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 مقدمة

عات إلى المجتم لقد تطورت الخدمات النفسية خالل السنوات األخيرة تطورا هائال مع احتياجات

توجيه ار المثل هذه الخدمات في مختلف مجاالت الحياة، ونظرا لهذا التطور السريع ظهرت أهمية مستش

ي فلجماعات اد واوحدة لألفرواإلرشاد في مجتمعاتنا المعاصرة، والذي زادت فيه المشكالت النفسية تفاقما 

عكس مدى لتي تالمؤسسات والهيئات، مما أدى إلى فعالية مستشار التوجيه واإلرشاد وتحديد اتجاهاته وا

 فعاليته في العمل.

الدور  لهذا فمستشار التوجيه واإلرشاد )المرشد( هو الذي يرشد ويوجه ويعدل السلوك، ولكي يكون

نة على هذه المهبقيام ن يمتلك العديد من المهارات والفنيات التي تؤهله للفاعلية ينبغي على هذا المستشار أ

 أكمل وجه.

-لعملية التوجيهيةد محرك وموجه للمستشار أثناء ائتعد بمثابة قا )المهارات والفنيات( وهذه األخيرة

-توجيهيالمل اإلرشادية يمكنه االهتداء بها، فكون المهارات المهنية هامة وذات مكانة واضحة في الع

ها أن ن شأنماإلرشادي البد لمستشار التوجيه واإلرشاد )المرشد( أن يتصف ويتحلى ببعض السمات التي 

 تساعده على القيام بمهامه.

 ويكتسي موضوع الدراسة "المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد ودورها في حل

يوية االت الحد المجكبيرة ألنه يسلط الضوء على أحالمشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي"، أهمية 

لى إراسة داخل المؤسسات التربوية، وتزداد أهمية الموضوع من خالل الهدف الرئيسي الذي تسعى الد

الميذ تلدى  معرفته والمتمثل في: "مدى مساهمة المهارات المهنية للمرشدين في حل المشكالت النفسية

 مرشدون ". التعليم الثانوي كما يراها ال

ي وقد جاءت هذه الدراسة في جانبين، جانب نظري وآخر تطبيقي، حيث تضمن الجانب النظر

 ثالث فصول:

ع التطرق إلى وأبرز مفاهيمها اإلجرائية، م من خالله تم تحديد إشكالية الدراسة، :فصال تمهيديا

 بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع دراستنا.

 مقسم إلى ثالثة أجزاء: :الفصل الثاني

 تناولنا فيه موضوع التوجيه واإلرشاد. :الجزء األول 

 من صعوبات تناولنا فيه موضوع مستشار التوجيه واإلرشاد وما يمكن أن يواجهه :الجزء الثاني 

 وعراقيل أثناء عمله التوجيهي_اإلرشادي.

 تناولنا فيه موضوع المهارات األساسية. :الجزء الثالث 

قسم إلى مفيخص موضوع أهم المشكالت النفسية لتالميذ المرحلة الثانوية، وهو  :ثالفصل الثال

 جزأين:
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 تناولنا فيه موضوع المشكالت النفسية لدى تلميذ التعليم الثانوي. :الجزء األول 

 تناولنا فيه موضوع التعليم الثانوي في الجزائر. :الجزء الثاني 

 يضا هي:أما الجانب التطبيقي فقد تضمن ثالث فصول أ

خدمة ائية المستتناولنا فيه اإلجراءات التنفيذية للدراسة، مع ذكر األساليب اإلحص :الفصل الرابع

 فيها.

م في ثتناولنا فيه عرض وتحليل نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات الجزئية،  :الفصل الخامس

 ضوء الفرضية العامة.

وء ضنتائج الفرضيات الجزئية في  تطرقنا فيه إلى تفسير ومناقشة :وأخيرا الفصل السادس

 ت السابقة،ثم تفسير ومناقشة نتائج الفرضية العامة في ضوء النظريات والدراسا الدراسات السابقة،

 وأخيرا االقتراحات والتوصيات. 
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I. اإلشكالية 

جسدية  غيراتتعتبر المرحلة العمرية لتالميذ المرحلة الثانوية مرحلة جد حرجة لما يميزها من ت

 الل عدةخآثارها في نفسية التلميذ واضحة من  لكن ال تزال في مرحلة المتوسطة، يمر بها التلميذ

 االكتئاب. الخوف، القلق، التوتر، العناد، مؤشرات يمكن ألي كان مالحظتها منها :

 انا أخرىأحي وداخل القسم ،ا بال شك قد يسبب مشكالت نفسية لدى التالميذ داخل األسرة أحياناوهذ

 خارج المدرسة.األصدقاء داخل ووحتى من الزمالء و



 إشكالية وموضوع الدراسة.................................................................الفصل األول
 

4 

 

لتي لعمرية اارحلة جة الملديه نتيية ويمكن أن نفصل هذه التغيرات النفسية التي يمر بها تلميذ الثانو

وهي بهذا  ضج،الن اكتمالتصل بالفرد إلى والتي تسبق مرحلة الرشد و المراهقة،أال وهي مرحلة  يمر بها

 الرشد. نتمتد من البلوغ إلى سسنة و 21يصل عمره  المعنى عند الجنسين حتى

بقة لألنا وذلك وتعد فترة تعديل للبنية السا حيث تتميز هذه المرحلة بضغوطات داخلية غير مستقرة،

تم العملية " فإن الهوية الجنسية تأتي لتحBlospالنضج الجنسي فكما يقول "ب النمو البيولوجي وببس

 الطويلة لنمو األنا والتي تحدد الدخول إلى عالم الراشدين.

 اآلخرين نحوه وتسمح له بتغيير صورته نحو ذاتفأثناء المراهقة يواجه الفرد تدريجيا مرحلة جديدة 

تغيرات  إلىه بموه تؤدي ق يتعرض إلى تحوالت عميقة أثناء نفالمراه ،األمر الذي يساهم في تكوين األنا

  نه قلقلسيكولوجي ينجم عبحيث يضفي عليه اضطراب في التنظيم ا ،في السلوك والتفكير والتصورات

 باختصار جملة من الصعوبات.تألم وكف واكتئاب و

في  هضعاضطرابات التي تالدخول في المرحلة التناسلية يؤدي إلى ظهور عدة  أن": "كالس.م"وترى 

 وضعية صعبة من الصراعات التي تضعف األنا ويتم النكوص إلى مراحل سابقة للنمو".

ع واقعه متكيف فقد ي التفاعالت األولية مع الوالدين لها أثر كبير في سلوكيات الفرد مستقبال، كما أن

ق جهة القلن مواية التي تمكنه معالموضوعي بناءا على هذه التفاعالت التي يبني وفقها اإلعدادات الدفا

 طارإعية في إذا ما تمكن من تطوير سياقات دفا فالمراهق يعد متكيفا دراسيا مثال، والمواقف الصعبة

 خصوصيات تنظيم عقلي قادر على مقاومة كل ما يعرقله عن اكتساب المعارف.

 قد  لمراهقحيث أن ا ،في مشكالت نفسية قد تحول بينه وبين تحصيله الدراسي يؤدي به إلى الوقوعهدا 

 دة،سية الزائالحسا ،لخوفا ،الخجل الحزن، في حياته اليومية كالقلق،يعاني من بعض المشكالت النفسية 

وم ني مفهضعف الثقة بالذات وتدن الغضب باالعتداء على اآلخرين وع الغضب ألسباب بسيطة والتعبير

تطور ت رها ه المشكالت قبل أن يستفحل أمعالج هذإذ يجب االهتمام بحل و ات و المخاوف المرضية،الذ

ت تغيرا حيث تحدث في فترة المراهقة ،نفسيةوتحول دون النمو النفسي السوي ودون تحقيق الصحة ال

قف ك موافهنا ،ة لهذه التغيرات حساسا بشكل كبيرسريعة في كافة جوانب النمو ويصبح المراهق نتيج

 تسبب له لجسميةكما أن التغيرات ا جديدة تحدث في حياته دون أن تكون لديه الخبرة الكافية لمواجهتها،

 أحيانا الحرج.

 اأحياناني ويع ي،االجتماعه لدرجة قد تعيق توافقه النفسي والمرحلة تزداد أحالم اليقظة لديهذه وفي 

 ويتطلع ،دراسياماته ويزداد تفكيره بمستقبله المهني والمن القلق ومن التقلبات المزاجية وتنوع اهتم

ل لحاهو ا كما بشغف إلى المستقبل المنشود وتدفعه في ذلك آماله وطموحاته لما يريد أن يكون عليه،

قابلية ة السرعتكثر عند المراهق نوبات الغضب و في هذه المرحلة أيضاو بالنسبة للكبار المحيطين به

ريات قد النظو لهذا نجد الكثير من اآلراء ،ف القدرة على التركيز لمدة طويلةضعللتعب دون جهد كبير و

شدة لضغوط والالتوتر وابة حرجة في النمو يشوبها القلق ووضعت المراهقة على أنها مرحلة عصي

 االكتئاب.واألزمات النفسية و

رحلة رغم أن موقد برهنت األبحاث الحديثة على مبالغة الناس في تضخيم مشكالت المراهقين 

كل ما ف ،يةاالجتماعمرحلة مثالية خالية من األزمات والضغوط النفسية والمراهقة في حد ذاتها ليست 

تنشئة يب الوطبيعة أساليعانيه المراهق خالل المرحلة من اضطرابات يكمن مصدرها في نوعية العالقات 

 (. 31ص ،2014 كريم،)عطا المدرسة بوية التي يتلقاها داخل األسرة والتراألسرية و

وأن  ،خاصة تأثير اآلباء في التعايشولتأثير المباشر للعوامل البيئية حيث يؤكد التحليل النفسي ا

كما أن الجو األسري  ،عل طبيعي لسلوك اآلباء والمربينله رد ف فراداأللدى  األعراض المرضية



 إشكالية وموضوع الدراسة.................................................................الفصل األول
 

5 

 

وعندما تفشل األسرة في  ،فردالتكوين النفسي للا أثرها على العالقات بين اإلخوة لهالوالدية و االتجاهاتو

تصالية باآلخرين االتوفير المناخ الذي يساعد على تعليم أفرادها في تحقيق التوازن بين الحاجات 

الخاطئ والذي ينتهي  االتصالفإن الباب يكون مفتوحا لمختلف صور  ،عنهم االستقالليةالحاجات و

 انفصالاألسري وخاصة  االضطرابكما أن التفكك و (،255ص ،6200 )شرادي،باضطراب جو األسرة 

إلى تكوين مفهوم سلبي عن ذاته مما  فردأيضا يؤدي بال ،أحدهما أو سوء المعاملة الوالديةالوالدين أو وفاة 

 ينتج عن ذلك شعوره بالخوف والقلق واالكتئاب كذلك تأخره دراسيا والهروب من المدرسة.

مي كان ينتوجيدا  االقتصاديفكلما كان المستوى  ،فردعلى نفسية ال االقتصاديكما يؤثر المستوى 

سرة ادي لألوكلما انخفض المستوى االقتص ،افي مرتفع كانت ثقته بذاته عاليةإلى أسرة ذات مستوى ثق

 بذاته. فردة الانخفضت ثق

ثقته وميذ ية التلر على نفساألساليب المعتمدة من طرف المعلم تؤثإضافة إلى أن طرق التدريس و

لميذ لى التع التخويف والعقاب واستغالل منصبه للسيطرةوومن خالل استعماله ألسلوب التهديد  ،بنفسه

كما ، لمدرسةلقلق والتوتر والهروب من اما يخلق لدى التلميذ نوع من الخوف وا ،داخل الفصل الدراسي

  لقبيحا ،خالل وصفه بألفاظ بديئة كالمعتوهآراء وتصورات الزمالء حول شخصية التلميذ من  ثرؤت

 ...الخ. الخجول

وي التي التربوالت المدرسية ذات البعد النفسي ولهذا قد برز االهتمام منذ زمن ليس ببعيد بالمشك

ياسة زائر سألجل هذا سطر النظام التربوي في الج يتعرض لها التالميذ في مختلف المراحل الدراسية،

جيه كمختص في تو ،خص يدعى مستشار التوجيه واإلرشادالنفسية ممثلة في شاالستشارة التربوية 

هم مهارات وتوجيههم نحو استغالل ،الطرق التعليمية لمسارهم الدراسيالتالميذ وإرشادهم نحو أحسن 

 إمكانياتهم المعرفية على أحسن ما يكون .و

فيها  ي يقعكالت النفسية التإضافة إلى هذا يقوم  المستشار بالمحاولة والعمل على حلحلة المش

مؤهالته خبرته وويقوم هذا المستشار بحكم تدريبه حيث  ،الدراسي التالميذ والتي تؤثر سلبا على تحصيلهم

وعالج  نحرافووقايته من اال ،ه والوصول به إلى القرار المناسبعلى مساعدة التلميذ بهدف تعديل سلوك

موا ى أن يقوور علاإلدارة المدرسية والمعلمين وأولياء األم مشكالته من خالل العملية التربوية ومساعدة

 . ءالنشىن الصالح وغرس المواطنة عند بمسؤولياتهم في تنمية التالميذ من أجل إعداد المواط

رق ن بطعدة اآلخريفمستشار التوجيه واإلرشاد هو ذلك المتخصص الذي يفترض عليه القيام بمسا

ت ي مجاالففي إطار المهمات المناطة به في مؤسسات الخدمات الضرورية  واالهتمام ،تتسم بالفاعلية

ة النفسيو ة عامةمناسبة للمشكالت التربويالحلول ال إيجادوالمساعدة في التوصل إلى  ،التربية والتعليم

 خاصة. 

لجة عايها لماجة إلأو يكونون بح ،األسوياء الذين يطلبون المساعدة كما يهتم اإلرشاد بمشكالت الطلبة

تلفة المشكالت وحلها قبل أن تتفاقم وتتحول تدريجيا إلى مشكالت أعقد قد تؤثر على جوانب مخ

 ن أجلسلوكهم م كما ويسعى اإلرشاد إلى مساعدة التالميذ الذين يشكون بعض الخلل في لشخصيتهم،

أحد  كاناتهوإموتشكل محاولة الوصول إلى أبعد حد ممكن في استغالل طاقات الفرد ، تغيير ذلك السلوك

له وم من خاللوبا يقلى المرشد الذي ينبغي أن يتبع أسعهذه األخيرة تقوم أساسا  ،أهداف العملية اإلرشادية

حلة حيث أن هذه الحاجات تختلف من شخص آلخر ومن مر ،ذتعرف على حاجات ومتطلبات التالميبال

ه من إال أن ،(متوسط إلى األولى ثانويالرابعة )من السنة  من مستوى آلخر االنتقالألخرى خاصة مراحل 

اجات ححول  خالل النظرية اإلرشادية يقوم المرشد بوضع الفرضيات التي هي عبارة عن تنبؤات من قبله

 ومتطلبات التالميذ الراهنة.
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التي  لحالةدراسة او واالستبياناتحيث يسعى المستشار من خالل المالحظة والمقابالت اإلرشادية 

كالت ن مشنوسية في القيام بعمله اإلرشادي لجمع المعلومات عن التالميذ الذين يعاتعد مهارات أسا

ال ما صحية أو نفسية من أجل تشخيص حاالتهم من خالل تحديد نواحي القوة والضعف في مج ،جسمية

يئة غ الهإضافة إلى إبال ،ي تعترضهم خالل مشوارهم الدراسيوتقديم الحلول المناسبة للمشكالت الت

 لالصفيةاية واألنشطة الصفريسية وأولياء األمور بذلك من أجل مراعاة هذه الحاالت أثناء ممارسة التد

ب ي تتطلفي ممارسة األنشطة التيع أماكن الجلوس في غرفة الفصل وكتوز ،داخل غرفة الصف وخارجها

 .لفردية في ممارسة هذه األنشطة جهد عقلي وبدني ومراعاة الفروق ا

رسة ن ممامالمهارات المهنية كبيرة كلما استطاع مستشار التوجيه واإلرشاد  وعليه فكلما كانت

لطور الميذ ساهم بالفعل في حل المشكالت النفسية التي يتعرض لها تيمهامه بفعالية وبطريقة مثلى و

 الثانوي .

 التالي: التساؤل الرئيسيمنه نخلص إلى و

نوي كما الثا ت النفسية لدى تالميذ التعليمهل تساهم المهارات المهنية للمرشدين في حل المشكال

 ؟المرشدونيراها 

 األسئلة الفرعية:

 ويندرج تحت هذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 هنيةهارات المهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين في مساهمة الم 

 ؟ لجنسامتغير لالنفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزى اإلرشاد في حل المشكالت لمستشار التوجيه و

 هنيةهارات المهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين في مساهمة الم 

 ؟ الخبرة متغيرلاإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزى لمستشار التوجيه و

 هنيةهارات المصائية بين استجابات المرشدين في مساهمة المهل توجد فروق ذات داللة إح 

 خصص؟الت متغيرلتعليم الثانوي تعزى اإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ اللمستشار التوجيه و

 

II. :فرضيات الدراسة 

 :ميذ دى تالتساهم المهارات المهنية للمرشدين في حل المشكالت النفسية ل الفرضية العامة

 ن.دوالتعليم الثانوي كما يراها المرش

 ة المرشدين في مساهم استجاباتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :الفرضية األولى

عزى لثانوي تليم االمهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التع

 لمتغير الجنس.

  :ساهمة مال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين في  الفرضية الثانية

عزى لثانوي تليم احل المشكالت النفسية لدى تالميذ التع المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في

 لمتغير الخبرة.

 :مة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين في مساه الفرضية الثالثة

عزى لثانوي تليم االمهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التع

 لمتغير التخصص.
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III.  :أسباب اختيار الموضوع 

 ألسبابنتيجة حتمية لمجموعة من امما ال شك فيه أن االنتهاء إلى دراسة موضوع معين يكون 

 ودراستنا لهذا الموضوع كانت نتيجة لمجموعة من األسباب هي كالتالي:

I. :األسباب الذاتية 

  .ارتباط موضوع دراستنا بمجال تخصصنا 

   بمهارات  مستشار التوجيه واإلرشاد داخل المؤسسة التربوية.اهتمامنا الشخصي 

    .قيامنا بتحضير مذكرة التخرج ماستر توجيه وإرشاد تربوي 

  .الرغبة في الوصول إلى إجابات مقنعة حول الموضوع 

  اسية.حل الدرحيث أنها تعد تجربة شخصية مررنا بها في مختلف المرا ،معايشتنا لمشكلة اإلرشاد 

  ميذ مستشار التوجيه واإلرشاد في حل مشكالت تال ةالتعرف على مدى مساهم محاولة

 الطور الثانوي.

 األسباب الموضوعية: .1

 .إثراء رصيدنا المعرفي 

 لعلمي بحث ااحية العلمية وتطبيق تقنيات النوضوعية لدراسة هذا الموضوع من الاإلمكانية الم

 عليها.

 ر الطو موضوع المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل مشكالت تالميذ اعتبار

 البحث.تحظ بالقسط الكافي من الدراسة و الثانوي من المواضيع التي لم

   واإلرشاد.نقص الدراسات السابقة الخاصة بالمهارات المهنية لمستشار التوجيه 

 اتساعا.مقا وعللقيام بدراسات أخرى تكون أكثر  المساهمة بهذا البحث في دفع الباحثين اآلخرين 

  ي لنفسية فوية واتراجع التحصيل الدراسي لدى المتعلمين نتيجة لعدم توافق حاالت التالميذ الترب

 المرحلة الثانوية.

  ذ.ح التلميسس نجامدى األهمية الكبيرة التي يمتاز بها مستشار التوجيه واإلرشاد الذي يعد أحد أ 

 

IV. سة:أهداف الدرا 
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ي حل فتهدف هذه الدراسة إلى معرفة المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد ودورها 

حيث . إلرشادجهة نظر مستشار التوجيه واوذلك من و المشكالت النفسية لدى تالميذ المرحلة الثانوية،

 يمكن حصر أهداف هذه الدراسة في ما يلي:

  التوجيه واإلرشاد.التعرف على المهارات المهنية لمستشار 

 لوالية  انويةالتعرف على مستوى المهارات المهنية لدى مستشار التوجيه واإلرشاد بالمدارس الث

 جيجل.

  ت وجود المهاراالتعرف على الفروق بين استجابات مستشاري التوجيه واإلرشاد في مدى

 لمتغير الجنس. ىالمهنية لديهم تعز

 ىة تعزي مدى وجود المهارات المهنييه واإلرشاد فالتعرف على الفروق بين مستشاري التوج 

 تخصصات أخرى(.  ،)علم النفس لمتغير التخصص

  ت وجود المهاراالتعرف على الفروق بين استجابات مستشاري التوجيه واإلرشاد في مدى

 فوق(. فما 11 سنوات، 10 -6 سنوات، 5 -1) لمتغير سنوات الخبرة ىالمهنية لديهم تعز

  ا نظومتنواإلرشاد في م ممارسة المهارات المهنية من طرف مستشاري التوجيهالكشف عن واقع

 .التربوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. :أهمية الدراسة 

 وخاصة  نموه تكمن أهمية هذه الدراسة في مساعدة تلميذ الثانوية والعناية به في مختلف مراحل

ت عديدة مشكالبأال وهي مرحلة المراهقة التي تتميز بحاجات معينة وتتسم  ،تلك التي تعتبر مرحلة حرجة

 يحتاج خاللها المراهق لمن يساعده على تلبية تلك الحاجات ومعالجة تلك المشكالت.

 وجيه ت التهذه الدراسة في إثراء المعرفة عند الباحثين والقراء والمهتمين في مجاال تساهم

 ين.ومعرفتها حق المعرفة لدى المرشد واالهتمام بهاواإلرشاد حول موضوع المهارات المهنية 

 مستشار رية لتقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على مجموعة من المهارات المهنية الهامة والضرو

 واإلرشاد )المرشد التربوي(. التوجيه

 ه مجال التوجي في وتسد بعض النقائص الموجودة فيالرصيد المعر من هذه الدراسة تزيد

 واإلرشاد بشكل عام في مجال المهارات المهنية بشكل خاص.

   تحدد هذه الدراسة أهم خمس مهارات مهنية هامة وضرورية في المقابلة اإلرشادية لعمل

 رشاد )المرشد التربوي(.مستشار التوجيه واإل
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 رشاد.يه واإلبالدراسات المتعلقة بمجاالت وجوانب التوجم هذه الدراسة في إثراء مكتبتنا تساه 

 عرفتهمهذه الدراسة المرشد التربوي على حل المشكالت النفسية للتالميذ من خالل  تساعد 

رح هم وطوتطلعاته إلى بعض هذه المهارات المهنية الخاصة بكيفية تقبل هؤالء التالميذ وكسب ثقت

  مشكالتهم وكيفية التعامل معهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. :تحديد المفاهيم إجرائيا 

رشدين بها من طرف الم بالمهارة آلية العمل التي يتم القيامالمقصود  تعريف المهارة: .1

 ثناء تأديتهم للعمل اإلرشادي مع أطراف العملية اإلرشادية.أالتربويين 

هدف بلمرشد االمقصود بها مجموعة الفنيات العملية التي يقوم بها  تعريف المهارات المهنية: .2

ارات في و المهوقد تكون هذه الفنيات أ السليمة، تحقيق األهداف اإلرشادية بالصورة المناسبة وبالطرق

 مالحظات ودراسة حالة..... ،نلمقابالت الجماعية مع المسترشديالمقابالت الفردية أو ا

د اإلرشاالمقصود به هو الذي يتولى رسميا القيام بالتوجيه و مستشار التوجيه واإلرشاد: .3

من ضتحت إشراف مدير المؤسسة ويندرج  يمارس نشاطه المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية،

 الفريق التربوي التابع للمؤسسة.

كي لميذ لالمقصود به عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى مساعدة الت تعريف التوجيه واإلرشاد: .4

 جتماعيواال يفهم ذاته ويعرف قدراته وينمي إمكانياته ويحل مشكالته ليصل إلى تحقيق توافقه النفسي

ن شاد وجهاواإلر ويعد كل من التوجيه لتحقيق أهدافه في إطار تعاليم الدين اإلسالمي، والتربوي والمهني

 لعملة واحدة وكل منهما يكمل اآلخر.

