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  :مقدمة
، أثر مما مير العامل املعاصر بتغريات و حتوالت جوهرية يف شىت ااالت خاصة العلمية منها

بشكل واضح يف نواحي خمتلفة يف احلياة االجتماعية و اليومية و على اخلصوص يف جمال التربية 
وره إال بسبب ما هلا من أمهية يف تطوير اتمع و تقدمه، ألن النهوض باتمع ال ميكن تص

 عنصران أساسيان يف رقي األمم  امصحوبا بالتجديد يف ميدان التربية و التعليم باعتبارمه
  .و ازدهارها

 و يعد قطاع التربية و التعليم من أهم القطاعات يف اتمع اليت تم ا الدول 
ذلك أنه ، و احلكومات لبناء خططها و براجمها السياسية ملواكبة التطور العلمي و التكنولوجي

املسؤول عن إنتاج القوى العاملة و احلفاظ على املعايري االجتماعية و استمرارها و توزيع هو 
األفراد على خمتلف االختصاصات و الرتب، حيث أصبح لزاما على خمتلف القطاعات اإلنتاجية 

اجهة التربوية أن تعمل ما يف وسعها من أجل حتسني األداء و الرفع من مستوى التحصيل ملو
فقط من خالل حتسني  لذي تشهده خمتلف املؤسسات ال يتأتىحتديات العصر، ألن التطور ا

البنية القاعدية، و إمنا يتحقق كذلك مبدى مسامهة املوارد البشرية يف هذا اال، إذ جيب 
االنتشار الواسع للتخصص و تقسيم العمل،  بعداالهتمام ذا اجلانب اهتماما كبريا و خاصة 

  جيب أن يكون كل فرد يف اتمع متخصص يف جمال معني مناسب لطموحاته، ميوله حيث 
  .و قدراته

للتجديد و اإلصالح و التغيري و التطوير و التكيف مع  ةالتعليم وسيل عتربلذلك ي
العاملية  و من هذا املنطلق عرفت النظم التعليميةاملتغريات التكنولوجية و العلمية احلديثة، 

طرأت عليها تغريات أساسية هامة مشلت مجيع  حيثخالل العقدين املاضيني دة عديإصالحات 
مراحل التعليم و مستوياته و عمت مجيع ميادينه و جماالته، دعت إىل ذلك أسباب و دواعي 

 خمتلفة 
، فمنها من يرجع و عوامل خمتلفةو ساعدت على إصالحها عوامل خمتلفة أيضا أوجدا ظروف 

 وامل سياسية و منها ما يرجعها إىل التغريات العلمية و التكنولوجية هذه العوامل إىل ع
و احلضارية و إىل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سكانية و قد أدت هذه العوامل إىل اتساع 

اته، و اتضحت غاياته صدائرة التعليم و تعدد مراحله و اختالف جماالته و تنوع معارفه و ختص



 

 ب 

 

ألساسية يف احلياة جبميع جماالا، مما جعل أفراد اتمع مبختلف و أهدافه و ظهرت أدواره ا
، و ال سيما بعد الشيء الذي أدى إىل زيادة اإلقبال عليهفئاته، تزداد رغبنهم فيه و قناعتهم به، 

 أن أصبحت معظم النظم التعليمية تقوم على مبادئ أساسية مثل اإللزامية و اانية 
للعوامل السابقة و غريها دور هام يف تشجيع بعض البلدان على  لقد كان...و الدميقراطية 

القيام مبحاوالت إصالحية ألنظمتها التعليمية و تعزيزها مبرافق جديدة تكون أكثر مالءمة مع 
أدى إىل بروز ظاهرة اإلصالحات التربوية و هو ما متطلبات العصر احلديث املتميز بتغري سريع، 

  .اجلديدة
التربوي من أبرز الظواهر التربوية اليت احتلت املكانة البارزة يف  إن ظاهرة اإلصالح

الدراسات التربوية احلديثة، نظرا ملا لإلصالح التربوي من أمهية بالغة يف استحداث الفعالية 
 لألنظمة التعليمية يف العامل، مما جعل دراستها ضرورة تربوية لتوجيه مسار حركة التربية 

فضل حاالت الوعي التربوي والعدل االجتماعي و الرقي احلضاري، سواء و التعليم حنو حتقيق أ
ظل التأثري املتبادل على مدى استيعاب خطة  يف أكان ذلك يف ظل تأثر التربية بتغري املعرفة أو

اإلصالح التربوي لكل مستجدات العلوم و املعارف من جهة، و كل مستجدات احلياة 
  .ية من جهة أخرى االجتماعية و االقتصادية و السياس

كانت هذه عوامل داعية إلجراء إصالحات و إدخال تعديالت على النظام التربوي كان 
من الطبيعي أن متس التوجيه املدرسي و املهين باعتباره جزءا أساسيا من العملية التربوية اليت و 

حقيق التكيف من وظائفها األساسية إتاحة الفرص أمام التلميذ حىت ينمي قدراته و يستغلها لت
  .املدرسي النفسي و االجتماعي

إذ ال خيفى على أي كان دور التوجيه املدرسي و املهين كعنصر و سند للمنظومة التربوية 
ينشط فيها و ينشطها يف آن واحد، إذ يهدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق االستثمار األمثل يف 

 ذا عن طريق تنمية القدرات الفردية العنصر البشري باعتباره الثروة املستغلة للمجتمع، و ه
احلياة االجتماعية و االقتصادية، لذلك  يفو املؤهالت اخلاصة بالتلميذ و يئته لالندماج 

  .و يزيل الصعوبات اليت تعترضه التلميذفالتوجيه ميهد الطريق أمام 
 لدعم يتميز نشاط مستشار التوجيه املدرسي و املهين عن باقي النشاطات يف تقدمي اكما 

ن أمهية التوجيه إذ أو الرعاية النفسية للمتعلم طيلة مساره الدراسي عن طريق املتابعة املستمرة، 



 

 ج 

 

يف  االستثمار األمثل ملا له من طاقة تتجلى يف مساعدة الفرد ملعرفة قدراته الفردية ليتمكن من
حيتاج  حيثد جمال طموحه الذي يؤدي به إىل تلبية رغباته املشروعة و للعيش يف حياة أسع

التلميذ إىل مساعدة املستشار يف اختيار الشعبة الدراسية اليت تالئمه أو يف اختيار املهنة املناسبة 
  و حيقق فيها جناحه و ترقيته و يكون أكثر مواءمة و جيد راحته له اليت سيشتغل فيها مستقبال 

  .استعداداته الدراسية و العلمية و املهنيةو قدراته، مع و توافقا 
و حىت ميكن ملستشار التوجيه التكيف يف مهنته يف ظل هذه اإلصالحات جيب أن يكون 

قد حصل عليها من  -من املفروض–ملما و متحكما يف قواعد و طرق و وسائل العمل اليت
  .خالل دراسته للمناهج الدراسية أثناء وجوده باجلامعة

و يظن البعض أن عملية التوجيه هذه عملية سهلة و بسيطة، لكنها يف حقيقة األمر عملية 
جد صعبة و بالغة التعقيد، إذ تتطلب معرفة معمقة لكال الطرفني الفرد و اتمع و هذه املعرفة 
ال تتحقق ألي كان بل حتتاج إىل الدراسة و البحث املكثفني، لذلك يتوجب على القائمني ذه 

  .عملية أن يكونوا ذو كفاءات عالية و يف املستوى املطلوبال
هلم "مستشار التوجيه املدرسي و املهين"إن القائمني ذه املهمة و الذين يسمون بـ

شهادة الليسانس يف إحدى العلوم االجتماعية سواء يف علم النفس أو علوم لإطارات أو حاملني 
نا هذه إذا كانت هذه العملية حتتاج إىل ختصص التربية أو علم االجتماع، و سنرى يف دراست

دقيق، أم أن جمرد توفري الظروف املناسبة لعمل مستشار التوجيه املدرسي و املهين، يسمح هلذا 
املستشار بأن يتكيف مع مهنته رغم أن شهادته اجلامعية ليست متخصصة يف اإلرشاد و التوجيه 

  .و إمنا هلا عالقة وطيدة فقط ذا التخصص
ستكون دراستنا حول املستشارين  احلاملني لشهادة الليسانس يف علم االجتماع، علوم و 

التربية، علم النفس، و يف هذا اإلطار تربز مكانة مستشار التوجيه املقيم بالثانوية مبختلف أمناطه 
و مستوياته، ليس فقط فيما يتعلق بتأهيل رأس املال البشري و إعداده الكتساب ما يلزم من 

رف و مهارات و قيم و اجتاهات، بل مدى مسامهة هذه الطاقات البشرية يف تلبية معا
احتياجات املنظومة التربوية بصفة عامة و التعليم الثانوي بصفة خاصة، و من مث تعزيز املشروع 

  .تربوي بكل مقوماته و مقاصده- السوسيو



 

 د 

 

و مضامينها  البيداغوجيةها إن اهليكلة اجلديدة للتعليم الثانوي العام و التكنولوجي بأهداف
التعليمية تقتضي تكيف معايري التوجيه، بالتوفيق بني رغبة التلميذ كفاءاته احلقيقية، متطلبات 

  .الشعب و إلزامية ضبط تدفق تعداد التالميذ
و هذا البحث ما هو إال مسامهة من أجل التعرف على واقع تكيف مستشار التوجيه 

ة املتوفرة لدى الطالبة بأمهية هذا املوضوع يف الظروف الراهنة اليت متر املقيم بالثانوية، ألن القناع
ا اجلزائر و تأكيدا منا على استيعاب فلسفة الدولة و توجيهاا هلذه األمهية، كانت سببا يف 
اختيار هذا املوضوع الذي تستمد أمهيته يف الظروف احلالية كونه يأيت منسجما مع االهتمام 

ايد بقطاع التربية و التعليم و متزامنا مع اإلصالحات اجلارية اليت مست على الواسع و املتز
لذا جاءت هذه الدراسة كمزيج من الرؤية  2006-2005اخلصوص التعليم الثانوي 

التكيف املهين ملستشاري التوجيه يف :"األكادميية و اخلربة العلمية، و موضوعها األساسي هو 
كما أن الرؤية النقدية اليت اتسمت ا هذه الدراسة ال "ةاإلصالحات التربوية اجلديدظل 

تعبئة الوعي االجتماعي ألمهية مستشار دف إىل توجيه االهتمام ألي كان بقدر ما ترمي إىل 
، و ضرورة االهتمام به و تطويره مبا يتماشى و متطلبات التوجيه و دوره يف املنظومة التربوية

الفكرية و التربوية و استنادا إىل الفرضيات اجلزئية و تساؤالا العصر و يف إطار هذه املتغريات 
  :فقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل ستة فصول جاءت كاآليت

 و أسباب اختيار املوضوع، إىل اإلطار العام للدراسة  الطالبةالفصل األول منها خصصته 
  لدراسة، مث الدراسات السابقةو بعدها أمهية الدراسة و أهدافها مث حتديد املفاهيم الواردة يف ا

 تصنيفها إىل ثالثة حماور الباحثة برصد اثنيت عشرة دراسة، متكانت أو متشاة و قد قامت 
و احملور الثاين و يشمل ] 01[احملور األول و يشمل الدراسات األجنبية و عددها:رئيسية

زائرية و عددها و احملور الثالث و يشمل الدراسات اجل] 06[الدراسات العربية و عددها 
هذا الفصل منهجية الدراسة و إجراءات البحث امليداين و جماالا و أخريا تضمن ، ]05[
  العينة من حيث مواصفاا  ومث منهج الدراسة )اال الزمين - اال البشري -اال املكاين(

  و املقابلة  املالحظة الطالبةو طرق اختيارها و أخريا أدوات مجع البيانات و قد استخدمت 
  .و االستمارة كأدوات رئيسية يف مجع البيانات



 

 ه 

 

 أما الفصل الثاين و هو الفصل الذي حتدثت فيه الباحثة عن التكيف املهين و خصائصه 
كما تعرضت الختيار الفرد ملهنته و ما ... و مميزاته من نظريات و أبعاد و مؤشرات و أنواع

  ...هي أهداف هذا االختيار املهين و أسسه
سيولوجي لعملية التوجيه سو-ويكيف حني اختذنا الفصل الثالث فصال شامال للتحليل الس

و أسسه و أهدافه و املهام اليت يقوم ا و خمتلف  كنشأة و تطوير التوجيهاملدرسي و املهين،
  إخل....العالقات اليت تربطه بواسطة املهين 

ارس فيه املستشار مهنته أال و هو أما الفصل الرابع هو الفصل الذي تناول الوسط الذي مي
التعليم الثانوي العام و التكنولوجي الذي يعد كبداية لتكوين املوارد البشرية اليت تسعى فيما بعد 

عرض ملؤسساته و فروعه و تنظيمه تلتأدية وظيفتها االجتماعية لتحقيق أهداف اتمع حيث مت ال
  .إخل... و السياسات اإلصالحية التربوية اليت مسته

بينما الفصل اخلامس جاء احلديث عن اإلصالح التربوي اجلديد، أمهيته، مؤشراته، 
و دواعي و أسباب ظهوره و املستلزمات اليت يتبعها لتحقيق أهدافه و ماهي ، همنظورات

  .الصعوبات اليت واجهته
  سري التحليل و التفالدراسة امليدانية، و  فيه تالفصل السادس هو الفصل الذي مت تأتىلي

و التعليق على البيانات، من خالل اجلداول سواء ذلك فيما يتعلق بالبيانات و احملاور لنتوصل يف 
األخري إىل عرض النتائج على ضوء الفروض و الدراسات السابقة و املداخل النظرية وصوال إىل 

  .   النتيجة العامةالتوصيات واالقتراحات ف
  

                



  اإلطار العام للدراسة                                                                      :                    الفصل األول
 

1 
 

 الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  متهيد-
  مشكلة الدراسة - أوال
  فرضيات الدراسة  -ثانيا
  أسباب اختيار املوضوع -ثالثا
  أمهية الدراسة  -رابعا

  أهداف الدراسة -خامسا
  حتديد املفاهيم -سادسا
  الدراسات السابقة  - سابعا
  اإلجراءات املنهجية للدراسة - ثامنا

  جماالت الدراسة 8-1
  عينة الدراسة 2 -8
  منهج الدراسة 8-3
  أدوات مجع البيانات 8-4



  اإلطار العام للدراسة                                                                      :                    الفصل األول
 

2 
 

  :متهيد
 إن الشروع يف أي حبث علمي إمنا يثري يف نفس صاحبه الكثري من االستفسارات 
و التساؤالت اليت تستدعي البحث و من مث اإلجابة عليها يف حدود املوضوعية اليت تتطلبها 

 هذه اللحظة أمهيتها و اهلدف من دراستها و هذا الدراسة العلمية، دون أن يدرك الباحث يف
بعد أن يكون قد حدد أبعادها و أهدافها حتديدا واضحا، و يف هذا السياق سيتم التطرق يف 
هذا الفصل إىل التعريف باإلشكالية مث استعراض الدراسات السابقة مشاة كانت أم مطابقة 

ستشاري التوجيه يف ظل اإلصالحات التكيف املهين مل"مث أسباب اختيار هذا املوضوع 
و تليها أمهية الدراسة و أهدافها، بعد ذلك سيتم حتديد املفاهيم األساسية "التربوية اجلديدة

الواردة يف هذه الدراسة قصد ضبطها ضبطا دقيقا و إزالة أي لبس قد يكتنفها كما تضمن 
ملنبثقة عن الدراسة هذا الفصل مراحل و خطوات منهجية أساسية انطالقا من الفرضيات ا

تليها جماالت الدراسة، و املنهج املناسب هلا مث حتديد نوع و حجم العينة و أخريا أدوات مجع 
  .البيانات

و هكذا تتضح لنا حمتويات هذا الفصل و تتمثل يف اإلطار العام للدراسة من حيث 
  .أبعادها و مستوياا

  :إشكالية الدراسة- أوال
 أي بلد من البلدان مكانة حمورية مركزية تدور حول خمتلف حتتل املنظومة التربوية يف

الكثري من املنظومات األخرى، و نظرا هلذه املكانة املركزية اليت حتتلها كانت حمل االهتمام 
  باعتبارها أداة تكوين الثروة البشرية اليت تصنع التطور الدوائر السياسية و العاملية، 

منذ االستقالل يف بناء  ةبدأ فقد بدأت الدولة اجلزائريو احلضارة، و انطالقا من هذا امل
منظومة تربوية تستجيب حلاجات البلد و تطلعات األمة للخروج من دائرة التخلف واللحاق 
بركب التقدم و التطور، و قد عرفت املنظومة التربوية مبختلف مراحلها منذ االستقالل عدة 

ياسات و التجاذبات احمللية و الدولية، و قد تغريات و تطورات متأثرة بتغيري الرؤى و الس
دخلت منظومتنا التربوية منذ سنوات يف سلسلة من التغريات أو ما أطلق عليها اإلصالحات 

  .اليت دف إىل حتسني أداء هذه املنظومة و جتاوز السلبيات السابقة
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بة، طرق األهداف، املناهج، املراق[و نظرا لتعقد النسق التربوي يف خمتلف مكوناته 
فقد أثارت هذه اإلصالحات ...] التدريس، التعرف على قدرات التالميذ و استعدادام

  على خمتلف األصعدة سواء السياسية أو التربوية حول غاياا و مدى مالءمتها حادانقاشا 
و على هذا األساس متثل املدرسة نقطة ارتكاز النظام التربوي و خليته األساسية فيها، 

هداف التربوية و الوطنية و يتحدد مصري التالميذ و متارس حقوقهم و واجبام، تتجسد األ
  و على هذا األساس ميكن احلديث عن مفعول املدرسة و يقصد ا مجلة العناصر الكمية 
و النوعية اليت تتفاعل لتحدد جناح املؤسسة التربوية أو تسبب فشلها، و مادامت املنظومة 

 عيلا املكونة فإن حتسني مردودها و االرتقاء جبودا متر مجيعا بتفالتربوية هي جمموع وحدا
دور املدرسة و تأهيلها للنهوض بوظائفها التربوية املتعددة و تطوير عمل املتدخلني فيها من 

و قد أبدت  مشرفني و خرباء و أساتذة و إداريني و مستشارين و تالميذ و أولياء و غريهم
النظر يف نظامها التعليمي بصفة عامة و يف التعليم الثانوي بصفة  يف إعادة اجلزائر رغبتها

بداية لتكوين املوارد البشرية املتخصصة اليت تسعى فيما بعد ن التعليم الثانوي يعد فإخاصة 
  لتأدية وظيفتها االجتماعية لتحقيق أهداف اتمع، حيث يعد الطالب إعداد شامال 

األساسية و املهارات و االجتاهات اليت تنمي شخصيام و متكامال، و تزويدهم باملعلومات 
إىل التعليم الثانوي باعتباره  من جوانبها املعرفية و النفسية و االجتماعية و العقلية، و ينظر

  .قاعدة للدراسة يف اجلامعة و تأهيال و استثمارا يف رأس املال البشري للحياة العملية
ره تبحث عن أفضل السبل و اإلجراءات و اجلزائر منذ االستقالل كما سبق ذك

  إلصالح املنظومة التربوية و من بني اإلجراءات اليت توصلت إليها يف بداية التسعينيات 
مستشار "و استلهمته من املنظومات التربوية العاملية هو فتح مناصب خاصة ملا يسمى بـ

  لتوجيه تتماشى و بات من الضروري إحداث سياسة جديدة ل"التوجيه املدرسي و املهين
و التطورات احلديثة يف الفكر التربوي، و تستجيب لتطلعات املنظومة التربوية اليت تسخر 
كل أطراف العملية التربوية من مستشاري التوجيه و إطارات أخرى خلدمة التالميذ يف إطار 

  .اخلدمة العامة للمجتمع من أجل حتقيق التكامل
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مار العنصر البشري باعتباره رأس مال األمم من فالتوجيه املدرسي و املهين هو استث
خالل تنمية القدرات الفردية و امليول لدى التالميذ و يئتهم لالندماج يف احلياة االجتماعية 

  .ألنه عملية تربوية هادفة ترمي إىل مساعدة مكتسباته و متطلبات كل مرحلة دراسية
ملهين ملا يؤديه من وظائف و ما و لقد اهتمت الدول املتقدمة بالتوجيه املدرسي و ا

ينتظر منه من أهداف و ما يكتسبه من أمهية، و يرى الس األورويب للتربية أن هدف 
التوجيه املدرسي و املهين هو تسهيل التفتح الكامل لشخصيات التالميذ يف كل مظاهرها 

تأمني أفضل بالبحث عن نوع التعليم يف مهنة من املهن، األكثر مالءمة لقدرام و كذا 
و وضعهم يف املكان الذي يتمكنون فيه من خدمة  ،مستقبل مادي و معنوي هلؤالء التالميذ

جمتمعهم على شكل أفضل كما يراه خرباء التربية يف منظمة اليونسكو بأن التوجيه املدرسي 
من أجل  تعرف فيه على ميزاته الشخصية، و يبنيهاو املهين هو إيصال الفرد إىل وضع ي

  ر نوع دراسته و نشاطاته املهنية يف خمتلف ظروف وجوده قصد خدمة تطور جمتمعه اختيا
  .و تفتح شخصيته يف آن واحد

إن مهنة مستشار التوجيه املدرسي و املهين تنفرد بطابع خاص مييزها عن باقي املهن 
عدما املمارسة يف ميادين التعليم الثانوي بوصفها حديثة النشأة مبؤسسات التعليم الثانوي ب

كان يقتصر وجودها يف مراكز التوجيه املدرسي و املهين بوصفها املصدر الوحيد لتنظيم 
نشاطات املستشارين و بفعل هذا التنظيم اجلديد تعددت مصادر تنظيم هذه املهنة فأصبحت 

 مبؤسسات التعليم الثانوي و اليت تعترب )...املواظبة، املراقبة و التقييم اإلداري(مرتبطة إداريا 
تنظيم و إعداد برامج النشاطات، متابعة (مقر إقامة مستشار التوجيه املدرسي و املهين، و تقنيا

مبراكز التوجيه املدرسي و املهين، إن اخلصائص اجليدة لتنظيم هذه املهنة )..و مراقبة تنفيذها 
أدت إىل غموض يف أدوار و مهام العاملني ا بسبب تعدد و تعقد منط اإلشراف الذي 

ارسه هاتان اهليئتان، ما أدى إىل تداخل يف املسؤوليات و زيادة شدة الصراع بينهما األمر مت
املستشارين، مما زاد يف أعباء األعمال املسندة هلم ة أداء الذي انعكس على معنويات و جود

تعددة امل الشكاويإىل ذلك  ةباإلضافعدم جتديد اإلطار العام القانوين ملمارسة مهنتهم،  و 
املستشارين، و تذمرهم من األوضاع القائمة و خاصة داخل ثانويات اإلقامة و شعورهم من 

بعدم التقدير ألدائهم، حيث يرون أن ما يقومون به من إجنازات و مهام ال يتوافق مع ما 
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امة، إىل جانب حمدودية فرص الترقية و النمو الوظيفي هيتلقونه من حتفيزات مادية و معنوية 
إىل ظهور األعراض اليت توحي بعدم الرضا و التكيف املهين، مثل البحث  دييؤاألمر الذي 

عن أعذار للتغيب عن العمل أو احلديث عن عدم الرضا عن اإلجراءات اإلدارية و التنظيمية، 
إىل جانب الرغبة يف ترك أو حتويل مكان العمل، و كذلك شكاوي الكثري منهم من أعراض 

  .إخل.. و القلق و التعب و امللل انفعالية و صحية مثل التوتر،
  إن من شأن هذه األعراض أن تترك آثار سلبية على مضمون و أداء املستشارين 
و نتيجة لذلك فإن الواقع يتطلب وضع منظومة تقنية و إدارية متكاملة للتعامل بشكل فعال 

  .و العمل على حتقيق أكرب قسط من الرضا و التكيف املهين
لضروري تطوير اجلهاز القائم على توجيه التالميذ ليساير هلذا السبب بات من ا

االنشغاالت التربوية اليت حيملها إصالح املنظومة التربوية و أساسيات املقاربة اليت تقترحها 
  الربامج الدراسية اجلديدة الراهنة إىل جعل الطفل احملور الذي يدور حوله الفعل التربوي، 

توجيه ذاته يعد فعال تربويا للغاية إذ هو ميكن من إجياد توازن و هذا يظهر باملناسبة أن فعل ال
سليم ما بني متطلبات اجلذع املشترك و الشعبة أو التكوين و بني مالمح التلميذ و رغباته 
الشخصية و من مث ظهرت احلاجة املاسة إىل وجود شخص خمتص يكون ملما مبختلف أنواع 

تعمل على  تقدمي العون للتلميذ و من هنا ميكننا املعارف اليت ختص العملية التوجيهية و 
  .التربوية و بالتايل جناح املنظومة التربوية يف أي جمتمع العمليةاعتبار التلميذ معيار جناح 

و دراستنا ستكون حول املستشارين احلاملني لشهادة الليسانس يف علم االجتماع 
بثانويات والية سطيف حيث تطرح التربوي و علم النفس و علوم التربية الذين يشتغلون 

إشكالية إمكانية جناحهم يف هذه املهنة و تكيفهم معها الن التكيف يتضمن تفاعال مستمرا 
  .بني الشخص و بيئته، فالشخص حاجيات و للبيئة مطالب و كل منهما يفرض مطالبه

و من هنا فإن الدراسة ستنصب على مهنة املستشارين العاملني مبؤسسات التعليم 
لثانوي العام و التكنولوجي النفرادها بعض املواصفات املهنية اليت متيزها عن املستشارين ا

  .العاملني مبراكز التوجيه املدرسي و املهين، و كذلك التفاقها مع تساؤالت موضوع الدراسة
و يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة و انطالقا مما سبق تتبلور مشكلة الدراسة يف 

  :يسي التايلالسؤال الرئ
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هل ميكن ملستشار التوجيه املدرسي و املهين أن يتكيف يف مهنته يف ظل 
  اإلصالحات التربوية اجلديدة؟

  :و تتفرع عن هذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية
هل للعالقات االجتماعية داخل احمليط املهين تأثري على التكيف املهين ملستشار -
  التوجيه؟
  روف العمل داخل الثانوية على التكيف املهين ملستشار التوجيه؟هل تؤثر ظ-

  :راسةدفرضيات ال - ثانيا
الفرضية "ال شك فيه أن وضع فروض الدراسة من أصعب مراحل البحث ذلك أن  مما

   "1ة شكاليو خاصة يف البحوث اإلنسانية هي اقتراح اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف اإل
قة احتمالية بني متغريين يتضمن وجود أو عدم وجود عالقة كما أن الفرض هو عال

  .2سببية يف احلياة اإلجتماعية
صوصياته انبثقت الفرضيات وانطالقا من اشكالية البحث و طبيعة املوضوع و خ

  :التالية
  : الفرضية العامة-أ

ميكن ملستشار التوجيه املدرسي و املهين أن يتكيف يف مهنته يف ظل اإلصالحات 
  .وية اجلديدةالترب

  : الفرضيات اجلزئية-ب
  :الفرضية األوىل

إن إقامة مستشار التوجيه املدرسي و املهين لعالقات اجتماعية داخل حميط عمله -
  .داخل املؤسسةدليل على تكيفه 
  :ثانيةالفرضية ال

  .النشاطات العلمية و املهنية تساعد على تكيف املستشاريف املشاركة -

                                                
1 Madeline Grawitiz : Méthode des sciences sociales, précis dalloz Paris, France8eme édition 1990,p 443.  

اجلزء األول و اجلزء الثاين، منشورات جامعة دمشق، مطبعة البحث االجتماعي امليداين، خطوات التصميم و التنفيذ، : عدنان أمحد مسلم   2
  .23،ص 1993، 1992االتتحناد سوريا، 
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  :يار املوضوعأسباب اخت- ثالثا      
إن عملية اختيار موضوع الدراسة عملية تتطلب اختاذ مجلة من التدابري حيث يكون 
االختيار صائبا و ناجحا، لذا فاألسباب اليت دفعت  الطالبة إىل اختيار هذا املوضوع أي 

مل يكن وليد "التكيف املهين ملستشاري التوجيه يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة"
  إمنا هو نابع أساسا من قناعة الطالبة باألمهية الكربى اليت يكتسبها قطاع التربية الصدفة، و 

من هنا تربز أمهية هذا املوضوع و قيمته العلمية، ... و التعليم يف بناء التعليم و تطويرها 
خاصة و أن اتمع اجلزائري اليوم يعيش مرحلة تطور جذري، و هو بصدد وضع خمططات 

للمجتمع اجلزائري، كما أن اختيار الباحثة ... تربوية و ثقافية و سياسية و إستراتيجيات 
  :  هلذا املوضوع استجابة لـ

  :عوامل ذاتية-أ
و تتمثل هذه العوامل يف ميل و رغبة الباحثة يف دراسة موضوع جديد و ذا أمهية بالغة 

  الدراسة العلمية يف حياة األفراد و اتمعات، و هو موضوع هام جدا، و مل يأخذ حقه من 
كما أن التحديد العلمي ملثل هذه املوضوعات ] اإلصالح التربوي[و التحليل املوضوعي 

البالغة األمهية يف حياة الفرد و اتمع هو الذي حفز على هذا االهتمام إضافة إىل معايشة 
مجلة من  الطالبة و جتربتها يف التعليم الثانوي ملدة مثانية سنوات مكنتها من الوقوف على

القضايا و املشكالت اليت ما فتئت تعرقل مسرية التعليم يف اجلزائر، و خاصة أن اجلزائر كبقية 
الدول النامية حتاول اخلروج من دائرة التخلف و اللحاق بركب الدول املتقدمة، فإن مثل 

ن غريه هذا الشعور و اإلحساس مها مبثابة الدافع القوي لإلقدام على اختيار هذا املوضوع دو
من املوضوعات، آملني الوصول إىل نتائج قد تكون مفيدة و قادرة على إحداث تغيري إجيايب 

  .على منظومة التعليم و التكوين يف اجلزائر
  :عوامل موضوعية-ب
و هناك عوامل موضوعية أدت هي األخرى إىل اختيار هذا املوضوع و تنبع أساسا  

  لتربية و التعليم عامة و مستشار التوجيه املدرسي من األمهية الكربى اليت يكتسبها قطاع ا
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بصفة خاصة من حيث أسسه و مبادئه، و وظائفه و مهامه و دوره يف تكوين و تأهيل 
  .األفراد للعمل املنتج

هلذا يعد املوضوع جديرا بالدراسة ألنه جاء يف أعقاب مرحلة جد حساسة تعرفها 
  أكثر من صعيد، و السيما يف قطاع التربية اجلزائر اليوم و هي مرحلة تغيري جذري على 

و التعليم، و أخص بالذكر إصالحات التعليم الثانوي اجلارية منذ املوسم الدراسي 
هذا باإلضافة إىل عوامل كثرية ذات صلة مباشرة أو غري مباشرة ترتبط  2005/2006

  :ل يليبقطاع التربية و التعليم عامة و مستشار التوجيه خاصة و ميكن حصرها فيم
عدم وضوح مهام املختص يف علم االجتماع و علم النفس و علوم التربية و عدم -

وجود مهنة خاصة م و بالتايل أرادت الطالبة معرفة ما إذا كان بإمكان املستشار االنسجام 
  .مع أي مهنة تكون على عالقة بتخصصه

  طور الثانوي كثرة شكاوى الطالب و األساتذة من الربنامج اجلديد الذي مس ال-
و عدم قدرم على استيعاب كل املواد اليت تدرس هلم بسبب ضخامتها و تعقدها و بالتايل 
ال تتناسب و قدرات الطالب من جهة و من جهة أخرى أصبح األستاذ يف حرية بعدما تعود 
على الربنامج التربوي القدمي و فجأة وجد نفسه يف جمال تربوي آخر مل يسبق له و أن تكون 

يه، و ما موقف مستشار التوجيه من هذا كله و ما مدى تكيفه مع هذه اإلصالحات ف
  التربوية اجلديدة؟

اكتساب املزيد من املعارف و املعلومات حول التربية و التعليم يف اجلزائر و معرفة -
  .اإلصالحات و التغريات اليت أدخلت على املنظومة التربوية

يف إعداد موارد بشرية قادرة على مواجهة ملعرفة مدى مسامهة مهنة التوجيه -
  .التحديات الراهنة

حماولة معرفة الصعوبات املرافقة لعملية اإلصالح التربوي اجلديد و ما هي وجهة نظر -
  .املستشار بالنسبة هلذه اإلصالحات
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  :أمهية الدراسة -رابعا      
الل الوقوف على خمتلف تربز أمهية الدراسة و كذا قيمتها العلمية و التطبيقية من خ

جوانب مشكلة الدراسة بتحديد متغرياا و هو األمر الذي قد يساهم يف إبراز املشكلة 
  .املطروحة يف تلك الدراسة

و حتاول هذه الدراسة معرفة واقع تكيف مستشار التوجيه مع مهنته يف ظل مستجدات 
  :كن حصرها يفاملنظومة التربوية و انطالقا من هذا تكتسي الدراسة أمهية مي

التعرف على التكيف املهين ملستشار التوجيه يف اال التربوي بصفة عامة و التوجيه -
املدرسي و املهين بصفة خاصة، باعتبارها مهنة ذات أمهية يف دعم النشاط التربوي ملؤسسات 

  .التعليم الثانوي
أن عملية  كما ترتبط هذه األمهية باألهداف اليت نتوخاها من هذه الدراسة، إذ-

التكيف املهين عملية ضرورية يف أي ممارسة مهنية لكي يتحقق النجاح للفرد أو للمهنة 
  .املمارسة
يعترب مستشار التوجيه املدرسي و املهين من العناصر املؤثرة يف العملية التربوية اليت -

خالل  هي عبارة عن استثمار رأس مال اتمع املتمثل يف رأس املال البشري ، و ذلك من
  .إعداد األجيال القادمة و تكوينها تتناسب مع إمكانياا و قدراا يف تقدم اتمع

و كذلك تتجلى أمهية الدراسة يف أمهية العينة اليت أجريت عليها و ذلك اعتبارا -
  .ألمهية توفري الظروف املناسبة لعمل مستشار التوجيه املدرسي و املهين

  :أهداف الدراسة -خامسا
ت هذه الدراسة متخصصة ملستشاري التوجيه فاهلدف منها هو التعرف على ما دام

  بنية هذا املستشار و مبادئه و أسسه و أهدافه و مهامه مع توجيه أهم الصعوبات 
  و املشكالت اليت تواجهها سياسة اإلصالح التربوي يف اجلزائر و كيفية تسيريها مبا يتالءم 

  .و التعليم الثانوي خاصة و احتياجات املنظومة التربوية عامة
جاءت هذه الدراسة لتكشف عن الدور الذي يلعبه مستشار التوجيه يف ظل هذا 
اإلصالح التربوي اجلديد و ما موقف هذا املستشار من هذا اإلصالح، و إذا كان ذلك ميثل 

  :هدفا عاما فإنه ينطوي على جمموعة من األهداف الفرعية ميكن حصرها يف النقاط التالية
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علم (عامة و ) علم النفس و علوم التربية(التعرف على مدى قدرة فلسفة-1
خاصة يف اجلامعة اجلزائرية على تكوين إطارات للخوض يف أي ميدان أو مهنة ) االجتماع

  .هلا عالقة بتخصصه أو تكوينه اجلامعي
 كفاءم املهنية و العلمية يف ثباتاختبار مدى قدرة خرجيي مستشار التوجيه على إ-2

  .ميدان العمل
  .معرفة مدى توافق هذا اإلصالح مع متطلبات الواقع يف حتقيق التنمية الشاملة-3
املسامهة يف تقدمي عمل أكادميي و علمي متخصص ملعاجلة واحدة من أهم -4

  .املشكالت املعاصرة
  إبراز دور اإلصالحات التربوية اجلديدة و كيفية توضيحها ملهام مستشار التوجيه -5
  . فة األطر القانونية اليت حتدد دور املستشارو معر

إذن الغاية هو القاء الضوء على مستشار التوجيه و إماطة اللثام عنه حىت ميكن -6
  و القائمني عليه معرفة دوره و صعوباته يف آداء عمله، ) التوجيه(للمهتمني ذه العملية

دته حىت ميكن له القيام بوظيفته و بالتايل اختاذ االجراءات الالزمة من أجل تدعيمه و مساع
  .  على أحسن وجه ملا له من آثار إجيابية على التالميذ و على مستقبلهم الدراسي و املهين

  :حتديد املفاهيم-سادسا
إذا كانت البحوث العلمية عامة و االجتماعية خاصة تم مبعاجلة قضايا ملحة يف 

ائج أكثر واقعية و مصداقية، فإن الباحث اتمع، تبعا ملنهجية معينة قصد الوصول إىل نت
االجتماعي ال حيقق أهدافه إال إذا قام مبجموعة من اخلطوات الضرورية اليت تتطلبها الدراسة، 
  لعل أمهها حتديد املفاهيم املتداولة يف البحث مثلما هو احلال بالنسبة لصياغة اإلشكالية 

  .و وضع الفرضيات و غريها من اخلطوات املنهجية
للمفاهيم يف هذا املقام أمهية كربى ال ميكن إغفاهلا و ذلك ألا متثل حلقة وصل بني و 

اإلطار النظري و امليداين لذا جيب عند حتديد املفاهيم مراعاة األطر العامة اليت حتيط مفهوم 
  .1من املفاهيم  اليت مت توظيفها يف البحث

                                                
، 1999منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، -أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية-املفاهيم يف البحث العلمي أمهية: علي غريب 1

  .90-89ص ص
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دام كل علم يسعى إىل تطوير و خاصة تلك املفاهيم الواردة يف عنوان البحث، و ما
أدواته و وسائله وفقا ملعطيات الواقع املراد دراسته، فإن األمر يزداد إحلاحا ملا يتعلق األمر 
مبصطلحات العلوم االجتماعية، ألنه كلما تطورت صياغة املفاهيم يف البحث العلمي كلما 

املعرفة العلمية و متكني استطاع الباحثون تنمية تصورات جديدة و من مث املسامهة يف تقدم 
  .الباحثني من حل العديد من املشكالت اليت يطرحها الواقع االجتماعي

و إذا كانت املفاهيم يف عمومها ليست ثابتة و تتسم مبرونة و نسبية كبرية حبيث تتسع 
داللتها و معانيها أحيانا و تضيق أحيانا أخرى، فإن هذا التعدد يف املعاين و االختالف يف 

الت هو الذي يستدعي هذا التحديد إلزالة اللبس و التباين يف املفاهيم، باعتباره ضرورة الدال
  .منهجية و معرفية تقتضيها املعرفة العلمية و معطيات البحث العلمي

تلعب املفاهيم  دورا حموريا :"]R.Myrton[ روبرت مريتونو يف هذا الصدد يقول 
المربيقي، حيث أن حتديد املفاهيم يوضح بصورة يف عالقة النظرية السوسيولوجية بالبحث ا

جلية طبيعة البيانات اليت تندرج حتت هذا املفهوم، و يساعد على التقليل من احتمال احتوائه 
  1"لبيانات أخرى حتت مفاهيم معينة و القصد من استعماهلا دون أي لبس أو اختالف

ت الصلة باملوضوع اليت هلذا فقد أشتمل البحث على مجلة من املفاهيم األساسية ذا
تعددت مصادرها و اختلف تناوهلا بني علماء االجتماع و علماء النفس و التربية و ذلك 

  :لعالقتها الشديدة بتلك املبادئ و من هذه املفاهيم ما يلي
  

  
 

                                                
  .91املرجع السابق، ص :علي غريب  1
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-I ةالتكيف و املصطلحات املشا:  
  :التكيف لغة-1

معلومة، كيفه فكيف قال له كيف حالك، و كيف الشيء جعل له كيفية : كيف
  ].عامية[سره

  1صار على كيفية من الكيفيات: تكيفك
  :التكيف يف اإلصطالح-2

التكيف من املصطلحات و املفاهيم اليت كثر تناوهلا يف عدة ميادين علمية، لكن معظم 
كتب علم النفس تتفق على أن أصل نشأته كمفهوم يعود إىل علم األحياء، و استعار علماء 

و أعادوا تسميته بالتوافق أو املالءمة و سنعرض " التكيف"املفهوم البيولوجي النفس ذلك 
  .أوال التعريف البيولوجي للتكيف ألنه األصل الذي أخذ منه يف علم االجتماع

  :يف علم البيولوجيا-أ
هي الطريقة اليت يعتمد عليها الكائن يف منط حياته ليصبح أكثر تالؤما مع حميطه، 

لح غالبا يف معناه التطوري بدال على التكيف التدرجيي ألي نوع من يستعمل هذا املصط
و يشار  Naturel Sélectionالعشوائي و االنتقاء الطبيعي  Variationحميطه بواسطة التغيري 

  .إىل نواتج هذه العملية مثل فراء مسيك حليوان ثدي قطيب أو حوالق نبات متسلق  بالتكيفات
للداللة على العمليات اليت تضبط بواسطتها األعضاء و تستخدم كلمة التكيف أيضا 

احلاشية استجابتها ملستويات الضوء املختلفة و شدة الضوء و غريها من املؤشرات بشكل 
  .يتيح هلا فرصة العمل حبساسية متساوية يف ظل ظروف خمتلفة

لنا  الكائن احلي و البيئة كما ينب: حدد لنا هذا التعريف طرفا لعملية التكيف و مها
كيف تتم هذه العملية و ذلك عن طريق التطور و التغيري التدرجيي و أخريا صرح باهلدف 

  .2منها أال و هو االستمرار و البقاء و احلفاظ على النوع
  

      
                                                

  .705، ص 1984سنة  27، منشورات دار املشرق، بريوت لبنان، طاملنجد يف اللغة واإلعالم 1
  .فرنسي/ عريب/، إجنليزيسوعة البحث العلمي و إعداد الرسائل و األحباث و املؤلفاتمو: عبد الفتاح مراد  2
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  :يف العلوم االجتماعية-ب  
  أستعري هذا املصطلح من البيولوجيا حيث يشري إىل توافق الكائن العضوي مع بيئته 

ء عملية التكيف الناجتة ميكن أن يطرأ تعديل على نشاط الكائن العضوي لكي و يف أثنا
يتالءم مع البيئة املتغرية، أو قد تطرأ تغريات أساسية على الكائن العضوي تسهم يف بقاء 
النوع، وهلذا عندما استخدم استخداما اجتماعيا ظل حيمل معىن التوافق أو التالؤم، و لكن 

  .االجتماعية أو اجلماعات احملددة أو اتمع بأسره أستبدل الكائن بالبيئة
و قد وجد علماء االجتماع أنه من املناسب إبقاء االستخدام البيولوجي و االجتماعي 

  .ألما يواجهان مستويات خمتلفة من التفسري و التحليل
كما أننا جند أن هناك اختالف بني العلماء يف حتديد مفهومه، فأصحاب االجتاه 

ي ركزوا على الفرد و متطلباته و أصحاب االجتاه االجتماعي ركزوا على مطالب البيئة النفس
و أمهلوا الفرد، ليأيت أصحاب االجتاه التكاملي و يوفقوا بني مطالب كل من الفرد و اتمع، 

يتضمن تفاعال بني الشخص و بيئته، و كل منهما يؤثر على :"حيث يعرفون التكيف على أنه
  اآلخر 
ض عليه مطالب، و يف معظم احلاالت يكون التكيف توافقيا بني هذين املوقفني و يفر

  1."املتقابلني
و بناء على ذلك ميكن تعريف التكيف بأنه عملية أو نتاج تغريات عضوية يف التنظيم 
االجتماعي و اجلماعة أو الثقافة اليت تسهم يف حتقيق البقاء أو استمرارية الوظيفة، و يتميز 

احلايل هلذا املصطلح باالتساع الشديد حىت أصبح من العسر التمييز بني املعاين  االستخدام
املختلفة اليت يتضمنها، و من اجلدير بالذكر هنا أن احملاوالت اليت تبذل اآلن لتحديده تستعني 

  أن التكيف يتوافق مع البيئة الفيزيقية و العضوية " باملضمون البيولوجي األصلي له، ذلك
  النهائي هلذه العملية يتمثل يف البقاء البيولوجي للمكان العضوي أو األنواع و النتاج 

  .2"أو جتمعات السكان

                                                
  .348-347، ص 1978، القاهرة دراسات نفسية يف الشخصية العربية: جابر عبد احلميد و سليمان اخلضري الشيخ  1
  .، نفس املرجع السابقموسوعة البحث العلمي: عبد الفتاح مراد 2
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  :تعريف التكيف عند املختصني-3
نظرا لتعدد التعاريف حول التكيف، فكل تعريف يربز فيه ميدان ختصص صاحبه 

  إليه بنظرة أخرى  فالعلماء االجتماعيني ينظرون إليه بنظرة خاصة، و علماء النفس ينظرون
  :و سنتطرق للتعريفات التالية

  :تعريف بنجمان ووملان-
عالقة منسجمة مع البيئة يتضمن قدرة الفرد على إشباع معظم :"إن التكيف هو

  .1"حاجاته، و مواجهة معظم املطالب املادية و االجتماعية امللقاة على عاتقه
واجهة املطالب حىت يستطيع الفرد التنويع و التغيري يف السلوك إلشباع احلاجات و م"

  ".إقامة عالقة منسجمة مع البيئة
الفرد و البيئة، : إن هذا التعريف يؤكد على أن التكيف هو عالقة بني طرفني مها

فالفرد هو صراع دائم مع بيئته، و يتوقف حتقيق التكيف على مدى قدرة الفرد على التغيري 
بينه و بني البيئة اليت يعيش فيها، أي إشباعه ملعظم و التنويع يف سلوكه حىت يستطيع التوفيق 
  .حاجاته باملوازاة مع إشباعه ملطالب البيئة

  :تعريف ريتشارد الزاروس-
  موازنة متقبلة و دائمة التغري بني احلاجات و الرغبات من جهة :"يعرف التكيف بأنه

  .2"و بني مقتضيات و قيود البيئة من جهة أخرى
تلف عن سابقه إال أن مما يؤخذ عليهما أما مل يوضحا كيفية إن هذا التعريف ال خي

حدوث هذا التكيف أو العملية و املواقف اليت يستلزم أن حتدث فيها و الشروط الالزمة 
  .لذلك

                                                
  .09، ص 1996دار املعرفة اجلامعية، مصر، التكيف و املشكالت املدرسية،  :حممد مصطفى أمحد1

، معهد علم النفس و علوم التربية، )رسالة ماجستري غري منشورة(عالقة أسلوب التقبل، الرفض الوالدي بتكيف األبناء، : نصر الدين جابر  2
  .47، ص 1999-1998جامعة قسنطينة، حتت إشراف اهلامشي لوكية، 
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  :على أنه حامد زهرانو يعرفه  
  السعادة مع اآلخرين و االلتزام بأخالقيات اتمع و مسايرة املعايري االجتماعية، "
متثال لقواعد الضبط االجتماعي، و تقبل التغري االجتماعي و التفاعل االجتماعي، و اال

  1"والعمل خلري اجلماعة و السعادة الزوجية، مما يؤدي إىل حتقيق الصحة النفسية
  :بأنه أسعد رزوقو كما يعرفه 

  ية، تلك العملية اليت يقتبس فيها الفرد منط السلوك املالئم للبيئة أو التغريات البيئ"
و بالنسبة لسلوك الفرد هو التغيري الذي يطرأ تبعا لضرورات التفاعل االجتماعي، و استجابة 
حلاجة املرء إىل االنسجام مع جمتمعه و مسايرة العادات و التقاليد االجتماعية اليت تسود هذا 

  2."اتمع
  :بأنه أمحد عزت راجحو يعرفه 

  توازن بينه و بني بيئته املادية أو االجتماعية، حماولة الفرد إحداث نوع من التواؤم و ال"
  3."و يكون ذلك عن طريق االمتثال للبيئة أو التحكم فيها أو إجياد حلول وسطية بينهما

التكيف  هو تلك العمليات اليت حيقق ا :" النحو التايل  يمصطفى أمحد علو يعرفه 
طيع من خالله إشباع حاجاته يف الفرد نوعا من التوازن يف عالقاته االجتماعية اليت يست

  4"حدود ثقافة اتمع
و ما يالحظ على هذه التعاريف السابقة أا تركز على اتمع و مكوناته املختلفة 
كشرط إلحداث التكيف الالزم، فالفرد السوي و املتكيف هو الذي يستطيع التوافق مع 

، و يف هذا تقليل من قيمة الفرد باعتباره الثقافة و العادات و التقاليد اليت يفرضها اتمع عليه
كائن مفكر و مبدع يسعى حنو التطور اإلجيايب و إمهال حلاجاته اليت يسعى إلشباعها داخل 

  .هذا اتمع سواء كانت جسمية أو نفسية أو اجتماعية

                                                
  .150، ص 1974، عامل الكتب، القاهرة، الصحة النفسية و العالج النفسي: مد عبد السالم زهرانحا 1
  .10، ص 1996، دار املعرفة اجلامعية، مصر التكيف و املشكالت املدرسية: حممد مصطفى أمحد 2
  .11املرجع نفسه، ص : حممد مصطفى أمحد 3
  .9املرجع نفسه، ص : حممد مصطفى أمحد 4
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أن الكائن الذي حياول يف البداية إشباع دوافعه :"التكيف شافرو شوبنو يعرف 
فإذا مل يتسن له ذلك فإنه يبحث على أشكال جديدة لالستجابة إما بإحداث  بأسهل الطرق،

تعديل يف البيئة أو تغري دوافعه ذاا، و مبا تكون احلياة عبارة عن عملية توافق مستمرة 
  1"بالنسبة للكائن احلي

إن مفهوم التكيف انبثق من علم األحياء و كان حجر الزاوية :"أيضا الزاروسيعرفه 
ة داروين للنشوء و االرتقاء و قد استعري و عدل من قبل علماء النفس و مسوه يف نظري
  2"بالتوافق 

من خالل هذا القول تظهر نقطة اختالف مدلويل كل من التكيف و التوافق ففيه من 
  يقول باختالفهما و اعتبار التكيف مفهوم يستخدم للداللة على التكيف البيولوجي فقط، 

بوجه عام و هناك من يرى أن كال من التوافق و التكيف هلما نفس و التوافق االجتماعي 
  .3املدلول أمثال مصطفى فهمي

كما دأبت العديد من كتب علم النفس استخدام مصطلحي التكيف و التوافق للداللة 
  ..على معىن واحد

تكيف الفرد يتوقف على مدى إشباع حاجاته لتأكيد ذاته، عن :"سعد جالل و يرى
احلاجات األخرى الفيزيولوجية منها و االجتماعية، إال أنه قد تعترض سبل طريق إشباع 

  4"الفرد عقبات حتول دون إشباع هذه احلاجات، فتؤدي إىل عدم تكيف الفرد
العالقة اليت حتدث بني الفرد و حميطه، و ذلك حني ترضى :"بأنه فاخر عاقلو يعرفه 

  5"دوافعه و غرائزه 
حظ اهتمام و مبالغة كبرية بالفرد يف عملية التكيف على و من خالل هذا التعريفني نال

حساب اتمع الذي يعيش فيه، و اهتمامه بإشباع احلاجات املختلفة للفرد، فاإلنسان كما 
  .له شخصيته املستقلة، له انتماء لثقافة معينة و تمع ما يؤثر على هذا الكيان الشخصي

                                                
  .48ننفس املرجع السابق، ص عالقة أسلوب التقبل، الرفض الوالدي بتكيف األبناء، : الدين جابرنصر  1
  .46ص : املرجع نفسه 2
  .10، دار مصر للطباعة، دون تاريخ، ص التكيف النفسي: مصطفى فهمي 3
  .487، ص 1985، دار الفكر العريب، 1، طاملرجع يف علم النفس: سعد جالل 4
  .14، ص1979، دار العلم للماليني، بريوت، 3، طعجم علم النفسم:فاخر عاقل 5
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عملية دينامية تتناول السلوك و البيئة  ميثل:"التوافق بأنهكمال الدسوقي و يعرف 
  1"الطبيعية و االجتماعية بالتغيري حىت حيدث التوازن بني الفرد و بيئته 

التكيف  يتضمن تفاعال مستمرا بني الفرد و بيئته، فالشخص :" مسية فهميو حسب 
حاجات و البيئة مطالب، و كل منهما يفرض مطالبه، و يتم التكيف أحيانا عندما يرضخ 
الشخص و يتقبل الظروف البيئية اليت ال يقوى على تغيريها، و يتحقق التكيف أحيانا أخرى 

البناءة، فيعدل الظروف البيئية اليت تقف يف سبل حتقيق  هعندما يعبئ الشخص إمكانات
أهدافه، و يف أغلب األحيان يكون التكيف حال وسطا بني هذين الطرفني، و ينشأ سوء 

  2"شخص يف حتقيق مثل هذا احلل الوسط، فتسوء صحته النفسيةالتكيف عندما يفشل ال
و من خالل هذه التعاريف األخرية، تظهر تلك النظرة التكاملية التوفيقية بني مطالب 
البيئة و حاجات الفرد إلحداث التكيف، و كذا املوضوعية يف النظر لعملية التكيف، كما أن 

لذلك فالتكيف وفقا هلذه النظرة هو عملية النظرة األكثر استخداما و قبوال ال حديثا، 
  ديناميكية مستمرة يف حياة الفرد، تتمثل يف حماولة إشباع حاجاته يف ظل بيئته يف مرات، 

  .أو استجابته ملطالب هذه البيئة يف مرات أخرى دون سيادة حلاجات الفرد أو ملطالب بيئته
  :املصطلحات املشاة للتكيف

للتكيف مثل التالؤم، االنسجام، التوافق، لكننا سنكتفي هناك عدة مصطلحات مشاة 
باستعراض مفهوم أو مصطلح التوافق و عقد املقارنة بينه و بني التكيف نظرا للتشابه الكبري 
من جهة، و من جهة أخرى سنعتمد عليه و نوظفه يف دراستنا هذه، خاصة يف النظريات 

لكنها " التكيف"بدال من مصطلح " التوافق"اليت تناولت املوضوع، إذ أا استعملت مصطلح 
  .كانت تعرب عن نفس العملية

                                                
  .29، ص 1974، دار النهضة العربية، بريوت، علم النفس و دراسة التوافق: كامل دسوقي 1
  .50نفس املرجع السابق، ص : نصر الدين جابر 2
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  :التوافق-
هو مصطلح سيكولوجي أكثر منه سوسيولوجي، و يقصد به إجياد عالقة تناسق بني 

 Adaptationفرد أو مجاعة و موقف اجتماعي معني، و يستخدم هذا اللفظ مبعىن التكيف 
  العملية اليت يلجأ إليها الكائن العضوي "يعين : عامعلى اإلطالق و على التوافق مبعىن ال

أو الشخصية ليتمكن من الدخول يف عالقة توازن أو انسجام مع البيئة مع ضرورة توافر 
  ".الشروط لتحقيق هذه العالقة

حيث يرى املهتمون مبجال السلوك التنظيمي أن التوافق املهين يشري إىل التواؤم بني 
شكل من أشكال التناسق املتبادل الذي يؤدي إىل حتقيق أفضل عائد الفرد و مهنته من خالل 

وظيفي سواء للمهنة أو للفرد و تأيت حالة التوافق من خالل عملية مستمرة من التفاعل بني 
  Grinzbeerg جالفرد و مهنته، بدءا بامليل إليها وانتهاء بالتمسك ا، و حتتل نظرية جيرتبر

من خالل ما أمسته بالنمو إىل اإلحساس بالتوافق املهين حل املؤدية مكانا مميزا يف حتديد املرا
  .1املهين و ترى هذه النظرية أن التوافق املهين أساسه االختيار املهين

من خالل هذا التعريف للتوافق نستنتج انه ال خيتلف كثريا عن التكيف إذ يتفقان يف 
  :النقاط التالية

رضا يفوز ا الفرد فحسب، بل هو عملية كالمها ليس حالة من السعادة أو ال-
  .ديناميكية و مستمرة

  .اإلنسان و القوى البيئية: عملية تنطوي على عالقة بني الطرفني مها-
  .عملية وظيفية حتقق التوازن بني إشباع حاجات الفرد املختلفة من جهة أخرى-
  .معا كالمها يقتضي التعديل و املرونة يف السلوك أو يف البيئة أو فيهما-

                                                
، الة التربوية تصدر عن جملس النشر معلمات الرياضالتوافق املهين و عالقته باالحتراق النفسي لدى : حممد رفقي حممد فتحي عيسى 1

  .120، ص 1995] 34[العدد ] 09[العلمي، جامعة الكويت، جملد 
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و مبا أن موضوع دراستنا حول التكيف املهين فإننا سنتعرض هنا إىل تعريف املهنة 
  .لكي نصل إىل التركيب بينهما من خالل تعريف املختصني

  :املهنة و املصطلحات املشاة-
  :املهنة-1

ميكن تعريف املهنة بأا االنشغال باملهن اليت تطبق جزء من املعرفة املنظمة على 
  .ل املتصلة اتصاال وثيقا بالقيم املركزية يف اتمعاملشاك

حرفة يعتمد يف ممارسها على فهم البناء النظري :"بأا"  موريس كوجان"و يعرفها 
جلزء معني من املعرفة أو من العلم، كما يعتمد على القدرات املصاحبة هلذا الفهم و هذه 

  .1"القدرات يستخدمها اإلنسان يف شؤونه لعملية احليوية
فاملهنة هي جانب فكري أو نظري أو تطبيقي حياول الفرد من خالل اندماجه يف 
الواقع تطبيق ما تلقاه من قبل، و هلذا فاالرتباط بني اجلانب النظري و التطبيقي جيعل للمهنة 

  .عاملها اخلاص الذي مييزها عن باقي املصطلحات املرتبطة بعامل الشغل
  و ميل لعمل معني و عليه أن خيضع للتعلم لكي تنمو احنناء أ:"اليت تعين" كاحلرفة"

و تتطور و على احلريف أن يتناىف يف أداءه هلذا العمل حىت يتحكم فيه و يتمكن منه ليصبح 
  ".صنعه يف يده

  فاحلرفة يف احلقيقة هي القاعدة اليت ارتكزت عليها املهنة و الفرق بينهما هو الشهادة 
  كن توارثها أبا عن جد إضافة إىل بنائها النظري ليس عميقا أو التعليم العايل، فاحلرفة مي
  .و متسعا اتساع املعرفة العلمية

كما أا معرفة سطحية ميارسها الفرد من أجل أجر معني، كما أا ختتلف من شخص 
آلخر، و غالبا ما جند نقاط اشتراك بينهما يف كيفية أو طريقة صنع شيء معني، فاحلرفة 

تخصصة بينما املهنة جيب أن يتوفر فيها جمموعة من املقومات كان يكون هلا جندها عامة ال م
هدف اجتماعي و قاعدة علمية و مهارات خاصة، و توفر تدريب ملمارسة املهنة و يكون 

  .التدريب يف مؤسسات خاصة و منظمات اجتماعية إضافة إىل التخصص

                                                
  .1999، املكتب اجلامعي اجلديد، اإلسكندرية، معجم علم االجتماع: عبد اهلادي اجلوهري 1
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كن للفرد أداؤه بوضوح فيمكن تعريفها أا نوع من العمل الذي مي" الوظيفة"أما 
  لتحقيق أهداف معينة و يتضمن املفهوم اإلداري للكلمة الواجبات و املسؤوليات 

  .و السلطات كاملدرسني و املزارعني و التجار، إذ حتدد وظيفتهم طبقتهم يف اتمع
ميكن أن نستخلص أن الوظيفة تتعلق أساسا بنوع العمل الذي تقوم ا مجاعة معينة يف 

  .ناء معني، لكنها حتدد وفقا لطبقة العامل املهنية أو ملكانته العلميةإطار ب
بأنه مجع إداري عقلي و بدين يتضمن التأثري على األشياء ] العمل[بينما ميكن تعريف 

املادية و غري املادية ليتحقق هدف اقتصادي مفيد كما أنه وظيفة اجتماعية تتحقق فيها 
  .شخصية الفرد

الوظيفة اليت يقوم ا اإلنسان بقواه احلسية و اخللقية إلنتاج :"و يعرفه اللرباليون
  .1"الثروات و اخلدمات 

و هكذا يتضح و يتجلى الغموض حول مفهوم املهنة، و بناء على ذلك ميكننا إعطاء 
  :تعريف إجرائي للتكيف املهين فنقول بأنه

  إشباع حاجات تلك العالقة املنسجمة بني الفرد و بيئته املهنية، حبيث يتحقق "
  ..".و متطلبات كال الطرفني

  

                                                
  .17، ص 1981، 1املريخ، اململكة العربية السعودية، ط ، داراإلرشاد النفسي و التوجيه املدرسي: القاضي يوسف مصطفى و آخرون 1
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-II التوجيه املدرسي و املهين:  
   Orientation:التوجيه-1
  :لغة-أ

من وجه يتجه وجاهة، صار وجيها، وجهة األمر، و الشيء أداره إىل جهة ما، توجه 
  .أقبل  و قصد: إليه

ذ وجهة أخذ منها أي مأخ: اجلهة؛ يقال هلذا القول وجه]مصدر[أقبل الوجه : اجته إليه
القصد و النية، و يقال الوجه أن يكون كذا، أي القصد الظاهر، ما يتوجه إليه اإلنسان من 

  1...عمل و غريه
  :اجلزء الثالث عشر البن منظورو قد جاء يف لسان العرب 

  2من وجهه الشيء وجهة معينة، نقول توجهوا إليك مبعىن ولوا وجوكم حنوك
ة العربية يشتق من الفعل وجه، توجيها مبعىن اختيار الطريق، إن مفهوم التوجيه يف اللغ
  .3الوجاهة مبعىن احلكمة، السيادة
وضع الشيء ما يف وضعية ما   Orientation torientate: " تقابلها يف اللغة األجنبية

مقارنة جلهة أو طريق أو جعل الطريق لفرد ما ليتكيف و يألف وضعية جديدة أو حتديد 
  ".الفرد ما يف عالقته مع احمليطني بهمدى استقرار 

و من خالل ما سبق ذكره فالتوجيه لغة ال خيرج عن إطار كونه عملية التعريف 
باملكان أو الطريق أي االستدالل و البحث عن أفضل األماكن و املواقع و الوضعيات و 

  .االرتباط و قوة العالقة اليت تربط شخص ما مع حميطه

                                                
  .889، ص 1991، سنة 1منشورات دار الشروق، بريوت، ط: املنجد يف اللغة و اإلعالم  1
  .555، دار صادر بريوت، ص 13، جلسان العرب: ابن منظور  2
  .املرجع نفسه: قاموس لسان العرب  3
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  :اصطالحا-ب
  :يف التوجيه عن طريق عرض لبعض التعاريفحناول تعر 

اخلدمات اليت دف إىل مساعدة الفرد على أن :"التوجيه على أنه سعد جالليعرف 
يفهم نفسه، و يفهم مشاكله، و أن يستغل إمكانيات بيئته، فيحدد أهدافا لتتفق و إمكانات 

و خيتار الطريق احملقق  هذه البيئة من ناحية، و من ناحية أخرى نتيجة لفهمه لنفسه و لبيئته
  هلا حبكمة و تعقل، فيتمكن من حل مشاكله حلوال علمية تؤدي إىل تكيفه مع نفسه 

  1"و جمتمعه، فيبلغ أقصى ما ميكن أن يبلغه من النمو و التكامل يف شخصيته
فمن خالل هذا التعريف يعترب التوجيه مساعدة، أو مجلة من اخلدمات اليت تم مبا 

استعدادات و ميوالت و قدرات، لتنميتها و ذلك باملوازاة مع إمكانيات  ميلكه الفرد من
البيئة املتاحة للفرد املوجه، و يهدف إىل التعريف على املشاكل اليت تقف يف سبيل حتقيق 

  .توافقه الشخصي و توافقه مع بيئته و تنمية شخصية من كل جوانبها
جاهزة حللول للمشاكل اليت تعترضه فالتوجيه ذا املعىن ليس توجيه الفرد إىل حلول 

بل جعل الفرد خيتار احلل هو بنفسه من خالل توضيح املعطيات من خالل توضيح املعطيات 
  .السابقة الذكر

يقصد بالتوجيه عملية تكوين اجتاهات فكرية يف :"خريي خليل اجلميليو يعرفه 
  2"األفراد يراها اتمع صاحلة و حمققة ألهدافه

هلذا التعريف هو كل ما من شأنه أن يكون اجتاهات فكرية سواء  و التوجيه وفقا
  كانت مؤسسات رمسية كاملدرسة أو غري رمسية كاألسرة، و املؤسسات الثقافية املختلفة 
  و اتمعات 

  .إخل،حبيث تكون هذه االجتاهات إجيابية ختدم أهداف اتمع....و وسائل اإلعالم 
  امل، لكل من ميكن له ممارسة التوجيه داخل اتمع و التوجيه ذا املعىن واسع و ش

و يهدف إىل حتقيق أهداف اتمع دون النظر إىل أهداف األفراد، و اليت ميكن أن ال تكون 
  .نفسها أهداف اتمع الذي يعيش فيه

                                                
  .85، ص 1992، دار الفكر، القاهرة، 2، طي و املهينالتوجيه النفسي و التربو: سعد جالل1 

  .32، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، دون سنة، االتصال و وسائله يف اتمع: خريي خليل اجلميلي  2
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بأنه عملية مساعدة أو تقدمي العون لألفراد :"مصطفى القاضي و آخرونو ينظر إليه 
حتقيق الفهم الالزم ألنفسهم و توجيهها، حبيث يستطيعون االختيار عن  حىت يتمكنوا من

بنية، و يتخذ من السلوك ما يسمح هلم بالتحرك يف اجتاه هذه األهداف اليت اختاروها 
  1"بطريقة ذكية أو تسمح بتقومي املسار بشكل تلقائي

املنحىن  و يف هذا التعريف جند التركيز على الفرد و على سلوكه الذي يوجهه إىل
  .الذي حيقق به أهدافه

التوجيه عملية إنسانية :"ليلى حممد اخلضريو  مواهب إبراهيمو عرف التوجيه 
تتضمن جمموعة من اخلدمات اليت تقدم لألفراد ملساعدم على فهم أنفسهم، و إدراك 

ليت املشكالت اليت يعانون منها و االنتفاع مبقدرم و مواهبهم يف التغلب على املشكالت ا
تواجههم، مما يؤدي إىل حتقق التوافق بينهم و بني البيئة اليت يعيشون فيها، حىت يبلغوا أقصى 

  2"ما يستطيعون الوصول إليه من منو و تكامل يف شخصيام
هذا التعريف يشبه كثريا تعريف سعد جالل ألنه يتطرق إىل نفس طريقة و أسلوب 

  .التوجيه و يهدف إىل نفس أهداف التوجيه
: للتوجيه فنقول بأنه التعريف اإلجرائيمن خالل هذه التعاريف املختلفة نصل إىل و 

عملية مساعدة الفرد على فهم و حتليل استعداداته، قدراته، إمكاناته و ميوله و كذا الفرص "
املتاحة أمامه و مشكالته و حاجاته و استخدام معرفته يف إجراء االختبارات و اختاذ 

  ".توافق حبيث يستطيع أن يعيش سعيداالقرارات لتحقيق ال

                                                
  .29نفس املرجع السابق، ص : القاضي يوسف مصطفى و آخرون 1
، 1997، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، األسرة و دور احلضانة إرشاد الطفل و توجيهه يف: مواهب إبراهيم و ليلى حممد اخلضري 2

  .9ص 
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  :التوجيه املدرسي-2
عملية سيكولوجية و بيداغوجية هدفها اقتراح اجتاه معني لدراسة أنشطة التالميذ "

  حسب ما يستجيب حلوافزهم و اهتمامام، أو يتيح التعبري الفاعل عن إمكانيام 
  .1"و قدرام

الدراسة و ألوان الثقافة اليت تتفق مع  هو إرشاد التلميذ و السري به حنو نوع من"
  2"مواهبه و استعداداته و ميوله و إمكانياته و وسائله و قدراته العقلية و اجلسدية و النفسية

  املساعدة الختيار األقسام الدراسية و اختيار نوع الدراسة اليت تتفق :" و يعرف بأنه
  درسة أو الكلية أو اجلامعة و ميول الشخص و قدراته و حتصيله، كذلك اختيار نوع امل

  و يشمل أيضا التشخيص و التعاون يف عالج املشكالت التربوية مثل مشكالت النظام 
و الغياب و التأخري و ضعف القراءة و التحصيل و عيوب الكالم و تنظيم خطوات التحصيل 

  3"اجليد و غريه من مهارات تتطلبها التربية و التعليم عامة
إرشاد الفرد يف دراسته وفق :"التوجيه املدرسي على أنه كورجليل وديع شو يعرف 

مبادئ عملية دف إىل كشف مدى قدراته و استعداداته و نوع ميوله و رغباته و بالتايل 
  .4"حتديد أولوية ااالت املمكن إتباعها

  هو عملية مساعدة الفرد : فالتوجيه املدرسي وفقا هلذه التعاريف السالفة الذكر
ه على االختيار و التقرير و التخطيط للمستقبل بدقة و حكمة و مسؤولية يف ضوء و تشجيع

  .معرفة نفسه و معرفة واقع اتمع الذي يعيش فيه
فالتوجيه املدرسي إذن جمموع اخلدمات اليت دف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم 

  ات و ميول أي أنمشاكله و أن يستغل إمكانيته الذاتية من قدرات و مهارات و استعداد

                                                
مركز التوجيه املدرسي و املهين، مشروع الدليل اخلاص مبستشار التوجيه املدرسي و املهين، إجناز الفرقة التقنية ملركز : مديرية التربية 1

  .2001والية سطيف حي بيزار، نوفمرب التوجيه 
  .109، ص 1994، 1، دار اخلطايب للطباعة و النشر، طمعجم علوم التربية:طيف و آخرونالعريب عبد الل  2
، منشأة املعارف، دون طبعة، اإلسكندرية، ، إرشاد الطفل و توجيهه يف األسرة و دور احلضانةمواهب إبراهيم عيادة، ليلى حممد اخلضري 3 

  .1997مصر، 
، 2008، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائر، ، حمكات نقدية لواقع التوجيه املدرسيالنظام التربوي يف اجلزائر: توفيق زروقي 4 

  .15ص 
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يستغل إمكانية بيئته فيحدد أهدافا تتفق و إمكانيته من ناحية و إمكانيات هذه البيئة  
من ناحية أخرى نتيجة لفهمه لنفسه و بيئته و خيتار الطرق احملققة هلا حبكمة و تعقل فيتمكن 

بلغه من و مع جمتمعه فيبلغ أقصى ما ي من حل مشاكله حلوال علمية تؤدي لتكيفه مع نفسه
  .1النمو و التكامل يف شخصيته

من طرف منظمة اليونيسكو إىل أن التوجيه  1970بينما يشري التعريف الوارد سنة 
يف جعل الفرد واعيا خبصائصه الشخصية و تطورها حسب خياراته :"املدرسي يتمثل

د الدراسية أو نشاطاته املهنية يف كل ظروف حياته مع االهتمام خبدمة اتمع و تعد
  2"مسؤولياته و قدرته على حتملها

إذن من خالل ما سبق فالتوجيه املدرسي السليم هو العملية اليت يقوم ا املختصون يف 
  التوجيه لغرض مساعدة التالميذ على اختيار نوع الدراسة املالئمة هلم، و اليت تتفق 

كتسي أمهية كبرية يف و ميوالم و استعدادام قصد التكيف و النجاح فيها، و ذا فأنه ي
العملية أي التوجيه املدرسي عند متابعة  تهحياة التالميذ و متطلبات اتمع معا، و تزداد أمهي

البعض من التالميذ لدراسة ال يصلحون هلا، و اخلسارة اليت قد تصيب اتمع بعد ذلك، 
  نمية مواهبه، كما تظهر أمهية التوجيه املدرسي يف إسعاد التلميذ و إشباع حاجاته و ت

  .و بالتايل توافقه مع نوع الدراسة اليت وجه إليها
و هو كذلك عملية نفسية تربوية اجتماعية، دف إىل مساعدة الطالب االختيار 
السليم لنوع الدراسة املالئمة هلم و االلتحاق ا و االستمرار فيها من خالل حتقيق التوافق 

و استعدادام و نتائجهم الدراسية وكذا مساعدم  بني قدرات التلميذ و ميوهلم و رغبام
على فهم  أنفسهم و حميطهم االجتماعي و الدراسي من أجل جتاوز مشاكلهم، دف حتقيق 

  .النجاح و التغلب على الصعوبات اليت تعترضهم يف أثناء دراستهم يف احلياة بوجه عام

                                                
  .223، ص 4، دار املعارف، مصر، طسيكولوجية التدريس و املنافسات: عالوي حممد حسني1 

2 Dunod Paris : psychologie de l’orientation, Jean Guicgard et Michel Hteu, 2001, p 25. 
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للتوجيه املدرسي  إلجرائيالتعريف او من  خالل هذه التعاريف املختلفة نصل إىل 
جمموع اخلدمات اليت دف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه و يفهم :"على أنه

مشكالته، و أن يستغل إمكاناته الذاتية من قدرات و مهارات واستعدادات و ميول، و أن 
ن يستغل إمكانات بيئته فيحدد أهدافا تتفق وإمكاناته من ناحية و إمكانات هذه البيئة م

ناحية أخرى ووصوال إىل فهم نفسه و بيئته و خيتار بناءا على ذلك الطرائق املؤدية هلا  
حبكمة و تعقل فيتمكن من ذلك من حل مشكالته حال علميا، تقضي به إىل التكيف مع 

  "نفسه فيبلغ أقصى ما ميكن أن يبلغه من النمو و التكامل يف شخصيته
  :التوجيه املهين-3

التوجيه :" جلمعية القومية للتوجيه املهين بأمريكا التعريف اآليتقدمت ا1924يف عام 
  املهين هو نقدية املعومات و اخلربة اليت تتعلق باختيار املهنة و اإلعداد هلا و االلتحاق ا 

  "و التقيد فيها
  :و مبقتضى التعريف فإن التوجيه املدرسي يقدم ثالث خدمات للمسترشد

  .نصائح تتعلق باختيار املهنة و اإلعداد هلا-3         اتاملعلوم- 2         اخلربة-1
و بالتايل فإن اجلزء األكرب من املسؤولية تقع على عاتق املوجه، وهذا يؤثر سلبا على 

  .دوره كموجه، و أن على الفرد أن يتحمل جزءا من مسؤولية اختياره ملهنته
  :هين ينص علىأقرت نفس اجلمعية تعريفا آخر للتوجيه امل 1930و يف عام 

  أن التوجيه املهين  هو عملية مساعدة الفرد على أن حيتار مهنة له و يعد نفسه هلا "
  و يلتحق ا و يتقدم فيها، و هو يهتم أوال مبساعدة األفراد على اختيار و تقرير مستقبلهم 

  1"و مهنتهم مبا يكفل هلم تكيفا مهنيا مرضيا
أن التوجيه املهين عملية مساعدة الفرد على " سيكولوجية املهن"يف كتابه  سوبر و ذكر

إمناء و تقبل صورة لذاته متكاملة و متالئمة لدوره يف عامل العمل، و كذلك مساعدته على 
  أن خيترب هذه الصورة يف العامل الواقعي و أن حيوهلا على حقيقة واقعية حبيث تكفل له السعادة 

  :سم التوجيه املهين بعدة خصائص منهاوبناء على تعريف سوبر يت2"و للمجتمع املنفعة

                                                
   .15، ص 2005، سنة 1، دار وائل للنشر، طسيكولوجية التوجيه املهين و نظرياته: صاحل حسن الداهري  1
  .16ص : املرجع نفسه  2
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  يساعد التوجيه املهين الفرد على أن يرسم صورة متكاملة لذاته تتالءم مع إمكانياته -1
  .و استعداداته و ظروفه

  يقدم التوجيه املهين الفرصة للفرد للرتول إىل ميدان العمل ليجرب إمكانياته -2
  .و خرباته اليت اكتسبها سابقا

  .على االقتناع بالدور الذي يقوم به يف عمله و تطويرهيساعد الفرد -3
  .يساعد الفرد على أن يعرب عن نفسه من خالل عمله-4

هو املساعدة الفردية أو اجلماعية اليت يقدمها املوجه أو املسترشد : إذن التوجيه املهين
  اطنا منتجا التربوي و املهين للفرد الذي حيتاج هلا حىت ينمو يف االجتاه الذي جيعل منه مو

و ناجحا و منجزا و قادرا على حتقيق ذاته يف امليادين الدراسية و املهنية و غريها حبيث يشعر 
  .الفرد بالسعادة و الرضا

و التوجيه املهين كذلك يساعد الفرد يف أن يقر مصريه املهين بنفسه وذلك من خالل 
بطريقة منظمة خمططة إعداد نفسه  تعريفه باستعداداته و قدراته و ميوله، و اختيار مهنة حياته

  .ألخذ مكانه الصحيح يف عامل املهنة تعليميا و تدرجييا
و من خالل استعرضنا لتعريف التوجيه املدرسي و التوجيه املهين نصل إىل التعريف 

  .التوجيه املدرسي و املهين
  :التوجيه املدرسي و املهين -4

  ساعدة التلميذ على اكتشاف ذاته إذا كان التوجيه املدرسي و املهين هو عملية م
فإنه يسعى إىل  )الدراسي و التكويين، املهين، االقتصادي و االجتماعي(و حميطه اخلارجي

إنضاج شخصيته من خالل حتقيق التوافق بني املعطيات ليكون يف مستوى املسؤولية الختاذ 
ياته املستقبلية مع القرارات املناسبة لبلوغ الطموحات و حتقيق املشروع الذي ينشده يف ح

العلم أن املشروع الفردي ألي تلميذ ال يرتبط مبدى متابعة مساره الدراسي حىت الطور 
  اجلامعي بل هو مرتبط بطموحات كل متعلم و اليت قد ال ترتبط مبستوى التعليم األساسي 

  .و الثانوي أو أكثر
توافق بني الطالب مباله تلك العملية اليت تم بال:"بأنه سيد عبد احلميد مرسيو يعرفه 

من خصائص مميزة من ناحية و الفرص التعليمية املختلفة و مطالبها املتباينة من ناحية أخرى، 
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و اليت تم أيضا بتوفري اال الذي يؤدي إىل منو الفرد و تربيته، و أن التوجيه هو مساعدة 
  .1"الفرد يف حل مشكالته

املهين هو عملية نفسية تربوية هادفة تسعى كذلك ميكن أن نعرف التوجيه املدرسي و 
  القدرات العقلية، اإلمكانيات الدراسية (إىل حتقيق التوافق بني مؤهالت الفرد الفكرية 

و بني متطلبات و مستلزمات الشعب  )االستعدادات و امليول،الرغبات( و النفسية )و املعرفية
الفرد على معرفة ذاته و حميطه مبختلف الدراسية و التكوينية و حىت املهنية عن طريق مساعدة 

  .2الوسائل اإلعالنية و االستكشافية
و يشري إليه بأنه عملية إرشاد الناشئني على أسس علمية معينة كي يوجه كل فرد إىل 

  .3نوع التعليم الذي يتفق و قدراته العامة و استعداداته اخلاصة و ميوله املهين
التعاريف لعملية التوجيه، إىل أن التوجيه  و عليه ميكن أن خنلص من خالل كل هذه
  :عموما و التوجيه املدرسي و املهين خصوصا هو

  عملية بناءة دف إىل مساعدة الفرد لكي يفهم و يدرس شخصيته و يعرف خرباته، 
  و حيدد مشكالته، و ينمي إمكانياته، و حيل مشكالته يف ضوء معرفته و رغبته و تعليمه 

   حتديد و حتقيق أهدافه و حتقيق الصحة النفسية و التوافق شخصيا و تدريبه لكي يصل إىل
  .و تربويا و مهنيا

  :مستشار التوجيه املدرسي و املهين- 5      
هي كلمة مشتقة من الفعل استشار، يستشري، استشارة مبعىن النصيحة و التوجيه و هو 

تبذل لتحسني و تكييف املعاونة على خلق موقف تعليمي أفضل و هو يشمل اهودات اليت 
  .4على خدمة أو نشاط يؤثر على عملية التعليم و التعلم

                                                
  .1984، جملة املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تونس أساليب التقومي يف اإلشراف التربوي و وسائله: ندوة النوري  1
  .1996، السنة السادسة، 13، جملة الرواسي، عدد طبيعة التوجيه املدرسي و عقباته امليدانية: سالمخالد عبد ال 2
سند تكويين لفائدة مديري مؤسسات التعليم الثانوي و اإلكمايل املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية و حتسني : وزارة التربية الوطنية3 

  .38، ص 2000بوعات املدرسية سنة ، اجلزائر،الديوان الوطين للمطمستواهم
  .165، اجلزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع، دون تاريخ، ص 1، جالتوجيه و اإلدارة يف املدارس  اجلزائرية: حممد الطيب العلوي 4
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و املوجه يقوم بعملية التوجيه بشىت الطرق و الوسائل الفعالة، و ذلك يف املؤسسات 
االجتماعية الرمسية و اليت من أمهها املدرسة بأطوارها املختلفة و خاصة الطور الثانوي 

  .التلميذ كل أنواع خدمات التوجيه الالزمة له كمؤسسة اجتماعية يتلقى فيها
و للوصول إىل منوذج طموح جيب أن يقوم كل فرد من القائمني على مؤسسته 
التعليمية ألداء دوره بفعالية، سواء كان أستاذا أو مديرا أو مساعدا تربويا أو مستشار توجيه 

  قدمه من خدمات توجيه و هذا األخري الذي سنركز على دوره يف املدرسة الثانوية ملا ي
  .و إرشاد لشرحية واسعة من تالميذ هذه املرحلة

  إن التوجيه عملية جيب أن تعزى إىل أخصائيني مؤهلني قد تلقوا تكوينا شامال "
  1."و مستمرا و هؤالء هم مستشارو التوجيه

و مستشار التوجيه هو أحد موظفي قطاع التربية و التعليم، يسهر على تنفيذ برنامج 
وجيه املدرسي املسطر من طرف مديرية التقومي و التوجيه و االتصال و هي إحدى هياكل الت

  .وزارة التربية الوطنية
املسؤول األول على تنفيذ عملية التوجيه :"على أنه موريس روكالنو قد عرفه 

املدرسي و املهين، و هو خمتص يف التوجيه و يعترب من أقدر الناس و أكفاءهم على مجع كافة 
  ".ملعلومات حول الطالب املراد توجيهه و استغالله باعتماد مبادئ و تقنيات علم النفسا

و قد عني مستشار التوجيه بصفته عضوا يف الفريق التربوي للمؤسسة أي بالثانوية 
   1991ديسمرب  18املؤرخ يف  1241/91:/املنشور الوزاري رقم 219مبقتضى 

كتب بالثانوية جمهز بكل الوسائل اليت حيتاجها يف جمال و ملستشار التوجيه املدرسي و املهين م
عمله، و له مقاطعة للتدخل تتكون من جمموعة من اإلكماليات، إىل جانب هذا تكون ضمن 
مقاطعة تدخله أكثر من ثانوية نظرا لشغور ذلك املنصب و تقدم له مجيع التسهيالت عند 

  .يع املستويات اإلكمايل و الثانويالقيام بعمله من اإلطالع على ملفات التالميذ يف مج

                                                
Ivanchiavurin ; l’orientation scolaire et professionnelle [1er edition]1 frget vacit, Paris, 

1776, p 25.  
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  كما أشري هنا إىل مالحظة هامة البد من التنويه ا هو أن الفرق بني املستشار الرئيسي 
و مستشار التوجيه يكمن يف التصنيف فقط، فاملستشار الرئيسي للتوجيه املدرسي و املهين 

  .05صنف  14مصنف يف الرتبة 
و القرار الوزاري  011صنف  14مصنف رتبة ومستشار التوجيه املدرسي واملهين 

خص املستشار الرئيسي للتوجيه مبهمتني تضاف  1991- 11-13املؤرخ يف  827رقم 
  منه ] 21- 20[إىل النشاطات املشتركة بينه و بني مستشار التوجيه، و جاء يف املادتني 

  :و هذه املهام هي
-ال البحث البيداغوجيالقيام بالدراسات و التحقيقات اليت تكسي أمهية يف ا.  
متابعة نشاطات مستشاري التوجيه املدرسي و املهين املبتدئني و اإلشراف عليها يف -

  .إطار التكوين املتواصل
يف حالة قيامه باملهمتني السابقني يستفيد املستشار الرئيسي للتوجيه من تقليص يف 

العملي يلغي هذه الفروق يف املقاطعة اليت يشرف عليها، و على الرغم من هذا فإن الواقع 
  :و يتم توظيفه على أساس .املهام

يكون حامال لشهادة الليسانس يف علم االجتماع، علم النفس، علوم :الشهادة-
  .التربية

جانب إداري، جانب تقين، ثقافة عامة، لغة [جيري اختبار كتايب : االختبارات-
 .، و بعد النجاح فيه جيري اختبار شفاهي]أجنبية
  :املفاهيم املقاربة للتوجيه     

  اقتربت عدة مفاهيم مبفهوم التوجيه مما يؤدي يف بعض األحيان إىل اخللط فيما بينها 
  .و لذلك فإن حتديد املصطلحات يعد ضروريا من أجل حتديد املصطلح املراد دراسته

  :اإلرشاد
ه رشد، رشدا و رشادا، و رشد رشدا أي اهتدى و استقام و رشد و أرشد :لغة-أ

  .هداه: إىل كذا و عيه

                                                
، سنة ]النصوص األساسية[ النصوص اخلاصة بتنظيم و تسيري املسار املهين لعمال املؤسسات و اإلدارات العمومية: وزارة التربية الوطنية  1

   .110-109، ص 1992
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  .1طلب منه الرشد و الرشد مبعىن استقام على طريق احلق: و استرشده
  :اصطالحا- ب      

اإلرشاد هو العملية اليت من خالهلا حياول ):"1978( بتروفيسيا و زمالؤهيعرف 
  املرشد 

ذ و هو شخص مؤهل تأهيال للقيام باإلرشاد أن يساعد شخص آخر يف تفهم ذاته، و اختا
القرارات، و حل املشكالت، و اإلرشاد هو مواجهة إنسانية وجها لوجه تتوقف نتيجتها إىل 

  .2"حد كبري على العالقة اإلرشادية
يف هذا التعريف داللة واضحة على ضرورة وجود شخص مؤهل علميا، ألداء مهمة 

  اذ القرارات تفهيم و تعريف الناس بذوام و القدرات اليت ميلكوا، أو مساعدم على اخت
  .و اليت تقضي على املشكالت اليت يعانون منها

و ما يؤخذ على هذا التعريف عدم إشارته للعلوم أو التخصصات اليت جيب اإلملام ا 
من قبل القائم على عملية اإلرشاد، و ربط نتيجة اإلرشاد على العالقة اإلرشادية فقط، دون 

  .احتمال توقع تدخل عوامل أخرى
يعترب اإلرشاد عملية تعليمية لتبسيط و تفسري حقائق :"ي خليل اجلميليخريتعريف 

معينة، ملن هم يف حاجة إليها ألفراد و مجاهري قصد التأثري عليهم، و إحداث تغريات سلوكية 
  .3"مرغوبة تساعدهم على تكيف أفضل يف جمال معني يف جمتمعهم

متس كل شرائح و فئات اتمع يف هذا التعريف إشارة إىل أن اإلرشاد عملية تلقينية 
ابتداء من الصغار وفق أساليب و طرق منظمة و مستمرة، كما أن فيه وضوح ألهداف 

السلوكيات غري املرغوبة عند األشخاص الذين يعانون ذلك  ةاإلرشاد يف اتمع و هي معاجل
عدم  و مساعدم على الوصول إىل أفضل حاالت التكيف داخل جمتمعهم، و ما يؤخذ عليه

  توضيحه لكيفية التأثري عليهم، إلحداث التغريات املرغوبة، إلمكانية إحداث تأثريات آنية 
  .و سطحية فقط

                                                
  .889مرجع سابق، ص : املنجد يف اللغة و اإلعالم 1
  .12، ص 1996، 1لقاهرة، ط، دار غريب للطباعة، االعملية اإلرشادية: حممد حمروس الشناوي 2
  .110مرجع سابق، ص : خريي اخلليل اجلميلي 3
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ميكن اعتبار اإلرشاد معنيا مبساعدة العميل على مواجهة املشاكل :"باترسونتعريف 
  .1"الواقعية، أكثر من مواجهة الفراغ الشخصي الداخلي

على فكرة مساعدة الشخص الذي هو يف حاجة إىل  و يف هذا التعريف يركز باترسون
  ارشاد ملواجهة املشاكل الواقعية أكثر من مساعدته على مواجهة مشاكله الشخصية، 
و يف هذا عدم إشباع إلمكانية أن يكون الفراغ الشخصي الداخلي هو األساس، و املسبب 

  .إمكاناا لضعف العميل على مواجهة الواقع، أي عدم القدرة على فهم الذات و
و من خالل التعاريف السابقة سواء للتوجيه أو اإلرشاد نالحظ ذلك التشابه احلاصل 
بينهما يف األهداف و الوسائل، فكال منهما ينطلق من فكرة مساعدة الشخص الذي حيتاج 
إىل توجيه و إرشاد عن طريق تعريفه باإلمكانات و املؤهالت اليت ميتلكها، و بالفرص اليت 

له بيئته دف اختاذه لقرارات مفيدة لصاحل ذاته، و بالتغلب على املشكالت اليت توفرها 
تواجهه، و بتغيريه لسلوكات معينة فيه غري مرغوبة من أجل حتقيق توافقه النفسي و توافقه 

  .مع بيئته
  و كذلك ما دأب عليه الكثري من العلماء يف استعماهلم ملصطلي التوجيه و اإلرشاد، 

حامد عبد السالم بعضهما البعض على أما مفهوم واحد، و هذا ما يؤكده  و قرما مع
  يعرب مصطلحا اإلرشاد و التوجيه عن معىن مشترك فكل من التوجيه :"عندما يقول زهران

و اإلرشاد يتضمن من حيث املعىن احلريف، الترشيد و اهلداية و التوعية و اإلصالح، و تقدمي 
ىل األفضل، و كل من التوجيه و اإلرشاد مترابطان و مها وجهان اخلدمة و التغيري السلوكي إ

  .2"لعملة واحدة
لذلك حنن يف دراستنا هذه سنأخذ مصطلحي اإلرشاد و التوجيه كمفهوم واحد ألما 

 .  يدالن على عملية واحدة من الناحية التطبيقية خاصة عندما نتطرق إىل الدراسات السابقة

                                                
  .14، ص 1995، سنة 1، مكتبة وهبة، ط]السيد عبد احلميد مرسي: ترمجة[ ، اإلرشاد النفسي و العالج النفسي: باترسون 1
  .11، ص 1977، سنة 1، عامل الكتب القاهرة، طالتوجيه و اإلرشاد النفسي: حامد عبد السالم زهران 2
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-III اإلصالح التربوي:  
  :التربية-1
  :لغة-أ

مأخوذة من  Educationبالبحث يف أصل الكلمة يف معناها اللغوي، جند يف اإلجنليزية 
  أي يقود خارجا، و منه جاء يقود الولد أي يرشده  E-ducereالالتينية مبعىن القيادة 

مو، و يهذبه، و جند يف معاجم اللغة العربية، التربية من رىب الرباعي أي عند الولد و جعله ين
، و من جعلها أصلها رب فالبد أن جيعل 1و رىب الولد هذه فأصلها ربا يربو أي زاد و منا

املصدر تربيبا ال تربية، يقال رب القوم يربيهم مبعىن ساسهم و كان فوقهم، و رب النعمة 
  :من هنا جند كلمة التربية هلا أصول ثالثة. 2زادها، و رب الولد رباه حىت أدرك

  . ا يريب مبعىن زاد و منارب :األصل األول
  .و ترعرع شاريب يريب على وزن خفي خيفي و معناها م :األصل الثاين 

  .رب يرب بوزن مد ميد مبعىن أصلحه، و توىل أمره :األصل الثالث
تتضمن " التربية"و على العموم فإن كل التعاريف اللغوية اليت جاءت خبصوص لفظ 

و التكبري، رغم تنوعها، و لكن التعريف الذي جاء به التنمية و الرعاية : معىن أساسيا و هو
  .3يضيف معىن اإلصالح أمحد رضاالشيخ 

و اإلصالح يضمر معىن االعوجاج و الفساد ألن اإلصالح ال يتم يف شيء صاحل و إمنا 
يدخل على اجلزء الفاسد يف أصل الشيء فيصلحه و يعيده إىل مكانه األصلي، و يف تربية 

إصالح ما اعوج من سلوكه، أي إعادة الفرد إىل جادة الصواب الذي  الفرد فاملقصود هو
  .رمسه له اتمع إذا حاد عنه

  :اصطالحا-ب
إن املتتبع للمعاين االصطالحية ملفهوم التربية يف قاموس التربية جيد العديد من 

  .التعريفات للتربية

                                                
  .48، ص 1999، 1، دار اجلامعة العربية، اإلسكندرية، طالتربية و اتمع، رؤية نقدية يف املفاهيم، القضايا، املشكالت: شبل بدران 1
  .266، ص 1971، 5دار املشرق، بريوت، لبنان، ط: املنجد األجبدي 2
  .105، ص 2005الغرب للنشر و التوزيع، دون طبعة، ، دار حماضرات يف علم اجتماع التربية: مربوحة بوحلال نوار 3
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و عملية تزويد  فترة تعرف التربية كمهنة و تارة أخرى كعملية تكيف و عملية منو،
  .باخلرب و املعرفة و اكتساب املهارات

لذلك يعترب مفهوم التربية من املفاهيم الشائعة و املتداولة كثريا يف اتمعات و على 
  .خمتلف املستويات و االختصاصات النفسية، االجتماعية، التعليمية و االقتصادية

اتمع للمحافظة على بقائه أا وسيلة :"مسرية أمحد السيدحيث تعرفها الدكتورة 
واستمراره و ثبات نظمه و معايريه االجتماعية و قيمه و معارف األجيال السابقة، و نقل 

  .1"التراث الثقايف للجيل اجلديد
عملية التنشئة االجتماعية فكريا و خلقيا و تنمية :"كما يشري مصطلح التربية إىل

غريها من املنظمات و املؤسسات املتعددة  القدرات اإلدراكية و العقلية داخل املدرسة و
  .2"للتربية

التربية العامة و اإلنسانية تستطيع تكوين "الذي يشري إىل أن  أما أوخست كونت
عمال تقنيني مؤهلني وقادرين على أن يتحولوا شيئا فشيئا وفقا للتطورات النفسية و حتوالت 

كيف اجتماعيا، مث أخريا تكوين األحكام العامل املعاصر هدف التربية أوال هو التكوين مث الت
  .3"الشخصية و احلرة
هي سبيل حياة و ليس إعداد حلياة مقبلة، :"إىل القول أن التربية جون ديويو يذهب 

كما أا السبيل األساسي للتقدم االجتماعي و ركيزة اإلصالح فيه، مبعىن أا حاصل مجع 
مث يضيف يف .4"من وجوده و منوه و استمراريتهالعمليات و السبل اليت متكن اتمع البشري 

  أعتقد اعتقادا جازما أن التربية  هي الوسيلة األساسية للتقدم اإلنساين، :"تعريف آخر له
  .5"و أا األساس الذي جيب أن يقوم عليه ككل إصالح اجتماعي

                                                
  .3، ص 1993، مصر، 2، دار الفكر العريب، طعلم اجتماع التربية: مسرية أمحد السيد  1
  .377، ص 1975، اهليئة املصرية العامة للكتاب، دون ط، القاهرة، معجم العلوم االجتماعية  2

3 Didier julia : Dictionnaire de la Pchicologie ; librairie la rousse ; Paris , 1982, p 75.   
  .108نفس املرجع السابق، ص : مربوحة بوحلبال نوار 4
  .397، ص 1972، دار الكتاب اجلامعية، اإلسكندرية متهيد يف علم االجتماع: حممد اجلوهري و آخرون 5
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يت يريد نفهم من هذا أن اتمع عن طريق التربية يستطيع أن يرسم الغاية النبيلة ال

ألداء رسالته احلضارية كاملة، و عن طريق التربية و التعليم يستطيع أن يكون رجاال  حتقيقها
يتجهون به حنو حتقيق الرفاهية للمجتمع ينبغي تربية النشىء على أسس سليمة، فالتربية إذن 

  .ضرورة حيوية و هي قوام اتمع و عماده األساسي
مساعدة كل فرد يف اتمع ألن يصبح إنسانا " إىلأما التعريف احلديث للتربية فيشري

حرا و مستقال و قادرا على التفكري و احلكم مبفرده يف الفنون و االجتماع، التاريخ و العلوم 
التكنولوجية و بالتايل يكون قادرا على التكيف مع متطلبات العصر املوافق لرشده و ليس 

  .1"لعصر طفولته الذي يكون قد وىل و تطور
كل ما سبق ميكن القول أن التربية هي عملية تكييف الفرد و بيئته و هذه العملية  من

تنشأ من إشراك الفرد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف احلياة االجتماعية، فهي متثل احلصيلة 
الكلية الحتاد اخلربات اإلنسانية و اليت تشكل ما يسمى بالشخصية، و مساعدته يف احلصول 

  .جح يف جمتمعهعلى تكيف نا
إن تطوير التربية مبفهومها و مضامينها و أغراضها ظهر مما يطلق عليه اليوم و ما 

التربية هي "مبنطلقاا و أهدافها و رفعت هذه األخرية شعار "  التربية احلديثة"ذكرناه سالفا
  .يجون ديوكما جاء على لسان رائد علوم التربية األمريكي " احلياة و ليس إعداد احلياة

إن التربية هي عملية :"من كل ما سبق ميكن القول أن التعريف اإلجرائي للتربية هو
تكيف الفرد و بيئته و هذه العملية تنشأ من اشتراك الفرد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف 
احلياة اإلجتماعية، فهي متثل احلصيلة الكلية الحتاد اخلربات اإلنسانية  و اليت تشكل ما يسمى 

  "شخصية و مساعدته يف احلصول على تكيف ناجح يف جمتمعه بال
فالتربية يف حقيقة األمر جيب أن تعمل على مساعدة الفرد لينموا منوا صحيحا حىت 

  .يكون صاحلا يف اتمع

                                                
  .53، ص 1996ت اجلزائر، عدد خاص، جامعة اجلزائر، سنة ، حولياالنسق التربوي يف اجلزائر، رهانات التغيري: بوسنة حممود 1
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  :اإلصالح- 2
  :لغة-أ

  .يف عملية أي أتى مبا هو صاحل] ح.ل.ص[أصلح، إصالحا -
  .وفق بينهم: املتخاصمني أي أزال فساده، و يف: نقول أصلح الشيء

  .1أصلح إليه أي أحسن: و نقول
  :و جاء يف لسان العرب

اإلصالح ضد الفساد، صلح و يصلح و صالحا و صلوحا و هو صاحل، و صليح، هذه 
  .اخلربة مجعها صلحاء، و صلح و صلح كتصلح

فاإلصالح نقيض الفساد، و أصلح الشيء بعد فساده أقامه، و أصلح الدابة أحسن 
  .2اإليه

  .أصلح يصلح إصالحا-
  .أتى مبا هو صاحل: يف عمله-1
  .جعله صاحلا: أصلحه-2
  .أزال فساده: الشيء-3
  .3وفق بينهم: بني املتخاصمني-4
  : اصطالحا-ب

لقد شاع استخدام هذا املصطلح يف القرن التاسع عشر ليعين التغريات املقصودة اليت 
يستخدم يف األوساط التربوية ليشري إىل  أدخلت على املناهج و نظم التعليم، هذا املصطلح

  خمتلف العمليات و التغريات اليت طرأت على النظام التعليمي أو يف جزء منه حنو األحسن، 
  .و غالبا ما حيمل و يتضمن معاين اقتصادية واجتماعية و سياسية

                                                
  .131، ص 2001، دار العلم للماليني، بريوت لبنان، معجم الرائد، املعجم اللغوي األحدث و األسهل: جربان مسعود 1
  .226، باب الصاد، حرف الالم، ص لسان العرب: ابن منظور 2
  .78، ص 1999دار الكتاب املصري، اللقاهرة، ، 2، طاملعجم العريب امليسر: أمحد زكي بدوي 3
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م أنه حماولة فكرية أو علمية إلدخال حتسينات على الوضع الراهن للنظا:"برييش يعرفه
  التعليمي، سواء كان ذلك متعلقا بالبنية املدرسية أو التنظيم و اإلدارة و الربامج التعليمية 

  . 1"أو طرائق التدريس و الكتب الدراسية و غريها
أن يتضمن عمليات تغيري :"و يدعم هذه التعاريف تعريف علماء اجتماع التربية

  2."القوة و الثروة يف اتمع سياسية و اقتصادية ذات تأثري على إعادة توزيع مصادر
هذا يعين أن اإلصالح التربوي تقوم به اجلهات املعنية دف من خالهلا إحداث 
  تغريات على مستويات معينة، الذي فعال حيدث خاصة على مستوى البنية املدرسية 

  .أو التنظيم احلايل أو اإلداري خاصة الربامج التعليمية و الكتب املدرسية
ذلك التغيري الشامل يف بنية :"فريى أن اإلصالح التعليمي  البالويحسن حسنيأما 

النظام التعليمي التعرف على املستوى الكبري فهو تلك التعديالت الشاملة األساسية يف 
السياسة التعليمية اليت تؤدي إىل تغريات يف احملتوى و الفرص التعليمية و البنية االجتماعية يف 

  .3"بلد ما  نظام التعليم القومي يف
أية حماولة فكرية أو علمية إلدخال حتسينات على الوضع :" حممد منري مرسيو يعرفه 

  الراهن للنظام التعليمي سواء كان ذالك متعلقا بالبنية املدرسية أو التنظيم و اإلدارة 
  .4"أو الربنامج التعليمي أو طرائق التدريس أو الكتب املدرسية  

حات التربوية اليت ما هي إال تلك التغريات اليت حتدث يف بأن اإلصال":سيمونو يعرفه 
السياسة التعليمية اليت من شأا حتدث زيادة كبرية سواء يف امليزانية التعليمية أو يف األثر اليت 

  .5"حتدثه االستثمارات التعليمية على البشر يف التنمية اإلجتماعية 
يف النظام التربوي القائم و مناهجه من و مما يالحظ على هذه التعاريف أنه جيب النظر 

  خالل إجراء الدراسات التقوميية مث البدء يف عملية التطوير وفق مقتضيات املرحلة الراهنة 

                                                
  .246، ص 2003، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مقدمة يف علم اجتماع التربية: محدي علي أمحد 1
  .446ص املرجع نفسه،: محدي علي أمحد 2
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و الرؤى املستقبلية للنظام التعليمي التربوي و نفسر كلمة اإلصالح التربوي بأنه التغيري 
ياسة التعليمية اليت تؤدي إىل تغريات الشامل و هو تلك التعديالت  الشاملة األساسية يف الس

  .يف احملتوى و الفرصة التعليمية و البنية االجتماعية
إن إصالح التعليم يتمثل بالطبع يف جعل : "يعرف اإلصالح بقوله  بورديو يف حني جند

أنه البد من : التعليم أكثر دميقراطية و أكرب حتقيقا للعدل و املساواة يف اتمع و يؤكد قوله
اليت " األداة "ء الفجوة بني مستوى التلميذ، بإعطائه كل من احملتوى و الشفرة أو مل

  1"املعرفة املنقولة سواء كان ذلك بالطرق اللفظية أو غري اللفظية"يستخلص ا هذا احملتوى 
وذلك بصياغة احملتوى املطلوب نقله من سلسلة من الربامج املتدرجة يف مستواها 

ؤهل حمتوى كل برنامج املتعلم ليستقبل الربنامج األعلى الذي يليه، تدرجا مضبوطا، حبيث ي
  .2"حىت اية الربامج

  إن طريقة اإلصالح اليت تكلم عنها بورديو قد ترفع من مستوى التلميذ رفعا ثابتا 
  و بانتظام وذلك بتمكينه من امتالك مستوى معني و أساس ذلك كما يقال هو املمارسة 

  .و املعاودة
اإلصالح التربوي أحد األساليب الناجحة املساعدة على إعادة مسارات التربية  و يعترب

  .إىل األهداف التربوية احملددة، كما انه أداة الشعوب يف حتقيق التجديد و التطوير املنشودين
  كما أنه عملية كفاحية جارية و مستمرة بني اجلماعات املتصارعة بني القدمي 

