة عمى إقامة عبلقات دافئة مع اآلخريف االحترام والتقدير :-ه

ىذه الصفة يجب أف يتصؼ بيا المكجو أك المسؤكؿ عف التكجيو كاإلرشاد كىي ألـز حيف يككف المسؤكؿ 

جكانب حياتيـ أك تحديد مسارىـ كخاصة مع  في مكقؼ يعمؿ فيو مع اآلخريف لتمكنيـ مف تغيير بعض

أكلئؾ التبلميذ الذيف يعانكف مف أزمات كمشكبلت معينة نفسية كانت أك تربكية، يرحميـ كيرفؽ بيـ 

 .كيحترميـ كيقدرىـ ألّنيـ بشر قبؿ كؿ شيء
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: كتظير في احتراـ مختمؼ الميكؿ كاالتجاىات كالمعتقدات كاالستعداد إلعادة عرض  سعة األفق-و

القديـ منيا كفحصو كمناقشة الجديد منيا، كما يجب إتقاف ميمة اإلنصات كاالستماع لؤلفكار الجديد 

 (.60: 2015.)بكعزيز،كالمنجزات كما تـ التكصؿ إليو مف بحكث كدراسات

 : شروط توظيفو/3

 :سمؾ المستشاريف في التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني يضـ رتبتيف ىما إف

 .التكجيو المدرسي كالميني رتبة مستشار في-

 .رتبة مستشار رئيسي في التكجيو المدرسي كالميني-

 :بحيث يكظؼ أصحاب الرتبة األكلى عمى أساس إحدل الطرؽ التالية

عف طريؽ المسابقة عمى أساس االختبار ما بيف المترشحيف البالغيف مف العمر إحدل كعشريف سنة -

 .لمستشار في التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالمينيعمى األقؿ كالحائزيف عمى شيادة دكلة 

سنكات  5عف طريؽ االمتحاف الميني مف بيف األخصائييف النفسييف كالتقنييف المثبتيف الذيف ليـ أقدمية -

  .بيذه الصفة

%مف المناصب المطمكب شغميا مف بيف األخصائييف النفسييف المثبتيف الذيف ليـ عشرة  10في حدكد -

  .دمية بيذه الصفة كالمسجميف عمى قائمة التأىيؿ)سنكات أق 10)

  : في حيف يكظؼ أصحاب الرتبة الثانية عمى أساس إحدل الطرؽ التالية-

عف طريؽ المسابقة عمى أساس االختبار ما بيف المترشحيف البالغيف مف العمر إحدل كعشريف سنة عمى 

تربية كعمـ االجتماع أك شيادة معادلة لذلؾ األقؿ كالحائزيف عمى شيادة الميسانس في عمـ النفس كعمـ ال

  .معترؼ بيا

عف طريؽ االمتحاف الميني مف بيف المستشاريف في التكجيو كاإلرشاد المدرسي كالميني المثبتيف 

  .الذيف ليـ أقدمية خمسة سنكات بيذه الصفة
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كاإلرشاد %كنسبة قصكل مف المناصب المطمكب شغميا مف المستشاريف في التكجيو  10في حدكد 

المدرسي كالميني المثبتيف الذيف ليـ أقدمية عشرة سنكات بيذه الصفة كالمسجميف عمى قائمة 

 (.62: 2015)بكعزيز،.التأىيؿ

 :والميني المدرسي واإلرشاد التوجيو مستشار ميام-4

 مياـ ثبلثة في تنصب كميا لكنيا ككثيرة متعددة كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشارم مياـ إف

 إلى بو كالدفع كفيمو التمميذ مساعدة مف المستشار تمكف حيث كالتكجيو كالتقييـ اإلعبلـ كىي أساسية

 : يمي فيما شرحيا سيتـ العمميات مف مجمكعة مف النشاطات ىذه كتتككف راتولقد كاستغبلؿ تطكر أحسف

 : اإلعالم مجال في-أ

 مف التمميذ يمكف حيث كالميني المدرسي التكجيو نجاح عمييا يبنى التي األساسية الركيزة يعد

 عمى تساعده كما كميارتو، قدراتو تنمي التي كالمينية، الدراسية كالمعمكمات المعارؼ مف مجمكعة إكساب

 التمميذ خبلليا مف يتعرؼ كسيمة فيك مستقببل، كالميني راسيالد مشركعو بناء في السميمة راراتالق اتخاذ

 كتخصصاتيا كفركعيا الثانكم التعميـ في شعبة كؿ كمستمزمات كالمينية المدرسية كالمنافذ المنطمقات عمى

 511 رقـ رماز الك  المنشكر العالي،كحسب التعميـ /115/ تتمثؿ 1122 أفريؿ 15 في المؤرخ 22في

 : يمي فيما اإلعبلـ نشاطات

 اإلعبلمية الحصص تنشيط -

 المدرسي اإلعبلـ -

 كالتكثيؽ اإلعبلـ خمية تنشيط -

 بالمؤسسة كالمداكمات الفردم اإلعبلـ تنشيط -

 .(38: 2010)بمعربي، بمكفة،لئلعبلـ الكطني األسبكع-
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 :التوجيو مجال في-ب

 : يمي فيما التكجيو مجاؿ في المستشار نشاطات تتمثؿ

 بعةالرا كىما يفيمستك  عمى التكجيو عممية في كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشار يركز

 جذع إّما المشتركيف الجذعيف أحد إلى متكسط بعةار  إلى تبلميذ تكجيو يككف بحيث ثانكم كاألكلى متكسط

 السنة إلى المنتقميف ثانكم األكلى لتبلميذ بالنسبة أّما كتكنكلكجيا، عمكـ مشترؾ جذع أك آداب مشترؾ

 . إليو ينتمكف الذم المشترؾ الجذع عف المنبثقة التخصصات أك الشعب أحد إلى تكجيييــ فيت الثانية

 لتكجيو االنتقالية راءاتباإلج المتعمؽ 1118 فيفرم 29 في المؤرخ 16 رقـ رماز ك ال المنشكر حسب

 كشعب جذكع مختمؼ مستمزمات بيف كاالنسجاـ التكافؽ تحقيؽ إلى بو لمكصكؿ شاممة رؤية ضمف التبلميذ

 يشترط ،راءكاآل العناصر ىذه بيف التكفيؽ مف كلمتمكف كرغباتيـ، التبلميذ كنتائج كالتكنكلكجي العاـ التعميـ

 : يمي بما ىنا التذكير كيجدر متكسط الثالثة السنة خبلؿ ليا ىيأ قد العممية تككف أف

 .تحقيقيا إلى كالسعي اإلصبلح أىداؼ ضمف آلفاؽ المقترح التحجيـ عاةار م ضركرة  -

 التكزيع إلى المجكء عف كاالمتناع التكجيو عممية في البيداغكجية األساليب عمى االعتماد ضركرة  -

 المختمفة. التربكية األفكاج عمى لمتبلميذ اآللي

مكانيات التربكم التخطيط متطمبات بيف العقبلني التكفيؽ ضركرة -   جية مف كالتأطير االستقباؿ كا 

مكاناتيـ التبلميذ كرغبات  لمعممية جادار تحضي يتطمب الذم األمر أخرل، جية مف الحقيقية العممية كا 

 .الشخصيك مشركعي بناء في لمتمميذ فقيفالمرا التربكم الفعؿ في المتدخميف جميع بيف البناء بالتشاكر

 مف مجمكعة عمى كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشار يعتمد العممية بيذه القياـ أجؿ مف

 األمكر

 :كالتالي كىي تساعده التي

 .الرغبات بطاقةك ، كالتكجيو المتابعة بطاقة
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 تبلميذ بتكجيو المتعمؽ 1118 فيفرم 29 في المؤرخ 16 رقـ رماالكز  المنشكر حسب :التوجيو مجموعات

 (.68: 2015)بكعزيز،.ثانكم األكلى لمسنة المشتركيف لمجذعيف التكجيو مجمكعتا تتككف متكسط، بعةراال

 : التقويم مجال في-ج

 كالميني المدرسي كاإلرشاد التكجيو مستشار ،فإف 2662نكفمبر 819 رقـ رماالكز  المنشكر حسب

 تحسينيا كمحاكلة التربكية المنظكمة مردكد كتقييـ كالتحاليؿ بالدراسات بالقياـ أعمالو إطار في المكمؼ

 (.22: 2014)فراجي، التربكية المؤسسة في باالستقصاءات كالقياـ

 لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني: اإلرشاديةالخدمات -5

الطبلب الذيف يعانكف مف مشكبلت نفسية  لمساعدةالنفسي الفردم كالجمعي،  اإلرشادالقياـ بعممية 

 كاجتماعية كتربكية.

  الكقائي كذلؾ عف طريؽ المحاضرات كالندكات التي يتـ مف خبلليا تدعيـ  اإلرشادالقياـ بعمميات

 اليدامة. األفكارالسمككيات المرغكبة كحث الطبلب عمى مكاجية السمككيات ك 

  كتكجيييا،فيساعد في تحديد أىداؼ  اإلرشاديمعب المرشد النفسي دكرا ىاما في التخطيط لبرامج

 لتحقيقيا كتقييـ فاعميتيا داخؿ المدرسة.البرنامج كتحديد الكسائؿ التنفيذية 

  كميكليـ مما يمكنيـ مف اختيار الدراسة أك  إمكاناتيـيساعد الطبلب عمى فيـ أنفسيـ ك التعرؼ عمى

 المينة المناسبة.

  يقـك بمتابعة المسترشديف ميما كانت مشكبلتيـ تربكية أك نفسية اجتماعية أك تحصيمية كذلؾ لتقييـ

 مييـ.التحسف الذم يطرأ ع

  كاإلرشادميساعد في تشخيص كعبلج بعض االضطرابات النفسية ضمف الفريؽ العبلجي. 

  يقـك بتحكيؿ المسترشديف الذيف لـ يتمكف مف التعامؿ مع حاالتيـ الى المتخصصيف اآلخريف في

 الخدمة الطبلبية.
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  الجامعات يقدـ خدمات المعمكمات التي تكضح لمطبلب الفرص التعميمية المتاحة أماميـ في

 كالمؤسسات التعميمية.

 .االىتماـ بحاالت التأخر الدراسي ، ككضع البرامج الكقائية كالعبلجية ليا 

  الميني لجميع الطمبة الذيف يرغبكف أك يحتاجكف ليذه الخدمات. اإلرشادالقياـ بعمميات 

  الحد  إلىقاتيـ كاستغبلليا النمائية ، كاالىتماـ بالمتفكقيف ك رعايتيـ كتنمية طا اإلرشاديةتقديـ الخدمات

، ككذلؾ تنمية سمات شخصية الطالب حتى يككف فعاال منتجا في خدمة أمتو  األقصى

 (.286: 2008ككطنو)المشاقبة،

 :رابعا: اإلرشاد المدرسي

 /تعريف اإلرشاد المدرسي:1

يرل البعض أف اإلرشاد في صميمو عممية تعميمية تقكـ عمى نظريات ك مبادئ التعمـ، كأف غاية 

متكافؽ مع المتطمبات االجتماعية الحالية كالمستقبمية، Behavior Modificationاإلرشاد ىك تعديؿ السمكؾ 

و عمى طرائؽ ، كىك الشخص الذم أحسف إعداده ك تدريبCounsellonمف خبلؿ عبلقة تتألؼ مف مرشد 

الذم يتمقى عممية   Clientكىك الشخص أك العميؿ  Counselleeكأساليب اإلرشاد النفسي، كمسترشد 

 (.14:2005اإلرشاد )عبيد، 

ك تعرفو الجمعية األمريكية لعمـ النفس عمى أنو خدمات يقدميا أخصائييف في عمـ النفس 

إلنساني خبلؿ مراحؿ نمكه المختمفة لتأكيد اإلرشادم لمسترشد كفؽ مبادئ ك أساليب دراستو السمكؾ ا

كسابو ميارات جديدة تساعد عمى تحقيؽ  الجانب اإليجابي في شخصيتو ك تحقيؽ التكافؽ النفسي لديو كا 

مطالب كالتكافؽ مع الحياة ك اتخاذ القرارات، كيقدـ اإلرشاد لجميع األفراد في مختمؼ المراحؿ العمرية ك 

 رسة، العمؿ.مجاالت الحياة كاألسرة، المد
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ك تعرفو الجمعية األمريكية لئلرشاد ك عمى أنو عممية تطكير اإلنساف لصحتو العقمية مف خبلؿ 

اإلستراتجيات كاألساليب اإلرشادية بيدؼ تحقيؽ الصحة النفسية كالنمك الشخصي كالعقمي كاإلنفعالي 

 (.16:2002كالسمككي لمفرد)أبك عيطة، 

مساعدة الفرد عمى فيـ حاضره ك إعداده لمستقبمو بيدؼ كضعو ك يعرفو "حامد زىراف" بأنو عممية 

في مكانو المناسب لو كلممجتمع كمساعدتو في تحقيؽ التكافؽ الشخصي كالتربكم كالميني. 

 (.11:2005)زىراف،

كيعرفو "شابمف" بأنو مجاؿ كاسع مف الخدمات التي تقدـ لآلخريف لتساعدىـ عمى تحقيؽ أىدافيـ 

 تكيؼ مع أنفسيـ كبيئتيـ.الخاصة كالعامة كال

كيعرفو "كبستر" بأنو ممارسة خدمة مينية صممت لتكجيو الفرد نحك فيـ أفضؿ لممشكبلت ك 

 (. 10:2009مبادئ ك طرؽ عمـ النفس الحديثة. )الخطيب، باستخداـاإلمكانيات 

 bottom of form: المدرسي اإلرشاد أىداف/2

 يمي: المدرسي في ما اإلرشاد أىداؼ( 1984كيتكألبكت كككتكف كركينمد ) لقد حدد

/ التقكيـ كالتقدير النفسي كاالجتماعي ك التعميمي لمطبلب ك ذلؾ باستخداـ إجراءات المراقبة كالمبلحظة، 1

جراء المقاببلت الشخصية ، كالتقكيـ السمككي.  كتطبيؽ االختبارات النفسية ك التعميمية ، كا 

كمساعدتيـ في كظائفيـ كأدكارىـ بشكؿ صحيح، كمحاكلة / التدخؿ بيدؼ تكجيو األفراد كالجماعات 2

 التأثير في الجكانب المعرفية كاالنفعالية كاالجتماعية لمطبلب.

/التدخؿ بيدؼ تكجيو الخدمات التعميمية، كخدمات رعاية الطفكلة كالخدمات المكجية نحك العامميف في 3

طريؽ برامج التعميـ الشخصي داخؿ  المدرسة ك أكلياء أمكر الطبلب ك المجتمع المحمي، كذلؾ عف

رشادىـ.  المدرسة كبرامج تعميـ الكالديف كا 
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/ االستشارة كالتنسيؽ مع العامميف في المدرسة ك الكالديف في األمكر كالجكانب المرتبطة بالمشكبلت 4

 المدرسية.

دارة المدرسة ك المجتمع المحمي، ك ذلؾ 5 مف خبلؿ / تنمية كتطكير البرامج ك الخدمات لمطبلب كا 

 تصميـ برامج إرشادية كاجتماعية خاصة بكؿ فئة مف الفئات.

/ اإلشراؼ عمى الخدمات النفسية ك اإلرشادية في المدرسية كمساعدة الطبلب عمى التحصيؿ كالكصكؿ 6

 (.136: 2013إلى أقصى استفادة ممكف مف التعميـ) النكايسو،

 المدرسي:مشكالت التي يتناوليا اإلرشاد ال/3

لقد حضي اإلرشاد المدرسي باىتماـ كبير في الدكؿ المتقدمة لما تعانيو مف مشكبلت عمى مستكل 

المدارس ك الجامعات ك تؤثر بشكؿ ممحكظ عمى المجتمع مما أدل إلى التفكير في دعـ ىذا الجانب أك 

اـ رغـ كجكد في المدارس الدكؿ العربية بيذا االىتم اإلرشادالمجاؿ في المدارس في حيف انو لـ يحظ 

 حاجة ممحة لذلؾ حيث تتفاقـ المشكبلت كتتكاثر في كسط الطبلب كفي ىذا الصدد يرل "بركير"أف

المدرسي يشمؿ كؿ الجكانب التربكية التي تيـ الفرد أك التي تمثؿ مشكبلت تتطمب تدخؿ  اإلرشاد

لمساعدة الفرد عمى فيميا أك االختيار مف بينيا سكاء أكانت مشكبلت شخصية ، اجتماعية ،  أخصائي

 (.63أكاديمية)األسدم ، مركاف : 

بلؼ مراحميا مشكبلت متنكعة ، اذ يغمب عمى بعضيا تيكاجو الطبلب في المدرسة عمى اخ

بيف متطمبات الدراسة مف جية الطابع العقمي مثؿ المبلئمة بيف قدرات الفرد ك استعداداتو مف جية ك 

، كبعضيا ينشأ نتيجة نقص في المعمكمات التي يحتاجيا الطالب ، اف بعضيا اآلخر يغمب عميو أخرل

مثؿ التكافؽ كالتكيؼ مع زمبلء الدراسة.كأىـ المشكبلت التي تكاجو الطبلب في المدرسة  الطابع االنفعالي

 يمي : في التغمب عمييا ما كالتي يتعيف عمى المرشد المدرسي مساعدة الطبلب
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 كىي عديدة كيمكف تقسيميا ىي األخرل إلى مايمي:المشكالت الدراسية: -أ

 : كتتصؿ ىذه المشكبلت باختيار المدرسة ، كالفرع أك المعيد أك  مشكالت اختيار نوع الدراسة

 الكمية المبلئمة لمطالب كمساعدتو عمى الدخكؿ الييا ، كتتفرع عنيا المشكبلت التالية:

 :الدراسات بأنواعمشكالت نقص المعمومات الخاصة -1

اختيارىا ، السيما عدد كبير مف الطبلب نقص المعمكمات عف الدراسات التي يمكف  يكاجو حيث

المدرسي أف  اذا كانت المدارس ك المعاىد ك الكميات كثيرة ك متنكعة. كىذا األمر يتطمب مف المرشد

 (.52: 1990، يككف عمى معرفة جيدة بػأنكاع المدارس كالكميات كأماكنيا كشركط االلتحاؽ بيا )حمكد

  مشكالت االستعدادات والميول المؤثرة في نجاح الطالب:2

ؿ ىذه المشكبلت بتحديد االستعدادات كالقدرات العقمية العامة كالخاصة ، الميكؿ ك القيـ ، تتص

ناسبة لمفرد كعمى المدرسي ىنا أف يختبر قدرات مخصائص الشخصية ، التي مف شأنيا تحديد الدراسة ال

الدراسة  الطالب العامة كالخاصة ككذا استعداداتو ك ميكلو حتى يتمف مف مساعدتو عمى اختيار نكع

 المبلئـ.

