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 اإلهداء

إلى من شجعاني  وباركا طريقي وحفزاني عمى حب العمم وتحدي الصعاب، إلى والدايا الحبيبين أطال اهلل 

 في عمرهما .

 إلى أخواتي وأسرتي وصديقاتي الذين وقفوا بجانبي  وأعطوني كل الدعم والتشجيع.

 إلى شهداء الجزائر ...

 إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل.

جميعا اهدي هذا الجهد المتواضع، اسأل المولى عز وجل أن يتقبال وينفع به،انه المولى ونعم إليكم 

 النصير.
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تمامولي في انجاز ىذا العمل البسيط  الحمد هلل حمدا يميق بمقامو وجاللو عمى توفيق فمو الحمد والشكر  وا 

 .وأخرا أوال

الموجو الحكيم الذي كان خير  إلىمن تشرفت بالعمل معو،  إلىبجزيل الشكر واالحترام والتقدير  أتقدمكما 

 عني كل خير.جزاه اهلل  المشرف مرنيز عفيف األستاذمرشد لي 

 شعبة عمم النفس . أساتذةكافة  إلىعبارات الشكر والتقدير  بأسمى أتوجو أنوال يفوتني 

 الشكر الجزيل إلى كل مدراء مركز التوجيو عمى حسن استقباليم.ب أتقدمكما 

رشاداتو وتوجيياتو.  والشكر الموصول إلى كل من ساعدني بدعائو وا 
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 مقدمة

كما عرف العالم مع ظيور القرن الحالي تطورا كبيرا وىائال في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

ظيور الشبكة العالمية لالتصال"االنترنت" نتيجة لكل التطورات المتالحقة،حيث دفع  إلى أدىوالذي بدوره 

بالدول المتطورة من تسريع عجمة التنمية التي مست كل القطاعات السياسية ،االقتصادية ،الثقافية 

العادية  التقميدية األنشطةوالقطاعات والتنقل سريعا من  األنظمةىيكمة جميع  إعادةواالجتماعية من خالل 

 في التطوير والتغير الجذري الذي مس كل المجتمعات في كل العالم، أساساااللكترونية والتي كانت  إلى

شبكات االتصال والحواسيب في  بإدخالتغييرات كبيرة في كل القطاعات  إلحداثوىو ماجعميا تعد العدة 

دخال منيا، اإلداريةكل التعامالت خاصة  دراجيا وسائل االتصال الحديثة وا   .الحياتية  األنشطةفي كل  وا 

وحتى يتسنى لمؤسسات التعميم مواكبة التطورات الحديثة واالستفادة من معطيات العصر،فانو البد من 

حديثة تتسم بالدقة  إدارية أساليبلتستفيد من تكنولوجيا المعمومات واعتماد  ،المدرسية اإلدارةعصرنة 

المدرسية وربط الميام  اإلدارةوذلك من خالل ميكنة  اإلداريةواحد عمى كافة المستويات  نآوالمرونة في 

سعيا لتحقيق سرعة االنجاز وفي ذات الوقت جودة  المحمية والعالمية، اآلليبشبكات الحاسب  اإلدارية

ل يواجو الكثير من االلكترونية في مدارس التعميم في الدول النامية مازا اإلدارةتطبيق  إن.اإلداري األداء

والتي تحول دون االستفادة من معطيات العصر  الصعوبات والمشكالت الناجمة عن عممية التغيير،

 شدىا ىذه الدول في كافة المجاالت.التكنولوجية والقيام بدورىا في التنمية والبناء التي تن

 المدرسية ليست ىدفا في حد ذاتو حيث يشير غنيم بقولو :استخدام اإلدارة االلكترونية في أعمال اإلدارة 

نما ىي وسيمة لتحقيق الرضا المطمق والمستمر لممستفيدين.وذلك عن طريق تقديم خدمات تعميمية تفوق  وا 
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توقعاتيم، تتميز بتبسيط األداء وسرعة االنجاز، والحصول عمى الخدمة بأقل جيد وفي أي وقت مباشرة 

 دون الحاجة إلى الحضور إلى المؤسسة."

مطالبا باستخدام الوسائل اإلدارية الحديثة في ، ة ليذا أصبح مدير المدرسة في مدارس التعميم ونتيج

أعمال اإلدارة المدرسية، خاصة اإلدارة االلكترونية ،في ظل تنامي المطالبة بسرعة انجاز األعمال 

 ة والمجتمع الخارجي،وتسييل التواصل بين العاممين داخل المدرسة من جية، وبين إدارة المدرس، اإلدارية 

لذلك  يوبين إدارة المدرسة والمجتمع الخارج وتسييل التواصل بين العاممين داخل المدرسة من جية،

 جاءت الدراسة الحالية  لمتعرف عمى استخدامات اإلدارة االلكترونية في اإلدارة المدرسية.

التطبيقي وقد ضم الجانب النظري فصمين والباب الثاني  فقد قسمنا الدراسة إلى بابين الباب األول النظري،

الفصل األول يتناول فيو تقديم موضوع الدراسة حيث طرحنا إشكالية الدراسة وأىدافيا وأىميتيا وكذلك 

وقد خصصنا الفصل الثاني لكفاءة مستشار التوجيو بداية من تعرف الكفاءة  التعريف اإلجرائي لمفاىيميا،

وخصائص أدوات قياس  وأنواع الكفاءة وأساليب قياس الكفاءة، ا،وخصائصيا والعناصر التي تبنى عميي

 صفات وخصائص مستشار التوجيو الفعال وتعريف مستشار التوجيو، وتحديد خصائص الكفاءة، الكفاءة،

 نشاطات مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أخالقيات مستشار التوجيو) ميمة التوجيو واإلرشاد(،

أما الفصل الثالث مستشار التوجيو،الصعوبات التي تواجو مستشار التوجيو في أداء ميامو.وسائل عمل 

يتناول اإلدارة االلكترونية ومتطمبات تطبيق اإلدارة االلكترونية وكيفية مساىمتو في تطوير العمل اإلداري، 

ف االتصال، ودور وعناصرىا وفوائدىا ،أما الفصل الرابع يضم صعوبات االتصال،وسائل االتصال وأىدا

ووسائل االتصال في اإلدارة التربوية، والمعوقات التي تواجو  االتصال الفعال في المنظمات التربوية،

 .االتصال
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الذي سنتطرق فيو إلى اإلجراءات المنيجية المتبعة في الخامس أما الباب التطبيقي فتضمن الفصل 

أما في الدراسة األساسية  المستخدمة في جمع المعمومات،واألداة  وعينتيا، الدراسة االستطالعية وأىدافيا،

وأخيرا األداة في صورتيا النيائية واألساليب  وعينتيا، نتطرق إلى المنيج المستخدم في الدراسة،

 اإلحصائية المستخدمة.

وخمصت الدراسة  الدراسة،، تفسير النتائج من الدراسة فقد تم من خاللو عرض و  لسادس أما الفصل ا

 راحات.باقت
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 :الدراسة شكاليةإ .1

دارتيالمستشار التوجيو دور قيادي في تنظيم خدمات التوجيو  خالل  فعالة منبصورة  وا 

 باآلخرينيجعل من برنامج التوجيو مع االستعانة  أنمعرفة المتخصصة وتجربتو الواسعة وعميو 

 واإلرشادجزءا متكامال من العممية التربوية في المدرسة،وعميو تقديم العون والمساعدة والنصح 

ومن  عمى تفيم حاجات التمميذ واآلباءوالمعممين  اإلدارةعد رجال افيو يس العاممين معو ، ينلآلخر 

المدرسي فيتعمق بكل المعمومات الخاصة بالواقع التربوي والمدرسي والميني  اإلعالم أيضاميامو 

ىو  والتوجيو ،(وتوجييو5991تنظيم وتفعيل المسار الدراسي لمتمميذ)محمد منير، إلىييدف  ،وىو

اإلجراء الذي يسمح لمتمميذ بعبور المراحل التي يتكون منيا النسق المدرسي فيو يتبعو في مشواره 

فكثيرا ما يختار الفرد   عمى معطيات غير صحيحة أو عمى طموحات مزيفة)عبد  الدراسي،

فالمستشار الناجح يسعى جاىدا إلى تطوير كفاءتو وتحسين أدائو من اجل  (5991الحفيظ مقدم،

كساب متعمميو المعارف والميارات الضرورية ليم من خالل توظيف إ نجاح العممية التعميمية وا 

وسائل التوجيو واإلرشاد وكفاءاتو التي تعد عنصرا أساسيا في العممية اإلرشادية والتي تمعب دورا 

االلكترونية تمثل  اإلدارة أصبحت رئيسيا في الوقوف عمى مدى تحقيق األىداف التربوية كما

التعميمية والمدرسية من  اإلدارةعصب المجتمعات الحديثة وتعد الدراسات المستقبمية لتطوير 

وذلك نتيجة لمتحوالت ، جانب المعنيين بالنظام التعميمي القضايا الميمة التي حظيت باالىتمام من

 ما، ظل التطور السريعنظام تعميمي في  أيالسريعة والتطورات التكنولوجية التي يتعرض ليا 

 أنالمدرسية  اإلدارةالمدرسية في النظام التعميمي الحالي وال تستطيع  اإلدارةانعكس عمى نمط 
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الذي  ،يدي في ظل الوضع العالمي الراىنالتقم األسموببطريقتيا القائمة عمى  أىدافياتحقق 

 يتميز بسرعة التغيير.

تحسين وتطوير  التعميم وتنظيمو والعمل عمى بإدارةاالىتمام  ،ويتطمب االىتمام بتطوير التعميم     

 األولول ئباعتبارىا المس، المدرسية اإلدارةمن عبء ىذا التطوير عمى عائق  األكبرويقع الجزء  األداء

التنمية المجتمعية الشاممة ومتطمباتيا  ألىدافالمنشودة والتي تمثل انعكاسا  األىدافعن تحقيق 

 .(1005)الغنام،.

من حواسيب ، االلكترونية عمى جميع استعماالت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  اإلدارةوتشتمل      

الروتينية  اإلدارية األمورلتخدم ،المعمومات السمكية والالسمكية  إدخال وأجيزة، فاكس وأجيزة، وشبكات

 (.1002اليومية)اليوش

نعيش عصر االتصال فقد تعددت تقنيات االتصال بشكل مثير وتعددت وسائمو  إنناكما لم يعد خافيا      

تستعمل يبقى وسيمة حيادية  أصمووتطبيقاتو لتجاوز مجاالت الحياة الشخصية ومع ذلك فان االتصال في 

 أمرااليدم عمى السواء ولذلك فيو مسؤولية الزمة ومتعدية كانت دراسة االتصال في ىذا العصر  أولمبناء 

والجماعات عمى حد سواء مما يعالجون عممية االتصال بوصفيا عممية اجتماعية وضرورة  لؤلفرادالزما 

تقنيات المعمومات  إدخالوعموما يمكن الجزم بان ، من ضروريات استمرار الحياة االجتماعية ذاتيا

 وأدائووفعاليتو  رياإلداالعمل  أسموبلما يحدثو من تغيير في  اإلدارةواالتصاالت ىو ثورة حقيقة في 

تطبيقات معموماتية بما فييا شبكات  إلىااللكترونية يعني االنتقال من العمل التقميدي  اإلدارةوبالتالي فان 

لربط الوحدات التنظيمية مع بعضيا لتسييل الحصول  عمى البيانات والمعمومات بما فييا  اآلليالحاسب 

والمعمومات  عمى البياناتمع بعضيا لتسييل الحصول لربط الوحدات التنظيمية  اآلليشبكات الحاسب 

 وتقديم الخدمات لممستفيدين بكفاءة. األعمالالتخاذ القرارات المناسبة وانجاز 
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قدرة عمى  أكثروكما يشيد قطاع التعميم العديد من النظريات والمقاربات لتطويره وتحسينو حتى يصبح 

 مواجية تحديات العالم والتغيرات التكنولوجية.

العامة لمدراسة في  اإلشكاليةوفي خضم التطور التكنولوجي الحاصل في المؤسسات التعميمية تنحصر 

االلكترونية لمتقميل من  اإلدارةالكفاءة المينية لمستشار التوجيو في استخدام  تأثيرالتعرف عمى مدى 

التي تكفل تحقيق ذلك بكفاءة وفاعمية من خالل استخدام  اإلدارةوذلك باختيار طريقة صعوبات االتصال 

التقميل من صعوبات االتصال وتغيير في أدوات اإلدارة العامة  إلىوسائل حديثة وىذه الوسائل ستقود 

 ة:تساؤالت التاليال لدراسة فياشكالية فاءتو ومن ىذا المنطمق تبمورت إمستشار التوجيو بواجباتو بك، لمقيام

 القة بين كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية وميارة االتصال؟.ىل توجد ع -

ىل توجد فروق في كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية لمتقميل من صعوبات  -

 االتصال تعزى إلى متغير الجنس؟.

ىل توجد فروق في كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية لمتقميل من صعوبات  -

 بين التفاعل في الخبرة والتخصص؟.االتصال 

 فرضيات البحث:. 2

 ال توجد عالقة بين كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية وصعوبة االتصال. -

مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية لمتقميل من صعوبات االتصال توجد فروق في كفاءة  ال-

 تعزى إلى متغير الجنس.
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ترونية لمتقميل من صعوبات االتصال توجد فروق في كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلك -

 بين التفاعل في الخبرة والتخصص.

 اختيار الموضوع:  دواعي. 3

 موضوعية. وأخرىمنيا الذاتية  أسبابعدة  إلىاختيارنا ليذا الموضوع  أسبابترجع 

 ذاتية أسباب: 

 اإلدارةالرغبة في االطالع عمى ىذا الموضوع ومعرفة مدى كفاءة مستشار التوجيو في استخدام  -

 االلكترونية.

 موضوعية: أسباب 

 لمبحوث والدراسات في ىذا المجال. إضافةمحاولة منا في تقديم  -

 أهداف الدراسة:. 4

أىداف الدراسة في كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية لو أىمية بالغة لمتقميل من تتمثل 

صعوبات االتصال، من حيث انتقال من وسائل االتصال التقميدية إلى اإلدارة االلكترونية وكذا من التحول 

ية,تعتبر من أىم التطورات التي تسعى المؤسسات من المعامالت الورقية إلى المعامالت االلكترون

التعميمية لمواكبتيا من خالل عصرنة لمحاق بالتحوالت الضخمة واليائمة في تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصال وبالتالي تكمن أىمية دراستنا في كفاءة مستشار التوجيو في ظل التطورات الحديثة.
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 الدراسة: أهمية. 5

 كغيرىا من الدراسات اليادفة لموصول إلى األىداف التالية: تسعى ىذه الدراسة -

معرفة ما مدى كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية في اإلدارات بأىمية التقدم  -

 التكنولوجي وباألخص تطبيق اإلدارة االلكترونية في إداراتيم.

 في المؤسسات التعميمية. البحث عن فوائد وأىمية تطبيق اإلدارة االلكترونية -

 عدم وجود آليات ممموسة في اإلدارات التعميمية توحي بتطبيق اإلدارة االلكترونية. -

 معرفة واقع اإلدارة االلكترونية لمتقميل من صعوبات االتصال. -

 محاولة إبراز القيمة الحقيقية لمستشار التوجيو  وكفائتة في استخدام اإلدارة االلكترونية. -

 التعاريف اإلجرائية: .6

 طار إلخبرة والسموكيات التي تمارس في الكفاءة ىي تركيبة من المعارف والميارات وا:الكفاءة

وتنم مالحظتيا من خالل العمل الميداني، والذي يعطي ليا صفة القبول، ومن ثم فانو  محدد،

 يدىا وتقويمييا وقبوليا وتطويرىا.يرجع لممؤسسة تحد

 :واإلرشاد في التوجيو الرئيسية العمميات عن األول المتخصص المسؤولمستشار التوجيه 

 من يكون المرشد التوجيو، وبدون مرشد أحيانا عميو ويطمق النفسي، اإلرشاد عممية وخاصة

 قدر جمب يمكنو الذي البشري المورد ذلك ىو إذن، "واإلرشاد لمتوجيو برنامج إي تنفيذ الصعب

 .التمميذ الحتياجات الرضا من
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 :التنظيمية تربط بين المستفيد ومصادر المعمومات  مجموعة من العممياتاإلدارة االلكترونية

نتاج وتشغيل ومتابعة وتطوير". بواسطة وسائل إلكترونية لتحقيق أىداف  المنشأة من تخطيط وا 

  العممية أو الطريقة التي يتم عن طريقيا انتقال المعرفة من شخص آلخر حتى االتصال:مهارة

مشاعًا بينيما  وتؤدي إلى التفاىم بين ىذين الشخصين أو أكثر، وبذلك يصبح ليذه  تصبح

العممية عناصر ومكونات واتجاه تسير فيو ، وىدف تسعى إلى تحقيقو، ومجال تعمل فيو ويؤثر 

  فييا (.
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 تمهيد:

تعتبر الكفاءة لمستشار التوجيو ركيزة أساسية مف ركائز التوجيو واإلرشاد الفعاؿ فيي تيتـ بقدرة      

العممية فاكتساب المستشار ليذه الكفاءة يؤدي إلى تحسيف  ،المستشار عمى القياـ بدوره عمى أكمؿ وجو

 وستتناوؿ في ىذا الفصؿ كفاءة ودور المستشار كطرؼ مؤثر في عممية التوجيو. ،اإلرشادية والتوجييية

 الكفاءة .1

 تعريف الكفاءة: .1.1

فالكؼء ىو الكفاءة ىو الذي  يورده ابف منظور في''لساف العرب" أوتعريؼ لمكفاية  أىـ :لغة . أ

)ابف التي تعني النظير والمساوي. ،وكذلؾ الكؼء ىو مصدر الكفاءةالنظير، 

 (002:222:منظور،

يكفي  ،الكفاءة لغة كفاءة الشيء أفرد في المعجـ الوسيط عف معجـ المغة العربية بالقاىرة      

 (.:2:2:22،الصالحمحمدى بو عف غيره فيو كاؼ كفى)كفاية2استغن

مف مادة المناظرة اشتقاقا  أوالمماثمة  أومعنى التساوي  إلىكما تشير القواميس المغة العربية الكفاءة      

ذكر مصطمحيف  إلىوذىب قاموس المورد  يؼ العمؿ،القادر عمى تصر  كفى ويعني المماثؿ القوي،

 بأنولشخص الذي يوصؼ القدرة وعميو فاف ا أوالكفاية والثاني وتعني الكفاءة  أواحدىما ويعني الفاعمية 

الجيد بشكؿ تعكس قوتو  األداءمماثال لمنموذج ويتمتع بالقدرة عمى  أويكوف متساويا  أفتعني ينبغي 

 (.3122:283،.)الميديأعماؿوقدرتو عمى انجاز ما يكمؼ بو مف 
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 :ااصطالح . ب

ر معايي أومينة بشروط  أووظيفة  أوالشخص عمى استعماؿ مكتسباتو لفرص ممارسة عمؿ  قدر      

 (.812:221،متعارؼ عمييا في مجاؿ الشغؿ)خير الديف

 بالقوؿla compétence 2الكفاءة Medef) )الفرنسية  رؼ المجموعة المينيةعت     

وتتـ  محدد، إطارالمعارؼ والميارات والخبرة والسموكيات التي تمارس في  تركيبة مفالكفاءة ىي  إف     

ومف ثـ فانو يرجع لممؤسسة تحديدىا  والتي يعطي ليا صفة القبوؿ، مالحظتيا مف خالؿ العمؿ الميداني

 (.81:2:221)حسف،وتقويميا وقبوليا وتطويرىا.

 luis dhainout"2تعريؼ 

مجموعة مف التصرفات االجتماعية، الوجدانية، ومف الميارات المعرفية، أو مف الميارات النفسية      

 ، ميمة أو عمؿ معقد عمى أكمؿ وجو. دور، وظيفة، نشاطوالحسية، والحركية التي تمكف مف ممارسة 

الكفاءة ذات داللة تشمؿ قدرة الشخص عمى استعماؿ الميارات والمعارض الشخصية ضمف      

 .إطاره(جديدة داخؿ إشكالياتوضعيات )

الغير الكفاءة مفيوـ يتضمف تنظيـ العمؿ وتخطيطو وكذا االبتكار والقدرة عمى التكيؼ مع النشاطات      

 العادية.

 .اآلخريفالكفاءة تشمؿ المزايا الفردية الضرورية لمتعامؿ مع       
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ذو  أصبحالفرد  أفوقدرات اليعني  أومعرفة مكتسبة فاكتسبا معارؼ  أوليست حالة  بأنيايعرفيا بوترؼ2

 (.822:220كفاءة)قمي،

الذي يمـز لتحقيؽ ىدؼ ما  دنىاألالحد  إلىيمكف تعريؼ الكفاءة عمى أنيا تمثؿ مختمؼ أشكاؿ التيسير 

تيسر لمعممية التعميمية تحقيؽ  أفىي مجموع االتجاىات وأشكاؿ الفيـ والميارات التي مف شانيا  أو

 (.332:223النفس الوجدانية )طعيمة، أووالنفس  العقمية،الوجدانية، أىدافيا

الميارات المكتسبة عف طريؽ استيعاب  ، أووعة مف المعارؼ والقدرات الدائمةالكفاءة ىي مجم      

 (.Gérard,2000:135-140 )معارؼ وخبرات مرتبطة فيما بينيا في مجاؿ معيف.

 خصائص الكفاءة: 1-2

الكفاءة ترتبيا بالنشاط المرتبط بالمادة  أفالقصد منيا  األحيافترتبط بالمادة في غالب  الكفاءة      

 .األحيافالدراسية الواحدة في اغمب 

تحقيؽ غاية وظيفية عممية سواء  إلىالكفاءة تسعى  أفغاية منتيية مف خالؿ  إلىترمي  الكفاءة      

 العممية. أوكاف في الحياة المدرسية 

يضع مؤشر ويشمؿ  أفيجب عميو  الكفاءة قابمة لمتقويـ مثال عندما يريد المعمـ تقويـ كفاءة ما     

 ال أـالتمميذ ىؿ ىي مطابقة لممؤشر الذي وضعو في خطتو  إليياالمؤشر النتيجة النيائية التي وصؿ 

 أف الكفاءة غير ممحوظة ما نالحظو ىو مظاىر الكفاءة مف "سموكيات ومؤىالت.الخاصية المحسوسة:
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 نصبح كذلؾ عف طريؽ البناء الشخصي، أفولكف يمكننا  لسنا أكفاء بصور طبيعية، الخاصية المكتسبة:

  (.102:221،.)خير الديفالتعمـ النظري الناتج عف طريؽ الخبرةواالجتماعي الذي يجمع 

تسخير مجموعة مف اإلمكانات والموارد المختمفة مثؿ  إف الكفاءة تتطمبتوظيف جممة من الموارد :-أ

 2المعارؼ العممية،معارؼ التجربة الذاتية ،القدرات والميارات السموكية .