 الختاللايكون هذا النفسي حيث  االختاللها حالة من المقصود ب تعريف المشكالت النفسية: .5

مدرس المت داخليا أو خارجيا،وذلك نتيجة لحاجة غير مشبعة أو عائق يحول دون إشباع حاجات المراهق

 لحزن والحساسية الزائدة والغضب. ا الخجل، الخوف، مثل مشاعر القلق،

طفولة اية التمتد من نه المقصود بالمراهقة مرحلة نمائية من حياة اإلنسان، تعريف المراهقة: .6

ة النفعاليمية واحيث تتميز هذه المرحلة بوجود مجموعة من التغيرات الجس اية سن الرشد،المتأخرة إلى بد

ى سن ر حتة تستموالعقلية واالجتماعية التي تؤدي بالمراهق إلى مواجهة مشكالت نفسية وضغوط متعدد

لة لمرحاسنة وهي بذلك تمثل  17-15والمراهقة في دراستنا هي تلك المرحلة التي تمتد من ، الرشد

 الوسطى وتقابل المرحلة الثانوية.     
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ي زامي الذم اإللالمقصود بالتعليم الثانوي آخر مرحلة من مراحل التعلي تعريف التعليم الثانوي: .7

متوسطة ائية والالبتدايتلقاه جميع التالميذ وذلك بعد اجتيازهم مرحلة التعليم األساسي المتمثلة في الصفوف 

هذا   يةلثانوعة التخصص الجامعي الذي سيلتحق به الطالب بعد تخرجه من ا،وهي المرحلة التي تقرر طبي

ليم بدأ التعما ي وغالبا ما يطلق عليه التعليم العالي وتسمى مدارس التعليم الثانوي بالمدارس الثانوية،

    الثانوي خالل سنوات المراهقة.

VII. :الدراسات السابقة 

أثر الخبرة في " بعنوان: Schmidt and Strong   (1970:)دراسة سميدث وسترونج .1

عالية ة في فحيث هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الخبر، " ةفعالية المرشد الذكر في العملية اإلرشادي

األول   أهيلهم( مرشدين ذكور متدرجين في ت06)تكونت العينة من  المرشد الذكر في العملية اإلرشادية،

رابع والشاد سنة ثانية دراسة عليا في اإلروالثاني والثالث على سنة دراسية عليا في اإلرشاد  حاصل

ه والخامس حاصل على شهادة الدكتورا سنوات خبرة في اإلرشاد 03يوس مع حاصل شهادة بكالور

 ثا.سنوات خبرة من جامعة مينيس 05والسادس حاصل على شهادة دكتوراه في اإلرشاد النفسي مع 

 نه محبوبميز بألذي يمتلك خبرة يتوأن المرشد ا ي فعالية المرشد،وتوصلت الدراسة إلى أن للخبرة أثر ف

ثق من غير واوغير مطمئن  بينما يتميز المرشد الذي ال يمتلك خبرة بأنه متوتر، وواثق من نفسه ولطيف

                                                      .(13ص ،2016  )قزوي نفسه وغير فعال

قة تقويم أداء المرشد التربوي وعال" بعنوان: (:  Habner and Martin ،1983دراسة )  .2

 توقعاتهدفت الدراسة إلى التعرف على صفات المرشد التربوي و، ة"ذلك باألمانة العلمية والخبر

 د وخبرتهة المرشالعالقة بين أمانكما هدفت الدراسة إلى إيجاد  المسترشدين وقناعاتهم بعملية اإلرشاد،

 نتائج التالية:مسترشدا( وتوصال في األخير إلى ال 72و مرشد 55احثان )عينة الدراسة من حيث تناول الب

ف ألطرامع ا ةاالجتماعيواإليجابية في عالقته  ،د يتصف بالخبرة والمهارة في عملهإن المرشد الجي

جيد لمناخ اليتصف بتوفير اكما  ،ويتصف باألمانة والثقة بمن حوله ،المشاركة في العملية اإلرشادية

 (.134ص ،2008 )أبو يوسف، والراحة للمسترشدين

فه العلمية "دور المرشد التربوي في تحقيق أهدا :بعنوان (:1988رفاعي )وال دراسة ابو عطية  .3

ين لمديروالمهنية والنفسية في المرحلة الثانوية بالكويت"هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء ا

قيق في تح المدارس الثانوية وذلك من خالل التعرف على درجة مساهمة المرشد التربويوالمرشدين في 

 اإلطالع بعد نهاستباوقام الباحثان بتصميم  أهداف النشاطات اإلرشادية وحاجة الطالب من هذه النشاطات.

بوي رشد الترلمم اوالتحليل لقدرات وزارة التربية والتعليم الكويتية الخاصة بتحديد أهداف اإلرشاد ومها

 والتقرير السنوي إلدارة الخدمة النفسية والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث.

مع أهداف  قصنفت إلى ثالثة مجاالت تتف فقرة(، 26واشتملت أداة الدراسة بشكلها النهائي على )

لى إلدراسة اتوصلت  وقد المجال المهني والمجال النفسي.، المجال األكاديمي :البرنامج اإلرشادي وهي

 النتائج التالية:

  شادية % من المديرين والمرشدين أكدوا بأن المرشد يعمل على تحقيق النشاطات اإلر90إن

 وية.األكاديمية والمهنية والنفسية التي تحقق النمو الشامل المتكامل لطالب المرحلة الثان

 نما يرى بي %،91المديرون أن نسبة مساهمة المرشدين في النشاطات األكاديمية قد بلغت  يرى

 %.92رشادية األكاديمية هي اإلالمرشدون أن درجة مساهمتهم في النشاطات 

  90غت رشادية النفسية قد بلاإلأظهرت إجابات المديرين أن درجة مساهمتهم في النشاطات%. 
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 ينما يرى ب%، 89النتائج أن درجة مساهمة المرشد التربوي في المجال المهني قد بلغت  أشارت

 (.135، ص2008)أبو يوسف،  %91المرشدون أن درجة مساهمتهم في هذا المجال بلغت 

شد وجنسه "العالقة بين مهارات االتصال لدى المر :بعنوان (:1997دراسة ) داوود وفرحات ،  .4

دراسة ذه الهليته في تقديم خدمات اإلرشاد كما يراها المسترشدون".حيث هدفت وعدد سنوات خبرته وفعا

 ماتم الخدلدى المرشد التربوي وجنسه وفعاليته في تقدي االتصالإلى استقصاء العالقة بين مهارات 

فين التاسع الصطالب وطالبة من طلبة  200تألف أفراد الدراسة من  ،اإلرشادية كما يراها المسترشدون

تيار يتم اخو. وهم موزعون على أربعين مدرسة والصفين األول والثاني الثانويين، ،والعاشر األساسيين

دي د الفرمن بين الطلبة الذين حصلوا على خدمات اإلرشاد الجمعي أو اإلرشا قصديةالعينة بطريقة 

 هما: ةتم تطويرهما ألغراض هذه الدراس ودراسة الحالة واستجابة أفراد العينة لمقياسين

ر األخي وتوصل في لدى المرشد وفاعليته في تقديم الخدمات اإلرشادية. االتصالمقياس مهارات 

 لخدماتليته في تقديم اعلى فاع إلى نتائج أظهرت وجود أثري ذي داللة لعدد سنوات خبرة المرشد

ير عزى لمتغادية تإلرشا في حين لم تظهر نتائج الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية في الفاعلية ،اإلرشادية

 (.146ص ،2008 )أبو يوسف، الجنس

قييم : "مدى فاعلية المهارات لدى المرشد التربوي في ت بعنوان :(2001دراسة )النجار، .5

 لمهارات جوهريةالدراسة إلى التعرف على الفروق ال هدفت .الخدمات اإلرشادية لطلبة المرحلة الثانوية"

حيث  ،ةثانويالمسترشدين في المدارس ال التواصل وفعاليتها لدى المرشد التربوي من وجهة نظر الطلبة

ذلك  طالبة. ومن أجل( 170)( طالبا و230طالب وطالبة منهم ) (500اشتملت عينة الدراسة على )

حسابية وسطات الوتم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام المت ذا الغرض.أعدها له هستبانا ث استخدم الباح

  .لثنائي وتحليل التباين ا ،االرتباط وتحليل التباين األحاديالمعيارية ومعامالت  واالنحرافات

 : وتوصل في األخير إلى النتائج التالية

  .توجد مهارات تواصل شائعة لدى المرشد التربوي في المدارس الثانوية 

   ير متغى لالتواصل لدى المرشد التربوي تعزفي مهارات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة

 .(150ص ،2008 )أبو يوسف، متغير التخصص وعدد سنوات الخبرةول متغير المؤهل العلميلالجنس و

تعليم تقويم العملية اإلرشادية في مؤسسات البعنوان: " (:2002دراسة فنطازي كريمة) .6

ن خالل وذلك م هذه الدراسة إلى تقويم العملية اإلرشادية في مؤسسات التعليم الثانويتهدف ، ي"الثانو

أداء  دي عنالكشف عن مختلف النقائص التي تشملها والتي من شأنها أن تعيق القائمين بالعمل اإلرشا

 يجب بمحاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية: كما مهامهم،

ن أي ما الزميت الشخصية والتكوين المهني واإلعداد العلمي الهل تتوفر لدى المرشدين االستعدادا

هل و مهم؟وإلى أي حد قد يؤثر وجود نقائص في هذه العناصر على فعالية مها يؤهلهم ألداء مهامهم؟

 ؟. تترتب على ذلك معاناة نفسية يعيشها المرشدين

 وتم صياغة الفرضيات التالية:

 ستعدادات الشخصية لديهم تعيقهم على أداءيتفق المرشدون على وجود نقائص تخص اال 

 مهامهم.

 .يتفق المرشدون على وجود نقائص تخص إعدادهم المهني تعيقهم على أداء مهامهم 

 عيقهم ذكر تيتفق المرشدون على أنهم يعانون نفسيا نتيجة وجود نقائص في الجوانب السالفة ال

 على أداء مهامهم.
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ليم التع العينة تمثلت في المرشدين المعنيين بمؤسساتوقد تم االعتماد على المنهج الوصفي و

 مرشدا. 48الثانوي بوالية قسنطينة، وقد بلغ عددهم 

 عبارة 30ويضم يتكون من أربعة محاور أساسية،  واألداة تمثلت في استبيان من إعداد الباحثة،

 تالية:توصلت الدراسة إلى النتائج ال وقد حيث أن العبارة األخيرة كانت على شكل سؤال مفتوح.

 لمهنياادهم األكاديمي، وتدريبهم بات مهنية فيما يخص إعدوأغلب المرشدون يعانون من صع              

ون أنهم ي حين يرف مهم،وكذا انعدام المحيط أو البيئة المهنية المالئمة المحفزة لهم حتى يتسنى لهم أداء مها

 الصعوباتائص وت الشخصية الالزمة ألداء هذه المهنة، كما يرون أن هذه النقيتمتعون بالسمات والمهارا

لمهني مما يعبر عن عدم رضاهم ا تسبب لهم معاناة نفسية تظهر على شكل إحباط وقلق وضغط نفسي،

 هام أخرىام بمالشيء الذي يجعلهم يبحثون عن مكانة الئقة داخل المؤسسة حتى لو أدى بهم ذلك إلى القي

ين ء المرشدة انتقاوانتهت الدراسة إلى التوصية بإعطاء العناية القصوى لعملي عن مهامهم الحقيقية،بعيدة 

ي فر بجدية النظ أثناء عملية التوظيف وإخضاع أيضا المرشدين في الميدان إلى برامج تدريبية وكذا إعادة

 إلرشاديةلية اإلنجاح العم برامج التكوين الجامعي وكذا ضرورة العمل على توفير الجو المهني المالئم

 (.32-30ص ،2017، )قزوي .وذلك من خالل توفير الحوافز المادية والمعنوية

الجتماعيين تقييم المهارات المهنية عند األخصائيين ا" بعنوان: :(2005) دراسة العجالني .7

لوقوف إلى ا هدفت الدراسة, "يةدراسة مسحية في مستشفيات الصحة النفسية في المملكة العربية السعود

لصحة جال اعلى طبيعة ومستوى درجات المهارات المهنية عند األخصائيين االجتماعيين العاملين في م

لنفسية لصحة ااوكذا معرفة العالقة بين سنوات الخبرة في مجال  النفسية على مقياس المهارات المهنية.

لعاملين يين ااألخصائيين االجتماع ودرجتي األخصائيين االجتماعيين على مقياس المهارات المهنية عند

ند هنية عوكذلك معرفة إذا ما كان هناك فروقا بين دراجات المهارات الم في مجال الصحة النفسية،

 األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال الصحة النفسية.

قد و لدراسةان أنسب المناهج لمثل هذه والذي يعد مهو منهج المسح االجتماعي  المنهج المستخدم:

لكة بالمم الذين يعملون في مستشفيات الصحة النفسيةيين أخذ الباحث عينة من األخصائيين االجتماع

 وقد كانت أهم النتائج كما يلي: (.60العربية السعودية وكان عددهم )

 ع لتعامل مية باأشارت البيانات إلى أن أفراد المجتمع المدرسون يملكون غالبا المهارات التأثير

 لمرضى.ا

 ل مع لتعامأفراد المجتمع المدرسون تتوفر لديهم غالبا مهارات العالقات اإلنسانية في ا أن

 المرضى.

 نسانية ت اإلكلما زادت الخبرة كلما زادت القناعة بتوفر المهارات المعرفية ومهارات العالقا

ر عة بتوفيالقنا الخبرة قلتبينما تبين أنه كلما زادت  ومهارات تفهم الدور وتتوفر المهارات اإلدراكية،

 المهارات التأثيرية.

 لمرضىأن أفراد المجتمع المدروس غالبا ما يملكون مهارات تفهم الدور في التعامل مع ا. 

 رضى.أن أفراد المجتمع المدروس يملكون غالبا المهارات اإلدراكية في التعامل مع الم 

 تماعاالجمن المتخصصين في علم  تبين أن المتخصصين في الخدمة االجتماعية أكثر إدراكا 

 ة.التأثيريكية وم الدور والمهارات اإلدراالعالقات اإلنسانية ومهارات تفه للمهارات المعرفية ومهارات

  ل مع لتعاماإن أفراد المجتمع المدروس يرون أنفسهم غالبا ما يملكون المهارات المعرفية في

 المرضى.
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  انية اإلنس في المهارات المعرفية ومهارات العالقاتتبين أن اإلناث أكثر إدراكا من الذكور

رية من ت التأثيلمهارابينما تبين أن الذكور كانوا أكثر إدراكا ل ومهارات تفهم الدور والمهارات اإلدراكية،

 اإلناث.

 نسانية اإل اتكلما ارتفع العمر كلما زادت القناعة بتوفر المهارات المعرفية ومهارات العالق

فر ناعة بتولققلت ا بينما تبين أنه كلما زاد العمر كلما وتتوفر المهارات اإلدراكية،الدور ومهارات تفهم 

 (.152-151ص، 2008 )أبو يوسف، المهارات التأثيرية

ء تقويم مستوى األدا" بعنوان: :(2008-1428) دراسة زيادة محمود محمد شومان .8

داء توى األهدفت الدراسة إلى معرفة وتقويم مس، ة"الوظيفي للمرشدين النفسيين في محافظات قطاع غز

لوظيفي ائهم الوظيفي للمرشدين النفسيين في محافظات قطاع غزة ومعرفة الصورة التي هم عليها في أدا

كالة مرشد ومرشدة من العاملين في و 207تكونت عينة الدراسة من وذلك في ضوء بعض التغيرات، 

لة ناث ووكاكور وإموزعين بين ذ العاملين في وزارة التربية والتعليم،الغوث الدولية والمرشدين النفسيين 

د من شمر (103و)  مرشد من العاملين بوكالة الغوث (104) وحكومة حسب الجنس وجهة العمل بواقع

 لتأكد منللباحث استخدم ا موزعين مناصفة ما بين الذكور واإلناث. العاملين في وزارة التربية والتعليم،

ارس الدراسة مقياس مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي من وجهة نظر مدراء المد صحة فروض

وظيفي ضا الومقياس مستوى األداء الوظيفي من وجهة نظر مشرفو التوجيه واإلرشاد النفسي ومقياس الر

ي الوصف وقد اعتمد الباحث على المنهج للمرشد النفسي وقد كانت هذه المقاييس من إعداد الباحث.

 لي:ياستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات وقد انتهت الدراسة إلى ما و

  متغير عزى لتال وجود لفروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين

 الجنس.

  ر يلمتغ فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين تعزىوجود

 ذين يعملون في الغوث الدولية.لصالح المرشدين النفسيين ال حكومة( )وكالة، جهة العمل

  متغير عزى لتال وجود لفروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين

 سنوات الخبرة.

  متغير لتعزى فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين وجود

 (.27ص ،2016 )قزوي، .رضا المرشدين عن العمل
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 مراجع الفصل

 الفصل: دتمهي

سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى عملية التوجيه واإلرشاد باعتبارها ذات أهمية بالغة في تحديد 

مستشار التوجيه واإلرشاد هذا يتطلب كفاءة ومهارة مسار التلميذ المدرسي والمهني بمساعدة من طرف 

وكذلك بالنسبة  واالصطالحيةوخالل هذا الفصل تطرقنا إلى تعريف التوجيه من الناحية اللغوية  عالية،

إضافة  أسسه النظرية،و أهدافه وفوائده ثم تناولنا تعريف التوجيه واإلرشاد ونشأته في الجزائر، لإلرشاد،

ثم تطرقنا بعد  عليها أثناء عملية التوجيه واإلرشاد، االعتمادإلى حاجات التوجيه وأهم النظريات التي يتم 

خصائصه الشخصية والمهنية أثناء تكوينه  ،اصطالحياذلك إلى تعريف مستشار التوجيه واإلرشاد لغويا و

ضوابطه ومعاييره المهنية واألخالقية  شاديةمهامه وواجباته خالل تأديته للخدمات اإلر للعالقة اإلرشادية،

 أثناء القيام بعمله وأبرز الصعوبات والعراقيل التي من شأنها أن تعيق عمله التوجيهي اإلرشادي.      
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د والمتمثلة في المهارات وفي األخير تطرقنا إلى أبرز المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشا

 لمهارات التشخيصية والمهارات اإلرشادية.ا المهارات التقنية، ،االتصاليةالمهارات  ،الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. دالتوجيه واإلرشا 

 مفهوم التوجيه واإلرشاد .1

 . مفهوم التوجيه: أ

 :به من وضع إلى آخر  واالنتقالالتوجيه مصدره فعل مضعف يفيد إدارة شيء معين  لغة

المعنى يحمل مفهوما عاما حيث ال يقترن بشيء أو والتوجيه بهذا  ،غوب فيه والسير به في وجهة معينةمر

 بمجال معين فيقال توجيه الفرد أو توجيه المناقشة.

الديني و التوجيه التربوي حين يقترب بمجال معين كالتوجيه  وقد يؤدي التوجيه معنى خاصا محددا

 والتوجيه المدرسي وأيضا التوجيه المهني.

  :اصطالحا 

 يقصد بالتوجيه عملية إرشاد الناشئين على أسس علمية معينة كي  : تعريف أحمد زكي صالح

يوجه كل فرد إلى نوع من التعليم الذي يتفق وقدراته العامة واستعداداته الخاصة وميوله المهنية وغيره من 

الصفات الشخصية حتى إذا تيسر له مثل هذا التعليم كان احتمال نجاحه فيه كبيرا وبالتالي يتمكن من تقديم 

 (.21-20ص  ،2011 بن يحي، ،)حناش دماته للمجتمع خ

 مجموعة الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد  : ويعرف احمد لطفي بركات التوجيه على أنه

 ،على أن يفهم نفسه ويفهم مشاكله وأن يستغل إمكانياته الذاتية من قدرات ومهارات واستعدادات وميول

من ناحية أخرى  إمكانياته من ناحية وإمكانيات هذه البيئةأهداف تتفق وكانيات بيئته فيحدد وأن يستغل إم

وبيئته ويختار الطريق المحققة لها بحكمة وتعقل فيتمكن بذلك من حل مشاكله حلوال عملية نتيجة لفهم نفسه 

 تؤدي إلى التكيف مع نفسه ومجتمعه فيبلغ أقصى ما يمكن بلوغه من نمو وتكامل في شخصيته.

   أنه ذلك الجزء من البرنامج التربوي الكلي الذي يساعد على  أما دونالج مورينتس فيعرفه :

تهيئة الفرص الشخصية وعلى توفير خدمات متخصصة بما يمكن كل فرد من تنمية قدراته وإمكانيته إلى 

 (.5ص ،2007 أحمد، ،)الفسفوس أقصى حد ممكن
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 مجموعة الخدمات التي تقدم للتالميذ بهدف هو  :ويعرفه سعدون سلمان والكبيسي والتميمي

مشاكلهم بصورة واقعية وإدراك الظروف وإمكانياتهم وميولهم ودوافعهم و مساعدتهم على إدراك قابليتهم

البيئية المختلفة والعمل على تحديد أهدافهم بالشكل الذي يتناسب واإلمكانيات الذاتية والظروف البيئية 

  ه إمكاناتهم من نمو وتطور متكاملوتحقيق ما تسمح ب، الت التي تواجههمرة على حل المشكالقد واكتساب

 (.88ص ،2002 )سلمان وآخرون،

 أساس علمي لتصنيف طلبة المدارس الثانوية مع وضع األساس  :ويعرف كلي التوجيه على أنه

ت التي و مقرر من القراراالذي يمكن بمقتضاه تحديد احتمال نجاح الطالب في دراسة من الدراسات أ

 (.23ص ،2011 بن يحيى، )حناش، لهتدرس 

  وفي النظام التربوي الجزائري وتحديدا في النصوص التشريعية الخاصة بمشروع إصالح

الوسيلة التقنية والتربوية التي تمكن من تحقيق الكمية والكيفية المرتبطة  يقصد بالتوجيه: التعليم الثانوي

 اقتصاد. وبالتنمية على الوجه المطلوب بنجاعة  

وفي نفس الوثيقة عرف التوجيه على أنه توزيع التالميذ على شعب التعليم حسب مواهبهم ونتائج 

التقويم المدرسي ورغباتهم في إطار النسب التي يقررها المخطط الوطني للتنمية وبالنظر إلى ما يحتويه 

  (.23ص ،2011 بن يحيى، )حناش،طور التعليم من شعب 

إذ يتسع مفهوم التوجيه  التعريفات أن مفهوم التوجيه كبرنامج أكثر شمولية،نالحظ من خالل هذه 

من حيث كونه عملية مساعدة تتم في إطار منهجي منظم من خالل خدمات المساعدة التي تقدم لألفراد في 

                                                                                                                                                                                                                                                      وعليه فإن برنامج التوجيه يقدم خدمات نوعية للتالميذ.       المجاالت التربوية والنفسية والمهنية،

 اإلرشاد:مفهوم  ب.

على ل الدراسة والعمل إلى من يساعده أو في مجا ليوم أيا كان موقعه في سلم النمويحتاج إنسان ا

في حياته  أو لمساعدته لعبور المراحل الحرجة ،لتخلص مما يواجه من المشكالت واألزمات والكوارثا

الحين يحتاج إلى إنسان وللتغلب على الضغوط التي يتعرض لها بين الحين و، والوصول إلى بر األمان

 ،وقد يجد هذا اإلنسان في األب أو األم أو المعلم أو الصديق متفهم ومحايد وصاحب خبرة ودراية فنية،

ذه المهمة ولكن كثرة مشاكل الحياة وتعقدها وارتفاع مستويات الطموح ولدت الحاجة إلى المرشد ليقوم به

 .  (344ص ،1990 )العيسوي، على أسس علمية موضوعية

 رشد رشدا ورشادا أي اهتدى وأصاب وجه الطريق فهو رشيد وراشد، واسم اإلرشاد لغة :

أن  واسترشد أي طلب ،ورشده القاضي أي حكم برشده الرشاد، ورشد فالن أمره أي رشد فيه وأرشده هللا،

والغي الحق مع تصلب فيه على طريق  االستقامةوالرشد كمصدر معناه  ،يرشد واسترشد ألمره أي اهتدى

 أي القويم الذي حسن تقديره فيما قدروالرشيد أي الهادي إلى الطريق  ،والرشاد ضد الضالل ،ضد الرشد

 الذي ينساق تدبيره إلى غاياته على سبيل السداد ويقال هو يهدي إلى المراشد أي إلى مقاصد الطريق.

