


 



    

 

 أهدي هذا العمل

 إِلَى َمْن َكلَّلَهُ هللاُ ِبالَهْيبَِة َو الَوقَّاِر...إِلَى َمْن َعلََمنِي العََطاَء بُِدوِن اْنتَِظار.

ِفي عُُمِركَ  إِلَى َمْن أَْحِمُل اِْسَمهُ بِكُل ِ اْفتَِخار...أَْرُجوا ِمَن هللا أَْن يَُمدَّ   

ثَِماًرا قَْد َحاَن قَْطفَُها بَْعَد طُوَل اْنتَِظاْر َو َستَْبَقى َكِلَماتَُك نُُجوم   ِلتََرى  

 أَْهتَِدي بَِها اليَْوَم َو فِي الغَد ِ َو إِلَى األَبَِد...

 "َواِلِدي العَِزيْز"

 إِلَى مََلِكي فِي الَحيَاِة...إَِلى َمْعنَى الُحِب َو َمْعنَى الَحنَاِن و َالتََّفانِي

 إِلَى بَْسَمِة الَحَياةِ َو ِسر ِ الُوُجوِد...إَِلى َمْن َكاَن ُدَعاُءَها ِسرُّ نََجاِحي

 "أُِمي الَحبيِبَة"

صديقاتيإِلَى َمْن ذُْقُت فِي َكنَِفِهْم َطْعم َالسَّعَاَدةِ َ   

" فاطمة وهند و ليلى "  

يُِضيُئ الَطِريق أََماِميإِلَى كُل ِ َمْن َعلََمنيِ َحْرفًا و َأَْصبََح ِسًنا ِبٍرق ِة   

 إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد وأخص بالذكر

 أخوتي و أخواتي " شعبان و لعجال و يوسف و فاطمة و سعاد و حورية "

 و دون أن أنسى الكتاكيت" آية و أيمن و آالء و حنين و رحمة "

َخاَصةً علم النفس إِلَى كُل ِ أََساتِذَة   

ِدي ثَْمَرةَ ُجْهِدي َهِذهِ أه  

 

   شهيرة                                                                                              



 

 

 

 الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة , و أعاننا على أداء هذا 

 الواجب .

بجزيل الشكر و االمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  أتوجه  

" . مرنيز عفيفإنجاز هذا العمل , و نخص بالذكر األستاذ المشرف الدكتور "   

 الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيمة  التي كانت عونا لنا 

 في إتمام هذا البحث .

توجيه الذي لم يبخلوا علينا بعطائهم و توجيهاتهم في كامل أساتذة االرشاد و الو أقدم شكري إلى 

 مسارنا الدراسي.

 و كذلك نشكر المؤسسة التي قمت بالتربص بها "مركز التوجيه المدرسي و المهني " بوالية مستغانم .

 و ال يفوتنا أن نشكر كل موظفي المكتبات الجامعية لمساعدتهم لنا 

 و صبرهم علينا .

 



 ملخص : 

تهدف الدراسة الحالية للكشف عن االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه في استخدام تكنولوجيا       

البعد المعرفي  ،االستمارة التي قسمت إلى ثالثة أبعاد  مستخدمةاتبعت الباحثة المنهج الوصفي حيثواالتصال 

 55و بعد التأكد من خصائصها السيكومترية طبقت على عينة قوامها ،و البعد الوجداني و البعد السلوكي

ورعي فيها مواصفات )  ،مستشار و مستشارة بمركز التوجيه المدرسي و المهني بوالية مستغانم 

التخصص األكاديمي ( بعد المعالجة النظرية و التطبيقية توصلت الدراسة إلى مجموعة من  ،الخبرة ،الجنس

أهم احتياجات مستشار التوجيه التكوينية التي تعزى إلى التخصص و الخبرة ال توجد  النتائج , كان من

كما توصلت إلى أن توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو االحتياجات التكوينية ،فروق ذات داللة إحصائية

ين كما توصلت إلى أن هناك عالقة موجبة ضعيفة ب لمستشار التوجيه و استخدام تكنولوجيا االتصال 

 دات داللة احصائية.درجات البعد المعرفي و البعد السلوكي 

 الكلمات المفتاحية : 

 تكنولوجيا االتصال مستشار التوجيه، ،التكوين  ،االحتياجات 

 Abstract  :  

      The objective of the current study is to identify the training needs of the 

guidance counselor in the use of communication technology. The 

researcher followed the descriptive method using the questionnaire which 

was divided into three dimensions, the cognitive dimension, the emotional 

dimension and the behavioral dimension. After the confirmation of its 

psychometric characteristics applied to a sample of 55 advisors, Vocational 

and academic specialization. After the theoretical and applied treatment, 

the study reached a set of results, which was one of the most important 

needs of the mentoring consultant who is attributed to specialization and 

experience There is a statistically significant differences, and found that 

there were statistically significant differences towards the training needs of 

the guidance counselor and the use of communication technology has also 

found that there is a weak positive relationship between the degree of 

cognitive dimension and the behavioral dimension dat statistically 

significant. 

key words  :  

Requirements, Configuration, Guidance Advisor, Communication 

Technology 
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 مقدمــــــة 

ذا هذي يلعبه هام اللدور اللو ذلك  كبيرى موضوع التربية و التعليم في المجتمعات المعاصرة باهتمام ظيح        

قيف و ر و تثبحيث يعتبر من أحسن المجاالت التي تسعى الى تطوي،خرى القطاع في مختلف قطاعات اإلنتاج األ

 ي يشهدو خاصة في هذا العصر الحالي الذ ،مما جعل منه مواكبة العصر و التماشي معه ،تنمية البشرية

ن أمس وجية مأصبحت التكنول لهذا ،مجموعة من التحوالت و التغيرات الهائلة المعرفية منها و التكنولوجية

 ليها في كل التخصصات بما في ذلك قطاع التربية و التعليم .ا الحاجات

ة مجاالت ي كاففمثيل أصبح من الضروري أن يتصدى المتعلم  له أما  التطور المتسارع و الذي لم يسبقه       

 باستمرار تغييرلو عليه فإن الممارسات العلمية للمستشارين تبقى معرضة  ،التربية و التعليم لهذه المستجدات

ها و شتى أصنافديثة باإلعالم أو التحكم في التكنولوجيا الح طرائقسواء ما يتعلق بالمناهج أو طرائق التقويم أو 

ته ه و كفاءاهاراتهذا الشيء الذي يفرض تدريب أو تكوين التربويون من بينهم مستشار التوجيه باستمرار لتقدم م

بل ،تجداتة المستمكنه من تلبية مقتضيات مهنته و مساير كسابه كفاءة متجددةإألجل ،و تنميتها في كل الجوانب

ي حات فت الدولة مجموعة من القرارات و االصالذرا لهذه االعتبارات اتخظن،لفعاليتهتجعله اطار محرك 

ي فطبا هاما نين قإلعداد جيل جديد مما تمثلت عملية بناء المناهج الجديدة و تكوين المكو ،البرامج التعليمية

امل مع ي التعفهذه االصالحات تكوين التربويين و على رأسهم مستشار التوجيه  بينو من  ،الجديدة االصالحات

ليم ستوى التعرفع م وتلعب دورا هاما و فعال في تطوير  ألنهااالعالم و االتصال في العملية التربوية  اتكنولوجي

حيث  ،كوينليتهم من خالل التاادة فعلهذا أصبحت الزمة لتجديد خبرات المستشارين و حتى المعلمين في زي

ن لتي يكونحو االرشاد و اختالف التخصصات او تكون لديه اتجاهات موجهة يكتسبون مجموعة من المعلومات 

في  باسالي وحيث يجعلهم يستخدمون طرق ،األفرادحيث يعتبر التكوين هو محاولة لتغيير سلوك ،فيها التكوين

ير بد ان نش ن فالو عندما نتحدث عن التكوي ،أداء العمل بشكل يختلف بعد التكوين مما كانوا عليه قبل التكوين

حو نالتكوين  يوجه الى عملية مهمة جدا تسبقه و مالزمة له و هي عملية االحتياجات التي تعدو بمثابة مؤشر الذي

رق بين ل الفاجات هي التي تبين أهم الخبرات التي تمثاالتجاه الصحيح لنجاحه في جميع المجاالت و االحتي

ت في لخبرامستوى االداء الذي كان عليه المتكون و ما ينبغ أن يكون عليه بعد التكوين سواء كانت هذه ا

نخص  تها ومثل التعامل مع التكنولوجية الحديثة في شتى مجاال استخداماتمعلومات أو قيم او اتجاهات أو 

 و االتصال . بالذكر االعالم 

و ،لقد حاولنا في دراستنا هذه إلقاء الضوء على هذه االستخدامات لتكنولوجيا االتصال و معرفة أهمية التكوين     

مستشار التوجيه في استخدام و استعمال هذه الوسائل الحديثة معرفة بعض مدى مساهمته في رفع مستوى 

هم جد والدي اصبح من ضرورية الحياة ككل , لذلك صممت االحتياجات الناقصة في تكوينه في هدا المجال الم

 خطة منهجية تشمل على جانبين : 
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ت تياجاالفصل الثاني االح،الفصل األول مدخل إلى الدراسة،يحتوي على أربعة فصول،أولهما نظري      

 الفصل الرابع تكنولوجيا االتصال . ،التكوينية , الفصل الثالث مستشار التوجيه

راءات االج الفصل الخامس،أما الثاني الجانب التطبيقي الميداني و قد احتوى هذا الجانب على فصلين     

ه ادس تم فيالس الفصل،المنهجية للدراسة الميدانية حسب تم فيه عرض الدراسة االستطالعية و الدراسة األساسية

 تامناقشة فرضي تها باألساليب االحصائية  ,عرض و مناقشة نتائج الدراسة المبوبة في جداول إحصائية و معالج

 الدراسة بتقديم التبريرات المناسبة و الدراسات السابقة .

 كما وضعت مجموعة من التوصيات و االقتراحات . ،و في األخير اختتمت الدراسة بخاتمة      
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 : تمهيد

 اتهاذة في حد اق المهنكونها تعد االفراد بالقيام بمهام محددة في نط، تعد مهنة مستشار التوجيه من أهم المهن 

ة ح منظومالدولة في إصاللهذا قامت و تسبق باقي المهن كونها مهنة تتدخل في تكوين شخصية األفرادو

 ميا االعالكنولوجالتركيز على أهم احتياجاتهم التكوينية في استخدام تو التكوين بالنسبة لمستشار التوجيه

 رينلمستشااحتياجاتهم في هذا المجال هي الكشف على مجموعة المهارات التي يفتقر إليها او االتصالو

 . تحقيق أهداف معينة من أجل امهلقيام بمهيجب أن يتدربوا عليها ليكونوا قادرين على او

 : إشكالية الدراسة -1

ل يوم ث أن في كمجاالت الحياة حيو يشهد العالم منذ مطلع هذا القرن نقلة حضارية هائلة شملت كل أوجه   

يجب  فرضت على المجتمعات تحديات، يظهر على مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة

م صبح العاللقد أ، التطور التكنولوجي المتسرعو من بين هذه التحديات االنفجار المعرفي، وتواجههاعليها أن 

ت م الشبكااستخدا حيث تعتبر التكنولوجيا من أهم نشاطات المؤسسات التربوية في، اليوم يعرف بعالم الرقمنة

ن من بيو، جميع هيئات المؤسسةو األقسامو الخارجية مما تسهل عملية االتصال بين الفروعو الداخلية

 هم المهنة من أالتي تسهل مهامه تسهيل مهمة مستشار التوجيه حيث تعد هذه المهنو استخدامات التكنولوجيا

ل في هنة تتدخونها مكتسبق باقي المهن ، وكونها تعد األفراد للقيام بمهام محددة في نطاق المهنة في حد ذاتها

التي  ألساسيةافهي تعتبر المهنة ، لوا إلى التخصص في اي مهنة او اتجاهتكوين شخصية األفراد قبل أن يص

 .(848 :2006، )ابراهيم. أخالقياو اجتماعيا، تمد المهن األخرى بالعناصر البشرية المؤهلة علميا

لتي أصبحت اخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة و لهذا يحتاج إلى تكوين مكثف في جميع المجاالت     

جموعة تخاذ مالكي تكون مهنة مستشار التوجيه ناجحة يجب على الدولة ، وال يمكن االستغناء عنها ضرورية

خبرات  لهذا يعتبر التكوين ضرورة الزمة لتجديد، تقدمهاو المحكمة بتطورهاو من المناهج المسطرة

ن لعديد مالتوجيه افمن خالل التكوين يكتسب مستشار ، حتى المعلمين في زيادة فعاليتهمو المستشارين

ه دراسة ت إليهذا ما توصل، والعلم ككلو نحو التدريسو المعلومات تكون لديه اتجاهات موجهة نحو االرشاد

 م.1976فوتريل 

بشكل يختلف بعد التكوين مما كانوا ، أساليب في أداء العملو التكوين يجعل المستشارين يستخدمون طرق 

 عندما نتكلم عن التكوين فالبد أن نشير إلى عملية مهمة جدا تسبقهو (141: 2010، ) منير. عليه قبل التكوين

هي عملية تحديد االحتياجات التكوينية التي تعد بمثابة المؤشر الذي يوجه التكوين نحو االتجاه و مالزمة لهو

شامال فمن المؤكد عند تخطيط برامج التكوين أثناء الخدمة قد يعطي نتائج أفضل إذ كان ، الصحيح لنجاحه

االحتياجات هي التي تبين الخبرات التي تمثل الفرق بين مستوى االداء الحالي أي قبل و لحاجات المستشارين
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سواء كانت هذه الخبرات معلومات أو قيم أو ، مستوى ما ينبغي أن يكون عليه هذا األداءو تنفيذ المناهج

من بين و (288: 2006، ) طعيمة. انازمو هذا بالطبع في حدود إمكانيات المتاحة مكانياو ’اتجاهات 

 االحتياجات األساسية التي يحتاج إليها مستشار التوجيه في عمله لالرتقاء به استخدام تكنولوجيا المعلومات

فإنهم يواجهون مشاكل بما يتعلق بالقدرة على الوصول إلى ، على معرفة من االمكانات الموجودة، واالتصالو

انعدام فرصة تدريب في هذا المجال يجعل خبرتهم قليلة في و تكنولوجيا االتصالالمعرفة الجيدة في استخدام 

 معالجة النصوص.، الصيانةو داداتبعض المهارات األساسية مثل اإلع

لوجيا كان الهدف من دراستنا هذه التعرف على مدى معرفة عينة من المستشارين في استخدام تكنوو 

 طى الربمستوو بين لنا من دراستنا هذه أن عامل ضعف التجهزةلقد ت، واالتصال الحديثة و المعلومات

رين مع لمستشااالتصال في تكوين او إدماج تكنولوجيا االعالمو غياب التكوين يشكل أسباب هامة في تطورو

د في تعدو بيرتمام كبناء على ما سبق نالحظ اهو. العلم االستعداد الكبير للمكونين الستعمال هذه التكنولوجيا

 شرفينمين أو البحوث التي اهتمت باحتياجات التكوين لجميع التربيون سواء معلمين أو مستشارو الدراسات

م ( أما التقوي، ةالمقاربات المختلف، المناهج الدراسية، ) التكوين. نحو كل ما له عالقة بعملية التدريسو

لقطاع ا في ابسبب أهميته ات متعددةالدراسات التي تناولت موضوع استعمال تكنولوجيا االتصال كانت دراس

 عال فيبشكل فو لهذا أصبحت تساهم، الوقتو اقتصادها في الجهدو تسهيلها لمتطلبات العصرو التربوي

 . أداء األفرادو تطور

 : تبلورت إشكالية الدراسة في التساؤالت التالية من هذا المنطلقو 

تصال م واالما هي أكثر االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه في مجال استخدام تكنولوجيا االعال -

 الحديثة ؟ 

 هل تختلف احتياجات مستشار التوجيه التكوينية باختالف التخصص والخبرة ؟ -

 ؟.تصالاالهل توجد عالقة بين االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه واستخدام التكنولوجيا  -

 : فرضيات الدراســــــــة -2

ات غة اإلجابيمكن صياما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة و إطار نظريبعد مراجعة على ضوء ما تقدم  

 على التساؤالت السابقة كما يلي: 

 . الخبرةو توجد فروق في احتياجات مستشاري التوجيه تعزى إلى التخصص -

 تصال.واال يه واستخدام التكنولوجيا االعالمعالقة بين االحتياجات التكوينية لمستشار التوج توجد -

 : دواعي اختيار الموضوع -3
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 هو موضوع هام جدا كونه يخص مستشار التوجيه، واخترت هذا الموضوع ألنه في صميم اختصاصي 

 ،مية ككلالتعلي دوره الفعال في العمليةو وكذا ألهمية التكوين، االحتياجات التي تلزمه في تسهيل مهامهو

وع كذلك ذا الموضهو كان اختيار ، في استخدام تكنولوجيا الحديثة التكوينيةالكشف عن مدى فعالية البرامج و

السبب و لدراسياألهمية مستشار التوجيه في الوسط المدرسي للحد من عدة مشاكل يواجهها التلميذ في مساره 

يا تكنولوج ستخدامالتكوين لمستشار التوجيه في استخدام الوسائل المتنوعة من بينها اآلخر الكشف عن أهمية ا

ح الحقيق التعرف على الملم، المدرسي اإلعالمألنها تلعب دورا كبير في تسهيل مهمته مثل ، االتصال

 . ووجود اهتمام شخصي لهذا الموضوع، لمستوى التكوين لمستشاري التوجيه

 : أهداف الدراسة -4

  الاالتصو اإلعالمالكشف عن طبيعة اتجاهات المستشارين نحو تكوينهم في استخدام تكنولوجيا . 

 يثة جيا الحدنولوتكالو التعرف على العالقة بين االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه في مجال االتصال 

 الفجوات المتواجدة في عملية التكوينو معرفة النقائص . 

  المستشارين نحو استخدام وسائل االتصال.التعرف على اتجاهات 

 .معرفة إذا ما كانت االحتياجات التكوينية تتماشى مع احتياجات المستشارين 

 كنولوجيادام تخاصة في استخو رفع مستوى التعليمو آثاره في رفع األداءو محاولة معرفة أهمية التكوين 

 االتصال الحديثة.

 صالخاصة في مدى استخدامه لوسائل االتو ر التوجيهتحديد أهم االحتياجات التكوينية لمستشا . 