يتـ عرضا،بؿ يكسب الكفاءة وظيفة اجتماعية،نفعية ليا داللة 2تسخير الموارد ال الغائية والنهائية -ب

 بالنسبة لممتعمـ الذي يسخر مختمؼ الموارد إلنتاج عمؿ ما.

خاصية االرتباط بجممة مف الوضعيات ذات المجاؿ الواحد2اف تحقيؽ الكفاءات ال يحصؿ اال ضمف -ج

 cte.univ-stif.dz/courseligne/ahmed)الوضعيات التي تمارس في ظميا ىذه الكفاءة.

said/indexhtml) 

 مركبات الكفاءة:. 3.1

 تكاممي ىي2 إطارفيما بينيا  تتآزر أساسيةمركبات  ترتكز الكفاءة عمى

 المحتوى:. 1.3.1

التعمـ يتوخى ممارسة نشاطات مف  أفالتي يتضمنيا التعمـ ومعنى ذلؾ  األشياءويقصد بو مجموعة      

بوضع التي تعتبر ضرورية ومف اجؿ تحقيؽ ذلؾ قاـ العمماء والمختصوف  األشياءاجؿ التعرؼ عمى 

 المكونات التي تتكوف منيا وىي2 المعارؼ المحضة و المعارؼ الفعمية والمعارؼ السموكية.
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 المعارف المحضة:.2.3.1

المرجعي  باإلطارلبناء الكفاءة الف المعرفة )محتويات ومضاميف(تشكؿ  األساسيوىي المركب      

تنمو الكفاءة في فراغ معرفي لذلؾ كاف  أفالمعرفة,فال يعقؿ  إطارلمتعمـ,حيث ال يمكف لتعمـ ما خارج 

 لمتعمـ والذي مف خاللو نمو الكفاءة وتتدرج نحو الكماؿ المنشود. األولىالمحتوى يشكؿ النواة 

 المعارف الفعمية:. 3.3.1

واطنيا المالئمة أي القدرة عمى توظيؼ المعارؼ المشار يقصد بيا ميارات استعماؿ المعرفة في م     

 مسبقا في الوضعيات المناسبة. إلييا

 المعارف السموكية:. 4.3.1 

يظير  أففعؿ التعمـ ومعنى ذلؾ  إجرائو أثناءىي مختمؼ المواقؼ االيجابية التي يسمكيا المتعمـ      

استرجاع المكتسبات القبمية لتوظيفيا ،قوـ بعممية التالميذ القدرة عمى تجاوز الصعوبات والعقبات عندما ي

 في الوضعيات الجديدة. 

 القدرة:. 5.3.1

يستشيره مف استعدادات لمواجية مختمؼ الوضعيات المطروحة  أفيستطيع المتعمـ  ىي كؿ ما     

ميني  أومتطورة تمكنو مف انجاز أي نشاط سواء كاف فكري  أو,وقد تكوف ىذه االستعدادات مكتسبة أمامو

 (.2:221،00،01يفلبا ما يعبر عنيا بفعؿ.)خير الداجتماعي وغا أو
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 العناصر التي تبنى عميها الكفاءة: .2

التركيب التقييـ بطريقة موضوعية  ،والتحميؿ ،بمستوياتو مف التذكر والفيـ المكون المعرفي:.1.2

النواتج لمتعميمات المدرسية والمحيطية التي اكتسبيا التمميذ حسب قدراتيـ  أوبمعنى معرفة المعارؼ 

 ومياراتيـ.

 الممارسةجة مف المالحظة التذكير التجريب 2بمستوياتو المتدر المكون السموكي )المهاري(. 2.2

 اجتماعية. أوسموؾ وقيـ ومعرؼ ذاتية  إلىبمعنى تحويؿ المعارؼ  اإلتقاف

السموؾ القيمي أي ػ ،االىتماـ تكويف االتجاى،بمستوياتو مف االنتباه االستجابة2المكون الوجداني. 3.2

 .القيمة التي يكتسبيا مف المجتمع ويطبقيا حسب متطمباتو واىتماماتو السموكية والمعرفية

وبالتالي فالكفاءة ىي قدرة الفرد في توظيؼ مياراتو مف خالؿ توفره عمى مميزات الكفاءة ىي قدرة      

الفرد في توظيؼ ميارتو مف خالؿ توفره عمى مميزات الكفاءة والخصائص الواجب توافرىا ومستوياتيا 

 .(23بدوف سنة2 وكيفية بناءىا ومتطمباتيا.)الميدي2

 .الميارات ،القدرات االستعدادات،كما تتكوف الكفاءة مف مجموعة مف العناصر وىي      

وعف طريؽ  ،مف مجاؿ أكثر أووىي الطاقة الكامنة لمفرد في مجاؿ معيف  االستعدادات:. 4.2 

واالستعدادات  ،ي يبمغ اليدؼ المقصود مف عممية التعمـأ ،مستوى معيف مف الكفاءة إلىاالستعداد يصؿ 

 ىما معا2 أومكتسبة  أوطاقات فطرية 
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 االستعدادات الفطرية:. 1.4.2

 وىي2العقمي  ،الجسميىي االستعدادات التي تصاحب النضج 

 التخيؿ  ،التصور ،التذكر االنتباه، اكرة ،الذكاء والذ العامة أيويشمؿ القدرة  2االستعداد العقمي

 (.:822:28،:8،.)عميواإلدراؾ

 :جانب  لى إ،ويتمثؿ في النمو الجسمي مف طوؿ ووزف والحواس الخمس االستعداد الجسمي

 والصحة العامة. ،النطؽ السميـ

  2االستعدادات المكتسبة.2.4.2

 وىي القدرات المكتسبة مف المحيط والمدرسة وىي2

 :جسمية. أعماؿىي القدرة عمى الكالـ وانجاز خبرات جسمية 

 :اآلخريفتظير في عالقات مع  خبرات اجتماعية. 

 اكتساب ثروة لغوية تمكنو مف التعبير. :خبرات عقمية 

  :القدرات. 5.2

 مكتسبة. أووقد تكوف القدرات فطرية ، في المحظة الراىنة أدائويستطيع الفرد  وىي كؿ ما

 والوجداني.،العقمي،وتصاحب النضج الجسمي الحسي ،الوراثة إلىوىي التي ترجع  القدرات الفطرية:-ا
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 تمؾ القدرات التي يكتسبيا الفرد مف محيطو وتنمو وتتوسع عف طريؽ التعميـ. القدرات المكتسبة:-ب

  2تاالمهار .6.2

 ،عممية معينة وتتكوف الميارات عادة مف االستجابات العقمية أوعمؿ  أداءتعبر الميارات عف القدرة عمى 

 (.:80،812:28،والحركية والجسمية وتتوزع الميارات عمى المجاالت الثالث.)عمي واالجتماعية

 المجال الحسي الحركي:.1.6.2

 ،تعبيرية.  حركية، ميارات بصرية سمعية 

  ،القراءة والكالـ. ميارات الكتابة 

 .ميارات حركية مرتبطة بالنشاط الحركي 

 المجال العقمي:.2.6.2

 .ميارة التفاعؿ مع الفيـ واالستيعاب 

 .ميارة التحميؿ والتركيب والتمخيص وتحرير المواضيع 

 .ميارة الربط 

  العالقات. إدراؾميارة 

 المجال الوجداني:.3.6.2

  اآلخريفميارة التفاعؿ مع. 
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 .ميارة بناء عالقات اجتماعية 

 ستجابة التفاعمية.ميارة اال 

  (.:80,812:28،لممتعمـ)عمي اإلصغاءميارة 

 الكفاءة: أنواع .3

 2الكفاءة االتصالية. 1.3

وىي الكفاءة المغوية الوظيفية مف حيث القدرة عمى التعبير والتفسير وتوصيؿ المعنى الذي يتضمنو      

 شفويا. أويا لفظ سواءكفاءة لغوية بيف النص والفرد  أيضاكما ىي ، أكثر أوالتفاعؿ بيف شخصيف 

 :اإلنتاجيةالكفاءة .2.3

 المتعمميف.ويقصد بيا المحصمة النيائية لنواتج التعمـ واثر المعمـ عمى      

 2كفاءة تعميمية. 3.3

في  إعدادهوىي مجموعة المعارؼ والميارات والمفاىيـ واالتجاىات التي يكتسبيا المتعمـ نتيجة      

مستوى معيف مف التمكف يمكنو  إلى أدائوبرنامج تعميمي معيف يوجو سموكو بما يعمؿ عمى االرتقاء في 

 :يةالتعميمسمات وخصائص الكفاءة  أىـواف ،مف ممارسة المياـ المطموبة منو بسيولة وسير

 (2:220::1،إبراىيـميارات وقدرات تمـز الموقؼ التعميمي تنظيما وتوجييا واستشارة.) 
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  المياـ  أداءتمكف المعمـ مف تحقيؽ التمكف مف كؿ الكفاءات التعميمية والقدرة عمى  األداءكفاءة

 بسيولة. التعميمية

  الصؼ وتفسير ممارستو والدفاع عنيا. داخالتعديؿ كؿ ما يسمكو المتعمـ 

  كفاءة استقصائية: .4.3

وكيفية الحصوؿ عمى ، التعميمية المختمفة  األنشطةوىي كفاءات خاصة بقدرة المعمـ عمى ممارسة      

 لؤلداءوتصميـ بطاقة المالحظة ، معمومات مف مصادر مختمفة وبذلؾ بالقياـ بزيارات ميدانية مختمفة

يحدث مف تطورات في مجاؿ تخصصو مف خالؿ القراءة والبحث واالطالع  والمتابعة لكؿ ما

 (.2:220::1:1،1،إبراىيـ)

 :الكفاءات المعرفية.5.3

استخداـ  ،امتالؾ كفاءات التعمـ المستمر إلىالتي ال تقتصر عمى المعمومات والحقائؽ بؿ تمتد      

 المعرفة وطرؽ استخداـ المعرفة. أدوات

  2األداءكفاءات . 6.3

وىذه الكفاءات  ،سموؾ واضح في المواقؼ المختمفة إظياروتتمثؿ ىذه الكفاءات في قدرة الفرد عمى      

 ومعيار تحقيؽ الكفاءة ىنا ىو القدرة عمى القياـ بالسموؾ المطموب.، الفرد ال بمعرفتو بأداءتتعمؽ 

وىي التي تتعمؽ بمجموعة مف المفاىيـ واالجتيادات والسموؾ الذي يمكف  :اإلشرافيةالكفاءات .7.3

 .اإلشراؼعممية  أداءوالتي تمكف صاحبيا مف مالحظتو 
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 الكفاءات الشخصية:.8.3

وىي التي تتعمؽ بالجوانب الفكرية والوجدانية واالجتماعية التي تعني عمى القياـ بالمسؤوليات       

 المينية.

  2المهنيةالكفاءات . 9.3

وىي التي تتضمف الجوانب التي تتصؿ بالمجاؿ الوظيفي وتشمؿ صفات معينة تؤىؿ لممارسة العمؿ 

 بنجاح.

التعبير عف تكوف دقيقة في  أفالقياس  أداةويشترط في قياس الكفاءة: أدواتخصائص  4-1

 وذلؾ طبؽ لمخصائص التالية2 الكفاءة المراد قياسو،

القياس تعبر عف الخصائص  أداةمحددات وبنود وخطوات تطبيؽ  أف2بمعنى صدق القياس-4-2

 الحقيقية التي تتطمبيا الكفاءة المراد قياسيا.

تعتبر نتائج قياس الكفاءة ثابتة عندما تعبر نتائجو عف الكفاءة بدقة متناىية ال  ثبات القياس: -4-3

تختمؼ نتائج القياس باختالؼ  أفانو مف الطبيعي في بعض الحاالت  إال،التغبير المستمر إلىتخضع 

 مستويات الكفاءة. أودرجات 

 حتى لو كانت بسيطة. ،األفراداالختالفات في مستويات الكفاءة بيف  إظيار2بمعنى التمييز -4-4
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مكانيةالقياس  أداةيقصد بو وضوح  سيولة استخداـ القياس2 المراد قياس  األفراداستخداميا مف قبؿ  وا 

 (.:232:22:،)عبد الباقي. كفاءاتيـ

 :تعريف مستشار التوجيه-5

 أوسياسي  أوفني  أوىاـ عممي  أمرفي  رأيوجاء في المعجـ الوجيز 2المستشار ىو العميـ الذي يؤخذ 

الفعاؿ في الوعي قصد  لمتأثيرالمحض  اإلنسانيفالجذر المغوي لالستشارة يفيد التدخؿ ، نحوه أوقضائي 

 (.3:28000،احمد تغيير سموؾ فرد ما.)

 وهى انًعاونت وانتىجيه اننصيحت بًعنى استشاسة، یستشيش، استشاس، انفعم، ين يشتمت كهًت هي:لغة-أ

 نشاط أو خذيت عهى وتكييف نتحسين تبزل انتي انًجهىداث یشًم وهى أفضم تعهيًي يىلف خهك عهى

 (801)محمد،وانتعهى انتعهيى عًهيت عهى یؤثش

 انشسًيت االجتًاعيت انًؤسساث في ورنك انفعانت، وانىسائم انطشق بشتى انتىجيه بعًهيت یمىو وانًىجه

 .انًختهفت بأطىاسها انًذسست أهًها ين وانتي

مستشار التوجيو المدرسي ىو ذلؾ المورد البشري الذي اسند تاليو مجموعة مف  إذف

مكاني  إطارالمتابعة النفسية واالجتماعية لمتمميذ(حيث يؤدي ىذه المياـ في ،التقويـ،التوجيو،اإلعالـالمياـ)

عممية تعتمد  أسسمف اجؿ مساعدة التمميذ عمى بناء مشروعو الدراسي والميني وفؽ  محدد وذلؾوزماني 

 .أخرىومتطمبات الواقع المدرسي والميني مف جية  دات التمميذ مف جية،عمى تحميؿ ميوالت استعدا
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ىناؾ سمات تميز المستشار عف غيره توجو  :ات وخصائص مستشار التوجيه الفعالصف-5-1

 ىذه الصفات كما إلىوقد تطرؽ العديد مف الباحثيف ، مع مينتو تتالءـسموكو وتجعمو يقوـ بعممو بطريقة 

 يمي2

 يحمؿ مؤىال عمميا مناسبا. أف -

 .اإلنسانيةتكوف لديو الخبرة واسعة وعميقة في عممية التعامؿ  أف-

 .اإلقناعوميارة  التأثيريتمتع بجاذبية خاصة وبروح الدعابة والقدرة عمى  أف-

في الكالـ والحوار اليادئ المبني عمى  األداءوالسمعة الطيبة وحسف  واألدبيتصؼ بقوة الشخصية  أف -

 (.802:222، جودت عزة،سعيد)اإلقناعسالمة الحجة وقوة 

عمى مواجية مشاكؿ  النمو والتغييريؤمف المستشار بقيمة التمميذ وقدراتو عؿ  أفالثقة بالمرشد يجب  -

المناسبة واف يؤمف باف المسترشد في  واألىداؼيثؽ في قدرة التمميذ عمى تبني القيـ  أفكما يجب  ،الحياة 

ى مجتمعو حالة توفر الظروؼ المالئمة قادرة عمى مواصمة النمو والتطور في االتجاه الذي يعود عميو وعم

 (.32:223:، ىاديبالخير.)

النضج االنفعالي بمعنى لديو القدرة عمى التعامؿ مع انفعاالتو والتعبير عنيا بما يناسب الموقؼ وبما  - 

 .اآلخريفال يؤذي 

، حديثيـ أثناء باألخطاءوال ييتـ ، وال يقاطع وال يتذمر مف حديثيـ لآلخريففيو يستمع  حسف االستماع2-

 .(022:221،احمد)اجؿ الفيـ والدعـ والتواصؿ وليس مف اجؿ الحكـ واالنتقاد فيو يستمع مف
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 (:واإلرشادمستشار التوجيه) مهمة التوجيه  خالقياتأ-1-2

، تركز ىنا عمى احتراـ الفرد وتقمبو ودعمو وتعزيزه واحتراـ حقو في االختيار 2اإلرشاديةالعالقات 

 أوالموف  أساسعمى  األفرادبالحاجات المينية لممسترشد والتزامو بعدـ التمييز بيف  أيضاواىتماـ المستشار 

 الوضع االجتماعي. أو،الثقافة أوالعمر ،

 السرية:-5-3

ويتجنب الكشؼ غير المبرر عمى خصوصياتو وال يكوف ، عمى المستشار احتراـ خصوصية المسترشد-

يخبروا  أفوبالطبع مف الضروري عمى المعالجيف  لممسترشد، واألذىذلؾ في حالة كونيا تسبب المخاطر 

 تحدث والتي يجب فييا كشؼ السرية. أفمع تحديد المواقؼ التي يمكف ، محددات السرية المسترشديف

 المسؤوليات المهنية:-5-4

ينة ومراقبة فاعميتيـ في م، لمعمؿ والتأىيؿ,ثـ التدريب واألخالقيةالمعايير المينية  إتباعمف حيث -

 (.:33،3:2:22،عبد الفتاح .)اإلرشاد

 المدرسي والمهني: واإلرشادنشاطات مستشار التوجيه -5-5

 مجاالت ىي2 أربعدوره وميامو المتمثمة في  وقد حدد-

 :اإلعالم-ا
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 ألتحصيميويعني بو تبميغ كؿ المستجدات والمعمومات والبيانات  التي تفيد التالميذ في تحسيف مستواىـ -

المدرسيف  أوومساعدتيـ  عمى االختيار الصائب لمتخصصات التي تناسب قدراتيـ وميوليـ مف جية 

ليتمكنوا مف فيـ التالميذ والعمؿ مف اجؿ تسيير ظروؼ التمدرس وتوفير  أخرىمف جية  واألسرة واإلدارة

 (.22:228:،النشرة الرسمية لمتربية الوطنيةيساعد عمى نجاحيـ.) كؿ ما

 :اإلرشاد-ب

مساعدتيـ  إلىجماعية تيدؼ أو ويتمثؿ في العالقة القائمة عمى الموثوقية بيف المرشد والمسترشد فردية 

الجماعية التي  أوالفردية  اإلرشاديةمف خالؿ العمميات والجمسات  ،مشكالت العالقات الشخصيةعمى حؿ 

رشاداتو تقديـ نصائح  ،توعوية حمالت تحسيسية و إطاريقـو بيا في  وتوجييات واستقباؿ الحاالت  وا 

 (.2:228::النشرة الرسمية لمتربية الوطنية،.)إلييا واإلصغاء

 المتابعة:-ج

النفسية مجاؿ المتابعة  إلىوالنظري لممسار الدراسي لمتمميذ  اإلداريوتعني الخروج مف حقؿ التسيير -

 ،الفردي واألداءالتربوي لممؤسسات التعميمية  األداءالنفسي في رفع مستوى  واإلسياـ ،العممية والتربوية

 ويتحقؽ ذلؾ بتخصيص بطاقات المتابعة والتوجيو مف خالؿ العمؿ المستمر عمى2

 لقاءات دورية تعقد معيـ. أثناءالتعرؼ عمى التالميذ وطموحاتيـ مف خالؿ محاورتيـ ومناقشتيـ -

 تقويـ استعداداتيـ ونتائجيـ التربوية.-

 المتابعة والتوجيو واستغالليا .معالجة بطاقات  -
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رشادىـالمساىمة في تسيير المسار التربوي لمتالميذ -  .وا 

 وشرحيا لكؿاستبياف الميوؿ واالىتمامات عمى التالميذ المقبميف عمى التوجيو الستغالؿ نتائجيا  إجراء -

 .واألساتذةمف التالميذ 

التخمؼ عمى مستوى بعض القدرات المساىمة في عممية اكتشاؼ التالميذ الذيف يعانوف مف  -

ـ توجيييـ لشعب مناسبة القدرات العددية في الرياضيات حتى يت ،رمثؿ التخمؼ في التعبيستعدادات واال

 (.2:المرجع السابؽ2)لقدراتيـ

 التقويم: -د

الؿ التي يقوـ بيا مف خ اإلجراءاتونقصد بو تمؾ العممية التي تنير لو الطريؽ وتبيف لو نجاعة -

ومدى  ،ومدى استقباليا واالستفادة منيا عمى مدى وصوؿ المعمومة ر، ليقؼالعمالت الثالث السابقة الذك

 ومدى تقدـ الحاالت التي تكفؿ بيا، وكذا مدى تقدـ ونجاح البرنامج المسطر ،نجاعة الوسائؿ المستخدمة

 .(0:المرجع السابؽ 2تغيير الوسائؿ والطرائؽ) أو ،تعزيزه أوتعديد البرنامج  أومف اجؿ تصحيح  ،

 وسائل عمل مستشار التوجيه:-6

ميامو وىي  أداءالتي يستخدميا ويستعمميا مستشار التوجيو في  األدواتوسائؿ العمؿ ىي مختمؼ -

لـ نقؿ  إفمساعدة وضرورية في تقديـ اغمب النشاطات التربوية والتقنية المبرمجة  أدواتبمثابة 

 يمي2 بالتمميذ وابرز ىذه الوسائؿ ما األحسفالتكفؿ  إلى.وييدؼ مف خالليا المستشار كميا
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 البرنامج السنوي:-6-1

في تقديـ كؿ النشاطات التي يقدميا مستشار  األساسييعتبر البرنامج السنوي بمثابة السمسمة والمرجع -

وتوزع ، التي يحددىا مدير المركز لكؿ نشاط األىداؼويكوف تصميمو بمركز التوجيو حسب ، التوجيو

يضيؼ المستشار محاور خاصة بحياة المؤسسة  أفوىذا ال يمنع ، السنة الدراسية أسابيععمى  األىداؼ

 التي يقيـ بيا.