 مشكالت التحصيل الدراسي:-ب

كيقصد بيا المشكبلت التي تتعمؽ بالتحصيؿ الدراسي لمطالب كتندرج تحتيا العديد مف المشكبلت الفرعية 

 أىميا:

 التأخر الدراسي :-1

كيقصد بو اليكة المكجكدة بيف التحصيؿ لمطالب كمتطمبات المدرسة كيشمؿ فئة التبلميذ الذيف 

مستكل تحصيميـ الدراسي ضعيؼ أك دكف المتكسط كقد يككف ىذا التأخر كمي اك جزئي أم يشمؿ يككف 

 كؿ المكاد أك بعض المكاد فقط ، كقد يككف لمدة طكيمة أك قصيرة.
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 مشكالت التسرب من المدرسة:-2

كيقصد بو ترؾ الطالب لممدرسة نيائيا قبؿ انياء مرحمة التعميـ االلتزامي، كلمتسرب الدراسي 

أسباب عديدة أىميا أسباب أسرية كجيؿ الكالديف كعدـ قناعتيما بالتعميـ كذلؾ كبر حجـ األسرة كعجزىا 

عمى تغطية نفقات التعميـ ،تفكؾ العبلقات األسرية كعكامؿ تربكية تتمثؿ في التأخر المستمر عف الدراسة 

ا أف يتعاكف مع المدرسيف ك ك الرسكب المتكرر كصعكبة المقررات الدراسية. كيمكف لممرشد المدرسي ىن

إدارة المدرسة إلقناع التمميذ بأىمية التعميـ لمفرد كالمجتمع، كيمكف لو أف يتصؿ بأسرة التبلميذ كتكضيح 

مكافآت المادية لمدرسة كتشجيعو بتقديـ الأبعاد المشكمة كذلؾ مف أجؿ إعادة التمميذ الى ا

 (423: 2003كالمعنكية)زىراف،

 المشكالت السموكية:-ج

تعد المشكبلت السمككية لدل الطبلب مشكمة تربكية ك نفسية في آف كاحد ك تعتبر بعض 

المظاىر المنفردة التي يمكف مبلحظتيا في الحياة المدرسية كأعراض لمشكبلت سمككية عندما تظير 

 :كيمة كمف أىـ ىذه المشكبلت مايميبشكؿ متكرر لدل التبلميذ ك لمدة ط

ك يبدك  كاإليذاءالعدكاف بأنو السمكؾ اليجكمي المنطكم عمى اإلكراه يعرؼ "رفاعي" العدوان : /1

فيظير مف خبلؿ المشاكسة الكبلمية ك  األكؿالعدكاف في المدرسة عمى شكميف، مباشر ك غير مباشر أما 

التيديد ك الشتـ كمحاكالت االبتزاز كالضرب أما الشكؿ الثاني فيظير في الكسؿ كعدـ اإلصغاء ك الكذب 

ك العناد ك عدـ المباقة في التصرؼ ، إال أنو يجب اإلشارة إلى حاالت العدكاف المؤقت التي تككف ناتجة 

تربكية أخرل.أما في  بإجراءاتي عبارة عف تنفيس  انفعالي تعالج عف تكتر كقميبل ما تككف مكجية في

حاالت العدكانية الحقيقية التي غالبا ما تككف ناتجة عف اإلحساس بعدـ األماف ك المخاكؼ ك االحباطات 

فعمى المرشد أف يتعاكف مع مدرسي الطالب لمكاجية السمككات العدكانية كذلؾ مف خبلؿ دعـ الجكانب 



 الفصل الثاوي                                                                          الخذمات اإلرشادية
 

62 
 

عطاء الطالب الحؽ في التعبير ك الكبلـ كتعميمو بشكؿ تدريجي كيؼ يكجو ردكد أفعالو االيجابية ل ديو كا 

 (. 221: 1988كذلؾ بالحديث عما يزعجو ك يثير عدكانيتو)رفاعي،

 الخوف من االمتحان:/2

يظير الخكؼ مف االمتحانات أكقمؽ االمتحاف عند بعض الطبلب قبؿ االمتحاف أك أثناءه،كيبدك 

كتر كغير مستقر كعاجز عف االنتباه كمشتت الفكر كسريع االنفعاؿ كاإلثارة.أما أسباب ىذا الطالب مت

الخكؼ فيي متعددة منيا: الخكؼ مف الفشؿ ك الرسكب ،كالخكؼ مف ردة فعؿ األسرة.في ىذه الحالة 

 ينبغي عمى المرشد المدرسي أف يتدخؿ لمساعدة الطالب عمى مكاجية قمقو كذلؾ طبعا بالتعاكف مع

مدرسيو ك أسرتو ،لكي يكفركا لو جك الراحة ك الطمأنينة ك اليدكء في المنزؿ ، ككذا حثو عمى المثابرة 

المزيد مف القمؽ كالتكتر  إلىبمطؼ دكف ضغط أك تكبيخ مما يضعؼ مف ثقتو بنفسو كيؤدم بو 

 (.187: 1990 )حمكد،كاإلحباط
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 :خالصة

مف خبلؿ ما سبؽ عرضو يمكننا أف نقكؿ إف اإلرشاد كتخصص ككمينة أخذ اىتماما كبيرا مف   

الباحثيف نظرا ألىميتو في الجانب التربكم كأصبح في الكقت الحالي ضركرة البد منيا في مدارسنا لما 

تماـ يقدمو مف خدمات إرشادية تقدـ لممسترشد مف أجؿ مساعدتو عمى النجاح في حياتو بشكؿ عاـ ك  ا 

 دراستو بشكؿ خاص.
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 تمييد:

يعتبر المجتمع الجزائري من بين المجتمعات التي تعاني من مشاكل تربوية وظواىر سمبية ومن 

بين ىذه الظواىر ظاىرة التسرب المدرسي التي أصبحت تعيق مساعي وجيود وزارة التربية خاصة 

سمبية عميو ثرة في المجتمع كما أنيا تعكس بصورة والمجتمع عامة حيث تعتبر من أىم المواضيع المؤ 

نظرا لما تحممو من سمبيات وانعكاسات وأخطار عمى مستوى المنظومة التربوية، إذن فما ىو التسرب 

 المدرسي وما ىي أسبابو؟

  تعريف التسرب المدرسي:/1

تعريفو يختمف مفيوم التسرب من بمد آلخر حسب سياسة التعميم المتبعة في ذلك البمد وعميو يمكن 

بصورة نيائية قبل "بأنو ظاىرة ترك المراىقين واألطفال لممدرسة ،أو انقطاعيم عنيا لعدة فترات طويمة أو 

 (.744: 0202وصوليم إلى نياية المرحمة التعميمية التي يتواجدون فييا")نصر اهلل،

نة دون ما جودت عزت عطوي فيعرف التسرب "بأنو انقطاع التمميذ عن الدراسة في مرحمة معيأ

ىذه المرحمة، مما يترتب عميو ضياع ما يرتبط بو من نفقات، ولو أبعاده المتعددة في عممية نظام إتمام 

 (.923: 0220تعميمي" ) عطوي، 

ويعرف التسرب المدرسي عمى أنو ترك الطالب لمدراسة خالل سنوات تعممو، طبعا ىذا اليشمل 

التسرب بشكل عام بناء عمى عدد المسجمين لصف ما  لوفاة أو إنياء الدراسة و التخرج، وتحتسب نسبا

تمك السنة من دون أن يتركوا مدارسيم)مجمة الدراسات والبحوث في سنة معينة، وعدد الطمبة الذين أنيوا 

 (.097: 0207فيفري ، الوادي االجتماعية،جامعة

وتخمف ثقافي  المعنوية،وىو إىدار تربوي ىائل، وضياع لثورات المجتمع المادية و كما يعرف التسرب 

: 0229)قنديل،لدى شريحة من المجتمع، قد تقل و قد تتسع وفقا لطبيعة و مكونات المجتمع الثقافية.

29.) 
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 ونضوج  اكتمال بعدم تميزون التعميمي محدودي أفراد يمثمون المتسربين أن : تربوية مشكمة التسرب 

)حمزة  حياتو لتطوير دهوجو  يتحتم الذي التفكير يفقدون إنيم كما التربية تتطمبيا كما شخصياتيم جوانب

 (.20: 0204واخرون،

 حسب تقديميا كنيم التي المباشرة المادية الخسارة في المشكمة ىذه اقتصادية : تتمثل مشكمة التسرب 

، اإلدارةالتالميذ،  ( تشمل التي المدخالت مع المنفقة األموال تيدر إذ التعميم وتكمفة المتسربين أعداد

المتوقع ) حمزة  من اقل )المخرجات ( الكمي العائد الوسائل التعميمية، والتكاليف.....الخ(ويكون

 (.20: 0204،وآخرون

 وخداعو  بو التغرير ويسيل الصالح المواطن صفات يممك ال المتسرب إن: اجتماعية مشكمة التسرب

 . بو المحيطة والظروف المجتمع مع التكيف عمى قدرة واقل أنتاجا اقل كونو  عن فضال

 البعد ىما رئيسيين ببعدين صحية مشكمة التسرب كون في تتمثل : ونفسية صحية مشكمة التسرب 

حمزة البدني) عمى الجانب تتقدم اكبر أىمية النفسي لمبعد ولعل البدني والبعد  )السيكولوجي( النفسي

 (.20: 0204،وآخرون

  غيره من المقاعد الدراسية  إلىأو  إليوالمتسرب: ىو الشخص الذي ترك مقعد الدراسة، و لم يعد

 (.00: 0223،قرشي )

 ي:المدرس التسرب أنواع/2

 نوعين:  إلىالمدرسي  التسرب قسمين

 منو المتسرب يرتد النوع ذاى ياستو،وفدر  مواصمة عن كامال انقطاعا التمميذ طعينق وفيو: الكمي التسرب.0

 يا،فيمانتيائ أوان قبل الدراسية المرحمة ٌترك الذي ذٌ يالتمم وى" أنو عمى التسرب ذاى رفيعٌ  ،إذنيةاألم إلى

 ىذايرتبط و األمية. إلى لمرجوعاستعدادا  أكثر ونواكيف والحساب بالكتابة مرتبطة معرفة عمى صمونيح ال



 الفصل الثالث                                                                           التسرب المدرسي
 

67 
 

 منيماب المتسر  ألن كل تسرب لثانوية فال تعتبروا المتوسطة المرحمة أما فقط األولى بالمرحمة النوع

 نسبيا دون االعتماد إلى غيره.  المختمفة باألعمالالقيام  إلىتؤىمو  اتوقدر  ميارات سبيكت

ويتمثل في اليروب والغياب من المدرسة ثم الرجوع إلييا تارة أخرى ،ويعرف ىذا النوع .التسرب الجزئي: 0

بنفس عمى أنو إمكانية أن يكون التسرب وقتي أي يعود المتسربون إلتمام دراستيم، وذلك إما بقيدىم 

 (.77: 0202الصف التحاقيم بالعام الدراسي الذي يميو)حمزة، 

 تسرب:/العوامل المساىمة في ظاىرة ال3

 فيما يمي : Wendy Schwartzيمخصيا ويندي سكويرتز

 العوامل الشخصية:

 الزواج وتحمل مسئولية األسرة . -

 عدم قدرة الطالب عمى السيطرة عمى حياتو الشخصية . -

 العوامل األسرية :

 النزاعات األسرية . -

 عدم اىتمام األسرة بالتعميم . -

 األبوين .شعور الطالب بأنو منبوذ من جانب  -

 تحمل الطالب بعض مسئوليات في أسرتو غالبا ما تعوقو عن الدراسة . -

 عوامل متعمقة بالمؤسسة :

 االتجاىات السالبة نحو الكمية . -

 الفشل في إنجاز الواجبات الدراسية . -

 عدم التكيف واالنسجام مع المعممين . -

 (08: 2007حكيم، . )عدم الشعور باألمان داخل الكمية -
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 كما يمخصيا ناصر الداوود فيما يمي :

 : وتشمل وشخصيتو بالمتعمم متصمة عوامل-أ

 فييا يدرس التي لممرحمة بالنسبة المتعمم عمر . 

 لممتعمم الفعمية القدرات . 

 واالنفعالية الوجدانية الجوانب . 

 .تدني الدافعية لمتعمم 

 االجتماعي التكيف . 

 وسموكياتو المتعمم اتجاىات . 

 : وتشمل باألسرة متصمة عواملب/

 األسرة حجم . 

 األب مينة . 

 الوالدين تعميم . 

 وتفككيا األسرة تماسك درجة . 

 األسرية والعالقات األسري الجو . 

 التعميم نحو األسرة اتجاىات . 

 المتعمم وقت عمى األسرة مطالب . 

 األسرة لدعم عمل عمى التمميذ حصول في الرغبة أو الحاجة . 

 :المدرسية والخبرة بالمدرسة تتصل عوامل-ج

 المنزل عن المدرسة بعد . 

 المتعممين مع التعامل في وطرقيم المعممين مستوى . 
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 الطالبية باألنشطة االىتمام مدى . 

 المتكرر الرسوب . 

 التعمم نحو دافعيتو ( التعميم في المتعمم رغبة مدى(. 

 بالمعممين المتعمم عالقة . 

 (07:  0307د ، و الداو ناصر . )بأقرانو المتعمم القةع 

 أسباب التسرب المدرسي: /4

 :في ونجاحو،وتتمثلدراستو  استمرار تعرقل والتي بالتمميذ تتعمق أسباب-أ

 البنية ضعف أن نزىرا يؤكد حيث التمميذ، منيا يعاني التي جسمية عاىات أو صحية مشاكل، 

 سياالدر  التأخر إلى يؤدي الكالم باوالبصر،واضطر  السمع :مثل الحواس المخي،وضعف والتمف

 النفسي األثر جانب إلى ،المتوسط المرحمة تالميذ لدى لمتسرب المفرزة العوامل من يعتبر كما والرسوب،

 وبين بينو تحول التي والدونية بالنقص فيشعر باآلخرين، نفسو يقارن عندما التمميذ نفسية في تحدثو الذي

 .سةاالدر  في راراالستم

 معدل أن غير  الذكاء، مستوى انخفاض المدرسي التسرب أسباب من أن الذكاء، مستوى انخفاض 

 يتركون لكنيم فكريا، متفوقين تالميذ المتسربين من نجد حيث التسرب، في الحاسم العامل يشكل ال الذكاء

 .أخرى ألسباب أو لموقت مضيعة ليم يقدم ما أن العتقادىم المدرسة

 التمميذ استفادة قمة إلى تؤدي والتي الذاكرة، وضعف والتركيز،والفيم ،االنتباه عمى القدرة ضعف 

 .سياادر 

 بالنفس الثقة وضعف واالنطواء العزلة إلى الميل. 

 رسوب إلى يؤدي  مما العادي المستوى دون التحصيل نسبة تنخفض بحيث،سيراالد التحصيل تدني 

 .المتكرر التمميذ
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 مستوى تدني ،وكذا( التعميم من الجدوى بعدم الشعور)المدرسة من لمتعمم،والنفور الدافعية تدني 

 الطموح.

 ىمالو   الصحيحة سيةاالدر  لمعادات االفتقار  التمميذ يشعر الدروس،حيث مراكوت  المدرسية الواجبات ا 

 ا.تحصيمي زمالئو مسايرة في واإلحباط بالعجز

 والمدرسة، البيت في التقبل وعدم بالنقص التالميذ يشعر السن،حيث وكبر رر المتك الرسوب 

 يؤدي والذي سةراالد في الرغبة وعدم والكسل باليأس شعورىم من يزيد مما فاشمين أنفسيم فيعتبرون

 المدرسي. التسرب إلى األخير في بيم

 من االستفادة عن يعيقو المدرسة عن متكررة بصفة التمميذ فغياب المدرسة، عن المتكرر الغياب 

 المدرسة. توفرىا التي االجتماعية التنشئة وعمميات التعميمية الفرص

 والتغيب،وكذا والسمبية الالمباالة سموكات عنيا ينتج حيث سية،راالد باتالصعو  من المعاناة 

 فشل إلى المطاف نياية في يؤدي الذي المتوسط، المدى عمى سيراالد التحصيل مستوى انخفاض

 .المدرسي التسرب إلى وبالتالي مدرسي

 مرحمة مع منزاتت أنيا  السيما المرحمة ىذه في التمميذ ليا ضر يتع التي والنفسية البيولوجية تراالتغي 

 التمميذ تعمم عمى تؤثر والتي انفعالية وجدانية، باترااضط :في تتمثل تراتغي من تعترييا وما ىقةراالم

 المناىج وصعوبة سية،راالد واألنظمة مجراالب عن رضاه وعدم التربوية، لممواقف وتكيفوو تقبم ضعف 

 .سيةار الد

 (92-99: 0202)سيسبان،السريع. والربح المادية النزعة عميو تتغمبث حي العمل سوق جاذبية. 
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  :باألسرة المتعمقة األسباب-ب

 :التالية لألسباب وذلك المدرسة من األبناء تسرب عمى األسرة تؤثر

 مما لألبناء واالجتماعي النفسي االستقرار عدم إلى يؤدي األسرة توافق وسوء  األسرية عاتالصرا 

 .منيا والنفور سةراالد إىمال إلى بيم يؤدي

 ن. الوالدي أحد كموت أو كالطالق األسري التفكك 

 التعمم عمى والتشجيع التحفيز وغياب األبناء، مابين والتمييز الوالدين معاممة سوء. 

 طرق  في اختالفك ىنا يكون آخر،حيث إلى بمد أومن أخرى إلى منطقة من األسرة تنقل كثرة 

 .متأخرا دراسيا نفسو التمميذ فيجد أخرى، إلى مدرسة من التعميم

 التمميذ تجعل التي ئدةزاال الحماية سواء األسرية المعاممة سوء   واألسرة المدرسة بين التواصل غياب 

 .لمتنفيس آخر مكان عن والبحث والقمق، بالتوتر يشعر تجعمو التي الصارمة المعاممة أو اتكاليا،

 في األبناء إنضباط عدم إلى تؤدي التي الرقابة وغياب سيا،راد أبنائيم متابعة وعدم الوالدين إىمال 

 ب.التسر  عمى يساعد مما ،الدراسة عمى الدوام

 اكتساب السوء رفقاء مصاحبة  .سيراالد تعممو تعرقل والتي سوية غير سموكات و 

 المدرسة، في لألبناء سياالدر  التحصيل عمى تأثير لو يكون حيث لألسرة، الثقافي المستوى تدني 

 .أبناء عند المغوي الفقر بين عالقة بوجود

 دخميا. وانخفاض األسرة حجم كبر بسبب الدخل في والمساعدة  العائمية لممسؤولية المبكر التحمل 

 لمحياة التمميذ استجابة عدم عمى تؤثر والتي لألسرة، واالجتماعي التعميمي المستوى انخفاض 

 سيراالد وتقدمو المدرسة في األبناء بقاء بين طرديا تناسبا ىناك أن ساتراالد بعض دلت فقد المدرسية،

 .لألسرة التعميمي والمستوى
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  :التربوية األسباب-ج

 لمعممية البيداغوجية بالجوانب تتصل التي النقائص مختمف وتشمل بالمدرسة مرتبطة أسباب وىي

 لدى التسرب ظاىرة تفشي إلى األسباب ىذه تؤدي حيث التعميمي، والنظام درسمالمت وظروف التعميمية

 :خالل من وذلك التالميذ

 وصعوبة البيت عن المدرسة بعد ،أو( مناسبة تعميمية بيئة توفر عدم) سيئة تمدرس ظروف 

 المواصالت.

 اإلدارة طرف من التالميذ متابعة غياب. 

 التالميذ بأولياء االتصال ونقص التالميذ بمشكالت لمدرسيةا اإلدارة اىتمام عدم المدرسي،ىو التسرب 

 المدرسة من وفصمو القانوني السن وتجاوز المتكرر الرسوب . 

 المدرسية اإلدارة طرفن م المعاممة سوء. 

 ىمالو   النظرية الناحية عمى وتركيزىا لتالميذا وحاجات الىتمامات سيةراالد المناىج مالئمة عدم  ا 

 .العممي الجانب

 ألعصاب مرىقا البرنامج يصبح حيث زمنيا توزيعيا وسوء فيميا وصعوبة سيةراالد المواد كثرة _

 ألذىانيم. ومتعبا التالميذ

 بالنفور هعر وتش التمميذ تعجز التي المنزلية الواجبات ةر كث. 

 األولياء مع التواصل وضعف الحوافز وغياب الروتيني التعميمي الجو. 

 نماو   تووقدرا التمميذ بميول أساسا ييتم ال الذي لسيئا المدرسي التوجيو  في والتي المعدالت عمى يعتمد ا 

نماو   الحقيقية إمكاناتو عن تعبر ال ألحيانا غالب  النوع وىذا المدرسية، الخريطة متطمبات لتحقيق فقط ا 

 السيئ لتأثيرىا التعميمية مؤسساتنا منيا تعاني سمبية ظاىرة أصبحت حيث التربوية منظومتنا في السائد ىو

 لمدراسة. التالميذ كره إلى يؤدي والذي التربوي النظام مردود عمى
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 األستاذ. أداء ضعف 

 سمبا تؤثر التالميذ،كميا مابين والتمييز والمعنوي، البدني العقاب واستخدام األساتذة معاممة سوء 

 التمميذ. تعمم عمى

 مع التقويم ألساليب االستخدام سوء مع التعميمية والوسائل التدريس أساليب في األساتذة تنويع عدم 

 راروالتك الحفظ عمى تعتمد التي التقميدية التدريس طرق أن إذ الفردية، الفروق بذلك متجاىمين التالميذ

 .المدرسة من وينفرون سةراالد يكرىون وتجعميم التالميذ بعض عمى عبئا تمقي اآللي

 انتظام عمى سمبا ينعكس المدارس مابين سيراالد العام أثناء تنقميم أو األساتذة بعض ياباتغ كثرة 

 .التمميذ

 بيا ارتباطا أكثر وتجعمو المدرسة إلى التالميذ تجذب إيجابية حوافز وجود عدم. 