  ذين يرغبون يف خلق املوازنة بني اإلصالح التربوي و االجتماعي و احلديث، و بني أولئك الل
  و االقتصادي،كما أن إجراء اإلصالحات التربوية بدون االلتزام مبستويات و مراحل 
و أولويات التخطيط التربوي الناجح سيؤدي إىل وجود ثغرات مؤثرة يف احملصلة النهائية هلذه 

  .3اإلصالحات
تعديل يتطلب منا معرفة مواطن اخللل الفعلية و اإلمكانيات إن القيام بأي تغيري أو 

الالزمة إلجناح هذا التغيري، و األهم من هذا كله هو معرفة هذا اإلصالح أو التغري و هذا ال 
                                                

  .32، ص  معجم املصطلحات املعرفية يف املناهج و طرق التدريس: د حسني اللقاينأمح 1
  .154، ص 1998، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 1، طعلم اجتماع التربيةاملعاصرة: شبل بدران و حسن البيالوي 2
، الة التربوية تصدر عن جملس النشر من املختصني التخطيط لإلصالح التربوي يف دولة الكويت من وجهة نظر عينة: زينب علي اجلرب 3

  .29، ص 1995، )37(العدد ) 10(العلمي، جامعة الكويت الد 
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يتم إال بعدة اعتبارات توضع أثناء حتليل عملية اإلصالح التربوي هذه، و اليت تشكل طبيعة 
  :1ثل يفهذه االعتبارات تتم.هذه العملية

البحث يف الظروف اليت تستدعي ضرورة اإلصالح، و البواعث اليت أدت إليها  -01
فما يصلح ملدة قصرية عند جمتمع .من جمتمع آلخر، فاإلصالحات التربوية ختتلف يف مداها

معني قد ال يصلح يف جمتمع آخر، و قد تطول مدته، و حىت يف طبيعة التغريات اليت تستدعي 
  .إحداثها

ضافة إىل هذه التطورات اليت تشهدها العشرية األخرية، دفعت بركب الدول إ -02
لتتماشى معها، فسرعة التغري االقتصادي و الثقايف يف اتمعات أصبح ضروريا، هذه العوامل 
حتدد مدى اإلصالح التربوي، فيقدر ما يكون هناك أنظمة اقتصادية و اجتماعية بقدر ما 

  .رئيسيا منها يكون اإلصالح التربوي جزءا
إن اإلصالح التربوي احلقيقي هو الذي يقوم على أسس سليمة، و حمتوى فعال  -03

  .تقدر فيه اإلمكانيات البشرية و املادية و يهتم بالشكل و املضمون على حد سواء
ما تعيشه الدول النامية هو التراكمية يف خمتلف ااالت حىت يف جمال حساس  -04

التربوية تعيش نفس النمطية عرب خمتلف مراحلها رغم التماس ووجود كهذا جند أن األنظمة 
  .تعديالت

إال أن اإلصالح التربوي الناجح هو الذي يقدر جماوزة أي أزمة تعليمية، و ذلك 
  .بالتفكري السليم، و بتضافر اجلهود الوطنية و حىت األجنبية

  اصة يف ميدان التربية فال ميكن املبادرة يف أي أمر دون رسم خطة له، تكون حمكمة خ
و أي خلل يف هذه . و التعليم، كون التربية و التعليم تنشأ أجياال تعد بالعملية و االزدهار 

العملية قد يغري مسار هذه األهداف، و املبادر إىل ضياع اجلهود دون الوصول إىل الغاية 
  .املنشودة

  .من هنا نصل إىل التعريف اإلجرائي لإلصالح التربوي
لقول أن اإلصالح التربوي هو عمليات فكرية يقوم ا املختصون بعد تأكدهم ميكن ا

من وجود خلل معني على مستوى املنظومة التربوية، فتربمج مجلة تعديالت و تغيريات 
                                                

  .428، نفس املرجع السابق، ص مقدمة يف علم اجتماع التربية: محدي علي امحد 1
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ملواجهة هذا اخللل، و ملواكبة األنظمة احلديثة للوصول إىل نتائج فعالة من خالل التحسينات 
  ، اإلدارة، الربامج التعليمية، طرائق التدريس، الكتب املدرسية، اليت متس املدرسة، التنظيم

  .و غريها
  : املفاهيم املقاربة لإلصالح

  :التجديد التربوي-1
خيلو التجديد من معىن االصطناع املستحدث كما قد يعين إضافات قشرية إىل بنية 

  .1قائمة فعال
  افها أو أغراضها و طرقها التعديل يف بنية املنظومة، سواء يف أهد:"جريفتو يعرفه 

و أساليبها، أي مراجعة أهداف هذه املنظومة و توجيهاا، و قواعدها و أصوهلا ، أو إدخال 
  .2"طريقة جديدة عليه

هذا التعريف يوضح لنا أن عملية التجديد خاضعة للتخطيط، من أجل إدخال طرق 
  .جديدة على النظام التعليمي

امج اجلديدة و التغريات أو التعديالت التنظيمية يف التجديد يعين الرب:"بريشو يعرفه 
  ".عملية التدريس و التعليم اليت ختتلف عن املمارسات القائمة 

أفكار و طرائق جديدة يف   promotionالتجديد تطوير : و يف املعاجم التربوية جند أن
  . التربية السيما فيما يتعلق باملنهج املدرسي

  أن التجديد يعين تقدمي فكرة جديدة :"التربوي يعرفه يف معجمه كارتر يف حني جند
  .3"أو طريقة مستحدثة أو أسلوبا جديدا يف املنهج أو اإلدارة التعليمية

حمدد مقصود و جديد يعتقد  changeبأنه يعترب :"للتجديد التربوي مايلزو يف تعريف 
  ".بأنه أكثر فعالية يف حتقيق أهداف النظام

  بأنه فكرة أو ممارسة  innovationالفة الذكر للتجديد نستنتج من التعاريف الس
جديد و أنه يكون مرتبط باإلجنازات الفكرية و بعامل األفكار و على  Objectأو موضوع 

                                                
  .10نفس املرجع السابق، ص : حسن حسني البيالوي  1
  .7سابق، ص املرجع ال: حممد منري مرسي  2
  .7فس املرجع، ص ن 3 
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أنه شيء جديد يتطلب املبادرة يف حني أن التغيري يتطلب االستجابة، و أن التجديد يتضمن 
  :ثالثة أشياء

  .أنه شيء أساسي مقصود-
  .غري مرحتل أنه خمطط-
  .أن القصد منه التحسني-

  :التعريف اإلجرائي للتجديد التربوي
  و منهجيا و االستفادة منها يف جتديد أيعين إدخال بعض العناصر اجلديدة نظريا 

و إنعاش  إعادة بناء هيكلة بعض األساليب و الطرائق الفنية و املمارسة دف إغناء اخلربة 
ت أو امليادين التربوية حمددة حسب ما يعنيه التخطيط التربوي التربوية و السيما يف القطاعا

  .من مضامني و مستويات و تدابري للتنفيذ و اإلجناز
  :التحديث التربوي- 02

يعين إحالل طرق حديثة بدال من طرق قدمية للحياة أم الستحداث عملية شاملة 
التربية حيتاج إىل تتضمن عدة عمليات إبتكارية يف عدة جماالت و االستحداث يف جمال 

ابتكارات يف جماالت علم النفس التربوي و اهلندسة التربوية، إعداد املعلمني و التربية 
  .1الصحية

يعين بدوره يف داللته خمتلف العمليات و التدابري و االنتقال :"مصطفى حمسنو يعرفه 
احلداثة بنظام معني من وضعية تقليدية متقادمة إىل وضعية متملكة لشروط و مواصفات 

ملفهومها الشامل من تقنيات و مناهج و أساليب و خربات و ممارسات و مضامني و أنشطة 
وقيم و عقليات و سلوكيات أي القطع من املرجعيات التقليدية و استبداهلا مبرجعيات حديثة 

  .  2"جديدة و عصرية
  :التغيري التربوي- 03

ب النظام التعليمي دون مشل يعرف بأنه حماوالت متفرقة لتغيري و حتسني بعض جوان
  .النظام بأكمله

                                                
  .15، د ط، دار غريب لإلذاعة و النشر و التوزيع، القاهرة، دون سنة، ص دراسات يف التجديد التربوي: سيد إبراهيم اجليار 1
  .58، ص 1999، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، طاخلطاب اإلصالحي التربوي:مصطفى حمسن 2
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  1"التعديل اجلزئي أو الكلي لعنصر ما، يف الشكل و النوعية أو العالقة:"كما يعرف بأنه
  بأنه يعين تعديال يف بنية املنظمة سواء يف أهدافها أو أغراضها :"جريفت و يعرفه

  و توجيهاا و قواعدها و مراميها، أو يف طرقها و أساليبها أي مراجعة أهداف املنظمة 
  .2"و أصوهلا أو إدخال طريقة جديدة علميا

  ] أ[بأنه مصطلح بدائي غري حمدد تقريبا، و هو يعين عادة أنه بني الزمن :"مايلزو يعرفه 
  ".حدث تعديل أو اختالف ملحوظ بالنسبة لشيء ما] ب[و الزمن 

فيما بينها،و الواقع أن  إن تعريفات اإلصالح و التجديد و التحديث و التغيري بتداخل
الكالم عن اإلصالح التربوي يقتضي الكالم عن التجديد و التطوير و التحديث باعتبارها 

  .جوانب تتشابك مع بعضها
  و املصلح التربوي قد يكون جمددا أو مبتكرا أو داعية للتغيري و التطوير و التحسني 

  .هذا كله و ما شاها من مفاهيم، ذلك أن اإلصالح التربوي يعين
  و قد يكون اإلصالح عاما أو خاصة شامال أو جزئيا، دائما أو مؤقتا طويل األجل 

  . أو قصري  األجل و غريها
       

                                                
  .42، ص 01، ترمجة عبد الستار مهام بدر، اليونسكو، العدد قبل التربيةجملة مست: روبرت ماكيج 1
  .7نفس املرجع السابق، ص : حممد منري مرسي 2
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  الدراسات السابقة -سابعا
  :متهيد

إن مرحلة الدراسات السابقة تعد واحدة من أهم مراحل البحث العلمي، ألا توفر 
تعد أساسية يف وضع الدراسة احلالية يف مكاا املالئم اإلجابات العلمية لبعض األسئلة اليت 

  .يف إطار التراكم املعريف
إن الدراسات السابقة تكتسي أمهية بالغة كوا تساعد الباحث على االستفادة ممن 
  سبقوه إىل دراسة هذا املوضوع، إذ يتفق الباحثون يف الدراسات و األحباث العلمية عامة 

لى أمهية اإلطالع على الدراسات السابقة، ذلك لكوا تلقي و السوسيولوجية خاصة، ع
الضوء على الكثري من املعامل اليت تفيد الباحث يف دراسته، و خاصة أا متكنه من تكوين 
خلفية نظرية عن موضوع حبثه تقدمي تربير منطقي ملشكلة البحث أو جانب من جوانب هذه 

  .1املشكلة
عد الباحث على حتديد مشكلته حتديدا دقيقا هي كما أن من أهم العوامل اليت تسا

قراءته للدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع حبثه، ألنه بذلك يستطيع أن حيدد نقطة البداية 
  :بالنسبة لبحثه، كما يستطيع أن حيدد إجابات صحيحة عن األسئلة التالية

ج إىل إجراء هل هناك نقص أو قصور يف البحوث و الدراسات السابقة مازالت حتتا-
  حبوث حوهلا؟

  هل سيتطرق البحث احلايل إىل موضوع جديد مل تعاجله الدراسات السابقة؟-
  ما مدى استفادة الدراسة احلالية من نتائج هذه الدراسات ومقترحاا؟-

  كما أن قراءة أو مراجعة الدراسات السابقة تزود الباحث بأفكار و فروض 
  .مشكلته و على تفسري نتائجها و تفسريات تساعده على حتديد أبعاد

و عليه ستتعرض الطالبة يف هذا اجلزء إىل عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
مبوضوع البحث مطابقة كانت أو مشاة، و بعد عرضها سيتم التعليق عليها بتوضيح مدى 

                                                
، ص 2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، يف األسس املنهجية يف توظيف الدراسات السابقة، دراسات يف املنهجية: سفاريب ميلود 1
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د صلتها بالبحث احلايل، ألن مراجعة الدراسات السابقة حيقق للباحث عدة أهداف كتحدي
  .مشكلة البحث، و االستفادة من النتائج و التوصيات اليت توصلت إليها هذه الدراسات

  :و قد قامت الطالبة برصد اثنيت عشرة دراسة سابقة مت تصنيفها إىل ثالثة حماور رئيسية
  .01و يشمل دراسات  تناولت دراسات أجنبية و عددها : احملور األول-
  .06ناولت دراسات عربية و عددها و يشمل دراسات  ت: احملور الثاين-
  .  05و يشمل دراسات  تناولت دراسات جزائرية و عددها : احملور الثالث-

و قد اختارت الطالبة هذا العدد من الدراسات البعتبارها لذاا، و لكن باعتبارها 
  ختدم بشكل مباشر البحث احلايل يف جوانب عديدة سواء من حيث املفاهيم النظرية 

  .ل الدراسة امليدانيةأو مداخ
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  الدراسات األجنبية : احملور األول
  Kajuoi Shizaha[ 1[دراسة كاوزيو إسيزاها : الدراسة األوىل

  :ملخص الدراسة-1
الفروق اجلوهرية بني اإلصالحات التعليمية يف كل من الواليات  :موضوع الدراسة-

  .املتحدة األمريكية و اليابان
الدراسة الوقوف على أهم جوانب القوة و الضعف  حاولت هذه:إشكالية الدراسة-

يف النظام التعليمي لكل من الواليات املتحدة األمريكية و اليابان باعتبارمها من الدول 
الناجحة يف سياستهما التعليمية، و هذا دف التوصل إىل جمموعة التوجهات لإلصالح 

دراسة يف اإلجابة على السؤال التربوي و التعليمي يف هذين البلدين و تبلورت مشكلة ال
  :الرئيسي التايل

ما هي التوجهات املستقبلية يف سياسة اإلصالح التعليمي يف كل من الواليات املتحدة 
  األمريكية و اليابان؟ و ما هو الفرق بينهما؟

  :و قد أسفرت الدراسة على جمموعة من النتائج أمهها
  إن مسألة اإلصالح التربوي و التعليمي أصبحت من األولويات يف كل من أمريكا -1

  و اليابان 
أ أصبحت هدفا أساسيا هلذا .م.أشارت الدراسة إىل أن املدرسة الثانوية بالو-2

اإلصالح و أصبح ينظر إىل التنوع املعمول به يف أمريكا و اتباع نظام الالمركزية يف التعليم 
ر األداء عدد التالميذ و الطالب، و من هنا كان من أهم التوجهات من أسباب تدهو

املستقبلية يف هذا الشأن ضرورة األخذ مببدأ توحيد املناهج، و العودة إىل سياسة مركزية 
  .التعليم

إن اإلصالحات يف النظم التعليمية اليت بدأت يف البلدين أخذت اجتاهني متعاكسني، -3
ات املتحدة األمريكية حنو التوحد، بينما يسري يف اليابان حنو إذ يسري اإلصالح يف الوالي

  .التنوع
                                                

1 Kajou is Hijacha: Essential differences between the education reforms in the U.S.A 
and Japan: National institute for educational research; to TOKYOI JAPAN; 1988. 
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كما أظهرت الدراسة من جانب آخر أن اهلدف الرئيسي من اإلصالح التعليمي يف -4
املدرسة الثانوية يف اليابان هو التقومي و نظام االمتحانات، و خاصة التنافس الشديد يف 

جبحيم "ق باجلامعة و هو ما يسمى يف اليابان امتحانات القبول و النجاح و االلتحا
  ".االمتحانات

أشارت الدراسة أن تالميذ املدارس األمريكية حباجة إىل تعليم أكثر صرامة، إذ كان -5
  .لزاما عليهم دخول جمال املنافسة على املستوى االقتصادي و السياسي

  :و قد تقاطعت هذه الدراسة مع البحث احلايل يف النقاط التالية-
  ضرورة إصالح نظام التعليم و تطويره من حيث املناهج و أساليب التقومي -

  .و االمتحانات
  ربط مجيع الصفوف الدراسية بالتكنولوجيا احلديثة كاستخدام أجهزة الكمبيوتر -

  .و شبكة املعلومات
العمل على تثقيف التالميذ تكنولوجيا إىل جانب توفري بيئة مدرسية خالية من مظاهر -

  .نفالع
توفري بيئة مدرسية تعمل على جذب التالميذ إليها، و تعلمهم طرق التفتح على البيئة -
  .اخلارجية

  :جمال اإلستفادة منها
يف اثراء االطار النظري للدراسة خاصة عندما تعلق األمر مبسألة اإلصالح أفادت 

و ذلك من خالل التربوي و التعليمي إذ كان لنتائجها دورا وظيفيا يف دعم دراسة الطالبة 
  .إشارا إىل ضرورة السعي إىل إصالح نظام التعليم و تطويره

خاصة حينما تعلق األمر باملناهج التربوية و أساليب التقومي إذ يعد املنهاج التربوي 
و مرآة لسياسة الدولة و هو امليدان الذي - التعلمية–مبثابة املخطط اهلندسي للعملية التعليمية 

  .ألهداف التربوية املوسومةمن خالله تتحقق ا
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  دراسات عربية : احملور الثاين
  1زكية عبد القادر خليل: الدراسة الثانية

  :ملخص الدراسة -1
  التوافق املهين االخصائي االجتماعي يف جماالت املمارسة املهنية :موضوع الدراسة -
لني يف هي دراسة مطبقة على األخصائيني االجتماعيني العام :إشكالية الدراسة -

  :بعض ااالت الثانوية األولية، حاولت الباحثة اإلجابة على التساؤالت التالية
  هل هناك عالقة بني درجة التوافق املهين و بعض املتغريات الشخصية؟-
  ما هو مستوى التوافق املهين لألخصائيني االجتماعيني؟-
التوافق املهين هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات -

  لألخصائيني و األخصائيات؟
هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التوافق املهين  -

  ].الطيب، املدرسي، أحداث األسرة و الطفولة[لألخصائيني يف ااالت األربعة
وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، و اعتمدت فيها  :منهج الدراسة

  .باحثة على منهج املسح االجتماعيال
  : عينة الدراسة-

أجريت الدراسة مبصر، و كانت العينة اليت أخذا الباحثة من خمتلف املناطق حسب 
  .مفردة 110ااالت املراد معاينتها من 
  :أدوات مجع البيانات

اعتمدت الباحثة يف مجع البيانات على تطبيق مقياس التوافق املهين الذي قامت 
  .صميمه حسب املؤشرات املراد قياسها و األهداف اليت سعت الباحثة لتحقيقهابت

  :و قد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية
اتضح وجود عالقة بني النوع، األجر، التدريب و مستوى التوافق املهين اإلحصائي -

  :االجتماعي بينما أوضحت نتائج الدراسة لبعض املتغريات مثل
                                                

خصائيني االجتماعيني ، دراسة ميدانية على األالتوافق املهين لألخصائي االجتماعي يف جماالت املمارسة املهنية: لزكية عبد القادر خلي  1 
  .1999العاملني يف بعض ااالت الثانوية و األولية، مجهور مصر، 
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تماعية، و مدة العمل، عدم وجود عالقة بينهما و بني مستوى التوافق احلالة االج
  .املهين

اتضح عدم صحة هذا الفرض و القائل بأنه من املتوقع أن يكون مستوى التوافق  -
املهين لألخصائيني االجتماعيني ضعيف، حيث أنه قد يرجع ذلك إىل أن املهنة بدأت 

جة إىل تطوير و تدعيم هذه املقومات، كما قد تستكمل العديد من مقوماا، و لكنها حبا
  .يرجع هذا إىل طبيعة املهنة و املواقف اليت يتعامل معها االخصائي اإلجتماعي 

  .اتضح وجود فرق بني متوسط درجات توافق األخصائيني و األخصائيات-
مل يتضح وجود فروق بني متوسطات التوافق املهين لألخصائيني يف ااالت -
و هذا رمبا يرجع إىل أن التوافق املهين لألخصائي االجتماعي يرتبط باملهنة نفسها  املذكورة،

  .و مبكانتها يف اتمع،  أكثر من ارتباطه مبجاالت املمارسة املهنية املختلفة
  :جمال االستفادة من الدراسة -2

صة ما بالرغم من االنتقادات املختلفة اليت ميكن تقدميها فيما خيص هذه الدراسة و خا
يتعلق منها باحلالة االجتماعية و مدة العمل و عالقتها التوافق املهين، إال أن هذا ال ينفي 
أمهيتها بالنسبة لدراستنا، إذ أفادتنا يف معرفة خمتلف عوامل التوافق املهين الذي أطلقنا عليه 

ل ذلك يف و كذا يف معرفة مدى أمهية مكانة املهنة و طبيعتها قب" التكيف املهين "تسمية 
  .حتقيق التكيف املهين للموظفني أو العمال

  1حممد رفقي حممد فتحي عيسى: الدراسة الثالثة
  :ملخص الدراسة-1
  .التوافق املهين و عالقته باالحتراق النفسي لدى معلمات الرياض :موضوع الدراسة-
من  ختصص مشكلة الدراسة مبتغريين رئيسني يشكالن جماال :إشكالية الدراسة-

الت االهتمام الرئيسية يف دراسة السلوك التنظيمي يف رياض األطفال، يتعلق أوهلما جما
باالحتراق النفسي لديهن، فبالنسبة للمتغري األول  ابالتوافق املهين ملعلمات الرياض وثانيهم

فأن التوافق املهين يعد أمرا أساسيا يف البناء النفسي داخل املؤسسات ليضمن التقليل من 
                                                

، ]09[، الكويت، الة التربوية، الد التوافق املهين و عالقته باالحتراق النفسي لدى معلمات الرياض: حممد رفقي حممد فتحي عيسى1  
  .158-118، ص ص 1995شتاء ] 34[العدد 
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اشئ من استغالل القدرات أو سرعة استهالك األداة جيب دراستها و التحقق منها الن اهلدر
  .لتحقيق منها لتحقيق أفضل  عائد تربوي أو إحداث تغري اجتماعي ملموس

أما بالنسبة للمتغري الثاين فقد أشارت دراسات كثرية إىل أن الضغوط النفسية يف -
قدير و االغتراب و عدم وضوح أهداف حميط العمل ناجتة عن إحساس العاملني بعدم الت

  :العمل و مسؤولياته، حيث تسهم اإلجابة عن التساؤالت التالية
  ما طبيعة التوافق لدى معلمات الرياض يف دولة الكويت؟-1
مالءمة الفرد [هل توجد فروق جوهرية بني بعدي املالءمة يف التوافق املهين -2

  ت الرياض يف دولة الكويت؟لدى معلما] للوظيفة، مالءمة الوظيفة للفرد
هل توجد فروق جوهرية يف درجة التوافق املهين بني معلمات الرياض يف دولة -3

الكويت باختالف املنطقة التعليمية، أو املؤهل الدراسي، أو سنوات اخلربة أو احلالة 
  االجتماعية؟

  ما درجة اإلحساس باالحتراق النفسي لدى معلمات الرياض يف دولة الكويت؟-4
هل توجد فروق جوهرية يف مستوى اإلحساس باالحتراف النفسي لدى معلمات -5

  الرياض يف دولة الكويت باختالف سنوات اخلربة
  : عينة الدراسة

معلمة يف رياض األطفال دولة الكويت موزعة  105مت تطبيق أدوات البحث على 
لعام الدراسي من جمموع املعلمات يف ا% 5على املناطق التعليمية اخلمس أي حوايل 

و مت اختيارهن من الروضات اليت تتدرب فيها طالبات التربية العملية و قام جبمع ]92/93[
  .البيانات طالبات التربية العملية، و من خالهلن مت التأكيد على سرية البيانات

  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية
افق املهين لدى معلمات الرياض لقد أشارت الدراسة إىل وجود درجة مناسبة من التو

يف دولة الكويت، تأخذ شكل التوزيع االعتدايل، و كذلك إدراكهن ملدى مسامهتهن 
  للوظيفة يفوق إدراكهن ملدى مناسبة الوظيفة هلن، و مل توجد فروق إحصائية دالة بني
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 العمر الزمين، املنطقة: املعلمات عن تقسيمهن وفق متغريات دميغرافية حمددة مثل 
  .التعليمية، سنوات اخلربة، املؤهل الدراسي

و قد أظهرت املعلمات املتزوجات إجيابية أكثر يف إدراك مناسبة الوظيفة هلن و مل تدل 
النتائج على وجود فروق جوهرية يف درجة التوافق املهين لدى العينة يف مرحليت التربية 

  .العملية و العمل الوظيفي املمد
أن املعلمات ال يعانني من درجة عالية من اإلحساس بالضغوط كما أشارت النتائج إىل 

  .النفسية كما تتمثل يف درجة اإلحساس باالختراق النفسي
  :تقييم الدراسة و جمال االستفادة منها

من املتوقع أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إىل زيادة فهمنا للصورة النفسية بالرعاية 
اسة إرهاصات سوء التوافق املهين يف احمليط األسري التربوية يف الرياض، و تفتح جمال لدر

  .هلذه الفئة و مصادر الضغوط الوظيفية و مؤشراا
إال أن جمال استفادتنا من هذه الدراسة هي فهم و تفسري الكثري من متغريات الدراسة 

  .أال و هو التكيف املهين باملصطلح السوسيولوجي
  1شرعةأمحد زغاليل و حسني ال: الدراسة الرابعة

  :ملخص الدراسة-1
  اإلرشادية للمرشد التربوي يف املدرسة األردنية  األدوار :موضوع الدراسة-

  .و االختالف يف ممارستها تبعا للجنس و العمر و املؤهل العلمي و اخلربة و التخصص
  :تستهدف هذه الدراسة اإلجابة عن سؤالني مها: إشكالية الدراسة-
  ليت يقوم ا املرشد فعليا يف املدرسة؟ما هي األدوار و الوظائف ا-1
  هل ختتلف ممارسة هذه األدوار باختالف اجلنس و العمر و املؤهل العلمي و اخلربة -2

  و التخصص؟

                                                
  األدوار اإلرشادية للمرشد التربوي يف املدرسة األردنية و الختالف يف ممارستها تبعا للجنس و العمر : اليل و حسني الشرعةأمحد زغ  1

  .1997يوليو  14، دراسة أكادميية، جملة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، العدد و املؤهل العلمي و اخلربة  و التخصص
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  :عينة الدراسة-
  مرشدا و مرشدة من خمتلف مديريات التربية ] 203[تكونت عينة هذه الدراسة من 

إليه الدراسة مت توزيع إستبانة مكونة من  و التعليم يف األردن، و لتحقيق ما كانت دف
  .بندا على أفراد عينة الدراسة] 40[

  :األهداف الرئيسية للدراسة
دف هذه الدراسة إىل التعريف باألدوار و الوظائف اليت يقوم ا املرشد فعليا يف 

  .املدارس التابعة لوزارة التعليم األردنية
  :ةو قد أسفرت الدراسة على النتائج التالي

إن أكثر األدوار الفعلية املمارسة من قبل املرشدين و املرشدات كان يف وضع برامج 
اإلرشاد و التوجيه، و إرشاد التالميذ فرديا فيما يتعلق مبشكالم الشخصية، و التعرف على 
املشكالت الصحية و اجلسمية اليت يعاين منها التالميذ، و حتدد األساليب املناسبة لتنفيذ 

رحلة الثانوية، لربامج اإلرشادية، و تزويد التالميذ باملعلومات حول الدراسة بعد املأهداف ا
مساعدة التالميذ يف الوقاية من األمراض املعدية و إطالع األهل و التالميذ و املعلمني على 
  برامج اإلرشاد والتوجيه و تقدمي اخلدمات االستشارية للمعلمني فيما يتعلق بالتعليم 

  .التالميذو سلوكيات 
و قد حتصلت الباحثة على ملخص الدراسة و مل تتحصل على الدراسة كاملة لذلك 
غاب عن ملخص الدراسة بعض العناصر املنهجية كمنهجية الدراسة و اخلطوات الرئيسية 

  .لسري الدراسة و زمنها و املدة اليت استغرقتها
  :تقييم الدراسة و جمال االستفادة منها

فقا للتساؤالت املطروحة فيها، استطاع الباحث من خالهلا حتقيق إن هذه الدراسة و و
جل أهدافه من خالل حصره ألهم األدوار و الوظائف اليت يقوم ا املرشد فعليا داخل 
املدارس األردنية، بالنظر إىل جمموعة النتائج املتوصل إليها و املذكورة سابقا، و هذا األمر 

  الدراسة طول عنوان الدراسة إذا ما نظرنا إىل مواصفات حيسب له، أما ما نسجله كنقد هلذه
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العنوان كما أن الباحث قد وفق إىل حد كبري يف ضبط وظائف و ادوار املرشد و  
  .العوامل اليت قد تؤثر عليه أثناء تأدية عمله اإلرشادي

 كما أنه ركز على أدوار و وظائف املرشدين داخل املدارس األردنية و العوامل اليت قد
تؤثر على عمل املرشد، فمن خالل تطرقه إىل تلك األدوار و الوظائف استطاعت الباحثة 

  :جماالت تدخل املستشار و منها
املشكالت املدرسية اليت ميكن أن تكون حمل إرشاد و توجيه  داخل الثانوية و إن 

ث و لذلك اختلفت مسبباا من زمن إىل آخر و من مكان إىل آخر، و اليت مل يتناوهلا الباح
  .سنوهلا اهتمام يف هذه الدراسة
  1فهد إبراهيم القاشي الغامدي: الدراسة اخلامسة

  :ملخص الدراسة-1
  .اخلدمات اإلرشادية و أثرها يف احلد من ظاهرة التسرب املدرسي:موضوع الدراسة-
  :إشكالية الدراسة-

من ظاهرة لقد كانت إشكالية الدراسة تدور حول أثر اخلدمات اإلرشادية يف احلد 
  .التسرب املدرسي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة مبدينة جدة باململكة العربية السعودية

  :عينة الدراسة-
مدارس للبنني يف املرحلة املتوسطة ] 06[تلميذ يف، ] 300[تتألف عينة الدراسة من 

ن مناطق سنة، و م 16إىل  12مبدينة جدة و ضواحيها، و تتراوح أعمار أفراد العينة ما بني 
  تعليمية ال تظهر فيها فروق ملحوظة من حيث جتانس السكان فكل منطقة حتوي مدن 

  .و قرى بتفاوت سكاا يف املستوى الثقايف و االجتماعي و االقتصادي
  :أدوات مجع البيانات-

  :لقد اعتمد الباحث يف دراسته على مقياسني مها
بندا و يتعني ]43[و يتضمن ] ح، س[مقياس اخلدمة اإلرشادية و رمز له بالرمز -1

  ].دائما، أحيانا، ال[على املفحوص إبداء رأيه من خالل اخلانات الثالث 
                                                

، دراسة ميدانية مبدارس املرحلة املتوسطة اخلدمات اإلرشادية و أثرها يف احلد من ظاهرة التسرب املدرسي: فهد إبراهيم القاشي الغامدي  1
  .1997مبدينة جدة باململكة العربية السعودية، 
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سؤاال ] 30[و يتضمن ]ت، س[مقياس عوامل التسرب املدرسي و رمز له بالرمز -2
  ]اال املدرسي، اال النفسي، اال التربوي[حيتوي على كل جمال من ااالت الثالث 

  ]ب[أو ] أ[على املفحوص إبداء الرأي  بالعبارة  و يتعني
  دف الدراسة بالدرجة األوىل إىل تفهم أسباب املشكالت التربوية  :هدف الدراسة-

و الوقوف على ظاهرة التسرب املدرسي، كما دف الدراسة إىل معاينة جهود اململكة يف 
  .اجلة قضايا التسرباال و الوقوف على خصائص النموذج اإلرشادي املتبع يف مع

كما دف إىل اقتراح منوذج إرشاديا مالئما قابال للتطبيق يف إطار السياسة التعليمية 
  .يف اململكة العربية السعودية

  :و هي كاآليت :فروض الدراسة-
هناك عالقة بني مستوى اخلدمات باملرحلة املتوسطة و دورها الفعال يف احلد من -

  .ة و التسرب املدرسي خاصة من وجهة نظر التالميذظاهرة اإلهدار التربوي عام
املرحلة -املرحلة العادية[ٍهناك عالقة بني وجهة نظر التالميذ يف املرحلة الدراسية -
حنو حاجات اخلدمات اإلرشادية و دور املرشد الطاليب يف مساعدة التالميذ حلل ]االنتقالية
  .مشاكلهم
ترتيبهم ألهم أسباب التسرب  يذ و بني تفاوت وجهات نظر التالم هناك عالقة-

  .املدرسي يف املرحلة املتوسطة
هناك ارتباط بني ظاهرة التسرب املدرسي و وجود بعض املشكالت السلوكية -

  ].عدم الرضا عن النفس، عدم الثقة ا، عدم الشعور باملسؤولية:[مثل
  .باطياملنهج الذي استخدمه الباحث هو املنهج الوصفي االرت: منهج الدراسة-
  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية-

إن اخلدمات اإلرشادية تؤدي دورا فعاال يف مساعدة التالميذ على مواجهة و جتاوز 
بعض املشكالت اليت من شأا أن تؤدي إىل اإلخفاق يف حيام الدراسية أو باألحرى إىل 

مع التالميذ يكشف املشكالت  ترك املدرسة، ذلك أن املرشد الطاليب يف عالقته املباشرة
احلقيقية اليت يعاينها، و مساعدم على ختطيها أكدت الدراسة أيضا على تأثري العوامل 

  .االجتماعية و االقتصادية يف ظهور التسرب املدرسي
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  :تقييم الدراسة وجمال االستفادة منها -2
داف املسطرة قد إن هذه الدراسة و وفقا لإلشكالية املتبناة من قبل الباحث و األه

  :حقق النتائج املرجوة منها
استطاع الباحث اإلحاطة مبشكلة التسرب املدرسي و إىل كيفية تقدمي خدمات -

اإلرشاد للتالميذ الذين يعانون من هذه املشكلة، و الدراسة تناولت مشكلة التسرب 
ظاهر سوء املدرسي كأحد املشكالت اليت يعاين منها التالميذ و اليت تعترب كمظهر من م

التكيف، و كيفية مواجهتها باستخدام خدمات التوجيه و اإلرشاد، كما بينت لنا أنواع 
اخلدمات اإلرشادية من حيث التطور و النشأة و األسس، اليت حتدد نوع اخلدمات اإلرشادية 
و يف هذه الدراسة مت التركيز على دور املرشد الطاليب يف عملية إرشاد التالميذ يف املرحلة 

  ملتوسطة، أمهل جانبا مهما يف حاجات الطالب خلدمات التوجيه و حاجام النفسية ا
و أمهلت  ،و االجتماعية و هذا دليل على أا اعتنت باجلانب النفسي املتمثل يف اإلرشاد

اجلوانب األخرى، و اليت مل يتم إشباعها أدت بالضرورة إىل حدوث مشاكل، كما اعتنت 
أمهلت التلميذة يف حد ذاته و حاجاته، و دوره يف هذه العملية بدور املرشد الطاليب و 

  .باعتباره حمور هذه العملية اإلرشادية
كما أن الباحث يف دراسته تناول مظهرا واحدا من سوء التكيف و مل يتناول مظاهر 
أخرى، لذلك ارتأينا التطرق إىل بعض املظاهر األخرى الغري املتطرق إليها يف هذه الدراسة 

  .أجل إثراء  البحث حول هذا املوضوعمن 
و قد مت توظيف هذه الدراسة من حيث املهام اليت يقوم ا مستشار التوجيه املدرسي 

  .و املهين، خاصة فيما يتعلق يف جمال اإلعالم و التوجيه
إذن تكمن العالقة بينهما يف تناول اجلزء اخلاص مباهية التوجيه و األسس اليت تتم  

  .توجيهعليها عملية ال
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  1زينب علي اجلرب:الدراسة السادسة
  :ص الدراسةلخم-1
التخطيط لإلصالح التربوي يف دولة الكويت من وجهة نظر  :موضوع الدراسة-

  .عينة من املختصني
  تسعى الدراسة إىل البحث عن أفضل املستويات و املراحل  :إشكالية الدراسة-

ما بعد التحرير، ساعية إىل التعرف  و األولويات اليت يتضمنها خطط اإلصالح يف مرحلة
على آراء كل من املسؤولني التربويني الذين ميثلون املستوى املركزي و احمللي فيما يتعلق ذه 
املستويات و املراحل و األولويات و يف ضوء ما تقدم فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن 

  :األسئلة التالية
أو الكيفي أو انتهاج األسلوبني معا يف هل من األفضل اتباع األسلوب الكمي -1

  تنفيذ برامج اإلصالح التربوي يف دولة الكويت بعد العدوان العراقي؟
هل من األفضل اتباع أسلوب التجديد أو التجويد يف تنفيذ برامج اإلصالح -2

  التربوي يف دولة الكويت بعد العدوان العراقي؟ 
امج اإلصالح التربوي يف دولة الكويت ما املدى الزمين الذي جيب أن تنفذ فيه بر-3

  بعد العدوان العراقي؟
ما األولويات اليت جيب أن تركز عليها برامج اإلصالح التربوي يف دولة الكويت -4

  بعد العدوان العراقي؟
  :منهجية الدراسة-

اتبعت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي جبانبيه الكمي و الكيفي و تركزت 
  :دين رئيسينيجهودها على بع

دراسة نظرية استعانت فيها الباحثة مبا متكنت من اإلطالع عليه من  :البعد األول
دراسات سابقة ذات العالقة بآثار العدوان العراقي على دولة الكويت كما اطلعت على 

                                                
، ]10[الد ، الكويت، الة التربوية، التخطيط لإلصالح التربوي يف دولة الكويت من وجهة نظر عينة من املختصني: زينب علي اجلرب 1

 . 53-28، ص 1995خريف ] 37[العدد 
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دراسات سابقة خاصة مبستويات و مراحل و أولويات خطط اإلصالح اليت مت تطبيقها يف 
  .دول العامل أحناء متعددة من
إىل تعرف  تدراسة ميدانية حيث قامت الباحثة بتصميم استبانة هدف :البعد الثاين

بعض مالمح خطط اإلصالح التربوي لفترة ما بعد التحرير من وجهة نظر املختصني 
  التربويني على املستوى املركزي و احمللي و مت تطبيق االستبانة بعد االطمئنان على صدقها 

 .قامت باملعاجلة اإلحصائية لنتائج عرضها و تلخيصهاو ثباا مث 
يف ضوء الفلسفة اليت تقوم عليها اإلصالحات التربوية ميكن حتديد :فرضيات الدراسة

  :الفروض التالية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بإتباع -1

  .الح التربوي تبعا ملراكزهم اإلداريةاألسلوب الكمي أو الكيفي يف تنفيذ برامج اإلص
توجد فروق ذات داللة بني إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بإتباع أسلوب التجديد -2

  .أم التجويد يف تنفيذ اإلصالحات التربوية تبعا ملراكزهم اإلدارية
توجد فروق ذات داللة بني إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باملدى الزمين الذي  -3

  .ب أن تنفذ فيه برامج اإلصالح التربوي تبعا ملراكزهم اإلداريةجي
توجد فروق ذات داللة بني إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باألولويات اليت جيب  -4

  .أن تركز عليها برامج اإلصالح التربوي تبعا ملراكزهم اإلدارية
  :عينة الدراسة-

لوزارة من وزير و وكالء وزارة و مدراء تتكون عينة الدراسة من اإلداريني العاملني با
استبانة للمجتمع األصلي و ] 120[إدارات و مراقبني و رؤساء أقسام و الشعب مث إرسال 

  %].58][70[  مت مجع
  كما  تتكون من اإلداريني العاملني باملناطق التعليمية اخلمس من مدراء و مراقبني 

استبانة بنسبة ] 90[ع األصلي و مت مجع استبانة للمجتم] 110[و رؤساء الشعب مت إرسال 
استبانة على نظار و ناظرات مدارس التعليم العام يف كافة ] 197[كما مت إرسال %] 82[

  %].49[بنسبة ] 216[و مت مجع ] 315[املناطق من أصل 
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  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية

  لذي جيمع بني التوسع الكمي األغلبية من أفراد العينة اختاروا إتباع األسلوب ا-
  .و التحسني النوعي يف إجراء اإلصالحات التربوية بعد العدوان العراقي الغاشم

] 49[يفضل أغلبية أفراد العينة اتباع أسلوب التجديد اجلزئي حيث اختار هذا البند -
  .من العاملني على املستوى املركزي%] 70[بنسبة 

طة متوسطة املدى يف تنفيذ اإلصالحات التربوية يفضل أغلبية أفراد العينة اتباع خ-
حيث %] 57[من العاملني على املستوى املركزي بنسبة ] 40[حيث اختار هذا البند 

أثبتت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة بني إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باملدى 
ي غري دالة عن و ه 2009إىل  2السنوي للخطط اإلصالحية حيث وصلت القيمة من 

 .املستوى
ضرورة دراسة خطط اإلصالح لألهداف التربوية و املناهج الدراسية و املرحلة -

  .االبتدائية و مشكالت الشعب و كذلك التربية العسكرية بصورة عاجلة جدا
  :جمال االستفادة من الدراسة -2

باإلصالحات قد سامهت يف إثراء اجلانب النظري للدراسة خاصة يف عناصرها املتعلقة 
  .التربوية اجلديدة

  1عويد سلطان املشعان: الدراسة السابعة
  :ملخص الدراسة-1
مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني يف املرحلة املتوسطة يف  :موضوع الدراسة-

  .دولة الكويت و عالقتها باالضطرابات النفسية و اجلسمية
  :اهلدف من الدراسة-

                                                
مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني يف املرحلة املتوسطة بدولة الكويت و عالقاا باالضطرابات النفسية : عويد سلطان املشعان  1

 . 91-65، ص ص 2000ربيع ] 01[، العدد ]28[، الكويت جملة العلوم االجتماعية، جملد االجتماعية
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  تعرف على مصادر الضغوط وفقا ملتغريات اجلنس و قد كانت دف الدراسة إىل ال
و اجلنسية و التخصص و مدى عالقتها باالضطرابات النفسية اجلسمية لدى املدرسيني 

  .الكويتيني و غري الكويتيني
و قد فصلت أهداف الدراسة للتعرف على العالقة بني املدرسيني الكويتيني و غري 

ك االضطرابات إىل جانب حتديد الفروق من الكويتيني يف مصادر الضغوط املهنية و تل
جنسي الذكور و اإلناث وأخريا معرفة الفروق ما بني مدرسي املواد النظرية و مدرسي املواد 

  :و قد حدد الباحث مصادر الضغوط لدى املدرسني يف مخسة أبعاد و هي.العلمية
  .صراع الدور، غموض الدور، العبء املهين، ضغوط الوقت، التطور املهين

  :منهج الدراسة-
  :استخدمت الدراسة مدخلني من مداخل املنهج الوصفي و مها

البحث املسحي لتحديد درجة مستوى ضغوط العمل لدى املدرسني، و البحث 
االرتباطي لتحديد العالقة بني متغريات اجلنس و اجلنسية و التخصص و مصادر الضغوط 

  .النفسية و اجلسمية
أداة الدراسة على عدد من املقاييس اخلاصة بقياس أبعاد و قد استند الباحث يف إعداد 
  عبارة، بينما مقياس االضطرابات النفسية و اجلسمية  49الضغوط املهنية، بلغ عدد عباراا 

مدرسا  746عرضا نفسيا و جسميا، و قد طبقت الدراسة على  24و قد تكون من 
غ عدد ممن حيملون اجلنسية ، بينما بل369و اإلناث  377: تتوزع حول جنس الذكور بـ

، أما جمموع مدرسي املواد النظرية 383و من غري الكويتيني عددهم  363الكويتية 
مأخوذة من مدارس املتوسطة  257و مدرسي املواد العلمية فقد بلغ  489فعددهم كان 

  .خلمس حمافظات لدولة الكويت
  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية

هين أكرب مصدر للضغوط املهنية لدى اإلناث مقارنة بالذكور، و أن يعترب العبء امل-
املدرسني الكويتيني أكثر تأثرا ذا املتغري مقارنة بغريهم من اجلنسيات األخرى، أما مدرسي 
املواد العلمية فهم يعانون من العبء املهين أكثر من زمالئهم املدرسني للمواد النظرية و قد 
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التفاعل الثالثي مابني اجلنسني و اجلنسية و التخصص ذو داللة  توصلت الدراسة إىل أن
  .إحصائية واضحة بالنسبة ملتغري عبء العمل

  تكشف النتائج أن التطور املهين مصدر ضغط جلنس اإلناث أكثر منه لدى الذكور -
و مصدر ضغط للكويتيني منه لدى غري الكويتيني، أما من حيث التخصص فالدراسة بينت 

وجد عالقة ما بني نوع املواد املدرسية و التطور املهين، أما من ناحية التفاعل مع هذه أنه ال ت
  .العناصر و التطور املهين فلم يكن هناك تأثري قوي

تشري النتائج إىل انعدام الفرق ما بني اجلنس و التخصص يف متغري غموض الدور أما -
  .إحصائية تأثري التفاعل الثالثي فيما بينهم مل يكن  ذو داللة

أما بالنسبة ملتغري صراع الدور فقد أظهرت النتائج أن هناك تفاعال ذو داللة إحصائية -
ما بني متغري اجلنس و التخصص، أما التفاعل الثالثي فلم يكن ذا داللة إحصائية بالنسبة هلذا 

  .املتغري
  فسية بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق بني اجلنس و اجلنسية و االضطرابات الن-

و اجلسمية، حيث تعد اإلناث أكثر اضطرابا من الذكور، و أن الكويتيني أكثر اضطرابا من 
  غري الكويتيني يف حني مل يكن للتخصص داللة واضحة بالنسبة ملتغري االضطرابات النفسية 
و اجلسمية، و أما التفاعل الثالثي ما بني اجلنس و اجلنسية و التخصص فهو ذو داللة 

  .إحصائية
   :جمال االستفادة من هذه الدراسة-2

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري الضغوط املهنية لدى املدرسني و املتمثلة يف 
أدائهن املهين، و يف دراستنا احلالية نسعى ملعرفة تكيف مستشار التوجيه املقيم بالثانوية يف 

ا من طرف اإلدارة أو من ظل اإلصالح التربوي اجلديد و ما هي الضغوطات اليت تعرض هل
  .طرف جهات أخرى
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  دراسات جزائرية : احملور الثالث
  1طوطاوي زوليخة: الدراسة الثامنة

  :ملخص الدراسة-1
  .اجلو التنظيمي يف اجلامعة اجلزائرية و عالقته برضا األساتذة :موضوع الدراسة-
  :كان السؤال املراد اإلجابة عليه كاآليت: إشكالية الدراسة-
  اجلو التنظيمي السائد يف جامعات و معاهد التعليم العايل اجلزائري؟ ما هو-
  ما هي درجة رضا  األساتذة عن بعض اجلوانب؟-
  هل هناك عالقة بني اجلو التنظيمي السائد و مستوى رضا األساتذة؟-
اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج الوصفي و تندرج ضمن :منهج الدراسة-

عية دف مجع املعلومات اخلاصة باجلامعة اجلزائرية لتحديد مؤشرات الدراسات االستطال
متغري اجلو التنظيمي و اإلطالع على ميدان البحث، و كذا بناء مقياس اجلو التنظيمي 

  .بالتركيز على مدى صدق عباراته و ثباا
تكونت العينة من أساتذة جزائريني من مراتب مهنية خمتلفة يف  :عينة الدراسة-
  ات جامع

أستاذ جامعي،  306و معاهد التعليم العايل على مستوى الوطن، و ميثل جمموع أفراد العينة 
  من اتمع األصلي، احنصرت على عينة أساتذة جامعيني كمدرسني باحثني % 5.01بنسبة 

  .و إداريني مع استيعاب األجانب و املؤقتني
  .ت على تقنية االستبياناعتمدت الباحثة يف مجع البيانا: أدوات مجع البيانات-

  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية
  :نتائج اجلو التنظيمي السائد-1

حصلت الباحثة إىل أن اجلو التنظيمي يف اجلامعة اجلزائرية يتميز يكل إداري معقد 
يعرقل حتقيق أهدافها، و أن سياسة التسيري ال تشجع املبادرات الفردية و اجلماعية، كما 

                                                
معهد علم النفس و علوم  )رسالة ماجستري غري منشورة(اجلو التنظيمي يف اجلامعة اجلزائرية و عالقته برضا األساتذة : طاوطاوي زوليخة  1

  .1996-1995التربية، جامعة اجلزائر، 
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لت إىل أن هناك رمسية شديدة يف تطبيق القوانني و اليت متركز على تغيري و تعميق كل توص
من اإلمكانيات من عدم وضوح و حتديد األدوار و املسؤوليات يف اجلامعة و بالتايل عدم 
وضح مصادر القرارات، مما جعل مؤسساتنا مصابة بالشلل مثل املؤسسات االقتصادية بسبب 

ية اليت ختنق كل فكر علمي عند األساتذة و تقتل روح املبادرة و البحث احلواجز البريوقراط
العلمي، كما تؤدي إىل عدم الدقة التسلسل اإلداري مما يصعب االتصاالت بالقمة و بالتايل 
 ال تصل القرارات الوزارية لألساتذة يف الوقت املناسب مع ضعف اإلعالم حول اجلامعة 

باالستقاللية الكافية ألداء عمله و يشعر بالتهميش إذ ال  و نشاطاا، فاألستاذ ال يشعر
يشارك يف مشاريع اجلامعة و ال يف اختاذ قراراا مع عدم التشجيع باملكافآت للقيام بالبحث 
العلمي و عدم التأكد إن كان هناك نظام للعقوبات أضف إىل ذلك األجر مع الزيادة يف 

داء البيداغوجي و العلمي لألساتذة و حىت ظروف اجلهود، أما الترقية فال تعتمد على األ
العمل ال تساعده على تأدية عملية التدريس بكفاءة مع نقص قاعات املطالعة لألساتذة يف 

  .عدة معاهد
  :نتائج الرضا عن العمل-2

أوضحت نتائج الدراسة أن اجلوانب املتعلقة باألمن و االستقرار و األجر، املكافآت، 
إلبداع، املشاركة يف اختاذ القرارات، احلرية يف تنفيذ األفكار، العالقات الترقية، البحث و ا

اجليدة، اكتسب أمهية لدى األستاذ اجلامعي إال أن يف جانب الرضا عنها تبني أنه غري راض 
عن معظمها يف الواقع، ألنه مل ير حتقيقا هلذه القيم اليت تكتسي أمهية لديه، فهو مل حيقق يف 

  .كالسكن، املواصالت، األجر احلاجات األولية
  :العالقة بني اجلو التنظيمي السائد و رضا األساتذة-3

بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة قوية بني اجلو التنظيمي السائد و رضا األساتذة، 
فكلما كان اجلو التنظيمي يتميز بنظام االتصال و اإلعالم اجليد و االستقاللية، األجر اجليد، 

احلسنة، و الشعور باالنتماء و االعتبار يكون األستاذ اجلامعي راضيا، و كلما  ظروف العمل
  .كان اجلو التنظيمي العام جيد يكون مستوى رضائه عاليا و العكس صحيح
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  :تقييم الدراسة و جمال االستفادة منها-2
   اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على اجلو التنظيمي السائد يف اجلامعة اجلزائرية

و عالقته برضا األساتذة و أدائهم، و ذلك من حيث املفاهيم و املراحل اليت مر ا النظام 
اجلامعي يف اجلزائر، و الوظائف و األهداف و اهلياكل و التنظيمات، و من خالل هذا 
توصلت هذه الدراسة إىل أن هناك عالقة دالة بني اجلو التنظيمي السائد و مستوى آداء 

هم، ووجود فروق يف اجلو التنظيمي بني اجلامعات و املعاهد التابعة لوزارات األساتذة و رضا
  .أخرى، رغم املشاريع و اإلصالحات اليت تقوم ا الدولة

و  تكمن أمهية هذه الدراسة اليت قامت ا الباحثة طوطاوي يف أا أعطتنا فكرة حول 
عماهلا أو موظفيها، ففي  مدى مسامهة اجلو التنظيمي يف أي مؤسسة مهما كانت يف رضا

عن العمل ألنه معيار و مؤشر مهم لقياس التكيف " الرضا"دراستنا هذه يهمنا كثريا عنصر 
  .1املهين

  2برامهية صونية: الدراسة التاسعة
  :ملخص الدراسة-1
  .تأثري الوضعية املهنية على أداء مستشار التوجيه املدرسي و املهين :موضوع الدراسة-
تناولت هذه الدراسة مستشار التوجيه باعتباره موردا بشريا  :سةإشكالية الدرا-

يعيش وضعية مهنية معينة تؤثر على أدائه بطريقة أو بأخرى، و الوضعية املهنية هي اليت 
يكون عليها املوظف يف ميدان عمله، حيث حددا الباحثة من خالل الظروف املادية 

توجيه املدرسي و املهين و العالقات اليت يدخل للمؤسسة و األطر التنظيمية ملهام مستشار ال
من خالهلا مستشار التوجيه مع خمتلف املتعاملني التربويني و من هذا املنطلق حاولت الباحثة 
مقاربة موضوع الوضعية املهنية ملستشار التوجيه و كيف تؤثر على أدائه و هلذا الغرض 

هنية على أداء مستشار التوجيه كيف تؤثر الوضعية امل:طرحت التساؤل املركزي التايل
  املدرسي و املهين؟

                                                
  .80-84ص ص  1996-1995، عدد خاص رهانات التغيري، حوليات جامعة اجلزائر: النسق التربوي يف اجلزائر  1
حتت إشراف األستاذ نور [، رسالة ماجستري غري منشورة تأثري الوضعية املهنية على أداء مستشار التوجيه املدرسي و املهين: برامهية صونية  2

  .2006-2005كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، ]الدين بومهرة
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و لإلجابة على هذا التساؤل حاولت الباحثة اشتقاق عدد من األسئلة الفرعية كالنحو 
  :اآليت

  كيف تؤثر الظروف املادية للمؤسسة على أداء مستشار التوجيه املدرسي و املهين؟-1
  يه املدرسي و املهين؟كيف تؤثر األطر التنظيمية على أداء مستشار التوج-2
  كيف تؤثر عالقة مستشار التوجيه باملتعاملني التربويني على أدائه؟-3
اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج الوصفي و املنهج املقارن  :منهج الدراسة-

فئة مستشاري والية قاملة و فئة [حيث قامت بعملية املقارنة بني إجابات املبحوثني 
واعتمدت يف ذلك على أدوات مجع البيانات املتمثلة يف ] أهراس  مستشاري والية سوق

  .املالحظة باملشاركة و املقابلة و االستمارة
  :عينة الدراسة-

مستشار التوجيه املدرسي و املهين من والييت قاملة و سوق  42تكونت العينة من 
انويات، و جمتمع أهراس، فقد اتبعت طريقة املسح الشامل ملستشاري التوجيه املقيمني بالث

  .مستشارا من والية سوق أهراس 20مستشارا من والية قاملة و  22البحث مقسم إىل 
  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية

إن قياس تأثري الظروف املادية للمؤسسة على أداء مستشار التوجيه بني أغلبية أفراد -1
اطعتهم السيما مستشاري والية سوق عينة البحث جيدون صعوبة يف التنقل إىل مؤسسات مق

  .أهراس
إن أغلبية أفراد املبحوثني يرغبون يف القيام بإدخال تغريات على مهامهم احلالية -2

خاصة فيما خيص املهام اليت بدون إضافتها، حتتل تقليص املهام بالدرجة األوىل ألا حسب 
شار التوجيه من أجل حتسن املبحوثني مكثفة جدا، و يريدون تعديل القانون األساسي ملست

  .التصنيف املهين
معظم املبحوثني تربطهم عالقة جدية مبركز التوجيه و مبدير مركزهم و أغلبهم -3

يوفر هلم مدير املركز اإلمكانيات الالزمة للعمل توفريا كامال كما تربطهم أيضا عالقات 
  .حسنة بالفريق اإلداري و الفريق التربوي
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  :ل االستفادة منهاتقييم الدراسة و جما-2
قد كشفت هذه الدراسة عن نقاط و جوانب سوف تقوم الدراسة احلالية من التأكد 
منها من خالل اإلجابة على فرضيات البحث و وضع النتائج للدراسة، و إذا كانت هذه 
الدراسة قد اختلفت عن البحث احلايل يف كوا ركزت على تأثري الوضعية املهنية على أداء 

لتوجيه املدرسي و املهين، بينما تذهب الدراسة إىل البحث عن التكيف املهين مستشار ا
  .ملستشاري التوجيه يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة

   1ربيع شتيوي: الدراسة العاشرة
  :ملخص الدراسة-1
  الوظيفي لدى مستشار التوجيه املدرسي و املهينالرضا حمددات  :موضوع الدراسة-
تناول الباحث يف دراسته حمددات الرضا الوظيفي يف الوسط  :ةإشكالية الدراس-

التربوي و بالتحديد لدى فئة مستشار التوجيه املدرسي و املهين، أي حماولة اكتشاف عوامل 
الرضا الوظيفي لديهم و كذا حماولة ترتيب حمددات الرضا الوظيفي وفق أمهيتها من وجهة 

  .نظر مستشار التوجيه
طور اهتمام الباحث لدراسة هذا املوضوع و للوصول إلجابة عن و من هذه النقطة ت

  :سؤاله
هل مستشاري التوجيه املدرسي و املهين راضون عن وظيفتهم؟ و ما هي حمددات -

  رضاهم وفق أمهيتها بالنسبة هلم؟
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي ألنه يتيح له إمكانية عقد  :املنهج املستخدم-

اليت توصل إليها يف حبثه يف ضوء النظريات اليت تناولت موضوع حبثه،  مقارنة بني النتائج
كما ميكنه املنهج الوصفي من استخدام عدة أدوات خمتلفة جلمع البيانات مثل االستمارة، 

  .املقابلة، السجالت، املالحظات و إمكانية اجلمع بني كل هذه األدوات
  :فروض الدراسة-

  ]فرضية عامة[هم مستشاري التوجيه راضون عن وظيفت
                                                

حتت إشراف األستاذ سعد [، رسالة ماجستري مل تشر شار التوجيه املدرسي و املهينحمددات الرضا الوظيفي لدى مست: ربيع شتيوي 1
 . 2003كلية اآلاب و العلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، ] بشانية
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  :و تندرج حتت هذه الفرضية العامة الفرضيات الفرعية
  .قد يكون مستشاري التوجيه راضون عن حمتوى وظيفتهم-1
  .قد يكون مستشار التوجيه املدرسي و املهين راضون عن العائد املادي لوظيفتهم-2
  .ميكن أن يكون مستشاري التوجيه راضون عن اجلانب التنظيمي لوظيفتهم-3
  .ميكن أن يكون مستشاري التوجيه راضون عن اجلانب االجتماعي لوظيفتهم -4
هناك ترتبات حملددات الرضا الوظيفي حسب أمهيتها من وجهة نظر مستشاري -5
  .التوجيه

  :العينة-
  قام الباحث مبسح شامل جلميع مستشار التوجيه املدرسي و املهين العاملني بوالية ميلة 

مستشارا و مستشارة يعملون مبختلف ثانويات الواليتني  66دهم و قسنطينة و البالغ عد
  .خيضعون إلشراف مراكز التوجيه حسب املقاطعة التابعني هلا

  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية
إن مستشاري التوجيه املدرسي و املهين راضون عن حمتوى وظيفتهم بنسبة -1

  .يرجع ألسباب خمتلفة و هذا% 42.64و غري راضون بنسبة % 57.36
عن العائد املادي لوظيفتهم بنسبة ] مستاءون[إن مستشاري التوجيه غري راضون -2

  .و يرجع ذلك إىل أسباب ذكرها الباحث يف حبثه% 78.57
إن مستشاري التوجيه املدرسي و املهين غري راضون عن اجلانب التنظيمي -3

يف العمل بنظام التوقيت اإلداري  و أرجع الباحث أسباب ذلك% 62.87لوظيفتهم بنسبة 
  .و حمدودية فرص الترقية و غريها

إن مستشاري التوجيه املدرسي و املهين غري راضون عن اجلانب االجتماعي يف -4
  و ترجع إىل املعاملة املتحيزة من طرف الرئيس املباشر يف العمل % 54.70وظيفتهم بنسبة 

  من أفراد البحث % 45.30اليت ركز عليها و الشعور بالتهميش كذلك، أما مظاهر الرضا 
و تتجلى يف سهولة التعامل مع خمتلف املتعاملني يف الوسط املهين إىل التشجيع املعنوي من 

  .طرف الرئيس املباشر
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هناك ترتيب حملددات الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه، حيث جاء يف املرتبة -5
بأداء عمل مهم، و يليه فرص الترقية املتاحة يف األوىل من حيث األمهية األجر مث اإلحساس 

العمل باإلضافة إىل حتقق احلاجة إىل االحترام و التقدير من طرف املشرفني باإلضافة إىل 
احملدد املتعلق بالناحية القانونية للوظيفة أي القانون األساسي للمهنة، و مدى مالئمة توقيت 

هل العلمي املطلوب لشغل الوظيفة و توصل العمل و مالئمة التصنيف يف سلم األجر املؤ
من جمموع أفراد البحث غري راضني  59.09الباحث إىل النتيجة العامة حيث وجد نسبة 

فقط من أفراد البحث الذين أبدوا رضاهم عن وظيفتهم %40.90عن وظيفتهم يف مقابل 
  ].املهام املسندة[خاصة فيما يتعلق مبحتوى الوظيفة 

  :هذه الدراسية جمال االستفادة من-2
تعترب الدراسة من الدراسات األوىل حول الرضا الوظيفي لدى مستشار التوجيه 

 1991املدرسي و املهين يف اجلزائر، بالنظر لكون هذا السلك استحدث منذ زمن غري بعيد 
حيث أبرزت مجلة من العوامل احملددة للرضا الوظيفي هلذه الفئة، ميكن إدراجها ضمن منوذج 

  .مة حمددات الرضا ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف اجلزائريربز قائ
و قد كشفت هذه الدراسة عن عدة نقاط و جوانب سوف تقوم الدراسة احلالية من 
التأكد منها من خالل اإلجابة على فرضيات البحث، ووضع النتائج النهائية للدراسة، و إن 

يف كوا ركزت على حمددات الرضا   كانت هذه الدراسة قد اختلفت عن البحث احلايل
  .الوظيفي لدى مستشار التوجيه املدرسي و املهين

يف حني تذهب الدراسة احلالية قي البحث عن التكيف املهين ملستشاري التوجيه يف 
  .ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة
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  1علي براجل: الدراسة احلادية عشر
  :ملخص الدراسة-1
  تعليم الثانوي و دوره يف التنمية االجتماعية إصالح ال :موضوع الدراسة-

  .و االقتصادية
  إن مسؤويل التعليم الثانوي من أساتذة و مديرين و مفتشني : إشكالية الدراسة-

و غريهم أكثر الناس إحساسا مبشاكل التعليم و أكثرهم معاناة من تلك املشاكل باعتبارهم 
و حوله، و لذلك فإن آراءهم و أفكارهم مسريين و ممارسني و مالحظني ملا جيري داخله أ
  .ستعطي صورة حقيقية عن حالة التعليم الثانوي

  و من خالل إطالع الباحث على بعض البحوث التربوية و الدراسات املختلفة 
و كذلك بعض التقارير املقدمة من قبل اللجان التربوية يف إصالح املنظومة التربوية، متكن 

من املشكالت و أبعادها و من خالل ذلك حصر تلك  الباحث من التعرف على كثري
  :املشكالت يف جماالت أربعة و هي كالتايل

  .جمال الربامج التعليمية و املواد الدراسية-1
  .جمال التحصيل الدراسي و التقومي و التوجيه-2
  .جمال التأطري واإلشراف التربوي و اإلداري-3
  .ة و النشاطات الثقافية املختلفةجمال الوسائل التعليمية و األجهزة العلمي-4
  :فرضيات الدراسة-
إذا كان إصالح التعليم الثانوي ضرورة اقتضتها التحوالت العميقة يف احلياة العصرية  

فإن تكييف الطاقات البشرية املتخرجة من التعليم الثانوي مسألة ضرورية لتحسني النمو 
  :االقتصادي و االجتماعي و هذا ألن

يط التنموي الشامل ضرورة تقتضيها التغريات االجتماعية فإن جناحه إذا كان التخط-
  .يتوقف إىل حد كبري على مردودية التعليم الثانوي

                                                
جلزائر حتت جامعة ا] رسالة ماجستري غري منشورة[، إصالح التعليم الثانوي و دوره يف التنمية االقتصادية و االجتماعية: علي براجل  1

  .1990] أمحد بن دانية و الدكتور عباس املدين[ إشراف األستاذين 
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إذا كان حتقيق أهداف التخطيط التنموي الشامل يتوقف إىل حد كبري على مردودية -
  ة التعليم األساسي التعليم الثانوي و فعاليته، فإن فعالية التعليم الثانوي تتوقف على مدى فعالي

  .و العايل و مدى ارتباطه ما
إذا كانت التنمية تعاين من صعوبات شىت يف بلوغ أهدافها، فإن من شأن إصالح -

التعليم الثانوي التخفيف من حدة هذه الصعوبات، و إذا ما مشل اإلصالح مجيع جماالت 
ءة القادرة على تذليل صعوبات التعليم و جوانبه، فإمكانية توفري الطاقات البشرية ذات الكفا

  .التنمية الوطنية
  :وصف أدوات البحث و طريقة مجع البيانات

استهل الباحث استبيان البحث ببيان و اهلدف و الغرض األساسي منه هو التأكيد على  
العينة اليت وزع عليها االستبيان توحي بالدقة و الصراحة يف اإلجابة، و ذلك ملا هلا من 

  .ل إىل نتائج علمية  حتقق أهداف هذا البحثاألمهية للوصو
  و نظرا لطول االستبيان و كثرة فقراته فقد راح الباحث أن تكون اإلجابة بسيطة 

] ال[أو ] نعم[أمام كل فقرة من فقرات االستبيان، و حتت كلمة ] ×[و ذلك بوضع عالمة 
ة املخصصة إلبداء و إذا اقتضت الضرورة إعطاء رأي أو توضيح أكثر فيكتب ذلك يف اخلان

  .اآلراء
  :عينة البحث و تطبيق الدراسة عليها-

اختيار الباحث أستاذة التعليم الثانوي العام و التقين و بعض املديرين و املفتشني يف 
فردا، منهم  350والية باتنة و بعض الواليات األخرى، مت توزيع استمارة االستبيان على 

طق الوطن، و قد مت االتصال م أثناء الفترة التكوينية ينتمون إىل ثانويات من خمتلف منا 62
ثانوية يف والية ] 11[مبركز مصطفى خالف بالعاصمة، أما الباقي فينتمون إىل أحد عشرة 

باتنة، ومشلت العينة ثانويات التعليم العام و التقين، القدمية منها و اجلديدة احلضرية و الريفية، 
  .عامة و مجع اآلراء املختلفة ألفراد العينةو ذلك بغرض اإلحاطة بالظروف ال
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  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية
  هناك نقص كبري يف الوسائل التعليمية و األجهزة العلمية و أن نسبة العجز تصل إىل -
89.86%  
الربامج التعليمية و املواد الدراسية قد تغريت و الزالت تتغري باستمرار حيث اجتاه -
  . و تطور العلم التعليم

أستاذا بأن االعتماد على الشهادة العلمية فقط غري كاف الختبار  273بني أن -
أستاذ التعليم الثانوي بل جيب أن تتوفر إىل جانب الشهادة العلمية مؤهالت أخرى كامليل 
إىل مهنة التدريس و االستعدادات العقلية و الكفاءة العلمية و الصفات األخالقية احلسنة 

  .و هي أعلى نسبة سجلت يف هذا اال% 89.21
  .األستاذ يوظف حسب هذا املنصب و ليس حسب احلاجة إىل ختصصه-
 280ضرورة مشاركة األساتذة يف إعداد الربامج التعليمية إذ حتصل الباحث على -

  %.91.17إجابة و بنسبة 
سي أكثر طبيعة التعليم أغلبه نظري أي انه تعلم حسي لفظي يعتمد على الوصف احل-

  .  من التحليل و املالحظة
كان تركيز سياسة التوجيه املدرسي و املهين على الفروع العلمية و إمهال الفروع -

األدبية الن سياسة التوجيه املدرسي و املهين اعتربت التلميذ املتفوق يف املواد العلمية ذكيا 
  .بل التالميذ الدراسي املهينيتمتع بقدرات عقلية، غري أن هذه النظرة أثرت كثريا على مستق

ضرورة تغيري أساليب التقييم و التوجيه و استبداهلا باألساليب العلمية احلديثة اليت -
تراعي مجع اجلوانب املتصلة بالتوجيه و اختيار الفروع و املهن املناسبة لكل تلميذ حسب 

  .ذكائه و ميوله املهنية
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  :جمال االستفادة من هذه الدراسة-2
هذه الدراسة تدور حول نفس موضوع دراستنا حيث سامهت يف إطالعنا يبدو أن 

على مقررات املنظومة التربوية يف خمتلف مراحل تطور اجلزائر و على أهم احملطات 
اإلصالحية اليت مرت ا من فترة السبعينات إىل اية الثمانينات و كذلك و قد أوضحت لنا 

  .ناها النظام السياسي التربوي اجلزائرياليت تب تمدى تأثري خمتلف اإليديولوجيا
  1فرحايت العريب: الدراسة الثانية عشر

  : ملخص الدراسة-1
التجديد التربوي و صعوبات تطبيق منوذج املدرسة األساسية يف  :موضوع الدراسة
  .املنظومة التربوية اجلزائرية

  شكالت تتأتى دراسة التجديد التربوي للوقوف على أهم امل :إشكالية الدراسة-
و الصعوبات اليت حتول دون حتقيق األهداف التربوية املعيارية للفلسفات التربوية، و حتقيق 
النشاط اإلبتكاري للمؤسسات العلمية و املنظومة التربوية، كما حتاول طرح بديل تربوي 
للمشكالت املستعصية على الفكر التربوي احلديث من منظور إسالمي و جتديد جوانب 

ذي نشأت عنه املشكلة التربوية مما جعل يف كثري من احلاالت يف حمل تعارض مع التباين ال
  .الكثري من اجلوانب املوضوعية لعامل الوقائع

  :و دف هذه الدراسة إىل
باعتبار أن إقامة املدرسة األساسية ذات التسع سنوات هي األهم يف هذا التجديد 

  :ح التربوي اجلديد هدف الباحث إىل التربوي وضعية حتدد التقنيات هي املميز اإلصال
  ابتكار حلول جذرية للمشكالت الفنية تعتمد أكثر على توخي الواقعية -

  .و املوضوعية
االستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة يف تصدي املشكالت التربوية كأساس للعزوف -

  . عن سياسة االعتماد على الغري

                                                
] رسالة ماجستري غري منشورة[ التجديد التربوي و صعوبات تطبيق منوذج املدرسة األساسية يف املنظومة التربوية اجلزائرية: فرحايت العريب 1

  .1990-1989] عباسي مدين[الدكتور  معهد علم النفس و علوم التربية، جامعة اجلزائر حتت إشراف
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بأمهية اإلصالح التربوي اجلديد على  اإلجابة عن تساؤالت عديدة تتعلق خصوصا-
  .مستوى الظروف احلضارية لألمة اجلزائرية

إذا كان باإلمكان حتديد أهم العوامل اإلجيابية و السلبية للبديل التربوي و هو -
املدرسة األساسية اتضح كون األمر حيتاج إىل إصالح جزئي أو بديل كلي تقتضيه األحوال 

  .ع اجلزائرياملستقبلية املتوقعة للمجتم
  :املنهج املستخدم و عينة الدراسة-

املنهج الذي استخدمه الباحث يف دراسته هو املنهج املقارن حيث اختار الباحث 
 100إلجراء حبثه جمموعة من املعلمني من مدينيت اجلزائر و باتنة و قد كان عدد املعلمني 

  .معلم حيث اختريت عينة البحث بطريقة عشوائية
  :اعتمد عليها الباحث يف دراستهالوسائل اليت 

من أهم الوسائل اليت استخدمها الباحث يف دراسته املالحظة و املقابلة و االستبيان 
بالتحليل الوثائقي و من مثة تأيت أمهية حتديد هذه الوسائل العلمية اليت ال ميكن االستغناء عنها 

ليت تساعد الباحث على إدراك يف دراسة املوضوع، و تبني للباحث أن املالحظة هي الوسيلة ا
  .العالقة بني العوامل األساسية اليت هلا التأثري املباشر يف اخلطة اإلصالحية التربوية

  :فروض الدراسة-
إذا تأكدت عوامل التباين من اجلانب املعياري و اإلجرائي بواسطة العرض و -1

يف هذه العوامل يساعدنا         التحليل للتجديد و حماوالت اإلصالح التربوي فإن احتمال التحكم 
  .على التأكد من حل املشكلة التربوية يف اجلزائر

إذا كانت العوامل تفوق احلصر و ال يأيت لنا حتديدها و عالجها يف ضوء املعطيات -2
احلضارية و العلمية املعاصرة فإنه يصبح األمر داعيا إىل ضرورة تقدمي بديل آخر بعد اليأس 

ي اجلديد، و تبين املدرسة األساسية املتعددة التقنيات و صعوبة تكيف من اإلصالح التربو
  .التغيري التربوي الشامل حسب مقتضيات النظام التربوي اجلزائري

  :و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية
من يبني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة هي أن اإلصالحات التربوية احلديثة مل 

قدم حلول كافية لألزمة التربوية العاملية السيما يف دول العلم الثالث الذي يعاين تستطع أن ت
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كثريا من حدة هذه األزمة و نتائجها سواء يف جمال املبادئ و األفكار أو يف جمال توفري 
الشروط املوضوعية لرفع مستوى التعليم فبقيت األنظمة التعليمية يف معظمها تعاين من 

  .خمرجاا ضعف يف مدخالا و
  :تقييم الدراسة و جمال االستفادة منها-2

هو أن فرضية البحث تبني أا مصاغة : النقد الذي ميكن أن نوجهه إىل هذه الدراسة
  .يف شكل تساؤالت تتسم بالغموض و التعقيد و أسلوا غري مباشر من ناحية الطرح

ت تطبيق املدرسة و إذا كانت هذه الدراسة قد تناولت التجديد التربوي و صعوبا
األساسية فإن الدراسة احلالية قد تناولت زاوية أخرى و هي اإلصالحات التربوية اجلديدة يف 

  .التعليم الثانوي
فمن خالل عملية حصر الصعوبات تطبيق املدرسة األساسية ذات التسع سنوات فقد 

يق اإلصالح حاولت الطالبة على ضوئها حتديد بعض الصعوبات اليت وقفت حاجزا أمام تطب
  .التربوي الذي مس املنظومة التربوية عامة و مستشار التوجيه موضوع الدراسة خاصة

  :اإلجراءات املنهجية للدراسة - ثامنا
  :جماالت الدراسة8-1
  :اال اجلغرايف-1

التكيف املهين ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف "أجريت الدراسة ملوضوع حبثنا 
على عينة من مستشاري التوجيه املدرسي و املهين، الذين يعملون " يدةظل اإلصالحات اجلد

يف املؤسسات التربوية التعليمية املوجودة على تراب والية سطيف، و هي عبارة عن جمموعة 
  .ثانويات إضافة إىل مركز التوجيه املدرسي و املهين،الذي يعمل فيه بعض من املستشارين

مجيع املستشارين العاملني بثانويات والية سطيف،  و مبا ان موضوع حبثنا انصب على
فإن اال املكاين اقتضى بأن يكون موزعا على كافة والية سطيف بدوائرها و بلدياا و 

  .ثانوية 68بالتايل يشمل اال اجلغرايف 
و قد مت التنقل إىل معظم الثانويات ملقابلة املستشارين و توزيع االستمارات عليهم فيما 

  وزيع البعض اآلخر من اإلستمارات و لقاء بقية املستشارين مبركز التوجيه املدرسي مت ت
و الذي يقع بدوره يف اجلنوب الشرقي لوالية سطيف حبي بيزار حيث ] .O.S.P[و املهين 
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يوما هو عبارة عن اجتماع تنسيقي دوري يتضمن  15يلتقي املستشارين هناك كل 
و تضم كل جمموعة أمساء املستشارين و الثانويات اليت  "ب"و جمموعة " أ"جمموعني جمموعة 

  .يعملون فيها
أما بالنسبة للمقابالت فأجريت بثانويات كل من والية سطيف و دائرة العلمة و هم 

  :كالتايل
   -العلمة - ثانوية البشري قصاب -      -سطيف-ثانوية قريواين -
  –مة العل–ثانوية بكري زاير  -      - سطيف-ثانوية مليكة قايد -
  -العلمة - ثانوية الشهاب -    - سطيف- ثانوية فاطمة الزهراء -
  -العلمة- ثانوية مالك بن أنس -  -سطيف-املعز لدين اهللا الفاطمي ثانوية -
  - العلمة-ثانوية العريب بن املهيدي -     -سطيف-ثانوية عمر حرايق -
   -العلمة- ثانوية بازر سكرة -      - سطيف- ثانوية ابن خلدون -
  -سطيف-د زهراويثانوية أمح -
  -سطيف-ثانوية كاتب ياسني -
  -سطيف-ثانوية ابن الرشيق -
  :اال الزمين-2

 الطالبة إذا كان اال الزمين هو ذلك اال الذي حيدد الفترة الزمنية اليت نزلت فيها 
إىل ميدان الدراسة، فإن أول زيارة استطالعية للميدان كانت منذ شروعنا يف إجناز البحث 

انبه النظري، حيث كانت لنا زيارات متكررة ملركز التوجيه كل يوم مخيس تقريبا، أين يف ج
أجريت الباحثة مقابالت مع بعض املستشارين، قصد التعرف مبوضوع البحث و اهلدف 

  :منه
] 22/04/2010[إال أن الرتول إىل امليدان قصد توزيع االستمارات كان ذلك يوم 

لتجريبية دف التأكد من صالحية بعض أسئلتها و تعديلها عند أين قمنا باختبار االستمارة ا
الضرورة، و بعدها أصبح نزولنا للميدان بعد أن مت ضبط االستمارة النهائية و توزيعها على 

مبركز التوجيه املدرسي و املهين، أما بقية ] 06/05/2010[عينة الدراسة و ذلك يوم 
للرتول إىل امليدان بثانويات والية سطيف و كان  العينة اليت مل حتضر االجتماع، فاضطررنا
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  ، كما أجريت املقابالت مع املستشارين و مدراء الثانويات  ]09/05/2010[ذلك يوم 
مت الرتول إىل الثانويات بدائرة العلمة فأجريت املقابالت و مت توزيع  16/05/2010و يف 

ركز التوجيه املدرسي و املهين مت إمتام توزيع االستمارة مب 30/05/2010االستمارة و يف 
حيث استمرت هذه العملية حوايل  28/06/2010و مل يتم مجعها بشكل كلي إىل غاية 

  .شهرين كاملني
  :اال البشري-3

طبيعة حبثنا واقتصارها على مستشاري التوجيه حدد لنا جمال و بالتايل فإن فئة إن 
ات من علم النفس، علوم التربية، علم املستشارين اليت هي جمال حبثنا تضم خمتلف التخصص

بغض النظر عن ختصصام و ما يالحظ عن  52االجتماع، لذلك فإن العدد اإلمجايل هو 
 13اال البشري إن فئة اإلناث هي الفئة الغالبة، و عليه فقد قدر عدد املستشارين بـ 

  .مستشارة 39مستشار و 
  :)طريقة اختيارها -مواصفاا(عينة الدراسة 8-2

مرحلة اختيار عينة البحث من أصعب و أهم مراحل البحث العلمي اليت ميكن  تعترب
عن ظاهرة موضوع الدراسة، و أمهية  من خالهلا الباحث احلصول على بيانات و املعلومات

الوحدة اإلحصائية للمجتمع األصلي جتمع أفراد يتشاون يف "العينة تكمن يف كوا 
  ة بينهم، و يتم احلصول عليها بطرق خمتلفة تبعا لطبيعة اخلصائص و الظروف املشترك

  "1و نوعية الدراسة 
و نظرا ألن موضوع حبثنا التكيف املهين ملستشاري التوجيه فإن دراستنا ستكون على 
مستشاري التوجيه بصفة خاصة، و حىت تكون العينة مأخوذة و ممثلة متثيال صحيحا، و حتمل 

ا باختيارها بطريقة قصدية و منتظمة، خاصة أن جمال حبثنا خصائص اتمع اإلحصائي، قمن
  .هم املستشارين احلاملني لشهادة الليسانس يف علم النفس و علوم التربية و علم االجتماع

مستشارا و مستشارة فإنه ال  68و نظرا ألن طبيعة العينة و حجمها متوسط نوعا ما 
كنا نود إجراء مسح شامل على كل خيار لنا أن نؤخذ جل املختصني، إذ يف البداية 

مستشاري التوجيه املدرسي و املهين املتواجدين بثناويات والية سطيف،  و لكن مل نتمكن 
                                                

   .383، ص 2002دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مناهج و طرق البحث االجتماعي،: عبد اهللا عبد الرمحان  1



  اإلطار العام للدراسة                                                                      :                    الفصل األول
 

75 
 

عطلة، مرض، (استمارة لعدم قدرة الطالبة االتصال بالعناصر الباقية بسبب  56من توزيع إال 
  ...).رفض

، و عليه ...)، تناقض واضحناقصة(و بعد مجع االستمارات مت إلغاء أربعة منها بسبب 
  .مستشاري توجيه مدرسي و منهين  52أصبح احلجم احلقيقي لعينة البحث يقدر بـ 

  :منهج الدراسة 8-3
لفهم و حتليل أي ظاهرة من الظواهر املراد دراستها البد من اتباع جمموعة من 

لف هذه اإلجراءات مت سنها من طرف علماء املنهجية أثبتت جدواها جتريبيا، حيث ختت
املناهج باختالف طبيعة املوضوع، و إذا كان املنهج هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة 
مشكلة حبثية ما قصد الكشف عن أسباا و نتائجها و التعرف على حقيقتها، أو اإلجابة عن 
التساؤالت و االستفسارات اليت يثريها موضوع الدراسة، فإن الباحث الذي يتوخى 

  .ية و املعرفة الصحيحة اتباع منهج أو مناهج حمددة كأسلوب للدراسة العلميةاملوضوع
يعين "يقول بأن املنهج" Madleine Grawatz" مادلني قراويتزو يف هذا السياق جند 

جمموع العمليات العملية اليت تنطبق عليها أخالقيات البحث من أجل الوصول إىل احلقائق 
هرها و نفحصها، هذا املفهوم للمنهج يف املعىن العام هو مسار العلمية مهما كانت تبعاا فنظ

منطقي مطابق لكل اخلطوات العلمية اليت تسمح مبالحظة هذه احلقائق مثل جمموع القواعد 
ضف إىل ذلك أن املنهج جييب على االستفهامية  1"املستقلة ألي حبث أو حمتوى خاص

  .2كيف؟
و هذا متاشيا مع طبيعة الدراسة املنصبة  وصفياملنهج الو قد اعتمدنا يف دراستنا على 

على حماولة التعرف إذا كان مستشاري التوجيه متكيفون مهنيا و ذلك من خالل التعرف 
  على الوسط املهين الذي ميارسون فيه مهنتهم، و احمليط السائد لكي تتضح لنا األجواء 

نزولنا للميدان و تعرفنا و أثرها و مساعدا على تكيف املستشارين و مت ذلك من خالل 
  .على ظروف عملهم و طبيعة عالقام

                                                
1 Madebeine Grawatz, méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 5eme édition, 1981, 
p 348.  

  .4، ص 1995، إشراف فضيل دليو، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، نهجيةدراسات يف امل:يوسف عنصر  2
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حيث يستخدم املنهج الوصفي يف دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من ناحية 
  . 1خصائصها، أشكاهلا و عالقاا و العوامل املؤثرة فيها بالرصد و املتابعة الدقيقة للظاهرة

  :أدوات مجع البيانات 8-4
جمموعة الوسائل و الطرق و األساليب و اإلجراءات "علمييقصد بأدوات البحث ال

املختلفة اليت يعتمد عليها الباحث يف مجع املعلومات اخلاصة ببحثه و حتليلها، و يتحدد 
استخدامها وفق احتياجات البحث العلمي و براعة الباحث و كفاءته يف حسن استخدام 

  .2"الوسيلة أو األداة
  جي كثريا ما يتوقف على االستخدام الصحيح كما أن جناح البحث السوسيولو

و األمثل لألدوات و التقنيات املنهجية، وهلذا اخترنا جمموعة من األدوات اليت تتماشى مع 
طبيعة املوضوع، و خصوصيات البحث إذ ال ميكن ألي حبث أو دراسة علمية أن تنجح 

لبيانات اخلاصة مبوضوع دون االعتماد على تقنيات حبثية و أدوات تسهل على الباحث مجع ا
  .االستمارةو املقابلة ، املالحظةالدراسة و عليه فقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على 

  :املالحظة
تعترب املالحظة أول خطوة يعتمد عليها الباحث يف أي دراسة ميدانية، فهي اليت توجه 

صها دف احلواس و االنتباه إىل ظاهرة أو جمموعة من الظواهر رغبة يف الكشف عن خصائ
أول أداة يستعني ا " الوصول إىل كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة لذلك تعترب

  الباحث يف دراسته و هي من أهم الوسائل اليت يستخدمها يف مجع احلقائق و املعلومات 
و التعرف على جمال الدراسة و هذا من خالل مالحظة الشروط و الظروف اليت حتيط بأفراد 

  .3"العينة
استعنا ذه التقنية يف مجع البيانات و املعلومات من خالل الزيارة امليدانية  و قد

االستطالعية اليت قمنا ا، و قد ساعدتنا هذه األداة بالتعرف على اجلو السائد يف ميدان 
دراستنا من خالل مالحظة أفعال املستشارين و مدى تفاعلهم و قدرام و انسجامهم مع 

                                                
  .45، ص 2000، 1، دار الصفاء، عمان ، طمناهج  و أساليب البحث العلمي النظرية  و التطبيقية: رحبي مصطفى و عثمان حممد غنيم 1

2 Maurcie Angers : initiation pratique a la méthode biologie des cierges humaines, dec, 
lnc Québec 1996, p 52. 

  .755، ص 1984، اإلسكندرية، 4، دارا املعرفة، طعلم االجتماع و املنهج العلمي: حممد علي حممد 3 
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فة إىل حماولة معرفة تأثري التكوين اجلامعي على شخصيتهم و ذلك من أسئلة املقابلة، إضا
  .خالل طريقة كالمهم و حوارهم و مدى تفهمهم لألسئلة املطروحة

  :كما أن هناك دوافع عديدة أدت إىل استخدام املالحظة املباشرة منها
  يه اإلطالع العام على أهم الوسائل و اإلمكانيات املتوفرة مبكتب مستشار التوج-

  و هل تساعدهم على التكيف املهين أم ال؟
  معرفة الظروف اليت يعمل فيها مستشار التوجيه و عالقته مع املتعاملني معه من مدير -

  .إخل...و أساتذة و تالميذ
  :املقابلة-

تعد من األدوات اهلامة اليت يستخدمها الباحث ] Interview[الشك أن املقابلة 
ات أو إجابات عن أسئلة معينة حمضرة مسبقا، و هلذا االجتماعي للحصول على معلوم

بأا احلوار املنظم بني املبحوثني والباحث الذي ] "DORAN[ دورانفاملقابلة كما يعرفها 
يكون يف اغلب األحيان مزودا بإجراءات و دليل عملي إلجراء املقابلة يرمي إىل استثارة 

  د على فهم ما يدور حول موضوع ما، دوافع املبحوثني لإلدالء باملعلومات اليت تساع
  .1"و يستعان ا يف التشخيص لتحديد أساليب التوجيه و سبل النجاح

و قد اعتمدت الباحثة على نوع معني من املقابلة، و هي املقابلة املقننة و اليت عرفها 
عبارة عن دليل يشتمل على قائمة أو جمموعة من األسئلة :"و آخرون على أا فضيل دليو

حملددة و املرتبة ترتيبا منهجيا معينا، و تتضمن عدة مواضيع فرعية مقصودة تتعلق مبوضوع ا
البحث، يقوم الباحث بالتعرض هلا خالل عملية املقابلة مبعىن توجيه هذه األسئلة للمبحوثني 

  ."2دف احلصول على املعلومات و البيانات املنتظرة من البحث
تشاري التوجيه املدرسي و املهين كانت على بعضهم و قد استعملنا هذه األداة مع مس

فقط، لعدم توفر اإلمكانيات املادية اليت تؤهلنا بأن نتنقل ملختلف بلديات و دوائر والية 
  .سطيف، و ذلك حىت نقف على الظروف و العوامل املساعدة لعملية التكيف املهين

                                                
  .85، ص 1997، مصر، 1، دار الفكر العريب، طدليل البحث العلمي: خري الدين علي عويس 1
  .191، ص 1999، دار البعث قسنطينة، اجلزائر، 1، طالعلوم االجتماعيةأسس املنهجية يف : فضيل دليو و آخرون 2
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جهة نظرهم فيما خيص مهنة إضافة إىل إجراء املقابلة مع مدراء الثانويات لكي نعرف و
  .مستشاري التوجيه املدرسي و املهين و العالقات اليت تربطهم به

و قد استفدنا منها يف عدة أمور أمهها احلصول على معلومات أولية من مستشاري 
التوجيه العاملني مبؤسسات التعليم الثانوي السابقة الذكر، و حاورناهم حول موضوع 

املقابلة قد أفادتنا و سهلت مهمتنا يف احلصول على بعض البحث هذا عالوة على أن 
املعلومات الواردة يف االستمارة خاصة خالل عملية تفريغ اإلستمارة، كما ساعدت 
املبحوثني على التأكد من ضمان سرية اإلجابات و عدم استخدامها إال ألغراض البحث 

  .عن أهم أرائهم و وجهات نظرهمالعلمي و هذا ضمانا لشعور املبحوثني باحلرية يف التعبري 
  :االستمارة 

تعترب االستمارة هي األخرى من األدوات األساسية جلمع البيانات يف البحوث 
االجتماعية، و تعرف بأا منوذج حيتوي على جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد املبحوثني 

  .تيار فرضيات الدراسةخالل املقابلة حىت حنصل على املعلومات و البيانات الالزمة الخ
  كما أا عبارة عن أداة دقيقة و معيارية يف نفس الوقت و يف نص األسئلة 

  .1و تنظيمها
  لذا فاالستمارة هي األداة األساسية اليت اعتمدنا عليها يف مجع البيانات من املبحوثني 

فة و سهولة و ذلك ألا تتسم بالشمول و االتساع يف مقابل اختصار اجلهد و الوقت والتكل
  .املعاجلة الكمية و استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة

لقد عمدت الطالبة بعد البناء األويل لالستمارة إىل جتريبها ميدانيا على جمموعة من 
املستشارين من دائرة العلمة، و كذا اهلدف من هذه العملية الوقوف على مدى فهم 

ألسئلة و تعديل البعض منها و إلغاء البعض املبحوثني و الكشف عن جوانب النقص يف ا
  .اآلخر

و فيما خيص التعديالت اليت أدخلت على استمارة البحث بعد جتربتها، كانت متعلقة 
  .34و السؤال  17و السؤال  13و السؤال  12بالسؤال رقم 

                                                
1 Rodolf Ghiglione Benje amin Matalon ; les enquêtes sociologique, théoriques et 
pratique ,Armande colin ; collection, Paris, 5eme édition, p 98. 
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أو قبل إجراء التعديل عليه كان على النحو  12نأخذ على سبيل املثال السؤال رقم 
  :التايل

  إذا عرض عليك منصب عمل آخر هل ستغادر منصبك احلايل؟-
 ال          نعم            

  :و بعد القيام بعملية التعديل أصبحت صياغته
  إذا وجدت منصب عمل آخر هل ستغادر منصبك احلايل؟-

  :كانت صياغته على النحو التايل 13و أما السؤال رقم 
  ايل؟هل أجريت تربصا قبل االلتحاق بالعمل احل-

  :و عليه غرينا صيغة السؤال كالتايل
  هل حتس بأن مزاولتك هلذه املهنة كان يتطلب تكوينا خاصا؟-

 ال          نعم            
  و هكذا احلال بالنسبة لألسئلة املتبقية 

و بالنسبة لتحكيم االستمارة فقد عرضت على جمموعة من األساتذة من جامعة 
   مدير مركز التوجيه املدرسي و املهين من نفس الوالية باإلضافة إىل-سطيف-فرحات عباس

  .االجتماعيةو نسانيةاإلالعلوم عميد كلية - األستاذ الدكتور سفاري ميلود-
  توجيه مدرسي  ةأستاذة حماضرة بقسم علم االجتماع و مستشار-زرارقة فريوز-

  .و مهين سابقا
  .أستاذ بقسم علم االجتماع- األستاذ صام عبد السالم-
  .لسعيد مكي مدير مركز التوجيه املدرسي و املهينا-
  :سؤاال موزعة على أربعة حماور 47و لقد مت إعداد استمارة دراستنا و املكونة من -
  .أسئلة 08أسئلة متعلقة بالبيانات الشخصية و حتتوي على -
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  .سؤاال 17يتضمن أسئلة تتعلق مبهنة مستشار التوجيه و يضم  :احملور األول-
يتضمن أسئلة تتعلق مبستشار التوجيه املدرسي و املهين و يشمل :الثايناحملور -

  أسئلة 10
يتضمن أسئلة تتعلق بالتكيف املهين ملستشاري التوجيه يف ظل : احملور الثالث-

                     .سؤاال 12اإلصالحات التربوية اجلديدة و يشمل 
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  :متهيد -
أا اقتصرت  ف اليت تناولت التكيف املهين، إاللقد تطرقنا فيما سبق إىل بعض التعاري

 يد طرف هذه العملية و أشارت إشارة خفيفة وسطية إىل كيفية حدوثهامجيعا على جمرد حتد
و مبا أن التكيف املهين هو تلك العالقة املنسجمة بني الفرد و بيئته املهنية حبيث يتحقق 

، لذلك سنبدأ هذا الفصل مباشرة ببعض النظريات إشباع حاجات و متطلبات كال الطرفني
إىل حتديد طريف هذه  فةتحليل، و اليت توضح لنا إضااليت تناولت املوضوع بالدراسة و ال

  …العملية ماهيتها، كيفية حدوثها، و مستلزماا و متطلباا
،فإضافة إىل ما سبق "التكيف"بدال من مصطلح " التوافق"و سنستعمل هنا مصطلح 

تربيره حول العالقة أو التشابه بني املصطلحني، فإن هذه الدراسات اليت وجدناها كانت 
، إذا كانت تدرس العملية نفسها لكنها استعملت مصطلح آنفادليل آخر على ما ذهبنا إليه 

والشك أن قرار إختيار مهنة املستقبل هو من أهم القرارات اليت يتخذها اإلنسان " التوافق"
  يف حياته، و أن مثل هذا القرار تزداد أمهيته مع ازدياد عدد السكان، و املهن املتوفرة 

  ت احلياة اليت تواكب التطور يف النواحي اإلجتماعية و اإلقتصادية و متطلبا
  التكيف املهين - أوال

  :نظريات التكيف املهين-1
  : نظرية هارسون 1-1

  : و رفاقه بتحديد التوافق املهين يف بعدين مهاقام هارسون 
  "الذات"مدى إدراك الفرد ملالءمة ذاته ملتطلبات املهنة - أ
، كما وضعوا مؤشرات  1)الوظيفة( هملالءمة املهنة حلاجاتمدى إدراك الفرد  -ب

مثل مؤشرات االعتقاد مبالءمة الفرد للمهنة يف النقاط تلإلستدالل على كال البعدين، فت
  : التالية

  .القدرات العقلية-
  .اخلاصة تاالستعدادا-
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  .امليول-
  .الصفات الشخصية-
 .اإلمكانيات الصحية و البدنية-
  .التضحيات-
  .تدريب و اخلربةكم ال-
  .القيم-

  :بينما تتمثل مؤشرات االعتقاد مبالءمة املهنة للفرد يف النقاط التالية
  .الدخل و احلوافز املادية-
  .الظروف البيئية للعمل-
  .األمان الوظيفي-
  .طبيعة العمل كمهام وظيفية-
  .املناخ االجتماعي للوظيفة-
  .موقع العمل-
  .فرص الترقي-
  .1األقارب حنو املهنةاجتاهات األسرة و -

فالتوافق املهين يف هذه النظرية هو ذلك التوأم بني الفرد و مهنته، و يتخذ شكل من 
أشكال التناسق املتبادل الذي يؤدي إىل حتقيق أفضل عائد وظيفي لكل من الفرد و املهنة 

سات املهنة من على السواء،و هذا يعين أن التوافق املهين يبىن أساسا على املعرفة السليمة مبالب
أخرى على إدراك و متطلبات أو حاجات الفرد و قدرته على مواجهة جهة جهة و من 

و بالتايل فإن سوء التوافق املهين يرجع  املتطلبات و قدرة املهنة على إشباع حاجات الفرد  
  .إىل إختالل هذه املعرفة أو سوء اإلدراك

  بسهولة  تأتىو هذه املعرفة ال ته أن عملية اإلدراك هذ النظريةو ما يؤخذ على هذه 
و املمارسة الواقعية للمهنة اليت  ةأيت من خالل اخلربتعند مجيع العمال، و غالبا ما ت تأتىو ال ت

  .تعمل على بلورة هده املعرفة
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 مالءمةاالستدالل من خالهلا عن مدى  ناأما فيما خيص املؤشرات فهي مؤشرات ميكن
ذاتية اخلاصة بالعامل فإن مؤشر إال أن يف املؤشرات ال، كال املتغريين لبعضهما البعض

 ات البدنية و الصحية و إن كان يقصد ا أن كل مهنة تتطلب إمكاناتياإلمكان
لية، إال أن يف البدنية و العض ة خاصة يف املهن اليت ترتكز على القوةأو مواصفات بدنية معين 

ا يف جناح عمل مليت تلعب دورا مهادراستنا سنركز على الصحة النفسية و االجتماعية 
أما املواصفات البدنية فإن هده املهنة ال تتطلب مواصفات مستشار التوجيه املدرسي و املهين،

  .بدنية خاصة
  :نظرية دوايس1-2

يف نظريته للتوافق املهين على فكرة الفرد يف مقابل بيئة العمل، فلكل اعتمد دوايس 
ر، و يتحقق التوافق إدا استجاب الفرد ملتطلبات خآلمنهما متطلبات و توقعات معينة من ا

  .بيئة العمل، و يف نفس الوقت إدا متكنت بيئة العمل من حتقيق متطلبات الفرد
  .الرضا و اإلرضاء: و ميكننا االستدالل على التوافق املهين من خالل مؤشري

يضم عوامل عامة  فالرضا يشري إىل مشاعر العامل اإلجيابية و السلبية املتعلقة بعمله، و
كالرضا الداخلي و الرضا اخلارجي، و يشري الداخلي إىل الشعور بالسعادة النامجة عن ممارسة 
أنشطة العمل لذاا و كذلك الشعور باإلجناز، بينما يشري اخلارجي إىل مشاعره حنو اجلوانب 

  ...كاألجر و احلوافز، ظروف العمل و اإلشرافاخلارجية للعمل 
هو طبيعة أداء العمل و سلوكه يف العمل، و يضم عوامل عامة مثل األداء أما اإلرضاء ف

  .و الطاعة و التوافق الشخصي و االجتماعي
و بذلك يتجاوز هذا التصور مفهوم التطابق مبعىن املضاهاة الثابتة البسيطة بني شخصية 

لعمل، ليشري إىل و بيئة ا] و هي اخلصائص األساسية للفرد ذات األمهية للتوافق املهين[العمل 
  .1الفرد نفسه أو من منظور اآلخرين كل من عملية التوافق و نتائجها سواء من منظور
  :كالتايل دوايس و ميكننا صياغة تعريف التوافق املهين عند

ن التطابق مع بيئة العمل أو هو حالة مهو العملية اليت حيقق ا الفرد أو حيتفظ حبالة "
  ."بيئة العملاملوائمة حيققها الفرد مع 
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  :نظرية جيرت برج1-3
 إىل حتديد املراحل املؤدية لإلحساس بالتوافق املهين و ذلك من خالل جيرت برجتطرق 

" االختيار املهين"يف نظريته على التوافق املهين على جيرت برج ما أمساه بالنمو املهين، ركز 
هين هذه تعتمد على أربعة الذي يعترب أساس للتوافق املهين، و رأى أن عملية االختيار امل

  :ركائز هي
  .مرحلة زمنية قد تستغرق عشر سنواتاالختيار املهين عملية منائية حتدث عرب -1
تأخذ عملية االختيار املهين مسارا منائيا ذا اجتاه واحد، يتطور من خالل اخلربة -2

هد و فوق ذلك الفرد من خالل استثمار الوقت و املال و اجليف الوظيفية اليت تترك آثارها 
  .لتغيري اختياره و إمنا ينشغل بالتوافق معهو ال يرتد الفرد عند الفرد " األنا"عليه االستثمار 

  ذ االختيار املهين يف النهاية شكال من أشكال التوفيق بني ميول الفرد و قيمه يأخ-3
  .و الفرص املتاحة له

  :مير االختيار املهين بثالث مراحل رئيسية-4
  الرغبة يف أن يكون راشدا  على الفرد علىا علق أو التخيل و تسطري فيهحلة التمر- أ

  .و مستقال
ميول الفرد، مث يكتسب هذا  -يف البداية- مرحلة االختيار املبدئي و تتحكم فيها-ب

  .الفرد و ما حيمله من قيماالختيار حدوده من خالل إمكانات 
مير من األول : ب ثالثةمرحلة التعامل الواقعي حيث جيتاز الفرد فيها أبوا-ج

] التبلور[و تكتشف عنده أبعاد املهنة فيتعرف عليها، ليدخل الباب الثاين  ]االكتشاف[
إىل حيث تتحدد ] التحديد[فتتبلور لديه هذه األبعاد، فينتقل من خالل الباب الثالث 

  .1ات املهنة و قدراته على مواجهتهامواصف
إذ أخذ على " ردونالدسوب"ك اليت قدمها من االنتقادات املقدمة هلذه النظرية تل

أنه أخلط االختيار و التفضيل و التوافق، و كذلك اعتباره لعملية االختيار املهين  اصاحبه
عملية مستمرة و منائية تأخذ و تستغرق مدة زمنية طويلة، كما مل يتطرق إىل صلب عملية 

قيمه و بني الفرص املتاحة من خالل  التوافق املتمثلة يف التوفيق بني ميول الفرد و إمكاناته و
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املواقف اليت ميكن أن حتدث فيها التنازالت من أجل العمل إضافة إىل أنه مل يذكر تلك 
  .التوافق

  :نظرية دونالدسوبر1-4
فدونالد سوبر " جيرت برج"بىن سوبر نظريته يف التوافق املهين من خالل انتقاداته لنظرية 

كنتيجة  تأتىمرحلة الحقة من النمو املهين، و أن هذا األخري يك تأتىيرى أن التوافق املهين ي
  .مث االلتحاق و أخريا التوافقلعدة مراحل تبدأ من التفضيل فاالختيار 

 فالنمو املهين يتأثر أو هو نتاج للعالقة الدائمة بني الفرد و احمليط املهين أو املهنة 
هذه العالقة بدورها تؤثر على التوافق برج مبرحلة التعامل الواقعي، و   أو ما أمساه جيرت

  .املهين
  فنحن ال نعرف إن كان االختيار سليما أوال يف البداية و إمنا نكتشفه بعد التعامل 
أو املمارسة الواقعية للمهنة اليت مت عليها االختيار و حساب درجة التوافق، و بالتايل فإن 

، و أن معيار "يشري إىل سوء االختيار حسن التوافق يشري إىل حسن االختيار و سوء التوافق"
حتقيق درجة أعلى من التوافق املهين، و بعد اختيار الشخص ملهنة معينة دالة  والنمو املهين ه

ن مالئما مع املهنة اليت خيتارها، و يعتمد التقومي الذايت تقوميه لذاته و قدراته يف أن يكوعلى 
 مثل املستوى االجتماعي [للفرد على العوامل احملددة ملستوى طموحاته 