 : أهمية الدراسة -5

 لمهنياو رسية مرتبطة بمستشار التوجيه المدهاماضيع تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تتطرق إلى مو 

 موضوع االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه في استخدام تكنولوجيا االتصال. ومنها

  مخالقهأعلى و دور مستشار التوجيه في التأثير المباشر على تحصيل التالميذتبرز أهمية الدراسة 

 أدوارها االجتماعية.و

  كنولوجيادام تاستخو الدراسة الحالية من أهمية تحديد العالقات بين االحتياجات التكوينية أهميةتبرز 

لى لتوجيه إاحتياج مستشار اكذلك كانت أهمية هذه الدراسة في ، التوجيهو اإلرشاداالتصال في مجال 

 . االتصالو استخدام وسائل التكنولوجيا

 :اإلجرائيةالتعارف 

معاهد و التوجيه بمستغانم لفائدة المستشارين الذين يزاولون مهامهم بمركز ةالمبرمجتلك المواد هو : التكوين

االفراد حيث يجعلهم محاولة تغيير سلوك و أدائهم المهنيو خبراتهمو تطوير معارفهمو بغاية تحسين
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 يختلف التكوين حسب الخبرة، ومختلفة في اداء العمل تكنولوجية حديثة أساليبو يستخدمون طرق

 . التخصصو

م لى القياقادرا ع يجب أن يتدرب عليها ليكونو المستشارهي مجموعة المهارات التي يفتقر إليها : االحتياجات

لغ ن المبعالحاجة أي تعني القصور و النقصو االفتقار هي كذلكو بمهامه من أجل تحقيق أهدافه معينة.

راد ابة أفيستدل عليها من خالل اجو طلبه الشيء الستكمال نقص أو قصوراالحتياج هو ما يت، والمطلوب

 عينة البحث عللى استمارة البحث 

ذلك  هوو االرشادو هو ذلك المسئول المتخصص عن العمليات الرئيسية في التوجيه: مستشار التوجيه

 ن جميعمالمهني المؤهل ليمارس عمله في المجال المدرسي هادفا إلى مساعدة التلميذ و الشخص الفني

 يمثل فرد من أفراد مجتمع الدراسة الحالية وقت إجرائها ، والنواحي

 دواتاالو المتاحةو المهارات المتراكبةو الخبراتو تعرف على أنها مجموعة المعارف: التكنولوجيا

ل ة ما يسهالرقمي اإلدارة التي يستخدمها االنسان في الحصول على المعلوماتو التنظيميةو الماديةالوسائل و

ية الترب خاصة في مجالو جعلها متاحة للجميعو تبديلهاو تخزينهاو معالجتهاو الحصول على المعلومات

 . أصبحت أكثر من ضرورة في استخدامها لتوصيل المعلومة

رة عن هو عبا االتصالو المسئولينو اآلراء بين الموظفينو المعلوماتو األفكارهو عملية تبادل : االتصال

د أو كان واحماالتصال يحدث عندما توجد معلومات في ، ومستشاري التوجيهاستقبال المعلومات بين و ارسال

 . ديثةهذا يكون عن طريق التكنولوجيا الح، ولدى شخص ما يريد توصيلها إلى مكان آخر أو شخص آخر
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 تمهيد :

رات و المها ويعتمد النشاط التكويني على عملية تحديد االحتياجات التكوينية لتنمية المعارف         

يد بدأ بتحدتحديثة االتجاهات السلوكية المختلفة لدى المستشارين و عملية التخطيط للتكوين في تكنولوجيا ال

دها في م تحديسيتجات التكوينية التي االحتياجات التكوينية بدقة و أسلوب علمي . وعلى ضوء هذه االحتيا

  ات و مفهوم التكوين .هذا الفصل سنتطرق في فصلنا هذا إلى مفهوم االحتياج

I. ات االحتيــــــاج . 

 :  اتمفهوم االحتياج 1 .1

و االحتياج هو ،تعني القصور عن المبلغ المطلوب  ،يعرف االحتياج بأنه االفتقار و النقص و الحاجة  لغة :

 ما يتطلبه الشيء الستكمال نقص أو قصور فيه . 

:  هناك عدة تعاريف الحتياجات منها :اصطالحا   

ى فيسع ،ترأنها تغير أو نقص في حالة الفرد مما يسبب حالة من التو: تعريف الحاجة بشكل خاص 

 ( 88: 2008العديليو ) سمارةالدافع إلى إزالتها و إعادة الفرد إلى حالة التوازن و التكيف 

تعمل على توجيه سلوكه نحو أهداف  ،التوتر لدى شخص ما  انها حالة: تعريف الحاجة بشكل عام 

  .( 51: 2001) الوكيل و المفتي, معينة 

عاملين جاهات الأنها مجموعة من التحسينات المطلوبة أحداثها في معلومات و مهارات و ات: أيضا  تفرع  

 جسوير )أبوبقصد التغلب على المشكالت التي تعترض سير العمل , و تحول دون تحقيق أهداف المنظمة. 

، 2009 :73)   

لمناهج ا قبل تنفيذ مجموعة الخبرات التي تمثل الفرق بين مستوى األداء الحالي أي تعريف آخر : 

و أتجاهات اسواء كانت هذه الخبرات معلومات أو قيم أو  ،ومستوى ما ينبغي أن يكون عليه هذا األداء 

رات وعة تغيو هذا بالطبع في حدود إمكانيات المتاحة زمانا و مكانا .. كما تعرف بأنها مجم ،مهارات 

وى فع مستغي أن يحتويهم برنامج التدريب لرمطلوبة إحداثها في معلومات و خبرات المعلمين التي ينب

 ( 288: 2006 ، )إبراهيمأدائهم 
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 و يمكااان ،ي لالحتياجاااات أهمياااة كبااارى فاااي نجااااو البرناااامج التكاااوينأهميةةةة تحديةةةد أالحتياجةةةات   .2

 تلخيص هذه األهمية فيمايلي : 

 . )تعد االحتياجات األساس الذي يقوم عليه أي نشاط تكويني )تدريبي 

  . تعد المؤشر الذي يوجه التدريب إلى االتجاه الصحيح 

 . تعد العامل األساسي في توجيه اإلمكانيات المتاحة إلى االتجاه الصحيح في التكوين 

 سبقا نية متحديد االحتياجات التكوينية يسبق أي نشاط تكويني فهي تأمل قبل تصميم البرامج التكوي، 

 . (208: 2005 ،)األحمدت المبذول في التكوين . يؤدي إلى ضياع الجهد و المال و الوق

 ع أو مشرو تعد عملية تحديد االحتياجات التكوينية الخطوة المهمة قبل المباشرة بإعداد أي خطة أو

 فهي بمثابة مرحلة التشخيص الذي يسبق تقرير نوع العالج و مقداره . ،برنامج تكويني

 نها : هناك عدة طرق لتصنيف االحتياجات التكوينية مأصناف االحتياجات التكوينية :  .3

 تصنيفها حسب الهدف :  1-3

يس أو التدر مثل الدورات المدرسية المعنيين حديثا في أصول ،احتياجات عادية لتحسيس أداء اإلفراد  .أ

 في األساليب التربوية . 

و طريقة ديد أجنظام إداري احتياجات تشغيلية لرفع كفاءة العمل مثل الدورات المتعلقة بكيفية استخدام  .ب

 عمل جديدة .

ة أو دة فنيمثل دورات اعداد كوادر متكاملة لتشغيل وح ،احتياجات تطويرية لزيادة فعالية المنظمة  .ج

ى ول علتخصيص منح للراغبين في العمل مستقبال في المنظمة أو العاملين حاليا بهدف تأمين الحص

 الكوادر. كوادر ماهرة مستقبال حسب خطة االحتياجات من

 تصنيفها حسب الفترة الزمنية:  2-3

 غير مخططة ( . ،احتياجات عاجلة ) آنية  .أ

 احتياجات قريبة المدى ) مخططة ( . .ب

 خطة بعيدة المدى ( . ،احتياجات مستقبلية )تطويرية  .ج

 تصنيفها حسب حجم التكوين أو الكثافة :  3-3

 احتياجات فردية . .أ

 احتياجات جماعية . .ب

 ن أو أسلوبه : تصنيفها حسب طريقة التكوي 4-3

 احتياجات لتكوين عملي في الموقع )تطبيقي( . .أ
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 احتياجات لتكوين معرفي في القاعات )نظري (. .ب

 تصنيفها حسب مكان التدريب و جهته :  5-3

 اعتمادا على الخبرات الداخلية . ،احتياجات تكوينية تدريبية أثناء العمل  .أ

)حسن ة .لمماثلاالهيئات التكوينية أو المؤسسات احتياجات تكوينية خارج العمل اعتمادا على المراكز و  .ب

 ( 77: 1990،و آخرون 

برامج  فهناك االحتياجات هي بمثابة األسباب التي تدعو إلى تنظيم البرامج التكوينية باختالف أشكالها

 االعداد و برامج التطوير و التجديد و التثقيف و غيرها .

 مستويات االحتياجات التكوينية :  .4

 نظر إلى مستويات االحتياجات التكوينية و أصنافها من حيث : يمكن ال

ة جات فريدو هي نقطة البداية في عملية تحديد االحتياجات , فلكل موظف حامستوى األفراد : 4-1

 ىلعإن التركيز  ترتبط بنوع وظيفته و طبيعتها وخلفيته العلمية و الثقافية و خبراته العملية و شخصيته .

ل تحقيق ما يسهكوينية لألفراد يجعل من الممكن وضع برنامج تكويني يلبي تلك الحاجات , كاالحتياجات الت

 نتائج يدركها األفراد أصحاب العالقة .

جاااات و هناااا تتعلاااق الحاجاااات بمجموعاااة مااان ماااديرين و مساااؤولين لهااام حا مسةةةتوى الجماعةةةات :4-2

 مشتركة .

مع مات قد تجومن هنا فإن المنظ  ،إن األفراد و الجماعات يعملون في تنظيم  مستوى التنظيم :4-3

اجات بين ح الحاجات الفردية و حاجات الجماعات ة تصميم برامج تكوينية وفق الموارد المتاحة للتوفيق

ظمات ي المناألفراد و الجماعات من جهة و حاجات التنظيم ككل من جهة أخرى . و كذلك فإن المسؤولين ف

ا و ملين فيهم العاقد يحددون الحاجات التكوينية لمعالجة مشكالت تتعلق بالتنظيم مثل الثقافة المنظمة و قي

دريبية تكوينية تو بالتالي يصممون برامج  ،عالقاتهم اإلنسانية و أساليب االتصاالت و اتخاذ القرار بها 

 تعالج تلك المشكالت .

ن ممديريين  اجي  أوو هنا يجري تحديد االحتياجات التكوينية التدريبية لقطاع إنت مستوى األقاليم :4-4

 تركة .مش اقتصادية ،عدة أقطار يضمهم إقليم جغرافي واحد يجمع بين أقطاره خصائص ثقافية سياسية 
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و ,  تاالتصاال نتيجة لتشابك العالم و ترابط أجزائه بسبب ثورة المواصالت و المستوي الدولي : 4-5

 و معالجةأنتاجية فإنه قد تحدد االحتياجات لفئة معينة من المديرين أو القطاعات اال ،نشوء أسواق عالمية 

ية لك العملو قد تسهم المنظمات الدولية إسهاما واضحا في مثل ت،مثل الفقر  ،مشكالت ذات طابع دولي 

 (. 183: 2011،)السكارنة .

 ية : األدوات التي تستخدم في عملية تحديد االحتياجات التكوينية التدريب . 5

 تتمثل أهم األدوات التي تستخدم في حصر و تحديد االحتياجات التكوينية فيمايلي :       

تي يراها ضوعات الحيث يستكشف من خاللها المو ،التي تعقد مع الفئات المراد تكوينها المقابالت :  5-1

ين و المشرف كما يمكن أن تتم هذه بين مسؤولي التكوين و القادة اإلداريين و ،ن مناسبة لهم المتكونو

 .  (10: 2010 ، )بركاتالرؤساء للتعرف إلى ما يرونه احتجاجا تدريبيا للفئات العاملة معهم . 

يجب  ومة ن مهتوزع االستبانات متضمنة الموضوعات التي يراها المسؤولون التربويواالستبانات : 5-2

 . نسبة لهمها بالتكوين المعلمين عليه حيث يقوم المستجيبون بترتيب هذه الموضوعات وفق أولوياتها و أهميت

ونين و سبة للمتكتلك التي تدرس الموضوعات ذات األهمية الخاصة بالن: طريقة اللجان التربوية  5-3

 على ضوء هذه الدراسة توضح وتحدد االحتياجات التكوينية .

وينية ات التكحيث تعتبر من أهم مصادر تقدير االحتياجتقارير كفاءة المعلمين الدورية :  5-4

ات ة لخبرللمعلمين إذا ما تم إعدادها بطريقة صحيحة و بإهتمام من المديرين بحيث تعكس صورة حقيقي

 .لتكوين و بالتالي تحديد الجوانب التي يمكن عالجها من خالل ا ،المعلمين و سلوكهم و اتجاهاتهم 

لتدريب الين عن وهي إما أن تكون شفوية أو تحريرية يلجأ إليها الرؤساء أو المسؤواالختبارات :  5-5

 بهدف الوصول إلى االحتياجات التكوينية للعاملين .

لسبب امعرفة  وكالت العمل أو االنتاج من أهم وسائل نجاو التكوين تحليل مشتحليل المشكالت :  5-6

   ( .10: 2010)بركات ,الحقيقي للمشكلة و غالبا ما يساهم التكوين في عالج هذه المشكالت بكفاءة . 

 الية : ألبعاد التلتحديد االحتياجات التدريبية التكوينية يجب مراعاة اتحديد االحتياجات :  5-7

 ظفيها التدريب .تحديد القسم أو اإلدارة التي تحتاج مو .أ

 تحديد الوظائف أو األعمال المطلوبة على أدائها . .ب
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ت امكانيا فهم وتحديد األفراد المطلوب تدريبهم و ذلك كنتيجة النخفاض أدائهم لتغيير الطارئ على وظائ .ج

 العمل لتعيينهم أو نقلعهم إلى وظائف جديدة .

  ل ثالثة مستويات أساسية هي :إسنادا إلى ما سبق يتم تحديد االحتياجات التدريبية من خال

 .  Organisation levelمستوى المنظمة  -

 .  Occupation levelمستوى الوظيفة  -

 .  Individuel levelمستوى الفرد  -

 تحليل االحتياجات : .6

و  مواردها ومن خالل تحليل األهداف المنظمة تحليل االحتياجات على مستوى المنظمة :  6-1

هداف و قيق األالزمنية الالزمة لبلوغ تلك األهداف و مدى فعالية الموارد المتاحة لتحخططها و المراحل 

رات دو ،خرالغياب والتأ ،كمعدالت اإلنتاجية, تكلفة العمل ،ن اإلدارة االستعانة بعدة مؤشراتبإمكا

 صعيد ىعلمحتوى البرامج التدريبية سئلة التي تدخل في صلب المضمون ومن بين األو ،الخ....العمل,

 :المؤسسة التربوية مايلي

 هل يتناسب البرنامج إعدادا و مواكبة مع أهداف و خطط المؤسسة حاضرا و مستقبال ؟  -

 هل يتناسب البرنامج إعدادا و مواكبة مع الثقافة المؤسسة ؟ و كيف ؟  -

 (322: 2006 , )الخطيبهل يدعم الزمالء المتدربين البرنامج و يعملون على إنجاحه ؟  -

عمل في ايير الإن تحديد العمل يساعد في تحديد مع :يد االحتياجات على مستوى الوظائفدتح 6-2

لوظيفة شاغل ا المؤهالت المطلوبةكذلك تحديد الحد األدنى للصفات والمهارات والقدرات وو ،وظيفة معينة 

فرد تبعها الالتي ي وبناءا على ذلك يتم في هذه الخطوة مقارنة الطريقة ،لكي يتمكن من تحقيق األداء الجديد 

ي صلب مضمون فو من بين األسئلة  التي تمكن أن تدخل ( 136: 2006 ،الصالح. )السالم وفي أداء عمله 

 أو معنوي البرنامج على صعيد تحليل الوظائف مايلي : 

و ماااااهي  فرهاااا للقيااااام بالوظيفااااة المعااااددة ؟مااااهي المهااااارات و المعلومااااات و األدوات المطلااااوب توا -

 بالتحديد الخطوات الواجب إتباعها النجاز هذه الوظيفة ؟ 

 ماهي النتائج التي يمكن أن تحمل جراء إنجاز الوظيفة بأداء غير سليم ؟  -

تنصب عملية التحليل هنا على الموظف و ليس على  :تحليل االحتياجات على مستوى الفرد  6-3

م االدارة بتحليل الفرد فتدرس قدراته الحالية و القدرات و المهارات الجديدة التي تمكنه العمل حيث تقو
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و إنه  ،إن عملية تحليل الفرد تعتبر من أهم الطرق المستخدمة في تحديد االحتياجات التدريبية  ،تعلمها 

و  ،لى اسس موضوعية لهذا يستند إ ،مدخل استراتيجي الذي البد من االعتناء به لما له من أهمية قصوى 

 ،مدة الخبرة  ،المستوى التدريبي  ،المستوى التعليمي يجب اتخاذ بعين االعتبار العناصر التالية للفرد : 

 . المستوى الوظيفي 

 أين االحتياجات التدريبية ؟                     

 

 ماهو االحتياج ؟                       من الذي يحتاج التدريب ؟                              

 

 

 

 .)مصدر مترجم (( يمثل طرف تحديد االحتياجات 1شكل رقم )

ذلك  الم و: تعني الوصول إلى خطة متكاملة للتدريب تم اعدادها في ظل رؤى واضحة المع مستوى الفرد

تحقيق  ومن بين األسئلة التي تساعد على ،في ضوء الدراسة الميدانية التي تمت على مستوى الفرد 

 مضمون البرنامج التكويني التدريبي على صعيد تنمية القدرات و سلوكيات االفراد مايلي : 

 ى األداءمستو ماهية المهارات التعليمية التي يجب تزويد األفراد بها بحسب الحاجة إليها بهدف تحسين -

 المطلوب ؟ 

اد ؟ ند األفريدة عماهية المرحلة التعليمية اإلعدادية منها و التدريبية التي تخلق سلوكيات و أدبيات جد -

 ( 322: 2006 ، )الخطيب

 

II. التكوين Formation  

عطاء الشيء إو لغويا يعني  Formerاشتقت كلمة التكوين من الفعل "كّون " يعني : تعريف التكوين  -1

العلماء و  المفهوم الذي ترجمه مختلف Trainaingو يقابل هذا المفهوم في اللغة اإلنجليزية  ،شكال 

وين ي للتكالباحثون العرب بمفهوم التدريب ألن اللغة االنجليزية ال تستعمل المفهوم الفرنس

Formation . 

كفاءة و فعالية التدريب 

. 