 .(77-0202:94) سيسبان،

 أساليب القضاء عمى ظاىرة التسرب، وتنقسم ىذه األساليب الى نوعين:/5

 األساليب الوقائية: -أ

كاالىتمام بتربية ما قبل المدرسة ورفع المستوى االقتصادي لألسر محدودة الدخل و االلتزام 

بالتشريعات الخاصة بالتعميم في الدولة، و التعاون بين البيت والمدرسة، واستثمار إمكانية اإلعالم، ووضع 

تقانيا، وتقميل حجم  طالةالكتب التي تمثل ىذه المناىج، مناىج تركز عمى اكتساب الميارات وا  مدة العام  وا 

الدراسي، وتوفير أدلة التدريس لممعممين، وتوفير األنشطة المتنوعة التي تتيح لمطفل مزيدا من التمقائية 

 وانفتاح المناىج عمى البيئة.

ن ىذه ىي أساليب تركز عمى التعامل مع مشكمة تسرب الطالب كمشكمة قائمة وماألساليب العالجية: -ب

األساليب التربية المستمرة التي تواكب العناية بالطالب إلى أن يصبح رجال فاعال في المجتمع، والتأىيل 

 .(00-02: 0224الميني الذي يربط الطالب بمينة محببة إلى نفسو.) قنديل، 
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 المدرسة: من التسرب شراتمؤ / 6

 يمي:ا وتتمثل ىذه المؤشرات فيم

 محافظيم يحممون وىم الشوارع في التالميذ نرى مارا كثي حيث :المدرسة إلى الذىاب عن التالميذ تأخر-أ

 الحضور عن التأخر وىذا المدرسة، إلى الدخول موعد عن وتأخروا الدراسة وقت فاتيم وقد ظيورىم عمى

 من التسرب إلى تؤدي التي الوجيية األسباب من سبب الدروس،وىذا عن تأخر ويصبح يتطور الموعد في

 .المدرسة

 الكثير وشرودىم الدراسي الفصل داخل التالميذ انتباه عدم يؤدي :القسم في والتشتت االنتباه عدم-ب

 إلى الحاجة أمس في ىم وقت ومتواصل،في جيد بشكل دراستيم متابعة من تمكنيم عدمى إل والمتواصل

 في حظويال أن الناجح المعمم عمى يجب ما وىذا الجيد، والتحصيل معمومات واكتساب لمتعمم االنتباه

 ويكون التمميذ عمى نفسيا يؤثر الجيد التحصيل عدم ألن الشرود،و  التشتت ىذا كسر عمى والعمل تالمذتو،

 (.740: 0202)نصر اهلل ،.الدراسة ترك إلى بعد فيما بو يؤدي الدراسة ،مما سمبيا اتجاه اتجاىا لديو

 تعممو فإن لمتمميذ، والعادية الحياتية الظروف توافرت إذا أنو الصدد كارول بيذا جون أكد وقد

أي  نجازاإل  أثناء في عادة ينفقو الذي الزمني التركيز مقدار مع طرديا يتناسب المطموبة الميارة أو لممادة

 (.024: 0222التعمم )المعايطة ،الجغيمان،

 التمميذ تعمم فإن صحيحا،عندئذ واحدا المطموب العام الوقت لمجموع التركيز وقت نسبة بمغت فإذا

 وقت نسبة بمغت إذا أما بصددىا، ىو التي الميارة أو المادة من تماما يتمكن أي ،%100 إلى يصل قد

 . %50 وأ فقط النصف إلى يصل لممادة تعممو مثال،فإن النصف العام الوقت لمجموع التركيز

 ممتمكات واتجاه بعض وئزمال اتجاه زائدا عنفا األطفال بعض يبدي :المدرسة الزائد في العنف-ج

الكراسي  السبورة،وتكسير الطائشة كإتالف السموكات بعض وسموك لمعممييم، احترام عدم وكذلك المدرسة
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يذاءىم األقران ضرب إلى النوافذ،إضافة وزجاج والطاوالت  رغبة عدم عن تنم مؤشرات كميا وىذه . وا 

 .فييا واالستمرار الدراسية في التمميذ

 القيام يشجع ما سموك نحو الفرد تحرك داخمية حالة أنيا عمى الدافعية تعرفلمدراسة:  الدافعية ضعف-د

 عمى الحصول عمى الطالب منصبا اىتمام يكون البداية العقاب،وفي وتجنب الثواب اكتساب عمى بو

 األمر ينعكس قد ولكن لو، ومدحيم المعممين والوالدين واىتمام رضا لكسب كذلك األطفال الثواب،ويطمع

 المحيط من حتى أو واألسرة المدرسة قبل ىذه المحفزات من يجدون ال عندما التالميذ عمى سمبا

 واألدوات والكتب الدفاتر إحضار المدرسية،،عدم واجباتو عدم تأدية إلى بو االجتماعي،فيؤدي

 الدراسة. حجرة داخل المشاكل االختبارات واختالق في المدرسية،ومحاوالت الغش

 1991 ،وواقنر 1992 تيفنسعام ونوفيمدوس ، 1987ىانسنة من كل بين فقد سبق ما إلى إضافة

 يمي: فيما محددة المؤشرات بعض دراساتيم في

 السموك يبدو في واشمئزاز نفور إلى لمتخمي،مردىا دائمة  ومحاولة القسم في النظام عمى تمرد -

 .والتصرفات

 .المدرسي لنظام اتجاىا مطمقة والمباالة المدرسي لمنظام كمي إىمال -

 دائم. النقطاع يتطور ما سرعان مؤقت بانقطاع يبدأ الدراسة عن أولي عزوف -

  .والعام الخاص التنظيم في فوضى تتبعو خمول -

 محيط داخل نظامي ىو ما كل لتحدي والسعي االنضباط، وعدم بالمشاكسة تتميز عدوانية تصرفات -

 (.02-02: 0223خيري،بوصنوبرة،خارجيا ) أو المؤسسة

 : المتسربين التالميذ فئات /7

 عن تميزه وسمات بصفات يتمتعون ىم أن من فالبد المتسربين الطمبة عن نتحدث دمنا ما

 ىذه تشخيص أجل أم االقتصادية،من االجتماعية أم التربوية أم النفسية الناحية من أكان سواء اآلخرين
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 تنطبق ال قد السمات ىذه أن العمم مع .الظاىرة انتشار ىذه من المستطاع بقدر والحد وعالجيا الحاالت

 ومن سمة من أكثر يكون وقد واحدة سمة منيا الواحد المتسرب يحمل فربما الواحد، المتسرب عمى جميًعا

 : السمات ىذه

 أن إما وىذا والتعمم الفيم في صعوبات من الفئة ىذه تعاني  حيث: المحدودة العقمية القدرات ذوو - أ

 الوجدانية، المشاركة عمى قادرين وغير ذاتي بتقدير الطمبة من الفئة ىذه وتتصف . مرضيا أو يكون وراثيا

 خالل من إلييم التعرف ويتم. وأنشطتيم أعماليم لكل مميزة كسمة واإلحباط المتكرر بالفشل ويتصفون

 التعميم عمى القائمين عمى وبالتالي رسوبيم، خالل أومن الدراسي المنخفض التحصيل في المتدنية درجاتيم

عارتيم الحاالت ىذه مثل متابعة  مراكز خاصة بيم. إيجاد خالل من االىتمام من مزيًدا وا 

 لمقاعدالتالميذ من  المتسربين معظم ترك فيي الرئيس السبب إن : الصعبة االقتصادية ذوو الظروف - ب

 أو عمل لموالدين فرص عدم وجود أو الشديد الفقر يشمل والذي السيئ االقتصادي الوضع ىو الدراسة

 فرص عن والبحث المدرسة مقاعد لترك من الطالب كثيرا يضطر ساكنيو،مما عدد وكثرة السكن ضيق

 دراستيم إكمال عن يعيقيم مما وغيرىا السيارات بعض ورش أو الجوال البائع مثل سيمة عمل

 األزمات لبعض نتيجة المدرسة تركوا األفراد الذين الفئة ىذه وتشمل: التسرب عمى المجبرة الفئة ذوو-ج

 وفاة معينة،أو لكارثة لتعرضيا المفاجئ نتيجة األسرة فقر أو كالمرض األسرية أو الشخصية المشكالت أو

 أوكمييما. الوالدين أحد

 العمل نحو الطالب تقدم في أساسيا دورا تمعب األسرة أن المعموم من: : اجتماعيا المفككة األسر ذوو-د

 أسرتو بين أفراد المشحون بالجو مشغوال دائًما يكون المالئم األسري المناخ يجد ال الذي المدرسي،فالطالب

 الناتج الطفل لدى القمق وتراكم الحياة ضروريات منم لألب واأل الطالب والتوتر،فحاجة بالقمق أداؤه فيتسم

 عامة. بصفة الدراسي التحصيل بدوره عمى يؤثر بالحرمان شعوره عن
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 أن إال والنجاح األكاديمي الدراسي التحصيل عمى المقدرة يمتمكون الطالب ىؤالء : الكفاءة ذوو-ه

 مجال خارج الشخصية تتعمق بميوالتيم عن الدراسة ألسباب تخموا المدرسة،ولكنيم من يتسرب بعضيم

 فندالنج. إليوتو وزمياله فوص بينو ما وىذا .المدرسة

 أن الطالب،فنجد عمى سمًبا واالقتصادية واالجتماعية النفسية الظروف تنعكس : الخاص السموك ذوو-و

 كالمية،عنف عدوانية ومنيا التزامو المدرسي عمى تنعكس سيئة سموكية سمات اكتسب قد منيم البعض

: 0202)بن عيسى،.التركيز،اضطرابات عاطفية في المعممين،صعوبات اتجاه أو اآلخرين اتجاه جسدي

072-070.) 

 :التسرب المدرسي مخاطر/8

 ناحية األميةمن إلى ارتداده إلى يؤدي قد الدراسة من وتسربو المدرسة عن الطالب انقطاع إن

 .انحرافو إلى أخرى ناحية من يؤدي قد أو العمالة بسوق والتحاقو

 أو لمطالب بالنسبة التعميم تكمفة ارتفاع عميو يترتب التعميم في فاقد حدوث إلى يؤدي التسرب

 الفرد أو وجود األمية زيادة أن نفسو،كما الوقت في التعميم كفاءة عمى التأثير مع المدرسة أو الفصل

 واقتصادًيا اجتماعًيا الشاممة والتنمية اإلنتاج لعممية ومعيقين محبطين عاممين ذاتيما حد في يعتبران األمي

 كاىل عمى عالة ويصبح واإلبداع العطاء عمى قادر غير فقط مستيمًكا فرًدا يصبح األمي  اإلنسان ألن

 .والمجتمع الدولة

 :يمي ما المخاطر إلى ويضاف

 أن  لو قدر لو إنتاًجا وأقل العمل في كفاية أقل تجعمو خبرتو وتكتمل نضجو يتم أن قبل الطالب تسرب -

 .المجتمع في البشرية لمطاقات ضياع وىذا دراستو، يواصل
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 روح وضعف الجماعة مع والعمل التعاون في الرغبة وعدم الوقت، لقيمة المتسرب وتقدير اىتمام عدم -

 سمًبا ينعكس مما الفرد نوعية ضعف عن ناتجة ىابطة قيم واإلنجاز،وكميا االبتكار عمى والقدرة االنتماء

 .المجتمع عمى

 بمقدوره يعد لم السوق ىذا أن بيد العمل، بسوق آًجال أم عاًجال تمتحق سوف المتسربين أعداد إن -

 يتطمب الحديثة العممية والتكنولوجية لمتطورات وفًقا العمل سوق ألن العاممة،نظًرا األيدي ىذه مثل استقبال

 في متالحقة تظير التي المستحدثات أمام الوقوف من تمكنيا وميارات خبرات وتمتمك ماىرة، بشرية قوى

 .المختمفة العمل ميادين

 قدرتيم مدى عمى نفسو سيعكس الشاب لدى والسياسي واالجتماعي التربوي الوعي مستوى انخفاض إن -

لى ثروتيم، مكتسبات حماية عمى وحرصيم بأمتيم، تحيط التي األخطار إدراك عمى  انخداعيم سيولة وا 

 .المشبوىة الدوائر تعدىا التي واإلشاعات االستعمارية بالدعايات

 من مقبول بقدر أفراده يتمتع متجانس مجتمع إيجاد في عائًقا يشكل المجتمع في التسرب وجود -

 المشترك والتعامل التفاىم من قدر إيجاد عمى يساعد ال المتسربين فئة فوجود والمعرفة، الثقافة أساسيات

 .والتدىور التخمف نحو المجتمع سير إلى يؤدي مما المجتمع أفراد بين

 من التي البالية والتقاليد العادات سيطرة وبالتالي والتخمف الجيل استمرار إلى التسرب استمرار يؤدي -

 ممارسة من المجتمع حرمان المطمقة( وبالتالي األبوية سيطرة -المبكر مثل)الزواج المجتمع تطور

 ال عميو،ألنو ومسيطر مقيور مجتمع إلى المجتمع يتحول وبالتالي حقوقيم من أفراده وحرمان الديمقراطية،

 والتحيز العنصرية تسوده جاىال،مجتمع نفسو الوقت وفي وحًرا ًداسي المجتمع يكون أن يمكن

 (.22-22: 0223واالنغالق.)أبو عسكر،
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 االنعكاسات المترتبة عن التسرب المدرسي:/9

يعد التسرب المدرسي شكال من إىدار وعائقا أمام تحقيق النظام التعميمي ألىدافو وخاصة في 

الطمبة في زيادة تكمفة التعميم من الناحية االقتصادية نتيجة النخفاض البمدان النامية، وتبرز أثار تسرب 

تنفقو من أموال عمى قطاع التعميم و  القدرات والقوى البشرية التي تعتمد عمييا الدولة في تغطية تكاليف ما

 بذلك يصبح ىناك عجز في القوى البشرية باإلضافة لمعجز المادي:

 االنعكاسات التربوية:-أ

القول بأن فشل المدرسة في االحتفاظ بطمبتيا يحرم ىؤالء الطمبة من فرص التعرض يمكن 

لمخبرات المختمفة تعنى المدرسة بنقميا إلييم وبذلك يخرجون إلى مصرح الحياة وىم مزودون بما يمزميم 

افل من معارف وميارات وقيم واتجاىات وبعبارة أخرى فان المتسربين من التعميم سرعان ما ينضمون لقو 

األميين ويصبحون عاجزين عن مواكبة التطور الذي يصيب الحياة من حوليم، أنيم بذلك يتحولون إلى 

مجموعات من األفراد تتصف بمحدودية التعميم، وتتميز بعدم النضج االجتماعي ويعوزىا التكوين النفسي، 

 وتنقصيا الخبرات الحياتية الفنية.

 االنعكاسات االجتماعية:-ب

ب اضعف قدرة عمى المشاركة في بناء المجتمع من حولو، فيو بسبب قمة خبراتو و يكون المتسر 

إعداده الميني ال يجد سوى فرص العمل والتي غالبا ما تكون من النوع الذي يعطيو دخال محدودا فيذا 

قدرة  يعني أنو أقل ما يستطيع توفير مطالب الحياة الرئيسية لنفسو وألفراد عائمتو األمر الذي يجعمو اقل

عمى االستقرار واضعف تكيفا مع تقمبات الحياة من حولو ويعيقو عن االرتفاع بمستوى معيشة أسرتو 

 وطموحاتيا. 
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 االنعكاسات االقتصادية:-ج

لم كان التعميم في أي بمد من البمدان يعتبر استثمارا قوميا، إن االنقطاع ألي سبب من األسباب 

وأنو ال يخفى عمى الفرد الذي يتابع الدراسة، ويتمقى المعارف و تعتبر عائق أمام عممية االستثمار، 

الميارات التي تمزمو لممارسة مينتو يكون اقدر من غيره عمى اإلنتاج، وبالتالي يكون أكثر فعالية في بناء 

 اقتصاديات المجتمع من حولو وتطويرىا بالشكل السميم، أما اذ كان الفرد قد تسرب من المدرسة في وقت 

مبكر وقبل أن يتمكن من التزود بالمعارف والميارات التي تمزمو، فانو يكون اقل قدرة عمى التكيف مع 

 متطمبات سوق العمل من حولو اقل فاعمية في بناء الكيان االقتصادي لمجتمعو.

 االنعكاسات النفسية: -د

بالقمق  غالبا ما يكون المتسربين ممن يواجيون مشاكل تكيفية مختمفة أو ممن يتصفون

واالضطراب، وال يخفى أنو نتيجة التسرب واالنقطاع الكامل عمى الذىاب إلى المدرسة فان عالقة الطفل 

ببناء عمره تنحصر إلى درجة  كبيرة وبذلك تتضاعف عنده أعراض االضطراب، وقد ال تجد من يمجا إليو 

قوده عالقاتو االجتماعية الجديدة سوى نفر قميل ممن قاموا بترك الدراسة مثمو، وبذلك فمن المحتمم أن ت

إلى المزيد من المشاكل وسوء التكيف ولقد أظيرت بعض الدراسات يصبحون أكثر من ذي قبل عرضة 

لالضطرابات النفسية والشعور بعدم الرضا عن الذات، وبالتالي فال غرابة ان نرى بعض المتسربين 

 (.72-77-79: 0202ينظمون إلى الفئات غير السوية.) بن عيشاتة، بن يمينة،

 :المدرسي التسرب من لمحد التربويين لمفاعمين العالجية األدوار/10

 لمتالميذ فمعاممة المعمم التسرب، مشكمة عالج في دوار لممعمم :التسرب لظاىرة العالجي المعمم دور _أ

 من تكون أبوية عالقات وعمى أساس المتبادل، واالحترام الحب من أساس عمى قامت إذا بو وعالقتيم

 بدور يقوم أن المعمم عمى البيئة تفرض وقد تركيا، وعدم المدرسة في البقاء إلى التالميذ جذب عوامل

 (.072: 0224األسرة )العمايرة،  ودور المعمم ودور يشمل مزدوج
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 ليم ويقدم والجسمية، والخمقية واالجتماعية النفسية الرعاية لمتالميذ المدرسية واإلدارة المعمم يقدم وحين

 .يتركيا ابنو يجعل فال ذلك أثر يدرك األمر ولي وجعل المدرسة بأىمية ىمر يشع لذلك واإلرشاد، التوجيو

 ترك  عدم إلى وبالتالي التعميم، عممية في االستمرار يسيل التالميذ، بين الفردية الفروق مراعاة أن والشك

 المنزلية الواجبات لكثرة أو زمالئيم منافسة عمى التالميذ بعض قدرة لعدم يكون قد  أحيانا فيذا المدرسة،

 تالميذه.  عمى المعمم يعرضيا التي

 عمى تعتمد التي التمميذ معيا يتجاوب مرنة طرقا التدريس في يستعمل أن يجب لمعمم أنا كما

 وعرضيا الكافي اإللمام بمادتو المعمم إلمام وأيضاً  التعميم، حب إلى الدافعة المناسبة التعميمية الوسائل

 (.24: 0222)المعايطة، الجغيمان،  .ليا وحبو بالمادة لالىتمام التمميذ مالئم،يدفع بشكل

 :التسرب معالجة في الجزائري التربوي والنظام دور وزارة التربية-ب

 المجتمع خصائص بتفاعميا تحدد متكاممة، أخرى أنظمة مجموعة من واحدا التربوي النظام يعد

 األخرى باألنظمة صمتو خالل من إال واعيا فيما وفيمو التربوي النظام ىذا إلى النظر يمكن وال ومالمحو،

 البمدان من لبمد تربوية فمسفة   أية وان .والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية المجاالت في لممجتمع

 التربية لنمط وتصوراتو المستقبمية تطمعاتو ومن البمد، لذلك االجتماعية الحياة واقع من مقوماتيا تستمد

 (.00: 0227إلييا )المعيد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواىم،  ويطمح مو،ئتال التي

 البمد لذلك األساسية الحاجات تمبية عمى قدرتيا في يكمن التربية صالح مدى عمى الحكم إن

المعاصر  المجتمع يشيده الذي والتقني العممي التقدم فإن لذلك الحديث، العمم مكتشفات مع وانسجاما

 تطور واتجاىات اإلنسان نمو بمجاالت صمتيا وطبيعة وأىدافيا التربية مفيوم في كبير بتغيير يترافق

 ليذا المتعددة التنمية بحاجات التأثر عمى تقتصر فيعصرنا التربية مسؤولية تعد فمم .وتقدمو المجتمع

نما المجتمع،  باتجاه واالقتصادية واالجتماعية الفكرية لفعالياتو حافزا مثير بوصفيا إلييا النظر أصبح وا 

 .ومشكالتو المستقبل بحاجات وربطيا واقعيا تحسين
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نما فحسب، الناشئة لدى مجردة معرفية نظم تكوين عمى يقتصر لم التعميم ىدف فإن وكذلك  يتجو أصبح وا 

 المتجددة الحياة ظواىر مواجية في معارفو استخدام من يمكنو مجتمعو، في لمفرد متوازن تكوين نحو

 بأسموب والطبيعية البشرية مواردىا واستثمار حمايتيا في واإلسيام بيئتو، معيا،وفيم اإليجابي والتكيف

 (.23: 0334عممي.)المجمس األعمى لمتربية، 

 دور األسرة:–ج 

 :يمي ما عمى الحرص في المدرسي التسرب من أبنائيم وقاية في األسرة دور يتجمى

 عبد القادر عبد محمد دراسة أكدتو ما وىذا التعمم، عمى وتحفيزىم بانتظام األبناء متابعة 

 الدراسي. النجاح دراسيا لتحقيق ألبنائيم الوالدين متابعة أىمية ،عن (1985)الغفار

 والتوعية اإلقناع طريق عن وذلك السوء رفاق مصاحبة عن األبناء إبعاد عمى العمل. 