 عن الغي والضاللة، واالبتعاد االستقامةإلى الحق وطريق  االهتداءفاإلرشاد لغة يشير إلى الهدي أو 

وواضح أن اللفظة تشير إلى النصح والتوجيه ، لرشد أي النضوج وبلغ مبلغ الرجالويقال فالن بلغ سن ا

 ،أي التوعية فيه االستهالكومن ذلك ترشيد السلوك أو ترشيد  ،واإلعداد دي والتعليم والتربية والتنشئةواله

 هدر لألموال واإلمكانات والخدماتوالمعقولية دون إسراف أو تبذير أو  االعتدالبحيث يتوخى فيه المرء 

 (.344ص، 1990، )العيسوي

 : لمساعدة التي وجدت لخدمة اإلرشاد بمختلف أنواعه ومجاالته أحد مهن ا يعتبر اصطالحا

وهناك  ،من مفهوم المساعدة ضمنا أو ظاهراإذ ال يخلو تقريبا أي تعريف لمصطلح اإلرشاد  ،األفراد

 العديد من تعريفات اإلرشاد:
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 يعرفه إيفي (1980Ivey):  بمساعدة األفراد األسوياء ليحققوا لالهتمام بأنه عملية مركزة

 أهدافهم أو يؤذوا وظائفهم بصورة أكثر فعالية.

 (1987كما يعرفه آدمز:)  بأنه عملية تفاعلية بين فردين بحيث يحاول أحدهما وهو المرشد

 المستقبل.ضل بالنسبة لمشكالته في الحاضر وفهما أف ،هو المسترشد كي يفهم نفسه مساعدة اآلخر الذي

 (1987ويعرفه زهران:)  بأنه عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس

شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكالته وينمي إمكاناته ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته 

 (.47ص ،1987 )زهران، كي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه وتعليمه وتدريبه ل

 ( 1989ويعرفه مصطفى:)  الطفل كي أو من الخدمات التي تقدم للتلميذ بأنه عبارة عن مجموعة

   وحتى نهاية مرحلة التعليم  االبتدائيةعملية ضرورية للتالميذ منذ المرحلة  وهو ،يفهم نفسه

 (.5ص ،1989)مصطفى،

 بأنه يتضمن مقابلة في مكان خاص يستمع فيه المرشد ويحاول فهم المسترشد  :ويعرفه باترسون

ويجب أن يكون المسترشد  ،ومعرفة ما يمكن تغييره في سلوكه بطريقة أو بأخرى يختارها ويقرها المرشد

 لديه مشكلة ويكون لدى المرشد المهارة والخبرة للعمل مع المسترشد للوصول إلى حل المشكلة.

  البيئة وبناء فاعل بهدف أن يتضح مفهوم الذات و: بأنه عملية يتم فيها التبلوتشركما يعرفه

 وتوضيح أهداف أو قيم تتعلق بمستقبل الفرد المسترشد.

 هو  ،لمتخصص في مجال التوجيه واإلرشادالجانب اإلجرائي العملي ا :كما يعرف على أنه

يقوم فيها  ،)طالب( ومسترشد مرشد )متخصص(ة مهنية بناءة بين العملية التفاعلية التي تنشأ عن عالق

المرشد من خالل تلك العملية بمساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته وإمكاناته والتبحر بمشكالته 

ومواجهتها وتنمية سلوكه اإليجابي وتحقيق توافقه الذاتي والبيئي للوصول إلى درجة مناسبة من الصحة 

 (.10ص ب ت، )بن إبراهيم، ارات المتخصصة للعملية اإلرشاديةالنفسية في ضوء الفنيات والمه

نالحظ من خالل التعريفات السابقة أنها اشتملت على عناصر مشتركة يتضمنها تعريف اإلرشاد 

يسعى المرشد المؤهل  على أنه عملية ذات توجه تعليمي  يجرى في بيئة اجتماعية بسيطة بين شخصين،

بالمعرفة والمهارة والخبرة إلى مساعدة المسترشد باستخدام طرائق وأساليب مالئمة لحاجاته ومتفقة مع 

قدراته كي يتعلم أكثر بشأن ذاته ويعرفها على نحو أفضل ويتعلم كيف يضع هذه الفهم موضع التنفيذ فيما 

 كثر سعادة وأكثر إنتاجية. يتعلق بأهداف يحددها بشكل واقعي ويدركها بوضوح وبأ

 ج. تعريف التوجيه واإلرشاد:

لى وجهة وكل يركز ع هناك الكثير من التعريفات للتوجيه واإلرشاد كل من وجهة نظر معينة،

وهذه التعريفات تحدد  ،إلى نفس الشيء وتؤكد نفس المعنى ولكنها جميعا تهدف ،النظر التي يرتكز عليها

 اإلطار العام للتوجيه واإلرشاد النفسي والمدرسي.وتصف األنشطة التي يتضمنها 

 وفيما يلي عدد من هذه التعريفات:

   يعرف على أنه عملية إرشاد الفرد إلى الطرق المختلفة التي يستطيع عن طريقها اكتشاف و

يش استخدام إمكاناته وقدراته وتعليمه بما يمكن من أن يعيش في أسعد حال بالنسبة لنفسه وللمجتمع الذي يع

 فيه.

  عملية مساعدة الفرد في فهم وتحليل استعداداته وقدراته وإمكاناته وفرصه  :كما يعرف بأنه

واتخاذ  االختياراتواستخدام معرفته في إجراء  ،وميوله والفرص المتاحة أمامه ومشكالته وحاجاته

 القرارات لتحقيق التوافق بحيث يستطيع أن يعيش سعيدا.
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  مساعدة الفرد في فهم حاضره وإعداده لمستقبله بهدف وضعه في مكانه أنه عملية  :ويعرف أيضا

 (.19-18ص ،2010 )بطرس، مناسب له وللمجتمع الذي يعيش فيهال

كما يساعد اإلرشاد التربوي في المدرسة الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع قدراته 

سبة والمواد الدراسية التي تساعده في النجاح في وميوله وأهدافه وأن يختار نوع الدراسة والمناهج المنا

والمساعدة على تشخيص وعالج المشكالت التربوية بما يحقق توافقه التربوي بصفة  ،برنامجه التربوي

 (.623ص ،1986 -1985 ان،ر)زهعامة 

 نالحظ من خالل ما ذكر مسبقا أن عمليتي التوجيه واإلرشاد تقوم باستغالل خبرات التلميذ لتحقيق

ه النمو السليم وحثه باستمرار لمعرفة ذاته والعمل على تكوين عالقات سليمة والعمل على استغالل خبرات

أو لعالجه مما يعانيه من مشكالت أو  ،الوقوع في االضطراب النفسي وقدراته وإمكاناته لوقايته من

 اكتساب مهارة جديدة أو إلحداث تغيير في سلوك خاطئ لدى التلميذ.

 التوجيه واإلرشاد في الجزائرنشأة   .2

مشرفة على قطاع عرفت المنظومة التربوية في الجزائر عدة إصالحات تغيرت بتغير الوزارات ال

وباعتبار سياسة التوجيه جزء من هذا القطاع فإنها شهدت هي األخرى تحوالت اختلفت  ،التربية والتعليم

ده أن تطور التوجيه في الجزائر مر بثالث مراحل وما نعتق ،وآلياتها في كل مرحلة من المراحلمعطياتها 

 ها.والتعديالت التي سجلت في كل منبالنظر إلى أهم األحداث والتغيرات 

 فترة االحتالل الفرنسي أو ما قبل االستقالل:  .أ

يحيلنا الحديث عن التوجيه المدرسي والمهني في هذه الفترة بالضرورة إلى التطرق إلى الوضع 

ن هذا الوضع الذي شكل منطلقا إلعادة هيكلة التعليم أوينبغي التذكير ب ،التربية والتعليملسائد في مجال ا

 ،زوالتمييوالخوض في اإلصالحات األولى للتعليم فور الحصول على االستقالل وتحقيقا لسياسة التجهيل 

األمية منتشرة وكانت  فإن فرص التعليم المتاحة أمام الجزائريين جد ضئيلة مقارنة بأبناء المعمرين،

 انتشارا كبيرا وتكشف اإلحصاءات المسجلة لدى وزارة التربية والتعليم آنذاك الوضع اآلتي:

   لم تتجاوز ثمانية  1962-1930إن نسبة األطفال الجزائريين في سن التمدرس طوال الفترة

 ي نسبة تقل كلما صعدنا في السلم التعليمي في المراحل األخرى.هة وبالمائ

  ء المستوطنين في الجزائر قد مثلت أربعة أخماس حظوظ أبناء الجزائريين في التعليم رغم إن أبنا

 كثرة عدد الجزائريين وقلة عدد األوروبيين.

   العليا يمثل الفرنسيون ثمانية أضعاف حظ الجزائريين فيها. االبتدائيةوفي المدارس 

   مرة من  36وفي الثانويات يمثلون مرة من حظوظ الجزائريين  15وفي المدارس المهنية يمثلون

 .10340حظ الجزائريين 

والتي أفرزت  االستعماروتعكس هذه األرقام في حد ذاتها السياسة التعليمية االقتصادية في عهد 

 جهازا مماثال لعملية التوجيه المدرسي و المهني.

و عن كونه أداة في وما يمكن استنتاجه عن التوجيه المدرسي والمهني في هذه المرحلة أنه ال يعد

 (.107ص ،2011 بن يحيى، )حناش، اسة المعمر االقتصادية والثقافيةخدمة سي

" عبد الحميد بن باديسإن التعليم الموازي الممنوح من قبل جمعية العلماء المسلمين وفي مقدمتهم "

تعليما ال يخلو من  فقد كان وإقباال كبيرا لدى الفئات المحرومة من الجزائريين، القد لقي رضظهر كبديل و

ويمكن اعتبار   مية في وسط كافة الشعب الجزائريمحاولة توجيه التالميذ في مسارهم التعليمي ومحو األ

هذه المبادرة في قمة العمل التوجيهي العتبارها محققة لمطالب المجتمع الجزائري والمتمثلة في إفشال 
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وطمسه معالم الشخصية الوطنية من جهة وتلبية  واالندماجوفي محاربة الجهل واألمية  ،سياسة المعمر

 مطالب أفراده من جهة أخرى.

وعلى مستوى التعليم الرسمي الذي كانت تديره المؤسسات الحاكمة آنذاك ظهر التوجيه المدرسي 

 هذا لتلبية حاجات الدول المختلفة في مجال الشغل والصناعةوقد انحصر في التوجيه المهني و 1945سنة 

على خدمات مستشار  اقتصرواسعا حيث  انتشاراولم يكن للتوجيه آنذاك ، ساتها باليد العاملةوإمداد مؤس

 ابتداءويالحظ  ،واحد مما حال دون تحقيق أهداف التعليم واإلحاطة بكل مشكالت التربية في تلك المرحلة

مفتشية مراكز و 3على  مستشارا موزعين 53 من الخمسينيات زيادة عدد المستشارين حيث بلغ عددهم

  (.107ص ،2011 بن يحيى، )حناش،للتعليم مقرها الجزائر العاصمة  واحدة

 فترة ما بعد االستقالل: .ب

 ،وعجز على كافة المستويات منها النظام التربوي وجدت الجزائر نفسها دون تأطير االستقالل بعد

فمن بين المراكز التي كانت تدير التوجه المدرسي والمهني استأنفت ثالث مراكز عملها بإمكانات ضعيفة 

هذا  ،( منهم جزائريين3) مستشارين ثالثة (4يأطرها أربعة ) ،الجزائر وعنابة هي مراكز وهران،و

 ،ف التكون بهاصى بهدلى المغرب األقإدى بالقائمين على شؤون التربية والتعليم بإرسال بعثة الوضع أ

 .1965،1967بين  ،سعيدة ،سطيف ،تلمسان ،وتم فتح مراكز قسنطينة

خلفا لمعهد النفس  1964ة نبيقي والتوجيه المهني والمدرسي سوتم استحداث معهد علم النفس التط

 ،التعليم وتعميمه كجزأرة إصالحيةوقد قامت الجزائر بعد االستقالل بحركة  ،التقني والقياس البيولوجي

مستشار التي تنص على منح شهادة دولة لمن المراسيم والمناشير الوزارية كما قامت بإصدار مجموعة 

" تغيرت 978-1973"    ولكن مع ظهور فكرة المخططات خاصة مخطط ،التوجيه واإلرشاد المدرسي

التقنية أهم ما يتميز به التوجيه حالة التوجيه المدرسي حيث أصبح توجيه التالميذ واختيارهم نحو الشعب 

 في الجزائر.

وتتضاعف مع ظهور بدأت البحوث الدراسية لمشاكل التالميذ وتأخرهم الدراسي تزداد أهميتها  

ومع بداية الثمانينيات كلفت مصالح التوجيه المدرسي بعملية التوجيه وتحديد الملمح  ،الخدمات الموجهة

 .الدرجات التي يتحصل عليها التلميذ وإمكانيات الثانوية المستقبلية التربوي للتلميذ الموجه معتمدا على

 (.8ص  ،2001 )وزارة التربية،

 وعلى العموم يمكن القول بأن التوجيه المدرسي في هذه الفترة مر بعدة مراحل هي:

   تميزت هذه المرحلة بتخرج أول دفعة جزائرية في 1974-1973إلى  1962المرحلة األولى :

مستشارين وتم استخدام أول مرسوم جزائري  10م ضالمدرسي والمهني تدبلوم دولة مستشار في التوجيه 

 241-66وهو مرسوم رقم  ،لمستشار التوجيه المدرسي والمهنيينص على استحداث دبلوم دولة جزائري 

أما من الجانب األكاديمي العلمي فقد أقيم أول  ،هذا من الناحية التشريعية ،1966ت أو 05المؤرخ في 

عكف فيه  ،1971تاله ملتقى آخر سنة  1968ملتقى حول التوجيه المدرسي والمهني بالجزائر سنة 

المختصون على دراسة الروائز النفسية والتقنية والفلسفة التي انتهجت في هذه الفترة تنطلق من فعل 

وذلك بناء على إرشادات توجيه مدرسي قائمة على تنبؤات  ،الذي كان مؤثرا على الفرد نفسهالتوجيه 

 فردية.

   تميزت بزيادة الطلب االجتماعي على  :1991-1990إلى  1975-1974المرحلة الثانية من

لمدرسي التعليم والتربية مما أدى إلى توسيع الهرم التعليمي بنيويا ووظيفيا وانعكس كله على التوجيه ا

حيث انتقل من مجال الفحوص الفردية إلى مجال اإلعالم الجماعي  ،الذي عرف تغيرات هيكلية ووظيفية

والتوجيه الكمي وفقا ألهداف محددة مسبقا في الخريطة المدرسية والمستقاة هي األخرى من األهداف 



رشادالتوجيه واإل............................................................................الفصل الثاني  

26 

 

قاييس التوجيه تختلف حسب وفي هذه المرحلة لما بدأت المعايير وم ،الكمية لمختلف المخططات التنموية

الخريطة المدرسية ومعدالت القبول في المراحل الالحقة بدأ التوجيه المدرسي ينحرف عن وظيفته التي 

وظيفته وظيفة انتقائية  أصبحتو ،تهدف إلى مساعدة التالميذ على اختيار مستقبله الدراسي حسب رغبته

التالميذ حسب معدالتهم وحسب الخريطة الرسمية للمقاطعة التربوية فتم توزيع التالميذ على  ىحيث ينتق

الشاغرة على حساب رغبة  التخصصات ئلملمختلف التخصصات والشعب المتوفرة لكل مقاطعة 

 هذا ما يتعارض مع ديمقراطية التعليم. ،التالميذ

   بتراجع االعتبارات الكمية مقابل تميزت ا:يومنا هذ إلى 1993-1992المرحلة الثالثة 

وهذا ينطبق على نصوص التوجيه  ،االعتبارات النوعية وتتم بالعودة إلى المهام األصلية للتوجيه المدرسي

ومراسيمه التنفيذية التي ظهرت خالل هذه الفترة أكثر مما ينطبق على التوجيه المدرسي كفعل وممارسة 

 .(67-66ص ،2008 )زروقي، مدرسيوظيفته على مستوى المدرسة والمحيط ال

 :أهداف التوجيه المدرسي .3

هذه األهداف قد  ،توجيه المدرسي أهدافا عديدة يسعى إلى تحقيقها في حياة األفراد والجماعاتللإن 

تكون أهدافا عامة يسعى الجميع إلى تحقيقها وقد تكون أهدافا خاصة لها خصوصية تتعلق بنفس الفرد الذي 

االجتماعي ومن بين األهداف التي يسعى التوجيه  االنفسي والرض ابحيث تحقق له الرض ،يسعى إليها

 : المدرسي إلى تحقيقها

: يأتي تحقيق الذات في أعلى هرم الحاجات اإلنسانية لدى كل البشر األسوياء وال . تحقيق الذاتأوال

مثل حاجته  ،ت األساسية لبقائهيمكن الوصول إليه إال بعد أن يكون الفرد قد حقق أو أشبع بعض الحاجا

واالنتماء إلى  واالحترامللطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس واألمن والسالمة والحب والتقدير 

 أنن هوية ناجحة عن ذاته ويرغب في وبعد تحقيق هذه المتطلبات يبدأ الفرد في تكوي ،أسرته ومجتمعه

لها سعادته وقيمته كإنسان يحب ويحب وينظر إلى نفسه يحتل مكانة اجتماعية ومهنية الئقة يحقق من خال

 (.12ص ،2009 وي،ي)عبد العزيز عط نظرة أمل وتفاؤل وسعادة وثقة

أي تسهيل النمو العادي وتحقيق مطالب النمو في ضوء معاييره وقوانينه حتى يتحقق النضج 

 النفسي.

والعقل متطلبات ال غنى عنها لكل فرد الصحة وسالمة الجسد  :تحقيق الصحة النفسية للفرد .ثانيا

وإذا اعتلت   يعيش مع بني جنسه في وئام وتوافقفإن صح عقل اإلنسان وجسمه استطاع أن  في المجتمع،

األمر الذي يفقده الرضا عن نفسه ورضا اآلخرين  صحته النفسية اضطربت سلوكياته وساءت أعماله،

 عنه.

ومن اإلحباط والفشل  ،ه ومن قلقه وتوتره وقهره النفسيفويهدف التوجيه إلى تحرير الفرد من مخاو

ومن الكبت واالكتئاب والخوف ومن األعصاب ومن االنهيار ومن األمراض النفسية التي قد يتعرض لها 

 بسبب تعامله مع بيئته التي يعيش فيها.

وإزالة تلك  والتوجيه يساعد الفرد في حل مشكالته وذلك بالتعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها،

 األسباب وإلى السيطرة عليها إذا حدثت مستقبال.

تناول السلوك والبيئة الطبيعية وي  إن التكيف يعني التوافق الذي يسعى إلى تحقيقه التوجيه واإلرشاد

وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات  ،االجتماعية بالتغير والتعديل حيث يحدث توازن بين الفرد وبيئتهو

 اته البيئية. وأهم مجاالت التوافق النفسي والتكيف ما يلي:الفرد ومتطلب

: أي تحقيق السعادة مع النفس وإرضاءها وإشباع الداخلية األولية تحقيق التوافق الشخصي .أ

 الفطرية والعضوية والتوافق لمطالب النمو.
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وذلك عن طريق مساعدة الفرد في اختيار أنسب المواد المدرسية  تحقيق التوافق التربوي : .ب

 والمناهج في ضوء قدرته وميوله حتى يحقق النجاح الدراسي.

عمليا حتى يكون المناسبة واالستعداد لها علميا ويتضمن اختيار المهنة  تحقيق التوافق المهني : .ج

ناسب في المكان المناسب له وبالنسبة الفرد منجزا وكفؤا فيشعر بالرضا والنجاح أي وضع الفرد الم

 للمجتمع.

المجتمع ويتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات  :تحقيق التوافق االجتماعي .د

ماعي المعايير االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي والتفاعل االجتومسايرة 

 (.20ص ،1999 تيم، ،)الفرخ السليم والعمل لغير الجماعة

إذ أن هذه  ، يمكن فصله عن العملية التربويةإن التوجيه المدرسي ال تحسين العملية التعليمية: .ثالثا

وذلك بسبب الفروقات بين الطالب واختالف المناهج  العملية هي في أمس الحاجة إلى خدمات التوجيه،

وضعف الروابط األسرية وانتشار وسائل  ،د المشكالت االجتماعية كما وكيفاوازدياد أعداد الطلبة وازديا

المدرسة بين وذلك إليجاد جو نفسي صحي و ودي في  ،التربية الموازية كالسينما واإلذاعة والتلفزيون

وله حقوق وعليه احترام الطالب كفرد له إنسانيته المعلم واإلدارة واألهل وتشجيع كل منهما على الطالب و

 واالبتعاد عن الفشل. واجبات ليتمكن من االنجاز الناجح

 منها : أمورويعتمد التوجيه إلنجاح العملية التعليمية على عدة 

 ساليب التعزيز وتحسين وتطوير خبرات الطلبة أاستخدام إثارة دافعية الطلبة نحو الدراسة و

 اتجاه دروسهم.

  واألسرية والتربوية مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين الطلبة أثناء التعامل مع قضاياهم الدراسية

 ومراعاة المتوسطين والمتفوقين والمتخلفين منهم تحصيال وتوجيه كل منهم وفق قدراته واستعداداته.

 .توجيه وإرشاد الطلبة إلى الطرق الدراسية الصحية 

 مساعدة الطالب على التكيف مع نفسه وأسرته ورفاقه ومجتمعه 

  العادي االنفعالية واالجتماعية.مساعدة الطالب على التغلب على مشكالت النمو 

  تقديم خدمات اإلرشاد التربوي والمهني لمساعدة الطلبة على االختيار المهني المالئم لقدراتهم

 .(13ص ،2009 وي،يعط )عبد العزيز، وقابلتيهم

حددت أهداف التوجيه المدرسي  76وحسب مشروع النظام التربوي الجزائري المجسد في أمريه 

 فيما يلي:

 عة تطور التالميذ خالل دراستهم.متاب 

 .اقتراح طرق التوجيه وتداركه 

 .يتم التوجيه المدرسي في المراكز المتخصصة وفي مؤسسات التربية 

  تنظيم اجتماعات إعالمية حول الدراسات ومختلف المهن وإجراء الفحوص النفسانية

 .(58ص ،2013 ،يبي)الط  لتي تتيح اكتشاف مؤهالت التالميذوالمحادثات ا

 فالتلميذ في المدرسة في كثير  ،داته وميوله للدراسة المالئمة لهميذ في تقييم استعدامساعدة التل

جاته وقدراته و وظيفة التوجيه المدرسي تساعده على اكتشاف حاو من األحيان فد ال يعرف ماذا يفعل؟

 من تم توجيهه لمساعدته على النمو في جميع جوانب شخصيته.اهتماماته كفرد و

 وهذا الهدف يعتبر األسس باعتبار  ،لمؤدية إلى عدم النجاح في دراستهتحديد نواحي النقص ا

وبالتالي فهو بحاجة ، لصعوبات في التخصص الذي اختارهأن كل تلميذ يواجه خالل تمدرسه الكثير من ا
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كذا و إلى من يساعده على تخطي عقبات سوء التوافق مع التخصص و نواحي القصور في تحصيله

 (.141ص ،1991 )مرسي، لهاتلك األسباب و إيجاد الحلول  سوبه وبالتالي دراسةر

  العمل على توثيق التعاون بين المدرسة والبيت وتطويرها لكي يكون كل منهما امتداد لآلخر

 ومكمال له لخلق جو مشجع للتلميذ على مواصلة الدراسة.