 تحليل العمل 
 تحليل الفرد 

 تحليل المنظمة 
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 ( 662: 1986) البستاني , كّون الشيء أي أوجده وأنشأه أو أحدثه . : تعريف التكوين لغة  .أ

ن ل عدد ملذا حاو ،نظرا لكون عملية التكوين تشمل جوانب عديدة تعريف التكوين اصطالحا :  .ب

 لتالية :الباحثين ضبط معانيه وفق مجموعة من التحديات التي نلخصها في التعاريف ا

ت أعمال ذا يعرف ديمونتوموالن التكوين بأنه يدل على إحداث تغيير إرادي في سلوك الراشدين في      

تفاوتة بناء م بينما فيري بأن التكوين : يدل على فعل منظم يسعى إلى إثارة عملية إعادة ،طبيعة مهنية 

: 1993 ، ) بوعبد هللاو السلوك .  ،ور و الشع ،و اإلدراك  ،الدرجة في وظائف الشخص بأساليب التفكير 

203. ) 

ذا ين , هعرف التكوين على أنه : جملة من المعارف النظرية و التطبيقية المكتسبة في تخصص مع     

تة و لم الثابالمعا التعريف يعكس بصدق النظرية التقليدية التلقينية للفعل التكويني التي سادت في ظل فلسفة

 ( 6: 2010 ، لحسن و ناني)و هو يمثل التيار التكويني القائم على تبليغ المعرفة .  ،الحقائق المطلقة 

لهيئات المتخصصة اهو أنه مجموعة الخدمات المكيفة و المعدة من قبل  ،هناك مفهوم آخر للتكوين           

وك في سل داريو هو إحداث إ ،بغاية تقديم معارف تنمية المهارات و اكتساب الكفاءة الضرورية للفرد 

لمعارف تكون باكما يعبر عن مجموعة النشاطات الهادفة إلى تزويد الم ،الراشدين في أعمال طبيعية مهنية 

 ( 10 ،2011 ،سوفال و )سعديالمناسبة .

طرق و أساليب  يعرف السلمي التكوين بأنه هو محاولة لتغيير سلوك األفراد يجعلهم يستخدمون           

 (  241: 2010, . )نوري  لعمل بشكل يختلف بعد التكوين مما كانوا عليه قبل التكوينمختلفة في أداء ا

ة مما يفرض ضرورة بأنه هو نظام جزئي في إطار النظام العام للمنظم نادر أحمد أبو شيخةعرفه           

 هو أيضا و،ائمةانسجام الخطة التكوينية مع الخطة العامة للمنظمة و هو عملية مستمرة ما دامت المنظمة ق

 يعرفه و ( 260: 2000 ,)أبو الشيخةسياسة من السياسات اإلدارية تتكامل مع غيرها من السياسات . 

رتبطة كات الم:" التكوين هو تنمية منظمة و تحسين االتجاهات و المهارات و نماذج السلوبوفلجة غياث  

وفلجة ب) مكن".أحسن قيام و هي أقل وقت م بمواقف العمل المختلفة من أجل قيام األفراد بمهامهم المهنية

 ( 05: 1984 ,غياث

و يعرفه آخرون بأنه مجموعة األنشطة و المعارف البيداغوجية  و الوسائل الديداكتيكية التي         

قصد القيام بمهمة ووظيفة  ،المعلومات القدرات و االتجاهات  ،تستهدف تسهيل اكتساب أو تطور المعارف 

حيث يصبح  ،ارف ) المفاهيم و المبادئ ( مجموعة المهارات و االتجاهات التي يفضلها أي مجموع المع

 ( 13: 2001)البوهي , الفرد قادرا على ممارسة وظيفة أو حرفة أو عمل ما . 



 الفصل الثاني                                                                          االحتياجات التكوينية
 

 
18 

 عالقة مفهوم التكوين ببعض المفاهيم األخرى :  .2

صصة بوية متخو تتواله مؤسسات تر ،و هو صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم اإلعداد : 2-1

مهني  إعداد مثل : معاهد إعداد المتكونين و كليات التربية و غيرها من المؤسسات و يعتبر اإلعداد هو

د )عبس . للتدريس في أحد معاهد إعداد المتكونين أي المعلمين بما في ذلك خبرته في ممارسة التدري

 ( 254: 2003، الرزاق 

 لمتدرب أثناءيطلق على تلك العمليات اإلنمائية التي يتلقاها المعلم أو ا:  Trainaingالتدريب 2-2

 جتمعي ولضمان مسايرة التطور الذي يطرأ على المنهج و طرائق التدريس نتيجة للتطور الم ،الخدمة 

 .  يمكن توضيحها في الجدول التالي ،م  و هناك فرق بين التكوين و التعلي التقني المستمر .

 يوضح الفرقب ين التكوين و التعليم ( 01جدول رقم ) -

 وجه المقارنة  التعليم  التكوين 

أهداف سلوكية محددة لتجعل 

العاملين أكثر كفاءة و فاعلية في 

 وظائفهم .

تتالءم األهداف مع حاجة الفرد و 

 المجتمع بصفة عامة. 

 االهداف .

محتوى البرنامج التدريبي محدد 

 الفعلية .تبعا لحاجة العمل 

 المحتوى . محتوى عام .

 المدة . طويلة . قصيرة .

 األسلوب . أسلوب التلقي للمعارف الجديدة . أسلوب األداء و المشاركة .

 المكاسب . معارف و معلومات . معلومات و مهارات .

 

 أسس التكوين : .3

شياء التي تعطيه أكبر األ فالعامل يتعلم بسرعة أكثر ،للتكوين أسسه الخاصة التي تساعد على فعاليته       

قدر من الرضا و التي تسبب له إزعاجا أكبر كما يتعلم العمال بطريقة أفضل عن توافر الرغبة في التذكر ما 

و يتعلمون بطريقة أسرع و  ،و يزداد تعلم العمال حينما يلحظون تقدما في عملية التكوين  ،تعملونه 

ل تلك األشياء التي تتكرر أمامهم عدة مرات , و يكون التعلم أفضل عند استخدام أكثر من يتذكرون لمدة أطو

و ال نستطيع أن ننكر كل عامل يتعلم بطريقة خاصة  ،اللمس و الشم  ،مثل استخدام النظر  ،وسيلة للحواس 
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لب ذلك سلسلة من و يتط ،و البد أن تكون عملية التدريس منهجية منظمة قائمة على التخطيط الجيد  ،به 

 الخطوات نذكر منها : 

ات مخرج تعريف متطلبات الوظيفة ) ماذا تتوقع من الفرد أن يؤدي ؟ و أي مستوى من النجاو تتكون -

 العمل ؟ ( 

 تقيم كفاءة العامل المالية . -

 تحديد احتياجات تدريب ما . -

 وضع تنمية و تحديد أهدافه التدريبية . -

 وضع برنامج تدريبي . -

 بعملية التكوين و تقييم النتائج .القيام  -

كوين ؟ و أين قوم بالتيو من  ؟و قبل القيام بعملية تقييم النتائج البد لنا من اإلجابة على األسئلة التالية : لماذا 

 ( 66: 1996 ،العويضة ،الكامل )الشيخ يكون العامل ؟ و كيف تؤدى عملية التكوين ؟ 

 أنواع التكوين : .4

ختيار احديد و تو ما عليها سوى  ،هناك العديد من انواع التكوين الموجودة في المؤسسة التربوية        

ل عما ،ى موظفين قدام ،النوع المناسب حسب طبيعة نشاطها و فئة الموظفين المستهدفين )موظفين جدد 

 تحكم , تقنييين إداريين (. 

 : :و ينقسم إلى نوعين  التكوين من حيث الزمان 1-4

 .كوين تكوين قبل الخدمة : و هذا التكوين يكون بعدما يلتحق الفرد بالعمل خاصة في مراكز الت .أ

 التكوين أثناء الخدمة : و هذا التكوين يكون بعدما يلتحق الفرد بالعمل . .ب

 و ينقسم إلى نوعين :  التكوين من حيث المكان :  2-4

 تكوين داخل المؤسسة . .أ

 تكوين خارج المؤسسة . .ب

 تكوين من حيث الهدف :  3-4

 التكوين لتجديد المعلومات و هذا نتيجة لتغيرات و تطورات التكنولوجيا . .أ

 لترقية اصة اختكوين المهارات : و يقصد به زيادة قدرةالتدريب على أداء أعمال معينة و رفع كفاءته  .ب

ء كسو ، و هذا بهدف تنمية االتجاهات الحسنة و تغير العادات الغير الجيدة ،التكوين السلوكي  .ج

 ( 35: 2014 , )بوقطفالمعامالت و استغالل السلطة و التفرقة في المعاملة . 
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ي العصر فلوظائف السنوات األخيرة مع زيادة تعقيد ا لقد ازدادت أهمية التكوين في أهمية التكوين : .5

لكن مع  ون قبل و بالتغيرات التكنولوجية أصبحت الحاجة إلى التكوين أكثر من الحاجة إليها م ،الحديث 

ات    لتغيرالتغيرات السريعة التي حدثت خلقت ضغوطات متزايدة على المنظمات التي تتالءم مع هذه ا

 ( 53: 2003 ،) علي محمد 

 و من بين أهمية التكوين كذلك :

 هارة األفراد و قدرتهم و يساهم في بناء الكفاءات .يعمل التكوين على تنمية م -

 يساعد على تكيف األفراد العاملين مع متغيرات العمل .  -

 تحسين الكفاءة اإلنتاجية للفرد . -

 تخفيف من حدة االشراف فالشخص المكون يستطيع الهيمنة على نفسه . -

 . نشاطاتهم بكفاءة تامةزيادة االسقرار و المرونة لألفراد و ذلك باالستمرار في ممارسة  -

يرة الزه ) عبد الباري و رفع الروو المعنوية حيث يكتسب الفرد المزيد من المعرفة و المهارات . -

,2008  :150) 

 داء .توفير العناصر المكونة ألداء الوظائف المطلوبة و في التخصص الذي تشترطه مواصفات األ -

  مع المتغيرات البيئية المختلفة . يساعد في تجديد المعلومات و تحديثها بما يتوافق -

 لعمل .يعتبر التكوين وسيلة تساعد العامل على تحقيق بعض أهدافه كالحوافز و الترقية في ا -

 ية . إلداريؤدي التكوين إلى ترشيد القرارات اإلدارية و تطوير أساليب و أسس و مهارات القيادة ا -

 

 أهداف التكوين :  .6

  :الية عى إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في العناصر التإن عملية التكوين بصفة عامة تس

شاااغله لأو  ،تحقياااق أهاااداف و غاياااات خاصاااة باااالمتكون نفساااه فيماااا يتعلاااق بالترقياااة أو زياااادة أجاااره  -

 بمنصب أعلى . 

 رسم الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف التكوين . -

 الفشل .تقييم األنشطة بعد التنفيذ و الحكم عليها بالنجاو أو  -

 (218: 2007.) اسماعيل ,تحديد الخطوات و تحديد تفاصيلها العامة و الخاصة  -

 معالجة مشاكل العمل الحالية و المستقبلية .  -

 سد الفجوة في القصور بين ما يؤديه المتكون فعليا و ما يجب أن يؤديه . -
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 تحسين نوعية الخدمات . -

.  مؤسسةجدات الحاصلة في البيئة الخارجية لليهدف التكوين تأقلم العمال أو الموظفين مع المست -

 ( 287: 2006الخطيب , )

 بمفهومه تكوينييمثل التحديد الواضح الدقيق ألهداف التكوين واحدا من أهم المقومات البرنامج ال       

صناف أنظريا تصنف األهداف التكوينية في مستويات و  ،الحديث , وهو أساس كل نشاط تكويني هادف 

 :  كما يلي

  : مستوياتها 

 بلد ما  ته فيالغايات : هي أعداف من مستوى عام جدا و هي تلك المبادئ الموجهة للنظام التكويني برم

 ريد أنو تأت إجابة عن السؤال : أي نوع من اإلنسان ن ،, تسطر على مستوى السياسات التربوية 

 نكون ؟ . 

  عن  إلجابةاعلى المستوى التعليمي و تأت على المرامي : هي أهداف معلنة و مشتقة من الغايات تسطر

 السؤال : ماذا نريد من خالل طور تعليمي معين ؟ .

  تقدم  وهي تلك الصيغ التي ،األهداف العامة : و هي تخصيص للمرامي بمعنى تفصيل و توضيح لها

رج منها ن يستخأو على المكون إال  ،بها المقترحات المعتبرة عن المضامين الرسمية للبرنامج التكويني 

 األهداف الخاصة بدروسه . 

  و هو ، التعليمي (،التدريسي  ،اإلجرائي  ،السلوكي  ،األهداف الخاصة : الهدف الخاص ) العملي

 عبارة عن تصنيف األداء المتوقع من المتكون القيام به عند نهاية نشاط تكويني معين .

  : أصنافها 

 اإلدراك و التحليل . ،تتعلق بأمور عقلية معرفية كالفهم  األهداف العقلية : و 

 . األهداف الوجدانية : و تتعلق بأمور نفس اجتماعية كالعالقات اإلنسانية 

  النحت و الرسم مثال . ،األهداف األدائية : و تتعلق بالجوانب المهارية كالرياضة 

 : على مستوى المحتويات 

عي داث تغيير نوترتيب للمعلومات بالمنطق التقليدي و لكن بضرورة إح ال يتعلق األمر بعملية جمع و      

المعرفة  و ،سبة عميق , ليس بمنطق التراكم إنما بمنطق البناء فال يكفي تراكم المعارف في المواقف المنا

واقع الشكالت تبط بمهنا البد أن تكون : وظيفة " لها تطبيقاتها في الواقع , وهي ال تكون ذات معنى ما لم تر

  و تعالجها .
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لى تكوين عو عندما يقتصر محتوى ال ،األصل في محتوى التكوين هو أن يكون خبرة مربية للطالب       

ان ت الميدفإن التكوين يصبح عاجزا على تلبية متطلبا ،المعارف النظرية المجردة من أساسها العملي 

ة حقيقية في تكوين اسة النظرية لن تكون لها قيملذلك فإن الدر( 33: 1998)بوعبد هللا و مقداد العملي . 

صائيون في لذلك يؤكد األخ(   216: 2003 ,ويحو  )عبد الرزاق ،الطالب ما لم يصحبها تكوين عملي 

لمحتوى احتى يحتفظ هذا  ،تعليمية المواد على ضرورة استخراج محتوى التكوين من سياقة االجتماعي 

ة الجتماعياقية ابقدر كاف من المعالم المشتركة مع التطبيقات االجتماعية و يكون على قدر مقبول من المصد

. 

 استراتيجيات التكوين :  .7

لعسكرية الحياة ااالستراتيجية هي مفهوم حديث نسبيا في العلوم اإلنسانية و قد استخدم بداية في         

ى يهدف إل تحويلي و االستراتيجية هي نشاط ،لغدارة العقالنية و البعيدة المدى شيئا للمعارك للتعبير عن ا

مة و المنظ تحقيق غايات السياسة التربوية بواسطة تخطيط و إنجاز مجموعة من اإلجراءات الديداكتيكية

م ا استخدان خاللهميتم  ، و تعرف االستراتيجية تربويا على أنها خطة محكمة البناء و مرنة التطبيق ،العامة 

( 280: 2001ن )زيتوكافة اإلمكانيات و الوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف التربوية المنشودة 

لفعل ة في او مما سبق يمكن تعريف استراتيجية التكوين على أنها مجموع الطرائق و الوسائل المستخدم،

يث عن ل الحدلتكوين اجرائيا على أرض الواقع و يأتي تفصيالتكويني , و هي المسؤولة عن ترجمة أهداف ا

 استراتيجية التكوين كاآلتي : 

 : طرائق التكوين   1-7

 مواقف عملية و فهي تعمل على تنظيم خبرات التكوين في ،تعد طرائق التكوين أهم مترجم ألهدافه          

ر ط التفكيحدد نمو هي بذلك ت ،تعامل معها تحدد نمط التفاعل بين األستاذ و الطالب و المعرفة و أساليب ال

لتكوين في و طرائق ا،( 220: 2003 ,ويحو ) عبد الرزاق الطالب و مستوى تكوينهم و نوعية سلوكهم .

هدف تظل االتجاه الحديث هي طرائق وظيفية نشطة و متنوعة تؤكد على ربط التكوين بالمحيط و هي 

و توفر ( 42: 1998 ،) بوعبد هللا و مقدادالمسؤولية لدى المتكون .أساسا إلى تنمية روو المبادرة و تحمل 

شيد ذا تم ترإجابيا التكنولوجيات الجديدة اليوم طرائق حديثة و متنوعة في التكوين هذا الثراء يعدا أمرا اي

عنها لي م التختأو  ،استغالله و قد يكون األمر غير ذلك في حالة تم استعماله تلك الطرائق بشكل اعتباطي 

 تماما .
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 وسائل التكوين : 2-7

تراتيجية هي مجموع المواد و األدوات و األجهزة التي يستخدمها المكون بطريقة معينة ضمن اس      

و ( 300: 1997 ،) سعيد التل و آخرونالتكوين بما يساعد على تحقيق األهداف المسطرة للفعل التكويني 

ألبحاث سات و افقد أثبتت الدرا ،تنويع الوسائل البيداغوجية أثناء الفعل التكويني ضرورة ال غنى عنها 

ه ور الموجدن فيها يؤدي المكو ،التربوية أن النجاو العملية التكوينية يستوجب توفير بيئة غنية بالمثيرات  

 )سعيدلوك يل السبما يضمن استجابة المتكون في االتجاه المتكون في االتجاه المطلوب و بالتالي يتحقق تعد

يلة ألي غير أن سؤال يطرو أمام تعدد الوسائل و تنوعها هو : أي وس،( 303: 1997 ،التل و آخرون

ا منها د قيمتهفالوسيلة ال تستم ،وضعيات التكوينية نفسها وضعية تكوينية ؟ و الجواب يختلف باختالف ال

 . و لكن تستمدها مما قد تحققه من أهداف تكوينية ،ذاتها 

 : همنطلقات التكوين و أبعاد .8

ر في حديث عن التكوين يرتكز على واحد أو أكثر من منطلقاته التي تظه ان اي M.Fabreيقترو

 اإلجابة عن األسئلة التالية : 

 لما نكون ؟  )ألجل أهداف محددة .(  -

 من نكون ؟ ) المتكون ( . -

 فيما نكون ) التخصص( . -

 تتم اإلجابة عن هذه الثالثية االستفهامية كما يلي :  

عناااادما نطاااارو السااااؤال " فيمااااا نكااااون ؟ " تااااأتي اإلجابااااة بمنطااااق ديااااداكتيكي بحيااااث فااااي طبيعااااة  -

 التخصص و المعرفة و تعليمية المواد .

ائل تااأتي اإلجابااة بمنطااق نفااس إجتماااعي يبحااث فااي الوساا ،السااؤال " ماان نكااون ؟ " عناادما يطاارو  -

 األكثر مالئمة لخصائص المتكون وقدرته على تنمية  شخصيته .