 العمل سوق عن األبناء إبعاد محاولة. 

 المراىقة سن ظروف واالحترام ،ومراعاة الحب يسوده لمتعمم مناسب عائمي جو توفير. 

 األىداف تحقيق في بأىميتيا وتوعيتيم الدراسة متابعة عمى وتشجيعيم لألبناء المعنوي الدعم تقديم 

 والمقارنة النقد المستقبمية،وتجنب. 

 عطاء المدرسة مع التواصل تعزيز ا   دراسة إليو أشارت ما وىذا المدرسة، عن لألبناء إيجابية صورة و 

 النمو، في كبير أثر ليا كان والتي لممدرسة األباء تصورات حولdelahay et potoi دالىاي وبوتوا

 وقناعتيم المدرسة مع قوية عالقة لموالدين كان إذا حيث المدرسة، مع السميم والتكيف لمطفل النفسي

 ) دراسيا األبناء مردود إيجابيا عمى ذلك ينعكس أبنائيم نجاح في

 مناسبة واحدة واختيار متكررة بصورة المدرسة تغيير تجنب. 

 إليو أشار ما وىذا النجاح، وتحقيق التعمم عمى التمميذ تحفيز في دورا ميما تمعب األسرة فإن لذا

في فرنسا عمى  المدرسي النجاح مستوى في األسرة دور حول لوp.clerc (0329 )دراسة بول كميرك  في
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 ،عن( 1986 ) لخالق عبدا ية، نفس الشيء أكدتو دراسة عائشةداإلعدا المرحمة مستوى التالميذ من عينة

ثارة أبنائيا توجيو في األسرة دور  عندىم. الدافعية وا 

 دور المدرسة:-د

أىم  من أن سرحان المجيد عبد أوضحو ما وىذا التالميذ، احتياجاتمى ع راسيةدال المناىج بناء

تعمل عمى  بحيث التالميذ بحاجات الصمة وثيقة المناىج تكون أن التربية مجال في عمييا المتفق المبادئ

ثارة نحو الدراسة التمميذ جذب في كبيرا دورا التعميمية المناىج تمعب إشباعيا حيث ا   .اىتمامو و 

 الدراسيأ المجال وفقيا يتحدد مصيرية عممية باعتبارىا المدرسي التوجيو بمشكمة الكافي اإلىتمام -

التمميذ في  يواجييا صعوبات إلى يؤدي التوجيو عممية في أيخطأ فإن ولذا التمميذ، يتبعو الذي والميني

 غير التوجيو عن ناتجة تكون الدراسية( بأن الصعوبات 0342)langدراستو، وىذا ما أشار إليو لونغ 

 السميم.

 عمى تعتمد التي المشوقة الطرق فإن لمتالميذ، الفردية الفروق يناسب بما ووأساليب التعميم طرق تحسين  _

 .إلى الدراسة  التالميذ تجذب الحيوية

 موجبة عالقة ىناك أنFIED VEBELدراسة فيمد فيبيل  أكدت حيث لمتعمم مناسب مدرسي مناخ توفير 

 (عمى0300الغريب ) دراسة رمزية أكدتو الشيء لمتالميذ،نفس الدراسي تحصيل وبين المدرسي المناخ بين

 الدراسي. تحصيمو وعمى االنفعالية التمميذ حالة عمى يؤثر العام المدرسي الجو أن

 .لمتالميذ مرىقا البرنامج اليصبح حتى الدراسية لممواد الزمني التوزيع تنظيم _

 .الحديثة الوسائل باستخدام تدرس التي الموضوعات نحو اىتماماتيم وجذب التالميذ ميول إثارة _

 .والدعم كاالستدراك لمتالميذ البيداغوجية المعالجة أساليب استخدام _

 العمم في وترغيبيم الدراسة والنجاح بأىمية توعيتيم أجل من لمتالميذ تحسيسية بعمميات القيام _

 .المدرسي بأضرار التسرب وتوعيتيم والمعرفة،
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 ( أن 0222)BENOIT GALANDقالون  بونوا إليو أشار ما وىذا التالميذ، لدى بالنفس الثقة تعزيز-

 بالنفس. الثقة تعزيز في الدراسي يتمثل النجاح مفتاح

 المؤشرات التي قبل من ذكرنا )ولقد المدرسي لمتسرب المعرضين التالميذ عمى المبكر التعرف

 تظير

 ىذه من المبكرة الوقاية عمى العمل أجل من المدرسي(، وذلك لمتسرب المعرضين التالميذ عمى

Schweinhart et autres  وآخرون دراسة شوينيارت أكدتو ما وىذا حجميا، من والتقميل المشكمة 

 التسرب مشكمة حجم من التقميل في ساىم المدرسي لمتسرب المعرضين التالميذ عمى المبكر التعرف أن

 المدرسي.

 .والعقاب السخرية وتجنب التالميذ مع المناسب والتعزيز أساليب التشجيع استخدام -

 .بينيما المتبادل االحترام عمى قائم التالميذ، معة حسن عالقات تكوين عمى األساتذة حث -

 .واألسرة المدرسة مابين التعاون تعزيز -

 (. 27-20: 0204المدرسة.)سيسبان، بالمشكالت لمتكفل التربوي المستشار دور تفعيل -

 السابقة:الدراسات /11

 الدراسات العربية:-أ

بعنوان: أثر البرنامج اإلرشادي في الحد من ظاىرة ىروب طالب مرحمة الثانوية /دراسة "سيا مكين"، 1

 من المدرسة: 

طالبا، يدرسون في تسع مدارس ثانوية بإمارة أبوظبي،  077وقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى 

 العوامل التي تمعب دورا ىاما في عممية التسرب.خمسة حكومية وأربعة خاصة، تحدثت الدراسة عن 

 ووضعت الباحثة في نياية بحثيا عدة توصيات لمقضاء عمى ظاىرة التسرب:

 .العمل عمى تأمين منح وحوافز مادية ومعنوية لمطالب 
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  تدريب المعممين و األخصائيين االجتماعيين وتأىيميم باستمرار وتنويع أساليب التدريس لتالئم

 الطالب المختمفة.مستويات 

 .توعية أولياء األمور بخطورة الخالفات األسرية 

 .إشراك المجتمع في عقد دورات ولقاءات لحث الطالب عمى العمم و االنضباط في مدارسيم 

  إعداد دراسات مسحية لممشكالت التربوية و المشكالت السموكية الشائعة بيدف دراستيا ووضع الحمول

 (.02-3: 0224المناسبة ليا.) قنديل،

 بعنوان : التسرب الدراسي بين تالميذ المدارس:/ دراسة أمينة ىاشم السراج: 2

، وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى إحصائيات وزارة التربية و  0220وقد تم طبعيا في كتاب سنة

التعميم و المناطق التعميمية المختمفة في الدولة، والخاصة بأعداد التالميذ المسجمين في كل سنة، 

واعتمدت عمى الفارق بين إعداد المسجمين بين سنة وأخرى مما يجعل الدراسة غير دقيقة في نتائجيا 

وتوصياتيا، فقد يكون الفارق في عدد الطالب بين سنة وأخرى تحكمو عوامل ال عالقة ليا بالتسرب، عمى 

لطالب، وقد يكون ذلك الرغم من أن ذلك يعتبر ىدرا تربويا، كوجود في الحي أو المنطقة التي يسكنيا ا

 بسبب نقص اعتمادات المالية، أو عدم رغبة الوزارة في فتح فصول جديدة في المدرسة......الخ.

 ىذه اقتصرت وقد عالجو وطرق نتائجو عواممو المدرسي التسرب " بعنوان بركان أزرق   محمد /دراسة3

-0349الدراسي ) الموسم من الممتدة الفترة الدراسة ىذه وغطت التعميم المتوسط، تالميذ عمى الدراسة

 إحصائية بيانات عمى ( اعتمدت0309-0300الموسم الدراسي ) غاية إلى التعميم بالجزائر (من0347

 ىذه خالل من توصل وقد فييا الرسوب، كثر الًتي المواسم عن لمكشف وذلك التربية، وزارة عن صادرة

 تتمثل في ما يمي: التالميذ وتسرب لرسوب المؤدية العوامل مأى أن إلى الدراسة

 .األساتذة لمتالميذ قبل إدارة المدرسة وبعض من السيئة المعاممة -

 التالميذ العقمية والعمرية. القدرات متوئمال وعدم المناىج صعوبة -
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 . والتركيب والتحميل الفيم لجانب وييم واالسترجاع الحفظ عمى يٌعتمد الذي االمتحانات نظام قصور -

 . األساتذة بعض يستعمميا التدريس التي طرق -

 (02: 0202)محمدي ، . بالتالميذ األقسام اكتظاظ  -

 الدراسات األجنبية: 

  Wendy Schwartz 1995وينديسكوينز: دراسة

 أمريكا في المدارس من التسرب أسباب عمى التعرف منيا اليدف كان دراسة الباحث أجرى

 : األسباب ىذه أىم من انو  إلى النتائج  وأشارت, قديمة كمشكمة

 . مدخل عميو يدر بعمل الطالب ارتباط-0

 . األسري االستقرار عدم-0

 . حياتيم عمى السيطرة عمى القدرة لدييم وليس , بالدونية يشعرون فيم, السمبي الذات مفيوم3-

 . الواجبات انجاز إمكانية وعدم, سيئة معدل عمى الحصول4-

 .المعممين مع االنسجام عمى القدرة عدم 5-

 : Richard L. Jancek 1999 جانسيك ريتشارد دراسة

 بالريففي المدارس من الطالب تسرب عوامل عمى التعرف منيا اليدف كان دراسة الباحث أجرى

 : ذلك في تسيم التي ،العوامل أىم من انو إلى النتائج وأشارت, المتحدة المممكة

 . الدخل قمة في تتمثل أسرية عوامل1-

 (.04: 0204عمل.)حمزة،  عمى الحصول في المتسربين رغبة في تتمثل ذاتية عوامل2-
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 خالصة:

 العموم، وجو عمى المجتمعات كل تواجو التي المعضالت من  معضمة التسرب مشكمة تعد

 ناحية سواء،من حد عمى والفرد المجتمع عمى سمبا تؤثر الخصوص،والتي وجو  عمى التربوية واألنظمة

 القضاء أجل من يتعاونوا أن الفاعمينو  المسؤولة الجيات كل عمى وجب ،وبالتالي وازدىاره وتنميتو تطوره

يجاد .ليا المساعدة والعوامل أسبابيا عمى بالقضاء منيا،وذلك الحد أو عمييا  لمخالص الممكنة الحمول وا 

 .منيا
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 تمهيد:

تعد مرحمة التعميم المتوسط من بين أىم المراحل التعميمية التي يمر بيا التمميذ خالل مشواره 

ويتعمم فييا التمميذ معمومات وخبرات  ، حيث يكتسبالدراسي، وىي مرحمة تتوسط المراحل التعميمية

  .تساعده عمى مواصمة دراستو والتحاق بمرحمة التعميم الثانوي

 التلميذ: تعريف .1

 والمواظبة الدروس متابعة حيث من بيم االىتمام يجب إذ التربوية، العممية محور التمميذ يعد  :ذالتلمي

 كل توفير عمى الدولة عممت فقد التعميمية، العممية من المنشود اليدف وىو ،السموك وتيذيب عمييا

 (.491: 8002) حريري، .والتكوين التربية مجالي في المادية  الظروف

 وىم كمو، التعميمي لمنظام الرئيسي المخرج تشكل التي الخام المادة " :ىو التمميذ أن إسماعيل سعيد يرى

 اإلعدادية؛ىم وتالميذ الحضانة نظام خريجو ىم، االبتدائية فتالميذ السابقة، التعميمية النظم خريجو عادة

 (.89: 8000.)حجي، اإلعدادية المرحمة خريجو ىم الثانوية؛ المرحمة وتالميذ االبتدائية، المرحمة خريجو

 .االبتدائية المرحمة خريجو وىم، المتوسطة المرحمة تالميذ ىم الدراسة ىذه في المعنيون والتالميذ -

 المتوسط:مرحلة تعريف تالميذ  .2

المرحمة االبتدائية بنجاح والتحقوا بالمرحمة المتوسطة ذات الصفوف الثالث ىم الطمبة الذين اجتازوا 

: 8042الثالث المتوسط(.سواء أكانت منفصمة أم مرحمة ضمن المدارس الثانوية.)ميدي، -الثاني–)األول 

124.) 

 ومدتيا وي،الثان التعميم ومرحمة  االبتدائي التعميم مرحمة بين تقع تعميمية  مرحمة ىي :المتوسط التعليم .2

 مدتيا والتي االبتدائية المرحمة أنيوا الذين التالميذ جل بيا يمتحق سنوات، ثالث كانت أن بعد،سنوات   أربع

 (.268)بومعراف، سعيدي، .سنوات ست من بدال سنوات خمس
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وتعرف بأنيا تمك الفترة الدراسية الممتدة لثالث سنوات، تبدأ من إنياء التمميذ المرحمة االبتدائية. يراعى 

واالجتماعية المالئمة لخصائص نمو التالميذ في فييا تحقيق الكفايات الوظيفية، األكاديمية، والشخصية 

 (.6: 8009،)الفوزانىذه المرحمة. وتزويدىم بالثقافة المينية المناسبة ليم.

وتعرف بأنيا: مرحمة تدوم أربع سنوات في نيايتيا تجاز الدراسة بشيادة المتوسط التي تمكن حاممييا 

 (.22: 8042بمعباس، االلتحاق بشعب دراسية في التعميم الثانوي.)

 شروط القبول في المرحلة المتوسطة: .4

التربية الفكرية أو ما يعادليا من برامج التمميذ قد أكمل المرحمة االبتدائية لمعاىد وبرامج أن يكون  -4

 مماثمة.

 سنة. 41أن اليزيد العمر الزمني لمتمميذ عن  -8

بقبول وتصنيف الطمبة حسب ماورد في قواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية موافقة المجنة الخاصة  -2

 الخاصة.

ثالث سنوات، كما يجوز تمديد ) في حاالت خاصة( يجوز التجاوز عن سن القبول بما ال يزيد عن  -1

 بقاء التمميذ في البرنامج بما اليزيد عن أربع سنوات من الحد األعمى لسن القبول.

 : الخطة الدراسية للمرحلة المتوسطة .1

الدراسية لممرحمة المتوسطة: تمك الكفايات األكاديمية والشخصية واالجتماعية والمينية يقصد بالخطة 

 مقررات دراسية وفقا لمايمي :   والوظيفية المقدمة عمى شكل

 ( حصة.20)أن يكون مجموع الحصص األسبوعية  . أ

أن تراعي الخطة الدراسية حاجات التالميذ الفردية في مجاالت اضطرابات التواصل، وبناء وتعديل  . ب

السموك، عمى أن يتم وضع الترتيبات الزمنية المطموبة حسب حاجة التمميذ وبرنامجو التربوي 

 (.4: 8009)الفوزان، الفردي.
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 أهداف المرحلة المتوسطة: .6

 العقيدة تمكين مع وخمقو، وجمسو وعقمو لعقيدتو شاممة تربية النشئ تربية غايتيا مرحمة المتوسط مرحمة ان

 وتصرفاتو. لسموكو ضابطة وجعميا التمميذ نفسية في االسالمية

 ول العامة والمبادئ األساسية لمثقافة والعموم.تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّو، حتى يممَّ باألص 

 .تشويقو إلى البحث عن المعرفة، وتعويده عمى التأمل والتتبع العممي 

 .تنمية القدرات العقمية والميارات المختمفة لدى الطالب، وتعيدىا بالتوجيو والتيذيب 

 ،وتقدير التبعة وتحمل  تربيتو عمى الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودىا اإلخاء والتعاون

 المسؤولية.

 .تدريبو عمى خدمة مجتمعو ووطنو، وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره 

 حفز ىمتو الستعادة أمجاد ُأمَّتو المسممة التي ينتمي إلييا، واستئناف السير في طريق العزة والمجد.  

 األعمال النافعة، وتصريف نشاطو بما  تعويده االنتفاع بوقتو في القراءة المفيدة، واستثمار فراغو في

 يجعل شخصيتو اإلسالمية مزدىرة قوية.

 كيف يواجو اإلشاعات المضممة، والمذاىب اليدامة، والمبادئ  بقدر سنو تقوية وعي الطالب ليعرف

 الدخيمة.

 .(4: 8009) الفوزان،إعداده لما يمي ىذه المرحمة من مراحل الحياة 

 أهمية مرحلة المتوسط: .7

فيي  الثانوية لممرحمة قاعدة الياو امتداد تعتبر فمذا االبتدائية المرحمة المتوسطة المرحمةتمي 

 بحكم المتوسطةتعتبر مرحمة  ، حيثالتعميمي السمم في أىميةمرحمة انتقالية بين مرحمتين مما يكسبيا 

 مرحمة التالميذ لبعض بالنسبة فيي التمميذ حياة في ىامة إنفصال مرحمة التعميمي السمم في موضعيا

 .التعميم من الثانوية المرحمة إلى موصمة آلخر لبعضيما بالنسبة وىي الحياة بأعباءنيائية لالطالع 
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 :يمي أىميتيا ما المتوسطة المرحمة خالليا من تكتسب التي العوامل أبرز ولعل

 التعميمي السمم في وضعيا المتوسط المرحمة تمثل لذلك العام التعميم مراحل في العقد واسطة إنيا ،

 مرحمة انتقالية ذات أىمية في حياة التمميذ.