 ، ]و احلاجة إىل حتقيق مكانة معينة و املؤهالت الدراسية، و مفهوم الذات و االقتصادي
 و من مث فإن األشخاص الذين ال يتمتعون مبعرفة صحيحة أو تقومي سليم لقدرام 

أن  الصحيح و تزيد االحتماالت يف" االختيار"أو للوظائف املتاحة هلم ينعدم لديهم أساس 
تصري املمارسة الواقعية للمهنة بالنسبة هلم خربة غري مرغوبة و مثرية لعدم اإلحساس بالتوافق 

  .املهين
منا ينشأ كذلك إحسب، و ف ف التوافق املهين من خالل إطار مرجعي ذايتو ال ينكش

كما يدركها هو، و من ] الوظيفة[توقعات الفرد من ذاته يف إطار الصورة احمليطة من خالل 
  .1الذي تتيح له التحقق من توقعاته الل موقعه يف املواجهةخ
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  و من االنتقادات اليت ميكن تقدميها هلذه النظرية هو أنه ليس دائما التوافق املهين 
أو حسن التوافق كما أمساه صاحبها دليل على حسن االختيار، ألنه قد ميارس الفرد مهنة ما 

 لكنه قد يتوافق معها و يرتاح  ارادية و اضطرو مل يقم باختيارها بل مارسها عن حاجة م
  .ها من خالل ممارسته هلا مع الوقتفيو ينجح 

التوافق املهين يعتمد على اإلدراك املالءمة   ص النظريات السابقة الذكر هو أنو ملخ
  .بني الفرد و الوظيفة، أي إدراك الفرد ملالئمة ذاته ملتطلبات املهنة و مالءمة املهنة حلاجاته

  :خص التعاريف املختلفة للتوافق املهينمل
ميكننا تلخيص النقاط املشتركة بني خمتلف تعاريف و نظريات التوافق املهين يف النقاط 

  :التالية
  .الرضا و اإلرضاء: ميكن االستدالل على التوافق املهين من عاملني-
حنو العمل  و هي جمموعة املشاعر الوجدانية اليت يشعر ا الفرد :الرضا عن العمل-أ

الذي يشغله حاليا و هذه املشاعر قد تكون سلبية أو إجيابية و هي تعبري عن مدى اإلشباع 
 يتصور الفرد أن حيققه من عمله، و يتضمن الرضا تقبل العمل بوجه عام الذي 

 و ساعاته و تقبل الفرد جلوانب بيئة العمل من إشراف و زمالء و إدارة العمل و ظروفه 
زيادة األجر، "العمل و كذلك إشباع حاجاته، و من ظاهرة الرضا عن العمل و األجر و نوع

التعامل مع الزمالء يف التقدم داخل الشركة، الثبات يف العمل، عدم الغياب، قلة احلوادث، 
  ".العمل بطريقة حسنة

و هو جانب سلوكي يشعر الفرد من خالله أنه حيقق متطلبات بيئة  :اإلرضاء-ب
  .1 ميكن املنظمة من حتقيق أهدافهادية و االجتماعية حىتالعمل، سواء املا

 و الطريقة اليت يقدر ا زمالءه،  و يتضح اإلرضاء من خالل إنتاجية و كفايته
ع عرب عنها سلبيا بغياب العامل و تأخره عن مواعيد العمل و احلوادث اليت يقيو هي اليت 

إجيابيا بتوافق قدراته و مهاراته مع  منها و عدم االستقرار يف العمل، و هي ما يعرب عنها
  .مهارات العمل و متطلباته
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مبدى كفاءة العامل و أهليته و كفاءته، و بالطريقة اليت يقدر ا ] اإلرضاء[أو يعرب عنه 
  .رؤساؤه و زمالؤه

  .أن يغري الفرد سلوكه مبا يناسب الظروف و املواقف اجلديدة-
ثه، فالواقع أن سنوات عمل الفرد تكون يف يستلزم التوافق املهين بعض الوقت حلدو-

قد يتفاوتان الفترة اليت تستغرقها عملية التوافق و يالحظ أن الرضا و اإلرضاء جمموعها 
بالنسبة للفرد الواحد من حني آلخر، و هلذا فقد تكون هناك دورات من اإلشباع و عدم 

  .لفرداإلشباع و دورات اإلرضاء و عدم اإلرضاء يف التاريخ املهين ل
الداللة قد ختتلف من  قد ختتلف أمناط التوافق املهين باختالف املهن، فاحملكمات ذات-

  .، كما قد خيتلف منط العالقات املتداخلة يف احملكمات نفسها من مهنة ألخرىمهنة ألخرى
 السن و اجلنس و مستوى التعليم و التدريب : يتأثر التوافق املهين بعوامل منها-

  .و التوافق خارج نطاق العملو منط الشخصية 
يتطلب قياس التوافق املهين قياس كل من الرضا املهين و االجتاهات و الروح املعنوية -

و الطموح و االستعدادات و القدرات و امليول و الصالحية للعمل استبيان عن التاريخ 
  .املهين

  : املقاربة النظرية للبحث-2
جتمع على أمهية التوافق املهين، ألنه يعد أمرا إن النظريات املعاجلة يف هذه الدراسة 

أساسيا يف البناء النفسي داخل املؤسسات ليضمن التقلل من اهلدر الناشىء  من سوء 
استغالل القدرات أو سرعة استهالك اآلداة البشرية، و من مثة فإن دراسة التكيف املهين 

ى يف مقدمة األمور اليت جيب ملستشاري التوجيه يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة يتأت
دراستها، و ذلك من أجل حتقيق عائد تربوي أو إحداث تغيري إجتماعي ملموس، ألن أمهية 
  التوجيه تتمثل يف مساعدة الفرد على التكيف مع البيئة اإلجتماعية، واستغالل إمكانياته 

  .و قدراته للنجاح يف ختصصه مستقبال، و اختيار املهنة املناسبة له
يشري ) التكيف املهين(رى بعض املهتمني مبجال السلوك التنظيمي أن التوافق املهين إذ ي

إىل التواؤم بني الفرد و مهنته، من خالل شكل من أشكال التناسق املتبادل الذي يؤدي إىل 
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من خالل ) التكيف(حتقيق أفضل عائد وظيفي سواء للمهنة أو للفرد، و تتأتى حالة التوافق
  .التفاعل بني الفرد و مهنته بدء بامليل و إاء بالتمسك ا عملية مستمرة من
مكانا مميزا يف حتديد املراحل املؤدية إىل اإلحساس بالتوافق   جيرتبرنج و حتتل نظرية

  .املهين من خالل ما أمسته بالنمو  املهين
و يف حني جند دونالدسوبر يرى أن التوافق املهين يتأتى كمرحلة الحقة من مراحل النم

املهين،  و أن النمو املهين يسري يف عدة مراحل يبدأ بالتفضيل، فاالختيار، فااللتحاق مث 
مبرحلة  جيرتبرنجى أن هناك عالقة دائمة بني الفرد و احمليط فيما أمساه التوافق، كما ير

  .التعامل الواقعي، و أن هذه العالقة تؤثر يف التوافق املهين
  :ذه االجتاهات فيما يليو ميكن تلخيص أهم ما جاءت به ه

مبعاجلتها ملوضوع التوافق املهين، ترى أن التوافق املهين أساسه  جيرتبرنجإن نظرية - أ
  .االختيار املهين

إن التوافق املهين سواء كان مؤشرا على االختيار املهين السليم أو نتيجة له يعتمد -ب
  ملالئمة ذاته ملتطلبات املهنة على إدراك املالئمة بني الفرد و الوظيفة، أي إدراك الفرد 

  .و مالئمة املهنة حلاجاته
أكد هارسون يف نظريته أن التوافق املهين هو ذلك التواؤم بني الفرد و مهنته، كما -ج

أشار يف مؤشراته أن الصحة النفسية و االجتماعية تلعب دورا مهما يف جناح أي عمل مهما 
  .كان نوعه
حيققها ة للتوافق املهين ألنه هو احلالة املوائمة أن نظرية داويس أعطت أمهية كبري- د

  .اإلرضاءو  الرضاكما استدل على التوافق من خالل مؤشري . الفرد مع بيئة العمل
فمن خالل خمتلف اآلراء و األفكار اليت جاءت ا النظريات السابقة ميكن القول أن 

  جموعة من الشروط التكيف املهين ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين مرتبطا مب
مكاتب الئقة، (و الظروف، كتوفري مجيع املستلزمات و اإلمكانيات اليت تتطلبها املهنة

و قريبة من التالميذ، الوسائل الضرورية للقيام ومبهامهم كأدوات القياس  النفسي، وإجراء 
  )االختبارات النفسية و التربوية املختلفة 
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د من املسؤوليات و الصالحيات الالزمة من قبل إضافة إىل منح مستشار التوجيه املزي
  إدارة املؤسسة لزيادة فعالية املمارسة املهنية و اإلحساس بالثقة و االنتماء و االندماج 

  .إخل...و بالتايل حتقيق أهداف املؤسسة التربوية
يف ظل اإلصالحات و عليه فإن معاجلة موضوع التكيف املهين ملستشاري التوجيه 

ديدة أن ال يغفل عن تلك الظروف و العوامل كأبعاد أساسية تسمح له بالتكيف التربوية اجل
يعتمد  -سواء كان مؤشرا على االختيار املهين السليم أو نتيجة له-املهين، ألن التكيف املهين

  على إدراك املالئمة بني الفرد و الوظيفة، أي إدراك الفرد ملالئمة ذاته ملتطلبات املهنة 
  .نة حلاجاته و مالئمة امله

و من مثة فالتكيف املهين ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين ميكن االستدالل عليه من 
خالل مؤشري الرضا و اإلرضاء و يعطى التعرف على التكيف املهين لدى املستشار مؤشرا 

  .على توافر أسس االختيار  الصحيح واعتبارات املعايشة للمهنة سلبا أو إجيابا
ألخري الدراسة التطبيقية هي احملك احلقيقي الختبار مدى كفاءة هذا اإلطار و تبقى يف ا

          .النظري و مصداقيته الواقعية
  :1أبعاد التكيف املهين-3

 أنأبعاد سيكولوجية بعد يشري مصطلح البعد إىل العمق و لقد اتسع معناه اآلن ليشمل 
  .كان قاصرا على البعد الفيزيقي

قوة ذات  املوجهو  هميكن قياسه فهو بعد و كل بعد فهو موجفأي امتداد أو حجم 
أبعاد الشخصية تتجه إىل اجلوانب البيولوجية و االجتماعية باإلضافة إىل و ،حجم و امتداد

اجلوانب النفسية، كما أن الباحث هنا يرى أن هناك ضرورة لدراسة كل العوامل املتصلة 
و تكوينها لذلك فالباحث إىل طبيعة الذات  بالشخصية، حيث أن اجلوانب البيولوجية ترجع

  .ىل العامل الذايت أو النفسي يف تكامله بني عناصرهيرجعها إ
إىل إضافة إىل العمل االجتماعي و عليه سنركز على األبعاد التالية لنشري من خالهلا 

  .أبعاد التكيف

                                                
  .19، ص 1996ط، سنة  د ،، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةسيةالتكيف و املشكالت املدر: حممد مصطفى أمحد1
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  :البعد النفسي-1
ى أصحاب هذا البعد أن يهتم هذا البعد باجلوانب السيكولوجية للفرد، حيث ير

  .ظم و جتنبا للتوترو منالتكيف يتحقق بإشباع حاجات و دوافع الفرد يشكل معدل 
  .جيب أن يتميز هذا النوع من التكيف بالضبط الذايت و تقدير املسؤوليةو 

  التكيف السوي هو اعتدال الشخص يف إشباع حاجاته أن  Smith مسيث و يرى
  .حاجة على حساب أخرىو متطلباته بشكل متزن إلشباع 

  و يرى أيضا أن الشخص املتكيف تكيفا سيئا أو ضعيفا هو الشخص الغري واقعي 
  باهتماماته  و الذي يضحيو احمليط غري مشجع حلاجاته و متعجل يف إشباع دوافعه، 

  .و اهتمامات اآلخرين من أجل إشباع حاجات حالية آتية
االت التوتر و إعادة الفرد إىل مستوى إال أن األحداث النفسية تعمل على استعباد ح

معني و هو املستوى املناسب حلياته يف البيئة اليت يعيش فيها، أي أن الفرد نتيجة لألحداث 
الذي كان ا جيد نفسه يستجيب لعدة مواقف بأساليب خمتلفة، توصله إىل اهلدف مر اليت 

  .يود حتقيقه
يئا بأنه شخص غري واقعي فهذا اعترب أصحاب هذا البعد الشخص املتكيف تكيفا س

ميكن تنفيذه بقولنا أن اإلنسان نتيجة لتعايشه مع الواقع و الصدمات اليت تلقاها هي الكالم 
اليت دفعته أو جربته بإصدار سلوك معني أو إىل سوء تكيفه و بالتايل فهو إنسان واقعي حياول 

  .التصدي و مواجهة الصعوبات رغم سوء تكيفه
  :1البعد االجتماعي-2

يقوم هذا االجتاه أساسا على البعد االجتماعي حيث يعترب التكيف عملية اجتماعية 
على  تقوم على مسايرة الفرد ملعايري اتمع و مواصفات الثقافة و هذا من خالل القدرة

  .القيام باستجابات متنوعة تالئم املواقف املختلفة و تشبع رغباته و حاجاته
 أن التكيف حسب وجهة نظر أصحاب هذا البعد يعكس أسلوب الفرد يف و هذا يعين

  .مواجهة ظروف احلياة و حل مشاكله

                                                
  .20ص:املرجع السابق 1
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س، و يقرر يو من أصحاب هذه االجتاه عزت راجح، وفاي وريسلي ، و ليسلي فل
كل من فاي و ليسلي أن منط التكيف يتحدد بدرجة الفعالية اليت يقابل ا الفرد مستوى 

و مجاعته الثقافية و يرى  جتماعية املتوقعة منه يف مثل سنه و املسؤولية االاالستقالل الذايت
  .ليسلي فلبس أن التكيف يوضح اجتاهني كاملني من مسؤولية الفرد اجتاه البيئة اإلنسانية

  : االجتاه األول-
عية اليت تواجهه و ذلك الفرد و يستجيب بفعالية االجتاه التوقعات االجتما يتقبل أن
تتسم  اجتماعيةسنه و جنسه كاإلحلاق باملدارس أو مبهنة من املهن و تكوين عالقات تبعا ل

اة التوقعات االجتماعية األفراد  استعدادبالود و التعاون و بذلك يوضح التكيف مدى 
  :من أجل السلوك التكيفي،أما

  :الثايناإلجتاه -
له بتحقيق أهداف ذاتية الفرد و يشغل الفرص اليت تسمح يعين بالتكيف هو أن يسمى 

  .ثابتة
هذا باإلشارة و إىل التكيف على أنه القدرة على إقامة عالقات  حممد الزباريو يفسر 

على احلب و العطاء هذا من ناحية  الفردمع اآلخرين مثمرة و مدعمة تتسم بقدرة  اجتماعية
خصا نافعا يف من الفرد ش علو من ناحية أخرى القدرة على العمل املنتج الفعال الذي جي

  .االجتماعيحميطه 
فالتكيف تغيري يف سلوك الفرد يناسب ما حيدث يف البيئة من تغريات و يكون ذلك عن 

  .حل وسط بينه و بينهاجياد إطريق االمتثال و التحكم فيها أو 
أمهل البعد االجتماعي اجلانب النفسي  و ركز على املعامالت و كيفية تأثريها على -
  التكيف
  ]النفسي االجتماعي: [ف التكامليالتكي -3

بني اجلانب النفسي و االجتماعي، فالتكيف زدواجية يقوم هذا البعد على أساس ا
عملية ذات وجهني، تتطلب أن يكون الفرد ينتمي إىل اتمع بطريقة أكثر فعالية و يف نفس 

  رك و ينشط الوقت يقدم اتمع الوسائل لتحقيق الطاقة الكامنة يف داخل الفرد، لكي يد
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و يفكر و يبدع عمال خالقا يواكب التغيري احلادث يف اتمع و عليه فالتكيف عملية تستلزم 
  .مسايرة اجلانب االجتماعي و النفسي على حد سواء 

  : مؤشرات التكيف املهين -4
هناك من يقتصر يف قياسه للتوافق املهين على قياس الرضا و اإلرضاء جبوانبهما ألما 

تنوع و تعدد احملاكات اليت تستخدم لتقدير مستوى التوافق، و هذا التنوع و التباين يعكسان 
: و تعدد مظاهره و متطلباته، فمثاليف قياس الباحثني للتوافق املهين يعكسان ثراء هذا املفهوم 

طموح الفرد واجتاهاته حنو العمل وروحه املعنوية تشري إىل درجة الرضا عن العمل مبختلف 
  .جوانبه

  :و هلذا أنقسم الباحثون يف قياسهم للتوافق املهين إىل فريقني
  يقيس التوافق من خالل مظاهره كالروح املعنوية، العالقات االجتماعية : األول

  .نيو مثة من جيمع بني هذين األسلوب و الصحة النفسية
 حكات لتقييم فاعليةفيشري إىل أربع فئات أساسية تستخدم كم  lazarusالزورسأما 

  :التوافق و هي
و تتمثل يف اخنفاض الدرجة على القلق و التوتر [ comfort   -psychoالراحة النفسية -

  ] .و املخاوف و الشعور بالذنب
  ]مبختلف جوانبها املهنية و االجتماعية[الفعالية يف العمل  -
  األعراض النفسية اجلسمية  -
   1و أخريا التقبل االجتماعي -

  ه سنعتمد على مجيع هذه املؤشرات يف قياسنا للتوافق و حنن يف دراستنا  هذ
الن : أو التكييف املهين ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين، أي أننا سنتبىن االجتاه التكاملي
  .إعتماد مؤشر واحد فقط أو اثنني ال يكفي لكي تكون نتائج الدراسة ذات مصداقية

                                                
  .136- 135، ص 1998نفس املرجع السابق،: ابراهيم شوقي عبد احلميد1
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  : أنواع التكيف -5
شكل اجيايب و آ خر سليب و ذلك حسب شخصية الفرد : نيتخذ التكيف املهين شكال

  .فه يف حياته املهنيةدو كيفية تعامله مع املواقف اليت تصا
  :الشكل االجيايب-1

و هو التكيف الذي يؤثر فيه الفرد على البيئة و بالتايل فهو يعترب موقفا اجيابيا بالنسبة 
 . ءه و أفكارهإليه، هذا مما يدفعه إىل أن جيد حريته يف تطبيق آرا

  : التكيف السليب-2
و هو التكيف الذي تلعب فيه البيئة أو الوسط الطبيعي تأثريا كبريا على الفرد و هذا ما 

  كانت تتناىف مع آراءه  حىت و إن يؤدي بالفرد إىل ضرورة االمتثال ألوامر البيئة و نواهيها 
  .1و أفكاره و رضاه

رد راضيا و مرضيا عنه يف مهنته، بينما يكون فالتكيف االجيايب هو الذي يكون فيه الف
  يف احلالة الثانية مرضيا عنه فقط، لكنه غري راض على أمور معينة، لكنه يستمر يف عمله 

  .تصادفه بذكاءاملواقف اليت  و يتعايش مع خمتلف
  :2مشكالت التكيف املهين -6

 األمركثري ما يتطلب و تتعلق هذه املشكالت بالتوافق مع العمل أي التوافق املهين، إن 
لعمل للتأكد من تكيفه و رضاه عنه، و ينبثق عن ذلك املشكالت متابعة الفرد بعد التحاقه با

  :التالية
  : بالتكيف لظروف العملاملشكالت املتعلقة -أ

و هذه املشكالت تتعلق بالعادات و األساليب اليت تساعد الفرد على أن يتكيف مع 
ادية و االجتماعية اليت حتيط بالعمل، و هذه املشكالت يقوم رؤسائه و زمالئه و الظروف امل

مبعاجلتها املرشدون املهنيون يف املصانع أو الشركة، ان كثري ما يكون التكيف ناشئا عن سوء 
  .العالقات األسرية أو اإلجتماعية  اليت يعيش فيها العامل

                                                
  .257، ص 1976، 1، دار النهضة العربية للنشر،بريوت، ط  اسس علم االجتماع: تسمعان تحسن شحا1
  .70لسابق، ص املرجع ا: ريصاحل حسن الداه2
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  :املشكالت املتعلقة بالتقدم و اللجوء إىل أعمال أخرى-ب
  يتعلق باكتساب األساليب  علق بعامة االفراد إىل توجيه مهينه املشكالت تتو هذ

و العادات اليت تؤهلهم للترقي يف أعماهلم سواء كانت هذه العادات و االساليب بعملهم 
ذا وجد إاألمر حتويل الفرد من عمل آلخر احلاضر اآللة الكاتبة و يف بعض األحيان يتطلب 

أصبح مستحيال و أن األفضل له و للعمل أن يتحول إىل عمل كيفه يف عمله احلاضر أن ت
  .آخر مع مالحظة أسباب فشله يف عمله السابق

  : املشكالت املالية و الصحية اليت تؤثر يف تكييف الفرد لعمله- ج
و هذه املشكالت تتعلق بالنواحي الصحية أو املالية اليت قد تؤثر يف تكيف الفرد للعمل 

حباجة قته مع زمالئه ففي كثري من االحيان جند أن التكيف للعمل يتأثر و يف انتاجه و يف عال
االجتماعي  و الطبيب  الفرد املالية و الصحية و من املمكن أن يتعاون املرشد و األخصائي 

  .ا تعلمه الفرد سابقالفرد على التغلب على هذه العوامل مليف مساعدة ا
  :مشكلة البطالة -د
  وجود العمل بطالة صرحية و هي عدم-1
وضع الرجل املناسب يف [بطالة مقنعة و هي أن يعمل الفرد يف غري جمال ختصصه -2

  ].املكان املناسب
و االحنراف نتيجة الفراغ  حباطإىل االو كال النوعني من املمكن أن يؤديا باإلنسان 

  .الذي مل يشغله الفرد مبا هو مفيد  و نافع، أشغل صاحبه مبا هو نافع و ضار
  : شكلة سوء التكيف املهينم -ـه

و هي مقدرة الفرد على التكيف سلوكيا على ظروف العمل و أن تكون لديه القدرة 
على تكوين عالقات إجيابية مع رؤسائه و مرؤوسه، مما جيعله قضية فردية و اجتماعية على 

ياته حد سواء، أما كونه قضية فردية فألن إختيار الفرد ملهنة ما حيدد أمورا أساسية يف ح
  : منها

سهولة أو صعوبة حصوله على عمل معني، واستمراريته  يف هذا العمل أو التوقف 
اجناحه أو فشله فيه، رضاه، أو عدم رضاه عنه، املرد ود املادي املناسب، البيئة عنه، 

  االجتماعية و االفراد الذين يتعاملون معهم 
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   :املهينختيار اال - ثانيا
ص األكثر قدرة، أو األشياء املناسبة، و االختيار أيضا هو االختيار هو انتقاء األشخا

  معايري مسبقة دف احلفاظ من بني أشخاص مبين على أوتوماتيكي أو انتقاء عقالين فرز 
  .1اليت تشكل قيمة  خاصة أو أشياء تلك 

أما االختيار املهين هو التعبري عن العزم على االلتحاق مبهنة معينة و هو عبارة عن قرار 
هو برتيرج ليتخذه الفرد مرة أخرى و رمبا عدة مرات خالل حياته املهنية، و كما يرى  

  .2نبها و تنتهي يف كل مرة حبل وسطعملية اختاذ قرار ال ميكن جت
  من الصراع يف املنظمة  إلنقاصعلى أنه الوسيلة املثالية : " إمل دوركامي و يعرفه

  "ثرأكو يتيح للمؤسسة العيش يف تناسق و تفاهم 
مالءمة للعمل مع  لألفرادكما أن االختيار املهين هو عملية دف إىل اختيار أكثر 

لوظيفة جمموعة من أسس وشروط معينة، مث القدم لوظيفة معينة و عادة يتم االختيار  وفق 
األفراد و عن طريق املقابلة أو االختبارات مث حتديد األنسب للعمل و اإلعالن عن األشخاص 

  عليهم االختيار بالوسائل املتاحة، و يتم االختيار عادة للمهن وفق األسس الذين وقع 
  و الشروط املطلوبة للوظيفة، و ذلك من أجل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، 

  و ميوله و قدراته  و على أساس  االستعداد للنمو الوظيفي للفرد من حيث رغبته
  .3و استعداداته 

أعدت بكشف عن ة وفق قدراته و ميوله ورغباته وفق اختيارات إن اختيار افرد ملهن
هذه القدرات سيؤدي إىل التكيف مع املهن اليت خيتارها مما يؤدي إىل حتقيق  السعادة، و أن 
االختيار املهين املناسب يؤدي إىل حتسني العالقات اإلنسانية يف ااالت املختلفة، نظرا 

  فيساعده على زيادة ثقته بنفسه و رفع معناوياته و رضاه  ملمارسة الفرد العمل الذي يناسبه
  .و سعادته فيسهل تعامله مع اآلخرين

ميكن القول أن االختيار املهين هو تلك العملية اليت تقوم ا أي منظمة أو مؤسسة 
  .النتقاء أفضل املرشحني للوظيفة
                                                

1 Robert Sillamy –dictionnaire usuel de la psychologie , parix ,1983,p 61. 
 61نفس املرجع السابق، ص : صاحل حسن الداهري  2
  .47املرجع نفسه، ص  3
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سسة النتقاء أفضل كما أن االختيار هو تلك العمليات اليت تقوم ا أي منظمة أو مؤ
املرشحني للوظيفة و ميكن القول كذلك أن عملية االختيار هي العملية االدارية اليت مبقتضاها 

  .1فريق تقبله املنظمة و فريق ترفضهيقسم املرشحني غلى فريقني 
  :مشكلة اختيار الفرد ملهنته-1

ياة ستظهر العديد عند غياب التوجيه املهين الختيار املهنة و تبعا الزدياد متطلبات احل
  : من املشكالت املهنية منها

  :مشكلة عدم حسن االختيار-1
عندما ال تتناسب املهنة مع كفاءة الفرد و قدراته واستعداداته و ميوله كأن تكون 

صراعات نفسية قد تنتهي  طمعا يف مردود مادي أو ونتيجة مركز اجتماعي، تؤدي به إىل
  .يانا إىل االحنرافمث إىل الطرد و أحإىل الالمباالة 

مشكلة عدم اإلعداد التأهيل املهين الكامل للمهنة املختارة ميكن مواجهة هذه -2
  .املشكلة و ذلك بعقد دورات تنشيطية

ينبغي أن تكون عملية االختيار املهين عملية مستمرة و متصلة، مبعىن أن حيتاج الفرد 
احل عمره، و عل ذلك فيجب أن حرية االختيار و التقرير يف مصريه يف كل مرحلة من مر

  يكون هناك توجيه مهين يف املدرسة مث اجلامعة مث بعد التخرج من اجلامعة، الن الفرد يتغري 
مث تصبح بعد ذلك تسود فترة   اهنو اتمع من حوله يتغري و املهن و األعمال تتغري، نرى م

ات جديدة مل يكن عدمية األمهية يف فترة أخرى، و أيضا تستحدث مهن و تتطلب مهار
  .يتقنها الفرد من قبل

إن من املالحظ أن الشباب يندفعون و راء الدراسات العلمية بينما ال يكونون مجيعا 
وراء اآلخرين أو أن يدخل ينقاد قد أعدوا للنجاح يف الكليات العلمية، فالفرد ال ينبغي أن 

  :ملهينواعد لالختيار االتقليد و احملاكاة و من أهم الف مهنة رد
  زيادة الدخل عن طريق االشتغال املهين املناسب-1
  الرضا و االرتياح يف العمل إذ اشتعل الفرد باملهنة املناسبة-2

                                                
1 Dale Yoder,perssonel management and industrib relations,n.y.prentieé,hall book 

canol pamy 1962,page617.  
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للمهنة اليت خيتارها الشخص األثر الفعال يف حتديد البيئة اليت يعيش فيها و األصدقاء -3
  .الذين خيالطهم

اليت تستخدم االختيار املهين من املنشآت  %16اخنفاض معدل اإلصابات مبقدار -4
  .للعمال

أن سوء التوافق للعمال مع عمله قد جيعله مصدرا للمتاعب واخنفاض الروح -5
  .املعنوية لزمالئه، فعن طريق االختيار املهين يتم إبعاد مثل هذا النوع من العمال عن العمل

  : أسس اختيار الفرد ملهنته  و فوائده-3
رد ملهنته ممكن أن حيقق فيها أعلى قدر من النجاح فيها توجد عدة مبادئ الختيار الف

  :1و من هذه املبادئ  مايلي
أن الفرد يصلح الن يقوم بأكثر من مهنة، و أن لديه القدرة على التكيف و التوافق -1

 .مع املهن املختلفة
أن كل مهنة هلا مطالب ميكن أن تعترب هذه املطالب مع مرور الزمن و حسب -2

  .نية و على اختالف الدول و اتمعاتالظروف املكا
  .عدم اختيار املهنة على أساس رؤيتها ناجحة أو أنه رأى شخصا ناجحا فيها-3

  أن اإلنسان عندما خيتار مهنته، فإنه خيتار أكثر املهن مالءمة لقدراته واستعداداته 
  .و ميوله و اليت جتلب له السعادة و ال تتطلب الكثري من التعديالت

  :بني التوجيه املهين و االختيار املهين الفرق-3
كثري من األشخاص خيلطون بني التوجيه املهين و االختيار املهين، فيظنون أما عمليتان 

  .متشاتان و هذا غري صحيح
يهدف إىل مساعدة الفرد على اختيار مهنة تناسبه و على إعداد نفسه  فالتوجيه املهين

م فيها بصورة تكفل له النجاح فيها و الرضا عنها و النفع هلا، و على االلتحاق ا و التقد
  : للمجتمع، و تتطلب عملية التوجيه املهين

  دراسة حتليلية شاملة للفرد تكشف قدراته املختلفة اجلسمية و احلسية و احلركية -1
  .و العقلية و كذلك مساته املزاجية و االجتماعية و اخللقية

                                                
  .63مرجع سابق، ص : صاحل حسن الداهري1
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و الصحية و االقتصادية أي من لفة من نواحيها الفنية حتليل املهن و األعمال املخت-2
  .حيث ما تتطلبه من استعدادات و مهارات و مسات خمتلفة

  األفراديهدف إىل استغالل االعمال لصاحل -3
الفرد و للمهنة دور كبري يف تشكيل شخصية  هو إنعكاس لشخصية االختيار املهينأما 

دليل النضج املهين و التكيف املبين على الواقع هو الفرد، و باملقابل فإن االختيار املهين 
  .املهين 

و يرى فريق من علماء االجتماع، أن االختيار املهين يتحدد وفقا ملستوى االجتماعي 
و الثقايف لألسرة ، و الدور الذي يلعبه التوجيه املباشر و غري املباشر من خالل التنشئة 

فإن عملية االختيار املهين هي جانب من السلوك االجتماعية، و من وجهة نظر علماء النفس 
اإلنساين الذي يتأثر بشخصية الفرد و صفاته اجلسمية و النفسية و غالبا ما يكون االختيار 
  املهين استجابة للحاجات اإلنسانية و هي ترتبط بقدرات الفرد و استعداداته و خرياته 

  .و ميوله
من التوجيه املهين و االختيار املهين و لكن هناك اتفاقا يف اهلدف حيث يسعى كل 

  .لوضع الرجل املناسب يف املكان املناسب
  :أساليب التوافق املهين-4

  من االتساق أو التطابق بني قدرات الفرد متغرية  ميكيةديناق املهين هو حالة التواف
عية من و حاجاته من جهة و املتطلبات العقلية و االجتماعية لبيئة العمل املادية و االجتما

هذه احلالة يف حتقيق قدر من التماثل بني حاجات و أهداف الفرد من و تتبدىجهة أخرى، 
يتحقق لكل منها الشعور  حبيث  جهة و حاجات  و أهداف املؤسسة من جهة أخرى

  .بالرضا
  :و ميكن احلد من املشكالت الناجتة عن سوء التوافق املهين باستخدام األساليب التالية

طرق العلمية للمواءمة بني األفراد و متطلبات العمل و تتضمن عملية استخدام ال-1
  :املواءمة مايلي
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االستعانة باملقابالت و االختيارات لوضع الشخص املناسب يف املكان املناسب من - أ
حيث استعداداته و قدراته الشخصية و العقلية املختلفة، و تتضمن عملية املواءمة اإلرشاد 

  د و حتليل العمل املهيناملهين، دراسة الفر
االستعانة بربامج التدريب املختلفة للقيام بالعمل، حيث يعترب التدريب املهين -ب
  ا و ضروريا لكل فرد، إذ كنا نريد منه التكيف مع مهنته و النجاح فيها، أساسي اشرط

و ميكن االستفادة من التدريب يف أحداث الرضا عن العمل من حيث الشعور بالنجاح من 
  .العمل وارتفاع الروح املعنوية اتقانل خال

تتضمن عملية التكيف تصميم ] تكيف العمل للفرد[توفري  بيئة مناسبة للعمل -2
اآلالت حبيث تكون مناسبة لإلمكانات البشرية و تعديل طرق و شروط آداء العمل 

 للعمل من حيثالفيزيقية لتخفيض التعب و األخطار و امللل، و كذلك توفري الظروف 
  .اإلضاءة و التهوية و غريها

    .رفع الروح املعنوية للفرد من خالل مشاركته يف اختاذ القرار-3
اد و املشاركة، و هو على األكثر األفراد باإلحتتزيد شعور   يةالنقابالتنظيمات إن  -4

  .يظهر ذا اإلرضاء من نقابته ألا تستطيع أن تستجيب للكثري من حاجاته و مطالبه
قد يكون بسبب عدم الرضا املهين أحيانا ] اإلرشاد النفسي[الصحة النفسية  حتسني-5

  .عائد إىل سوء توافق شخصي او مشكالت خارج العمل
قد حيتاج العامل إىل خدمات خمتلفة ، فإذا مل يستطع  : اخلدمات االستشارية-6

هذه اخلدمات احلصول عليها فإا تكون سببا يف شعوره بالقلق و سوء التكيف مع بيئته و 
  .حتتاج خلربة أشخاص متخصصون يف النواحي التربوية و الطبية و غريها

  : مظاهر سوء التوافق املهين-5
إن سوء التوافق املهين يعين عجز الفرد عن التكيف السليم لظروف عمله املادي 

بني منها و من راض عنه لظروفه االجتماعية أو هلما مجيعا مبا جيعله غري راض عنها و غري 
  : هذه املظاهر مايلي

  .قلة االنتاج من ناحييت الكم و الكيف-
  .الفنية ءاإلكثار من احلوادث و من األخطا-
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  .اساءة استخدام اآلالت و األدوات و مواد  اخلام-
  .خرإىل آكثرة التغيب و التمارض بعذر و بدون عذر من عمل -
  .الالمباالة و التكاسل-
  .أو املشاغبةاالسراف يف الشكوى أو التمرد -
  .1بالزمالء و الرؤساء و املرؤوسني كثرة االحتكاك-

ما ميكن استنتاجه من هذا الفصل أن التكيف املهين عملية ديناميكية مستمرة، ترتكز 
موضوعية و ضرورة املوازنة بينهما لتحقيق  أخرى خارجيةعلى جوانب نفسية ذاتية و 
  .التكيف مهنياالتكامل و االنسجام و بالتايل 

كما أن التكيف املهين يبىن أساسا على املعرفة السليمة مبالبسات الوظيفة و إدراك 
  .متطلبات و قدرة الفرد على مواجهة هذه املتطلبات

  
          
  
         
     
   

    
              
     
     
          

                                                
  1 .79ص : نفس املرجع 
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  :متهيد

ف العقالين لطاقتها ها على االستغالل األمثل و التوظييتوقف تطور الدول و رقي
درسي و املهين هو نشاط يضمن ذلك هو التوجيه، حيث أن التوجيه املأهم ل البشرية، و لع
  دف إىل مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته و يدرس شخصيته، و يعرف خرياته،  ةعملية بناء

 و حيدد مشكالته، و ينمي امكاناته، و حيل مشكالته يف ضوء معرفته و رغبته 
 مه و تدريبية لكي يصل إىل حتديد و حتقيق أهدافه و حتقيق الصحة النفسيةعلو ت

  .و تربويا و مهنيا و التوافق شخصيا 
تعود األصول األوىل لتوجيه املدرسي و املهين إىل أواخر القرن التاسع عشر و بداية 

و يف عدد األحباث القرن العشرين، و يف الواقع التوجيه املهين سبق التوجيه املدرسي يف نشأته 
  ملهتمة به اليت أجريت حوله، كما أنه تقدم عليه يف أساليبه ووسائله بل و يف اهليئات ا

  .1و املصاحل املخصصة له
حيث متكن العلماء من اجلزم بأن الفروق الفردية بني التالميذ من أهم األسباب 

  .الرئيسية يف تأخر بعض التالميذ عن أقرام
مث خالل نفس الفترة الزمنية الحظ العلماء و أصحاب األعمال عدم استقرار العمال 

م، حبيث تبني لديهم بأن كل صناعة من الصناعات يف عملهم و سرعة دوران العمل لديه
  .تتطلب قدرات خاصة قد تتوفر يف عامل و ال تتوفر يف آخر

  علماء النفس وخالل هذه الفترة كانت مدرسة التحليل النفسي جتد رواجا هلا لدى 
 .و علماء الطب العقلي، و ذلك فيما يتعلق بكشفها عن الدوافع الالشعورية للسلوك

ل السابقة الذكر كانت الباعث الرئيسي على االهتمام مبساعدة الفرد على هذه العوام
 ه و خصائصها حىت يتمكن من جماة احلياة أن يكيف نفسه مع بيئته و مع نفس

و أعبائها، على أن يكون التكيف املنشود تكيفا مع احلياة االجتماعية مبختلف نشاطاا 
و هذا متاشيا مع قدراته و ميوله، األمر الذي . العملسواء تعلق األمر باألسرة أو املدرسة أو 
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أدى إىل ظهور البدايات األوىل حلركة التوجيه يف كافة ااالت بدءا بتأسيس أول معمل 
  . وليام فونتيد  علىليبزيخ يف  1879لعلم النفس التجرييب سنة 
ة بفرنسا عندما أراد دراس 1905سنة  BINET الفريد بنيةمث تليها إسهامات 

و الضعف العقلي، فلجأ إىل وضع أول اختبار ذكاء يف العامل، مشكلة التخلف الدراسي 
حيث استعمل يف اثناء دراسته التخلف الدراسي و الضعف العقلي، عند بعض األوالد أوىل 

  .1مبادئ التوجيه و اإلرشاد يف مساعدة هاتني الفئتني من األفراد
اجلديدة لألفراد، ديد يف كيفية ضمان احلياة فإذا كان أغلب املربني يعانون من قلق ش

حيث أن قرارام يف االني الدراسي و املهين مل تكن مبنية على أساس علمي تبني 
ة ت عبارة عن بيانات و معلومات ناقصاستعدادات و قدرات كل واحد منهم، بل كان

  .معتمدة على وضعية سوق العمل
إىل اختاذ املبادرة يف مجيع  UNESCO اليونسكوكل هذه الظروف دفعت يئة 

خمتص يف  REY رايالربوفيسور  إشرافمديري املؤسسات العامة من بلدان خمتلفة حتت 
التوجيه املهين يف معهد العلوم التربوية جبنيف، حيث بني ضرورة تفعيل للبحث يف ميدان 

 وث و نشرهاالتوجيه و رفع مستواه إىل أعلى مستوى ممكن أين مت توثيق الدراسات و البح
و ال ميكننا احلديث عن التوجيه دون التطرق إىل  2بطرق مناسبة تعكس حاجات التكوين

  .التارخيي يف بعض دول العامل ورالتط
  حملة تارخيية عن نشأة و تطور التوجيه املدرسي و املهين - أوال

  نشأة و تطور التوجيه املدرسي و املهين يف العامل-1
  :  جيه املهينمرحلة التركيز على التو1-1

فرانك على يد  1908بدأت حركة التوجيه املهين بالواليات املتحدة األمريكية عام 
   بأمريكا مكتب التوجيه املهين، بوسطنحيث أسس يف  FARANK PARSONSونبارس

 
                                                

   .، مكتبة النهضة املصرية، القاهرةالتوجيه التربوي و املهين :عطية حممود هنا 1
2 D.Eduper-aspects nouveaux du role de 1.95 l’information professionnelle dans 

l’orientation scolaire.les techniques modernes d’information scolaire, édition sen ciel-
France, 1981,p 221.  



 سوسيولوجي لعملية التوجيه املدرسي و املهين-التحليل السيكو:                                           الفصل الثالث

105 
 

و الذي يعترب أول و أعظم كتب التوجيه  1"اختيار املهنة"كتاب  1909و الذي كتب سنة 
إىل األسس اليت حيث تطرق فيه " أبو التوجيه املهين"بارسون ليلقلبو هو الذي رشح املهين 

  :يقوم عليها التوجيه و املتمثلة يف
  .و إمكانياته واستعداداته و ميوله  دراسة الفرد دف التعرف على قدراته-1
تزويد الفرد باملعلومات الصحيحة و الكافية عن املهن املختلفة و بطبيعة كل مهنة -2

 مع ظروفه ن دف مساعدة الفرد على اختيار املهنة اليت تتالءم من هذه امله
  .2و امكانياته واستعداداته و ميوله

مل يوفق يف تطبيق هذين املبدأين يف التوجيه بصورة كاملة بل اقتصر  "بارسون"غري أن 
الفردي هو األساس يف عملية التوجيه املبدأ الثاين واعتقد أن التوجيه جناحه على تطبيق 

ملهين، رغم أنه ال يستبعد االستفادة من عملية التوجيه اجلمعي يف صورة إعداد و إعطاء ا
يل بيانات عن املهن املختلفة و مطالبها، و أن أي اختيار يعين أن يتم على أساس من التحل

  .3العلمي الذي يشترك فيه املوجه
 السنة عقد يف بوسطن أول مؤمتر للتوجيه املهين، و صدرت يف 1910و يف سنة 

  .التوجيه املهيننفسها أول جملة يف التوجيه املهين، األمر الذي أدى إىل انتشار حركة 
و قد اختذ جمال تطور التوجيه املدرسي و املهين، يف أعقاب احلرب العاملية األوىل موجه 

زدهار التوجيه املهين و التربوي و النفسي، حيث انتشرت حركة إىل امن النشأة، أدت 
و هو عبارة عن بطاقة (لذكاء، انتشارا سريعا و العمل على تطبيق السجل امع القياس ا

تشمل  كل ما ميكن مجعه من الفرد من معلومات يف مراحل حياته الدراسية املختلفة، فضال 
  ) إختيارات مهنيةعن التوصل إىل إعداد 

ع و هو و املصان كان هدف القائمني على برامج التوجيه يف املدارس و اجلامعات
العمل على اختيار األفراد للمهن املختلفة، أو الربامج الدراسية اليت تتالءم و قدرام 

  .واستعدادام و ميوهلم
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   National Rese Arch Councilاألمريكي إذ قام جملس البحوث الوطين 
بعقد عدة مؤمترات للبدء بربامج التوجيه يف الكليات اجلامعية، و قام جملس التربية 

كنتيجة هلذه املؤمترات مبشروع برنامج تعاوين  eaumeil of du eation   Ameriean مريكياأل
 1923و يف عام    THURSTONترسون  لقياس الذكاء حتت إشراف العامل النفساين

تضمنت هذه اجلمعية جلنتها للتجارب التعاونية يف ميدان اخلدمات الشخصية للطلبة، فأدى 
  يف مجيع أحناء البالد، إلدخال برامج التوجيه باملدارس  هذا إىل خلق و عي اهتمام

باألدوات مثل اختيارات و اجلامعات، كما سامهت اللجنة بإمداد املشتغلني يف التوجيه 
استخدامها يف هذا عن الذكاء، التحصيل، بطاقات اتمع، و اليت عجز بارسون و تالمذته 

  .امليدان
ورد على دراسة امليول املهنية حيث سامهت جبامعة ستانف سترودنكما شجعت أيضا 

 التكيف للمهنة سليما   يف تأليف الكتابات و الدالئل املهنية  إىل أن ظهر
و الذي ما هو إال مظهر واحد من مظاهر احلياة اليت يتكيف هلا الفرد، و أن الفرد يف تكيفه  

  دادات العقلية ملوقف من املواقف كاملهنة مثال الذي يتوقف على القدرات و االستع
مع اجلماعة اليت يعمل  و مسات شخصية تساعده على أن يتفاعل.نفعاليةو اجلسمية و اال

ا على نظرته لنفسيه و نظرة اجلماعة حنوه، و قدم يرجع عدم فيها، كما يتوقف جناحه فيه
صة اليت املهنية اخلا نكهة الفرد ملهنته و عدم سعادته و جناحه فيها ال إىل افتقاره إىل القدرات

املهنة و لكنه الضطرابه االنفعايل، و عدم اتزان شخصيته و عدم تكيفه مع نفسه  تطلبها هذهت
  .و هذا ما أثبتته بعض التجارب

االنفعالية للفرد  االستعداداتحيث أن النجاح و السعادة يف بعض املهن تتوقف على 
مع هدفه ،حىت يتفق يف ، مما أدى إىل اتساع جمال املهنو مركزه االجتماعي بني زمالئه

 أهداف الصحة العقلية اليت تنظم ككل، و تضع يف جمال االعتبار منو الشخصية 
و تطورها و العوامل اليت تؤثر يف احنرافها و بذلك حتول التوجيه من جمرد مساعدة الفرد على 

 1939و يف سنة  1و مع احلياة مع نفسه  اأن يتكيف ملهنة إىل مساعدته على أن يتكلف
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املهنية و التوجيه يف إدارة التربية  املهنية بوزارة التربية األمريكية ء مكتب املعلومات ىنشأ
  .حيث قام بإدخال التوجيه املهين يف املدارس و املراحل التعليمية األخرى

فقد بدأ االهتمام بالتوجيه املهين يف نفس الوقت الذي بدأ االهتمام به يف  اجنلتراأما يف 
 ظهر قانون التنظيم العملي 1909حدة األمريكية تقريبا ففي سنة الواليات املت

 1921و تكونت مبقتضاه مكاتب التوجيه ملساعدة الشبان على اختيار املهن، و يف سنة 
شاء تولت السلطات التربوية بصورة رمسية مهمة التوجيه و اإلرشاد لتالميذ املدارس، و مت إن

  ناعي املعهد القومي لعلم النفس الص
National Institute of Industrials Pchy chol ogy    مهمة تقدمي املساعدات الذي توىل

لصناعة و العمل و التوجيه الفردية املتعلقة باملهن، إىل جانب قيامه بعدة أحباث يف ميادين ا
  : عنه أثران سلبيانو لكنه نتج  1املهين

تني مع األفراد قبل أن مهمة اإلرشاد أصبحت تعترب جمرد عقد جلسة أو جلس-1
  دخوله إىل عامل الشغل

  2انه ارتبط باالختيار املهين-2
  :مرحلة التركيز على التوجيه املدرسي1-2

التوجيه املدرسي بصفته ابن التوجيه املهين، ال ميكن احلديث عنه بعيدا عن احملددات 
ان اجته التفكري إىل املتناقضة يف االندماج املهين، حيث نشأ عن التركيز على التوجيه املهين، 

توجيه األوالد يف املدارس و كذلك إىل الطبيعة التربوية لعملية اإلرشاد، فقد اتضح لكثري من 
العاملني يف ااالت التطبيقية و التربوية ، ان هناك هوية واسعة تفصل بني ما يتلقاه التلميذ 

سد هذه الثغرة، و منه  يف املدرسة و ما يواجهه يف احلياة العملية، لذا وجب العمل على
بدأت الفكرة تتغري جتاه التربية و أصبح ينظر إليها على أا من التوجيه حيث يف سنة 

للحصول  Educational guidanceرسالة التوجيه التربوي  kelley كيلينشر  1914
يف نظره  هو وضع أساس علمي و قد كان التوجيه على درجة الدكتوراه جبامعة كولومبيا، 

فقا املالئمة هلم ويف طلبة املدارس الثانوية، و مساعدم على اختيار نوع الدراسة لتصن
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التوجيه من املهنة إىل االختيار و التكيف ينقل و يف ذلك استطاع أن  1لالحتماالت جناحهم
  .2ا جذرياتغيريو لكن هذا التغيري مل يكن  يف جمال الدراسة

ل التوجيه التربوي و الذي هو عبارة نشر مقالة حو 1918عام   Brewer بريورأما 
عن جمهود مقصود يبذل يف سبيل منو الفرد من الناحية العقلية، و أن كل ما يرتبط بالتدريس 

نشر بريور كتابا  1932و يف سنة  التوجيه التربويأو التعليم ميكن أن يوضع حتت اسم 
التوجيه (و  )يه كتوجيهالتوج(يرى فيه أن هناك فرقا بني عباريت  التربية كتوجيهبعنوان 
و يقصد باألوىل ضرورة توجيه التالميذ باملدارس يف مجيع نواحي نشاطهم ، أما )التربوي

وبذلك  3نجاح التلميذ يف حياته املدرسية الثانية يقصد ا ناحية حمدودة من التوجيه تم ب
و خروجها من كان هلذا التعبري تأثري على حركة اإلرشاد النفسي و ذلك بتوسيع جماهلا، 

  الكلية للفرد، جمال التوجيه املهين إىل جماالت أوسع حبيث أصبح اإلرشاد يشمل احلياة 
، األفعاليف املدارس و شكلت سلسلة من النشاطات و  اإلرشادو بذلك انتشرت خدمات 

  .يشتركان يف أن لكل طفل فرديته و أن يتلقى التعليم الذي يتفق وتلك الفردية  وأما
يز هذه املرحلة حسب ما جاء به وهيب جميد الكبيسي يرى أا انبعثت عن أما ما مي

الطرائق العالجية اليت جاء ا فرويد واتباعه، و اليت دف  باستخدامتطور التوجيه و هذا 
إىل البحث عن دوافع وسلوك الفرد الكامنة يف اجتاهات الذات و بالتايل االهتمام باملشكالت 

الذي اتبع يف التوجيه و الذي  األسلوبو العالج النفسي، و هذا  تطورلاخلاصة بالتوافق و ا
ركز على حماولة حل الصراع بني االجتاهات املتناقضة حنو الذات و أمهل جانب عالقة الفرد 

  .باتمع و العالقات السائدة يف األسرة أو حمل العمل
اآلخرين و هذا مبعىن االجتماعي بني املسترشد و جلوهر التفاعل  إمهالمبعىن هناك 

االقتصار على مظاهر النواحي االنفعالية و الوجدانية للشخصية، و إمهال أهم العوامل املؤثرة 
االقتراض الذي فرضه  ايف تكوين و تطور الشخصية كعامل التفاعل االجتماعي، و يبدو

حل املشاكل  هذه املدرسة، انه إذا تكاملت ذاتية الفرد فانه سيتمكن من إتباعاملعاجلون من 
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  اليت تواجهه يف مثل هذا املوقف يستغل عدة طرق ملساعدة الفرد على أن يفهم نفسه، 
ني و يكتسب التبصري و البصرية يف أنواع الصراع الذي يعاين منها فيعاد إليه االنسجام ب

  .1اجتاهاته النفسية و حنو ذاته
  -الصحة النفسية–مرحلة التركيز على التوافق  1-3

جتماعي، أي التعرف بشخصية الفرد يف ضوء جماله اال باالهتماماملرحلة  متيزت هذه
  ، االجتماعيةعلى شخصية الفرد من خالل تفاعله مع شخصيات األفراد اآلخرين يف بيئته 

ليفني و اليت تشري إىل تأثري الضغوط االجتماعية  بآراءحركة تطور التوجيه املدرسي  تو تأثر
 ليت تعترب البيئة املرجع الذي يبىن عليها انفعاالتهالسائدة يف بيئة الفرد و ا

  .و سلوكه 
  حيث أن هذه النظرية ترى أن منو شخصية الفرد و تطوره ال حيدث بتأثري العوامل 
و القوى الداخلية للفرد فحسب، و ليس بتأثري استجاباته و ردود أفعاله للعوامل البيئية 

 داخليةهذه القوى و العوامل و التأثريات اليتم نتيجة تفاعل بني كل  إمنااخلارجية، و 
  .2و اخلارجية و البيئية معا 

و هلذا تطور التوجيه من توجيه يؤكد على اجلوانب املهنية إىل عالج يهدف إىل تكامل 
 و قدراته،  إلمكاناتهالشخصية اليت ميكن الوصول إليها من خالل فهم الفرد 

  مر الذي يساعده على التوافق السليم بني ذاته مع اآلخرين، األتفاعله  إطارو مشكالته يف 
و مع اآلخرين ، باإلضافة إىل هذه العوامل اليت ميزت هذه املرحلة، ظهرت مؤشرات 

ته املرحلة هو ظهور مشكالت سوء التوافق لدى التالميذ و اليت استدعت إىل اأخرى يف ه
 على صحتهم النفسية خدمة اإلرشاد النفسي يف تعديل سلوك هؤالء األفراد، و احلفاظ

  .و جعل توافقهم مع احلياة خارج  املدرسة أكثر  
أيضا الصحة النفسية على مفهوم التوافق، حيث اعترب الشخص املتوافق  كما ركزت

 سليما من الناحية النفسية و هكذا اعترب اإلرشاد وسيلة ملساعدة الناس مع البيئة 
  .و اتمع
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  :لنفسي و النمو النفسيمرحلة التركيز على اإلرشاد ا 1-4
بدأ هذا االجتاه يف اخلمسينات من القرن العشرين كرد فعل للتركيز على التوافق حيث 
بدأ التفكري يف وضع اإلرشاد النفسي يف خدمة مراحل النمو املختلفة و كذلك ازدياد تأثري 

من ناحية أخرى و ظهور فكرة مطالب النمو عند  بياجيه عندعلم النفس التكويين 
النفسي و النمو  اإلرشادمن ناحية أخرى كما نلخص فكرة العالقة بني  افجهرسته

  :النفسي يف
انه توجد خالل مراحل النمو بأوجهه خمتلفة سواء البيولوجية النفسية االجتماعية -

  اخل...
وتكون وظيفة اإلرشاد من اجل النمو هو العمل على حتقيق و حتصيل مهارات كل 

فرد خالل هذه املسرية االرتقائية و بذلك تكون اخلدمات مرحلة و تسهيل حركة ال
اإلرشادية ممتدة عرب فترة طويلة من الوقت اليت تركز على تنمية قدرات الفرد الفطرية 

  .للوصول إىل النضج
و قد ارتبط أسلوب اإلرشاد النفسي االرتقائي بتغيري جديد يف طبيعة عملية اإلرشاد 

القرارات غري أن اإلرشاد النفسي يسود األفراد يف حاالت حيث ظهر دورها يف عملية اختاذ 
   . 1ما يواجهونه من مشاكل و من مواقفاختاذ قرارات حامسة في إىل اجتياحهم

بنتائج احلرب العاملية  لتأثرهازيادة على هذا هناك بعض الظواهر ميزت هذه املرحلة 
 األفرادت النفسية دف تصنيف الثانية و اليت كان من بينها إيالء أمهية واسعة لالختبارا

 حسب قدرام واستعدادام و ميوهلم و بالتايل وضع كل فرد يف مكان يناسب قدراته 
و خالل هذه الفترة مت االهتمام بتحليل السمات الفردية و االستفادة من نظريات التعليم يف 

   األسريةهنية و عملية التوجيه، و الذي اتسع ليشمل املصانع و املؤسسات الدينية و امل
   األخرىو االجتماعية حىت أصبح يف الوقت احلايل ختصص معترفا به و متصل بشىت العلوم 

  أقسام يف جامعات العامل و صار بذلك التوجيه  إنشاءو أعطت له أمهية كبرية من خالل 
 صانعو امل مهنة و له مكانة عامة و متميزة يف الكثري من املدارس اإلرشادو 
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 ت االجتماعية األخرى و صارت له ختصصات مثل املرشد املدرسي املوجه و املؤسسا 
  .إخل...و املرشد العالجي و األخصائي االجتماعي 

زيادة على ذلك يؤكد سعد جالل على بعض الظواهر اليت ميزت هذه املرحلة من 
  : تطور التوجيه يف

  .جتديد يف املصطلحات املستعملة-
  .هتعدد القائمني بعملية التوجي-
اهتمام الكثري من الباحثني يف هذا اال على املستوى الالزم لذلك و الذين يرون أن -

التخصص القائم بعمليات التوجيه يف املدارس يكون يف العادة يف مستوى أعلى من ذلك 
  .النفسي  اإلرشادالذي يتطلبه أخصائي 

 أن عمله يف غري اإلرشادضرورة اهتمام املختص بالتوجيه املدرسي بسيكولوجية -
  .1تربويا و عامل نفس يف نفس الوقت يكون أناال الدراسي حيتم عليه 

   :بـو جيب أن تتوفر شروط هلذا اال بأن يكون ملما 
  سياسة التعليم •
  فلسفات التعلم •
  طرق التدريس •
  2التخصص كموجه مدرسي مهين أو مرشد •

و املهين يعود إىل أواخر اخلمسينات فإن ظهور التوجيه املدرسي  الوطن العريبأما يف 
إىل بلدام  األجنبيةالعائدين من الدول عن طريق جمموعة من املختصني يف ميدان التوجيه، 

مثل مصر و سوريا و لبنان، و قد كانت أوىل نشاطات التوجيه املدرسي و املهين يف مصر 
ربية جلامعة عني الشمس خالل منتصف القرن العشرين بالعيادة النفسية امللحقة بكلية الت

بالقاهرة، اليت كانت تم مبشاكل األطفال و إرشادهم و عالج األمراض النفسية اليت يعانون 
االختبارات النفسية  أساسمنها، أما عملية التوجيه إىل األقسام الفنية فقد كانت تتم على 
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م وفق برامج جتمع ورغبات الطلبة و تقارير املعلمني و من طرف املوجهني الذين مت إعداده
  .النفسي أوما بني التوجيه املدرسي و التوجيه الشخصي 

حتت اسم  1969أما تاريخ إنشاء املراكز املختصة يف هذا اال فقد كان يف سنة 
النفسي و التوجيه املدرسي  اإلرشادالنفسي، يؤطره خمتصون يف  اإلرشادمركز التوجيه و 

درسية تقوم بإعداد دراسات و حبوث حول مبساعدة مكاتب للخدمة االجتماعية امل
و مساعدة الطالب على التكيف مع الظروف  عالجهااملشكالت املدرسية، و طرق 

  .االجتماعية
فقد عرف هذا النوع من اخلدمات يف بداية اخلمسينات من القرن  لبنان يف أما
يمية يف وذلك بإدراج دروس خاصة بالتوجيه ضمن الدورات التدريبية و التعلالعشرين 

املدارس و قد أدخلت مادة التوجيه بصفة رمسية  ضمن مناهج تكوين أساتذة املرحلة الثانوية 
  .يف كلية التربية باجلامعة اللبنانية 

فقد كانت مراكز التوجيه النفسي و التربوي تم بتقدمي خدمات عرب  تونس يف أما
كوينية شهرية يف التوجيه خمتلف مراحل العملية الدراسية، حيث تقوم بتقدمي دورات ت

االجتماعي أما على املستوى املركزي فهناك مصلحة تم بالتوجيه . للمعلمني و املدرين
 تعمل على دراسة و معاجلة املشكالت االجتماعية لطالب التعليم الثانوي و

و التعليم العايل تؤطر من طرف مرشدين تكونوا يف معاهد خاصة باخلدمة االجتماعية ملدة 
ث سنوات بعد املرحلة الثانوية، أما مراكز التوجيه املهين فهي تابعة للجنة التوجيه العام ثال

اليت يشرف عليها أساتذة خمتصون مهتما توجيه الطالب إىل اختصاصات مهنية تتوافق 
  .وحاجيات البالد 

  ريه، فإن جتربة التوجيه تكاد تكون مقتصرة على التوجيه املهين دون غ العراقأما يف 
طت مبكاتب العمل اليت كانت تسمى م حيث أني 1972سنة و تعود بداية ظهوره  إىل 

الباحثني عن العمل،  األشخاص إىلمبكاتب التشغيل مهمة تقدمي خدمات التوجيه املهين 
البدنية و الذهنية و مؤهالم  وقابليتهمدف توجيههم إىل املهن اليت تناسب رغبام 

  .1لعمل الدولية تصنيفا دوليا للمهنأصدرت منظمة ا 1969املختلفة، و يف عام 
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لقد تشكلت هيئة تسمى بشعبة التصنيف القومي للمهن، و كلفت بإعداد دليل 
رجعا يف اعتماد املواصفات املهنية للمهنة قبل مو  أساسليكون  العراقي التصنيف املهين

النشرات  إعدادجيه يف البدء بعمليات التوجيه املهين ، و قد أفاد هذا الدليل موظف التو
و جدير بالذكر أن املهنية ، و أعطى للملتقى فرصة للتعرف على عامل املهن احمليط به، 

  كوادرالعراق قد جلأ إىل خرباء أجانب يف جمال التوجيه املهين ، لالستعانة م يف تكوين 
افتتاح شعبة وطنية ، و سرعان ما انتشرت مراكز للتدريب املهين و التصنيف املهين، و مت 

توجيه مهين يف كل مكتب عمل و ملختلف احملافظات و هذا نتيجة حتمية التساع قاعدة 
  االقتصاد يف قطر 

و على العموم فإن الظهور الفعلي للتوجيه املدرسي و املهين يف البالد العربية فقد كان 
تصة تتوىل يف أواخر السبعينات عن طريق تكوين أطر مدربة، و إعداد بنايات و هياكل خم

تسميات قد اختلفت من بلد إىل مهمة التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين و إن كانت ال
  .1آخر

و هكذا سامهت خمتلف هذه العوامل يف تطوير التوجيه و اإلرشاد حىت يف الوقت 
و هذا بتحديد وسائل و أساليب التوجيه و اإلرشاد كدراسة احلالة،السرية احلاضر، 

  .رير، اإلرشاد اجلماعي ليشمل ميادين متعددة الشخصية، التقا
و من خالل ما سبق ذكره يف هذا احملور نستخلص النقاط التالية لتاريخ نشأة التوجيه 

  : و اليت تعتربها كمؤشرات هلذا التطور
  .تأثر علم النفس بالتطور و التقدم العلمي السريع يف خمتلف ااالت-1
  .بالتغري احلاصل يف مفاهيم و قيم اتمعتأثر سلوك األفراد و اجلماعات -2
  .ها و عالقتها الداخليةألسرة يف حياة الفرد و تأثري بناءدور ا-3
  .تأثري الوعي و الثقافة يف زيادة اإلقبال على خدمات التوجيه و اإلرشاد -4
  .إمكانية تعميم خدمات التوجيه و اإلرشاد على مؤسسات أخرى-5

  : العمل على تلبية مطالب حنو التوجيه من خالل كل هذه املؤشرات تدعونا إىل
  تشجيع البحوث و الدراسات يف جمال التوجيه و اإلرشاد -1
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  العمل على دفع و تشجيع خدمات التوجيه و اإلرشاد يف جماالت متعددة-2
  العمل على تعميم برامج و خدمات اإلرشاد إىل مراحل الدراسات كافة -3
  اإلرشاد إعداد املختصني بالتوجيه و -4
  :نشأة و تطور التوجيه املدرسي و املهين يف اجلزائر- 2

و حديثا، ارتأينا  ملدرسي و املهين يف العامل قدميابعد استعراضنا ألهم مراحل التوجيه ا
دراستنا سيكون يف  يدانالتطرق ألهم التحوالت اليت عرفها التوجيه يف اجلزائر، باعتبار أن م

عرف التوجيه املدرسي و املهين عدة مراحل تتميز كل مرحلة  واقع املدرسة اجلزائرية، حيث
عن األخرى مبجموعة من اخلصائص اليت كانت متيز تلك الفترة، و إن كان ظهور التوجيه 
املدرسي و املهين يف اجلزائر منذ فترة االحتالل الفرنسي يساير السياسة االستعمارية املنتهجة 

  اليت عرفها التوجيه املدرسي عرض مجيع الفترات يف اجلزائر، و من هذا املنطلق سوف ت
  و املهين يف اجلزائر من خالل التعريف به و حتديد اإلطار التشريعي الذي استند عليه، 
  و كذلك األهداف اإلستراتيجية اليت كان يسعى لتحقيقها و اإلطارات البشرية املسرية، 

  .و املهام املسندة هلذه األطر
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 :11962-1922الفترة 2-1
  1922نشأة التوجيه املدرسي يف اجلزائر سنة   التعريف

  
  
  و التنظيمياالطار التشريعي 

  

الذي ينص على إنشاء مراحل التوجيه  22/1939القرار رقم -
  .املدرسي و املهين

الذي ينظم  10/10/1955املؤرخ يف  55/1942القرار رقم -
  .مهام مستشاري التوجيه املدرسي و املهين

الذي يتضمن  14/09/1956املؤرخ يف  56/1931القرار رقم -
  .توزيع مراكز التوجيه املدرسي و املهين

تكريس الصفة الفرنسية للجزائر و ترسخ الفكر االستعماري و إظهار   اهلدف االستراتيجي
  التفوق الفرنسي

  فقطاثنني مستشار فرنسي من بينهم جزائريني  20تسري بـ   املوارد البشرية
طر التوجيه أل ةاملهام التربوي

  املدرسي و املهين
توجيه أبناء املعمرين و عدد قليل من اجلزائريني احملضوضني حنو -

  .املسالك الدراسية
  . االنتقاء املهين-
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  :1 1976-1962الفترة  2-2     
  
  التعريف

  رحيل مجيع العاملني بالتوجيه املدرسي و بقاء قلة مع اجلزائريني فقط-
حل التوجيه املدرسي و املهين مع خصوصية عدم تكيف برامج مصا-

  التلميذ اجلزائري
  .النقص الكبري للقائمني بعملية التوجيه-

  .1968القوانني األساسية للوظيف العمومي لسنة -  التشريعي و التنظيمياإلطار 
  .مواصلة العمل باملراجع التنظيمية القدمية-

سي و املهين يف مهامها و إعداد املختصني استمرار مصاحل التوجيه املدر-  اهلدف اإلستراتيجي
  يف هذا اال

  
  

  املوارد البشرية

 IPA/OSإنشاء املعهد البيداغوجي التطبيقي و التوجيه املدرسي-
   1964تكوين مستشاري التوجيه سنة مهمته 

حتديد فترة سنتني للتخرج من املترشحني احلاصلني على درجة ممرن -
  الوريامثبت أو حائز على شهادة البك

  مستشارين10عددها 1966خترج أول دفعة من املستشارين سنة -
  

املهام التربوية ألطر التوجيه 
  املدرسي و املهين

  تطوير و يئة و حتليل العمليات اخلاصة بامتحانات التوجيه املدرسي -
  .و املهين

  .و التربويةالتحقيقات االحصائية عن احلالة املدرسية -
  التكوين القيام بالدراسات و-
  مجع و نشر املعلومات اخلاصة باملسارات املهنية -

  
  

  املصاحل املركزية

  1963املديرية الفرعية للتوجيه و التخطيط املدرسي سنة -
  1964املديرية الفرعية للتنظيم املدرسي سنة -
  1965مصلحة اخلريطة املدرسية سنة -
  1967مديرية التخطيط و التوجيه املدرسي سنة -
  1971االمتحانات و التوجيه املدرسي سنة مديرية -
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  :19851-1976الفترة : 2-3
  

  التعريف
إعادة هيكلة مراكز التوجيه املدرسي و املهين وفق التنظيمات -

 االدارية و التربوية اجلديدة األساسية 
  

  
  

  اإلطار التشريعي 
  و التنظيمي

املتضمن  1976أفريل  16املؤرخ يف  76/35األمر رقم -
  التربية و التكوين  تنظيم

لتنظيم  1976أفريل  6املؤرخ يف  75/71املرسوم رقم -
 .املدرسة األساسية و سريها

 15/09/1983املؤرخ يف  994القرار الوزاري رقم -
املتضمن شروط تدخل مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف 

  .مؤسسات التعليم الثانوي
  وي وفقا للقدرات الفردية للتالميذ تكييف النشاط الترب-  اهلدف االستراتيجي

  و متطلبات التخطيط املدرسي و حاجات النشاط الوطين
يتركز معظم العاملني يف التوجيه املدرسي و املهين يف مراكز -  املوارد البشرية

  .واليته بصفة موظفي مصاحل التوجيه املدرسي و املهين 
  

املهام التربوية ألطر 
  التوجيه املدرسي 

  و املهين

  تنظيم اجتماعات إعالمية حول الدراسات و خمتلف املهن -
  و إجراء الفحوص النفسية

  تطور التالميذ خالل دراسام متابعة -
 اقتراح طرق التوجيه أو تداركه -
  .املسامهة يف ادماج التالميذ يف الوسط املهين-
   

  1977التعليم األساسي و التوجيه املدرسي سنة  مديرية-  املصاحل املركزية
  . 1985مديرية التخطيط سنة -

  
 

                                                
.10، املديرية الفرعية لتوثيق، مكتب النشرات، مارس، ص جمموعة النصوص اخلاصة بتنظيم احلياة املدرسة: وزارة التربية الوطنية  1  
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  :19911-1986الفترة  2-4
تقومي نشاطات مراكز التوجيه املدرسي و املهين يف ظل -  التعريف

  .اإلصالحات اجلديدة يف إطار املدرسة األساسية
  اإلطارالتشريعي 
  و التنظيمي

املتضمن  1990فيفري  6املؤرخ يف  90/49املرسوم -
  .بعمال التربيةالقانون األساسي اخلاص 

تكييف مهام التوجيه املدرسي و املهين مع أهداف -  اهلدف اإلستراتيجي
  املدرسة األساسية

  
  املوارد البشرية

زيادة عدد مستشاري التوجيه املدرسي و املهين مع -
إمكانية تعيينهم بصفة أطباء نفسانيني للمدرسة داخل 

 .املؤسسات التعليمية
  

  
لتوجيه ألطر ا املهام التربوية

  املدرسي و املهين

إعالم و توجيه التالميذ وفق النظام اجلديد للمدرسة -
  األساسية

حتليل مضامني الوسائل التعليمية اجلديدة باستعمال -
  .امليدانية االستقصاءاتالدراسات و 

  املشاركة يف تقييم املردود التربوي و حتسينه-
  

  املصاحل املركزية
  1989ت سنة التوجيه و اإلمتحانا مديرية-
 1991مديرية التوجيه و التقومي سنة -
  

  

 
                                                

.22، ص1990، اجلزائر، النشرة الرمسية للتربية، القانون األساسي اخلاص بعمال قطاع التربية: ة الوطنيةوزارة التربي  1  
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  :1إىل يومنا هذا-1991الفترة  5- 2
  

  التعريف
احداث إصالحات على مستوى مصاحل التوجيه املدرسي و املهين و ذلك -

بتعميم و توظيف مستشارين للتوجيه م م على مستوى مؤسسات التعليم 
  الثانوي

  
  

  التشريعي  اإلطار
  و التنظيمي

املتعلق  18/09/1991املؤرخ يف  219/124/91قرار الوزاري رقم ال-
  بتعيني مستشاري التوجيه يف الثانويات 

املتضمن  11/11/92املؤرخ يف  356/124/92املنشور الوزاري رقم-
  احملاور الكربى لربنامج عمل مصاحل التوجيه املدرسي و املهين

املتعلق  04/12/93املؤرخ يف  93/م ت أ/245املنشور الوزاري رقم -
 باالجراءات التنظيمية لنشاط مستشاري التوجيه يف الثانويات

  
  
  
  
  

  البشرية  املوارد 

استحدثت مناصب جديدة نوعية برتبة مستشار رئيسي للتوجيه املدرسي  -
نس يف علم االجتماع و علم النفس و او املهين ممن حيملون شهادات ليس
  .كامل التراب الوطين علوم التربية يعينون بالثانويات عرب

مستشار التوجيه املدرسي  961بلغ عدد املستشارين العاملني بالثانويات -
برتبة مستشار رئيسي للتوجيه املدرسي و املهين، و  663و املهين منهم 

  .برتبة مستشار 167
مستشار رئيسيا  66منهم  331بينما العاملون مبراكز التوجيه فعددهم -

مستشار للتوجيه املدرسي و املهين عند  65هين، و للتوجيه املدرسي و امل
  2 1998سنة 

املهام التربوية ألطر 
  التوجيه املدرسي 

  و املهين

 التعرف على طموحات التالميذ لتقومي استعدادام -
  .و نتائجهم املدرسية 

  .تطوير قنوات االتصال اجلماعي و التربوي داخل املؤسسة التربوية-
  املسار التربوي للتالميذ و إرشادهم املساعدة يف تسيري  -

  .1993التقومي و التوجيه و االتصال سنة مديرية -  املصاحل املركزية 
 

                                                
. 158اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، دون تاريخ، ص الدليل يف التشريع املدرسي، : بشري دمربجي  1  
  ، اجلزائر، مديرية التقومي و التوجيه 1999-1998،  راكز التوجيه املدرسي و املهينحصيلة التقارير السنوية مل: وزارة التربية الوطنية  2
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  :ةظريات السوسيولوجية و السيكولوجيالتوجيه يف ضوء الن - ثانيا
أضحى التخصص يف جمال اإلرشاد و العالج النفسي من التخصصات اهلامة الزدياد 

من يأخذ بيده و يساعده يف عامل تتسارع حركته و تتشابك حاجة اإلنسان املعاصر إىل 
ظروفه، و تتباعد فيه العالقات بني األفراد خملفا بذلك مزيدا من الضغوط و املشتقة على هذا 
اإلنسان يف مراحل عمره املختلفة، و يف مواقع متنوعة من األسرة إىل املدرسة إىل مواقع 

  .العمل
د خالصة ملا قام به عدد من الباحثني يف ميدان و تعد نظريات التوجيه و اإلرشا

السلوك اإلنساين، و قد صاغوا هذه النظريات يف شكل إطار عام يوضح األسباب املتوقعة 
للمشكالت اليت يعاين منها األفراد، خاصة تلك املتعلقة مبسارهم الدراسي و املهين، و يف 

  ق اليت ينبغي أن يتبعها املرشد الوقت نفسه تضع احللول املمكنة لتعديل السلوك و الطر
أو املوجه يف معاجلة الظواهر املختلفة، كما تفيدنا دراسة نظريات التوجيه و اإلرشاد يف فهم 
العملية اإلرشادية نفسها، فاملهم ليس معرفة تفاصيل النظريات بقدر معرفة األسس اليت 

  يرات ميكن اختبارها قامت عليها، كما تشتمل على تأكيدات تقودنا إىل توقعات أو تقد
  و التحقق منها، و هكذا تعددت نظريات التوجيه بتعدد املشكالت اليت يتناوهلا التوجيه 

  .و اإلرشاد يف شخصية العمالء و املرشدين أنفسهم
و نعرض فيما يلي عينة من نظريات اإلرشاد اهلامة و املتمثلة يف البنائية الوظيفية من 

ن إميل دوركامي و تالكوت بارسونز و النظريات خالل إبراز آراء و أفكار كل م
السيكولوجية اليت سيكون التركيز عليها منصبا حول إبراز املضامني األساسية لنظرية 

  .السمات و العوامل و نظرية التعلم و نظرية الذات و نظرية اال
  :النظريات السوسيولوجية- 1
  :البنائية الوظيفية و عملية التوجيه1-1
  :كاميإميل دور-أ

  يعترب إمييل دوركامي من أصحاب االجتاه البنائي الوظيفي الذي اهتم يف دراساته 
  .و حتليالته بالتربية باعتبارها نظاما اجتماعيا، يؤثر و يتأثر
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  يرى دوركامي أن التربية تعمل على مساعدة الفرد على إدراك ذاته االجتماعية 
  و دف على استدماج الفرد للقيم و تنظيمها لتفادي الصراع مع حاجاته الشخصية، 

و األفكار االجتماعية، و هذا يتم عن طريق عملية التنشئة االجتماعية، و هنا تأكيدا على 
أمهية كل من األسرة و املدرسة يف حتقيق التجانس االجتماعي الذي يقوم على أساس حتقيق 

حسب دوركامي يف قوة النظام االجتماعي الذي خيلق بدوره نوع من الضبط الداخلي ممثال 
  .الضمري الذي يشكل قوة داخلية ضاغطة و توجه و حتدد سلوك الفرد

و يعتقد دوركامي أنه ال يوجد نظام تربوي واحد لكل أفراد اتمع، و إمنا هناك أنظمة 
متعددة الشيء الذي يؤدي إىل التنوع يف التكوين و اإلعداد املهين نتيجة لوجود ختصصات 

تطلب كل منها نوعا خمتلفا من املعارف املتخصصة و تكون متماشية مع روح خمتلفة و اليت ي
  العصر، و كل مرتبط بضرورة توفري قاعدة مشتركة يف نفس الوقت من الثوابت املعرفية، 
و هذا ال ميثل يف حد ذاته تناقضا، ذلك أن التنوع يضمن التخصص، يف حني أن القاعدة 

التجانس املعريف و هو ما يسمى بالعموميات الثقافية املشتركة من املعارف تضمن و حتقق 
اليت تعمل التربية على إكساا لكل أفراد اتمع بغض النظر عن انتماءم و ختصصام، 

  .فالتربية عند دوركامي دف إىل إعداد الفرد الختيار املهنة اليت تناسب مكاناته و دوافعه
للتعليم، ذلك أن التربية تعمل على  وعلى هذا األساس نؤكد على ضرورة التخطيط

إعداد أفراد اتمع للحياة االجتماعية حىت يصبحوا أعضاء وظيفيني و منتجني يسامهون يف 
  حتقيق التقدم االجتماعي إىل جانب مساعدة الفرد يف التعرف على قدراته و اجتاهاته 

ه مهنيا للتخصصات و رغباته اليت تناسب التخصص، حىت يتمكن النظام التربوي من إعداد
اليت حيتاجها اتمع و بالتايل فهي تساهم يف حتقيق النظام االجتماعي و توازن وحدات 

  .  اتمع
  :تالكوت بارسونز-ب

يؤكد بارسونز على وجود عالقة ترابطية بني الشخصية و البناء، و دور التنشئة 
نز على التساند الوظيفي بني االجتماعية يف حتقيق التوازن االجتماعي، و يظهر تأكيد بارسو

النظم االجتماعية، ذلك أن الفرد و من خالل عملية التنشئة االجتماعية يتعلم ما هو متوقع 
منه يف مواقف اجتماعية خمتلفة و االلتزام بالنسق القيمي الذي يؤدي إىل شعور الفرد بالضبط 
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ر االجتماعي و يظهر االجتماعي الذي حيقق للمجتمع متاسك أفراده و يضمن له االستقرا
دور األسرة يف تشكيل شخصية الطفل يف املراحل األوىل للنمو من خالل تلقينه و تعليمه 
ملختلف القيم و املعارف و القواعد العامة للسلوك و االجتاهات، الشيء الذي يقلل من 

  .االحنراف
للتربية  و يعترب بارسونز التنشئة االجتماعية و عملية االختيار وظيفتني رئيسيتني

هو حتديد قدرة التلميذ على االرتقاء من مرحلة تعليمية إىل مرحلة أعلى عن طريق "فاالختيار
أما التنشئة االجتماعية  1"تقومي أدائه وفقا للمعايري احملددة للتقومي يف املرحلة اليت يدرس ا

ظام التربوي الذي فهي إعداد األفراد ملمارسة أدوارهم املتوقعة منهم يف اتمع من خالل الن
  يقوم بعملية التلقني و التحصيل ملساعدة التلميذ على التخصص الذي يناسب قدراته 
و ميوالته هذا االختيار الذي يضمن له النجاح يف مساره الدراسي أو املهين يف املستقبل، أي 
ن أن النظام التربوي و من خالل التخصص الذي يقوم على االختيار و من مثة االرتقاء م

من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثانوية و من املرحلة الثانوية إىل املرحلة (مرحلة إىل أخرى 
  ).اجلامعية

  و لقد حاول بارسونز املقارنة بني أهداف النظام التربوي يف املدرسة االبتدائية 
ن اخلربات و الثانوية، حيث يرى أن املدرسة االبتدائية دف إىل اكتساب التلميذ جمموعة م

و املهارات و املعارف و القيم و املعايري، و يقوم املدرس أداء التلميذ بصورة موضوعية بغض 
النظر عن خصائصه الشخصية و انتماءاته االجتماعية، و إمنا على أسس معرفية و خلقية و يف 

  املبكر  هذه املرحلة أيضا يربز دور األسرة يف مساعدة التلميذ على إدراك أسس تقومي األداء
و بالتايل يصبح رفع مردودية التحصيل و اجلدية يف العمل هدفا يف تعليمه، يف حني يهدف 
النظام التربوي يف الثانوية إىل حتقيق التحصيل األكادميي و التخصص كأساس لالختيار 
للمرحلة اجلامعية و انتقاء املؤهل ملواصلة الدراسة اجلامعية و تفاديا للهدر التربوي يوجه 

لطالب إىل التخصص الذي يناسب قدراته و رغباته سواء يف اجلانب العلمي أو املهين و يف ا
هذا اإلطار يؤكد بارسونز على أمهية دور املدرسة االبتدائية يف اكتشاف قدرات التالميذ 
مبكرا و العمل على توجيهها و استغالهلا لصاحل التلميذ و تنمية دوافع العمل و فعالية األداء 

 
                                                

.30املرجع السابق، ص   1  
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حصيل للرفع من املستوى املعريف و السلوكي، إىل جانب تأكيده على أمهية و دور العلم و الت
يف مساعدة التلميذ على إدراك و معرفة قدراته و رغباته من خالل معرفة نتيجة أدائه من 

  .املتعلم
إن اهتمام بارسونز بالتخصص املرتبط بقدرات الشخص و ميوالته، نابع من إميانه 

بني النظم االجتماعية، أي أن اهتمامه بقدرات التلميذ و ميوالته يف أداء بفكرة التكامل 
العمل املناسب إمكانياته إمنا هو بذلك يؤكد على التكامل بني خمتلف النظم األسرية 

  .التربوية، الثقافية و االقتصادية
  :مالحظات تقييمية ألراء كل من دوركامي و بارسونز-1

ن دوركامي و بارسونز حول عملية التربية و التوجيه، بعد أن مت التعرض ألراء كل م
سنحاول اآلن تسليط الضوء على أفكارمها ملعرفة مدى كفاءا يف فهم الواقع و من مثة مدى 

  .صدقها اإلمربقي
  لقد حاول كل من دوركامي و بارسونز التركيز على أمهية النسق التربوي يف التساند 

  ما حيققه هذا النسق من متاثل و انسجام بني أفراده و التوازن داخل اتمع من خالل 
  :و طبعهم بطابع و خصائص و قيم اتمع حيث جند

تأكيد دروكامي على أمهية التكامل بني األسرة و املدرسة يف تنشئة و تكوين طفل -
  .متزن و ذو شخصية اجتماعية حتمل خصائص و قيم اتمع

مشتركة من املعارف و املعلومات بني أفراد يؤكد دوركامي على ضرورة توفري قاعدة -
اتمع و يف نفس الوقت على التنوع يف اكتساب معارف أخرى و مهن خمتلفة و هذا 
لضمان التخصص يف جماالت متعددة من ااالت االجتماعية، و ما نظام اجلذوع الذي هو 

ذلك أن نظام اجلذوع مطبق حاليا يف النظام الثانوي اجلزائري إال جتسيدا هلذه املقولة، 
  1:املشتركة يهدف إىل

  .دعم مكتسبات التعليم األساسي السيما يف التعابري األساسية- أ
  .ضمان جتانس أحسن بني مستويات التالميذ-ب
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  وضع نظام للتوجيه يكون فعاال و مبنيا على مقاييس بيداغوجية موضوعية -ج
  .و شفافة
و تناسق أفضل بينه و بني التعليم ضمان انسجام داخلي أحسن للتعليم الثانوي - د

  .األساسي من جهة و التعليم اجلماعي و التكوين املهين و الشغل من جهة ثانية
التمييز ابتداء من اية اجلذوع املشتركة بني منطني من التعليم الثانوي احملضر -ه

  .للتكوين العايل و املؤهل لعامل الشغل
إعداد الفرد الختيار مهنة أو ختصص كما أن التربية حسب دوركامي دف إىل -

  علمي معني وهذا ال يتأتى إال من خالل التعرف املسبق على قدرات التلميذ و استعداداته 
و رغباته و هو الشيء الذي يطمح لتحقيقه مصاحل التوجيه املدرسي من خالل متابعة املسار 

 827انوية فقد جاء يف القرار رقم الدراسي للتلميذ من املرحلة االبتدائية إىل اية املرحلة الث
  :1و الذي حيدد مهام التوجيه املدرسي و املهين و ما يلي

  .القيام باإلرشاد النفسي و التربوي قصد مساعدة التلميذ مع النشاط التربوي- أ
  املسامهة يف استكشاف التالميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة و التكفل -ب

  .استعدادات و قدرات تعليمية كبرية و االعتناء بالتالميذ الذين هلم
  .تنظيم محالت إعالمية حول خمتلف التخصصات و احلرف و املنافذ املهنية املتوفرة-ج
حاول بارسونز التأكيد على دور النسق التربوي يف إرساء قيم و عادات و معايري -

  :اتمع يف الطفل و ذلك من خالل
عى إىل خلق نوع من الضبط االجتماعي يف حماولته الربط بني النسق القيمي الذي يس*

  الفرد، الشيء الذي جيعله يقوم بالدور املتوقع منه، أي أن النسق القيمي اسد يف الربامج 
و املناهج التربوية يسعى إىل تنشئة الطفل حبيث يصبح يف املستقبل قائد ما بالدور الذي وكل 

  .إليه
بارسونز عمليتان مهمتان يف التربية، ذلك أن االختيار و التنشئة االجتماعية بالنسبة ل*

االختيار يسمح للتلميذ باالنتقال من مرحلة تعليمية ألخرى يف حني أن التنشئة االجتماعية 
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  جتعله يقوم بالدور املتوقع منه، بعد أن يكون قد ختصص يف إحدى املعارف و املهن 
  .ال تنمية جمتمعهو استوعب حمتواها ليقوم فيما بعد مبا هو منتظر منه يف جم

يؤكد بارسونز على ضرورة اكتشاف قدرات و استعدادات التلميذ مبكرا حىت *
  .يتمكن من توجيهها  السليم

مما سبق ميكن القول أن كل من دوركامي و بارسونز يؤكدان على أمهية التكامل بني 
  التلميذ األسرة و املدرسة و ضرورة تعاوما على اكتشاف قدرات و استعدادات و دوافع 

و مساعدته على استغالهلا و صقلها يف اإلطار املناسب هلا، كما يؤكدان على ضرورة توجيه 
التلميذ و إعداده الختيار املهنة املناسبة له، و هو ما يهدف له التوجيه املدرسي و املهين 

  .باجلزائر
  راره إن التربية دف إىل التأكيد على قيم اتمع اليت تضمن استقراره و استم

و التأكيد على اجتاهات األفراد و أمناط سلوكهم و توجهها و توعيتهم بدور املؤسسات 
التربوية بصفة خاصة، فهي حتافظ على ثقافة اتمع اليت متثل التراث احلضاري لكل ما تعلمه 

  .و خلفه أفراد اتمع
دف إىل  من حيث أساليب العيش و التفكري و العمل و املعتقدات، أي أن التربية

تزويد الفرد بطريقة يف احلياة سواء يف فهم نفسه أو يف عالقته مع اآلخرين، فهي تعمل على 
توريث و نقل هذه القيم و املعتقدات و  احملافظة عليها ليكسب الفرد حينئذ مكونات و 
 مقومات شخصيته االجتماعية والنفسية اليت تساعده على التكيف و القيام باألدوار املطلوبة

منه، من خالل عملية التعليم و االكتساب اخلاصة باالجتاهات و القيم و املهارات و املعارف 
ذات الفعالية الوظيفية، حبيث تقوم التربية و من خالل براجمها املختلفة بغربلة الثقافة بعزل 

ظهر العناصر الوظيفية، و اليت تعرقل حتقيق املتطلبات االجتماعية و احلاجات الفردية، كما ي
دور وسائل اإلعالم و مؤسسات اتمع األخرى على مسايرة التغريات االجتماعية، بإعداد 
أفراده و مساعدم و تدريبهم على اكتساب و فهم التغريات الثقافية، وأبعادها و أمهيتها و 

فإعادة تطوير املناهج الدراسية و طرق و أساليب التدريس و تدريب "درجة االستفادة منها 
يتطلب إكساب املدرسني االجتاهات املرتبطة ذا ... رسني على هذه املناهج اجلديدة املد
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التغري و إعداد و يئة التالميذ لتقبل هذا التغيري و مساعدم على خلق االستعداد و 
  .1"اكتسام جمموعة من القيم املرتبطة باألداء و التحصيل

سابه قيما جديدة مصاحبة للتغري فالتربية تعمل على تغيري اجتاهات الفرد و إك
االجتماعي من خالل عملية التفاعل اليت تكون املبادئ األولية للحياة عند الطفل سواء يف 
عالقته مع أوليائه أو املربني أو مجاعة الرفاق و يف هذه املرحلة تبدأ مرحلة النمو الذايت يف 

هي إعداد و تشكل الفرد للحياة و التشكيل و اليت حتدد للفرد أدواره، فوظيفة التربية، إذن 
املسامهة يف بناء و تنمية اتمع و القيام بأدواره وفقا ألساليب وقيم و اجتاهات معينة، و وفقا 
لقدراته إلمكانياته، ولذلك فإن تقدم أي جمتمع، إمنا هو مرهون بنجاح التربية و أداء النظام 

  .التربوي ملهامه
  :النظريات السيكولوجية- 2
  :ية السمات و العواملنظر2-1

هلذه النظرية تاريخ طويل يف حماولتها تقسيم األفراد إىل أمناط و وصفها بواسطة 
اختبارات تقيس أبعاد خمتلفة و ختتص هذه النظرية مبجموعة السمات و العوامل املتداخلة 

  اعية باعتبارها مكونات كامليول، القيم، االجتاهات و املزاج، باإلضافة إىل السمات االجتم
  .و أمناط التكيف

و حتاول نظرية السمات و العوامل استخدام الطرق العلمية يف جمال التوجيه و اإلرشاد 
من خالل استخدام القياس و التنبؤ بالنتائج، و القياس يتمثل يف استخدام وسائل لقياس 
بؤ صائص التلميذ كاالستعدادات و القدرات و امليوالت، و اليت تستخدم يف عملية التن

بالنتائج و املتمثلة يف النجاح ويف املسار املهين ينب إمكانيات الفرد و يبني فرص التعليم 
لقد استخدمت هذه النظرية و اعتمد عليها املوجهون الذين مل يكن اهتمامهم ."والتحصيل

  .2"موجها للعالج و لكن للمشكالت التربوية و املهنية
جمموعة من جوانب مشكالت التوافق  فقد تطورت نظرية السمات و العوامل لتشمل

  إىل جانب بعض اجلوانب اخلاصة بالعملية التعليمية و املهنية، دف فهم النمط املنفرد 
 

                                                
.37املرجع السابق، ص   1  
.26مرجع سابق، ص : سعد جالل  2  
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بتعديلها على أساس املشكالت ) Pepensky بيبنسكي(أو فردية الشخص و قد قام فيما بعد 
  :1التالية

  .نقص التأكد و الثقة بالنفس-
  .نقص املعلومات-
  .يةاإلعتماد-
  .الصراع الذايت-
  .قلق االختيار-

  و تشمل عملية التوجيه يف هذه النظريات على عمليات التحليل و التركيب 
و التشخيص، ملعرفة مسات شخصية الفرد و مدى مسايرا للمجتمع ككل، و بالتايل فهي 
حتاول حتقيق الضبط االجتماعي خاصة داخل املؤسسات االجتماعية، لذلك حيدد 

  :2جمموعة من املقاييس الفنية للتوجيه هي نويليامسو
  ].العالقة بني املوجه و التلميذ[تكوين األلفة -
  .املساعدة على فهم الذات-
  .النصح بشكل مباشر يف استخدام اخلطط-
  .إجراءات حتويالت املختص يف ااالت املختلفة-

طريق اإلقناع،  وعليه فإن نظريات السمات و العوامل تعتمد على التوجيه املباشر عن
  .حبيث تؤدي يف النهاية إىل توجيه التالميذ حنو اختيار معني

  :إسهامات نظرية التعليم2-2
هذه النظرية تعتمد على فرض أساسي هو أن معظم مشاكل التالميذ هي مشاكل يف 

  التعلم 
و هلذا حيملون مهمة املرشدين و املوجهني على أا مساعدة التالميذ على تعلم أساليب 
سلوكية جديدة أكثر تكيفا، و يرون أن املرشد خبري يف مسائل التعلم، و هي يف هذا تعتمد 

 
                                                

.180-179، دار غريب للنشر و التوزيع،ص صنظريات اإلرشاد و العالج النفسي:حممد حمروس الشناوي  1  
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على مفاهيم خمتلفة مثل التطويع الكالسيكي أو املستجيب و التطويع و الفعال و التعليم 
  .1باحملاكاة

ميكن النظر إىل اضطرابات الوظيفة النفسية :"خريي خليل اجلميليو هذا ما يؤكده 
و يعترب تعديل السلوك من أساليب العالج احلديثة ....عية نتيجة عملية التعليم خاطئة االجتما

اليت انتشرت بصورة ملحوظة يف اخلدمة االجتماعية، و قد أثبتت فعاليتها يف حاالت 
اإلضطرابات السلوكية املعرفية املرتبطة مبجموعة من األفراد و املعتقدات و األحكام و إدراك 

  .2"بات استجابات الفرد للبيئة االجتماعيةالذات و اضطرا
و بالتايل فإن هذه النظرية تؤكد أن معظم سلوك اإلنسان متعلم أو مكتسب، كما أن 
السلوك ميكن تعديله انطالقا من مسلمة الدوافع و احلاجات لدى الفرد و هذه األخرية تعترب 

  .أصل السلوك اإلنساين
د من خالل تشجيع التالميذ جتريب أمناط و تكمن إسهاماا يف التوجيه و اإلرشا

  جديدة من السلوك الستخدامها يف مواقف اجتماعية خمتلفة داخل حميط املدرسة و القسم، 
و هذا ما يكون لدى التلميذ توقعات جديدة للثواب و التدعيم بدال من العقاب و هذا ما 

لفرد يهيء الظروف اليت املوجه أو املعاجل يف تغيريه لسلوك ا:"يدعمه سعد جالل يف قوله
  3"تتدخل يف السلوك احلايل للعمل، و اليت يؤدي إىل تعلمه طرق جديدة لالستجابة للبيئة

  :نظرية الذات2-3
هي أحدث و أمشل نظريات الذات و اليت بنيت أساسا  لكارل روجرزنظرية الذات 

  .على دراسات و خربة كارل روجرز يف اإلرشاد و العالج النفسي
يقها يف اال التربوي لذا فيجب على املربني و املرشدين والوالدين أن و ميكن تطب

يقدروا دورهم يف منو مفهوم الذات عند األبناء و التالميذ و املراهقني، و جيب عليهم أن 
يهدفوا إىل تنمية تقبل الذات و احترامها و الثقة يف النفس، و تنمية مفهوم املالءمة و التكيف 

  هم هؤالء  يف إعطاء التالميذ خربات مالئمة و يئة املناخ النفسي لدى الفرد، و يسا

 
                                                

.202-201مرجع سابق، ص ص : يوسف مصطفى القاضي و آخرون  1  
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و اإلجتماعي املدرسي ليتكيف التالميذ ويتوافقون نفسيا و اجتماعيا من خالل توفري برامج 
توجيه و إرشاد سنوية، حيرص العاملون يف املدرسة على ترسيخها على أرض الواقع، و هذا 

م بصفة ال يرجع بالفائدة فقط على حيام التعليمية بل يرجع بالفائدة فقط على حيا
فتظهر أمهية التوجيه و اإلرشاد و العالج النفسي بالبدء بيئته املرتل من خالل مسامهة .عامة

الوالدين يف نصح و توجيه أبنائهم، مث يف بيئة املدرسة من خالل برامج التوجيه و اإلرشاد 
طبيقها كل من املربني و مستشار التوجيه و طبيب اليت تعدها املؤسسة و اليت تعمل على ت

املدرسة و املدير، و جمهودات التوجيه و اإلرشاد اليت يتلقاها التالميذ من أجل تفهم ذوام 
تعزز الفكرة القائلة أن تفهم الذات يعترب بعدا أساسيا يف عملية التوافق الشخصي، و أيضا 

ل و قبول األخريني و هلذا يتأكد أن تكوين مفهوم تقبل الذات يرتبط إجيابيا مبدى تقبل و قبو
  .1الذات يتأثر إىل حد كبري بالعوامل االجتماعية و البيئية

  :إسهامات نظرية اال2-4
هذه النظرية تفسر ظاهرة التعلم على أا تغيري يف اإلدراك، فهي تم باملالحظة املنظمة 

بأنه جمال حياة متمايز ينتظم يف  فهو يصف الفرد" كورت ليفن"للسلوك، و من روادها 
أشكال للطاقة، فيبدأ الطفل حياته ككائن عضوي بسيط، مث تأيت عملية التمايز، و التكامل 

  .2و تسري جنبا إىل جنب مع منو الطفل
و يعترب تطبيق نظرية اال يف التوجيه و اإلرشاد، تطبيق غري مباشر ألن كورت ليفن 

  السلوك يف املراحل املختلفة سواء يف الطفولة أو املراهقة، طبق مفاهيم نظريته على دراسة 
و ديناميات اجلماعة لدراسة أسباب املشكالت املختلفة املصاحبة لكل مرحلة منو ملعرفة 

  .مسببات السلوك و دوافعه
و يف اال املدرسي و عند البحث يف املشكالت الدراسية املعينة لعملية التكيف 

خصية التلميذ، و جوانب حياته النفسية املرتبطة باملشكالت املسببة املدرسي جيب مراعاة ش
  هلا، باإلضافة إىل معرفة خصائص حيز حياة التلميذ يف زمن وقوع هذه املشكالت، 

 
                                                

.103-95، مرجع سابق، ص ص التوجيه و اإلرشاد النفسي: عبد السالم زهران  1  
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  و التقصي يف أسباب و عوامل ظهور املشكالت املدرسية سواء كانت ذاتية أو بيئية، 
  :1ل يف عملية التوجيه على ما يليو املعيقة لعملية التكيف، و تؤكد نظرية اا

  .أمهية تغيري اال اإلدراكي للتلميذ و الذي يتوقف عليه سلوك الشخص-
أمهية مساعدة التلميذ بشرح املشكالت اليت يعاين منها و تبصريه بأسباا، و ذلك -

  .من خالل مساعدته يف توسيع جمال حياته لتجاوز هذه املشكالت املعيقة لتكيفه املدرسي
أمهية تغيري االجتاهات و املفاهيم، و ذلك من خالل إتاحة الفرص الالزمة لالستفادة -

  .من اخلربات العلمية
  ].املرحلة االنتقالية يف التعليم[مراعاة أمهية التغيري املرحلي املتسلسل يف التعليم -
اين للتلميذ ملعرفة املشكالت اليت يع -عن طريق خمتص -أمهية االستبصار يف التعليم-

منها و كيفية حلها من خالل تعديل جماله اإلدراكي و من خالل هذا كله تتضح لنا أمهية 
  .2نظرية اال باعتبارها نظرة شاملة متعددة األبعاد تم بذات الفرد و حاجاته و آماله

  :مالحظات تقييمية 2-3
م بدوره يف أن االجتاه السيكولوجي يركز يف حتليالته على الفرد و قدراته على القيا

اتمع انطالقا من استعداداته و قدراته الكامنة و اليت جيب أن يكشف عنها سواء من طرف 
  .الفرد نفسه أو مبساعدة أشخاص آخرين

فقد أكدت نظرية العالج بالواقع على قدرة التلميذ يف حتديد االختيارات املالئمة -
  .ية التوجيهحمور عمل -أي الفرد -الستعداداته و رغباته و اعتربته

أمهلت هذه النظرية امليول و الرغبة يف عملية التوجيه و ركزت على النتائج احملصل -
عليها، غري أن النتائج احملصل عليها ال تعرب دائما عن إمكانيات و قدرات التلميذ و استيعابه 

  عالية للمادة التعليمية، و هي ختضع لظروف و عوامل متعددة كحالة التلميذ النفسية و االنف
و االجتماعية أثناء و قبل االمتحان، و كذلك املوضوعية و الرتاهة يف طرق و أساليب التقومي 

  .إخل....
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إن عملية التوجيه يف أساسها دف إىل خلق الشعور باملسؤولية يف التلميذ لتحقيق -
  ".وية النجاح" جالسرما مساه 

أساس للتنبؤ بالنتائج اليت يف حني ركزت نظرية السمات و العوامل على القياس ك
حتقق جناح التلميذ يف مساره الدراسي أو املهين، كما ركزت على حل مشاكل التلميذ أكثر 
من التركيز على الفرد يف حد ذاته، ذلك أا تقوم مبساعدة الفرد بتقدمي اخلدمات له ال على 

  ارجية، إن املوجه أساس التفكري و العمل معه و لكن على مساعدته بالتأثري عليه بقوة خ
أو املرشد هو احملور بالنسبة هلذه النظرية و ليس التلميذ أو الفرد املعاجل بصفة عامة، ذلك أنه 
على املوجه القيام بعملية حل املشكالت اليت يعاين منها التلميذ من خالل ما ميلكه من 

ئل خربات و معارف يف جمال ختصصه، و هو أيضا الذي يقرر نوع الطرق و الوسا
  .املستخدمة يف عملية التوجيه و اإلرشاد

و تأسيسا على كل ما سبق فإن هذه النظرية بالرغم من أا تركز على الفرد يف حل -
مشاكله من جانب أحادي فقط و هو املساعدة اخلارجية من طرف املوجه، فإا أمهلت 

عالة يف التعرف على املعين األول لعملية التوجيه أال و هو التلميذ من خالل مشاركته الف
  .مشكالته و حماولة إجياد احللول مبعية املرشد و بذلك فإا تفقد مصداقيتها واقعيا

و مما سبق تبني لنا أن برنامج التوجيه مسؤولية كبرية مجاعية حيملها فريق متكامل 
خمتص يعرف كل منهم مهامه و واجباته و دوره اإلرشادي التوجيهي، و على كل مسؤول 

  .امج التوجيه و اإلرشاد يف املمارسة أن يكون على درجة من التعاون و احلماسعن برن
هذا التعاون يكون من غري املرغوب فيه، أن وضع حدود فاصلة بني مسؤوليات كل 
من يشتغل بالتوجيه و اإلرشاد، إذ على مجيع أعضاء الفريق احلرص على تكوين نتاج عمل 

  .اد، ألن اجلميع يعمل كفريق هلدف واحدمجاعي، أكثر منه نتاج عمل مجاعة أفر
و من هنا ميكن القول بأن العمليات التوجيهية هي عمليات تربوية حساسة لذا جيب 
إعطاءها املكانة الالئقة ا يف الوسط التربوي حبيث يعترب التلميذ هو احملور األساسي يف 

تمع بكاملهالعملية التوجيهية ألن االهتمام بالفرد الصاحل هو االعتناء با.  
لذلك ال خيفى على أي كان دور مستشار التوجيه املدرسي و املهين كعنصر و سند 

  .للمنظومة التربوية ينشط فيها و ينشطها يف آن واحد
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و تبقى يف األخري الدراسة التطبيقية هي احملك احلقيقي الختيار مدى كفاءة هذا اإلطار 
  .النظري و مصداقيته الواقعية

  التوجيه املدرسي و املهين مهنة : ثالثا
  :أسس و مبادئ التوجيه املدرسي و املهين-1
  :األسس-أ

إن عملية التوجيه تتمثل يف جعل الفرد واعيا خبصائصه الشخصية و تطورها حسب 
خياراته الدراسية أو نشاطاته املهنية يف كل ظروف حياته مع االهتمام خبدمة اتمع و تعدد 

ألن التوجيه املدرسي و املهين هو عملية نفسية تربوية  1ملهامسؤولياته و قدرته على حت
اجتماعية دف إىل حتقيق التوافق بني قدرات و إمكانيات الفرد العقلية و الفكرية و بني 

  .االستعدادات الفردية  و امليول و بني املتطلبات االجتماعية و االقتصادية للمجتمع
ىل مجلة من إاملدرسي و املهين حباجة ماسة  فاملشتغلني و املختصني يف جمال التوجيه