والثاني مف  األوؿ لؤلسبوعينجز البرنامج السنوي مف طرؼ مستشار التوجيو في بداية السنة الدراسية  -

 الدخوؿ المدرسي.

 كؿ مف2 إلىنسخ مف البرنامج السنوي وتسمـ  22بإعداد لتوجيوا رمستشايقـو  -

 مفتش التربية والتكويف لمتوجيو المدرسي والميني. -

 مدير مركز التوجيو المدرسي والميني.-

 ويحتفظ المستشار بالنسخة الرابعة. اإلقامةمتقف  أومدير ثانوية -

 البرنامج األسبوعي:-6-2

 أدائياوحسف  األعماؿفعالة لمتحكـ في تسيير  أداةلنشاطات مستشار التوجيو  األسبوعيةتعتبر البرمجة  -

 السنوي وبقية الوسائؿ.تتميز بارتباط عضوي مع البرنامج  فإنياوعميو ، بصفة مستمرة

 إف البرنامج األسبوعي ىو إحدى حمقات البرنامج السنوي.
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 الكراس اليومي:-6-3

حيث يدوف فيو كؿ النشاطات المنجزة لذلؾ يعتبر المرجع ،العاكسة لعمؿ مستشار التوجيو المرأةىو  -

تقارير حوؿ النشاطات الكبرى.يتـ ، مختمؼ التقارير وتحريرىا مثؿ2 التقارير الفصمية إلعداد األساسي

حتى يتـ ، فترة تكوف في نياية العمؿ مف كؿ يوـ وأحسف، تسجيؿ مختمؼ النشاطات عمى الكراس يوميا

 تجاىميا. أووضع كؿ النشاطات في وقتيا دوف نسيانيا 

 يضـ2 أفمخطط الكراس اليومي يجب  إف-

 .، السنةالشير ،اليوـ تاريخ ،التاريخ -

 ......الخ.المتابعة ،التوجيو ،اإلعالـالمحور يتـ تحديده مثؿ2 -

 التقويـ. ،النشاطات المنجزة-

 سجل االستقباالت:-6-4

 إلى أربعة أجزاء2 ينقسـ ىذا السجؿ-

 التالميذ حسب مختمؼ مستوياتيـ. -

 األولياء حسب مختمؼ شرائحيـ االجتماعية.-

 األساتذة حسب تخصصاتيـ الدراسية.-
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 الجميور الواسع غير المتمدرس.-

 الصعوبات التي تواجه مستشار التوجيه في أداء مهامه:-7

 لميامو نصنفيا في2 أدائو أثناءىناؾ نوعاف مف الصعوبات التي تواجو مستشار التوجيو -

 صعوبات معرفية. -

 صعوبات مادية. -

 الصعوبات المعرفية:-7-1

في السابؽ كاف مف يشغؿ منصب مستشار التوجيو يكوف قد تخرج مف المعيد التطبيقي لعمـ النفس الذي -

 أكثر اآلف بينما ،( ويكوف قد تحصؿ عمى تكويف قاعدي في التوجيو المدرسي والميني8001سنة) تأسس

أو عمـ حاممي شيادات ليسانس في عمـ االجتماع   أومف العامميف في ىذا القطاع ىـ خريجي  %02مف 

وبالتالي عندما يشغموف مناصب ، الخريجيف ينقصيـ التكويف القاعدي في مجاؿ التوجيو وىؤالء ،النفس

كؿ المياـ والتقنيات والوسائؿ  إدراؾوقت حتى يتمكنوا مف  إلىمستشاري التوجيو يكونوف بحاجة 

 المستعممة في ىذا المجاؿ.

 الصعوبات المادية: -7-2

 يتعمؽ بوسائؿ العمؿ2 ما -
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ميامو بالشكؿ المطموب منو  لتأديةنظرا الف مستشار التوجيو ال تتوفر لديو وسائؿ العمؿ الالزمة  -

ذلؾ فاف  إلىضؼ  ،الوثائؽ مف حر مالويقوـ بطبع وتصوير  فيو كثيرا ما، مثال اآللي اإلعالـكجياز 

وتكوف أحيانا في أماكف بعيدة عف بعضيا وىذا يدفعو ، مؤسسات مقاطعتو إلىالمستشار عندما يتنقؿ 

 لمتنقؿ أيضا مف حر مالو.

 اتساع مقاطعة التدخل: -7-3

مجتمع نظرا الف مستشار التوجيو يعمؿ في الثانوية ومجموعة مف المتوسطات وبالتالي يتعامؿ مع -

ضؼ إلى ذلؾ فيو ييتـ ، ثانوي3،ثانوي8،متوسط2،متوسط8نواتعريض مف التالميذ,حيث يتكفؿ بس

أدى ذلؾ إلى تشتت قدراتو ،بربط وبناء العالقات مع ىيئة التدريس وأولياء التالميذ لدى كؿ ىذه المؤسسات

 (032:220،ونشاطاتو والتقميص مف فاعميتو)صونيا

 :فصلخالصة ال

 إف مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يعمؿ عمى تقديـ الخدمات التي تساعد التمميذ في 

يناسب إمكانياتو الدراسية وميولو  حيث يساعده في اختيار الفروع المناسبة وفؽ ما،مساره الدراسي والميني

ات اإلعالـ والتوجيو كما يعمؿ عمى إدماج التمميذ في محيطو الدراسي مف خالؿ عممي، واستعداداتو

واتخاذ  ،واكتشاؼ قدراتو واستعداداتو ،والتقويـ والمتابعة,ويساعده أيضا عمى تقييـ ذاتو وتقبميا كما ىي

 القرار السميـ بشاف مشروعو الدراسي والميني.



االلكترونية اإلدارةالفصل الثالث:  

 

 تمهيد

تعريف اإلدارة االلكترونية-1  

متطمبات تطبيق اإلدارة االلكترونية-2  

مساهمة اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلداري-3  

عناصر اإلدارة االلكترونية-4  

أهداف اإلدارة االلكترونية-5  

خصائص اإلدارة االلكترونية-6  

اإلدارة االلكترونية فوائد-7  

مجاالت تطبيق اإلدارة االلكترونية-8  

أهمية التدريب في مجال اإلدارة االلكترونية-9  

 خالصة الفصل
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 تمهيد:

واخذ في االنتشار بشكل كبير في العمل  اإلداريةظير في العصر الحديث مصطمح تقنية المعمومات 

في  إدخالياالكثير من الدول بيذه التقنيات وعممت عمى  أخذتبكل القطاعات ،ولقد  اإلداري

استخدام  إال أنمحددة، وأىدافااللكترونية وفق خطط مرسومة  اإلدارةعن تطبيق  واإلعالنمؤسساتيا،

دون توافر العنصر البشري  ،اإلداريالمرجوة في العمل  األىدافىذه التقنيات ال يساعد عمى تحقيق 

 القادر عمى استخداميا واالستفادة منيا.

المعاصر،فيي تعد نمطا  اإلدارياحدا من المفاىيم الحديثة في الفكر االلكترونية و  اإلدارةويعتبر مفيوم 

 التأثيراتىذه  أنوالواقع  ،سات وعمى استراتيجياتيا ووظائفياالمؤس إدارةعمى  التكنولوجية أثارهترك  جديدا،

نما البعد التكنولوجي المتمثل بالتكنولوجيات الرقمية، إلىال تعود فقط  اإلداري د البع إلى أيضاامتد  وا 

 وأصبحت تعمل عمى تحقيق المزيد من  المتمثل في تطوير المفاىيم اإلدارية التي تراكمت لعقود عديدة،

       المرونة اإلدارية في التمكين اإلداري.

 :االلكترونية اإلدارة-1

االلكترونية تعني قدرة القطاعات المختمفة عمى توفير الخدمات  اإلدارة( بان 9006عرفيا الدكتور نجم،

لممواطنين وانجاز المعامالت عبر شبكة االنترنت بسرعة ودقة متناىيتين وبتكاليف ومجيود اقل ويتفق 

 األعمالالتي يتم تنفيذىا الكترونيا النجاز  واألنشطة األعمالمنظومة  أنيافي  (9002معو )ياسين،

 والوسائل االلكترونية عبر الشبكات . باستخدام النظم
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االلكترونية"ىي مجموعة من الجيود التي تعتمد عمى تكنولوجيا  اإلدارة أنالصيرفي7 محمدعرفيا الدكتور 

والسعي لتخفيف حدة المشكالت الناجمة   اآلليالمعمومات لتقديم المنتجات لطالبيا من خالل الحاسب 

 التنظيمي".. األداءبما يسيم في تحقيق الكفاءة والفاعمية في  األفرادعن تعامل طالب المنتجات مع 

 األفرادمن  أكثر أووالمعامالت التي تتم بين طرفين  األعمالىي منيج حديث يعتمد عمى تنفيذ كل 

والمنظمات باستخدام كل الوسائل االلكترونية مثل7البريد االلكتروني والتحويالت االلكترونية 

 (.0279006،الفاكس والنشرات )حسين أوتروني لممستندات ,التبادل االلكلألموال

حاللىي االستغناء عن المعامالت الورقية - المكتب االلكتروني عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا  وا 

مكتبية ثم معالجتيا حسب خطوات متسمسمة منفذة  إجراءات إلىالمعمومات وتحويل الخدمات العامة 

 .(6979003،مسبقا)عالء عبد الرزاق

في تخطيط وتوجيو  األعمالالمتميزة لالنترنت وشبكات  اإلمكاناتالقائمة عمى  اإلداريةوىي العممية -

 أىدافبدون حدود من اجل تحقيق  واآلخرينوالرقابة عمى الموارد والقدرات الجوىرية لمشركة 

 (.49479001،)نجم

ا المعمومات التي افرزىا تزاوج عموم الحاسبات مع عمى تكنولوجي األولىااللكترونية بالدرجة  اإلدارةتقوم -

 .(6379001،عموم االتصال)محمد

 :اإلجرائيالتعريف 
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المعمومات االلكترونية لتسييل العمل بين الفرد والمؤسسة بغية  إلىىي االنتقال من المعامالت الورقية 

 زيادة الكفاءة وربح الوقت.

 اصطالحا:-ب

يل التشكيل الراىن ضمن زمن ويؤثر فييما عمى سب، والجماعة من حال ومجال وعصر باإلنسانيحيط  ما

وطبائع وخصائص  ،وأفكاروالجماعة بما يحمالنو من قيم  اإلنسانوالواقع بذلك7ىو حال  متحرك،

وثقافية وفق ، واجتماعية، وسياسية، وسمات,ضمن مجاالت يحياىا كل منيما ويعيشانو من اقتصادية

 اريخية العامة التي تمر بيا المجتمعات بسماتيا المختمفة.المرحمة الت

  7االلكترونية اإلدارةمتطمبات تطبيق  -1-2

 يمي7 وتتمثل فيما 7اإلداريةالمتطمبات -1-2-1

ىيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ ووضع  أو إدارةتشكيل ويتطمب ذلك  7التأسيسوضع االستراتيجيات وخطط 

االلكترونية واالستعانة بالجيات االستشارية والبحثية لدراسة ووضع المواصفات  اإلدارةالخطط لمشروع 

 من جية. بأكثروالتكامل والتوافق بين المعمومات المرتبطة ، االلكترونية اإلدارةالعامة ومقاييس 

 :تعميم وتدريب العاممين--4-9-9

 إعادةتغيرات جذرية في نوعية الموارد البشرية المالئمة ليا وىذا يعني  إحداثااللكترونية  اإلدارةتتطمب  -

الخطط والبرامج  إعدادالنظر بنظم التعميم والتدريب الحالية لمواكبة متطمبات التحول الجديد بما في ذلك 
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المجتمع بثقافة وطبيعة  أفرادنوعية  إلى باإلضافة، التعميمية والتدريسية عمى كافة المستويات واألساليب

ذلك من متطمبات التكيف  وغيرااللكترونية وتييئة االستعداد النفسي والسموكي والنفسي والمادي  اإلدارة

 .االلكترونية اإلدارةمع متطمبات 

 أنبمعنى ، معضالت العمل الكترونيا أىمتعد مسالة امن المعمومات من :األمنيةالمتطمبات -4-9-6

المعالجة والنقل عمييا الكترونيا لتنفيذ متطمبات  إجراءاتالمعمومات والوثائق التي يجرى حفظيا وتطبيق 

االلكتروني والسرية عمى مستوى عال لحماية  األمنحيث يجب توفر ،  أمنياالعمل يجب الحفاظ عمى 

 (.9279004)إيياب، المعمومات الوطنية والشخصية.

 :اإلداريالعمل نية في تطوير لكترو ال ا اإلدارةمساهمة -2

الواسعة عمى المؤسسات ومجاالت عمميا وعمى  أثارهترك  اإلدارةااللكترونية نمط جديد من  اإلدارة إن

البعد التكنولوجي المتمثل في  إلىال تعود فقط  التأثيرات إنوفي الواقع ، استراتيجياتيا ووظائفيا 

التي تراكمت لعقود  اإلداريةالمتمثل بتطور المفاىيم  اإلداريالبعد  إلى أيضا إنما، و التكنولوجيا الرقمية

 واإلدارة اإلداريفي التفويض والتمكين  اإلداريةتعمل عمى تحقيق المزيد من المرونة  وأصبحتجديدة 

 وأساليبوتغيرات عميقة في بيئة العمل  إحداثالقائمة عمى الفريق.وقد ساىمت الثورة الرقمية في 

 .(6279004،ابإيي7)أىميا

 عن بعد. اإلدارة إلىالمباشرة وجيا لوجو  اإلدارةاالنتقال من -
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االلكترونية في  اإلدارةااللكترونية في تطوير عممية التوجيو7يمكن توضيح مدى مساىمة  اإلدارةمساىمة -

 (.1479003،تطوير عممية التوجيو من خالل النقاط التالية7)محمد

 .وأنشطتيمتوفير كم ىائل من المعمومات يوميا في كل وقت وذلك لتوجيو جيود العاممين  -

 زيادة الرغبة في المبادرة من اجل حل المشكالت. -

  االلكترونية: اإلدارةعناصر -3

في  ويأتي، اإلداريةتقنيات المعمومات  أىمياااللكترونية عمى عدة عناصر من  اإلدارةيعتمد نجاح  -

الكترونية حقيقية  إدارةتكون ىناك  أنال يمكن  ألنو، مقدمة ىذه التقنيات النظام الحاسوبي واالتصاالت

 األعمالبشكل يؤثر عمى ، بدون ىذه التقنيات التي يتم عن طريقيا تقديم المعمومات والبيانات الالزمة

 من حيث7 اإلدارية

 زيادة فعاليتيا. -   

 بذول النجازىا بالشكل الصحيح.توفير الوقت والجيد الم -

 عمى الوجو المطموب. األعمالالدقة والسرعة في انجاز -

 تقميل الكمفة.-

 .اإلجراءاتتبسيط -

 (413.41279006،)السالمي اإلدارية اإلنتاجيةزيادة -
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 ىي7 أساسيةعناصر  أربعةااللكترونية من  اإلدارةتتكون -

ويقع في قمب ىذه المكونات صناع المعرفة من الخبراء  االتصاالتوشبكة ، والبرمجيات، عتاد الحاسوب

 االلكترونية. اإلدارةوالوظيفية لمنظومة  اإلنسانيةوالمختصين الذي يمثمون البنية 

ونظرا لتطور برامج الحاسوب والزيادة ، الحاسوب وممحقاتيا أجيزةيقصد بو :عتاد الحاسوب-3-1

لممؤسسة السعي وراء امتالك احدث  األفضلفي المؤسسات فانو من  األجيزةالمستمرة في عدد مستخدمي 

 (.6479006،ىما7)يوسف أساسيتينصانعو العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين  إليوتوصل  ما

 توفير تكاليف التطوير المستمر وتكاليف الصيانة.-

 مالئمة عتاد الحاسوب لمتطورات البرمجية وبرمجيات نظم المعمومات.-

 اآلليالبرمجيات ىي مجموعة برامج المستخدمة لتشغيل جياز الحاسب :البرمجيات والشبكات -3-2

 .(714 9005،ة.)خميفةالمختمف إمكانياتوواالستفادة من 

شبكة  االكسترانت، رنتبينما الشبكات فيي الوصالت االلكترونية الممتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات االنت

 االلكترونية. وإلدارتيااالنترنت التي تمثل شبكة القيمة لممؤسسة 

 الرقمية  القياداتااللكترونية من  اإلدارةفي منظومة  األىمالعنصر  وىو:صناع المعرفة-3-3

دارةالمال الفكري في المؤسسة,ويتولى صناع المعرفة  ورأسوالمديرون والمحممون لمموارد المعرفية   وا 

ثقافة  إلىااللكترونية من جية وتعتبر طرق التفكير السائدة لموصول  اإلدارةلعناصر  االستراتيجيالتعاضد 

 (.9279002،)سعدأخرىجية  المعرفة من
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 االلكترونية: اإلدارة أهداف-4

 7االلكترونية في النقاط التالية اإلدارة أىداف أىميمكن تمخيص 

 .األسبوع أيامساعة وطيمة 91تقديم الخدمات لممستفيدين بصورة مرضية خالل-

 المطموبة النجاز العمل وبتكمفة مالية مناسبة. تحقيق  السرعة -

 مجتمع قادر عمى التعامل مع متغيرات العصر التكنولوجي. إيجاد -

عن طريق توفير البيانات والمعمومات وربطيا بمراكز اتخاذ القرار  اإلداريةتقميل معوقات اتخاذ القرارات -

 .اإلداريةمن خالل استخدام تقنية المعمومات 

 التربية. أىدافوتعزيز فعاليتيا في خدمة  ،اإلدارةتطوير عمميات -

وقت،كما  أيتسييل طريقة الحصول عمى الخدمات والمعمومات من الجيات المتعاممة مع المدرسة في  -

مكان في العالم من  أيالمدرسة مباشرة وبسرعة وسيولة في سمح لممستفيد بطمب الخدمات التي تقدميا ت

 دون تعقيد.

الحد من استخدام األوراق في األعمال اإلدارية،وما يترتب عمى ذلك من عدم تكديس األوراق،والحد من  -

 أعمال األرشفة الورقية والحفظ وغير ذلك.
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دارات التعميم والمديريات التعميمية والوزارةالمساعدة عمى تحقيق  - ، الربط المشترك بين مختمف المدارس وا 

تقديم الخدمة من بوابة واحدة لمجميور عمى أنيا وحدة واحدة بغض النظر عن عدد اإلدارات  وبالتالي

 المنطوية تحتيا.

المعمومات بصورة وتحقيق الشفافية من خالل إتاحة  التخمص من بعض صور الفساد وسوء اإلدارة،-

 (.71679006)محمد، متكافئة لكافة العاممين بالمدرسة وأولياء ألمور.

 االلكترونية: اإلدارةخصائص -5

الواسعة عمى المنظمات المختمفة  أثارىاالتي كانت ليا  اإلدارة أنماطااللكترونية نمطا من  اإلدارةتعتبر 

البنية التنظيمية مما يعكس عمق التغيير الجذري الذي  إصالح أوومجاالت عمميا وخاصة عمميات تييئة 

 يمي7 ( فيما9279002)ياسين، أوردىاااللكترونية وىي بذلك تتميز بعدة خصائص  اإلدارةتحممو تطبيقات 

تحولت نظم المعمومات المحسوبة التي كانت  ، حيثاالنتقال من منظومة المعمومات المحسوبة الشبكية-

بكية تستفيد من التقنيات المتقدمة في مجال شبكات االتصاالت والتبادل تعمل في صورة منظمات ش

 االلكتروني لمبيانات.

االلكترونية من خالل ربط نظم المعمومات بتقنيات  اإلدارةالعمل من خالل الشبكات،حيث تعمل  -

 ت.ااالتصاالت الحديثة مثل شبكة االنترنت واالكستران

 إلىاليياكل التنظيمية الالمركزية المرنة المستندة  إلىزية الوظيفية المرك اليياكلتحول المنظمات من  -

 المعمومات والعمل من خالل فرق العمل .
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وكذلك فان تقنيات تكنولوجيا  الحديثة، لإلدارةجديد  أسموبالتغييرات التكنولوجية الميمة في خمق  إسيام-

تغييرات جوىرية اإلدارية التقميدية الفي تغيير مضامين وظائف العممية  أسيمتالمعمومات واالتصاالت 

 (.9279002)ياسين،في وظائف التنظيم واتخاذ القرارات.