قيااق يبحااث فااي ماادى تح ،عناادما يطاارو السااؤال "لمااا نكااون ؟ " تااأتي اإلجابااة بمنطااق سوساايومهني  -

 التكوين لألهداف المؤسساتية و االجتماعية التي سطر ألجلها .
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 الي : "  كالت،ما أسماه " مثلث التكوين (  M.Fabre)و على أساس هذه الثالثية المنطقية بنى 

 

 

 

 لتكوين المهني :ا                تعلم                            تربيةتكوين نفس اجتماعي :           

                لمشكلة : تحقيق ا                             المشكلة :تحقيق التوافق                                 
     توافق بين مراجعل                             .                                                           

                                                                                                                                                                                 لتكوين و المحيط ا                              بين النمو الشخصي                                      
        سوسيومهني      ل                                .                                                           

 و المحيط السوسيو مهني .                                                                  للمتكون

 

 

 تدريس                                                     

 تكوين ديداكتيكي:                                                

 المشكلة : تحقيق التوافق بين محتوى                                    

 و طرائق التكوين و النمو الشخصي للمتكون .                               

 (  M.Fabre ( : يمثل الوضعية السيسيومهنية للمتكون ) المصدر02الشكل رقم )

 

 : خالصة

رته مية قدمن خالل تن،نستنتج في االخير ان التكوين هو ذللك النشاط الهادف توفير فرص خبرات جديدة 

ابة تعد بمث ات التيوالذي يجعل التكوين ناجح االحتياجوملكاته الذاتية وذللك من خالل تلقيه افكار ومهارات 

رق بين مثل الفتبين الخبرات التي تالمؤشر الذي يوجه نحو االتجاه الصحيح لنجاحه واالحتياجات هي التي 

 هم  لناجما بعضالمستوي من قبل ومن بعد تنفيد المناهج لهذا نستنتج ان التكوين واالحتياجات متلزمين في

 العمل المهني والترقية به الى االفضل والتطور بيه . االداء ونجاو

 

 التكوين

منطق سيكولوجي 

)يتعلق بالنمو 

 الشخصي للمتكون(

 منطق ديداكتيكي

)يتعلق بمحتوى و 

  طرائق التكوين( 

 منطلق سوسيولوجي )يتعلق بالوضعية السوسيومهنية للمتكون(  
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 تمهيــــــــــــد: 

ميز لشخص الذي يتاإذا ما تحدثنا عن مستشار التوجيه المدرسي و المهني , فإننا نقصد به العضو أو         

ام ظرا للمهنبوية , , ذلك أنه يلعب دورا هام في العملية الترعن غيره ممن يعملون بسلوك التربية و التعليم 

ن طريق ية , عالتي يقوم بها من أجل تحقيق توجيه سليم و تحسين المردود التربوي داخل المؤسسة التعليم

ي بناء فاعدتهم و رغباتهم و بناء على ذلك يقوم بمس موالتهمالكشف عن استعدادات التالميذ و التعرف على 

 م المهني و الدراسي .مشروعه

بعدها  لتوجيهاو على ضوء ذلك تناولنا في هذا الفصل مجموعة من العناصر , فبدأنا بتعريف مستشار       

داء كنه من ألتي تمتطرقنا إلى مهامه أساسية و طبعا بتأديته لهذه المهام فهو يستعمل مجموعة من الوسائل ا،

 ات سنراها في نهاية الفصل .و من ثمة يواجه مجموعة من الصعوب ،مهامه 

I.  مستشار التوجيه 

 تعريف مستشار التوجيه : .1

ني أو نحو تعرف كلمة مستشار التوجيه على أنه العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو ف       

د تغيير قص ،ي فالجذر اللغوي يعني االستشارة تفيد التدخل اإلنساني المحض للتأثير الفعال في الوع،ذلك

ة عتبر همزياألول على تنفيذ خدمة التوجيه المدرسي و  المسئوليعتبر مستشار التوجيه  ،سلوك فرد ما 

 ميداني ولعمل الفهو ممثل اإلدارة التربوية في ا ،وصل بين السلطة التربوية و المؤسسة التي يشرف عليها 

ركة و هو المسؤول عن ح ،توجيهات  الساهر على تطبيق ما وضعت و خططت له أهداف و ما أقرته من

فسية بعة النو هو عضو من الطاقم التربوي يعمل تحت إشراف إدارة مدرسية على المتا ،التوجيه و تطوره 

  ( 75: 2002,القاضي  و التربوية من خالل رفع مستوى األداء التربوي للمؤسسات التعليمية .   )

األول في العمليات الرئيسية في التوجيه و اإلرشاد و  المتخصص المسئولترى سمية جميل بأنه        

يذ و يؤذن المرشد يكون من الصعب تنف ،و يطلق عليه احيانا مرشد التوجيه  ،خاصة عملية اإلرشاد التقني 

يعرف أيضا على أنه الشخص الذي يساعد الطالب فردي و يعمل على  ،أي برنامج للتوجيه و اإلرشاد 

إذن هو ذلك  ،التكيف لما يتعلق بأمورهم الخاصة وفقا لمشكالت كل منهم سواء تربوية أو مهنية أو شخصية 

المورد البشري الذي يمكنه جلب قدر من الرضا الحتياجات التالميذ و هو يساعده على تجاوز مشكالته و 

                                                           روعه الدراسي و المهني .التعريف اإلجرائي :اعداد مش

هادفا الى مساعدة  المدرسيهو ذلك الشخص الفني و المهني المؤهل ليمارس عمله في المجال         

المدرسية و البيئة المجتمعية المحيطة بهم و  التكيف و التأقلم مع البيئة ليستطيعواالتالميذ من جميع النواحي 
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مهني وفق أسس علمية تعتمد على تحليل ميوالت و أيضا على قياد مشروعهم الدراسي و ال مساعدتهم

:  2009)الطروانة ,   استعدادات التلميذ من جهة و متطلبات الواقع المدرسي و المهني من جهة أخرى .

14) 

 مهام مستشار التوجيه :   .2

 ادإيجت من تمكن التوجيه : إن التوجيه عملية سيكولوجية و ال يمكن أن تكون هذه العملية ناجحة إال إذا 

يطة الخر صيغة توافق بين رغبات المتمدرسين من جهة و نتائجهم المدرسية من جهة ثانية و متطلبات

وانب لف الجات حول مختو مستجد بمعلوماتاألولياء  ،المدرسية من ناحية ثالثة و هو تزويد التالميذ 

 ة و المهنية و ذلك على نحو التالي : يالدراس

 . االعالم المستمر لجميع المستويات 

 . االعالم المستمر الفردي و الجماعي للجمهور الواسع 

 . االعالم المهني و ذلك بعد القيام بالتحقيقات الوطنية حول التكوين المهني 

 ية .اعداد دليل التكوينات المهنية والجامع 

  تنظيم االسبوع الوطني لإلعالم. 

م , التقويم ـــــــالــــــو فيما يلي سنستعرض المهام الرئيسية األربعة لمستشار التوجيه و هي : اإلعــــ        

 و أخيرا المتابعة النفسية و االجتماعية .

 اإلعالم :  .أ

 بالالسممممتققاممممة ممممداومات ضممممان سممميولة اإلعمممالم و تنميممممة االتصمممال داخمممل المؤسسمممات التعلمممميم و إ 

 التالميذ و األولياء و األساتذة و كذا الجمهور الباحث عن المعلومات .

  ن و بممممين التالميممممذ و األوليمممماء و المتعمممماملي لقمممماءاتتنشمممميط حصممممص إعالميممممة جماعيممممة , و تنظمممميم

 طبقا له زمانة تعد بالتعاون مع مدير المؤسسة المعنية . ،المهنيين 

  المهنية المتوفرة .المناطق تنظيم حمالت إعالمية حول الدراسات و المهن و 

  عدي باألسممممماتذة و مسممممما باالسمممممتعانةتنشممممميط خليمممممة اإلعمممممالم و التوثيمممممق فمممممي المؤسسمممممات التعليميمممممة

  (195: 1995 ، مرسي) التربية.
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 التوجيه :  .ب

عه في هو يتبهو اإلجراء الذي يسمح للتلميذ بعبور المراحل التي يتكون منها النسق المدرسي , ف      

ية ير) مدمشواره الدراسي . و في كل مرة تحضر امامه مجموعة من االختيارات و عليه ان يتوجه .  

را ما يختار الفرد ي فكثياالختيار المدرسي يتبعه اختيار مهن( 20 :1998 ،التوجيه و التقويم و االتصال 

 ما له و هنا يبرز دور مستشار التوجيه و،مهنة بناء على معطيات غير صحيحة او على طموحات مزيفة

 ( 58: 1994 ,)مقدممن أهمية في توضيح كل ما من شانه أن يساعد التلميذ على فهم نفسه . 

 : التقويم  .ج

اصر المنهج التربوية و يشكل عنصر أساسي من عنيحتل التقويم التربوي جانبا مهما من العملية        

ية و ة النفسحيث يسعى إلى معرفة مدى نمو شخصية المتعلم من جميع نواحيها العقلية العاطفي ،المدرسي 

وم بمهامه تزويد " فيفكر في أن التقويم يق ماك دوالدأما "   (73: 1993) بوعناقة السلوكية و غيرها .

تركز  ي يجب أنو يعد التقويم من أهم المحاور الكبرى الت ،المؤسسة التربوية اإلعالم للمتعاملين داخل 

 عليها المهام التي يقوم بها مستشار التوجيه المدرسي و المهني بالمؤسسات التعليمية .

وع خيار نيهدف مستشار التوجيه المدرسي والمهني من عملية التقويم إلى مساعدة الطالب على ا      

مام ثل االهتربوية مكما يساهم في حل مشكالت الطالب الت ،الدراسة التي تالئم قدراته و استعداداته و ميوله 

 أن يبصر فيحاول بة المقصرين دراسيافهو يهتم بالطل ،بالطلبة المتفوقين و إتاحة الفرص أمامهم لالبتكار 

و  (120: 1995 , عيسى, )رفقي األساتذة بأسباب قصورهم و إيجاد الحلول المناسب لمشكالتهم التربوية . 

 يسعى مستشار التوجيه من وراء عملية التقويم إلى جملة من االهداف :

 صائحه و إرشاده .االهتمام بالتلميذ و إشعاره أن هناك من يهتم به و ال يبخل عليه بن 

 . التقليل من الرسوب المدرسي و التسرب و ذلك عن طريق المتابعة 

 ا ين دراسيلمقصرتشخيص النتائج الدراسية للتلميذ حيث يلعب االستاذ دور هام في ادالله على التالميذ ا

. 

  ئمة اد قاإعديلجأ مستشار التوجيه إلى التعاون مع مجموعة من االساتذة و مستشار التربية من أحل

 بأسماء هذه الطبقة من التالميذ ليستفيدوا من دروس الدعم او حصص االستدراك .

لك ية و ذالتعرف على التالميذ الذين لديهم حاجات خاصة غير مشبعة و التي قد تسبب لهم مشكالت نفس

 .يساعدهم على إشباعها و تجنب المشكالت التي قد تحدث عنها 
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 : تماعية المتابعة النفسية و االج .د

ن تعترض أيمكن  يهدف مستشار التوجيه المقيم بالثانوي إلى إزاحة جميع العوائق و الصعوبات التي        

حل لميذ لالتلميذ لمشواره الدراسي و تسبب له سوء التوافق المدرسي  لذلك هو يحاول التقرب من الت

عدة  تحقيق سمح للتلميذ منمشكالته النفسية و االجتماعية و يحدث هذا عن طريق المقابالت المتكررة ت

 اهداف تتمثل فيما يلي :

 . مساعدة التلميذ على فهم نفسه و تقبلها 

 ية التي رشادمساعدة التلميذ على التفكير الحر و التعبير عن مشاعرهم بموضوعية و إظهار حاجاتهم اإل

 لم تشبع و ذلك بجون خوف او تردد .

  ها .لي تهم التلميذ و تستخدم عند الحاجة الت ،تقديم المعلومات االجتماعية و التربوية 

  ستقلة .متساعد التلميذ على تنمية قدراته على التكيف مع مشكالته و حلها بشكل مبكر بذاتية 

 . تساعد التلميذ على تقرير إمكانياته اتخاذ القرارات المتصلة بحاجاته 

 تماعية ول االجو لكي يتمكن مستشار التوجيه من المساعدة الفعالة للتلميذ يحتاج إلى فهم العوام       

ك عطاء ذلإألنها عظيمة األهمية و يجب مالحظة الموضع االقتصادي للعائلة و  ،تأثيراتها على الفرد 

 اعتبارات كثيرة . 

 أخالقيات مستشار التوجيه : .3

ى في عمله حت لى بعض المبادئ األخالقية التي ينبغي على المستشار أْن يتبعهامن المهم أن نشير إ     

جيه على نوعية يعتمد الخدمات التي يقدمها  مستشار التو .، و على العمل الذي يمارسه  يحافظ على كرامته

 الوسائل دوات  وو يتحصل عليها عن التالميذ لذلك هو بحاجة الى األ ،البيانات و المعلومات التى يجمعها 

 لي :كالتا التي تساعده في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لخدمة التالميذ و من أهم الوسائل و هي

جب أن ي، ومن ثم  التوجيه و اإلرشاد النفسي و االجتماعي خدمات متخصصة : العلم و الخبرة 3-1

و أن   ، لذلك ر مؤهال و مزودا بالعلم و المعرفة المتخصصة و الخبرات و المهارات الالزمةيكون المستشا

 التوجيه ميدان يكون دائما حريصا على التزود بالمعلومات األكاديمية و عن دراية بالدراسات و البحوث في

 و اإلرشاد.

، فهي واجب و أمانة و المعلومات  تحتل مكانا هام بين أخالقيات العمل اإلرشادي : سرية المعلومات 3-2

، و  ، فال ينبغي أن يفشي بسر يتعلق بأحد المسترشدين تكون سرية على الجميع حتى األهل و رجال القانون

 ، كما يعرض مصالح األفراد للخطر عدم االلتزام هبذا المبدأ من شأنه أن يعرض عمل المرشد للفشل
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نبغي أن ية. و ال ، و التلميذ في حدود العالقة اإلرشادي ستشار، و الم المحافظة على العالقة بين األستاذ

 . تتطور العالقة المهنية إلى أي نوع من العالقات

الة حأن تكون كينبغي إحالة المسترشد إلى االختصاصيين اآلخرين إذا تّطلب األمر ذلك،  : اإلحالة. 3-3

خر، آالمسترشد ليست من اختصاصه أو ليست في حدود إمكانياته أو تحتاج إلى االستعانة بأخصائي 

ينبغي أن يكون سلوك المستشار من كما  ، خصوصا إذا كان الشك في و جود مرض عقلي أو عضوي

ياء ته بأول، لينعكس ذلك على عالق ي المهنية و الشخصية متفقا مع كرامة المهنة التي يمارسهاالنواح

 .األمور

لى تأثير كبير ع إن تقصير المستشار أو استهانته بأي مبدأ من مبادئ أخالقيات العمل اإلرشادي له        

 اإلرشاد ن عمليةأمن خالل ما سبق نجد  ثقة المسترشد ) التلميذ( و على نجاح العملية اإلرشادية بصفة عامة

نية إال ة المهو التوجيه باتت ضرورة قصوى ال غنى عنها في المؤسسات التعليمية. و ال تتحقق هذه العالق

 العملية وعلمية بوجود مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني فهو الشخص الذي تتوفر فيه الخبرة ال

ه و لصالح ااستغالله، و ذلك بجمع المعلومات عنهم و  المساعدة للتالميذ ، و يتكفل بتقديم الخدمات و

هدف بتوعيتهم بضرورة متابعة الدراسة في تخصصات مناسبة و التغلب على المشكالت التي تعترضهم 

 (55-56: 2002الخواجا،  ( .تحقيق التكيف و النجاح

 :المدرسي و المهني الوسائل و التقنيات التي يستخدمها مستشار التوجيه  .4

صعوبة نظرا ل البيانات شيوعا , و تعتبر المالحظة العلمية من أقدم و أكثر وسائل جمع :المالحظة 4-1

حديد مالحظة سلوك الفردية , تقتصر المالحظة على جانب محدد من السلوك لدى الفرد و ذلك يجب ت

 جوانب السلوك .

ل هذه ثم تسع ذلك تحلي ،و تسجيل ما يالحظه  بدقة  ،و المالحظة هي مشاهدة المالحظ على طبيعة 

 (  92: 2011,)حمريبينها و بين البيانات المستخلصة مالحظات و الربط 

ة عن ي عبارو ه ،و هي أحد األساليب في اختيار األفراد و توجيههم لألعمال المناسبة  المقابلة :4-2

 حديث يقوم بين مستشار التوجيه و التالميذ .

هذه انوي , و متوسط و تالميذ السنة األولى ث 4و هي بطاقة خاصة بتالميذ السنة  الرغبات : بطاقة4-3

لية قدمها لويبطاقة البطاقات توحد في كل المؤسسة تربوية و توزع على التالميذ بعد استالم كل تلميذ لهذه ال

 فيها .اقة الى المؤسسة التي يدرس و يقوم بملئها بالتشاور معهم , ثم يرجع البط
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 من طرف : تعتبر دراسة حالة كن أكثر طرق البحث مستخدمة في عملية جمع البيانات دراسة حالة 4-4

كيب ملية ترللتعرف على التالميذ الذين يملكون قدرات محدودة و تشمل دراسة حالة ع ،مستشار التوجيه 

 المعلومات المجمعة من وسائل مختلفة . 

ألخصائي اتخدمها : تعتبر االختبارات النفسية من أهم األدوات الهامة التي يس االختبارات النفسية 4-5

ع من جال واسموفي التشخيص و يمكن االفادة منها في دراسة  ،النفسي في عمليات تقدير إمكانيات الفرد 

 السلوك .

لتي النشاطات ال البرنامج السنوي : يعتبر بمثابة السلسلة و المرجع األساسي في تقديم ك :البرامج  4-6

كل لمركز لو يكون تصميمه بمركز التوجيه حسب االهداف التي يحددها مدير ا ،يقدمها مستشار التوجيه 

 ( 19: 1963 ,.)صبحي و توزيع االهداف على أساس السنة الدراسية  ،نشاط 

عمال و يير األتسالبرنامج األسبوعي : تعتبر البرمجة األسبوعية لنشاطات مستشار التوجيه أداة فعالة في 

  (02: 2003 ,) زناتةحسن األدائها بصفة مستمرة و عليه فإنها تتميز بارتباط عضوي مع البرامج السنوية .