 .انيا مرحمة األساس التي تبنا عمييا مراحل التعميم الالحقة كالتعميم الثانوي والجامعي وغيره 

 وعادات ليم صفات تكون كمواطنين شخصياتيم وبناءئ النش إعداد التي يتم فييا المرحمة إنيا 

 أبناءه. يتمثميا أن عمى المجتمع يحرص وسموكيات

 والمعارف المياراتمن تنمية االبتدائية  المرحمة حققتو ما وتوسيع تثبيت فييا يجري التي المرحمة إنيا 

 .ةيساساأل

 وابتداء الطفولة الطالب، النيا تقوم بانتياء مرحمة مستقبل النيا تحدد ميمة مرحمة المتوسطة المرحمة 

 .وخمقية وعقمية وجسدية نفسية تغيرات من السن ىذا يتبع وما المراىقة، سن

 يعرف بما المجتمعات اإلسالمية بعض في المراىقة مرحمة حيث تمتاز المراىقة مرحمة بداية تمثل إنيا 

لدى المراىق لذلك تظير لديو الكثير من النزاعات  ونمو المشاعر الدينية الديني، بالوعي النفس عمم في

 الضعفاء والمحتاجين.المثالية والخمقية، مثل مساعدة 

 األصمية ثقافتوإلى  أعمق إنتماء الطالب يحقق لكي الفرص من كثير تتيح المتوسطة المرحمة ان، 

 أو التعميميبما يعد لالختبار  واستعداداتو الطالب قدرات لتنمية الفرص من المزيد+ تتيح أنياعن  فضال

 (14-16: 8009) العيسي،.التالية المرحمة في الميني

 المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط: اإلرشاد .8

في ىذه المرحمة يتمثل في مساعدة الطالب عمى التكيف مع المحيط  اإلرشاداليدف من  إن

الجديد الذي يمنح فيو الطالب االستقاللية النسبية ويعتمد عمى طرق عمل جديدة تجعل من ىذا المحيط 

يتعمم كثيرا ويعرف نفسو ويكتشف ميولو وان يسائل  شبييا بعالم الراشدين، حيث يجب عمى الطالب ان
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 األخيرةىذه  إنبديعي يتسنى تكريما خالل ىذه المرحمة كما  أمرويستفسر ويكتشف محيطو مباشر وىي 

تعد تحوال ميما في مسار الطالب وذلك الختالف بين االبتدائي والمتوسط وربما االختالف الكبير ازدياد 

واحد اذ لم يعد ىناك معمم أو معممان فقط بدراستو ويتكفل بكل شؤونو الدراسية عدد األساتذة في القسم ال

 تتحدد ميام ودور المرشد التربوي في ىذه المرحمة. ويقررون مسيرتو الدراسية. فينا

السنة أولى متوسط)أي بداية السنة( يجب أن يقدم معمومات مفصمة ودقيقة عن نظام  يمثال ف

التعميم المتوسط ومختمف المواد الدراسية، تعدد األساتذة، النظام الداخمي لممؤسسة، نظام التقويم، كيفية 

الوسط  دور كل عنصر من عناصروالبيداغوجي، مجالس األقسام،  اإلداريحساب المعدل مثال، التأطير 

 الدراسي.

وجديدة غير تمك التي تمقاىا  أخرى بأشياءسييتم طيمة السنة  ألنووحق الطالب باالستعالم الذاتي 

 في مرحة االبتدائية.

أسباب كيفية تنظيم عممو ووضع خطط دراسية، كيفية المراجعة والتحضير،  إلىكما يرشده أيضا 

 كيفية استغالل أوقات الفراغ.

معرفة متطمبات وطرق عمل كل أستاذ )تنظيم الكراس انجاز الواجبات المنزلية، كما يساعده عمى 

 المشاركة، االنضباط في القسم، السموك الجيد وغيرىا(.

ذلك تحضيره لمشيادة أي السنة األخيرة من ىذه المرحمة يمكنو كيف يبدا في تصور  إلى إضافة

مشاريع مستقبمية ومجاالت مينية التي يمكن ممارستيا والمسارات التكوينية مثال وذلك بتحضيره 

 لالمتحان، وكيف تتم عممية التصحيح ودور مراكز التصحيح.

 وأىميةيا الداخمي مة االلتحاق بيا وتعريفيم بنظايفيثم اطالعو عمى مرحمة التعميم الثانوي وك

الجذوع المشتركة، المواد، المعمومات، التوقيت، الشعب المتفرعة، دور مجالس الطعن، كيف ومتى تقدم 

 الطعون.
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 ويشرح ليم عن المنافذ والتكوينات المينية التي يمكن لمطالب في ىذا المستوى االلتحاق بيا.

 االعالم: . أ

ما في عممية التوجيو ةاالرشاد المدرسي حيث ييدف الى تزويد الطالب بمختمف يعتبر محورا ىا

المعمومات حتى يتمكن من االختيار المناسب عمى معطيات صحيحة، ويشمل الجانبين الوسط المدرسي 

 الدراسية  والمينية. وآفاقيا إليياوما يتضمن من مسالك وشروط االلتحاق بيا وكيفية التوجيو 

حيط الخارجي وما يشممو عالم الشغل ومنافذ التكنولوجيات المينية ومتطمبات كما يشمل الم

 يمي: ما اإلعالمااللتحاق بيا ويشمل 

لتنشيط يتعمق بمعمومات موسعة ومفصمة بفضل تنظيم القراءات كافواج صغيرة  األمركان  إذا

 المقياس والحوار.

 إلىواستخبارات يستحسن المجوء  تساؤالت يستدعي مر يتعمق بمعمومات محددة الكان األ إذا

الجماعية واستعمال ممصقات كبيرة تعمق في أماكن استراتيجية في المؤسسة التعميمية  اإلعالميةالحصص 

 الجميع. مرأىون عمى كبحيث ت

ذا كانت المعمومات دقيقة ومتعقدة مثال عناوين مؤسسات تكوينية أو شروط االلتحاق بمسارات  وا 

 ) مطويات، استمارات( توزع عمى الطالب.إعالميةعانة بسندات دراسية فيستحسن االست

ذا يتمثل في تحسين الطالب بالعالقة الموجودة بين مقدماتيا ومكتسبات دراسية  اإلعالمكان اليدف من  وا 

، الطالب، المينيونمفتوحة يستدعى فييا  وأبوابوالميارات التجربة والتكوين فيمكن تنظيم معارض 

 التالميذ، وكل من لدييم عالقة بذلك. ، أولياءاألساتذة

عمى الوسط المدرسي الجديد ) مرحمة  اإلعالمعقد لقاءات مع أولياء التالميذ قصد  إلى باإلضافة

 مع مراعاة ظروف سن المراىقة. ومعطياتوالتعميم المتوسط( 
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 المساعدة النفسية: . ب

رحمة المراىقة فتعد المرحمة بما أن مرحمة التعميم المتوسط مرحمة ميمة ولكونيا تتزامن مع م

النمو في ىذه المرحمة بعوامل كثيرة يستمزم  يتأثرحتى  اإلنسانالمراىقة من المراحل الدقيقة في حياة 

فيي الرؤية الجديدة لمتوجيو تسعى الى مساعدة التالميذ  واإلرشاداحاطتيا بوسائل الوقاية والعناية والتوجيو 

عمى بناء مشروع مستقبمي من خالل االختيار المناسب لنوع الدراسة المالئم ليم بناءا عمى معطيات 

 صحيحة يجمعيا التمميذ من خالل معرفتيم بذواتيم وقدراتيم وميوليم ومعرفة لمتطمبات محيطيم الخارجي.

ل المساعدة النفسية التي يقدميا مستشار التوجيو أو المرشد المدرسي في النقاط ومن ىذا المنطمق تشم

 التالية:

ىتمام بالتربية المراىقين لمنضج الجسمي والتغيرات الجسمية التي تطرا في ىذه المرحمة واال إعداد -

 الصحية.

ما يعمى تقييم ذاتو تقيمساعدة الطالب عمى معرفة ذاتو واكتشاف قدراتو، ميوالتو، اىتماماتو ومساعدتو  -

 موضوعيا.

 توافق بين رغباتو وقدراتو. إيجادمساعدة الطالب عمى  -

المبادرة بحل أي مشكمة انفعالية وقت حدوثيا والعمل عمى التخمص منيا مع احترام ميمو ورغبتو في  -

 .إىمالالتحرر دون 

توفير الدعم النفسي لمطالب الذين يعانون من صعوبات دراسية وعالئقية من خالل توفير فضاء  -

مع زمالئو، أساتذتيم أو حتى أسرىم ومساعدتيم عمى  في التحصيل الدراسي أو سواءلعرض مشكالتيم 

 .اآلخرينحمول تساعدىم عمى التكيف مع ذاتيم ومع  بإيجادالتغمب عمى ذلك 

 لتالميذ وتوعيتيم لضرورة توفير الجو النفسي الضروري لتمكين أبنائيم بشكل جيد.استقبال أولياء ا -
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الجيات المختصة) التي ال يمكن لممرشد أو المستشار التكفل  إلىيا استقبال مجاالت النفسية أو تحويم -

 بيا(

 االىتمام بالتربية االجتماعية لمطالب بتعميمو القيام والمعايير السموكية السميمة. -

 شرعي سميم. إطارلة تزويد الطالب بالمعمومات الحسية في محاو  -

 توفير فرص االحتكاك والتفاعل االجتماعي السميم وفق المعايير االجتماعية السائدة. -

 مساعدتو في تحقيق االستقالل االنفعالي والنظام النفسي في حالة التناقص االنفعالي. -

ردية واجتماعية يرتكز فييا المرشد عمى االصغاء وتأخذ المتابعة النفسية غالبا شكل المقابالت الف -

وتقديم النصح واإلرشاد الالزمين ومن األحسن استعمال الروائز واالختيارات التي تساعد في ذلك باإلضافة 

 قبل الطالب أو األولياء وغيرىم.سالئق يستإلى مكتب أو مكان مييأ نفسيا 

 التقويم: . ت

مكانية عمل المستشار أو المرشد  في إطار الكشف عن قدرات التالميذ العقمية واستعداداتيم وا 

من خالل الطور المتوسط والمرحمة الثانوية مستغال في ذلك ممفات التالميذ عمى متابعة مساره الدراسي 

 طة التقويم في ماوبطاقات المتابعة والتوجيو وسجالت النتائج عبر مختمف مستويات تدريسيم وتتمثل أنش

 يمي:

  المشاركة في تطبيق اختيار التقويم الشخصي لمعرفة مكتسبات العقمية لمطالب والعمل عمى كشف نقاط

 لتدارك الوضعية وتحسينيا. واإلداريالضعف مناقشة ذلك مع المدرسي 

  ومناقشة التغيرات الطارئة عمى نتائج التالميذ والبحث عن  األقسامالمشاركة الفعالة في مجالس

 األسباب) رفقة الفريق المدرسي( والعمل عمى عالج ذلك.

 روف جيدة لتدريسيم.ظم عمى توفير يبمستوى أبنائيم وحث تبميغ وتحسيس أولياء التالميذ 
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  ذاتيم واكتشاف قدراتيم من معرفة  ايتمكنو تقويم حول نتائجيم وتوعيتيم حتى تبميغ التالميذ بحوصمة

 (21: 8009الحقيقية.) الخطيب،

 المتوسطة: المرحلة تالميذ نمو خصائص .9

وتعد المرحمة المتوسطة مرحمة انتقالية بين مرحمتين، ىما المرحمة االبتدائية والمرحمة الثانوية، 

الشخصية واالجتماعية فيي تمثل نياية مرحمة الطفولة، وبداية مرحمة المراىقة، والتي تتضح فييا السمات 

لدى الطالب، ولكي نحسن تعميم التالميذ في ىذه المرحمة الميمة من مراحل النمو، ونحقق ليم نمًوا 

 (.411: 8001)زىران، شامال ومتكامال، ال بد من التعرف عمى خصائص النمو التي تميز تمك المرحمة.

 الجسمي: النمو . أ

ظاىري لمجسم، كالطول، والوزن، والعرض، ونمو وُيقصد بو التغيرات التي تطرأ عمى الشكل ال

 . العضالت والعظام وغيرىا

 ويمكن وصف مظاىر النمو الجسمي بالتالي:

النمو السريع، وزيادة نمو العضالت والقوة البدنية بصفة عامة، وتكون الفروق في القوة العضمية في   -

 منتيى الوضوح بين اإلناث والذكور.

يعة ويتسع الكتفان، ومحيط األرداف، ويزداد طول الجذع وطول الساقين؛ مما يزداد الطول زيادة سر   -

 إلى زيادة في الطول. يؤدي

 االىتمام بالمظير الشخصي الخارجي، ويظير لدى األنثى أكثر من الذكر. -

يعاني تالميذ ىذه المرحمة من مشكالت، كالعادات الغذائية غير السممية، وانخفاض قوة التحمل  -

 والعقمي.الجسمي 

تتحول دقة المالمح المميزة لمطفولة إلى فظاظة جسمية؛ بسبب اختالف نسب أعضاء الجسم عما  -

 كانت عميو



 الفصل الرابع                                                                     مرحلة التعليم المتوسط
 

98 
 

 العقلي: النمو . ب

 "ُيقصد بو التغييرات التي تطرأ عمى األداء العقمي في الكم والكيف" ، وىو يسير من البسيط إلى المعقد.

 ومظاىر النمو العقمي تتركز في اآلتي:

 إدراك المفاىيم والعالقات المجردة، والمبادئ األخالقية والقيم. -

 تزداد القدرة عمى االنتباه واإلصغاء واإلدراك، بعد أن كانت محدودة في مرحمة الطفولة. -

 تزداد القدرة عمى التخيل، واالنسياق وراء أحالم اليقظة.  -

 ي درجة القدرة العقمية العامة.تتضح الفروق الفردية في ىذه المرحمة، ويظير االختالف ف -

 نمو الميول واالىتمامات، ويظير اىتمام المراىق بمستقبمو الدراسي والميني. -

 يميل المراىق إلى التفكير النقدي، فال يتقبل الحقائق بدون أدلة عمييا. -

 االنفعالي: النمو . ت

 من حوليم.ىو ما يطرأ من تغييرات عمى انفعاالت المراىقين واستجاباتيم لممثيرات 

 و مظاىر النمو االنفعالي تتركز فيما يمي:

 الفروق في معدالت النمو، قد تجعل المراىق شديد الحساسية.  -

 التقمبات االنفعالية في تصرفات المراىقين، وذلك لكونيم يتصرفون كالكبار حينا، وكالصغار حينا آخر. -

االنفعالي، ظنًا منو أنو في غنى عن الخدمات السعي لتكوين ىوية ذاتية مستقمة، وتحقيق االستقالل  -

 التي يقدميا الكبار.

 كثرة الغضب عند المراىقين، وال يسيل في ىذه المرحمة توقع تصرفاتو.  -

 قمة الصبر والعناد، واإلصرار عمى الرأي من صفات مراىقي ىذه المرحمة.  -

 الخيال الواسع الخصب، واالستغراق في أحالم اليقظة. -
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 االجتماعي: النمو . ث

 وُيقصد بو عالقة الفرد بالبيئة المحيطة بو، ومدى عمقيا واتساعيا.

 و من أبرز مظاىر النمو االجتماعي ما يمي: 

 الميل نحو االستقاللية، واالعتماد عمى النفس، واالستقالل االجتماعي. -

 حب القيادة والسيطرة والتمرد عمى مصادر السمطة، ورفض توجييات الكبار. -

 يزداد ميل المراىق إلى االنتماء نحو جماعة األصدقاء. -

 (.12: 8009.)فرج،  ييتم المراىق بما يكنو لو اآلخرون من مشاعر الحب واالحترام. -
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 الصة:خ

مرحمة التعميم المتوسط والتمميذ وخصائص بعد كل ما تم التطرق إليو في ىذا الفصل من تعريفات 

 . التعميمبيذه المرحمة من أولويات  االىتمامالتمميذ وأن 
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 تمييد:

دور بعدما تطرقنا في الجزء األوؿ إلى مختمؼ الجوانب النظرية، والتي تـ فييا توضيح      

، سنتطرؽ اآلف في التخفيؼ مف ظاىرة التسرب المدرسي وكذا مرحمة التعميـ المتوسط اإلرشادية الخدمات 

األوؿ أىـ الخطوات  وإلى الجزء الثاني مف البحث المتمثؿ في الجانب الميداني، والذي يضـ في فصم

المنيجية وطريقة  العمؿ التي اتبعت في إعداد أدوات البحث، واختيار العينة وجمع المعمومات وتحديد 

الوسائؿ اإلحصائية المطبقة في تحميؿ البيانات والمعطيات والنتائج، وغير ذلؾ مف اإلجراءات العممية 

 الضرورية إلنجاز الدراسة الميدانية. 

 االستطالعية: أوال :الدراسة

قامت الباحثة بالدراسة االستطالعية باعتبارىا خطوة أساسية في البحث أىداف الدراسة االستطالعية: -1

 ، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ وىي كاآلتي:

 التعرؼ عمى ميداف البحث لتفادي النقائص و الغموض في الدراسة األساسية.- ا/

مف أدوات ومكاف ومدة ، معالجة اإلجراءات المنيجية التي تـ إتباعيا في الدراسة االستطالعية -ب/ 

 الدراسة والعينة التي طبقت عمييا الدراسة .

 مترية ألدوات القياس.التأكد مف صالحية الخصائص السيكو بناء و  -ج/

 : المجال الجغرافي لمدراسة االستطالعية-2

والية مستغانـ ، وذلؾ متوسطات محمد " الواقعة بصالمندر مف بيف  ف برنوب"  متوسطةتـ اختيار 

 التي تمقتيا الباحثة مف قبؿ الطاقـ اإلداري .  نظرا لمتسييالت

 : المجال الزمني لمدراسة االستطالعية-3

 . 19/04/2018ىإل18 االستطالعية مفالدراسة  امتدت
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 االستطالعية:طريقة المعاينة ومواصفات العينة -4

 طريقة المعاينة: -4-1

محمد بصالمندر، حيث اختيرت متوسطة بف برنو أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف تالميذ 

 إناث(  23ذكور،27)تمميذ وتمميذة   50، تكونت عينة الدراسة االستطالعية مف بطريقة  عشوائية

 .الظروؼ المدرسية بصفة عامةنفس تحت  يتمرسوف، الرابعة متوسطيدرس أفراد العينة بالسنة 

 وموصفاتيا: عينة الدراسة االستطالعية-4-2

 أ/ حسب الجنس:

 يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير الجنس :

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.01جدول رقم)

 

 

 

 

 

( 54%بنسبة ذكرا  27(عينة الدراسة االستطالعيةذكور  ( أف عدد01يتضح مف الجدوؿ رقـ )

مف مجموع  %10أي نسبتو أفراد ( 05بفارؽ قدره  ) %)46انثى بنسبة 23)فييا إناث أكبر مف عدد 

 أفراد عينة الدراسة ككؿ .