 االلكترونية: اإلدارةفوائد -6

االىتمام الكبير الذي يوليو العالم المتقدم باستخدام تكنولوجيا المعمومات بمكوناتيا المختمفة سببو  إن-

االلكترونية  اإلدارةالدول تتسابق في تطبيق  بدأت,ولذلك األخيرةوالفوائد الكبيرة التي تقدميا ىذه  األىمية

 .(90179006،نظرا لمفوائد التي تحققيا.)سعد

 7 االلكترونية اإلدارةفوائد  أهم-6-1

المواطنين  إلىداخل المؤسسات وىذا ينعكس ايجابيا عمى مستوى الخدمات التي تقدم  اإلجراءاتتبسيط  -

 المختمفة. اإلداريةومنو اختصار وقت تنفيذ انجاز المعامالت 

 الدقة والموضوعية في انجاز العمميات المختمفة داخل المؤسسة.-

 .األخرىاالتصال بين الدوائر المختمفة لممؤسسة وكذلك مع المؤسسات  إجراءتسييل  -

 عمى عمل المؤسسة. إيجابايؤثر  تقميل استخدام الورق بشكل ممحوظ وىذا ما -
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تقميل استخدام الورق يعالج مشكمة تعاني منيا اغمب المؤسسات في عممية الحفظ والتوثيق مما  أنكما  -

 .أخرى أمورالتخزين حيث يتم االستفادة منيا في  أماكن إلىعدم الحاجة  إلىيؤدي 

 (.63.6479006،عالء،خالد)

 :االلكترونية في المؤسسات التعميمية اإلدارةمجاالت تطبيق -7

التي تقدميا البرامج التطبيقية  اإلداريةالتعميمية عددا من الخدمات  اإلدارةتشمل التطبيقات االلكترونية في 

بما  فييا، اإلداريفي مؤسسات التعميم،استجابة لحاجات المدارس لتطوير العمل  لإلدارةااللكترونية 

لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعمومات  اإلداريةواستخدام تقنية المعمومات  يتماشى مع متطمبات العصر،

وىناك مجموعة من  االلكترونية، اإلدارة إلىالتقميدية  اإلدارةوالتحول من  واالتصاالت التي يعرفيا العالم،

شؤون ومنيا شؤون الطمبة و  في المؤسسات التعميمية، لإلدارةالتطبيقات التي تخدم التحول االلكتروني 

 المخازن والمشتريات. إدارةالمعممين والموظفين والشؤون المالية والحسابات،ونظام 

وتنظيم الجداول المدرسية وتوزيع  اآلليففيما يتعمق بالتطبيقات الطالبية تتضمن تطبيقات الحاسب 

 أولياء لمطالب والتواصل مع األوليةالفصول والسجالت الصحية ومعمومات التوزيع الطالبي والبيانات 

المدرسية  واألنشطةالطالب ونظام القبول والتسجيل ونظام الحضور والغياب وتصحيح االختبارات  أمور

وتصحيح االختبارات والنتائج وكذلك نظام االمتحانات ومتابعة الدرجات  ونظام متابعة االنتقاالت،

االلكترونية المدرسية تحقق تعزيز التواصل  اإلدارة أنذلك  إلىوالتقارير الدورية لدرجات الطالب،يضاف 

التعميمي بين المدرسة والمنزل من خالل االتصال عبر الشبكة والحصول عمى كافة المعمومات المتصمة 

 وأولياءمن التواصل بين المعممين  أعمىوتحقيق مستوى  بالتحصيل الدراسي وتبادل المعمومات الكترونيا،
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نتاجالمكتبات  إدارة التربوي وشؤون واإلرشاد،األمور المكتبية اليومية  واألعمال اإلداريةالمطبوعات  وا 

نشاء  موقع تفاعمي لممدرسة عمى االنترنت. وا 

والشبكات في توفير  اآلليوىناك تطبيقات مصادر التعمم والمكتبات التي تتضمن تطبيقات الحاسب -

 عارة والزيارة.االست ، وتنظيمقاعدة بيانات لمبحث عن الكتب والمصادر والمراجع

منيا  أخرىمجاالت  أيضاااللكترونية لممدارس توجد  اإلدارةوالى جانب ىذه الخدمات التي تقدميا 

دارةاالتصال االلكتروني بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحمي  التعميم التي تتبع ليا المدرسة ليتم  وا 

تبادل الخدمات  إلىبا ما تحتاج المدارس التفاعل والتواصل وتبادل المعمومات معيم الكترونيا،حيث غال

 .أخرىوالمعمومات مع قطاعات 

 :االلكترونية لمتعميم اإلدارةالتدريب في مجال  أهمية-8

فميما توافرت الموارد  ،أىدافيا إلىلموصول  أساسياااللكترونية محورا  اإلدارةيعد العنصر البشري في 

الكفء القادر  اإلنسانتبقى خامات تحتاج لتوافر  فإنيا التنظيمية،المادية والمالية والتكنولوجية واليياكل 

الموارد البشرية  إدارة أىميةبما يسيم في دعم الميزة التنافسية لممدرسة.وانطالقا من  عمى التعامل معيا،

 رةاإلدافالبد من االىتمام بالموارد البشرية الالزمة لتطبيق  المدرسة الكترونيا، أداءودورىا في تطوير 

االلكترونية،من خالل تقدير االحتياجات بما يحقق جذب العاممين من ذوي التخصصات المطموبة 

تحسين كفاءة  إلىخطة التدريب التي تيدف  إعداد أوااللكترونية  اإلدارةوالمنسجمة مع متطمبات تطبيق 

كسابيمااللكترونية من خالل تزويدىم بالمعمومات  األعمال أداءالمسؤولين عن  لميارات واالتجاىات ا وا 

 اإلدارة إلىااللكترونية،ولكي تتمكن المدرسة من التحول  اإلدارةااليجابية المناسبة لمعمل في 
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في المدارس عمى كيفية تحقيق مثل  اإلداريينجيود عالية في مجال تدريب  إلىبحاجة  فإنياااللكترونية،

بيذه الميمات وتدريبيم عمييا،كل لمقيام  باألنسىذه الميمات،بحيث يصبح المديرون قادرين عمى اختيار 

 وفق قدراتو ومؤىالتو.

 اإلدارة إلىاقترحت عددا من االحتياجات التدريبية الالزمة لمن سيقودون التحول  فقد سبق، وبناءا عمى ما

 (90427محاور ىي)يونس، أربعة إلىااللكترونية وقد تم تصنيف ىذه االحتياجات 

 :واالنترنت اآلليمحور االحتياجات التي تتعمق بمهارة استخدام الحاسب -8-1

الممحقة بو وربطيا،واستخدام شبكة االنترنت،واستعمال البريد  واألجيزة اآلليويتضمن استخدام الحاسب 

الرسمية،ومعرفة طرائق  اإلداريةوتنمية القدرة عمى استخدام البرامج  ،اإلدارية األعمالااللكتروني في 

 أساليبالتدريب عمى  إلى باإلضافة،اآلليتحميل البرامج وتفعيميا عمى جياز الحاسب 

التعميم وكيفية  إدارةالتعامل مع نظم  وأساليب وقواعد البحث في قواعد المعمومات وشبكة االنترنت، 

 االلكترونية. اإلدارةاالستفادة من التطبيقات المتاحة في مجال 

 7الشبكات والتعامل مع قواعد البيانات االلكترونية بإدارةاالحتياجات التي تتعمق  محور-5-9

 إدارةوطرق التعامل مع  ويتضمن االحتياجات الالزمة لمتعامل مع البيانات والمعمومات االلكترونية،

 باإلضافةاالشتراك واالستفادة من قواعد البيانات المتاحة عمى شبكة االنترنت، وأساليب المعمومات الرقمية،

شبكات المعمومات  وأنواع بنائيا، وأسس وأنواعياكيفية التعامل مع قواعد البيانات  إلى

 الشبكات  االلكترونية،وميارات التعامل معيا. إنشاء وأساليبوخصائصيا،
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 7بالقدرة عمى حفظ البيانات واسترجاعهامحور االحتياجات التي تتعمق -8-3

 أساليبممفات الكترونية،ومعرفة  إلىويتضمن االحتياجات الالزمة لمعرفة طرق تحويل السجالت الورقية 

نقل  وأساليبالحفظ االلكتروني لمممفات،وكيفية استرجاع المعمومات من نقاط وصول مختمفة،وطرق 

 ميا وتحديثيا.تنظي   أساليبالممفات االلكترونية، وطرق 

 

 :المعمومات وسرية البيانات بأمنمحور االحتياجات التي تتعمق -8-4

حماية كممة السر وكيفية تغييرىا،وميارات و  وأساليبويتضمن االحتياجات الالزمة الكتساب ميارات 

 إخفائيا.النسخ االحتياطي لممعمومات وكيفية  أساليبحماية كممة السر وميارات  أساليب

برامج الحماية االلكترونية واليات  أنواعالحماية الوقائية لممعمومات،ومعرفة  بأساليب واإللمامواستردادىا،

حماية  بأنظمةفقدان المعمومات،والمعرفة  إلىالبرامج والتطبيقات التي قد تؤدي  أخطاءومعرفة  عمميا،

كيفية التعامل مع برامج الحماية من تشفير المعمومات،و  وأساليبالشبكات الحاسوبية،من االختراق وطرق 

 (.www.new.educ.com)الفيروسات

 

 

 

 

http://www.new.educ.com/
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 خالصة الفصل:

يتعمق  العمل التربوية وخاصة ما إدارةبمكان توظيف التكنولوجيا في  األىميةمن  أصبحانو  األدبياتتؤكد 

لحل المشكالت  واألميات األمور أولياءالتربوي،فضال عن التواصل مع  واإلشرافبعمميات التعميم والتعمم 

العميا في منظومة التربية التعميم،وىناك  اإلدارةالمتعمقة بسير العممية التربوية،يتمقى الدعم المناسب من 

 كما توجد بعض الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلدارة ات تكفل لممستخدمين حماية حقوقيم،وتشريع أنظمة

 االلكترونية تتعمق بالموارد المالية والبشرية وقمة الوعي بثقافة استعماليا بين األفراد في الميدان التربوي.

 



 الفصل الرابع: صعوبات االتصال

 

 تمهيد

 .تعريف االتصال-1

 .عملية االتصال-2

 .طبيعة االتصال في المؤسسة-3

 .أنواع االتصال-4

 .وسائل االتصال-5

 .أهداف االتصال-6

 .أهمية االتصال-7

 .العناصر األساسية لعملية االتصال-8

 .وظائف االتصال-9

 .التربويةدور االتصال الفعال في المنظمات -11

 .وسائل االتصال في اإلدارة التربوية-11

 .صعوبات االتصال-12

 .خالصة الفصل



 الرابع :                                                                    صعوبات االتصالالفصل 

 

  94 

 

 تمييد:

لم يكن االتصال وليد الصدفة،  إنما كان ناتج محاوالت عدة لئلنسان كانت بدايتيا االتصال البسيط    

حتى وصل إلى ما ىو عميو اليوم من طرق و أساليب متنوعة فيو جزء من حياة اإلنسان يتغير و يتطور 

 مفيومو بتغير و تطور البيئة التي يعيش فييا اإلنسان.

  :تاا لل التطور التاريخي  -1

كان االتصال في المرحمة البدائية من التاريخ عبارة عن "نقل األخبار من شخص إلى آخر" و الكبلم    

عمييا مسبقا كإشعال النار، الصوت،  االتفاقىو الوسيمة المبلئمة لذلك، ثم استعمل الفرد عبلمات وقع 

الدق لئلشعار بالخطر أو الفرح، لكن ىذه الوسائل مرتبطة بحاسة البصر أو السمع و لم تغير كثيرا من 

نوعية االتصال الذي يبقي شخصيا إلى أن جاءت مرحمة االكتشافات التي أصبح االتصال فييا جماعيا، 

عة. و بعدىا جاءت مرحمة العصر الحديث الذي تطورت فيو حيث ظيرت فييا الكتابة ثم الورق ثم الطبا

تقنية الطباعة و استعممت وسائل أخرى أكثر سرعة لنقل المعمومات كالراديو، التمفاز و الياتف ثم ظير 

 .(3..:5.02،إبراىيم)الحاسب اآللي لتسجيل المعمومات و حفظيا ثم نقميا عبر الشبكات

را و قطع أشواطا عديدة عبر العصور و ىذا يرجع لحرص اإلنسان عرف تطورا كبي االتصالو بيذا  فإن 

و  االتصالمن البداية عمى نقل أفكاره و مشاعره و خبراتو و حتى حاجاتو لآلخرين، فيرى عمماء 

 مر بمراحل من التطور نمخصيا عمى النحو التالي 2  االتصالأن  االجتماع

التي استخدم فييا اإلنسان األصوات و اإلشارات اليدوية و الجسدية و النار  2المغةمرحمة ما قب   -1-1

 الرمزي. االتصالالشفوي و  باالتصالو غيرىا من الوسائل. و ىو ما يعرف 
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 ا تطورت اإلشارات إلى رموز صوتية.و فيي 2المغةمرحمة نشوء  -:-1

ث ال يشترط في الكتابة وجود و وسائمو، حي االتصالفبظيور الكتابة اتسعت دائرة  2الكتابةمرحمة  -1-5

 يحصل في المحادثة المباشرة. معا كماالمرسل و المستقبل 

"جونتبرغ" أسيمت في ظيور المواد المطبوعة في  عمى يد األلمان مرحمة االختراع لمطباعة : -1-0

 شكل كتب و مجبلت و صحف و غيرىا مما أسيم في نشر العموم و الثقافة بشكل واسع؛

و فيما أخترع الياتف و اإلذاعة و التمفزيون و األقمار الصناعية و  االتااالت:مرحمة تكنولوجيا  -1-3

  (.3..:52،)شوقيو المعمومات. االتصالظيرت شبكات 

 االنتياءتشير المعاجم يعني الوصول إلى الشيء أو بموغو و  العربية كمافي المغة  االتصالمصطمح    

مشتقة من األصل البلتيني   communications اتصاالتإن كممة  .(،0..:1:02،)مصطفىإليو.

communise    بمعنىcommua و فعميا (1:21221،)عبد السميع أي عام communicare أي

 .(1..:102،)فيصليذيع أو يشيع

ال يمكن حصرىا من قبل الباحثين و المختصين في عموم  االتصالعديدة لمفيوم  تعار يفظيرت    

عبر الزمن عكست في معظميا أىميتو و دوره في الحياة اإلنسانية أو العناصر  االتصالالمعمومات و 

 2  التعاريفو من بين ىذه  االتصالاألساسية لعممية 

و يعرفو الطنوبي بأنو "ظاىرة اجتماعية تتم غالبا بين طرفين لتحقيق ىدف أو أكثر منيما بصورة شخصية 

ق تفاىم متبادل بينيما و يتم ذلك من خبلل عممية متضادة بما يحق االتجاىاتأو غير شخصية و في 

 .(3..:12،)شعبان"اتصالية
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2 "عممية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار و معمومات معينة إلى رسالة ىو االتصال

 .(0..:02:،)احمدشفيية أو مكتوبة، تنقل من خبلل و سيمو إتصال إلى الطرف اآلخر"

اإلتصال عمى أنو العممية التي يتنقل بموجبيا الفرد ) المرسل ( منبيات ) رموز و يعرف كارل ىوفبلند 2 

 (.1..:5.2،نصر اهلل،)عمر لغوية، رسالة( بقصد تعديل أو تغيير سموك األفراد اآلخرين

عمى أنو 2 "نقل وتوصيل أو تبادل األفكار والمعمومات بالكبلم أو  االتصالوفي قاموس أوكسفورد عرف 

 .(1..:02،عبد الغني،)محمدباإلشارات" بالكتابة أو

"فن نقل المعمومات واألفكار والمواقف من شخص إلى  بأنو2 االتصال وأجي وأولت أمبريو عرف 

 .(2..:52:،)عصامآخر"

ومن مرسل إلى  -منبو –2 "بأنو العممية التي يتم من خبلليا إرسال رسالة معينة  االتصالويمكن تعريف  

)محمد المستقبل مستيدف، باستخدام أكثر من أسموب و من خبلل وسائل اتصالية محددة"

 (.0..:352:،إبراىيم

ألفكار ومن خبلل  ىذه التعاريف تبين لنا أن اإلتصال ىو عبارة عن عممية أو فن نقل وتوصيل وتبادل ا

 بين الطرفين باستخدام مختمف األساليب مثل الكبلم، الكتابة، اإلشارات ..........الخ.   

 :االتاا عممية -2

ليس عممية سيمة و بسيطة بل ىي معقدة و صعبة و تتضمن عدد من الخطوات و العناصر  التصالا   

 (:-1التي سنناقشيا باختصار و التي يوضحيا الشكل رقم )

عممية االتصال بوجود شخص )مرسل( يرغب في إببلغ طرف آخر )مستقبل( معمومات  تبدأ -1-:

 .معينة من أجل التأثير في سموكو عمى نحو ما
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 يقوم المرسل بتطوير فكرة ذىنية ) في عقل المرسل (حول موضوع معين يود إببلغو لشخص؛ -:-:

 وز أي لغة يستطيع المستقبل فيميا.رة إلى رمبعد إتمام المرسل بمورة الفكرة الذىنية، يقوم بتحويل ىذه الفك

 ينتج عن عممية الترميز "الرسالة" التي يود المرسل إرساليا إلى المستقبل؛ -5-:

ىذه الوسائل إما كتابية أو بعد إتمام الترميز يختار المرسل وسيمة لنقل ىذه الرسالة و قد تكون -0-:

 شفوية.

 يتسمم المستقبل الرسالة.-3-:

 الرسالة. تفسيراخدم بتحميل الرموز و يقوم المست -5-1

 سالة، يتوصل المستقبل إلى المعنى.نتيجة لتفسير و تحميل الر  -:-5

 اني يقوم بقبول الرسالة أو رفضيا.بناءا عمى ما توصل إليو المستقبل من مع -5-5

التغذية الرجعية حيث يقوم المستقبل بالرد عمى الرسالة وبالتالي يتحول المستقبل إلى مرسل  -5-0

 ة لتوصيميا )الرسالة( إلى المرسل.ببمورة رده و تحويمو إلى رسالة و اختيار وسيم حيث يقوم

المعوقات و التشويش و الضوضاء و تتمثل في كل ما يمكن أن يتدخل و يعيق عممية  -5-3

 .(.:-2..:122ن،)حسياالتصال عند كل خطوة من الخطوات السابقة
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 خطوات /عناار عممية االتاا ( : 2-1الشك  رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرسل

  لديه فكرة  ذهنية

 الذهبية  ترميز الفكرة

يختار المرسل وسيلة 
 اإلتصال 

لمستقبل يتسلم ا
  الرسالة

 

 ضوضاء
  تشويش 

 التغذية
 ة يالرجع 

 قبول / رفض الرسالة 

يتوصل المستقبل إلى 
 المعنى / الفكرة 

يفسر المستقبل 
 الرسالة 

 رسالة
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 :طبيعة االتاا  في المؤسسة-3

يمكن تقسيم االتصاالت )تدفق البيانات والمعمومات ( في المنظمة تبعا ألسس مختمفة ىي االتجاه,    

 ،األسموب االتصال

  األسس2القناة و فيما يمي يأتي توضيح ليذه  

 تصنيف االتصاالت بموجبو كما يمي 2 أساس اتجاه االتااالت :  -3-1

يتم نقل البيانات والمعمومات باتجاه واحد فقط أما باإلرسال واحد )بسيط( :  باتجاه االتاا -3-2

 الصوتي، أو الستقباليا فقط كالجياز التمفاز. المايكروالبيانات والمعمومات فقط كالجياز 

يتم نقل البيانات والمعمومات باتجاىين ولكن ليس بنفس الوقت أي وجود  المزدوج:ناف  االتاا -3-3

 (3..:252 ،.)محمداستقباليافاصل زمني بين إرسال المعمومات و البيانات و 

في آن واحد أي إرسال  االتجاىينيتم نقل البيانات والمعمومات بكمى :  االزدواجيةكام   االتاا -3-4

البيانات والمعمومات واستقباليا يتم في آن واحد كما ىو الحال بالنسبة ألنظمة االتصال الياتفي أو عممية 

 االتصال بين حاسبين.

 تصنيف االتصاالت تبعا ليذا األساس إلى نوعين ىما 2أساس أسموب االتااالت :  -4

يتم نقل البيانات والمعمومات بشكل رموز ثنائية الواحدة تمو األخرى بشكل  االتااالت المتسمسمة :-4-1

تسمسمي عبر خط نقل واحد، إن يفضل استخدام ىذا األسموب في االتصاالت بعيدة المسافة والتي بتعذر 

 فييا بناء عدد كبير من الكاببلت بين طرفي االتصال.
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عمومات عمى شكل بايت واحد في كل مرة من خبلل يتم نقل البيانات والم المتوازنة:االتااالت -4-2

استخدام قناة نقل واحدة كل رمز ثنائي عمى النحو الذي يسرع من عممية النقل بالمقارنة مع االتصال 

 المتسمسل.

عمى قنوات االتصال إلى نوعين ىما2  اعتمادتصنيف االتصاالت أساس قناة االتااالت :  -4-3

 .(3،23..:202مد،)محالغير الرسمية. االتصاالت الرسمية واالتصاالت

والمعتمدة وىي االتصاالت التي تحصل من خبلل خطوط السمطة الرسمية  الرسمية:االتااالت  -4-4

 الموائح والقرارات المكتوبة، وقد تكون داخمية أو خارجية. بموجب

أي تدفق البيانات والمعمومات والناجمة عن التفاعبلت بين أقسام ونشاطات  الداخمية:االتااالت  4-5

 .(21 32..:،ىي كاآلتي)محمدع، و يضاف إلييا نوع آخر جديد المؤسسة ويكون ذلك عمى ثبلثة أنو 

من أعمى إلى أسفل، والتي تنطوي عمى القواعد  االتصالىذا  اتجاهويكون  النازلة:االتااالت  6 -4

 .(3..:122،)محمدواألمور والتعميمات والتوجيو.

ويكون االتجاه ىذا االتصال من أسفل إلى األعمى أي من المرؤوسين إلى االتااالت الااعدة : 7 -4

في الييكل التنظيمي مثل الشكاوى  ىالرؤساء أو من مستوى إداري أدني إلى مستوى إداري أعم

 (.1: د.ن2 ،)عبد الرحمن.الخ......

و يقصد بيا تمك التي تتم بين موظفي المستوى اإلداري الواحد بيدف التنسيق  األفقية:االتااالت  8 -4

 .(1..:1532،)محمدبين جيودىم

وىو يكون ما بين شخصين من مستويين تنظيمي مختمفين و ال االتااالت القطرية )التقاطي( :  9 -4

تجاوز مستويات تنظيمية معينة بغرض  االتصاالتتربطيما عبلقة رئيس بمرؤوس، يقصد من ىذه 
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يجب أن يكون في حاالت محدودة جدا و واضحة ألن  االتصاالتالوقت والجيد، ىذا النوع من  اختصار

 بينو النزاع  لبلحتكاكير حتما تكرار تجاوز مستوى تنظيمي معين سيش

 (..:،2..:122)حسين،العاممين

 :أنواع االتاا -5

 وألىمية، شامل وىادف األخيرىذا  إنلبعض التعاريف العامة لبلتصال لقد اتضح من عرضنا السابق 

 إلىعمى المستقبمين اىتم بعض الدارسين بطبيعة االتصال نفسو فحاولوا تصنيفو  تأثيرهفيم ماىيتو لتفعيل 

 2فيما يميسنوجز بعضيا ، أنواععدة 

, حركات, صمت, إشاراتكتابي( وغير لفظي  أولفظي )شفيي نوعين2 إلىوينقسم  االتصال المغوي2-

وىذا ال يعني في الواقع وجود فصل تام بينيما بل يفضل عادة استعماليا معا لزيادة  نقوش( ،رسوم ،صور

 فاعمية االتصال.