  منهم وغير المتفوقين على حد المتفوقين  ،اكتشاف مواهب المتمدرسين وميولهمالعمل على

 فليس)بن  يول بما يعود بالنفع على التلميذوالعمل على توجيه واستثمار تلك المواهب والقدرات والم ،سواء

 .(26ص ،2014،

 

 

 

 

 :أسس التوجيه واإلرشاد   .4

المشتقة تستند عملية التوجيه واإلرشاد كغيرها من العمليات إلى مجموعة من المعطيات أو األسس 

االجتماعية واألسس  ،التربوية ،النفسية ،األسس الفلسفية :أبرز هذه األسس من دراسة الطبيعة البشرية

 االقتصادية .وسنتطرق إليها كما يلي:

 األسس الفلسفية: .أوال

إن معرفة وفهم طبيعة الفرد )التلميذ( تتطلب العودة إلى بعض  معرفة طبيعة الفرد)التلميذ(:.  أ

ألنه ال يمكن التحكم في الشيء  ،الكبرى والنظريات النفسية والفلسفية التي تناولت اإلنسانالمذاهب 

" صاحب نظرية فكارل روجرز"، يخضع لها وتسخيره إال بعد العلم بما في ذلك الشيء من حقائق وقوانين

ن لديه العناصر الذات ينظر إلى اإلنسان على أنه خير بطبعه ألنه يؤمن بأن الفرد مهما كانت مشاكله فإ

ن أو .(149ص 2002 ،) الخواجاده على التغلب على مشكالته بنفسهالطيبة في مكونات شخصيته والتي تساع

وهو نفس االتجاه الذي ذهب إليه  ،بعض الظروف والضغوط هي التي تفسده وتجعل سلوكه مضطرب

الطبيعية أما إذا وقع يوما في إن كل ما في الوجود صالح حسن مادام في حالته " " حيث يقول:روسو"

 ."أيدي الناس فإنه ال يلبث أن يفسد ويتشوه

" صاحب نظرية التفاعل إذ يرى أن كل فرد يولد ولديه الطاقة ايريك بيرنونفس الشيء ذهب إليه "

 وأن يستمتع بحياته وأنه قادر على اإلبداع والتكيف. ،لتنمية إمكانياته بما يحقق أقصى فائدة له وللمجتمع

ه وسلوك ،رأنه شهواني عدواني ألنه غير مخي " إلى أن اإلنسان في تشاؤم علىسيغموند فرويدبينما نظر "

معالج أو ال دة الفرد من قبل األخصائيبيولوجية جنسية البد من مساعمحكوم بقوى ودوافع ال شعورية و

ه وسلوك ،السلوكية ةظريأن اإلنسان محايد أساسا كالنوهناك من يرى ب ،رداعي الحتباستعمال أسلوب ال

وأن ميوله فطرية ليست بحد  ،توافق أو اضطراب، سواء أو انحراف ،يكون حسب ما تعلمه خيرا أو شرا

" أبو حامد الغزاليفي هذا الصدد يقول " ،ذاتها خيرة أو شريرة وإنما تسير حسب الجهة المسيرة إليها

ية ساذجة خالية من كل نقش وصورة فإن عود الصبي وأمانة عند أهله ووالديه وقلبه الطاهر جوهرة نق"

   (.  72 ص ،1981 )القاضي، "الخير و علمه نشأ عليه وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك

يوجد  ني ماعائن اإلنساني محدود في كينونته وسيرورته فالكينونة تالك . الكينونة و السيرورة : ب

تتضمن التغير وهما متكامالن وفق تغير يبقي على الكينونة أما السيرورة فعي  ،ما يمكن أن يوجد أو

 ويؤدي إلى السيرورة.
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يعد ابرز جانب من  ه الذاتية وبالوسط الذي يعيش فيهمن طبيعة اإلنسان واستعدادات :الحرية . ج

في أن يقرر مصيره  ،يحب أو يكره أنفاإلنسان حر في  ،حرية الشعور الذاتي يلك الحرية هالجوانب ت

فعند القيام  ،إرادته لتحد من حريته أو تعيقها لحياته ما لم تتدخل عوامل قاهرة وخارجة عنويخطط 

بالتوجيه ال بد من منح الحرية للتلميذ حتى يستفيد مما تعلمه واكتسبه ويختار من بين الفرص العديدة التي 

 (118 ص ، 1977 )قورة ،ه يبدأ من التلميذ وإلى التلميذ تحتاج له ألن التوجي

ن الموجهون التربويون والمرشدون والمعالجون النفسيون ملزمون في إ . مراعاة أخالق المهنة: د

مطلوب منه وجه التربوي وعلى هذا األساس فالم ،عملهم ببنود دستور أخالقي فيه مصلحة لهم ولعمالئهم

 ما يلي:

 .العلم والخبرة والمهارة والترخيص الرسمي ألداء مهامه 

  الحميدة كالصبر واألمانة والحلم والمرونة.التحلي باألخالق 

  عدم إفشاء أي سر للمعلومات الخاصة بالحاالت التي يقوم بدراستها ومتابعتها إال في حدود ما

 يسمح به األخالق والقانون.

 .التقبل اإليجابي للتلميذ صاحب المشكلة 

 حفظ كرامته ويستفيد يومسؤوليته والتزاماته وأن يحترم التمسك بأصول المهنة من أجل الوفاء ب

 من خدمات التوجيه دون تمييز مهما كانت األسباب.

 قة بينه وبين يتمتع بسيادة القانون واالستفادة من المعايير األخالقية التي تحكم وتنظم العال

 (. 28ص ،2001 ،)القذافي موجهه

 يتمثل األساس النفسي في ما يلي: األسس النفسية:. ثانيا

يعتبر النضج عملية نمو داخلي متتابع يتناول جميع نواحي الكائن اإلنساني ويحدث  . النضج : أ

لشخصية القوية وهو مظهر من مظاهر الصحة النفسية وا ،(29ص ،1967 الغريب،)بطريقة الشعورية 

قيل فقد  ،ألسرية أو االجتماعية تتوقف عليهحتى إن مسألة النجاح والفشل في الحياة الدراسية أو ا ،المتزنة

"إن المتعلم إذا خال جسمه عامة من األمراض والعيوب التي تعيق تعلمه... فإنه يبلغ مبلغا كبيرا من 

  (.118ص ،1977 قورة ،)لتعلم في أي ميدان من ميادينه " االستعداد ل

الفكرية واالنفعالية والنضج مقصود به هنا نضج التلميذ من النواحي الفسيولوجية والعقلية و

بمعنى عند تقديم توجيهات أو إرشادات معينة له ينبغي أن يكون ذلك في حدود أبعاد هذا  ،ةواالجتماعي

لذلك كان على الموجه التربوي أن يتعرف على حقائق النضج  ،النضج حتى يتم له النجاح والتفوق

 سليم.المختلفة وذلك بدراسة طبيعة نمو التلميذ في كل مراحل تعلمه حتى يوجهه على أساس سيكولوجي 

لذا كان  ،هذا السلوك أم حركيا كان لسلوك ذهنياإن الدافع هو كل ما يدفع إلى ا :الدافع . ب

والتعلم فلواله ما كان ذلك كله  موضوعه وثيق الصلة بعمليات االنتباه واإلدراك والتذكر والتخيل واالبتكار

نة وتواصله حتى ينتهي إلى لهذا يعرف بأنه "حالة داخلية جسمية أو نفسية تثير السلوك في ظروف معي

غاية معينة " . كما يعرف أحيانا بأنه "حالة من التوتر الجسمي النفسي تثير السلوك وتواصله حتى يخف 

والدافع هنا كقوة محركة وموجهة في  .(79-78ص ،1999 )راجح،هذا التوتر أو يزول فيستعيد الفرد توازنه" 

فبدونه ال يقوم بأي سلوك وال يباشر  ،باستجابات معينة أو نشاط معينآن واحد هو الذي يدفع الفرد للقيام 

 بأي نشاط ومن ثم ال يوجد مجال للتعلم.

عدادات بدورها تختلف من ، فاالستف األفراد في بنيتهم المرفولوجيةمثلما يختل :االستعدادات.  ج

حيث يقوم بدراسة  ،المتعلمينحديد مهمة كل متعلم من وهنا تظهر أهمية التوجيه في ت ،شخص آلخر

إن ما " ":كالباروهذا ما أكده " ،ى الدراسات أو المهن التي تناسبهاستعدادات المتعلم ليتمكن من توجيهه إل
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، اك استعدادات جسدية وحسية وفكريةيسمح بالتفرقة بين األفراد عندما تنظر إليهم من زاوية المردود هن

اء نستطيع أن نعتبرها كاالستعدادات في نفس مستوى المهارة اليدوية فاالنتباه والمالحظة والذاكرة والذك

 .(  269رقم  ،1991 )المنشور الوزاري،الميل للرسم  أو

إن اختالف األفراد في أشكالهم ومظاهرهم وذكائهم وميولهم واستعداداتهم  :.الفروق الفردية د

أم نفسية أم روحية أم اجتماعية سوى وقدراتهم وكل ما يتعلق بشخصياتهم سواء كانت أمورا انفعالية 

لمتوسط "االنحرافات الفردية عن ا :ومن ثم يمكن تعريفها بأنها ،فرديةمظهر من مظاهر الفروق ال

أو االختالف في درجة وجود الصفة )جسمية أو  .(157ص ،1994 )شحيمي، الجماعي للصفات المختلفة"

إذا كان الهدف هو معرفة الفروق بين األفراد وتحديد مستوى كل فرد  مقاصة بالدرجة األفرادلدى نفسية( 

في صفة معينة و مقاصة بالدرجة المعيارية إذا كان الهدف هو معرفة الفروق داخل الفرد في أكثر من 

 .صفة

 تتمثل فيما يلي: ثالثا : األسس التربوية: 

التحصيل الدراسي السابق للفرد أحسن دليل على مدى ما يمكن أن  يعتبر :. النتائج المدرسية أ

وتوجيهه والدرجات في المواد المدرسية هي أول ما يلفت النظر لتقويم عمل الفرد  ،يحصله في المستقبل

ن الفاحصة وال شك أن سجل درجات الفرد لعدة سنوات متتالية قد يبين للعي ،التي يمكن أن ينجح فيها

 .(85ص ،1995 ،)عباسي اتجاهات معينة

طريقة القبول عن طريق المعدل العام :المدرسية لكل تلميذ في طريقتين  فيمكن استغالل هذه النتائج 

للمواد في السنة األولى ثانوي حيث يتم االرتقاء والنجاح إلى السنة الثانية ثانوي لكل تلميذ يحصل على 

الذين ال  األساتذة أن ينقد بصفة استثنائية بعض التالميذويمكن لمجلس   20من  10معدل يساوي أو يفوق 

 (،13ص ،1999 ،)خناطة طاقة استيعاب المؤسسةبوهذا االستثناء له صلة وثيقة ب ،ةيستوفون الشروط السابق

كما تدخل نتائج المواد األساسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانوي المفتوحة بالثانوية أو المتقن بشكل 

وهي موجودة في بطاقة مجموعات التوجيه الخاصة بالسنة الثانية ثانوي زمن  في توجيه التالميذ ،بارز 

 خاللها يتم التعرف على ملمح التلميذ وذلك حسب النتائج المحصل عليها في الثالثي األول و الثاني.   

في السنة الثانية  المفتوحةوهذا باعتماد معدل كل مادة أساسية في مجموعة المواد لشعبة من الشعب 

ل مجموعة أو شعبة مفتوحة كحصول على معدل ورتبة التلميذ في ويرتب التالميذ في فئات لل ،ثانوي

 حيث يتم تقسيم فئة التالميذ المقبولين في السنة الثانية ثانوي إلى فئتين :

 جي.ام والتكنولوعي يسمى التعليم الثانوي الوتم توجيهها إلى مسار تعليم :الفئة األولى 

 وفيما يتعلق بالنسبة المئوية للتالميذ  ،لفئة إلى التعليم الثانوي التقنيتوجه هذه ا :الفئة الثانية

% بموجب 5ي أ% ثم خفضت إلى النصف 10 بتهم فقد كانت هذه النسبة محددة األوائل الذين تلبى رغب

 .2003المتضمن تنظيم الدخول المدرسي  489المنشور اإلطار رقم 

يقوم األستاذ بعدة مهام رئيسية لها عالقة مباشرة بالتالميذ  :دور األستاذ في توجيه التالميذ . ب

ألنه يعتبر أقرب الناس إليهم فهو يقوم بربط الصالت معهم وذلك من أجل معرفة مدى ضعفهم وتحسينهم 

، تي يدرسها لهتلميذ في المادة الحصل عليه الي وضعف مستوى التحصيل المدرسي الذمن خالل ارتفاع 

ولألستاذ دوره في عملية توجيه التالميذ حيث يمكنه أن يقدم مساعدات إللى مستشار التوجيه واإلرشاد أو 

اتصال مباشر مع  يتعاون معه لمعرفة القدرات الفعلية لكل تلميذ في القسم أو الشعبة وذلك ألن األستاذ في

 (. 256ص ،1979 ،رسيم ،)سمعانالتلميذ 

إن لمستشار التوجيه دور بارز في توجيه  :وجيه واإلرشاد في توجيه التالميذالتدور مستشار . ج

للتلميذ وذلك  يليساهم في تحسين المستوى التحصيلالتالميذ وهذا من خالل المهام واألدوار التي يقوم بها 
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حيث يقوم  ن عملية التقويمبتشخيص عوامل ضعف التحصيل الدراسي واقتراح حلول مناسبة ضم

ليتابع المردود التربوي  ،المحصل عليها ومالحظات األساتذة المستشار باإلطالع على نتائج التالميذ

كما يقوم بإعداد قوائم االستدراك في الجذع المشترك ويعمل أيضا من خالل الحصص اإلعالمية ، للتالميذ

 ،تها الجامعية والمهنيةة وامتداداعلى تزويدهم بمختلف المعلومات حول مختلف الشعب والجذوع المشترك

االهتمامات ويمكنه الكشف عن ميوالت واهتمامات التالميذ من خالل المقابالت الفردية واستبيان الميول و

 (. 03ص ،1998، )المنشور الوزاري وأخيرا بطاقة الرغبات

 :رابعا :األسس االجتماعية

تربية خاصة أو يسلك ي المنشأ األول الذي ينشأ فيه اإلنسان فيأخذ منها هبما أن األسرة  :. األسرة أ

فلألسرة تأثيرا كبيرا في عملية مصيرية تتعلق بالتالميذ ومستقبلهم  ،نتائجه طيلة حياته ىبقتمنهجا معينا 

 الدراسي والمهني.

هؤالء  ،قاءقات بين األصدإن أول ما يقوم به التلميذ في المدرسة هو إقامة عال :.األصدقاء ب

حيث يدخل في عالقات  ،لمدرسة أو كانت معرفته بهم قديمةاألصدقاء كان قد تعرف عليهم عند دخولهم ا

وطيدة معهم فيتأثر بهم ويؤثرون فيه ومن تم يتبنى أفكارهم ومواقفهم واتجاهاتهم وهذا حسب نوعية 

 الصداقة الموجودة بينهم.

ر في المجتمع ويتأثر به ويتخذ اتجاهات يسير عليها إن الفرد اجتماعي بطبعه فهو يؤث :.المجتمع ج

والتلميذ بصفته فرد يعيش في المجتمع فهو يدرس ليتعلم مهارات ومعارف  ،تنطبق مع اتجاهات المجتمع

   (.03ص  ،1981 ،يش)النجيضمن له مكانة مرموقة في المجتمع علمية ت

 :الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد .5

، وذلك بسبب التغيرات ي هذا العصر أكثر إلحاحا عما سبقوالتوجيه فتعتبر الحاجة إلى اإلرشاد 

التي طرأت على المجتمع وشملت جميع جوانب حياة الشخص االجتماعية والتربوية والمهنية وغيرها من 

 سنتعرض إلى بعض منها فيما يلي: الجوانب.

تغيرات سريعة لم نشهدها ن يشهد العصر الذي نعيش فيه اآل :التغيرات في المجال االجتماعي.  .أ

 ومن مظاهر هذه التغيرات االجتماعية ما يلي : ،من قبل

 حيث أصبحت بعض السلوكيات مقبولة بعد أن كانت مرفوضة ،تغير بعض السلوك 

 .إدراك أهمية القيم في تحقيق المكانة االجتماعية و االقتصادية 

 .التوسع في تعليم المرأة وخروجها إلى العمل 

  مستوى الطموح وزيادة الضغوط االجتماعية.زيادة ارتفاع 

 .ظهور الصراعات بين األجيال وزيادة الفروق بين القيم وفي الثقافة والفكر 

ونتيجة لهذا التغير االجتماعي السريع فإنهم بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد ليستطيع الفرد أن يتعايش 

 د السائدة فيه ويتأقلم معها.ويتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه ويتقبل القيم والتقالي

 ،ا ويقتصر على فئة قليلة من الناسكان التعليم في السابق محدود :التغير في المجال التعليمي .ب

وكانت األبحاث النفسية والتربوية محدودة أما اآلن فقد تطور التعليم وتطورت مفاهيمه وتعددت أساليبه 

 وفي ما يلي مظاهر هذا التطور: .جهوطرقه ومناه

 . تركيز التعليم حول الطالب 

 زيادة عدد المواد والتخصصات وترك الحرية للطالب لالختيار.  

 اهتمام التلميذ وجعله أكثر إيجابية. ةالتركيز على استشار 

 .زيادة مصادر المعرفة 
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 .ظهور آثار التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام التعليم المبرمج في المدارس والجامعات 

  ن والمتخصصين.تخريج الفنيي 

 .زيادة اإلقبال على التعليم العالي والجامعي 

 (.16ص  ،2007 العزة، )عبد الهادي، زيادة إقبال البنات على التعليم 

 .إشراك الوالدين بدرجة أكبر في العملية التربوية وزيادة اتصال المدرسة بالبيت 

  واإلرشاد إلى المدارس.زيادة اهتمام المدرسة باإلرشاد النفسي ودخول خدمات التوجيه 

 .زيادة أعداد التالميذ في المدارس أصبح التعليم حقا إجباريا لجميع الطالب 

 إلزامية التعليم أدى إلى أن يتضمن التعليم فئات من الطالب لديهم مشكالت عديدة منها:

   من طالب المدارس األساسية لديهم مشكالت انفعالية تعوق عملية التعلم.10-5وجود نسبة % 

   المدارس. فيزيادة نسبة التسرب 

  وأصبح التوجيه  ،ين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصةوجود فئات من الطالب المتفوقين والمتخلف

، ال يقتصر على الجانب العرفي فقط واإلرشاد جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية وكذا فإن التعليم أصبح

المعرفية واالنفعالية والوجدانية والسلوكية وتقديم التعليم الذي وإنما أصبح يهتم بالتلميذ في جميع الجوانب 

 .متهميواليتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم و 

إن علم اإلرشاد في بدايته األولى وظروف نشأته وجد مرتبطا  التغيرات في مجال العمل :.  .ج

مما ، في مجال العمل واإلنتاجيرها بالتوجيه واإلرشاد المهني ونتيجة للتقدم الصناعي وظهور اآللة وتسخ

 ،أثر على سوق العمل وخلق جو من البطالة والكساد وأدى ذلك إلى ظهور مهن جديدة واختفاء مهن قديمة

واستدعى ذلك تدخل التوجيه واإلرشاد لتوجيه الشخص إلى العمل الذي يتناسب مع قدراته واستعداداته 

ي مجال العمل والتكيف أو التوافق مع المهن الجديدة ومساعدته في التغلب على المشكالت التي تواجهه ف

 (.18-17ص ،2007 العزة، )عبد الهادي، والحد من مخاطر العمل

 نظريات التوجيه واإلرشاد: .6

بعد جهود عديدة لعلماء النفس التجريبيين توصلوا  النظرية السلوكية ودور العالج السلوكي: أوال:

وقوانين تعديل السلوك  ئيط االنتقاراشإلن عن مبادئ اأعل" حيث نريسكفي القرن الحالي من خالل "

حيث تركز هذه النظرية على مسلمات تشير إلى ما ، إطار ما يسمى بالسلوكية الحديثة وإعادة تشكيله في

 يلي:

  أن السلوك اإلنساني عبارة عن مجموعة من العادات التي يتعلمها الفرد ويكتسبها أثناء مراحل

 .رةثاقوى الكف وقوى االست م في تكوينها الدماغ وهي:نموه المختلفة ويتحك

 ،وأنه قابل للتعديل أو التغيير إليجاد ظروف وأجواء  أن سلوك اإلنسان مكتسب عن طريق التعلم

 تعليمية معينة.

 ،وما  كما ترى النظرية السلوكية بأن السلوك يعتمد على عاملين هما: عامل الخبرة السابقة

وأنه يمكن التعرف على األحداث المؤثرة في السلوك عن ، لك السلوكعالقة بذيجري حدوثه حاليا وله 

 طريق المالحظة العلمية المنتظمة.

 م.ليب نفسية على رأسها عملية التعلكما أنها تعتمد في تغييرها للسلوك وتعديله على أسا 

 :تطبيقات النظرية في اإلرشاد 

ئية وفقا بأن الكائن الحي يستجيب للمثيرات البي تقوم فكرة اإلرشاد السلوكي على الفلسفة القائلة

ووفقا للنتائج المترتبة على ذلك السلوك، تؤدي النتائج غير السارة أو التي تنتهي ، لتوقعاته المنتظرة منها
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بينما يستمر في  إلى تخلي الكائن الحي عن السلوك المؤدي إليها والتخلص منه، (تعزيز سلبي) بالعذاب

    (.271ص ،2001، )القدافي )تعزيز إيجابي( لوك المؤدية إلى مكافئتهممارسة أنماط الس

وتشير نتائج األبحاث إلى أن االستجابات الصادرة عن الجهاز التي يتبعها ويمكن تحديد دور 

 المرشد السلوكي بناءا على هذه األساس كما يلي:

 واألساليب التي ويستدعي ذلك معرفة التاريخ المرضي ونوع المشكلة  :تشخيص الحالة

 يستخدمها المرشد في التعامل معها.

 أي تقييم الموقف الحالي للمسترشد للتعرف على درجة اضطرابه ونوع سلوكه المراد  :التقييم

 وتحديد السلوك البديل. التخلص منه،

 .تحديد مصادر القلق في البيئة االجتماعية المحيطة بالمسترشد 

 لتهيئة المسترشد للتخلص مما يشعر به. اإللمام بطرق استثارة القلق النفسي 

 .القدرة على تعزيز السلوك بشكل إيجابي مما يؤدي إلى تخفيض حدة الشعور بالقلق 

 272 ص ،2001 )القدافي، مشكلته. عليم المسترشد كيف يعيش حياته بشكل فعال بعد التخلص منت-

271.) 

 منها: ويستخدم المرشد السلوكي للقيام بهذه العمل أساليب تعليمية 

 :التعلم من خالل مالحظة سلوك اآلخرين. النمذجة 

 تعليم مهارات اجتماعية.  )التدعيمي(: التدريب التأكيدي 

 (.08ص ،2007 شواقفة،  )زيدان،  برامج ضبط الذات 

  السلوك  اغير سوي البد عليه أن يحدد هذالكما يعمل المرشد السلوكي بالنسبة لتغيير السلوك

وبواعثه والشروط التي يظهر فيها وتخطيط المواقف التي يتم فيها التعلم الجديد الذي يؤدي إلى تكوين 

والبد أن يحاول المرشد أن يحول بين المسترشد والتعميمات القلقة على المثيرات  ارتباطات جديدة،

 ة ليتعلم أنماطا جديدة من السلوكنوالبد أن يضرب له المثل الجيد والطيب غن طريق القدوة الحس الجديدة،

 (.108ص ،2014 )الداهري،

 نظرية السمات في اإلرشاد النفسي: . ثانيا

" حيث ركز على الشخصية وعرفها على أنها التنظيم الدينامي في الفرد رتيبآلجوردن مؤسسها " 

وأن تلك األجهزة الجسمية  لتلك األجهزة الجسمية النفسية التي تحدد طابعه الفريد في التوافق مع بيئته،

عتبر السمة الوحدة المناسبة لوصف تأكثر لدراستها هي "السمات" حيث  اهتماما رتيلبآالنفسية التي يوجه 

 الشخصية.