 

 

 المجموع اناث ذكور الجنس

 50 23 27 العدد

 % 100 46% %54 النسبة المئوية   %
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 (:دائرة نسبية لتوزيع متغير الجنس01)الشكل 

 :            حسب السن -ب/

 يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير السف :

 .(: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن02جدول رقم)

 المجموع فما فوق  16 15-14 السن 

 50 08 42 العدد

 % 100 %16 %84 %النسبة المئوية 

بنسبة  15و 14أعمارىـ ما بيف  الدراسة تتراوح( أف أغمبية أفراد عينة 02يتضح مف الجدوؿ )

 فوؽ.فما  16% مف أفراد العينة أعمارىـ مف16بالمقابؿ نسبة % 84

54% 

46% 

 الجنس

 ذكور

 إناث
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 (:دائرة النسبية لتوزيع متغير السن02الشكل)

 القياستصميم وسائل - 5

 المقياسأوال :تصميم 

 الخطوة األولى ) الخبرة السابقة لمباحثة(:

في ىذا اإلطار شممت عممية توظيؼ الخبرات المكتسبة مف الدراسات السابقة التي أجرتيا الباحثة  

،التي  2018ر في عمـ النفس إرشاد وتوجيو ،تقويـ لسنة الماستفي إطار تحضير مذكرة تخرج لنيؿ شيادة 

" )دراسة ميدانية لتالميذ اإلرشادية في التخفيؼ مف ظاىرة التسرب المدرسي   دور الخدماتكانت بعنواف:" 

(، باإلضافة إلى االطالع الشخصي الذي قامت بو الباحثة،  وىي الرابعة متوسط الميدديف بالتسرب السنة

األمور التي سمحت بجمع عدد ىائؿ مف المعطيات الخاـ، والتي مكنت مف تحديد األرضية لالنطالؽ 

 تساب القدرة لمتصور والتزويد بأدوات العمؿ.واك

 

 

84% 

16% 

 السن

14-15

 فما فوق 16 
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 الخطوة الثانية )االستفادة من الدراسات السابقة (: •

المفسرة  عمى أىـ الدراساتعتماد وىي الخطوة التي تمت بالتوازي مع الخطوة السابقة، وفييا تـ اال 

اإلرشادية والبحوث التربوية التي تشمؿ مجموعة مف المقاييس ذات الصمة بالموضوع ومف بيف  لالحتياجات

 الدراسات:ىذه 

ـ ،دراسة 1976ـ ،دراسة جونسوف 1976ـ ،دراسة سبنسر دانير 1978دراسة في فرنسا عاـ 

 ـ.         1962ـ ،دراسة جمبرت 1970ـ ،دراسة ديمش وجرات 1971تايمور 

 تحديد األبعاد(:ة )الخطوة الثالث •

 االستمارةومف خالؿ ىذه المعمومات المستمدة مف التالميذ واالستعانة بدراسات السابقة، تـ بناء 

عبارة و تتكوف مف  22عمى السنة الرابعة متوسط تحتوي  تالميذ لدى إلرشادية دور الخدمات المعرفة 

 أبعاد  04

 (. )الجنس ، السفخصص القسـ األوؿ لمبيانات الشخصية عف المستجيب 

فقرة  موزعة  22عمى  واشتممتاإلرشادية لمتالميذ، دور الخدمات القسـ الثاني :استمارة خاصة لمعرفة 

 أبعاد وىي:ة أربععمى 

،  دور المرشد الطالبي في القضايا المدرسية وبعدبالمستشار التوجيو واإلرشاد عالقة التمميذ بعد  

تقويـ عمؿ المرشد مف ،وبعد مدرسة و رأي التمميذ بالمدرسة عامة وبعد دور  الخدمات اإلرشادية في ال

كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ  في النشاط المدرسيمستشار التوجيو  و بعد دور ،وجية نظر التالميذ

(04) 
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 :اإلرشادية لمتالميذ ) الصورة األولية(دور الخدمات (: يشير الى أبعاد استبيان 03جدول رقم)

 الفرعية  ومقاييس البعد

تتمحور حوؿ التعامؿ مع شخصية الطالب وفيـ  عالقة التمميذ بمستشار التوجيوالبعد األول :

 حاجاتو وميولو ومساعدتو عمى حؿ مشكالتو 

دور مستشار التوجيو في القضايا : البعد الثاني

 المدرسية والنشاط المدرسي

وجود مستشار نفسي تربوي في المدرسة ىاـ جدا 

 حؿ الكثير مف المشاكؿ التي مف ىا،يساعد عمى 

كما يمعب دورا كبيرا في تنظيـ نشاطات ترفييية 

 .لمتالميذ مف اجؿ تغيير الجو الدراسي.

دور الخدمات اإلرشادية في المدرسة :  البعد الثالث

 ورأي التمميذ بالمدرسة عامة

الصعب عمى مدير المدرسة  ـيعتمد عمى ما يقد

أسبابو مستشار وحتى المعمميف التوصؿ إلى 

التوجيو مف دعـ معنوي لمتالميذ وتحسيف صورة 

 المدرسة لديو.

تقويـ عمؿ مستشار التوجيو مف وجية البعد الرابع :

 نظر التالميذ 

أي رأي التمميذ في ما يقدمو لو ،و يفيد ىذا التقويـ 

في التعرؼ عمى الجوانب االيجابية والسمبية والعمؿ 

 عمى تعديميا.
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  اإلرشادية لمتالميذ(:الخدمات  الرابعة : )صياغة فقرات استبيانالخطوة 

 لمتالميذ حسب أبعاده و مقاييسو الفرعية. يةاإلرشادالخدمات (: يشير إلى توزيع فقرات استبيان 04جدول رقم)

 المجموع الفقرات  ترتيبيا األبعاد

عالقة التمميذ بمستشار 

 التوجيو 

11-12-16-17-22 05 

دور مستشار التوجيو في 

النشاط القضايا المدرسية 

 المدرسي

10-18-20 03 

دور الخدمات اإلرشادية 

في المدرسة و رأي التمميذ 

 بالمدرسة عامة

01-02-05-06-08-13-19 07 

تقويم عمل مستشار 

التوجيو من وجية نظر 

 التالميذ 

03-04-07-09-14-15-21 07 

 22 المجموع

  طريقة التطبيق(:الخطوة الخامسة( 

، حيث الرابعة متوسط ىذا المقياس يطبؽ جماعيا وىو موجو لمتالميذ الذيف يدرسوف في السنة   

أماـ ×( يطمب مف التمميذ أف يحدد اإلجابة الموافؽ لحالتؾ والموجودة باالستبياف ،وذلؾ بوضع إشارة)

 .اإلجابة المناسبة ، مع العمـ انو ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة
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 :)الخطوة السادسة )طريقة تفريغ وتصحيح االستبيان 

بيدؼ اإلجابة عميو الرابعة متوسط ىذا المقياس موجو لتالميذ والتمميذات الذيف يدرسوف في السنة 

كميا فقرات  يثالثلابدائؿ وفؽ  سمـ ) ليكرث ( ثالثة ، فكؿ تمميذ يقرا المقياس يختار إجػابة واحدة مف بيف 

 (06) ـكما يوضح الجدوؿ رق، x1ال، x2أحيانا، x 3دائماوىي كالتالي:  .ايجابية

 اإلرشادية لمتالميذ .الخدمات  الستبيان( يمثل سمم التنقيط 05رقم ) لالجدو

 أبدا أحيانا دائما البدائل

 01 02 03 الدرجات

 

 اإلرشادية لمتالميذ :الخدمات الخصائص السيكو مترية الستبيان  -6

 األداة :صدق  -ا

وصدؽ  اعتمدت الباحثة ،في دراستيا لمعرفة مدى صدؽ المقياس عمى صدؽ االتساؽ الداخمي،

 20Spssالمقارنة الطرفية حيث اعتمدت عمى 

 : أوال: صدق االتساق الداخمي

 :عالقة التمميذ بمستشار التوجيووبعد. صدق االتساق الداخمي بين الفقرة 1-أ

عالقة التمميذ بمستشار وبعد الداخمي بين الفقرة  االتساقيوضح نتائج حساب ( 06م )جدول رق

 التوجيو.

رقم 

 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

 دال **0.568 أشعر باالرتياح النفسي عند زيارة مستشار التوجيو.  11

 دال **0.676 ػأنحرج مف عرض مشكالتي العاطفية عمى مستشار التوجيو. 12



 الفصل الخامس                                                اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 

333 

 

 دال **0.513 أشعر بأف عالقتي مع مستشار التوجيو ىي عالقة أخوة وتعاوف. 16

يسعدني مشاركة مستشار التوجيو في الحفالت والمناسبات التي تقاـ  17

 في المدرسة.

 دال **0.546

 دال **0.627 أشعر بالرغبة في مشاركة مستشار التوجيو في وضع خطط النشاط. 22

 (.0.01٭ دالة عند مستوى)*

( أف معامالت االرتباط  التي تـ الحصوؿ عميو بيف درجة كؿ بند مف بنود 06يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ى اتساؽ المقياس  وتماسؾ ( ، مما يدؿ عم0001ة إحصائيا عند مستوى داللة )داللمبعد  والدرجة الكمية 

 .بنوده 

 :قضايا والنشاط المدرسيدور مستشار التوجيو في الوبعد . صدق االتساق الداخمي بين الفقرة 2-أ

دور مستشار التوجيو في وبعد الداخمي بين الفقرة  االتساقيوضح نتائج حساب  (07)جدول رقم 

 القضايا والنشاط المدرسي

رقم 

 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

أعتقد أف أغمب مراجعات التالميذ لمستشار التوجيو تكوف بشأف  10

 الغياب.

 دال *0.341

أشعر بحرص مستشار التوجيو عمى المشاركة في الرحالت الترويحية  18

 والعممية التي تقاـ بالمدرسة.

 دال *0.322

أرى أف إرشادات والدي بالبيت تفوؽ تفوؽ إرشادات مستشار التوجيو  20

 بالمدرسة.

 دال *0.339

 (.0.05٭٭ دالة عند مستوى)
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( أف معامالت االرتباط  التي تـ الحصوؿ عميو بيف درجة كؿ بند مف 07يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ى اتساؽ المقياس  ( ، مما يدؿ عم0005ة إحصائيا عند مستوى داللة )داللمبعد  بنود والدرجة الكمية 

 .وتماسؾ بنوده 

في المدرسة ورأي التمميذ  اإلرشاديةدور الخدمات وبعد . صدق االتساق الداخمي بين الفقرة 3-ا

 :بالمدرسة عامة

في  اإلرشاديةدور الخدمات وبعد الداخمي بين الفقرة  االتساقيوضح نتائج حساب  )08) جدول رقم

 المدرسة ورأي التمميذ بالمدرسة عامة

رقم 

 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

أف إدارة المدرسة تكمؼ مستشار التوجيو القياـ بأعماؿ ليست  اعتقد 01

  مف اختصاصو. 

 دال **0.529

 دال **0.537 رى مف الضروري تخصيص مكاف متسع لإلرشاد في المدرسة. أ 02

أرى أف المطوياف الخاصة بتوجيو التالميذ متوفرة في مكتب مستشار  05

 التوجيو. 

 دال **0.593

 دال **0.642 أرى أف أىداؼ توجيو التالميذ غير واضحة لدى أعضاء ىيئة التدريس. 06

الضروري وجود مادة دراسية أو مقرر دراسي في المدرسة يساعد  أرى مف 08

 عمى تفيـ النشاط التوجييي.

 دال **0.525

أعتقد أف لدى بعض أعضاء التدريس الخبرة االجتماعية عف التالميذ  13

 بالمدرسة لمقياـ بميمة مستشار التوجيو.

 دال **0.529

 دال **0.525 التالميذ.أرى بمدرسي نشاط إرشادي منظـ يستفيد منو  19

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)



 الفصل الخامس                                                اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 

331 

 

( أف معامالت االرتباط  التي تـ الحصوؿ عميو بيف درجة كؿ بند مف 08يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ى اتساؽ المقياس  ( ، مما يدؿ عم0001ة إحصائيا عند مستوى داللة )داللمبعد  بنود والدرجة الكمية 

 .وتماسؾ بنوده 

 :تقويم عمل مستشار التوجيو من وجية نظر التالميذوبعد . صدق االتساق الداخمي بين الفقرة 4-ا

تقويم عمل مستشار التوجيو وبعد الداخمي بين الفقرة  االتساقيوضح نتائج حساب  (09) جدول رقم

 :نظر التالميذمن 

رقم 

 البند

معامل  الفقرة

 االرتباط

 الداللة

03 
يستخدـ المقاييس النفسية لمتعرؼ عمى  أعتقد أف مستشار التوجيو

 المشكالت الدراسية لمتالميذ.

0.542** 
 دال

04 
أعتقد أف مستشار التوجيو يتعرؼ عمى مستوى تحصيؿ مف خالؿ 

 االختبارات الشيرية.

0.529** 
 دال

07 
أف يصدر مستشار التوجيو نشرة عف نشاطات التوجيو أجد مف الميـ 

 خالؿ العاـ.

0.499** 
 دال

 دال **0.519 أشعر أف مستشار التوجيو يفتقر الخبرة الميدانية في عممو. 09

14 
أعتقد أف باستطاعة مستشار التوجيو مناقشة المشكالت االجتماعية 

 لمحاولة وضع الحموؿ المناسبة ليا. لمتالميذ بالمدرسة

0.439** 
 دال

 دال **0.698 أعتقد أف إرشاد التالميذ يشجعيـ عمى العمؿ الجماعي. 15

21 
أعتقد بأف مستشار التوجيو يقوـ بعمؿ برامج متنوعة لرفع المستوى 

 التحصيمي.

0.526** 
 دال
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 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)

( أف معامالت االرتباط  التي تـ الحصوؿ عميو بيف درجة كؿ بند مف بنود 09يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ى اتساؽ المقياس  وتماسؾ ( ، مما يدؿ عم0001داللة )ة إحصائيا عند مستوى داللمبعد  والدرجة الكمية 

 .بنوده 

 :األبعاد والدرجة الكمية لممقياسصدق االتساق الداخمي بين  .5أ.

 الداخمي بين البعد و الدرجات الكمية لممقياس : االتساق( يوضح نتائج حساب 10جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط البعد

 دال **0.628 بمستشار التوجيوعالقة التمميذ 

دور مستشار التوجيو في القضايا 

 والنشاط المدرسي

 دال *0.319

دور الخدمات االرشادية في المدرسة 

 ورأي التمميذ بالمدرسة عامة

 دال **0.636

تقويم عمل مستشار التوجيو من وجية 

 نظر التالميذ

 دال **0.665

 (.0.05مستوى)(.٭ دالة عند 0.01٭٭ دالة عند مستوى)

 بعد ( أف معامالت االرتباط  التي تـ الحصوؿ عميو بيف درجة كؿ 10يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ى اتساؽ المقياس  ، مما يدؿ عم(0.5و )( 0001ة إحصائيا عند مستوى داللة )داللمبعد  والدرجة الكمية 

 .وتماسؾ بنوده 

 ثانيا :صدق المقارنة الطرفية ) التمييزي( :

قامت الباحثة بحساب صدؽ المقارنة الطرفية بيف درجات األعمى واألدنى ، حيث تـ ترتيب أفراد 

عمى  اإلجابة( ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية التي حققيا كؿ منيـ في 50العينة االستطالعية )ف=
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% مف 27 وأدنىفردا( ، 13% مف الدرجات وعددىـ )27فقرات المقياس ككؿ ،ثـ تـ اختيار أعمى 

المقارنة بيف المجموعتيف ،وذلؾ باستخداـ اختبار )ت( .كما ىو  إجراءفردا(، وتـ  13الدرجات وعددىـ )

 ( :09موضح في الجدوؿ رقـ)

( يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار 11جدول رقم )

 : )ت(

المتوسط  الفئة األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت(

 داؿ 0.000 10.46 3.686 51.38 المرتفعين الدرجة الكمية

 3.07 37.46 المنخفضين

 .(0.01٭٭ دالة عند مستوى)

يتمتع بالصدؽ التمييزي ربعة األ بأبعادهالخدمات اإلرشادية مقياس  أف( 11)وؿ رقـديتضح مف الج

بعاد الفرعية والدرجة الكمية تفعي ومنخفضي الدرجات عمى األر بيف م إحصائياتوجد فروؽ دالة حيث ،

 . وبما أف المقياس صادؽ فيو بالتالي ثابت. لممقياس

 ثبات األداة: -ب

 الثبات عن طريق التجزئة النصفية :-1

بعد التأكد مف صدؽ االستبياف والقياـ بالتعديالت الالزمة نقوـ اآلف بالتأكد مف ثباتو وقد اخترنا   

نصفيف : النصؼ األوؿ  إلى اإلرشادية لمتالميذالخدمات طريقة التجزئة النصفية حيث قسـ استبياف 

ات األرقاـ ( ، والنصؼ الثاني يضـ الفقرات ذ21الى 1خاص بالفقرات ذات األرقاـ الفردية)مف 

(، ثـ قامت الباحثة بعد ذلؾ بحساب معامؿ الثبات وتـ حسابو بطريقتيف وعميو 22الى 2الزوجية)مف 

 كانت النتائج كاآلتي:
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 /عن طريق التجزئة النصفية:1

اإلرشادية لمتالميذ عن طريق التجزئة  خدماتحساب ثبات مقياس ال يوضح نتائج (12)جدول رقم

 النصفية :

 تصحيح معامل االرتباط االرتباطمعامل  الثبات

 **0.952 **0.910 المقياس ككل

(وبعد تصحيحو 0.910يساوي) االستبياف( أف معامؿ الثبات لنصفي 12)يتضح مف الجدوؿ رقـ 

 .(0.952أصبح يساوي)سيبرماف براوف بمعادلة 

 /معامل الثبات الفا لكرونباخ:2

 لكرونباخ( يوضح نتائج قيم معامل الفا 13جدول رقم)

 معامل الفا لكرونباخ البعد

 0.665 عالقة التمميذ بمستشار التوجيو.البعد االول : 

توجيو في القضايا والنشاط دور مستشار الالبعد الثاني : 

 المدرسي.

0.759 

مدرسة و رأي في ال دور الخدمات اإلرشاديةالبعد الثالث: 

 التمميذ بالمدرسة عامة.

0.681 

تقويـ عمؿ مستشار التوجيو مف وجية نظر البعد الرابع : 

 التالميذ.

0.740 

 

مف خالؿ قيـ معامؿ ألفا لكرونباخ يتضح لنا أف مقياس الخدمات اإلرشادية اإلرشادية يتسـ بقدر 

 . بيقو كأداة قياس في دراسات الحقةأي أنو يقيس ما وضع لقياسو فيمكف تطمف االستقرار في نتائجو 
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 :األساسيةثانيا: الدراسة 

 تمييد:

في ىذا الفصؿ بعرض المنيج المتبع في الدراسة األساسية لمبحث الحالي و اإلطار  تيتـ الباحثة 

الزماني والمكاني ليا و المراحؿ المتبعة أثناء تطبيؽ أداة البحث ميدانيًا ، باإلضافة إلى مميزات األفراد المعنييف 

تيا الباحثة مف تالميذ المرحمة الرابعة مف التعميـ المتوسط ، بالدراسة الذيف يمثموف عينة البحث التي سحب

 مواصفاتيـ مستخدمة في ذلؾ اإلحصاء الوصفي.

 منيج الدراسة: .1

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي  في دراستيا مف خالؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مف تالميذ 

طبيعة ىذه الدراسة التي تستيدؼ دور الخدمات السنة الرابعة مف التعميـ المتوسط ،و ىذا المنيج مناسب ل

االرشادية في التخفيؼ مف ظاىرة التسرب  و ال يقتصر المنيج الوصفي عمى جمع البيانات و تبويبيا في 

جداوؿ فقط ، بؿ  تفسيرىا بعد استخداـ  أساليب القياس و التصنيؼ و التفسير و تنظيـ البيانات و تحميميا  و 

 ائج ذات الداللة و المغزى بالنسبة لمشكمة موضوع الدراسة في البحث.مف  ثـ  استخراج النت

 .المجال الجغرافي والزمني لمدراسة األساسية :2

 المجال الجغرافي :-أ

 قامت الباحثة بدراستيا الميدانية في أربعة متوسطات  بمدينة مستغانـ وىي :

 أوت. 20متوسطة طواىرية محمد -1

   متوسطة بف زرجب بف عودة.-2 

 متوسطة بف برنو محمد. -3

 متوسطة عمروس معمرحي المطمر.-4
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وذلؾ بعد حصوليا عمى رخصة الدخوؿ مف مديرية التربية لوالية مستغانـ ، تـ اختيار الباحثة ليذه المتوسطات 

 (.2017عمى أساس نسبة نجاح النتائج المتحصؿ عمييا في شيادة التعميـ المتوسط لعاـ )

 المجال الزمني :-ب

أي مدة إحدى عشرة يوما  2018-05-03الى غاية 2018-04-22امتدت الدراسة األساسية مف 

 لتوزيع و استالـ أداة الدراسة عمى تالميذ. 