النظام  أونوعين في اتجاه واحد2عندما تكون السرعة  إلىيصنف كذلك  2االتاا  وفقا للتجاه 5-1

يرغب في حماية قوتو وىيبتو  أو،اآلخرينيتبع لنقد  أوال ،أخطاؤهتكتشف  إالرغب المرسل  أومطموبين 

 بإمكانيةفييم والسماح  أحدثتوالذي  األثر أووقدرتيم عمى فيم الرسالة  اإلفرادوفي اتجاىين لزيادة ثقة 

 ىذا النوع المقاببلت والندوات واالجتماعات. أمثمةومن ، تعديل الرسالة بما يخدم اليدف

شخصي)مباشر وجيا لوجو ودون :أنواعثلثة  إلىفيقسمو  التأثيرمن حيث درجة ومدى  إما  :-3

مختمفة عديدة مثل اجتماعات صنع  أشكاال ويأخذاخص بالمنظمات  تنظيمي)وىو، قنوات وسيطة(

 التكريم...( حفبلت ،التدريب الميني برامج ،التوجييية الندوات القرارات
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 إمااالتصال وفقا لطبيعة مصدره نوعان2رسمي)يرتبط بالبناء التنظيمي لممؤسسة وىو  أنواعفان  وأخيرا -

مكمل لبلتصال  إما) يتم خارج المسارات االتصالية الرسمية وىو  وغير رسمي ىابط ا وافقي( أوصاعد 

 معيق(. أوالرسمي 

, لذاتيىي2االتصال ا أنواعخمسة  إلى تأثيرهحسب وسائمو ودرجة  اإلنسانييصنف االتصال  -

 ومابين الثقافات وفيما يمي توضيح ذلك2 الجماىيري ،التنظيمي ،الشخصي

2 وىو الذي يتم بين الفرد ونفسو ويكون مرسمو الحواس ورسالتو دداخ  الفر  أواالتاا  الذاتي  3-5

 االلكتروكيماوية ووسيمتو الجياز العصبي المركزي ومستقبمو الدماغ.النبضات 

مرسمين  أو2وىو االتصال الذي يتم مباشرة )وجيا لوجو(بين مرسل األشخاصبين  أواالتصال الشخصي -

 مستقبمين دون قنوات وسيطة وفي االتجاىين. آوومستقبل 

يكون  إن إمااالتصال التي تتم داخل المؤسسة وىو  أنواعويتمثل في مختمف 2االتاا  التنظيمي 5-4

 غير رسمي. أفقيا(أو ،صاعدا ،رسميا)ىابطا

 2االتاا  الجماىيري 5-6

 جميور عريض. إلىعمني ومنظم يوجو عبر وسائل االتصال الجماىيرية  اتصاالوىو     

الغزو والييمنة  أوثقافات مختمفة بغية التفاىم,التناقض  أعضاءويتم بين  2االتاا  مابين الثقافات 5-7

يكون عن طريق قنوات فردية وجماعية منظمة وغير منظمة مثل السفراء الممحقون  وغالبا ما، الثقافية

الدراسية والرياضية والثقافية،المعارف،الكتب،الصحف  البعثات،السياح،التجار،الثقافيون

 والمجبلت،االذاعات.
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لم يشمبلىا ىذان التصنيفات مثل" االتصال الجمعي" الذي  أخرىمستويات  أو أنواعوىناك بالطبع -

االتصال بين العبد وخالقو  أو،كل فرد في المجموعة إلىكمجموعة وليس األفراد  إلىيتحدث فيو المتصل 

 (.5..:32:،الوحي(.)فضيل،العكس )الدعاء أو

   2وسائ  االتاا -6

 وسائل االتصال المستخدمة2 أىممن 

 وتخصصاتيا المختمفة والصحف والمجبلت...الخ. بأنواعياكالكتب الوسائ  المكتوبة:-6-1

 أوبخصوص فكرة  وأخرالكبلم والحديث المباشر بين شخص  أي2الوسائ  الشفوية المباشرة-6-2

 المستقبل. إلى إيصالياوجية نظر يريد المرسل 

المحطات الطرفية لمحواسيب والبريد 2تشتمل ىذه الوسائل عمى الحديثةالوسائ  االلكترونية -1-5

 االلكتروني وما شابو ذلك من الوسائل والقنوات االلكترونية الحديثة كاالنترنت.

 أويقوم بحل  إنالرسالة,ويجب عمى المستقبل  إليوالجية التي توجو  أوىو الشخص المستقب : -6-4

 أنماطوينعكس ذلك عادة في ، تفسير لمحتوياتيا وفيم معناىا إلىالرسالة بغية التوصل  فك رموز -

، يقاس نجاح عممية االتصال بما يقدمو المرسل إالالسموك المختمفة التي يقوم بيا المستقبل ولذلك يجب 

 ولكن بما يقوم بو المستقبل من سموكيات تدل عمى نجاح االتصال وتحقيق اليدف.

 2المستقب  أشكا -6-5

 مختمفة منيا2 إشكاالصورا و  يأخذ إنيمكن لممستقبل -

 القارئ. -ا
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 الرسالة المذاعة التسجيبلت الصوتية. إلىالمستمعين  أوالمستمع -ب 

 قارئا في المكتبة. أو، موظفا أوكان طالبا  سواءيشكميا المستقبل  أخرىصورة  أية-ج

 2أىداف االتاا -7

يشغل طوال حياتو في محاولة فيم  فاإلنسان، لبلتصال في نقل المعنى يتمثل اليدف األساسي -

 واآلراءواالتجاىات التي يكونيا  اإلنسانطبيعة  وتتأثرلفيمو, اآلخرين أمامالمجال  تاحةوا  ، اآلخرين

الفشل في  إنومعنى ذلك  ،التي يعبر عنيا ونجاحو وفشمو في الحياة بمدى براعتو في فن االتصال

في نوع مبلئم من التكيف  إخفاق إلىال يؤدي  اإلداريتوجيو الحياة من خبلل عممية االتصال 

 تفكك في الشخصية. بصحبواالجتماعي فحسب بل ربما 

اليدف في االتصال ىو محاولة  إن إلىlussiez Is Irwin.1995)لوسير و ايروين) أشارلقد  -

الرسائل باستخدام الوسائل المختمفة فبل قيمة لبلتصال دون تحقيق  إرسالوليس مجرد  واإلقناع التأثير

ويتصل ، ليتأثرلبلتصال  ليؤثر ويتعرضفالفرد يتصل ، تأثير إحداثوال نجاح لبلتصال دون ، ىدف

 أووالتعبير عن المشاعر وقد يكون ذلك بطريقة لفظية ، لنشر المعمومات اآلخرينالفرد كذلك مع 

 غير لفظية.

رئيسية  أىداف أربعةىناك  إن إلى فأشارTorrington Is Laura.1998)) تورنجتون إما-

 لبلتصال داخل المنظمة ىي2

 االتصال وسيمة لمتعريف بالغرض من التعميمات و القوانين في المنظمة . -

وكيفية  األعمالالمنظمة بحيث يتم بواسطتو تحديد  أىدافيعمل االتصال عمى تحديد -

 (.1..:12:،محمد  ،انجازىا.)عمي
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لو في تشجيع العاممين عمى التعامل  األساسيةتكاممية2حيث تكمن الفكرة  أغراض اإلداريلبلتصال  -

 والعمل عمى رفع معنوياتيم. األىدافمع المنظمة والتوحد في 

 وفقا الحتياجاتيم. األفراداستخدام المعمومات وتوزيعيا عمى  -

 2أىمية االتاا -8

فيو ينتشر في  اإلدارةفي  الضروريةو تتبع عممية االتصال من كونو احد الموضوعات اليامة -

وكان نظام  إال اآلخرينكميا وال يوجد عمل يتم عن طريق التعاون مع  اإلداريةجسم الوظيفة 

 والفعالية اإلداريالفعال يعمل عمى تحقيق النجاح  اإلداريفاالتصال  ،االتصال عامبل حاسما فيو

من ساعات العمل  23-03بان االتصال يستغرق مابين  واألبحاثالدراسات  أشارت.حيث اإلدارية

 لذلك يعتبر بمثابة الدم الدافق عبر  الشرايين الحياتية لممنظمة.، اليومية

 .(1223 ،الخازن دارالتي ينطوي عمييا االتصال في المنظمة بما يمي) األىمية إيجازويمكن 

 و المفاىيم التي ستبنى عمييا القرارات. اإلحصاءاتاالتصال ضروري لنقل المعمومات والبيانات و -

المنظمة وذلك من خبلل  أعضاءالتي يمارسيا  اإلعمالالمتابعة والسيطرة عمى  إحكاميسيم في  -

مة,وبذلك يتمكن عبر المستويات المتعددة لممنظ األفرادالمقاببلت والتقارير التي تنتقل باستمرار بين 

والسعي لمعالجتيا بشكل يضمن كفاءة  األفراد بأداءالمدير من الوقوف عمى نقاط الضعف الخاصة 

 المنظمة. أداءعالية في 

 يؤدي االتصال دورا ميما في توجيو وتعبير السموك الفردي والجماعي لمعاممين في المنظمة. -
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 كأساسالمشاركة  مبدأظريات القيادية عمى بعض الن تأكيدمن خبلل  أيضااالتصال  أىميةتظير  -

لمقيادة الناجحة وبخاصة المدخل السموكي في القيادة حيث تعد المنظمات من وجية نظر السموكية 

 عبلقات اتصال تجري في محيط العمل القيادي من خبلل عممية االتصال.

 .واألفكار واآلراءفي نقل المفاىيم  حيث ،و اجتماعي ونفسي داخل المنظمة إدارياالتصال نشاط  -

.)عمي لئلدارةاالتصاالت الداخمية في المنظمة تعكس بمجموعيا ومعظم حاالتيا الثقافية المؤسسية  -

 (.1..:02:،محمد 

 لعممية االتاا : األساسيةالعناار -9

ىنا  واإلقناع,لئلقناعىدف االتصال ىو البحث عن كل الوسائل المتاحة  إنيرى  أرسطوكان  - 

مع lissier.1990)ويتفق لوسيور ) ،(1230،وجية نظر المتحدث )حسن إلىتحويل المستقبل 

الرسائل باستخدام  إرسالوليس مجرد  واإلقناع التأثيراليدف من االتصال ىو محاولة  إنفي  أرسطو

 (.1220 ،وفرحات ىدف )داودقيمة لبلتصال دون تحقيق  فبل ،الوسائل المختمفة

مكاناتواالتصال  إشكالانو بالرغم من تعدد  إلى(1221)ويشير سبلمة  - تكون ىذه العناصر ، وا 

 يمي2 وتتمخص ىذه العناصر فيما، ثابتة في ىذه العممية

 المرس : -9-1

,وىو اآلخرينصور ينقميا  أو إشارات أوحركات  أووىو مصدر الرسالة الذي يصنعيا في كممات  -     

بطريقة  يتأثروىو ،واألفكار,ولديو مجموعات من المعمومات أخرطرف  إلىالشخص الذي يود نقل الرسالة 

قي ذلك بخبرتو وخمفيتو  يتأثر(.كما انو باإلدراكيعرف)  وىذا ما  ،األفكارفيمو وتفسيره وحكمو عمى ىذه 

 تتأثرومعمومات المرسل  أفكار إنذات الصمة.والشك  في  أوالمكممة  أومن المعمومات المتشابية 
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والخصائص الشخصية لديو من حيث ميولو واىتماماتو وقيمو وانفعاالتو وحاجاتو الشخصية  بالمكونات

التي  لؤلفكار,وىذا ينعكس بدوره عمى كيفية معالجتو وأىدافوكذلك بتوقعاتو وطموحاتو  تتأثر أنياكما 

 (.1..:12:،محمد ،فسيرىا ليا )عميتحمميا وعممية ت

 الرسالة: -9-2

 إلىوتعد الرسالة الركن الثاني في العممية االتصالية وتتمثل بالمعاني والكممات التي يرسميا المصور  -

وحينما نرسم ، وحينما تكتب فالكتابة ىي الرسالة، المستقبل فحينما تتحدث يكون الحديث ىو الرسالة

 فان حركات ذراعنا ىي الرسالة. بأيديناوحينما نموح  ،الصورة ىي الرسالة أوفالرسم 

 2أنياومنيا  اإلطارولمرسالة عدة تعريفات تدور في نفس  -

 المستقبل. إلىالمحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقمو -

 تحقيقو. إلىاليدف الذي تسعى عممية االتصال  -

 باالتي2 إيجازىابعدد من العوامل يمكن مضمون الرسالة  يتأثركما  -

 التكرار غير المبرر في المعمومات. االبتعاد عن-

 ال تكون الرسالة طويمة ومممة. إنيجب  -

 اختيار الوقت المناسب لتقويم الرسالة.-

 (.1..:512،محمد ،اختيار الجميور المناسب الستقبال الرسالة.)عمي -

 2العوام  التي تؤثر في استقبا  الرسالة 9-3

 الرسالة أو عدم فيميا ومن بين ىذه العوامل2ىناك عدد من العوامل التي تؤثر في فيم -

 المغة المشتركة والمفيومة بين كل من المرسل والمستقبل. -
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 درجة االنسجام بين المرسل والمستقبل.-

 ثقافة المستقبل وخبرتو ومعرفتو بالموضوع الذي يقوم باستقبال معموماتو.-

والمستقبل ويتم التفاعل بينيم من خبلل  وتجدر اإلشارة إلى إن االتصال عممية مشتركة بين المرسل-

بمعنى إن المرسل يصبح مستقببل والمستقبل يصبح مرسبل ، تبادل الرسائل في نفس الموقع االتصالي

وخاصة عندما يتم الحوار بينيما.وبالتالي فان عممية االتصال ال ، وىكذا يتم تبادل األدوار بشكل متتابع

 (.52جع السابق2المر تسير باتجاه واحد بل اتجاىين.)

  Communication Chanelقناة االتاا : 9-4

القنوات التي تمر من خبلليا الرسالة بين المرسل  أووىي القناة  Mediumالوسيمة أيضاوتسمى  -

من الصوت العادي لممرسل والكتب والمطبوعات والخرائط والرسوم والموحات والصور   ابتداءوالمستقبل 

المرجع )والمسجبلت الصوتية وانتياء بالحاسوب وتقنيات االتصال الحديثة  ،الثابتة والمتحركة واألفبلم

 (.51السابق2

حال,فان قناة  أيةخبلفة وعمى  أوقناة االتصال  ىي ببساطة عبارة عن حمقة ووصل بين شخصين  إن -

لكبل  أجزاءتتكون من  إنفقناة االتصال يمكن ، األعمالاالتصال ليست بيذه البساطة في منظمات 

 المرسل والمستقبل.رفين.الط

 فإذاطبيعة المستقبل. ، ومن المتغيرات التي تساعد عمى اختيار الوسيمة الفعالة والمناسبة لنقل الرسالة -

 إذايحدد الوسيمة لنقل الرسالة. فعمى سبيل المثال  إنيحدد طبيعة المستقبل استطاع  إناستطاع المرسل 

ذاالصم لنقل الرسالة. إشاراتاستخدام  إلى فنمجأ أصماالة كان مستقبل الرس  كان مستقبل الرسالة)المدير( وا 
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تقرير صغير لتمخيص تقرير كبير الحجم وذلك لضيق وقت المدير  أوكتابة ممخص  إلى نمجأ إنفيمكن 

 .(50المرجع السابق2كثيرة.) بأعمالوانشغالو 

 2شروط نجاح وسيمة االتاا  -10

 األساليبتكون غير مباشرة باستخدام  وقد ،الجماعات أو األفرادقد تكون وسيمة االتصال مباشرة بين  -

 .الميكانيكية أو اآللية

 عممية االتصال عمى2 إنجاحوتتوقف مساىمة الوسائل في -

 مدى مبلئمة الوسيمة المستخدمة ومستقبل الرسالة. -ا

 الثقة في الوسيمة المستخدمة. أومدى درجة االعتماد -ب

 مدى مبلئمة الوسيمة المستخدمة وطبيعة الرسالة المنقولة.-ج

المرجع الوسيمة المستخدمة بالعوامل التي تتداخل مع عممية االتصال وتقمل من فعاليتيا) تأثرمدى  -د

 .(50السابق2

 2وضائف االتاا -11

ىذا  وتأثير،معينة أىدافيقصد بوظيفة االتصال مدى استعمال االتصال في مختمف الظروف لتحقيق  -

سية لعمميات االتصال االتصال في عممية التنظيم بصفة عامة.وقد حددا سكوت وميشيل الوظائف الرئي

 (.1..:32:،محمد،بما يمي)عمي
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  Informationالمعمومات:  11-1

العاطفية والتحفيزية يؤدي االتصال وظيفة حيوية تتعمق بالمعمومات الضرورية فضبل عن الوظائف  -

يكون لبلتصال ىنا توجيو تقني.حيث ركزت  البحوث  والتأثيرعمى خبلف المشاعر ،التخاذ القرار

التطبيقية في ىذا المجال من االتصال عمى النشاطات المتعمقة بمعالجة المعمومات وطرق تحسين دقة 

 الفرد والجماعة والقرارات التنظيمية. إلىصال التي تحمل المعمومات قنوات االت

 Control2الرقابة -11-2

فرض الرقابة عمى  أويرتبط االتصال بالييكل التنظيمي ارتباطا محكما.حيث تحاول المنظمات السيطرة  -

اليياكل  إنمن خبلل الييكل التنظيمي باستخدام قنوات االتصال الرسمي.عمى اعتبار  األفرادنشاطات 

المنظمات  إن إلىمارج وسيمون  كل من أشارالتنظيمية تمثل قنوات رسمية لبلتصال داخل المنظمات.فقد 

المقننة العمل  إجراءات أوالبرامج  أنماطروتينية اتخاذ القرار باستخدام البرامج,وان معظم  إلىتميل 

النشاطات والقرارات الروتينية يبادر  إنمن االتصال الواسع ليذه البرامج,كما ادعيا  أساسيالو,تمثل جزءا 

وتدوينيا من خبلل القنوات  إرجاعياوالنتائج يمكن  األداءبيا عن طريق االتصال الرسمي,وان نوع 

 .ئيسية لمرقابة داخل المنظماتقنوات االتصال الرسمي تمثل وسيمة ىيكمية ر  إنالرسمية.مما يعني 

 Emotives2االنفعاالت والعواطف  11-3

تعتبر شبكات االتصال من ابتكار الناس,وان كثيرا مما يتصل بو الناس مع بعضيم البعض يحتوي  -

التعبير عن احباطاتيم من خبلل عممية االتصال يستطيع العاممون  إذ،انفعالي أوعمى مضمون عاطفي 

 األفراداالتصال يييئ ميكانيكية معينة يستطيع  إنذلك  إلىولبعضيم البعض,يضاف  لئلدارةوقناعاتيم 

وكذلك مناطق ، التي يقومون بيا واألدوار أعماليمعن طريقيا مقارنة لبلتجاىات وحل الغموض بشان 
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يتصل  ما,فانو غالبا أجرهالموظف راضيا عن  أولم يكن العامل  فإذا، والجماعات األفرادالصراع بين 

 (..5-2:3 1..:،.)عمي محمد ال. أممبررة  أحاسيسوكانت  إنبشكل غير رسمي لتحديد  باآلخرين

 التربوية: المنظماتدور االتاا  الفعا  في  -12

الناجحة لممؤسسات المجتمعية بما فييا  اإلدارةفي خضم تعدد المناىج الحديثة في سبيل تحقيق  -

تحقق  إنالمناسب الذي تراه وتستطيع من خبللو  األسموبالمؤسسة المدرسية اتخذت المؤسسات لنفسيا 

 إلىنجح لتحقيق نجاح المؤسسات لموصول األو  األبرزالمنشودة وقد اتخذ االتصال الفعال النيج  أىدافيا

العاممون  األفرادلممؤسسة المدرسية ىم  األساسيالمخرج  إنمستويات جودة المنتج وبما  وبأعمى أىدافيا

مدير المدرسة بشكل  رأسيموعمى  اإلداريةاالتصال الفعال لمييئة  إتقانوالمنتجون لبناء المجتمع لذا كان 

المؤسسة في  اإلفراد إلىالمجتمع الن النجاح في الوصول  إلىمخرج  أجودحجر الزاوية لتحقيق 

المستفيدة من الخدمات التعميمية والتربوية لممؤسسة المدرسية وكذا التعامل مع  األطراف أوكالموظفين 

نجاح وصول المدرسة لتحقيق  تؤثر فيذات العبلقة المباشرة والغير مباشرة والتي  األخرى األطراف

 والمتأثرةالمؤثرة  األطرافاالتصال الفعال بكل  أىميةتعي  إن اإلداريةلذا كان لزاما عمى الييئة  أىدافيا

االتصال الناجح الستخدامو حسب متطمبات الموقف  بأنواع اإللمامبخدمات المؤسسة المدرسية ومن ثم 

يجادمعيا وكذلك تممس المعوقات في سبيل التغمب عمييا  المتعاملوالجية  بيئة ناجحة التصاليا مع  وا 

 أكيدةاالتصال ولتوليد قناعة  بأسموب اإلدارةالبحث الرئيسي حول  عمى موضوع وتأكيد,األخرالطرف 

نياعمميا  أسموبفي  اإلدارةاالتصال الفعال لنجاح  بأىمية تسير حثيثا حول النجاح من خبلل سبر  وا 

 يعي قدراتيا في سبر ذوات من حولو ومتى ما أغوارىاالذات الن من ينجح في التعامل مع ذاتو ويفيم 
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يقينا وصول مؤسستو  أدركالمؤثرة في عممو  األطرافالفعال مع  اإلداريدرتو في االتصال تحققت نجاح ق

نيا األمانبر  إلى  القريبة والبعيدة. أىدافياقد اتخذت السبيل الصحيح لتحقيق  وا 

االتصال ىو شبكة العمل التي يمكن من خبلليا جمع المعمومات وىي عممية ضرورية لصنع القرار  -

واالتصال ، لتنفيذ القرارات أساسيالفعال فيو الوسيمة التي تنتقل عبرىا المعمومات المتعمقة بالقرارات وىو 

نحو تحقيق ىدف ن منتوجيا يكو ، رسميغير  أوشفويا,رسميا  أوفي المنظمات االدراية سواء كان مكتوبا 

 عمل المؤسسة وضمان نجاحيا. أولوياتالرئيسية التي تدخل ضمن  األىدافمن 

وىو المكون الذي يجعل النظام ممكنا.وىو الوسيمة التي يتم ، الضرورية اإلداريةفاالتصال من وظائف -

والتنظيم والتنسيق والتوظيف  يمارسون عمميات التخطيط فاإلداريون، المدرسية اإلدارةعبرىا القيام بوظائف 

 والضبط والتقييم من خبلل عممية االتصال.