  األسس و املبادئ اليت جيب عليهم فهمها و إدراكها و معرفة تطبيقها و االستفادة منها، 
ليه املستشار أثناء عمله، و قد ثبت من بني إو هذه األسس و املبادئ هي مبثابة دستور يعود 

ماعي و ما هو تربوي و ما هو هذه األسس ما هو فلسفي و ما هو أخالقي و ما هو اجت
  :سيكولوجي و هي كالتايل

  :األسس الفلسفية-1
إن األسس الفلسفية للتوجيه املدرسي تقوم على :"عبد احلميد مرسييقول السيد 

منهج احلرية للفرد لكي يستفيد من املعلومات و خيتار من بني الفرص العديدة و يتخذ 
  ير أمهية الفرد بالنسبة للمجتمع و أن حيقق رغباته قراراته اليت متس حياته و مستقبله، و تقد

  ".و يشبع حاجاته يف حدود ما يرمسه اتمع و الثقافة اليت يعيشها فيها
عالوة على ما سبق و ما له من أمهية االعتراف  مبا بني األفراد من فروق فردية أن 

مجيع األفراد حسبما احلياة بصفة عامة و ااالت التربوية بصفة خاصة تستطيع استيعاب 

 
                                                

1 Dunod, poris « psychologie de l’orientation » Jean Guichard et Michel Nuteau, 2001,p 25. 
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يتفق لكل منهم من استعدادات و قدرات و ميول فردية و كذلك حتقيق ذاتية الفرد و حتمل 
  .مسؤولياته

  :و ميكننا تلخيص األسس الفلسفية يف النقاط التالية
  .االعتراف مبا بني األفراد من فروق فردية- أ
  .طريق السليماإلميان بإمكانية إصالح املعوج و االستهداء من جديد بال-ب
  .اإلميان بالتكامل بني رسالة األسرة و رسالة املدرسة-ج
اإلميان بأن األساس و احملور هو شخص التلميذ، و ليس املنهج، فاملنهج وسيلة - د

  .ملساعدة شخصية التلميذ على النحو السليم، و ليست شخصية التلميذ هي التابعة للمنهج
ه أو اإلرغام اإلمرار بالنهي، بل على احترام إذن عملية التوجيه ال تقوم على اإلكرا

حق التلميذ يف أن يضع أهدافه بنفسه، و حقه يف أن يضع اخلطط اليت توصله إىل حتقيق هذه 
  .1األهداف
  :األسس التربوية-2

  من املعروف أن التوجيه التربوي له مكانته احلقيقية بني العمليات التربوية األخرى 
  معرفة ما إذا كان التوجيه تعلما، و عالقته بالربامج و املناهج  و عن طريق هذه األسس ميكن

  و املفاهيم و النشاط املدرسي عموما؟ و من الذي يقوم بعملية التوجيه؟ 
لإلجابة عن هذه التساؤالت يستلزم علينا عرض أهم األسس اليت يقوم عليها التوجيه 

  :يف اال التربوي و هي كالتايل
، إذ يساهم يف التعلم -التعليمه عملية متممة و مكملة لعملية تعترب عملية التوجي-

دفع العملية التربوية لتجعلها أكثر فعالية، و على كل فإنه ال ميكن  فصل العمليتني عن 
بعضهما البعض ألن من شروط عملية التعليم اجليد أن تم بعملية التوجيه و التعلم، حيث 

قة التدريس عن طريق التأكيد على حتقيق التكيف يستفاد منها يف تطوير املناهج و طري
  .الفردي و االجتماعي للتالميذ

تساعد عملية التوجيه التلميذ على حتقيق حاجاته العقلية و االجتماعية و هذا وفقا -
إلمكانياته املالئمة ملتطلبات التخصصات املختلفة، و تعترب اختبارات الذكاء و التحصيل من 
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ليت تبني االستعدادات و امليوالت اخلاصة بكل تلميذ، لذا أوجب أهم مقاييس التوجيه ا
التعاون بني أفراد العملية التربوية لألخذ بعني االعتبار األماكن املتوفرة يف كل مؤسسة و يف 
كل ختصص، كما أن العملية التوجيهية تعمل على تكييف الفرد مع اتمع املدرسي، فعلى 

قدمي التسهيالت الالزمة اليت جتعل الربنامج اإلرشادي أكثر األسرة و املدرسة و اتمع ت
  .فعالية و فائدة

  :من هنا نستنتج
إن عملية التوجيه تستغل املنهج و النشاط الدراسي لتحقيق أهدافها كما تقوم بدور -

  .ملموس يف تعديل املنهج مبا يتالءم و ينسجم مع حتقيق و ما وضعت تلك العملية من أجله
لية التربوية من األمور الضرورية إلجناح عملية التوجيه و تنشيطها تعاون العم-

  .بصورة عامة) العملية التربوية(
  االهتمام بالتلميذ على أنه فرد يف اجلماعة له حقوق و عليه واجبات اجتاه اجلماعة -

  .و اجتاه نفسه
 عملية التوجيه تشمل كل من يستطيع تقدمي خدمات توجيه للفرد سواء من داخل-

املدرسة أو من خارجها، لذا وجب التنسيق و املشاركة و التعاون بني املدرسة و املؤسسات 
  .االجتماعية، و الثقافية و االقتصادية

  و ميكن القول بان تنفيذ خدمات التوجيه تعترب من مسؤوليات االختصاصيني املؤهلني 
التسهيالت اليت جتعل برامج  و املربني دون إنكار دور املدرسة و األسرة و اتمع يف تقدمي

  .التوجيه أكثر فاعلية
  :األسس السيكولوجية-3

يعتمد التوجيه على جمموعة من األسس النفسية الناجتة عن األحباث و الدراسات اليت 
  .أجريت يف ميدان التوجيه

  :و ميكن تلخيص أهم األسس النفسية للتوجيه فيما يلي
  :احلاجات النفسية-

  " كويلني" ية كما هي اجتماعية و يعرفها كل مناحلاجات النفسية فرد
بأا رغبات فردية يصاحبها شعور بالنقص، و تبدو أثناء " Hanna"و " Quigben""هنا"و 
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تفاعل الفرد مع بيئته االجتماعية اليت هي جزء منه، فقد يكون الباعث على حاجة التلميذ 
و ضغط اتمع ) وهذه حاجة فردية(إىل استغالل وقت فراغه استغالال نافعا لرغبته اخلاصة 

، إذن احلاجة قد تكون فردية دف إىل حتقيق منفعة ذاتية كما أا قد )حاجة اجتماعية(
تكون مشتركة مع اآلخرين حبكم التنشئة االجتماعية، و هذا ما يالحظ حاليا يف قضية 

ون أن يراعي اختيار التخصص املفضل لدى األولياء أو الشائع يف اتمع بصفة عامة د
إمكانياته اخلاصة و العكس إذا ما اختار التخصص الذي يناسبه فقد حقق منفعة ذاتية 
خاصة، كما قد يغضب عليه أولياؤه أو قد حيتقر اتمع ختصصه الذي قد يكون غري 

  .معروف عند اجلميع
  :الفروق الفردية-

أو صفة من الصفات البد أن خيتلف أفراد أي جمموعة فيما بينهم يف مسة من السمات 
و بالتايل ال توجد معادلة ...] جسمية، انفعالية، اجتماعية[تظهر يف كافة مظاهر الشخصية 

معينة ثابتة تنطبق على كل األفراد يف جزء من برنامج التوجيه، فلكل فرد عامله، شخصيته 
فروق الفردية الفريدة و املميزة عن باقي األفراد و له حاجاته، قدراته، ميوالته، و بتعدد ال

تؤدي إىل تعدد طرق التوجيه و اإلرشاد و هذا متعلق جبنس الفرد و الفروق العقلية 
  .1االجتماعية

و يتم قياس الفروق باختبارات، تعتمد هذه االختبارات على أسس علمية، و تقوم 
بقياس الذكاء و القدرات اخلاصة و الشخصية و امليول، و ملخص القول أن األفراد خيتلفون 

  .فيما بينهم
  :االستعدادات اخلاصة-

و هي العادات و املهارات و القدرات لدى األفراد أو األداء املتوقع الذي يصل إليها 
فيما بعد و الذي ميكن على أساسه التنبؤ بالقدرة املستقبلية و الدور الذي تلعبه االستعدادات 

اليت عن .....]درات، استعداداتق[اخلاصة يف التوجيه كبري طاملا أا أول أساس بعد الذكاء 
طريقها يوجه التالميذ حنو تعليم يتفق و تكوين كل واحد منهم، فهو يساعد التوجيه من 

  .خالل ما يظهره التلميذ من استعداد و قدرات خاصة
 

                                                
.63مرجع سابق، ص : حامد عبد السالم  1  



 سوسيولوجي لعملية التوجيه املدرسي و املهين-التحليل السيكو:                                           الفصل الثالث

136 
 

  :تأكيد الذات-
  يذهب علماء  النفس و اإلرشاد على أن احلاجات النفسية تتمحور حول تأكيد الذات 

ون الضمري، و يف هذا اال جند أن من أسس املنهج التربوي يف القرآن و هي حول مضم
  :الكرمي ما يلي

  .تعريف اإلنسان بذاته-
اختيار أسلوب صاحل أثناء معاملة الناس مع االعتماد على املناقشة و احلوار و الذات -

  ء ال تقتصر على اجلسم وحده، و إمنا تشمل كل اجلوانب األخرى كاملعتقدات و اآلرا
و االجتاهات، األفكار، لذلك فقد وجه القرآن الكرمي اإلنسان يف أكثر من سورة للتأمل يف 

  .1"فلينظر اإلنسان مما خلق:"7ذاته حيث يقول سبحانه و تعاىل يف سورة طارق اآلية 
فاإلنسان ينظر يف ذاته يف أصل تكوينه و نشأته و تتبلور الذات و تتكون من خالل 

تماعي، فهي تنظيم ديناميكي ملفاهيم الفرد و أهدافه و مثله و قيمه اليت عملية التفاعل االج
حتدد له السبل و الطرق اليت ينتهجها يف حياته العامة، فاإلنسان من خالل ما ميتلكه من 
  قدرات عقلية، و ميوالت فإنه خيتار أجنع السبل و أفضل الطرق و املفاهيم ليتمسك 

  .و يشغلها يف حياته
  كره نستطيع استخالص األسس النفسية اليت تعتمد عليها عملية التوجيه و مما سبق ذ

  :و هي
  .وجود فروق يف استعدادات األفراد و قدرام رغم التشابه الظاهر يبنهم- أ
اخلصائص احلسية و النفسية و العقلية داخل الفرد ليست ثابتة مبعىن أا ال تسري -ب

  .خبطى متشاة أو متوازية يف منوها
شأ لدى الفرد يف كل مرحلة من مراحل منوه العضوي و النفسي كثريا من تن-ج

  .احلاجات اليت تتطلب اإلشباع
تعترب عملية التوجيه عملية تعلم ميكن من خالهلا القول أن الفرد يكتسب من عملية - د

التعلم اجتاهات و عادات و قيم و مظاهر سلوكية جديدة، و كذلك تعلم طرق جديدة 

 
                                                

.07اآلية : سورة طارق  1  
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تريه من مشكالت و تتاح له فرص االختيار و رسم اخلطط و األهداف و تتهيأ ملعاجلة ما يع
  .1له الظروف لتطبيق ما تعلمه

  :األسس االجتماعية-4
ذكرنا فيما سبق أن عملية التوجيه جيب عليها أن تأخذ بعني االعتبار اتمع الذي 

عملية، و تتمثل هذه يعيش فيه التلميذ مما يقتضي وجود أسس اجتماعية تستند إليها هذه ال
  :األسس فيما يلي

االهتمام بالتلميذ كعضو يف اجلماعة، و عليه فالبد من توافر اخلدمات الفردية نظرا -
  .لوجود التفاعل بينه و بني اتمع، و هذا هو احملور األساسي لعملية التوجيه

يه فالبد من االهتمام باملدرسة باعتبارها اتمع الذي تتم فيه عملية التوجيه، وعل-
توفري خدمات التوجيه اجلماعي عن طريق املرشدين املتخصصني أو عن طريق تعديل املناهج 

  .و طرق التدريس و حتسني اجلو املدرسي
اهتمام اآلباء و مشاركتهم يف عملية التوجيه، حبيث تؤدي هذه املشاركة إىل تنسيق -

ى باعتبارهم مسؤولني عن تربية غري التعاون بني املدرسة و بني املؤسسات االجتماعية األخر
  .2مقصودة
  :األسس األخالقية-5

نلخص يف ضوء مشكلة الفرد من مجيع زواياها، و مرونة املوجه، و احملافظة على سر 
املهنة و بذل اجلهد ملساعدة الفرد على فهم نفسه و بنفسه و تقبل ذاته على حقيقتها، كما 

ائي بنفسه على مسؤوليته، و ينبغي أن تتغري طرق ينبغي أن يترك للفرد اختاذ القرار النه
  .التوجيه باعتبار الدستور املنظم لعمل التوجيه

و على ضوء هذه األسس ميكننا توضيح املنهج العلمي للتوجيه املدرسي داخل املؤسسة 
  :فيما يلي
مستوى الذكاء، القدرة [قياس استعدادات التلميذ العقلية و قدراته اخلاصة -
  ]....اللغوية
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الوقوف على ظروف األسرة و اخلربة اليت متر ا و اليت تؤثر يف شخصية التلميذ -
  .واجتاهاته
استخدام البطاقة املدرسية و مراعاة الدقة يف ملئها و االستفادة منها يف عملية -
  .التوجيه
  دراسة حالة التلميذ يف ضوء النتائج اليت تسفر عنها االختبارات التحصيلية اليومية -

  .الشهريةو 
  .دراسة التقارير اليت تكتب عن التلميذ و عن سلوكه باملدرسة و خارجها-
  .االستفادة من دراسة احلاالت اليت جتري حول التالميذ و مشكالم-
  .الوقوف على رأي التلميذ عن نفسه، و ما يبديه من ميول و رغبات-
  .الوقوف على نوعية النشاط الذي يشترك فيه التلميذ باملدرسة-
الربط بني مشكالت الدراسة و املشكالت النفسية و االنفعالية، و حماولة حل -

  .املشكالت الدراسية عن طريق حل املشكالت النفسية و االجتماعية
- مدارس -أفراد: تقسيم التالميذ إىل فئات متجانسة املستوى و االجتاهات مثل ذلك-

  .ء التكيفوس - الذكاء املتوسط -فصول خاصة ألصحاب الذكاء املرتفع
قدرة الفرد على اختيار التوجيه الذي يناسبه هي إحدى السبل اليت تربز من خالهلا -
  .1شخصيته

تربوية، [مما سبق ذكره جند أن عملية التوجيه عملية حساسة تبىن على أسس متنوعة 
إذ جيب على مستشاري التوجيه املدرسي و املهين اإلملام ذه ] علمية، فلسفية، اجتماعية

األسس و جبميع الوسائل و الطرق العلمية حىت يتمكنوا من توجيه الفرد ومساعدته على 
إكمال مسريته العلمية و العملية، و إذا أسيء استعماهلا فإن نتائجها تكون سلبية و تؤثر على 
الفرد و اتمع على حد السواء، و هذا يبني لنا أيضا أن عملية التوجيه املدرسي و املهين، 

ائم بذاته و له امتدادات علمية، زيادة على هذا فهو فن ألنه يتطلب معرفة طرق تطبيقه علم ق
دراية يف االستفادة من تقنياته، حيث تعطي التوجيه أساسا صحيحا مبنيا على معرفة الفرد، 

 
                                                

1 Jean Guichord et Ichel Nuteau : psychologie de l’orientation dunold, Paris, p 31. 
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قدراته، حتصيله الدراسي و فرص العمل املتوفرة و أنواع الدراسات املوجودة، ألن التوجيه 
  .املهين حباجة إىل عمال أكفاء يقومون بهاملدرسي و 
  :مبادئ التوجيه املدرسي-ب

من خالل األسس اليت تطرقنا إليها سابقا، فإن التوجيه يقوم على مراعاة استعدادات 
ذيب شخصية الفرد من مجيع  ىالفرد وقدراته و ضرورة تنمية هذه القدرات، و يعمل عل

  لتحقيق التكيف النفسي و االجتماعي السوي، النواحي النفسية و  العقلية و الروحية 
و إعداده مبا يؤهله للتوافق مع متطلبات احلياة و متغريات اتمع و لتحقيق هذه األهداف 

  :فيجب مراعاة املبادئ التالية
  :مبدأ استعداد الطالب للتوجيه-1

شرط إن ضرورة توفر االستعداد لدى الطالب و شعوره حباجة إىل املساعدة  و النصح 
أساسي لنجاح عملية التوجيه، فإذا كان الطالب غري مستعد لتقبل النصح و اإلرشاد من 
طرف املوجه املدرسي و املهين، فإن هذا األخري ال يستطيع أن يقدم له املساعدة ألنه يشعر 
أن هذا الطالب ال يتقبل هذه املساعدة و قد يعود سبب عدم االستعداد بقبول خدمة التوجيه 

وف و الرهبة من املوجه نفسه أو إىل عدم الثقة به أو العتقاده بأنه ال يستطيع تفهم إىل اخل
  .مشكالته و رمبا حلها

و حسب روبنسون، هناك أربعة طرق متبعة حياول ا املوجه جذب التالميذ 
  :لالستفادة من التوجيه و هذه الطرق هي

وة التالميذ الذين جيب على املوجه أن يستخدم طريقة الدعوة حيث يقوم بدع1-1
  .يالحظ عليهم أم يف حاجة إىل التوجيه من خالل إطالعه على سجالت التالميذ

جيب أن يعمل املوجه على توطيد العالقات بينه و بني التالميذ بغض النظر عن 1-2
  .الرمسيات اليت فرضتها التقاليد اليت حتد من عالقة املدرس بتلميذه

  :يتم ذلك من خالل تنمية الرغبة يف التوجيه و1-3
  .إعطاء جمموعة من االختبارات للتالميذ و مناقشتها معهم- أ
اندماج التالميذ يف أوجه النشاط املدرسي املختلفة مع اجتماعات، رحالت، -ب
  ...حفالت
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عقد مناقشات عن املشاكل العامة و اخلاصة اليت يعاين منها األفراد، قد يشجع -ج
  .مبشاكلهم دون حرجاملنطوين على أنفسهم أن يبوحوا 

يئة اجلو املناسب للمقابلة عند سعي الطالب إىل طلب التوجيه فالبد أن يئ له 1-4
  .1اجلو الذي يشجعه على التحدث عن مشاكله

  :مبدأ حق الفرد يف تقرير مصريه بنفسه-2
ويقصد بذلك أن عملية التوجيه ال تقوم على اإلكراه أو األمر أو النهي، بعد أن يهيئ 

وجه اجلو املناسب إلجراء املقابلة مع الطالب فإنه يتدخل إلعطاء النصائح و التوجيهات امل
اخلاصة ملساعدته يف حل مشكلته فهو ميثل سلطة استشارية فقط و ليس سلطة إلصدار 
األوامر و النواهي، فهو يستمع إىل الطالب أثناء عرضه ملشكلته و انشغاالته و يوجهه لكيفية 

لطالب بأنه الوحيد القادر على اختاذ القرار املناسب له بنفسه من أجل حتقيق حلها مع إفهام ا
  .سعادته و توافقه يف جماالت متعددة

  :مبدأ اعتبار التوجيه عملية تعلم-3
إن عملية التوجيه هي عملية تعلم، إذ يتعلم فيها اجتاهات خمتلفة نفسية، اجتماعية 

  اليت تواجهه و تتاح له الفرصة لالختيار السليم  جديدة و يتعلم أيضا طرقا ملعاجلة املشاكل
و رسم خططه املستقبلية و حتديد أهدافه بإضافة إىل تعرفه إىل بيئته و اكتساب معلومات 
  حول نفسه و تتيح له الفرصة، اختيار املسار الدراسي و املهين الذي يناسب مع استعداداته 

  .و قدراته و رغباته
  :ضو يف اجلماعةمبدأ االهتمام بالفرد كع-4

يهتم التوجيه بالفرد كعضو يف مجاعات خمتلفة كاملدرسة، املرتل، اتمع و عملية 
التفاعل االجتماعي بني هذه اجلماعات املختلفة و بني الفرد هي احملور و هي أساسية يف 

مة عملية التوجيه، ذلك أن دراسة الفرد و دراسة بيئته املادية و االجتماعية من العوامل امله
ملساعدة الفرد يف تفاعله فالشخصية املتكاملة تتطلب االنسجام و التكامل بني مكوناا 

  .1اجلسمانية و االجتماعية و العملية
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  :مبدأ إشباع احلاجات يف التوجيه-5
إن نقطة البداية يف التوجيه هي معرفة حاجات األفراد و ميوهلم و مدى إشباعها، 

ق و األساليب و مساعدم على اختيار الدراسة و املهنة حيث يقوم املوجه بالبحث عن الطر
  .املناسبة

  :مبدأ استمرار التوجيه-6
  جيب أن تكون عملية التوجيه مستمرة و متتابعة حىت تتمكن من أن تتماشى مع الفرد، 
و جيب أن ال تقتصر عملية التوجيه على مرحلة دراسية معينة بل جيب أن توفر هذه العملية 

احل الدراسية للطالب  فلكل مرحلة متطلباا و تغرياا و ما ينجر عن هذه يف مجع املر
  .التغريات من مشاكل تواجه الطالب

تلك هي أهم املبادئ األساسية لعملية التوجيه، فمبدأ استعداد الطالب للتوجيه و حقه 
تايل إشباعه يف تقرير مصريه و تقبل املوجه للتلميذ و اهتمامه بالفرد كعضو يف اجلماعة و بال

حلاجاته و متابعة توجيهه يف خمتلف مراحله التعليمية تعد من أهم املبادئ و هي األسس اليت 
  تقوم عليه اخلدمات التوجيهية يف حماولتها يف توجيه األفراد و العمل على زيادة تكيفهم 

  :و توافقهم مع الظروف اليت حتيط م ألن عملية التوجيه تتطلب
  .و سلوكه جيداضرورة فهم الفرد -
بذل أقصى جهد من املوجه لكي يزيد من فهم التلميذ لنفسه و للعامل الذي يعيش -

  .فيه
جيب أن يعكس املوجه صورة مصححة له و أن يساعده على أن حيصل على احلقائق -

الشخصية و االجتماعية و أن يدركها و أن يتخذ قراراته املالئمة بنفسه يف اختيار مساره 
  .هينالدراسي و امل

على املوجه أن يعمل جاهدا يف مساعدة الفرد على أن يتقبل ذاته كما هي و على -
  .حقيقتها
على املوجه أن يعمل جاهدا يف مساعدة الفرد على التفكري يف مجيع االحتماالت -

  .التربوية و املهنية املتاحة له
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  :مبعىن
صول به إىل درجة الو"أن يكون مستشار التوجيه يف أساسه عملية تعليمية دف *

  "يستطيع أن حيل املشكالت املشاة بنفسه دون اللجوء إىل املوجه ثانية
أي االستفادة من خدماته مدى احلياة أثناء " غري مرحلي"هذا استمرار التوجيه *

  .احلاجة أو يف احلاالت العادية
  :أهداف و وظائف التوجيه املدرسي و املهين- 2
  :األهداف-أ

  ي و املهين أهدافا عديدة تسعى إىل حتقيقها يف حياة الفرد و اتمع، إن للتوجيه املدرس
و هذه األهداف قد تكون أهدافا عامة يسعى اجلميع إىل حتقيقها و قد تكون أهدافا خاصة 
تتعلق بالفرد، حيث دف التوجيه املدرسي و املهين بالدرجة األوىل إىل حتقيق االستثمار 

اعتباره الثروة املستقبلية للمجتمع، و هذا عن طريق تنمية األمثل يف العنصر البشري، ب
  الفردية و امليوالت اخلاصة بالتلميذ و يئة االندماج يف احلياة االجتماعية  القدرات

  .و االقتصادية، وبذلك فالتوجيه ميهد الطريق أمام الشخص و يزيل الصعوبات اليت تعترضه
  : أهداف كثرية و متعددة للتوجيه و أمههايذكر املهتمني بالتوجيه املدرسي و املهين

  :حتقيق الذات 1-أ
الشك أن اهلدف الرئيسي للتوجيه و اإلرشاد املدرسي هو العمل مع الفرد 

  لتحقيق ذاته و العمل مع الفرد يقصد به العمل معه حسب حالته سواء كان عاديا )التلميذ(
إىل درجة  1و مساعدته يف حتقيق ذاتهأو متفوقا أو ضعيف العقل أو متخلفا دراسيا أو جاحنا، 
  .يستطيع فيها أن ينظر إىل نفسه فريضى عما ينظر إليه

أي حتقيق قدرة الفرد على توجيه حياته بنفسه بذكاء و بصرية و كفاية و يف حدود 
  .املعايري االجتماعية املعروفة و املتفق عليها أي تسهيل النمو العادي للفرد

 
                                                

.74، ص 1981، املؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، 2، طالتعليم القومي و الشخصية اجلزائرية: رابح تركي  1  
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  :حتقيق التوافق 2-أ
  م أهداف التوجيه املدرسي هو حتقيق التوافق، أي تناول السلوك و البيئة الطبيعية من أه

و االجتماعية بالتغيري و التعديل حىت حيدث توازنا بني الفرد و بيئته و هذا التوازن يتضمن 
  .إشباع حاجات الفرد و مقابلة متطلبات البيئة

جيهه و إكسابه مهارات و يتطلب حتقق هذا اهلدف تنمية طاقات الفرد املراد تو
التعامل مع املواقف و خاصة املواقف الضاغطة و النهوض بعملية اختاذ القرارات لديه، 

  :ويتضمن حتقيق التوافق أربعة جماالت
  .1ربط جيد بني رغباته و أهدافه و قدراته الذاتية =حتقيق التوافق الشخصي / أ
ية و ميوله و قدراته و بذل اجلهد ربطه اجليد بني املواد الدراس =التوافق التربوي /ب

  .املناسب الذي يكفل النجاح
  .يتضمن االختيار املناسب للمهنة مبا يتالءم مع كفاءته و قدرته =التوافق املهين /ج
ة و تقبل القدرة على مسايرة املعايري االجتماعية و األخالقي =التوافق االجتماعي / د

  .التغيري االجتماعي و التفاعل االجتماعي السليم و حتمل املسؤولية االجتماعية
  :حتقيق الصحة النفسية 3-أ

من خالل ] التلميذ[و يرتبط بتحقيق الصحة النفسية كهدف حل مشكالت العميل 
  مساعدته يف حل مشكالته بنفسه، و يتضمن ذلك التعرف على أسباب املشكالت 

  .و إزالة األسباب إلزالة األعراضو أعراضها، 
  :حتقيق منو و حتسن للعملية التربوية 4-أ

لتحسني العملية التربوية يهدف إىل حتسني العملية التعليمية، حيث أنه ال ميكن فصله 
عن العملية التربوية، حيث أا يف أمس احلاجة إىل خدمات التوجيه و ذلك بسبب الفروقات 

  اهج و ازدياد املشكالت االجتماعية ويعتمد التوجيه املدرسي بني الطالب و اختالف املن
  :و املهين إلجناح العملية التربوية إىل عدة أمور منها

  .إثارة الدافعية و تشجيع الرغبة يف التحصيل الدراسي*

 
                                                

.36مرجع سابق، ص : حامد عبد السالم زهران  1  
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إدراك و حساب الفروق الفردية للتالميذ و التعرف على املتفوقني و مساعدم على *
  .قدرام النمو التربوي يف ضوء

إعطاء كم مناسب من املعلومات األكادميية حول مشكالت التلميذ التعليمية و كيفية *
حلها بنفسه، من ذلك طرق املراجعة الفعالة و آليات االسترجاع، اإلرهاق من جراء 

  .املذاكرة، التحضري لالمتحانات
حيقق أكرب قدر  تعليم التالميذ مهارات املذاكرة و التحصيل السليم بأفضل طريقة حىت*

  .درجة ممكنة من النجاح
  .1مساعدته على االختيار التربوي للتخصص املالئم لقدراته*

كما يهدف إىل املسامهة يف اقتراح طرق لتوجيه التالميذ و استدراكهم و املسامهة يف 
و مساعدة التالميذ على حتقيق الرضا و التكيف و ذلك من  2إدماج التالميذ يف الوسط املهين

  :لخال
  .قبول املهنة و االقتناع ا و حتمل مسؤولية اختيارها-
  .االلتزام باملهنة و االهتمام ا و االنتماء إليها-

  إذن التوجيه هو ذلك التركيب اخلالق كمثال عن االرتباط بني احملددات االجتماعية 
األمهية و من هنا تربز اخلاصية االجتماعية للتوجيه و  3و بني منطق القرارات اخلاصة

  .السوسيولوجية له
  :الوظائف-ب

فإن التوجيه يتضمن وظائف عامة  كيفوفر و كوسحسب ما ذهب إليه كل من 
  :4هي

  .العمل على إيصال البيانات و املعلومات اخلاصة باملدرسة-
  .العمل على مجع املعلومات اخلاصة بالتالميذ و مجع التالميذ و الطلبة-
  :د على ثالثة وظائف رئيسية للتوجيه و هيفإنه يؤك عبد احلميد مرسيأما *

 
                                                

.13، ص 2004، دار الثقافة، 1، طلنظرية، أساليبه الفنية، تطبيقاته العمليةالتوجيه املدرسي، مفاهيمه ا: سعيد عبد العزيز و آخرون  1  
.08، ص 2001إىل  1962التوجيه املدرسي و املهين خالل الفترة املمتدة من  :النشرة الرمسية للتربة الوطنية  2  

 3 Jean-Michel Bertchlor (école, orientation, société ) puf 1er ed 1993, p 10. 
.70مرجع سابق، ص : فهد إبراهيم القاشدي   4  
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  .املساعدة على اختيار نوع الدراسة-
  .االستمرار يف الدراسة أو التحول إىل العمل-
  .التغلب على الصعوبات اليت تواجه التالميذ و املعاونة على النجاح ا-

و يؤكد قوله هذا أنه لكي تتحقق الوظائف الثالث السابقة يتطلب من املوجه أن 
  :يساعد التلميذ على

  .تقييم استعداداته و ميوله و حتصيله الدراسي-
  .معرفة إمكانياته التعليمية املتاحة له-
  .اختيار املدارس اليت تتالءم مع اختياره الدراسي-
  .حتديد نواحي النقص يف الشخصية و اليت تؤدي إىل عدم جناحه الدراسي-
ماعي حىت يستطيع أن يركز جهوده التوافق مع اجلو األسري و املدرسي و االجت-

  .للنجاح يف الدراسة
  الكامنة  1كما أن من وظائف التوجيه املدرسي و املهين هو اكتشاف الفرد و قدراته*

  .و تنمية ميوله و مواهبه وتشكيلها وفق حاجات السوق
  :أمهية التوجيه املدرسي و املهين-3

ة حبيث من خالله يتاح للفرد فرصة نظرا ملا للتوجيه املدرسي و املهين من أمهية كبري
الدراسة اليت تتفق مع اإلطار العام لشخصيته و بالتايل التوجه حنو املهنة اليت تتناسب مع 
تكوينه النفسي العام فيتحقق التوافق بني الفرد و اتمع الذي يعيش فيه، كل هذا أدى على 

  :ين، و تتمثل أمهيته فيما يليإدراك دول العامل للضرورة امللحة للتوجيه املدرسي و امله
  له أمهية تكمن يف مساعدة الفرد على ختطي مشاكله و اختيار ما يتناسب مع ميوله -1

  .و إمكانياته و قدراته
له أمهية اقتصادية من حيث أنه يوفر على الدولة املصاريف و يوفر الوقت و اجلهد -2

  .يف إتباع نوع معني من التعلم
  يول الفرد و يقيس مواهبه و ميوله و يقارا نتائجه الدراسية يأخذ بعني االعتبار م-3

  .و بذلك يستطيع أن يوجهه توجيها صحيحا
 

                                                
.59، ص 2000، 1لبنان، ط التطور، التعليم و اتمع يف الدول العربية،: مصطفى عزت طوقان  1  
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التوجيه ليس إعداد الفرد للحياة الدراسية فقط بل العمل على أن يستوعب الفرد -4
  .مهنة ما و فهمها ليكون ناجحا يف املستقبل

  .زمةتزويد خمتلف املؤسسات باملوارد البشرية الال-5
  :جماالت نشاط التوجيه املدرسي و املهين- 4
  :التوجيه العالجي4-1

يف اكتشاف وفهم نفسه، وحتليل مشكالته ] التلميذ[هو عملية مساعدة العميل 
الشخصية و االنفعالية و السلوكية اليت تؤدي إىل سوء توافقه النفسي، و العمل على حل 

  .و الصحة النفسيةهذه املشكالت، مبا حيقق أفضل مستوى للتوافق 
  :هدفه

  و يهدف إىل دراسة شخصية التلميذ حىت ميكن توجيه حياته بأفضل طريقة ممكنة 
  .و حتسني درجة توافقه النفسي على أفضل درجة ممكنة

و يهتم من خالله مستشار التوجيه عموما بالتلميذ و ذلك مبساعدته على االستبصار 
رح احللول و أن يعدل سلوكه من خالل تنظيم بأسباب مشكلته، و أن يتخذ قراراته، و يقت

مواقف التعليم أثناء جلسات التوجيه اليت يعقدها مستشار التوجيه مع التلميذ صاحب 
  .املشكلة

غري أنه من الضروري أن يكون املسؤول عن عملية التوجيه العالجي على جانب كبري 
يه أن حيسن استخدام كل من التخصص يف امليدان اإلكلينيكي و باملقابل يكون لزاما عل

وسائل مجع املعلومات الدقيقة مثل االختبارات و املقاييس عن عملية التوجيه أن يفهم التلميذ 
  .بدرجة أفضل، و أن حيدد و يشخص مشكلته بدقة

  و تتضمن عملية التوجيه العالجي يف حاالت معينة من أهم معاملها السلوك املضطرب 
يعوق حيام العادية ويؤثر يف حيام االجتماعية و أهم  أو اخلارج عن حدود العادي، مبا

  :املشكالت اليت يتناوله التوجيه أو اإلرشاد العالجي
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 :املشكالت الشخصية •

  و اخلضوع  - و العصاب -االنطواء -القلق - اخلوف - مثل االحنرافات السلوكية
  .إخل....و اجلمود - و التشاؤم -و السلبية -و الالمباالة

 :النفعاليةاملشكالت ا •
الثقة بالنفس و اضطرابات  انفقد -اخلجل - كالغرية و الغضب و الكراهية و العدوان

  .احلساسية النفسية بصفة عامة -سهولة االستثارة االنفعالية -الكالم و السلوك الدفاعي
 :مشكالت التوافق

  و يقصد ا سوء تقدير قدرات الذات و حتضريها و عدم الثقة بالنفس و السذاجة 
و الشعور بالسلبية و اإلمهال و عدم حتمل املسؤولية، كما قد تتمثل مشكالت التوافق يف 
  سوء التوافق االجتماعي حيث يشاهد االرتباك والشك و احلقد و الغرية و قلة األصدقاء 

  .إخل....و الوحدة و التعصب 
  :التوجيه التربوي4-2

  تتالءم مع قدراته و ميوله  هو عملية مساعدة الفرد يف رسم اخلطط التربوية اليت
و أهدافه و أن خيتار نوع الدراسة و املناهج املناسبة و املواد الدراسية اليت تساعده اكتشاف 
اإلمكانيات التربوية فيما يعد املستوى التعليمي احلاضر و مساعدته يف النجاح يف برناجمه 

توافقه التربوي بصفة حيقق  التربوي، و املساعدة يف تشخيص و عالج املشكالت التربوية مبا
  :و أهم املشكالت اليت يتناوهلا التوجيه التربوي هيعامة 

  :مشكالت املتفوقني*
أن هذه الفئة من املتفوقني عقليا و دراسيا و أصحاب املواهب اخلاصة، الذين يتميزون 

ت بارتفاع نسبة الذكاء و االبتكار و ارتفاع مستوى التحصيل حيتاجون إىل رعاية و خدما
إرشادية خاصة حبكم تفوقه، و هؤالء قد يهملون فتضيع مواهبهم كما قد يشعر املتفوق 
بالوحدة و االنعزال يف الفصل الدراسي و يشعر بالقلق، كما قد ينقصهم النضج يف مظاهر 

  .النمو األخرى
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  :مشكالت الضعف العقلي*
من التالميذ تقل و تظهر هذه املشكلة خاصة يف املدارس االبتدائية حيث يوجد نسبة 

  % .70نسبة ذكائهم عن 
  :مشكالت التخلف الدراسي*

و يضمن ضعف أو اخنفاض نسبة التحصيل دون املستوى العادي بسبب الضعف 
  العقلي أو نقص الذكاء و صعوبة التعلم، و تشتت االنتباه، و نقص القدرة على التركيز، 

هن، و قلة االهتمام بالدراسة و ضعف الذاكرة، و اضطراب الفهم و اإلجهاد و شرود الذ
  .مع الغياب املتكرر

  :مشكالت تنوع الدراسة و التخصص املستقبلي*
هذه املشكلة تتمثل يف عدم قدرة التلميذ على اختيار نوع الدراسة املستقبلية ألنه ال 
يعرف ماذا يوجد بعدها، فالتالميذ يدرسون مناهج و مقررات موضوعية للجميع، األمر 

و امليوالت املتفاوتة، و منه من تنقصهم  تتناسب مع القدرات و االستعداداالذي قد ال ي
  .املعلومات اخلاصة عن أنواع الدراسات اخلاصة اليت ميكن االلتحاق ا

  :مشكالت التوافق التربوي*
و ميكن الوقوف على مظاهر كثرية لسوء التوافق التربوي يف هذا املقام مثل سوء 

 زمالئه و أساتذته، الرسوب، و كثرة الغياب و اهلر وب، و الفشل العالقة بني الطالب و بني
املتكرر، و مشكالت عادات الدراسة و االستذكار، و تنظيم الوقت، و مشكلة قلق 

  .التحصيل و قلق االمتحانات
  : التوجيه املهين 4-3

  يوله هو عملية مساعدة الفرد يف اختيار مهنته، مبا يتالءم مع استعداداته و قدراته و م
  .و ظروفه االجتماعية وجنسه، و اإلعداد و التأهيل هلا و الدخول يف العمل

فالتوجيه املهين يساعد الفرد يف أن يقرر مصريه املهين بنفسه، وذلك من خالل تعريفه 
و قدراته و ميوله، واختيار مهنة حياته بطريقة منظمة خمططة و إعداد نفسه  هباستعدادات

  .عامل املهنة تعليما و تدريباألخذ مكانه الصحيح يف 
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  : معوقات التوجيه املهين
على الرغم من الوسائل و األساليب املهنية اليت يتبعها املوجهون املهنيون إال أن هناك 

  :بعض املعوقات اليت تقف يف وجه التوجيه املهين و تلك املعوقات هي
  .عدم الفهم الواضح بطبيعة و جمال التوجيه املهين-1
  افر عدد من األخصائيني و اخلرباء و املوجهني الذين يتمثلون من العمل عدم تو-2

  .و التعامل يف هذا اال املهين
الضغوط و التقاليد السائدة يف اتمع و اليت تعيق مجيع أو بعض نشاطات التوجيه -3
  .املهين

  .نقص املعلومات و البيانات حول طاقات األفراد واستعدادام و إمكانيام-4
نقص املعلومات املهنية اليت ميكن االعتماد عليها يف عملية التوجيه املهين بشكل -5

  .عام
  :مشكالت التوجيه املهين*

  مثل مشكلة االختيار يف التعيينات و التوجيه املهين، فاستخدام االختيار قبل التعيني 
و االختيار املهين  و استخدام املقابالت الشخصية قبل التعيني، ورغم ذلك فإن مشكلة التعيني

  .تبقى من املشكالت اليت يواجهها التوجيه املهين
  إال أن التغريات الصناعية و التكنولوجية تركت أثارها على عامل املهن و العمل 
و احلياة االجتماعية بصفة عامة منها ظهور املكنات اليت غريت سوق العمل األمر الذي خلق 

لة، تغيري البناء الوظيفي و املهين للمجتمع حيث زادت جوا من الكساد يف سوق األيدي العام
  .1املهن و التخصصات املتوفرة و ظهرت منها مهنا جديدة واختفت مهنا قدمية

  و لذا وجب أن تكون هناك جماالت توجيهية لتعريف الطالب على عامل الشغل 
  .و التحديات املستقبلية

 
                                                

.17نفس املرجع السابق، ص : سعيد عبد العزيز و آخرون  1  
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  :أدوات ووسائل عمل مستشار التوجيه- 5
  :1تشار التوجيه على األدوات التقنية التاليةيعتمد مس
  :السجالت

انشغاالت [سجل املداومات يضبط فيه العمليات اليت يقوم ا خالل املداومة-
  ].التالميذ،  األساتذة، اإلدارة 

جمالس : وذلك ملختلف االس باملؤسسات التربوية مثل: سجل االجتماعات-
  .لفةاألقسام، االجتماعات التنسيقية املخت

يضم معلومات عن التلميذ و النتائج الدراسية القابلة : سجل املتابعة و التوجيه-
  .لالستغالل

و تدون فيه انشغاالت األساتذة التالميذ و األولياء مع معاجلة : سجل االستقباالت-
  .املشكالت املطروحة، املالحظات املسجلة و كذا احللول املقترحة

  :")املعلقات(امللصقات 
أدوات - فترة اإلجناز-الوسائل-األهداف-النشاطات[حيدد فيه : امج السنويالربن-
  ].التقومي

  ]توضح فيه برجمة األنشطة طيلة سنة:[التوزيع الزمين للنشاطات
جدول النشاطات األسبوعية الذي يستعمل كوسيلة : التوزيع األسبوعي للنشاطات-

ى إجناز النشاط من عدمه و أسباب للربجمة توسع وظيفته ليشمل اجلانب التقييمي إلبراز مد
  .ذلك بدل الكراس اليومي

  .إحصائيات معلومات عن املؤسسات: مقاطعة التدخل-
  .جدول برجمة احلصص اإلعالمية-
  .رزنامة االمتحانات و االجتماعات و العطل-
  .قائمة األساتذة مسؤويل املواد و رؤساء األقسام-

 
                                                

، إجناز الفرقة التقنية ملركز ر التوجيه املدرسي و املهينمشروع الدليل اخلاص مبستشامركز التوجيه املدرسي و املهين، : مديرية التربية  1
  .2001التوجيه لوالية سطبف، حي يبزار، نوفمرب، 
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  :امللفات
  : ملف اإلعالم

   البطاقة الفنية-
  املذكرات -
  .وسائل التدخل املختلفة وذلك حسب كل مستوى-
  التقييم -

  :ملف التوجيه و املتابعة
  .أما بالنسبة مللف املتابعة و التوجيه يتم تعويضه بسجل املتابعة و التوجيه

  : و يضم  :ملف التوجيه
  .نسخ من حماضر جمالس القبول و التوجيه الرابعة متوسط و األوىل ثانوي -
  .جيه املسبقالتو-
  .استبيان امليول و االهتمامات-
  .بطاقة الرغبات-
  بطاقة املتابعة و التوجيه-

  :ملف التشريع
يتضمن خمتلف النصوص و القرارات و املناشري الوزارية حول كل ما له عالقة 

  .إخل...باملدرسة و املسار املهين للموظف
  : ملف الدراسات و التقومي

  .املستشار سواء على مستوى املؤسسة أو املركز يضم الدراسات اليت يقوم ا
  :حيتوي على: ملف التقارير

  .التقارير الفصلية-
  .التقرير السنوي-
  .التقارير التقوميية حول النشاطات املنجزة-

  .كتب، جمالت، أدلة :التوثيق اخلاص
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  :و ستقوم الباحثة بشرح بعض هذه األدوات و الوسائل
  :سجل التلميذ

ن  وسائل التوجيه املدرسي و املهين و يسمى بسجل املتابعة و التقييم هو أهم وسيلة م
فمن خالله يتم تقييم التلميذ و متابعته فهو حيتوي على معلومات خاصة بالتلميذ هذه 

إىل أن طريقة السجل مازالت مستخدمة إىل  اإلشارةاملعلومات تتسم بالدقة ، كما جتدر 
  ب النتائج أو تأخرها، و عدم مقدرة التلميذ يومنا هذا حبيث يكتشف عن مشاكل تذبذ

  :1و الغرض من هذا السجل ...و التركيز و التكيف
  .متابعة التلميذ مدرسيا يف مجيع املواد-
  .زيادة الصلة بني املرتل و املدرسة من خالل تتبع األولياء ملسرية أبنائهم-
  .تشخيص نقاط القوة و تدعيمها و نقاط الضعف و معاجلتها-
  .دم عرضا لنتائج التالميذيستخ-

  :املالحظة
  :يلي من الشروط اليت جيب أن حتويها املالحظة كي تؤدي دورها على أحسن وجه ما

املوضوعية يف الرد و التفضيل فيه و التسلسل، كما هو يف الواقع واحتوائه على -
  .العديد من اخلربات

ادث األكثر دقة االنتقاء أي عدم تسجيل كل ما حيدث بل جيب اختيار من احلو-
اجتاهه، بعد كتابة  تو من مثة البد من املوجه أن يعطي رأيه يف التلميذ و اقتراحا وداللة
  .التقرير

أن يسجل مالحظاته عن التلميذ فور وقوع املالحظة، و من األحسن معه دائما -
  .بطاقة أو سجل لكل تلميذ لتدوين البيانات و املالحظات عنه فور حدوثها

يتعجل املالحظ يف إصدار أحكامه على التلميذ إال بعد إستيفائه البيانات جيب أن ال -
  .عنه

  .2أن تكون عملية املالحظة مستمرة يف عدة مواقف-

 
                                                

.13مرجع سابق ذكره، ص : عبد السالم خالد  1  
.333، ص 1974، دروس يف التربية و علم النفس: مديرية التربية و التكوين  2  
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  :املقابلة
املقابلة هي عبارة عن عالقة مهنية دينامية مباشرة تتم وجها لوجه بني املوجه و الفرد، 

هدف جيد الفرد صعوبة يف حتقيقه، و تتم يسعى فيها املستشار إىل مساعدة الفرد يف حتقيق 
املقابلة يف فترة زمنية حمددة و مكان حمدد و تتطلب فنيات ميارسها املوجه لتحقيق الغاية 

  :املرجوة و تقسم املقابلة بصفة عامة إىل أنواع عديدة نذكر منها مايلي
  املقابلة املقيدة  -اعيةاملقابلة اجلم -املقابلة الفردية -املقابلة القصرية - املقابلة املبدئية

  .1املقابلة املطلقة أو احلرة -أو املقننة
و يكون اهلدف من مجيع هذه املقابالت هو مجع املعلومات اجلديدة، و ذلك دف 
حتديد مناسبة الشخص ملهنة أو دراسة معينة و تدور حول خصائص الشخص و مواصفات 

  .الفرد أو الدراسة أو التخصص 
  :بطاقة الرغبات

 التلميذ بواسطة هذه البطاقة عن الشعبة اليت يرغب مواصلة الدراسة فيها يف السنة يعرب
  .الثانية من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي و املنبثقة عن اجلذع املشترك الذي يدرس فيه

  يتم ملؤها بالتشاور مع أوليائه بعد إطالعه على مسارات التعليم املتوفرة مبؤسسته 
  ].أنظر إىل امللحق[2لتحاق او الشروط اال

  :جمموعات التوجيه
حتدد جمموعات التوجيه إىل شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي 

  .باعتماد املواد اليت تؤهل التلميذ إىل مواصلة الدراسة يف الشعبة املعنية
جيه باعتماد نتائج حيث يتم حساب معدل كل مادة من املواد املشكلة موعات التو

  .3التلميذ

 
                                                

. 98مرجع سابق،ص : سعد عبد العزيز  1  
.35، ص 2008فيفري /،جانفي]312[، العدد إجراءات توجيه التالميذ: الرمسية للتربية الوطنية النشرة 2  

.36ص : املرجع نفسه  3  
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  :االهتمامات -استبيان امليول
يعترب استبيان امليول و االهتمامات من أهم الوسائل اليت تساعد على معرفة ميول 

السنة األوىل من التعليم [التالميذ و اهتمامام و يطبق هذا االستبيان على تالميذ السنوات 
أمهية كبرية، فقد تكون امليول مؤشرا بارزا يدل  حيث تكتسب] الثانوي العام و التكنولوجي

  :على قدرات الفرد و استعداده و ميكن التعرف عليها بصفة عامة من خالل
تصرحياته حول ما يرغب فيه و ما ال يرغب فيه، و يعرب عنها لغويا مبجرد القول أنه -

  .حيب هذا أو ال حيب
هرة اليت تتضح عن طريق أنواع عن طريق نشاطاته و هواياته، و تسمى بامليول الظا-

  .النشاطات اليت يقوم ا الفرد يف حياته اليومية
عن طريق االختبارات حيث تبني لنا هذه األخرية، ما يرغب فيه الفرد حقيقة ما -

يشعره باالرتياح و الرضا، ألا غالبا ما تكون امليول املصرح ا من طرف التلميذ غري ثابتة 
  :جع بالدرجة األوىلو غري واقعية و هذا ر

  .تأثر التلميذ برغبات األهل- أ
  .جهل التلميذ لكثري من املعلومات حول املهن-ب
  الوقوع حتت تأثري املهن األكثر شيوعا و انتشارا يف اتمع مثل مهنة الطب -ج

  .و التعليم و احملاماة و غريها
  :زئاالختبارات النفسية و الروا

عرف على احلاالت النفسية و العاطفية و العقلية تستخدم هذه االختبارات دف الت
  للتلميذ و النظر إليه كشخصية متكاملة و هذه االختبارات تتجلى أمهيتها يف عملية التوجيه 
و ميزا األساسية أا أكثر جناعة و موضوعية إذ ما قورنت بسابقتها و هذا ال يعين أا 

  .خالية من العيوب
  :املهين مقياس التوجيه املدرسي و- 6

حيتل التوجيه املدرسي و املهين مكانة مميزة يف إصالح املنظومة التربوية و حيظى بعناية 
خاصة من مسريي النظام التربوي دف حتقيق التوافق بني رغبات التالميذ و نتائجهم 
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ة الدراسية و مستلزمات املسارات التعليمية و التكوينية ملرحلة التعليم ما بعد اإللزامي من جه
  .1و متطلبات التنمية االقتصادية و االجتماعية من جهة أخرى

  :2و من أهم املقاييس املتبعة يف هذه العملية ما يلي
  .رغبات التالميذ و اليت تعرب عن ميوهلم و اهتمامام-
  .مالمح التالميذ املعرب عنها بالنتائج الدراسية-
  .قين الرياضي و الرياضياتمتطلبات اخلريطة التربوية و خاصة بالنسبة لشعب الت-
  .النتائج الدراسية اليت يتحصل عليها التلميذ خالل العام الدراسي أو الطور-
  .مالحظات األساتذة يف خمتلف النواحي املعرفية و السلوكية-
  التقنية و االهتمامات املعربة عن االستعدادات و امليول  - نتائج االختبارات النفسية-

  .ميذو القدرات العقلية للتل
  :الصعوبات اليت تعرقل عملية التوجيه املدرسي و املهين- 7

  إن التوجيه املدرسي و املهين عملية معقدة من حيث التوفيق بني النتائج الدراسية 
  و القدرات العقلية للتلميذ، رغباته، ميوله، اهتماماته، طموحه و اقتراحات األساتذة 

هناك سلبيات و مشاكل تعرقل التوجيه و تنقص و متطلبات اخلريطة التربوية، و منها فإنه 
  :من موضوعيته و فعاليته و هي كالتايل

مشكالت النقص يف املعلومات املتعلقة بأنواع الدراسات املختلفة اليت ميكن للفرد -
أنواع املدارس و نوع الدراسة أو التخصص  - أنواع الشعب التعليمية و آفاقها[االلتحاق ا 
  ].املوجودة ا

ألن قضية التقومي ال تعكس املستوى احلقيقي ]: التقومي[اب املوضوعية يف التوجيه غي-
للتلميذ و اخنفاض املستوى الدراسي الذي ير جع إىل جمموعة العوامل التربوية و االجتماعية 

  .. ].املناهج، التأطري، اتباع سياسة الكم املرتبطة باألماكن البيداغوجية احملددة[

 
                                                

.16/02/2008املؤرخ يف  08./49/6.0.0:القرار الوزاري رقم: مديرية التقومي و التوجيه و االتصال  1  
.14/06/2009املؤرخ يف  0.10/09/.112:قمالقرار الوزاري ر: مديرية التقومي و التوجيه و االتصال  2  
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ان للميول و االهتمامات بسبب نقص الوسائل الضرورية وبالتايل عدم تعميم استبي-
  .ظهور مشكالت امليول و االهتمامات

كالتأخر الدراسي، أساليب [مشكالت التكيف للدراسة من الناحية التحصيلية -
  ]التحصيل اجليد و معوقاته، كيفية إعداد برنامج حمكم للمراجعة و تنظيم وقت التالميذ

  ].كالطاقم اإلداري، األساتذة، الزمالء[ة و الناحية النفسي
مشكالت النظام و االنضباط و التكيف مع القوانني الداخلية للمؤسسة، و القواعد -

  .اليت تسري وفقها حيث جيب على الطالب تطبيقها
  .الصحية اليت تأثر على تكيف الطلبة بالدراسة -املشكالت املالية-
  .بل به التلميذمشكالت ضعف املستوى الدراسي الذي يق-
  .مشكالت اخلريطة التربوية-
املشكالت املتعلقة بإاء الدراسة و التحول إىل ميدان العمل كمشكالت اختيار نوع -

العمل، أو املهنة و اإلعداد هلا و االلتحاق ا، حيث كثريا ما يكون االختيار الدراسي مبين 
  .1نياعلى أسس و أفكار و اليت تشكل يف حد ذاا اختيارا مه

يف الوسط التربوي و تواجه الطلبة يف املؤسسات التربوية  أإن كل هذه املشكالت تنش
بفعل عوامل إما نابعة من املؤسسة التربوية ذاا أو من الطالب و متنعه من حتقيق ما يطمح 

  .2إليه و هو ما ينتظره منه اتمع
  :ةمستشار التوجيه املدرسي و املهين املقيم بالثانوي: رابعا

إن عملية التوجيه املدرسي و املهين عملية بالغة التعقيد و احلساسية العتبارات عدة ال 
  يسعنا احلديث عنها هنا، و رمبا ستتضح يف العناصر القادمة، لذلك يتوجب على املستشار 
  أو املوجه أن يكون تربويا و عاملا يف آن واحد و يتطلب عمله أن يكون ملما بعملية التوجيه 

  .اسة التعليم و أصول التربية و طرق التدريسو سي

 
                                                

.88، ص 2003، سوريا، 2، منشورات جامعة دمشق، طالتوجيه املدرسي :نعيم الرفاعي  1  
، عمان، 1، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط]مبادئه و أدواته األساسية[اإلرشاد التربوي : هادي مشعان ربيع 2

  .167، ص 2003
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و سعيا لتحسني خدمات التوجيه املدرسي و املهين و رغبة يف جعل قرارات جمالس 
القبول و التوجيه تستند إىل الوضوح يف الرؤيا و تتجلى باملوضوعية، اختذ قرار ابتداء من 

ملهين بالثانويات، و قد بتعني مستشاري التوجيه املدرسي و ا 1991/1992السنة الدراسية 
مشل يف مرحلة أوىل جمموعة من املؤسسات و عمم فيما بعد على باقي املؤسسات الثانوية 

املؤرخ يف  214/124/91على مستوى التراب الوطين وفق املنشور الوزاري رقم 
و املتعلق بتعيني مستشار التوجيه يف الثانويات، و الذي اعترب أن  1 18/09/1991

احلالية للتوجيه املدرسي و املهين أدت إىل  ضرورة إعادة النظر يف مفهوم التوجيه املمارسات 
و أساليبه للخروج من حقل التسيري اإلداري للمسار الدراسي للتالميذ إىل جمال املتابعة 
النفسية والتربوية و اإلسهام الفعلي يف رفع مستوى األداء التربوي و األداءات الفردية 

  .2للتلميذ
  :يهدف إىل مايلي:  مستشار التوجيه املدرسي و املهينتعني-1
  .تفعيل التوجيه و إخراجه من طابعه البريوقراطي-
  التعامل املباشر مع األطراف املعنية بالتوجيه و تطوير قنوات االتصال االجتماعي -

  .و التربوي داخل املؤسسات و خارجها
  .ألداء التربويإتاحة فرصة التوجيه املدرسي للمساعدة يف حتسني ا-
  .إصغاء الطابع العلمي و التربوي على العملية التوجيهية-
  ].تصنيف مستشاري التوجيه املدرسي و املهين[:تنظيم عملية تعيني املستشارين1-1

تضمنت عملية املستشارين العاملني يف سلك التوجيه املدرسي و املهين حبسب رتبة 
  :مستشار كما يلي

  :رسي و املهينمستشار التوجيه املد 1-2
 21يوظف عن طريق املسابقة على أساس االختبار من املترشحني البالغني من العمر -

  .سنة على األقل و احلائزين على شهادة دولة يف التوجيه املدرسي و املهين

 
                                                

.89، ص 1993جانفي  1992-1962جمموعة نصوص التوجيه املدرسي و املهين مديرية التوجيه و االتصال، : وزارة التربية الوطنية  1  
.67، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، د ط، ص الدليل يف التشريع املدرسي :-ب-دمربجي  2  
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عن طريق االمتحان املهين من بني األخصائيني النفسيني الذين هلم مخس سنوات -
  .أقدمية ذه الصفة

من املناصب الشاغرة من األخصائيني و التقنيني املثبتني الذين هلم % 10د يف حدو-
  .سنوات أقدمية ذه الصفة و املسجلني يف قائمة التأهيل 10

  :مستشار رئيسي للتوجيه املدرسي و املهين1-3
يوظف عن طريق املسابقة على أساس االختبارات من املترشحني البالغني من العمر -

  ل و احلاصلني على شهادة الليسانس يف علم النفس أو علم االجتماع سنة على األق 21
  .أو علوم التربية أو شهادة معادلة معترف ا

  عن طريق االمتحان املهين بالنسبة للمستشارين يف التوجيه املدرسي و املهين املثبتني -
  .و الذين لديهم مخس سنوات أقدمية ذه الصفة

  شاغرة من املستشارين يف التوجيه املدرسي و املهين من املناصب ال% 10يف حدود -
  .1و املثبتني و الذين هلم عشر سنوات أقدمية ذه الصفة و املسجلني على قوائم التأهل

  :مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين 1-4
شوال  11مؤرخ يف -315-08و استنادا للمرسوم التنفيذي رقم  2008يف سنة 

، الذي يتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني 2008أكتوبر  11لـ املوافق  1424
املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية و ضمن اإلصالحات التربوية اجلديدة، مت إعادة 
  تصنيف املستشار من مستشار رئيسي التوجيه املدرسي و املهين إىل مستشار التوجيه 

  .2و اإلرشاد املدرسي و املهين
الحظ على هذا التصنيف أن هناك تساوي بني مستشار الرئيسي احلامل لشهادة و امل

الليسانس و بني املستشار العادي احلائز على شهادة دولة و املتخرج من جامعة التكوين 
  .املتواصل
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  :اإلجراءات التنظيمية ملهنة مستشار التوجيه املدرسي و املهين- 2
  :ي و املهين امللحقني بالثانوياتتنظيم عمل مستشاري التوجيه املدرس 2-1

  تستند عملية تنظيم مهام مستشاري التوجيه املدرسي و املهين إىل جمموعة من النصوص 
  :و القرارات التنظيمية اليت حتدد بوضوح هذه العالقة وفق اإلجراءات التالية

إجراءات إدارية خاصة بعالقة مستشار التوجيه املدرسي و املهين بثانوية  2-2
  :قامةاإل

مدير الثانوية هو من ينصب مستشار التوجيه املدرسي و املهين املعني من طرف مدير -
  .التربية

  .مجيع مراسالت مستشار التوجيه املدرسي و املهين متر عن طريق مدير الثانوية-
خيضع مستشار التوجيه املدرسي و املهين للتوقيت املعمول به يف الثانوية على اهليئة -

  .ذلك طيلة السنة الدراسياإلدارية و 
التنقيط اإلداري ملستشار التوجيه يقوم به مدير الثانوية و يقترح العالمة على مدير -
  .التربية

  يوفر مدير الثانوية كل الدعم املادي الذي حيتاجه املستشار يف عمله من مكتب الئق -
  .و مجع الوسائل الضرورية لتنفيذ مهامه

قبة و مواظبة مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف إطار مدير الثانوية مسؤول عن مرا-
  .التنظيم اإلداري، املعمول به مع مراعاة عمل املستشار يف مقاطعة الدخل اخلاصة به

يقدم مستشار التوجيه املدرسي و املهين برنامج نشاطه السنوي ملدير الثانوية -
  .لإلعالم
  يق مع نائب املدير للدراسات يعمل مستشار التوجيه داخل الثانوية مع التنس-

  .و مستشار التربية و األساتذة رؤساء األقسام
يشارك مستشار التوجيه يف جمالس األقسام بصفة استشارية و كعضو أساسي يف -

 .جمس القبول و التوجيه



 سوسيولوجي لعملية التوجيه املدرسي و املهين-التحليل السيكو:                                           الفصل الثالث

160 
 

إجراءات إدارية خاصة بعالقة مستشار التوجيه املدرسي و املهين مبؤسسات -2-3
  :قطاع التدخل

شار التوجيه املدرسي و املهين بالتنسيق مع مدير االكمالية التابعة لقطاع يعمل مست-
 .تدخله

  ينسق مستشار التوجيه املدرسي و املهين نشاطاته داخل اإلكمالية مع مستشار التربية  -
  .يوفر مدير املؤسسة مجيع الوسائل اليت تساعده يف إجناز مهامه-
مداومته بإكماليات املقاطعة مرة يف كل ينسق مستشار التوجيه املدرسي و املهين -
  .أسبوع

يشارك مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف جمالس أقسام السنة الرابعة متوسط -
و املتضمن اإلجراءات التنظيمية لتسيري مراكز  1بإكماليات املقاطعة مىت أتيحت له الفرصة

  .التوجيه
  ركز التوجيه املدرسي إجراءات تقنية خاصة بعالقة مستشار التوجيه مب2-4
  :و املهين

يعترب مدير مركز التوجيه املدرسي و املهين مسؤوال على كامل نشاطات مستشار 
  .التوجيه امللحق بالثانوية و يقدم كل الدعم إلجناز برنامج عمله

يقدم مستشار التوجيه املدرسي و املهين برنامج عمل سنوي إىل مدير مركز التوجيه -
الذي يوقعه حبيث جيب أن يكون منسجما مع برنامج مركز التوجيه املدرسي و املهين 
  .املدرسي و املهين

حيضر مستشار التوجيه املدرسي و املهين امللحق بالثانوية وجوبا اجتماعات التنسيق -
اخلاصة بالفريق التقين مبركز التوجيه املدرسي و املهين و بعد خمطط أسبوعي لعمله من ثالث 

  .ملدير املركز و نسخة إىل مدير الثانوية لإلعالم نسخ يقدم نسخة منه
يقدم مستشار التوجيه املدرسي و املهين اية كل فصل دراسي تقريرا مفصال إىل -

مدير مركز التوجيه املدرسي و املهين يتضمن حصيلة النشاطات و األهداف اليت مت إجنازها، 
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صول إىل حتقيق بعض النشاطات مع اإلشارة إىل الصعوبات و العوائق اليت حالت دون الو
  .األخرى، و تقدم نسخة إىل مدير الثانوية لإلعالم

  .ميكن ملستشار التوجيه املدرسي و املهين أن خيلف مدير املركز يف حالة غيابه-
  :مستلزمات و شروط جناح عمل مستشار التوجيه

هين كان من انطالقا من املسؤولية اجلسيمة امللقاة على عاتق التوجيه املدرسي و امل
يف غياب فلسفة حتددها املدرسة اليت ينتمي إليها  -موظفي التوجيه -الضروري تزويد
بأدوات عمل نعتربها معامل مرجعية تسهل هلم تأدية مهامهم ] اخللفية النظرية[التوجيه ببالدنا 

و تضمن هلم النجاعة و الفعالية و لتحقيق ذلك يستوجب على مستشاري التوجيه املدرسي 
  :ملهين االلتزام بالشروط املبدئية اآلتيةو ا

  .االستعداد لتفهم الواقع املهين اجلديد بكل مكوناته و أبعاده-
  .االستعداد لتقبل اآلخرين كما هم عليه-

  .الليونة يف املعامالت
  .االحتكاك مبختلف املتعاملني و اإلنصات إليهم-
  .هنيةضرورة التمييز بني العالقات اإلنسانية و العالقات امل-
  .واجهات مع خمتلف املتعاملني بالوسط املهينجتنب امل-
  .احلياد و املوضوعية يف اختاذ املواقف مع مراعاة املصلحة التربوية-

  :1الربنامج التكويين للمستشارين اجلدد
تدوم فترة التكوين ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين املتربصني شهرا كامال تدعم 

  :الدراسية و تتوزع كاآليتبرسكلة طيلة السنة 
  ]:األسبوع األول[اجلانب النظري 

استقبال مستشاري التوجيه على مستوى مركز التوجيه من قبل الفريق التقين -1
  :دف
  .التعرف على املستشار من مجيع النواحي- أ
  .تعريفه بالتوجيه املدرسي من حيث أهدافه و جماالت تدخله-ب
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يت يتعرف من خالهلا على حقوقه و واجباته إطالعه بالنصوص التشريعية ال-ج
  .كموظف بصفة عامة و كمستشار بصفة خاصة

  .تعريفه بدور التوجيه املدرسي و املهين يف امليدان التربوي- د
  ]:األسبوع الثاين[التنظيم اإلداري 

تكليف مفتش التوجيه املدرسي أو مستشار رئيسي للتوجيه املدرسي له خربة يف 
  :مراحل عملية التكوين املتمثلة يف امليدان بتأطري كل

   :التنظيم اإلداري للمكتب من خالل-1
  .تعريفه بالعالقات املطلوبة- أ
  .امللفات-ب
  .السجالت-ج
  .كيفية تنظيم خلية اإلعالم و التوثيق-2

  ]:األسبوع الثالث[جانب اإلعالم 
ط، الرابعة متوس[تنظيم و تنشيط حصص إعالمية منوذجية ملختلف املستويات، -1

  .حبضور املستشار املتربص]األوىل ثانوي، الثالثة ثانوي
  .مناقشة و تقييم ما قدم يف كل حصة-2
تقدمي املستشار املتربص حصة إعالمية على األقل ملستويني حبضور املستشار -3
  .املؤطر

  .مناقشة أداء املستشار املتربص بعد كل حصة إعالمية-4
  
  ]:بوع الرابعاألس[الدراسات املتابعة و اإلرشاد -4

  :تقدمي متارين تطبيقية حول
  .كيفية املتابعة النفسية و التربوية للتالميذ-
  .كيفية حتليل النتائج الدراسية-
  .تقنيات اإلرشاد النفسي-
  .كيفية املشاركة يف جمالس األقسام-
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  .كيفية إجناز عمليات التوجيه املسبق-
  .وجيهكيفية التحضري و املشاركة يف جمالس القبول و الت-
  .كيفية إجناز الدراسات-
  .كيفية إجناز التقارير-

و تدعم عملية التكوين املغلقة خالل شهرين برسكلة دورية تتزامن و كل نشاط 
  :تربوي و تشمل

  .زيارات دورية ملكاتب مستشار التوجيه-1
  .استغالل االجتماعات األسبوعية باملركز يف تدعيم التكوين املتواصل للمستشارين-2
  .راك مستشار التوجيه املتربص يف إجناز خمتلف النشاطاتاشت-3
  :عالقات مستشار التوجيه مع خمتلف املتعاملني معه- 3
  :داخل املؤسسة التربوية3-1
  :عالقته مع مدير الثانوية-أ

فهي عبارة عن العالقة ] باإلجراءات اإلدارية[تندرج هذه العالقة ضمن ما يسمى 
ة الوطنية من خالل املناشري الوزارية املختلفة، و تتضمن هذه الرمسية كما حددها وزير التربي

العالقة ما جيب على مدير الثانوية القيام به حيال مستشار التوجيه املدرسي و املهين و املقيم 
  :مبؤسسته و هي كالتايل

  .ميارس مستشار التوجيه املدرسي و املهين مهامه حتت السلطة اإلدارية ملدير الثانوية-
مدير الثانوية املستشار الذي يعينه مدير التربية، و يعد له حمضر للتنصيب يف ينصب -

أربعة نسخ، ترسل نسخة إىل كل من مصلحة املوظفني مبديرية التربية، و مدير مركز 
  .التوجيه، كما تقدم نسخة إىل املعين باألمر و حتفظ النسخة الرابعة يف الثانوية

التنظيم اإلداري للعمل و املواظبة و ذلك مبراعاة  يراقب مدير الثانوية املستشار يف-
  .1وجوب تدخل املستشار يف املقاطعة كلها
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يعرض مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف بداية كل سنة دراسية نسخة من -
  .الربنامج السنوي على مدير ثانويته بغرض املناقشة و اإلثراء

  .مبهامه على أكمل وجهيقدم مدير الثانوية كل الدعم املادي للقيام -
يقوم بتنقيطه يف اجلانب اإلداري و عند االستفادة من منحة املردودية و ذلك بعد -

  .1التشاور مع مدير املركز
  .يعمل على إدماج مستشار التوجيه ضمن الفريق التربوي و اإلداري للمؤسسة-
  :عالقته مع نائب املدير للدراسات-ب

  :هي عالقة تنسيق و تعاون
  .احلصص اإلعالميةبرجمة -
  .التنسيق بني املستشار و األساتذة عند الضرورة التربوية-
  :عالقته مبستشار التربية- ج

  :عالقة تعاون و تنسيق من حيث
...] السلوكية، االنضباطية[تقدمي احلاالت اخلاصة إىل مستشار التوجيه املدرسي -

  . قصد الدراسة و املتابعة و اإلرشاد و التوجيه و العالج
  .استدعاء التالميذ و أوليائهم عند الضرورة التربوية-
  :عالقته مع الفريق التربوي-د

هي عالقة تنسيق و تعاون لدراسة و حل خمتلف املشكالت املدرسية املطروحة و 
طبيعة التنسيق و االتصال بأساتذة خمتلف األقسام و املستويات يكون عن طريق لقاءات 

  .مجاعية حتت إشراف مدير املؤسسة
  ]:مسؤول القسم[مع األستاذ 1-د
  التنسيق و التعاون مع دراسة الظروف العامة للقسم من حيث التحصيل الدراسي -

  :و السلوك عن طريق
إبالغه بالنتائج و املالحظات املستخلصة من خالل حتليل نتائج التالميذ يف خمتلف - أ
  .املواد
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دل املعلومات و مناقشتها إعالمه ببعض احلاالت اخلاصة يف القسم، من خالل تبا-ب
مث التفكري يف اقتراح احللول املناسبة لكل الوضعيات، مع العلم أن األستاذ الرئيسي يعترب مهزة 
وصل بني مستشار التوجيه و أساتذة القسم املعين هذا من جهة و من جهة أخرى يكون 

  .التربوية مستشار التوجيه منسق بني هؤالء و اإلدارة يف معاجلة القضايا النفسية و
  ):مسؤول املادة(مع األستاذ 2-د
  ] بناء أسئلة الفروض و االختبارات[التنسيق و التعاون يف تنظيم عمليات التقومي -

  .و تنظيم دروس االستدراك و الدعم
  .دراسة املشاكل الدراسية اليت جيدها التالميذ يف املادة و التفكري يف طرق عالجها-
  :تلميذعالقة مستشار التوجيه بال-ـه

تكون عالقته مرتبطة إىل حد كبري باألثر الذي يتركه املستشار يف نفسية التلميذ أثناء 
زيارته األقسام،فاملقابلة األوىل هي اليت تتحكم يف نوعية العالقة ألن التلميذ هو حمور العملية 

ذا تستلزم التعليمية و املتعامل و املتعامل األساسي مع مستشار التوجيه املدرسي و املهين، ل
  :العالقة التربوية أن ال تكون سلطوية و أبوية بل جيب أن تكون

  .مبنية على التفاهم و التقبل-
أن تكون جادة و متواصلة من خالل اإلصغاء إىل كل انشغاالته و أخذها بعني -

  .االعتبار للكشف عن مواطن القوة للتلميذ و تنشيط دوافعه و اهتماماته
مأنينة يف نفسية التلميذ جلعله يدرك أمهية املستشار يف جيب زرع اإلحساس و الط-

  .تقدمي املساعدة حلل املشاكل النفسية و التربوية اليت تعرقل متدرسه
  :يف املقاطعة 3-2
  :عالقته مع الطبيب-أ

هي عالقة تعاون و تنسيق حول احلالة الصحية و النفسية داخل املؤسسة يف -
  .املؤسسات التابعة لقطاع املستشار

ضرورة االتصال بالطبيب لكشف احلاالت الصحية و إعالم اإلدارة و األساتذة حبالة -
  .التالميذ الصحية
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  :عالقة مستشار التوجيه مع مديري اإلكماليات-ب
ميكن ملستشار التوجيه املدرسي و املهين زيارة اإلكماليات يف كل وقت، و جيد 

نشاطاته، كما انه يقوم ببعض األعمال تسهيالت كبرية من طرف مدراء اإلكماليات للقيام ب
  .بالتنسيق مع املدراء

  .عالقة تعاون و احترام-
  .توفري الشروط الالزمة ملستشار التوجيه املدرسي و املهين ألداء مهامه-
  :عالقة املستشار مبركز التكوين املهين و التمهني- ج

كوين املهين إن مستشار التوجيه يقوم بالدراسات و االستقصاءات يف مؤسسات الت
  قات بحول عامل الشغل و كذلك حول املهن، كما يقوم مستشار التوجيه بتنظيم املسا

و االمتحانات لدخول مراكز التكوين املهين، و كذلك بتقدمي حماضرات حول التخصصات 
  .و هكذا بالتنسيق مع مدير مركز التكوين املهين.... 

  :مع مؤسسة التوجيه 3-3
  :بية و التكوينعالقته مع مفتش التر-أ

يتوىل مفتش التربية و التكوين متابعة و تأطري و مراقبة مدى إجناز النشاطات السنوية، 
  .تقييم أداء و فعالية املستشار يف امليدان

  .تقدمي يد املساعدة و الدعم، تكليفه مبهام خمتلفة-
  .ت، التفتيش، التكوينثبييشرف على سري مساره املهين، الت-
  .ل املشكالت اليت تعترضه يف امليدانكما يساهم يف ح-
  :عالقته مع مدير املركز-ب
كما يطلق عليها اسم ] اإلجراءات التقنية[تدخل هذه العالقة ضمن ما يسمى -

اإلشراف التقين أو الفين، و تتحد هذه العالقة من خالل ما رمسته الوزارة املعنية من إجراءات 
االلتزام ا حيال مستشار التوجيه املقيم بالثانوية،  على مدير مركز التوجيه املدرسي و املهين،

  :و حسب املناشري الوزارية فإن هذه املناشري كاآليت
  .يقوم مدير مركز التوجيه بتحديد مقاطعة التدخل للمستشار-
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اإلشراف على وضع الربنامج السنوي لنشاطات املستشار مث الربجمة األسبوعية متابعة -
  .1و تقييمهو مراقبة عمل املستشار 

جند  24/12/1991بتاريخ  269/1941/91و يف املنشور الوزاري رقم -
  :تفصيال وجيزا هلذه اإلجراءات و هي كاأليت

يتوىل مدير مركز التوجيه املسؤولية الكاملة على نشاطات مستشار التوجيه امللحق -
  .بالثانوية
  .كما يقدم له كل الدعم إلجناز برنامج عمله-
وجيه برناجمه السنوي يف بداية السنة الدراسية و حتت مسؤولية مدير يعد مستشار الت-

  .مركز التوجيه الذي يوقعه، و جيب أن ينسجم هذا الربنامج الفردي مع برنامج املركز
حيضر مستشار التوجيه املعني يف الثانوية وجوبا اجتماعات التنسيق للفريق التربوي -

شار خالل هذه االجتماعات جدوال أسبوعيا يف ثالثة مبركز التوجيه الذي يوقعه، و يعد املست
  .نسخ، يقدم نسخة منها ملدير مركز التوجيه و نسخة ملدير ثانوية إقامته

  .حتديد مقاطعة تدخل املستشارين-
  :عالقته مع زمالئه- ج

  .عالقة تعاون، تكامل، تناسق، و تبادل املعلومات و التجارب
  :مع احمليط اخلارجي3-4
  :ألولياءعالقته مع ا-أ

  .األولياء بدورهم الفعال يف متابعة املسار الدراسي و املهين ألبنائهم سحتسي-
  .التعاون مع األولياء إلجياد حلول مناسبة ملشكالت أبنائهم-
  :عالقات أخرى-ب

اجلامعة، [يسعى املستشار إىل خلق عالقات حسنة مع احمليط العام الذي يتعامل مع 
  ].تلفة هلا عالقة بعمل املستشاراملعاهد املتخصصة، مجعيات خم

 
                                                

.، مرجع سابق245/1993منشور وزاري رقم   1  
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  :مهام مستشار التوجيه املدرسي و املهين-4
إن أول ما ميكن قوله أو التأكيد عليه يف هذا املقام هو أن النشاط الذي يقوم به 
مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف املؤسسات التعليمية يندرج يف إطار نشاطات الفريق 

تؤكده دائما املناشري الوزارية املختلفة، حيث نرى أنه ال ميكن التابع للمؤسسة، و هذا ما 
فصل مهام مستشار التوجيه عن بعضها البعض ألا متكاملة و متداخلة يف وقت واحد، إذ 
أن كل نشاط ميكن أن يكون وسيلة أو أداة لتحقيق أهداف لنشاطات أخرى ضف إىل ذلك 

لكن ضرورة العرض تقتضي فصل هذه املهام  إمكانية القيام بأكثر من نشاط يف فترة واحدة
  :وفق احملاور التالية

  .اإلعالم-1
  .التقومي-2
  .التوجيه-3
  .الدراسات-4

  :جمال اإلعالم
هو كافة أوجه النشاطات االتصالية، اليت تستهدف إبالغ اجلمهور  :تعريف اإلعالم

شكالت، و جمريات بكافة احلقائق، األخبار، و املعلومات عن القضايا و املوضوعات و امل
األمور، مما يؤدي على خلق أكرب درجة من املعرفة و الوعي و اإلدراك، و اإلحاطة الشاملة، 
  لدى الفئات املتلقني للمادة اإلعالمية، كما ميكن تعريف اإلعالم بكونه جمموع الوسائل 

  .1و الطرق اليت تضمن التواصل بني األفراد يف جمتمع ما
األساسية اليت يبىن عليها النجاح للتوجيه املدرسي حيث ميكن كما انه يعترب الركيزة 

  التلميذ من اكتساب جمموعة من املعارف و املعلومات الدراسية و املهنية اليت تنمي قدراته 
و مهاراته، فهو وسيلة يتعرف من خالهلا التلميذ على املنطلقات و املنافذ املدرسية و  املهنية، 

  .تعليم الثانوي و فروعها و ختصصها يف التعليم العايلو مستلزمات كل شعبة من ال

 
                                                

.1998عالم حول الدراسة و املهن، مكتب اإل-تعرف على اجلذع املشترك علوم، املديرية الفرعية للتوجيه و االتصال  1  
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إذن فاإلعالم يهدف إىل تنظيم و تشغيل املسار الدراسي للتلميذ بتحقيق املوافقة بني 
طموحاته و نتائجه الدراسية و تكوينه يف جمال البحث الفردي و اجلماعي، كما يوفر له 

  :إجابات عن التساؤالت التالية
  و قواعد سريها؟]التعليمية[ربوية ما هي املؤسسة الت-
  من هم األشخاص الذين يعملون فيها؟-
  ما هو دور كل منهم؟-
  ملاذا نذهب إىل املدرسة؟-
  ما هي إجراءات االنتقال من مستوى إىل آخر؟-
  من يقرر هذه اإلجراءات؟-
  كيف ميكن حتقيق النجاح؟-
  مبا خنتم الدراسة؟-
  ما الذي ميكن فعله بعد الدراسة؟-
  هي املهن أو احلرف اليت ميكن االلتحاق ا؟ما -
  كيف مت االختيار؟-

  إىل آخره من األسئلة أو التساؤالت
و يعد مستشار التوجيه حبكم وظيفته املنتج األول لإلعالم يف املؤسسة التربوية ينبغي 

  تالميذ، عليه أن يبلغ املعلومات اليت حبوزته إىل التالميذ، و املتفاعلون التربويون و أولياء ال
و أن يسهر على إثراء خلية اإلعالم و التوثيق بكل السندات اليت تتضمن معلومات مفصلة 
عن املنافذ الدراسية و املهنية، حسب القطاعات و املستويات الدراسية سواء املؤسسات 

  :التعليمية أو اخلاصة بشأن
  .املسارات التكوينية-
  .املنافذ املهنية-
  .التكوينات املستمرة-
  إخل...لتربصاتا-
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  على مستوى مركز التوجيه
املشاركة يف جلب املعلومات، إجناز سندات إعالمية مبختلف أشكاهلا و أنواعها إىل - أ

  .جانب إعداد حوصلة خاصة بالتكوينات اجلهوية و الوطنية
  .تنشيط خلية اإلعالم مع مراعاة مستجدات الوسط املدرسي و املهين-ب
يم األسبوع الوطين لإلعالم، إىل جانب خمتلف النشاطات املشاركة يف حتضري و تنظ-ج

  :املتعلقة ذا اجلانب
  :على مستوى املؤسسات التربوية

  :يهدف إىل :إعالم التالميذ-1
  .تنمية روح االستعالم الذايت لدى التالميذ- أ
  .تنمية ميوالت و اهتمامات املتعاملني-ب
  .ذيب اختيارام الدراسية-ج
  على بناء مشروعه املستقبلي مساعدة التلميذ- د

  :يف مرحلة اإلكمالية
إن اهلدف من اإلعالم يف هذه املرحلة، يتمثل يف مساعدة التلميذ على التكيف مع 
احمليط الذي مينح فيه التلميذ، استقاللية نسبية، و يعتمد فيه على طرق عمل جديدة جتعل من 

يذ أن يتعلم ويعرف بنفسه ويكتشف هذا احمليط شبيها بعامل الراشدين، حيث جيب على التلم
ميوله و قدراته، وأن يتساءل و يستفسر عن ذاته و يكتشف حميطه املباشر، و هي أمور ينبغي 
أن تبىن تدرجيا خالل هذه املرحلة، كما أن هذه املرحلة تعد حتوال هاما يف مسار التلميذ، 

ألساتذة يف القسم الواحد، فأكرب اختالف بني اإلكمايل و االبتدائي يكمن يف ازدياد عدد ا
  .إذ مل يعد هناك معلم واحد يدرسه و يتكفل به

  السابعة أساسي سابقا: بالنسبة لتالميذ السنة األوىل متوسط1-1
يهدف اإلعالم الذي يقدم هلذه الفئة إىل مساعدة التالميذ على التكيف مع الوسط 

  :املدرسي اجلديد من خالل
  .تعاملني مع الوسط املدرسي اجلديدتعريف املتعلم بأدوار خمتلف امل-
  .تعريف التلميذ بنظام و طبيعة الدراسة يف الطور الثالث-
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تعريف التلميذ بأمهية السنة أوىل متوسط يف مساره التعليمي ويف عملية التوجيه -
  .السليم الذي يتالءم و قدراته و رغباته

طة، كيفية املراجعة، تنظيم عمله، وضع خ: كما يرشد املستشار التلميذ إىل أساليب-
  .كيفية التحضري، كيفية البحث

و يساعده على متطلبات و طرق عمل كل أستاذ، تنظيم الكراس، إجناز الوظائف -
  .إخل..املرتلية، املشاركة يف القسم، االنضباط و السلوك

  .1التاسعة أساسي سابقا: بالنسبة لتالميذ السنة الرابعة متوسط 1-2
ة للتلميذ، وهي آخر سنة يف هذه املرحلة، حيث يبدأ التلميذ تعترب سنة حامسة بالنسب

تصور مشاريع مستقبلية، و يتخيل ااالت املهنية اليت ميكنه ممارستها، و املسارات التكوينية، 
  :هلذا فإن مستشار التوجيه يقدم اإلعالم للتالميذ هذه السنة يف ثالثة فترات

الدراسية حيث يبني هلم مستشار التوجيه و تكون يف بداية السنة  :الفترة األوىل-
أمهية هذه السنة اليت هم فيها، و أمهية االمتحان املقبلني عليه وكيفية تنظيمه و كيفية 
التحضري له، و عملية التصحيح و دور مراكز التصحيح، كما يعرفهم بأمهية اجلذوع 

  .الشعب املتفرعة عنها املشتركة، و تعريفهم ا من حيث املواد و املعامالت و التوقيت، و
أما يف الفترة الثانية فيشرح هلم كيفية حساب معدل جمموعات التوجيه، معدل -
أي إجراءات القبول و التوجيه يف السنة األوىل ثانوي و أساليب و معايري  2االنتقال
، و على ماذا يعتمد مستشار التوجيه و الس القتراح التوجيه، كما ]أنظر امللحق*[التوجيه

يتم تعريفهم باالس اليت يتم فيها اختاذ قرارات التوجيه، و أعضاء هذه االس و دور كل 
  :عضو فيها

كما يوضح مستشار التوجيه دور جمالس الطعون، و كيفية تقدمي الطعن اليت متكن 
  ].أنظر إىل امللحق[3التلميذ أن يطعن يف قرارات جمالس القبول و التوجيه

 
                                                

مكتب اإلعالم حول املنطلقات املدرسية و املهنية، -املديرية الفرعية للتوجيه و االتصال -حضر نفسك المتحان شهادة التعليم األساسي 1 
  .2000جانفي 

.2008مارس 12املؤرخ يف  171/6.0.0/08وزارة التربية الوطنية، املنشور الوزاري رقم   2  
السنة األوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، التعليم [ القبول و التوجيه إىل مرحلة ما بعد اإللزامي: النشرة الرمسية للتربية الوطنية 2

.10، ص 2008أفريل /، مارس]315[، العدد ]املهين   
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ة و اليت تكون تقريبا يف اية السنة الدراسية، فيقوم مستشار التوجيه أما يف الفترة الثالث
بشرح املنافذ و التكوينات املهنية اليت متكن التلميذ يف هذا املستوى لاللتحاق ا و باختصار 

  :يتم إعالمه يف هذه املرحلة حول
املتوسط يف  الوصول بالتلميذ على إدراك أمهية السنة الرابعة متوسط و شهادة التعليم- أ

  .1تقرير مصريه املستقبلي
  .تعريفه بطبيعة الدراسة يف التعليم الثانوي و متطلبات الشعب الدراسية املختلفة-ب
  .تعريفه باآلفاق الدراسية و املهنية لكل شعبة-ج
  .تعريفهم بإجراءات الطعن يف التوجيه- د
  . و املستقبليمساعدة التلميذ على وضع تصور ملعامل مشروعه الدراسي و املهين-ه

  :يف املرحلة الثانوية
إن اهلدف من اإلعالم يف هذه املرحلة هو الوصول بالتلميذ إىل املثابرة و األداء اجليد 
خالل السنوات الثالث من التعليم الثانوي، بعد أن خيتار اجلذع الذي وجه إليه، و الشعبة 

لثانوية يعين التحضري لشهادة اليت وجه إليها بدأ من السنة األوىل ثانوي و الدخول إىل ا
  .الباكالوريا

  :بالنسبة لتالميذ السنة األوىل ثانوي1-3
  :إن هذه السنة بالنسبة للتلميذ حامسة ملستقبله الدراسي و املهين لسببني اثنني مها

إقباله يف السنة أوىل ثانوي على اختيار ختصص يالئم مؤهالته الفعلية، إن اختياره -
ريا اليت سيمتحن فيها و بالتايل التخصصات اليت متكنه لاللتحاق ا يف سيحدد شعبة الباكالو

  .التعليم العايل أو التكوين املهين
فترات طوال السنة هذا إىل ] 03[هلذا فدور املستشار هو أن يقدم له اإلعالم يف ثالثة 

ودة باملكتبةجانب زيارة املستشار يف مكتبه عند احلاجة و زيارة خلية اإلعالم و التوثيق ا.  
تكون يف بداية السنة الدراسية، حيث يشرح فيها املستشار أمهية هذا : الفترة األوىل-

اجلذع الذي يدرس فيه، و املادة و مواقيتها و معامالا و الشعب املتفرعة عن هذا اجلذع 
  .املشترك، مهام األستاذ الرئيسي للقسم، نظام التقييم، نظام الدراسة يف السنة الثانية

 
                                                

.التعليم املتوسط الذي حيدد كيفيات تنظيم شهادة 17/09/2006املؤرخ يف  33رقم : املنشور الوزاري  1  
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فيوضح مستشار التوجيه للتالميذ كيفية حساب معدالت  :أما الفترة الثانية-
جمموعات التوجيه، و ما هي املواد املعتمدة يف التوجيه لكل شعبة من الشعب املتفرعة عن 
اجلذع املشترك الذين يدرسون فيه، كذلك إجراءات القبول و معايري و أساليب التوجيه، 

الكيفية اليت يتم من خالهلا اختاذ قرارات التوجيه، كذلك حاالت لس القبول و التوجيه و جم
  .1الطعن، كيفية دراسة الطعون

فيشرح فيها املستشار، املنافذ و التكوينات املهنية املالئمة للمستوى  الفترة الثالثةأما 
  .الذي هم فيه

  :بصفة عامة يهدف إعالم هؤالء إىل
الدراسة يف التعليم الثانوي، متطلباته و آفاقها  الوصول بالتالميذ إىل معرفة و فهم طبيعة

  :لتحقيق االختيار املناسب من خالل
  .تعريفهم بطبيعة الشعب الدراسية بعد األوىل ثانوي و الكفاءات اليت تستلزمها- أ
  تعريفهم باآلفاق الدراسية و التكوينية ملختلف التخصصات يف التعليم اجلامعي -ب

  .املتخصص و التكوين املهين و التكوين
  ].أنظر إىل امللحق[2تعريفهم بإجراءات القبول والتوجيه إىل السنة الثانية ثانوي-ج
  .تعريفهم بإجراءات الطعن يف التوجيه- د
  .الوصول بالتالميذ إىل بلورة مشروعهم الدراسي و املهين املستقبلي-ه
  :بالنسبة لتالميذ السنة الثالثة ثانوي 1-4

التعليم الثانوي، فيكون اهتمام التلميذ منصب حول تعد هذه السنة آخر سنة من 
شهادة الباكالوريا، فمستشار التوجيه خالل هذه السنة يقوم بتحضري التلميذ نفسيا الجتياز 
هذا االمتحان يف أحسن الظروف، حبيث يعرف التلميذ بطبيعة االمتحان، املواد، املواقيت، 

  إخل...الن النتائجاملعامالت، املواضيع، التصحيح، املالحظات، إع
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و يف احلصة الثانية يبني للتلميذ كيفية اختيار التخصصات و إجراءات التسجيل يف 
اجلامعة، أي التكوينات و املنافذ املهنية اجلامعية لكل شعبة، كذلك تزويد التلميذ بعناوين 

  ...مراكز التكوين املهين
ها الدعم النفسي كما يتخلل خالل هذه الفترات بعض اللقاءات يكون الغرض من

للتالميذ و تنظيم هذه اللقاءات مع أفواج صغرية و تكون هناك مناقشات بني التالميذ يلعب 
فيها املستشار دور املوجه، و يتبادل التالميذ اآلراء حول كيفية سري االمتحان و الصعوبات 

حدة  اليت قد تعترض التلميذ، مع نصائح حول أساليب املراجعة و التحضري للتحقيق من
  .1القلق و اخلوف و التقدم لالمتحان يف وضع نفسي أكثر هدوءا و تركيزا

  :إعالم األولياء-3
  :يهدف إعالم هؤالء املتعاملني إىل

  :حتقيق التعاون و التكامل بني األسرة و املدرسة من خالل-
  حتسيس األولياء بضرورة التعاون مع املدرسة لتحسني املستوى الدراسي ألبنائهم - أ
  .ل مشكالم النفسية، الصحية و السلوكيةو ح

تعريفهم بإجراءات القبول و التوجيه و مقاييسها ملساعدة أبنائهم يف عملية اختيار -ب
  .املسارات الدراسية و املهنية

تعريفهم بأمهية مراعاة ميول و قدرات أبنائهم يف عملية االختيار،مع تفادي -ج
  .يعهم املختلفةريف بناء مشا استعمال الضغط كوسيلة تعامل مع أبنائهم
  :وسائل إجناز احلصص اإلعالمية

  :تنجز احلصص اإلعالمية ملختلف املتعاملني باالستعانة بالوسائل التالية-
  .السبورة-
  .الالفتات و امللصقات اإلعالمية-
  . أدلة إعالمية حول املسارات الدراسية و املهنية يف خمتلف املراحل-
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الة املدرسية و استعمال هذه  -أشرطة مسعية بصرية - ةأجهزة اإلضاءة العاكس-

  .الوسائل مرهون مبدى توفرها يف كل مؤسسة تربوية
  :التقنيات اليت ميكن استعماهلا لتحقيق األهداف

  .تنشيط خلية اإلعالم و التوثيق باملؤسسة-
  .لقاءات مباشرة مع التالميذ يف األفواج-
  ].ملكتبمقابالت على مستوى ا[لقاءات فردية -
  .معارض-
  .زيارات ميدانية إىل املؤسسات التربوية، التكوينية و الصناعية-
  .منتدى التكوينات و املهن-
  .تنشيط حماضرات و أيام دراسية-

  :مراحل اإلعالم املدرسي
إن اإلعالم املدرسي ال يقدم حمتواه دفعة واحدة للمتعاملني بل يقدمه على مراحل 

  :يراعي فيها
  .عة التدخل و حجمهاواقع كل مقاط-
  .احتياجات و اهتمامات املتعاملني يف كل فصل و يف خمتلف الظروف و املناسبات-
  .ظروف عمل املستشار و إمكانياته-

و باختصار يهدف إعالم .بناء على ما سبق يتحدد عدد احلصص و اللقاءات اإلعالمية
  :هذه الفئة إىل

  ثالثة ثانوي و شهادة الباكالوريا الوصول بالتالميذ إىل إدراك أمهية السنة ال- أ
  .و متطلبات النجاح فيها

  الوصول بالتالميذ إىل إدراك طبيعة امتحانات شهادة الباكالوريا، ظروف إجرائها -ب
  .و شروطها التنظيمية

  .مساعدة التالميذ على التقييم الذايت ملستواهم الدراسي-ج
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شهادة الباكالوريا عن طريق مساعدة التالميذ على التحضري اجليد و املتوازن ل- د
  .حصص اإلرشاد النفسي و التربوي

  الوصول بالتلميذ إىل معرفة شروط و إجراءات التسجيل يف خمتلف الفروع -ه
  .و التخصصات اجلامعية إىل جانب التكوين املهين و املختص

  :مالحظات
ت جتدر اإلشارة إىل أن هذه النقاط وقفات قارة تستدعي إثراءها حسب متطلبا-1

كل مؤسسة و حاجيات التالميذ إىل جانب ذلك يستوجب الوضع مراعاة الطبيعة التربوية 
  :لإلعالم املدرسي و الذي يتقيد مبجموعة من املبادئ أمهها

  .املوضوعية يف تقدمي املعلومات-
  .جتنب الدعاية و اإلشهار و إصدار األحكام املسبقة اجتاه شعب على حساب أخرى-
  .السنة و خالل مراحل التعليم املختلفةتكامل احلصص خالل -
  .مراعاة مبدأ التدرج و االستمرارية-
حتديد األهداف العامة و اخلاصة، وسائل اإلجناز، أدوات التقومي، و فترات اإلجناز -

  .حسب إمكانيات و ظروف كل مستشار
يف  كما جتدر اإلشارة إىل أمهية التكفل بتلميذ السنة اخلامسة ابتدائي مع التفكري-2

  .إخل...طرائق التدخل غري املباشر كالندوات التربوية للمفتشني، املعلمني
  :إعالم األساتذة-2

  :يهدف إعالم هؤالء املتعاملني إىل
حتقيق التنسيق و التعاون يف حل مشكالت التالميذ و االستجابة املوضوعية -

  :لتساؤالم عن طريق
  فسية، السلوكية و الدراسية لتالمذم تقدمي املساعدة لألساتذة لفهم املشكالت الن- أ

  .و كيفية جتاوزها
تعريفهم مبختلف التخصصات الدراسية، متطلباا و آفاقها التكوينية يف التعليم -ب

  :اجلامعي و التكوين املهين و عالقتها بعامل الشغل من أجل
  .توحيد الرؤية و االنسجام و التكامل يف حمتوى اإلعالم املدرسي و املهين
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التعاون على حتقيق تقومي موضوعي لبناء و تنظيم بيداغوجية الدعم املناسبة -ج
  ]  االستدراك[

إن نشاطات اإلعالم ال تؤيت مثارها إذ اتسمت بالظرفية و التسرع، بل ينبغي أن تتخذ 
طابعا بيداغوجيا متسلسال و مترابطا يف إطار وضع برنامج سنوي يتضمن أهدافا و حمتويات 

ها، و يكون مكيفا لقطاع تدخل املستشار، على أن تتبع كل عملية بتقومي و وسائل حتقيق
  .سيساعد املستشار على اكتشاف النقائص لتداركها و حتسني أدائه

  :جمال التقومي
إن عملية التقومي هي أسلوب نظامي، يهدف إىل حتديد مدى حتقيق األهداف املسطرة 

  ة و الضعف يف العملية التربوية، تداركها للعملية التربوية، و يهدف إىل كشف مواطن القو
و ذلك باقتراح البدائل و الوسائل، فالتقومي جزء مهم يف العملية التربوية و مقوم أساسي من 
مقوماا، فهو عملية متصلة تبدأ مع بداية العملية التربوية و تالزمها حىت ايتها من أجل 

  .1حتسينها وتطويرها
تشار التوجيه هو خمتلف النشاطات التقييمية، اليت يقوم و التقومي كمحور يف عمل مس

  ا خالل السنة الدراسية دف الوصول إىل توجيه موضوعي، و إىل رفع املردود التربوي، 
و حتسني النتائج، و ذلك باقتراح البدائل، و من أهم النشاطات اليت يقوم مستشار التوجيه 

  :و هي] أنظر امللحق[ها السنوي يف هذا احملور و اليت قد برجمها يف برناجم
  دراسة و حتليل نتائج شهادة الباكالوريا جلميع الشعب املوجودة يف املؤسسة، باملواد -

  .و املعدالت العامة و مقارنة نتائج شهادة الباكالوريا بنتائج التقومي املستمر
ؤسسة دراسة و حتليل نتائج شهادة التعليم املتوسط جلميع الشعب املوجودة يف امل-
  باملواد 

  .و املعدالت العامة و مقارنة نتائج شهادة التعليم املتوسط بنتائج التقومي املستمر
 319متابعة و تقومي عمليتا الدعم و االستدراك حسب ما نص عليه املنشور رقم -

الذي حدد دور املستشار بتحديد فئة الذين حيتاجون  1997-04-05املؤرخ يف 
  .ليةلالستدراك و تقومي العم

 
                                                

.17، ص 2007، ]23[، العدد أمهية العمليات التحصيلية يف التعليم :املركز الوطين للوثائق التربوية  1  



 سوسيولوجي لعملية التوجيه املدرسي و املهين-التحليل السيكو:                                           الفصل الثالث

178 
 

  .إعداد التنظيم التربوي و تقديرات النجاح، انطالقا من معرفته اجليدة بنتائج التالميذ-
  .متابعة و تنفيذ و تقييم مشروع املؤسسة، دراسة رغبات التالميذ و تعديلها-

و باختصار يهدف هذا النشاط إىل الوقوف على نقاط القوة و الضعف لكل عملية 
  .اإلجراءات العالجية املناسبةتربوية منجزة دف البحث عن 

  :على مستوى املركز-1
  .إجناز الدراسات املطلوبة من طرف وزارة التربية الوطنية- أ
  .تقومي النتائج الفصلية حسب املستويات الدراسية للمؤسسات التربوية-ب
  .تقييم نتائج القبول و التوجيه يف السنة األوىل و الثانية ثانوي-ج
  .طات املركز و نشاطات التوجيهالتقومي السنوي لنشا- د
  :على مستوى املؤسسة التربوية-2
  .تقومي مستشار التوجيه لكل نشاط أجنزه- أ
  .التقومي الفصلي لنتائج التالميذ يف خمتلف مستويات قطاع تدخل املستشار-ب
  .إعداد تقرير جلمع النشاطات املنجزة بعد كل ثالثي-ج
  .تسي أمهية يف البحث البيداغوجيالقيام بالدراسات و التحقيقات اليت تك- د

  :الوسائل اليت يستعان ا يف التقومي
  .املناهج الدراسية ملختلف املواد- أ
  .النتائج الدراسية ملختلف املواد-ب
  ].مربمج معلومايت[استمارة معلومات حسب ما تقتضيه أهداف العملية التقوميية -ج

  :تقنيات اإلجناز
  ].حتليل و مقارنة[عمل فردي - أ
  .تشكيل فرق عمل-ب

  :يف جمال التوجيه
فهو عبارة عن جممل النشاطات  - العمل امليداين - إن التوجيه كمجال عمل مستشار

التربوية اليت يقوم ا املستشار، دف الوصول إىل توجيه التالميذ إىل خمتلف اجلذوع 
جمال هذا  املشتركة توجيها عمليا و موضوعيا، يتماشى و قدارام و كفاءام، و قد حدد
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احملور بالنصوص التشريعية التالية اليت حددت مهام مستشار التوجيه يف هذا اال، إال أنه 
  .جند أن هناك تداخل كبري يف حماور نشاطات مستشار التوجيه

و قد جاءت جمموعة من املناشري لتوضيح كيفية العمل يف جمال التوجيه، منها على 
  :الذكر ال احلضر

املتضمن  08/04/1992املؤرخ يف  101/1241/92ري رقم املنشور الوزا-1
  قبول و توجيه التالميذ بعد اجلذوع املشتركة حيث حيث اإلدارة على ملء بطاقة املتابعة 

  مبساعدة  21/12/1991و التوجيه مت تنصيبها بناء على املنشور الوزاري املؤرخ يف 
  .و إشراف مستشار التوجيه

املتضمن تطبيق اإلجراءات  04/05/1996ملؤرخ يف ا 76املنشور الوزاري رقم -2
  اجلديدة للقبول يف السنة األوىل ثانوي، فهذا املنشور يشرح و ينب إجراءات القبول 
و أساليب و معايري التوجيه، كما يذكر االس اخلاصة بالقول و التوجيه، أعضاء هذه 

  .فيها الطعوناالس، مهامها،دور كل عضو فيها، حاالت اليت ميكن تقدمي 
املتضمن إجراءات التوجيه  27/03/2005املؤرخ يف  41املنشور الوزاري رقم -3

إىل اجلذوع املشتركة للسنة األوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي حيث بني هذا 
املنشور بطاقة الرغبات، مواد جمموعات التوجيه لكل جذع مشتر ك و معامالا، معايري اليت 

  .عليها املستشار القتراح التوجيه، نسبة التالميذ الذين ميكن تلبية رغباميعتمد 
املتضمن توجيه تالميذ  14/01/2007املؤرخ يف  06املنشور الوزاري رقم -4

السنة الرابعة متوسط إىل اجلذعني املشتركني للسنة األوىل ثانوي العام و التكنولوجي، يوضح 
موعات التوجيه للجذعني املشتركني، بطاقة الرغبات، هذا املنشور كيفية حساب معدالت جم

  مواد 
و معامالت جمموعات التوجيه، كيفية التحضري لعملية التوجيه، الطعون و أعضاء جلنة دراسة 

  ...الطعون
حيث  16/02/2008املؤرخ يف  6.0.0/08/.49املنشور الوزاري رقم -5

ادها يف توجيه تالميذ السنة الرابعة يهدف هذا املنشور إىل حتديد الترتيبات الواجب اعتم
متوسط املنتقلني إىل التعليم ما بعد اإللزامي الراغبني يف االلتحاق بأحد اجلذعني املشتركني 