 . خصائص مجتمع الدراسة األساسية :3

ييتـ البحث الحالي بدراسة دور الخدمات اإلرشادية في التخفيؼ مف ظاىرة التسرب لدى تالميذ الرابعة 

تمميذًا  58دينة  مستغانـ ، الذيف  يمثموف بذلؾ أفراد مجتمع ىذا البحث الذي يقدر عدد أفراده متوسط  بم

 متمدرسًا بالسنة  الرابعة متوسط ، يتوزع تالميذ مجتمع الدراسة عمى متوسطات حسب الجدوؿ أدناه 

 .  طريقة المعاينة ومواصفات عينة الدراسة األساسية :4

دراسة األساسية في البحث الحالي بطريقة مقصودة لمتالميذ الميدديف قامت الباحثة بسحب عينة ال

 بالتسرب  المتمثؿ في تالمذة السنة الرابعة مف التعميـ المتوسط ، فكانت عينة الدراسة األساسية لمبحث 

 كما يمي :

 االمتوسطات المعنية بالدراسة:-4-1

تمميذًا مف أربعة متوسطات، ىذا ما يوضحو الجدوؿ  58سحبت الباحثة عينة الدراسة األساسية متكونة مف      

 ( و المخطط التالي:26رقـ )
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 المتوسطات:(: توزيع عينة الدراسة األساسية حسب 41جدول رقم )

طواهرية  المتوسطةاسم 

 محمد

بن زرجب بن 

 عودة

عمروس  بن برنو محمد

 معمر

 المجموع

 58 06 41 41 60 عدد التالميذ

 % 466 %34 %29 26% % 44 النسبة المئوية

 

إلى أخرى ىذا ما يجعؿ النسب مف متوسطة  ( أف عدد تالميذ العينة يتقارب 14يتضح مف الجدوؿ رقـ)

 ٪  بمتوسطة عمروس معمر ، و أقؿ 34تمميذا بنسبة   20المئوية متقاربة ، فكاف أكبر عدد ىو 

 .٪ مف المجموع الكي ألفراد العينة11تالميذ بنسبة  06عدد ىو 

 

 (: دائرة النسبية لتوزيع عينة البحث حسب المتوسطات.03يمثل  شكل رقم )

 حجم عينة الدراسة األساسية: -4-2

ذكور(، مف السنة الرابعة متوسط 37إناث 21تمميذا وتمميذة ) 58شممت عينة الدراسة األساسية عمى 

تـ جابة عمى فقرات المقياس ، ،موزعة عمى أربعة متوسطات. ، وقامت الباحثة بشرح التعميمة و كيفية اإل

مجتمع  ، ويتمدرسوف تحت نفس الظروؼ المدرسية بصفة عامة ، فيـ بذلؾ يمثموف اختيارىا بطريقة مقصودة،

35% 

29% 

26% 

10% 

 عمروس معمر 

 بن برنو محمد

 بن زرجب بن عودة

 طواهرية محمد
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البحث في ىذه الدراسة ، و قد قدمت الباحثة خصائص عينة البحث بالتفصيؿ تحت عنواف  خصائص عينة 

 ت البيانية كما ىو وارد في الصفحات الموالية.الدراسة األساسية بالجداوؿ التكرارية و الرسوما

 خصائص عينة الدراسة األساسية:-4-3

 حسب الجنس: -أ/ 

 ٌمثل الجدول التالً توزٌع عٌنة الدراسة األساسٌة للبحث حسب متغٌر الجنس :

 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية  حسب الجنس.41) جدول رقم

 المجموع ذكور إناث الجنس

 85                73                12                     العدد

 %100  64%             36%                       ٪النسبة المئوية

 

( أكبر من عدد %14ذكر بنسبة 11عٌنة الدراسة األساسٌة )ذكور( أن عدد 31ٌتضح من الجدول رقم )

من مجموع أفراد عٌنة الدراسة ككل  %11( فرد  أي نسبته 31( بفارق قدره )%11بنسبةأنثى 13إناث فٌها ) 

 ، هذا ما ٌؤكده الشكل التالً.

شكل 

 لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير الجنس. دائرة نسبية( :61رقم)

 

 

81% 

19% 

 الجنس

17

18
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 حسب السن: -ب/

 ٌمثل الجدول التالً توزٌع عٌنة الدراسة األساسٌة  للبحث حسب متغٌر السن :

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب السن 40جدول رقم)

 المجموع 31 31 السن )السنة(

 11 33 41 العدد

 %300  % 31 81% النسبة المئوٌة

 

تلمٌذ أي ما  47أن أكبر عدد لتالمٌذ عٌنة الدراسة األساسٌة و المتمثل فً ( 31ٌتضح من الجدول رقم)

ٌوضح  ،19%تلمٌذ أي ما نسبته  33عددهم سنة  31، والتالمٌذ الذٌن أعمارهم سنة  31٪  أعمارهم 81نسبته 

 ذلك التوزٌع المخطط أدناه .

 

 

 لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير السن.دائرة نسبية ( : 61شكل رقم)

 أدوات الدراسة األساسية :-1

 مقياس دور الخدمات اإلرشادية لمتالميذ الميددين بالتسرب ،ىذا االستبيان موجو لمتالميذ. 

تـ القياـ بتصميـ ىذا المقياس بعد اطالع عمى العديد مف الدراسات والبحوث التربوية التي تشمؿ مجموعة مف 

خدمات اإلرشادية في االستمارات ذات عالقة بالموضوع، اليدؼ مف ىذا المقياس ىو التعرؼ عمى دور ال

81% 

19% 

 السن

17

18
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التخفيؼ مف ظاىرة التسرب لدى تالميذ الرابعة متوسط، طبؽ في الدراسة األساسية بعد أف تـ حساب صدقو 

 (.04وثباتو في الدراسة االستطالعية ، وتبيف أف مقياس مناسب لموضوع الدراسة.انظر الممحؽ رقـ )

 نيا:: يتضمف المعمومات الشخصية عف التمميذ مالجزء األولخصص 

 السف:تحديد سف التميذ حسب الفئة المستيدفة. -

 الجنس : جنس التمميذ الذي يمثؿ اإلطار الجوىري الذي يقـو عميو المتغير المستقؿ.  -

 و بعدىا تعميمة المقياس و طريقة اإلجابة عمى فقراتو بتحديد اختيار واحد لكؿ فقرة.

فقرة ،فكؿ طالب يقرا المقياس يختار 22مجموعيا  :يتضمف مجموعة عبارات المقياس التي فيالجزء الثاني

 إجػابة واحدة مف بيف ثالثة بدائؿ وفؽ  سمـ) ليكرت( الثالثي ،اشتمؿ المقياس عمى أربعة أبعاد موزعة كالتالي :

 17-16-12-11 فقرات حاممة االرقاـ التاية: 5عالقة التمميذ بمستشار التوجيو يحتوي عمى :  البعد األول-

22. 

  فقرات حاممة  3دور مستشار التوجيو في القضايا المدرسية والنشاط المدرسي يحتوي عمى :  الثانيالبعد

 .20-18-10 االرقاـ التالية:

 فقرات حاممة  7دور الخدمات اإلرشادية في المدرسة ورأي التمميذ بالمدرسة عامة يحتوي عمى  : البعد الثالث

 .19-13-08-06-05-02-01 االرقاـ التالية:

  فقرات حاممة االرقاـ  7تقويـ عمؿ مستشار التوجيو مف وجية نظر التالميذ يحتوي عمى  : البعد الرابع

 .21-15-14-09-07-04-03 التالية:

 المقابمة :-

لقد استخدمتيا الباحثة مف اجؿ جمع المعمومات عف طريؽ طرح األسئمة عمى التالميذ لمعرفة مدى   

 ليـ المطموب في حالة عدـ فيميـ لمموضوع.فيميـ لموضوع الدراسة وتوضيح 
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أما بالنسبة لتقدير الدرجات ، فقد تـ تقدير كؿ فقرة عمى سمـ ثالثي، وتقديراتيا تتراوح مف   .طريقة التصحيح:1

 -(3ثالثة درجات إلى درجة واحدة ، وعمما أف فقرات الباحثة باالتجاه الموجب فتعطى االستجابات التالية :دائما)

 (. 1)أبد -(2أحيانا)

في إطار انجاز بحث إليؾ مجموعة مف العبارات  المكونة ليذا االستبياف يدخؿ  . طريقة التطبيق:2

عنواف دور الخدمات  تحت وتقويـ توجيو ارشاد، النفس عمـ ماستر شيادة لنيؿ تخرج لتحضير مذكرة

األسئمة التي نود معرفة ، وليذا نقترح عميؾ بعض اإلرشادية في التخفيؼ مف ظاىرة التسرب المدرسي 

 رأيؾ الشخصي فييا . لذلؾ يطمب منؾ:

 قراءة العبارات بعناية واىتماـ وتمعف . -1 

أماـ اإلجابة الموافقة لحالتؾ دوف تفكير أو تردد ، وتأكد أنو ال توجد ىناؾ إجابات ( xوضع عالمة ) -2 

نما ىي وجيات نظر شخصية تختمؼ مف فرد آلخر  .صحيحة أو خاطئة وا 

 طريقة إجراء الدراسة األساسية: -6

فقد خصصت الباحثة لكؿ متوسطة يوما مف  -الدراسة األساسية لسير قامت الباحثة بتنظيـ جدوؿ زمني 

التي جرت بعدد مف المتوسطات وكانت الباحثة تقـو تقريبا  -أياـ األسبوع حتى يتسنى ليا تنظيـ المعمومات 

 الخطوات تتمثؿ في:بنفس الخطوات في كؿ متوسطة وىذه 

االتصاؿ بمدير المتوسطة  و تقديـ التسريح  المقدـ مف طرؼ مديرية التربية الذي يسمح لمباحثة بإجراء  -

 البحث بيذه المتوسطة دوف اإلخالؿ بالنظاـ الداخمي ليا.

 طمب المدير بتكميؼ مستشار التوجيو ، لمرافقة الباحثة أثناء االتصاؿ باألساتذة و بالتالميذ . -

طمب الباحثة مف  مستشارة التوجيو ، تحسيس  األساتذة والتالميذ ، و إعالميـ  بوجود دراسة عممية بحتة  -

بالمتوسطة تسيرىا الباحثة ، ليستجيبوا لطمب المشاركة في ىذه الدراسة بكؿ ثقة و اطمئناف.والتي أظيرت 

 استعدادىا لمتعاوف مع الباحثة مف أوؿ لقاء.
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الباحثة تقوـ بيذا الدور بنفسيا النشغاؿ مستشارة التوجيو  بمينتيا ، ساعة  في بعض المتوسطات  كانت -

 إجراء البحث.

ـ  تحديد األقساـ التي  سيتـ توزيع  أداة الدراسة  ىذه الدراسة ، و توقيت اإلجراء مف طرؼ مدير الثانوية ت -

 أو مستشار التربية بعد إذف مف المدير أو نائب المدير لمدراسات.

احثة بنفسيا وبميمتيا في الثانوية كباحثة ال غير، بأىمية البحث العممي ، وبدورىـ كمشاركيف فيو تعريؼ الب -

 ، وأىمية مشاركتيـ ىذه.

طمأنت التالميذ المعنييف بالمشاركة في البحث بأف إجاباتيـ ستحاط بالسرية ،وذلؾ بعدـ كتابة أسمائيـ عمى   -

إطالع زمالئيـ أو إدارتيـ بالمعمومات المقدمة فييما ، إذ سيتـ  المقياسيف ، أو وضع أي عالمة تميزىـ ، وبعدـ

 جمع المقياسيف بعد ممئيما مباشرة.

 أجرت الباحثة دراستيا عمى التالميذ المسجميف بالسنة الرابعة متوسط وميدديف بالتسرب.  -

إلجابة لضماف نتائج قامت الباحثة بشرح التعميمة لكؿ تالميذ ،واإلجابة عمى جميع استفساراتيـ حوؿ طريقة ا -

 صادقة.

وضع االستمارات الممموءة داخؿ أظرفو كبيرة مكتوب عمى كؿ ظرؼ منيا اسـ الثانوية و عدد االستمارات  -

 التي يحوييا  الظرؼ .

االنصراؼ بعد إتماـ جمع االستمارات و وضعيا في الظرؼ ، و إبالغ مديرالمتوسطة  بنياية  ميمتيا  بيا ،  -

الشكر و التقدير لمساعدتو  لمقياـ  بالدراسة بالمتوسطة التي يشرؼ عمييا ، وتفيمو بعدـ  التعبير لو عف  كامؿ

 عرقمة عجمة التقدـ العممي و المساىمة فيو .

 األسموب اإلحصائي المتبع في الدراسة :- 7

، واستخدمت في ىذا  spss 20 استخدمت الباحثة الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية المعروفة باسـ

 البرنامج اإلحصائي المعالجات التالية :
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 .اإلحصاء الوصفي :7-1

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري . -

 التكرارات والنسب المئوية . -

 .اإلحصاء االستداللي: 7-2

 . في الحجـ اختبار )ت( لدراسة الفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقاتيف غير متساويتيف -

 (. One – Way ANOVAتحميؿ التبايف أحادي االتجاه) -

 .LSDمعادلة اختبار ادني فرؽ -

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل السادس
:عرض نتائج الدراسة  

العامةعرض نتائج الفرضية /1  

الفرعية األولىعرض نتائج الفرضية  /2  

 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية/3
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 تمييد : 

إجراء المعالجات الوصفية عن طريق نتائج الدراسة األساسية  ىذا الفصلفي  تعرض  الباحثة س

 .والتحميمية وفقا لمتغيرات البحث

 عرض نتائج الفرضيات : -1

 : العامةعرض نتائج الفرضية 

مساىمة  األكثرىي ورأي التمميذ في المدرسة عامة الخدمات اإلرشادية في المدرسة نص الفرضية: دور 

 في خفض ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر التالميذ.

والجدول رقم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخدمت الباحثة  ىذه الفرضية الختبار

 4( يوضح ذلك71)
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 الخدمات اإلرشادية لمقياس  المعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و يوضح ( :71جدول رقم )

 .بأبعادهالمدرسية 

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد

التمميذ  عالقة:  األولالبعد 

  بمستشار التوجيو
11.01 0.11 10 

مستشار  دورالبعد الثاني : 

التوجيو في القضايا المدرسية 

 و النشاط المدرسي

0.01 1.00 10 

الخدمات  البعد الثالث : دور

اإلرشادية في المدرسة ورأي 

 التمميذ بالمدرسة عامة

14.01 1.10 11 

الخدمات  دور البعد الرابع :

اإلرشادية في المدرسة ورأي 

 التمميذ بالمدرسة عامة

10.44 0.02 10 

 

الخدمات اإلرشادية في  دورأن الرتبة األولى كانت لمبعد الثالث  ( 71يتضح من الجدول رقم )

أما  ،7.21وانحرافو المعياري  ،74.52حيث كان متوسطو الحسابي  المدرسة ورأي التمميذ بالمدرسة عامة

بمتوسط  الخدمات اإلرشادية في المدرسة ورأي التمميذ بالمدرسة عامة دورالرتبة الثانية فكانت لمبعد الرابع 
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عالقة التمميذ بمستشار الرتبة الثالثة لمبعد األول كانت ، في حين 1..1وانحراف معياري  75.44حسابي 

 وأخيرا الرتبة الرابعة كانت لمبعد الثاني دور .1.71وانحراف معياري  71.01بمتوسط حسابي التوجيو 

وعميو نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض  .مستشار التوجيو في القضايا المدرسية و النشاط المدرسي

 .البحث

 الفرعية األولى:.عرض نتائج الفرضية أوال

نحو دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من  توجد فروق ذات داللة إحصائيةنص الفرضية: "ال 

 ".تعزى لمتغير الجنسظاىرة التسرب المدرسي

والجدول  " لألبعاد والدرجة الكمية لممقياس تاختبار "ـاستخدمت الباحثة ىذه الفرضية الختبار

 4يوضح ذلك( 72رقم )
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 ( يبين نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في الخدمات اإلرشادية تبعا لمتغير الجنس.71جدول رقم )

عند مستوى 

 الداللة

,0,0 

SIG  قيمة ت

 المحسوبة

 الجنس

 اإلرشادية الخدمات
 ذكور= إناث= 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 25825 1822 258.1 1822 58.2 5830 غ دالة

عالقة التمميذ 

 بمستشار التوجيو

 1823 2802 1810 2811 58202 5830 غ دالة

دور مستشار التوجيو 

في القضايا المدرسية 

 النشاط المدرسي

 2.821 1810 20810 2825 2833 .582 غ دالة

دور الخدمات 

اإلرشادية في المدرسة 

رأي التمميذ و 

 بالمدرسة عامة

-5821 5825 غ دالة  2833 20801 2832 208.0 

تقويم عمل مستشار 

التوجيو من وجية نظر 

 التالميذ

-5824 5805 غ دالة  الدرجة الكلية 1802. 833. 28.1. .082 

ىي اكبر من   االبعاد والدرجة الكمية لممقياسفي  SIGقيمة  أن ( 72يتضح من الجدول رقم )

توجد فروق ذات داللة  أي ال%( وبالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري 4المعنوية )الداللة مستوى 
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تعزى لمتغير الجنس ،  دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي فيإحصائية 

 ية .غير معنو  األبعادبمعنى أن الفروق بين الجنسين في ، ونرفض الفرض البديل 

 ثانيا .عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة نص الفرضية: "

 التسرب المدرسي حسب ترتيب نتائج المؤسسة".

كما ىو موضح في استخدمت الباحثة اختبار "تحميل التباين األحادي الختبار ىذه الفرضية

 الجدول التالي4

 اإلرشادية( نتائج تحميل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الخدمات 11جدول رقم )

 وفقا لمتغير ترتيب نتائج المؤسسة.

الخدمات 

 اإلرشادية
 د.الحرية مج المربعات مصدر التباين

التباين 

 التقديري
 م.داللة Sig ف

 

 الدرجة الكمية

بين 

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

 المجموع

541212 

033247 

7747201 

. 

45 

41 

741203 

71234 
 دال 1.111 11،63

 

، مما   1.17وىي أقل من  sig.=1.111( أن القيمة االحتمالية 73يتضح من الجدول رقم )

الفرض الصفري ونقبل فرض البحث القائل بوجود وبالتالي نرفض يدل عمى  وجود  فروق  جوىرية ، 
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، وعميو سنرجع دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي  فيفروق دالة إحصائيا 

 (.11رقم )كما ىو موضح في الجدول إلى معرفة أين يكمن االختالف عن طريق اختبار ادني فرق 

 :اإلرشاديةيوضح اتجاه الفروق في الخدمات  LSDأدنى فرق دال اختبار  (:01جدول رقم)

 ( أعاله أن :01يتضح من الجدول)

  ىناك اختالف معنوي بين متوسطة الطواىرية ومتوسطة عمروس معمر ، حيث أن قيمةp.valu 

متوسطة بن  متوسطة بن برنو

 زرجب

متوسطة عمروس 

 معمر

متوسطة 

 الطواىرية

 

 المؤسسات

Sig  متوسط

 الفرق

sig  متو

سط 

الفر

 ق

sig  متوسط

 الفرق

Sig  متو

سط 

الفر

 ق

 متوسطة الطواىرية        

       12117 4.1

0- 

متوسطةعمروس 

 معمر

    1.11

1 

0.01- 1.0. 1.2

.- 

 متوسطة بن زرجب

  1.1

1 

7.0

5- 

1.11

1 

5.34 120. 1.2

7- 

 متوسطة بن برنو
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 % .ولصالح متوسطة عمروس معمر.17وىي اقل من  12117تساوي 

  ىناك اختالف معنوي بين متوسطة بن زرجب ومتوسطة عمروس معمر  حيث أن قيمةp.valu 

 %  لصالح متوسطة عمروس معمر.17وىي اقل من 1.111تساوي 

  ىناك اختالف معنوي بين متوسطة عمروس ومتوسطة بن برنو  حيث أن قيمةp.valu  تساوي

 % .ولصالح متوسطة عمروس معمر .17وىي اقل من 1.111

 في حين أن االختالف كان غير معنوي بين :

 بن زرجب  حيث أن قيمة طواىرية ومتوسطة الختالف  غير معنوي بين متوسطة اp.valu تساوي

 % .17وىي اكبر من  .120

  اختالف  غير معنوي بين متوسطة الطواىرية ومتوسطة بن برنو  حيث أن قيمةp.valu 1.0تساوي. 