مؤد  أويكون لبلتصال دور فيو  أننظام دون  أيعمل في  أيوانو يكاد يكون من الصعب ممارسة  -

فيي ، األخيرةالتربوي تحظى باىتمام كبير في السنوات  اإلداريعممية االتصال  أخذتولذلك فقد إليو.

والمشاعر في العقل  واألفكاروفي نقل الحقائق ، اإلنسانيفي التفاعل  األساسيةعناصر تمثل احد ال

الجيدة تتفاعل الجماعات والمؤسسات مع بعضيا بعضا وتستطيع  بأنظمتووالموقف,وعن طريق االتصال 

 (.1..:022،محمد،)عمي لئلدارةفوجود نظام اتصال سميم وفعال ضرورة ممحة ، التقدم الممموس إحراز

فالقائد ، لتفاعل المجتمع ا مثال والنظام التربوي ىو، ىي عممية اتصال أصبلالعممية التربوية  إن -

يكون فاعبل ومؤثرا في مواجية المشكبلت والتي تمكنو من االتصال بالعاممين  أنالتربوي اليمكن 

 (.1..:3.2،محمد ،معو.)عمي

 



 الفصل الرابع :                                                                    صعوبات االتصال
 

55 

 

 2التربوية اإلدارةوسائ  االتاا  في  -15

الخبر الذي  أوالتربوية,ولكل وسيمة دورىا في توصيل المعمومة, اإلدارةتتعدد وسائل االتصال في  -

ىذه الوسائل  أىمومن ، بعض الجوانب التي تتعمق بالوسيمة ذاتيا أن إال األخرىيختمف عن دور الوسيمة 

 (.10المرجع السابق2يمي2) ما

 :المجالس التعميمية 15-1

كوسيمة اتصال في  أىميتياحيث تبرز  واإلداريةتؤدي المجالس التعميمية دورىا في العممية التعميمية -

 إماوىي ، عن طريق المشاورة في عممية اتخاذ القرارات التربوية أو،المختمفة األجيزةعممية التنسيق بين 

 مجالس وظيفة تؤدييا.ولكل من ىذه ال، نوعية أوعامة  أوتنفيذية  أوتكون مجالس استشارية  إن

 إال الرأيتقدم المشورة والنصح فييا يطرح من موضوعات ,وىي وان كانت تبدي فالمجالس االستشارية  -

 إسياماتسيم  أنيا إال،وان كانت ال تممك سمطة اتخاذ القرار أيضاوىي ، غير ممزمة آراءىا أوقراراتيا  إن

 ايجابيا في تحديد شكل القرار.

 التربوية:المجان -:-15

القيام  إلييايوكل  أوالمتخصصين,تكمف بعمل معين  األفرادتتمثل المجان التربوية في مجموعة من -

عن طريق  وأعمالياالقيام بو وىي تمارس نشاطيا  إلييا أوكلوتتحمل مسؤولية ما ،بميمة محدودة 

وىذه المجان قد تكون استشارية ، تكون حسب متطمبات الموقف وأحيانا، تكون دورية اجتماعات عادة ما

 بمشكمة محدودة. أو،لغرض معين أولموضوع  ومؤقتةتنفيذية دائمة  أو

 2وسائ  االتاا  المكتوبة-15-5
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لكل واحدة من ىذه الوسائل  أنيا إالوغيرىا ، وتشمل ىذه الوسائل كل من الرسائل والقرارات والتقارير-

يخاطب بيا الرئيس كقرارات  أي أسفل إلى أعمىتكون من  فالقرارات عادة ما، األخرىوظيفة تختمف عن 

كالمخاطبات  أسفل إلى أعمىيكون من  أو أفقيايكون امتدادىا  الرسائل فعادة ما إما، العمل والترقية

تكون  التقارير فعادة ما إما، التنفيذ والمواقف والتعميمات وأوامر واإلببلغوااللتماس ورسائل الشكر  اإلدارية

منيا  األعمى اإلدارةتخاطب  ألسفل اإلدارة أو،ويخاطب بيا المرؤوس الرئيس، أعمى إلى لأسفمن 

 مالية معينة. أوضاع أومنشات  أو أشخاصتكون تقارير عن  إن إماسمطة,وىي 

 المقابلت:-15-0

تختمف عن الوسائل  وألنياتكون وجيا لوجو  عادة ما ألنيا،وسائل االتصال أوضحتعد المقاببلت من  -

 واآلباءولذلك عادة مع الرؤساء والمديرين ، والرد والتعميل والتفاىم األخذتمتاز بجانب  أنيافي  األخرى

 الغامضة. واألموروبذلك تتم مناقشة الموضوعات والخطط  ،كل حسب موقفو وظروفو،والتبلميذ 

 2االجتماعات -13-5

 اإلداري لئلشرافالضرورية  األساسيةالتربوية فيي من الوسائل  اإلدارةتمعب االجتماعات دورا ميما في -

رئيس القسم وغيرىا في ممارستيم لنشاطيم وواجباتيم ويكون ليذه  أوالتي ال يستغني عنيا المدير 

تنظيميا وتوجيييا بحيث تؤدي الغرض الحقيقي منيا في زيادة فعالية  أحسنما  إذافعال  اثراالجتماعات 

 األفكاروفييا تتاح الفرصة لمتفكير التعاوني البناء وتناول ، أرائيممقدرة الموظفين وتحسين  وزيادة اإلشراف

تتاح الفرصة  أيضاوفيا ، الحافزة المثيرة باآلراءويدلي فييا ذوي المعرفة ، ووضع الخطط والبرامج واآلراء

ومستجدات وذلك من الرئيس مباشرة دون  أمورفيو من   وما يجريالعمل  أحواللتعرف الموظفين عمى 

 تحرفيا. أوقد تشوه المعمومات  أخرىوسيمة  أي
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 2اإلعلموسائ   -13-6

 ألغراضوالمجتمع المحمي  اإلدارةكوسائل اتصال بين رجال  اإلعبلموسائل  إلىالتربوية  اإلدارةتحتاج -

والندوات والمؤتمرات ,حيث تستخدم في ذلك الصحف  واإلداريةوالتعريف بالمشاريع العممية ، اإلعبلنات

واالستماع  ومناقشة القضايا ،ومن خبلل ىذه الوسائل يمكن مخاطبة الجميور، والتمفاز واإلذاعةوالمجبلت 

وتوضيح المواقف والقرارات حول شؤون التربية والتعميم,وىي بذلك تشرح لمجميور ومن  ،ردود الفعل إلى

توضيح كيفية التوفيق بين مطالب  إلىتسعى  أنياكما ، القرار أويقع عمييم التغير  أويعنييم 

 (.1..:122،محمد،الناس,واحتياجات الدولة.)عمي 

 اعوبات االتاا : -10

 أوتعطميا أو التي تمنع من تبادل ونقل المعمومات  األشياءكل  بأنيامعوقات االتصال  إلىيمكن النظر -

تؤثر في كمياتيا وبالتالي تشتيت المعمومات وتشوىيا  أوتشوه معانييا  أواستبلميا  أو إرسالياتؤخر 

شيء يمنع فيم  أيوبذلك فان ، وتحول دون انسيابيا بالشكل المطموب وبالتالي دون تحقيق اتصال فعال

 (.1..:122،محمد ،الرسالة يعد حاجزا وعائقا لبلتصال.)عمي

دراك إلييا اآلخرينمنطمق نظرة  من أىميتياتستمد معوقات االتصال  - والفرد  اإلنتاجعمى  أثرىا كوا 

مكانيةالمعوقات حسب تصنيفيا  وتختمف ىذه، والمنظم  إدراكتواجدىا بالمنظمة وباختبلف مستوى  وا 

تخمو  حيث انو ال،حد ممكن أدنى إلىوحرصيا عمى تبني نظام جيد لبلتصال تصل بو المعوقات  اإلدارة

العمل عمى تقميل  واألفراد اإلدارةلذا كان من واجب ، من وجود بعض صور المعوقات  إنسانيةمنظمة  أية

 يمي2 ىذه المعوقات ما أىمومن  اإلمكانمنع ىذه المعوقات قدر  أو
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 المعوقات التنظيمية: 14-1

وتنشا المعوقات التنظيمية من طبيعة التنظيم غير الجيد الذي بدوره يتسم بالعجز عن مواكبة مطالب -

الييكل متماسكا ومرنا ومتكيفا مع البيئة  أو اإلطارواحتياجات المنظمة,حيث يمثل التنظيم الرسمي 

ذا، كانت المعوقات التنظيمية قميمة،التنظيمية الداخمية والخارجية الييكل غير واضح والسمطات كان ىذا  وا 

من تحيز  عنو وما ينتجظيور مشكمة تنظيمية ىي عدم االستقرار التنظيمي  إلىمتداخمة كان ذلك مدعاة 

 (.1..:0.2،محمد ،في الييكل والوظائف والعبلقات التنظيمية )عمي

 المعوقات الفنية والمادية: 14-2

 أنويمكن القول ، الواجب المكمف بو الشخص أووتنصب ىذه المعوقات عمى الجوانب الخاصة بالعمل -

االتصالية والعناصر  كاألدواتالممموسة في االتصال  باألشياءالجانب المادي من ىذه المعوقات يرتبط 

الجوانب الفنية فيي مكممة لمجانب المادي وتعطي لعممية  أما،المادية ذات الصمة الوثيقة ببيئة االتصال 

 أعطالانو قد تحدث لموسيمة االتصالية  إالضبطا وتنظيما وترتبط بالجوانب الشكمية. أكثراالتصال بعدا 

عدم وضوح  أو سوء الطباعة أو، الفنية والميكانيكية مثل تمعثم المتكمم باألعطالتتمثل  األعطالوىذه 

 (.1..:0.2،محمد،الصور المرئية.)عمي 

 معوقات المغة: 14-3

لمتعبير عن موضوع االتصال.وذلك عن طريق استخدام الكممات والرموز وىنا  األساسيةوىي المادة -

الكممات ليا مدلوالت ومعاني تختمف من  أنتحقيق اتصال فعال حيث  أمامتكمن العقبة التي تشكل عائقا 

كل ىذه متغيرات تؤثر في تقصير مفيوم الكممات ، فالعمر والثقافة والتعميم والخمفية الفكرية ألخرفرد 

عطائيا معاني مختمفة فقد يكون لمكممة معنى عند المدير يختمف عنو عند العامل بسبب اختبلف  وا 
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المينية المتخصصة مثل قسم الحاسب حيث  األقساممستوى التعميم بينيما,وكذلك استخدام المغة الفنية في 

تكون لديو فكرة  فان المرسل قد أخرىيستخدم العاممون فيو مفردات وتراكيب لغة الحاسب.ومن ناحية 

تشتيت  إلىالذي يؤدي  األمر،من معنى لدى المستقبل أكثرواضحة بسبب استخدام كممات تثير 

 (.1..:012،محمد،انتباىو.)عمي 

 :معوقات الحالة النفسية 14-4

لمحالة النفسية والعاطفية دورا مؤثرا في عممية االتصال فاالستقرار النفسي والعاطفي يؤثر في تفسير  إن-

 إذاذلك في عممية االتصال بشكل سمبي كتفسيره لمرسالة نفسيا وما  تأثير,فضبل عن إليياوالنظر  األشياء

 في طريقة التعبير عنيا. أوكان في حالة توتر وغضب الن ذلك يؤثر في عممية صياغة جمل الرسالة 

تؤثر بشكل سمبي في  فإنياكانت ظروف عمل الفرد لممعمومات غير مستقرة ويسودىا القمق والخوف  فإذا

بعين  أخذت إذا إالبنجاح  أىدافيالممعمومات واستقباليا وبذلك فان عمميات االتصال ال تحقق الفرد  إرسال

 االعتبار ظروف الفرد النفسية والعاطفية.

 في االتاا : اإلفراطمعوقات  14-5

تراكم في المعمومات  إلىيؤدي  ألنوالحاجة  أوزاد عن الحد المطموب  إذايصبح االتصال غير فعال -

وعدم قدرة المدير  لقراءتياوبالتالي يشكا عبئا عمييا بسبب عدم توفر الوقت الكافي  اإلدارة حاجةيزيد عن 

جزء منيا قد يكون ميما ,مما يؤدي  إىمال إلىعمى استيعاب ىذا الحجم اليائل من المعمومات مما يؤدي 

 (.1..:0:2،محمد ،.)عمياإلداريةالفعالية  إضعاف إلى

الوقت والقدر الكافيين لممعوقات  إعطاءوتنظيمو يتيح لممستقبل فرصة  االتصالوعميو فاالعتدال في -

في االتصال  اإلفراطمظاىر  إلى اإلشارةلبلستفادة منيا بالشكل المطموب .وىنا البد من  إليوالموجية 
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وكبر عدد المشاركين فييا دون الحاجة وىي كثرة المذكرات والتقارير الصاعدة واليابطة وكثرة االجتماعات 

استغبلل قنوات االتصال غير  دائما وعدمبشكل مكتوب  واآلراءتقدم االقتراحات  أنعمى  واإلصرار

 االتصال الشفوي. وأساليبالرسمية 

سوء فيم التنظيم والمركزية الشديدة وعدم تفويض الصبلحيات  إلىفي االتصال  اإلفراط أسبابوقد تعزى -

الرقابة عمى  إحكاموالى الرغبة في ، الذي يمارسو المديرون اإلشراف أسموب إلىمرد ذلك وقد يكون 

 (.1..:012محمد،،المرؤوسين وفي االطبلع عمى كل صغيرة وكبيرة في العمل.)عمي

 :معوقات بيئية 10-1

المنظمة عبارة عن نظام مفتوح,فيي عبارة عن كيان متكامل يتكون من مجموعة من  إنمن المعروف -

من  تأخذذات العبلقة المتداخمة والتي تؤثر فييا وذلك لضمان نجاحيا واستمرارىا فالمنظمة  األجزاء

التفاعل بناءا عمى احتياجات المجتمع,فعممية  أنشطتياخبلليا من البيئة وبالمقابل تعطييا مخرجاتيا وتقرر 

 أىداففي ظل تدفق كميات ىائمة من المعمومات بصفة مستمرة لخدمة  إالبين المنظمة والبيئة التي تتم 

وعمميا بدون معوق وذلك لبلتصال الضروري لسير  أنشطتياالنظام ككل ليتسنى لممنظمة القيام بمزاولة 

ون سيء الترتيب والتيوية لمبيئة وىو المكان الذي يؤدي بو العمل فقد يك أخرالعمل.ىناك جانب 

 غير ذلك. أوجافا  أوقد يكون باردا  أو واإلضاءة

 :المعوقات المرتبطة بمراح  عممية االتاا  -15 

خطوة من خطوات عممية  أوالبد من االىتمام بكل مرحمة ،االتصال  من اجل تحقيق فاعمية عممية-

عطائيااالتصال  عدم فيم فان ذلك قد يصبح عائق  أوتداخل  أيالعناية الكافية وفي حالة حدوث  وا 
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والتحويل ،لعممية االتصال حيث تتمثل معوقات مراحل عممية االتصال في معوقات تتعمق ب المرسل

 .(1..:052،محمد ،والتغذية العكسية.)عمي، والمستمم، والنقل، والوسيمة

 :فا خلاة ال

فيي تسيم  ،االتصاالت الخارجية جزء ميم من االتصال التربوي ككل أىميةتقدم يتضح لنا  من كل ما -

نجاح في  أليفي تحقيق المؤسسة التعميمية  األساسوالذي يعد  األطراففي تحقيق التفاىم والتعاون بين 

 عمميا.

في  األخرىتفاعل ىذا النمط من االتصاالت مع الحقول االتصالية   إلىتشير  أنوانو من الضروري  -

التربوي واالتصال التعميمي وعميو ينبغي فيم االتصال التربوي بمعتاد  اإلداريميدان التربية مثل االتصال 

تحقق المؤسسة  أنتتصور كيف يمكن  أنفبل يمكن ، الواسع معتمدين في ذلك عمى خطة واضحة 

 دون تفعيل اتصاالتيا مع المجتمع المحمي. أىدافياالتعميمية 

والمدرسة بغض النظر  األسرة أىمياعدة  أطرافا أدوارىامية التربوية معادلة تفاعل تنقسم وعميو فان العم-

 ت النظر.عن اختبلف الرؤى ووجيا
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 تمهيد:
 لمدراسة الميدانية أىم الخطوات المنيجية إلىمبحث ل من الجانب الميداني فصلالفي ىذا سنتطرق     

العمل التي اتبعت في إعداد أدوات البحث، واختيار العينة وجمع المعمومات وتحديد الوسائل وطريقة 

اإلحصائية المطبقة في تحميل البيانات والمعطيات والنتائج، وغير ذلك من اإلجراءات العممية الضرورية 

 إلنجاز الدراسة الميدانية. 

 أوال :الدراسة االستطالعية:

وذلك بغرض  سار البحث تسبق الدراسة األساسية،خطوة منيجية ىامة في م تعد الدراسة االستطالعية

باإلضافة  العينة والظاىرة المراد دراستيا، إيجاد صياغة نيائية لمفرضيات وتزويدنا بمعمومات أولية حول

  إلى تحديد أدوات القياس المستخدمة والتأكد من مدى صدقيا وثباتيا.

 أهداف الدراسة االستطالعية: -1

، وذلك من أجل تحقيق مجموعة باعتبارىا خطوة أساسية في البحث بالدراسة االستطالعية لطالبةقامت ا

 من األىداف وىي كاآلتي:

 .وخصائص مجتمع الدراسة الدراسة األساسية نالتعرف عمى ميدا- /أ

 مترية ألدوات القياس.السيكو من صالحية الخصائص  التحقق -/ب

 .البحث قصد تفادي الصعوبات المحتممة عند التطبيقوات دج/ التجريب األولي أل

 :لمدراسة االستطالعيةوالزمني المجال الجغرافي -2

 يوم من ، خالل الفترة الممتدةمستغانموالية ببمركز التوجيو المدرسي والميني  يةستطالعاال ت الدراسةتم

 . 2018مارس  12غاية يوم إلى  2018مارس  07
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 ومواصفات:االستطالعية الدراسة  عينة .  3

بطريقة  يارىمختاتم من الجنسين متوجيو ا لمستشار 30قواميا عينة عمى االستطالعية الدراسة إجراء تم

 :ةالتالي لو االجدموضح في كما ىو ، الخبرة والتخصصيتوزعون حسب  ،عشوائية

 

 جنسة الدراسة االستطالعية حسب ال(: توزيع عين1الجدول رقم )

 المجموع الكمي أنثى ذكر الجنس

 30 19 11 العدد

 %100 %63.33 %36.66 %النسبة المئوية 

 

 .%37% تفوق نسبة الذكور المقدرة ب 63المقدرة ب اإلناثنسبة  أننالحظ  من خالل الجدول

 
 ( توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس01الشكل)
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 :خبرةحسب ال الستطالعية( توزيع عينة الدراسة ا2يمثل الجدول رقم )

 المجموع فوق فما 15 15-10 10-5 5-0 خبرةال

 30 1 4 11 14 العدد

 %100 %3.33 %13.33 %36.66 %46.66 ٪ المئويةالنسبة 

 %46.66سنة ىي اكبر نسبة  5-0سنوات الخبرة بين ( والمخطط أدناه أن 02رقم )ح من الجدول يتض

المتمثمة في السنوات %13.33ثم تأتي النسبة المقدرة ب  %36.66بنسبة  10-5وتمييا السنوات من 

سنة فما  15وىي تمثل سنوات العمل من  %3.33سنة كما توجد نسبة قميمة مقدرة ب  15-10من 

 فوق.

 

 
 

 .(: توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة02) الشكل
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 تخصص:(: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب ال03)جدول رقم

 المجموع وتوجيه إرشاد عمم التربية عمم االجتماع عمم النفس تخصصال

 30 2 3 12 13 العدد

 100 %7 %10 %40 %43 %النسبة المئوية 

 

ويعود ىذا إلى %43يتضح من خالل الجدول ان عدد المتخصصين في عمم النفس تقدر نسبتيم  تقدر ب

 التوجيو( بحكم التخصص وتمييا عمم االجتماع بنسبةأنيم يعدون المؤىمين ليذه المينة )مستشار 

 %10وياتي عمم التربية بنسبة ألنيا تعد أيضا من التخصصات التي ليا أولوية في ىذه المينة 40%

 .%7وتخصص إرشاد وتوجيو بنسبة 

 

 
 .(: توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب التخصص03) شكل

 الدراسة االستطالعية: أدوات

 :الدراسة فيوات أداتمثمت 

 في استخدام اإلدارة االلكترونية. كفاءة مستشار التوجيو مقياس 
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 مقياس صعوبة االتصال. 

 :في استخدام اإلدارة االلكترونية مستشار التوجيه كفاءة . مقياس1.4.1

كفاءة ببناء مقياس الطالبة بعد االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت اإلدارة االلكترونية، قامت 

بغية التحقق من صالحيتو لالستخدام  مستشارينمستشار التوجيو في استخدام اإلدارة اإللكترونية يقدم لم

في الدراسة األساسية، وألجل ىذا قامت الباحثة بالتحقق من خصائصو السيكومترية من خالل تمريره عمى 

  عينة الدراسة االستطالعية.