على  رتيلبآوقد ساهمت نظرية السمات بقدر كبير في اإلرشاد النفسي والتوجيه من خالل تأكيد 

مستخدما الطرق والمتغيرات التي تناسب فردية كل  التركيز على الحالة الفردية في دراسة السلوك

أن نظرية السمات تسهم في عملية  إال في مقابلته بين التنبؤ الفردي والجمعي، رتيلبآشخص،ويشير 

على أهمية دراسة الحالة الفردية وأكد على أكثر المناهج  رتيلبآاإلرشاد النفسي والتوجيهي حيث حث 

 (.78-74ص ،2010 )بطرس، "منهج دراسة الحالةفعالية في دراسة السلوك وهو "

وهو ذلك  ،ركز على المرشد أي اإلرشاد المباشحيث تعتمد نظرية السمات على اإلرشاد المتر

اإلرشاد الموجه الممركز حول المرشد حيث يقوم المرشد بدور إيجابي في كشف الصراعات وتفسير 

مما يؤدي إلى التأثير المباشر في تعديل  المخطط،وتوجيه المسترشد نحو السلوك الموجب  المعلومات،

 وتغيير السلوك وكذلك تغيير من الشخصية.
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ويدور  ،لى استخدام االختبارات والمقاييسيعتمد اإلرشاد المباشر أثناء التشخيص وتحديد المشكلة ع

 (.150ص ،2012 روف،ع)الم واضحةرشاد المباشر حول مشكالت موضوع اإل

 الخطوات التالية لحل المشكلة:حيث يتبع المرشد  

 :أي جمع المعلومات وتحليل البيانات وإجراء االختبارات والمقاييس وغيرها من  التحليل

 وسائل جمع المعلومات.

 :تلخيص المعلومات بعد جمعها وتحليلها. التركيب 

 :تحديد المشكلة وأعراضها وأسبابها. التشخيص 

 :أو سهولة أو صعوبة حلها. تحديد المشكلة بالنسبة إلى حدتها التنبؤ 

 :ويتم فيه تقديم الخدمات اإلرشادية الرئيسية حسب إجراءات عملية اإلرشاد  اإلرشاد الفردي

وذلك بتفسير المعلومات وتحويل السلوك االنفعالي إلى سلوك عقلي منطقي  للوصول إلى حل المشكلة،

الذي يتمكن من إقناع  ورشد الذكي هوالم، واتخاذ القرارات واقتراح الحلول وتقديم النصح واإلرشاد

 العميل بتلك القرارات.

 :وذلك بمتابعة تطور الحالة وما يترتب عليها بعد إنهاء عملية اإلرشاد.   المتابعة 

 دور المرشد في نظرية السمات والعوامل:   

 ،ولما كان التعلم  إن هدف المرشد التربوي مساعدة الطالب على تغيير سلوكه بواسطة التعلم

 يصبح الهدف هنا هدفا ساميا وله خضوع بقوانين التعلم.عملية تعديل أو تغيير في السلوك هو 

  .على المسترشد أن يتعلم ما هو دوره من خالل العملية السلوكية بجمعها للفرد 

 .على المسترشد أن يتعلم المزيد من صفاته ومميزاته وقدراته وميوله 

 ن يعرف ما يقدمه المجتمع وعليه أ، له الممكنةيتعلم فرص المتغيرات  إن على المسترشد أن

 (.163ص ،2012 )المعروف، منهموالمكافآت للمرموقين  من عطاء

 ي عملية هالقرارات ف عاصنفي كون ت ي القدرات التي يجب أنويجب عليه أن يتعلم ما ه

 مستمرة وليس حدث واحد فقط.

  المسترشد أن يأخذ بالحل الوسط في سلوكه وذلك بمساعدته مساعدة هو إن الهدف من اإلرشاد

 لكي يتعلم.

ويقرر المرشد والمسترشد سوية ما هو السلوك وكيف يجب أن يكون وما هي أفضل الصيغ 

وبإمكان المرشد أن يكون كموجه للطالب )المسترشد( وبإمكانه أن ينصحه بأن  والمحتويات للسلوك،

 يؤجل القرار الذي يريد اتخاذه.

ة سريعة مع أشخاص آخرين ضمن وبإمكان المرشد أن يتحدث باإلضافة إلى المسترشد وبصور

رئيس الدائرة التي بها واألصدقاء(  المدرسين، )مع اآلباء، اإلرشادية-توجيهيةولين في العملية الؤالمس

 (.163ص 2012 )المعروف، عمله وبصورة مؤثرة مع المسترشدفي  لغرض الحصول على معلومات تساعده

  نظرية التحليل النفسي: .ثالثا

 "،سيغموند فرويدهي أولى مدارس علم النفس ويرجع الفضل في تأسيسها إلى الطبيب النمساوي "

وتعتبر هذه المدرسة من المدارس التقليدية التي تفرعت عنها مدارس عديدة أهمها مدرسة التحليل النفسي 

وترى هذه المدرسة بأن  ،كثير من مبادئها وأسسها العامةالحديثة التي تتفق مع المدرسة الحالية في 

اإلنسان يولد وهو يعاني من القصور ألسباب كثيرة منها العوامل التكوينية ومستوى الذكاء وهيئة العميل 

كما يعمل هو على تعديلها حتى  أما بعد الوالدة فإن البيئة تعمل على تشكيله من ناحية، وأطوار نموه،

 باته من ناحية أخرى.تتالءم مع متطل
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 وأنه يمكن فهم السلوك اإلنساني على ضوء عدة عوامل منها:

 :تتمثل في فاعليته وما لديه من قوة ونشاط وحيوية. دينامية الفرد 

 :هي مكونات الطبيعة وسماته الفطرية التي يولد مزودا بها وال دخل له في شأنها. مكونات الفرد 

  :كونات الفرد واستعداداته الطبيعية.هي جزء من م الدوافع الالشعورية 

  :القدافي،       هو يمثل جانب التأثير البيئي الذي يتعرض له الفرد بعد والدته  التعلم االجتماعي( 

  (.109ص ،1998

  السلوك ا كل جزئي وغالبا ما يتم تشكيل هذا يتبين لدينا أن الفرد يستطيع توجيه سلوكه بشن هنوم

أو من أجل تحقيق  الالشعورية من أجل إرضاء حاجاته األساسية وغرائزه، وتوجيهه بواسطة العمليات

فاإلنسان حاجاته ومتطلباته وأمانيه ومخاوفه هي كلها خارج نطاق الشعور ورغم محاولة هذه  هدف معين،

إال أنها غالبا ما تظهر متنكرة بسبب طبيعتها  المشاعر واألحاسيس التعبير عن نفسها بشكل علني،

 ومحتواها.

 :إن العالج في النظرية التحليلية يقوم على العالقة  تطبيقات عملية التحليل النفسي في اإلرشاد

 " التحويل،وتتضمن عملية العالج ما يلي:فرويدبين األخصائي النفسي والمسترشد والتي يسميها "

يجول بخاطره عبر فيها تترك الحرية الكاملة للمسترشد من أجل التعبير عما  التداعي الحر:  .1

وذلك بعد تهيئة الجو  ميثاق أخالقي يتفق فيه المرشد والمسترشد على التعبير عما بداخله بحرية مطلقة،

والغاية من تطبيقها معارضة عوامل  المحيط وتوفير الراحة النفسية للمسترشد قبل البدء في عملية العالج،

المرشد مراقبة ما يقوله المسترشد من أفكار ويكون دور  ،الكبث المسئولة عن تكوين المرض النفسي

ي أعماق فداعي الحر هو أن ينقل المرشد ما والغاية من الت وتداعيات ليحاول التعرف على المكبوث لديه،

 المسترشد إلى السطح.

ويتميز أحيانا بغلبة  ،يشير إلى موقف انفعالي معقد للمريض تلقائيا من المرشد التحويل: .2

" أنه بدون التحويل ال يمكن التحليل ويأخذ ذلك شكل فرويدمشاعر الحب أو مشاعر العدوان ويرى "

 جلسات أسبوعيا. 5-3جلسات تدوم كل جلسة ساعة وبمعدل 

من خالل التداعيات الشعورية والالشعورية التي ترد إبان العالقة العالجية قد تكون  التفسير: .3

معنى يمكن ذكريات أو هفوات غير مقصودة أو انفعاالت وأحاسيس وعواطف ترتبط ارتباطا ذا أفكارا أو 

 فالمرشد النفسي يوضح كل ما هو غير واضح ومفهوم للمسترشد. ،رقراءته من خالل التفسي

يمكن استخدام هذه النظرية في حل المشاكل النفسية بحيث نلجأ إلى إزالة غطاء الالشعور تدريجيا 

حل الصراعات وربط أي تقوية األنا ثم إعادة بناء شخصية المسترشد و ،الشعور شعورياوجعل ال

 (.   126ص ،2010 )المصري، الحاضر بالماضي

تعتبر هذه النظرية أحدث وأشمل نظريات الذات وذلك  :1942نظرية الذات لكارل روجرز .رابعا

وهي طريقة اإلرشاد والعالج المتمركز حول  ،الرتباطها بطريقة من أشهر طرق اإلرشاد والعالج النفسي

 (.23ص ،2008 )النعيم، مباشرغير الأو اإلرشاد  )العميل( المسترشد

قد تطور ولهو التفاعل بين المرشد والعميل  أن أقرب المصادر للوصول إلى نظرية روجرزيعتقد 

الذات كموضوع أي كمشاعر  بحيث أصبحت تعني جانبين هما: ،مفهوم الذات في علم النفس المعاصر

والذات كعملية كحركة كفعل ونشاط كمجموعة من  واتجاهات وميول ومدركات وتقييم لنفسها كموضوع،

 النشاطات والعمليات كالتفكير واإلدراك والتذكر.

أما مفهوم الذات فهي تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات 

تي يعتقد أن اآلخرين في المجتمع فهوم الذات المدرك هي التي تحدد الصورة الوم ،الخاصة بالذات
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" أما مفهوم الذات االجتماعيها والتي يمثلها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين "ونتصوري

ولدى الفرد  ،"مفهوم الذات المثاليالمدركات التي تحدد الصورة المثالية للشخص الذي يود أن يكون"

والسلوك  لتعاطف والقبول من جانب اآلخرينوا واالحترامدافع أساسي لتحقيق تعزيز ذاته ويشمل الحب 

ويتفق السلوك مع مفهوم الذات ومع المعايير االجتماعية وأحسن طريقة لفهم  ،نشاط موجه نحو هدف

سلوك هو إحداث أي من داخل مجاله اإلدراكي وأحسن طريقة لتغيير ال ،جهة نظر الفردوسلوك الفرد هو 

ي أركز حول العميل متمرشد إحداثه في طريقة اإلرشاد الوهذا ما يحاول الم ،تغيير في مفهوم الذات

 الممركز حول الذات.

 :كيف تتم ممارسة عملية اإلرشاد في نظرية الذات 

 :بحيث البد للمرشد من أن يكون ذاتا ثانية للعميل وخبراته  التقدير واالعتبار التام للعميل

والفرضية ، وعية متخلصة من تعقيدات االنفعالوبذلك يتمكن المرشد من أن ينظر إلى العميل نظرة موض

هنا أن العميل متى ما أدرك هذه العناصر في جو ال يحيطه التهديد أو الخطر ودون تعرضه للمالمة أنه 

 سيفرح بهذه المشاعر ويدمجها في بناء الذات.

 إن العالقة بين المرشد والعميل بدأت حينما جاء العميل  ميل:إلقاء المسؤولية التامة على الع

حيث ال توجد  طالبا للمساعدة من قبل المرشد وأن المسؤولية التامة تقع على العميل وليس على المرشد،

 كل اإلجابات لدى المرشد و لكن المرشد يلعب دورا كبيرا لمساعدته على الوصول إلى الحلول.

 ة اإلرشادية إن المدة الزمنية أو الوقت له أهميته في العالق نية محددة:تحديد العالقة بمدة زم

 المرشد التربوي تحديد الوقت المخصص لكل مقابلة وعدد المقابالت.و وعلى المرشد النفسي

 :حيث تؤكد نظرية الذات في الطبيعة الكلية  التركيز على الفرد نفسه ال على المشكلة بعينها

فاألهداف  اإلرشادية تساعد على تنمية أساليب أفضل لمواجهة الحياة  بصورة عامة،للسلوك أن العالقة 

 العامة للنمو الشخصي تتضمن المشاكل الشخصية للفرد.

 :إن نظرية الذات ال تعنى بخلفية مشاكل العميل ولكن المهم لما حدث  الزمان والمكان

فإن إحدى مسؤوليات المرشد  ،مشكالت وقد يكون له عالقة بما يحدث في الوقت الحاضر من ،بالماضي

 في مساعدة العميل هي التركيز على مشاعره الحالية والتعبير عنها لفظيا.

 :حيث أن العميل وحده قادر على تشخيص  إن التشخيص في اإلرشاد ال مكان له، التشخيص

 ية لكل إنسان.مشكلته فمن الخطأ أن يقوم المرشد بالتشخيص ألن التشخيص معناه إنكار الصفات الفرد

 :فإذا كان العميل مثال يعبر عن خيبة أمل عن نفسه  التركيز على المحتوى االنفعالي للمشاكل

فعلى المرشد أن يعكس له هذه المشاعر ويعيدها إليه بدقة فهو يعمل كمرآة له محاوال أن يغذيه بالمشاعر 

 التي يعبر عنها وبالتالي يساعده على أن يراها بشكل موضوعي. 

 إن الذي يقدم المعلومات هو العميل وإن هذه المعلومات ثم جمعها خارج  المعلومات: دور

الجلسة ومن المحتمل أن تكون بتوجيه من المرشد فالمهم هو مشاعره اتجاه المعلومات وليس المعلومات 

 نفسها.

 :قد روجرزإن مشاعر العميل لها أهمية اتجاه نتائج االختبارات ويقول " استخدام االختبارات' "

وهنا تجدر  ،اجه فيها موقفه بشكل واقعي وصريحيصل العميل خالل فحصه وتفحصه لموقفه إلى نقطة يو

     (.47،49ص ،2008 )النعيم،  اداته بقدرات واستعدادات اآلخريناإلشارة إلى مقارنة قدراته واستعد

القائم على نظرية السمات ما يمكننا استنتاجه من خالل عرض النظريات أن التوجيه واإلرشاد 

أما  يتضمن جمع المعلومات عن العميل وتحليلها وتركيبها من أجل التعرف على السمات التي يتميز بها،

كيف يمكن تعلمه وكيف يمكن تغييره وفي نفس الوقت  االهتمام الرئيسي للنظرية السلوكية هو السلوك،
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وتهتم نظرية الذات كثيرا ، ن عملية التعلمرشاد التي تتضماهتمام رئيسي في عملية التوجيه واإل

التي تعتبر من الوسائل تعمل بتلك االختبارات والمقاييس بالمعلومات التي يقدمها المسترشد عن نفسه و

وأخيرا نظرية التحليل النفسي التي كان اهتمامها ، علومات الالزمة للتوجيه واإلرشادالهامة في جمع الم

  وياء في عملية التوجيه واإلرشاد.ألسمنصبا على المرضى أكثر من ا

 

 

 

   

II. مستشار التوجيه واإلرشاد : 

 تعريف مستشار التوجيه واإلرشاد )المرشد التربوي(: .1

 ،ريستشي مصطلح المستشار في معاجم اللغة العربية يشير إلى مصدر الفعل استشار، لغة: .أوال

 استشارة عن شيء يجهله. 

و يقال استشار األمر أي تبين واستشار  على أمر الصواب،أمره ونصحه ودله  ومعنى أمر عليه:

 واستشارة أي طلب منه المشورة.

 وآخرون، )بن هادية ح والرأي السديد في أمور التوجيهفمستشار التوجيه هو من يطلب عنده النص

 (. 63ص ،1991

 اصطالحا: .ثانيا

 :الدارسين أفراد أو هو شخص مختص في العملية التعليمية يعمل مع  مستشار التوجيه هو

حيث يساهم في اختيار المواد التعليمية وطرق التعليم المناسبة وهو يساعد المتعلم بشكل عام  مجموعات،

 (. 08ص ،1981 بوحوش، )ة على بلوغ األهداف المحدد

  إن مستشار التوجيه هو الشخص الذي توكل إليه مهمة اإلرشاد ومتابعة التالميذ الذين يعانون من

 (.75ص ، تد ،سعد ) قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس  من الناحية النفسية البيداغوجيةصعوبات 

 " ذ عملية التوجيه المدرسي والمهنيالشخص المسئول عن تنفي :" بأنهروشالنيعرفه العالم، 

وهو مختص في التوجيه ويعتر أقدر الناس على جمع كافة المعلومات التي تخص الطالب واستغاللها 

 (.89-88ص ،2010 ي،زنطاف) ماد على مبادئ وتقنيات علم النفستوجيهه وذلك باالعتبغرض 

 :هو شخص حاصل على الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى في أحد فروع العلوم االجتماعية 

تربية وعلوم النفس. ويتم تعيينه بوظيفة مصنفة بحيث يخضع  صحة نفسية، ،توجيه نفسي إرشاد نفسي،

ديد تجربته أو االستغناء عام حيث تقيم أعماله ونشاطاته في نهاية العام من أجل تثبيته أو تمللتجربة لمدة 

 . عن عمله

 حيث يتم إعداده ، بوي وتخصص فيه أعد له وتدرب عليههو الشخص الذي امتهن اإلرشاد التر

والعيادات النفسية الملحقة علميا في أقسام علم النفس في الجامعات ويتم تدريبه علميا في مراكز اإلرشاد 

ويتطلب هذا  عادة بهذه األقسام أو في مدارس وغيرها من المؤسسات تحت إشراف األساتذة والخبراء ،

 (. 75-74ص ،2014 ،اهريد)ال في مجال طرق اإلرشاد و اْساليبه اإلعداد العلمي اهتماما خاصا 

 )المرشد التربوي(: خصائص وصفات مستشار التوجيه واإلرشاد .2

ط غلى تصرفات و يتجه اإلرشاد والتوجيه في الوقت الحاضر باتجاه التشديد على وضع قيم وضواب

محددين ما هو الشيء الحاسم الذي يجب أن ينظر إليه المرشد لفهم نفسه باإلضافة  ،سلوكيات المرشدين

إلى فهم المسترشد )التلميذ( وخاصة أن نوعية العالقة اإلرشادية والتوجيهية تتطلب مهارات عديدة 
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وفر العديد من الخصائص الشخصية والمهنية للمرشد تللتواصل وتشخيص حالة المسترشد لذلك وجب 

 إلثناء إقامة العالقة اإلرشادية .وهي في اإلجمال كاآلتي : التربوي

 بقا مع نفسه وفيه تناقض فإذا كان هذا النموذج عير متطا ،قدم المرشد نفسه للمسترشد كنموذجي

أما ، يتوقع أن يقلد العميل هذا السلوكهنا  ،ته ضعيفة مخادع لنفسه وغامض أيضاوكذلك فعالي ،مع سلوكه

ال صادقا ومتطابق مع نفسه فعندها سيكون المسترشد أمينا صادقا من المرشد أثناء إذا كان المرشد أصي

 العالقة اإلرشادية.

 .أن يكون المرشدون لديهم استعدادا للتغير والمرونة بدال من الثبات والجمود 

 .توسيع وعيهم وإدراكهم ألنفسهم وكذلك لآلخرين 

 في اإلرشاد بشكل  ن أساليب اآلخرينأن يطوروا أساليبهم الخاصة في اإلرشاد وال يقلدو

 (.15ص ،2008 )سعيد، ميكانيكي وحرفي

 :أي تقبل المسترشد على ما هو عليه دون التأثر بأحكام  ،وهو تقبل إيجابي غير مشروط التقبل

 مسبقة.

 :(.12-11ص ،2005 شمولر،و ست)مورن وفر األلفة بين المرشد والمسترشدتت أنيجب  األلفة 

 :دى المرشد اتجاه مسبق والرغبة في مساعدة المسترشد.لأن يكون  االستعداد المسبق 

 :إن مظهر المرشد ولبسه وجلسته وصوته تساعد على نجاح العملية اإلرشادية. مظهر المرشد 

  حسن اإلصغاء واالستماع والتركيز واالنتباه وقلة الحديث من قبل المرشد إال في حاالت

 الضرورة.

 :المسترشد باألمان على نفسه وأسراره واالسترخاء واالطمئنان.وهذا يشعر  الثقة المتبادلة 

 :إذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يصافح اآلخر ويده  ،ال تكن تاجرا دون وجه بشوش بشاشة الوجه

 مطبقة فكيف يتعامل معه وجبهته مقبوضة .  

 :كون ويجب أال ت يجب أن تحدد الجلسة اإلرشادية وهي بين نصف ساعة و الساعة، الزمن

 الجلسات قريبة جدا وال بعيدة جدا أي جلسة كل أسبوع.

 :كما يحب أن تكون جلسة المسترشد مريحة. يجب أن تكون الجلسة في أماكن محددة، المكان 

 :ي دليل على احترام المرشد للمسترشد.ه السرية والخصوصية 

 :رها االستجابة يما إن االحترام من األمور الهامة في الجلسة اإلرشادية وأهم عناص االحترام

 يقوله المسترشد. 

 :إن المرشد ليس سلطانا أو سلطة وبذلك فإنه يتحول من نعمة إلى نقمة إذا أصبح كذلك. التسامح 

 : فالمرشد يركز انتباهه على حديث  أن يكون لدى المرشد مهارات في التعامل مع اآلخرين

اعر المسترشد االنفعالية والمعتقدات وإدراكه لفظية كمشغير الاآلخرين وكذلك ينتبه المرشد إلى الرسائل 

 لذاته وللظروف المحيطية.

 فهو ليس دفاعيا وال يلجأ إلى تشويه الخبرات ويتعامل مع  :المرشد الفعال بفهم واضح لذاته يتمتع

 لدى المسترشدين.ستطيع أن ينمي مثل هذه الخبرات القلق بصورة منطقية ولذلك فهو ي

 يحاول المرشد الفعال أن يفهم سلوك اآلخرين دون أن  صدار أحكام:محاولة فهم السلوك دون إ

 ة.ييصدر عليهم أحكاما قيم

 :ة القضايا المعاصرة التي تهمه وتهم مجتمعه تابعحيث يستمر بم يمتلك المرشد الفعال ثقافة واسعة

 وتهم العالم بشكل هام.
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 على الناس بسبب اللون أو فال يطلق أحكام مسبقة  :المرشد على الفعالية في التفكير يحرص

 ،2005 ،شمولرو سنت) مورد عن التعصب في التعامل مع الناسويبتع ،اء الجغرافي أو العرقي أو الدينياالنتم

 . (36- 35ص 

 .مراعاة الفروق الفردية واختالف الثقافات بين المسترشدين أثناء تقديم العملية اإلرشادية 

 دون قصور أو إهمال، وعليه أال يتخطى حدود  إنجازه على أكمل وجهاإلخالص في العمل و

كحل الواجبات المدرسية نيابة عن   ،رعايتهفي االهتمام به و بالغترشد وال يمهنته فال يهمل المس

 المسترشد بحجة مساعدته وحمايته من العقاب .

  كان.العدل في التعامل مع المرشدين والتجاوز على أخطائهم وعدم التفرقة في معاملتهم ألي سبب 

 .االلتزام بأخالقيات المهنة والمجتمع وقيمه 

إن هذه الخصائص هي من أهم العناصر في العملية اإلرشادية التوجيهية ألن شخصية المرشد تأتي 

 فالمرشد الذي ال يتمتع، اليب التي يستخدمها في اإلرشاد والتوجيهفي األهمية قبل مؤهالته وتدريبه واألس

 (.554ص  2014 )األسدي، كون ضعيفةتألن يكون مرشدا ألن فرصة نجاحه  الصفات ال يصلح بهذه

 واجبات ومهام مستشار التوجيه واإلرشاد )المرشد التربوي(:  .3

تبرز أهمية التوجيه واإلرشاد في الثانوية من خالل المهام والواجبات المنوطة للمرشد التربوي من 

 المساندة للعملية التربوية في الحاالت أو المجاالت التالية :خالل قيامه بدوره بتقديم الخدمات اإلرشادية 

 ( حيث يلتقي يقوم المرشد بتقديم خدمة التوجيه الجمعي)حصص اإلرشاد :في مجال التوجيه

  ليتناقش معهم في جو من الحوار والتفاعل وحسب برنامج محدد ومخطط، ،مع الطلبة في صفوفهم

ت مسبقا وبناءا حيث يحضر لهذه الموضوعا ،يتناولها المنهاج المدرسيوال  حياتية تهمهمقضايا مشاكل وو

 (.555ص ،2014 )األسدي،ويطلع المدير على هذه المواضيع.  على حاجات الطلبة

ما له من أهمية في توضيح كل ما من شأنه أن يساعد ل برز دور مستشار التوجيه واإلرشادوهنا ي

فتلميذ مرحلة التعليم الثانوي يواجه تغيرات  المحيط المدرسي ثانيا، التلميذ على فهم نفسه أوال وتقبل وتفهم

ومن جهة أخرى فإن مرحلة  جسمية وعقلية واجتماعية أكثر وضوحا من المراحل السابقة من جهة،

الثانوية هي مرحلة تقرير المصير بالنسبة للتلميذ من حيث التصميم والتخطيط لمواصلة دراسته العليا أو 

 ليمارس عمال ما . ترك المدرسة

حيث يقضي مستشار  ،فعملية التوجيه من أهم العمليات التربوية وجوهر برنامج التوجيه المدرسي

 التوجيه واإلرشاد معظم وقته داخل الثانوية في عملية التوجيه المدرسي سواء كانت فردية أو جماعية.   