 دور مستشار التوجيه في االعالم :  .5

شاء مستوى ثانوي م على مستوى النظام التربوي و ذلك بإن 1991إن القفزة النوعية التي شهدتها سنة        

م عالم تقدها اإلبولى ثانوي و كذا إدماج مستشار التوجيه في الفرق التربوي للثانويات , عرف في السنة اال

 كبير تمثل فيما يلي : 

 أصبح اإلعالم ابتداء من السنة السابعة أساسي إلى السنة الثالثة ثانوي بشكل مستمر .  -

 أصبح لدى مستشار التوجيه تصورا شامال لهذا النشاط . -

 ميمممة خاصمممةائق اإلعالميمممة ذات  الطمممابع الوصمممفي حمممول التكوينمممات إلمممى وثمممائق تعلياالنتقمممال ممممن الوثممم -

 باإلعالم . 
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 :الصعوبات التي تواجه مستشار التوجيه  .6

 من أهم الصعوبات التي يعاني منها مستشار التوجيه هي : 

 :  المعرفيةصعوبات  .أ

الذي لنفس لعلم االتطبيقي عهد ممن ال في السابق كان من يشغل منصب مستشار توجيه يكون متخرج       

آلن ابينما  ،المدرسي و المهني  ي التوجيهفو يكون قد حصل على تكوين قاعدي  ،م 1965تأسس سنة 

ء و هؤال ،ت في علم النفس أو علم االجتماع هم من حملة شهادامن العاملين في هذا القطاع  90%

جيه ر التوالخريجين ينقصهم التكوين القاعدي في مجال التوجيه و بالتالي عندما يشغلون مناصب مستشا

 جال .ذا الميكون بحاجة إلى وقت حتى يكتملون من إدراك المهام و التقنيات و الوسائل المستعملة في ه

 صعوبات مادية :  .ب

  : ما يتعلق بوسائل العمل 

لوب منه ل المطنظرا ألن مستشار التوجيه ال تتوفر لديه وسائل العمل الالزمة لتأدية مهامه بالشك      

ق ) ه الوثائثلة هذمن أم ،فهو كثيرا ما يقوم بطبع و تصوير الوثائق من حر ماله ،كجهاز اإلعالم اآللي مثال 

 ( ميذ المطبوعة متابعة الت ،البرنامج السنوي لنشاطات مستشار التوجيه 

دة عن اكن بعيو تكون أحيانا في أم ،ضف إلى ذلك فإن المستشار عندما ينتقل إلى مؤسسات مقاطعته       

 بعضها و هذا يدفعه للتنقل أيضا من حر ماله .

  اتساع مقاطعة التدخل : 

ع مجتمع متعامل نظرا ألن مستشار التوجيه يعمل في الثانوية و مجموعة من اإلكماليات و بالتالي ي       

 ميذ لدىاء التالضف إلى ذلك فهو يهتم بربط و بناء العالقات مع هيئة التدريس و أولي ،عريض من التالميذ 

 ( .  324:  2016) قوراح , فعاليته. أدى ذلك إلى تشتت قدراته و نشاطاته و التقليص من  ،كل المؤسسات 

 عالقات مستشار اإلرشاد و التوجيه المدرسي و المهني في المدرسة الجزائرية : .7

، و ال على اإلمكانيات المادية و ا هبال يتوقف نجاح تسيير المؤسسة و ازدهارها في أداء الدور المنوط      

، ولكنه  لتربوية للقائمين على تسييرها و العاملين فيها فحسب، و ال على الكفاءة اإلدارية و ا البشرية المتوفرة

، وعلى مدى رسوخ الروح الجماعية في  يتوقف أيضا و إلى حد كبير على نوعية العالقات بين هؤالء

العمل،ويعتبر مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني عضوا في جماعة يتعامل معها و هو بذلك يدخل 

، مدير  ، مدير الثانوية ، مع )مدير مركز التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني فةفي عالقات مختل
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، عالقات المستشار  ، عالقات المستشار مع األساتذة ، مدير مركز التكوين المهني و التمهين المتوسطات

- 11- 13،المؤرخ في  827القرار الوزاري  .(، عالقة المستشار بأولياء األمور و المجتمع المحلي بالتالميذ

 كالتالي :،فإن عالقات المستشار تكون ( 1991

 :ثل فينيا ويتمإن إشراف مدير المركز يكون إشرافا تق : مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني 7-1

لمهني سي و ايخضع مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي و المهني إلى سلطة مدير المركز التوجيه المدر -

  .تقنياو إشرافها 

ي، وفي المهن يمارس مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني مهامه في مراكز التوجيه المدرسي و -

 المدارس األساسية و الثانويات .

حددها كوين ييمارس المستشار نشاطاته في مقاطعة جغرافية تتكون من مجموعة من مؤسسات التعليم و الت -

 المهنيمدير مركز التوجيه المدرسي و 

ورية عن ارير ديتولى مستشار التوجيه و اإلرشاد المهني مسؤوليته في اإلشراف على المقاطعة ويقّدم تق -

 .نشاطه فيها

افية و طات ثقيمكن لمدير مركز التوجيه المدرسي و المهني أن يكلف مستشار التوجيه بالمشاركة في نشا -

 تربوية و اجتماعية تتطلب كفاءات خاصة

حالة  هني فيتشار التوجيه المدرسي و المهني من أن يخلف مدير مركز التوجيه المدرسي و الميمكن لمس -

 الغياب أو المانع

  :إن إشراف مدير الثانوي يكون إشرافا إداريا و يتمثل في: مدير الثانوية 7-2

اطات طار نشيمارس مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني نشاطه في المؤسسات التعليمية في إ -

 الفريق التربوي التابع للمؤسسة .

سسة ر المؤيقدم مستشار التوجيه و اإلرشاد المهني في بداية كل سنة دراسية برنامج نشاطه إلى مدي -

مدير ليمكن  التعليمية ، وهذا البرنامج يكون مستخلص من برنامج المركز و برنامج الوزارة السنوي ، و

 ع مستشار التوجيه بعض النشاطات حسب خصوصية كل مؤسسة .الثانوية أن يضيف بالتنسيق م

يمكن لمستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني زيارة اإلكماليات في كل : مدراء اإلكماليات  7-3

وقت و يجد تسهيالت كبيرة من طرف مدراء اإلكماليات  للقيام بنشاطاته ، كما أنه يقوم ببعض األعمال 

 .المدراءبالتنسيق مع 
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  :: و تتمثل في .مدير مركز التكوين المهني و التمهين 7-4

 التكوين مؤسسة أن مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني يقوم بالدراسات و االستقصاءات في      

ن لتكويامراكز لالمهني حول عالم الشغل و المهن. . و كذلك يقوم بتنظيم المسابقات و االمتحانات للدخول 

 .المهني 

ي ساتذة همهني باألإن عالقة مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و ال : عالقة المستشار باألساتذة 7-5

هم سلوك ات في ف، و بما لديهم من خبر عالقة زمالة قائمة على االحترام و المحبة و التعاون فهو عون لهم

بعض األساتذة  المستشار أن يدخل في أحالف مع لذا فعلى .في عملية التوجيه مساعدتهمالتالميذ يستطيعون 

تطيع و يس,  ، و في ذات الوقت فهو ليس محامي دفاع عن التالميذ و أن يقف على حياد فهو ليس خصما لهم

 :األساتذة إنجاح عمل المستشار إذا كانت عالقتهم به جيدة من خالل

 . التعاون معه في دراسة قضايا التالميذ و تنفيذ نشاطاته -

 . تشجيع التالميذ على اللجوء إليه -

 هعاقة عملإيستطيعون  أّما إذا كانت عالقة األساتذة بالمستشار سيئة و قائمة على الشك و عدم الثقة فإنهم    

 . ، و ذلك بتشويه صورة عمله و عدم تحويل التالميذ إليه و مقاطعته

جماعة  ة إلى كلن الوجهة السيكولوجي: ينتمي الفرد م عالقة المستشار بأعضاء الفريق اإلداري 7-6

ماعة ، يجب أن تعرف عضوية الفرد في الج ، و من وجهة النظر هذه سلوكها.يشاطرها في نشاطها و 

يق في الفر ي عضوامقدار أهميتها له و استشارتها إياه و يعتبر مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهن

لى شرفوا عموعة من الموظفين عينوا من طرف وزارة التربية لي: "مج اإلداري و يعرف هذا األخير بأنه

جاح بالتالي نو، لضمان نجاح التعليم  ، كما تقوم بتوفير الشروط الضرورية ، و كلفوا بتسييرها المؤسسة

ات عمل ربطه عالقت، فبالتأكيد  و باعتبار أن مستشار التوجيه و اإلرشاد عضوا في هذا الفريق ،"  التالميذ

  .بقية أعضائهمع 

لتالميذ امع  لمهنياتقوم عالقة مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و  : عالقة المستشار بالتالميذ 7-7

ى حل ني و علعلى النمو االجتماعي و العقلي و المه مساعدتهمعلى االحترام غير المشروط و المتبادل و 

 ).39،  2000نيازي،, ة دعبا ). مع محيطهم األسري والمجتمع عالقاتهمو تحسين  مشكالتهم

  و يستطيع التالميذ إنجاح عمل المستشار بالطرق التالية :

 تفهم طبيعة عمله و شرحها لزمالئهم و تقديم المعلومات عن التالميذ اآلخرين -
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ي إنجاح فإلسهام االتقليل من حدوث المشكالت مع األساتذة و المحافظة على الهدوء في المدرسة و بالتالي  -

 مهمة لجنة اإلرشاد

إذا  درسة إالّ رون الم: إن أغلب األولياء ال يزو عالقات المستشار بأولياء األمور و المجتمع المحلي 7-8

لتالميذ الجة اابنهم في مشكل أو قاصرا ) أي بعد استدعائهم( ، و هم يعتقدون أن المستشار يعمل فقط لمع

بة و دها المحالقة تسو، و يجب عليه بناء ع يل هذه النظرة أوال، لذا عليه تعد الذين لديهم مشكلة أو المعاقين

مدرسة زيارة اللو يجب على المستشار توجيه دعوات ألولياء األمور  ، قائمة على االحترام المتبادل الدفء

 عه لصالحعاون مو التعرف على الطاقم اإلداري و األساتذة و اإلّطالع على أحوال أبنائهم و حثهم على الت

 (39، 2000،ة، نيازيد) عبا.(  ختيار التخصص المناسب في الجامعة، ا اختيار مهنة المستقبل )ائهم أبن

 خالصة : 

 ميذ في مسارهإن مستشار التوجيه المدرسي و المهني يعمل على تقديم كل الخدمات التي تساعد التل      

 ميوله و ودراسية حيث يساعده في اختبار الفروع المناسبة وفق ما يناسب إمكانياتهم ال ،الدراسي و المهني 

 التقديم ولتوجيه كما يعمل على إدماج التلميذ في محيطه الدراسي ن خالل عمليات اإلعالم و ا ،استعداداته 

شروعه شأن م سليم فيو اكتشاف قدراته و اتخاذ القرار ال ،.و يساعده على تقييم ذاته و تقبلها كما هي 

المحافظة ف  ،عهاو على مستشار التوجيه بعض االخالقيات و المبادئ التي عليها أن يتب الدراسي و المهني .

ن يضع أها أي على أعلى مستوى ممكن للخدمات التي يقدمها دون النظر إلى الفوائد الشخصية التي قد يجني

صفة بلمجتمع المصلحة المسترشد و فائدته بالنسبة لمصلحة مصلحته الشخصية في المنزلة الثانية بالنسبة 

 . خاصة
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 تمهيـــــــد : 

ى ور يعود إلشهد العالم الذي نعيشه تطور في كافة جوانب الحياة و السبب الرئيسي في ذلك التط     

كافة  ل بأنهاتعرف تكنولوجيا االتصا ،التكنولوجيا الحديثة التي جعلت العالم عبارة عن قرية صغيرة 

معرفة مات و اللمعلوالجهود التي يقوم بها االنسان و طرق التفكير التي يعتمد عليها من أجل القيام بنقل ا

 نولوجيةو األدوات التك ،و ذلك عن طريق االعتماد على االجهزة و الوسائل  ،و مختلف المهارات 

قد  و ،روني إلكت من المرسل إلى المستقبل من خالل وسيلة أو جهاز الحديثة من خالل القيام بنقل الرسائل

مها مام فهو بطرق مختلفة و فتحت الباب أ ،ساهمت كافة الوسائل الحديثة في توصيل الرسائل بوضوح 

ة ة متعددو قد تركت تكنولوجيا االتصال مجموع ،و ذلك من أجل تحقيق أهداف محددة  ،بطرق متعددة 

ذا صلنا هفو سوف نتعرف من خالل   ،ختلف نواحي الحياة خاصة التربوية و التعليم من اآلثار على م

 .و األدوار التي تلعبها في المؤسسات التربوية على مفهوم تكنولوجيا االتصال  

I. التكنولـــــوجيا:   

 تعريف التكنولوجيا : 1

تقنية و  يقابلها كلمة وكلمة تكنولوجيا كلمة معربة و أصلها في كتب اللغة و القواميس اللغوية العربية         

األولى "  طعين ,عليه اشتقت كلمة تكنولوجيا من كلمة يونانية تقني تعني مهارة أو حرفة و هي مكونة من مق

و : "علم ة كلها هى الكلمو الثاني "لوجي " التي تعني العلم و بالتالي معن ،تكنيك " معناها الوسيلة أو الطريقة 

 . ( 83، 82: 2015 ،عبد الوهاب  ،)عبد الباسط  الذي بها يستطيع االنسان يبلغ مراده ،وسيلة " 

و س تلك الصنائع فعليه التكنولوجيا تعني العلم الذي يد  ARTSهناك من يرى أنها تعني علم الفنون        

 إلنتاجيةطيات اعلى أنها الجهد المنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب أداء المع

لى لتواصل إابهدف  بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات و األنشطة اإلدارية و التنظيمية و االجتماعية و ذلك

 ( .118 :)بصري عبد هللاأساليب جديدة 

بة و لمتراكو هناك تعريف آخر للتكنولوجيا على أنها مجموعة المعارف و الخبرات و المهارات ا       

الحصول  ا يسهلمالمتاحة و األدوات و الوسائل التي يستخدمها اإلنسان في الحصول على المعلومات الرقمية 

 ( . 188: 1990 ،)تيمور على المعلومات و معالجتها و تخزينها و تبديلها و جعلها متاحة للجميع 

 أهمية التكنولوجيا في المؤسسة :  2

على اتساع أحجام المؤسسات التي تعمل في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي إلى  كثيرة هناك عوامل       

هذه العوامل مثل نمو السكان و تقدم وسائل  ،ميالدي  20حدود لم يكن من الممكن تصورها في أوائل القرن 

و قد ترتب على هذه العوامل مجتمعة فأصبحت  ،اإلعالم و الدعاية التي تجعل كل جديد أمام أنظار الناس 
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المؤسسات في حاجة ماسة إلى األدوات و األساليب التي تساعدها على تخطيط أعمالها و اتخاذ القرارات 

فمن هذا المنطلق تثبت المؤسسات أهمية  ،بأعلى درجة من الدقة  الرئيسية في أقصر وقت ممكن و

الواقع أن التكنولوجيا ساهمت في الدفع بالمؤسسة االنفتاح  .التكنولوجيا من حيث أنها عامل محرك لنشاطها

يا و لهذا تبرز أهمية التكنولوج ،حيث أعطت أكثر فعالية مع الوسائل الحديثة المتطورة  ،على العالم الخارجي 

من خالل نقل المعلومات و تبادلها مباشرة بين اإلدارة العليا و اإلدارة الدنيا و الذي يزيد من روابط التماسك و 

 ( .362: 2002،) شنواني الثقة بالعمل 

 األدوار التي تلعبها التكنولوجيا في المؤسسات :  3

سرررهل ومرررات و برررذلك يتحريرررر المؤسسرررات مرررن ضرررياع الوقرررت فررري اعرررداد البيانرررات و تحويلهرررا إلرررى معل .أ

 على المديرين و المشرفين على اإلدارة و التسيير للقيام بأدوار تحليلية .

 كمبيوتر اإلدراك السريع للمشاكل التي تعترض المؤسسة في القيام بأعمالها المختلفة بفضل ال .ب

دول إمكانيررررة جدولررررة األعمررررال و النشرررراطات المختلفررررة المتفرعررررة مررررن خطررررة عامررررة و باسررررتخدام الجرررر .ج

 بح المؤسسة قادرة على استخدام مواردها لفاعلية أكبر .تص

 النوعيرررة تحقيرررق التررروازن برررين مسرررتوى االنتاجيرررة  ووضرررعها تحرررت الرقابرررة الفعالرررة مرررن حيرررث الكميرررة و .د

 ( .363: 2002 ، )شنوانيسواء ما يتعلق بالعمل أو باآلالت 

 أثر التكنولوجيا على المؤسسات التربوية و عناصرها :  4

 ولوجيررررة بررررلال  تتوقررررف عمليررررة إدخررررال التكنولوجيررررا بررررين المؤسسررررة فقررررط علررررى ترررروفير المرررروارد التكن      

 تتجاوز ذلك إلى هيئة عناصر . 