 . الخصائص السيكومترية:1.1.4.1

 . صدق المحكمين:1.1.1.4.1

 طالبةييدف ىذا المقياس إلى قياس كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة اإللكترونية، قامت ال

رشاد منمحكمين ( 05)المقياس عمى بعرض   وذلك: أساتذة عمم النفس ومستشارة توجيو وا 

 متحقق من مدى مناسبة الفقرات.ل-

 تنتمي إليو. مدى مناسبة الفقرات لممجال الذي-

 مناسبة التعميمة ألفراد العينة. -

 مناسبة البدائل لمعبارات. -

 مالئمة وكفاية الفقرات لكل بعد. -

 قدم المحكمين مالحظات تم أخذىا بعين االعتبار قبل وبعد التعديل كما ىو موضح في الجدول التالي:

بعدين كما ىو في  فقرة موزعة عمى24من تتكون االلكترونية. اإلدارةفي استخدام  كفاءة مستشار التوجيو 

 الجدول التالي:
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 استبيان البعد المعرفي قبل وبعد التعديل ( :عبارات04الجدول رقم )

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل

  امتمك معرفة حول استخدام الحاسوب في حفظ

 .الممفات

 مفهوم الرقمنة مفهوما واضحا بالنسبة إلي 

  اإلدارة االلكترونية يسهل عميا عممية تحضير استعمال

 نشاطاتي.

  أوظف أجهزة ومعدات تكنولوجية متطورة مالئمة

 لتطبيق اإلدارة االلكترونية.

 استخدم الحاسوب في حفظ الممفات 

 

 أتحكم في الرقمنة 

 احضر نشاطاتي باستخدام جهاز الحاسوب. 

 

 .أوظف أجهزة ومعدات تكنولوجية أثناء مهامي 

ضافة أخرى مع إعادة ترتيب العبارات داخل المقياسعمما  ، وىذا ماىو بأنو تم حذف بعض العبارات وا 

 : التالي  مبين في الجدول
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 ( : العبارات المحذوفة والمدرجة بعد التحكيم الستبيان 05الجدول رقم )

 الفقرات التي حذف رقم الفقرة

 مفهوم الرقمنة مفهوما واضحا بالنسبة إلي  09

 أحسن استخدام جهاز اإلعالم اآللي استعماال جيدا. 10

 أتواصل مع الغير باستعمال اإلدارة االلكترونية. 02

 

استعمل البريد االلكتروني لتسهيل إجراء االتصال بين الدوائر المختمفة لممؤسسة وكذلك مع المؤسسات  03

 األخرى

اإلدارة اإللكترونية عمى مجموعة من المحكمين، بعد تمرير مقياس كفاءة مستشار التوجيو في إستخدام 

 وأخذ مالحظاتيم بعين االعتبار أصبح ىذا المقياس يتشكل من األبعاد والفقرات.

(: توزيع وأبعاد وفقرات لمقياس كفاءة مستشار التوجيه في استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مستشاري 06الجدول )

 التوجيه واإلرشاد.

 بنود

 األبعاد

 

 البنود

 

 مجموع البنود

-9-8-7-6-5-4-3-2-1 البعد المعرفي

19-23-24. 

12 

-15-14-13-12-11-10 البعد السموكي

16-17-18-20-21-22 

12 
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 :مدى وضوح التعميمات المقدمة ألفراد العينة 

 ( 07الجدول رقم: ):مدى وضوح التعميمات المقدمة ألفراد، وكانت نتائج التحكيم كما هي موضحة 
 

 التعميمات
 إجابة المحكمين                            

 غير مناسبة               مناسبة                  
 النسبة% العدد النسبة% العدد
05 100% 00 00% 

 

 :مدى مالئمة بدائل األجوبة لمفقرات 

 االستبيان البعد المعرفي(: نتائج التحكيم عمى مدى مالئمة بدائل األجوبة لفقرات 08الجدول رقم)

 

 ضعيفة-متوسطة–بدرجة عالية 

 إجابة المحكمين

 غير مناسبة مناسبة

 %النسبة العدد %النسبة العدد

05 100% 00 00% 

 

 

 

 

 

 االتساق الداخلي:صدق  -
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 (:يبين صدق االتساق الداخمي:09الجدول رقم)

لو تتراوح بين أدنى  الدرجة الكميةن فقرات البعد األول )المعرفي( و يتضح من جدول أن معامل االرتباط بي

( وىي دالة عند مستوى 0.660وأعمى قيمة لمعامل االرتباط )  10( لمفقرة رقم0.077)معامل االرتباط 

تباطيا معامل ار  التي 10و 09حددت أدنى قيمة لمفقرات تم حذف فقرة رقم الطالبة بما أن و  .0.01

     . ألنيا غير دالة.موجب وضعيف

ويتضح ان معامل االرتباط بين فقرات البعد االول السموكي والدرجة الكمية لو تتراوح بين ادنى معامل 

وىي دالة عند مستوى 19لمفقرة رقم 0.592واعمى قيمة  لمعامل االرتباط 13لمفقرة  0.110االرتباط 

0.01. 

رقم  البعد المعرفي البعد السموكي
مستوى  الفقرة

 الداللة
Sig مستوى  معامل االرتباط

 الداللة
Sig معامل االرتباط 

 01 0.660 0.000 0.01 13 0.120 0.506 غير دالة
 02 0.374 0.032 0.05 14 0.110 0.542 غير دالة
 03 0.494 0.004 0.01 15 0.243 0.173 غير دالة
 04 0.339 0.54 غير دالة 16 0.446 0.009 0.01
0.01 0.003 0.500 17 0.01 0.001 0.541 05 

 06 0.312 0.77 غير دالة 18 0.321 0.068 غير دالة
0.01 0.00 0.592 19 0.01 0.002 0.512 07 
0.05 0.036 0.366 20 0.01 0.002 0.522 08 
 09 0.257 0.148 غير دالة 21 0.522 0.002 0.01

 10 0.77 0.669 غير دالة 22 0.229 0.200 غير دالة
0.01 0.007 0.463 23 0.05 0.15 0.421 11 
0.05 0.018 0.410 24 0.05 0.29 0.380 12 
الدرجة  0.861 0.000 0.01

 الكمية
الدرجة  0.867 0.000 0.01

 الكمية
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  ف.لحذاارتباطات بين درجات الفقرات ومجموع درجات البعد الذي تنتمي إليه بعد : (10جدول رقم )
 

راوح بين أدنى لدرجة الكمية لو تتافقرات البعد األول )المعرفي( و  أن معامل االرتباط بين جدولاليتضح من 

وىي دالة  01لمفقرة رقم ( 0.626وأعمى قيمة لمعامل االرتباط )  2( لمفقرة رقم0.397)معامل االرتباط

 .0.01داللة عند مستوى 

 (0.110معامل االرتباط ) أدنىبين  تتراوحمعامل االرتباط بين فقرات البعد )السموكي( والدرجة الكمية  إن

احصائيا عند مستوى (وجميعيا دال 17لمفقرة)(0.608قيمة لمعامل االرتباط ) وأعمى  13لمفقرة رقم

والتي كانت غير دالة وبالرجوع الى منطمق الصدق الظاىري لم يتم  13،ماعدا الفقرة رقم 0.01و0.05

 .كانت دالة لمبعدين حذفيا

 

 

 

رقم  البعد المعرفي البعد السلوكي

 الفقرة

مستوى 

 الداللت

Sig رقم  معامل االرتباط

 الفقرة

مستوى 

 الداللت

Sig  معامل

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

غير 

 دالت

 88 ٭٭ 84787 84888 8488 88 84888 84888

 88 ٭84886 84888 8488 87 ٭84868 84887 8488

 88 ٭٭84878 84888 8488 86 ٭٭84787 84888 8488

 88 ٭84888 84888 8488 87 ٭84888 84888 8488

 88 ٭84888 84888 8488 88 ٭٭84886 84888 8488

 87 ٭84868 84888 8488 88 ٭84888 84888 8488

 86 ٭٭84886 84888 8488 88 ٭84888 84888 8488

 87 ٭٭84888 84888 8488 88 ٭٭84888 84888 8488

 88 ٭٭84888 84888 8488 88 ٭84888 84888 8488
 88 ٭84887 84887 8488 - - - 
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 (: نتائج االتساق الداخمي بين األبعاد والدرجة الكمية لممقياس11الجدول رقم )

 الدرجة الكمية األبعاد

 مستوى الداللة االحتماليةالقيمة  معامل االرتباط

 0.01 0.00 0.84 البعد المعرفي

 0.01 0.00 0.80 البعد السموكي

 0.84من خالل الجدول السابق أن معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية تتراوح بين قيمة يتضح 

 .0.01وىي دالة عند  0.80لمبعد المعرفي وقيمة البعد السموكي 

رجاعيا حال تم است مستشار ومستشارة(33االستمارة عمى أفراد عينة الدراسة االستطالعية )بعد توزيع  -

 كميا.وقبمت ، االنتياء من اإلجابة

وىي تعكس درجة ثبات  0.64باخ وقدرت ب كرونألفا وبعدىا حساب معامل الثبات بتطبيق قانون  -

 متوسطة تتمتع بيا فقرات االستبيان.

 :صعوبات االتصال مقياس

صعوبة ، قامت الباحثة ببناء مقياس صعوبات االتصالبعد االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت 

بغية التحقق من صالحيتو لالستخدام في الدراسة األساسية، وألجل ىذا قامت  االتصال يقدم لممستشارين

  الباحثة بالتحقق من خصائصو السيكومترية من خالل تمريره عمى عينة الدراسة االستطالعية.

 الخصائص السيكومترية:

( من 05بتمرير مجموعة من نسخ المقياس عمى مجموعة من المحكمين )الطالبة قامت  صدق المحكمين:

 ومستشارة. أساتذة عمم النفس
 :المعدلة استبيان صعوبات االتصالفقرات  :(17جدول رقم)
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 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل

 أوليائهم إلبالغاستعمل استدعاءات لمتواصل مع التالميذ 

 .المؤسسة التربوية شخصيا إدارةمع  أتعامل

 االتصال الحديث أدواتامتمك معرفة حول 

 والديهم بالحضور. إبالغاطمب من التالميذ 

 المؤسسة التربوية مباشرة. إدارةمع  أتعامل

 لدي قدرات في التحكم في وسائل االتصال الحديثة.

 

 المدرجة بعد التعديل . صعوبات االتصالفقرات (: 18الجدول رقم )

  رقم الفقرة

 العبارات التي تم إضافتها

12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

 

 أحسن استخدام مهارات االتصال مثل المقابمة,اإلعالم.-

 أحسن االتصال المكتوب مثل المغة واألفكار الواضحة.-

 أحسن االتصال الشفوي مثل االتصال الجسدي,الصوت.-.

 لدي بريد الكتروني خاص لمتواصل مع مركز التوجيه ومديرية التربية.-

 األقسام. أتواصل مع األساتذة من خالل مجالس-

 أتواصل مع اإلدارة ومركز التوجيه عبر االجتماعات التنسيقية.

 أتواصل مع مركز التوجيه عن طريق البريد االلكتروني+إرسال مراسالت +إرسال نشاطات.

 

اتيم بعين اإلعتبار أصبح المحكمين، وأخذ مالحظاالساتذة بعد تمرير مقياس صعوبات االتصال عمى  

 من األبعاد والفقرات التالية:ىذا المقياس يتشكل 
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 .صعوبات االتصال(: توزيع فقرات استبيان 19الجدول رقم)

 فقرات

 األبعاد

 

 الفقرات

 

 مجموع الفقرات

-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 االتصالصعوبات 

11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20-21 

21 

 :مدى وضوح التعميمات المقدمة ألفراد العينة 

 صعوبات االتصال.الستبيان (: نتائح التحكيم عمى وضوح التعميمات 20الجدول رقم )

 

 التعميمات

 إجابة المحكمين

 غير مناسبة مناسبة

 النسبة% العدد النسبة% العدد

05 100% 00 00% 

 أن كل األساتذة المحكمين قد أقروا بوضوح التعميمات المرفقة. نالحظ من خالل الجدول

  األجوبة لمفقرات:مدى مالئمة البدائل 

 صعوبات اإلتصال.استبيان (: نتائج التحكيم عمى مدى مالءمة بدائل األجوبة لفقرات 21الجدول رقم )

 

 ال أوافق بشدة       أحيانا        أوافق بشدة         

         03                 02         01 

 صدق االتساق الداخمي":
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 الفقرات والدرجة الكمية:حساب االتساق الداخمي بين 

 (: نتائج االتساق الداخمي بين الفقرات والبعد.22الجدول رقم )

ومن خالل حساب بعض مؤشرات الصدق والثبات ألدوات الدراسة نالحظ أنيما يتمتعان بمؤشرات صدق 

 وثبات مقبولة يمكن تطبيقيما في البيئة الجزائرية.

 

 

 

 

 

 رقم الفقرة االتصالصعوباث 

 معامل االرتباط Sig مستوى الداللت

 0. ٭٭0457. 7..0. 0.0.

 0. ٭0357. 0.40. 0.5.

 3. ٭0398. 0.00. 0.5.

 4. ٭0397. 0.80. 0.5.

 5. ٭03.5. 0.85. 0.0.

 6. ٭0380. 0.08. 0.5.

 7. ٭0393. 0.03. 0.5.

 8. ٭..04. 0.8. 0.0.

 9. ٭.030. 045. 0.5.

 .0 ٭٭.060. ...0. 0.0.

 00 ٭.040. 0.6. 0.0.

 00 ٭٭0507. 0..0. 0.0.

 03 ٭.038. 0074. 0.5.

 04 ٭٭0500. 0049. 0.0.

 05 ٭0353. 039. 0.5.

 06 ٭0359. .0.4. 0.5.

 07 ٭0380. 0.09. 0.5.

 08 ٭.039. .008. 0.0.

- .0048 .00.7 09 

 .0 ٭.049. 4..0. 0.0.

 00 ٭0470. 6..0. 0.0.
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 الدراسة األساسية: -2

جمع المعمومات الطالبة ستطيع في البحوث العممية، فمن خالليا ت تعتبر الدراسة الميدانية خطوة ميمة

 والبيانات عمى عينة بحثو مع االعتماد عمى عينة بعض الخطوات لموصول إلى نتائج دقيقة.

 . المنيج المستخدم في الدراسة:1.2

عتمد عمى وصف وتحميل ظاىرة الدراسة بدقة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي الذي يالطالبة اتبعت 

 بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الظواىر.وموضوعية كما ييتم 

 :األساسية. المجال الجغرافي والزمني لمدراسة 2.2

 . المجال الجغرافي:2.2.1

في مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني  العاممين (مجتمع الدراسة في ) عدد المستشارين تمثل

 في مركز التوجيو بوالية مستغانم. 

 . المجال الزمني:2.2.2

 .03/05/2018إلى غاية  11/04/2018 ىذه الدراسة  في الفترة الممتدة من يوم أجريتقد 

 األساسية: الدراسة. 3.2

 بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة.مستشار اختيرت  33بمغت عينة الدراسة األساسية 

 .الجنس العينة حسب أفراد:يوضح توزيع (23الجدول رقم)الجنس:أ/

 المجموع الكمي أنثى ذكر الجنس

 33 20 13 العدد

 %100 %60.61 %39.39 النسبة المئوية %
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ونسبتيم %13 الذكورحسب الجنس,حيث قدر عدد  األساسيةيبين الجدول توزيع عينة الدراسة      

يمثمون  اإلناث أنوىذا معناه %، 60.61بنسبة 20ب  تفقدر قل من عدد االناث أ%39.39المئوية ىي

 ىو موضح في المخطط التالي: افي الدراسة الحالية كم األكبرالنسبة 

 
 

 .الجنس العينة حسب أفرادتوزيع (:04) الشكل

 الخبرة:/ ب

 متغير الخبرة المهنية.حسب العينة  أفراد( يوضح توزيع 24الجدول رقم)

 المجموع فما فوق 15 15-10 10-5 5-0 خبرةال

 33 1 4 13 15 العدد

 %100 %3.03 %12.12 %39.39 %45.45 ٪ المئويةالنسبة 

 

عدد  إنوفق الخبرة المينية حيث  األساسية( توزيع عينة الدراسة 24نالحظ من خالل الجدول رقم  )

 10بالنسبة الذين تفوق خبرتيم ماأ%،45.45بنسبة قدرت 15ىو 5-0 المستشارين الذين تبمغ خبرتيم
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نسبة وعدد المستشارين الذين  أنمن ىنا يظير و  %،و39.39بنسبة مئوية قدرت ب 13سنوات فعددىم 

سنوات خبرتيم  آومقارنة بالمستشارين الذين اقدميتيم مرتفعة سنوات  15اقدميتيم اقل من  أوتبمغ خبرتيم 

 سنوات كما ىو موضح في المخطط التالي. 10من  أكثر

 
 

 العينة حسب الخبرة. أفرادتوزيع : (5) الشكل

 التخصص المهني: /ج

 العينة حسب التخصص المهني. أفراد(:يوضح توزيع 25الجدول رقم)

 عمم النفس التخصص
عمم 

 االجتماع
 عمم التربية

 إرشاد

 وتوجيه
 المجموع

 33 2 3 14 14 العدد

 100 6.06 % 9.09 %42.42 %42.42 %النسبة المئوية 
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لكل من  %42.42يتبين من خالل الجدول أعاله المتعمق ب التخصص الميني أن أعمى نسبة مثمت ب 

خر نسبة لتخصص إرشاد آلتخصص عمم التربية وتبقى  %9.09عمم النفس وعمم االجتماع ثم تمييا نسبة 

 .%6.06وتوجيو ممثمة ب

 

 

 

 العينة حسب التخصص. أفراديوضح توزيع : (06الشكل )

 . أدوات الدراسة األساسية:4.2

كفاءة مستشار التوجيو باستخدام اإلدارة اإللكترونية'' ومقياس  استبيانفي " األساسيةتمثمت أداتا الدراسة 

 .البنية الجزائريةفي  –، وتم التأكد من صالحيتيما طالبةيما التصعوبات االتصال'' والمتان أعد

 كفاءة مستشار التوجيه في استخدام اإلدارة اإللكترونية:. مقياس 1.4.2

 فقرة موزعة عمى بعدين. 24يتكون ىذا المقياس من 

 (12البعد المعرفي عدد فقراتو ) .1

 (.12البعد السموكي عدد فقراتو ) .2
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 .استخدام اإلدارة اإللكترونية(: توزيع البدائل والدرجات عمى فقرات مقياس كفاءة مستشار التوجيه في 26الجدول رقم )

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة عالية

03 02 01 

 

 .مقياس صعوبات االتصال:2.4.2

 فقرة. 21يتكون ىذا المقياس من 

 .(: توزيع البدائل والدرجات عمى فقرات مقياس صعوبات االتصال27الجدول رقم )

 ال أحيانا نعم

03 02 01 

 

 اإلحصائية:. األساليب 3.4.2

لمعالجة معطيات الدراسة األساسية إحصائيا، قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية حسب 

 طبيعة ومتغيرات الدراسة.

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب(:28جدول رقم )

 المتوسط الحسابي.

 االنحراف المعياري.

 النسبة المئوية.

 .معامل االرتباط بيرسون
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 الفصل:خالصة 

تم التطرق في ىذا الفصل إلى وصف إجراءات الدراسة الميدانية بدءا بالمنيج المتبع و مرورا بالدراسة 

ستخدمة وبعض االستطالعية بدءا بتوضيح أىدافيا وأىميتيا ووصف عينة الدراسة وأداة القياس الم

لدراسة وأداة جمع ثم التطرق إلى الدراسة األساسية بدءا بوصف عينة ا الخصائص السيكومترية،

وكذا إجراءات تطبيق الدراسة وفي األخير تم التطرق إلى األساليب اإلحصائية المعتمدة في ،البيانات

 وسيتم رد ومناقشة وتفسير نتائج الدراسة في الفصل الموالي.،معالجة البيانات المتحصل عمييا
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 تمهيد:

في ىذا الفصل نتائج الدراسة األساسية عن طريق إجراء المعالجات الوصفية  طالبةتعرض ال     

التحميمية وفقا لمتغيرات البحث، وقبل أن نتطرق إلى مناقشة عرض النتائج التي توصمنا إلييا يجب أن 

نذكر التي اعتمدنا عمييا في جميع المعمومات ىي االستمارة،وبما إن اليدف األسمى من ىذه الدراسة ىو 

 .قياس كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية لمتقميل من صعوبات االتصال 

 عرض ومناقشة النتائج3

 عرض نتائج الفرضية األولى3 .1.1

 3استخدام اإلدارة االلكترونية لمتقميل  كفاءة مستشاري التوجيو في " توجد فروق فينص الفرضية

 من صعوبات االتصال حسب الجنس."

 (3 داللة الفروق في استخدام اإلدارة االلكترونية باختالف في الجنس.92رقم )جدول 

المتوسط  العينة الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

فرق 

 المتوسطين

درجة 

 الحرية

القيمة  قيمة 'ت'

 اإلحتمالية

مستوى 

 الداللة

 غير دالة 6.10 1.11 11 1.2 3.61 06.66 11 ذكور

 0.09 31.16 96 إناث

وقدرت عينة اإلناث  86يتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي لعينة المستشارين ذكور قدر ب      

وقدر فرق  .6.84وقدرت عينة اإلناث ب  7.65اف المعياري لمعينة الذكور قدر ب.أما االنحر 75ب 

ويتضح من خالل الجدول أن قيمة "ت" المحسوبة لمداللة بين الفروق  بين متوسطي  1.9المتوسطين ب

والقيمة داللة  51وبدرجة حرية  1.11أكثر من قيمة "ت" المجدولة والمقدرة ب  1.9العينتين  والمقدرة ب 
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ستخدام وبالتالي ال توجد فروق دالة إحصائيا في كفاءة اعند مستوى الداللة غير دالة 6.56االحتمالية

وعميو نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي  رونية لمتقميل من صعوبات االتصالاإلدارة االلكت

 ال يوجد فروق بين الجنسين في مستوى الكفاءة الستخدام اإلدارة االلكترونية.