على تحقيق التوافق بين قدراته ويهدف المرشد التربوي من خالل التوجيه إلى مساعدة التلميذ 

التخصصات المهنية من جهة ووبين متطلبات الفروع الدراسية  ،الدراسية وميوله و رغباته من جهة

  (. 173ص   ،1993 )بوعناقة،أخرى 

 في اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجمعي  ليهتم المرشد التربوي بالعم :في مجال اإلرشاد

ومساعدتهم على تنمية  ،لمساعدة التالميذ على التعامل مع الصعوبات التي تعترضهم كأفراد في المجتمع

من خالل استخدام أساليب إرشادية علمية  ،قدراتهم في التكيف مع المشكالت وإيجاد الحلول المالئمة لها

 في التعامل مع التالميذ.

 ويتمثل دوره في النقاط التالية لتخطيط والتنسيق:في مجال ا: 

  يضع المرشد خطة لكل فصل دراسي تتناسب مع حاجات الطلبة والهيئة التدريسية ويعمل على

 تنفيذها بالتعاون مع اإلدارة والهيئة .
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  العمل بالتعاون مع مدير المؤسسة للتخطيط الجتماعات مجالس األقسام وذلك لتبادل وجهات

 قضايا تربوية عامة تخص الطلبة. النظر حول

 وقد يكونون من أقسام العلوم  ،ينسق مع المدير واألساتذة لعقد ندوات يديرها اختصاصيون

 التربوية والنفسية لتعالج المشكالت النفسية أو مواضيع ذات أهمية بارزة بالنسبة للطلبة.

 : والهيئة التدريسية في  يقوم المرشد التربوي بدور استشاري لإلدارة في مجال االستشارة

 ،2014 ،األسدي) ؤسسة التعليميةاألمور والقضايا التربوية في اإلرشاد والتوجيه التي تتعلق بالتالميذ في الم

 :من خالل (556ص

 مدرسي والمهني ويهدف يتعلق بكل المعلومات الخاصة بالواقع التربوي وال :اإلعالم المدرسي

في تفعيل المسار الدراسي للتلميذ بتحقيق الموافقة بين طموحه ونتائجه الدراسية وتكوينه إلى تنظيم و

 (.195ص ،1995 )موسي، مجالي البحث الفردي والجماعي 

 أن التقويم يقوم بمهمة تزويد اإلعالم للمتعاملين داخل المؤسسة مالك دوالد: يرى "التقويم "

فالتقويم يحتل جانبا مهما من العملية  ،بمحتويات وسائل الفعل التربويا هذا اإلعالم متعلق أيض التربوية،

حيث يسعى إلى معرفة  مدى نمو شخصية  ،لدراسيالتربوية  ويشكل عنصرا أساسيا من عناصر المنهج ا

 (. 73ص ،1993 )بوعناقة، طفية والنفسية والسلوكية وغيرهاالمتعلم من جميع نواحيها العقلية والعا

 حتى يحقق المرشد التربوي أهدافه ال بد من أن يستعمل الوسائل التالية: :التقويموسائل 

 .تنظيم ومتابعة حصص االستدراك 

 .متابعة وتحليل النتائج الدراسية للتالميذ 

 .تقويم ميول التالميذ واهتماماتهم 

 يحاول المرشد التربوي من خالل عملية اإلرشاد إلى التقرب  :المتابعة النفسية واالجتماعية

حيث أن  ،هذا عن طريق المقابالت المتكررة ويحدث ،لحل مشكالته النفسية واالجتماعيةمن التلميذ 

 أسلوب التوجيه المتمركز أو المقابلة تسمح للتلميذ من تحقيق عدة أهداف تتمثل في :

 مساعدة التلميذ على فهم نفسه وتقبلها. 

  حاجاته اإلرشادية  إظهاربموضوعية وعره  التفكير الحر والتعبير عن مشامساعدة التلميذ على

 خجل.تشبع وذلك بدون خوف أو تردد أو  التي لم

  .تساعد التلميذ على تنمية قدراته على التكيف مع مشكالته وحلها بشكل مبكر بذاتية مستقلة 

  قرارات المتصلة بحياتهة اتخاذ العلى تقرير إمكاني تساعد التلميذ. 

والمتابعة الفردية ال تعني أن المرشد التربوي ال يقوم بدعم نفسي جماعي يتعلق بمجموعات صغيرة 

حيث تكون في شكل نصائح  ،لون على اجتياز شهادة البكالورياوتكون أساسا مع التالميذ المقب من التالميذ،

أسباب الخوف وكل ما من شأنه أن يخفف من  ودرء نظيم المراجعة وزرع الثقة بالنفسحول كيفية ت

 االضطرابات النفسية.

وبالنسبة للعالقات الخاصة التي يتابعها المستشار بصورة مستمرة فقد يكتشفها أثناء الحصص 

وربما يدله عليها أحد أعضاء الفريق  أو أثناء نشاطه التقويمي أو عن طريق المالحظة العامة، اإلعالمية

وهذا طبعا يتوقف على درجة الثقة  ،الحالة بنفسها لكي تطلب المساعدةأو قد تأتي  التربوي واإلداري،

 (.149ص ،1994 محمود،و )عبد الحميد ودة بين التلميذ والمرشد التربويالموج

 يقوم المرشد التربوي بعملية تقييم للطلبة خالل جمع وتنسيق وتفسير  :في مجال التقييم

والتي توضع في ملفه مع المحافظة على سرية هذه المعلومات واستخدامها  ،المعلومات المتعلقة بالطالب

 ألغراض تحديد حاجات الطالب ألغراض اإلرشاد.
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 :ويتمثل في النقاط التالية: في مجال خدمات الصحة النفسية 

   يقوم المرشد من خالل المالحظة وسجل الطالب بالتعرف على الطلبة الذين يعانون من

  القلق ،إعاقة حركية ضعف السمع، أمراض القلب، ،ر)ضعف البص مية وصحيةمشكالت نفسية وجس

ويقوم بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريبية بمراعاة جوانب القصور وذلك بتوزيع أماكن ، االكتئاب..(

الجلوس في غرفة الصف وفي تقبل الطالب وفي ممارسة األنشطة المدرسية وفي مساعدة التلميذ على 

 وضعه الصحي.التكيف مع 

  يمكن أن يعمل المرشد من خالل تخطيطه لبرنامج اإلرشاد الوقائي في المدرسة وبالتعاون مع

للعادات الصحية وكذا بالنوعية الصحية  ،األساتذة على وضع برنامج وقائي يتعلق بنوعية المشكلة النفسية

ئة اإلدارية والتدريسية مستخدما النشرات والندوات والمحاضرات ألعضاء الهي ،واألمراض المعدية

  (.557-556ص ،2014 )األسدي،والتالميذ. 

 المعايير األخالقية المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد: .4

اإلرشادية مطالب بالضوابط والمعايير األخالقية -لية التوجيهيةمستشار التوجيه واإلرشاد أثناء العم

 بتوضيحها على النحو التالي:أثناء القيام بعملية التوجيه واإلرشاد التي نقوم 

 العلم: 

  يجب أن تكون لدى هذا المرشد التربوي معلومات مناسبة عن طبيعة البشر وسلوكهم وعن

واألسباب المؤدية إلى المشكالت وكذلك واقع المجتمع  مراحل نموهم والنظريات التي تفسر السلوك،

نقطة االنطالق للمستشار في ممارسة عمله فاألساس المهم هو ، اته وواقع المدرسة التي يعمل بهاوحاج

 اإلرشادي.

 :اإللمام  أن يتوفر في المرشد التربوي بعض الخصائص الشخصية والمهارات المهنية ومنها

بالمعارف العلمية المتخصصة في مجال التوجيه واإلرشاد وخدماته النمائية والوقائية والعالجية التي تعتمد 

 سيره.على فهم السلوك والقدرة على تف

 .أن تتوفر فيه القدرة على تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية وتفسير نتائجها 

 تطور في العمل أن يعمل بشكل مستمر على بناء قاعدة لتطوير قدراته كمختص من خال ال

لى المهارية في التوجيه واإلرشاد عن طريق اإلطالع عفيطور قدراته المعرفية و، والشهادة والدراسة

 المراجع العلمية وغيرها .

 .أن تتوفر فيه القدرة على توجيه مسار العملية اإلرشادية بما يحقق الهدف اإلرشادي والتوجيهي 

 :الخبرة والمهارة 

 ومن أول هذه المهارات: المجال األدائي في عملية اإلرشادتمثل الخبرة 

  وتكوين األلفة  ،واإلصغاء والتعبيمهارة المالحظة تكوين العالقات اإلرشادية والتي تشتمل على

ثم مهارة دراسة المشكلة بتشخيصها وإعداد األهداف واختيار طريقة اإلرشاد وتقويم  ،وتوفير البيئة اآلمنة

 العملية اإلرشادية ومهارة إنهاء العالقة.

  إدعاء مهارة  :من شأنه أن يضر بسمعة المهنة مثلعلى المرشد أم ينهى عن القيام بأي عمل

إضافة مؤهالت  الدعاية لنفسه في صورة غير مألوفة، ممارسة طرق يعلم أنها ليست ذا فعالية، له، ليست

تطبيق اختبارات نفسية  ،اإلهمال في حفظ المعلومات الخروج بالعالقة المهنية عن حدودها، ليست لديه،

الئه في المهنة كذلك من جهة أخرى يجب عليه أن يحترم زم ،ناسبة أو تفسيرها بشكل غير دقيقغير م

 وأال ينال منهم بالتجريح وأال يدخل في صراعات مهنية.
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  أن يدرك المرشد حدود كفاءاته وأن يراعي إمكانياته وأن ال يتردد في طلب العون والمشورة من

  (.47-45ص ،2007 )زيدان، ن وأن يعمل على رفع مستوى كفاءتهاآلخري

 :السرية 

مبرر عن خصوصياته وال يكون غير القانوني وير الغ فشد يحترم المسترشد ويتجنب الكشالمر

وبالطبع من الضروري على المرشدين أن  األذى للمسترشد،ال في حالة كونها تسبب المخاطر وذلك إ

مع تحديد المواقف التي يمكن أن تحدث والتي يجب فيها كشف  ،يخبروا المسترشدين محددات السرية

وشروط  ار األسرة وعدم كشفها للبعض منهمحفظ أسر ر بأنواعها،السرية، كما يجب مراعاة سرية التقاري

إضافة إلى المسؤوليات المهنية من حيث إتباع المعايير المهنية  (،33ص ،2002 الخواجا،) البحث والتدريب

 واألخالقية والتدريب والتأهيل للعمل ومراقبة فاعليته كأخصائيين في مهنة اإلرشاد بنفسه.

 د:رعاية مصلحة المسترش  

ما في وسعه أن يبدل المرشد كل و على المرشد أن يساعد المسترشد على الوصول إلى بر األمان،

وتحسين  النجاح وتجاوز المشكالت وتصحيح األخطاء اإلدراكية والسلوكية،لمساعدته على النمو و

المسترشد ويمنع مشاعره وتبني القيم اإليجابية وهو في جانب موقفه اإلرشادي عليه أن يدافع عن مصالح 

 وأن يراعي عند إعداده للتقارير ما أؤتمن عليه من قبل المسترشد. أي أذى قد يلحق به،

 :العالقة اإلرشادية  

ن العالقة اإلرشادية جانب مهم في العملية اإلرشادية فهي عالقة مهنية شخصية وتستوجب إ

ذا المسترشد وظروفه وواقعه الحصول على المعلومات التي تساعد المرشد أو المسترشد على فهم ه

 ،من شأنه زعزعة الثقة مع المسترشدفهذه العالقة يجب أن تصان عن كل ما  المتغيرات التي من حوله،و

ولكي تبدأ العالقة بداية سليمة فإن عليه أن يدرك دوره ومسؤوليته بالنسبة للمسترشد وبالنسبة للمهنة التي 

المسترشد بغض النظر عن جنسه أو لونه أو غير ذلك من  وبذلك على المرشد أن يتقبل ينتسب إليها،

 المتغيرات.

وال  وعلى المرشد أن يحاول في إطار العالقة اإلرشادية توفير كل ما من شأنه جعل العالقة آمنة،

وخاصة في المراحل األولى  يكون المسترشد في موضع الهجوم عليه أو توجيه النقد الحاد والسخرية منه،

 التي يبقى المرشد فيها بعيدا عن النقد أو إصدار األحكام.من العالقة 

أما السخرية والعقاب فهي أمور ال نتصور أن تدخل كعناصر في أي عالقة إرشادية بل ستلحق 

كما على المرشد أن يمتنع عن االستفادة من المعلومات التي حصل  أضرار كبيرة بمهنة اإلرشاد كلها،

تتصف بالموضوعية كمحاولة كما يمتنع أن يدخل في عالقات ال  ية،عليها من المسترشد ألغراض شخص

 لى معلومات لن يستفيد منها المسترشد في موقف اإلرشاد أو تكوين عالقة شخصية مثل:إالوصول 

 الصداقة والزيارات المنزلية أو البيع والشراء أو تبادل المنافع.

ل المسترشد أمام زمالئه عما فعل إزاء وفي إطار العالقة اإلرشادية على المرشد أن يتجنب سؤا

 بل عليه أن يترك مثل هذه األسئلة داخل الجلسات والحجرة اإلرشادية. ،موقف معين

ي المسترشد ليس ف االقة إرشادية مع المسترشد وأن هذوعلى المرشد أن يتأكد من دخوله في ع

إذن  لىرشد آخر فيجب أن يحصل عدية مع موإذا كان له عالقة إرشا ،رإطار عالقة إرشادية مع مرشد آخ

وعلى المرشد  من ذلك المرشد أو أن ينهي العالقة مع المسترشد إذا أراد هو أن ينهيها مع المرشد السابق،

علم المرشد وفي هذه الحالة ي، نظرة المؤسسة مثل: هأن يحترم رغبة المسترشد إال إذا كان هناك ما يمنع

أن يستشير زمالئه في المهنة فيما يقابله من صعوبات أو مواقف ويمكن للمرشد  الحدود،المسترشد بهذه 
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أو أن المعلومات التي حصل عليها من المسترشد قد تحتاج  يشعر فيها أن العالقة تسير بشكل غير طبيعي،

 لعرض على السلطات المختصة لوجود خطر قد يلحق بالفرد أو باآلخرين أو بالوطن. 

 :كرامة المهنة 

  حيث أن المرشد  المرشدين أن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يسيء إلى المهنة وسمعتها،يتطلب من

يمتنع عن التورط في أي عمل ينهى عنه الدين  كرامة المهنة التي ينتمي إليها في سبيل المحافظة على 

على  مل معه وأنه يعمليعيدرك ويحترم حقوق اإلنسان الذي  وهو والخلق وتجرمه األنظمة المعمول بها،

سيء التصرف وإذا علم المرشد أن من بين المشتغلين بمهنة اإلرشاد ي وقايته من األخطار التي تحيط به،

ير مشروعة مع المسترشدين أو يخالف القواعد والضوابط األخالقية المتعارف غأو يتورط في عالقات 

طن الخطر وقد االتعريف بموفإنه يتخذ اإلجراء المناسب الذي يبدأ بالنصح و عليها في ممارسة المهنة،

 يمتد إلى إخبار الجهات المعنية درءا للخطر عن المسترشدين وللمحافظة على المهنة وسمعتها.

  وأال يدخل في  ة وأال ينال أحد منهم بالتجريح،المرشد أن يحترم زمالئه في المهنويجب على

عالقة مع مسترشد يعلم أن له عالقة كما ينبغي عليه أن يمتنع عن الدخول في  صراعات مهنية مع زمالئه،

 ارشادية مع مرشد آخر.

 طلببكل ما يمكنه إلى رفع أدائه ب وفي سبيل المحافظة على كرامة المهنة فإن المرشد يسعى 

 باإلضافة إلى الميدان الذي يعمل فيه واإلخالص في عمله والتعاون مع زمالئه ،العلم واكتساب المهارة

    (.205،208ص ،2013 )رشدى،

 الصعوبات والعراقيل التي يواجهها مستشار التوجيه واإلرشاد: .5

، حيث توجد مجموعة من ه اإلرشادي والتوجيهيلعميواجه المرشد التربوي صعوبات قد تعيق 

 الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي أثناء أدائه لمهامه نصنفها كما يلي:

 صعوبات مادية: .أوال

نظرا ألن المرشد التربوي ال تتوفر لديه وسائل العمل الالزمة لتأدية  . ما يتعلق بوسائل العمل: أ

فهو كثيرا ما يقوم بطبع وتصوير الوثائق من حر  مهامه بالشكل المطلوب منه كجهاز اإلعالم اآللي مثال،

ج مطبوعة متابعة نتائ )البرنامج السنوي لنشاطات مستشار التوجيه واإلرشاد، من أمثلة هذه الوثائقو ماله،

 ...(.التالميذ 

ضف إلى ذلك فإن المرشد التربوي عندما ينتقل إلى مؤسسات مقاطعته وتكون أحيانا في أماكن 

 هذا يدفعه للتنقل أيضا من حر ماله. عيدة عن بعضها البعض ب

نظرا ألن المرشد التربوي يعمل في الثانوية ومجموعة المتوسطات  اتساع مقاطعة التدخل:.  ب

حيث يتكفل بسنوات األولى متوسط والرابعة متوسط  مجتمع عريض من التالميذ، وبالتالي يتعامل مع

ضف إلى ذلك فهو يهتم بربط وبناء العالقة مع الهيئة  ،واألولى ثانوي والثانية ثانوي والثالثة ثانوي

والتقليص راته ونشاطه لى تشتت قدإأذى ذلك  ،يذ لدى كل هذه المؤسساتلتالملالتدريسية أو أولياء األمور 

 (. 1999 ،1998 )وزارة التربية الوطنية،  من فعاليته

 

 

 صعوبات متعلقة بالمرشد نفسه: .ثانيا

يتعرض المرشد التربوي إلى مشكالت تعيق عمله اإلرشادي يكون هو المتسبب فيها مما تجعله يحد 

 و نحصرها في ما يلي:(.75ص ،2007 )شواقفة، في عمله

  .بعض الكفاءات والمهارات الالزمة للعمل 
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 .عزوه لسمات شخصية تفيده في العمل 

 .نقص تدريبه ونوع المؤهل الذي يحمله 

 .عدم تمسكه في أخالقيات المهنة ومراعاة حدوده 

 .عدم توفر الدافعية للعمل 

 .عدم قدرته على اإلقناع 

 .صغر سن المرشد وقلة خبرته بالنسبة للمعلمين وأولياء األمور 

 .جموده وعدم تنمية ثقته بنفسه 

 صعوبات متعلقة بالطالب: .ثالثا

توجد العديد من المشكالت التي تعيق عمل المرشد التربوي داخل المؤسسات التعليمية مصدرها 

 نذكرها في نقاط متمثلة في :، (75ص ،2007 )شواقفة، راجع للطلبة

  .توقعات الطلبة الكبيرة في حل مشكالتهم 

  الطلبة بتنفيذ الخطة العالجية.عدم التزام 

 .عدم وجود وقت كافي لدى الطلبة للذهاب للمرشد 

 .عدم ذهاب الطلبة للمرشد خوفا من أن يراهم أحدهم من الزمالء 

 .عدم انتقاء الطلبة بالعملية اإلرشادية وعدم إيمانهم بكفاءة المرشد التربوي على مساعدتهم 

 عدم وضوح دور المرشد التربوي لدى الطلبة. 

 .عدم ثقة الطالب بالمرشد التربوي في المدرسة 

  .تفضيل بعض الطالب االعتماد على أنفسهم في حل مشاكلهم 

 صعوبات متعلقة بالمدير والمعلمين: .رابعا 

ية لصعوبات تؤثر سلبا على كثيرا ما يتعرض مستشار التوجيه واإلرشاد داخل المؤسسات التعليم

 والتي تتمثل في النقاط التالية:ر. سببها المديحد من فعاليته ويرجع وت، شخصيته

 .عدم اإلشراف والمتابعة لعمل المرشد بشكل مستمر 

 .النمط المتسلط لإلدارة أو المتسيب 

 .تكليف المرشد بمهام إدارية ليست من مهامه 

 .عدم مشاركة المدير في تنفيذ برامج اإلرشاد وتقييمها 

 .عدم تفهم المدير للعملية اإلرشادية 

 (35ص ،2007 )شواقفة، ء اجتماعاته مع األهل و المعلمينارسة السلبية أثناالمم. 

 صعوبات متعلقة بالتدريب واإلشراف: .خامسا

 .اقتصار الدورات التدريبية للمرشد على الدراسة النظرية 

 .قلة تبادل الرأي والخبرة بين المرشدين 

 عدم اعتماد أداة محددة من قبل المشرفين لتقييم عمل المرشد . 

 .عدم تلمس المشرفين على اإلرشاد بتعميم الخبرات اإلرشادية الناجحة 

 .قلة عدد الورشات التدريبية للمرشدين 

 (.74ص ،2007 )شواقفة،  بتدني تدريب المرشدين على استخدام التقنيات الحديثة كالحاسو 

 صعوبات متعلقة باألهل والمجتمع: .سادسا

العالقة بأولياء التالميذ وذلك عن طريق جمعية أولياء إن المؤسسات التربوية حرصت على ربط 

 ويعود أساسا إلى ما يلي: .وهذا ما ال نجده في مؤسساتنا التربوية التالميذ،
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 .عدم إيمان األهل باإلرشاد باعتبارهم بأنه إذاعة األسرة الخاصة 

 (.207ص ،2009 )العزة، عدم معرفتهم بطبيعة العملية اإلرشادية 

  عن الخدمات التي يقدمها المرشد التربوي.تدني توقعاتهم 

 .عدم اقتناعهم بالعمل اإلرشادي 

   .عدم التعاون مع المرشد التربوي في حل قضايا الطلبة 

 (.207ص ،2009 )العزة، عدم تجاوب األولياء مع المدرسة 

باعتبار أن المرشد التربوي موظف إداري ملزم بجميع  صعوبات متعلقة بظروف العمل:. سابعا

تساهم هذه األخيرة بضخامة عمله اإلداري وتزايد  القرارات والمراسيم اإلدارية ألداء مهامه المستشبعة،

 انشغاالته مما جعلنا نحصرها في ما يلي:

  .عدم توفر االختبارات والمقاييس لتشخيص مشكالت الطلبة 

 .كثرة قطاعات العمل وكثافته وكثرة األعباء والمسؤوليات 

 متجددة عن أنظمة الجامعات والمناهج المدرسية. عدم توفر معلومات 

 .)عدم توفر مواعيد منظمة)جلسات اإلرشاد وحصص التوجيه 

 .عدم توفر المراجع اإلرشادية في مكتبة المدرسة 

 .ضعف وسائل اإلعالم بالنسبة لبرامج اإلرشاد 

 (.80ص ،2007 )زيدان، عدم توفر غرفة خاصة بالمرشد 

  إرشادية.تكليف المرشد بأعمال غير 

III. :المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد 

 المهارات الشخصية: .1

تتمثل المهارات الشخصية للمرشد في السمات والصفات التي يتميز بها عن غيره من األفراد أو 

 وتتمثل في: تتضح أثناء بناءه للعالقة اإلرشادية من خالل المقابلة األولى،و األخصائيين،

 أي أنه معه جسديا ونفسيا وأن يكون  االنتباه واإلصغاء لما يقوله المسترشد،أي  :رالحضو

 متواصال جيدا معه ويوصل الرسائل للمرشد.