جاح ن, أصبح  تحسينه تهيئة الثقافة التنظيمية المناسبة و رفع مستوى االداء و ،إقامة الهياكل الالزمة      

ييرها فية تساجها و تكيفها مع المحيط الخارجي من ناحية و بكيالمؤسسة مرهونا في الوقت الحالي باندم

شاف مة و اكتللمنظ للتغيير التكنولوجي من ناحية أخرى و إدراك الفجوة بين اإلمكانيات الخارجية و الداخلية

ديثة إلى حيث يتطلب إدخال تكنولوجيا الح( 303: 2002 ,) شوقي .الفرص المتاحة في المحيط الخارجي 

يعة ير طبغيإعادة هيكلة و تنظيم المنظمة و هذا يخلق فرص جديدة تستدعي تطوير الوظائف و ت المنظمة

 العمل و العالقات بين األشخاص 
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II.  : االتصــــــال 

ن ألخبار مان نقل كان االتصال في المرحلة البدائية من التاريخ عبارة ع:  التطور التاريخي لالتصال .1

سبقا معليها  ثم استعمل الفرد عالمات وقع االتفاق ،شخص إلى آخر و الكالم هو الوسيلة المالئمة لذلك 

بعدها ،السمع  لكن هذه الوسائل مرتبطة بحاسة البصر أو ،الدق باإلشعار بالخطر ،كإشعال النار و الصوت 

لة اءت مرحو بعدها ج ،لكتابة التي أصبح االتصال فيها جماعيا حيث ظهرت فيها اجاءت مرحلة االكتشاف 

لومات العصر الحديث الذي تطورت فيه تقنية الطباعة و استعملت وسائل أخرى أكثر سرعة لنقل المع

  (04، 03: 2005،ابراهيم الحاسب اآللي إلخ ) ،الهاتف  ،التلفزيون ،كالراديو 

 تعريف االتصال :  .1

ا الصلة ني أساسإن كلمة االتصال لغويا في القواميس العربية كلمة مشتقة من مصدر" وصل" , الذي يعلغة : 

 لومات كار و المعفيعرف االتصال بأنه نقل و توصيل أو تبادل األفأكسفورد أما قاموس  ،الغاية  ،البلوغ  ،

 .(17: 1993  ،ابراهيم ،) أبو عرقوب 

يتم  رات بحيثاإلشا ل و تبادل األفكار و المعلومات بالكتابة او الكالم أواالتصال هو نقل و توصي اصطالحا :

يراه ،( 12 ،11: 2005 ،)أبو شنب تبادل هذه المعلومات و األفكار بين المرسل و المستقبل بواسطة رسالة 

عرفه يعلي و الباحث في علم النفس أنه نقل لالنطباعات و التأثيرات من منطقة إلى أخرى دون النقل الف

ن النظر ع ع يصرفالدكتور أحمد أبو زيد بأنه العملية التي يتم بمقتضاه تكوين العالقات بين أعضاء المجتم

 13: 2004دادي ) كار و تجارب فيما بينها حجم المجتمع و طبيعته و تكوينه و تبادل المعلومات و أراء و أف

، 14  . ) 

 عناصر االتصال :  .3

 تحتوي العملية االتصالية على خمسة عناصر هي : 

و  في االتصال يقصد بالمصدر هو الشخص أو معينة يشتركوا في أفكار ،أو المصدر  المرسل : .أ

م و لمفاهياو يعتبر المرسل هو المسؤول في إعداد و توجيه المعلومات و  ،اتجاهات أو نبرات معينة 

 .المهارات أو المبادئ التي يتعامل ضمنها األفراد أو الجماعات في موقف معين 

درة ير الصا: و يقصد به الشخص أو مجموعة األشخاص التي تتلقى أو تستقبل محاوالت التأثالمستقبل  .ب

 شكلة .ة في ملمناقش االجتماعيلفرد كما هو الحال عندما يتلقى األخصائي و عليه يكون ا ،من المصادر 
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ن ارة عو هي عبارة عن المحتوى الذي يعمل المرسل على ايصاله إلى المتلقي و هي عب الرسالة : .ج

ي تكون المتلق و هذه الرسالة التي يسعى المرسل إليصالها إلى ،أفكار و أراء  ،مجموعة من المعلومات 

 فهي عملية اتصالية  ،رموز و رسوم و أصوات  عبارة عن

تلفزيون  ،اديو يستعمل المرسل وسائل مختلفة تساعد على نقل رسالة غلى متلقي من بينها الر الوسيلة : .د

 و مختلف الوسائل األخرى .

 .و هو مجموعة ردود أفعال من قبل المستقبل  كنتيجة مباشرة لالتصال به : رجع الصدى .ه

حيث  ،ا ا كبيرفي أواخر األربعينيات و بداية الخمسينيات اتسع مجال االتصال اتساع:  نماذج االتصال .و

 ،هم خصصاتبادر عدد العلماء االجتماع السلوكيين بتطوير نظريات االتصال تجاوزت حدود و مجاالت ت

لية و ظهور دراسات تحلي ،فشملت مواضيع مثل أسس االتصال الغير اللفظي من إشارات و غيرها 

ة ي العشريأما فشرام و نموذج   شانون ويفرو من أحد النماذج نجد  ،ة االتصال في شكل نماذج لعملي

يرلو , بل من كالموالية )الستينيات( فإن أهم النماذج التي تطورت خالل هذه العشرية تمثلت في نماذج 

 ( 14:  1997.) الجميلي , واتزه ويك  و دانس و ديفلور ونيوكمب 

 عملية االتصال : و يوضح أحد نماذج

 

 المرسل                               مجال خبرة مشترك                                    المستقبل  

 التشويش                                              

 

 

 رد الفعل                                                    لفعل  ا                           

 

 بيئة االتصال                                                       

 تنانن

 ( يوضح عملية االتصال ) المصدر نموذج شرام ( 03الشكل رقم )

 

 

 

 األثر 

 تفسير الرسالة 

 فك الرموز 

النية 
 )االستهداف(

 الرسالة 

 الترميز 

 قناة االتصال 
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 خصائص االتصال :  .4

  : ر ك تغييصعوبة تنميط العديد من الوسائل سواء من حيث المحتوى أو الصياغة و كذلالديناميكية

 األهداف و اختالفها من رسالة إلى أخرى و من وقت آلخر .

  : ف ن أطراحيث اختالف األهداف يختلف مستوى الرسالة و الهدف منها و كذلك االختالف بيالتمييز

 أسلوب االرسال و االستقبال .االتصال و 

  : صرف و و الت المرسل و المستقبل يشتركان في رسالة واحدة الصياغة و التفسيرالتفاعلية التعاملية

 ( .16: 1997)الجميلي يجب أن يكون هناك تبادل لألدوار بين أطرافها 

 أنواع االتصال :  .5

كل ضع الهيو التي تحدد عن و ،في أي منظمة البد ـن يكون هناك اتصاالت رسمية  االتصال الرسمي : .أ

  ارة عن :كون عبتو االتصاالت الرسمية  ،التنظيمي لتوضيح كيفية الربط بين الوحدات اإلدارية المختلفة 

  : ن أو مرؤوسيالنجد فيه الالتصال النازل من األعلى إلى األسفل يكون من الرؤساء اإلى اتصال رأسي

ه نقل خالل من مستوى إداري أعلى إلى مستوى إداري أدنى , و يعد هذا النوع األكثر شيوعا , يتم من

 المادة المرسلة عبر تسلسل هرمي من القيادة إلى القاعدة .

 الرؤساء ) اإلدارة العليا (                    

 

 

 

 

 االتصال النازل                

  : لى إأدنى  من األسفل إلى األعلى أي من المرؤوسين إلى الرؤساء أو مستوى إدارياالتصال الصاعد

 كاوى ويكون االتصال الصاعد عادة في شكل تقارير و ش ،مستوى إداري أعلى في الهيكل التنظيمي 

ا ما غالب يثح ،اقتراحات ومالحظات و يواجه هذا النوع من االتصال الكثير من المشكالت و العقبات 

حسين تيحول من المدراء دون وصول المعلومة إلى الرئيس و من بين هذه األسباب التي تساهم في 

م و بين بينه االتصال الصاعد سياسة الباب المفتوح و اشتراك االدارة العليا في أدنى , كسر الحواجز

التصال اواجه عاراتهم . كما يالمرؤوسين , إتاحة الفرص للمرؤوسين للتعبير عن مواقفهم و أراهم و إش

تحريف  .لدنيا كبعد المسافة بين اإلدارة العليا و المستويات التنظيمية ا ،الصاعد عدد من المعوقات 

 المعلومات أو تشويشها أثناء نقلها إلى األعلى .
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 الرؤساء ) اإلدارة العليا (

 

 

 

 ن المرؤوسي                                              

  : التي  قتصاديةأو اال يكون هذا النوع بين المستويات اإلدارية أو االجتماعية أو السياسيةاالتصال األفقي

 تقع في نفس المستوى .

 االتصال الغير الرسمي :ب . 

ن ملتصديق هو الذي تستخدمه جماعات التنظيمات غير الرسمية في منشأه و هو يتمتع بدرجة عالية من ا 

 أن ينقل يمكنه جانب األعضاء هذه الجماعات و برغم ذلك فإن عمليته ال تأتي من المصادر الرسمية و من ثم

ت تلجأ إلى لى تكوين جماعامن األساليب التي تؤدي إ( 65:  1974)حسين المعلومات ال تمثل الحقيقة . 

 مزاولة االتصال الغير الرسمية مايلي : 

 . تسهيل التفاعل االجتماعي 

 . الحصول على معلومات إضافية حول المنظمة 

  . ارتباط أهداف األعضاء بأهداف الجماعة 

 وسائل االتصال  :  .6

تنفيذ قيام بيعتبر االتصال الشفهي من أقدم األدوات التي يستخدمها المديرون للاالتصال الشفهي :  .أ

يلي :  ية ماأعمالهم و هذا يوفر الوقت و يخلق روح الصداقة و التعامل و نجد من بين الوسائل الشفه

 ...  ،المؤتمرات و الندوات  ،اللجان التنظيمية  ،المقابالت الشخصية و االجتماعية 

راد ن األفمهو الذي يجعل من مستطاع نقل نفس المعلومات بالضبط إلى عدد كبير  تابي :االتصال الك .ب

 ،لخطابات ا ،ات المذكر ،التقارير  ،مع إمكانية الرجوع إليها في المستقبل و من بين الرسائل المكتوبة 

 ( 97: 1983 ة)عودالجرائد الداخلية .  نالمجلة  ،صور و أفالم  ،ملصقات الحائط  ،النشرات الدورية 

ان من ني و كلقد اهتمت دراسات متعددة بالتنظير لعملية االتصال االنسا أنا االتصال و نظرياته : .ج

 نتائجها نظريات أساسية و هي : 

  عتبار أنتصال بالقد اهتم علماء النفس االجتماعيين بتحليل الرموز اال: النظريات النفسية االجتماعية 

نظرية كدت الأالناس و يتضمن السلوك مثل الكالم و اإليماء و اإلشارات حيث االتصال هو التفاعل بين 

 النفسية االجتماعية دور االتصال في تكوين بناء اجتماعي للجماعة .
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 : ا في ة و دورهلدائماو تهتم هذه النظرية بعمليات التغذية الراجعة و عمليات التقويم  النظريات الرياضية

  .ةلراجعاالنمو و التطور و ضبط و توجيه إليه قوة أخرى إمكاناتها أكبر في ضوء نوع من التغذية 

  لسلوك ا نطوق وتهتم تلك النظريات بالتفسير العلمي للغة ووظائفها أن الكالم الم :النظريات اللغوية

 اللفظي يعتبر شكال أو صيغة من السلوك العان للبشر عن طريقه يتم االتصال . 

  أهداف االتصال : .7

 إن االتصال له عدة أهداف يقوم من أجلها و نذكر أهمها و هي : 

 . تنمية المعلومات و الفهم الجيد بين جميع الموظفين 

  الوظيفي .تشجيع كل موقف من شانه تحفيز الموظفين و الرضا 

 . تشجيع  كل معلومة خاطئة أو مواقف مظللة أو غموض في السياسات 

 ية .إعداد الموظفين ألي تغيير في األساليب أو البيئة بواسطة تزويدهم بالمعلومات الضرور 

 ل العم تشجيع المرؤوسين على تقديم على تقديم أفكارهم و اقتراحاتهم لتحسين االنتاج أو بيئة 

  بين العمال و اإلدارة بالمحافظة على قنوات االتصال مفتوحة .تحسين العالقات 

  . (198: 1983)عودة تعزيز العالقات االجتماعية بين العمال بتعزيز االتصاالت بينهم 

 

 ية االتصال : مأه .8

جسم الوظيفة  تنبع أهمية االتصال من كونه أحد الموضوعات الهامة و الضرورية في اإلدارة فهو         

 اسما فيهحعامال  و ال يوجد عمل يتم عن طريق التعامل مع الآلخرين إال كان نظام االتصال ،اإلدارية كلها 

دم الدافق مثابة العتبر بلذلك ي ،رية ,فاالتصال اإلداري الفعال يعمل على تحقيق النجاح اإلداري و الفعالية اإلدا

 : ا يلية من معبر الشرايين لحياة المنظمة و يمكن إيجاز األهمية التي ينطوي عليها االتصال في المنظم

 ارات .القر االتصال ضروري لنقل المعلومات و البيانات و االحصاءات و المفاهيم التي تستبنى عليها 

 لرررك مرررن و ذ ،ة علرررى األعمرررال التررري يمارسرررها أعضررراء المنظمرررة يسررراهم فررري إحكرررام المتابعرررة و السررريطر

 خالل المقابالت و التقارير التي تنتقل باستمرار بين األفراد عبر المؤسسات .

 لمنظمة.يؤدي االتصال دورا مهما في توجيه و تغيير السلوك الفردي و الجماعي للعاملين في ا 

 أسررراس كريرررات القيررادة علرررى مبرردأ المشررراركة تظهررر أهميرررة االتصررال أيضرررا مررن خرررالل تأكيرررد بعرر  النظ

 ( 27: 2006 ،)محمود  خاصة المدخل السلوكي في القيادةالقيادة الناجحة و 

 

III. : تكنولوجيا االتصال 
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 مفهوم تكنولوجيا االتصال :  .1

 لى نشر وعالتي تساعد  تعرف تكنولوجيا االتصال بأنها تكنولوجيا الوسائل الحديثة االأساسية و السائدة و      

 لربط عبراصال و توزيع المعلومات و السلع و الخدمات بسرعة مثل الهواتف الخلوية و الشبكات الحديثة لالت

 . (199: 1983عودة )األقمار الصناعية . 

تف , ن الهامو عرفت أيضا بأنها وضع جميع التقنيات المتوافرة على صعيد االتصاالت و المعلومات      

فراد أي تصرف و ضعت هذه التكنولوجيا ف ،الكمبيوتر , األقمار الصناعية , الطباق الالقطة و الكابالت 

  (199: 1983.) عودة المجتمع لالفادة منها في حياتهم العلمية و االجتماعية 

 أهمية تكنولوجيا االتصال :  .2

المتجددة ات ومن التطور ،أدى التطور التكنولوجي و العلمي إلى تحقيق نوع من الرفاهية لألفراد       

صال على ة االتباستمرار هي التي تتعلق بتكنولوجيا االتصال و المعلومات و أهميتها من ناحية توفير خدم

ه د حولت هذقو  ،ت اختالف أنواعها , إضافة لخدمة التثقيف و التعليم و توفير المعلومات لألفراد و المنظما

دل اباضافة إلى ت ،اصل فيما بينهم بكل سهولة و يسر التطولرات العالم إلى قرية صغيرة يستطيع أفرادها التو

ميزها التي ت و تعود أهمية تكنولوجيا االتصال و المعلومات إلى خصائص ،المعلومات في أي مكان أو وقت 

حجم لو من ضمنها االنتشار الواسع وسعة التحمل سواء لعدد األشخاص المتصلين أو المشاركين أو 

 :2009,  ن حريم)حسي إضافة لسهولة االستخدام و سرعة األداء و تنوع الوسائل .المعلومات التي يتم نقلها 

16 ) 

 خالصة :

ية منذ لحياة االنساناتعد تكنولوجيا االتصال بأدواتها المتطورة ذات أهمية بالغة , فلم يؤثر شيء في        

الم من هده العلتربوية فما يشالتي أصبحت ال غنى عنها في حياة الشعوب و المؤسسات ا ،الثورة الصناعية 

و هذا  ،جدا  تحول تقني متسارع و التطورات المتالحقة في مجال االعالم و االتصال و وسائلها المتطورة

صة في ءات و خاهذا مما جعل الدولة تتخذ اجلرا ،الكم الهائل من المعلومات الذي ينمو و يتنقل بسهولة  

ثة في الحدي ح المنظومة التربوية و التعامل مع هذه الوسائلالمؤسسات التربوية نحو تكوين في ظل اصال

لتعامل ليها و احاجة إتكنولوجيا بجميع مجاالتها و من بين المتكونين في هذا المجال مستشار التوجيه المهني لل

 بها و الكتساب الوقت و المجهود .
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 تمهيد :

نية ت التكويتياجااالح بعدما تطرقنا في الجزء األول إلى مختلف الجوانب النظرية، والتي تم فيها توضيح    

ل في المتمث سنتطرق اآلن إلى الجزء الثاني من البحثلمستشار التوجيه في استخدام تكنولوجيا االتصال 

عداد إبعت في العمل التي اتلمنهجية وطريقة ول أهم الخطوات ااأل هالجانب الميداني، والذي يضم في فصل

يانات يل البأدوات البحث، واختيار العينة وجمع المعلومات وتحديد الوسائل اإلحصائية المطبقة في تحل

 ة. والمعطيات والنتائج، وغير ذلك من اإلجراءات العملية الضرورية إلنجاز الدراسة الميداني

  االستطالعية: الدراسة  :أوال

 : ستطالعيةف الدراسة االأهدا-1

حقيق ، وذلك من أجل تباعتبارها خطوة أساسية في البحث قامت الباحثة بالدراسة االستطالعية

 وهي كاآلتي: ،مجموعة من األهداف

 .الدراسة االستطالعية نالتعرف على ميدا- ا/

 مترية ألدوات القياس.السيكومن صالحية الخصائص  التحقق -/ب

 :ستطالعيةللدراسة اال الزمنيوالمجال الجغرافي -2

 يوم من لممتدةفي الفترة ا .ة مستغانمكز التوجيه المدرسي والمهني بواليمراالستطالعية ب ت الدراسةتم

 .01/03/2018الى غاية  27/02/2018

 الدراسة االستطالعية: عينة.  3

مهني لمدرسي والومستشارة بالمركز التوجيه ا مستشارا 40 شملت عينة الدراسة االستطالعية على

 تالي:لأناث كما هو  موضح في الجدول ا 27ذكور و 13ون إلى مستغانم يتوزع بوالية

 

 .الستطالعية حسب الجنس( توزيع عينة الدراسة ا02الجدول رقم )

 المجموع أنثى ذكر لجنسا    

 40 27 13 العدد    

 % 100 % 67 %33 %النسبة المئوية 

 

بنسبة  (27)اناث  أفراد الدراسة االستطالعية غالبيةأن المخطط أدناه ( و02رقم )يتضح من الجدول 

 .فردا 14بفارق قدره  %33 بنسبة مئوية   (13)الذكور مقابل% ، 67 تقدر بـ مئوية
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 الجنس.حسب  ستطالعيةنة الدراسة االمخطط توزيع عي (:04شكل رقم )

 :حث حسب متغير األقدميةلباالستطالعية ليمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة 

 .قدميةحسب األتوزيع عينة الدراسة األساسية  (: يوضح03جدول رقم)

 المجموع فما فوق15 15-10 10-5 05-0 قدميةاأل

 40 05 04 13 18 العدد 

 % 100 %12 %10 %33 %45 %النسبة المئوية 

 عدد بلغ حيث قدميةاأل متغير حسب موزعين العينة أفراد ( أن03) الجدول رقم خالل من يتضح

 سنهم اوحيتر %، والذين45ـ ب قدرت مئوية بنسبة (18( سنوات)05-0) خبرتهم المستشارين الذين تتراوح

 ،%12 مئوية بنسبة (04(سنة )15-10والذين لديهم خبرة )من  %33قدرت مئوية ( بنسبة05( )10-05من)

 :التالي الشكل يوضحه ما وهذا %.12ة بنسبة مئوي  (05) سنة فما فوق15)من (أما اللذين لديهم خبرة 

 

 :االقدميةحسب  ستطالعيةينة الدراسة االلتوزيع ع يمثل مخطط  (:05شكل رقم )

 :التخصص عية للبحث حسبيمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطال

 .حسب التخصص االستطالعيةراسة يوضح توزيع عينة الد (:04رقم)جدول    

 المجموع االرشاد وتوجيه علم التربية علم االجتماع سعلم النف خبرةال

 40 05 05 16 14 العدد   

 %100 13% 12% 40% 35% النسبة المئوية%
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 عدد بلغ التخصص حيث متغير حسب موزعين العينة أفراد ( أن04) الجدول رقم خالل من يتضح

( 16)يهم تخصص علم االجتماعأما اللذين لد %،35بنسبة مئوية  (14)مستشارين تخصص علم النفس ال

 (05) ، وتوجيه واالرشاد %12قدرت مئوية ( بنسبة05)وتخصص علم التربية%، 40ب قدرت مئوية بنسبة

 :التالي الشكل يوضحه ما % وهذا13 مئوية بنسبة

 

 .تخصصال حسب ستطالعيةراسة االتوزيع عينة الد(: 06شكل رقم )

 :الدراسة االستطالعية أدوات .4 

ا ستخدام تكنولوجياه في االحتياجات التكوينية لمستشار التوجي يانباست أداة الدراسة فيتمثلت         

 فقرة موزعة على ثالثة أبعاد كما هو  موضح في الجدول التالي: 27، المتكون من االتصال

خدام االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه في استاستبيان فقرات  (: توزيع05الجدول رقم)

 .ه الفرعيةأبعادولوجيا االتصال حسب تكن

 مج فقراته يقيس البعد

رصيد الو العمليات العقليةالمعتقدات واألفكار والمفاهيم واالدراك, و المعرفي

 ين .الذي يمتلكه الفرد حيث يساعده على تبني اتجاه نحو موضوع مع

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11 

11 

نة ه بالقبول أو الرفض نتيجة لشحمشاعر الفرد نحو موضوع االتجا الوجداني

 من االنفعاالت نحو هذا الموضوع سواء باإلقبال أو النفور .