 . عرض نتائج الفرضية الثانية9.13

التوجيو لمتقميل من صعوبات االتصال بين التفاعل في  ي" توجد فروق في كفاءة مستشار نص الفرضية3

بحساب متغير التفاعل بين الخبرة والتخصص فكانت  طالبةلمتحقيق من ذلك قامت ال والتخصصالخبرة 

      النتائج كما يمي في الجدول التالي:

 (3 درجة التفاعل بين التخصص والخبرة.16الجدول رقم )

متوسط  الحريةدرجة  مجموع المربعات المتغير

 المربعات

القيمة  ف

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

 غير دالة 6.193 6.16 1.31 1 93.50 الخبرة

 غير دالة 6.191 6.920 1.05 1 93.01 التخصص

-الخبرة

 التخصص

 غير دالة 6.221 6.669 6.36 9 6.622

 91.03 90 015.511 الخطأ

  11 113699.666 المجموع



النتائج تفسيرالفصل السادس3 عرض و   
 

106 
 

عند مستوى  6.547والقيمة االحتمالية  6.56قيمة ف لمتغير الخبرة أن  51نالحظ من الجدول رقم      

عند مستوى الداللة غير  6.545وقيمتيا االحتمالية  6.49اما التخصص فقيمة ف الداللة غير دالة .

 دال

عند  6.995الحتمالية والقيمة ا 6.664اما بالنسبة لقيمة ف المعنية بالتفاعل بين التخصص والخبرة 

 مستوى الداللة غير دال.

وعميو نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي ال يوجد فروق بين الخبرة والتخصص في مستوى 

 .دام اإلدارة االلكترونيةالكفاءة الستخ

 . عرض نتائج الفرضية الثالثة1.13

 صعوباتالتوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية و  يتوجد عالقة بين كفاءة مستشار " نص الفرضية3
 صعوباتبحساب متوسطات أفراد عينة الدراسة حسب العالقة و  طالبةاالتصال لمتحقيق من ذلك قامت ال

 االتصال''

 االتصال. صعوبات(3داللة الفروق في استخدام اإلدارة االلكترونية و 11الجدول رقم )

 البعد السموكي

 الداللة SIG معامل االرتباط العدد البعد المعرفي

 6.61عند  6.661 6.020 11

والقيمة االحتمالية  6.696يتضح من خالل الجدول أن معامل االرتباط لمبعد السموكي والمعرفي      

، وبالتالي توجد عالقة دالة إحصائيا في استخدام اإلدارة 6.61دالة عند مستوى الداللة  6.665المقدرة ب

 االلكترونية وميارة االتصال.
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 النتائج3تفسير  .1

 األولى3نتائج الفرضية تفسير . 1.1

 نص الفرضية3

 ستخدام اإلدارة االلكترونية لمتقميل من صعوبات االتصالالكفاءة مستشاري التوجيو في  توجد فروق'' 

 ".حسب الجنس

من وراء الفرضية إلى الوقوف عمى الفروق المحتممة بين المستشارين في درجة استخدام الطالبة لقد ىدفت 

 متغير الجنس.اإلدارة اإللكترونية وذلك بالنظر إلى 

وأظيرت النتائج أن القيمة االحتمالية الختبار )ت( المتعمقة بمتغير الجنس كانت غير دالة إحصائيا مما 

 يعني أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المستشارين في استخدام اإلدارة اإللكترونية.

وىذا يدل عمى أن ىذا النوع من  في حدود عمم الباحثة توجد دراسات قميمة تناولت متغيرات البحث ،

الدراسات تم تناولو في مجاالت أخرى وبالتالي النتيجة المتوصل إلييا تعطي عدة تأويالت ال تختمف 

كفاءة المستشارين في استخدام اإلدارة اإللكترونية وىذا التفسير راجع إلى أن المستشارين يعممون تحت 

تجربتيا الميدانية بأن المستشارين مطالبين باستخدام ظروف متشابية، وحسب ما الحظتو الباحثة في 

الوسائل اإلدارية الحديثة وخاصة اإلدارة اإللكترونية، وىذا في ظل تنامي المطالبة بسرعة إنجاز العمل 

المطموب منيم، وتسييل التواصل بين العاممين داخل المؤسسة وبين إدارة المدرسة والمجتمع والمؤسسات 

نستطيع القول أن لممستشارين باختالف جنسيم كفاءة في إمكانية تطبيق واستخدام األخرى، وبالتالي 

 اإلدارة اإللكترونية من خالل استخدام الوسائل والتقنيات.

 . مناقشة نتائج الفرضية الثانية9.13
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ستخدام اإلدارة اإللكترونية لمتقميل من صعوبة المستشار ال'' توجد فروق في كفاءة نص الفرضية3

 االتصال تعزى إلى متغير الخبرة والتخصص''

: " أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة المستشار الستخدام -الحالية–دلت نتائج الدراسة 

 .اإلدارة اإللكترونية لمتقميل من صعوبة االتصال تعزى إلى متغير الخبرة والتخصص

لالختبار غير دالة إحصائيا وبالتالي فنتائج الدراسة  ةيوأظيرت نتائج ىذه الدراسة عمى أن القيمة االحتمال

فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة المستشار الستخدام اإلدارة اإللكترونية لمتقميل تؤكد عمى أنو ال توجد 

 .من صعوبة االتصال 

ال أنو تم لم يعثر عمى دراسات مماثمة تنفي أو تثبت النتيجة المتوصل إلييا في نفس المجال المدروس، إ

( التي ىدفت إلى الكشف 4614تناول ىذا الموضوع في مجاالت أخرى في حين نجد دراسة ''عودة'' )

عن الفروق بين المعممين تعزى لمتغيرات التخصص والمؤىل العممي لمخبرة في استخدام تكنولوجيا 

عوقات استخدام المعمومات واالتصال أظيرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في م

المعممين والمعممات لتكنولوجيا االتصال، وقد يعزى ذلك لوجود الكثرة من العوائق التي تحد من انتقال 

المعممين والمعممات من مرحمة اإللمام والمعرفة بالميارات األساسية لتكنولوجيا المعمومات واالتصال إلى 

 مرحمة توظفيا واستخداميا في أعراض.

ه النتيجة أن المستشارين يحسنون استخدام اإلدارة االلكترونية مما يساعدىم عمى التقميل تفسر الباحثة ىذ

من صعوبات االتصال وىذا حسب تصريحاتيم واستجاباتيم عمى االستبيان أي أن  لممستشار دور  في 

واإلرشاد تطبيق اإلدارة االلكترونية وىذا ما يعني انو توجد ممارسات حقيقية من قبل مستشاري التوجيو 

ألعماليم من خالل استعمال تطبيقات الحاسب اآللي اإلدارية بدرجة عالية ومن خالل مالمسناه  في 

الدراسة الميدانية تم جمع مجموعة من المعمومات  الميدانية تمخضت عنيا جممة من النتائج والحقائق 



النتائج تفسيرالفصل السادس3 عرض و   
 

109 
 

عمال اإلدارة الكترونية التي قادت إلى اإلجابة عن تساؤالت تم طرحيا عمى المستشارين بخصوص است

وكانت تصريحاتيم بنقص في استخدام اإلدارة االلكترونية في نشاطاتيم نجد أن مستشاري التوجيو 

 واإلرشاد ال يختمفون في استخدامات اإلدارة االلكترونية بالرغم اختالفيم في التخصص والخبرة .

 التقميل من صعوبات االتصال   حيث وجدنا أن مساىمة المستشار كانت قوية من منظور مياميم في

 الفرضية الثالثة3نتائج مناقشة  .1.1

 صعوبةتوجد عالقة بين كفاءة مستشار التوجيو في استخدام اإلدارة االلكترونية و  نص الفرضية3

 .االتصال

 تشمل التطبيقات االلكترونية في اإلدارة التعميمية عددا من الخدمات اإلدارية التي تقدميا البرامج     

 استجابة لحاجات المدارس لتطوير العمل اإلداري فييا، التطبيقية االلكترونية لإلدارة في مؤسسات التعميم،

واستخدام تقنية المعمومات اإلدارية لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعمومات  بما يتماشى مع متطمبات العصر،

وىناك مجموعة من  إلى اإلدارة االلكترونية،والتحول من اإلدارة التقميدية  واالتصاالت التي يعرفيا العالم،

ومنيا شؤون الطمبة وشؤون  التطبيقات التي تخدم التحول االلكتروني لإلدارة في المؤسسات التعميمية،

 ونظام إدارة المخازن والمشتريات. المعممين والموظفين والشؤون المالية والحسابات،

بيقات الحاسب اآللي وتنظيم الجداول المدرسية وتوزيع فيما يتعمق بالتطبيقات الطالبية تتضمن تط     

الفصول والسجالت الصحية ومعمومات التوزيع الطالبي والبيانات األولية لمطالب والتواصل مع أولياء 

أمور الطالب ونظام القبول والتسجيل ونظام الحضور والغياب وتصحيح االختبارات واألنشطة المدرسية 

وكذلك نظام االمتحانات ومتابعة الدرجات وتصحيح االختبارات والنتائج  ،ونظام متابعة االنتقاالت

يضاف إلى ذلك أن اإلدارة االلكترونية المدرسية تحقق تعزيز التواصل  والتقارير الدورية لدرجات الطالب،



النتائج تفسيرالفصل السادس3 عرض و   
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التعميمي بين المدرسة والمنزل من خالل االتصال عبر الشبكة والحصول عمى كافة المعمومات المتصمة 

التحصيل الدراسي وتبادل المعمومات الكترونيا،وتحقيق مستوى أعمى من التواصل بين المعممين وأولياء ب

نتاج المطبوعات اإلدارية واألعمال المكتبية اليومية  األمور،واإلرشاد التربوي وشؤون إدارة المكتبات وا 

نشاء موقع تفاعمي لممدرسة عمى االنترنت.)يونس،  (.4667وا 

مساىمة اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل  (4611) سى عبد الناصر ومحمد قريشيدراسة مو      

وتيدف ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية العمل اإلداري وزيادة فعاليتو من  اإلداري بمؤسسات التعميم العالي،

التعميم العالي خالل استخدام تكنولوجيا المعمومات،تسميط الضوء عمى واقع اإلدارة االلكترونية في مؤسسة 

وشممت ىذه الدراسة فرضية رئيسية تمثمت في وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة االلكترونية 

 وتطوير العمل اإلداري وتندرج  تحتيا الفرضيات الفرعية التالية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدامات  شبكات االتصال وتطوير العمل اإلداري. 
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 الخاتمة

يعد مستشار  ،إستراتيجية استخدام اإلدارة االلكترونية لمتقميل من صعوبات االتصال يلمكفاءة دور كبير ف

التوجيو في اإلدارة االلكترونية محورا أساسيا لموصول إلى أىدافيا فميما توافرت الموارد المادية والمالية 

تحتاج لتوافر المستشار الكفء القادر عمى التعامل  فإنيا تبقى خامات والتكنولوجية واليياكل التنظيمية،

  بما يسيم في دعم الميزة التنافسية لممؤسسة. معيا،

وبإتباع الخطوات المنيجية العممية المتفق عمييا في األوساط البحثية، تم جمع مجموعة من المعمومات 

ة عن تساؤالت الدراسة التي الميدانية تمخضت عنيا جممة من النتائج والحقائق التي قادت إلى اإلجاب

انطمقنا منيا فقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج والحقائق. إذ أكدت المعطيات البيانية أن 

ومساىمة المستشار كانت  لمتواصل مع أولياء التالميذ بكفاءة  االلكترونية اإلدارةالمستشارين يستخدمون 

وتسييل التواصل بين العاممين داخل المؤسسة التقميل من صعوبات االتصال  قوية من منظور مياميم في

 .األخرىوبين إدارة المدرسة والمجتمع والمؤسسات 

قدمت ىذه الدراسة إجابات عن التساؤالت إال أنيا ال يمكن أن تدعي إحاطتيا بكل جوانب الموضوع  

يي بمثابة فاتحة لدراسات جديدة يتم فييا ووصف ما توصمت إليو باإلجابات الشاممة في حقيقة األمر ف

 .تناول الظاىرة بمقاربات متعددة
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 اقتراحات

 االلكترونية. اإلدارةتدريبا عمميا وتطبيقيا عمى تطبيقات  يناإلداريتدريب  -

دارات االلكترونية في التعامالت المختمفة في وزارة التربية والتعميم، اإلدارةاعتماد تطبيقات  - ومكاتيب  وا 

 التربية والتعميم.

 اإلدارةالتالميذ من خالل  وأولياء اإلدارةالالزمة لمتواصل مع  اإلمكانياتتوفير لمستشار التوجيه -

 االلكترونية لمتقميل من صعوبات االتصال.

 ن صعوبات االتصال.ملمتقميل يكون مستشار التوجيه ذو كفاءة  أنيجب -

  .االلكترونية  اإلدارةالعممية التي تسهل تطبيق  اإلجراءاتالتركيز عمى -

 المدرسية. ارةاإلد أعمالتصميم برامج االلكترونية تناسب  -

 المدرسية. اإلدارة أعمالذات قدرات متطورة تناسب  حاسب حديثة، بأجهزةتزويد المدارس -

 تزويد المؤسسات التعميمية بوسائل اتصال ذات سرعات مناسبة لحجم المؤسسة. -

 من المستخدمة حاليا. أفضلالبريد االلكتروني بدرجة  إمكاناتاالستفادة من -
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 المالحق

 

 الفرضية األولى

 

 

 

 

 الفرضية الثانية:
 

 

Descriptives 

 Statistique Erreur standard التخصص 

 الدرجة الكلٌة
 النفس علم

Moyenne 58,6875 1,11325 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 56,3147  

Borne supérieure 61,0603  

Moyenne tronquée à 5% 58,6528  

Médiane 59,0000  

Variance 19,829  

Ecart-type 4,45300  

Minimum 50,00  

Maximum 68,00  

Intervalle 18,00  

Intervalle interquartile 6,25  

Asymétrie ,076 ,564 

Aplatissement ,404 1,091 

 Moyenne 58,8333 1,75306 االجتماع علم

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

 الدرجةالكلٌة
 1,39596 5,03322 60,0000 13 ذكر

 1,03339 4,62146 58,1000 20 أنثى
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Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 54,9749  

Borne supérieure 62,6918  

Moyenne tronquée à 5% 59,0370  

Médiane 58,5000  

Variance 36,879  

Ecart-type 6,07279  

Minimum 45,00  

Maximum 69,00  

Intervalle 24,00  

Intervalle interquartile 7,50  

Asymétrie -,633 ,637 

Aplatissement 1,750 1,232 

 التربٌة علم

Moyenne 57,6667 ,66667 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 54,7982  

Borne supérieure 60,5351  

Moyenne tronquée à 5% .  

Médiane 57,0000  

Variance 1,333  

Ecart-type 1,15470  

Minimum 57,00  

Maximum 59,00  

Intervalle 2,00  

Intervalle interquartile .  

Asymétrie 1,732 1,225 

Aplatissement . . 

 وتوجٌه إرشاد

Moyenne 62,0000 2,00000 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 36,5876  

Borne supérieure 87,4124  

Moyenne tronquée à 5% .  

Médiane 62,0000  

Variance 8,000  

Ecart-type 2,82843  
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Minimum 60,00  

Maximum 64,00  

Intervalle 4,00  

Intervalle interquartile .  

Asymétrie . . 

Aplatissement . . 

 

 

 

 

 

 

 الفرضية الثالثة
Corrélations 

 السلوكً كلً معرفً كلً 

 معرفً كلً

Corrélation de Pearson 1 ,494
**

 

Sig. (bilatérale)  ,003 

N 33 33 

السلوكً 

 كلً

Corrélation de Pearson ,494
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,003  

N 33 33 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 :أسماء محكمين االستمارة

 الرتبة التخصص األستاذ

 مساعد أ علم النفس كروجة شارف

 -ب-أستاذ محاضر علم النفس مسكٌن

 -ب-أستاذة محاضرة علم النفس بلخٌر حفٌظة

 -أ-أستاذ محاضر علم النفس عبد الوهاب جناد

 مستشارة توجٌه
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 1بيان االست 

 المستشارةأخً المستشار،أختً 

وتوجٌه ،نقدم بٌن  إرشادتحضٌري لمذكرة تخرج نٌل شهادة الماستر فً علم النفس تخصص  إطارفً 

االلكترونٌة فً مجال تخصصك،الرجاء  اإلدارةهذه االستمارة التً تعبر عن كفاءتك فً استخدام  أٌدٌكم

إجاباتكم تحاط بالسرٌة التامة  وأحٌطكم علما بانعالمة)*(فً الخانة المناسبة،  علٌها بوضع اإلجابةمنك 

 وفقا ألغراض البحث العلمً وشكرا على التعاون سلفا.

 

 الجنس: ذكر                                 أنثى

 

 سنة05-00سنوات                     من 00-5سنوات                              5-0 الخبرة:

 فأكثر    05من

 

 التخصص األكادٌمً:  علم النفس                علم االجتماع                    علم التربٌة              

 إرشاد وتوجٌه
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درجة  العبارات

 عالية

بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة ضعيفة

    امتمك معرفة حول استخدام الحاسوب في حفظ الممفات-1

    WORDمعالجة النصوصفي استخدام برامج  امتمك معرفة-2

    EXELامتمك معرفة في استخدام برامج جداول البيانات-3

 POWERامتمك معرفة في استخدام برامج العروض التقديمية-4

POWNT 
   

    اآلخرينامتمك معرفة في استخدام البريد االلكتروني في التواصل مع -5

    .اإلداريةفي حفظ بيانات المعمومات  لإلزالةالقابمة  األقراصاستخدم -6

    االلكترونية دورا هاما في زيادة كفاءة مستشاري التوجيه. اإلدارةتمعب -7

    االلكترونية في البحث عن المعمومات. اإلدارة أوظف-8

    م الرقمنة مفهوما واضحا بالنسبة إليمفهو -9

    استعماال جيدا. اآللي اإلعالماستخدام جهاز  أحسن-11

    االلكترونية. باإلدارةفي مختمف المصطمحات المتعمقة  أتحكم-11

    االلكترونية. اإلدارةمع الغير باستعمال  أتواصل-12

االتصال بين الدوائر  إجراءاستعمل البريد االلكتروني لتسهيل -13

 .األخرىالمختمفة لممؤسسة وكذلك مع المؤسسات 
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    نشاطاتي باستخدام جهاز الحاسوب.احضر -14

    االلكترونية يؤهمني الستخدامها. اإلدارةكفاءتي في مجال  أن أرى-15

    .اآللي اإلعالمالمستندات التربوية باستعمال برامج  إنتاجاستطيع -16

    البرامج. إعدادواالتصال في  اإلعالماستفيد من تكنولوجيا -17

 اإلدارةبرمجيات الحاسوب المختمفة والتي تسهم في تطبيق  أوظف-18

 االلكترونية.
   

    واالتصال. اإلعالماممك قدرات في مجال استخدام وسائل -19

    عمى استعمال وسائل الكترونية.المتعممين  أشجع-21

    مهامي. أثناءومعدات تكنولوجية ومتطورة  أجهزة أوظف-21

مركز  إلىنشاطاتي  إرسالاستخدم حساب البريد االلكتروني في -22

 التوجيه.
   

    متطورة لالتصال. وأجهزةتستخدم المؤسسة التي اشتغل بها تقنيات -23

    أحسن إجراء مقابالت عبر التواصل االلكتروني في متابعة التالميذ.-24
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 2بيان االست

 أخً المستشار،أختً المستشارة

فً إطار تحضٌري لمذكرة تخرج نٌل شهادة الماستر فً علم النفس تخصص إرشاد وتوجٌه ،نقدم بٌن 

فً مجال تخصصك،الرجاء منك االتصال أٌدٌكم هذه االستمارة التً تعبر عن كفاءتك فً استخدام 

التامة وفقا  وأحٌطكم علما بان إجاباتكم تحاط بالسرٌة عالمة)*(فً الخانة المناسبة، اإلجابة علٌها بوضع

 ألغراض البحث العلمً وشكرا على التعاون سلفا.

 

 

 الجنس: ذكر                                 أنثى

 

 سنة05-00سنوات                     من 00-5سنوات                              5-0 الخبرة:

 فأكثر    05من

 

 التخصص األكادٌمً:  علم النفس                علم االجتماع                    علم التربٌة              

 إرشاد وتوجٌه
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 :2االستمارة

 ال أحيانا نعم العبارات

    التالميذ. أولياءاستعمل استدعاءات كتابية لمتواصل مع -1

    .أوليائهم إلبالغاستعمل استدعاءات شفهية لمتواصل مع التالميذ -2

    .إخوتهالتالميذ عبر وسيط مثل  أولياءمع  أتعامل-3

    المؤسسة شخصيا . إدارةمع  أتعامل-4

ذلك  أنالتالميذ شخصيا عمى اعتبار  أولياءاحرص عمى التحدث مع -5

 فعالية. أكثر
   

    التالميذ. أولياءاستخدم البريد االلكتروني في التواصل مع -6

    استخدم شبكات التواصل االجتماعي لمتقميل من صعوبات االتصال -7

استعمل مواقع التواصل االلكتروني يسهل االتصال بين الدوائر  -8

 األخرىالمختمفة لممؤسسة وكذلك مع المؤسسات 
   

    عممية انجاز مهامي.استخدم الهاتف لتسهيل -9

ومعدات تكنولوجية متطورة لتسهيل عممية االتصال  أجهزة أوظف-11

 الداخمي والخارجي.
   

    لدي قدرات في التحكم في وسائل االتصال الحديثة..-11

    .اإلعالماستخدام مهارات االتصال مثل المقابمة، أحسن.-12
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    الواضحة. واألفكاراالتصال المكتوب مثل المغة  أحسن-13

    االتصال الشفوي مثل االتصال الجسدي،الصوت. أحسن-14

مع مركز التوجيه ومديرية لدي بريد الكتروني خاص لمتواصل -15

 التربية.
   

    أتواصل مع األساتذة خالل مجالس األقسام.-16

    أتواصل مع اإلدارة ومركز التوجيه عبر االجتماعات التنسيقية.-17

أتواصل مع التالميذ لمعرفة حاالتهم أما من اإلدارة أو مجالس -18

 األساتذة.
   

    أتواصل مع األولياء عن طريق جمعية أولياء التالميذ.-19

    أتواصل مع اإلدارة عن طريق استدعاءات كتابية..-21

أتواصل مع مركز التوجيه عن طريق البريد االلكتروني+إرسال -21

 نشاطات.مراسالت+إرسال 
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