  ].أنظر امللحق[للسنة األوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي 
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املتضمن  14/06/2009املؤرخ يف 2/1/0.10/09املنشور الوزاري رقم -6
  ].أنظر امللحق[د جمالس القبول و التوجيه إىل السنة الثانية ثانوي انعقا

  هناك مناشري كثرية جدا ال ميكن حصرها يف هذا اال، ألنه هناك مناشري تأكيدية 
  و توضيحية،و هناك مناشري تلغي مناشري سابقة، و مناشري تعدل وتنظم بعض القرارات 

  :ات فإن مستشار التوجيه يقوم يف هذا اال بـأو بعض املناشري، و إىل جانب هذه النشاط
، و تتم هذه العملية بعد فترة االمتحانات 18التوجيه املسبق حسب املنشور رقم -

الفصلية األول و الثاين، حيث أن مستشار التوجيه يعتمد معدالت معينة يرى أا معيار 
عدد األفواج و عدد التالميذ  االنتقال، و بذلك يستطيع حتديد التنظيم التربوي، مبعىن حيدد

  .يف كل فوج بناء على النتائج الفصلية، و هذا حتضري للدخول املدرسي املقبل
حتليل النتائج الفصلية جلميع التالميذ يف مقاطعة تدخله، حيث يربز املستشار عدد -

   التالميذ الذين يتوسم فيهم النجاح و االنتقال إىل الصف األعلى، كما يربز نقاط الضعف
  و القوة لكل مادة، و بذلك يستطيع حتديد فئة التالميذ الذين يعانون صعوبات دراسية، 

  .و حيتاجون حلصص استدراكية، و هذا جلميع مؤسسات مقاطعة التدخل
  ].أنظر امللحق[اإلشراف على بطاقة املتابعة و التوجيه و معاجلتها، و متابعتها -
ات التالميذ، و استدعاء التالميذ و املواد دراسة رغبات التالميذ و التعرف على خرب-

  .املفضلة لديهم
املشاركة يف جمالس األقسام يف ثانوية اإلقامة، و كذلك بإكماليات املقاطعة إذ أمكن -

ذلك، لدراسة و استعراض نتائج التالميذ و معاجلة النقائص، حيث يقدم املستشار حتليله 
  .للنتائج

ايل و ذلك لدراسة واقتراح التوجيه أي يهدف مستشار املشاركة يف جمالس أساتذة اإلكم-
  .التوجيه يف هذا اال إىل توجيه فردي و توجيه مجاعي

  :التوجيه الفردي-1
  :يهدف إىل

  .الوصول بالتلميذ إىل فهم ذاته و التعرف على إمكانياته- أ
ن جهة حتقيق التوازن بني امليول و الرغبات و اإلمكانات من جهة و متطلبات الشعب م-ب
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  .أخرى على املدى البعيد
  .الوصول بالتلميذ إىل وضع تصور واضح حول مشروعه املستقبلي-ج

  :التوجيه اجلماعي-2
  .حتديد أمناط التالميذ التعليمية و التكوينية- 
  املسامهة يف اقتراح اخلرائط التربوية وفق مالمح التالميذ و توقعات النجاح هذا من جهة، - 

  :لبات األمناط الدراسية يف خمتلف الشعب عن طريقو من جهة أخرى، متط
التوجيه [التحضري و املشاركة يف جمالس األقسام لسنة الرابعة متوسط، األوىل ثانوي -

  ].املسبق
  التحضري و املشاركة يف جمالس القبول و التوجيه ألقسام السنة الرابعة متوسط -

  ].أنظر امللحق[و األوىل ثانوي اخلاصة بقطاع تدخل مستشار التوجيه 
  :األدوات و الوسائل

  .استبيان امليول و االهتمامات لتالميذ السنة األوىل ثانوي-
  ].أنظر امللحق] [السنة رابعة متوسط، األوىل ثانوي[بطاقة الرغبات -
  .النتائج الدراسية الفصلية-
  .اجتاهات أو توقعات القبول و التوجيه للفصلني األولني-
  :اإلرشاديف جمال املتابعة و - 4
  :متابعة املسار الدراسي-1

  :يهدف هذا النشاط إىل
  .الوصول بالتلميذ إىل معرفة مستواه و قدراته الدراسية- أ
  .متابعة تطور مستوى التلميذ يف خمتلف املراحل الدراسية-ب
  :اإلرشاد النفسي-2

  :يهدف هذا النشاط إىل
  .مساره الدراسي مساعدة التلميذ على جتاوز مشكالته النفسية اليت تعرقل- أ
مساعدة التلميذ على استدراك جوانب النقص و تعزيز جوانب القوة يف خمتلف -ب

  .املواد الدراسية
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  .مساعدة التلميذ على حتقيق التوافق النفسي و الدراسي-ج
  :يف جمال الدراسات

  ].مثال تقييم نتائج الباكالوريا[الدراسات املربجمة من طرف وزارة التربية -
  .املربجمة من طرف مديرية التوجيه أو مركز التوجيهالدراسات -
  .الدراسات اليت يفرضها واقع املؤسسة-

و نستخلص جممل هذه النشاطات اليت يقوم ا مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف 
  و هي كلها تبني مهام متكاملة ]اإلعالم، التقومي، التوجيه، املتابعة و اإلرشاد[احملاور األربعة 

داخلة، لذا جيب النظر إليها ككل متكامل، ألا تشكل وحدة ال ميكن الفصل بني و مت
أجزائها، و هذا ما عكسته النصوص التشريعية اليت سبق التطرق إليها،حيث جند نص 

  .تشريعي واحد يتكرر يف احملاور الثالث للتوجيه املدرسي
منذ نشأا دون توفرها ظلت تعمل ] COSP[و مبا أن مراكز التوجيه املدرسي و املهين 

على قانون أساسي خاص، و ألن هذا النسيان عمر طويال هو يصحح اليوم مبوجب القانون 
التوجيهي للتربية الوطنية، الذي يثمن الدور الذي تلعبه هذه املراكز يف النظام التربوي 

يرمي إىل  و لتطبيق هذا القانون قامت وزارة التربية بإعداد مشروع مرسوم متهيدي.اجلزائري
  .1مدها بقانون أساسي خاص، و إىل حتديد نشاطاا وفقا لنصوص هذا القانون ذاته

أن عملية التوجيه املدرسي و املهين ليست عملية سهلة : و يف األخري نستطيع أن نقول
يتوىل مهامها أيا كان و إمنا هي عملية تتطلب الكفاءة و التأهيل العلمي الكايف و التدريب 

  امليدان، و هي عملية كذلك تعتمد على أسس فلسفية و أخرى نفسية و تربوية اجليد يف 
  .إخل و هذا حىت يتسىن هلم القيام بعملهم على أحسن حال..و اجتماعية

كذلك عملية التوجيه املدرسي و املهين هلا مبادئها و أمهيتها و أهدافها اليت تسعى إىل 
الطريقة العلمية روح املوضوعية حىت حنقق  حتقيقها و وسائل علمية تعتمد عليها و تتطلب

العدل يف توجيه التالميذ، و ال ميكن ملستشار التوجيه أن يصل ذلك إال بدراسة إمكانيات 
التالميذ و قدرام و معرفة ميوهلم و رغبام وكل اخلصائص النفسية اليت يتوفر عليها 

على املردود املدرسي و رفع  التلميذ، هذا قصد حتقيق توجيه سليم و دقيق ينعكس إجيابا
 

                                                
.7، ص 2001أفريل ... جملة دورته لوزارة التربية الوطنية، العدد رقم: جملة اإلصالح و املدرسة  1  
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مستوى التعليم و الكفاءة و األداء و املعرفة، باستخدام الوسائل املوضوعية كاالختبارات 
  .النفسية ملعرفة اإلمكانيات و االستفادة من الفروق الفردية

  :فمن خالل عرض حمتويات هذا الفصل نستنتج ما يلي
  نت يف أواخر القرن التاسع عشر األصول األوىل للتوجيه املدرسي و املهين كا-1

  .و بداية القرن العشرين
  .واقعيا يعد التوجيه املهين أسبق من التوجيه املدرسي يف نشأته-2
ظهور التوجيه املدرسي يف الوطن العريب كان يف بداية اخلمسينات من القرن -3
  .العشرين
، و بعد 1932 أما ظهوره يف اجلزائر فقد كان يف مرحلة االستعمار الفرنسي سنة-4

  .وضع اإلطار التشريعي اخلاص بالتوجيه املدرسي 1968االستقالل يف سنة 
مر التوجيه املدرسي يف اجلزائر بعدة مراحل، تباينت فيها مهامه بني التسيري -5

  .اإلداري و التسيري التربوي
النشاطات األوىل للتوجيه املدرسي كانت ضمن مراكز التوجيه املدرسي و املهين -6

  .ى مستوى كل والية أسندت مهامه إىل معلمني مت انتدام هلذا الغرضعل
  شرع يف توظيف مستشارين رئيسيني للتوجيه املدرسي  1991ابتداء من سنة -7

و املهين من محلة شهادات الليسانس يف علم االجتماع، علم النفس، علوم التربية متاشيا مع 
  .املهام اجلديدة للتوجيه املدرسي و املهين

  أصبح التوجيه املدرسي و املهين عملية تربوية دف إىل مساعدة التالميذ -8
  .و املشاركة يف تقييم الربامج و النشاطات املدرسية و إطالعهم على املهن و عامل الشغل

  .تسري التوجيه املدرسي و املهين جمموعة من النصوص و التعليمات الوزارية-9
عام و تكنولوجي مستشار رئيسي للتوجيه  يعني يف كل مؤسسة تعليم ثانوي-10

  .املدرسي و املهين
  ميارس مهامه بالتنسيق مع نائب املدير للدراسات و مستشار التربية و األساتذة -11

  . و رؤساء األقسام العاملني معه حتت إشراف مدير املؤسسة
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  متهيد
يف العملية التعليمية فهو حيتل يعترب التعليم الثانوي يف عصرنا احلايل مبثابة العمود الفقري 

و التعليم العايل من جهة أخرى ] سطاالبتدائي و املتو[مكانا وسطا يربط بني التعليم األساسي 
اليت  و قد قامت املدرسة الثانوية بشكل عام بتأدية املهمة املنوطة ا لتحقيق الوظيفة التعليمية

على حتمل كانت دف إليها منذ نشأا األوىل و الرامية إىل تكوين و إعداد أفراد قادرين 
و مبادئه حسب دد الدولة أهدافه املسؤوليات، فاملنظومة التربوية هي نظام تعليمي حت

  إديولوجيتها، و هو السالح الفعال للوصول إىل الغايات املنشودة 
فالتعليم الثانوي هو تعليم مفتوح يتصل جبميع ااالت احليوية يف خمتلف امليادين و ذلك 

ت و التطبيقابفضل تنوعه و تعدد شعبه و ختصصاته و قد تأثر مبا فرزته التطورات العلمية 
و صار ذا حيمل مفاهيم التكنولوجية من جماالت علمية و مهنية تتطلب ختصصات جديدة، 

  :منها 1يات جديدة و تقسيمات جديدة أيضا و تسم
  م و التكنولوجي االتعليم الثانوي الع

  :التعريف بالتعليم الثانوي- أوال
    :مفهوم التعليم الثانوي -
  :اولت مفهوم التعليم الثانوي منهالقد تعددت التعاريف اليت تن :اصطالحا-أ
  :UNESCOتعريف منظمة األمم املتحدة للعلوم و الثقافة 1-أ
من تصنيف  التعليم الثانوي يعين الربامج التعليمية اخلاصة باملستويني الثاين و الثالث،"
عادة إلكمال الربامج ] 2التصنيف مستوى [املرحلة األوىل من هذا التعليم ختصص  الدول،
إىل سية من التعليم االبتدائي لكن تدريس املواد املقررة يف هذه املرحلة يستدعي اللجوء األسا

و غالبا تتزامن اية هذه املرحلة مع السنة األخري من التعليم اإللزامي، صصا معلمني أكثر خت
مر أما يف املرحلة الثانية من التعليم يف كثري من البلدان، فإن التدريس فيها شديد التخصص األ

                                                
، 4/4/1994العاشر، السنة الثالثة، ، جملة الرواسي، العدد إصالح التعليم الثانوي يف اجلزائر و مدى استجابته لطالب التنمية: علي براحل 1

  .79ص 
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ستوى الثاين و ختصصا كما هو عليه األمر يف امل  أكثر تأهيالالذي يتطلب اللجوء إىل معلمني
  1"من التصنيف الدويل

  التعليم الثانوي، املستوى الثاين املالحظ على هذا التعريف أنه يفصل بني مستويني من 
ي مرحلة التعليم املتوسط، يف النظام التعليمي اجلزائراملستوى الثالث، فاملستوى الثاين يقابل  و

يف حني أن أن مرحلة التعليم الثانوي يف اجلزائر تقابل املستوى الثالث من هذا التعريف، كما 
أن هذا التعريف قد بني أن هذه املرحلة تتميز بالتخصص مما يتطلب اللجوء إىل معلمني أكثر 

ئر لكن هذا التعريف مل يربز ختصصا و هو ما يتوافق مع ما يتميز به التعليم الثانوي يف اجلزا
  الفئة العمرية اليت تتماشى مع هذه املرحلة 

  :Karmen Brynerو  Jacole Bregmanتعريف 2-أ
  املستوى األول من التعليم الثانوي  :على العموم، التعليم الثانوي يقسم إىل مستويني "

ية خاصة، و له مميزات و املستوى الثاين من التعليم الثانوي، كل واحد منها يقابل فئات عمر
] سنة 15-12[بيداغوجية خمتلفة، املستوى األول من التعليم الثانوي، يقابل الفئة العمرية 

، و أغلب املؤسسات ]سنة 19-16[املستوى الثاين من التعليم الثانوي، يقابل الفئة العمرية 
تكوين و تقين، ميكن أن و باألخص يف املستوى الثاين، تقدم تعليم و  التعليمية يف هذه املرحلة 
  2"ختصص له برامج منفصلة

املالحظ على هذا التعريف أنه يتطابق مع التعريف األول يف كون التعليم الثانوي يشمل 
  مستويني خمتلفني، لكنه أبرز الفئة العمرية اليت تقابل كل مستوى، مع إبراز التعليم املهين 

  .الثايناملستوى و التقين الذي خيصص له برامج خاصة من 
هذا من  لكن هذا التعريف باملقابل مل يشري إىل طبيعة و مستوى معلمي هذا املستوى

من ناحية ، و من جهة أخرى فهذا التعريف يتطابق مع واقع التعليم يف اجلزائر خاصة جهة
م فهي تقابل مرحلة التعلييف التعريف الفئة العمرية اليت تقابل املستوى الثاين من التعليم الثانوي 

  .الثانوي يف اجلزائر
                                                

1 Institute de statistique de l’UNESCO (2005) :recueil de données mondiales sur 
l’éducation 2005, Montréal canada, page 154.    
2Jacole Bregman –Karem Brymer(2003) : qualité de l’éducation se condaire  en afrique, 
ADEA , maurice ; page 5-6.  
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  :تعريف املنظمة العربية للتربية و الثقافة3-أ
اليت تغطي السنوات الثالث أو األربع األخرية من التعليم الثانوي هو املرحلة الدراسية "

إىل  15لعمر من التعليم الذي سبق التعليم العايل، و يلتحق باملدرسة الثانوية الطلبة من فئات ا
  ."1عام على األقل 19

  صية املعنوية مبا أن مؤسسة التعليم الثانوي مؤسسة عمومية للتعليم، تتمتع بالشخ
  .2و االستقالل املايل

فالتعليم الثانوي معد الستقبال التالميذ بعد اية التعليم األساسي و عادة ما يسمى 
  3ونيام الثانوي حسب شروط حددت قانالتعليم ما بعد األساسي، ينتقل التالميذ إىل التعلي

دة الدروس املعروفة هو درجة التعليم مابني االبتدائي و العايل و ينتهي بشها-
  4بالباكالوريا

  كما يعرف بأنه املرحلة الوسطى من التعليم و هي املرحلة اليت تلي املرحلة األوىل 
يم و تسبق املرحلة العليا و تعرف مرحلة التعليم الثانوي بأا املرحلة اليت تلي مرحلة التعل

، الذين تتراوح أعمارهم ما بني يستقبل التالميذ االبتدائي و التعليم اإلعدادي و التعليم العايل
ناجحني لاللتحاق ال منتجبشهادة الباكالوريا،سنوات و تتوج ] 03[سنة ثالثة  15-18

  .5بالتعليم العايل
  :التعريف اإلجرائي-

يف العملية التعليمية فهو حيتل ود الفقري يعترب التعليم الثانوي يف عصرنا احلايل مبثابة العم
  .و التعليم العايل من جهة أخرى] االبتدائي و التوسط[مكانا وسطا يربط بني التعليم األساسي
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و يعترب كذلك من أهم احللقات الرئيسية يف سلسلة املنظومة التربوية و التكوين و 
، و هو بذلك ]كمايلبتدائي و اإلاال[التشغيل، و ذلك ألنه من جهة يأيت بعد التعليم األساسي

  .هذه املرحلة ذيتكوين املهين جزء معترب من تالمال يستقبل مبعية

  :تنظيم و تسيري مؤسسة التعليم الثانوي-2
تعترب املدرسة أو املؤسسة التعليمية نظام اجتماعي يتألف من جمموعة من العناصر 

 و يتكامل يف النهاية أدوار صرها دور يؤديهو لكل عنصر من عنااملترابطة و املتفاعلة فيما بينها 
كن من معرفة سري هذا ضع من أجلها هذا النظام، و حىت نتمهؤالء لتحقيق األهداف اليت و

  .النظام يستوجب على الباحثة عرض املهام املوكلة إىل مدير مؤسسة التعليم الثانوي

  :التسيري-أ
الصادر يف  76/72ن و املرسوم املتضمن تنظيم التربية و التكوي 76/35جاء يف أمر 

إن هذه األخرية يسريها املتضمن تنظيم و تسيري مؤسسة التعليم الثانوي،  16/04/1976
املعدة لتكوين مديري مؤسسات التعليم الثانوي و مدير يعني بعد جناحه يف الدورة التكوينية 

نائب املدير : و هم قلعلى األ ثالثة مساعدينو يساعد مدير املؤسسة جملس التوجيه و التسيري 
و قد حدد القراران  1مستشار التربية الرئيسيللدراسات، املتصرف املايل أو املقتصد أو 

املتضمنان كل من مهام مديري  03/03/1991الصادران يف  176و  175الوزاريان رقم 
  :و مؤسسات التعليم الثانوي بأربعة جماالت و هي األساسيةاملدرسة 

  :داغوجيالنشاط البي جمال-1
  األنشطةيتعني على مدير املؤسسة أن يسهر على النشاطات البيداغوجية حىت تؤدي - أ
  :ااملنوطة املؤسسة أو تقام فيها املهمة التربوية  اتقوم  اليت

  .تسجيل التالميذ اجلدد و قبوهلم يف إطار التنظيم اجلاري العمل به-
  .ضبط خدمات املدرسني و تنظيمها-
  .م ألنشطة التالميذ و جداول توقيت األقسامالتنظيم العا-
  .تطبيق التعليمات الرمسية املتعلقة بالربامج التعليمية يف املؤسسة-

                                                
 .1976 ،33العدد : اجلريدة الرمسية 1
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  وضع اإلجراءات الضرورية لتشكيل األفواج التربوية قصد حتقيق التنسيق األمثل -
  .و التكيف األنسب يف عمل األساتذة

  .احتضري جمالس التعليم و جمالس األقسام و عقده-
  .وضع اإلجراءات الضرورية لتحسني تكوين األساتذة املدرسني-
ينسق املدير نشاطات األساتذة املسؤولني عن املادة و األساتذة الرئيسيني و األساتذة -ب

  رؤساء األشغال
الوظيفة  إطارالس األقسام وجمالس التعليم يف جم اجتماعاتتندرج رئاسة -ج

  مجيع التدابري للقيام ا بصفة فعلية اختاذالذي يتعني عليه  البيداغوجية املوكلة ملدير املؤسسة
  :يتوجب على املدير عن طريق املراقبة املنظمة لدفتر النصوص من - د
  تطبيق الربامج وتوافر الدروس املرتلية  وتسلسلها،التدرج يف تقدمي الدروس -
الكفيلة  اإلجراءاتجيب على املدير أن   يزور األساتذة يف أقسامهم ويتخذ - ـه

وتتوج الزيارة لهم ،معشيدا لملساعدة األساتذة املبتدئني واملدرسني الذين تنقصهم التجربة تر
  ىل األستاذ مث تدون  يف بطاقة زيارة ترتب يف ملفه مبالحظات ونصائح وتوجيهات تقدم إ

يلزم املدير باملشاركة يف كل تفتيش جيري باملؤسسة على موظفي التأطري  واحلراسة -و
كما يشارك يف املناقشة عقب تعليم ما عدا  تفتيش التثبيت الذي تقوم به جلان خاصة ال

  التفتيش املذكور ويتوىل متابعة النتائج  والتعليمات املقدمة وتطبيقها
ويف عمليات التكوين اا يشارك يف تنظيم االمتحانات واملسابقات وتصحيحات وجل-ي

  نظمها وزارة التربية وحتسني املستوى  وحتديد املعارف اليت ت
  :التربويالنشاط  لجما-2

  :ىل ي ملدير مؤسسة التعليم الثانوي إيهدف الدور التربو
  تذليل الصعوبات  على توفري جو عام من شأنه تكوين جمموعة متماسكة قادرة-

   .و التحصني ضد الصراعات احملتملة وتفاديها
ظفني  وأولياء التالميذ على تنمية ينبغي أن تساعد عالقات املدير مع التالميذ  واملو-
   .احترام  الشخصية و الصداقة و التضامنولية  وتقوية الثقة املتبادلة  ور باملسؤالشعو
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يشجع املدير تطوير األنشطة االجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة -
   .حقيقية الكتساب القدرة على ممارسة املسؤولية

صد للمدير تو املقليومية اليت يقدمها نائب املدير للدراسات جيب أن تساعد التقارير ا-
 تضافرلتالميذ و اواألخالقية واملادية لتسري أنشطة توافر الشروط املعنوية ن كيد معلى التأ

   .وتربية مطابقة لألهداف املرسومةاجلهود ملنح التعلم ناجح 
،النظام مبا يضمن محاية  على حتقيق اهلدف منه وهو إقامةيرأس املدير جملس التأديب -

  .شخصيتهم فرديا ومجاعيا  وازدهارالتالميذ  ارتقاءالوسط املدرسي و يساعد على 
يف التنظيم يتخذ املدير القرارات املتعلقة مبجازات التالميذ وفقا للشروط احملددة -

   .اجلاري  به العمل
   :اإلداريجمال النشاط -3

  :العاملني باملؤسسة ،ويقوم ب للموظفني اإلداري التسيرييتوىل املدير 
  فتح امللف الشخصي لكل موظف ومسكه -
ا لسلم التنقيط اجلاري به مينح مجيع املوظفني اخلاضعني لسلطة نقطة سنوية يقدرها طبق-

   .العمل ويرفقها بتنقيط مكتوب
ىل وإرساهلا  إالتقارير و اجلداول الدورية  بإعدادفيما يتعلق  اآلجال احتراميسهر على -

  .ةيمالسلطة السل
و فرزه و تسجيله يف استقبال الربيد اإلداري الوارد على املؤسسة و يقوم بفتحه -
  .األمانة

لصادرة عن املؤسسة و يراسل مصاحل اإلدارة املركزية تأشري و توقيع املراسلة اإلدارية ا-
الرزنامة يف الوالية ما عدا احلاالت اخلاصة املنصوص عليها يف عن طريق السلطة السليمة 

  .أو الظروف االستثنائية اليت تستوجبها الضرورةاإلدارية 
اإلجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان يتعني على مدير املؤسسة ضبط كافة -

التدابري الالزمة و التنظيمية يف جمال حفظ أمن األشخاص داخل املؤسسة و السهر على إقامة 
  .الصحة و النظافة
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  :ملايلجمال النشاط ا-4
يتوىل املدير عمليات االلتزام بالنفقات و تصفيتها يف حدود االعتمادات املخصصة يف -

  .ميزانية املؤسسة
ينة حقوق املؤسسة يف ميدان اإليرادات و تصفيتها و استرجاعها و يكون ايقوم مبع-

ية أمام مسؤوال عن قانونية العمليات اخلاصة مبعاينة اإليرادات و االلتزام بالنفقات احلساب
  .السلطة السلمية

  .املايل و املادي للمؤسسة يساعد املدير عون حماسب يكلف بالتسيري-
  ابع بانتظام وضعية االلتزامات بالصرف أن يتجيب على مدير املؤسسة بصفته اآلمر -

  .االلتزامات احملددة و خصوصية االعتمادات و حمدوديتهايراقب تواريخ  و
ل األموال و املواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا يراقب مسك احلسابات و تداو-

  .مبراقبة صندوق املال و العتاد
ال يتداول املدير األموال التابعة للمؤسسة و ال حيتفظ مبفاتيح صندوق املال و املخزن -

  .ستثنائية و اليت حيددها القانونو االإال يف احلاالت اخلاصة 
بإعداد ف بالتسيري املايل و املادي للمؤسسة وظف املكليقوم املدير بالتعاون مع امل-

إىل جملس  مشاريع امليزانية و طلبات املقررات املعدلة و يقدم مع االشتراك مع احلساب املايل
  .1التوجيه و التسيري

  2نظام الدراسة و القبول-ب
كما سبقت اإلشارة فإن هذه الدراسة يف مؤسسات التعليم الثانوي ثالث سنوات على 

  .ميكن اختصارها أو متديدها تبعا ملقتضيات التربية والعموم 
  مينح التعليم الثانوي العام و الثانوي املتخصص يف الثانويات أما التعليم الثانوي -

  .و التكنولوجي فإنه مينح يف املتاقن
و اليت " الباكالوريا"ختتم الدراسة يف التعليم الثانوي بشهادة الدراسة الثانوية اليت تسمى 

  .بالدخول إىل اجلامعة و مواصلة التعليمتسمح 
                                                

-239، ص ص 2006دار العلوم للنشر، عنابة، اجلزائر، علم اإلدارة املدرسية نظرياته و تطبيقاته يف النظام التربوي، : حممد بن محودة 1
247. 
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أما القبول أو نظام القبول يف التعليم الثانوي فإن وزير التربية هو الذي حيدد شروط 
  .القبول يف مجيع أنواع التعليم الثانوي السابقة الذكر

  1اموعة التربوية- ج
و التطبيقات  كما سبقت اإلشارة إىل أن التعليم الثانوي قد تأثر بالتطورات العلمية

إجياد جمموعات تربوية يف مؤسسات التعليم التكنولوجية، فإن من بني مظاهر هذا التأثري 
  فردية  إنتاج ثقافية و فنية و رياضية و أعمالالثانوي و ذلك عن طريق تنظيم نشاطات 

من ة ملني بالثانوياو مجاعية و فترات تروحيية  مبشاركة كل من التالميذ و خمتلف املوظفني الع
  .و ذلك إلتاحة التفتح الكامل للتلميذ... أساتذة و مساعدين تربويني

للنشاطات كل من مدير الثانوية، اجلماعات احمللية  و يساهم يف وضع الربنامج السنوي
  ية، مجعية أولياء التالميذ و االحتاد الوطين للشبيبة اجلزائريةريو املنظمات اجلماه

   :2ف التعليم الثانويائوظ -3
تطرق إىل وجهة نظر علم النفس التربوي فيما خيص وظيفة التعليم الثانوي بالنسبة ن

 - للتالميذ لكي نتعرف إىل مدى أمهية تظافر جهود األطراف املعنية إلجناح العملية التعليمية
  التوجيه املدرسي   مقدمة هذه اجلهود، جهود مستشارالتربوية يف التعليم الثانوي، و يأيت يف

ميكن تلخيص وظيفة التعليم الثانوي يف حتقيق األهداف التربوية بالنسبة للتالميذ يف و املهين 
  :األمور اآلتية

أن تعود طالا على العادات اجلسمية السليمة حىت يتيسر هلم البناء اجلسمي السليم -
  .ذي املناعة ضد األمراض]التربية الرياضية[

ساء حبيث يتقبل كل من اجلنسني أن تتيح للطالب فهم دورهم من حيث رجال أو ن-
  .]التربية الوطنية، علم وظائف األعضاء[حقوقه و واجباته بالنسبة لكونه فردا يف جمموع 

أن يكتسب الطالب املعارف و املعلومات بطريقة منظمة تتيح له أن يكون فكرة -
  ].جغرافيا و دراسة املواد االجتماعية[صحيحة عن العامل اخلارجي 

                                                
 .76،77املرجع السابق، ص : عبد الرمحان بن سامل 1
 .72-71، ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، و التعليمأصول التربية : تركي رابح  2
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النظرة  ىطريقة التفكري العلمي، و التفكري النقدي الذي يساعده عل وير الطالبتص-
إىل مشاكل احلياة، و بالتايل العمل على إزالة املعتقدات الفاسدة، و التعصب املوضوعية 

األعمى، و التخلص من أساليب التفكري اخلرايف أو التواكلي، و العمل على تنمية التفكري 
  راء وفق اهلوى النقدي املقارن عن التحيز و اآل

تنمية روح تقدير املسؤولية لدى الطالب ، والعمل على أن يدرك ماله من حقوق وما -
   .عليه من واجبات

تنويع التعليم  الطالب ، وتنمية قدرام و ذالك عن طريق داداتالعمل على قدح استع-
  ) املدرسة الثانوية الشاملة:(راسة و أساليب الد

  .بة الفلسفة االجتماعية و االقتصادية تمعهمالعمل على أن يفهم الطل-
نية املختلفة يف أن تعمل املدرسة الثانوية على تعويد طالا على تذوق النواحي الف-

   .، وغريها من الفنون اجلميلةاملوسيقى واألدب، والرسم والتصوير
يف جمال  هم العامةاحملدقة ببالدهم و أن يفهموا سياسة بالدأن يعرف الطالب األخطاء -

حنياز  عدم االحركة –اجلامعة العربية املغرب العريب منظمة الوحدة اإلفريقية ب[الصراع الدويل 
  ].لألمم املتحدة

أن تساعد املدرسة الثانوية طالا على اجتياز مرحلة املراهقة بأمن وسالم عن طريق -
املرحلة حىت تساعد هم مير ا الشباب يف هذه بالتطورات النفسية و اجلسمية اليت  تبصريهم

  .ف أنفسهم اتكييعلى 
العمل على إعداد الطالب للحياة العامة باعتبار مرحلة التعليم الثانوي مرحلة منتهية -

لشباب أن يفهم دوره يف احلياة ، حىت يستطيع اعلمني يف هذه املرحلةتة ملعظم امللنسببا
  قتصادية لبالده اال

  قدير ميوهلم و عقائدهم والتعود على احلياة االجتماعية الغري وتحترام آراء إمناء شعور ا-
، ومعرفة األمور اليت األسرة و أثرها يف متسك اتمع بأمهية إمنا الشعور يف أنفسهم-

   .تساعد على استقرارها
   .العمل على غرس حب االطالع و البحث و امليل إىل املعرفة وإجادة اللغة العربية-
   .تاريخ وثقافة مية و الوطنية لبالدهم مبا تعنيه من لغة ودين واالعتزاز بالشخصية القو-
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 علم الثانوي ال تتوقف عند حد تلقنيأن وظيفة التنستنتج من خالل هذه النقاط 
  ذ كفرد أوال مث كمواطن ثانيا تتعدى ذلك إىل حماولة خدمة التلميبل املعلومات فحسب، 

كما تشري األهداف التعليمية للمرحلة  ].على املستوى العاملي اإلنساين[كإنسان و أخريا 
الثانوية إىل السعي إلعداد القوة البشرية اليت حيتاجها اتمع ملواصلة منوه و تطوره احلضاري 

   1:يف هذا العصر و من أبرزها ما يلي
توفري جماالت التخصص الفنية والتقنية واملهنية الالزمة ملقابلة احتياجات اتمع مع -1
تربوية اليت متكنهم من االلتحاق بعمل منتج ال بالميذ يف تلك التخصصات باألساليإعداد الت
   .االلتحاق بعامل التشغيل يف اية املرحلة الثانوية واإما قرر

، يسمح لطالب مبمارسة عمل يةملو الع تقدمي تعليم متوازن من الناحيتني النظرية-2
ميكن اعتبار  عموماو) امعات والكليات اجل(حاق مبؤسسات الدراسة العليا تمنتج أو اإلل

و اليت تستطيع عبور ، اهلدف العام من التعليم الثانوي هو خلق الشخصية السوية واملتزنة
  مرحلة املراهقة بسالم 

د و حتدقضية يواجهها التعليم الثانوي وحتديد مسار اجتاهه ومنط مناهجه  إن أهم
راهقني يفية إجياد طرق ناجحة ملساعدة هؤالء املك:هيالقائمني على إدارته و املنفذين لسياسة 

واحلياة املدرسية إىل نضج جسمي أو الفكري واالرتقاء إىل من الطفولة  السليم يف االنتقال
  .احلياة اتمع

  :2عاة بعض األهداف الرئيسية اآلتيةيتحقق إال عن طريق مرام اليهذا االنتقال السلو 
   .هيم العلمية  و تسخريها خلدمة اتمعمتكني التالميذ من اكتساب املفا-1
   .تزويد التالميذ  باملهارات الفكرية و مناهج البحث العلمي-2
  .لتالميذ وإعدادهم مهنيا وتكنولوجيالحتسني القدرات األدائية  -3
   .القيم و تزويد التالميذ باملهارات السلوكية-4

                                                
 .206، ص 2002، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،التعليم الثانوي يف البالد العربية: حممد الفالوقي و رمضان القذايف 1
 .206ص :  املرجع نفسه 2
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   .تنمية تقدير املؤسسة و احترام القانون و القيم-5
   .والقدرة على التكيف ءتكوين اجتاهات الشعور باالنتما-6

هل يقدم تعليم  واحد للذكور ": يف كتابه ]B.Daùbonne[ بياتريس دوبل وما يلخص 
      ."واإلناث 

   :1فيما يأيت أهداف املدرسة الثانوية
   .متكني التالميذ الناجحني من االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل-1
   .لتالميذ وتنمية قدرام البدنية والفكرية و املعنويةتعزيز شخصية ا-2
   .تنمية الثقافة العامة و املعارف األساسية و ملكة النقد-3
  .تنمية روح اإليداع و املهارات العلمية-4
  .ةتنمية روح الشعور باملسؤولي-5

 ،كر كثرياالعربية يهتم بتلقني ال بالتفكري، حنن ال نفأن التعليم يف البلدان  ميكن القول
  .كثريا لكننا نلقن
   :أمهية التعليم الثانوي- 4

يف حياة الفرد ، ألا تغطي مرحلة املراهقة ،هي  تعد مرحلة التعليم الثانوي أهم مرحلة 
مرحلة بناء الذات وتكوين الشخصية السوية ذات االجتاهات و القيم السليمة ، هذه املرحلة 

مرحلة اإلعداد اجلاد للمواطن الصلح يف قيمه  تتمثلسنة ،  18-12العمرية املمتدة من 
  حتقيق األهداف العامة للتربية لك  مرحلة وهي كذاملتميزة ، هويتهومعتقده وسلوكه و

التعليم و التعليم يف أي جمتمع ،وانطالقا من هذه املعطيات املوضوعة ميكن حتديد وحصر أمهية 
  :2نقاط التاليةالالثانوي يف 

  ين تغطي فترة حرجة من حياة الشباب ، و هي مرحلة املراهقة سنوات التعليم الثا-1
وما يليها من ) معرفة (وإدراكية جسمية، سلوكية،  و ما يصاحبها من تغريات أساسية ،

                                                
 .125-124ص ص : املرجع نفسه 1
  .123مرجع سابق، ص : يفحممد الفالوقي و رمضان القذا2
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وعالقاته و يتحتم  على املدرسة الثانوية  أن توفر العوامل املختلفة  اليت تساعده على سلوكه 
  حتقيق تلك املتطلبات 

إن كثري ما تنبع مشكالت الشاب املراهق  ،ميذ الثانوي مبشكالت اتمعارتباط التل-2
يف مشكالت اتمع الذي يعيش فيه ، وذا تكون الكثري من املشكالت التعليم الثانوي نابعة 
مما جيري يف اتمع من أحداث وما حييط به من أزمات وما يسوده من أفكار وفلسفات ،ما 

   .االقتصادية و االجتماعية والثقافية تؤثر على سياسته ليه من تغريات فقديطرأ ع
قها و بتعد مرحلة التعليم الثانوي مرحلة عبورية ،إذ تتصل اتصاال وثيقا مبا يس-3
و حتديد  مناهجهالتعليم األخرى ،هذه الصلة اليت تتطلب الدقة يف ختطيط  1مراحل من يلحقها

و تلك املراحل التعليمية من ناحية ،  أهدافه ، حبيث تتالءم مع خمتلف أهداف و مناهج
ات اتمع حتقيق ظروف املتعلمني و رغبام من ناحية أخرى و تشبع احتياجتتناسب 

  ة من ناحية ثالثة األهداف املنشود
 ااستيعابإن هذه املرحلة هامة و خطرية يف حياة التلميذ نظرا لسنة حيث يكون أكثر -4

  .ة الربامج و تنوعها، كذلك نظرا لكثافيف املعرفة غبةر

  :التعليم الثانوي تمشكال-5
  األخصائيون التربويون و الدراسات اليت قام ا  التربوية كشفت الكثري من اللقاءات

  :2ليم الثانوي تتطلب املعاجلة منهاو األكادمييون أن هناك مجلة من املشكالت يعاين منها التع
  امعي و ليس موجها للمهن يم اجلجه فقط ملواصلة التعلوإن التعليم الثانوي م-1

  و احلياة، و يتجلى ذلك يف املناهج التقليدية النظرية اليت تركز فقط على احلفظ و التلقني 
املعاصرة و متطلباا و حشو الذهن باملعارف و املعلومات و الكثرية و اليت ال صلة هلا باحلياة 

  .و االجتماعيةاالقتصادية 
و املعلومات اليت ال صلة هلا مبتطلبات من كثرة املعارف  مجود املناهج مبا حتتويه-2

  .الذي أصبح يشكل العمود الفقري ملهن املستقبلاتمع و بالتطور العلمي و التكنولوجي 
                                                

ماي  24-23-22جملة املربز، امللتقى الوطين األول  يف تعليمات العلوم االنسانية، أيام تعليمية العلوم اإلنسانية، : صاحل مفقودة 1
 .2000،اجلزائر 2000

 .228، ص 2002، مكتب التربية الغريب لدول اخلليج، الرياضالتربية و أزمة التنمية البشرية، : يعقوب أمحد الشراج 2
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 هظهرو هو ما تتركيز التعليم الثانوي على اال األكادميي و إغفال التعليم املهين، -3
الستيعاب مجيع الناجحني و ليس زيادة الضغط عليه و من املتوجهني للتعليم اجلامعي  خمرجاته

  .التوجه لعامل الشغل
بني برامج التعليم الثانوي و سوق العمل مما أدى إىل عزل ] الربط[ضعف العالقة -4
  .و عدم استجابته ملتطلبات اتمعالتعليم 

مط التعليم التالميذ العلمية و املهنية نظرا لنعدم القدرة على حتقيق رغبات و قدرات -5
ل نظامها قائما على أساس التقسيم، علمي، أديب، و على املتبع يف املدارس الثانوية و اليت ظ

ملدى مناسبة املسار مليوهلم و رغبام، دون إدراك منهم التالميذ أن ينخرطوا يف أحد القسمني 
  .لة الثانويةكما أم يفتقدون إىل مرحلة التوجيه العلمي السليم أثناء دراستهم يف املرح

للتالميذ، كما  السلبية للتعليم الثانوي من خالل تدين املستوى العلمي االنعكاسات-6
كل أصبح التعليم الثانوي هو اآلخر يعيش أزمة كربى تتجلى يف عدم القدرة على استيعاب 

امللتحقني به ألسباب مادية و بشرية، فالغالبية من التالميذ و بعد حصوهلم على شهادة 
  .كالوريا ترغب االلتحاق باجلامعة و تعزف عن دراسة العلوم املهنية و الفنيةالبا

  ظهور مؤشرات سلبية كثرية يف التعليم الثانوي منها تفاقم مشاكل كالرسوب -7
و التسرب و ما ينتج عنها من هدر يف اإلنفاق و ضعف يف التحصيل الدراسي و تزايد مظاهر 

  .ظاهر السلبية اليت أفرزا أنظمة التعليم احلاليةمن املالغش يف االمتحانات و غريها 
ة هذه املؤشرات العامة و غريها و رغم تفاوا بني أنظمة التعليم إال أنه تعترب مسات بارز
  .تعاين منها أغلب الدول العربية، ما أكدته و تأكده اللقاءات الدولية يف تقاريرها و دراساا

  :نويالبعد اإلستراتيجي للتعليم الثا-6
باعتباره أداة فعالة يعترب التعليم مهنة و هو ذا يصبح من أهم املهن يف اتمعات احلديثة 

للتحول االجتماعي و مدخال طبيعيا ألية تنمية إضافة لكونه يعكس التيارات املؤثرة يف 
  موجه حنو حتقيق أهداف اتمع الواعي مبتغريات العصر ، فهو على هذا األساس اتمع
    .دياتهو حت
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و الواقع أن احلديث عن التعلم بصفة عامة يقتضي الكالم عن مرحلة التعليم الثانوي 
املميزات اليت تربز مكانتها و بعدها اإلستراتيجي اليت نورد من باعتبارها مرحلة تنفرد بعديد 

  :منها
تتكون ألن معظم بؤر التوتر االجتماعي يعترب التعليم الثانوي مرحلة تعليمية للغاية -1

  .1ان اليت يقابلها التعليم الثانويو هي املرحلة املتميزة من مراحل منو اإلنسأثناء فترة املراهقة 
تساهم هذه املرحلة يف حتقيق الفهم احلقيقي لقيم اتمع اجلديد و كيفية التجاوب -2

  يم العايل ملواصلة الدراسة يف التعل مير ا اتمع،كما أنه يهيئ الشباباليت  مع التطورات
أو التوجيه إىل ميادين احلياة االجتماعية من خالل تكوين اإلطارات املتوسطة و ذلك بإتقان 

  .2لتحقيق التطور يف خمتلف ااالتاملهارات الفنية و االجتماعية 
ل التعليم الثانوي اتصاال وثيقا مبا سبقه و يلحقه من مراحل التعليم، تلك الصلة صيت-3

  أهداف و مناهج تلك املراحل التعليمية، طيط مناهجه حىت تتالءم خمتلف تتطلب الدقة يف خت
و تظهر تلك الصلة بكون أغلب تالميذ التعليم الثانوي من خرجيي التعليم املتوسط، و تشكل 

  .من طلبة التعليم الثانويغالبية طالب التعليم اجلامعي 
االهتمام بالتنمية البشرية  و املهين وضرورة التكامل بني التعليم العام و التقين -4

  .باعتبارها احملور األساسي يف اإلستراتيجيات التربوية
من كافة التأكيد على املشاركة اتمعية يف صنع القرارات اخلاصة بالتربية و التعليم -5

  .فئات اتمع و على خمتلف املستويات
  .اعتبار املدرسة أساس كل تعبري و تطور ينشده اتمع احلديث-6

  :التعليم الثانوي يف اجلزائر بني النشأة و التطور - ثانيا
  :التعليم الثانوي قبل االحتالل الفرنسي-1

بني أوساط الشعب اجلزائري  اكان التعليم فبل االحتالل الفرنسي منتشرا انتشار واسع
          :مايلي1894فيفري 2لس الشيوخ الفرنسي يف  Combes كومبقد جاء يف تقرير 

                                                
 .507، ص 2004، مصر، 1دار الفكر العريب، طالتعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤى التطوير، : رشيد أمحد طعيمة و أخرون 1
 .35، ص 1997، القاهرة، مصر، 1دار الفكر العريب،ط التجديد التربوي،: ابراهيم عصمت مطلوع 2
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أقل تقهقرا مما جعلته السلطة العامة الفرنسية، لقد كان  1830التعليم يف اجلزائر  كان
يعلمون  املختصونهناك ما يزيد عن ألفي مدرسة ابتدائية وثانوية وعليا، وكان األساتذة 

عامة تنظم يف بغاية االجتهاد على دروسهم، و كانت الدروس اليقبلون  كانوا لتالميذ الذينا
  .1لكبارمجع املساجد ل

و الزوايا املعروفة مثل مساجد تلمسان و قسنطينة  و كان التعليم الثانوي يتم يف املساجد
الكربى، أشار لو ببجاية و سيدي منصور يف القبائل و آمو امليزاب و معهد اهلامل ببوسعادة 

ما  ثانوي و العايل و كان النيرس التعليميمداعلى  أن قسنطينة كانت حتوي Bedouبيدو 
و اشتهرت مدينة مازونة حيث أسست فيها عدة  2تلميذ 700أو  600 من ما يقارب

  معاهد و كانت الربامج تشمل عالوة على القرآن الكرمي و احلديث الشريف، اللغة العربية 
  .3التاريخ و اجلغرافيا و علم الفلكو البالغة و الفلسفة و 

  :التعليم الثانوي يف عهد االحتالل الفرنسي -2
االحتالل الفرنسي و جاء معه ختريب اهلياكل السياسية و االقتصادية و كذلك  عهد جاء

الوايل العام على اجلزائر خالل  Duck Dumal لمراكز التعليم، و قد اعترف الدوق دوما
من بينها مؤسسات التعليم الثانوي و مثانينات القرن التاسع عشر باالعتداء على مراكز التعليم 

  و استولينا على املعاهد العلمية يف اجلزائر قد تركزنا :"حكومة باريس فقال يف تقرير له إىل
  نا على أوقاف املساجد و حولناه إىل دكاكني أو ثكنات، أو مرابط للخيل و استحوذ

  :، و قد مر التعليم الثانوي خالل الفترة االستعمارية مبرحلتني4"و املعاهد
  ]1930- 1830[:املرحلة األوىل-أ

االحتالل مل تم احلكومة الفرنسية بتعليم األهايل بسبب انشغاهلا مبواجهة يف بداية 
تمكن من إبعاد اجلزائريني، جلأت إىل و لكي ن سنة، 20املقاومة الشعبية، و بعد مرور حوايل 

، يف كل من 30/09/1950: مبوجب مرسوم مؤرخ يفإنشاء ثالثة مدارس حكومية 
  .1859هذا األخري إىل العاصمة يف املدية لتحول من تلمسان، قسنطينة، 

                                                
 .555، ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 3اجلزء ،تاريخ اجلزائر العام: عبد الرمحان اجلياليل 1
 .25مرجع سابق ، ص  الدليل يف التشريع املدرسي،:بشري دمربجي 2
 .194، ص 1984املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر اجلزائر يف التاريخ، : ناصر الدين سعيدوين  3
 .127، ص 1981كة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر، ، الشرالتعليم القوي و الشخصية اجلزائرية: رابع تركي 4
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و دف هذه املدارس إىل تكوين مرشحني إىل الوظائف اإلدارية و القضائية و التعليمية، 
  يدوم التعليم فيها أربعة سنوات، تدرس اللغة الفرنسية و اللغة العربية و األسس العلمية 

تم الدراسة بشهادة اية م اإلدارية ختالتاريخ و اجلغرافيا و مبادئ النظ و الرياضية، و
  .الدراسات للمعاهد

كانت اللغة العربية  1معلم 156إىل  1896ه املدراس يف و وصل عدد املعلمني يف هذ
توجد ا معاهد خاصة  تعترب لغة أجنبية و كان مدرسوها تنقصهم الكفاءة العلمية، حيث مل

يوضح عدد ] 01[اجلدول رقمو لتكوين و ختريج معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية 
  .1928-1920خالل سنيت التالميذ اجلزائريني يف التعليم الثانوي 

  ].1928-1920[تالميذ التعليم الثانوي يف اجلزائر]: 01[جدول 
  

  المجموع  البنون  ناتالب  الجنسية  السنة
1920  

  
  جزائرية
  فرنسية

10  
1.764  

405  
4.345  

445  
6.110  

  جزائرية  1928
  فرنسية

85  
3.533  

778  
7.316  

863  
10.869  

  
التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل، املؤسسة الوطنية للفنون : الطاهر زرهوي :مصدر

  .27، ص 1994املطبعية، اجلزائر 
  :1962-1930 :املرحلة الثانية-ب

شهدت هذه املرحلة حتويل املدارس الفرنسية اإلسالمية، إىل ثانويات فرنسية للتعليم العام، 
عداد التالميذ لشهادة الباكالوريا باللغتني، وهذه املدارس للذكور فقط و مت هذا التحويل إل

س احلكومية الفرنسية الثالث حيث صارت تأهل ربناء على صدور قانون إعادة تنظيم املدا
و أدخلت تعديالت على مناهجها ] بدل الديبلوم فقط[ا إىل بكالوريا التعليم الثانويتلميذا

احلضارة و القانون ] شريعالفقه و الت[تعطي إىل جانب التعليم اإلسالمي  حيث صارت
  .الفرنسي

                                                
 .27مرجع سابق ، ص : بشري دمربجي 1
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خاصة بالبنات اجلزائريات يتلقني فيها "فرنسية إسالمية "و أنشئت بعد ذلك مدرسة رابعة 
لكن املالحظ على برامج التعليم 1بطلبة املدارس الثالث املذكورة  أسوةتعليما مزدوجا 
أا جاءت لتجعل املواطن اجلزائري يتطور يف حميط ثقايف عقيم ال  دراس،الثانوي يف تلك امل

نسبتهم و مل يكن حيق االلتحاق باملدارس الثانوية إال األقلية من اجلزائريني فكانت  يزيد شيئا،
كانت طلبتها  - السابقة الذكر- بقدر واحد يف اخلمسني و حىت بعد إنشاء الثانويات

  .سيني أو موظفني يف سلك القضاء اإلسالمي أو الترمجةيتخرجون ليصبحوا بعدها مدر
كما شهدت هذه املرحلة إنشاء مجعية العلماء املسلمني، اليت عملت على إنشاء املدارس 

و األمة اليت ال تبين املدارس تبىن إن املدرسة جنة الدنيا، و السجن هو نارها، "احلرة، شعارها 
بل  لجمعية اآلنل:"معية بقولهمنجزات اجلاهيمي يذكر الشيخ البشري اإلبر "...هلا سجون 

مث شيدت .... أكثر من مائة و مخسني مدرسة ابتدائية حرة رغم االستعمار األمة اجلزائرية 
  .2" كخطوة أوىل للتعليم الثانوي عمرته بألف تلميذ اانوياجلمعية معهدا ث

  باديس يف قسنطينة، بتكوين معاهد ثانوية، أوهلا معهد ابن  1947و قامت اجلمعية عام 
ملعلمني يف تلميذ كما بلغ عدد ا 913حوايل  1951-1950و قد بلغ عدد تالمذته يف 

  .3معلما 275نفس الفترة 
  لكن و شهدت هذه املرحلة أيضا إنشاء معهد احلياة على يد مجعية احلياة يف وادي ميزاب، 

  ويات و متابعة روادها اندالع الثورة اجلزائرية سارعت فرنسا إىل إغالق هذه الثانو ب
  .و اغتياهلم

و مما سبق يتبني لنا برامج االحتالل خالل هذه الفترة، جاءت لتجعل املواطن اجلزائري 
الذي كان تعليمهم يتطور يف حميط علمي متخلف، عكس أبناء املستوطنني األوروبيني، 

  .نوعي و جيد و كذا أبناء الباشوات و اآلغوات
النظرة التكاملية للسياسة الشعب اآلخر فكان دف خدمة و إن وجد التعليم لفئات 

  .االستعمارية اقتصاديا و سياسيا حيث كانوا مبثابة قوة عمل الرأس املال الفرنسي
  

                                                
 .144، مرجع سابق، ص التعليم القومي و الشخصية اجلزائرية: رابح تركي 1
 .29ص ، 1994موفم للنشر، اجلزائر،  التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل،: الطاهر زرهوين 2
  .211مرجع سابق، ص ليم القومي و الشخصية اجلزائرية، التع: رابح تركي 3
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  :التعليم الثانوي يف اجلزائر بعد االستقالل -3
، نظاما تعليميا مهيكال حسب أهداف املستعمر 1962تسلمت اجلزائر املستقلة يف سبتمرب 

و قد صنع :"لطمس معامل الشعب اجلزائري و يؤكد ذلك حممد عمارة بقوله سعتي الذ
فاغلقوا ، ... غاشم لتحقيق هذه األهداف استيطاينالفرنسيون كل ما خطر ببال مستعمر 

سنة [يوم احتلوا البالد، أكثر من ألف مدرسة و بعد قرن و ربع قرن من احتالهلم 
أما الذين  %91ة يف اجلزائريكانت األم] دهمضم، عندما أعلنت الثورة املسلحة 1954

تعلمت أغلبيتهم الساحقة يف  200.000كانوا يقرؤون العربية فلم يزد تعدادهم عن 
  1"...القومي حلركة التجديد و اإلصالح يقاوم ا االستعماراملدارس اليت أقامها التيار 

بلد ممزق و جريح :"لهغداة االستقالل بقووضع اجلزائر  G Viratelleو وصفها فراتيل 
  ".، حبيث توقع له البعض مستقبل غامضا1962يف عام 

  ]1970 -1962[ :املرحلة األوىل-أ
للغة العربية عتبار االأدخلت على التعليم الثانوي تغريات أولية تشمل تغريات الربامج و إعادة 

ائر إىل االستعانة و إفريقيا و لتطبيق هذه التعديالت جلأت اجلزو تدريس مادة تاريخ اجلزائر 
دان الشقيقة الصديقة من خالل عقود التعاون الستعانة باألساتذة األجانب كما بقي بللاب

شديد الصلة مبا كان خالل  1970-1962النظام اإلداري و التسيريي خالل الفترة مابني 
التقين االستعمار إال أنه شهد حتوالت نوعية تطبيقا الختيارات التعريب و التوجيه العلمي و 

  .و ذلك طبقا للمواثيق األساسية لألمة
م ثانوي معرب على مستوى مخس ثانويات مت فتحها يف ظروف صعبة يكما مت إنشاء تعل

املختلطة و بباتنة يف ثانوية عباس لغرور  قسنطينة يفبوهران يف ثانوية ابن باديس و ب نوعا ما،
صمة حىت يستطيع التالميذ الذين اور بالعكذللثانوية الثعالبة للبنات و يف ثانوية ابن خلدون، 

كانوا يتابعون دراستهم قبل االستقالل مبدارس مجعية العلماء املسلمني لاللتحاق بالطور 
يزيده حدة، السيما يف املواد األول من التعليم الثانوي هذا ما جعل مشكلة نقص األساتذة 

                                                
 .250، ص 1982مصر،  ،، املؤسسة العربية للدراسات و النشرحتديات هلا تاريخ:حممد عمارة 1
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السنة األوىل ثانوي أي  العلمية، فكانت هذه املؤسسات حتتوي على مجيع األقسام من
  .1اليت حتضر الباكالورياالسادسة سابقا إىل غاية السنة النهائية 

و جلأت احلكومة اجلزائرية يف هذه املرحلة إىل عقد تعاون ثقايف مع فرنسا لتزويد ما يلزم من 
استعمال  متفرنسيني، كما جلأت إىل البلدان الشقيقة يف شكل تعاون ثقايف، كما العلمني امل

خاصة ملواجهة متطلبات هذه  ةمجع اهلياكل املتاحة و للجوء إىل تطبيق تنظيم بيداغوجي
  :املرحلة نذكر منها

  .عدد الساعات املقررة ختفيف-
التناوب على احلجرة الواحدة مرات عديدة يف اليوم أو تناوب املعلم الواحد على أفواج -

ي يف هذه املرحلة، وكان التعليم يوضح تطور التعليم الثانو] 02[متعددة و اجلدول رقم 
  2:يف هذه املرحلة يتكون من طورين الثانوي

   Premier cycle du secondaire:الطور األول-
] تعترب السادسة السنة األوىل[السادسة و اخلامسة، والرابعة و الثالثة، و : و به أربع سنوات

 BEPC [Bervet de[دة بشها الدراسةومن الطور األول من التعليم الثانوي تتوج هذه 

l'eneignement du premier cycle  11/02/66املؤرخ يف  38/66و اليت ألغيت مبرسوم   
              .BEGو عوضت بشهادة 

   Deuxième cycle du secondaire:الطور الثاين
 ل لشهادة الباكالوريا، و قد و ألغيالسنة الثالثة هي سنة التأهي: حيتوي على ثالث سنوات

  ، 31/12/1961املؤرخ يف  63/495نظام الفرنسي لشهادة الباكالوريا مبرسوم ال
واحدة كلها نح فيها التلميذ مرة واحدة يف سنة و أحدثت مكاا بكالوريا جزائرية مي

  .امتحانات كتابية
  : التعليم الثانوي العام
أما ] ، فلسفةالرياضيات، علوم جتريبية[كالوريا حيضر مبختلف شعب البيدوم ثالث سنوات و

  3)تقين اقتصادي -تقين رياضيات(شعب  ثانويات التعليم التقين فتحضرهم الختيار بكالوريا
                                                

 .72مرجع سابق، ص : الطاهر زرهوين 1
 .20-19مرجع سابق، ص : عبد الرمحان بن سامل 2
  .9،صالنظام التربوي يف اجلزائر: مستواهم املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية و حتسني 3
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و قد يدرس يف سبع ثانويات : التعليم التقين و التجاريب- :و به التعليم التقين طويل املدى
ق تم اإللتحاق به عن طرييكالوريا، و الب مدة التكوين فيه ثالث سنوات و يتوج بشهادة

م املتوسط و بعد مخس سنوات دراسية يتوج من التعلي 02مسابقة يشارك فيه تالميذ السنة 
  . التعليم التقين و األخرى جتاريةبشهادة يف

هذه االختصاصات و عوضت شهادة اء غإل مت] 1969-1968[من السنة الدراسية و 
يميائي تربيد، ك-هندسة-إلكترونيك-إلكترونية: كالوريا تقين يف سبع اختصاصات هيالب

نظام املراقبة املستمرة على  كما مت إدخال تقنية، سكرتارية، و تقنية جتاريةصناعة ميكانيكية 
  .كالوريا التقنية عوض االختيارات التطبيقيةالب

ما مييز هذه املرحلة هي التحديات السياسية و االقتصادية و االجتماعية الصعبة اليت كانت 
لدولة اقتصاديا و الرتوح الريفي و النمو الدميغرايف يف كثري من تعيشها اجلزائر بفعل ضعف ا

املدن الذي مل ميكنها من رسم إستراتيجية واضحة بإصالح التعليم املوروث عن التعليم 
الفرنسي، كما اضطرت يف احملافظة على الوضع الراهن مع الشروع يف بعض احملاوالت 

                 .بعض اجلوانب من منظومة التعليمإلصالح 
  ] 1970-1962[الثانوي يف اجلزائر  متطورا لتعلي]:02[جدول رقم 

  
  

  السنة
  الدراسية

  الهياكل         األساتذة         التالميذ       
في 

الثانوي 
  العام

في 
الثانوي 
  التقني

  متاقن  ثانويات  األجانب  جزائريون

]1962-1963[  /  /  532  684  34  05  
]1963-1964[  5823  /  693  921  /  /  
]1964-1965[  9.031  1.397  /  /  /  /  
]1965-1966[  12.574  2.332  /  /  /  /  
]1966-1967[  19.340  2.277  799  1.811  52  07  
]1967-1968[  19.340  3.994  1.003  1.827  56  07  
]1968-1969[  22.085  4.316  1.030  1.945  56  07  
]1969-1970[  28.630  5.509  1.030  2.093  60  07  

  
 62/1963املؤسسات من  –املعلمني  –تطور أعداد التلميذ :وزارة التربية  :صدرامل

   1990مديرية التخطيط اجلزائر ،جانفي  89/1990إىل 
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الصعبة اليت إن أهم ماميز هذه املرحلة الظروف ،االجتماعية، السياسية ، واالقتصادية 
بفعل الرتوح الريفي هو األمر  مرت ا اجلزائر حيث سجل ارتفاع النمو الدميغرايف يف املدن

الذي عرقل وضع إستراجتية اإلصالح العلم املوروث عن االستعمار مما اضطر باجلزائر إىل 
خاصة يف جمال سد اوالت اإلصالح الوضع الراهن و الشروع يف بعض حماحملافظة على 

التعريب  احلاجات األساسية من هياكل استقبال و موارد البشرية، إضافة إىل إتباع سياسة
  من خالل تعميم استعمال اللغة العربية 

  :]1980- 1970[ املرحلة الثانية-ب
- 1970[ اإلصالح الشامل من خالل املخططان الرباعيان عرفت باسم مرحلة

  17/06/1971بتاريخ171-170،متيزت بصدور مرسوم ]1977- 1974[و]1974
ىل نوعني قسم الدراسة فيها إللمتوسطة ،ت طراملتقن هلدف تكوين األالذي حيث على إحداث 

، تقين وزراعي ، وبناء على هذا املرسوم، مث تنصيب متاقن ذات املرحلتني تتضمن كل واحد 
الطور قبل تنصيب ، ألغيت متاقن الطور األول 1974منها تكوين ملدة سنتني، لكن يف 

عداد مشروع وثيقة هذه املرحلة إ التقين، كما عرفتالثاين ووجه التالميذ إىل التعليم الثانوي 
و هو  1976أفريل 11اليت صدرت بعد تعديلها يف شكل أمر  1974إصالح التعليم 

و ظهور فكرة  و التكوين و الذي نص على تنظيم التعليم الثانوياألمر املتعلق بتنظيم التربية 
ت و تنتهي باجتياز خمتلف سنوا3التعليم املتخصص، حيث تدوم الدراسة يف هذه املرحلة 

  .اليت تؤدي إىل اجلامعةكالوريا البشعب 
  يف الرياضيات و العلوم حتضر ثانويات التعليم العام الجتياز االمتحان املذكور و 
  :و كانت هذه اإلصالحات ترمي إىل 1و اآلداب
مبعدل  1973/1974تلميذ خالل السنة الدراسية  2.600.000بلوغ عدد-

  .رحلة الثانويةعلى املستوى الوطين مبا يف ذلك تالميذ امل 75%
  .مسكن وظيفي 2000قسم دراسي جديد و توفري  4000بناء -
  .معلم جلزأرة املناصب املشغولة من طرف املعلمني األجانب 1200تكوين -
  .أستاذ يف التعليم الثانوي 1000تكوين -

                                                
 .69املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية و حتسني مستواهم، مرجع سابق، ص  1
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  و قصد بلوغ تلك األهداف شرعت احلكومة يف مجلة إصالحات مشلت الربامج -
  .ةو املناهج التعليمي

  .إصالح اخلريطة التربوية و املدرسية و اإلدارية-
  .إصالح مقاييس التوجيه-
ه املرحلة إعادة النظر يف مقاييس التقييم لتفادي التسربات و إعادة السنة يف هذ-

 63/495كالوريا طبقا للتنظيمات املعمول ا خاصة املرسوم استمر تسليم شهادة الب
   1980ة الفترة االستقاللية اليت متتد إىل سبتمرب ، و ذلك طيل31/12/1963املؤرخ يف 

ناجح منهم 15.193: بـ 1972كالوريا يف بلغ عدد املشاركني يف امتحان البو 
  .%48.31بنسبة  7.400

  كالوريا خالل هذه الفترة، يوضح تطور نسب النجاح يف الب] 03[و اجلدول رقم 
  :1و اشتملت على مخس شعب و هي

التقنيات -5.التقنيات الرياضية-4.الرياضيات- 3.العلوم-2.اآلداب العربية -1
  .االقتصادية

 ].1980-1972[تطور نسب النجاح يف الباكالوريا ]: 03[جدول 
  نسبة النجاح  السنة الدراسية

]1971-1972[  % 48.31 
]1972-1973[  %32.44  
]1973-1974[  %41.10  
]1974-1975[  %32.32  
]1975-1976[  %44.75  
]1976-1977[  %17.10  
]1977-1978[  %17.71  
]1978-1979[  %25.31  
]1979-1980[  %29.01  

التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل، املؤسسة الوطنية : طاهر زرهوينال :املصدر
  .158، ص 1994للفنون املطبعية، اجلزائر، 

                                                
 .338مرجع سابق، ص : عبد الرمحان سامل 1
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  : عدة صعوبات من بينها]1980-1970[و قد عرفت هذه الفترة 
يف اللغة الفرنسية  80عن مناصبهم منهم  اأستاذ جزائري 118لى خت 1974يف سنة -

  .من جمموع املتخرجني من املدرسة العليا لألساتذة%50أي ما يعادل تقريبا بنسبة 
متخرج من املدرسة  161أستاذ فقط من بني  42مت تنصيب  1976و يف سنة-

خلدمة الوطنية حتت تصرف للنقص الفادح وضع عناصر ا ختفيفاو العليا يف اللغة العربية، 
إىل رفض خرجي اجلامعة املناصب  أسباالتحليل هذه األزمة ميكن إرجاع  1وزارة التعليم

األجرة إضافة إىل املفتوحة عليهم نظرا النعدام السكن و يعينهم يف مناصب نائية و ضعف 
لب فأكثر، طا 60كالوريا يضم أحيانا فحىت القسم الذي حيضر لشهادة الباكتظاظ األقسام، 

  .الشيء الذي يرهق األستاذ و يعرقل مهامه
و مربر أفسخ العديد من األساتذة األجانب املتعاونني لعقودهم دون سابق إعالن 

بسبب ذلك إىل تنويع التعاون النتداب األساتذة من أكرب عدد ممكن من فلجأت اجلزائر 
 1989، 1976/1977 البلدان العربية و األجنبية و وصل عددهم يف املوسم الدراسي

  2من الدول األجنبية 1825أستاذ من الدول العربية، 
مل تكن لسد الفراغ، فاضطرت اجلزائر إىل توظيف كل من لكن نتيجة هذا التوظيف 

قدم ملفا مقبوال و أحيانا حىت و مل يسبق له و أن مارس التعليم، تلك العوامل جعلت 
، صدر مرسومان 1978و حبلول سنة  جنسية خمتلفة،40مؤسسات التعليم جتمع ممثلي 

بأن يقوموا حبصص تدريسية كعمل إضايف يتعلق األول بالسماح ملوظفي القطاعات املختلفة 
زئي يف املؤسسات التعليمية و من بني االنتقادات املوجة للنظام اجلتوظيف الو يتعلق الثاين ب

  :التربوي يف هذه املرحلة ما يلي
صاحل الشعب املزدوجة لكون مجيع األبواب مفتوحة  إن النظام التعليمي كان يف-1

  .أمامهم سواء يف الثانوي و اجلامعة أو عامل الشغل على عكس الشعب املعرفية

                                                
 .79مرجع سابق، ص : الطاهر زرهوين 1
 .89ص : املرجع نفسه 2
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هذا النظام أعطى امتياز لشعب التعليم املزدوج من خالل التحاق التالميذ املتفوقني -2
  .ا

نفسية التلميذ، مما أدى  أصبح االنتساب إىل الشعب املعربة انتقاص و استصغار يف-3
إىل ظهور تيارات معادية وصلت حد الصدام يف اجلامعة و حىت يف الثانوي األمر الذي ال 

  .يزال يعاين منه اتمع اجلزائري إىل يومنا هذا
بعدم االستقرار حبيث عرفت جماالت إصالحية ] 1980-1970[متيزت املرحلة -
ؤية املستقبلية، و يظهر ذلك جليا يف الشعب انعدمت فيها صفات التخطيط و الر ،متسرعة

حيث كانت األبواب مفتوحة أمام الشعب املزدوجة يف  ،املعربة و الشعب املزدوجة اللغة
التعليم الثانوي و يف املراحل األخرى عكس الشعب املعربة اليت مهشت و صار االنتساب 

من األساتذة سواء  إليها مركب نقص لدى التالميذ، إضافة إىل التخلي عن عدد كبري
اجلزائريني أو األجانب عن مناصب عملهم و وجود صعوبة كبرية يف تعويضهم بسبب 

و اقتصر التكوين على املدرسة العليا لألساتذة بالقبة فقط، تكوينية واضحة، انعدام سياسة 
  حيث تتخرج منها كل سنة دفعات غري كافية يف مواد عديدة ما عدا الرياضيات و العلوم 

لفيزياء باللغة العربية اليت كانت ال وجود هلا يف املدرسة و ال يف اجلامعة إن هذه السلبيات و ا
ال ميكن أن تغطي اإلجنازات الكبرية اليت متت يف قطاع التعليم الثانوي خالل هذه الفترة 

قفزة نوعية حبيث تضاعفت حوايل مخسة مرات و كذلك عدد التالميذ  حيث عرفت عدد
حول تطور التعليم ]04[دية اليت تضاعفت بدورها إىل الضعف، أنظر اجلدول اهلياكل القاع

  .الثانوي يف اجلزائر خالل هذه الفترة
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   ].1980-1970[تطور التعليم الثانوي يف اجلزائر ]: 04[جدول رقم 
  

  السنة
  الدراسية

  هياكل االستقبال         األساتذة         التالميذ       
في 

الثانوي 
  العام

ي ف
الثانوي 
  التقني

  متاقن  ثانويات  األجانب  جزائريون

]1970-1971[  35.998  6.786  1.289  2.759  65  07  
]1971-1972[  43.648  7.346  1.309  2.772  63  08  
]1972-1973[  53.807  7.854  1.201  2.931  78  08  
]1973-1974[  65.676  8.203  977  3.462  84  09  
]1974-1975[  75.797  9.142  2.077  2.641  97  17  
]1975-1976[  99.331  12.065  2.284  3.026  103  17  
]1976-1977[  113.216  11.410  2.593  3.367  125  17  
]1977-1978[  134.427  11.639  3.286  3.756  156  19  
]1978-1979[  154.430  11.904  4.136 3.796 159 22 
]1979-1980[  183.205  12.770  4.994 4.371 185 23 

إىل  1962/1963تطور إعداد التالميذ، املعلمني، من : رة التربيةوزا :املصدر
  .1990 جانفي،، مديرية التخطيط اجلزائر،1989/1990
  :]1990-1980[ املرحلة الثالثة-ـج

  :متيز التعليم الثانوي يف هذه املرحلة بتحوالت عميقة مشلت ما يلي
  :التعليم الثانوي التقين-1
يف  BCTقين قصري املدى يتوج بشهادة كفاءة تقنية عرف تنصيب التعليم الثانوي ت-
1981.  
  .1982كالوريا تقين الدخول للجامعة يف السماح حلاملي شهادة الب-
  .1984يف  BCTإلغاء التعليم التقين الطور القصري -
يف إصالح التعليم الثانوي الذي مت الشروع 1984/1985حبلول السنة الدراسية و 

–اشتمل التعليم الثانوي كل هذه املرحلة  و ،1976ذ أفريل كان يف انتظار تنصيبه من
  1:على مايلي–تطبيقا ألحكام املرسوم اخلاص بتنظيم و تسيري املؤسسات التعليم الثانوي 

                                                
، اجلريدة الرمسية، رقم 76رقم  نظيم و تسيري مؤسسات التعليم الثانوي،مرسوم ت: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 1

 .17، املادة 33،23/04/1976
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   :التعليم الثانوي العام-
  .إىل خمتلف الشعب العلمية و األدبية يدوم ثالثة سنوات، يتم حتضري التالميذ 

   :صصالتعليم الثانوي املتخ-
يهدف إىل إتاحة االزدهار للمواهب البارزة اليت يتم اكتشافها لدى الشباب أثناء 

أصحاا   و ينمي شخصيتهاملرحلة األساسية، وينبغي أن يدعم التعليم الثانوي ،تلك املواهب 
   .يدوم ثالث سنواتو ق املناسبة و التدريبات املالئمة، ائبواسطة الطر

  :ينالتعليم التكنولوجي وامله-
يهدف إىل حتضري الشباب لشغل املناصب يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية و عليه 

، يدوم بني سنة وأربعة ة كما حيضر ملواصلة الدراسة العاليةالعمل املهرالتقنيني و بتكوين 
  :مايلي] 1985-1984[سنوات كما عرف القطاع أيظا خالل نفس السنة 

   ؛فتح شعب اإلعالم اآليل يف ثالثة ثانويات-
و شعب التعليم التقين قصد حتقيق التوازن بني التعليم العام توسيع شعب الرياضيات -

  والتعليم التقين، وتوجيه التالميذ على أساس النتائج اليت حصل عليها أساس يف الرياضيات 
بول يف السنة األوىل الثانوي التوجيه التالميذ إىل الشعب و الق سأما بالنسبة ملقايي

ووحدت 5/01/1985املؤرخ يف /1209تعليمات وزارية عن طريق املنشور رقم صدرت 
  1:يلي األهداف املخططة كما

ب من التالميذ املقبولني يف السنة األوىل ثانوي يوجهون إىل خمتلف الشع % 75
 .العام التعليم

وي يوجهون إىل جذوع مشتركة يف من التالميذ املقبولني يف السنة األوىل ثان %25
  :التعليم التقين على أساس النسب التالية

اهلندسة اجلذع املشترك 8%مكرر:، اجلذع املشترك 8%اجلذع املشترك تقين 
  .4% ءكيميا، اجلذع املشترك 5%املدنية

  

                                                
 .163مرجع سابق، ص : الطاهر زرهوين 1
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ق هيكلة فو1986/ 1985التطبيق الفعلي اإلصالح كان يف املوسم الدراسي إن 
  :اجلديدة التالية

  :الجذوع المشتركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الثالثةشكل يوضح هيكلة التعليم الثانوي 
  

مت الشروع يف تنصيب وتطبيق إصالح التعليم الثانوي أي  1985/1986حبلول  نإ
مشتركة، تفرغت إىل شعب عديدة،وبعد حذف اجلذع  جذوعنشئت فيها أالسنة اليت 

ي الصناعي فأحدثت الشعب التقنية املشترك الوحيد الذي كان حيتوي على التقين الرياض
عمومية،علوم أشغال  ، الري الصناعية اإلعالم اآليل،الكيمياء كالبيوكمياء،

  1أيضا شعبة العلوم اإلسالمية فالحيه،البناء،وأحدثت
  .كما مت إدخال تعاليم اختيارية على مستوى جمموعة من مؤسسات التعليم

اخلاصة بالشعب اجلديدة اليت  لوريا،فشهدت بعض التعديالتاأما شهادة الباك
 1987مارس 1رك املؤرخ يف زها القرار الوزاري املشتيرب كما1985 استخدمت منذ 

مارس  03املؤرخ يف و املعدل للقرار الوزاري بإعادة تنظيم امتحان البكالوريا  كذلك املتعلق
واد اليت ليس هلا املستمرة اليت تعين امل املراقبةو كذلك  .و املتعلق ببكالوريا التقين 1972

                                                
 .336مرجع سابق، ص : عبد الرمحان بن سامل 1

 املشتركة ذوعاجل

 هندسة مدنية

 أشغال عمومية

 الري البناء

 البيوكمياء الفالحة آداب االعالمية

االنتاج 
 الفالحي

االنتاج 
 النبايت

الكمياء 
 الصناعية

البيوكمياء 
 املطبقة
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كالفيزياء والكيمياء والتربية السياسية بالنسبة للشعب األدبية و التاريخ  ااختبار يف البكالوري
 خذو اجلغرافيا الفرنسية و التربية السياسة بالنسبة للشعب العلوم و الرياضيات، وذلك لتؤ

 املرشحنيالدراسية لصاحل  ط اليت تفوق املعدل يف هذه املواد أثناء السنةابعني االعتبار النق
يربر تطور ]  05[،واجلدول رقم النظامني إذا مل حيصلوا على املعدل الكايف يوم االمتحان

 .النجاح يف البكالوريا خالل هذه الفترة
  ].1988-1980[تطور نسب النجاح يف الباكالوريا ]: 05[جدول رقم 

  
  نسبة النجاح في البكالوريا  السنة الدراسية

]1980-1981[  20.50% 
]1981-1982[  33.57%  
]1982-1983[  18.06%  
]1984-1985[  20.58%  
]1985-1986[  29.93%  
]1987-1988[  15.70%  

التعليم الثانوي يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل، املؤسسة : الطاهر زرهوين :املصدر
  .158، ص 1994الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر 

  :الثانوي مواد جديدة متثلت يف املواد التاليةو أدخلت على التعليم 
اإلعالم اآليل، اإللكترونيك، العلوم اإلسالمية و الفنون التشكيلية و املوسيقى و التربية 

، كما مت 1987- 1986االسبانية و األملانية ابتداء من املوسم الدراسي مث اللغتني البدنية، 
نوي و تعميم التربية اإلسالمية و التاريخ ليشمال إىل التعليم الثاتوسيع التربية التكنولوجية 

  .مجيع الشعب
عددا من املهام اخلاصة بالتعليم الثانوي زيادة على األهداف كما جدد امليثاق الوطين 

  :العامة اليت حددها للمنظومة التربوية ككل بالعبارات اآلتية
ة األساسية و ممر إجباري نظام يأيت امتداد للمدرس و التقين  إن التعليم الثانوي العام"

  حنو التعليم العايل من جهة و حنو الشغل من جهة أخرى، و ينبغي أن يكون منسجما 
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و متبلورا يف جمموعة متناسقة تتحدد فيها الفروع وفقا لطبيعة الشروط االقتصادية، 
  .1"رب هذا التعليم معربا حقيقيا مفتوحا على دنيا العملتو يع ملخططةاحتياجات اتمع ا

و املالحظ من خالل هذه األهداف أن وظيفة التعليم الثانوي خالل هذه الفترة 
  :احنصرت يف

  .املسامهة يف ترقية الطاقات البشرية و تنميتها-
  .إعداد الطالب الذين هلم إمكانات تسمح هلم من مواصلة الدراسة-
 .االستجابة ملتطلبات التنمية و عامل الشغل-

تطورا كبريا ] 1990- 1980[ي يف اجلزائر خالل الفترة شهد قطاع التعليم الثانو
  :على التوايل خالل املوسم الدراسي 137.621حيث وصل عدد الثانويات و املتاقن إىل 

، يف حني مل يتجاوز عددها غداة االستقالل ]06أنظر اجلدول [1989/1990
  .1975/1976خالل املوسم  34/120

ب جديدة و تنويعها، و خاصة يف جمال مشلت فتح شعكما متيز بتطبيق إصالحات 
  :التعليم الثانوي  التقين، لكن هذه املرحلة شهدت مجلة من النقائص ميكن ذكرها كاآليت

العجز يف توفري األساتذة األكفاء يف املواد العلمية و التقنية حبيث احتاج التعليم -
 3.245إىل  1987/1988أستاذا و يف سنة  5.788إىل  1986/1987الثانوي يف 

  .2أستاذا
  .نقص التجهيزات و الكتب يف املواد التقنية باللغة العربية-
خر املعترب يف إجناز اهلياكل القاعدية مما سبب تشغيل املؤسسات فوق طاقتها، التأ-

  عية التعليم مما انعكس سلبا على نوبسبب اكتظاظ األقسام مما أدى إىل تدين ظروف العمل 
  .1988يف جوان  %15.70ا اليت اخنفضت إىل كالوريو نسب النجاح يف الب

  املهين و عدم تنصيب التعليم الثانوي املتخصص و كذا التعليم الثانوي التكنولوجي -
و هو ما أدى إىل نقص كبري يف عدد التقنيني الساميني و عدم إجياد فضاءات تكوينية 

  .للمتسربني من التعليم الثانوي

                                                
 .236، ص 16/04/1989املوافق لـ  1406مجادى الثانية  01، األحد 07اجلريدة الرمسية، العدد : امليثاق الوطين 1
 .171مرجع سابق، ص : الطاهر زرهوين 2
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خطى التعليم الثانوي يف هذه املرحلة خطوات لكن بالرغم من هذه السلبيات، فقد 
  به منذ االستقالل و كذا تعميق  تصفكبرية يف التخلص من الطابع النظري الذي كان ي

  و تعميم املواد اليت تدخل يف إطار التكوين اإلديولوجي و السياسي كالتربية اإلسالمية 
  .و التاريخ

  ]1980/1990[تطور التعليم الثانوي يف اجلزائر ]: 06[جدول 
  

  
  السنة

  الدراسية

  هياكل االستقبال         األساتذة         التالميذ       
في 

الثانوي 
  العام

في 
الثانوي 
  التقني

  متاقن  ثانويات  األجانب  ينيجزائرال

]1980-1981[  211.648  14.493  6.284  4.174  205  25  
]1981-1982[  248.996  16.348  8.295  4.241  222  24  
]1982-1983[  279.299  19.857  10.168  4.124  248  24  
]1983-1984[  325.869  32.086  12.597  4.995  286  33  
]1984-1985[  358.849  42.577  14.502  3.916  309  44  
]1985-1986[  423.502  66.886  19.220  4.498  342  73  
]1986-1987[  503.308  98.300  24.939  4.480  385  96  
]1987-1988[  591.783  128.08   31.844  3.563  440  110  
]1988-1989[  714.966  156.42  39.538 2.798 574 131 
]1989-1990[  753.977  165.18  44.348 2.474 612 137 

  
 1962/1963داد التالميذ املعلمني، املؤسسات من تطور أع: وزارة التربية :املصدر

  .1990مديرية التخطيط، اجلزائر، جانفي  1989/1990إىل 
  ]:2000-1990[ة الرابعة املرحل

جلنة وطنية إلصالح املنظومة التربوية حدد املشروع  سشهدت هذه املرحلة تأسي
  :التمهيدي الذي أعدته وظيفة هذا الطور، حيث ركز على

منطني من التعليم الثانوي الذي يوجه إىل اجلامعة و التعليم الذي جتسيد التمييز بني -
  ].ليتعليم تأهي[حيضر إىل عامل الشغل 

تبسيط و ختفيف اهليكلة اليت أدرجت يف الثمانينات حيث مت التخلي عن تنويع شعب -
  .التعليم التقين

  .على مقاييس موضوعية وضع نظام مبين-
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التعليم [حبيث ميكن التمييز بني منطي التعليم الثانوي  1و كانت إعادة اهليكلة اجلديدة-
  عند الدخول السنة الثانية ثانوي  ]نوي التقينو التعليم الثاالثانوي العام و التكنولوجي، 

  :و هي سنة التوجيه إىل الشعب املفتوحة يف كل منط، و فيما يلي نستعرض شعب كل منها
  :شعب التعليم الثانوي العام و التكنولوجي:أوال-

اآلداب و العلوم اإلنسانية، اآلداب و العلوم [و يشمل جمموعة الشعب األدبية 
  ].و اللغات األجنبيةالشرعية، اآلداب 

  ]علوم الطبيعة و احلياة، العلوم الدقيقة[جمموعة الشعب العلمية -
  ].هندسة مدنية، هندسة كهربائية، تسيري و اقتصاد[جمموعة الشعب التقنية -
  :شعب التعليم الثانوي التقين: ثانيا-
  :من جمموعتني من الشعب مهاو يتكون هذا النمط -
  .تالميذ جذع مشترك علوميه يتوجه إل: اموع األول-
  .يتوجه إليه جذع مشترك تكنولوجيا: اموع الثاين-

تقلص عدد الشعب إىل سبع حيث  1993أما شهادة الباكالوريا فشهدت تعديال يف 
  :2فقط و هي

  .علوم الطبيعة و احلياة-2        .آداب و لغات حية-1
  .تكنولوجيا-4        .آداب و علوم إسالمية-3
  .علوم دقيقة-6        .إنسانيةآداب و علوم -5
  .تسيري واقتصاد-7
و صارت االختبارات جترى يف مجيع املواد اليت يتعلمها التلميذ يف السنة الثالثة يف -

  .5-1التعليم الثانوي مع مراجعة املعدالت حلفظ التوازن بني املواد و جعلها تتراوح بني 
  علوم الدقيقة و علوم الطبيعة فصل مادة الكيمياء و استقالهلا يف اختبارات شعبة ال-
  .و احلياة

                                                
 .08، ص 1962اجلزائر، مارس  إعادة هيكلة التعليم الثانوي،: وزارة التربية الوطنية 1
 .339-338مرجع سابق، ص ص : عبد الرمحان بن سامل 2
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يبني تطور نسب النجاح يف نسب النجاح يف شهادة الباكالوريا ] 07[و اجلدول رقم 
]1990 -2000[  

  
  نسبة النجاح في البكالوريا  السنة الدراسية

]1993-1994[  17.9% 
]1994-1995[  18.7%  
]1995-1996[  23.3%  
]1996-1997[  24.8%  
]1997-1998[  23.4%  
]1998-1999[  22.21%  
]1999-2000[  28.72%  

  ،اجلزائر ]1994/2000[إحصائيات :الديوان الوطين لإلحصائيات :املصدر
2006/11/22 ]http:www.Ons.dy/Thna-Sta htm[  

شهدت هذه املرحلة إصالحات مل تكن كافية يف إحداث التغريات املوجودة و السبب 
  :يف ذلك يعود إىل

 إىل عامل التحضري للتعليم العايل و التعليم للتحضري [ات يف الغاياالزدواجية -
الطرح املزدوج لوظيفة التعليم الثانوي والسعي يف حتقيقه منذ أن هذا ،ذلك ]الشغل 

االستقالل إىل غاية هذه املرحلة يطرح إشكاال حول قدرة التعليم الثانوي على القيام 
  .توى لنفس التلميذ بوصفتني لتحقيق هدفني متناقضني بنفس احمل

العايل و بالتايل رفع مستوى التالميذ العلمي وتطور فإذا كان اهلدف التحضري للتعليم 
حتقيق  قدرام فهذا يتطلب حتديد شروط بيداغوجية بإمكاا حتقيق هذا اهلدف من خالل

  .النوعية و املرودية اجليدة 
  د اتمع باأليدي العاملة كان اهلدف هو التحضري لعامل الشغل أي تزويأما إذا 

الوصول على درجات قصد نجاح للميذ إعداد التليعين   ،وهذامن تقنينيو الدرجة الرابعة 
شخصيته و معارفه وتعديل ،ة عالية بغض النظر عما حتقق من التاريخ يف عملية تطور يدراس

  .سلوكه 

http://www.Ons.dy/Thna-Sta
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إضايف إجراء تكوين هذه االزدواجية أدت بالطلبة املتخرجني من التعليم الثانوي إىل 
  نتيجة عدم تأقلمهم مع مناصب عملهم نتيجة عدم تطابق بني تكوينهم  د توظيفهم عن

  .و متطلبات ذالك العمل
التالميذ ذوي املستوى  دى إىل توجيهأتراجع اإلقبال على شعبة العلوم الدقيقة مما -

غالبية أولياء عزوف  اخنفاض مستوى النتائج و الدراسي املتوسط إىل هذه الشعبة فتسبب يف
  .لتحاق ذه الشعبة لالالتالميذ عن حث أوالدهم 

   التحجيم الغري املتوازن بني الشعب و إعطاء أمهية كربى لشعبة العلوم الطبيعية-
لوريا اخطرية ومتثلت يف تسرب أسئلة امتحان الباك ةما شهدت هذه املرحلة سابقكاحلياة  و

و إعادة إجراء االمتحان إضافة إىل تغري  ير آنذاكمما أدى إىل استقالة الوز 1992عام 
املقررات و املناهج الدراسية عدة مرات، وتسجل نقص كبري يف عدد الكتب و املراجع 

  .سية، مما سبب يف كثري من األحيان صعوبات كبرية يف تطبيق الربامج الدراسية درامل
  ] 2000-1994[ تطور التعليم الثانوي يف اجلزائريربز  :] 08[جدول رقم 

  
  هياكل االستقبال  األساتذة  التالميذ  السنة الدراسية

  مختلطة  متاقن  ثانويات  األجانب  الجزائريين
]1994-1995[  821.059  50.328  314  /  /  /  

]1995-1996[  853.303  52.210  248  /  /  /  

]1996-1997[  855.481  52.944  199  /  /  /  

]1997-1998[  879.090  53.343  193  817  227  86  

]1998-1999[  909.927  54.033  147  838  232  11.3  

]1999-2000[  92.959  54.761  127  852  237  129  

  
،اجلزائر ]2000-1994[إحصائيات :حصائياتالوطين لإلالديوان :املصدر

Httb://www.Ons.Dy/Them-Stahtm[  
  
  

http://www.Ons.Dy/Them-Stahtm
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  :يف هذه املرحلة حسب الشكل التايل 1و قد هيكلة التعليم الثانوي
  ة األولى ثانويالسن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكل يوضح هيكلة التعليم الثانوي الرابعة
                                                

 .129مرجع سابق، ص : عبد الرمحان بن سامل 1
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  :)2005-2003(املرحلة اخلامسة من 
ومة التربوية من خالل يف املنظو من هنا اضطرت وزارة التربية الوطنية إىل إعادة النظر 

  بنيتها يف نظام  ضيةالتدريج عكس اإلصالحات املاإصالح شامل، لكن هذه املرة يكون ب
  :1على الشكل التايل 2002/2003و جتلت معامله منذ الدخول املدرسي 

  :التعليم الثانويمرتكزات -أ
  .تعليم ثانوي عام و تكنولوجي يوجه ملتابعة الدراسات يف التعليم العايل-
  .تعليم ثانوي تقين وضع للتحضري لسوق العمل -
  .ثقافة العامةلليذ من التجانس املعريف و إقامة قاعدة جتلب االختصاص املبكر لتمكني التالم-
  :عليم الثانوي العام و التكنولوجيغايات الت-ب
  .املسامهة يف تطوير و حتسني املستوى املعريف و الوعي لدى املواطنني-
و كفاءات معادلة ملستويات و مقاييس حتضري حاملي الشهادات ذوي مستويات معرفية -

  .دولية
  .لثقافة الوطنية و احلضارية و العامليةقيم ا تدعيم-
  .ث عن أمناط التنظيم و التسيري األكثر جناعةالبح-
  :أهداف التربية العامة-1
  ...إيقاظ الشخصية، الفضول، الفكر الناقد، اإلبداع-
  .التعاون و االتصال، احلياة و الضغوطات االجتماعية: املظهر االجتماعي-
  .اكتساب املعار ف-
  :جيةأهداف منه-2
  .العمل الفردي و العمل اجلماعي: الطرائق العامة للعمل-
  .طرائق تشجيع املهارة و الفهم-
  .طرائق التفكري العلمي-
العمليات املنطقية الرياضية، اللغة الوطنية، و اللغات : أهداف التحكم يف اللغات-3

  .األجنبية
                                                

 .05، ص 2005اجلزائر، فيفري تنظيم التعليم و التكوين مابعد اإللزامي، مشروع إعادة  : وزارة التربية الوطنية 1
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  :أهداف التكوين العلمي و التقين-4
  .فهم حميط اإلنسان-
  .ة الفضول و البحث العلمي و اخليال اإلبداعيتنمي-
  .فهم الطرائق العلمية-
  .ىل مقاربات جتريبيةاللجوء إ-
  :اخلصائص اجلديدة هليكلة التعليم الثانوي-ـج

اثنتان علوم تكنولوجيا و آداب يدرسان يف السنة األوىل أصبح عدد اجلذوع املشتركة 
أربعة متثل اجلذع املشترك علوم :ة شعب منهاثانوي، يوجه بعدها التالميذ الناجحون إىل ست

و يشمل هذا األخري ]رياضيات، علوم جتريبية، تسيري و اقتصاد، تقين رياضي[و تكنولوجيا 
، أما ]هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة الطرائق، هندسة كهربائية[أربع شعب 

تدرس ]لغات أجنبيةآداب وفلسفة، [اجلذع مشترك آداب فلقد أصبح حيتوي على شعبتني 
مجيعها يف السنة الثانية ثانوي و أخريا السنة الثالثة ثانوي اليت حيضر ا التالميذ شهادة 

       .1الباكالوريا
ا مت التقليص من احلجم الساعي لبعض املواد، و إضافة شعب جديدة مثل اإلعالم كم
  .....اآليل

                                                
، املتتعلق باجراءات التوجيه إىل اجلذع املشترك لسنة األوىل من التعليم الثانوي العام 41/2005املنشور الوزاري رقم : وزارة التربية الوطنية 1

 .27/03/2005و التكنولوجي، اجلزائر، 



 التعليم الثانوي و خمططات إصالح التربية و التعليم:                                                         الفصل الرابع

221 
 

  
  :التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  شكل يوضح هيكلة التعليم الثانوي الخامسة

  
   :خمططات إصالح التربية والتعليم الثانوي يف اجلزائر- ثالثا

تعد نظاما أساسيا يكمل النظم األخرى لبناء جمتمع قوي  التربوية مبا أن املنظومة
وات األوىل قد أولت اجلزائر عناية بالغة بقطاع التربية و التعليم منذ السنفومتماسك 
بأن التربية و هي وسيلة التنمية و التطور و أن التعلم هو السالح الفعال  امنه إميانالالستقالل 

 التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

 السنة األولى ثانوي 

 جذع مشترك آداب جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
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لتحقيق أهدافها يف شىت ااالت، و كانت البداية بإنشاء وتأسيس منظومة تربوية جزائرية 
 ،معتمدةالتعليمية  فرصال مبدأ تكافؤفرص التربية و التعليم لكافة أبنائها يف إطار  أصيلة تتيح

الفترة  عن طوير األوضاع املزرية املوروثةتعلى اإلصالحات التربوية دف حتسني و 
االستعمارية سواء من حيث اهلياكل البيداغوجية أو جانب التأطري أو من حيث مضمون 
وأهداف التعليم نفسها، وهذه اإلصالحات التربوية املعتمدة جاءت ضمن خمططات التنمية 

ف يتطورات العصر و حتدياته يف مجيع امليادين وتكيلة اليت انتهجتها اجلزائر ملواكبة الشام
قيق األهداف املرجوة التعليم مع هذه التطورات و إعطائه نوعا من الفعالية للوصول إىل حت

باملعارف و اخلربات عد الوسيلة األجنع لتحقيق ذلك فهو يزود املتعلم التعليم ي نمنه، و هذا أل
يعتمد لتمكني التالميذ من يستثمرها يف تطوير اتمع، حيث أن كل خمطط لهارات وامل

حتصيل دروسهم و حتسني مستواهم، وذلك بتدارك النقائص اليت تعرقل هذه العملية، معتمدة 
عدة تغريات على  اثإحدذكر على سياسة اإلصالحات، فعمدت إىل القي ذلك كما سبق 

عليمية منذ االستقالل إىل اآلن، تبعا ملتطلبات اتمع احل التالتربوية يف كل املر املنظومة
عرفها اليت  هم خمططات اإلصالح التربوي أ: فيما يليوثقافية، القتصادية و االجتماعية و اال

   .النظام التربوي اجلزائري بعد االستقالل
   1:مرحلة ما بعد االستقالل-أ

  مبشاكل كثرية مست قطاع التربية  اصطدمت الدولة اجلزائرية  بعد االستقالل لقد
 6000وعشرون هيكل استقبال حوايل  ةو التعليم و التكوين،حيث مل يكن هناك إال مخس

مكون إضافة إىل عدم متاشي حمتويات املناهج والربامج مع ثقافة اتمع اجلزائي و تطلعاته 
خمتلف امليادين السيما يف  و األطر يف الكوادراملستقبلية والتنموية،إضافة إىل النقص امللحوظ 

من جمموع اليد  1962سنة  %1قي قطاع التربية و التعليم،إذمل تتعدى نسبة األطر العليا 
إىل اليد اجلزائر خالل هذه املرحلة  افتقارا يعين مم %6العاملة،واألطر املتوسطة مل تتعدى 

ائر تداركت هذا العجز العاملة املدربة واملؤهلة خبدمة أهداف املنظومة التربوية،لكن اجلز

                                                
، ص ص 1999منشورات جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر،  التحديات الراهنة و آفاق املستقبل، -اتمع العريب: رونإمساعيل قرية و آخ 1

108-109. 
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عادة فتح و تشغيل املؤسسات التعليمية و اهلياكل اليت غادرا فرنسا إبان ا، فأتدرجيي
  .االستقالل

كما عملت احلكومة اجلزائرية أنداك على إضافة مهن و اختصاصات جديدة خاصة 
مؤهلني  لتربط مبخططات و مشاريع التنمية الوطنية،و اليت كانت حباجة إىل عماتتلك اليت 
السبعينات و اليت استهدفت بناء  عقدني مهنيا خاصة بعد تفجري الثورة الصناعية و مدرب

ؤهلة و متخصصة كفيلة بإجناح املخططات من ى تتطلب أيدي عاملة مقاعدة صناعية كرب
  .أي وقت مضى

ا يتعلق بتكوين وتوجيه اليد العاملة و توزيعها على املؤسسات الصناعية موفي
ة بعد إاء هذا التعليم و التكوين يف مؤسسات التعليم والكليات و املعاهد واالقتصادي

الل املوارد البشرية املؤهلة تبعا للنظام االقتصادي لعليا،وكان مسعى وراء ذلك هو استغا
ا هلو التخلف اليت كانت ختضع ة ياالجتماعي و السياسي  وحماولة اخلروج من دائرة التبع

 ستقالل، وكانت قطاعات التربية و التعليم و التكوين املهين ذاتمعظم البلدان حديثة اال
أن ’أوفر من هذه السياسة،حىت مسيت هذه املرحلة مبرحلة املخططات التنموية،وإذ أردنا  حظ

خمطط عرفته مرحلة ما أول نسلط األضواء بشكل كاف على تطور التربية و التعليم،فما هو 
وما هي اخلطوات اليت قطعها   ؟العناية و االهتمام من  يهبعد االستقالل،وما نصيب التعليم ف

    ؟التعليم خالله
  :]1969-1967[املخطط الثالثي

لطلب املتزايد او ما مييز هذا املخطط أنه جاء ملواصلة توسيع هياكل االستقبال لتلبية 
متاشيا مع  متطلبات الواقع  على التعليم و التكوين وإعادة تكيف بعض التخصصات

و احتياجات التنمية من جهة أخرى،لكن هذه تصادي و االجتماعي للمجتمع من جهة، االق
املرحلة متيزت جبملة من النقائص كعدم وجود إطار بيداغوجي تنظيمي تنظم خمتلف 

ملهين باملعاهد الوطنية املتخصصة، و قد خصص هذا املخطط نشاطات التعليم و التكوين ا
يف املدى املتوسط للطلب االجتماعي اخلاص بتربية  طموحة كما يستجيب اللتعليم أهداف

 6و كان البد أن ترتفع نسبة التعليم حبوايل سنة  14إىل  6األطفال الذين يبلغون من 
تلميذ أي مت  1689023درجات كما أن على عدد املسجلني يف املدارس أن يصل إىل 
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البد من وضع تلميذا يف ظرف ثالث سنوات، كما كان  360000تزايد بقدر حتقيق 
إذ أن العدد يف املرحلة الثانوية وصل إىل ربع العدد و الثانوي، توازن جديد للتعليم املتوسط 

  .اإلمجايل
  كان تزايد عدد التالميذ، و هنا نستطيع أن نقول أن اهلدف األمسى للمخطط الثالثي 

ياجات األولية، الشعب اليت متثل االحتأن يصحب بتوجيه الطلبة حنو و كان على هذا التزايد 
  .و هذا قصد التكيف مع و مقتضيات التنمية و تلبية احلاجات الوطنية يف جمال التعليم

  ]:1973-1970[املخطط الرباعي الثاين -2
الذي يرجى حتقيقه يف جمال التعليم هو تعميم يف هذا املخطط كان اهلدف األساسي 

قسم  4000بناء و جتهيز  التعليم و رفع نسبته تدرجييا و قد حقق هذا الرفع بفضل
طفل و متت  2.206.044مدرسي، و ذا يبلغ عدد املسجلني يف املدارس االبتدائية 

  .جزأرة املتعلمني متاما يف هذا املستوى
بتطور كبري باعتبار املكانة اإلستراتيجية اليت حيتلها، هلذا و قد حظي التعليم الثانوي 

مؤسسة موزعة  150املطلوبة تتمثل يف  قاعالبكان من أهداف املخطط الرباعي، و هذه 
و خمصصة يف أغلبيتها التعليم التقين و املتوسط، و ذلك ألن األمر يتعلق على أحناء البالد 

التعليم العام عن التعليم النظام احلايل و الذي يتميز بتفضيل مبعاجلة النقائص اليت يعاين منها 
من عدد تالميذ  % 35 التعليم التقين ميثل التقين، و هكذا تقرر ان يكون عدد التالميذ يف

و سيتضاعف عدد الطلبة يف التعليم  1980و ستتعادل هذان النسبتان قبل سنة الثانويات 
تلميذ من  400.000أكثر من ثالث مرات يف آخر فترة املخطط حيث يبلغ العدد الثانوي 

  .يف التعليم املتوسط 332.000بينهم 
  :]1978-1974[ املخطط الرباعي الثاين-3

  أما املخطط الرباعي الثاين فقد تناول التوجيهات األساسية للمخططات السابقة 
إصالح و مع مراعاة املستويات اليت مت الوصول إليها، استهدفت تقوية األعمال التربوية  و

منح أمهية متزايدة للبعد اجلهوي، و كان هدف هذا املخطط أن يصل يف  النظام على أساس
لتحويل املدرسة االبتدائية الكالسيكية و تعويضها باملدرسة  يئة األرضية املالئمة ايته إىل

  اليت تتضمن التوجيه املتعدد الفنون، و وضع حد االنفصال بني مرحليت االبتدائي األساسية 
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و املتوسط و كانت مهمة التعليم االبتدائي يف املخطط أن يرفع عدد التالميذ لتكون املدرسة 
كما عرفت ] 1978-1977[تلميذ يف املوسم الدراسي  2894000لالستقبال قابلة 

خالل هذه الفترة، و قد كان لالمركزية أن  %75مرحلة املتوسط منوا هاما يقدر بنسبة 
يف كل دائرة مث يف كل بلدية، كما كان منو التعليم تتمثل بإنشاء مؤسسة تعليم متوسط 

و كانت نسبة التعليم الثانوي التقين  % 75 أن يتبع منو متوسط حيث وصل إىلالثانوي 
ضعيفة حتوي حتويل بعض الثانويات يف التعليم العام و تعميمه، ألن األمر كان يتعلق خبلق 
الظروف اليت متكن نشر التعليم على نطاق واسع ، و إذا كان اجلانب النوعي ال يقل أمهية 

تأكد تدرجييا و حبدة أكرب ضرورة على اجلانب الكمي إال أنه كان يبدو ثانويا غري أنه 
تدعيم األهداف  و هذا املخطط كان يستهدفلوجود تعليم ممتاز كلما تطور نظام التعليم، 

مع توسيع هام للهياكل السابقة كما أحل من جديد على سياسة التعميم اليت تطلب حتقيقها 
  .يم االبتدائييف التعل 1978يف سنة  %80األساسية حىت وصل تطبيق مبدأ التعميم إىل 

املخطط الرباعي الثاين مع بعض كما أن جزأرة هيئة التدريس قد متت متاما خالل 
بلغ عددهم املدربني  و 8.855الضعف يف مستوى التأهيل، حيث بلغ عدد املدرسني 

، 1978-1977و هذا يف املوسم الدراسي  16565كما بلغ عدد املعلمني  412276
يف التعليم املتوسط على ، كما تقدمت سياسة اجلزأرة ي الثاينأي اية تطبيق املخطط الرباع

 1968أستاذ يف سنة  2227و ارتفع العدد من  نطاق واسع خالل املخطط الرباعي الثاين
أستاذ يف  16063إىل من جمموع األساتذة يف التعليم التوسط  %23هذا العدد ميثل نسبة 

ن جمموع األساتذة و هذا يعترب عمال جبارا م %81التعليم املتوسط و هذا العدد ميثل نسبة 
  .يف األعوام القليلة القادمة %100يف عملية اجلزأرة اليت ستبلغ 

 1098يف التعليم الثانوي تطورا ملحوظا من كما سجلت هيئة املعلمني اجلزائريني 
أستاذ ميثلون  3286إىل  1968-1967من اموع العام سنة  %36أستاذ ميثلون 

46% و هذا النقص يرجع للضعف 1978-1977موع يف املوسم الدراسي من ا ،
  .الذي تعاين منه هياكل التكوين اخلاص مبعلمي التعليم الثانوي

يف براجمه جزائريا وهذا اإلطار جند أن امليثاق الوطين قد أكد أن التعليم جيب أن يكون 
ومتتني العالقة بني املدرسة و اجتاهاته و ذالك بالرجوع إىل املنابع احلية للتراث الشعيب، 
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التجربة التارخيية  و والبيئة اجلغرافية والبشرية، ومعرفة احمليط الطبيعي، والواقع االجتماعي
أ الفرد للقيام بوظيفة معينة فقط، وإمنا يلته ألمة عريقة، كما جيب أن بوجه النظام التربوي ال