12-13-14-15-

16-17-18-19 

08 

لمي محصالت االدراك و االنفعال مع موقف ما يتجلى في الجانب الع السلوكي

 ةيجابياأو  فاالتجاه كموجه لسلوك الفرد يدفعه إلى القيام بأعمال سلبية

20-21-22-23-

24-25-26-27 

08 

 27 المجموع
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 نتائج الدراسة االستطالعية: -5

 

  س:خصائص السيكومترية ألدوات القياال

 ولوجيالتقدير صدق استمارة االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه في استخدام تكن الصدق:

طات رتباقامت بحساب مصفوفة االصدق االتساق الداخلي حيث االتصال استخدمت الباحثة 

 لتالي:لجدول افكانت النتائج كما في ا بين درجات الفقرات ودرجة البعد الذي تنتمي إليه 

 .حساب مصفوفة االرتباطات بين درجات الفقرات و البعد الذي تنتمي اليه(:06جدول رقم)

 . 0.01, ** دالة عند  0.05دالة عند *

فقرات البعد األول )المعرفي( والدرجة درجات غالبية يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين 

( وهي دالة عند مستوى 0.67)عامل ارتباطها يساوي ، أعلى درجة (0.39)  قيمةالكلية له تتراوح بين أدنى 

 وهي غير دالة 0.185لمعرفي ي جاء معامل ارتباط درجاتها مع البعد االت 05ما عدا الفقرة رقم   ) 0.05

معامل االرتباط بين فقرات البعد الثاني )الوجداني( والدرجة  وأن .حذفها من االستبيان استلزمإحصائيا مما 

،  0.05( وهي دالة عند مستوى0.61وأعلى قيمة معامل ارتباطها ) (0.38له تتراوح بين أدنى قيمة  )الكلية 

 رقم

 الفقرات

 السلوكي            الوجداني       المعرفي     

مستوى  sig االرتباطات

 اللةالد

مستوى  sig االرتباطات رقم     

 الداللة

مستوى  Sig االرتباطات رقم

 الداللة

01 0.618** 0.00 0.01 12 0.522** 0.01 0.01 20 0.520* 0.01 0.05 

02 0.388* 0.01 0.05 13 0.474* 0.02 0.05 21 0.565** 0.00 0.01 

03 0.669** 0.00 0.01 14 0.478* 0.02 0.05 22 0.379* 0.01 0.05 

04 0.431* 0.01 0.05 15 0.375* 0.01 0.05 23 0.630** 0.00 0.01 

05 0.185 0.25 - 16 0.384* 0.02 0.05 24 0.387* 0.02 0.05 

06 0.721** 0.00 0.01 17 0.540** 0.00 0.01 25 0.333* 0.03 0.05 

07 0.514** 0.01 0.01 18 0.611** 0.00 0.01 26 0.593** 0.00 0.01 

08 0.433* 0.05 0.05 19 0.422** 0.01 0.01 27 0.617** 0.00 0.01 

09 0.533** 0.00 0.01 

10 0.613** 0.00 0.01 

11 0.500** 0.01 0.01 
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( 0.33معامل االرتباط بين فقرات البعد الثالث )السلوكي( والدرجة الكلية له تتراوح بين أدنى قيمة  ) وأن

  .0.05( وهي دالة عند مستوى0.63وأعلى قيمة معامل ارتباطها )

 .ة التكويني مصفوفة االرتباطات بين درجات األبعاد والدرجة الكلية لمقياس االحتياجات: (07جدول رقم)

 األبعاد
 السلوكي الوجداني المعرفي

 Sig معامل االتباط  sig   معامل االرتباط Sig  معامل االرتباط

 0.00 0.53 0.00 0.81 0.00 0.65 الدرجة الكلية

( 0.53مة )دنى قييتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية له تتراوح بين أ

 0.01 ند مستوى( وهي دالة ع0.81الذي معامل ارتباطه يساوي ) الوجدانيلى قيمة للبعد وأع للبعد السلوكي

 .معدومة في كل مرة .Sigألن القيمة 

كانت ونماخ فا لكرلتقدير ثبات االستمارة استخدمت الباحثة صدق التجزئة النصفية ومعادلة ألف :الثبات 

  النتائج كما في الجدول التالي:

 استمارة البحثثبات حساب : )08(الجدول رقم 

 عدد الفقرات
 التجزئة النصفية

 كرونباخلألفا 
 بعد التعديل  معامل االرتباط بين النصفين 

26 0.391 0,561 0,676 

 

ة وبعد التعديل ثبات االستمارة  بطريقة التجزئة النصفيأن قيمة (  05وبعد حذف الفقرة )يتضح من الجدول 

وهي قيم  0.676وبطريقة االتساق الداخلي بمعادلة ألفا لكرونباخ  0.561غت بمعادلة سبيرمان  براون بل

 من الثبات واالستقرار في نتائ مرتفعة دالة على أن االستمارة تتمتع بقدر عال

 

 ثانيا:الدراسة  االساسية:

 منهج الدراسة: -1

 وتحليل صفو على يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه الباحثة في اتبعت        

  لظواهرا بين توجد التي والعالقات الظروف بتحديد يهتم كما وموضوعية بدقة الدراسة ظاهرة

 :المجال الجغرافي والزمني للدراسة األساسية  -2

 يوم من دةفي الفترة الممت .ة مستغانمكز التوجيه المدرسي والمهني بواليمرب األساسية ت الدراسةتم

 .03/05/2018الى غاية  01/03/2018
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 :و عينتها الدراسة األساسية مجتمع  -3

ستشار و م 55اشتمل مجتمع الدراسة على مستشاري التوجيه بوالية مستغانم و المقدر عددهم بين      

لمدرسي و امستشار و مستشارة بالمركز التوجيه  45مستشارة , سحبت منه عينة الدراسة األساسية بحجم 

وضح في حسب األقدمية و التخصص كما هو مإناث  29ذكور و  16ى المهني بوالية مستغانم يتوزعون إل

 الجداول التالية : 

 

 ( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس.09الجدول رقم )

 المجموع أنثى ذكر الجنس    

 45 29 16 العدد    

 % 100 %64 %36 النسبة المئوية %

 

( بنسبة 29لبية أفراد الدراسة األساسية  اناث )( والمخطط أدناه أن غا09يتضح من الجدول رقم )

 فردا. 13% بفارق قدره 36بنسبة مئوية    16% ، مقابل الذكور64مئوية تقدر بـ  

 

 مخطط توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس. (:.07.م)شكل رق

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية للبحث حسب متغير األقدمية:

 .(: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب األقدمية10ل رقم)جدو

 المجموع فما فوق15 15-10 10-5 05-0 األقدمية

 45 05 06 15 19 العدد 

 % 100 %11 %13 %33 %43 النسبة المئوية %
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رين المستشا عدد بلغ حيث األقدمية متغير حسب موزعين العينة أفراد ( أن10) الجدول رقم خالل من يتضح

-05من) سنهم يتراوح % ، والذين43ب قدرت مئوية بنسبة (19( سنوات)05-0من ) سنهم الذين تتراوح

% ،أما 13 مئوية بنسبة (06(سنة )15-10والذين لديهم خبرة )من  %33قدرت مئوية ( بنسبة15( )10

 :التالي لالشك يوضحه ما %. وهذا11بنسبة مئوية   (05) سنة فما فوق15)من (اللذين لديهم خبرة 

 

 يمثل مخطط  لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الخبرة.(:08شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية  للبحث حسب التخصص:

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص.11جدول رقم)
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 المجموع االرشاد وتوجيه ةعلم التربي علم االجتماع علم النفس الخبرة 

 45 05 07 17 16 العدد   

 %100 11% 15% 38% 36% النسبة المئوية%

 

 عدد بلغ التخصص حيث متغير حسب موزعين العينة أفراد ( أن11) الجدول رقم خالل من يتضح

( 17)أما اللذين لديهم تخصص علم االجتماع% ، 36بنسبة مئوية  (16المستشارين تخصص علم النفس)

التوجيه  و، و االرشاد  % 15قدرت  مئوية ( بنسبة07% ، وتخصص علم التربية)38 قدرت بـ مئوية بنسبة

 :التالي الشكل يوضحه ما % وهذا11 مئوية بنسبة (05)

 

 ( يمثل مخطط توزيع عينة الدراسة االساسية حسب التخصص..09شكل رقم ) 

 أدوات الدراسة األساسية: -6

ام ه في استخدلتوجياعلى استبيان االحتياجات التكوينية لمستشار الميدانية  لدراسةا الباحثة في اعتمدت

ذا لهدف من ها،  ذات عالقة بالموضوع بعد اطالع على العديد من الدراسات  م، المصم تكنولوجيا  االتصال

 لتأكد منبعد ا ،لتكنولوجيا االتصاالستخدام المقياس هو التعرف على احتياجات التكوينية لمستشار التوجيه 

ع تبين أن مقياس مناسب لموضو،  وثبات في الدراسة االستطالعية صدق خصائصه السيكومترية من

 المقياس من جزئين هما: ، تكون01الدراسة.انظر الملحق رقم 

 يمي .التخصص االكادو الخبرةكالسن،  :مستشار التوجيه: يتضمن المعلومات الشخصية عن الجزء األول    

 طريقة اإلجابة على فقراته بتحديد اختيار واحد لكل فقرة.تعليمة المقياس و و بعدها

فقرة الستبيان خاص  26يتضمن مجموعة عبارات المقياس التي في مجموعها  :الجزء الثاني 

 باالحتياجات التكوينية، موزعة على ثالث أبعاد كالتالي :

 (10البعد المعرفي وعدد فقراته ) -

 (8قراته )البعد الوجداني عدد ف -
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 (8البعد السلوكي عدد فقراته ) -

، يدق، محابثالث اختيارات هي أواف تتم االجابة على فقرات هذا االستبيان باالختيار من متعدد

 ستجاباتال درجات افراد عينة الدراسة الميدانية بإعطاء\استجابات   وفقها تصحيح ويتم أعارض،

  :التالي الشكل على يحالتصح وسلم المقدمة البدائل حسب العينة أفراد

 .هبدائل األجوبة لفقراتتصحيح استبيان الدراسة حسب  (:.12الجدول)

 أعارض      محايد أوافق          البدائل

 01         02 03          الدرجة

 

 :الميدانية الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب7

والصف  الجنس بالنسبة للمجتمع، وكذا النسبة حسب النسبة المئوية لحساب نسبة تمثيل أفراد العينة -

 المنتمي إليه.

 .وسطاتق في المتالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري التعرف على كل مميزات العينة والفرو -

ت تغيراحسب م لتقدير داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة تحليل التباين الثنائي -

 الدراسة.

 للوقوف على اتجاه وشدة االرتباط بين متغيرات البحث. Pearsonمعامل االرتباط  -
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 :تمهيد

 ت الوصفيةعن طريق إجراء المعالجا الميدانيةنتائج الدراسة عرض الباحثة في هذا الفصل  تتعرض

يجب أن   , ا إليهاعرض النتائج التي توصلنو وقبل أن نتطرق إلى مناقشة  والتحليلية وفقا لمتغيرات البحث ،

سة ذه الدرامى من ه،وبما أن الهدف األس االستمارةالتي اعتمدنا عليها في جميع المعلومات  هي  الوسائلنذكر

ل كفقد قست  االتصالفي مثل هذا استخدام للتكنولوجيا  منحو تكوينهمستشاري التوجيه احتياجات هو قياس 

ة نظريالة ن أساس خلفيموجاءت هذه األبعاد  ، يالبعد المعرف–البعد الوجداني –:البعد السلوكي األبعاد التالية 

 .فيما بينها التي يؤكدها علماء النفس حيث تتفاعل

 عرض نتائج الدراسة الميدانية :أوال : 

 :بالتساؤل األول  ةالمتعلقعرض النتائج  -1

جيا م تكنولوأكثر االحتياجات التكوينية لمستشار التوجيه في مجال استخدا هيما :  التساؤلنص 

 االتصال الحديثة ؟ 

معياري المتوسطات الحسابية واالنحراف القامت الباحثة بحساب هذا التساؤل  تحقق نم للتأكد

 :فكانت النتائج كما في الجدول التالي درجة وادني درجة وأقصي

بحث على استمارة المستشاري التوجيه درجات استجابات الحسابية ل المتوسطات)13)جدول رقم

 .وفق متغيري الخبرة والتخصص

 درجة ىادن اقصي درجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  

 

 

 الخبرة

0-05 68.04 5.08 76 54 

05-10 66.83 6.30 76 50 

10-15 65.00 7.64 71 55 

 - - - 69.00 فأكثر 15

 

 التخصص

 60 76 4.75 69.18 علم النفس

 50 70 6.42 65.12 علم اإلجتماع

 56 76 6.52 67.55 علم التربية

 61 70 4.19 67.25 توجيه و إرشاد

كانت نوات س 5-0الخبرة ذوو  بنسبة لفئةنالحظ من خالل الجدول السابق ان قيمة المتوسط الحسابي 

درجة  ما قيمة اقصى)ا54(حيث كانت قيمة ادنى درجة   )5.80(واالنحراف المعياري  )68.04(تساوي 

 االنحرافيمة أما ق) 66.83(فكانت قيمة المتوسط الحسابي  سنوات10-05الخبرة  اما بنسبة لفئة ذو .) 76(

 76وأقصى درجة  50و كانت قيمة أدنى درجة ) 6.30(المعياري كانت 
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لمعياري كانت ما قيمة االنحراف ا ) 6(5سنة قيمة المتوسط الحسابي 15-10الخبرة من يلفئة ذو أما بنسبة

متوسط اما قيمة ال ،71أما قيمة أقصى درجة  55حيث تمثلت قيمة أدنى درجة ب )7.64(قيمتها تمثل 

 .69سنة فأكثر كانت تمثل قمتها ب15من  ةالخبر النسبة لفئة ذوالحسابي ب

ياري معبانحراف  69.18 تخصص علم النفس كانت تساويذوو قيمة المتوسط الحسابي لكذلك أن نالحظ و

 )76(درجة  صى.وأق)60(قيمةادني  4.75 قدر بـ

 قيمة االنحراف المعياري تمثلت.فو) 65.12(اما تخصص علم االجتماع  كانت قيمة المتوسط الحسابي 

 ).70(وأقصي درجة   (50 )وقيمة ادني درجة  (6.42)

 )56(ة وقيمة ادني درج ) 6.52 (وقيمة االنحراف المعياري)67.55(وتمثلت قيمة المتوسط الحسابي  

 تخصص علم التربيةلدوي 76وأقصي درجة 

واالنحراف  )67.25(وبنسبة لتخصص االرشاد والتوجيه حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي 

   70وأقصى درجة )61(درجة  وادنى)4.19(المعيار

فق ودرجة  أقصىورجة د أدنىواالنحراف المعياري  الحسابيالفروق للمتوسط  بين المتعلقة بنسبة للنتائج اأم

 التوجيه كانت كالتالي: مستشاريوالتخصص الستجابات  ةمتغير الخبر

ي يمثل سطها الحسابالتي كان متو ةبنسبة لمتغير الخبرانتشارا ان احتياجات االكثر  نالحظ من الجدول اعاله 

 . فأكثر سنة 15خبرتهم المهنية من  حتتراو ذينال نتشاريسهم الم 69ـ برت اعلى قيمة قد

سطها الحسابي التي كان متوسنة  15-10بنسبة لمتغير الخبرة هي من  انتشارااما االحتياجات االقل 

بينما باقي ، 55 وادني درجة 76 ـب تعلي درجة قدرااما  7.64ـ  واالنحراف المعياري قدر ب 65ـ يقدر ب

 68سابي بين سنوات انحصر متوسطها الح10 -5   سنوات ومن 5 -0رة من لمتغير الخب كونيةتالاالحتياجات 

 نالحظهذا ل ،50و 54وادني قيمة  76 وكانت اقصي قيمة  6.30و 5.08فها المعياري مابين ااما انحر 66و

لخبرة ا فباختالكنولوجيا االتصال تمستشاري التوجيه نحو تكونهم في مجال دول ان احتياجات من الج

 الحسابيا ما تفسره قيمة المتوسط ذوالتخصص كانت ايجابية وه

 

 

 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى :. 2

 .نذكر بنص الفرضية , توجد فروق في احتياجات مستشاري التوجيه تعزى إلى التخصص و الخبرة 

اسة ينة الدرعداللة الفروق بين متوسطات درجات افراد  ةبمعرفو للتأكد من الفرضية قامت الباحثة 

يل ثة تحلعلى استمارة الدراسة والتي تعزي الى التفاعل بين متغيري الخبرة والتخصص استخدمت الباح

 التباين الثنائى فكانت النتائج كما في الجدول التالي:
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ياجات الحتاوعينة الدراسة في ( يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد 14الجدول رقم )

 تخصص.حسب متغير الخبرة وال

 

 

( و 3ة الحرية )( بدرج 0.62من الجدول نالحظ أن قيمة ) ف( بالنسبة للمتغير الخبرة كانت تساوي)        

ض الصفري ( غير دالة إحصائيا أي نقبل الفر0.05أكبر من مستوى الداللة ) sig  (0.61  )كانت قيمة 

ن في وجود فروق ذات داللة إحصائية في احتياجات تكوين المستشاريت الأي , ونرفض الفرض البديل

 إلى متغير الخبرة .تعزى استخدام تكنولوجيا االتصال 

( بدرجة 1.47متغير التخصص نالحظ من الجدول السابق أن قيمة )ف( كانت تساوي ) كذلك بالنسبة       

لى قبول ا يدفعنا إ( غير دالة إحصائيا لم0.05داللة )( أكبر من مستوى ال0.24) sig( و كانت قيمة 3الحرية )

ام  رفض الفرض البديل أي ال توجد فروق في احتياجات مستشار التوجيه في استخدالفرض الصفري و

 تكنولوجيا االتصال بالنسبة لمتغير التخصص .