 % .17وىي اكبر من 

  اختالف  غير معنوي بين بن زرجب  ومتوسطة بن برنو  حيث أن قيمةp.valu وىي  1.11تساوي

 % .17اكبر من 
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 :فرضيات الدراسة  نتائجمناقشة 

  :تمهيد

دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب  استيدفت الدراسة الحالية الكشف عن

، أسفرت عنيا الدراسة األساسية التي، و بناءًا عمى التحميل اإلحصائي لمنتائج  لدى تالميذ الرابعة متوسط

و اعتمادا عمى ما تم عرضو من مادة عممية، و بعض الدراسات السابقة التي تستند عمى بعض 

خصائص المجتمع الجزائري في الوسط المدرسي ، قامت الباحثة بمناقشة نتائج فرضيات البحث كما ىو 

 .الفصل وارد في ىذا

 :مناقشة نتائج الفرضية العامة

ىي األكثر مساىمة وأري التمميذ في المدرسة عامة المدرسة الخدمات اإلرشادية في دور  الفرضية: "نص 

  ظاىرة التسرب المدرسي من وجية نظر التالميذ."في خفض 

أن الرتبة األولى كانت لمبعد الثالث حيث كان متوسطو الحسابي  (17يتضح من الجدول رقم )

 نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث. وعميو. 8.11،وانحرافو المعياري 84.51

التي يقدميا مستشار التوجيو المدرسي والميني الخدمات اإلرشادية وتفسر الباحثة ىذه النتيجة أن 

بدرجات متفاوتة بالنسبة  لتالميذ الرابعة متوسط بصفة عامة، والميددين بالتسرب المدرسي بصفة خاصة،

إلى عدم ذلك  ويرجع الخدمات اإلرشادية في المدرسة ورأي التمميذ فييا،وبالنسبة لدور  ،لألبعاد األربعة

وكذا الخبرة  والصعوبات التي تواجيو،توفر اإلمكانيات الالزمة لمساعدة التالميذ داخل وخارج المؤسسة 

 في قصور ونقص في تقديم الخدمات اإلرشادية.  مالميدانية وطريقة التعامل مع التالميذ كل ىذا يساى

إلى معرفة واقع التوجيو واإلرشاد لطالب المرحمة من المتوسط التي ىدفت  النافعوىذا ما أكدتو دراسة 

العمل اإلرشادي إضافة إلى واألساليب التي يستخدميا المرشدون عند ممارسة والثانوية بمدينة الرياض 

التوجيو واإلرشاد أن برنامج ج وأشارت النتائ .التعرف عمى الصعوبات التي تواجو خدمات التوجيو واإلرشاد
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يتميز بالعديد من الخصائص الفعالة منيا مراعاة الظروف الفردية، وتغيير اتجاىات الطالب نحو التعميم 

من الخصائص الميمة مثل عدم المساعدة في اختيار الميمة المناسبة الفني والميني، إال انو يفتقد لمعديد 

   .البلميول وقدرات وعدم إشباع الحاجات لمط

وتناقضت نتائج ىذه الدراسات مع دراسة سيام أبو عطية درويش، كان اليدف من ىذه الدراسة 

ىو التعرف عمى حاجة تالميذ المدارس في جميع مراحل التعميم بدولة الكويت إلى خدمات اإلرشاد النفسي 

واألكثر أىمية لمخدمات اإلرشادية والمشكالت التي يتعرض ليا التالميذ وكانت األنشطة الخمسة مرتفعة 

 فيما يتعمق بدور المرشد ىي: 

 .مساعدة التمميذ عمى التغمب عمى حل مشكالت التوافق الدراسي 

 .مساعدة التمميذ عمى التقدم األكاديمي 

  مساعدة التمميذ عمى تكوين عالقات اجتماعية 

 .مساعدة التمميذ عمى تكوين اتجاىات سميمة نحو العمل 

  واآلباءتقديم إرشاد  جماعي،لألبناء  .    

 وفيما يمي يتم مناقشة نتائج الفرضية العامة وذلك من خالل فرضياتيا الفرعية كما يمي :

 أوال. مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى :

 :الفرضية الفرعية األولى نص

التخفيف من ظاىرة التسرب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو دور الخدمات اإلرشادية في 

 ".تعزى لمتغير الجنس

تالميذ الرابعة دالة إحصائية من وجيات نظر فروق ( أنو ال توجد 81يتضح من الجدول رقم )

تعزى لمتغير الجنس مما متوسط نحو دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي 

 غير معنوية .األبعاد األربعة يشير إلى أن الفروق بين الجنسين في 
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من يعامالن بنفس الطريقة  تمميذ الميددين بالتسربة و الالباحثة ىذه النتيجة  أن كل من التمميذوتفسر 

جيو الخدمات اإلرشادية التي يقدميا مستشار التو حيث أن طرف مستشار التوجيو المدرسي والميني 

من سيا الخدمات التي يقدميا لمتمميذة الميددة بالتسرب لمتمميذ الميدد بالتسرب ىي نفالمدرسي والميني 

أسباب التسرب عن لمكشف ( التي ىدفت 1281) والء طالب حمزة . وىذا ما أكدتو دراسة  المدرسة 

قامت الباحثة بتطبيق . حيث  المرحمة المتوسطة ودور المرشد التربوي في معالجتياالدراسي لدى طمبة 

اختبار لعينتين مستقمتين من اجل التعرف عمى داللة الفروق في مستوى التسرب الدراسي تبعا لمتغير 

ناث( في مستوى التسرب إناث( وقد أظيرت النتائج -الجنس )ذكور أن طالب المرحمة المتوسطة )ذكور وا 

والدعم ستشار التوجيو المدرسي والميني إلى الدور الفعال لمويعزى السبب في ذلك الدراسي متساوية .

وكذا مساعدتيم عمى حل مشكالتيم وتعامل معيا بصورة المعنوي الذي يقدمو لمتالميذ الميددين بالتسرب 

                                                                               إيجابية.

إلى مستوى اإلرشاد المدرسي والصحة النفسية  ىدفت(  التي 1282)سمماني فتيحة دراسة وكذلك 

أنو ال توجد فروق دالة  إلىلدى المتسربين مدرسيا في مرحمة التعميم المتوسط، حيث توصمت الباحثة 

ناث   اإلرشادية.فيما يخص مستوى االستفادة من الخدمة إحصائيا بين الذكور وا 

يم الشيباني" بدولة الكويت والتي تمثمت في وتناقضت النتائج ىذه الدراسات مع دراسة "بدر إبراى

اتجاىات الييئة التعميمية نحو مينة اإلرشاد المدرسي ومن بين نتائج الدراسة أن الذكور أكثر إيجابية من 

    اإلناث نحو مينة المرشد المدرسي. 

الميددين بالتسرب المدرسي ( ناثو اإل ذكوروبناءا عمى ذلك خمصت الباحثة أن أفراد العينة )ال

ودوره في معالجة تقدم ليم نفس الخدمات اإلرشادية من قبل مستشار التوجيو المدرسي والميني 

الصعوبات التي تواجييم في الدراسة، وزيادة الوعي لدى التالميذ بأىمية التعميم، وعدم التمييز بين 

 مدرسي.   التالميذ كل ذلك وغيره يساعد عمى السيطرة عمى التسرب ال
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 ثانيا . مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية :

  :نص الفرضية  الفرعية الثانية

توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب  ال"

 المدرسي حسب ترتيب نتائج المؤسسة".

دور الخدمات اإلرشادية في  فيدالة إحصائيا وجود  فروق ت وأن ،(81من الجدول رقم )ويتضح 

، وعميو سنرجع إلى معرفة أين يكمن حسب ترتيب نتائج المؤسسةالتخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي 

  .(12رقم )كما ىو موضح في الجدول االختالف عن طريق اختبار ادني فرق 

اإلرشادية  إلى أن الخدمات الباحثة ذلكتفسر ونظرا لعدم توفر دراسات سابقة تؤيد الدراسة الحالية 

لمتالميذ الميددين بالتسرب تكون حسب نتائج  المقدمة من طرف مستشار التوجيو المدرسي والميني

، كانت عمى مستوى أربعة متوسطات مرتبة حسب نتائج كل متوسطةالمؤسسة.حيث تمت ىذه الدراسة 

زرجب بن عودة، ثم متوسطة بن برنو،  وأخيرا متوسطة طواىرية محمد ىي األولى، تميو متوسطة بن 

االت التسرب مقارنة بالمؤسسات متوسطة عمروس معمر، وىي التي كانت ليا أقل نتيجة، وأكبر ح

المذكورة، وعمى أساس ىذا وحسب الدراسة، فإن متوسطة عمروس معمر ىي المؤسسة التي كانت تقدم 

 وذلكائجيا وكثرة حاالت التسرب الموجودة فييا.فييا الخدمات اإلرشادية بشكل كبير نظرا لضعف نت

حسب نوعية ىذه الخدمات التي يقدميا مستشار التوجيو المدرسي والميني  ومدى مساىمتيا في مساعدة 

 العالقة ضعفو  ،الطالب بمشكالت المدرسة إدارة اىتمام دمعواألسباب مثل التالميذ الميددين بالتسرب 

لمنظام المدرسي دور كبير في تسرب التمميذ من المدرسة وذلك من خالل القانون  ،الطالب و المعمم بين

 الساري داخل المدرسة وكذا اإلىمال اإلداري وسوء معاممة األساتذة كافية تجعل التمميذ ينفر من المدرسة.  
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دور كبير في تفشي لممؤسسة من خالل التجربة الميدانية لمباحثة الحظت أن لممكان الجغرافي 

فإن المؤسسات الموجودة في األحياء الشعبية تقدم فييا الخدمات  وبناءا عمى ىذا ،ظاىرة التسرب المدرسي

 .نحو ظاىرة التسرب المدرسياإلرشادية بكثرة 
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 خاتمة:

إن الخدمات اإلرشادية ىي شرط أساسي لنجاح العممية التعميمية فيي تمعب دور كبير في 

ة ذلك الوسط الممموء بجميع التأثيرات المدرسية، االجتماعية، النفسية، مساعدة التمميذ المتمدرس لمواجي

األسرية وغيرىا التي يعيش فييا ويتأثر بيا، وبما أنو أصبح التعميم يواجو بصفة عامة وفي الطور 

المتوسط بصفة خاصة ظاىرة مرضية في ميدان التربية مشكمة التسرب المدرسي فتفاقم ىذه الظاىرة خالل 

األخيرة أدت إلى زيادة ظواىر اجتماعية سمبية كاالنحراف، والجريمة بأنواعيا والتي تعد من . السنوات

معوقات واستقرار المجتمع وتطوره وىذه نتيجة مخرجاتيا السمبية التي تعود عمى المتسرب بذاتو وخاصة 

باعتباره فاقد  انعكاساتيا السمبية عمى صحتو النفسية والتي تؤدي إلى ضعف مستوى مشاركتو البناءة

 تعميمي يعيش في دوامة االستقرار النفسي.

من خالل بحثنا ىذا المتعمق بدور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي 

تالميذ الرابعة متوسط، تم االكتشاف  والتعرف عمى الكثير من المعمومات والحقائق حول الخدمات  لدى

وأىدافيا وغيرىا من المعمومات، وكذلك حول التسرب المدرسي إذ تعد مشكمة  اإلرشادية، مفيوميا أنواعيا

 التسرب من المشاكل التي يواجييا التمميذ نظرا لكونيا تمس فئة عمرية ميمة من فئة التالميذ.

وعميو دراستنا ىذه وما أسفرت عميو من نتائج جاءت كنموذج حول الحاجة إلى توفير خدمات 

ية متطمبات كل مرحمة من مراحل نمو المتعمم وتساىم بفعالية في رفع المستوى إرشادية ضرورية لتمب

التعميمي نتيجة توافقيم النفسي، والدراسي واالجتماعي، وكما يجب تفعيل دور مستشار التوجيو المدرسي 

و والميني كونو العنصر الفعال في سير العممية التعميمية ونجاحيا وخاصة حاجة المراىق المتمدرس إلي

في ىذه الفترة ألنو أصبح االىتمام بالجانب النفسي لممراىق من أولويات التربية الحديثة التي ال يمكن 

تجاىميا أو التغاضي عمييا مما ينعكس إيجابا عمى الحياة الدراسية وحتى ال يتطمع أو يتوقف مساره 

 التعميمي. 
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لدراسات أخرى حول متغير  من خالل ىذه الدراسة يمكن تحديد بعض االقتراحات تفتح مجاال

 الخدمات اإلرشادية ومستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني وكذلك ظاىرة التسرب المدرسي:

 ضرورة تكثيف حصص التوجيو واإلرشاد لتالميذ مرحمة المتوسط عامة والميددين بالتسرب خاصة. .8

رىا من الخدمات المتنوعة تراعى فييا االىتمام بالخدمات اإلرشادية النفسية، االجتماعية والتربوية وغي .1

 كل مبادئ وأسس التوجيو واإلرشاد. 

 الكشف عن الصعوبات التي تواجو مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني.  .3

 بناء برامج إرشادية من أجل تدعيم الجانب النفسي لمتالميذ الميددين بالتسرب المدرسي. .5

 رب المدرسي.التس نسب فييا ترتفع التي ممدارسإجراء دراسة ل .4

 التمميذ وتوجيو إرشاد في المدرسية اإلذاعة دورتفعيل  .2

 .الجيد التواصل عمى التوجيو مستشاري بمساعدة الكفيل المادي الدعم توفير .1

 أدواره أداء عن وتعيقو التوجيو مستشار كاىل تثقل التي اإلدارية األعمال وطأت من التخفيف .1

 .والتوجييية اإلرشادية

 .المدرسيالتسرب  حاالت مع بالتعامل يتعمق فيما والتكوينية التدريبية دوراتال من التكثيف .1

 من ليا لما المدرسية الرياضية والنوادي المدرسي كالمسرح المدرسية الثقافة بالنشاطات االىتمام .82

 .مواىبيم وتنمية لممتمدرسين والمتكاممة السميمة الشخصية تكوين في عظيمة فائدة
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 (:استمارة الخدمات اإلرشادية10الملحق رقم ) 

 –مستغانم –جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس  

 اإلنسانٌة واالجتماعٌة  كلٌة العلوم

 قسم علم النفس 

 االستبيان

 لتمميذا أخي/ تمميذةال أختي

 ،إرشاد النفس عمم ماستر شيادة لنيل تخرج مذكرةفي إطار انجاز بحث لتحضير           
عنوان دور الخدمات اإلرشادية في التخفيف من ظاىرة التسرب المدرسي  تحت وتقويم توجيو

 ، وليذا نقترح عميك بعض األسئمة التي نود معرفة رأيك الشخصي فييا . لذلك يطمب منك:

 قراءة العبارات بعناية واىتمام وتمعن . -1 

 تردد ، وتأكد أنو ال توجد أمام اإلجابة الموافقة لحالتك دون تفكير أو ( xوضع عالمة ) -2 

نما ىي وجيات نظر شخصية تختمف من فرد آلخر.  ىناك إجابات صحيحة أو خاطئة وا 

 الجنس:                           السن:                                

 أبدا أحيانا دائما دـــــــــــــــــــــــــــالبن                        الرقم
دارة المدرسة تكلف مستشار التوجٌه القٌام اعتقد إن إ 10

 عمال لٌست من اختصاصه.أب
   

10 

 
فً  رشادأرى من الضروري تخصٌص مكان متسع لإل

 .المدرسة 
 

   

أعتقد أن مستشار التوجٌه ٌستخدم المقاٌٌس النفسٌة  10
 للتعرف على المشكالت الدراسٌة للتالمٌذ .

   

التوجٌه ٌتعرف على مستوى تحصٌل ن مستشار أاعتقد  10
 التالمٌذ من خالل االختبارات الشهرٌة .

   

الخاصة بتوجٌه التالمٌذ متوفرة فً  أرى أن المطوٌات 15
 مكتب مستشار التوجٌه .
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ٌر واضحة لدى أرى أن أهداف توجٌه التالمٌذ غ 16
 بالمدرسة أعضاء هٌئة التدرٌس 

   

مستشار التوجٌه نشرة عن أجد من المهم أن ٌصدر  17
 نشاطات التوجٌه خالل العام .

   

أرى من الضروري وجود مادة دراسٌة أو مقرر  18
دراسً فً المدرسة ٌساعد على تفهم النشاط التوجٌهً 

. 

   

أشعر أن مستشار التوجٌه ٌفتقر الخبرة المٌدانٌة فً  19
 عمله .

   

التوجٌه  أعتقد أن أغلب مراجعات التالمٌذ لمستشار 01
 تكون بشأن الغٌاب .

   

    مستشار التوجٌه .عند زٌارة أشعر باالرتٌاح النفسً  00
أنحرج من عرض مشكالتً العاطفٌة على مستشار  00

 التوجٌه .
   

أعتقد أن لدى بعض أعضاء هٌئة التدرٌس الخبرة  00
االجتماعٌة عن التالمٌذ بالمدرسة للقٌام بمهمة مستشار 

 التوجٌه .

   

أعتقد أن باستطاعة مستشار التوجٌه مناقشة المشكالت  00
االجتماعٌة للتالمٌذ بالمدرسة لمحاولة وضع الحلول 

 المناسبة لها .

   

    على العمل الجماعً  أعتقد أن إرشاد التالمٌذ ٌشجعهم 05
أشعر بأن عالقتً مع مستشار التوجٌه هً عالقة أخوة  06

 و تعاون .
   

مشاركة مستشار التوجٌه فً الحفالت و ٌسعدنً  07
 المناسبات التً تقام فً المدرسة .

   

التوجٌه على المشاركة فً  أشعر بحرص مستشار 08
 الرحالت  التروٌحٌة و العلمٌة التً تقام بالمدرسة .

   

أرى بمدرستً نشاط إرشادي منظم ٌستفٌد منه التالمٌذ  09
. 

   

بالبٌت تفوق إرشادات أرى أن إرشادات والدي  01
 مستشار التوجٌه بالمدرسة .

   

أعتقد بأن مستشار التوجٌه ٌقوم بعمل برامج متنوعة  00
 .لرفع المستوى ألتحصٌلً

   

أشعر بالرغبة فً مشاركة مستشار التوجٌه فً وضع  00
 .خطط النشاط

   

 (: تفريغ نتائج الفرضيات02الممحق رقم )
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 نتائج الفرضية العامة 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 2,10213 10,6034 14,00 7,00 58 1البعد

 1,32133 6,2069 9,00 3,00 58 2البعد

 0,48806 09,8484 01,00 00.11 58 3البعد

 8,70806 08,9900 81,00 0.11 58 4البعد

 4,49484 46,8448 56,00 32,00 58 الكل

N valide (listwise) 58     

 
 

  اختبار ت الخاص بالجنس  األولى: نتائج الفرضٌة الفرعٌة
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 Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t Ddl Sig. 

(bilatérale

) 

Différenc

e 

moyenne 

Différenc

e écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieur

e 

 1البعد

Hypothèse de 

variances 

égales 

,034 ,854 ,474 56 ,637 ,27413 ,57828 -,88430 1,43256 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

,475 
41,82

4 
,638 ,27413 ,57764 -,89173 1,43999 

 2البعد

Hypothèse de 

variances 

égales 

,042 ,839 -,134 56 ,894 -,04891 ,36416 -,77840 ,68059 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-,137 
44,66

7 
,891 -,04891 ,35573 -,76553 ,66772 

 3البعد

Hypothèse de 

variances 

égales 

2,178 ,146 -1,682 56 ,098 -1,07593 ,63953 -2,35707 ,20521 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-1,888 
54,92

9 
,064 -1,07593 ,56974 -2,21774 ,06588 

 4البعد

Hypothèse de 

variances 

égales 

,147 ,702 -,128 56 ,899 -,06435 ,50382 -1,07362 ,94492 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-,126 
40,41

9 
,900 -,06435 ,50901 -1,09277 ,96407 

 الكل

Hypothèse de 

variances 

égales 

1,063 ,307 -,742 56 ,461 -,91506 1,23292 -3,38490 1,55478 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-,798 
50,87

4 
,429 -,91506 1,14650 -3,21689 1,38678 
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 الفرضية الثانية :تفريغ نتائج تحميل التباين األحادي لترتيب نتائج المؤسسة 

 

 تفريغ اختبار ادنى فرق دال يوضح اتجاه الفروق في الخدمات اإلرشادية
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   7102نسبة نجاح المتوسطات في شهادة التعليم المتوسط (: 10الملحق )

 نسبة النجاح الترتيب المؤسسة

 %00.00 03 الشييد طواىرية محمدمتوسطة 

 %81.13 80 متوسطة الشييد بن برنو محمد

 %10.00 100 متوسطة الشييد عمروس معمر
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