وهنا نترك . الوضع الراهنمبتطلبات  واع من أداء دوره كمواطنلتمكنه على اخلصوص 
د الطلبة و التالميذ عرب األعوام،و خالل اعدأألرقام لتعبري عن تطور التعليم، وتزايد احلديث ل

حبسب ببضعة آالف وتزايد  1963-1962املخططات حيث كان عدد التالميذ يف سنة 
ية و الثانوية تلميذ يف املرحلة االبتدائأكثر من أربع مالين  1980بسرعة حىت أصبح يف اية 

إىل مخسة ماليني ونصف و هذا يف  1985وقد وصل هذا العدد اية املخطط اخلامس سنة 
  .مرحلتني األساسية والثانوية

أو مرحلة املخططني اخلماسيني ]: 1984-1980[ املخطط اخلماسي األول
من املشكالت اليت صادفت هده املرحلة هي نقص مراكز ومعاهد ] 1990- 1985[

بني خرجي التعليم  .املهين، حيث مت انتهاج سياسة خلق مناصب شغل قصد توازنالتكوين 
  تكوينهم   و االستفادة يفيف عامل الشغل  إلدماجهموالتكوين املهين و مناصب العمل 

وهذا ما حرص على  وتغرير التكوين املهين من جهة أخرى، ،و مهارام املهنية من جهة
املخطط و ]1984-1980[ املخطط خلامس األول حتقيقه املخطط الرباعي الثاين و

  حيث أن كل املخططات سعت تدرجييا إىل تعديل ]1990- 1985[ الثاين ياخلماس
الذي ختلل  التعثرهذا رغم و إصالح أوضاع التعليم مبا يتماشى و التطورات احلاصلة، 

ل إىل يومنا هذا لتطور املنظومة التربوية منذ االستقال املتتبعخمتلف هذه املراحل وان هذا 
طاع من أمهية يف يستطيع أن يلمس مدى اهتمام اجلزائر بقطاع التربية و التعليم،ملا هلذا الق

حتقيق التنمية الشاملة فهي تسعى يف كل إصالح إىل إعداد جيل مثقف حيمل أفكارا تقدمية 
عتزا بقيمه و يساهم دائما يف ترقية جمتمعه و يف نفس الوقت يكون حمافظا على دينه ولغته م

   .وتراثه
ضمن األساليب و املبادئ و الطرق اليت تساعد التالميذ تالتعليمي الذي ي لتخطيطإن ا

ترقية قدرام على احلصول على تعلم كاف ذي أهداف واضحة ومراحل حمددة متكنهم من 
 اعية،مجيع النواحي الثقافية واالقتصادية واالجتممن وام و خدمة البالد و مهارام خلدمة ذ

بعيدا و إمكانيات  ايتطلب نظرأن هذا ليس من األمور السهلة أو البسيطة مادام هذا كله  إال
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استخدام و تنفيذ الربامج احملددة يف منهاج املخطط، وباإلضافة  بكبرية، ومادام أيضا يتطل
إىل هذا فهو يتطلب أيضا الشجاعة و الوقوف أمام املتاعب كما يتطلب الشجاعة يف اقتراح 

ود مستشار التوجيه املدرسي احللول اليت تبشر باجناز األهداف،وهنا تتضح وتزداد أمهية وج
و املهين يف كل مؤسسة تعليمية خاصة التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، الذي يعترب 

  .و مصريية يف نفس الوقت]حساسة[مرحلة خطرية 
  21قرن التعليم الثانوي يف اجلزائر يف مطلع الإصالح  -رابعا

ا اجلزائر يف ميدان التعليم الثانوي يف أواخر بعد حماوالت اإلصالح اليت قامت -
يف –ليت مل تكن كافية إلحداث التغريات املوجودة اضطرت احلكومة االقرن العشرين، و

إىل إعادة النظر هيكلة املنظومة –خصم التحوالت العاملية يف جمال التعليم الثانوي باألخص 
نظام بنية التعليم الثانوي كما نصت  يفن خالل إصالح شامل يكون بالتدريج التربوية م

و املتعلقة بتنفيذ إصالح املنظومة  2002أفريل 30عليه قرارات جملس الوزراء املنعقد يف 
  1:التربوية من خالل جمموعة اإلجراءات اليت مست التعليم الثانوي متثلت يف

العوامل التنظيمية و العوامل التربوية اليت خاصة  -إعادة هيكلة التعليم الثانوي-
و خاصة تلك قصد التأثري يف خمتلف اجلوانب السلبية  -فرضت القيام بالعملية التصحيحية

  .املتعلقة بنقص االنسجام مع بقية األطوار التعليمية
إعادة هيكلة التعليم الثانوي من جهة الربامج التعليمية و ذلك مبراجعة التعليم من -
  .جلوانب التربويةجهة ا

تتم وفق مسارين ينسجمان و أمناط التعليم و التكوين وغايته، .كما أن إعادة اهليكلة -
  2:ومها

  .ضري للتعليم اجلامعي جبميع فروعهالتح-
  .ملهنة من املهنوذلك بغرض التحضري  التكوين ذو الصبغة املهنية بغاية اخلاصة،-

لثانوي جذرية من البداية، و إطار، و جيب كما ينبغي أن تكون إعادة هيكلة التعليم ا
التعليم مرحلة أن ترتكز أساسا على اهليكلة السابقة، فتجرى بشكل يدعم االنسجام بني 

                                                
 .78، ص 2003مديرية التعليم الثانوي العام، نوفمرب،  االجراءات اخلاصة بالتعليم الثانوي،: وزارة التربية الوطنية 1
 .2005اجلزائر، فيفري ادة تنظيم التعليم و التكوين ما بعد اإللزامي، مشروع إع: وزارة التربية الوطنية 2
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الثانوي و املراحل اليت قبله و اليت تليه، و يف إطار اإلصالح  الشامل للمنظومة التربوية الذي 
  .و التكنولوجياينسجم مع متطلبات اتمع وكذا وترية تطور العلوم 

  :إصالح التعليم الثانوي-1
  .تعليم ثانوي عام و تكنولوجي يوجه ملتابعة الدراسات يف التعليم العايل-

  .تعليم ثانوي تقين وضع للتحضري لسوق العمل
نتجنب االختصاص املبكر لتمكني التالميذ من التجانس املعريف، وإقامة قاعدة للثقافة -
  .العامة

  :اجلديدة ةانوي وفق اهليكلتنظيم التعليم الث-
شرع يف تطبيق اهليكلة اجلديدة لتعليم 2006-2005يف بداية املوسم الدراسي 

جي ثالث سنوات وختتتم الثانوي، حيث تستغرق مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولو
   .اكالوريبشهادة الب
  1:عليم الثانوي العام والتكنولوجيتتنظيم ال-أ

  وستة شعب يف السنة الثانية ة يف جذعني مشتركني يف السنة األوىل هذه املرحل ممت تنظي
  جذع مشترك آداب :أوال
  جذع مشترك علوم وعلوم تكنولوجيي :ثانيا

  :يف السنة الثانية إىلويتفرع اجلذع املشترك آداب 
  شعبة اللغات األجنبية -
  شعبة اآلداب و الفلسفة -

  :يف السنة الثانية على اويتفرغ اجلذع املشترك علوم وعلوم تكنولوجي
  شعبة الرياضيات -
  شعبة التسيري و االقتصاد -
  شعبة العلوم التجريبية -

                                                
 .مرجع سابق مشروع إعادة تنظيم التعليم و التكوين ما بعد اإللزامي، : وزارة التربية الوطنية 1
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  شعبة التقنية الرياضية وفيها أربعة فروع -
  هندسة كهربائية *             ةهندسة ميكانيكي*
  قهندسة الطرائ*هندسة مدنية                 *
 اإللزاميأطوار لتعليم  جي التالميذ الذين أوالتكنولواو التعليم الثانوي العام يستقبل -

نجاح،ومهما كانت الشعبة املتبعة، فإن تالميذ هذا الطور يتلقون بالنظام تعليما متينا يف ب
  التاريخ والتربية املدنية و اإلعالم اآليل 

  :الثانوي العام والتكنولوجي ماألسس التنظيمية لشعب التعلي-ب
  :ك يف السنة األوىل ثانوي على ثالث قواعديرتكز اجلذع املشتر

استقبال السنة الرابعة متوسط،كنموذج لتنظيم القواعد التعليمية وضمان :أوال
  االستمرارية التربوية و البيداغوجية يف اجتاه احلفاظ على املواد املدرسة يف التعليم املتوسط

نتائج السنة  شعب و تغطيةمن خالل عملية التوجيه إىل خمتلف ال اتترمجة اهود:ثانيا
وهلم، مع تفعيل خالل عملية التوجيه املسبق حسب رغبات التالميذ وميالرابعة متوسط،من 

   .الذي يسمح بتعديالت التوجيه املسبق وعية عند اية اجلذع املشترك،موضالتوجيه األكثر 
 عارفتدعيم وتعميق التربية األساسية وإقامة قاعدة ثقافية عريضة من امل-ثالثا

اختيار الدراسة وهني، تعلم من الدخول عامل التمن املوالكفاءات الثابتة اليت متك
اجلانب النظري و التطبيقي حسب جمال بني تنظم الشعب يف سنتني الثانية والثالثة .األكادميية

  االختصاص و تنتهي املواد بامللمح املميز لكل شعبة 
  :األسس اآلتيةلى النظم التعليمية يف خمتلف الشعب عو تتبىن 

  :األسس املشتركة-1
جيب أن حتتوي كل شعب على مواد تعليمية خاصة، و مواد تعليمية مشتركة مع 

  .1شعب أخرى وكل منها،ختتلف عن األخرى من خالل
  احلجم الساعي *
  املعامالت *

                                                
 .26/01/2010املؤرخ يف . 10/ 0.10.05: املنشور الوزاري رقم: وزارة التربية الوطنية 1
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و املواد األساسية كل شعبة مبثابة العمود الفقري هلا، تضبط شروطها وقيمها 
كون احلجم الساعي األسبوعي اخلاص بكل ي و .يزها عن غريها من الشعباألساسية،ومت

ساعة، وجمموع معامالت املواد 36و 32العاملية احملددة من مقاييس لل الشعب مطابقا
تدريس املواد ت مواد الشعبة على األقل،ويقوم جمموع معامال] 3،2[األساسية يساوي ثلثي

  على مراعاة  ااملشتركة أساس
  ]اللغة، الرياضيات،اإلعالم اآليل [ألساسيةاللغات ا-

املواد اليت تبين الشخصية على أسس القيم الوطنية و اإلنسانية العاملية األخالقية الثقافية 
  ]تربية وطنية أو دينية -تاريخ –فلسفة [و االجتماعية أو الروحية

  ليدوية األشغال ا ،ىالفنون و املوسيق[مواد اإليقاظ و تربية األذواق واملواهب-
  ] و الرياضية 

  .املعلومات و االتصالتكنولوجيا وجهة الكتساب الكفاءات يف جمال املواد امل-
  :األسس اخلاصة بكل شعبة-2

لتباس يف التسمية، و باملواد األساسية و باحلجم دون إتتميز كل شعبة عن األخريات 
  .الساعي و مبعامالت املواد

شعب، الرياضيات، تقين رياضي، الفلسفة، على  كما مت خلق أقسام االمتياز يف ثالثة
، ]قسنطينة[، اإلخوة بسكري ]اجلزائر[ثانوية ابن اهليثم : مستوى مخس ثانويات عرب اجلزائر

، ثانوية العقيد عثمان ]ورقلة[،ثانوية العقيد سي احلواس ]وهران[ثانوية العقيد لطفي 
العالية، إضافة إىل إنشاء ذو املهارات  ثانوية رياضية تضم التالميذ إنشاء ، إضافة إىل]بشار[

ثانوية خاصة بالرياضة، ينتقل إليها التالميذ الذين هلم مواهب رياضية يف خمتلف التخصصات 
  .الرياضية،حيث يتابعون إىل جانب الدراسة تكوينا يف خمتلف أنواع الرياضة
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  خمطط التنظيم املقترح للتعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

 التعليم العالي

 بكـالـوريـا التعلـيم

نبية
 أج
ات
لغ

سفة 
ت فل

لغا
صاد 

 اقت
ري و
تسي

 

يبية
جتر

وم 
عل

 

ات
ضي
ريا

 

 G 
C 

 تقني رياضي

G
E 

G
M

G
P 

  السنة الثالثة 
  ثانوي

نبية
 أج
ات
لغ

سفة 
ت فل

لغا
صا 

 اقت
ري و
تسي

 د

يبية
جتر

وم 
عل

 

ات
ضي
ريا

 

 G 
C 

 تقني رياضي

G
E 

G
M

G
P 

السنة الثانية 
  ثانوي
  ثانوي

  جذع مشترك 
 علوم و تكنولوجيا

  جذع مشترك 
 آداب

السنة األوىل 
  ثانوي
  ثانوي

 

 إعـادة هيـكلة مرحـلة ما بعد اإللـزامي

ني
مه

ن 
وي
تك

  
]

مي
سا

ي 
تقن

[ 

 
ني

ـ
ـ
مه

ن 
وي
ـ
ـ
تك

 

م 
ـلي

ـ
تع

ني
ـ
ـ
مه

 
 مسلك مهين التعليم الثانوي

  السنة الرابعة متوسط
 ]التاسعة اساسي[ 

GP:هندسة الطرائق  
GM:     هندسة ميكانيكية
GE:هندسة كهربائية  
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  :أهداف التعليم الثانوي العام و التكنولوجي يف اجلزائر-3
بأن وجهات  ذكر أهداف التعليم الثانوي العام و التكنولوجي جيدر بنا التذكري فقبل

يف جمال التعليم ختتلف حول أهداف التعليم الثانوي، فالبعض ينظر نظر التربويني و املختصني 
و األكثرية تساعد الطالب على تأهيلهم كمواطنني منتجني يف اتمع، إىل أا املرحلة اليت 

ترى أن مرحلة التعليم الثانوي ينبغي أن تم  بشكل رئيسي بإعداد الطالب للتخصص يف 
  .املرحلة اجلامعية

و على كل، فاهلدف العم من التعليم الثانوي هو خلق الشخصية السوية، تلك 
الطرق الناجحة "م يكمن يف إجياد اراهقة بسالم، فاهلدف العالشخصية اليت تتعدى مرحلة امل

اليت تساعد الناشئة املراهقني يف االنتقال السليم من الطفولة و احلياة املدرسية إىل النضج 
  .1"الكامل و حياة اتمع

  :التعليم الثانوي العام و التكنولوجي يف اجلزائر يصبو إىل الغايات التالية و-
  .تطوير و حتسني املستوى املعريف لدى املواطنني املسامهة يف-1
  حتضري حاملي الشهادات ذوي مستويات معرفية و كفاءات معادلة ملستويات -2

مع تدعيم قيم الثقافة الوطنية و احلضارة و العاملية نالحظ هنا تكييف هذه و مقاييس دولية 
التطورات العاملية من خالل  الغايات مع التحوالت اليت يشهدها العامل و ضرورة مواكبة أهم

مع بقية اتمعات األخرى، و للتفصيل أكثر يف هذه األهداف أكثر ميكن االتصال الفعال 
  2:تصنيفها إىل

  :و تشمل :أهداف التربية العامة-أ
  .الفكر الناقد، اإلبداع، االستقاللية، الفضول: إيقاظ الشخصية-
فة احلقوق و الواجبات، احلياة و الضغوط معرالتعاون و االتصال، : احلياة االجتماعية-

  .االجتماعية
  .التعلمبلة للتجديد قصد تعلم كيفية امعارف أساسية مندجمة و ق: الثقافة العامة-

                                                
 .124-123جع سابق، ص ص مر: حممد الفالوقي 1
 .مشروع إعادة تنظيم التعليم و التكوين ما بعد اإللزامي، مرجع سابق: وزارة التربية الوطنية 2
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  :أهداف منهجية-ب
  .الطرائق العامة للعمل، العمل الفردي و اجلماعي، البحث و التحقيق، االتصال-
  .فهمطرائق تشجيع حسن األداء و العمل و روح ال-
  .طرائق التفكري و خاصة العلمي منه-

  :التحكم يف وسائل املعرفة-جـ
  .التحكم يف اللغة الوطنية-
  .معرفة اللغات األجنبية، و التحكم يف لغتني أجنبيتني على األقل-
  .التحكم يف العمليات املنطقية الرياضية-
  .التحكم يف اللغتني الفنية و اإلعالمية-

 اشاهدا جتاوزت عقبة ازدواجية الغايات اليت أاف و املالحظ على هذه األهد
و اليت أدت إىل قصور و عدم حتديد مرحلة التعليم الثانوي يف اجلزائر منذ االستقالل 

املبادرات االرجتالية   كثرةا جنم عنه فوضى كبرية يف املناهج، وممراد بلوغها بدقة املاألهداف 
  .اتمع اجلزائريمتطلبات العصر و مكونات  تراعي اليت مل

اإلصالح يتطلب وقتا طويال سواء فيما  او التأكد من حتقيق هذه األهداف و جناعة هذ
مع  اتاإلصالح هبدأ تطبيق هذ -يتعلق بتقبل اتمع ككل هلا أو وضعها موضع التطبيق

أو احلصول على نتائجها، فاألجدر -]2006- 2005[املاضيبداية املوسم الدراسي 
ظمة من قاريرقد أشارت تف ، عملية اإلصالح هذه تالكايف لتثبيت مرتكزا إعطائها الوقت

   الناس له،يف تقبل  بطيئ أن التغري التربوي] O.C.DE[االقتصادية التعاون والتنمية 
  ير البعض مخسني عاما دالتربوية قد يتطلب يف تقو التطبيق على نطاق واسع للتجديدات 

التجديد و التغري بعد  تتبىنفقط من املدارس  %  3 ير آخر يقول أندأو أكثر، وهناك تق
الدراسة اليت قام ا أن التبين الكامل  من mortوقد وجد مورت.سنة من الظهور15
  1لتجديد يتطلب ما يقارب من مخسني عاما، بعد ظهور التجديد ألول مرةل

يقها، الوضوح يف املبادئ و القوانني ومدى تطبعامل هناك إىل عامل الوقت  إضافة-
 اة تمع ما إىل صناعة التعليم، ازدهارليعزو النتائج احلضارية احملص فابن خلدون مثال

                                                
 .25، ص 1996عامل الكتب القاهرة، مصر،  اإلصالح و التجديد التربوي يف العصر احلديث، : حممد منري مرسي 1
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عليها من حيث إدراكهم ملبادئها جناحا إىل القائمني  أو ما، فشال إجحاماوركودا، إقباال أو 
  1و قوانينها من ناحية، ومن حيث تطبيقه هلذه القوانني من جهة أخرى

منطني  تفرزألثانوي يف بداية القرن الواحد والعشرين بإعادة هيكلة، لقد متيز التعليم ا
بدء يف تطبيق هذه اهليكلة المن التعليم الثانوي العام و التعليم الثانوي التكنولوجي حيث مت 

، حيث مت إلغاء شعبة العلوم اإلسالمية، كما مت 2006-2005بداية من السنة الدراسية 
  .كل شعبة مبا يتوافق مع أهداف اإلصالحاتلالدراسية  أيضا تغري الربامج واملناهج

  :فقد صار عدد الشعب املعنية ذا االمتحان ستة شعب هي االباكالوريأما شهادة 
  رياضيات -تسري واقتصاد               -             لغات أجنبية -
  تقين رياضي -علوم جتريبية                  - لغات وفلسفة           -
باجراء دورتني يف ] 2005-2000[خالل هذه الفترة اا متيزت شهادة الباكالوريكم

وتعد هذه سابقة يف تطور نسبة النجاح يف  2003و  2001السنة الواحدة و ذلك عامي 
  .الباكالوريا خالل هذه الفترة

  ]2005-2000[تطور نسب النجاح يف شهادة الباكالوريا ]9[جدول رقم
  

  لنجاح في البكالوريانسبة ا  السنة الدراسية
]1999-2000[  28.72% 
  %29.55  ]2001جوان [
  %08.33  ]2001سبتمبر[
]2001/2002[  29.21%  
  %25.78  ]2003جوان [
  %27.17  ]2003سبتمبر [
]2003/2004[  38.30%  
]2004/2005[  37.29%  

  اجلزائر ]2005-1999[نتائج الباكالوريا: الديوان الوطين لإلحصائيات:ملصدر
2006/12/19 ]Httb:www.Ons.Dy/Them.Stm[  

                                                
 .79، ص 1991دار الكتاب العلمي، بريوت لبنان، خلدون،  الفكر التربوي عند ابن : عبد األمري مشس الدين 1

http://www.Ons.Dy/Them.Stm
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بلوغ عدد التالميذ رقم املليون  كما شهد قطاع التعليم الثانوي تطورا مضطردا يعكسه
التعليم الثانوي العام،  ، و جتاوز عدد املؤسسات 2001/2002تلميذ يف املوسم الدراسي 

ع عدد األساتذة ، هذا باإلضافة إىل تراج2004/2005يف املوسم الدراسي اآللف مؤسسة 
، مع 1985/1986يف املوسم الدراسي 4498  ما كانأستاذ بعد 75األجانب ليصبح 
، و اجلدول 2004/2005أستاذ يف 60.58األساتذة ليصل إىل  عدد تسجيل ارتفاع

  .يبني التعليم الثانوي يف هذه الفترة]10[رقم
  ]2005- 2000[تطور التعليم الثانوي]:10[جدل رقم

  
    السنة الدراسية

  التالميذ
  هياكل االستقبال  األساتذة

  متعددة  متاقن  ثانويات  األجانب  الجزائريين
]2000-2001[  9.75.862  55.588  118  825  446  151  

]2001-2002[  1.041.047  57.274  111  885  249  155  

]2002-2003[  1.095.730  57.747  90  925  246  159  

]2003-2004[  1.122.395  59.117  83  970  248  163  

]2004-2005[  1.123.123  60.185  75  1015  244  159  

 
  .،اجلزائر]2005-200[الديوان الوطين لإلحصائيات التعليم الثانوي :املصدر

2006/12/19]Httb://www.Ons.Dy/Them-Sta.Htm[  

  
  
  
  
       
      
  
  
  

http://www.Ons.Dy/Them-Sta.Htm
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  الفصل اخلامس
  ]2004- 2003[اإلصالح التربوي اجلديد

  متهيد
  .التعريف باإلصالح التربوي اجلديد- أوال

  .اجلديد التربوي أمهية  اإلصالح-1
  .العوامل املؤثرة يف اإلصالح التربوي اجلديد و متطلباته -2
  .ات اإلصالح التربوي اجلديدمؤشرات ومنظور-3
  .اجلديد خطوات وضمانات اإلصالح التربوي -4
  .اجلديد اإلصالح التربوي وحماوردواعي  -ثانيا

  . دواعي اإلصالح التربوي اجلديد - 1 
   .احملاور الكربى لإلصالح التربوي اجلديد-2
  .مستلزمات  وصعوبات اإلصالح التربوي اجلديد -ثالثا
    .الوسائل التعليمية -1
  تكوين األساتذة -2
  .يدصعوبات تطبيق اإلصالح التربوي اجلد-3
   .ريأزمة التعليم الثانوي بني اإلصالح و التطو-رابعا

  .دواعي اإلصالح و تطوير التعليم الثانوي يف اجلزائر-1
  .متطلبات إصالح التعليم الثانوي يف اجلزائر -2
  .رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الثانوي يف اجلزائر -3

  .خالصة
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  :متهيد-
  دليل على  التربية و التعليم و السعي إىل إصالحه إن االهتمام املتزايد اليوم مبيدان

كهدف من أهداف التربية، و كفاءات عالية  فنيةو جود اهتمام بتكوين وإعداد إطارات 
ر اطال جديا متواصال وفعالية، ألن اإللية ليست سهلة بل تتطلب وعيا وعملكن هذه العم
  .اهدها العامل املعاصرم ينبغي أن يكون قي مستوى التطورات اليت شاملطلوب اليو

 إىل اكتساب الفرد جمموعة من  دفألن التربية هي تلك العملية الواسعة اليت
   و التكيف بغية الوصول إىل نوع من املتطلبات املهارات و القدرات والقيم و االجتاهات

  .و التجانس االجتماعي مث اإلنساين بصفة عامة
عملية إخراج الفرد من حالة هي التربية  "]H.SbenCer[ت سبينسربهرييقول االجنليزي 

  "على الغري إىل حالة االعتماد على النفس و القيام بوظائفه االجتماعية االعتماد 
جاهز،وهدا يذكرنا باملثل الصيين  فالتربية والتعليم ال يعلمان االتكالية و انتظار ما هو 

نفسه يقول الفيلسوف صدد ويف هذا ال" ف أصددهاال تعطيين مسكة، بل علمين كي"الشهري 
فان  لذلك "ينبغي أن نعلم الطالب التفكري و ليس األفكار].E.Knt[اميانويل كانطاألملاين 

اإلصالح التربوي هو عبارة عن عمليات وتدابري االنتقال بنظام تربوي معني من وضعية 
و أساليب  وتقنياتمناهج مبفهومها الشامل من ىل وضعية حتمل مواصفات احلداثة إتقليدية 

ول و ممارسات جديدة و عصرية و بتايل جعل مضامني املناهج الدراسية متمحورة ح
  و مباشرة بالقطاعات االقتصادية  ةرتباطات وظيفياملعارف و التخصصات اليت هلا إ

ا  هولكنفشمولية حتسن نوعية التعليم من أصعب العماليات حتقيقا  1املنتجدةو االجتماعية 
  . ي إلحداث اإلصالحات التربوية املرجوةاسي و ضرورأسمطلب 

إن اإلصالح التربوي هو عمليات فكرية يقوم ا املختصون بعد تأكدهم من وجود 
  خلل على مستوى املنظومة التربوية، فتربمج مجلة تعديالت و تغريات ملواجهة هذا اخللل، 

نات اليت متس املدرسة، و ملواكبة األنظمة احلديثة للوصول إىل نتائج فعالة، من خالل التحسي
        .  التنظيم، اإلدارة، الربامج التعليمية، طرائق التدريس، الكتب املدرسية و غريها

                                                
جملة العلوم االنسانية، منشورات جامعة حممد خيضر، بسكرة،  املشروع التربوي اجلزائري بني معوقات األزمة و واقع العوملة،: مسوك علي 1

 .122، ص 2005، فيفري 07اجلزائر، العدد 
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  التعريف باإلصالح التربوي اجلديد -أوال 
  :أمهية اإلصالح التربوي اجلديد-1

  فإنه من املهم جدا حتديد أمهية اإلصالح التربوي  حممد منري مرسي حسب ما ذكره
  :منها يف هذا امليدان مال جناحه، و هناك عدة اعتباراتو احت
  :املنادي باإلصالح-أ

؟ من جانب فرد أو جمموعة أو منظمة هنا نتساءل هل جاءت الدعوة إىل اإلصالح
بالنسبة للمنظمات هل هي ذلك أن املنظمات و اموعات ختتلف يف مدى قوا و تأثريها 

وذها و سلطتها بالنسبة للمجموعات؟ هل هي ى نفما مد وأو حملية؟ قومية أو إقليمية 
هل الداعي و بالنسبة لألفراد؟ جمموعات مركزية أو هامشية بالنسبة للنظام التعليمي؟

  أو من خارجها؟ و ما مدى قوة دعوته لإلصالح و تأييدها؟لإلصالح جزء من املنظمة 
  :جمال اإلصالح-ب

  .فراد الذين يتأثرون بهو يقصد به املدى الذي يشمله اإلصالح و عدد األ
  :التأكيد املادي و املعنوي-ـج

و املنظمات الرمسية و غري و ذلك مبعرفة مدى مساندة اإلصالح من جانب اهليئات 
  .الرمسية و اآلباء و غريهم

  :احتمال النجاح طويل املدى-د
عادة غري مستعدين إلنفاق ذلك أن اإلصالح ليس عملية عارضة كما أن املسؤولني 

لنجاح اإلصالح و استمرار هذا ال و اجلهد و الوقت دون أن يكون هناك احتمال األمو
  .و اإلقناع و الربهانالنجاح لفترة طويلة و ليس هناك وسيلة لتأكيد ذلك إال باحلجة 

  :العوامل املؤثرة يف اإلصالح التربوي اجلديد و متطلباته-2
  :العوامل املؤثرة يف اإلصالح التربوي -أ

امل تؤثر على اإلصالحات التعليمية حتددت أساسا يف العوامل التارخيية هناك عدة عو
لى تشكيل و تنفيذ اإلصالحات و االقتصادية و االجتماعية، مع التفاوت يف درجة التأثري ع

ا فمنهاألساسية، كما أن إصالح النظام التعليمي، يتأثر بشبكة كبرية من العوامل  اجتاهاو ا
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التعليمي، و منها العوامل الداخلية أي تأيت داخل النظام التعليمي، اخلارجية خارج النظام 
  .1تعمل كل هذه العوامل يف حلقة دائرية مترابطة و ميكن أن منثلها بالشكل التايل
  :يبني الشكل شبكة العوامل املؤثرة يف اإلصالحات

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

املوجهة لإلصالحات القوى  تدل األسهم املختلفة يف الشكل السابق على أهم العوامل و
الدول إىل مهام التعليم و التعليمية و اليت تنال درجات خمتلفة من حيث األمهية حسب نظرة 

  .أهدافه
  :متطلبات اإلصالح التربوي-ب

إن اإلصالح التربوي تسعى الكثري من الدول إىل جتسيده يف نظمها التربوية و ذلك 
لدول و متاشيا مع املستخدمات يف اال البيداغوجي بإعادة مناهجها مبا يعزز مكانتها بني ا

و التربوي رغبة منها يف مواكبة التدفق املتسارع للمعرفة و توظيف تكنولوجيا املعلومات و 
  .خدمة للمجتمعاالتصاالت 

                                                
دراسة حتليلية ( التربوية و أهم االجتاهات املتبنية يف االستراتيجيات املطبقة يف الوطن العريب،العوامل املؤثرة يف االصالحات : براحل علي 1

  ، إشكالية التعليم و التكوين يف افريقيا 2001أفريل  29،30، 28، فعليات امللتقى الدويل إيام )تقيمية الصالح املنظومة التربوية يف اجلزائر
 .244-243ص ص ، 2004، 01و العامل العريب، العدد 

  العوامل السياسية

  العوامل االقتصادية

  العوامل الطبيعية

  العوامل االجتماعية

  العوامل التارخيية

    
    

    
ليم
التع

ام 
نظ

  

  النظم التعليمية

  التغريات العاملية

  العوامل الدينية

  لنمو الدميغرايفا



 )2005-2003(اإلصالح التربوي اجلديد  :                                                             الفصل اخلامس

240 
 

عدة إستراتيجيات و حيددوا ببعض يف اجلزائر و يف هذا الصدد يطرح علماء التربية 
  :بعني االعتبار منهاالرهانات الواجب أخذها 

  :ضرورة إثراء الرصيد احمللي1-ب
  حتمية قبل يعترب االرتقاء باملنظومة التربوية من خالل إثراء الرصيد الثقايف يف ضرورة 
  بة للتقدم و خالل اإلصالح لتوفري القاعدة اليت يقوم عليها اإلصالح، و جلعل التعليم بوا

     .الدولثقل كاهل ميزانية و النهوض، و ليس عبئا ب
  :التأكيد على تعليم نوعي للجميع2-ب

الذي يقوم يؤكد العلماء و كذا املنظمات العاملية على أن إجناح التعليم مشروع التعليم 
  .للجميعاإلصالح يستدعي حتقيق تعليم نوعي و يف ذات الوقت تعليم متميز  جمهودعليه 

 عالثمار سىن إحداث استحىت يتبكافة مراحله و حماوره، مما يعين حتسني التعليم 
للموارد البشرية أي احلصول على خمرجات ذات جودة عالية، تتحقق بفضلها الشروط 

  .الالزمة للتنمية الشاملة، و تساهم يف التحضري اجلدي تمع االقتصادي املعريف
  :اإلجيايبو االنفتاح احلر  3-ب

ة يتطلب أيضا أن جناح عمليات اإلصالح بالشكل الذي يتوافق و طموحات األم
حىت ميكن ترقية ت العاملية و التجارب اإلنسانية، اإلجيايب مع الثقافازيادة القدرة على التفاعل 

يف تنسيق التقارب الثقايف مع من خالل التثاقف املثمر، فيساهم ذلك عناصر هوية و إثرائها 
  .األمم األخرى

تدريب النشء على احترام و ميكن أن يوفر ذلك املناخ لتعزيز الثقافة اإلنسانية، و 
  .اآلخر، و املسامهة اجلماعية يف تعزيز فرص السالم العاملي

  :اإلصالح التربويو منظورات مؤشرات -3
  :مؤشرات اإلصالح التربوي-أ

  استخدم عدد من علماء التربية عدة مؤشرات يكون من شأا احلكم على أوضاع 
ن مؤشرات اإلصالح يف أي جمتمع إ"  Z.Colung"و كفاءة النظام التربوي حيث أوضح 

بعني االعتبار مدى إشباع احلاجات ال يتم وفق قياسات فنية حبة، فاملؤشرات ينبغي أن تأخذ 
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  التعليمية و مشاركته يف عملية اإلصالح التربوي يف النظم النفسية و مدى اخنراط الشعب 
  :املؤشرات هيو هذه 
  .الوطنية لتمويل التعليم املصادر اتخمصص-
  وزيع هذه املخصصات داخل النظام التعليمي نفسه و بني مستويات خمتلفة ت-

و تركزت معظم هذه املؤشرات على استخدام الكثريين منهج حتليل النظم التربوية و اليت 
  :تعتمد على ثالثة أبعاد و هي

  1املدخالت و العمليات و أخريا املخرجات
ن وجهة نظره اجلوانب األساسية أربعة مؤشرات متثل م حسن حسني البيالويو حيدد 

  :نظام تعليمي و هذه املؤشرات هي ياليت يقوم عليها أ
  :مؤشرات البنية املعرفية-

اليت يقوم عليها التعليم، كما تشري إىل تشري البنية املعرفية إىل األسس االستيمولوجية 
أو تقيس هذا  فة و توزيعها داخل الفصل الدراسي، و مؤشرات هذا البعد تشريالطبيعة املعر

يف األهداف املعرفية و احملتوى الدراسي و املفاهيم املعرفية اليت تدرس و حتدد مؤشراته التغيري 
  :أسئلة هيعدة  يف

  ما التلميذ املرغوب؟-
  عداده؟إل هي األنشطة التربوية اليت تتبع ما -
  ما احملتوى املعريف لألنشطة التربوية؟-
  يفية التعلم؟و أخريا ما املسلمات اليت حتدد ك-
  :مؤشرات البنية االجتماعية-

تتم العملية التعليمية بتفاعل ديناميكي بني أطرافها، فبنية العالقات االجتماعية هنا تتم 
داخل  من خالهلا العملية التعليمية، كما يشري هذا املفهوم إىل آليات االنتقاء االجتماعي

                                                
هي ما يقدمه اتمع من طاقات، ووسائل مادية، وقواعد تنظيمية وسياسية لتحقيق أهداف املنظومة التربوية، وهي العوامل  :املدخالت 1

ل من الفاعلة يف حتقيق ذلك، هي السياسات و األهداف و الربامج و املناهج و غريها من العوامل الضرورية اليت تدخل ساحة النشاط و العم
هي ما يرغب اتمع احلصول عليه  : أما املخرجات .خالل الفعل التربوي و التعليم الشامل الذي تتأتى منه ما يسمى بالنواتج أو املخرجات

 خمرجات إنتاجية و تتمثل يف اعداد اخلرجني و تدريبهم و تاهيلهم للعمل املنتج، يف خمتلف القطاعات: من العملية التعليمية و هي نوعان
أما املخرجات الوجدانية فتمثل يف تكوين شخصية الفرد بعد تزويده ...االنتاجية بعد تزويدهم باملعارف و القيم الالزمة لتحقيق هذا اهلدف

  .جنتباملعلومات األساسية و االجتاهات اليت تنمي فيه اجلوانب املعرفية و النفسية و االجتماعية و العقلية و الدينية اليت تؤهله للعمل امل
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  بنية توزيع املخصصات على التعليم  املدرسة، و بنية الفرصة التعليمية داخل النظام، و
  و مراحله املختلفة

  ما األشكال التعليمية املختلفة اليت تتم من خالهلا األنشطة التربوية؟-
  ما املصادر املادية املخصصة لإلنفاق على التعليم ؟-
  من الذي ينتقي و كيف؟ و آليات االنتقاء داخل املدرسة؟-

  :مؤشرات بنية التفاعل السلوكي 
و أشكال هذا التفاعل داخل املدرسة و الفصل  االجتماعي إىل أمناط التفاعل يشري

ا يشري أبضا إىل ميذ و املدرسني ذا التفاعل، كمالدراسي و خارج املدرسة و عالقات التل
 و العقاب يف عملية التفاعل،و  واب الث عن هذا التفاعل،ونسق الضبط جمنط السلوك النات

  :تلك اجلوانباألسئلة التالية توضح 
  و خارجها؟داخل املدرسة كيف يسلك كل املعلم و التلميذ -
  وأشكال التفاعل بينهما؟جند سلوك كل من املدرس و التلميذ كيف -
  :مؤشرات موضوع التربية-
يشري إىل املكانة اخلاصة اليت حتتلها التربية يف جمتمع ما حيكم الظروف أو العوامل -

ا ا تمع،فالتربية حتتل مكانة هامة يف كل جمتمع لكنها ختتلف يف أمهيتها التارخيية اليت مير
  .تبعا الجتاه النظام السياسي ألمهيتها

التغري يف درجة  ستقيو مؤشرات موضوع التربية هي تلك اليت تقوم على هذا املفهوم 
  .األمهية اليت حتتلها التربية يف جمتمع ما

  :باألسئلة التاليةعنها يعرب و 
  ه القيادة السياسية حنو التعليم،ودوره يف اتمع؟ما اجتا-
  1كيف ترى القيادة السياسية للمعلم ودوره يف اتمع؟-
  رى رجل الشارع التعليم؟كيف ي-

                                                
 .38- 36مرجع سابق، ص ص : حسن حسني البالوي 1
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تساعد هذه املؤشرات يف وضع أهم النقاط اليت يفترض أن ميسها اإلصالح ألا مبثابة 

  .الدليل الذي جيعله عملية فعالة
  :اإلصالح التربوي فسريمنظورات ت-ب

 مار ميكن له أن يبلو ايبوي وحتليله بوصفه عمال إيديولوجإن النظر لإلصالح التر
حيث أنه يرتبط أساسا بطبيعة اتمع والبناء االجتماعي عليه ميكن التميز بني حيدث بالفعل 

  :يلي يف تفسريمها لإلصالح التربوي كما الراديكايلوالوظيفي االجتاهني 
  :1الوضعياالجتاه -1

هذا االجتاه أن اإلصالح التربوي إمنا حيدث بنتيجة التغري نوع الطلب أصحاب يعتقد 
وكم الطلب العام، إذا تقوم على التعليم،حيث متثل املشكلة الرئيسية عندهم يف جتديد نوع 

 ةشكل بشكل ضمين بوجه النظر وبالدراسات األكادمييتت إمنا على اعتقاد أن النظم التعليمية
ة صناع القرار السياسي و اإلداري أكثر مما تتشكل بقوى وبديناميكيكمة املواطنني وحبو 

لك تأيت سياسة اإلصالح التربوي يف إطار هذا املنظور حمصورة خطوات ذالصراع وعلى 
مواجهة متغريات يف وكفاءة النظام التعليمي  ةوفعاليتدرجيية هدفها الرئيسي هو زيادة وتنمية 

ىل التغريات اليت تطرأ على النظام إنظور التوازن يم العام،وينظر أصحاب ملى التعلالطلب ع
التعليمي باعتبارها تطورات طبيعية تتجه للمحافظة على التوازن النظام أو اإلشباع حاجات 
اتمع و ذلك من خالل وظيفة أو دور املؤسسات التعليمية حيث يذهب كل 

الح التعليمي يف حاجة اتمع إىل عمال مؤهلني إىل أن احلاجة إىل اإلص"كوميز"و"مريث"من
السياسية، و تتجدد مالمح اإلصالح ن وراية بالشؤد على وةتقنيني مسامهني و كذلك صف و

يف إصالح التعليم و التعامل مع املؤسسات التعليمية بصيغة التعليمي يف تبين صيغة جديدة 
وامه املخالت و املخرجات و العمليات تقنية صناعية تستند إىل تصور التعليم نظاما مطلقا ق

و فرض اإلصالح يف التعليم يقوم به من هم يف خدمة السلطة التشريعية أو السلطة التعليمية 
  يف نظرا للتعليم حيث ترى الزيادة و تنمية و فعالية و و مبا أن البنائية الوظيفية  .مهاو كال

  .الطلب العام على التعليم اتمتغري  مواجهةيفو كفاءة النظام التعليمي القائم 

                                                
 .258-251ص ص -2003دار املعرفة اجلامعية،  مقدمة يف علم اجتماع التربية، : محدي علي أمحد 1
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ه للبنائية الوظيفية أا مل تناقش قضايا مثل دميقراطية هوجنإال أن النقد الذي ميكن أن 
التعليم و مسألة تكافؤ الفرص و املساواة يف القضايا السياسية، فهمها األساسي هو احملافظة 

  .على ما هو قائم
ا التمويل و الطريقة اليت يتم ا التعليم إن الطريقة اليت يوضع " مارتن كارنوييقول 

مها اللذان حيددان منذ البداية من الذي يستفيد من التعليم و من الذي يستمر فيه و من الذي 
  ".خيرج منه
  :1"منظور الصراع"ديكايل ااالجتاه الر-2
دث التغيري التربوي من وجهة نظر أنصار اجتاهات الصراع خالل التنافس و الصراع حي

املنتميني إىل طبقات متباينة ينظر إىل اإلصالح التعليمي من أصحاب املصاحل املتعارضة  بني
بني ميثل جزءا من الصراعات املتواصلة ألصحاب هذا االجتاه على أنه تغيري تربوي  اوفق

  اجلماعات تتعارض مصاحلها بشدة و يف إطار من العالقات االجتماعية املتناقضة بطبيعتها، 
  .بالعالقات الطبقية يف إطار اإلنتاج الرأمسايل بربطهالتعليم و اجتاهاته  و يفسر إصالح

هذه الرؤية مؤكدين أنه ميكن فهم ] 1986["ليفني"و " كرنوي"و يفسر كل من 
  التطور الرأمسايل،  يالزم حمصلة لصراع اجتماعيبصورة أفضل بوصفها دينامية آلية التعليم 

إن اإلصالح التعليمي يف إطار . إنتاج النظام الرأمسايل و يثري هذا الصراع قوى تعمل من أجل
بني الطبقات الربجوازية و تغيري نظام التعليم منظور الصراع يأيت استجابة للتناقضات القائمة 

و هو مكون أساسي املتطورة بشكل منسجم و هيمنته واحد عناصر صياغة الشخصية 
زمة التعليم، بل عن ثورة تعليمية و أن و عليه جيب أن ال نتحدث عن أللتقدم االجتماعي، 

نأخذ هذه العملية مبعناها الواسع، فاملسألة ليست مسألة حتسني نظام التعليم حبد ذاته بل هي 
لذا جيب إعادة تشكيل و جتديد النظام التعليمي مبا يتفق ...مسألة تغيري الظروف االجتماعية

و جعل النظام التعليم يؤدي دوره مع مستويات التعليم  مع النطاق الدويل أو القومي 
  .كعنصر أساسي يف التغيري االجتماعي

                                                
 .254مرجع سابق، ص : حممد منري مرسي 1
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  :خطوات و ضمانات اإلصالح التربوي-4
  :خطوات اإلصالح التربوي-أ

إن عملية اإلصالح التربوي ليست عملية عشوائية بل تقوم على أسس معينة عرب 
أن تنجح إال بعد اإلجابة خطوات دقيقة ينبغي إتباعها، و أن أية حماولة لإلصالح ال ميكنها 

  .1أين اخللل؟ و إدراك اخللل هو الكفيل بإدراك إمكانية اإلصالح:عن هذا السؤال
  :يرى علماء التربية املقارنة أن اإلصالح التربوي مير باخلطوات التاليةو 
  ما قبل اإلعداد: اخلطوة األوىل 1-أ

ومون بإعداد اخلطة و تستند هذه اخلطوة على اختيار األشخاص الفنيني الذين يق
  :اإلصالحية و يف ضوء ذلك جيب تعيني جلنة اإلعداد وفقا موعة من الشروط

أن تكون جلنة اإلعداد ممثلة أصدق متثيل فال تكون الئكية و اتمع متدين و ال -
  .تشكل من تشكيلة دينية واحدة، و اتمع متعدد الديانات و ال جيوز العكس

  .يف مجيع ااالتاء أجانب جيهلون حقائق اتمع ال تتألف اللجنة من خرب-
أن يكون اختيار اللجنة من خمتلف التخصصات ملختلف املؤسسات أن يكون هذا -

  .تكاملها و تعاوا يف إطار منهجي موحداالختيار يضمن 
و نوعيتها يف املستوى املطلوب إىل جانب الشعور أن تكون التخصصات يف تنوعها -

  .خالقيةاألباملسؤولية 
املنهجية و الظروف املناسبة الالزمة إلعداد مثل أن تتوفر اللجنة الفنية كافة الشروط -

  .هذه اخلطة على أكمل وجه
  اإلعداد: اخلطوة الثانية 2-أ

يف هذه املرحلة جيب معرفة أهم األغراض اإلصالحية اليت تتخذها العملية اإلصالحية 
من أوضاع ملختلف املؤسسات و املستويات يف كل  ملعرفة ما انتهى عليه التنظيم التربوي

و معرفة األسباب، هذا من أجل معرفة مستوى التطور التربوي اجلوانب اإلجيابية و السلبية 
اليت تتم بواسطتها العملية التربوية ختيار الوسائل الفنية إىل املنظومة التربوية، و كذا بالنسبة 

م و ظروفهما النفسية و االجتماعية خاصة الوسط و يدخل يف هذا اإلطار املعلم و املتعل
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كذلك النتائج اليت والتعليمي مع مراعاة الفروق الفردية و املواهب املتنوعة بالنسبة للمتعلم، 
  .توصلت إليها كل مرحلة من التعليم ألن هذه اخلربة مرتبطة ببعضها البعض

  التبين: اخلطوة الثالثة 3-أ
هذه "هوملس"عدالة االجتماعية مبعناها الشامل و يعترب و تتعلق هذه اخلطوة بطبيعة ال

يتوقف على مصري مشروع اإلصالح فقط، بل يتوقف عليها ال املرحلة من أهم املراحل ألنه 
مصري التربية بشكل عام، و يف هذه اخلطوة يتم عرض مشروع اإلصالح على اتمع أيضا 

ىل إر املتعلقة ذا اإلصالح، باإلضافة باختالف فئاته من أجل مجع مجيع التصورات و األفكا
جعل األوضاع التربوية موضع إعادة النظر و النقد مث يتم تعيني املناخ االجتماعي و السياسي 
و الثقايف، و الظروف االقتصادية و السياسية املناسبة ملرحلة التطبيق، فعرض مشروع 

و حسب حممد 1هل عملية تطبيقه اإلصالح على اتمع و حتليله و جعله يف وضع االنتقاد يس
  :ينبغي إتباعها و ميكن توضيحها فيما يليمنري مرسي فإن هناك خطوات لإلصالح التربوي 

  :و يشمل التحليل األويل: أوال
  .تشخيص نقاط الضعف و حتديد أولوياا-1
  .ىل تغيريإحتديد العوامل املسؤولة عن الضعف و اليت حتتاج -2
  .ج الضعف أو تصحيحهاملوازنة بني بدائل عال-3
  .اختيار البديل األفضل للتصحيح و االتفاق عليه-4
  :و يتطلب ذلك اإلجابة عن األسئلة التالية :اختيار إستراتيجية: ثانيا

  تبع؟أي أنواع اإلصالح سي-1
  من الذي سيقوم برسم اخلطة و خطة التنفيذ؟-2
  ما شرط التنفيذ؟ و أوضاعه البيئية؟-3
  :تشملو  اإلجراءات: ثالثا

حتليل متطلبات تنفيذ اإلصالح من تدريب املدرسني و العاملني، و توفري املواد -1
  .التعليمية و املتطلبات املادية األخرى

                                                
الة اجلزائرية لعلم النفس و علوم التربية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  التربية املقارنة و حاجة النظم التربوية لإلصالح،: مدين عباسي 1
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  القيام بعملية تشجيعية للعاملني و القائمني باإلصالح و توفري احلوافز املادية -2
  .و املعنوية هلم

  .على نطاق ضيق قبل تعميمهاالبدء بتجريب إستراتيجية اإلصالح املختارة -3
  . بدء األنشطة التمهيدية املصاحبة و القيام ا-4
يعتمد على نظام من خالل نظام معد جيدا  متابعة التجربة االستطالعية لإلصالح-5

  . Feed-backالتغذية املرتدة 
  .إدخال التعديالت اليت كشفت عنها متابعة التجربة االستطالعية-6
  .ضوء النتائج النهائية اليت يكشف عنها التطبيق األويلتعميم اإلصالح يف -7
  .اجلديد اإلصالحىل إتأييد التحول من النظام القدمي والعمل على استمرار مساندة -8
متابعة التنفيذ من خالل جهاز خاص باملتابعة، و التقومي أو إدخال التعديالت -9

صالح، حيث جيب أن لإلمن أي برنامج املطلوبة أثناء التطبيق، و يعترب التقومي جزءا رئيسيا 
يشترك يف هذا التقومي املعلمون أنفسهم كمقومني و مسؤولني عن الربامج و يبدأ اإلصالح 
من حتسني وضعية املريب ماديا و معنويا و رفع مكانته االجتماعية يف املستوى الالئق، و ال 

مل جلنة اإلصالح و مكانة املريب يف احلضيض، فع ينجح أنميكن ألي إصالح تربوي 
للمنظومة التربوية هو عمل فيه الكثري من اإلجيابيات دون شك و هو عمل أويل حيتاج إىل 

الحقة عن طريق تقدميه إىل املعنيني و املربيني و األولياء يتم يف مرحلة  أنإثراء و هو ما ينبغي 
العمل على إجياد  على إخل و إخراجه إىل اتمع املدين ملناقشته من خالل احلوار املسؤول...

نوع من اإلمجاع قبل الشروع يف جتسيده على أرض الواقع و هي الضمانة الوحيدة إلجناحه 
  .يف امليدان

 يستحقها يف اتمع إذ ربوي هي إعطاء املريب املكانة اليتفأول عملية يف اإلصالح الت
فأول عمل  بدون ذلك فلن يكتب النجاح ألي إصالح تربوي أينما كان و كيفما كان،

احلقيقية إلصالح املنظومة التربوية هو تصحيح النظرة إىل املدرسة و البحث عن األسباب 
خالل منبت ملشاكلها، فمشاكل التربية خاصة معقدة، ال ميكن حتديدها و اقتراح حلول هلا 

حظات عابرة أو هياكل ظرفية مؤقتة، بل البد من متابعة دائمة و دراسات معمقة، مال
 ا الباحثون املربون بالتعاون مع رجال امليدان، فحل مشاكل املدرسة ال يتم عن يتكفل
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، و كتابة تقارير اخلاصة طريق كثرة االجتماعات و إبداء املالحظات و وجهات النظر
مفادها أن املدرسة تعاين من صعوبات، فاجلميع متفقون على ذلك، و هناك حاجة ملحة إىل 

ة ملواجهة الوضع، يتم ذلك من خالل اعتبار القطاع التربوي القيام بإجراءات مادية ملموس
كاالستثمار اإلستراتيجي و توفري اإلمكانيات املادية اليت تكون يف مستوى التحديات التربوية 

صالحيات واسعة لتحديد السياسات و إنشاء هيكل البحث و املتابعة  بو احلضارية ألمتنا 
  .التربوية و إصالحها و توجيه نفقاا

  :شكل يوضح القطاع التربوي كاستثمار استراتيجي و توفري اإلمكانيات املادية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1حتسني مستوى أداء املدرسة

                                                
 .131-130، ص ص 2006، 02هران، ط دار الغرب للنشر و التوزيع، و التربية و التعليم باجلزائر، : بوفلجة غياث 1

الظروف املادية للمربني حتسني   

  إستراتيجية تربوية واضحة

 توفري اإلمكانيات املادية 

توفري اهلياكل و الوسائل 
 التربوية 

 إدارة تربـوية علـمية 

 مناهج و كتب مدرسية مدروسة 

 ختفيف الضغوط على التالميذ 

 ارتفاع مستوى األداء املدرسي 

 هيئة علمية مستقلة للبحث و املتابعة 
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  :ميكن التحرك السريع من خالل إجرائني أساسيني و مهاو
  :الدعم املادي للمدرسة-*

  هلياكل، يف انقص املدرسة بصفة عامة يف حاجة إىل إمكانيات مادية مبا يف ذلك 
االفتقار إىل الوسائل اإلدارية و البيداغوجية كذلك للمربني هم حباجة إىل مرتبات وسوء و 

لية و هو ما ال تدريبهم العلمي و البيداغوجي ومها العامالن اللذان يتطلبان توفري مبالغ ما
لة يل إىل تضحيات و إجراءات ملموسة وهي كفبصالح املنظومة التربوية حيتاج إىل جلان إ

  .بتخفيف الضغط عن املدارس
  :إنشاء هيكل دائم للمتابعة و اإلصالح -*
رفها يف جتهيز املدارس و حتسني ظروف ختصيص اإلمكانيات املادية وص بعد

درسني،بتدخل خمتصون الباحثون التربويون لوضع إستراجتية شاملة و مدروسة إلصالح امل
  ملية، و العمل على ختفيف املناهج الدراسية عاعلمية املنظومة التربوية اعتمادا على معايري 

وإعادة النظر يف الكتب املدرسية من حيث املعلومات و اإلخراج وهي  تياوحتديد األولو 
حيات واسعة دون تدخل صالاملربيني الباحثني ذات مهام تتكفل ا هيئة مستقلة دائمة من 

ياسية على السلطة وال األحزاب الستقلبة وال تتأثر بتعاقب خمتلف امل اإليديولوجيةاألهواء 
  .ولني من وزراء و رؤساءاملسؤ لتداوب

على  مبنيةيعد ذلك فقط ميكن الطموح يف إجياد مدرسة فعالة وسياسية تربوية مستقرة 
عملية معاصرة و العمل على مواجهة التحديات و التغريات الكبرية اليت يشهدها العامل أسس 

  .1من حولنا
  :التربويضمانات اإلصالح  -ب
  ختتلف اإلصالحات التربوية يف مداها ويف طبيعة التغريات اليت تستهدف أحداثها -

يها و البواعث اليت أدت إليها من جممع إىل آخر و من العوامل لعستند و يف الظروف اليت ت
اليت حتدد مدى اإلصالحيات التربوية سرعة التغري االقتصادي و الثقايف يف اتمع، فبقدر ما 

ون هناك أنظمة اقتصادية و اجتماعية جديدة بقدر ما يكون اإلصالح التربوي جزء يك
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نه ينظر إىل التعليم يف هذه احلالة على أنه عامل يساعد على اإلسراع رئيسي منها، أل
  .بإحداث هذه التحوالت االقتصادية و االجتماعية 

ميكن أن، يتم ال ربوي الت اإلصالحكتابه حدود يف "ليفني"إن أية حماولة لإلصالح يشري
القيم واألهداف اليت يقوم وحيافظ عليها النظام السياسي،فالنتائج  مع مل تكن منسقة ما

  تتم ألا مرغوبة ومقبولة عن النظام السياسي  جيب أنالتربوية 
  .و معتقدات وثقافة نسق الشخصية مبا يتضمنه من مهارات ومعارف وقيمف

مل يكن مناسبا ومنسقا مع  تحقق ماتميكن أن  إيديولوجية ال تسلوكياو  وعادات
  .هلا أن تقوم  التربوي سلبا إن قدر اإلصالحبنية النظام السياسي و إال تأثرت عماليات 

كل اإلصالحات اليت تشمل  كيف أي نظام تعليمي هي تل احلقيقية إن اإلصالحات-
 الثقافة االجتماعية– نيويةالبحمتوى األنشطة التربوية اليت تتم داخله ومنط العالقات و شكل 

  هذه العالقات من آليات لالنتقاء  تتضمنهن خالهلا العملية التربوية وما اليت تتم ا وم
  .و للتنشئة االجتماعية داخل النظام التربوي وكذا منط الشخصية املرغوبة

يف " أزمة التعليم "إن اإلصالح التربوي الفعال القادر على جماوزة ما يسمى -
عات النامية هو ذلك اإلصالح الذي يقوم على املشاركة وتضافر اجلهود الوطنية اتم
، فاإلصالح التربوي حركة اجتماعية تشارك فيها اجلماهري الواعية يف الدولة يف إطار الواعية

  .حركة تغيري شامل
إن أحد مستويات التحليل خلطاب اإلصالح التعليمي تلك اليت تدافع عن اإلصالح -
 من دف حتسني نوعية احلياة و القضاء على الفقر و التباين الطبقي القائم يف كثري التعليمي

  .دول العربيةال
فنية يكون من ه مسألة فنية أو أساليب نظر إىل اإلصالح التعليمي باعتبارال ن جيب أن

 ألول تقرير طريقة جديدة درسياختيار وسيلة التعليم أو تغري منهج مشأا عالج اخللل مثل 
  1وإمنا جيب النظر إىل التعليم قضية جمتمعيةفنية أساليب  أو ما شابه ذلك من للمدارس
و اليت أصبحت " املسؤولية التعليمية"ترتبط عملية اإلصالح التربوي بقضية هامة-

  .يف اإلصالح التربوي ااجتاه جديد
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الل وتعين املسؤولية التعليمية بصفة عامة احلكم على املؤسسات التعليمية من خ
ا ومداخالؤولة التعليمية تستحق جناحا أكثر يف ستشري الدالئل إىل أن احلركة املو ، اخمرجا

يف  كل حال وأوضاع التعليم يف نظر الكثريين آل إليه امع املستقبل و ذلك لتزايد عدم الرضا
ات يف عصرنا الراهن، لقد بدأت املسؤولية التعليمية كموضوع سياسي يف  أواخر الستين

امتدت إىل بريطانيا، وقد متحور االهتمام يف البلدين على و الواليات املتحدة األمريكية 
 ذلك، و الواقع من تنفيذ التعليم و التأكد منستويات التعليمية و نوعية املموضوع حتسني 

  .ملنشودة من التعليما فالنقطة الرئيسية فيها،تتعلق بوجود اتفاق عام حول األهدا أن
أنه ظاهرة اجتماعية ترتبط بغريها " اإلصالح التربوي"د احلقائق اليت ترتبطوإذا كان أح

  .بنيوية ا وتأثرا وختضع يف حركتها لشروطريمن الظواهر يف اتمع تأث
تشكل أن الواضح داخل اتمعات النامية أنه مثة شروط من شأا من   فقد بات من

وهلا فيما يطلق عليه الشروط الضرورية جهود اإلصالح التربوي يف تلك اتمعات تتمثل أ
اليت حتدد جهة اإلصالح التربوي يف دول العامل النامي،و اليت تتمثل يف جممل العالقات 

يف اتمع و اليت حتدد أساسا يف وضع الدولة يف نظام تقسيم  يمنةالداخلية و اخلارجية امله
عالقات التفاوت االجتماعي ية وبنية االقتصادية واالجتماع العمل العاملي و توجيهات العاملية

  .الطبقي يف اتمع النامي
تغريات اخلاصة و هي تلك اليت حتدد املأما ثاين تلك الشروط فيطلق عليها شروط أو 

درجة و  اإليديولوجيةمنط اإلصالح التربوي الشامل و هذه الشروط تتمثل يف الطبيعة 
  . درجة املشاركة يف أحداث التغيري االجتماعيمث االجتماعية حنو التغري، ااتوجهمتاسكها و 

فاإلصالح التربوي يبدأ من حتسني وضعية املريب ماديا ومعنويا ورفع مكانة االجتماعية 
إىل مستوى الئق، و ال ميكن ألي إصالح تربوي أن ينجح و مكانة املريب يف احلضيض،و إدا 

ملعاصرة،فإن أحد أهداف التربوية كان هناك اتفاق حول ضرورة احلداثة ملسايرة التطورات ا
عن اهلوية  االنسالخهي املسامهة يف التطور و التقدم والرخاء،وإذا كان املقصود من ذلك 

تقبل ذلك مع العلم أنه ميكن احلفاظ على مقومات احلضارية لألمة فالنظرية التربوية العاملية 
مقومات اهلوية مع التمرن على اهلوية و مسايرة احلداثة العصرنة، بدراسة التاريخ الوطين و

  1.هو استعماهلا ثةياحلدالتكنولوجيا 
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  :يف اجلزائر اجلديد اإلصالح التربوير وحماودواعي - ثانيا
  :دواعي اإلصالح التربوي اجلديد -1      

وأن هذه ،إن ما تشهده اجلزائر اليوم من حتوالت على الساحة الوطنية أو العاملية
قتصادية و االجتماعية دور أساسي يف كل اإلصالح أو باألحرى التحوالت السياسية أو اال

عاجلة نا التربوي اجلزائري يتطلب ماإلصالح التربوي،فأغلب املشاكل اليت يعاين منها نظاميف 
  إخل ...يف مجيع اجلوانب و ااالت سواء منها االجتماعية و االقتصادية .و إجراء اإلصالح

  :إىل ظهور اإلصالح التربوي يف اجلزائر هي كما يلي و من بني هذه األسباب اليت أدت
  :دواعي سياسية 1-1

لواحد إىل نظام التعددية احلزبية، إال يتضح ذلك من خالل االنتقال من نظام احلزب ا
أن نظامنا التربوي مل يساير هذا التغيري و مل يعمل على تطبيق مبادئه و اليت من أمهها ممارسة 

  .اعيةاحلريات الفردية و اجلم
  :دواعي اقتصادية و اجتماعية 1-2

تعرضت اجلزائر موعة من التغريات و التحوالت االقتصادية و االجتماعية و اليت 
و تطوير أثرت على احلاجات األساسية لألفراد فأصبح ضروريا حتسني الظروف املعيشية 

  :وسائلها، فنجد من بني هذه التغريات
  .الزيادة السريعة لعدد السكان-
  .معاناة فئة كبرية من الشباب من مشاكل البطالة-
عجز بعض القطاعات اخلاصة املعنية جبانب السلع و اخلدمات عن تلبية متطلبات -

  .اتمع كالصحة و التعليم
  .اجتاه اجلزائر إىل نظام اخلوصصة-
  .تغيري القيم يف اتمع اجلزائري-
  .ظاهرة الرتوح الريفي-
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  :تضح ذلك من خاللو ي: عوملة االقتصاد 1-3
  .اهلياكل غري كافية مما أدى إىل االكتظاظ يف حجرات الدراسة-
ين يف التعليم االبتدائي و إن واستعمال اهلياكل إىل أقصى حد باللجوء إىل نظام الدوا-

  سيما يف ميدان اإلعالم من أبرز مسات العامل املعاصر تسارع إيقاع التغريات التكنولوجية ال
ن من أهم ما ينبغي أن توطن عليه النظم التربوية الناشئة هو تأسيس األحكام و االتصال، و إ

على ثقة و اختاذ القرارات على بنية و حىت يتأتى هلم ذلك البد من أن يدخل النظام التربوي 
  .1ها و توظيفها يف املناهج التعليميةئالتكنولوجيات اجلديدة بشرط أن حيسن انتقا

  :تدين نوعية التعليم 1-4
عرف قطاع التربية و التعليم عدة صعوبات سامهت يف تدين مستوى و نوعية التعليم 

  :نذكر منها
برامج كثرية و مواقيت ثقيلة و عدم التكفل بالتالميذ الذين يعانون صعوبات يف -

  .دراستهم عن طريق االستدراك و التعليم املكيف
  .نقص الوسائل التعليمية-
  .مي و البحث نظام غري مالئم للتوجيهانعدام نظام املتابعة و التقو-

بصفة كل ذلك كان له انعكاس مباشر على اخنفاض نوعية التعليم و اليت نعرب عنها 
  ].الرسوب و التسرب[جلية نسبة املردود الداخلي للنظام التربوي 

عمل و نتيجة لكل تلك الصعوبات و للحد من تدين مستوى نوعية التعليم يف اجلزائر 
التربية و التعليم على وضع برامج دراسية جديدة و هذا من خالل  القائمون على

  :اإلصالحات التربوية املطبقة و اليت تضمنت ما يلي
  .سنتني] 02: [التعليم التحضريي-
  .سنوات] 05: [التعليم االبتدائي-
  .سنوات] 04: [التعليم املتوسط-
  .سنوات] 03: [التعليم الثانوي-
  .اتسنو] 03: [اإلعداد املهين-
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  :1احملاور الكربى لإلصالح التربوي-2
يف تنفيذ سلسلة من اإلجراءات اليت تتمحور حول ثالثة يتمثل إصالح املنظومة التربوية 

إعادة تنظيم املنظومة  - التحويل البيداغوجي -حتسني نوعية التأطري: حماور كربى و هي
  .التربوية
  :م التأطريفيما خيص وضع نظام حمدد و مستقر لتكوين و تقيي 2-1

  :مت االتفاق على اإلجراءات التالية
لتكوين أساتذة من خالل إنشاء معاهد  :تكوين أويل للمعلمني و األساتذة-

  االبتدائي، خلق أساتذة متحكمني يف اللغة العربية و لغة أخرى و ذوي تكوين بيداغوجي 
ظيف أساتذة التعليم و مهين جيد، و ذلك يف ثالث سنوات بعد الباكالوريا، أما بالنسبة لتو

  املتوسط و الثانوي يتم عن طريق مسابقة حلاملي شهادات التدرج و منحهم تكوينا مهنيا 
العليا لألساتذة إضافة إىل تكوين أساتذة التعليم  و بيداغوجيا على مستوى أساتذة املدارس

  .س العليا لألساتذةرالثانوي و التقين يف مدة مخس سنوات يف املدا
  من خالل إجناز خمطط وطين لتحسني  :ء اخلدمة للمعلمني و األساتذةتكوين أثنا-

و التكوين عن بعد و ذلك مبنح و رفع مستوى املعلمني من خالل مواصلة الدراسة باجلامعة 
  .األولوية ألساتذة التعليم االبتدائي و املتوسط و املهين و األكثر حاجة

اد قانون خاص باملعلمني و املكونني مت إعد :يف إطار إعادة االعتبار لسلك التعليم-
يكون أفضل مع دراسة شروط إنشاء تعاضدية للمعلمني و املكونني و نظام منحة التقاعد 

املعلمني و املكونني أنفسهم، و إحداث شهادات شرفية التكميلية، ممولة و مسرية من طرف 
  ال األمراض املهنية و أكادميية، و وضع ميثاق للمريب إضافة إىل وضع قوانني جديدة يف جم

  .و التكوين املتواصل لفائدة املعلمني و املكونني
  و املعلوماتية،  تكوين جيل من املتعلمني متحكمني يف اللغة العربيةمن أجل كل هذا 

 و متعددي اللغات، أو على األقل حيسنون أداء لغتني و ميتازون بتكوين أكادميي و مهين
  .راق
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  :1التعليم مواد اغوجيا و جماالتفيما خيص إصالح البيد 2-2
  القيام باإلصالح الشامل للربامج التعليمية من طرف اللجنة الوطنية للمناهج -

  .و الربامج املنصبة لدى وزير التربية الوطنية و اليت ستدعم تشكيلتها
دعم تدريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الرمسية و لغة التدريس لكل املواد التعليمية -

  العربية القدمية ب اللغة و إدماج اآلداب و الثقافات خالل دراسة و مراجعة برامج كت من
املصادر اهلامة يف  و ترمجة لالتصال و اإلعالم باستعمال التكنولوجيات احلديثة  و احلديثة

  .إىل اللغة العربيةالرصيد العلمي و الثقايف و التكنولوجي 
  ابتداء من املرحلة الرابعة داية املرحلة اإللزامية تعليم اللغة األمازيغية ابتداء من ب-

  و تدريسها، أو التدريس ا يف بعض التخصصات اجلامعية كعلم االجتماع 
الوسائل التنظيمية البشرية و املادية و البيداغوجية و األنتروبولوجية و ذلك من خالل جتنيد 

  .لضمان فعالية تعليم األمازيغية
من خالل تقدمي اللغة الفرنسية يف السنة الثانية ابتدائي و اللغة  تعليم اللغات األجنبية-

و إدخال و استعمال الرموز العاملية يف تعليم املواد العلمية اإلجنليزية يف السنة األوىل متوسط 
املصطلحات املزدوجة اللغة عليها، إضافة إىل إدخال و تطوير لغة أجنبية ثالثة حسب 

  .االختيار
  عمال الرموز العاملية و إدراج املصطلحات باللغتني يف العلوم الدقيقة العودة إىل است-

  .لتدريس مادة التاريخ دف منح األولوية للتاريخ الوطينو إعادة االعتبار يف كل املستويات 
إعادة تأهيل تدريس الفلسفة و جعلها مادة تعلم كيفية التفكري و املساءلة و مترير -

  .مقالة فلسفية
ربية الفنية و التربية البدنية  الرياضية على كل املستويات و إدخال التقومي يف تعميم الت-

  .ة التعميم القاعدي و الباكالورياالسنة و يف امتحانات شهاد
من السنة األوىل من التعليم االبتدائي البدء يف تعميم التربية اإلسالمية و التربية املدنية -

موجها حنو املبادئ القاعدية لإلسالم مع إدماج املفاهيم حبيث يكون تعميم التربية اإلسالمية 
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من جهة و من جهة أخرى تتمحور التربية املرتبطة بأداء العبادات و أركان الدين اإلسالمي 
  .املدنية حول تربية املواطنة

ج التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال من خالل إعداد برنامج وطين امإد-
و تكوين املعلمني و تزويد املؤسسات التعليمية بأجهزة اإلعالم  خاص لتطوير استعماهلا

  .اآليل
لضمان متابعة بيداغوجية فردية لتالميذ إحداث وحدات لالمتياز بصفة تدرجيية -

  .املوهوبني و املتفوقني
  .تطوير الصحة املدرسية-
  .تكثيف برامج الوقاية و حماربة العنف و اإلدمان على املخدرات-
  .اتيجية حملو األميةإعداد إستر-
إعادة االعتبار ملدرسة الشغل لكل الراغبني يف حتسني مستواهم التعليمي أو مكانتهم -

  . االجتماعية و املهنية
  :فيما خيص إعادة تنظيم العام للمنظومة التربوية2-3
  .1تعميم التربية التحضريية-
  االبتدائية من جهة املدرسة : تقسيم املدرسة األساسية إىل وحدتني متميزيتني مها-

  .و مؤسسة التعليم املتوسط من جهة أخرى
  .متديد التعليم املتوسط من ثالث سنوات إىل أربع سنوات-
التخفيض على املدى املتوسط من مدة التعليم االبتدائي من ست سنوات إىل مخس -

  .سنوات مع التعميم التدرجيي للتربية التحضريية
  بعد اإلجباري إىل تعليم ثانوي عام و تكنولوجي إعادة هيكلة مرحلة التعليم ما -

  .و تعليم تقين و مهين و التكوين املهين
تأسيس التعليم اخلاص كجزء ال يتجزأ من النظام التربوي الوطين مع حتديد وضع -

  .شروط فتح و سري هذه املدارس
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إمتام دميقراطية التعليم بتكثيف حماربة التسرب املدرسي من خالل إعادة بعث -
سياسات املعاجلة البيداغوجية من ناحية و تنفيذ برامج دعم لفائدة مناطق التربية ذات 

  .األولوية من ناحية أخرى
  :فيما خيص إطار تنفيذ اإلصالح2-4

  لكي يتم تنفيذ هذا اإلصالح ارتأت الدولة اجلزائرية إىل وضع جهاز خاص للمتابعة 
  :ء مؤسستني وطنيتني مهاو التقييم الدائم لتنفيذ اإلصالح من خالل إنشا

الس الوطين للتربية و التكوين الذي يتشكل من ممثلني عن الدولة و أعضاء فعالني يف 
النظام التربوي، و مجعيات ممثلة و يكلف هذا الس بتزويد السلطات العمومية برأي 

  .معترف به يف كل املؤسسات املتعلقة بالنظام التربوي
و هو هيئة للخربة ختتصر تشكيلته : لوطين للتربية و التكوينأما الثانية فهي املرصد ا

على خمتصني و يلعب دور هيئة للتقييم و املراقبة و االستشراف التربوي، و ذلك بإعداد 
  .مؤشرات لقياس نتائج النظام التربوي

  :مستلزمات و صعوبات اإلصالح التربوي اجلديد - ثالثا
وجعل إصالح املنظومة التربوية حمركا قويا  لتدعيم البعد النوعي للتعليم املمنوح،

للتحوالت احلضارية، الثقافية و االقتصادية و االجتماعية، فإن عملية إصالح املناهج و إعداد 
  .الكتب املدرسية املكيفة و املالئمة، يعد حتما من العناصر األساسية اليت ال ميكن تفاديها

فعالية مهما كانت قيمته، دون التكفل غري أننا ال نستطيع تطوير و تنفيذ مناهج ذو 
  .اجليد بتكوين املدرسني تكوينا يؤهلهم لذلك

إن تطبيق املناهج اجلديدة املعتمدة أساسا على املقاربة بالكفاءات تتطلب حتويال حقيقيا 
لإلستراتيجيات التربوية، منطق التكوين، طرائق التقييم، تسيري األقسام، أمناط تسيري 

  .هيكلة السلوكات البيداغوجية املؤسسات و إعادة
إن مفهوم التعليم قد تطور تطورا عميقا منذ أكثر من عقدين، بفضل البحث يف تعليمة 
املواد، جتربة املدارس الناشطة التربية احلديثة، بيداغوجية املشاريع، املقاربة التفاعلية، التعاونية 

املعلومات فحسب، حل يعتمد و التشاورية، و من مث فإن تعليم اليوم ال يقتصر على صب 
  .أساسا على جعل التلميذ يف وضعيات حتفزه و تكسبه معىن للمعرفة و العمل املدرسي



 )2005-2003(اإلصالح التربوي اجلديد  :                                                             الفصل اخلامس

258 
 

و هنا يتعلق األمر بالتغيري اجلذري ملهنة املعلم أو األستاذ،فمهما كانت درجة 
عليه أن يشعر بأنه مسؤول عن التكوين الشامل لكل تلميذ و ليس فقط مسؤوال  هاختصاص
  ملعارف املتعلقة مبادته، و هذا يعين نوعا جديدا من املهنية يف تكوين املعلم أو األستاذ، عن ا

  .و هنا يكمن مصري و مستقبل املنظومة التربوية
  :الوسائل التعليمية-1

  تساهم الوسائل التعليمية يف استثمار النشاطات التربوية بفعالية يف بناء التعليمات 
  عد على التركيز و تكوين التفاعالت اإلجيابية بني املتعلمني و اكتساب اخلربات، كما تسا

و حمتوى املعرفة، لذلك يعد استخدامها يف تنشيط عمليات التعلم يف أي مستوى كان 
  ضرورة بيداغوجية ال مناص منها، على اختالف أنواعها، و هي تتشكل من جمموعة املواد 

ين مت توظيفهم ضمن إجراءات إستراتيجية و املواقف و األجهزة التعليمية، و األشخاص الذ
التعليم، بغية تسهيل عملية التعليم و التعلم، مما يضمن و يسهم يف حتقيق الكفاءات املرجوة 

  .يف اية املطاف، و تتكيف حسب املواد، و املستويات التعليمية، و حمتويات التعليم
عمليات التعليمية يف و حىت تكون الوسائل اجلديدة يف مستوى التأطري املناسب لل

خمتلف الوضعيات، و املواد الدراسية و مراحل التعليم و مستوياته، فال مناص من األخذ 
  مبجموع 

  :1اإلجراءات البديلة اآلتية
تكييف أشكال التسيري احلالية للتجهيزات و الوسائل العلمية و التعليمية لتسيري عملية -

  .وقات املناسبةتناوهلا و استعماهلا وفق احلاجة، و يف األ
إعادة النظر جذريا يف منوذج التسيري احلايل للمدارس االبتدائية من حيث التجهيزات -

  .و الوسائل املختلفة و اخلدمات
  .إنشاء أقسام التجارب العلمية يف االبتدائيات،  كذا أقسام خاصة لإلعالم اآليل-
  .تطوير الكتاب املدرسي، شكال و مضمونا و إستراتيجية-
  .يد التوثيق البيداغوجي، وتدعيم إنشاء املكتبات املدرسيةحتد-

                                                
، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو ، 1، جحنو إستراتيجية التعليم مبقاربة الكفاءات: رمضان أرزيل و حممد حسونات 

  1. 32- 31، ص ص 2002اجلزائر، 
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األخذ بأساليب العصرنة يف توفري األجهزة و العتاد العلمي و التكنولوجي و الوسائل -
  .الديداكتيكية املتنوعة

تشجيع التوثيق الذايت للمدرسني، ليحصلوا على أفضل مصادر لدعم نوعية عملهم -
  .كبإنشاء نظام مكافآت خاصة بذل

  و تعترب الوسائل التعليمية الدعامة املناسبة لألستاذ، فعليها يركز يف بناء اخلربة املعرفية 
  .و التفاعل الصفي اإلجيايب يف عرض احلصص التعليمية

  :عناصر الوسائل التعليمية1-1
  و هي تشري إىل األحداث اليت يعايشها التالميذ داخل املدرسة  :املواقف التعليمية-

  .إخل..و من أمثلتها الزيارات امليدانية، احملاضرات و الندواتو خارجها 
و هي تشري إىل أشياء تتضمن أو ختزن حمتوى  :املكونات اللينة-املواد التعليمية-

  الكتب الدراسية املقررة، األفالم و التسجيالت الصوتية : دراسي معني و من أمثلتها
  .و غريها
إىل األشياء اليت تستخدم لعرض حمتوى املواد تشري  :األدوات التعليميةو  األجهزة-

  .الفيديو، اإلعالم اآليل، السبورات بأنواعها، اسمات: التعليمية مثل
و هم األفراد الذين يؤتى م إىل املوقف التدريسي بغية مساعدة  :األشخاص-

  .التالميذ على التعلم
  :معايري اختيار الوسائل التعليمية1-2

  :يمية بناء علىختتار الوسائل التعل
  .األكثر مالءمة خلصائص التالميذ-
  .الوسيلة التعليمية اليت تعمل على تنفيذ إستراتيجية التعلم-
  .األكثر إسهاما يف حتقيق الكفاءات التعليمية-
  .الوسيلة التعليمية اليت تتوفر على اجلودة التقنية-
من حيث املكان و األجهزة الوسيلة التعليمية اليت تتوافر هلا إمكانيات العرض الناجح -

  .    إخل..السمعية البصرية، أقراص مضغوطة، جهاز كمبيوتر، قصص، جمالت
  :ميكن االستفادة من هذه الوسائل يف خمتلف ااالت و على سبيل املثال- 
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... يستعمل املسجل لتسميع السور القرآنية و األحاديث النبوية، و األناشيد و األغاين 
  .نذكر و من هذه الوسائل

  :الكتب املدرسية-أ
مطبوعة جرت هيكلته إداريا من أجل :"ميكن أن يعرف الكتاب املدرسي على أنه

و باعتبار " Francois Mariegrand et Xavier Roegiers 1مسار تعليمي قد حتسني النجوع
 الكتاب املدرسي وسيلة تربوية و دعامة أساسية للمعلم و املتعلم ال ميكن االستغناء عنها،
يتعني على مدير التربية و خمتلف املسؤولني أين كان موقعهم العمل على وضعه بني يدي 
التالميذ عند التحاقهم مبقاعد الدراسة يف مستهل املوسم الدراسي، ألن الكتاب املدرسي 

  .2جانب هام يف حتضري الدخول الدراسي
  لشكل لقد عرف الكتاب املدرسي عرب أجيال، حتوالت عميقة سواء من حيث ا

أو املضمون و كذا من حيث املساعي التعليمية اليت يقترحها على املتعلم، و جيب أن تكون 
الكتب املدرسية متكيفة مع روح العصر الذي يعيش فيه التالميذ و متماشية مع مستواهم 

  .الدراسي و مستجيبة ألذواقهم و اهتمامام
الربامج الدراسية امتداد إجيايب  كان للتغريات العميقة اليت أدخلت على منهجية إعداد

على منهجية إعداد الكتب املدرسية حيث حدثت قطيعة جذرية مع اإلجراءات اليت كانت 
  .سارية من قبل يف جمال حتليل التنظيم الدراسي

إن الكتب املدرسية اليت مت إعدادها لتطبيق املناهج اجلديدة تتميز بكوا تترجم مقارنة 
تقترحه من الوضعيات والسندات التربوية، فإذا كانت الكتب املدرسية  الكفاءات املعتمدة مبا

  بالنسبة للمتعلم املصدر األساسي للتعلم لذلك روعي يف إعدادها عدة اعتبارات تربوية 
و بيداغوجية و علمية و مجالية حىت تكون يف مستوى املناهج اجلديدة و أداة فعالة بني أيدي 

كتابا مدرسيا جديدا ]155[ال يقل عن مائة و مخسة و مخسني املتعلمني، حيث مت إعداد ما 
  . 2008منذ االنطالق يف تطبيق اإلصالح التربوي و إىل غاية بداية العام الدراسي يف سبتمرب

                                                
دمة يف إطار تطبيق اإلستراتيجية اجلديدة خمطط التكوين خاص باجلهاز الدائم للتكوين أثناء اخل: فاطمة الزهراء بلهوشات و آخرون1 

  .122، ص 1998، د ط، أوت لتكوين املكونني
.57/30رقم ]2007-2006[منشور إطار التحضري للموسم الدراسي : وزارة التربية الوطنية  2  
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  .1يبني برجمة التطبيق التدرجيي للكتب املدرسية اجلديدة)  11(و اجلدول رقم 
بداية العام 

 الدراسي
عدد العناوين اليت  ةاملستويات الدراسية املعني

 مت إعدادها
سبتمرب 

2003 
 17=6+11 متوسط1س+ابتدائي1س

سبتمرب 
2004 

 16=5+11 متوسط 2س+ابتدائي 2س

سبتمرب 
2005 

س+متوسط3س+ابتدائي3س
 ثانوي1

8+11+17=36 

سبتمرب 
2006 

 4س+ابتدائي4س
 ثانوي 2س+متوسط

9+11+25=45 

سبتمرب 
2007 

 37=28+9 ثانوي 3س+ابتدائي5س

 151 ـمجمـوعال

  .عدد العناوين اجلديدة اخلاصة باإلصالح التربوي يف بداية كل عام دراسي
هناك ثالث فئات هلا احلق يف االستفادة من : 2حتديد املستفيدين من جمانية الكتاب املدرسي

  :الكتب املدرسية بصفة جمانية، مفصلة على النحو التايل
  .تدائيكل التالميذ املسجلني يف السنة أوىل اب- أ
خالل ] دج2000[مجيع التالميذ املعوزين املستفيدين من املنحة الدراسية اخلاصة -ب

  .يف إطار احلصة املخصصة لكل والية] 2008-2007[السنة الدراسية 
كل التالميذ أبناء عمال قطاع التربية الوطنية، ما عدا املتمدرسني منهم يف السنة -ج

  .الفة الذكراألوىل ابتدائي يف إطار الفقرات الس

                                                
.113-110ص ص ، 2009، دار القصبة للنشر، اجلزائر، إصالح التربية يف اجلزائر، رهانات و إجنازات: بوبكر بن بوزيد  1  
.8-7، ص ص 2008جوان /، ماي ]514[، العدد الترتيبات اخلاصة بتسيري الكتاب املدرسي": النشرة الرمسية للتربية الوطنية  2  
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  :املناهج الدراسية-ب
يف اللغة العربية بأنه الطريق الواضح، و قد ذكر املنهج يف ] Curriculum[يعرف املنهج 

، و لقد فسر ابن كثري 1"لكل منكم جعلنا شرعة و منهاجا:"القرآن الكرمي لقوله تعاىل
لطريق الواضح، و يف الشرعة بالشريعة أو ما يبتدئ فيه على الشيء، يف حني فسر املنهاج با

لكن الداللة  املنهاجو  املنهج: هذا الصدد نشري إىل أن هذا املصطلح يستخدم بصيغتني و مها
هو مسار تربوي، :"و آخرون املنهج بأنه آلني بيتونتبقى نفسها يف الفكر التربوي و يعرفه 

شكلي خالل جمموعة متنوعة بتجارب التعلم ينفذها و ينجزها أحد حتت رقابة معهد تربوي 
  .2"فترة معينة

هذا التعريف يأخذ يف احلسبان، مجيع األسس املكونة لنظرية املنهج من املتعلم إىل 
  .املعلم، و اتمع بكل أبعاده

و املنهاج هو الوثيقة البيداغوجية الرمسية و اإلجبارية اليت تقنن تعليم مادة ما، و من مث 
  .ال ينبغي ألحد أن حييد عنه فالتقيد بتوجيهاا و تعليماا أمر واجب
تسجيل و حتليل و فحص دقيق للطرق و احلركات : و املنهج كما يعرفه البعض هو

اليت تدخل يف إجناز أي جزء من العمل، و ابتكار أسهل الطرق و أكثرها إنتاجية إلمتام 
  .3العمل

يف  و يسمح لنا هذا التعريف بالقول أن املنهج يدخل يف جزء من أي عمل كما يدخل
  .مرحلة حمددة من العمل، أو أنه يغطي كل مراحل العمل و أجزائه حىت إمتامه كامال

بأن املنهج هو عبارة عن تصميم أو خطة أو نظام من ] Stenhouse[ و يعرفه ستنهوس
ناحية، و وصف للحالة الراهنة باألوضاع املدرسية من ناحية أخرى، و ال ميكن مناقشة أي 

  .4امن الناحيتني قبل وصفه
و املنهج هو املقرر الذي ينبغي أن يؤدي إىل درجة علمية و هذا التعريف ركز على 

  .احملتوى التعليمي
                                                

.من سورة املائدة 48اآلية : القرآن الكرمي  1  
 2Aloin Beiton, Christine Dollce et autre : Naissance de la sociologie –sciences sociales 

3eme édition, 2002, p 22.   
.279، ص 1997مكتبة لبنان، بريوت،  معجم مصطلحات علم االجتماع،: أمحد زكي بدوي    3  

.16، ص 2002، 1اجلامعة املفتوحة، طرابلس، طاملناهج، مفهومها، أسسها، تنظيمها، تقوميها، و تطويرها، : عزمية سالمة خاطر  4  
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  إن املناهج الدراسية تكتسي أمهية كربى، فهي نظريا عبارة عن خمططات دقيقة 
   .و كاملة ملسارات دراسية حمددة، و من مث فهي اإلطار النظري الذي يعتمد عليه املربون

بأنه جمموعة أنشطة مندجمة يتم تصميمها : تعريف اإلجرائي للمنهاج الدراسيإذن ال
  .عن دراية علمية و مبهارة فائقة بغرض بلوغ مرام و أهداف حمددة سلفا

إلصالح املناهج التعليمية أمهية كربى يف تصور أي إصالح يستهدف تطوير نوعية و 
من دور فعال يف تكوين األجيال و التكوين يف املدرسة، و ذلك ملا للمناهج التعليمية 

تطوير "إعدادها للحياة يف خمتلف ااالت، و يف هذا السياق فقد جاء يف افتتاحية كتاب 
ما يؤكده مكانة املناهج يف أي تطوير خيص جمتمع ما  رمحلي امحد الوكيلللدكتور " املناهج

مكانة بالغة، و لن نكون  لتطوير املناهج أمهية كربى و:"يف خمتلف ميادين احلياة، إذ يقول
مبالغني إذا قلنا بأن له أمهية تفوق أمهية التطويريف أي جانب من جوانب احلياة، و ذلك ألن 
تطوير املناهج معناه يف الواقع تطوير يف بناء و إعداد إنسان املستقبل ورجل الغد، و مىت 

وير يف كافة جماالت طورنا هذا اإلنسان فإنه سيصبح بدوره قادرا على اإلمساك بدقة التط
  "احلياة ليشق طريقه إىل غد مشرق

من منطلقات هذا التصور تبني بشكل أكيد أولوية إصالح املناهج على غريها من 
اإلصالحات دون األخرى، يف استراتيجية أي تطوير مستهدف، و إصالح املناهج ال يقتصر 

نب التربوي، بل يشمل كما يقتصر على اجلانب العلمي دون اجلا. على جانب من جوانبها
كل ذلك من منطلق إستراتيجية لإلصالح يف حد ذاا، مث من حيث غاياا و أدواا، و من 
هذا التصور تستمد صياغة املناهج شكلها و أبعادها دون إغفال ثوابت اتمع و متغرياته يف 

وجية، و ما استجد كل ميادين احلياة، باإلضافة إىل االستفادة من التجارب العلمية و البيداغ
من الساحة من مقاربات من حيث بناء املناهج و من حيث تطويرها، و انطالقا من هذا و 
من معطيات مقاربة التعليم بالكفاءات اليت هي بصدد التكريس يف أمناط النشاطات 
املدرسية، فال مناص من اعتماد مدخل هذه املقاربة اجلديدة يف إعداد املشاريع اإلصالحية 

  :تستهدف املناهج يف كل مركباا املتمثلة يف اليت
  .األهداف يف كل جماالا و مستوياا-1
  .احملتويات املرتبطة بتحقيق هذه األهداف-2
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  .الطرائق املوجهة لنشاطات التعلم يف كل مستوى و مادة-3
  .الوسائل املسرية للتعلم و املساعدة على حتقيق األهداف-4
  .د قياس أداء املتعلمني يف املستويات و ااالتالتقومي املبين على قواع-5

و فيما يلي خمطط متثيلي هليكلة بناء املنهاج وفق معامل الكفاءات احملددة للنشاط 
  .1التكويين

                                                
  28.1جع سابق، ص مر: رمضان أرزيل و آخرون 
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 معامل الكفاءات ملخطط بناء املناهج
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :1بناء املناهج الدراسية اجلديدة
 طور و كل مستوى دراسي و ختصيص احلكم إن اختيار املواد الواجب تدريسها يف

  ....الساعي لكل منها و املعامالت اليت ميكن أن نقررها و كذا تنظيم التمدرس
                                                

  57.1-56مرجع سابق، ص ص : بوبكر بن بوزيد 

 الطلبات االجتماعية و املهنية غايات التربية

 ما ينمي عند التالميذ

 انتقاء الكفاءات

كفاءات 
اجتماعية/وجدانية  

حركية/كفاءات حسن  كفاءات معرفية 

 أهداف التكوين 

 برنامج التكوين

إستراتيجيات التعليم و 
 التعلم

وينحمتويات التك أدوات التقومي  
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كل ذلك قد مت إجنازه طبقا لترتيبات املنصوص عليها يف املخطط املرجعي العام 
  .للمناهج

اسية مت االنتهاء من وضع الربامج الدر 2008-2007فمنذ بداية العام الدراسي 
اليت تتكون منها املنظومة ] 12عددها [اجلديدة حيز التطبيق موع املستويات الدراسية 

منهاجا دراسيا جديدة، مت بناؤها من انطالق اإلصالح يف  185التربوية أي ما ال يقل عن 
  .2003سنة 

و من بني املائة و مخسة و مثانني منهاجا دراسيا جديدا ينبغي تسليط الضوء على عدد 
  :من املكاسب نوجزها فيما يلي

أصبحت مادة التربية اإلسالمية مقررة يف برامج أقسام السنة الثالثة من التعليم -
  الثانوي و أدرجت يف قائمة مواد امتحان الباكالوريا؛

يشرع يف تدريس اللغة األمازيغية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي و ليس -
  رنامج السنة الرابعة من التعليم األساسي القدمية؛ كما كانت مقررة يف ب

يدرس التاريخ و اجلغرافيا ابتداء من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، و لقد شرع يف -
  .2007- 2006ذلك منذ بداية املوسم الدراسي 

  :يضاف على هذا ظهور مواد دراسية جديدة نذكر من بينها
ليت أدرجت يف قائمة الربامج اجلديدة و مت تدريسها التربية العلمية والتكنولوجية ا-

  ابتداء من السنة األوىل من التعليم االبتدائي؛
منذ العام [تدريس مادة اإلعالم اآليل ابتداء من السنة األوىل من التعليم الثانوي -

و شرع يف تدريسها ألقسام السنة األوىل من التعليم املتوسط ] 2006- 2005الدراسي 
  ].2007-2006ابتداء من العام الدراسي [اإلكماليات  يف عدد من

و من جهة أخرى فإن اإلدراج املبكر لتعليم اللغة الفرنسية ابتداءا من السنة الثانية من 
، كشفت عن بعض اخللل على 2005-2004التعليم االبتدائي، خالل املوسم الدراسي 

  تأجيل .2006تقرر يف سنة الصعيدين البيداغوجي و التنظيمي على حد السواء، و لقد 
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تعليم اللغة إىل السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، إذ ينبغي إىل أن هذه اللغة مل تكن 
  .تدرس يف السابق، إال ابتداء من السنة الرابعة من التعليم األساسي

ط أما تدريس اللغة اإلجنليزية فإنه يقدم اآلن ابتداء من السنة األوىل من التعليم املتوس
  .بعد أن كان مينح يف السابق ابتداء من السنة الثانية من التعليم املتوسط

  :الوثائق املرافقة للمنهاج-
لقد أرفق كل منهاج بوثيقة تربوية هي وسيلة تكوينية لألستاذ و املعلم، القصد منها 

ة يف بنائها تقدمي األسس البيداغوجية اليت يقوم عليها املنهاج، و شرح املقاربة اجلديدة املعتمد
من زاوية كل مادة، و تذليل الصعاب اليت تعترض األستاذ، و قراءة و فهم املنهاج، كما 
تقترح عليه كيفيات تناول الوحدات املقررة و أساليب معاجلة تعليمها مبا يتناسب و مستوى 

  .منو املتعلمني العقلي واالجتماعي و الوجداين
هذه الوثيقة املرافقة للمنهاج، و اليت ستثري من خالل تطبيق املنهاج و تتحول إىل 
دليل األستاذ، و دف إىل مساعدة األستاذ على وضع املنهاج اجلديد قيد التنفيذ من خالل 

  :1توضيح
  .االختيار املنهجي للمقاربة بالكفاءات-
  .منطق التعليم-
  .يف ضوء املقاربة بالكفاءات]رفةمع/ متعلم/أستاذ[بيداغوجيا العالقة -
  .عرض احملتويات املعرفية من خالل التعلم-
  .منهجية التناول-

إن هذه الوثيقة ليست غاية يف حد ذاا ليلتزم مبا ورد فيها باحلرفية، و إمنا هي عبارة 
عن وسيلة مساعدة يستثمرها بإمعان ليتمكن من ختطيط عمله يف ضوء التوجيهات الواردة و 

اته و خرباته الشخصية، كما أا تساعده يف بناء عشرات الوضعيات يف كل وحدة مكتسب
  .تعليمية و كذا اهلدف اخلتامي االندماجي للسنة

                                                
1 Fibe:///F:/programme/ secondaire/ Dochtml/ docacc/ histoire géographie, 

H.T.M.27/09/2005/p 18.   
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  :تكوين األساتذة-2
إن بلوغ أهداف اإلصالح التربوي اجلديد ال ميكن أن تتم مبعزل عن حتسني أداء 

االستجابة ملستجدات و متطلبات  األستاذ و تكوينه و جعله يصبوا ملواكبة التطورات و
  .العمل و القيام باألدوار و التمكن من األساليب احلديثة لتقنيات تسيري العملية التربوية

حيتل التكوين عن بعد مكانا مرموقا مع بداية األلفية الثالثة ملا له من إمكانيات يف تعليم 
لتكوين بفلسفة التعليم املستمر و تدريب إعداد كبرية من رجال التربية و التعليم و يرتبط ا

  ليس من اجل التكوين وحده، و لكن من اجل التعليم و التنمية و مواجهة املتطلبات 
  .و احلاجات واملهارات اليت تظهر من حني آلخر

و مبا أن املدرس حمور املنظومة التربوية، يلعب دورا أساسيا و ال ميكن االستغناء عنه، 
  و مستوى التكوين يرتبطان قبل كل شيء بكفاءة املعلمني، إن نوعية التعليم املمنوح 

  و بشعورهم مبسؤوليام، و خبصائصهم اإلنسانية و البيداغوجية
و التكوين يف اللغة العربية، عبارة عن مفردة مشتقة من الفعل الثالثي كون و يعين  

ها يف اللغة إنشاء شكل، صنع، أي إدخال تعديالت و تغريات على احلالة األولية ويقابل
و هي .... اليت يقصد ا تشكل األشخاص أو األشياء أو غريها Farmareالالتينية 

العملية العميقة اليت جتري على اإلنسان بغية تعديل آلياته و أساليبه و مهاراته و أمناطه 
  .الفكرية

عملية تربوية ملموسة و خمططة،تضم حتصيل املعارف، : تعرفه منظمة اليونسكو بأنه
.... علومات، االجتاهات و الكفاءات املنوطة أو املتعلقة بادوار و مهام أو أعمال املتكونني امل

كعملية تربوية، فإن العنصر األساسي يف التكوين هو التعلم، هذا حيدث تغريات عند 
املتكونني الذي يرفع من مستوى كفاءم ليس فقط يف اال املعريف، لكن أيضا يف اجتاهام 

  .1مو سلوك
  :و يف هذا الصدد تقول مستشارة بيداغوجية كندية

                                                
1 Adama Ouane et Mercy Abereu de armengol : Manuel sur la formation pour la posth. 
chartisation et l’éducation fondamentale, institut de l’Unesco  pour l’éducation , 
hambour, 1991, p 35. 
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سواء كانوا مهيئون للتعليم يف االبتدائي، املتوسط، أو الثانوي، جيب على املدرسني 
  .تلقي تكوينا أكادمييا جامعيا، و تكوين تطبيقي للتكفل األمثل بتالمذم
اءات و السلوكيات إذن التكوين وسيلة إلعداد الكفاءات تتزاوج فيها املعارف و الكف

حبيث تكون هذه الكفاءات مؤهلة للعمل الناجح و القابلة للتوظيف الفوري يف اإلطار 
  .1املهين

إن تكوين املؤطرين البيداغوجيني و اإلداريني و حتسني مستواهم يعترب قطبا قائما بذاته 
  : ليضمن برنامج إصالح املنظومة التربوية، و تتعلق املسجلة يف هذا اال فيماي

  .حتسني نظام التكوين األويل للمعلمني ليتماشى مع املعايري الدولية يف هذا الباب-
تطبيق نظام جديد للتكوين أثناء اخلدمة يوجه خصيصا للمدرسني العاملني يف -

  .مرحليت التعليم االبتدائي و املتوسط
ح التدريب املتواصل جلميع املستخدمني للتكفل على أحسن وجه بعمليات إصال-

  .املنظومة التربوية
  .إعادة تأهيل شهادة األستاذ املربزيف التعليم الثانوي-

  .التكوين األويل و التكوين أثناء اخلدمة: و التكوين الذي خيضع له األساتذة نوعان
  :التكوين األويل2-1

بأنه نظام تعليمي يسعى إىل تكوين الطالب املعلم ليصبح معلمنا :"خالد امحد طهيعرفه 
  2"ستقبليف امل

و يعترب التكوين األويل مرحلة ذات األولية يف مسار تكوين املعلمني و هو يرتكز 
  :3أساسا على املبادئ اآلتية

التكوين األويل للمعلمني مبن فيهم معلمي االبتدائي ال يكون إال بعد احلصول على -
  .الباكالوريا

                                                
ديوان املطبوعات اجلامعية،  -دراسة ميدانية جبامعات الشرق اجلزائري -تقييم العملية التكوينية يف اجلامعة: حلسن بوعبد اهللا و حممد مقداد 1

  .10، ص 1998بدون ط، 
.278، ص 2005، دار الكتاب اجلامعي اإلمارات العربية املتحدة، 1، طتكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريس: خالد امحد طه  2  
.04مرجع سابق، ص : نافذة على التربية  3  
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و اليت ] IFPM[صة التكوين األويل ملعلمي االبتدائي يضمن طرف املؤسسات املخت-
  .توفر كل شروط جناحه و تستغرق مدة ثالث سنوات

أكادميية، بيداغوجية، [تشمل حمتويات التكوين عدة جماالت مكملة لبعضها البعض -
  ].تعليمية، نفسية، تكنولوجية، مدنية، مجالية، تطبيقية

يف بعض  2003/2004تكوين معلمي االبتدائي ينطلق يف مطلع الدخول املدرسي -
  :اليت توفر كل الشروط املالئمة مثل  ] IFPM[مؤسسات تكوين املعلمني 

 .قاعات الدراسة •
 .خمابر اإلعالم اآليل •
 .فضاءات للتعبري الفين •
 .فضاءات اللعب •
 .شبكة مؤسسات للتطبيقات •
التأطري يتم بواسطة أساتذة معينون من طرف وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم -

علمي، و يتوقع ابتداء من شهر أكتوبر تأسيس عدة شعب ألساتذة اللغة العايل و البحث ال
  .األمازيغية على مستوى معهد بن عكنون

  :و من جهة أخرى ينبغي أن ينمي التكوين األويل املعارف األساسية املتصلة مبا يأيت
  .مضمون املادة التعليمية-
  .الربامج و الوسائل التعليمية املتوفرة-
  .خصائص التالميذ-
  .اإلستراتيجيات العامة للممارسة البيداغوجية-
  .السياق التربوي العام-

و لضمان تكوين ممتاز بادرت وزارة التربية الوطنية بإدخال حتسينات شاملة على 
تنظيم التكوين األويل للمعلمني يف شىت املراحل التعليمية، و يستدعي تطبيق هذا التنظيم 

  :اجلديد ما يلي
  .ثر صرامة فيما خيص االلتحاق مبؤسسات التكوينتطبيق معايري أك-
  .تكييف مدة التكوين وفق مقتضيات كل مستوى تعليمي-
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  .إعادة النظر بصورة جذرية يف خمططات التكوين-
االستعانة بفرق تأطري مكونة أساسا من جامعيني مؤهلني للتكفل بالتكوين -
  .األكادميي
قية جزء ال يتجزأ من مناهج التكوين على اعتبار التكوين العملي و التدريبات التطبي-

  .أن يسند على موظفني تابعني لقطاع التربية الوطنية
  :التكوين أثناء اخلدمة2-2

هو التكوين الذي يتلقاه املعلمون من تاريخ ترمسهم إىل :"بن عيسى السعيديعرفه 
تهدافا للتحسني التقاعد و يدوم حينئذ طيلة مباشرة املوظفني، اإلداريني ملهامهم، و ذلك اس

  .1"و اإلتقان
إن التكوين أثناء اخلدمة هو عملية أساسية لتطوير الفعل التربوي التعليمي، الذي ال 
ميكن ألي نظام تربوي أن حيقق أهدافه املتوخاة وفق خطة تكوينية واضحة املقاصد و حمددة 

ن طرف املعنيني ذه الغايات، مبنية على أساس احلاجات التربوية و العلمية املراد حتقيقها م
  .العملية، شرط أن تكون متماشية مع التطورات احلديثة

إن التكوين جيب أن ينظر إليه على أساس أنه عملية مالزمة للمعلمني و األساتذة يف 
العلمية و    خمتلف األطوار و وفق التطورات و املستجدات احلاصلة يف ااالت املعرفية

ث و تكوين و تطوير قصد التحكم يف تعليمية التعلم و طرق املهنية، و عليه فهو عملية حب
  .التبليغ و االتصال من اجل تفكري دائم و بناء مستمر
معلما و هلذا فإن خمطط  344316.6يصل العدد اإلمجايل للمعلمني يف القطاع إىل 

  :برمج العمليات اآلتية 2003/2004التكوين السنوي للسنة الدراسية 
وهي عبارة عن جمموعة عمليات إعالمية و تكوينية : جلديدةمرفقات الربامج ا-