كانت تساوي  التخصص نالحظ من الجدول السابق أن قيمة )ف(والخبرة تفاعل أما بالنسبة لمتغير         

دالة إحصائيا  ( أي غير0.05( أكبر من مستوى الداللة )0.57) sig( و كانت قيمة 5( بدرجة الحرية )0.78)

 رامستشال توجد فروق في احتياجات  مما يدفعنا إلى قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل أي

 . صالتخص*  متغير الخبرةلا زيتع  ةالتكويني التوجيه

في جميع قيمها  في تحليل التباين SIGحط من النتائج المتحصل عليها في الجدول ان قيمة االحتمال كما نال

يدفعنا الى قبول الفرض الصفري اي غير دالة احصائيا مما 0.05الداللة الثنائى كانت اكبر من مستوي 

ختلف الخبرة مزي الى احتياجات تكونية لمستشاري التوجيه لحيثو ال توجد فروق تعورفض الفرض البديل 

،كما تبينا لنا من الجدول انه التوجد فروق ذات داللة في اتجاهات المستشارين نحو تكونهم في والتخصص

مجموع  المتغيرات

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 الداللة Sig ف

 غير دال 0.61 0.62 21.85 3 65.56 الخبرة

 غير دال 0.24 1.47 52.05 3 156.16 التخصص

 غير دال 0.57 0.78 27.70 5 138.50 الخبرة *التخصص 

 35.39 33 1167.88 الخطأ

 44 1484.31 لمجموع
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عند مستوى والتخصص االكاديمي ( ة مجال استعمال تكنولوجيا االتصال في عملهم تعزي لمتغير )الخبر

  0.05الداللة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 3

 تصال . جيا االنص الفرضية : توجد عالقة بين االحتياجات التكوينية لمستشاري التوجيه و استخدام تكنولو

 وكيعرفي والسل: العالقة بين ارتباط المتغيرين بين درجات عينة الدراسة في بعديها الم (15)الجدول رقم

 

 البعد السلوكي 



 رض ومناقشة نتائج الدراسةع                        الفصل السادس                                     
 

 

 

61 

 Sig االرتباط البعد المعرفي

0.363 0.014 

 

ن البعد بي 0.014تساوي  Sig وقيمة 0.363نالحظ من خالل الجدول اعاله معامل االرتباط يساوي     

لصفري اوبالتالي نرفض الفرض  0.05المعرفي والبعد السلوكي وهي دال احصائيا عند مستوى الداللة 

ا من الجدول ( حيث تبين لن 0.05فروق   ذات  داللة احصائية عند مستوي )توجد  أيونقبل الفرض البديل 

 . البعد المعرفي والبعد السلوكيدرجات بين  موجبة ضعيفة  عالقةان هناك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : مناقشة فرضيات الدراسة الميدانية : 

 مناقشة الفرضية األولى : .1

 نذكر بنص الفرضية : توجد فروق في احتياجات مستشاري التوجيه تعزى إلى الخبرة و

 التخصص . 
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جها توجد حيث كانت نتائ( و التي جاء في منصوص فرضيتها 14بناءا على النتائج الواردة في الجدول )

 استخدام نحو تكوينهم في مجالاحتياجات مستشاري التوجيه التي تعزى إلى الخبرة و التخصص فروق في 

ليها متحصل عتعزى إلى األقدمية و التخصص األكاديمي عند فحص النتائج التكنولوجيا االتصال في عملهم 

رجع وجيه , ون( يتضح لنا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في احتياجات مستشاري الت14من الجدول )

ويون الترب الم واالتصال يعتبر موضوعا حديثا بنسبة لجميعهذا إلى ان موضوع استعمال تكنولوجيا االع

ديثي حتشاري باختالف جنسهم ،ومستوياتهم ومؤهالتهم ومهما كانت اقدميتهم ،بل العكس من ذلك ،فان المس

سارهم مخالل  العهد بمهنة االرشاد والتوجيه وهم في اغلب االحيان من خريجي الجامعات قد تلقوا تكوينا

 ديثة ياس االعالم االلي ،مما جعلهم علي دراية باستخدام تكنولوجيا االتصال الحالجامعي في مق

اجات ن احتيومن هذا ومن خالل النتائج المتوصل اليها تبين ان الفرض تحقق حيث لتوجد فروق ،و قد تكو

ه يحتاج ي تجعللمستشار التوجيه حسب متغير الخبرة والتخصص في مجال مهنة مستشار التوجيه الت ةالتكويني

ت هذا اهتموقت ولالى هده الوسائل الحديث لتسهيل من صعوبات مهنته التي تحتاج الى الكثير من المجهود وال

الى  تعزي  في احتياجات التربويون في تكوينهم في ظل استخدام تكنولوجيا الحديث تمجموعة من الدراسا

صال ا االتين في ظل استخدام تكنولوجيمتغير الخبر والتخصص وال توجد دراسة طرأت في تكوين المستشار

مرحلة تحت عنوان درجة استخدام معلمات ال ) 2012(ولكن هناك دراسة مشابه لها مثل دراسة مجالء 

ا ع دراستنفقة مجاءت متʺالمتوسطة لكفاءتهم  في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال واتجاهاتهم نحوها

صص،أو م وجود فروق ذات داللة إلحصائية تعزى لمتغير التخ،من بين ماتوصلت إليه هده الدراسة عد

 الخبرة  العلمية .

هدفت هده الدراسة الكشف عن الفرق بين المعلمين تعزي لمتغيرات   (2012)كما أن دراسة عودة 

التخصص ،او المؤهل العلمي الخبرة ،فأظهرت النتائج عدم وجود فروق دات داللة احصائيا في معوقات 

من العوائق التي  ةمعلمين والمعلمات لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،وقد يعزي ذلك لوجود الكثراستخدام ال

تحد من انتقال المعلمين والمعلمات من مرحلة االلمام والمعرفة بالمهارات االساسية لتكنولوجيا المعلومات 

الى وجود فروق جوهرية في  واالتصال الى مرحلة توظفها واستخدامها في اعراض كما تشير النتائج ايضا

عوائق استخدام المعلمين لتكنولوجيا المعلومات االتصال مما تمشة هده الدراسة مع درستنا في تكوين 

متغير الخبرة والتخصص حيث اشارت درستهم الى احتياجات المعلمين اما  فالمستشارين واحتياجاتهم بمختل

ة والتخصص في ظل استخدام تكنولوجيا االتصال درستنا المستشارين وكلمها يعزي الى متغير الخبر

( التي هدفت على اثر الخبرة على استجابات 2010والمعلومات كما تفقت هدة الدراسة مع دراسة الناعبي )

افراذ عينة الدراسة على معوقات استخدام تكنولوجيا االتصال فى التدريس ،والتي تعزي الئ عدم استخدام 

في مرحلة االستكشاف لتطبيقات  احيث تبين الدراسة معظم المعلمين مازالوحديثي الخبرة من المعلمين 

 ةالتي اتفقت مع درستنا من حيث االحتياجات التكويني ت.وكذلك من بين الدراسالالحديثة لتكنولوجيا االتصا
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ات الكافي ت(كانت هده الدراسا2010فى ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة دراسة جونس ،باكاناك،وكوكيك )

على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي لمتغير الخبر والتخصص عند تقييم  تالتكنولوجية فاكتشف

التكنولوجية ،ومن هذه الدرسات التي اشارة كلها الى اهمية تكنولوجيا الكفاءات  المعلمين انفسهم من  حيث 

ية حيث اصبح عملهم مرهونا بها لى المعلومات واالتصال في حياة الفرد كآكل وخاصة في المؤسسات التربو

ربح الوقت والجهد ومن خالل درستنا هذي تبينا لنا انها لتتوقف ،عملية ادخال التكنولوجيا الى المؤسسة فقط 

على توفير الموارد التكنولوجية بل تتجاوز ذلك  في رفع مستوي االداء وتحسنه توصيل المعلومة بشكل 

هيل مهمتهم في العمل وتكونهم في هذا المجال ،يجعلهم اكثر خبرة بها اسهل ومن نظرة مستشاري التوجيه تس

تكنولوجية المعلومات   الكفاءات( تحت عنوان :درجة توافر2013المعمري ) ةوكيفية التعامل معها اما دراس

 االجتماعية بمرحلة التعليم ما بعد االساسي في بعض المحافظات العمانية ،فأظهرت تواالتصال لدى الدراسا

( بين مستويات التخصص في 0.01نتائج الدراسة عدم وجود  فروق ذات داللة احصائية عند مستوي الداللة )

تكنولوجيا االتصال والمعلومات ،كما كشفت النتائج عدم وجود الكفاءات  جميع المحاور في درجة توفير 

 عند نفس مستوي الداللة بين مستويات الخبرة في جميع المحاور . فروق ذات داللة احصائية

لتي اظهرت ا( 2010المشابه لها مع دراسة بآوية ورويم ) تولكنها اختلف هذه الدراسة من خالل الدراسا

جال مصص في نتائجها ،وجود فروق لممارسة المعلمين للكافيات التعليمة االدائية تعزي الى متغير التخ

فروق ذات  ( اطهرت هذه الدراسة ان وجود2003كما اختلفت كذلك مع دراسة العمايرة ) بحاسواستعمال ال

ت لمعلماوالتخصص،والمؤهل العلمي في درجة استخدام المعلمين وا ةداللة احصائية ألثر متغير الخبر

ئل ده الوساهدام تخاللتقنيات التعليمة الحديث في الغرف الصفية ،وعدم توفير االمكانيات التي تساعد على اس

اب ، دة اسبالحديث من وسائل االعالم واالتصال بشكل فاعل ونرجع االختالف بين نتائج هذه الدراسة لع

 لكون هذه الدراسة اجريت فى بيئة )االردن(حيث تختلف خصائصها عن بيئتنا.

توجيه ري الستشالم ةوبعد تحليل ومناقشة ،وتفسير النتائج علي ضوء فرض الدراسة ،االحتياجات التكويني

 (.0.05)توصلنا الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائيا عند مستوي الداللة  ةيختلف التخصص والخبر

 

 

 

 

 

 

 



 رض ومناقشة نتائج الدراسةع                        الفصل السادس                                     
 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة الفرضية الثانية:2-

 ال.االتص لمستشار التوجيه واستخدام تكنولوجيا ةنص الفرضية :هناك عالقة بين االحتياجات التكويني

تهم حتياجااهناك عالقة ارتباطيه بين البعد المعرفي والسلوكي لدى مستشاري التوجيه في ظل  نالحظ ان

 التكوينية في استخدام تكنولوجيا االتصال.

من  لتي تسهلديثة اوقد يكون طابع مهنة مستشار التوجيه هو الذي يجعله يستخدم هده الوسائل التكنولوجيا الح

ين بل ومن يث اصبحت هذه الوسائل الحديث من الضرورة في الحياة ككمهنه التي تاخد الوقت والمجهود ح

ع امتالك (حول واق2011التي جاءت مشابها لدرسننا في ظل احتياجاتهم تكونيه دراسة طهيري) تالدراسا

م ي استخداروني فاالستاذ لمهارات استخدام تكنولوجيا المعلوما واالتصال لفكرة تقبله دمج التعليم االلكت

في  ربويونوشبكة االنترنت في البحث العلمي ،والتدريب في هده الوسائل الحديث يسهل عمل الت الحاسب

ويون الترب العلمية الى جانب االهتمامات هناك تحدي واحد وجميع ةجميع التخصصات ،ومهما كانت الشهاد

ث في لى البحطالب عالمعلومات الجاهزة ليصبح المعين والموجة الذي يساعد ال هو الدعوة الى التخلي عن 

فروق  ن وجودعالمصادر المختلفة للمعلومات والوسائل التكنولوجية وجاءت هده الدراسة متفقة مع درستنا 

 استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات. تذات داللة احصائية في امتالك االستاذ لمهارا

ن فها ى التكويحاج اله الوسائل الحديثة واللهدا قد يكون طابع مهنة مستشار التوجيه هو الذي يجعله يستخدم هد

 هو الذي يساعد في تجديد خبراته وكتساب مهارات جديد ،لتحسن من مستوي ادائه 
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 قناعة وتربصي قد يكون رضاهم عن العمل وحبهم له هو عن يكما انه نتيجة احتكاكي بهم خالل درستن

الفراد اا تعد ده المهنة من اهم المهن ،كونهنفسية وكل همهم هو نجاح المؤسسة التي يعمل بها حيث تعد ه

او  ي مهنةاللقيام بمهام محددة وتتدخل في تكوين شخصية هؤالء االفراد قبل ان يصلوا الى التخصص في 

يم ون التعلال يك تجاه في الدراسة ،ويعتبرون ان مهنة مستشار التوجيه جزء ال يتجزا من مهنة التعليم ،حيث

لمعرفة االب طلب ارشاد االطفال والتالميذ والط ةتقع علي عتقهم مسؤولياللدين هم دون االرشاد والتوجيه ف

 وكتساب المهارات وعدادهم للحياة الكريمة التي تمكنهم من التمتع بحياتهم وتحقيق ذاتهم.

تخدام لمستشاري التوجيه في اس ةالتكويني موعلى ضوء فرض الدراسة التي كان نصها حول احتياجاته

 ( تعزي الى0.05االتصال تبينا لنا انها توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي الداللة ) تكنولوجيا

 لها.  ةتكنولوجيا االتصال وحاجتهم التكويني تاالستخداما

ياجات االحت و بعد عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثانية على ضوء فروض الدراسة التي كانت حول       

د لى وجوعجيه في استخدام تكنولوجيا االتصال في عمله , حيث عبرت الفرضية التكوينية لمستشار التو

 ( 0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
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 خاتمة : 

تناولت هذه الدراسة االحتياجات التكوينية لمستشار التوجسه في استخدام تكنولوجيا االتصال , و ما     

على مدى مجاهدة مستشار التوجيه في أداء مهامهم أمام  الوقوفتوصلت اليه الباحثة من خالل هذه الدراسة 

في الوسط المدرسي , فقد كشفت الدراسة مدى استفادة المستشارين من عملية دمج هذه  الضغوطاتمختلف 

المستحدثات التكنولوجية في المؤسسات التربوية , كما كانت اتجاهاتهم التكوينية لهذا المجال ناقصة بسبب 

ة الوصية لملتقيات تحسيسية تحفيزية , قلة الموارد الرقمية ذات الطابع التربوي عدم تنظيم الوزار

عدم وجود حوافز مادية أو معنوية تشجه على  لحظناهالبيداغوجي , و استنتجنا من دراستنا هذه و ما 

هم استعمال و توظيف هذه الوسائل الحديثة , و هناك من يرجع أسبابها إلى عدم وجود الوقت الكافي لدي

للتدريب و التجريب , أي كثرة األعباء و عدم التحكم في استعمالها , و لهذا يطالبون بتكثيف التكوين في هذا 

  المجال , حيث يشهد نقص ملحوظ في تدريبهم و مهاراتهم في هذا الميدان الحساس .

صال تحتاج الكثير من و مما توصلت إليه دراستنا في االحتياجات التكوينية في استخدام تكنولوجيا االت   

الجهود المتكاثفة من الدولة و المشرفين على التكوين لالرتقاء به و الرفع من مستواه و تطوير المنظومة 

التربوية , حيث دلت نتائج دراستنا الميدانية على النقص في تكوين المستشارين في هذا المجال بسبب عدة 

ؤسسات مثل الحاسوب , برامج العروض التطبيقية , أما عوامل مادية في نقص المعدات الحديثة داخل الم

الشيء الذي الحظناه أنه هناك جهود كبيرة تبذل من طرف مستشار التوجيه في تحسين استخدام هذه 

الوسائل داخل المؤسسة مما دفع بعضهم إلى استعمال حاسوبه الخاص في عمله و هذا شيء ايجابي للتحسين 

 وسائل التي ترفع من مستواهم و تساهم في تطور التعليم .من نشاطاتهم باستعمال هذه ال
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 التوصيات و االقتراحات : 

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج  يمكن وضع  مجموعة من التوصيات و االقتراحات      

 تتمثل في : 

 العناية بتكوين المستشارين المكثف ليكون قادرا على مواكبة التغييرات و إصالح المنظومة التربوية . -

 إعادة النظر في مناهج و مخططات التكوين للرفع من مستوى التعليم . -

العمل على تنمية االتجاهات االيجابية لدى كافة التربويون و السيما ما يتعلق األمر في استعمال  -

 االتصال . تكنولوجيا

 متابعة و تقويم البرامج التكوينية و التعرف على ما يواجه من مشكالت لتحسين البرامج و تطويرها. -

بطريقة عملية و وضع رصد احتياجات المستشارين التكوينية في مجال تكنولوجيا االعالم و االتصال  -

 سلوكية .خطة تكوينية محكمة و موضوعية لتدليل الصعوبات المعرفية الوجدانية ال

ال يجب االعتماد على الجانب النظري فقط في تكوين المستشارين و المعلمين و إنما يجب أن يقرن  -

 بالجانب العلمي التطبيقي .

السعي إلى توفير البنية التحتية لهذه التكنولوجيا في المدارس من أجهزة ,حاسوب , مخابر , و شبكات  -

 االتصال و غير ذلك ..

شجيع أعضاء هيئة العمل على استخدام تكنولوجيا االتصال و المعلومات في العمل على تحفيز و ت -

 نشاطاتها .

إجراء أبحاث في مجال تكنولوجيا االعالم و االتصال و البحث على أثر استخدام هذه التكنولوجيا في  -

 العمليات التربوية . 

جيه في استعمال تكنولوجيا موضوع احتياجات التكوين لمستشار التوذات صلة بميدانية  اتدراس إجراء  -

 . ىآخر اتاالعالم و االتصال على عينة أكبر و أشمل مع تناول متغير

نفسهم في مجال تكنولوجيا االعالم و االتصال و السعي دائما لالستفادة من هذه ألالمستشارين تكوين  -

 المستحدثات التكوينية .
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