 م نفسه أي أن يساعد المرشد المسترشد على الكشف عن ذاته وأن يفه)فهم الذات(:  كشف الذات

عن ذاته إذا كان يفيد  للمرشد أن يتحدثوال يجوز  قدراته واستعداداته وأهدافه، أكثر وأن يعي مشكالته 

 ويستخدم المرشد أثناء كشف الذات للمسترشد المهارات التالية: ،المسترشد

  :يتقبل المرشد المسترشد كما هو دون تمييز أو تفرقة بعامل اللون أو العرق....الخ. التقبل 

 :أن يرى عالم أي يفهم ويسمع المسترشد ويدرك ما يشعر به، أنيحاول المرشد  التعاطف 

 غير الواضحة. تالسلوكياوأن يفهم ما بين السطور أي رؤية  ،هالمسترشد من خالل عالمه الخاص ب

  :أي أن يحترم المرشد المسترشد احتراما غير مشروط وال يصفه بأي ألقاب. االحترام 

 :بمعنى أن يكون المرشد هو نفسه وال يتصنع ويتحدث بشكل تلقائي وفير متكلف. األصالة 

 :علىقاله من خالل المرشد وذلك يشجعه تتيح للمسترشد سماع ما  إعادة صياغة العبارات 

 االستمرار في الكالم ومراجعة نفسه.

 :ي يجب أ أي أن يتحدث المرشد بعموميات وال يجعل المسترشد يتحدث بعموميات التحديد

لذات الفهم الكلي مقابل ا الثانية: ةالمرحل تسلوكياالمشاعر إلى و وتترجم األفكار ، وصف المشكلة

 (.31ص ،2006 )العزة، الديناميكي من قبل المسترشد
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ويعبر له عن مشاكله النفسية  ،هذه المهارات الشخصية للمرشد تجعل المسترشد يثق به)المرشد(

 واالنفعالية والسلوكية والتربوية التي تعرقل سير حياته الدراسية.

 المهارات االتصالية: .2

والتي  هي القدرات واإلمكانيات التي تحقق اتصاال فعاال وناجحا، المهارات االتصالية:مفهوم  .أوال

بما في ذلك المفردات المالئمة والتراكيب المستعملة في الجمل وأنماط  تتمثل بوجود كفاءة لغوية عالية،

لمستمع النطق وهناك مهارات أخرى كالقدرة على الترتيب والتواصل منطقيا والتوافق على مستوى ا

ومهارات االتصال تشمل كل ما يقال أو يكتب أو يقرأ  ،النهائية لدالالت الكلمات عليه وتوقع أثر النتيجة

 أوكل ما يحدث من حركات أو أفعال أو إيماءات أو أعمال تعزز التعاون والتفاعل بين المشتركين أو تعبر

 (.59ص ،2013 )محمود، عن الرضا أو الغضب أو النفور

  أنواع االتصال:. ثانيا

 :يلعب السلوك غير اللفظي دورا في اتصاالتنا وعالقاتنا مع  السلوك اللفظي وغير اللفظي

وعلى الرغم من أننا نميل في اتصالنا إلى أن نركز على الكلمة المنطوقة فإن مع المعنى الذي  اآلخرين،

 كنابوقد عرف " ،اللفظي% أو أكثر ينتقل عن طريق السلوك غير 65تشتمل عليه الرسالة حوالي 

(knapp 1978:السلوك غير اللفظي بأنه ") الكلمات المنطوقة  كل وقائع االتصال اإلنساني التي تتجاوز

 ناوي،ش)ال يةظية تفسرها الرموز اللفظر اللفغي تالسلوكيايضيف قوله وبالطبع فإن كثيرا من أو المكتوبة و

 (.71ص ،1996

ويشير ، ضحا أو مختبئا هو تعبير عن الذاتشيء سواء كان واأن كل  :perlsبيرلز وكما يقول 

ومن المفيد أن نتعرف على  ،( إلى أن السلوك اللفظي وغير اللفظي بينهما عالقة متبادلة1987كناب)

 األساليب التي تساند فيها التصرفات غير اللفظية تلك الرسائل اللفظية والتي حددها في ستة أساليب هي:

 ليه إلى داخل الغرفة بينما تشير إ تكون الرسالة اللفظية )تفضل اجلس في المقعد(مثال  :رالتكرا

 غير لفظي لما سبق قوله بالكالم. هذه اإلشارة باليد تعتبر تكرار، وإلى المقعد

 :فإن الدالئل ، كنها تخرج في صورة فضة وغاضبةلفإذا كنت تقول مثال إني أحبك و التعارض

متعارضتين إحداهما لفظية واألخرى غير لفظية فإننا نميل إلى تصديق الرسالة تشير إلى أنه عندما تستقبل 

 فظية.اللغير 

 فحين  في مكان الرسالة اللفظية، اللفظية ر من األحيان نستخدم الرسالة غيرفي كثي :اإلحالل

أنا هذه االبتسامة تحل محل الجواب اللفظي  فإنك قد تتلقى منه ابتسامة، كيف حالك؟ تسأل شخصا ما:

 بخير.

 :يمكن أن تقوم الرسالة غير اللفظية بدور التتمة لرسالة لفظية عن طريق تعديلها أو  التكملة

إذا كان شخص ما يتحدث عن اإلحساس بعدم االرتياح وكانت كلماته مستعارة  تقويتها وعلى سبيل المثال:

 التعبير على عدم االرتياح.ومشوبة باألخطاء في النطق فإن هذه الرسائل غير اللفظية تضيف إلى 

 :وهي غالبا تزيد من تأثيرها كد الرسائل اللفظيةتؤإن الرسائل غير اللفظية يمكن أن  النبرة، 

وعلى سبيل المثال إذا كنت تنقل انشغالك أو اهتمامك عن طريق الكلمات فإن رسالتك يمكن أن تكون أقوى 

وهذا النوع من  ن أو العبوس أو الدموع،تقطيب الحاجبي :عن طريق تلميحات غير لفظية أقوى مثل

 العاطفة الذي ينقله الفرد يظهر أكثر بتعبيرات الوجه وينقل البدن وصفا أفضل لشدة االنفعال.

 

 أهم المهارات االتصالية: .ثالثا
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 :عكس المشاعر هو عبارة عن استجابة مشروحة أو مفسرة ألفكار  أسلوب عكس المشاعر

يتم في هذا األسلوب عكس مشاعر وعواطف  ،استجابة لفظية أو غير لفظيةتكون وإما أن  المسترشد،

و ، ذلك فإنه يعني أن المرشد قد فهم المسترشد الموجودة لديه بكلمات المرشد، فإذا وافق المسترشد على

يساعد أسلوب عكس المشاعر المرشد على فهم هذه المشاعر والحصول على اتفاق من المسترشد بأن 

 ا وصفها المرشد.مشاعره هي كم

إن التعاطف وفهم المشاعر عنصرين هامين في العملية اإلرشادية ألنهما يعبران عن النواحي 

وأن فهم عالم المسترشد شيء  العاطفية وتخلقان الدفء والجو الودي وتساعدان المسترشد على تقبل ذاته،

 ن من خالل حواسهم.هام ألن المرشدين الجدد يقعون في المصيدة عندما يعالجون المسترشدي

  إن هذا األسلوب شبيه بأسلوب عكس المشاعر وأن االختالف بين األسلوبين  :رتلخيص المشاع

 ، إذ أن أسلوب عكس المشاعر يستجيب لجزء واحد فقط من اتصاالت المسترشد هو اختالف في العدد،

لذلك فإن  ،لدى المسترشدبينما أسلوب تلخيص المشاعر هو عملية يتم فيها تكامل العناصر العاطفية 

ن يجعل العناصر المختلفة لدى وعلى المرشد أ عر هو عملية محو النعكاس المشاعرأسلوب تلخيص المشا

   .(100ص، 2006 )العزة، صورة متكاملة المسترشد

ال المسترشد يستعمل أسلوب تلخيص المشاعر بدال من أسلوب عكس المشاعر عندما يكون اتص

أو عندما يحدث الصمت المميت خالل المقابلة  ،خاصة عندما تكون المقابلة ضحلةيتضمن عناصر مختلفة 

 وقت المقابلة واستمرارها. إطالةويعمل التلخيص على  ،اإلرشادية

  :إن طلب االستيضاح هو أحد األسباب التي يستعملها المرشد في المقابلة  طلب االستيضاح

طلب االستيضاح لكي ال يبعد المسترشد عن موضوع وقد يكون المرشد أحيانا متردد في  اإلرشادية،

ويستطيع  المسترشد عليه أن يطلب االستيضاحوإذا كان المرشد غير قادر على اللحاق بأفكار  المقابلة،

 المرشد أن يقول:

 هل نستطيع أن نعيد ذلك مرة أخرى على مسامعي؟ 

 هل هناك طريقة أخرى لنقل مشاعر؟ 

  ن والديك غير مهتمين؟أبماذا تعني عندما قلت قبل قليل 

  :هو عبارة عن سؤال بحاجة إلى إجابة بأكثر من كلمة واحدة ليجيب عليه المسترشد التنفيس، 

ل ال( بشك وعلى المرشد أن ال يسأل أسئلة )بنعم أو وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ ويكون غالبا مبدوء بكلمة لماذا؟

التنفيس يساعد المسترشد على تفريغ ما لديه من أحاسيس  ،لذلك فإن كبير جدا إال إذا دعت الضرورة 

 األمر الذي يشعره بالراحة ويشجعه على االستمرار في المقابلة. مكبوتة،

  :االستجابات المفيدة للمرشد ويستعملها الكثير من المرشدين والمعالجين  هي من المواجهة

والمواجهة  ،(R.T.Hالعقلية العاطفية )( صاحب النظرية سآل ألبرتويستعملها بشكل خاص ) النفسيين،

مكن المسترشد على أن تحكم أو هجوم على المسترشد، إنما يجب أن ال تكون على شكل محاضرة أو 

تساعد على التعرف على التناقض أو على الخلل أو العيب في  ، إنهاه ما يريد وماذا عليه أن يتجنبهيواج

  سلوكه.   

 مركبة وبمعنى آخر أن الجزء األول من التركيب هو )أنت قلت(إن المواجهة هي عبارة عن جملة 

 والجزء الثاني من الجملة المركبة يشير إلى التناقض ،ولكن يبدو أنك أي أن المرشد يقرر رسالة للمسترشد

م أو تقييم أو والمواجهة يجب أن ال تحتوي على اتها ،ومن تم على المرشد أن ينظر في رسالة المسترشد 

 أخذ شكل من أشكال التغذية الراجعة للمسترشد.تيجب أن  عنوانه بل

 من فوائدها ما يلي:
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 .أنها تساعد المسترشد على التوافق 

  المسترشد. تسلوكياتظهر التناقض في 

 (.101، ص2006)العزة،  تغيير سلوك المسترشد نحو األحسن أنها تعمل على 

 :فيه جزء منتخب من االتصاالت أسلوب يستعمله المرشد ويعيد  إعادة التفسير والتوضيح

 السابقة عند المسترشد أنها تؤكد للمسترشد بأن المرشد يسمع اتصاالته البسيطة والمركبة والمعقدة.

بحيث ال تصبح عبارة عن  ،إن إعادة التفسير يجب أن تستعمل في وقتها وليست بشكل متكرر جدا

إعطاء المسترشد صورة بأنك معه فيما يقوله تكرار ببغائي لكلمات المسترشد وإنما فقط لهدف التوضيح و

 (.102ص ،2006 )العزة،  رسائل لفظيةمن 

 :الصمت بشكل عام أمر مرعب بالنسبة للمرشدين الجدد ويظهر ضعفهم في التعامل  الصمت

وفي حاالت أخرى يكون صمت  إنها مسؤولية المرشد أن يجعل المسترشد يستمر في اإلجابة، معه،

هدنة يعطيها للمسترشد اللتقاط أنفاسه من أجل حصول االستجابات المطلوبة والتعبير المرشد عبارة عن 

 عن أفكاره وتنظيمها.

  :أنواع الصمت وأهدافه 

 :مها ليواجه المسترشد أو يسأله أو ليتوقع نظييصمت المرشد لكي يجمع أفكاره و صمت المرشد

 منه.

 :إجاباته على أسئلة المرشد وقد يكون يصمت المسترشد لكي ينظم أفكاره ويعد  صمت المسترشد

 كوسيلة دفاعية وعدم رغبته في تحمل المسؤولية.

 :يستعمل المرشدون الصمت كأسلوب مفضل يمكن أن يستعمل في مواقف  الصمت العالجي

أو  ولنقل رسالة عالجية للمسترشد وكأنه يقول للمسترشد "أريد منك أن تفكر فيما قلته قبل قليل" ،محددة

 أو أنني مهتم بمشاعرك في هذه اللحظة. ،أن يقول أنني ال أقبل رسالتك التي قلتهاكأن يريد 

 :يحدث هذا النوع من الصمت في لحظات ال تكون هناك كلمات الستجابة  الصمت الحريص

 .مناسبة للمشاعر الموجودة في الجلسة اإلرشادية كأن تكون فترة صمت لبكاء من المسترشد

  :الطرق التي يكون فيها الصمت نافعا هو أن يركز المرشد انتباهه على إن إحدى  تركيز الصمت

وفي فرصة يتاح خاللها للمسترشد أن يستمع  ،اللحظة وكأنها حالة تشبه تماما حالة إنسان يتوقف لالستماع

 لنفسه.

وباختصار إن الصمت يعد هام في الكالم وفي بعض األحيان هو تنشيط جيد أو توقف جيد ألنه 

 المعاني ويستطيع المسترشد استعماله لنقل رسائل هامة. يسهل نقل

  :اطفية هو عبارة عن كلمة أو كلمتان تؤكد لنا على جزء صغير من رسالة المسترشد الع التشديد

 (.103ص ،2006 )العزة،  ويستعمل أحيانا كاالستيضاح

 :لى وتشجيعه عهدف إلى الحصول على كافة المعلومات الالزمة عن حالة المسترشد ي التساؤل

ويجب على المرشد أن يراعي الوقت المناسب عند طرح أسئلته على ، التعبير عن نفسه بحرية وطالقة

ولكنه يسأله في الوقفات البسيطة التي يسترد فيها أنفاسه وعند ، فال يقاطعه أثناء حديثه وإن طال ،الفرد

 طرح األسئلة يجب مراعاة ما يلي:

 .إتاحة الفرصة للفرد ليسأل 

 رح السؤال بدفء واهتمام.ط 

 .طرح السؤال الستدعاء معلومات جديدة 

 ...من األفضل أن تكون األسئلة شاملة مثل وصف مشاعرك نحو كذا 



رشادالتوجيه واإل............................................................................الفصل الثاني  

49 

 

 :هي أسلوب يستعمله المرشد ويعيد فيه كالم الفرد أو جزء اتخذ منه ليؤكد له  إعادة العبارات

 طرق الستخدام هذه الفنية  :وهناك عدة  بأنه يستمع لما يقوله مما يشجعه على الكالم،

 الحروف.والنص في تغيير  إعادة عبارات الفرد بدون 

 .إعادة عبارات الفرد مع تغيير ضمير المتكلم 

 .إعادة األجزاء الهامة من عبارات الفرد 

 .إعادة عبارات الفرد بشكل ملخص 

 :التفاعل بين المرشد وهو وسيلة لتقوية عملية  إن االنتباه هو أحد طرق االتصال الهامة، االنتباه

 تعابير ويمر االنتباه في القنوات التالية: والفرد وعملية تعزيزه على االستمرار في نقل أفكاره للمرشد،

مدى االتفاق أو  نواالستجابات اللفظية وهي تعبر ع الوجه و حركة الجسم ومستوى التقبل واالستحسان

 ز)عبد العزي  ل غير لفظية عن االنتباه أو عدمهئرسا اإليماءاتوكذلك تعتبر  ،الرفض أو عدم المباالة

 (.101-99ص ،2004 عطيوي،و

 :يحيل المرشد أي مسترشد ال يستطيع التعامل مع مشكلته بسبب النقص في تدريبه أو  اإلحالة

 يلها على المختص من أجل متابعتهاحيث يجب أن يح ،لصعوبات معينة قد يكون مصدرها المسترشد

 .(104ص ،2006 )العزة،

 

 

 

 المهارات التقنية: .3

يدرس المسترشد )التلميذ( الذي يعاني من مشكالت نفسية عن طريق مقابالت تتم معه ومع أسرته 

بحيث تساعد هذه الجوانب ، لدراسات االجتماعية التي تجري لهثم بالمالحظة ودراسة الحالة وغيرها من ا

ويعد المرشد التربوي ، المسترشدمشكالت التي يعاني منها في إعطاء صورة واضحة عن خلفية ال

مع العميل )المسترشد( والتي يقوم بها معه ومع  ىوالنفسي عن طريق المالحظة والمقابالت التي تجر

والزيارات الميدانية والتقارير التي يقوم بتسجيلها والتي تشتمل على تاريخ حياة الشخص والذي  أسرته،

توافقه االجتماعي وخبراته في العمل والحالة االقتصادية يشتمل على مراحل نموه وإنجازاته الدراسية و

 والعوامل األخرى المتعلقة بالحالة محل الدراسة.

ولكي يقوم المرشد التربوي والنفسي بمساعدة المسترشد البد من توفر له جملة من المهارات 

 المهنية وأن يكون قادرا على استخدامها.

 مهارة المالحظة :أوال

 هي الخطوة األولى في التعرف على الحالة الصحية والنفسية للمسترشد، المالحظة:. تعريف  أ

وذلك ألنها توصل المرشد النفسي إلى الحقائق  وهي من أهم الخطوات في مجال اإلرشاد والعالج النفسي،

قد  فإنه النفسي بجمع بياناته عن المسترشدوعندما يقوم المرشد ، تمكنه من صياغة فرضياته ونظرياتهو

يحتاج لمشاهدة الظواهر بنفسه، أو قد يستخدم مشاهدات اآلخرين للظاهرة أو الظواهر موضوع اإلرشاد 

بأنها توجيه الحواس لمساعدة ومراقبة  والتوجيه إال أنه يمكن اإلشارة إلى أن المالحظة بمفهومها العام:

 سلوك معين أو ظاهرة معينة وتسجيل جوانب ذلك السلوك وخصائصه .

عن  أو شيء ما بهدف الكشف نتباه إلى ظاهرة أو حادثة معينةاال تعرف المالحظة على أنها: وكذلك

 (.201-200ص ،2007 )ملحم، أسبابها وقوانينها

 هنا يمكن التطرق إلى أنواع المالحظة والتي يمكن تقسيمها إلى أنواع عديدة .

 . أنواع المالحظة: ب
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  :من حيث طبيعتها 

  ورا مبسطة من المشاهدة واالستماعوهي تتضمن ص المضبوطة:المالحظة البسيطة غير ،

فيها بمالحظة الظواهر واألحداث كما تحدث تلقائيا في ظروفها الطبيعية دون  بحيث يقوم المالحظ

وهذا النوع من المالحظة مفيد في الدراسات االستطالعية التي تهدف إلى جمع  إخضاعها للضبط العلمي،

 الظواهر واألحداث تمهيدا لدراستها دراسة متعمقة ومضبوطة في المستقبل.البيانات األولية عن 

 :بحيث تتم في ظروف مخطط  وهي المالحظة العلمية بالمعنى الصحيح، المالحظة المنظمة

ا تتبع وتختلف المالحظة المنظمة عن المالحظة البسيطة من حيث أنه لها و مضبطة ضبطا علميا دقيقا،

الضبط العلمي بالنسبة للمالحظة ومادة ومن حيث كونها تخضع لدرجة عالية من ، مخططا مسبقا

ويستعين المالحظ في الغالب لبعض الوسائل الميكانيكية كالمجاالت الصوتية أو كاميرات ، المالحظة

وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة عن الظاهرة موضوع ، ية والبصرية وغير ذلك من األدواتالتصوير السمع

 ة.    الدراس

  هناك:: من حيث القائمين على المالحظة 

 .المالحظة الفردية التي يقوم بها شخص واحد 

 .المالحظة الجماعية التي يقوم بها أكثر من شخص واحد 

 :هناك: من حيث ميدان المالحظة  

 :تستعمل في العلوم السلوكية.كما  تستعمل في العلوم الطبيعية  المالحظة في الطبيعة 

  ويقصد بها التجريب من حيث ضبط المتغيرات المحيطة بالمتغير  :رالمختبالمالحظة في

 موضوع البحث.

 :وهي طريقة يلجأ إليها المعالجون النفسيون والمرشدون والمشرفون  المالحظة في العيادة

 التربويون بهدف التشخيص والعالج.

  :فإنه يمكن تقسيم المالحظة إلى: وفقا لدور المالحظ 

 أو الحدث  ةوفيها يلعب المرشد دور المشاهد والمالحظ بالنسبة للظاهر ركة:مالحظة بدون مشا

االستماع إلى موقف اجتماعي دون المشاركة الفعلية  وحيث يقوم فيها المالحظ بالنظر أ موضوع البحث،

 اهرة موضوع البحث.ظفي هذه الحالة يكون بعيدا عن ال وبالتالي فإن المالحظ ،فيه

 :ارك في وهذا النوع من المالحظة يقوم فيها المالحظ بدور العضو المش المالحظة بالمشاركة

 (.202ص ،2007 )ملحم، حياة الجماعة موضوع البحث

والتي ينبغي على المرشد عند  ى بعض المبادئ األساسية للمالحظةوهنا يمكن أن نتطرق إل 

 وهي: تشخيصه لسلوك التلميذ أن يتذكرها.

  إلشباع حاجة معينة.أن أي فعل ما هو إال محاولة 

  لكل تلميذ أنماط سلوكية متسقة تظهر من خالل تصرفاته في كثير من المواقف وهذه األنماط

 ثابتة خالل فترات من الزمن.

 ،وأن أي سبب وحيد قد يؤدي إلى أنواع  أي نمط سلوكي ليس إال نتيجة لكثير من األسباب

 (.150ص ،2010 )بطرس، مختلفة من االستجابات والتوافقات

والبد على المرشد من أخذها بعين االعتبار  وهنا يمكن أن نراعي عوامل واعتبارات في المالحظة،

 لنجاح المالحظة.

من عوامل نجاح المالحظة نذكر ما . عوامل نجاح المالحظة في التوجيه واإلرشاد النفسي: ج

 يلي:
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 ،نفسي أن تقرر مسبقا وعليك كمرشد  أحصل على معلومات مسبقة عن الشيء الذي تود مشاهدته

 الجوانب التي عليك مالحظتها والظواهر التي تستحق التسجيل.

 عليك الظواهر التي يجب  بحيث تملي ،اختبر األهداف العامة والمحددة التي تحتاج إلى البحث

ذلك أن صياغتك للبحث وإدراج العناصر المحددة له تملي عليك كمرشد نفسي الجوانب ، مالحظتها

مما يتيح لك مجال الحصول على بيانات أكثر  ،تها وتفرض عليك أيضا بعض الضوابطالواجب مالحظ

  دقة ووضوح ألغراض دراستك وعملك.

 ،ومن األهمية بمكان تحديد الوحدات اإلحصائية والبيانية التي  اعتمد طريقة محددة لتسجيل النتائج

 التي يجب مالحظتها وكيفية إثباته، وأن وضع قائمة محددة باألمور تستخدم في تسجيل نتائج المشاهدات،

 سوف يساعد بالضرورة في االنتهاء من عملية تسجيل البيانات بسرعة وبكفاءة وبأقل كمية من الكتابة.

  استعمل المالحظة المنظمة بتخصيصك وقتا معينا خارج عملك اليومي من أجل مالحظة نمط

 (.204ص ، 2007 )ملحم، يقوم به الفرد وهو موضوع دراستك سلوكي محدد

    تنظيم مواقف سلوكية اختيارية للتحقق من عدم دقة الحكم على سلوك شخص ما بواسطة

 المالحظة االجتهادية.

  ركز على سلوك محدد في وقت واحد فتكون قادرا على إصدار حكم عادل على نوعية سلوك

 الفرد بشكل قريب من الواقع.