  و موجهة أيضا لفئة مفتشي  22600موجهة إىل معلمي السنة األوىل ابتدائي و عددها 

                                                
.278، مرجع سابق، ص مقاربة نقدية لواقع تكوين املعلمني: بن عيسى السعيد    1  
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  .إضافة إىل مدراء املؤسسات 35600و أساتذة السنة األوىل متوسط و عددها 
  .التحضري الستعمال تقنيات اإلعالم و االتصال يف املؤسسات-
  . لتحضري إلنتاج الوسائل اإلعالميةا-
  .تعليمية املواد-
  .الكوارث الطبيعية-
  .مشروع مؤسسة-
  .التسيري املايل-
  .التحضري لالمتحانات املهنية-

و على غرار الدول األخرى اليت مسها التغيري العاملي الذي يهدف إىل تعويض 
ثلما حدث يف مصر بداية الباكالوريا بشهادة الليسانس كحد مرجعي لتوظيف املدرسني، م

  .1و فرنسا يف أوائل الستينات 1983
اختذت اجلزائر هي األخرى هذا املسار، و إن جاءت هذه االنطالقة متأخرة نوعا ما، 
و عليه أصبح االهتمام بالتكوين أثناء اخلدمة ينظر إليه كنتيجة حتمية لواقع النظام التربوي 

يجية الواقعية لعملييت التعليم و التعلم و كذا حمور اجلزائري، و كاستجابة ملتطلبات اإلسترات
  .العملية على اإلطالق املدرس

وجب دفع هذه اإلستراتيجية وفق املنظور العاملي و التوقعات املنتظرة يف اال املعريف 
  .و التربوي
  ]:املقاربة بالكفاءات[الطريقة التربوية اجلديدة للتدريس -أ

عا يف املعارف و يف شىت امليادين، منها جعله يعيش فعال يشهد عصرنا احلايل تغريا سري
فكان خلرباء التربية أن يفكروا جديا يف إعادة بناء الفعل التعليمي ... مرحلة االنفجار املعريف

التعلمي على مبادئ قائمة أساسا على ما هو األنفع و األفيد بالنسبة للمتعلم، و من هنا  -
  كمنهج يدعو أساسا إىل العناية بشخصية املتعلم داخل جاءت طريقة املقاربة بالكفاءات

                                                
.14، مرجع سابق، ص تربية الوطنيةجملة دورية لوزارة ال: اإلصالح و املدرسة  1  
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مية، و ذلك قصد تأهيله بالشكل يالتعل-اتمع، و التركيز عليه للعملية التعليمية 
املالئم داخل املؤسسة التربوية حىت يتمكن من التكيف السليم داخل احمليط الذي يتفاعل 

  .معه
أصبح -ل وصلت إليه األحباث التربويةو ألن منهجية التدريس بواسطة الكفاءات كبدي

  .يف وقتنا الراهن حمط اهتمام جلميع املعنيني يف املؤسسات التربوية و التعليمية
قارب األمر أي ترك العلو و قصد السداد و الصدق فيه و املقاربة ": فاملقاربة لغة

  .1"هي أسلوب معاجلة موضوع أو مشكل" La rousse"حسب الروس 
  .و األساليب املوظفة للوصول إىل هدف معني جمموعة املساعي-
  .احلركات و األفعال اليت متكن من التدرج و القرب من الشيء و حتقيق اهلدف منه-
  :إصطالحا-

  املقاربة هي أسلوب تصور موضوع أو تناول مشروع حل مشكل أو حتقيق غاية، 
يستند إليها تصور بناء و تعترب الناحية التعليمية قاعدة نظرية تتضمن جمموعة من املبادئ 

منهاج تعليمي، و هي منطلق لتحديد اإلستراتيجيات و الطرائق و التقنيات و األساليب 
  .2النظرية

  .فاملقاربة تصور ذهين أما اإلستراتيجية فتتمثل يف جمريات نشاط البحث
  :الكفاءة
  و اإلجناز، يقصد ا املماثلة و املساواة يف القوة و الشرف و القدرة على األداء  :لغة

  .و الكفء هو القادر على العمل و حسن أدائه
  :اصطالحا

الكفاءة مفهوم شامل لالستعداد و القدرة و املهارة على تصريف العمل، باستعمال 
املهارات و القدرات و املعارف يف وضعيات جديدة، فالكفاءة تعين التنظيم و التخطيط 

القدرة على التكيف اإلجيايب مع النشاطات  للعمل مما تعين التخطيط و التجديد، التطور و
  .3املستجدة

                                                
.12/02/2006، يوم دراسي بثانوية قريواين سطيف، بتاريخ حنو إستراتيجية املقاربة بالكفاءات: بوصوف فريدة و آخرون  1  
.69رمضان إرزيل و آخرون، مرجع سابق، ص   2  
.54مرجع سابق، ص : بوبكر بن بوزيد  3  
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  :دواعي اختيار منهج املقاربة بالكفاءات1-أ
إن متطلبات العصر التكنولوجية و االنفجار املعريف تفرض على اتمعات استمرارية 
 التغري و التجدد نتيجة تطلع األفراد حنو مسايرة املستجدات لالستفادة من تلك املتطلبات اليت

تصنع الرقي و االزدهار احلضاري، حبيث يتم اختيارها يتناسب و حاجيات الفرد اليت تعترب 
جزء ال يتجزأ من حاجات جمتمعه و الرقي بأسلوب حياته إىل مستوى يكفل له مواجهة 
التحديات اجلارية يف ظل العاملية و العوملة، و مستوى ميكن اتمعات من استغالل مواردها 

  .طبيعية و االستغالل األحسن و تسمح هلا بالتحكم يف مستوى العلمي و الثقايفالبشرية و ال
يف هذا السياق يسعى النظام التربوي اجلزائري إىل إجياد التوازن املوضوعي و املنهجي 
  لعناصر املنظومة التعليمية  بدءا بالغايات و انتهاء بالتقومي و التوجيه املدرسي و املهين، 

وجه مت اختيار بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات، حيث تلعب دورا فعاال يف و لتحقيق هذا الت
التغيري ملا تتضمنه من أسس تربوية، بيداغوجية و نفسية، و يتم االنتقال من هذه املقاربة من 
منطق التعليم الذي يركز على املادة املعرفية إىل منطق التعلم الذي يركز على املتعلم و جيعل 

الفعل التربوي كما يستجيب للمتغريات الكربى احلاصلة يف احمليط  دوره حموريا يف
االقتصادي و الثقايف، كما تتوخى الوصول إىل مواطن ما هو يترك التعلم فيه أثرا و ميكنه من 

  .التكيف مع خمتلف اإلشكاليات
  :تصور آخر للتعلم *
  .تعلم يبىن على اكتساب الكفاءات و ليس على احلشو للمعارف-
  .موجه حنو احلياةتعلم -
تعلم مؤسس على اإلدماج املعرف و استدخاهلا يف شخصية الفرد لتأهيله حلل خمتلف -
  .املشاكل
  :تصور آخر لدور املعلم و املتعلم*
إن هذه املقاربة دف إىل جعل املعلم مبدعا تلقائيا و مستقال بذاته، منشطا لتالميذه -

  .أكثر من كونه ملقنا للمعارف
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  .فيشارك يف العملية و يساهم فيها، فيكون فاعال إجيابيا]املتعلم[ذ أما التلمي-
و يضع املعلم تالميذه يف وضعيات للتعلم تدفعهم إىل جتنيد خمتلف املكتسبات -

  .السابقة لكل املشكالت
  : تصور آخر لتسيري القسم مث تسيري املدرسة*

كل تلميذ ميتاز بكم سابق دف هذه املقاربة إىل مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني، ف
  من املعلومات بكيفيات ختتلف عن زمالئه، فيعلمه املعلم على جتديد العالقة مع املعلمني 

و كذا ] بناء مشروع فردي[و سلوك توجيهه أقل و معرفة أحسن لوضعية لكل متعلم 
  .بالنسبة لرؤساء املؤسسات، حيث يستلزم إعداد مشاريع مؤسسات

  :تصور آخر للتقومي*
 دف املقاربة بالكفاءات إىل دمج التقومي ضمن التعلم، و يركز فيه أكثر على البعد

  ..التكويين جتنب الرسوبات و جتنب النجاحات املفرطة معا
  .خلق نوع من احلماس لدى املتعلم لتنمية الكفاءات و ذلك يتمثلها بشكل فعلي

  :تصور آخر للتوجيه*
  عملية مساعدة التلميذ على اكتشاف ذاته إذا كان التوجيه املدرسي و املهين هو 

ذاته يسعى إىل ]الدراسي التكويين و املهين االقتصادي و االجتماعي[و حميطه اخلارجي 
إنضاج شخصيته من خالل حتقيق التوافق بني املعطيني ليكون يف مستوى املسؤولية الختاذ 

  .يف حياته املستقبلية القرارات املناسبة لبلوغ الطموحات و حتقيق املشروع الذي ينشده
مع العلم أن املشروع الفردي ألي تلميذ ال يرتبط حتما مبدى متابعة مساره الدراسي 
حىت الطور اجلامعي بل هو مرتبط بطموحات كل متعلم و اليت قد ال ترتبط مبستوى التعليم 

  .األساسي و الثانوي أو أكثر
  :1وسائل القياس يف منهجية املقاربة بالكفاءات

تعد أكثر الوسائل استعماال يف التقومي، و أهم ما ينبغي مراعاته و بناء : ختباراتاال/أ
  :االختبار مبقاربة الكفاءات ما يلي

  .أن نتناول عناصر االختبار تقوميا إلنتاج التالميذ*

                                                
  12.1مرجع سابق، ص : بوصوف فريدة و آخرون 
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  .أن يكون مستوعبا ملستويات الكفاءة*
  .أن يقيس فعال مؤشرات الكفاءة حسب مستوياا الزمانية*
ن األسئلة مميزة بني التالميذ الذين حتقق فيهم مؤشر الكفاءة و أولئك الذين مل أن تكو*

  .يتحقق فيهم هذا املؤشر
  .أن تندرج األسئلة يف صعوبتها حسب مستوى الكفاءة*
هي املشاهدة اليت يقوم ا الفاحص ليسجل ا الظواهر البارزة  :القياس باملالحظة-
  .على الفرد

  :و املالحظة أنواع
  .باشرة و غري املباشرةامل*
  .املقابلة الشخصية*
  .احلرة و املفيدة*

  :و البد من توفر جمموعة من الشروط لتكوين مالحظة جيدة أمهها
  .وضوح اهلدف*
  .أن تكون مشاهدة موضوع املالحظة متاحة و متيسرة*
  .سهولة حتويل املشاهدة إىل بيانات رقمية*
- حظة عند احلاجة مثل الوسائل السمعيةالقدرة على استعمال أجهزة و أدوات املال*
  .البصرية

ينصح باستخدام شبكة - و مما يساعد املعلم على التكيف املستمر مع املوقف التعليمي
  :للمالحظة يركز من خالهلا على العناصر التالية

التفاعل مع وضعي مشكلة -الصعوبات و العوائق- التنظيم-أخطاء اجلانب املعريف-
  .عملالرضا عن ال- التشويق

و ينبغي يف ذلك استخدام سجل للمالحظة يراجع باستمرار للتأكد من حتقق 
  .مستويات الكفاءة
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  :إستراتيجية تطبيق املقاربة بالكفاءات يف جمال التوجيه املدرسي و املهين
  :مفهوم التوجيه

  هو عملية مساعدة الفرد على فهم و حتليل استعداداته، قدراته، امكاناته، و ميوله "
  ا الفرص املتاحة أمامه و مشكالته وحاجاته و استخدام معرفته يف إجراء االختبارات و كذ

  "و اختاذ القرارات ليتحقق التوافق حبيث يعيش سعيدا
هو ذلك الطموح املستقبلي الذي ينشده الفرد و يعمل على  :مفهوم املشروع الفردي

ه و طموحاته و بني الوضعيات حنته و ختطيطه مبفرده من خالل سعيه إىل التوفيق بني قدرات
  .املتاحة له

  نقصد به تأهيل التلميذ إىل مستوى املسؤولية يف االختيار  :مفهوم تربية االختيارات
  .و اختاذ القرار الذي يراه مناسبا و حيقق ما يطمح إليه مبحض إرادته و قناعته

لدراسي، إعانة التلميذ على صياغة مشروعه ا"من خالل هذه املفاهيم نستخلص أن 
  التكويين و املهين هي عملية االرتقاء ذا التلميذ إىل مرتبة املسؤولية يف إطار وضعيته تلك 

  "و إنضاج لشخصيته لتقرير مستقبله
  :يهدف إىل :أهداف مشروع تربية االختيارات

  .تدريب التلميذ على االختيار و أخذ القرار*
تساعده على مواكبة  تشجيع التلميذ على اكتساب عادات حسنة يف العمل*

  . التطورات املوجودة يف عامل الدراسة، التكوين و عامل الشغل 
  .العمل على متكني التلميذ من الربط بني عامل الدراسة و عامل الشغل*
  .تنمية احلوافز املدرسية من خالل إطالع التلميذ على اآلفاق املستقبلية*
  .تطوير املهارات و القدرات بعد اكتشافها*
  .صول بالتلميذ إىل اكتساب املعلومات و التحكم فيها مث معاجلتها و بلوراالو*
  .الوصول بالتلميذ إىل االختيار املهين املناسب مع إمكاناته و مهاراته و ميوله اخلاص*
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  :يف جمال اإلعالم
هو نشاط تربوي يساهم يف تنمية و تشكيل مواقف و اجتاهات  :اإلعالم املدرسي

  .ية شخصيتهاملعلم و يف تنم
  .ليس نشاطا دعائيا و ال إشهاريا-
يراعي فيه مبدأ التدرج يف حمتوى املعلومات اليت تقدم له لتساير حمتوى النمو املعريف -

  .و النضج النفسي و العقلي للتلميذ و كذا متطلبات كل مرحلة دراسية
  :أشكاله

  .لقاءات فردية و مجاعية مباشرة-
  .و التوثيقإنشاء و تنشيط خاليا اإلعالم -
  .توزيع األدلة اإلعالمية-
  .الزيارات اإلعالمية-
  الزيارات امليدانية-
  .معارض و صور و رسوم للتعريف باحمليط املدرسي.البصرية-الوسائل السمعية-

  :االطراف اليت يتعامل معها مستشار التوجيه يف جمال اإلعالم
  :التلميذ-*
  .تكيف التلميذ مع الوضعية اجلديدة-
  .لميذ إىل االستعالم الذايتدفع الت-
  .تدعيم و تأكيد الثقة بالنفس-
  .تقدمي اإلعالم على شكل وضعية إشكالية تعليمية-
  .الوصول إىل بناء املشروع الفردي يف النهاية-
  :حتسيسه بـ:األستاذ-*
  .االستجابة لتساؤالت التالميذ بشكل موضوعي-
املهنية و يف املواد تفادي إصدار مسبق على الشعب الدراسية، التخصصات -
  .الدراسية
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العمل على تفهم مشاكل و اهتمامات التالميذ حلسن العالقة معهم و ترغيبهم يف -
  .الدراسة
وفق املنهجية العلمية ] لالستدراك و الدعم[تطبيق الوسائل الوقائية و العالجية -

  .لتحسني مستوى التحصيل الدراسي
  : األولياء-*

املشاركة يف بناء الكفاءة لدى األبناء و ذلك بتفادي حتسيسهم و توجيههم بضرورة 
  .اإلسقاطات الشخصية، و النيابة عنهم يف أخذ القرار

  :يف جمال اإلرشاد النفسي-ب
  :عالقة املساعدة-*

تتضمن معاجلة الفشل -أو العالج النفسي عموما-إن مهمة عالقات املساعدة :تعريف
الذات و معرفتها مث حماولة التكيف مع الواقع يف االتصال، حيث دف إىل حتقيق عالقة مع 

بالربط بني قدرات و مميزات هذه الذات و متطلبات الوسط اخلارجي العالج النفسي يقول 
هو الفعل أو النشاط الذي جيعل شخصا ما يعرف ينتقل أمام شخص آخر يف :"أونغي آي

ه املدرسي و املهين يف هذه لقاء سامل ملؤه التفاهم و اإلصالح منها يربز دور مستشار التوجي
التقنية، فهو حياول الوصول بالتلميذ إىل بناء مشروعه املستقبلي، والذي كان بعيدا عن 
قدراته، غري متوافق مع ميزاته النفسية، إىل مشروع حيمل يف طياته بدور النجاح لكونه مبين 

  :الصعوبة األساسية يف العالقات اإلنسانيةعلى أسس سليمة 
أن احلاجز الكبري لالتصال املتبادل بني الناس بصفة عامة هو :"وجرزكارل رحسب 

  .نزعتنا التلقائية للحكم و انطالقا من هذا اخلوف من احلكم
  كيف يعاجل املستشار هذه املسالة؟

  :اإلصغاء-
العملية تتطلب تضحية حيث يستمع املستشار عندما يصغي عن التفسري عن اإلقناع 

من اإلصغاء هو قبول كل ما يعرب عنه التلميذ، كما يتطلب  ألن اهلدف...عن التربير 
اخلروج عن الذات، حيث مييز املستشار بني رغباته و عواطفه و رغبات و عواطف 

  .اآلخرين
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  : العطف-
مبعىن آخر ...انتباه، حنان، اهتمام، تقبل: إحساس املستشار بعواطف إجيابية حنو التلميذ

  .تلميذأن يتمىن اخلري و التقدم هلذا ال
  :احترام حرية الغري-

  .ليس دور املستشار إن يقرر مكان التلميذ، بل عليه مساعدته أن يكون مستقال عنه
  :عدم احلكم-

يدخل املستشار يف عالقة مع التلميذ بدون احلكم و بدون تقييم، و ذلك كفيل بأن 
تقييم هناك يساعد هذا األخري يف الوصول إىل نقطة يكتشف ضمنها بأنه مكان احلكم و ال

  .مركز املسؤولية الذي يكمن يف صميم نفسه
  :اإلميان بالغري-

  .أن ينظر املستشار إىل التلميذ كشخص قابل للتطور، للتعبري و التقدم
  :يف جمال التقومي-جـ

هو حتديد مدى ما بلغناه من جناح يف حتقيق األهداف اليت نسعى لتحقيقها حبيث 
و تشخيص األوضاع و معرفة العقبات و املعوقات  يكون عونا لنا على حتديد املشكالت

  .بقصد حتسني العملية التعليمية و رفع مستواها و املساعدة يف حتقيق أهدافها
  :و يعتمد مستشار التوجيه على وسائل عديدة يف عملية التقومي

  .بطاقة املتابعة و التوجيه-
  .استبيان امليول و االهتمامات-
  .عيةاملقابالت الفردية و اجلما-

 - إىل حد ما-و يبقى حتليل النتائج املدرسية أهم وسيلة يقوم ا املستشار،حيث متكنه
من معرفة مستوى التلميذ، نقاط القوة فيه و نقاط الضعف و من مث تشخيص صعوبات 

  .التعلم و الكشف عن حاجيات املتعلمني و مشكالم و اقتراح احللول املناسبة
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  :التقومي التربوي و إصالحه-
حيتل التقومي التربوي جانبا مهما من العملية التربوية، و يشكل عضوا أساسيا من 
عناصر املنهج املدرسي، حيث يسعى إىل معرفة مدى منو شخصية املتعلم من مجيع جوانبها 

  .1العقلية و العاطفية و النفسية و السلوكية و غريها
منها معرفة مدى حتقيق  و هي عملية مالزمة للتكوين، اهلدف Evaluationالتقومي 

  .أهداف التكوين و تصحيح مساره
  بأنه جمموعة من األحكام اليت تزن جانب من جوانب التعليم "و يعرف التقومي

أو التعلم، و تشخيص نقاط القوة والضعف فيه، وصوال إىل اقتراح حلول تصحيح املسار 
  .2"ميةفهدف التقومي حتسني و جتديد مستمرات املواكبة العملية التعلي

لذلك يعد التقومي من التقنيات املهمة اليت جيب أن يعطيها املدرس أمهية أثناء اإلعداد 
  :لذلك جيب أن نشري إىل بعض التساؤالت

  كيف ميكن أن يكون التقومي طريقة أو وسيلة للتعلم أو التكوين؟-
  كيف ميكن أن يكون التقومي أداة تساعد كال من املدرس و التلميذ على ضبط -

  التعلم يف كل أبعادها؟/تشخيص النقائص التربوية و العمل على تصحيح سريورة التعليم و
  ما هي أنواع التقومي؟-

بأنه عملية إصدار أحكام  Scannel et Tracy تراسيو  سكانيلو يعرفه كل من 
خبصوص مستوى أداء املتعلم، و أنواعه، أساليب التدريس، أو مواد تعليمية، و يكون إصدار 

م على بيانات يتم جتميعها بواسطة قياسات شكلية أو عن طريق املالحظة غري الرمسية، احلك
  .3الدفاتر املدرسية، التقارير

  هذا النشاط بأنه جتميع البيانات املتعلقة بتغيري سلوك املتعلمني :"Wely ويليو يعرفه 
  .4"و استثمارها يف ختليط املناهج التربوية

                                                
، جمموعة مقاالت حملمد مقداد و آخرون، قراءة يف التقومي التربوي، مجعية اإلصالح التقومي التربوي يف املؤسسة اجلزائرية: بوعناقة علي  1

  .73، ص 1993، باتنة 1االجتماعي و التربوي، باتنة، ط
  ، عدد8، جملة مستقبل التربية العربية، جملد عام للبنات بالرياضتقومي الربنامج التدرييب ملدربات و مساعدات التعليم ال: سامية حممد عوض2 
 . 246، ص 2002، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية، يناير ]24[ 

.20،ص 2000، اجلزائر، 22، امللف تقنيات حتضري الدروس، من قضايا التربية: املركز الوطين للوثائق التربوية  3  
.20ص : املرجع نفسه  4  
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التقومي يقوم مبهمة تزويد اإلعالم للمتعاملني داخل  فيفكر يف أن:"ماك دوالدأما 
  .1"املؤسسة التربوية، هذا اإلعالم متعلق أيضا مبحتويات و وسائل الفعل التربوي

إذن التقومي التربوي هو العملية اليت بواسطتها يتم إصدار حكم معني على مدى 
الكشف عن نواحي النقص  وصول العملية التربوية إىل أهدافها، و مدى حتقيقها ألغراضها و

  .2فيها أثناء سريها و اقتراح الوسائل املناسبة ملعاجلة هذا النقص
فالتقومي جزء مهم يف العملية التربوية و مقوم أساسي من مقوماا، فهو عملية مستمرة 

  .متصلة تبدأ من بداية العملية التربوية و تالزمها حىت ايتها من أجل حتسينها و تطويرها
عملية استكشافية دف إىل تشخيص الظاهرة املقاسة من أجل تقدمي احلل أو هو 

  .الناجع إلزالة االعوجاج يف الظاهرة
  :و عند تقومي أي ظاهرة تربوية جيدر بنا أن نطرح مجلة من األسئلة

  ملاذا نقوم؟ ماذا نقوم؟ مىت نقوم؟ مباذا نقوم؟
  
  
  
  
  
  
  

، بل ميتد إىل تقومي الوسائل و الطرائق و و التقومي ال يقتصر على نتائج التالميذ فقط
احملتويات املتعلمني و األنشطة التربوية املختلفة و الشكل التايل يوضح أهم األقطاب 

  .األساسية للفعل التربوي
  

                                                
1 A.loucif, l ‘évaluation, fonction et méthodes iosp- Guelma : séminaire : Constantine les 
24-25 et 26 Novembre, 1992, p2.  

   17.2، ص 2007برج بوعريرج، اجلزائر، ] 23[، العدد العمليات التحصيلية يف التعليم موعدك التربوي: املركز الوطين للوثائق التربوية 

 لماذا

 النتائج

 ماذا كیف
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  .1ميثل األقطاب األساسية للفعل التربوي)06(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  :2ق األبعاد التاليةمت تقسيم التقومي إىل ثالثة أنواع وف :أنواع التقومي

  .التقومي التشخيصي-1
  .التقومي التكويين-2
  .    التقومي اإلمجايل-3
 

أنواع 
  التقومي

  األهداف املتوخاة  الوضعية

التقومي 
  التشخيصي

قبل انطالق أو يف بداية 
  الدرس

ضبط جمموعة املعارف 
  السابقة

  أو املكتسبات السابقة  
التقومي 

  التكويين
ضبط مدى استعاب مقاطع   أثناء مراحل الدرس

  الدرس 
  أو معطيات جديدة

التقومي 
  االمجايل

و بعد الدرس أو 
  ...]الوحدة[اية

ضبط االستعاب الكلي 
  للدرس

                                                
  13.1، ص 1998، منشورات تالة، أسس تقنيات التقومي التربوي مع مناذج و أنشطته و تطبيقه: ميلود زيان 
   16.2ص : املرجع نفسه 

 األھداف

 التقویم

 المحتوى الطرق و الوسائل
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  وضعيات التقومي
  و الشكل التايل يبني أنواع التقومي لتقومي األهداف اإلجرائية من خالل مسار تعليمي

  
  
  
  
  
  
  
  

  
تلعب االختبارات دورا أساسيا يف الربنامج التقوميي، إال  :الفرق بني االختبارات و التقومي

أن لكل منهما خصوصيته و حدوده يف العملية التعليمية، لذا نستطيع القول بأن هناك بعض 
  :1الفروق بينهما هي

 
  التقومي  االختبارات 

  يتضمن و يشمل االختبارات-1  عملية ائية للربنامج التقوميي-1
  مشل جوانب خمتلفة للتلميذ -2  ريف للتلميذتم باجلانب املع-2
عملية مستمرة و مالزمة لعملية -3  مرتبط بزمان و مكان معني -3

  التعليم و غري حمدودة بزمان و ال مكان 
عملية قياسية تقيس مدى كفاءة -4

  الفرد يف إحدى النواحي
عملية عالجية تشخيص احلالة -4

  الراهنة و تعتمد لرسم العالج املناسب 
عملية تعاونية شاملة يشترك فيها -5  عملية يقوم ا طرف واحد هو املعلم 

  .كل من له عالقة بالعملية التعليمية

                                                
.18، مرجع سابق، ص 23العدد : سلسلة  موعدك التربوي  1  

 تقومي إمجايل

 تقویم تكویني

 تقویم تشخیصي

 التقویم

 التركیب

 التحلیل

 التطبیق

 الفھم

 المعرفة
ال

طو
یة 

رائ
إلج

ف ا
ھدا

األ
یم 

قو
ت

  
س

رو
الد
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و يف األخري نستطيع أن نقول أن عملية التقومي عملية ضرورية و مهمة باعتبارها 
د املتعلم املدخل الرئيسي يف تطوير املناهج الدراسية و حتسينها، و تتجلى أمهيته من انه يساع

على الكشف عن حماوالت جديدة و التطلع إىل فتح آفاق أخرى عن العمل املقيم، كما أنه 
  يسعى إىل توضيح األهداف و املرامي املطلوبة و الوقوف على إمكانية حتقيقها 

و أن التعديالت اليت طرأت يف وترية عمليات التقومي و اليت أدت بالضرورة إىل تكييف 
  ]  انظر امللحق[20061مي يف مجيع مراحل املنتجة من شهر سبتمربكشوف نتائج التقو

  :صعوبات تطبيق اإلصالح التربوي اجلديد -3
ميكن أن نقول أنه من الفطرة أن يصادف كل إصالح و يف شىت ااالت أو األنظمة 
جمموعة من املعيقات أو املشاكل اليت تعرقل السري احلسن هلذا االصطالح و بلوغه األهداف 
املسطرة، و هذا ما ميكن إرجاعه إىل انعدام التخطيط احملكم و عدم رصد مجيع املشكالت 

  .احمليطة به من مشكالت ثقافية، اقتصادية أو اجتماعية
و النظام التربوي كغريه من النظم االجتماعية األخرى يتعرض أو خيضع موعة من 

تعترضه جمموعة من الصعوبات اليت التغريات و اإلصالحات و بالتايل هو غري بعيد على أن 
، و على غرار هذا القول فقد تعرضت اإلصالحاليت جاء ا هذا  األهدافتعيق إبرازه ألهم 

املنظومة التربوية  اجلزائرية موعة من اإلصالحات منذ حصوهلا على االستقالل إىل يومنا 
وبات اجتماعية و أخرى فيها صع األحسنتقف أمام التطبيق .هذا لكنها مل ختل من صعوبات

ثقافية بيداغوجية، و اليوم تدخل إصالحات جديدة حيز التنفيذ تطمح من ورائها إىل إذالل 
الصعوبات املعرقلة و تدارك النقص املوجود، لكن هذا األخري ال ميكن أن يكون بعيدا كل 

  .البعد عن العقبات أو الصعوبات السابقة الذكر
مفتشي التعليم حول املقرر الدراسي و طريقة التدريس و  أساتذةو بناءا على قرارات 

  اجلديدة مث اإلشارة إىل أن هناك جمموعة من الصعوبات عرقلت تطبيق اإلصالح التربوي 

                                                
م االبتدائي و املتوسط حول تعديالت خاصة بكشوف نتائج التقومي يف مراحل التعل 06/12/2009املؤرخ يف  48: املنشور الوزاري رقم  1

  .و الثانوي 
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اجلديدة، متحورت جلها حول الكتاب املدرسي،املنهاج تكوين املكونني و طريقة 
  اخل]...املقارنة بالكفاءة[التدريس 
   1:تكوين املكونني-أ
تكوين املكونني يعد أهم عنصر من العناصر اليت يتعلق ا جناح أو فشل تطبيق  إن

االستراتيجية اجلديدة، حيث يعد املكون العامل الفعال يف أي إصالح تربوي، غري أن 
املؤشرات األوىل توحي بنقصان الفعالية رغم عمليات التحسيس، و إحساس األكثرية من 

منهم و متكونني، و األسباب كثرية و متنوعة ميكن حصرها  املعنيني باحلاجة اليها مكونني
  :فيمايلي
  نقص التكوين القاعدي املناسب الستعاب مضامني برامج التكوين اجلديدة، -

و خاصة يف املواد العلمية بالنسبة ملعلمي التعليم االبتدائي، وارتفاع مستواها و جتديد 
  .مصطلحاا بالنسبة لآلخرين 

  . األغلبية يطرح صعوبة فهم و تطبيق حمتويات التكوين املقترحةتقدم بني :السن -
من الصعوبة تعديل سلوك العمل املكتسب منذ سنني، و املتجدر يف  :ذهنية التقليد -

  .أخالقيات املمارسة اليومية األغلبية و تطويره إىل درجة اخللق و اإلبداع
املتسببة بصورة مباشرة يف اخنفاض  انعدام احلوافز التشجيعية، املادية منها و املعنوية-

الظروف النفسية و االجتماعية [مستوى الوعي املهين، و تقلص روح االجتهاد و املبادرة 
  ].اليت يعشها املعلم، و تراجع وظيفته يف السلم الوظيفي و االجتماعي

معظم برامج التكوين تم باجلانب النظري و تعتمد على أسلوب احملاضرات اليت -
  .ل فيما بينها فتؤدي إىل التكرارتتداخ

نقص األخصائيني األكفاء لترشيد األساتذة يف احملاضرات وورش العمل و غريها من  -
  األساليب
  : غياب املعلمني و عدم حضورهم إىل برامج التكوين وذلك لعدة أسباب منها-
  .بعد مكان الدورة التكوينية عن مقر سكن املعلم*
  للمعلمني و تضاربه مع أوقات العمل  عدم مناسبة وقت الربنامج*

                                                
  .14-13مرجع سابق، ص ص : جملة االصالح و املدرسة  1
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إن الربهان سيكون صعبا، حيث أن النجاح على مستوى رسكلة هؤالء أو إعادة 
تكوين أولئك أمر غري مضمون، خاصة إذا اقتصر العمل على التكوين النظامي املربمج، دون 

يف إدخال منط التكوين الذايت احلر و املستمر، كما سيدخل عامل الزمن كعنصر مهم 
استراتيجية هذا التكوين، حيث أن استدراك فارق املستوى على املدى البعيد سيكون قليل 

  .االحتمال
  : معوقات استخدام الوسائل التعليمية -ب

تعترب الوسائل التعليمية من أهم الركائز اليت يرتكز عليها التعليم وبذلك فإن نقص هذه 
يؤدي إىل بروز جمموعة من االختالالت اليت  الوسائل أو عدم توافقها مع املقرر الدراسي قد

تعرقل سري العملية التعليمية و بلوغ األهداف املسطرة و االصالح التربوي اجلديد عرف 
  :صعوبات من هذه الناحية منها مايلي

  .الثمن املكلف للوسيلة التعليمية-
  .صعوبة احلصول عليها-
  .املعلم صعوبة اختيار الوسيلة التعليمية و ذلك لقلة خربة-
  عدم وجود مكان مناسب توضح فيه الوسيلة التعليمية -
  .عدم توافر الوسيلة الالزمة ملادة التخصص، و عدم معرفة تشغيلها-
اي بقاء [انعدام الكتب و املصادر و املراجع اجلديدة داخل مكتبة املؤسسة التربوية -

  ]الكتب القدمية على حاهلا
مثنه واشكالية اقتناء الكتاب الواحد و جتزئته  تأخر وصول الكتاب املدرسي و غالء-

  إىل قسمني
  .عدم التطابق بني الوثيقة املرافقة للمناهج و الكتاب املدرسي يف بعض الدروس-
  : االكتظاظ داخل األقسام- ج

مع ما تعرفه مدارسنا من اكتظاظ كبري يف التالميذ داخل األفواج، يصعب على املعلم 
  .    اليت تتطلبها أساسا منهجية املقارنة بالكفاءات مراعاة الفروق الفردية و 
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  :يف املناهج و احملتوى و طريقة التدريس اجلديدة-د
  .املناهج عبارة عن حماور عامة-
  .عدم توافق عناصر املنهاج مع حمتويات الكتاب املدرسي-
 عدم صياغة املواضيع بعناصر واضحة أساسية و فرعية تسهل عملية التعلم مما جيعل-

  .األستاذ يرجع الكم على الكيف
  وجود جمموعة من األخطاء يف بعض الكتب مما يعرقل سري العملية التربوية -

  .و التعليمية
مستوى الربامج التربوية اجلديدة ال تتناسب مع املعلومات القبلية للتلميذ خاصة يف -

  .املرحلة االبتدائية
  ا صعب على األساتذة الدقة العلمية احتواء الربامج التربوية اجلديدة على مفاهيم مم-

  .و اللغوية لتحديد مميزات املواضيع
وجد جل األساتذة صعوبات يف التدريس باملقاربة بالكفاءات وذلك لنقص التدعيم -

  ].التلقني[املادي و املعنوي وتثبيتهم يف بعض األحيان على الطريقة القدمية 
حة كما أنه ال يتماشى مع الوقت صعوبة التقومي من حيث األساليب الغري الواض-

  .احملدد أو احلجم الساعي لكل مادة
إن املقاربة بالكفاءات ليست قطيعة مع املاضي بل هي تطور واسع يعرب عن متابعة 
السريورة الدائمة للمتعلم يف عملية التعلم، حىت ينشا الفرد على حل املشكالت اليت تواجهه 

  .مع خمتلف الوضعيات داخل و خارج املدرسة من خالل التكيف
إن تطبيق هذه املنهجية يستلزم تغريات كربى يف تنظيم العمل يف املدرسة و يف عالقة 
املتعلمني باملدرسة، إال انه ال ميكن تصور أداء ميداين حيقق التطبيق املنشود إلستراتيجية 

يتمكن منشطو  ما مل–التعليم و التعلم اجلديدة، القائمة على مقاربة تنشيط مبدخل الكفاءات 
العملية يف امليدان على اختالف مستويام و فئام مؤهلني علميا و بيداغوجيا و سلوكيا، 

..] معارف، طرائق، موافق[ألن حتقيق الكفاءة لدى الفرد يتطلب أن يتوافر على مكتسبات 
و لكن األهم من هذه املكتسبات أن يقدر على تسخريها و جتنيدها بصورة فعلية ملعاجلة 

  .وضعية مشكلة معينة
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و من خالل ما سبق يتضح أن اجلزائر كغريها من الدول عمدت إىل حتسني أوضاعها 
يف شىت ااالت باسم العوملة كخطوة أوىل هلذا املشروع ارتأت وضع خطة إلصالح 
منظومتها التربوية، إال انه رغم ما هلذا اإلصالح من إجيابيات إال انه ميكن أن حتد من 

صعوبات حتول دون التطبيق السليم له كنتيجة لسوء التخطيط املسبق أو عدم توفري  إجيابياته
  .اإلمكانيات الالزمة قبل التنفيذ اإلمكانيات الالزمة التنفيذ املباشر له

  :أزمة التعليم الثانوي بني اإلصالح و التطوير  - ارابع
يف العملية التعليمية فهو يعترب التعليم الثانوي يف عصرنا احلايل مبثابة العمود الفقري 

من جهة و التعليم العايل من ] االبتدائي و املتوسط[حيتل مكانا وسطا بني التعليم األساسي 
جهة أخرى، و قد قامت املدرسة الثانوية بشكل عام بتأدية املهمة املنوطة ا لتحقيق الوظيفة 

إىل تكوين و إعداد أفراد قادرين التعليمية اليت كانت دف إليها منذ نشأا األوىل و الرامية 
على حتمل املسؤوليات، فاملنظومة التربوية هي نظام تعليمي حتدد الدولة أهدافه و مبادئه 
حسب إيديولوجيتها، و هو السالح الفعال للوصول إىل الغايات املنشودة لذلك كان رهان 

عملية تطويره من كل الدول و منها اجلزائر اليت أولت عناية كبرية للتعليم حيث جعلت 
أهدافها اإلستعجالية غداة االستقالل، فكانت البداية بإنشاء تعليم جزائري أوال، مث حتديد 
مضامينه و طرائقه و مراحله و مكوناته مبا يتوافق و طبيعة اتمع اجلزائري و قيمه و فلسفته 

وطين أصيل يف اجتاهاته  ثانيا، و قد عرفت وزارة التربية الوطنية املنظومة التربوية بأا جهاز
و عصري و علمي يف مضامينه و طرائقه، و لتسليط الضوء اكثر على املنظومة التربوية يف 
اجلزائر سنتناول يف هذا اجلزء دواعي و متطلبات إصالح التعليم الثانوي و ما هي رؤيته 

  .املستقبلية يف تطوير التعليم الثانوي؟
  :انوي يف اجلزائردواعي إصالح و تطوير التعليم الث -1

إن أي خطة لإلصالح التعليم و تطويره البد أن تبدأ أوال باألهداف التربوية و اليت 
تشق منها السياسة التعليمية ككل، فتكون األهداف التربوية هي املنطلق الذي تود التربية 
ي تكوينه و إعداده، هناك حرص يف وزارة التربية و التعليم على التخطيط العلمي املنهج

املتأيت لتطوير التعليم الثانوي الذي يعد من أهم امللفات املطروحة على الساحة التربوية يف 
  شىت دول العامل اليوم، وفق ما تشري إليه نتائج مؤمتر بكني األخري لتطوير التعليم الثانوي 
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ذا اجلانب، و هذا أمر طبيعي نظرا ملا ]UNESCO[و كما يعكسه اهتمام منظمة اليونسكو 
ميثله التعليم الثانوي من مرحلة تعليمية تضع الطالب على مفترق الطريق املؤدية إىل املستقبل 
  يف عامل يشهد تقلبات مستمرة يف خمتلف جماالت احلياة، و هذا يتطلب تغريات يف هيكلة 
هم و حمتوى التعليم الثانوي، فالتغري و التعقيد املستمرين يف خمتلف جماالت احلياة يعتربان من أ

األسباب الداعية إىل تطوير التعليم الثانوي على مستوى العامل أمجع، خاصة بعد أن أصبح 
هذا العامل يتسم بالتواصل و التفاعل املستمرين بني كافة أجزاءه و على كافة 

هذا باإلضافة إىل عدم وجود إستراتيجية تربوية و تعليمية مميزة املعامل، هلا .1...مستوياته
ة و اخلاصة احملددة إجرائيا، و كذلك عجز املوارد املالية املتاحة، و ازدياد كلفة أهدافها العام

التعليم الثانوي و خاصة التعلم التقين و املهين، باإلضافة إىل عدم وجود تكامل و تنسيق 
  واضحني بني خطط التعليم النظامي و التعليم غري النظامي كل ذلك يؤثر سلبا على خطط 

  .و برامج التنمية
  اليوم يف أشد احلاجة إىل اإلصالح الواعي  النظام التعليمي السائد يف اجلزائرإن 

و املوجه السليم، ألنه يتخذ منعرجا حامسا يف سجل التنمية الوطنية و التقدم لتغري التركيبة 
االجتماعية و الثقافية و تغيري الوسط و جعله يتالءم و التقدم العلمي و التكنولوجي الذي 

لدول املتقدمة، احلاجة املاسة إىل سياسة تعليمية فعالة تساهم يف حتقيق أهداف تشهده ا
التنمية السيما يف ظل التحديات الراهنة و التحوالت اخلطرية اليت شهدها العامل اليوم و على 
خمتلف األصعدة، و خاصة أن اإلستراتيجية التعليمية اليت ورثتها اجلزائر منذ االستقالل سادها 

االستقرار و الوهن و مل تعد تستجيب ملتطلبات اتمع، و يعترب اإلصالح اجلديد نوع من 
-2005الذي بوشر يف تطبيقه يف اجلزائر خالل السنة الدراسية ] إصالح التعليم الثانوي[

آخر إصالح تعرفه املنظومة التربوية اجلزائرية حيث ألغي نظام التعليم الثانوي التقين  2006
و هذا التغيري يف هذه املرحلة تبعه تغري يف ] يف إطار واحد يسمى التعليم العامدمج النظاميني [

  .برامج و مناهج التدريس، و كل ما يرتبط بالعملية التربوية و التعليمية

                                                
، بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم و منظمة األمم  2002ديسمرب  24-22املنعقد يف مسقط : املؤمتر الدويل لتطوير التعليم الثانوي  1

   ]اليونسكو[املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة 
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  إن املنظومة التربوية تتطلب أكثر من غريها من املؤسسات إصالحات عميقة 
يعرف اليوم حتوالت عميقة و سريعة  و منسجمة و شاملة ملواجهة التحديات، ألن العامل

تستوجب على منظومة التربية والتكوين أن تسايرها إن أرادت أن حتقق أهدافها، م هذا ما 
  تطمح إليه اجلزائر حيث أن عجز نظامها التعليمي و تراكم الرتاعات حول منظومتها 

ملنظومة التربوية و اشتداد الضغوطات الداخلية و اخلارجية دفعها إىل تبين مشروع إصالح ا
  .و وافق عليه الربملان بغرفتيه 2002الذي أقره جملس الوزراء يف أفريل 

  : متطلبات إصالح التعليم الثانوي يف اجلزائر-2
إن عملية إصالح و تطوير التعليم الثانوي مبا خيدم متطلبات اتمع يف مجيع ااالت، 

ىل الطاقات البشرية اليت هي العمود الفقري يتطلب الكثري من اجلهد والوقت و املال، إضافة إ
هلذه العملية، فال يسع الباحثة يف هذا املقام و هي على وشك اإلاء من اإلطار النظري 
للدراسة إال أن تشري إىل مجلة من املتطلبات تراها ضرورية إلصالح و تطوير التعليم يف 

  :1اجلزائر و هي
  .ليم و االنعكاسات املترتبة عنهاإعادة النظر يف تشريعات التربية والتع-
  ].عام و تقين[إعادة النظر يف بنية التعليم الثانوي و تشعبه -
  .جتديد حمتوى الربامج و املناهج و كذلك طرق و وسائل و أساليب التقومي-
  .ضرورة تكييف حمتويات الربامج و املناهج مع الواقع االجتماعي و االقتصادي-
  .ا يتماشى و مطالب املؤسسة التعليميةتطوير التعليم الثانوي مب-
  .العمل على تنمية و تنويع البحوث التربوية و التعليمية-
  .تبادل التجارب و اخلربات التعليمية بني الدول العربية و األجنبية-
  .دور التعليم يف اإلعداد للمواطنة الصاحلة-
عام و التعليم التقين و إجياد االهتمام بالتعليم التقين و إسقاط االزدواجية بني التعليم ال-

  .باملدرسة الشاملةضرورة التوجه إىل ما يسمى : قنوات تربط بينهما
  .دور مستشار التوجيه يف إجناح املنظومة التربوية-

                                                
، الة العربية للمنظمة العربية للتربية و الثقافة التعليم الثانوي و تنوعه يف البىن و احملتويات من حيث أسبقية لتطوير التربية: شكري عباس  1

   .28، ص 1982و العلوم، تونس، 
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  :رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الثانوي يف اجلزائر-3
تربية الوطنية يشكل موضوع إصالح و تطوير التعليم الثانوي أولوية يف برنامج وزارة ال

الكوادر اليت حتتاجها البالد خاصة على ضوء التحوالت الكبرية اليت  لتأثريه املباشر على إعداد
يشهدها العامل خالل السنوات القليلة املاضية، و تنفيذا هلذه الرؤية، شرعت الكثري من 

الل جلان احلكومات العربية إىل تسطري مشاريع إصالحات واسعة يف التعليم الثانوي، من خ
نوعية تضم أعضاء من ذوي االختصاص و اخلربة يف اال التربوي من أجل إحداث جمموعة 

  .من التغريات التطويرية
و كان مشروع إصالح و تطوير التعليم الثانوي يف اجلزائر قد انطلق من خالل 

حيث     ]2006- 2005[توجهات مستقبلية اعتمدا وزارة التربية يف بداية األلفية الثالثة 
، و قد أكدت كل ]الندوات اخلاصة اليت طرحها وزير التكوين املهين[بدأ التطوير من 

التقارير و التوجيهات أمهية إحداث التغيري املطلوب مبا يتوافق مع الواقع التربوي يف املرحلة 
الثانوية من جهة و الدراسة اجلامعية من جهة أخرى، و قد عملت هذه للجان من أجل 

التقصي للتشخيص الواقع و الوصول إىل مكان القوة و الضعف يف الربامج  البحث و
  .التعليمية املعتمدة يف اجلزائر 

كما تناول هذا اللقاء عرضا لتجارب بعض الدول مثل جتربة كندا و اليابان و ذلك 
من أجل اعطاء صورة ملا يدور يف العامل من برامج جتديدية و تطويرية يف جماالت تطوير 

ليم الثانوي، إضافة إىل دراسة عملية التوافق و عدم التوافق بالنسبة ملا يدرسه التلميذ يف التع
املرحلة الثانوية و مستوى اآلداء بعد التحاقه مبنصب عمل، حيث مت التركيز يف هذه الندوة 
  على تشخيص الواقع التربوي يف املرحلة الثانوية، و قد خلصت إىل جمموعة من املقترحات 

وصيات تضمنت قضايا متعلقة باملناهج و الربامج و أمهية احملافظة على نظام الساعات و الت
املعتمدة و إدخال جمموعة من التعديالت على هذا النظام خاصة فيما يتعلق بعملية املوازنة 
بني املواد املعرفية العامة و املواد االختيارية اليت تساعد التلميذ ملواصلة دراسته يف املرحلة 

  .امعية حسب قدراته وإمكاناته و ميولهاجل
و مناقشة التوصيات اليت خرجت ا هذه اللجان فيما يتعلق بالتطوير التربوي 
  واستراجتيات التعليم و ما يتعلق بتطوير اإلدارة املدرسية و التوجيه األكادميي و املهين 
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ساعد التعليم الحداث و قضايا التدريب و تقنية املعلومات و كل املتطلبات اليت ميكن أن ت
التغريات املطلوبة مبا يتوافق مع هذا املسار الشامل هذا إضافة إىل تطوير التعليم الثانوي العام، 
ووظيفة املدرسة الثانوية، و أهداف التعليم الثانوي، باإلضافة إىل وضع تصور حول اخلطة 

  .الدراسية املفتوحة للتعليم الثانوي يف ظل املسار الشامل
  :خالصة

  إن إعادة هيكلة مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي و تنظيم التعليم الثانوي العام 
و التكنولوجي يستدعيان بالضرورة اصالحا شامال جلهاز التوجيه املدرسي و املهين املعمول 

، ذاك الذي يعتمد باألساس على مقاربة كمية حيث 1991به يف نظامنا التربوي منذ سنة 
اليت يتشوه مدلوهلا و قيمتها باملعامل احملدد الرئيسي يف ترتب  -م التنقيطمبفهو - تعد العالمة

  .التالميذ يف هذه اللوائح عند إصدار القرار  األخري من قبل جملس التوجيه
لقد بات من الضروري تطوير اجلهاز القائم على توجيه التالميذ ليساير االنشغاالت 

ربوية و أساسيات املقاربة اليت تقترحها الربامج التربوية اليت حيملها إصالح املنظومة الت
  الدراسية اجلديدة الرامية إىل جعل الطفل احملور الذي يدور حوله الفعل التربوي هذا، 
و يظهر أن فعل مستشار التوجيه ذاته يعد فعال تربويا للغاية، إذ هو ميكن يف اجياد توازن 

التكوين  و بني ملمح التلميذ و رغباته  سليم ما بني متطلبات اجلذع املشترك و الشعبة أو
  .الشخصية
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  الفصل السادس 
  امليدانية بيانات الدراسةتفسري و حتليل  

  متهيد-
  .حتليل و مناقشة البيانات امليدانية-أوال
  :نتائج الدراسة-ثانيا

  .على ضوء الفرضيات اجلزئية والدراسات السابقة-1
  .على ضوء املداخل النظرية-2
  .العامة للدراسة يجةالنت-ثالثا
  .االقتراحات و التوصيات-رابعا
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  .تبويب البيانات و التعليق عليها- أوال
  :بيانات عامة-

  .يوضح توزيع العينة حسب متغري اجلنس] 14[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات اجلنس
 %25 13 ذكر
 %75 39 أنثى
 %100 52 اموع

 

 
 

اث تبني أن معظم أفراد العينة املبحوثة هم من اإلن]14[ رقم إن البيانات الواردة يف اجلدول
و هذا يدل على توجه النساء إىل % 25بـ  و املقدرة مقابل نسبة الذكور% 75بنسبة 

كذلك أن هذا التفاوت يعود إىل كون  الطالبةاجلانب التربوي أكثر من الرجال و يف اعتقاد 
مستشار للتوجيه املدرسي و املهين من هذا اجلنس على اعتبار  مسابقة معظم املتقدمني إىل
ىن بشرط اإلعفاء من اخلدمة الوطنية على عكس اإلناث، ما جعل نسبة جنس الذكور مع

  .اإلناث يف هذه الدراسة أعلى من الذكور
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  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري السن] 15[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات السن
]20-30] 15 29% 

]30-40] 26 50% 
]40-50]  09  17%  

  %4  02  فأكثر -50
 %100 52 اموع

 

 
 

توزيع أفراد جمتمع الدراسة تبعا لفئات العمر، و من البيانات الواردة ] 15[ميثل اجلدول رقم 
 26قد بلغ عددهم ] سنة 40سنة إىل  30من [يف اجلدول يتضح أن من كانت أعمارهم 

 و هي مرحلة هامة يف ميدان العمل ألا متثل مرحلة القوة % 50فردا و بنسبة قدرها 
 فردا  15قدر عددهم بـ ]سنة 30-20[اء، و أن الذين كانت أعمارهم من و العط

و هي مرحلة الشباب أيضا، أما الفئة العمرية الثالثة و اليت تقع % 28.80و نسبتهم كانت 
 فهي فئة ممن هم كبار السن لكنهم يتمتعون باخلربة % 17.30بنسبة ]سنة 50-40[بني 

ا يف اال التربوي، أما الفئة العمرية األخرية و متثل من و التجربة اليت ال غىن عنها و السيم

 %النسبة 
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و هي فئة قليلة باملقارنة مع % 3.80سنة فما فوق وهي فئة الكهول و نسبتهم 50بلغوا 
  .الفئات السابقة كما متثل من هم على أبواب التقاعد

عمارهم نستنتج من البيانات على اجلدول أعاله أن غالبية املستشارين الرئيسيني تقل أ
و األمر يعد طبعا لكون هذه املهنة % 78.84فردا أي بنسبة  41سنة مبجموع  40عن 

  .حديثة النشأة
  .يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري احلالة العائلية] 16[جدول رقم 

  
 %النسبة  التكرارات احلالة العائلية

 %42.30 22 ]ة[أعزب 
 %55.80 29 ]ة[متزوج 
  %1.90  01  ]ة[مطلق 
  %00  00  ]ة[أرمل 
 %100 52 اموع
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إىل أن أعلى نسبة من أفراد العينة املبحوثة هم متزوجون ] 16[تشري أرقام جدول رقم 
 الشك يساعد على االستقرار النفسي  عامالو هذا % 55.80حبيث متثل نسبتهم 

تتجاوز سن  من أفراد العينة املدروسة ال% 78.84و االجتماعي، خاصة إذا علمنا أن نسبة 
، و إذا كانت نسبة املتزوجني قد احتلت ]15[سنة كما هو مبني يف اجلدول رقم  40

الصدارة كما هو مبني يف اجلدول، فهذا ألن معظمهم قد بلغ سن الزواج، أما الفئة املوالية 
و هي فئة الشباب الذين مل تسمح هلم ظروفهم املادية % 42.30هي فئة العزاب و نسبتها 

 ج، أو من اإلناث الالئي مل يتقدم إليهن أحد، أما الفئة الثالثة و هي فئة املطلقني من الزوا
  .و هي قليلة جدا حبيث ال تؤثر على حياة األفراد و على ظروف عملهم% 1.90و نسبتها 

  .يبني توزيع أفراد جمموعة البحث حسب التخصص] 17[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات التخصص
 %61.50 32 علم االجتماع
 %34.60 18 علم النفس
  %03.80  02  علوم التربية
 %100 52 اموع

  

 %النسبة 
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و %] 61.50[توضح بيانات اجلدول أن أغلبية املبحوثني من ختصص علم االجتماع بنسبة 
م التربية بنسبة وإضافة إىل ختصص عل] %34.60[يليه مباشرة علم النفس بنسبة 

 زيج بني علم النفس و إرشاد و هذا التخصص عبارة عن م] 03.80%[
  .و توجيه

و يبقى طبعا علم االجتماع هو أكثر التخصصات املؤهلة للممارسة مهنة مستشار 
التوجيه املدرسي و املهين نظرا للتقارب املوجود بني هذا التخصص الذي يعتين بشؤون 

ملستشار التوجيه التربية و مؤسساا و عالقاا باحمليط االجتماعي و بني املمارسة املهنية 
املدرسي و املهين كما هو مبني يف الفصل اخلاص مبهام مستشار التوجيه املفصلة من طرف 

  .الوزارة الوصية
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يوضح توزيع أفراد جمموعة البحث حسب  اجلامعة اليت درسوا ] 18[جدول رقم 
  .فيها

 %النسبة  التكرارات اسم اجلامعة
  جامعة فرحات عباس

 -سطيف- 
21 44.40% 

  امعة اإلخوة منتوريج
 - قسنطينة-

25 48.10% 

  %11.50  06  جامعة اجلزائر العاصمة
 %100 52 اموع

 

  
 

تبني نتائج اجلدول أن غالبية املبحوثني قد خترجوا من جامعة قسنطينة بنسبة 
منهم خترجوا من جامعة سطيف بينما بقية األفراد %] 44.40[بينما نسبة  %] 48.10[

  %]11.50[اجلزائر بنسبة خترجوا من جامعة 
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  .يوضح توزيع أفراد جمموعة البحث حسب سنة التخرج]19[جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات سنة التخرج

 %26.9 14 سنوات 5اقل من 
 %23.1 12 [سنوات 10 -5[

  %50  26  سنوات فأكثر 10
 %100 52 اموع

  

 
جوا من اجلامعة و لديهم أكثر من من املبحوثني ختر%] 50[يوضح لنا اجلدول أن نسبة 

سنوات و أخريا جند نسبة  5لديهم أقل من %] 26.90[سنوات يف حني جند نسبة  10
و باملقارنة مع نتائج اجلدول [ سنوات 10إىل  5[تتراوح سنة خترجهم من %] 23.1[

سنوات بعد  5السابق و نتائج هذا اجلدول جند أن أقدم مبحوث من اموعة بقي مدة 
جه لكي حيصل على منصب عمل يتالءم مع شهادته اجلامعية، بل هناك منهم من بقي ختر
سنوات هو ينتقل يف سلك التعليم بني االبتدائي و اإلكمايل و الثانوي، وهذا دليل على  10

 قلة املهن اليت يطلبون فيها حاملي شهادة علم االجتماع بصفة خاصة و علم النفس، 
  .و بالتايل صعوبة احلصول عليهاو علوم التربية بصفة عامة 

  فأكثر  سنوات 10 [سنوات 10 -5[ واتسن 5اقل من 

 %النسبة 
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  .يوضح توزيع أفراد جمموعة البحث حسب املؤهل العلمي] 20[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات املؤهل العلمي
 %03.85 13 املاجستري
 %94.23 39 الليسانس

ديبلوم الدراسات 
  التطبيقية يف التوجه املدرسي

  
01  

  
01.92%  

 % 100 52 اموع
 

  
 

 
املتعلق بتوزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا للمستوى الدراسي أن ] 20[دول رقم يوضح اجل

من ] %94.23[فردا أي بنسبة  49عدد احلاصلني على شهادة ليسانس بلغ عددهم 
أفراد من ] 02[جمموع أفراد جمتمع الدراسة اليت تليها احلاملون لشهادة املاجستري مبجموع 

أما الفئة األخرية فتمثل حاملي ديبلوم الدراسة  %]3.85[جمتمع الدراسة أي بنسبة 
  %].01.92[و بنسبة ] 01[التطبيقية يف التوجيه املدرسي و املهين مبجموع فرد واحد 

األعلى لكون مجيع  ينستنتج مما سبق أن نسبة احلاصلني على شهادة ليسانس ه
أن يكونوا حاصلني م فيهاملترشحني ملسابقة مهنة مستشار التوجيه املدرسي و املهين يشترط 
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احلاملني لدبلوم على هذه الشهادة، تليها فئة احلاملني لشهادة املاجستري و أخريا فئة 
 ممن كانوا يعملون يف التوجيه املدرسيالدراسات التطبيقية يف التوجيه املدرسي، و هي فئة 

لتوجيه بااملتعلق برتبة مستشار التوجيه املدرسي و املهين كما سبق إيضاحه يف الفصل 
  .املدرسي و املهين

يوضح توزيع أفراد جمموعة البحث حسب سنة االلتحاق مبهنة ] 21[جدول رقم 
  .مستشار التوجيه املدرسي و املهين

 %النسبة  التكرارات سنة بداية العمل
 %46.20 24 سنوات 5أقل من 

 %15.40 08 [سنوات 5-10[
  %38.50  20  سنوات فأكثر 10

 %100 52 اموع

  
توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب سنة االلتحاق مبهنة مستشار ]21[يوضح اجلدول رقم 

التوجيه املدرسي و املهين، و من بيانات اجلدول نالحظ أن الذين حيوزون على خربة أقل من 
بينما بلغ عدد األفراد ] %46.20[فردا أي بنسبة ] 24[سنوات متثل األغلبية بـ  05

  فأكثر  سنوات 10 [سنوات 10 -5[ سنوات 5اقل من 
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و يف األخري ] %38.50[أي بنسبة  فردا] 20[سنوات فأكثر  10م الذين تتراوح خرب
  %.15.40  أفراد أي بنسبة] 08[ [سنوات10-5[فئة ممن حيوزون على خربة من بني 

 5نالحظ من بيانات اجلدول أعاله أن معظم أفراد جمتمع الدراسة ال تتعدى خربم 
ق مع اجلانب النظري و هذا ما يتف%] 84.61[فردا  و بنسبة  40سنوات مبجموع 

للدراسة فيما يتعلق بالفصل اخلاص بالتوجيه املدرسي و املهين حيث تبني أن التوظيف يف 
و هذا ما يفسر ] 1999-1998[هذه املهنة عرف تطورا ابتداء من السنة الدراسية 

 10-5[سنوات، أما فئة  5بتمركز عدد كبري من جمتمع الدراسة حول فئة أقل من 
ثل مرحلة بداية تعيني املستشارين الرئيسيني للتوجيه املدرسي و املهين فهي مت[ سنوات

  .بالثانويات بينما تراجعت عملية توظيف هذه املهنة هي السنوات املاضية
سنوات فأكثر يعود على كون أفرادها ميثلون  10و أخريا فإن الفئة املمثلة لـ 

  .و املهين حيث مت ادمامجهم  بالثانويات املستشارين األوائل املعينني مبراكز التوجيه املدرسي
و ما ميكن استنتاجه و استخالصه أن سنوات ممارسة الوظيفة حديثة لكنها كفيلة بأن 

  .يكتسب املستشار خربة و دراية مبيدان العمل
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  بيانات تتعلق مبهنة مستشار التوجيه: احملور االول
ا بوظيفة مستشار يوضح هل مارست عمال ما قبل التحاقه]: 22[اجلدول رقم 

  التوجيه؟
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %73.10 38 نعم
 %26.90 14 ال

 %100 52 اموع
  

من جمموع أفراد عينة الدراسة قد %] 37.10[من خالل اجلدول أعاله جند أن نسبة 
ة مارسوا أعماال كيفما كان نوعها قبل التحاقها بوظيفة مستشار التوجيه بينما كانت نسب

مل متارس أي عمل، و من خالل النسب املئوية يتضح أن معظم املستشارين %] 26.90[
قد تقلدوا مناصب عمل معينة قبل التحاقهم بوظيفة املستشارين، و هذا يعين أن لديهم خربة 

  .و تكوين معني يؤهلهم على ممارسة هذه الوظيفة
  :هل كان هذا العمل:  01-22جدول رقم 

  
 %نسبة ال التكرارات نوعه

 %5.80 03 وظيفة رمسية
 %3.80 02 عمل حر

وظيفة رمسية 
  مؤقتة

33  63.50%  

 %100 38 اموع
  

أما من خالل هذا اجلدول فهو ميثل و يعرب عن نوع العمل املمارس و بالتايل فهو تابع 
  :هلا سبق، و عليه فقد كانت النسب احملصلة عليها كاآليت
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وا وظيفة رمسية مؤقتة، أما نسبة من مارس%] 63.50[حيث كانت نسبة 
 %] 3.80[فهي تعرب عن الوظيفة الرمسية يف حني جند من مارسوا العمل %] 5.80[

كانت تعرب عن ممارسة الوظيفة الرمسية %] 63.50[ميكن استخالص أن نسبة ما  و عليه
املهين  املؤقتة، و معظم و جممل اإلجابات، و هذا راجع إىل أن حظوظ املستشارين يف امليدان

الرمسي كان أقوى بكثافة و هذا ما أكدته املقابلة مع مستشاري التوجيه املدرسي و املهين، 
الوظيفة الرمسية ألن العمل احلر يتطلب إليها هي  إال أن املهنة الوحيدة اليت يلجأ املستشارين

ك لطالب جامعي حديث التخرج لسنوات قليلة و ال مي دإمكانيات مادية، و هذا غائب عن
  .أي مصدر مادي بأن يلجأ إىل األعمال احلرة

  إذا وجدت منصب عمل آخر هل ستغادر منصبك احلايل؟]: 23[جدول رقم 
  

التكرارا االحتماالت
 ت

 %النسبة 

 %40.40 21 نعم
 %59.60 31 ال

 %100 52 اموع
  

من %] 59.60[سجلت هي نسبة  أعلى من خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن
و هي للمستشارين اللذين أبدوا رفضهم لتغيري مهنتهم يف حال ما إذا وجدوا ة عينالجمموع 

مهنة أخرى أو منصبا وظيفيا آخر، و هذا يدل داللة واضحة على أن أغلب املستشارين 
  .ميارسون مهامهم عن رغبة و طواعية

 فربغم من التعب و املشقة اليت جيدوا فهم راضون عن عملهم و يؤدونه بكل جدية 
 .إتقان و

ذلك أن مهنة  - ما تؤكده املقابلة مع املستشارين أو مع مدراء الثانويات او هذ -
كل شيء و مبدأ اإلستشارة مبدأ مقدس و يعترب الركيزة األساسية املستشار مهنة إنسانية قبل 
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 فمنصب املستشار يتالءم و ميوالته .يف مهنة املستشار، إذ ال ميكن اإلستغناء عنه بسهولة
  .اته، كما أنه يتماشى و التخصصات العلمية املطلوبة هلذه الوظيفةو قدر

فاملستشار املتخصص يف علم النفس التربوي يؤدي مهامه بدرجة إتقان عالية، فهو يف 
يستجيب لكل حاجيات التالميذ، و يبدي استعداده الدائم ملساعدم يف . العالقات متمرس

 ة، االجتماعية و غريها، فباملقابل جنده متقدما حل مشكالم الدراسية، النفسية العالئقي
حتليل نتائج الدراسة، و ذلك باستعمال أدوات اإلحصاء، حتليل حمتوى (و بارزا يف التربويات 

  .و هذا كله ضمن هذا التخصص...) صياغة أهداف تربوية أو دراسية ،كتب مدرسية
النفس اإلكلينيكي، مث  إىل جانب علم النفس التربوي جند املستشار املتخصص يف علم

  .علم االجتماع التربوي، و أخريا اإلرشاد النفسي و التربوي
  .و هذا كله إن دل على شيء، فإمنا يدل على وجود نوع من التكيف املهين

من جمموع العينة كانت إجابتهم بنعم، أي أم %] 40.40[يف حني جند أن نسبة  
  .لى مهنة مستشار التوجيهسيقبلون بوظيفة أخرى إن وجدت و يتنازلون ع

يف حقه فهي جمحفة،  تسن وسنت  فهو أي هذا األخري أبدى استيائه من القوانني اليت
ظاملة، مل تنصفه بالقدر الذي يستحق، و مل تأخذ بعني االعتبار كل املشاق اليت 

التنقالت إىل مقاطعة تدخله، تقدميه للحصص اإلعالمية ملختلف املستويات، أول (يكابدها،
ثالث ثانوي و هي مبثابة -ثاين ثانوي-أول ثانوي- رابع متوسط- ثالث متوسط-توسطم

 فهو بني اإلعالم و التوجيه ...) القيام بالدراسات ، إنشغاله مبشاكل التالميذ. حتليله للنتائج
متوتر، قلق من عدم إمتام أعماله املتراكمة، و هذا و التقومي، و الدراسات، إذ جنده تعب 

  .إىل مغادرة املنصب احلايل إن وجد منصب عمل آخرالضغط يضطره 
و على هذا األساس فالقوانني اليت وجدت و التصنيف املعد لسلك التوجيه يتميز 
باإلجحاف و التهميش، و هو ما يؤثر سلبا على مردود مستشار التوجيه و بالتايل ينعدم 

  .  التكيف و التأقلم املهنيني
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  ولتك هلذه املهنة يتطلب تكوينا خاصا؟هل حتس بأن مزا]: 24[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %76.90 40 نعم
 %23.10 12 ال

 %100 52 اموع
  

يف حني كانت اإلجابات %] 76.90[كانت معظم اإلجابات بنعم فقدرت بنسبة 
ا هاما و هذا ما أكدته املقابلة أن التكوين اجلامعي قد لعب دور %] 23.10[بال تقدر بـ 

 يف مساعدة املستشار أثناء أدائه ملهنته و ألن هذه الوظيفة تتطلب فن املعاملة و اإلحصاء 
و هذه األمور كما أجاب معظم املستشارين مت تعلمها يف اجلامعة فمثال مقياس التوجيه 

  .املدرسي كان يقدم لطلبة علم النفس التربوي
ار التوجيه املدرسي و املهين مع إىل أي حد تتوافق مهنة مستش]: 25[اجلدول رقم 
 ؟ختصصك العلمي

  
 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 46.20 24 إىل حد كبري

% 
 51.90 27 إىل حد ما

% 
ال تتوافق 

  إطالقا
01  01.90 

%  

 % 100 52 اموع
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%] 51.90[نسبة و هم يشكلون  توضح نتائج اجلدول أن األغلبية من املبحوثني
ار التوجيه املدرسي و املهين تتوافق إىل حد ما مع ختصصهم العلمي، ألن ترى أن مهنة مستش

هناك عدة نقائص يف مهامهم مل يكن لتكوينهم اجلامعي ليعطيها ألم مل يتكونوا من أجل 
  -إىل حد ما طبعا - هذه املهنة حتديدا و إمنا ساعدهم ختصصهم يف اجلانب التربوي خاصة

لك أن أغلب املستشارين هم من حاملي شهادة ليسانس ذ و كذلك يف اجلانب االجتماعي
علم النفس (يف علم االجتماع التربوي، يفتقرون إىل التكوين يف جمال علم النفس و فروعه

كما أم مل يتلقوا دورات ).إخل..التربوي، اإلكلينيكي، علم نفس الطفل، علم النفس املراهقة
املدرسي و املهين لتمكينهم من التفاعل مع تكوينية يف هذا اال من طرف مركز التوجيه 

  .و إجياد مهام املستشار النفسية و التربوية على حد سواءاحلياة املدرسية اليومية 
من جمموع املبحوثني ترى أن مهنتهم تتوافق إىل %] 46.20[سبة يف املقابل جند أن ن

يسانس يف علم و هم املستشارون احلائزون على شهادة الل ختصصهم العلمي حد كبري و
يوجد به مقياس يف ) سابقا(النفس التربوي و اإلكلينيكي، فتخصص علم النفس التربوي

التوجيه املدرسي و املهين إضافة إىل دروس يف اإلحصاء، القياس النفسي و التربوي، علم 
التخطيط التربوي، . إخل...و هو علم يعتين باالختبارات، التنقيط) Docimoligie(التباري

  .إخل...هج التربوية، الربامجاملنا
أما املستشار املتخصص يف علم النفس اإلكلينيكي فيتأتى بدرجة أقل من التربوي، فهو 

الطفل املراهق على ). مراحل النمو النفسي، العقلي، احلركي، الوجداين(خمتص يف النفسيات
تقدمي يد حد سواء كما انه على إطالع واسع باملشاكل النفسية للتالميذ و ميكنه من 

  .املساعدة هلم و التكفل م على نطاق واسع
أن مهنة املستشار ال تتوافق إطالقا مع ذين كانوا يرون بالنسبة للمبحوثني الأما 

ليست هلا داللة إحصائية، إذا ما  و هي ضئيلة جدا %1.90بلغت . ختصصهم العلمي
ال ري التوجيه قورنت بالنسب األخرى، فال يعقل أن يوجد ختصص علمي آخر ملستشا

يتوافق و مهنة االستشارية و األغلب أن هذا املستشار جديد بسلك التوجيه و ال يتأقلم بعد 
        . و هذه املهنة
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  للمهنة؟ عوبات اليت تواجهها أثناء ممارستكما نوع الص]: 26[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %40.70 33 إدارية
 %26.00 21 تقنية

  %26.00  21  تصال و العالقات اإلنسانيةاال
  %07.30  06  ال يواجه صعوبات

 %100 *81 اموع
  

  .عدد اإلجابات أكرب من حجم العينة ألن هناك من اختار أكثر من إجابة*
من املبحوثني يرون أن أهم الصعوبات اليت %] 40.70[يوضح اجلدول أن نسبة 

ملتعلقة باملهام اإلدارية و ذلك بسبب كثرا من يواجهوا أثناء قيامهم مبهامهم هي تلك ا
  .جهة و من جهة أخرى انعدام الوسائل و اإلمكانيات اخلاصة ذه املهام

مساء  16صباحا إىل الساعة  8حيث أكد املستشارين أن التوجيه إداري من الساعة 
  .نقوم باألعمال اإلدارية خارج إطار عمل املستشارو أننا و هي مدة طويلة، 

على سبيل املثال مأل جداول إحصائية مطلوبة من اهليئات الوصية دون معرفة الغرض ف
عرقلة احلصص اإلعالمية، و ختطي املناشري الوزارية مهام كمنها، كما أنه تواجههم عراقيل 

ضف إىل الضغط . مستشار التوجيه و جعله إداري تربوي و هذا يشغلنا عن التالميذ أحيانا
  ) خاصة أولياء التالميذ(مستشار التوجيه يف ظل عدم تفهم احمليط لدورهالكبري الذي يعيشه 

يواجه مستشار التوجيه صعوبات تقنية %] 26[و يف الدرجة الثانية و بنسبة متساوية 
و صعوبات االتصال و العالقات اإلنسانية، ألن تكوينهم يف هذا اال ناقص نتيجة النعدام 

اختبارات  روائز و اختباراتت و غياب الوسائل التقنية من املناهج و تقنيات دراسات احلاال
و نقص التكوين يف اجلانب اإلرشادي و من جهة أخرى فإن كثرة املهام اإلدارية حيول دون 
 ذلك ملن له القدرة على إضافة احلجم الكبري للمقاطعة، و الذي بدوره يصعب من األداء 

بالت مع مستشاري التوجيه حيث أنه مل يتضح أي و اإلملام بكل املهام و هذا ما أكدته املقا
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جانب أو جمال ينتمي هذا املستشار حيث أن احلقوق و احلوافز اليت تعطى للموظفني 
  إخل..اآلخرين مل تكن إطالقا من حق املستشارين كالسكن و الترقية

بات يف مهنة مستشار التوجيه وال يواجهون صع%] 7.30[و يف الدرجة الثالثة بنسبة 
  .درسي و املهينامل

  ما هي درجة إتقانك ملهنتك؟]: 27[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %13.50 07 عالية جدا

 %38.50 20 عالية
  %48.10  25  متوسطة
  %00  00  ضعيفة
 %100 52 اموع

  
%] 48.10[أن أعلى نسبة من أفراد العينة املبحوثة و هي ] 27[يبني اجلدول رقم 

 درجة إتقاا لعملها متوسطة و هي نسبة عالية نسبيا إذا ما قورنت ببقية النسب  ترى أن
اإلصالحات التربوية اجلديدة، أما النسبة الثانية و تقدر  على األرجح إىل سياسةو هذا يعود 

%] 13.50[فترى أن درجة إتقاا لعملها عالية و النسبة الثالثة فبلغت %]38.50[بـ 
 قان كانت عالية جدا و هي نسبة ضعيفة باملقارنة مع الفئات السابقة فترى أن درجة اإلت

ضف إىل ذلك أنه ال خيفى على احد أن االلتحاق مبهنة مستشار  .و هي متثل عددا قليال
 التوجيه يتطلب شهادة الليسانس يف ختصصات متعددة و اليت تتفرع من علم االجتماع 

خصصات تتماشى إىل حد كبري مع متطلبات و علم النفس، و عليه جند أن بعض هذه الت
مهنة التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين، خاصة تلك املتعلقة باال التربوي، حيث 
دراستهم كانت عميقة وواسعة يف جمال اإلحصاء و طرائق حتليل النتائج املدرسية، و هذا 

  . يقترحون احللول الناجعة للرفع من املردود التربوي
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استنتاجه أن هذه املهنة يوجد فيها صعوبات مما أثر ذلك على أداء و ما ميكن 
  .املستشار

  هل جتيد استخدام اإلعالم اآليل؟]: 28[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %51.90 27 بشكل جيد
 %46.20 24 إىل حد ما
بشكل 
  ضعيف

01  1.90%  

 %100 52 اموع

  
من املبحوثني جتيد استخدام اإلعالم اآليل %] 51.90[نسبة أن تبني نتائج اجلدول 

إىل حد ما جتيد استخدامه بينما النسبة الثالثة %] 46.20[بشكل جيد يف حني جند نسبة 
  %].01.90[استخدامها لإلعالم اآليل ضعيف بنسبة 

  هل يساعدك يف أداء مهامك؟]: 1-28[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %94.23 49 نعم

 %5.76 03 ال

 %100 52 اموع

  
أصبح جهاز اإلعالم اآليل و بدون شك وسيلة من وسائل العصر اليت ال نستطيع 

  .جتاهلها أو االستغناء عنها يف كل امليادين و خاصة ميدان التعلم و التعليم
و هي األغلبية الساحقة من املبحوثني %] 94.23[تبني نتائج اجلدول أن نسبة إذ 

ال يساعدها يف %] 5.96[أن اإلعالم اآليل يساعدهم يف أداء مهامهم، يف حني جند أقروا 
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كما أصبح لزاما على كل مستشار التوجيه االستعانة باإلعالم اآليل ألنه مهم .أداء مهامها
و الذي يساعده يف إجناز  Wordجدا يف تنظيم عمله، بداية باستعمال معاجل النصوص الشهري 

بطاقات فنية، حمتويات حصص إعالمية، تقارير (من كتابة النصوص البسيطة الوثائق عليه بدءا
و كذلك إجناز الوثائق الشاملة املنسقة اليت ). إخل...فصلية و سنوية، دراسات و أحباث

  .على اجلداول و الصور و الرسوماتحتتوي 
و الذي يقوم برسم  Excelكما أن مستشار التوجيه مطالب باستخدام ادول 

اول عليه و تنسيقها مث القيام بالعمليات احلسابية واستعمال املدرجات و املنحنيات اجلد
) اجتهاد خاص(البيانية و جند بأن معظم املبحوثني و من خالل املقابلة قد تابعوا تكوينا ذاتيا

بعد خترجهم، حيث انه ساعدهم يف ميدان عملهم، و ذلك بشكل أسرع و أكثر تنظيما، إذ 
  .بحوا يف عصر املعلوماتية و بالتايل أصبح ضروريا يف أداء املهام املسندة إليهمأكدوا أم أص

 ماذا يعجبك يف مهنتك؟]: 29[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
لقب مستشار 

 التوجيه
02 3.10% 

 %58.50 38 نوعية العمل
  %38.00  25  الوسط املهين
  %100  *65  اموع

  .  عدد أفراد العينة بل عدد إجابات املبحوثني، حيث هناك من أجاب على أكثر من احتمال واحد هذا الرقم ال ميثل*

اليت تعجب مستشار التوجيه يف مهنته و عليه فقد  النسبيوضح اجلدول أعاله بعض 
تعرب عن نوعية العمل أو املهام اليت يقوم ا لتلي نسبة %] 58.50[كانت النسبة 

]38.50[%ا للوسط املهين يف حني كانت أجابت بإعجا]عن لقب  تعرب%] 3.10
ما ميكن مالحظة أن اإلعجاب الكبري كان منصبا حول نوعية مستشار التوجيه و عليه ف

العمل و هذا ما قيل يف املقابلة حبيث أن املهام اليت يقوم ا مستشار التوجيه ترتكز على 
ىل امليدان و ملدرسية حيث أن الذهاب إاخلريطة االتوجيه واإلرشاد النفسي و البيداغوجي و 
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دف املنشود و حتس أنك تقدم اهلىل الميذ و التكفل ا دف الوصول إاكتشاف مشاكل الت
هلم الدعم النفسي و املعنوي و الوصول م إىل بر األمان و بالتايل فإن نوعية العمل و 

  .بطابعها اإلنساين مكنتنا نوعا ما من التحرر من الطابع الرمسي
تعرب عن الوسط املهين، أي أن العالقات اليت تربط %] 38.50[تليها بعد ذلك نسبة 

مستشار التوجيه و احمليط املهين تثري إعجابه و تزيد من متعة عمله حيث أن جمال مهامه 
يؤثر املستشار على  هذه املهنة ته و بالتايل تسهل مهمته ألن من خاللاسع من جمال عالقأو

اف و يستطيع أن الكثري و الكثري جدا للمجتمع من خالل الوسط احلساس العديد من األطر
و املتشعب الذي يعمل فيه و هذا ما أكدته املالحظات املباشرة، أما النسبة األخرى فقد 

و كانت تنحصر حول لقب مستشار ] 3.10[%كانت جد منخفضة و كانت تقدر بـ 
  .التوجيه

   هل تكتسي مهنتك أمهية؟]: 30[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %34.00 37 لديك

 %24.00 27 لدى الناس
  %25.50  28  يف املؤسسة
  %16.40  18  يف األسرة

  %00  00  أخرى تذكر
 %100 *110 اموع

  .هذا الرقم ال ميثل عدد أفراد العينة بل عدد إجابات املبحوثني، حبيث هناك من أجاب على أكثر من احتمال واحد*
يف حني جند %] 34[بنسبة لديه قيمة يوضح اجلدول أعاله أن مهنة املستشار تكتسي 

للمؤسسة فنسبتها  نسبةأما ب. نة املستشار أا تكتسي قيمة لدى الناسمهعن رب تع%] 24[
  %].16.40[يف حني جند املهنة تكتسي قيمة يف األسرة %] 25.50[ تقدر بـ

هي النسبة العالية اليت تعرب %] 34[نسبة  اجلدول أن هذا و ما ميكن استخالصه من
لدى  ىعن اهتمام املستشار لدى نفسه، و من هنا يتضح لدينا أن املهنة تكتسي قيمة كرب
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بصفة عامة، إضافة إىل  أو يف اتمع املستشار خاصة، و أثرت على مجيع أوساط اتمع
صة و ذلك ما أكدته التخصص الذي يلعب دورا هاما يف ذلك مما أعطى للمهنة صبغة خا

املقابالت مع املستشارين  يف أن التكوين اجلامعي كان السبب يف إبراز قيمة و مكانة 
تعرب على أن مهنة املستشار تكتسي قيمة لدى %] 25[املستشارين، تلي بعد ذلك نسبة 

الناس، أي انه نتيجة احتكاك املستشار بالوسط املهين خاصة مع التالميذ أدى ذلك إىل أن 
هامه أصبح معروف و معلوم من طرف الناس ويف املؤسسة التربوية خاصة أنه منذ زمن م

 مضى كان معظم التالميذ و أوليائهم ليس هلم دراية عن وجود مستشار التوجيه املدرسي 
و املهين يف مؤسسات التعليم الثانوي، و بالتايل زادت من قيمته و مكانته، أي أن هاته املهنة 

غري أن دراسة مستشار التوجيه يف العلوم  األوىلقيمة الثانية بعد األوساط أصبحت تكتسي ال
     .يف العملية التربوية ززت لديه أمهية دوره و ضرورتهعاالجتماعية 

 ثر على أدائك؟هل ظروف  عملك تؤ]:31[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %92.30 48 نعم
 %7.70 04 ال

 %100 52 اموع
  

%] 92.30[يتضح من خالل اجلدول أعاله أن األغلبية الساحقة من املبحوثني بنسبة 
فظروف عملها ال ختل %] 07.70[تؤثر عليها ظروف العمل على األداء املهين، أما نسبة 

  .من أدائها يف شيء
و من خالل املقابلة تبني انه إذا كانت ظروف العمل حسنة يكون املردود املهين 

كون مضطربة ألنه إذا كان التنسيق جيد مع خمتلف األطراف خاصة أعضاء ت أنأحسن من 
الطاقم اإلداري و التربوي كلما كان األداء أكثر فعالية و إجيابية، حيث أنه إذا ارتاح 
مستشار التوجيه يف الوسط املهين فإنه سيؤدي مهامه على أحسن وجه خاصة إذا كان 

ئل و اإلمكانيات و يف نفس الوقت إذ يكون قريبا مكتب مستشار التوجيه جمهز جبميع الوسا
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 من قاعة األساتذة و من الساحة مماال يسهل عليه االحتكاك و التفاعل و االتصال بالتالميذ 
و العكس إذا كانت حالة املكتب مزرية و وجود داخل اجلناح اإلداري مما يتعذر على 

  .التالميذ االتصال مبستشار التوجيه
 انت الظروف املادية متوفرة فإن األداء يتحسن بشكل جيد ضف إىل ذلك إذا ك

  .و بالتايل الروح املعنوية اجتاه العمل تكون عالية جدا و ال تؤثر على أدائي يف العمل
يف حني جند البعض منهم أن بعد مقر العمل عن مقر اإلقامة يؤدي إىل اإلرهاق 

 ل باملقاطعات نظرا لبعدها ، و صعوبة االتصا]االقتصادي -اجلسدي- الفكري -النفسي[
و وقوعها يف مناطق ريفية متناثرة كل هذه الظروف تؤثر على أدائه ألن كرب املقاطعة تقف 
 أمام أداء املهام على أكمل وجه و بالتايل جيب إعطاء أمهية أكثر ملستشاري التوجيه 

  .بطرق خاصة إحاطتهمو 
أو العالقات مع احمليط املهين و عليه ميكن القول أن ظروف العمل سواء كانت مادية 

 .تؤثر إجيابيا أو سلبيا على األداء املهين
 :بالوسط املدرسي؟ هل هيعالقتك  كيف هي]: 32[جدول رقم 

  
 %النسبة  التكرارات االحتماالت

 %28.80 15 انتماء
 %00 00 نفور

  %00  00  اغتراب
  %71.20  37  اندماج
 %100 52 اموع

  
لنا أن عالقة املستشار باحمليط املهين هي عالقة انتماء بنسبة من خالل اجلدول يتضح 

بالنسبة للنفور و االغتراب يف حني جند نسبة مل نسجل أي نسبة يف حني %] 28.80[
  .هي عالقة اندماج%] 71.20[
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ىل إو عليه ميكن االستنتاج من خالل اجلدول أن عالقة املستشار مبحيطه املهين، ما هي 
ه املهين، و عالقة ئه ينبغي أن يندمج يف ذلك احمليط، لكي يسهل عليه أداعالقة اندماج لكون

انتماء ما هي إال عالقة لكونه يعمل يف تلك املؤسسة التربوية أال وهي مدرسة التعليم 
  .املؤسسةهذه و التكنولوجي حيث يقضي معظم وقته و ساعاته يف العام  الثانوي

  .الذي فرض طبيعة العالقة مع املستشارو عليه ميكن القول أن الوسط املهين هو 
 :هل عالقتك مع املدير عالقة على العموم]:33[جدول رقم 

  
 %النسبة  التكرارات االحتماالت

 %65.40 34 احترام
 %05.80 03 الالمباالة
  %28.80  15  رمسية

  %00  00  شخصية
 %100 52 اموع

  
عالقة احترام يف حني هي %] 65.40[من خالل اجلدول أعاله أن نسبة  نالحظ

أما %]  28.80[الالمباالة و كانت نسبة العالقة الرمسية %]  5.80[النسبة  نتكا
  .العالقات الشخصية فكانت منعدمة

و ما ميكن استنتاجه أن طابع االحترام و العالقة الرمسية هي الغالبة على نوع العالقة، 
أو حدود بني  هناك شرخلشخصية و هذا يدل على أن كما نالحظ غياب العالقات ا

شخصية يرجع لاملستشارين و املدراء أو أن عالقتهم تنحصر إال يف جمال العمل و هذا طبعا 
.لكل واحد منهم  
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 :هل عالقتك بزمالء املهنة عالقة على العموم]: 34[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %42.30 22 زمالة
 %53.80 28 عمل

  %03.80  02  شخصية
  %00  00  أخرى
 %100 52 اموع

  
بنسبة  الء املهنة هي عالقة زمالةزماليت تربط املستشار بيوضح لنا اجلدول أن العالقة 

و أن %]  3.80[و عالقة شخصية %]  53.80[و عالقة عمل بنسبة %]  42.30[
النسبة  ، يف حني جندالطابع الغالب على نوع العالقات املهنية هو الطابع العملي و الزمالة

  ضئيلة جدا
و هذا يعين أن العالقات تعددت ، يف سياق العالقات الشخصيةتدخل %]  3.80[

  .إىل أن تكون عالقات طيبة و منسجمة و متكاملة سواء من الناحية املهنية أو االجتماعية
 هل لك عالقة مبركز التوجيه املدرسي و املهين؟]: 35[جدول رقم 

  
 %النسبة  التكرارات نوعها % النسبة التكرارات االحتماالت

  
 نعم

  
51 

  
98.10% 

 %88.20 45 متصلة
 %09.80 05 متقطعة
 %02.00 01 نادرة
 %100 51 اموع

   %1.90 01 ال
 %100 52 اموع
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أثبت اجلدول أن ملستشار التوجيه عالقة مع مركز التوجيه املدرسي و املهين و باألخص مع 
هلا أي  يسفل%] 1.90[غلبية،، أما نسبة األو كانت %] 98.10[بة اإلدارة فقدرت النس

  .عالقة مع املركز
 %]  88.20[و يف حالة اإلجابة بنعم كانت نوعية العالقات أما متصلة بنسبة 

يف حني جندها منعدمة يف العالقة النادرة و ما ميكن  قوله أن %]  9.80[و متقطعة بنسبة 
 دائمة و متصلة و مميزة مع مركز التوجيه  مستشار التوجيه كانت له عالقة

و باألخص مع اإلدارة، و هذا ما تأكده املقابالت أن االتصال باملركز بشكل دائم و دوري 
  .يوم 15وهذا ما أكده اجلانب النظري من خالل عقد اجللسات التنسيقية كل 

  مدى مشاركتك باالجتماعات يف الثانوية؟]: 36[جدول ر قم 
  

نوع  %النسبة  لتكرارا االحتماالت
 املشاركة

 %النسبة  التكرارات

 %36.50 19 مثمرة %67.30 35 دائما
 %1.99 01 بال معىن %23.10 12 غالبا
 %9.60 05 دميقراطية %9.60 05 أحيانا
  
 

  
 

  
 

 %51.90 27 دورية
 %00 00 أخرى
 %100 52 اموع

   %00 00 ال
 100% 52 اموع

  
 67.30[شاركة مستشار التوجيه يف االجتماعات بالثانوية دائما بنسبة يبني اجلدول م

البحث يف حني  جمتمعمن جمموع أفراد %]  23.10[أما غالبا فكانت تقدر النسبة %] 
و نادرا بنسبة معدومة تلي بعدها اإلجابة بال %]  9.60[جند املشاركة أحيانا بنسبة 

  .معدومة
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أو أحيانا أو غالبا  كانت دائمابالثانوية االجتماعات و يف حالة اإلجابة باملشاركة يف 
 9.60[دميقراطية %]  1.90[بال معىن %]  36.50[و ذلك بسبب ألا مثمرة بنسبة 

،  و يتضح لنا من خالل اجلدول أن االجتماعات اليت %] 51.90[و دورية بنسبة %] 
ة يف النظام الداخلي يف التعليم تقام بالثانويات دورية بالدرجة األوىل لكوا تعد نقطة أساسي

لكوا توعي املستشار %]  36.50[الثانوي، و أهم ما ميز هذه العالقات أا مثمرة بنسبة 
و تزيد من خرباته و معارفه، كما أننا جند بال معىن أي أا اجتماعات عادية و أهم ما مييز 

 وجود حرية التعبري  و هذا يعين%]  9.60[هذه االجتماعات كوا دميقراطية بنسبة 
ء بآرائه و اقتراحاته لكي ت، و بالتايل بإمكان املستشار اإلدالو احلوار أثناء هذه االجتماعا

  .تؤخذ بعني االعتبار و هذا ما يزيد من اتساع و ازدياد تكيفه املهين داخل حميط عمله
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  .بيانات تتعلق مبستشار التوجيه املدرسي و املهين: احملور الثالث
هل التحقت مبنصب مستشار التوجيه املدرسي و املهين ألنه ]: 37[ل رقم اجلدو
  منصب؟
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %34.60 18 يتالءم مع طبيعة التخصص اجلامعي
 %42.30 22 قريب نوعا ما من ختصصي اجلامعي

مل أجد عمل آخر أوظف فيه شهاديت 
  اجلامعية

12  23.10%  

 %100 52 اموع
  

من املبحوثني التحقوا مبهنة مستشار التوجيه %]  42.30[وضح اجلدول أن نسبة ي
%]  34.60[اجلامعي، يف حني جند نسبة  ألنه قريب نوعا ما من ختصصهاملدرسي و املهين 

أفراد من %]  23.10[املبحوثني يتالءم مع طبيعة ختصصه اجلامعي، أما الفئة األخرية من
ة مستشار التوجيه املدرسي و املهين ألم مل جيدوا عمال آخر جمتمع الدراسة التحقوا مبهن

  .يوظفون فيه شهادم سوى هذا العمل
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هل أجريت اختبارا قبل توظيفك يف هذا املنصب بعد جناحك ]: 38[جدول رقم 

 يف املسابقة؟
  

نوع  %النسبة  التكرارات االحتماالت
 االختبار

 %النسبة  التكرارات

  
  
 نعم

  
  
31 

  
  
 

59.60
% 

 %15 09 نفسي
 %20 12 مهين
 %34 20 تقين
 %31 19 إداري
 %00 00 أخرى
 %100 *60 اموع

   %40.40 21 ال
 %100 52 اموع

  .عدد اإلجابات أكرب من حجم العينة ألن هناك من املبحوثني من اختيار أكثر من احلاجة *

  قد أجرت اختبارا أما نسبة%]  59.60[سبة يتبني من خالل اجلدول أعاله أن ن
مل جتر االختبار، و ما ميكن استخالصه أن هذا االختبار ضرورة ملحة %] 40.40[ 

لاللتحاق ذا املنصب، و هذا ما تقتضيه طبيعة املهنة، أي ضرورة وجود هذا االختبار 
لك املقابلة مع باعتباره يرتكز على أهم املهام اليت يقوم ا املستشار، و قد أكدت ذ

نفت وجود هذا االختبار و هذا راجع لعوامل %]  40.40[املستشارين يف حني جند نسبة 
  .شخصية ذاتية مكنتهم من احلصول على هذا املنصب

أجابت %]  15[و بعد اإلجابة بنعم طرح سؤال نوع االختبار املطبق فكانت نسبة 
  ختبارها مهنيا، و هناك نسبة كان ا%]  20[بأن االختبار نفسي يف حني قدرت نسبة 

%]  31[من جمتمع البحث كان اختبارها تقنيا و آخر فئة قدرت نسبتها بـ %]  34[
  .كان اختيارها إداري
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و ما ميكن استخالصه أن معظم املستشارين أكدوا أن االختبار كان تقنيا و إداريا أي 
على التشريع املدرسي قبل  ضرورة اإلطالع على املهام اليت يقوم ا املستشار و اإلطالع

و هذا ما أكدته املقابلة و هناك من مل ينتبه إىل ذلك و مل  ،الدخول يف مسابقة التوجيه
ار املهين، فهي نسبة متوسطة يف اعتبار االختب%]  20[ينجحوا يف هذا االختبار، أما نسبة 

نفسي و هذا ار أكدت أن االختب%]  15[ها تقدر بـ يف حني جند الفئة األخرية و نسبت
  .يعين أن االختبار مل خيل من اجلانب النفسي

  كيف تقيم هذا االختبار؟]: 39[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 12.90 04 شكلي
 87.10 27 ضروري

 100 31 اموع

  
ما بني شكلي و ضروري، فكانت نسبة  احنصر إن تقييم املستشارين هلذا االختبار

  .و قيمته بأنه ضروري%] 87.10[ ه بأنه شكلي يف حني قدرت نسبة قيمت%] 21.90[
و ما ميكن استنتاجه من هذا اجلدول أن هذا االختبار جد ضروري ملمارسة هذه 
الوظيفة باعتباره تكوين يؤهله ملعرفة و استيعاب مهام ونشاطات مستشار التوجيه املدرسي 

  .و املهين
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 :وهلا لك القانون كمستشار هل هي خيما هي الصالحيات اليت]: 40[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %30.00 45 توجيه التالميذ للشعب املناسبة

 %11.00 16 مساعدة اإلدارة يف األعمال اإلدارية
  %09.00  13  املسامهة يف النشاطات الثقافية

  %5.00  08  املسامهة يف تنظيم مسابقات علمية
  %34.00  50  مية قدرامإرشاد التالميذ و تن

  %11.00  17  حرية التصرف و التعامل مع احمليط املهين
 100 *149 اموع

  .عدد اإلجابات اكرب من حجم العينة ألن هناك من اختار أكثر من إجابة *
اد العينة أكدت أن املهام اليت من جمموع أفر%]  30[يقرر اجلدول أعاله أن نسبة 

%]  11[التوجيه هي توجيه التالميذ للشعب املناسبة، بينما جند  وهلا القانون ملستشاريخي
و هي نسبة متوسطة مقارنة %]  9[متثل مساعدة اإلدارة يف األعمال اإلدارية، أما نسبة 

و هي نسبة %] 5[بالنسبة األوىل متثل املسامهة يف النشاطات الثقافية، يف حني جند نسبة 
 من جمتمع أفراد%]  34[ملسابقات العلمية، و جند نسبة ضعيفة تتمثل يف املسامهة يف تنظيم ا

وهلا القانون ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين دراسة أكدت لنا أن املهام اليت خيال جمتمع
متثل حرية %]  11[هي إرشاد التالميذ و تنمية قدرام، و يف فئة األخرية جند نسبة 

  .التصرف و التعامل مع احمليط املهين
هو مالحظ من خالل هذا اجلدول أن النسب تتفاوت من مهام ألخرى، حيث و ما 

متثل إرشاد التالميذ و تنمية قدرام، و هذا يدل على أن املهام اليت %]  34[أن أكرب نسبة 
الرتكازهم على حتقيق هدف معني دون كلية و هذا حيوهلا القانون للمستشار غري ملتزم ا 

احلال للظروف و األحوال و األجواء املهنية للمستشار داخل اآلخر، و يرجع هذا بطبيعة 
 و مدراء الثانويات  املؤسسة اليت يعمل فيها، و هذا ما أكدته املقابلة مع مستشاري التوجيه
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حبيث أن الظروف و التجهيزات املادية تؤثر على املهام اليت  و كذلك مدير مركز التوجيه،
  .على املستشار القيام ا
هل املناشري الوزارية اليت حتدد مهام املستشار و عالقاته ]: 41[ جدول رقم

  املختلفة مبحيط العمل تستجيب ملا تراه الزما يف وظيفة املستشار؟
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %75 39 نعم
 %25 13 ال

 %100 52 اموع
  

%]  75[تقدر بـ يتضح لنا من خالل اجلدول أن توافق املناشري و وظيفة املستشار 
  .ترى عكس ذلك%]  25[و هي نسبة األغلبية من املبحوثني يف حني جند نسبة 

و من خالل قراءتنا هلذا اجلدول جند أن معظم اإلجابات أو أغلبها كانت تنحصر 
حول أن هذه القوانني و املناشري تتوافق و الوظيفة الرمسية، أي أن هذه القوانني حتدد األطر 

  .يد مهام و نشاطات املستشارالرمسية يف حتد
و هي نسبة معتربة كذلك ترى أن هذه املناشري ال تتوافق %]  25[أما النسبة الثانية 

 و الوظيفة املمارسة حيث أكدت أنه ال يوجد هناك تناسق و انسجام بني اجلانب النظري 
  .و اجلانب التطبيقي

على أرض الواقع إضافة إىل  ألن هذه املناشري تأيت أحيانا بتعليمات ال ميكن تطبيقها
ذلك أنه يوجد نقص كبري يف التشريع املدرسي اخلاص مبهام املستشار و أن هذه املناشري ا 

  .ثغرات ال تتناسب و حجم و طبيعة عمل مستشار
  .معمقة بقية الطاقم اإلداري إذ حتتاج إىل حتكم و دراسةمع لوجود خلط يف املهام 
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 ه املناشري؟هل تلتزم ذ]: 42[جدول رقم 
  

نوعية  %النسبة  التكرار االحتماالت
 االلتزام

 %النسبة  التكرارات

  
  
 نعم

  
  
39 

  
  
100% 

 %30.80 12 كليا
 %00 00 جزئيا
 %17.90 07 خوف
 %10.30 04 اضطرار
 %41.00 16 عن قناعة
 %100 39 اموع

   %00 00 ال
 %100 39 اموع

  
دول يتضح لنا أن نسبة االلتزام ذه املناشري كانت كثرية حيث و من خالل هذا اجل

نه يف و هنا ميكن التساؤل عن نوع االلتزام تتضح لنا اآلفاق، أل%]  100[تقدر بـ 
و ال تتوافق %] 75[اجلدول السابق كانت نتيجة أن هذه املناشري توافق و الوظيفة بنسبة 

  %]. 25[بنسبةمع الوظيفة 
لي كجابة بنعم حاولنا معرفة االلتزام فوجدنا أن نسبة االلتزام بشكل فعندما كانت اإل

%]  17.90[أما بالشكل اجلزئي فال توجد إجابة، و جند نسبة %]  30.80[تقدر بـ 
%]  41[تلتزم ذه املناشري عن طريق اخلوف أو عن طريق االضطرار، يف حني جند نسبة 

  .املناشري عن قناعة بااللتزام هذهتقوم 
كليا من جمموع أفراد العينة، و هذا يعين أن  التزامالرغم من االلتزام باملناشري إال انه با

و هذا لكوم غري [اإلجابات السابقة كون هذه املناشري تتوافق و الوظيفة صحيحة نوعا ما، 
  ].مبالني ذه املناشري و حياولون العمل وفق مقتضيات الوظيفة و الواقع املعاش
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عن قناعة ألنه ال %] 41[ كيف كان هذا االلتزام فقد كانت نسبة  أما فيما خيص
و هي نسبة %]  30.80[ميكنهم اخلروج عن قوانني و تشريعات العمل، و جند نسبة 

 لجوء إىل املناشري الوزارية إما خوفا دون المقبولة ألا ترى أنه ال ميكنها مواصلة العمل 
 شري ألا تستجيب و لو نسبيا ملقتضيات الوظيفة، أو اضطرارا ترى ضرورة العمل ذه املنا

  .و جند يف األخري نسبة معدومة بالنسبة جزئيا
يوضح هل حترص على أن تكون لك عالقات مميزة و نوعية ]: 43[جدول رقم 
 مع زمالء العمل؟

  
 %النسبة  التكرارات االحتماالت

 %92.30 48 نعم
 %7.70 04 ال

 %100 52 اموع
  

املبحوثني كانت معظم إجابام إجيابية أي أا حترص على أن تكون عالقات  ةإن أغلبي
، أما نسبة النفي بال %] 92.30[مميزة و نوعية مع زمالء العمل، حيث قدرت النسبة بـ 

  %]. 7.70[فكانت تقدر بـ 
و هذا يعين أن العالقات اجليدة مهمة جدا يف احلياة بصفة عامة و يف العمل بصفة 

بكة العالقات االجتماعية هي أساس تكوين اتمع الصاحل، و ألن هذه العالقات خاصة فش
أساسي يف الشعور االندماجي للمؤسسة، و عامل ضرورية لنجاح مهنة مستشار التوجيه 

حيث أصبح مستشار التوجيه عضوا أساسيا ضمن الفريق التربوي للمؤسسة ويهمه كثريا أن 
عة العمل تتطلب منه االحتكاك و االندماج أوال مع يكون جديرا ذا املنصب ألن طبي

نه اموعة التربوية و ثانيا التنسيق مع األساتذة و كل هذا يساعده على التكيف املهين أل
يقضي وقتا طويال يف املؤسسة و بالتايل فإن العملية التربوية جتعله حيتاج إىل هذا النوع من 

ايل فإن حرصهم على إقامة العالقات املميزة و النوعية العالقات لكي ينجح أداءه املهين و بالت
  .مع زمالء العمل يسهل عليهم املهام أثناء تعاملهم مع مجيع أفراد الوسط املهين
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من خالل ممارستك املهنية ما رأيك يف التكوين الذي تلقتيه يف ]: 44[جدول رقم 
  اجلامعة؟
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %28.80 15 جيد

 %63.50 33 متوسط
دون 
  املستوى

04  07.70%  

 %100 52 اموع
  

ه يف أن مستوى التكوين الذي تلقا%]  63.50[جبمع أغلبية املستجوبني بنسبة 
ضعيف و دون املتوسط ألنه مقارنة باملهنة اليت باجلامعة متوسط فال هو جيد و ال هو 

تأدية بعض املهام على أكمل وجه، يشتغلون فيها فإن هذا التكوين قد ساهم إىل حد ما يف 
  .و بالتايل مهنتهم أتاحت هلم فرصة استخدام و تطبيق بعض املعارف اليت تلقوها يف اجلامعة

مما ساعدهم  كان تكوينا جيدا ن تكوينهم اجلامعيبأ%]  28.80[بينما ترى نسبة 
ي دون ستوى التكويين اجلامعبأن م%]  7.70[يف حني ترى نسبة على التكيف املهين، 

املستوى و مل يغطي كل ما حيتاجه مستشار التوجيه يف مهنته، و مل يأخذ بعني االعتبار 
متطلبات السوق، و خري دليل على ذلك هو صعوبة احلصول على منصب عمل يتناسب مع 
شهادم اجلامعية، إذ كلما تقدموا لطلب عمل ما يقابلون بالرفض ألن شهادم غري 

الذي يعمل أو يضع فيه ن املسؤولني عن التوظيف من جيهل املكان مطلوبة، بل حىت هناك م
ما هو املكان املناسب للعمل ملثل جتماع و علم النفس و علوم التربية، واالاخلريج من علم 
  .هذه التخصصات

ه العلوم اإلنسانية غري موجودة يف قاموسه أن هذه الشهادة غري معترف ا، و أن هذ و
 يف األوساط املهنية أو األوساط االجتماعية العامةا سواء اخلاص و غري معترف.  
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و يف نفس السياق يرى الكثري من املستشارين أن هناك فجوة كبرية بني التكوين 
النظري الذي تلقاه مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين و بني ما تتطلبه مهامه يف 

ته بأن ميارس مهنة تكون جتسيدا ملا تعلمه نظريا امليدان، مما جيعله يف بعض األحيان يتمىن لذا
 يف اجلامعة حيث يكون مضطرا ملتابعة الدراسة يف ختصصات أخرى موازاة مع عمله احلايل 

  .   و جيد أحيانا صعوبات كثرية يف التوفيق بني العمل و الدراسة
 ؟]أحباث -جمالت -كتب[هل عموما مازلت تقوم بالقراءات ]:45[جدول رقم 

  
 %النسبة  التكرارات االحتماالت %النسبة  التكرارات حتماالتاال

  
  
 نعم

  
  
46 

  
  
88.50% 

علم 
 االجتماع

20 20.40% 

 %40.00 39 علم النفس
 %39.00 38 علو التربية
 %01.00 01 أرطوفونيا
 %100 *98 اموع

   %11.50 06 ال
 %100 52 اموع

  .لعة أكرب من عدد املطالعني ألن هناك من يطالع أكثر من موضوععدد اإلجابات يف نوع املطا*
 -جمالت -كتب[تقوم بالقراءات %]  88.50[نسبة أن معظم اإلجابات أثبتت 

مربيني ذلك أن القراءات تزيد من الكم املعريف و كون هذه التخصصات علوم  ]أحباث
 11.50[درت بـ أما النسبة األخرى فأكدت العكس حيث ق.واسعة جديرة باإلطالع

 [%  
ه القراءات تتناىف و واقع العمل إضافة إىل تاابات النافية فربرت موقفها بأن هأما اإلج

عدم توفر الوقت و فقر مكتبات الثانويات بالكتب و االت املتخصصة يف هذه 
ته املقابلة، اليت كانت مبركز التوجيه املدرسي و املهين و خاصة االختصاصات و هذا ما أكد

  . النسبة للعاملني يف مؤسسات التعليم الثانوي املوجودة يف املناطق النائيةب
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و يف حالة اإلجابة بنعم فقد كانت نوعية األحباث تنصب إما يف علم االجتماع بنسبة 
يف حني جند علوم التربية تقدر نسبتها بـ %]  40[و أما علم النفس بنسبة %]  20.40[
  .يف جمال األرطوفوين%]  01[نسبة ضعيفة أما الفئة األخري و هي %]  39[

و عليه فقد احنصرت اإلجابات على أن معظم القراءات كانت نفسية تربوية و بنفس 
  .أي أا تتوافق و الوسط املهين%]  40[النسبة تقريبا 

من القراءات تنصب يف علم االجتماع باعتبار هذا %]  20.40[يف حني جند 
ىل تأكيد أن هاته القراءات سوسيولوجية لتربوي، إضافة إاال ا التخصص قريب جدا من

كانت أم بسيكولوجية ختتلف باختالف كل شخص و تنحصر يف اجلانب النفسي التربوي، 
يف جمال االرطوفوننيا يدل على قدر معني و غري ضعيف على عدم %]  1[بينما تدل نسبة 
  .القيام بالقراءات

  و دراسات علمية؟أالقيام بأحباث  هل تساعدك مهنتك على]: 46[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت %النسبة  التكرارات االحتماالت
  
  
 نعم

  
  
48 

  
  
92.30% 

 %48.00 42 تربوية
 %18.00 16 اجتماعية
 %27.00 24 نفسية
 %07.00 06 ثقافية
 %00 00 أخرى
 %100 *88 اموع

   %7.70 04 ال
 %100 42 اموع

  .هذا العدد ميثل عدد التكرارات و ليس عدد أفراد العينة حيث أن هناك من أجاب على أكثر من احتمال واحد*
 تساعده مهنته على القيام بأحباث %]  92.30[معظم اإلجابات أثبتت أن نسبة 

%]  7.70[و دراسات علمية، أما النسبة األخرى فقد أكدت العكس حيث قدرت بـ 
ك أن القيام باألحباث و الدراسات العلمية يساعدهم على التكيف املهين و يف مربرين ذل
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%]  48[ما تربوية و تقدر بـ احالة اإلجابة بنعم فقد كانت نوعية األحباث أو الدراسات 
إال أن %]  27[أما يف احلالة النفسية فقدرت بـ %]  18[ما االجتماعية فقدرت بـ ا

  .ضعيفة نوعا ما، مقارنة بالنسب األخرى من املبحوثني كانت%]  7[نسبة 
و عليه فقد احنصرت اإلجابات على أن معظم املستشارين تساعدهم مهنتهم على 
القيام بأحباث و دراسات علمية سواء كانت هذه األحباث تربوية، اجتماعية، نفسية، ثقافية، 

  .أي تتوافق و الوسط الذي يتم التعامل معه
شاط و مهام مستشار التوجيه كليا ال جند الوقت نه إذا طبق و يف حالة اإلجابة بال ألن

 الكايف للدراسات حيث أن املستشار مكلف مبقاطعته التدخل بني الثانوية و املتوسطات 
و خاصة أن املتابعة النفسية و الدراسية للتالميذ تأخذ وقتا كبريا، ضف إىل ذلك القيام 

  .يهاملسندة ملستشار التوجوباألعمال اإلدارية 
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بيانات تتعلق بعملية التكيف املهين يف ظل هذه : احملور الرابع
  .اإلصالحات التربوية

  :هل فزت يف مسابقة التوجيه عن طريق]: 47[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
املراجعات 

 املكثفة
40 76.90% 

العالقات 
 الشخصية

04 7.70% 

دون حتضري 
  مسبق

08  15.40%  

 %100 52 اموع
  

عن %] 76.90[من خالل اجلدول يتضح أن الفوز يف مسابقة التوجيه كان بنسبة 
كانت عن طريق العالقات %]  7.70[طريق املراجعات املكثفة، يف حني جند نسبة 

  .فازت باملسابقة دون حتضري مسبق%]  15.40[الشخصية أما الفئة األخرية اليت متثل نسبة 
دول أن الفوز يف املسابقة كان حليف الذين اختذوا من و ما ميكن استخالصه من اجل

لدى  ظجود نوع من احلاملراجعات املكثفة سبيال للنجاح، لكن هذا ال يعين بشكل مطلق و
 فئة معينة لدخوهلا املسابقة دون حتضري مسبق و ميكن أن يدل ذلك على قدرام العقلية 

  .ةو تكوينهم اجليد يف التخصص الذي درسوه يف اجلامع
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  هل شعرت أن حتكمك يف وظيفتك يتصاعد شيئا فشيئا؟]:48[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %36.50 19 من شهر إىل شهر
من فصل إىل 

 فصل
05 09.60% 

من سنة إىل 
  أخرى

28  53.80%  

 %100 52 اموع
  

يقدر بـ من خالل هذا اجلدول جند أن نسبة التحكم يف املهنة من شهر إىل شهر 
عن التحكم يف املهنة من فصل إىل فصل أما  تعرب%]  9.60[يف حني جند %]  36.50[

  .التحكم يف مهنة من سنة إىل سنةفهي متثل نسبة %]  53.80[نسبة 
و ما ميكن استنتاجه من هذا اجلدول أن نسبة التحكم يف الوظيفة اقتضت بأن تكون 

حيث كان التحكم بطيئا إال %]  53.80[فكانت النسبة تقدر بـ  ،تدرجيية حسب الزمن
  .أن ذلك يكتسبها خربة تكوينا و تأهيال

مهنة -ففي بداية العمل جيد مستشار التوجيه نفسه بعيدا متاما كل البعد عن هذا امليدان
 ما عدا بعض املواد اليت درسها يف اجلامعة  -مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين

له احلايل كاإلحصاء مثال، غري أن تطبيقه هلذه املعارف يكون تدرجييا و اليت تتوافق مع عم
فعلى سبيل املثال يكون البحث أوال، عن كيفية جتسيد هذه املعارف و املعلومات و عن 
طريق اخلربات و املعلومات املكتسبة جيد نفسه أنه قد بدأت تتطور لديه تلك املهارات 

  .لى أكمل وجهتدرجييا حىت يتمكن من تأدية مهامه ع
كما أن يف بداية عمل مستشار التوجيه أن أهم مشكل يواجهه هو مشكل العالقات 
اإلنسانية و االجتماعية، حيث أن معظم األطراف داخل املؤسسة التربوية ال يتوصلون 

مستشار التوجيه مما خيلق له مشاكل متعددة على هذا املستوى، لكن بسرعة إىل حقيقة عمل 
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ميكن أن يفرض نفسه كطرف أساسي يف العملية التربوية و ال يلبث أن يتقن و مبرور الوقت 
  .عمله و يؤديه على أكمل وجه

فبالرغم من أا تعرب عن التحكم التدرجيي إال أنه حتكم سريع %]  36.50[أما نسبة 
كان التحكم يف %] 09.60[فال يكفي الكتساب خربات و تكوين كبريين و جند نسبة 

  .ل إىل فصل و عليه فعامل الزمن مهم جدا إلحداث عملية التكيف املهينالوظيفة من فص
  هل تساهم االجتماعات التنسيقية يف عملية التحكم هاته؟]: 49[جدول رقم 

  
 %النسبة  التكرارات االحتماالت

 %32.70 17 سلبيا
 %67.30 35 إجيابيا
 %100 52 اموع

  
 االجتماعات التنسيقية تساهم بقدر كبري من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا جليا أن 

أما سلبيا فلقد %]  67.30[و إجيايب يف عملية التحكم هاته حيث قدرت النسبة املئوية بـ 
ألن االجتماعات التنسيقية هي الوصول إىل مدى تكيف %]  32.70[كانت النسبة 

احتكاك دائم مع  املستشار مع املستجدات و التغريات يف الوسط املهين و ألا جتعلك على
 دل اخلربات و املعارف فيما بيننا خاصة عندما يكون االحتكاك احميط العمل حيث نتب

و االنسجام مع الزمالء الذين هلم أقدمية يف امليدان تعطينا أكثر جتربة و خربة إذ نتبادل اآلراء 
املهين بصفة  و األفكار و اإلطالع على كل املستجدات املختلفة يف عامل التوجيه املدرسي و

خاصة و املنظومة التربوية بصفة عامة، ألن التنسيق و املمارسة اليومية و التكرار جزء مهم 
  .جدا يف عملية التعلم و التحكم يف الوظيفة

و عليه ميكن القول أن االجتماعات التنسيقية شرط أساسي لعملية التحكم هاته ألنه 
 ربات تؤهله و تزيد من خربته، و معارفه عن طريق التدريب و املران يكتسب املستشار خ

و بالتايل تزيد من حتكمه و تكيفه املهين، خاصة أن اإلصالحات التربوية تتطلب كل هذه 
  .املواصفات
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 هل ظروفك العائلية تشجعك على األداء اجليد؟]: 50[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %90.40 47 نعم
 %09.60 05 ال

 %100 52 اموع
  

لقد مت التأكيد من خالل اجلدول أن الظروف العائلية تؤثر على األداء اجليد و بالتايل 
بإجابة %]  9.60[أجابت بنعم يف حني قدرت النسبة %]  90.4[فقد كانت نسبة 

  .النفي
و ما ميكن قوله أن الظروف االجتماعية اخلاصة بالفرد تؤثر على أدائه املهين، و بالتايل 

  .على األداء اجليد ول الظروف العائلية اجليدة تساعدحظ من خالل اجلدفيما يال
  ما هي القيم اليت تفضلها يف حياتك املهنية؟]: 51[جدول رقم 

  
 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %19.70 27 احترام الوقت
 %26.30 36 حتمل املسؤولية
  %30.30  41  إتقان العمل

حب العمل و 
  العلم

33  24.30%  

 %100 *137 اموع
   .هذا العدد ميثل عدد التكرارات و ليس عدد أفراد العينة حيث أن هناك من أجاب على أكثر من احتمال واحد*

من أفراد العينة %]  30[أن أعلى نسبة و هي ] 51[يتضح من خالل اجلدول رقم 
املسؤولية بنسبة  ترى أن إتقان العمل هي القيمة املفضلة لديهم، و تليها فئة من يفضل حتمل

و أخريا قيمة احترام %]  24[مث فئة من يفضل حب العلم و العمل بنسبة %]  26.30[
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فاملتمعن يف هذه النتائج يالحظ تقارب النسب %]  26.30[الوقت يف احلياة املهنية بنسبة 
و هذا يدل على أن مجيع هذه القيم %] 30.00[و %]  19.70[و اليت تتراوح ما بني 

 املقيم مشتركة و هي كلها مفضلة عند مستشاري التوجيه املدرسي و املهين هي مبادئ
  .بالثانوية

  هل تتلقى جزاءات؟]: 52[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت %النسبة  التكرارات االحتماالت
  
 نعم

  
27 

  
51.90% 

 %3.70 01 مادية
 %85.20 23 معنوية
- مادية

 معنوية
03 11.10% 

 %100 27 اموع
   %48.10 25 ال

  %100 52 اموع
 

 
بينما %]  52[أن نسبة الذين يتلقون جزاءات تقدر بـ ]  52[رقم  اجلدول تشري بيانات

و عند اإلجابة بنعم كانت اجلزاءات املادية %]  48.10[الفئة احملرومة تقدر نسبتها بـ 
زاءات املعنوية فكانت تقدر بـ و هي نسبة ضعيفة، أما اجل%]  3.70[تقدر بنسبة 

و عليه ما %]  11.10[، أما من أجابوا بأا مادية معنوية فهي تقدر بـ %] 85.20[
ميكن استخالصه أن معظم اجلزاءات كانت معنوية و إن كانت حتفز و تزيد من قيمة 

لوقت يهتم باجلانب املادي و يف نفس ااملستشارين إال أن تأثريها قليل جدا ألننا يف عصر 
  . متطلبات احلياة و هذا متاشيا مع يتطلب املاديات 

و من جهة أخرى يبني هذا اجلدول أن مستشار التوجيه ليس له حقوق إدارية مادية 
  .تؤخذ لصاحله و هذا يربز عدم وضوح و مكانته كما قيل يف املقابلة
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  هل أنت راض عن ذلك؟]: 53[اجلدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %63.50 33 نعم
 %36.50 19 ال

 %100 52 اموع
  

يف حني %]  63.50[من خالل اجلدول أعاله كانت نسبة الرضا عن الدخل تقدر بـ 
غري راضية عن ذلك و هذا يعين أن نسبة الرضا عن األجر كانت %]  36.50[جند نسبة 

عدم رضاهم عن من طرف اإلناث لكوم مسؤولون ثانويون ليس مثل الذكور حيث نلمح 
  .األجر و ذلك بسبب أنه ال يوفر هلم احلياة الكرمية و مسؤولون عن أسر

  هل اإلصالحات التربوية مست مهنة مستشار التوجيه؟]: 54[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %55.80 29 نعم
 %44.20 23 ال

 %100 52 اموع
  

 55.80[نسبة من أفراد العينة املبحوثة أن أعلى ] 54[كشفت بيانات اجلدول رقم 
ترى أن اإلصالحات التربوية مست مهنة التوجيه املدرسي و املهين، خاصة فيما يتعلق %]

بالتسمية من مستشار رئيسي للتوجيه املدرسي و املهين إىل مستشار التوجيه و اإلرشاد 
يف سلك  و ميش املدرسي، و بالتايل عدم إنصافه يف التصنيف اجلديد و وجود إجحاف

أما  و هذا يؤثر سلبا على مردود مستشار التوجيه و بالتايل ينعدم التكيف املهين، التوجيه
  %]. 44.20[الفئة الثانية كانت إجابام بالنفي حيث قدرت نسبتها بـ 
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  هل أنت راض على العموم عنها؟: 1-]54[جدول رقم 
  

 %النسبة  التكرارات االحتماالت
 %34.60 18 نعم
 %65.40 34 ال

 %100 52 اموع
  

من أفراد العينة %]  65.40[أن نسبة ] 54[يالحظ من خالل اجلدول رقم 
املدروسة غري راضية عن اإلصالحات التربوية اجلديدة،ـ يف حني ترى الفئة الثانية و نسبتها 

  .أبدت رضاها عن هذه اإلصالحات التربوية اجلديدة%]  34.60[
بالنفي كانت إجابتهم أنه ال وجود إلصالحات ناجحة ألا ال و يف حالة اإلجابة 

تستجيب ملتطلبات مستشار التوجيه املدرسي و املهين و بعيدة كل البعد عن الواقع املعاش، 
إذ أن هذا األمر ال حيتاج إىل تفسري حينما يتم ترقية اجلميع باستثناء مستشار التوجيه، لذلك 

بإدخال تعديالت تنسجم و املنظومة التربوية خاصة فيما  نريد من اللجنة الوصية أن تقوم
  .يتعلق باملهام و النشاطات املسندة للمستشار

 ضف إىل ذلك أن عملية التوجيه تتطلب التدخل يف املراحل املبكرة يف حياة التلميذ، 
  .و هذا جانب جنده مهمال أيضا

مثرته  بعد ىمل نرو أكد الكثري من املستشارين أن اإلصالح الذي بدأ منذ مدة 
و األخالقي مع ظهور العنف  التعليمياحلقيقية، بل ما ميكن تسجيله هو احندار املستوى 

املدرسي و بدرجة خطرية باالستعمال األسلحة البيضاء واستفحال ظاهرة املخدرات داخل 
  .احلرم التربوي

ت فتحت جمال أما الفئة اليت أبدت إجاباا بالرضا فكانت مربراا أن هذه اإلصالحا
  أمام التالميذ إىل التوجه حنو شعب متعددة كما أا أعطت وزنا للمواد مبعىن آخر تغيري 
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و بالتايل أعطت  03إىل معامل  02معامالت املواد كمادة اللغة الفرنسية من معامل 
  .وزنا هلذه اللغة اليت هي عبارة عن شبح بالنسبة للكثري من التالميذ

  مج املسطر للتلميذ أصبح يبذل فيه جهدا كبريا ليصل إىل النجاح،إضافة إىل أن الربنا
و بالتايل أصبح يكون نفسه بنفسه، ألن التلميذ املتمدرس يف حاجة إىل وقت ليس فقط  

وليأكل دوء وبانتظام واجناز متارينه املفروضة بل حيتاج أيضا إىل الربجمة و إجناز التمارين من 
التربوية  اإلصالحاتجية و االت لتثقيف نفسه، ألن هذه اختياره، قراءة الكتب اخلار

  .اجلديدة تتماشى و متطلبات العصر و االنفجار املعريف
هل تواجه صعوبات يف تأدية مهامك يف ظل هذه اإلصالحات ]: 55[جدول رقم 

  التربوية؟
  %النسبة  ت  االحتماالت

  %69.23  36  نعم
  %30.76  16  ال

  %100  52  اموع
  

من ] %69.23[أن أعلى نسبة و هي ] 55[ن خالل نتائج اجلدول رقم يتضح م
أفراد العينة املدروسة تقرر وجود صعوبات تواجه مستشار التوجيه يف تأدية مهامه يف ظل 

  .ال تواجه أي صعوبات]  %30.76[هذه اإلصالحات يف حني ترى الفئة الثانية و نسبتها 
اك نسبة عالية و معتربة تعاين من و ما ميكن استخالصه من هذا اجلدول أن هن

صعوبات يف ظل هذه اإلصالحات التربوية اجلديدة و هذا نتيجة للخرجات املكثفة اليت يقوم 
ا املستشارين أسبوعيا على املقاطعات قصد التوعية و التوجيه للشعب املناسبة، كل هذا يتم 

ملهام اليت يقومون ا على حساب املستشار حيث أكد األغلبية عدم وجود تعويضات عن ا
خارج أوقات العمل و كذا التنقالت خارج مؤسسات إقامتهم، و الدراسات املنجزة لصاحل 

للتوجيه املدرسي و املهين  بعض اهليئات الوصية، اليت أوضح غالبية املستشارين  الرئيسيني
يضات عند مقابلتهم أا تتم على حسام اخلاص بسبب رفض مؤسسات اإلقامة تقدمي تعو
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على ذلك مما أفقدهم احليوية و الدافعية حنو العمل و هذا ما يتفق مع التوقعات املطروحة يف 
  .إشكالية البحث

و إضافة إىل هذا كله يقوم املستشار بإعداد اخلريطة املدرسية و متابعة التحصيل 
لق من لذلك نراه تعب، متوتر، ق. اخل...الدراسي لدى التلميذ لإلرشاد النفسي و اإلعالم

 عدم إمتام أعماله املتراكمة و هذه الصعوبات تؤثر على مستشار التوجيه املدرسي و املهين 
  .و على األداء اجليد له يف ظل هذه اإلصالحات

 هل مت تكوينك يف ظل هذه اإلصالحات التربوية اجلديدة؟] 56[جدول رقم 
  

 %النسبة  ت  االحتماالت
  %7.70  04  نعم
  %92.30  48  ال

  %100  52  اموع
  

من أفراد ] %7.70[أن نسبة  56يتضح من خالل البيانات الواردة يف اجلدول رقم 
العينة أجابوا بأم يتم تكوينهم يف ظل هذه اإلصالحات حيث أن هذا التكوين كان تكوين 
ذايت و هو االطالع الشخصي على أهداف اإلصالحات التربوية و على الربامج 

مسحت هلم باكتساب اخلربة و التدريب مما ساعدهم على ] اتاملقاربة بالكفاء[اجلديدة
  .التكيف مع الوسط املهين

أجابت ] %92.30[أما الفئة الثانية و هي األغلبية الساحقة من املبحوثني بنسبة 
بالنفي و عدم تلقيها التكوين يف ظل هذه اإلصالح إذ ترى أن اإلصالح التربوي مسألة 

تفكري مبشاركة اجلميع و على رأسهم املختصون لتنوير تتطلب سنوات من التحليل و ال
األمور، فهي مسؤولية كبرية ألن املدرسة هي مستقبل أمة بأكملها و هذا مل يكن يف 

  .احلسبان
و حسب رأي مستشار التوجيه أن افتقاد هذه املهنة لربامج و خطط  واضحة للتكوين 

التكوين  املتواصل و املتجدد للعاملني  و التطوير املهين تشعر املستشارين بعدم التكيف ألن
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يف ظل هذه اإلصالحات يساهم يف حتقيق التكيف املهين و يقضي على الروتني الذي ميكن 
أن يتعرض له العاملون بفعل طول املكوث بنفس املنصب، ألن توفري املعلومات و املهارات 

  .اجلديدة حتقق هلم االرتياح النفسي و الثقة و اآلمن
اإلطار و يف ظل تطبيق املقاربة بالكفاءات على عمل مستشار التوجيه يسعى و يف هذا 

جاهدا مركز التوجيه لتنظيم دورات تكوينية حتت إشراف مفتش التربية و التكوين لسلك 
التوجيه و هي مسطرة و مربجمة ضمن أجندة مركز التوجيه املدرسي و املهين، و لقد 

  .التربوية اجلديدة تت ملواكبة العصر واإلصالحاأا جاء-املقاربة بالكفاءات-اعتربها
 هل اإلدارة متنحك اإلمكانيات الالزمة للقيام بدورك املهين؟]: 57[جدول رقم 

  
  %النسبة  ت  االحتماالت  %  ت  االحتماالت

  
  نعم

  
36      

  
69.20%  

  %63.90  23  كافية
  %36.10  13  غري كافية
  %100  36  اموع

    %30.80  16  ال
100  52  موعا%  

  
من أفراد العينة املبحوثة ] %69.20[أن نسبة ] 57[يتضح من خالل اجلدول رقم 

ترى أن اإلدارة متنحهم اإلمكانيات الالزمة للقيام بدورهم  املهين و أن هذه اإلمكانيات 
و تساعدهم يف أداء عملهم بصورة جيدة و هنا أيضا ميكننا القول  ااملتاحة تلعب دورا إجيابي

هذا الرأي يعرب عن فئة ممن حتصلوا على مناصب عمل مبؤسسات تتوفر على الوسائل  أن
التقنية احلديثة و املتطورة وبالقدر الكايف و اليت كثريا ما تسهل على املستشار أداء عمله 

و يف مقابل ذلك ] %63.90[بصورة جيدة و منسجمة و متكاملة إذ قدرت نسبتها بـ 
عينة املبحوثة ترى أن اإلمكانيات اليت متنحها اإلدارة ملستشار من أفراد ال] %30.80[جند 

و يرجع ذلك حسب رأي ] %36.10[التوجيه للقيام بدوره املهين غري كافية بنسبة 
املستشارين إىل أن افتقاد مهنتهم للوسائل و التجهيزات الضرورية للعمل مثل عدم توفر 

و احلرارة لبعض املكاتب أو نتيجة عدم املكاتب على ظروف عمل مناسبة كانعدام التهوية 
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  التصميم اجليد هلا، مينع املستشار من القيام بعمله على أحسن وجه خاصة يف جمال اإلرشاد
  .و التوجيه 

و ما اتضح عند مقابلة املستشارين املقيمني مبؤسسات قدمية، تفتقد ملكاتب الئقة مما 
مما جيعلها بعيدة أحيانا عن اجلناح  تضطر إدارة املؤسسة إىل منحهم مكاتب غري وظيفية،

التربوي و التالميذ حبكم خصوصية هذه املهنة اليت تتطلب أن يكون املكتب قريب من 
التالميذ و بعيدة عن اجلناح اإلداري حىت يسهل و حيفز لتالميذ على االتصال باملستشار 

  .الرئيسي للتوجيه املدرسي و املهين
ت التربوية اليت طرأت على املنظومة ما نوع اإلصالحا]: 58[جدول رقم 

 التربوية؟
  

  %النسبة  التكرارات  االحتماالت
  %38.60  32  علمية
  %31.20  26  سياسية
  %18.10  15  اقتصادية
  %12.10  10  اجتماعية

  %00  00  أخرى 
  %100  *83  اموع
أجاب على أكثر من احتمال  هذا الرقم  ال ميثل عدد أفراد العينة، بل عدد إجابات املبحوثني حبيث هناك من*

  .واحد
أن أعلى نسبة من أفراد العينة املبحوثة ] 58[كشف بيانات اجلدول رقم 

] %31.20[ترى أن نوع هذه اإلصالحات هي علمية، أما النسبة الثانية ] 38.60%[
اقتصادية، أما الفئة األخرى و متثل أدىن ] %18.10[ترى أا سياسية يف حني جند نسبة 

  .ترى أن نوع هذه اإلصالحات اجتماعية] %12.10[نسبة 
و ما ميكن استخالصه من هذا اجلدول أن اإلصالحات اليت طرأت على املنظومة 
التربوية يغلب عليها الطابع العلمي السياسي و هذا الندماج مع متطلبات العوملة و الوصول 
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 سينه لدى التالميذ للتطلعات التنموية يف اجلزائر، إضافة إىل رفع املستوى العلمي و حت
و بالتايل التكيف مع متطلبات اإلصالحات التربوية اجلديدة و متطلبات العوملة اليت تتميز 

  .بالدقة و اإلجناز و السرعة
  : نتائج الدراسة- ثانيا

بعد االنتهاء من حتليل البيانات امليدانية و مناقشتها، و استنادا إىل النتائج اليت أضفت 
نية و معطيات اخللفية النظرية اليت انطلقت منها الطالبة و اليت تندرج ضمن ا الدراسة امليدا

األساسية من دراسات سابقة كانت أو مشاة و مداخل نظرية عاجلت  هإطار عام و مرتكزات
كلها قضية التكيف املهين ملستشاري التوجيه يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة، تبني 

ملستشاري التوجيه يكتسي أمهية كبرية يف عالقاته مع مجيع للباحثة أن التكيف املهين 
  . األطراف املتعاملون معه

خاصة أطراف اجلماعة التربوية ألنه يساهم بفعالية يف جناح و حتقيق أهداف املنظومة 
  .التربوية

كما أن كل الشواهد توحي بأن السياسة التعليمية املنتهجة يف أي بلد هي اليت حتدد 
  .و االزدهار، ألن أي ختطيط خارج التربية و التعليم هو ختطيط فاشل ال حمالمسار التطور 

و عليه فالسياسة التعليمية الرشيدة هي اليت دف إىل ربط التربية بأهداف اتمع يف 
مجيع جماالته سعيا منها خلدمة الفرد و اتمع، و من هذا املنطلق سوف تعتمد الطالبة إىل 

  عليها بالفرضيات اجلزئية و الدراسات السابقة كانت أو مشاة  ربط النتائج املتحصل
  .و املداخل النظرية اليت تقاطعت مع نتائج الدراسة احلالية يف نقاط عديدة

و بعد قيام الطالبة بتبويب هذه البيانات و عرضها و حتليلها إحصائيا عن طريق األرقام 
نادا إىل الفرضية اجلزئية اليت مت استقاءها من و النسب املئوية، قامت بتفسريها و ترمجتها  إست

ميكن ملستشار التوجيه املدرسي و املهين أن يتكيف يف مهنته "الفرضية العامة و اليت مفادها
هلذا كان اهلدف من الفرضيات اجلزئية هو البحث "يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة 

نظومة التربوية، إضافة إىل التعرف إىل عن تكيف املستشار و الدور الذي يلعبه يف إجناح امل
. أهم الصعوبات اليت تعرقل تكيفه،و ما مدى جناعة اإلصالحات اليت اعتمد عليها املستشار

  :و سيتم النظر يف هذه النتائج املتعلقة بكل فرضية على حدى على النحو اآليت
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ضوء الفرضيات اجلزئية و الدراسات  يفائج  الدراسة نت - 1
  :السابقة

  صياغتها  ةالفرضي
إن اقامة مستشار التوجيه املدرسي و املهين   الفرضية األوىل

لعالقات إجتماعية داخل حميط عمله دليل على 
  تكيفه داخل املؤسسة

املشاركة يف النشاطات العلمية و املهنية تساعد   الفرضية الثانية
  على تكيف املستشار 

  
  :اليت مفادها عرض النتائج اخلاصة الختبار الفرضية اجلزئية و -
إن إقامة مستشار التوجيه املدرسي و املهين لعالقات اجتماعية داخل حميط عمله "

توصلنا من خالل : و لقد أسفر ت النتائج كمايلي. "دليل على تكيفه داخل املؤسسة
دراستنا إىل أن أغلبية املستشارين حيرصون على تكوين عالقات اجتماعية و إنسانية متميزة 

ي ال تتعدى العالقات الرمسية مع زمالئهم يف املهنة و تقدر نسبتهم بـ و متنوعة، أ
و هي نسبة مرتفعة جدا، و كان تربيرهم حلرصهم هذا يف املقابالت اليت ]  92.30%[

أجريناها معهم بأن العالقات من هذا النوع ضرورية بل أكثر من ضرورية لعمل املستشار، 
  .الواسع و الكثيف و املعمق مبحيط العمل  نظرا لطبيعة عمله اليت تقتضي االتصال

كما أن أغلبيتهم أرجع ذلك إىل طبيعة و دور تكوينهم األكادميي الذي يؤكد على 
أمهية شبكة العالقات االجتماعية و اإلنسانية يف أي نسق اجتماعي و يف نفس السياق أجاب 

تطلب تكوينا خاصا من املبحوثني عن السؤال اخلاص بأن مزاولة هذه املهنة ي] 79.90%[
ألا تتطلب فن املعاملة و ألن هذه العالقات ضرورية لنجاح مهنة املستشار و عامل أساسي 
يف الشعور االندماجي للمؤسسة إذ أصبح مستشار التوجيه عضوا أساسيا ضمن الفريق 

  .التربوي للمؤسسة ويهمه كثريا أن يكون جديرا ذا املنصب
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قات حيس املستشار باالنتماء و  و االندماج يف ضف إىل ذلك من خالل هذه العال
حميطه املهين و هذا مؤشر كبري عن التكيف املهين و هو يعرب عن جانب من جوانب الرضا 
الوظيفي، وهذا ما تدعمه النتائج احملصل عليها حيث تقدر نسبة اإلجابة حول العالقة باحمليط 

بأا عالقة انتماء ] % 28.80[ة و نسب] %71.20[املهين بأا عالقة اندماج بنسبة 
عكس نسبة اإلجابة أا عالقة نفور و اغتراب و هي معدومة، كما قد يعود سبب هذا 
احلرص يف تكوين العالقات االجتماعية إىل طبيعة الفئة اليت ينتمي إليها املستشارون و هي 

شباب يف هذا سنة، غالبا ما يكون ال 30و  26فئة الشباب حيث تتراوح أعمارهم ما بني 
السن مفعمون باحليوية و النشاط و يرغبون يف تكوين عالقات جيدة خاصة عند اإلناث اليت 

هذا من ناحية الزمالء بينما من ناحية ] %75[تقدر نسبتهم من جمموع املستشارين بـ 
] %65.40[اإلدارة جند أن أغلبية العالقات بني املدير و املستشار هي عالقة احترام بنسبة 

عالقة االحترام هذه يعين أا ال تتعدى الرمسية أما فيما يتعلق إذا كانت له عالقة مبركز و 
و يف حالة اإلجابة ]%98.10[التوجيه املدرسي و املهين، حيث كانت اإلجابة بنعم بنسبة 

بنعم كانت نوعية العالقات دائمة و متصلة و مثمرة و باألخص مع اإلدارة و هذا ما تؤكده 
ما على املستشار اأن االتصال كان دائما حول الربامج و املناهج اليت كانت لز املقابالت

تطبيقها يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة لذلك كان عليهم االتصال باملركز بشكل دائم 
  .و دوري

  كما تبني من خالل النتائج احملصل عليها أن عامل الزمن و املمارسة الواقعية
  ثر بشكل كبري يف تدعيم العالقات االجتماعية داخل حميط عمله أو الفعلية للمهنة تؤ 

و بالتايل تسهيل عملية التكيف املهين ، إذ أن  مجيع املستشارين يؤكدون على أن حتكمهم 
يف املهنة واحتكاكهم بالوسط املهين يزداد مع الوقت، أي أنه كلما تقدمت سنوات عملهم 

تايل تزداد درجة تكيفهم املهين بالرغم من أن هناك كلما كان حتكمهم يف املهنة أفضل و بال
اختالف يف درجة التحكم هذه و يف املدة الالزمة لذلك ، إذ أن هناك من املستشارين من 
يرى بأا تزداد من شهر إىل شهر و من فصل إىل فصل و كانت األغلبية تقدر نسبتهم 

خرى و لذلك ميكننا أكدوا على أن حتكمهم هذا يزداد من سنة  أل] % 53.80[بـ
احلكم على املستشارين بأم متحكمون يف مهنتهم إىل حد كبري ألن املدة أو السنوات اليت 



 تفسري و حتليل بيانات الدراسة امليدانية:                                                                    الفصل السادس

346 
 

قضوها يف هذه املهنة اإلنسانية و التربوية يف نفس الوقت كفيلة بذلك حيث أن نسبة 
 5لديهم حوايل ]% 46.20[سنوات  عمل و نسبة  10لديهم حوايل ] % 38.50[

 73.10[سنوات هي األخرى كافية لذلك خاصة إذا علمنا بأنه نسبة  5سنوات عمل و 
من املستشارين كانوا قد مارسوا مهنا أخرى قبل التحاقهم مبهنة مستشار التوجيه ] %

هذه املهنة املمارسة قبل مهنة املستشار هلا عالقة بالتربية  أغلبيةاملدرسي و املهين و 
  كالتدريس

كانوا على احتكاك مسبق بعامل التوجيه و اإلرشاد ألنه على و هذا يعين أن املستشارين  
  .دراية و علم بالدور الذي يقوم به األستاذ أو املعلم  يف هذه العملية

ضف إىل ذلك أن أي أداء وظيفي أو مهين جيد ال يرتبط فقط بالعوامل الشخصية من 
بل قد تتدخل ...مل كفاءة و ميل للمهنة و إقامة عالقات اجتماعية و إنسانية داخل الع

ظروف معينة، و هذه الظروف كما ميكنها أن تساعد على األداء اجليد للمهنة ميكنها كذلك 
  .و بنفس الدرجة أن تعرقل هذا األداء و ذلك حسب طبيعة الظروف

و من خالل النتائج اليت حتصلنا عليها فإن ظروف عمل مستشار التوجيه داخل 
التكنولوجي بسطيف سواءا املادية أو املعنوية تؤثر على  مؤسسات التعليم الثانوي العام و

و بالتايل فهي غري مشجعة على العمل و تؤثر سلبيا إىل ]  %92.30[عمل املستشار بنسبة 
حد ما على عملية التكيف املهين ملستشارين ، فبالرغم من حتقيقهم لدرجة معتربة من الرضا 

من مؤشرات التكيف املهين، إال أم غري راضني حول املهنة كمهام باعتبار الرضا مؤشر هام 
عن أوضاعهم و ظروف عملهم املادية و املعنوية احمليطة م، فرضاهم كان حول طبيعة املهنة 

من املستشارين ] %58.50[و املهام اليت يقومون ا يف حد ذاا، إذ أن نسبة كبرية تقدر 
ة العمل و تتأتى يف الدرجة الثانية الوسط أكدوا على أن أكثر ما يعجبهم يف مهنتهم هو نوعي

و الذي كانوا يقصدون به العالقات مع الزمالء ] %38.30[املهين الذي تقدر نسبته بـ 
إخل أو يف ...سواء يف مؤسسة التعليم الثانوي من مدير و نائب الدراسات و أساتذة و تالميذ

هم حيسون بالرضا بتحمل املسؤولية مركز التوجيه املدرسي و املهين إضافة إىل أن األغلبية من
  .و هم يقومون مبهامهم ] % 30.30[واتقان العمل ] % 26.30[
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من املبحوثني أن اإلصالحيات اليت خيوهلا القانون ] % 34[و يف نفس السياق أجاب 
توجيه التالميذ للشعب املناسبة ]  % 30[للمستشار هي إرشاد التالميذ و تنمية قدرام و 

لصعوبات اليت يواجهوا يف أداء مهامهم، و يف ظل اإلصالحات التربوية بالرغم من ا
اجلديدة و التحديات احمللية و العاملية اليت تواجهه و التطورات و التغريات العميقة اليت عرفتها 
  النظم التربوية بصفة عامة و التعليمية بصفة خاصة يف العقود األخرية و ثورة املعلوماتية 

يتضح أن  26التصال اليت شهدها عاملنا املعاصر و من خالل اجلدول رقم و تكنولوجيا ا
من أفراد العينة املدروسة تقر بوجود صعوبات تواجه ] %69.23[أعلى نسبة و هي 

مستشار التوجيه يف تأدية مهامه يف ظل اإلصالحات و هذا نتيجة للخرجات املكثفة اليت 
ت قصد التوعية و التوجيه للشعب و املهن يقوم ا املستشارين أسبوعيا على املقاطعا

و الدراسات املنجزة لبعض اهليئات الوصية اليت أوضح غالبية -كما أشرنا سابقا-املناسبة
  املستشارين عند مقابلتهم أا تتم على حسام اخلاص، بسبب رفض مؤسسات اإلقامة

  أفقدهم احليوية تقدمي تعويضات على ذلك مما- التعليم الثانوي العام و التكنولوجي -
من أفراد العينة املبحوثة أن اإلدارة ] % 69.20[و الدافعية حنو العمل، حيث جند نسبة 

متنحهم اإلمكانيات الالزمة للقيام بدورهم املهين و أن هذه اإلمكانيات املتاحة تلعب دورا 
يعرب عن فئة إجيابيا و تساهم يف أداء مهامه بصورة جيدة، و هنا ميكننا القول أن هذا الرأي 

 ممن حتصلوا على مناصب عمل مبؤسسات تتوفر على الوسائل التقنية احلديثة املتطورة 
و بالقدر الكايف، و اليت كثريا ما تسهل على املستشار بأداء عمله بصورة جيدة و منسجمة 

و يف ] %65.90[و متكاملة مع مجيع أطراف املتعامل معهم، حيث قدرت النسبة بـ
من املبحوثني أن اإلمكانيات الالزمة اليت متنحها اإلدارة ] % 30.80[د نفس السياق تؤك
و ير جع ذلك حسب رأي املستشارين إىل أن افتقادهم إىل ] % 36.10[غري كافية بنسبة 

الوسائل و التجهيزات الضرورية للعمل مثل عدم توفر املكاتب على ظروف عمل مناسبة 
بعض املكاتب نتيجة لعدم التصميم اجليد هلا، مينع و كانعدام التهوية و احلرارة املرتفعة ل

  .يصعب على املستشار من القيام بعمله على أحسن وجه خاصة يف جمال اإلرشاد و التوجيه
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وما اتضح من مقابلة املستشارين املقيمني مبؤسسات قدمية تفتقد ملكاتب الئقة ممن 
جيعلها بعيدة أحيانا عن اجلناح تضطر إدارة املؤسسة إىل منحهم مكاتب غري وظيفية، مما 

التربوي، خاصة التلميذ الذي يعترب حمور العملية التربوية حبكم خصوصية املهنة اليت تتطلب 
أن يكون املكتب قريب من التلميذ و بعيد عن اجلناح اإلداري حىت يسهل و حيفز التالميذ 

دماج الفعال  مع كل على االتصال مبستشار التوجيه ألن شروط جناحه هو االتصال و االن
إخل، و بالرغم من هذه اجلهود و املتاعب ...الذين يتعامل معهم من تالميذ و أساتذة و مدراء

إىل أن األجر الذي يتقاضاه مستشار التوجيه  ال يقابل و لو جزء من هذه املتاعب و اجلهود 
ري راضني من املستشارين غ]  % 63.50[و املسؤوليات امللقاة على عاتقه وحيث يرجعه 

عنهم و هذا ما دفعهم للتفكري باستمرار إىل تغيري املهنة بالرغم من تعلقهم الكبري ا و ذلك 
  .من أجل حتسني الدخل و بالتايل حتسني وضعيتهم اإلجتماعية

  :و قد تقاطعت هذه الدراسات يف نتائجها مع بعض الدراسات السابقة نذكر منها
و كان موضوعها التوافق ]  03دراسة [حممد رفقي، حممد فتحي عيسىدراسة  -

  .املهين و عالقته باالحتراق النفسي لدى معلمات الرياض
و الذي خلص فيه الباحث إىل أن التوافق املهين لدى معلمات الرياض يف دولة 
  الكويت أن إدراكهن ملدى مسامهتهن للوظيفة يفوق إدراكهن ملدى مناسبة الوظيفة هلن،

حصائيا بني املعلمات عند تقسيمهن و فق متغريات دميغرافية حمددة و مل توجد فروق دالة إ 
  .املؤهل الدراسي -سنوات اخلربة -املنطقة العلمية - العمر الزمين: مثل

الذي كان موضوعها ] 05دراسة[فهد إبراهيم القاشي الغامديأما دراسة  -
وصل الباحث أن اخلدمات اإلرشادية و آثرها يف احلد من ظاهرة التسرب املدرسي، حيث ت

اخلدمات اإلرشادية تؤدي دورا فعاال يف مساعدة التالميذ على مواجهة و جتاوز بعض 
املشكالت اليت من شأا أن تؤدي إىل اإلخفاق يف حيام الدراسية أو باألحرى إىل ترك 
املدرسة ذلك أن املرشد الطاليب يف عالقته املباشرة مع التالميذ يكشف املشكالت احلقيقية 

  .ليت يعانيها، و بالتايل تفاقمها و مساعدم على ختطيهاا
حول مصادر ] 07دراسة[ عويد سلطان املشعانكما جاءت الدراسة اليت أجراها  -

الضغوط املهنية لدى املدرسني يف املرحلة املتوسطة بدولة الكويت و عالقاا باالضطرابات 
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 العبء املهين أكرب مصدر  النفسية و اجلسمية و جاء فيها حسب رأي الباحث يعترب
للضغوط املهنية لدى اإلناث مقارنة بالذكور و أن املدرسني الكويتيني أكثر تأثرا ذا  املتغري 
مقارنة بغريهم من اجلنسيات األخرى، أما  مدى املواد العلمية فهم يعانون من العبء املهين 

سة إىل أن التفاعل الثالثي مابني أكثر من زمالئهم املدرسني للمواد النظرية فقد حتصلت الدرا
  .اجلنس و اجلنسية و التخصص ذو داللة إحصائية واضحة بالنسبة ملتغري عبء العمل

و كان موضوعها اجلو التنظيمي يف اجلامعة ]08دراسة[ليخةوطوطاوي زدراسة  -
لبحث اجلزائرية و عالقته برضا األساتذة و اليت متخضت عنها مجلة من النتائج و اليت أفادت ا

  :احلايل يف العديد من اجلوانب نذكر منها
أن اجلوانب املتعلقة باألمن و االستقرار واألجر، املكافآت، الترقية،البحث و اإلبداع، 
املشاركة يف اختاذ القرارات، احلرية يف تنفيذ األفكار العالقات اجليدة، اكتسبت أمهية لدى 

أنه غري راض عن معظمها يف الواقع، ألنه مل  األستاذ اجلامعي، إىل أا يف الرضا عنها تبني
يف حني أنه كلما كان اجلو التنظيمي يتميز . يرى حتقيقا هلذه القيم اليت تكتسي أمهية لديه

بنظام االتصال و اإلعالم اجليد، االستقاللية، األجر اجليد، ظروف العمل البيئية و الشعور 
كان اجلو  التنظيمي العام جيد يكون  باالنتماء يكون األستاذ اجلامعي راضيا، و كلما

  .مستوى رضائه كليا و العكس صحيح
و اليت درس فيها الباحث حمددات الرضا الوظيفي ]10دراسة [ربيع شتويدراسة  -

لدى مستشار التوجيه املدرسي و املهين و توصل فيها إىل نتيجة مفادها أن مستشاري 
فقط ] % 40.10[يف مقابل  مفتهغري راضني عن و وظي]  % 59.09[التوجيه بنسبة 

املهام [من أفراد البحث الذين أبدو رضاهم عن وظيفتهم خاصة فيما يتعلق مبحتوى الوظيفة
  ] املسندة

و النتيجة اليت ميكن استخالصها بعد أن جاءت النسب كلها متقاربة هي أن إقامة 
دليل على تكيفه مستشار التوجيه املهين و املدرسي لعالقات اجتماعية داخل حميط عمله 

  .جزئيا ،  و ذا تكون هذه الفرضية قد حتققتةداخل املؤسس
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  :الفرضية الثانية
  " املشاركة يف النشاطات العلمية و املهنية تساعد على تكيف املستشار"

من خالل نتائج الدراسة تبني لنا أن التدريب و التنسيق املهنيني شيء مهم و أساسي 
و تسهيل املشاركة يف النشاطات العلمية و املهنية و بالتايل إن مل نقل جوهري يف إحداث 

  تدعيم التكيف املهين، إذ أن التدريب على املهنة جيعل املستشار على اتصال أو احتكاك 
و ممارسة واقعية و عملية و فعلية للمهنة، و هو ما يساهم يف إثراء معارفه و خرباته حول 

  .املهنة اليت ميارسها
يوم  15يه املدرسي و املهين، يقومون بتنسيقات اجتماعية كل فمستشاري التوج

تساهم بقدر كبري و إجيايب يف عملية حتكم النشاطات العلمية  و املهنية هاته، حيث تتم يف 
يوم و تربمج نشاطات  15هذه اللقاءات تقييم األعمال املنجزة من طرف املستشارين كل 

شارين ملختلف املشاكل و الصعوبات اليت تواجههم األسبوعني املقبلني إضافة إىل عرض املست
  يف مهنتهم أثناء قيامهم بالنشاطات املسندة إليهم، بغرض معاجلتها لتيسري العمل، 
و كل هذه األمور تساهم إجيابيا يف تسهيل و تدعيم عملية التكيف املهين  خاصة يف النقطة 

هذا األمر جيعل املستشار أمام اخلاصة بعرض خمتلف الصعوبات و املشاكل و حلها، إذ أن 
  .األمر الواقع و حياول مواجهة املشكلة عن طريق زميله مثال

و ميكننا اعتبار ذلك التنسيق غري مباشر على كيفية التعامل و مواجهة الصعوبات اليت 
تطرح أثناء ممارسة املهنة و هو ما يوفر له الوقت و اجلهد و اخلربة و املعرفة و بالتايل تزيد 

  .حتكمه و تكيفه املهين خاصة أن اإلصالحات التربوية تتطلب كل هذه املواصفاتمن 
 و كانت نسبة الرضا و القناعة بنجاعة هذه التنسيقات مرتفعة إذ تقدر بـ

كما يدخل يف إطار اللقاءات هاته تلك االختبارات و األسئلة اليت تطرح ]  % 67.30[ 
األسئلة اليت تطرح عليهم حسب املستشار الرئيسي  على املستشار قبل االلتحاق مبهنته، إذ أن
  :للتوجيه املدرسي و املهين تتضمن ما يلي

حيث يعرض املستشار مشكلة تربوية ما و يطلب منه إجياد حل : الثقافة العامة  -
  .مناسب هلا
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يكون اختياريا و يتضمن أسئلة قد تكون حول جمالس األقسام : سؤال إداري-
  .إخل...قات اإلداريةاملختلفة أو حول العال

و فيه تتم مناقشة و معاجلة النشاطات الفعلية اليت يقوم ا املستشار : سؤال تقين
  .التوجيه كالعالقة بني التكوين و عامل الشغل

إضافة إىل ذلك أن تنظيم املسابقات و الندوات و اللقاءات العلمية تساعده كثريا يف  
أا ] % 92.30[الساحقة من املبحوثني  بنسبة  أداء مهامه املهنية حيث أكدت األغلبية

تقوم بدراسات علمية و أحباث نفسية و تربوية واجتماعية املتعلقة مبختلف مشكالت 
املنظومة التربوية كالعنف املدرسي  و التسرب و الرسوب املدرسي، مربرين ذلك أن القيام 

  تكون أكثر مبيدان عملهممبثل هذه الدراسات تثري من معارفهم و خربام و جتعلهم حي
و هو ما يساعدهم أكثر و أفضل يف مهنتهم، و تظهر أكثر أمهية هذه الدراسات يف التكيف  

من املبحوثني ] % 88.50[مع الوسط املهين الذي يتم التعامل معه، يف حني ترى نسبة 
ألن اإلصالحات التربوية اجلديدة ] أحباث- جمالت-كتب[أكدت أا تقوم بالقراءات 

  .تطلب من مستشار التوجيه أن يكون على دراية ات
من خالل ممارستهم املهنية أن مهنتهم ] %51.90[و ما اكتشفه املبحوثني بنسبة 

تتوافق إىل حد ما مع ختصصهم العلمي، الن هناك نقائص يف مهامهم مل يكن لتكوينهم 
إمنا ساعدهم ختصصهم يف اجلامعي ليعطيها، ألم مل يتكونوا من أجل هذه املهنة حتديدا  و 

و كذلك يف اجلانب االجتماعي، يف حني جند –إىل حد ما طبعا -اجلانب التربوي خاصة
أن هذه املهنة تتوافق إىل حد كبري مع ختصصهم العلمي كون هذه ] % 46.20[نسبة 

التخصصات علوم إنسانية بالدرجة األوىل هلا عالقة جبميع امليادين، بينما يرى البعض بأن 
العالقة تكمن يف طبيعة بعض املقاييس اليت مت تدريسها و اليت تعكس ما يصادفه يوميا  تلك

  علم النفس التربوي - يف ميدان عمله و من بني هذه  املقاييس التنشئة االجتماعية
إرشاد و توجيه و كذلك بعض النظريات اليت توجد  فيها بعض تقنيات  - و االجتماعي 

  قاييس اليت كانت حول شبكة العالقات االجتماعيةالقياس كما ساعدم بعض امل
  أن نسبة ]  44[و االتصال و يف نفس السياق و كما توضح نتائج اجلدول رقم  
من أفراد العينة ترى أن مستوى التكوين الذي تلقاه يف اجلامعة متوسط فال ] % 63.50[



 تفسري و حتليل بيانات الدراسة امليدانية:                                                                    الفصل السادس

352 
 

ن فيها فإن التكوين هو جيد و  ال هو بضعيف و دون متوسط ألن مقارنة مبهنة اليت يشتغلو
قد ساعدهم إىل حد ما يف تأدية املهام على أكمل وجه، فعلى سبيل املثال أكدت أفراد العينة 
املبحوثة أم مل يرو جهاز الكمبيوتر على اإلطالق أمامهم خالل  مرحلتهم الدراسية مما 

تعلموه  اضطر البعض منهم إىل تلقي تكوين خاص بعد خترجهم من اجلامعة و البعض اآلخر
من خالل استعماهلم املتكرر هلذا اجلهاز الذي يعترب هو اآلخر مطلب من مطالب مهنة 

]  % 94.23[مستشار التوجيه ألن جهاز األعالم اآليل يساعدهم يف تأدية مهامهم بنسبة 
و يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة طرح ]  28[و هذا ما أكدته نتائج اجلدول رقم 

نت هذه اإلصالحات التربوية مست مهنة مستشار التوجيه فكانت سؤال حول إذا كا
  مستشار للتوجيه املدرسيخاصة فيما يتعلق بالتسمية من ] %55.80[إجابتهم بنعم 

و بالتايل عدم إنصافه يف  و املهين إىل مستشار التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين 
صنيف مستشار التوجيه كان حنو التصنيف اجلديد ووجود إجحاف يف سلك التوجيه ألن ت

  ]  % 65.40[التربوية  تاألسوء حيث كانت نسبة عدم الرضا عن هذه االصطالحا
و يف حالة اإلجابة بالنفي كانت مربرام أنه ال توجد إصالحات تربوية جديدة ناجحة ألا 

ن الواقع ال تستجيب ملتطلبات مهنة مستشار التوجيه املهين و املدرسي و بعيدة كل البعد ع
  املعاش، إذ هذا األمر ال حيتاج إىل تفسريا حني يتم ترقية اجلميع باستثناء  مستشار التوجيه 

 –و بالتايل هم يشتكون من املكانة الغري واضحة و هذا ما تعكسه و تؤكده فرص الترقية 
ملستشار التوجيه و اليت تكاد أن تكون معدومة حيث ال يسمح له  -كما اشرنا سالفا

رقية إال منصب مفتش التوجيه املدرسي و هذا بالطبع إذا توفرت املناصب بالوالية ضف بالت
و هي األغلبية ]  % 92.30[تكوينا يف هذه اإلصالحات بنسبة  اإىل هذا كله أم مل يتلقو

الساحقة، إذ ترى أن اإلصالح التربوي مسألة تتطلب سنوات من التحليل و التفكري 
  أسهم املختصني و حسب رأيهم أن افتقاد هذه املهنة لربامج مبشاركة اجلميع و على ر

و خطط واضحة للتكوين و التطوير املهين، تشعر املستشارين بعدم التكيف ألن التكوين 
املتواصل و املتجدد للعاملني  يساهم يف حتقيق رضا و ظيفي و تكيف مهين و يقضي على 

ول املكوث بنفس املنصب، ألن توفري الروتني الذي ميكن أن يتعرض له العاملون بفعل ط
  . املعلومات و املهارات اجلديدة حتقق هلم االرتياح النفسي و الثقة و األمان
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  : و قد تقاطعت هذه الدراسة يف نتائجها مع بعض الدراسات السابقة و نذكر منها
حول الفروق اجلوهرية بني اإلصالحات ] 01دراسة [ كوزيو إسزاهادراسة  -

كل من الواليات املتحدة  األمريكية و اليابان و توصل فيها الباحث إىل النتيجة  التربوية يف
  :التالية

أ و اليابان .م.إن مسألة اإلصالحات التربوية و التعليمية يف املدرسة الثانوية يف الو
  .أصبحت هدفا أساسيا لإلصالح خالفا ملا هي عليه يف البلدان العربية

  :و كان موضوعها] 04دراسة [ الشرعةامحد زغاليل و حسن دراسة  -
األدوار اإلرشادية للمرشد التربوي يف املدرسة األردنية و اختالف يف ممارستها تبعا 

توصلت فيها الدراسة إىل أن أكثر . للجنس و العمر و املؤهل العلمي و اخلربة و التخصص
  امج اإلرشاد األدوار الفعلية املمارسة من قبل املرشدين واملرشدات كان يف وضع بر

و التوجيه، و إرشاد التالميذ فرديا فيما يتعلق مبشكالم الشخصية، و تزويد التالميذ 
باملعلومات حول الدراسة بعد املرحلة الثانوية، و إطالع األهل و التالميذ و املعلمني على 

م و برامج اإلرشاد و التوجيه و تقدمي اخلدمات اإلرشادية للمعلمني فيما يتعلق بالتعلي
  .سلوكيات التالميذ

على أداء  و اليت تناولت تأثري الوضعية املهنية برامهية صونيةكما جاء يف دراسة -
  : مستشار التوجيه املدرسي و املهين، و توصلت إىل النتائج التالية

إن قياس تأثري الظروف املادية للمؤسسة على أداء مستشار التوجيه بني أغلبية أفراد 
ن صعوبة يف التنقل إىل مؤسسات مقاطعتهم، كما أن أغلبية املبحوثني عينة البحث جييدو

يرغبون يف القيام بإدخال تغريات على مهامهم احلالية، ألا مكثفة جدا و يريدون تعديل 
القانون األساسي ملستشار التوجيه من أجل حتسني التصنيف املهين، كما أن معظم املبحوثني 

جيه مبدير مركزهم، كما تربطهم أيضا عالقات حسنة تربطهم عالقة جدية مبركز التو
  .بالفريق اإلداري و الفريق التربوي 

و الذي حبث فيها موضوع إصالح التعليم ] 11دراسة [ علي براحلأما دراسة  -
و من بني النتائج اليت توصل إليها . الثانوي و دوره يف التنمية االجتماعية و االقتصادية

ليب التقييم و التوجيه واستبداهلا باألساليب العلمية احلديثة اليت الباحث ضرورة تغيري أسا
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تراعي مجيع اجلوانب املتصلة بالتوجيه واختيار الفروع و املهن املناسبة لكل تلميذ، حسب 
  ذكائه و ميوله املهين، و أن تركيز سياسة التوجيه املدرسي و املهين على الفروع العلمية 

ن سياسية التوجيه اعتربت التلميذ املتفوق يف املواد العلمية تلميذا و إمهال الفروع األدبية أل
  ذكيا يتمتع بقدرات عقلية غري  أن هذه النظرة أثرت كثريا على مستقبل التالميذ الدراسي 

  .و املهين
و موضوعها التجديد التربوي و صعوبات ] 12دراسة [ فرحايت العريبدراسة  -

أن اإلصالحات :  املنظومة التربوية اجلزائرية وتوصلت إىلتطبيق منوذج املدرسة األساسية يف
التربوية احلديثة مل تستطيع أن تقدم حلول كافية لألزمة التربوية العاملية ال سيما يف دول 
العامل الثالث الذي يعاين كثريا من حدة هذه األزمة و نتائجها سواء يف جمال املباديء و 

املوضوعية لرفع مستوى التعليم فبقيت األنظمة التعليمية األفكار أو يف جمال توفري الشروط 
ا  ايف معظمها يعاين يف ضعف يف مداخالو خمرجا.  

و قد تبني استنادا للدراسة امليدانية أن هذه الفرضية قد حتققت هي األخرى إىل حد 
ة لكن بالسلب و ليس باإلجياب، فصحيح أن املشاركة يف النشاطات العلمية و املهني. ما

تساعده على التكيف املهين لكن يف هذه الدراسة أثرت سلبيا و عرقلة من عملية تكيفه 
             .املهين

  :نتائج الدراسة على ضوء املداخل النظرية  -ب
  إن من أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج هذه الدراسة هو التأكيد على صحة 

و مقاربات نظرية حول مسألة التكيف املهين و صدق املنطلقات النظرية من دراسات سابقة 
ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين و الدور الذي يلعبه يف إجناح املنظومة التربوية، خاصة 
أن مستشار التوجيه يقوم مبساعدة التلميذ على اختيار نوع الدراسة اليت تالءم قدراته و 

تالميذ التربوية مثل االهتمام بالطلبة استعداداته و ميوله، كما أنه يسهم يف حل مشكالت ال
املتفوقني و إتاحة الفرصة أمامهم لالبتكار و اإلبداع و حتقيق النمو املتكامل هلم، و كذلك 
االهتمام بالطلبة املقصرين دراسيا، فيحاول أن يبصرهم بأسباب قصورهم و إجياد احللول 

. لدراسي مبا حيقق توافقهم التربوياملناسبة ملشكالم التربوية و العمل على رفع حتصيلهم ا
كما ميكننا القول أن هذه املنطلقات قد حتققت نسبيا أو كليا إذا ما استثنينا البعض منها 
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الذي ركز على عامل دون آخر، أو على جانب دون آخر، كما هو احلال بالنسبة 
التربوي، حيث للدراسات السابقة فيما يتعلق بالتكيف املهين و الرضا الوظيفي  و اإلصالح 

ركزت يف أغلبيتها على مستشار التوجيه و الصعوبات اليت تواجهه يف تأدية مهامه، أما عن 
املداخل النظرية قد ركز بعضها على عامل دون آخر كما هو احلال بالنسبة لالجتاه البنائي 

عداد الوظيفي حيث أكد على أمهية التربية ألن التربية كما أشار إميل دوركامي دف إىل إ
الفرد الختيار مهنة أو ختصص مهين معني و هذا ال يتأتى إال من خالل التعرف املسبق على 
قدرات التلميذ و استعداداته و رغباته و هو الشيء الذي تطمح إليه مصاحل التوجيه املدرسي 

ة و املهين من خالل متابعة املسار الدراسي للتلميذ من املرحلة االبتدائية إىل اية املرحل
الثانوية كما أنه أكد على وضع نظام للتوجيه يكون فعاال و مبنيا على مقاييس بيداغوجية و 
موضوعية شفافة أما تالكوت بارسونز فكان حديثه على أن االختيار و التنشئة االجتماعية 
عمليتان مهمتان يف التربية ذلك أن االختيار يسمح للتلميذ باالنتقال من مرحلة تعليمية 

 حني أن التنشئة االجتماعية جتعله يقوم بالدور املتوقع منه، كما تؤكد ضرورة ألخرى يف
توجيه التلميذ و إعداده الختيار املهنة املناسبة له و هو ما يهدف إليه التوجيه املدرسي و 

  .املهين باجلزائر
و ذه الفلسفة يقع هذا االجتاه هو اآلخر فيما وقعت فيه نظرية السمات و العوامل 

ث أعطت أمهية كبرية للمرشد التربوي أكثر من التلميذ و جعلت من مشاكل التلميذ حي
حمور لعملية التوجيه و ليس التلميذ يف  حد ذاته، و إن على املستشار  أن يقوم بدراسات 
خمتلفة للتعرف على التلميذ و امكانياته و املشاكل اليت يعاين منها و ذلك من خالل استخدام 

إخل و اليت ... بارات النفسية التربوية كاختبار الذكاء و التحصيل و القدرات القياس و االخت
دف يف جمملها إىل حل مشاكل التلميذ و مساعدته على التكيف إذ يرى الربوفيسور راي 

REX  خمتص يف التوجيه املهين ضرورة تعديل البحث يف ميدان التوجيه و رفع املستوى إىل
وثيق الدراسات و البحوث و نشرها بطرق مناسبة تعكس أعلى مستوى ممكن أين مت ت

حاجات التكوين غري أن الدراسة امليدانية أثبتت عكس ذلك و هذا ما أثبتته نتائج اجلدول 
أن األغلبية الساحقة من املستشارين مل يتم تكوينهم يف ظل اإلصالحات التربوية ] 57[رقم 

  .إخل..الربامج و املناهج اجلديدة غري أن هذه األخرية حتتاج إىل دراسة 
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يف حني جند نظرية هارسون ينظر إىل التكيف املهين على أن يبىن على أساس من 
املعرفة السليمة مبالبسات املهنة من جهة و من جهة أخرى على إدراك متطلبات أو حاجات 

 فإن الفرد و قدراته على مواجهة املتطلبات و قدرة املهنة على إشباع حاجات الفرد و بالتايل
  سوء التكيف املهين يرجع إىل اختالل هذه املعرفة و هذا ما أكدته نتائج اجلداول رقم

 ]32-33 -34-35 -43.[  
بناء على هذا املنطلق ميكننا القول أن جلماعة مستشاري التوجيه وجلماعة القائمني 

هذا ال على التربية عموما دورا ذا مسؤولية اجتماعية كربى أمام سيحدث إليه مستقبال، و 
يعين أننا نستثين باقي اجلماعات اليت تكون بناء معينا ذو وظيفة معينة يف وقوع املسؤولية 
االجتماعية عليهم من حيث موقعهم يف النسق التربوي العام أو النسق الفرعي للنسق 
التربوي ككل، بل انه إىل جانب هؤالء فإن مجاعة مستشاري التوجيه كبناء و كنظام ذو 

طابع خاص، هذا أا هي نامجة عن طبيعة الدور املنوط ا من حيث مراعاة وظيفة ذات 
ميول الفرد و رغباته، و كذا يف نفس الوقت اتمع أو اجلماعة ذات االجتاهات و التوقعات 

  .اليت قد تتفق أو ختتلف مع هذا الفرد كوحدة بنائية يف هذه اجلماعة أو اتمع كنسق عام
وظيفة مستشاري  -لص إىل استنتاج آخر مفاده إن هلذه الوظيفةو من هنا ميكننا أن خن

دور مزدوج يتمثل أساسا يف اإلستكشاف و االستشراف أكثر  -التوجيه املدرسي و املهين
منه إعادة إنتاج لنفس اتمع مثلما هو سائد، فإذا كانت املدرسة خمربا للمجتمع فإنه ينتظر 

  . على ما هو عليهمنها أن تطوره ال أن تأخره و تبقيه 
وميكننا القول أن كل هذه العوامل يف احلقيقة تعمل متداخلة و متكاملة و هذا التكامل 
و التداخل هو الذي مهد إىل ظهور مقاربات و مداخل نظرية حديثة يف التربية و التوجيه و 

شري إىل اإلرشاد استطاعت أن تسهم إسهاما كبريا بعجلة النظام التربوي ببعديه املادي و الب
األمام ألنه إذا أردنا جناح املنظومة التربوية فإنه يتعني لنا العناية الكاملة باملريب من عدة 

  جوانب و أخص بالذكر اجلانب العلمي و املعريف، و هذا ما سعت إليه سياسة اإلصالح
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م و ذلك بفتح اال أمام اإلطارات  2005-2004التربوي يف اجلزائر ابتداء من  
  .ية خلوض جمال التعليم و هذا ما أنقذ التعليم باجلزائراجلامع

و عليه ترى الطالبة ضرورة تكثيف ورشات علمية و تربوية تشمل أهل االختصاص 
من مدراء و مربني و أولياء و مستشاري التوجيه و اإلرشاد للوصول إىل حتقيق توافق 

ار هذا األخري حمور العملية متكامل من أجل خدمة املعلم و املتعلم بالدرجة األوىل باعتب
التعليمية و كذا ضمان تكوين جيد للمربني لتحسني وضعيتهم و الرفع من مستواهم مع 
تزويدهم بوسائل مادية و معنوية مناسبة، ذلك أن املربني مصدر سلطة حتتاج إىل أن تكون 

ا خلدمة حمل تقدير و احترام لدى املتعلم، كما جيب تسخري وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهل
إن هذا ال مينعنا أن نقول أن برامج املنظومة التربوية يف حتسني مستمر من .املنظومة التربوية
و تبقى اإلشكالية يف نقص الوسائل  لتطبيقها و هذا ما ننادي به من أجل . املهم إىل األهم

  .جناح املنظومة التربوية
  : النتيجة العامة - ثالثا

ة جتمع كلها يف احلقيقة على التكيف املهين ملستشاري و خالصة القول أن هذه الدراس
التوجيه املدرسي و املهين و أمهية دوره و تأثريه يف تكوين الفرد و تأهيله يف ظل هذه 
اإلصالحات إذ تؤدي دورا إجيابيا يف اتمع عن طريق اكتشاف و استغالل القدرات اليت 

  .يتوفر عليها الفرد للنجاح يف حياته املستقبلية
كما أن مستشار التوجيه إضافة إىل ذلك فهو يهدف إىل إعداد الفرد أكادمييا و مهنيا 
ملختلف التخصصات اليت تتطلبها التنمية االجتماعية و االقتصادية إذ تبني لنا النتائج اليت 
توصلت إليها الطالبة يف دراستها ملستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف ظل اإلصالحات 

جلديدة و احلاملني لشهادة الليسانس يف علم االجتماع و علوم التربية و علم النفس التربوية ا
متكيفون يف مهنتهم كمهام يؤدوا، حيث يشعرون باملتعة و الرضا و هم يقومون مبختلف 

باعتبار الرضا - املهام املسندة و املنوطة م، و يشعرون بالراحة النفسية و الرضا الوظيفي
نظرا لطبيعة هذه املهام و بالرغم من وجود املتاعب  - رات التكيف املهينمؤشر هام من مؤش

و الصعوبات و العراقيل أثناء تأديتهم ملهامهم املختلفة خاصة تلك املتعلقة باال النفسي و 
التشريع املدرسي حيث أغلبية املستشارين حيرصون على تكوين عالقات اجتماعية و إنسانية 
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 تتعدى العالقات الرمسية مع زمالئهم يف املهنة و هذا ما أثبتته نتائج متميزة و نوعية، أي ال
الفرضية األوىل و كان تربيرهم حلرصهم هذا يف املقابالت اليت أجريناها معهم أن العالقات 
من هذا النوع ضرورية بل أكثر من ضرورية لنجاح مستشار التوجيه يف عمله، ألنه عن 

ار باالنتماء و االندماج يف حميطه املهين و هذا مؤشر كبري طريق هذه العالقات حيس املستش
  .عن التكيف املهين

بينا جندهم غري متكيفني يف مهنتهم مع ظروف عملهم املختلفة املادية منها و املعنوية 
داخل الثانوية و خارجها، و كذلك غري راضني عن هذه اإلصالحات التربوية اجلديدة، 

أكد البعض من املستشارين بأنه لو تتاح هلم فرص عمل  خاصة فيما ميس التصنيف، حيث
أخرى توفر هلم ظروف أفضل و أجر كبري فإم سيغادرون مهنتهم احلالية بالرغم من تعلقهم 

  .ا و إميام  برسالة مستشار التوجيه املدرسي و املهين
الترقية كما أم يشتكون من املكانة الغري الواضحة، و هذا ما تعكسه و تأكده فرص 

ملستشاري التوجيه و اليت تكاد تكون معدومة، حيث ال يسمح له بالترقية إال إىل منصب 
  .مفتش التوجيه املدرسي فقط و هذا بالطبع إذا توفرت املناصب بالوالية

كما أن هناك فضاءات جد مهمة يف هذه املهنة بالذات، إذ ميكن هلذه الفئة أن تبني 
  املهنية و على رأس هذه الفضاءات إجراء البحوث االجتماعية  فيها خصوصياا األكادميية و

  جمتمع  -أسرة: أو ذات العالقة املركبة. بيداغوجيا - مدرسة: و التربوية ذات العالقة األحادية
و بالتايل املسامهة يف حل الكثري من املشكالت اليت تعاين منها املنظومة التربوية أو على األقل 

ظاهريت العنف و التسرب املدرسيني اللتان تنتشران يف كيان  للتخفيف من حدا مثل
املنظومة التربوية و دد استقرار اتمع، و قد ساهم يف ذلك كون كل مهام مستشار 
التوجيه املدرسي و املهين حمددة بكل تفاصيلها من طرف الوزارة املعنية، و هي مهام كثرية 

ددت بثانوية و جمموعة إكماليات مما أثار جدا خاصة مع اتساع مقاطعة تدخلهم، حيث ح
استياء و سخط املستشارين، كذلك أن هذا النوع من البحوث و الدراسات العلمية مل 

أكدت لنا % 92.30تندرج ضمن تلك املهام، إال أن األغلبية الساحقة من املبحوثني بنسبة 
ذلك أن القيام مبثل هذه أا تقوم بدراسات علمية و أحباث نفسية تربوية اجتماعية مربرين 
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الدراسات و مشاركتهم يف النشاطات العلمية و املهنية تثري من معارفهم و خيارام و 
  .جتعلهم حيتكون أكثر مبيدان عملهم و بالتايل تكيفهم يف الوسط املهين

و نتيجة هلذا كله يتوجب على مستشار التوجيه البحث عن خمتلف املصادر و املراجع 
 تفيده يف تكوينه و يف فعالية نشاطاته، و كذا االستفادة من التكوينات و اإلعالمية اليت

التربصات املختلفة إداريا و بيداغوجيا حىت يتمكن من إفادة زمالئه دوما مبا يستجد يف واقع 
 .املنظومة التربوية عموما و التوجيه خصوصا

  التوصيات و االقتراحات  - رابعا
اده و اجتاهاته و معرفة أهدافه و آفاقه و تشخيص بعد دراسة املوضوع و حتديد أبع

واقعه، و الكشف عن مشكالته و صعوباته فإن الباحثة تقترح مجلة من التوصيات الضرورية 
  :نوجزها فيما يلي

  .وضع إطار قانوين و تنظيمي ينظم مهنة مستشار التوجيه املدرسي و املهين-1
هنة و ذلك جيعله يتناسب مع مؤهالت إعادة النظر يف نظام التحفيز اخلاص ذه امل-2

  : شاغليها عن طريق
  .مراجعة تصنيف مستشاري التوجيه املدرسي و املهين-
  .حتسني ظروف عمل املستشارين املادية منها و املعنوية و القيام بعمله بنجاح-
  .وضع حوافز للحاصلني على شهادات عليا حىت يضمن بقاؤهم يف هذه املهنة-
هين للمشاركني الرئيسيني للتوجيه املدرسي و املهين و زيادة فرص حتسن املسار امل-3

  :الترقية و ميكن حتقيق ذلك من خالل
  .استحداث مناصب نوعية يف إطار هذه املهنة-
  ].مفتش و مفتش عام[زيادة املناصب العليا املرتبطة ذه املهنة -
 جديدة تتناسب  زيادة فرص التدريب و التكوين للمستشارين و إكسام مهارات-4

  .و متطلبات املهنة و تطورات اليت يفرضها الواقع
منح مستشاري التوجيه املدرسي و املهين املزيد من املسؤوليات و الصالحيات -5

 الالزمة من قبل إدارة املؤسسة لزيادة فعالية املمارسة املهنية و اإلحساس بالثقة و االنتماء 
  .ملؤسسة التربويةو االندماج و بالتايل حتقيق أهداف ا
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توضيح األدوار و املهام اخلاصة بعمل مستشاري التوجيه املدرسي و املهين حىت ال -6
حيدث الصراع يف األدوار أثناء املمارسة املهنية مع األطراف األخرى و ذلك عن طريق 

  .تكثيف امللتقيات املهنية فيما بينها
  :و يتم ذلك بواسطة

 املهتمني بعملييت التوجيه و التكوين من اجل تبادل إقامة لقاءات و ندوات دورية بني-
  .املعلومات و طرح املشكالت اليت تعترض املستشار يف عمله و كيفية التغلب عليها

توفري جو اجتماعي و نفسي و تنظيمي يشجع على التعاون والتفاعل االجتماعي -7
  .بني املسؤولني يف املؤسسات و مستشاري التوجيه املدرسي و املهين

 إتاحة الفرصة أمام مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف املشاركة يف اختاذ القرار -8
  : و حتسيسهم بأم جزء من املؤسسة من خالل

  .التعامل بإجيابية مع منجزام-
  .ربط املنهاج الدراسي بالواقع املهين-
  .تزويدهم باملعلومات و القوانني املتعلقة مبهنتهم-
سب من احلرية و ذلك بإعطاء بعدا تربويا ملهنتهم عوض البعد توفري قدر منا-
  .اإلداري
مكاتب الئقة و قريبة من [توفري مجيع املستلزمات و اإلمكانيات اليت تتطلبها املهنة -9

التالميذ، الوسائل الضرورية للقيام مبهامهم كأدوات القياس النفسي و إجراء االختبارات 
  .]النفسية و التربوية املختلفة

تفعيل عملية االتصال بني املسؤولني و مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف -10
  :مؤسسة العمل و ذلك عن طريق

ضرورة تفهم و تعاون الفريق التربوي و اجلماعة التربوية مع مستشاري التوجيه 
  .املدرسي و املهين

الغالب بثالث التقلص من حجم املقاطعة اليت يشرف عليها املستشار إذ تقدر يف -11
إكماليات و ثانوية و هو ما يشكل عبئا عليه يف أداء مهامه على أكمل وجه فعلى سبيل 

  :املثال
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  .تعميم تواجد مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف مجيع املؤسسات التربوية-
 توفري املناهج و املقررات الدراسية و تكيفها مع متطلبات عمليات التوجيه -12

اة هذه املناهج الدراسية اليت يتطلبها الدور املستقبلي مستشاري التوجيه و وجوب مراع
  .املدرسي و املهين

إعادة النظر يف التخصصات اليت يسمح هلا مبمارسة هذه املهنة فحىت يف علم -13
التنظيم و العمل، علم االجتماع : االجتماع هناك ختصصات ليس هلا عالقة بالتربية مثل

علم االجتماع التربوي، فإننا : ن هناك ختصص له عالقة بالتربية مثلو إذا كا... الريفي
  .نقترح أن تقام له تربصات يف جمال القياس النفسي و التربوي

  .تشجيع املستشارين املتميزين عن زمالئهم يف العمل ماديا و معنويا-14
اياته توعية األسرة و اتمع بأمهية املستشار و التعاون معه من أجل حتقيق غ-15

  .املهنية اليت هي غاية األسرة و اتمع
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  :خاتـمة
إن موضوع الدراسة كان وثيق الصلة باملستشارين العاملني يف مؤسسات التعليم 
الثانوي العام و التكنولوجي، ألن إعادة هيكلة مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي و تنظيمه 
يستدعيان بالضرورة إصالحا شامال جلهاز التوجيه املدرسي و املهين املعمول به يف نظامنا 

  .1991سنة  التربوي منذ
إذ حيتاج الفرد إىل مستشار التوجيه لكونه جيهل قدراته و استعداداته و يصعب عليه 
حتديد أهدافه و حتقيق طموحاته، و من جهة أخرى ليست له املعرفة الكافية عن الشعب 

  .الدراسية و املهنية و خصوصياا و متطلباا و مدى توفرها يف امليدان الدراسي و املهين
مت هذه الدراسة متخصصة ملستشاري التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين و مادا

  فاهلدف منها هو حماولة معرفة واقع املستشار و تكوينه و املهام املنوطة به و مدى تأثريه 
و تكيفه يف اال الدراسي و املهين، و مدى حتكمه يف التقنيات ووسائل العمل و معرفة 

  .القيام بعملهالصعوبات اليت تعترضه يف 
إذ تربز أمهية الدراسة و كذا قيمتها العلمية و التطبيقية من خالل الوقوف على خمتلف  

جوانب مشكلة الدراسة بتحديد متغرياا، و هذا األمر قد ساهم يف إبراز املشكلة املطروحة 
ال كما تظهر أمهيتها يف التعرف على التكيف املهين ملستشاري التوجيه يف ا. للدراسة

التربوي بصفة عامة و التوجيه املدرسي و املهين بصفة خاصة، باعتبارها مهنة ذات أمهية يف 
  .دعم النشاط التربوي ملؤسسات التعليم الثانوي

لقد بات من الضروري تطوير اجلهاز القائم على توجيه التالميذ ليساير االنشغاالت   
أساسيات املقاربة اليت تقترحها الربامج  التربوية اليت حتملها إصالح املنظومة التربوية و

الدراسية اجلديدة الرامية إىل جعل مستشار التوجيه الذي يدور حوله الفعل التربوي إذ هو 
ميكن يف إجياد توازن سليم بني متطلبات اجلذع املشترك و الشعبة أو التكوين بني متطلبات 

يف اجلزائر ما يزال يعاين من  التلميذ و رغباته الشخصية حيث بني أن التعليم الثانوي
و هذا يعود إىل سياسة . صعوبات و مشاكل رغم اهودات اليت بذلت و  الزالت تبذل

الترقيع اليت مل تعد تفي مبتطلبات اتمع و احتياجاته و ظهور و انتشار بعض القيم 
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للمدرسة  االجتماعية يف اتمع اجلزائري على رأسها هجر و عزوف عدد كبري من التالميذ
  .لعامة و التعليم الثانوي العام و التكنولوجي بصفة خاصةا

  .إضافة إىل التحديات العاملية كالتحدي العلمي و التكنولوجي و حتدي العوملة
هذا و استنادا إىل املرتكزات اليت قامت و تقوم عليها عملية التعليم باعتباره عامل 

را للدور الريادي الذي يلعبه مستشار التوجيه يف استثمار أساسي يف حياة اإلنسان و نظ
خدمة إجناح املنظومة التربوية، فقد تبني لنا أن مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف نظامنا 
التربوي قد حقق نتائج ال يستهان ا، فإن الثغرات اليت يعرفها اتمع اجلزائري بتوجهاته 

ة التعليم الثانوي و ما ترتب عنها من مستلزمات احلالية و املستجدات احلاصلة يف هيكل
تفرض إدخال تعديالت على نظام التوجيه املدرسي و املهين تنسجم مع أهداف . بيداغوجية

  .املنظومة التربوية
و على هذا األساس ارتأينا أن تكون هذه الدراسة يف إبراز خصائص و مزايا مهنة 

ذنا هذه املهنة كحقل لدراستنا لكون هذه مستشاري التوجيه املدرسي و املهين حيث اخت
علم االجتماع، لكي  -علوم التربية - املهنة من أكثر املهن طلبا للمتخصصني يف علم النفس

و رغم ذلك يبقى املشكل مطروحا، ألن التهميش املستمر هلذه . يكون لعنوان دراستنا معىن
أساسيا بالنسبة للطالبة لضرورة العلوم و املكانة غري الواضحة للمتخرجني منها، كان دافعا 

القيام ذه الدراسة و نتساءل عن املصري اهول للطلبة، هل هم شغلي بطالة؟ أم شغلي 
مناصب عمل؟ خاصة و حنن نالحظ يف جمتمعنا غياب مكانة علم النفس و علوم التربية 

  . بصفة عامة و علم االجتماع بصفة خاصة علميا و ذهنيا
ئج اليت توصلت إليها الطالبة فإن هذه الدراسة حاولت الكشف عن و استنادا إىل النتا

واقع يعاين منه مستشار التوجيه رغم املستوى الثقايف و العلمي و الشهادة احملصل عليها، إال 
أننا جنده مسلوب احلقوق مقارنة مع غريه من املثقفني و أبسط ذلك املعلمني، فرغم 

و الصعوبات و املتاعب اليت تلحقه من جرائها إال أنه جيد  اهودات اليت يبذهلا ألداء وظيفته
نفسه أقل منهم بكثري فكيف يؤدون منه العمل اجليد باستمرار، إضافة إىل أنه حيبط من 

فلماذا . عزميته و قدرته على العمل، فمجال عمله و عالقاته أوسع بكثري من أي عامل كان
  حلقوق؟إذا هذا االختالل و عدم التوازن يف إعطاء ا



364 
 

إضافة إىل أن املستشارين ميلكون قدرات و كفاءات تؤهلهم إىل أن يرقوا إىل أعلى 
املستويات إال أن الواقع يثبت عكس ذلك متاما حبيث أنه ال يرق سوى إىل مفتش 

  املستشارين فلماذا كل هذا االحتكار؟
 ر إن تساؤالتنا هاته ستبقى مطروحة و هي مفتوحة للنقاش من كان يود استفسا

أو البحث عن سبب االختالل و عدم التكافؤ يف ميزان العدالة االجتماعية يف واقع اتمع 
  .اجلزائري
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و املتضمن تنظيم التربية و  1976أفريل سنة  16املؤرخ يف  35- 76مبقتضى األمر رقم -

  التكوين
و املتضمن تنظيم  1976أفريل سنة  16املؤرخ يف  71-76و مبقتضى املرسوم رقم -

  مؤسسات التعليم الثانوي و سريها
و املتضمن  1990فرباير سنة  06املؤرخ يف  49-90و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -

  القانون األساسي اخلاص بعمال التربية
و املتضمن شروط  1983سيبتمرب سنة  15املؤرخ يف  994و مبقتضى القرار الوزاري رقم -

  .لتوجيه املدرسي و املهين يف مؤسسات التعليم الثانويتدخل مستشاري ا
  :يقرر ما يلي

  أحكام عامة
املذكور أعاله إىل حتديد  49-90يهدف هذا القرار طبقا ألحكام املرسوم رقم :املادة األوىل-

  .مهام مستشاري التوجيه املدرسي و املهين
مدير مركز التوجيه املدرسي و  خيضع مستشار التوجيه املدرسي و املهين إىل سلطة: 02املادة -

  .إشرافه
ميارس مستشار التوجيه املدرسي و املهين مهامه يف مركز التوجيه املدرسي و املهين : 03املادة -

  .و يف املدارس األساسية و الثانويات و املتاقن
ميارس مستشار التوجيه املدرسي و املهين نشاطاته يف مقاطعة جغرافية تتكون من  :04املادة -

  جمموعة مؤسسات للتعليم و التكوين حيددها مدير مركز التوجيه م م
يتوىل مستشار التوجيه املدرسي و املهين مسؤولية اإلشراف على املقاطعة و يقدم : 05املادة -

  .تقارير دورية عن نشاطه فيها



الميذ و يكلف مستشار التوجيه املدرسي و املهين جبميع األعمال املرتبطة بتوجيه الت:06املادة -
  .إعالمهم و متابعو عملهم املدرسي

يقوم مستشار التوجيه املدرسي و املهين بالدراسات و االستقصاءات يف مؤسسات :07املادة -
  .التكوين و يف عامل الشغل

  .يساهم مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف حتليل املضامني و الوسائل التعليمية: 08املادة -
راء دراسات و االستقصاءات يف إطار تقومي مردود املنظومة التربوية و كما ميكن أن يكلف بإج

  .حتسينه
ميكن مستشار التوجيه املدرسي و املهين أن خيلف مدير املركز يف حالة الغياب أو : 09املادة -

  املانع
  أحكام خاصة

ت شرح النشاط الذي يقوم به مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف املؤسسا: 10املادة -
  .التعليمية يف إطار نشاطات الفريق التربوي التابع للمؤسسة

يقدم مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف بداية كل سنة دراسة برنامج نشاطه : 11املادة -
  .إىل مدير املؤسسة املهنية

ميارس مستشار م م نشاطه يف املؤسسات التعليمية حتت إشراف مدير املؤسسة : 12املادة -
  .مع نائب املدير للدراسات و األساتذة الرئيسني و مستشار التربية بالتعاون

تتمثل نشاطات مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف جمال التوجيه خصوصا يف ما : 13املادة -
  :يلي
  القيام باإلرشاد النفسي و التربوي قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع النشاط التربوي-
  ة الضرورية قصد التكفل بالتالميذ الذين يعانون من مشاكل خاصةإجراء الفحوص النفسي-
املسامهة يف عملية استكشاف التالميذ املتخلفني مدرسيا و املشاركة يف تنظيم التعليم املكيف -

  .و دروس االستدراك و تقييمها
ما تتمثل نشاطات مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف جمال اإلعالم خاصة يف : 14املادة -

  :يلي
ضمان سيولة اإلعالم و تنمية االتصال داخل مؤسسات التعليم و إقامة مناوبات بغرض -

  .استقبال التالميذ و األولياء و األساتذة



تنشيط حصص إعالمية مجاعية و تنظيم لقاءات بني التالميذ و األولياء و املتعاملني املهنيني -
  .عنيةطبقا لرزنامة تعد بالتعاون مع مدير املؤسسة امل

  .تنظيم محالت إعالمية حول الدراسة و احلرف و املنافذ املهنية املتوفرة يف عامل الشغل-
تنشيط مكتب اإلعالم و التوثيق يف املؤسسات التعليمية باالستعانة باألساتذة و مساعدي -

  .التربية و تزويده بالوثائق التربوية قصد توفري اإلعالم الكايف للتالميذ
مهامه على ملفات التالميذ *** لع مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف إطار يط: 15املادة -

املدروسة و على مجيع املعلومات اليت تساعده على ممارسة وظائف خيضع مستشار التوجيه 
  .املدرسي و املهين يف هذه احلالة إىل قواعد السر املهين

جمالس األقسام بصفة استشارية و  يشارك مستشار التوجيه املدرسي و املهين يف:16املادة -
يقدم أثناء انعقادها كل املعلومات املستخلصة من متابعة املسار املدرسي للتالميذ قصد حتسني 

  .ظروف عملهم و احلد من التسرب املدرسي
  أحكام ختامية

ميكن مدير مركز التوجيه م م أن يكلف مستشار التوجيه املدرسي و املهين : 17املادة -
  .يف نشاطات ثقافية و تربوية و اجتماعية تتطلب كفاءات خاصة باملشاركة

ميكن عند الضرورة مستشار التوجيه م م أن ينوب مدير مركز مم و املهين يف : 18املادة -
  .أشغال اللجان املختصة و اجتماعات ميدانية خارج مركز التوجيه م م

حتسني املستوى و حتديد املعارف يشارك مستشار التوجيه م م يف عملية التكوين و :19املادة -
  .اليت تنظمها وزارة التربية و تدخل هذه املشاركة يف وجباته املهنية

يقوم املستشار الرئيسي للتوجيه املدرسي و املهين زيادة على املهام املذكورة أعاله : 20املادة -
  :بالنشاطات اإلضافية التالية

  .مهية يف جمال البحث البيداغوجيالقيام بالدراسات و التحقيقات اليت تكتسي أ-
متابعة نشاطات مستشاري التوجيه املدرسي و املهين املبتدئني و اإلشراف عليها يف إطار -

  .التكوين املتواصل
ميكن املستشار الرئيسي للتوجيه املدرسي و املهين بعنوان النشاطات اإلضافية : 21املادة -

  .ليت يشرف عليهااملذكورة االستفادة من تقليص يف املقاطعة ا



 15املؤرخ يف  994تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القرار و السيما القرار رقم : 22املادة -
  املشار إليه أعاله 1983سبتمرب 

توضح مناشري الحقة عند احلاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر يف النشرة : 23املادة -
  .الرمسية للتربية

  
  



  :ملخص الدراسة باللغة العربية
ا مدى تكيفه  و ممادامت هذه الدراسة متخصصة ملستشار التوجيه املدرسي و املهين

اهلدف منها هو التعرف على بنية هذا املستشار و فيف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة، 
يت يتلقاها و معرفة مؤهالته، و تكوينه، و املهام اليت يقوم ا، و كذلك معرفة الصعوبات ال

  .الوسائل املطلوبة و املتوفرة لديه و الظروف احمليطة به
كما جاءت هذه الدراسة لتكشف عن الدور الذي يلعبه مستشار التوجيه إلجناح هذا 

حاجيات املنظومة التربوية بصفة ضع خطة إستراتيجية لتطوير يتالءم واإلصالح و كيفية و
  عامة 

  ن مستشار التوجيه يقوم مبساعدة الفرد على فهم نفسه أل .و التعليم الثانوي بصفة خاصة
و معرفة قدراته و مؤهالته و مساعدته على التكيف مع حميطه الدراسي و املهين و جعله 
يعتمد على نفسه يف اختاذ القرارات اخلاصة  به و يف الوقت املناسب و املكان املناسب، لذا 

بعملية التوجيه املدرسي و املهين يف املؤسسات ذه الدراسة ملعرفة من يقوم  طالبةقامت ال
  .التربوية يف مراحل التعليم األساسي و التعليم الثانوي

مستشار للتوجيه كما  52و قد أجريت هذه الدراسة على جمتمع دراسي يتكون من 
اعتمدت الدراسة على أدوات مجع البيانات من مالحظة و مقابلة و استمارة هذه األخرية 

 حماور متمثلة يف البيانات الشخصية و بيانات تتعلق مبهنة مستشار التوجيه  تضمنت أربع
و بيانات تتعلق مبستشار التوجيه املدرسي و املهين و أخريا بيانات تتعلق بعملية التكيف يف 

عشرة دراسة سابقة كانت أو مشاة مت  طالبة برصد اثنةما قامت الكظل هذه اإلصالحات 
و قد بينت نتائج  .جنبية و دراسات عربية و دراسات جزائريةتصنيفها إىل دراسات أ

ديدة الدراسة بأن مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف ظل اإلصالحات التربوية اجل
متكيفون يف مهنتهم كمهام يؤدوا حيث يشعرون باملتعة و الرضا و هم يقومون مبختلف 
املهام املنوطة م، بينما جندهم غري متكيفون يف مهنتهم مع ظروف عملهم املختلفة املعنوية 

  .منها و املادية
ضرورة وضع إطار قانوين و : كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات من أمهها 
مي خاص ذه املهنة، حتسني املسار الوظيفي و زيادة فرص التكوين، تفعيل االتصال بني تنظي



 املسؤولني 
  .و مستشاري التوجيه املدرسي و املهين لتحسني العالقات بني العاملني باملؤسسة

 و قد تضمن هذا البحث خطة حددا طبيعة املوضوع و متثلت هذه اخلطة يف مقدمة 
  : و ميكن تلخيص مضمون هذه الفصول كما يلي متةو ستة فصول و خا
و خصصته الباحثة لدراسة اإلطار العام للدراسة حماولة من خالهلا : الفصل األول

اإلجابة عن التساؤالت اليت حبثت عن التكيف املهين ملستشاري التوجيه يف ظل اإلصالحات 
  .التربوية اجلديدة

  .يب اختيار املهنةو يتضمن التكيف املهين و أسال: الفصل الثاين
سيولوجي لعملية التوجيه سو-ويكو تعرضت فيه الباحثة للتحليل الس: الفصل الثالث

  .املدرسي و املهين 
  .و عاجل أمهية التعليم الثانوي و خمططات إصالح التربية و التعليم: الفصل الرابع

ته و ة إىل اإلصالح التربوي اجلديد و مستلزماالطالبتطرقت فيه : الفصل اخلامس
  .صعوباته

و تضمن هذا الفصل حتليال للبيانات امليدانية و نتائج الدراسة على : الفصل السادس
  .  ضوء الفرضيات اجلزئية و الدراسات السابقة و املداخل النظرية



Résumé de l’étude  

Dans la mesure oû cette étude est consacrée au conseiller d’orientation 
scolaire et professionnelle et son adaptation vis-à-vis des nouvelles réformes 
dans l’éducation, son but est de connaître la constitution de ce conseiler, ses 
compétences, sa formation, les tâches qu’il accomplit ainsi que les difficultés 
qu’il rencontre, les moyens nécessaires et ceux dont il dispose, ainsi que les 
conditions dans lesquelles il travaille. 

Cette étude a aussi pour but de montrer le rôle que joue le conseiller 
d’orientation dans la réussite de ces réformes et la manière d’établir une 
stratégie de développement conforme aux exigences de l’Education d’une 
façon générale et à l’enseignement secondaire en particulier car le conseiller 
d’orientation se charge d’aider l’individu à se connaître et à connaître ses 
capacités et ses compétences .  Il se charge aussi de l’aider à s’adapter au 
milieu éducatif et professionnel et à compter sur lui-même dans la prise de 
décision propre à lui en temps et lieu opportuns. 

Aussi la chercheuse a, dans cette étude, entrepris de connaître l’individu qui 
s’occupe de l’opération d’orientation scolaire et professionnelle dans les 
établissements scolaires dans les étapes de l’enseignement fondamental et 
secondaire. 

Cette étude a été entreprise sur un groupe éducatif composé de cinquante 
deux conseillers d’orientation. Elle s’est basée aussi sur les outils d’assemblage 
des exposés à partir de remarques, d’entrevues et de formulaires. Ces derniers 
comportent quatre axes représentant des exposés personnels, des exposés 
concernant la profession de conseiller d’orientation, des exposés concernant le 
conseiller d’orientation scolaire et enfin des exposés concernant l’opération 
d’adaptation vis-à-vis de ces réformes.  

La chercheuse a également effectué douze études précédentes ou semblables 
et qui ont été répertoriées comme étant des études étrangères, arabes ou 
algériennes. 

Les résultats de ces études ont laissé apparaître que les conseillers 
d’orientation scolaire et professionnelle, à travers les nouvelles réformes dans 
l’éducation, se sont adaptés à leur profession la considérant comme une tâche 
à accomplir du fait qu’ils ressentent du plaisir et de la satisfaction lors de 
l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues . Par contre, ils ne se sont 
pas adaptés par rapport aux conditions morales et matérielles dans lesquelles 
ils évoluent.  



L’étude comporte aussi quelques recommandations dont les plus importants 
sont :  

-la nécessité d’établir un cadre juridique et organisationnel pour cette 
profession,  

-l’amélioration de la progression du fonctionnaire, l’augmentation des 
opportunités de formation et l’activation de la communication entre les 
responsables et les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle pour 
améliorer les relations entre les employés de l’établissement.       

Cette étude a adopté un plan défini par la nature du sujet. Ce plan se présente 
sous la forme d’une introduction, de six chapitres et d’une conclusion. Ces six 
chapitres peuvent être résumés ainsi :  

Premier chapitre :   

La chercheuse a consacré ce chapitre à l’étude du cadre général de l’étude 
essayant ainsi de répondre aux questions liées à l’adaptation du conseiller 
d’orientation aux nouvelles réformes dans l’éducation.     

Deuxième chapitre : 

Ce chapitre porte sur l’adaptation professionnelle et les méthodes pour choisir 
la profession. 

Troisième chapitre :  

Ce chapitre est consacré à l’analyse psychosociologique de l’opération 
d’orientation scolaire et professionnelle.  

Quatrième chapitre :  

La chercheuse a, dans ce chapitre, étudié l’importance de l’enseignement 
secondaire et les plans de réforme dans l’éducation et l’enseignement. 

Cinquième chapitre :   

Ce chapitre porte sur la nouvelle réforme de l’éducation, ses exigences et ses 
problèmes. 

Sixième chapitre : 

Ce chapitre a été consacré à l’analyse des exposés sur le terrain, les résultats de 
l’étude à la lumière des hypothèses partielles, des études précédentes et des 
introductions théoriques.         



Summary of the study 

 Since this study is devoted to the adviser in schooling and vocational guidance 
and his adaptation in regard with the new reforms in education, its goal is to 
know about the constitution of this adviser ,about his skills ,his training ,the 
tasks he accomplishes as well as the difficulties he encounters. It is also 

consecrated to the necessary means and the ones he has at hand as well as his 
working conditions.   

This study is also consecrated to show the role played by the guidance adviser 
as far as the success of these reforms is concerned. It is also devoted to show 
how to establish a developing strategy conformable to the needs of education 
in general and to the secondary education in particular. It is so because the 

guidance adviser is in charge of helping the individual to get to know himself, to 
know his abilities and his skills to help him to adapt himself to the educational 
and vocational surroundings and to rely upon himself in taking decisions for 
himself at the right time and in the right place. For this reason, the searcher has 
tried to know the person who is in charge of the schooling and vocational 
guidance operation in schools as far as the different steps of fundamental and 
secondary schooling are concerned.   

This study was undertaken with an educational group of fifty-two guidance 
adviser. It was also based on the means of assembling statements from 
remarks, interviews and formularies. The latter consist of four axes 
representing personnel statements as well as statements dealing with the 
profession of guidance adviser, statements concerning the schooling guidance 
adviser and finally statements consecrated to the way of adapting this 
profession to these reforms. 

The searcher has also undertaken twelve studies before or similar which have 
been classified as foreign, Arab or Algerian studies.  

The result of this study has shown that the schooling and vocational guidance 

through the educational reforms adapted themselves to their profession they 
undertake with pleasure and satisfaction while accomplishing tasks which have 
fallen to them. On the opposite, they didn’t adapt themselves to the moral and 
material conditions in which they work. The study has also made some 
recommendations. Here are the most important ones: 



It is necessary to establish a judicial and organizational frame for this 
profession, the improvement of career progression, the increase of the number 
of training opportunities, and to activate the communication between people 
in charge of education and the schooling and vocational guidance advisers In 
order to ameliorate the relationship between the employees working in the 
establishment.  

This study has followed a strategy determined by the essence of subject; this 
strategy is presented as follows: An introduction, six chapters and a conclusion. 

The six chapters can be summed up as follows:  

First chapter: the searcher has devoted this chapter to tackle the general frame 
of the study, thus trying to answer the questions linked to the adaptation of 
the guidance adviser through the new educational reforms. 

Second chapter: this chapter deals with the vocational adaptation and the 
methods used in order to choose a profession.  

Third chapter: this chapter is consecrated to the psycho sociological analysis of 
the operation of scholar and professional orientation between tradition and 
modernity. 

Fourth chapter: in this chapter, the searcher has studied the importance of the 
secondary schooling as well as the reform plans in education and schooling.  

Fifth chapter: this chapter deals with the new educational reform, its 
requirements and its problems.  

Sixth chapter: this chapter has been consecrated to the analysis of the field 
data and the result study in the light of the partial hypotheses, the preceding 

studies and the theoretical introductions.      

            

        

                  

       

       



  :ملخص الدراسة باللغة العربية
التوجيه املدرسي و املهين و ما مدى تكيفه يف ظل اإلصالحات التربوية  يصصة ملستشارمادامت هذه الدراسة خم

اجلديدة، فاهلدف منها هو التعرف على بنية هذا املستشار و معرفة مؤهالته، و تكوينه، و املهام اليت يقوم ا، و كذلك معرفة 
  .يت يتلقاها و الوسائل املطلوبة و املتوفرة لديه و الظروف احمليطة بهالصعوبات ال

كما جاءت هذه الدراسة لتكشف عن الدور الذي يلعبه مستشار التوجيه إلجناح هذا اإلصالح و كيفية وضع خطة 
 .إستراتيجية لتطوير يتالءم وحاجيات املنظومة التربوية بصفة عامة و التعليم الثانوي بصفة خاصة

مستشار للتوجيه كما اعتمدت الدراسة على أدوات مجع  52قد أجريت هذه الدراسة على جمتمع دراسي يتكون من و 
  .البيانات من مالحظة و مقابلة و استمارة

و قد بينت نتائج الدراسة بأن مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف ظل اإلصالحات التربوية اجلديدة متكيفون يف 
دا حيث يشعرون باملتعة و الرضا و هم يقومون مبختلف املهام املنوطة م، بينما جندهم غري متكيفون يف مهنتهم كمهام يؤ

  . و املادية منها مهنتهم مع ظروف عملهم املختلفة املعنوية
 ضرورة وضع إطار قانوين و تنظيمي خاص ذه املهنة، حتسني املسار: كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات من أمهها 

الوظيفي و زيادة فرص التكوين، تفعيل االتصال بني املسؤولني و مستشاري التوجيه املدرسي و املهين لتحسني العالقات بني 
  .العاملني باملؤسسة

Résumé de l’étude  

Dans la mesure oû cette étude est consacrée au conseiller d’orientation scolaire et professionnelle et son 
adaptation vis-à-vis des nouvelles réformes dans l’éducation, son but est de connaître la constitution de ce 
conseiler, ses compétences, sa formation, les tâches qu’il accomplit ainsi que les difficultés qu’il rencontre, les 
moyens nécessaires et ceux dont il dispose, ainsi que les conditions dans lesquelles il travaille. 

Cette étude a aussi pour but de montrer le rôle que joue le conseiller d’orientation dans la réussite de ces 
réformes et la manière d’établir une stratégie de développement conforme aux exigences de l’Education d’une 
façon générale et à l’enseignement secondaire en particulier . 

Cette étude a été entreprise sur un groupe éducatif composé de cinquante deux conseillers d’orientation. Elle 
s’est basée aussi sur les outils d’assemblage des exposés à partir de remarques, d’entrevues et de formulaires.  

Les résultats de ces études ont laissé apparaître que les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, à 
travers les nouvelles réformes dans l’éducation, se sont adaptés à leur profession la considérant comme une 
tâche à accomplir du fait qu’ils ressentent du plaisir et de la satisfaction lors de l’accomplissement des tâches 
qui leur sont dévolues . Par contre, ils ne se sont pas adaptés par rapport aux conditions morales et matérielles 
dans lesquelles ils évoluent.  

L’étude comporte aussi quelques recommandations dont les plus importants sont :  

-la nécessité d’établir un cadre juridique et organisationnel pour cette profession,  

-l’amélioration de la progression du fonctionnaire, l’augmentation des opportunités de formation et l’activation 
de la communication entre les responsables et les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle pour 
améliorer les relations entre les employés de l’établissement.       