 ثر على نوعية وكيفية ؤلشخصية التي قد تعد عن العواطف اكن موضوعيا في مالحظتك وابت

 حكمك على سلوك شخص. 

 ،ومن الضروري تسجيل البيانات بشكل وصفي ومن تم تدوين بعض  صنف وحدة المعلومات

 التفسيرات لها في نفس وقت حدوثها.

 ،وعندما تذهب للقيام بعملية المالحظة وبعد أن تكون قد فكرت في  الحظ بعناية وبشكل متفحص

قيامك بالتركيز على الجوانب ونب مشكلة البحث ووضعت أسلوبا لتسجيل البيانات اإلحصائية  جميع جوا

 التي تثير اهتمامك فإنك بالتأكيد سوف تحصل على معلومات موثوقة ودقيقة بشكل أفضل.

 ،وعليك أن  ،خاصة في الحاالت التي تقوم بها بمالحظة أمور وصفية رتب الظواهر بشكل مستقل

حظ أن كثيرا من األخصائيين النفسيين والباحثين ى، ونالفي تصنيفك كل مجموعة عن األخر تميز

 وال يقيمون الصفات المختلفة بشكل مستقل.   يخلطون بين تقييمهم لصفة يشاهدونها بأخرى،

 ،السجالت النفسية وجداول رمقاييس التقدي استخدم وسائل تقنية خالل مالحظتك مثل القوائم ،

 البيانية.المشاركة 

 رب جيدا على الوسائل التقنية التي تنوي استخدامها في مالحظتك.دت 

نظرا ألهمية المالحظة في القياس والتشخيص فقد طور العلماء وسائل  . تسجيل المالحظة: د

حيث يمكن للمرشد النفسي استخدام أداة أو أكثر  ،مقننة لتسهيل عملية المالحظة وإجرائها بشكل مناسب

 ومن أهم هذه األدوات ما يلي: من أدوات القياس الخاصة بجمع البيانات والمعلومات بالمالحظة.

  هذه القائمة عبارة عن قائمة مكونة من فقرات ذات صلة بالسمة  )الرصد(: قوائم الشطب

فقرة تتضمن سلوكا بسيطا يخضع لتقدير ثنائي وكل (  206، ص2007)ملحم،  ة موضع القياسيوالخاص

 .الخخطأ(... )صح، ال أعارض(، )أعارض،ال أوافق(،  )أوافق، ال(، مثل)نعم،

  تختلف قوائم الشطب عن ساللم التقدير في أن األخيرة تحتاج إلى حكم أدق :رساللم التقدي، 

ألن كل فقرة تخضع لتدريج من عدة فئات أو مستويات يمثل أحد طرفيه انعدام وجود الصفة التي نقدرها 

وما بين الطرفين يمثل ، الطرف اآلخر تمام أو كمال وجودهاكما يمثل  أو وجود مقدار ضئيل منها،
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وهنا يتبع  ،ف الصفري إلى طرف التمام والكمالدرجات متفاوتة من وجودها كلما اتجهنا من الطر

 ومن أهمها: .رتخدام عدة أنواع من ساللم التقديالمقدرون طرقا مختلفة تؤدي إلى اس

 يستخدم لتقدير مدى وجود صفة ما لدى جماعة من األشخاص في الوقت  العددي: سلم التقدير

السطر  والسلم هنا عبارة عن قائمة تحمل أسماء الطالب مرتبة ترتيبا عموديا في الهامش وفي أعلى نفسه،

وعند االستعمال يبين المقدر  حتى عشرة، 5-1في الصفحة يوجد مستويات مختلفة من الصفحة مدرجة من 

تقديره لدى وجود الصفة عند الشخص بوضع دائرة أو مربع حول رقم من سلسلة األرقام الموجودة أمام 

 اسمه.

 :متفاوتة من الخاصية  وفي هذا النوع يوجد أعداد تمثل درجات سلم التقدير العددي والوصفي

 المقدرة كما يوجد وصف يوجه المقدار.

 :في هذا النوع من ساللم التقدير يذكر األداة أو الصفات في عمود هامش  السلم البياني اللفظي

ويقوم المقدر بمالحظة سلوك  ثم يوضع أمامها أعمدة تمثل درجات متفاوتة من األداء أو الصفة، الصفحة،

 النشاط ووضع إشارات في األعمدة مبينا درجة انطباق الصفحة على الشخص.الشخص المالحظ أثناء 

  :تمثل السجالت واليوميات في كثير من الحاالت مصادر جاهزة للمعلومات  السجالت واليوميات

ودور المالحظ هنا ال يعدو  مثل اإلحصائيات المتوافرة عند األفراد في ملفات المؤسسة التي ينتمون إليها،

 ،2007 )ملحم، شكل الطي يحدده ويخدم أغراض بحثهالمعلومات الجاهزة وإعادة تبويبها بال كونه نقل

 (.206ص

   تستخدم لمالحظة الموقف االجتماعي وتسجيله والسيسيومترية: مقاييس العالقات االجتماعية

 الدراسة،في كل رسم يشمل العالقات االجتماعية الكائنة في وقت الدراسة بين جماعة المسترشدين محل 

 (.121ص ،2005 )خليفة، جذاب والتنافر بين أعضاء الجماعةفهي تعتمد على مدى االن

  :ون مجال للمالحظة من تستخدم لرصد أنماط السلوك التي يحدثها األفراد وتك جداول المالحظة

عديل وتشيع هذه الطريقة كثيرا في حاالت مالحظة السلوك الصفي واستخدام برامج ت، قبل المالحظ

  (.207ص ،2007 )ملحم،  السلوك المنحرف لدى التلميذ

 . المعايير التي يجب توفرها لدى المرشد النفسي من أجل استفاد المالحظة العلمية: ه

 .اكتساب القدرات االتصالية بين المرشد والمسترشد 

 .قوة المالحظة وإدراك ما وراء السلوك والوقائع التي أدت إلى ذلك 

  الشواهد والوقائع والسلوك.المعارة في تسجيل 

  ثر على النتائج البحثية.ؤوالتقاليد السائدة شريطة أن ال تمسايرة العادات 

 هاب ي علمي يؤدي إلى نتائج موثوق القدرة على تفسير األحداث والسلوكيات في إطار تحليل 

 (.119،ص2005)خليفة،

 المقابلة اإلرشادية:. ثانيا

"  Strang1949جنسترامن خالل " تعرف المقابلة اإلرشادية . تعريف المقابلة اإلرشادية: أ

حيث تشمل على عدد من الفنيات التي تسهم في نجاحه وقد ميزت مالمحها  بأنها قلب اإلرشاد النفسي،

األساسية بقولها أن المقابلة اإلرشادية عبارة عن عالقة مواجهة دينامية وجها لوجه بين المسترشد الذي 

والمرشد النفسي القادر على تقديم هذه  دة لتنمية استبصاراته التي تحقق ذاته،يسعى في طلب المساع

 (.87ص ،2006 )العزة، فترة زمنية معينة وفي مكان محدد المساعدة خالل

 لخصها فيما يلي:نابلة بصفة عامة إلى أنواع عديدة تقسم المق .  أنواع المقابلة: ب
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 :ويتم تحديد  المسترشد ويتم فيها التمهيد للمقابالت التالية،هي أول مقابلة مع  المقابلة المبدئية

 إمكانيات المرشد وما يتوقعه كل من المرشد والمسترشد من اآلخر.

 :وهي مقابلة تستغرق مدة قصيرة عندما تكون المشكلة طارئة وسهلة وواضحة. المقابلة القصيرة 

 :وتتم بين المرشد وبين مسترشد واحد فقط المقابلة الفردية. 

 :وتتم مع جماعة من المسترشدين كما يحدث في جماعة الطالب الذين يعانون  المقابلة الجماعية

 من مشكالت مشتركة فيما بينهم.

 :وهي التي تكون مقيدة بأسئلة وموضوعات وتعليمات محددة  المقابلة المقيدة أو المقابلة المقننة

ية المطلوبة وتوفير الوقت إال أنها تتصف ومن مزاياها ضمان الحصول على المعلومات الضرور مسبقا،

 بالجمود ونقص المرونة.

 :وفيها تترك الحرية للمسترشد بأن يعبر عن وجهة نظره بطريقة  المقابلة المطلقة أو الحرة

ال كانت إيبا طويال ووتدرإال أنها تتطلب خبرة خاصة ، زاياها أنها تسير بطريقة تلقائيةومن م خاصة،

 .(98ص ،2004 عطيوي،و العزيز)عبد  مضيعة للوقت

وتتمثل فيما ، لة الجيدة على مجموعة من الخصائصتعتمد المقاب .  خصائص المقابلة الجيدة: ج

 يلي:

 :يجب أن يقع تحت المالحظة المدققة للمرشد في كل ما يفعله المسترشد أو ما يقوله  المالحظة

األساسية هنا أن األشخاص ال يقولون ما  والمشكلة، احمرار الوجه،...الخ( التوتر، )نبرات الصوت،

وألجل ذلك فإن المالحظة تعد وسيلة مهمة لدى ، عالهم قد ال تطابق دائما مشاعرهميفعلون إال قليال وأف

 المرشد الكتشاف ذلك.

  :األسئلةإن أفضل ما يقوم به المرشد هو الموازنة بين حسن اإلصغاء مع توجيه  حسن اإلصغاء 

 زة لتدل على متابعته للحديث واإللمام بالنقاط المهمة في الحديث وانتباهه للتفاصيل.أو التعليقات الموج

   :إن أول خطوة في المقابلة هي تهدئة العميل وإشعاره بالراحة وتقليل اإلصغاء قبل التحدث

ولذلك على المرشد أن يوضح للمسترشد الهدف من المقابلة  شعوره بأنه كما لو كان في موقف امتحان،

كل موجز ويشجعه على الكالم بحرية ثم ينصت إليه بعناية أثناء الحديث فمثل هذه األساليب تنقص من بش

 قلق المسترشد وتخفض من مستوى توتره.

  :ن األسئلة عنيفة تعد مهارة توجيه األسئلة حجر الزاوية في المقابلة، فال تكو توجيه األسئلة

يق أو األسئلة القائمة على الفهم والمساعدة مع االهتمام ستدراجية تتبع أسلوب التحقإوال تكون  ،جارحة

 بأسلوب السؤال واللهجة التي يقدم بها والتي تكون أكثر أهمية من صياغته.

  :(.94ص ،2008 )ملحم، ن لغة الحديث في مستوى المسترشديجب أن تكو التحدث 

  :األسئلة توفر جو من األلفة يشير الباحثون إلى أن مثل هذه  اإلجابة على األسئلة الشخصية

محادير لهذا التصرف ذلك ألن إقحام المشرف لسؤال   وبداية لتكون عالقة أوثق بين الطرفين إال أن هناك

 المسترشد أسئلة شخصية قد تفقده العالقة المهنية.

 :ة قة تحدد أهداف العمليهها بطريوجييقود المقابلة و أنالمرشد الماهر يستطيع  القيادة والتوجيه

 التوجيهية وتحقق النتائج المأمول منها.-اإلرشادية

 . أهمية المقابلة: د

 اآلراء واألفكار والمعلومات.عن لفرصة للمسترشد للتعبير الحر تعتبر عملية تتيح ا 

  تتحول من أداة اتصال ووسيلة التقاء إلى تجربة عملية خاصة ما يتعلق منها بميدان اإلرشاد بين

بحيث تتيح لآلباء أن يتعلموا شيئا عن أنفسهم وعن اتجاهاتهم وعن العالم  واآلباء،األخصائيين النفسانيين 



رشادالتوجيه واإل............................................................................الفصل الثاني  

54 

 

وبذلك ، فكير والعادات السلوكية المرغوبةوبالتالي تتكون لديهم أساليب جديدة في الت ،الذي يعيشون فيه

 تكون المقابلة ميدان ومجال للتعبير عن المشاعر واالتجاهات واالنفعاالت.

 مصدر كبير للبيانات والمعلومات فضال عن كونها أداة للتعبير والتوعية والتفاعل  تعتبر المقابلة

 الديناميكي.

 ويتضح  ،تختلف أهداف المقابلة باختالف الغاية التي تهدف المقابلة إلى تحقيقها في نهاية المطاف

 لون الوصول إليهاات يحاول المقابفلكل نوع هدف وغرضه المحدد وغاي لك من األنواع المختلفة للمقابلةذ

 (.95ص ،2007 )ملحم،

 

 

 . عوامل نجاح المقابلة اإلرشادية: ه

" وغيره من العلماء بعض القواعد التي ينبغي أن يتبعها المرشد الناجح لضمان مورلقد اقترح "

 ومن هذه العوامل ما يلي: نجاح المقابلة اإلرشادية وتحقيق أهدافها المرجوة.

  و  تي تستهدف إلقاء الضوء عليهاذهن المرشد والموضوعات الوضوح الهدف من المقابلة في

 وضع خطة لتحديد طريقة السير في المقابلة.

 ،إذ البد من توفير الجو السيكولوجي  نجاح المرشد في خلق العالقة )الثقة( الالزمة لتحقيق هدفه

القة وكسب ثقة المسترشد تتوفق قدرة المرشد على خلق هذه العو الذي يسمح بنشوء هذه العالقة المتبادلة،

 على مدى حسن تصرف المرشد في توجيه األسئلة وإصغائه لكل ما يقوله المسترشد.

 ولتحقيق هذه المهارات البد من:

 .التأكيد على مبدأ السرية واألمانة 

  لى إقامة روح الثقة المتبادلة ليتم الصدق في الحديث.عالسعي 

  المسترشد.نقل مشاعر االهتمام والدفء والتقبل إلى 

 .أن يكون المرشد مستمعا جيدا ومشجعا للمسترشد على مواصلة الحديث في الموضوع المفيد 

 ،وأن يبدأ  أن تكون صياغة األسئلة واضحة وأن يشجع المسترشد على االسترسال في حديثه

ضمن بحيث ياألسئلة يعني التدرج في  اوهذ ،المرشد باألسئلة العامة قبل الدخول في األسئلة الخاصة

  .هالمرشد تعاون المسترشد مع

 ،وال يكتفي بفهم الوقائع فقط بل البد من فهم  أن يحاول المرشد تفهم المسترشد تفهما جيدا وكليا

إن تلك االتجاهات توضح طريقة نظرته الشخصية  االتجاهات التي نشأت عند المسترشد إزاء هذه الوقائع،

 (.106ص ،2006 )العزة، هذه الوقائع وطريقة استجابته لهاإلى 

 مهارة دراسة الحالة: .ثالثا

ويمكن لدراسة الحالة أن  ، لفرد واحد أو مجموعة من األفراد عد دراسة الحالة مالحظة متعمقةت

وغيرها من  وخبراته الصادمة وعالقته األسريةتزودنا بمعلومات حول مخاوف الشخص وأمنياته 

ى مجموعة من تعاريف ويمكن التطرق إل، المسترشد)التلميذ(ك د في فهم سلوالمعلومات التي تساعد المرش

 وهي كاآلتي:. دراسة الحالة

 

   

 دراسة الحالة:. مفهوم  أ
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 :إن دراسة الحالة وسيلة لتلخيص أكبر عدد ممكن من المعلومات عن  تعريف حامد زهران

التي جمعت بوسائل  وهي منهج تنسيق وتحليل المعلومات، وهي أكثر الوسائل شموال وتحليال المسترشد

اسة وبذلك تشمل در جمع المعلومات األخرى عن الحالة وعن البيئة وهي وسيلة لتقديم صورة مجمعة،

والهدف الرئيسي لدراسة الحالة هو جمع المعلومات ومراجعتها  ،في حاضره وماضيه دمفصلة للفر

 ودراستها وتحليلها وتركيبها وتجميعها وتنظيمها وتلخيصها.

  دراسة الحالة تهتم بجمع المعلومات عن الحالة موضع  إخالص محمد عبد الحفيظ:تعريف

 الدراسة من خالل دراسة مرحلية معينة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها الحالة.

 وفي هذا السياق نتطرق إلى خصائص دراسة الحالة:

  مجتمع محلي.الحالة يمكن أن تكون فرد أو جماعة أو نظام أو مؤسسة اجتماعية أو 

 .يقوم منهج دراسة الحالة على أسس التعمق في دراسة الوحدات المختلفة 

  يهدف منهج دراسة الحالة إلى الكشف عن العالقة بين أجزاء الظاهرة أو تحديد العوامل

 المختلفة التي تؤثر فيها.

 (.148- 147ص ،2013 )طيبي، قتصر على بحث الحالة الراهنة فقطإنها منهج ديناميكي ال ي 

 أهمية دراسة الحالة:.  ب

تكمن أهمية دراسة الحالة في كونها تعطي فكرة شاملة وواضحة وكاملة من المسترشد تفوق 

وأيضا تساعد طريقة دراسة الحالة بصورة  التصورات الحالية للمرشد النفسي حول شخصيته وأبعادها،

والمتجمعة حول الفرد من أجل تفسير وفهم أساسية في تلخيص الكميات المتنافرة من المعلومات المتراكمة 

ل للمسترشد ضأن دراسة الحالة تهدف إلى فهم أفكما ، خصيته وأسلوب حياته وخصائص سلوكهأبعاد ش

 .(150ص ،2013 )طيبي،وتشخيص مشكالته وأسبابها و اتخاذ اإلجراءات التوجيهية الالزمة 

 مجاالت استخدام منهج دراسة الحالة:.  ج

الحالة عندما يتعذر القيام بالدراسة المسحية الشاملة لجميع األفراد في مجتمع معين تستخدم دراسة 

 أو دراسة عينة كافية من المجتمع.ومن مجاالت استخدام دراسة الحالة ما يلي:

  المشكلة أو  أبعادتستخدم في الدراسات االستطالعية عندما يجد الباحث نفسه غير قادر على تحديد

 ة فتستخدم دراسة الحالة.تحديد فروض الدراس

 .في دراسة بعض الحاالت لتأكيد نتائج البحث 

 فيكون من المفيد  ،رها لكونها نادرة الحدوث وال تتكرقد تكون الحالة موضع البحث مهمة في ذات

 تسجيل مظاهرها المختلفة.

 ،بحيث تمكن من دراسة دراسة الحالة التي تمثل حاالت متشابهة والتي يصعب دراستها كلها 

 الحالة الواحدة استنتاج وتعميم النتائج على الحاالت األخرى.

  دراسة الحالة ليست مجرد طريقة للبحث بل يمكن اعتبارها منهجا يتضمن استخدام طرق البحث

 (.100ص ،1992)بركات، فتاءات وتجارب إذ لزم األمر لذلكالمختلفة من مقابالت ومالحظات واست

 يمكن تطبيق دراسة الحالة بوسيلتين هامتين هما: إجراءات تطبيق دراسة الحالة:.  د

 .تاريخ دراسة الحالة 

 .التاريخ الشخصي للحالة 

على مصادر أخرى عديدة  لب شفهياوتعتمد هاتين الطريقتين ليس فقط على ما يدلي به المسترشد 

 من أهمها:

 :وتتنوع هذه الوثائق الشخصية فتشمل:  الوثائق الشخصية 
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  للمفحوص.السيرة الذاتية 

  .اليوميات 

 (.196ص ،1998 ،أحمد )سيد الخطابات واالعترافات وما إلى ذلك من الوثائق الشخصية 

 عوامل نجاح دراسة الحالة: . ه

 لكي تنجح دراسة الحالة ولكي تكون ذات قيمة علمية يجب أن تراعي الشروط التالية:

 تشتملها.وذلك لكثرة المعلومات التي  :التنظيم والتسلسل والوضوح 

 وتلزم في تحري المعلومات وخاصة أنها تجمع عن طريق وسائل متعددة ومراعاة الدقة :

 تكامل المعلومات بالنسبة للحالة ككل وبالنسبة للمشكلة المراد دراستها.

 هو التوسط بين التفصيل الممل وبين االختصار المخل، ويتحدد طول دراسة الحالة  :االعتدال

وهنا يجب االهتمام بالمعلومات الضرورية وعدم  ،العميل وحسب هدف الدراسةترشد أو حسب المس

 ،2013 )طيبي، وفي نفس الوقت عدم التركيز على المعلومات الفرعية التي ال أهمية لها تجاهل بعضها،

 (.151ص

 

 

 مهارات تفيد المرشد في دراسة الحالة: . و

القيام بمنهج دراسة الحالة البد له من أن يأخذ حتى يقوم المرشد النفسي بعمله على أكمل وجه أثناء 

 بعين االعتبار المهارات التالية:

 :خبرة وعمر  ويتوقف تنظيم المعلومات على عوامل منها: مهارة تنظيم المعلومات وتسجياها

وقد اقترح ، مارسه المؤسسة التي تتبنى الحالةوالهدف من دراسة الحالة ونوعية النشاط الذي ت، المرشد

ن تشكل إطارا نمطيا يحتوي على المعلومات المتعلقة بدراسة أخطوط عريضة يمكن  "وستون" شرتزر"

 الحالة في صورة منظمة ممثلة في:

 كاالسم والعمر والجنس وما شابه ذلك.  معلومات الهوية الشخصية 

 .معلومات عن المشكلة األساسية التي يعاني منها المسترشد على أعراضها 

  التاريخ العضوي للمسترشد مشتملة على األمراض واإلصابات التي ألمت به.معلومات عن 

 .معلومات عن الشخصية وأبعادها وعن التوافق االجتماعي ومظاهره 

  معلومات عن التاريخ المدرسي مشتملة على التحصيل الدراسي والنشاطات المدرسية التي

 الرفاق.يشارك فيها والعالقات بينه وبين المدرسين وجماعة 

 .األهداف العامة والخاصة للمسترشد مشتملة على الخطط التربوية والمهنية 

 .التقويم العام للحالة ككل من حيث الفروض والتحليل لبنودها 

 .التوصيات الالزمة لتطوير حالة المسترشد 

   .متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة في سبيل تنمية حالة المسترشد 

  ات وتفسيرها:مهارة تحليل المعلوم 

 وهي عبارة تتطلب عناية فائقة من المرشد وتشتمل على ثالث مهارات فردية وهي كاآلتي:

 .مهارة وصف المعلومات 

 .مهارة االستدالل من تجميع المعلومات وتأثيرها على حالة المسترشد 

 ،وما  مستقبالالتنبؤ بما قد يكون عليه فبناءا عليها يمكن  مهارة التنبؤ من تجميع المعلومات

  (.110 -109ص ،2009 )أبو أسعد، تمل أن تصل إليه حالته فيما بعديح
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 صية:يختشالمهارات ال .4

 مفهوم التشخيص: .أوال

" التشخيص بأنه تحديد المشكلة والتعرف على االضطراب أو المرض حامد زهرانيعرف "

الفن أو  كما يرى أنه  المعلومات،وتعيينه وتسميته وهو يقوم على أساس نتائج عملية الفحص وجمع 

المرض والتعرف على ديناميات شخصية  عنى به التعرف على أصل وطبيعة ونوالسبيل الذي يتس

ويحتل العمل التشخيصي جزءا من  ،(105،106ص ،2010 )عبد المعطي،المريض وأسباب وأعراض مرضه 

 الممارسة النفسية.

تسير وفق خطوات هي تحديد المشكلة واإلعداد " إلى أن عملية التشخيص 2005سعفان ويشير "

للتشخيص والتزويد بالمعلومات ومعالجة المعلومات وتفسيرها وتكوين الفرض التشخيصي وتكوين فرض 

 (.259ص ،2010 )أبو أسعد، ائي تنبؤي ووضع الفرض على محك االختبار والتقرير النه

 أهداف التشخيص:. ثانيا

 أنه يمكن إجمال أهداف التشخيص النفسي في هدفين هما:" إلى 2001إيمان فوزي تشير "

 :يعد بمثابة الخطوة األولى التي ال يمكن أن يتحقق الجانب العملي دون اكتمالها هدف معرفي، 

ومن ناحية أخرى فإن عملية التشخيص النفسي ال يمكن أن تعتبر تشخيصا إذا اقتصرت على الوصف 

 والتفسير دون وضع تصور للتطبيقات العملية في ضوء المعلومات النظرية المتوفرة.

ويركز الهدف السيكولوجي على المعنى والداللة التي تنطوي عليها البيانات والمعلومات التي 

إال أن غزارة المعلومات التي يجمعها السيكولوجي تكون مفيدة عندما يخضعها الخبير  الحالة، يجمعها على

والعملية التشخيصية تبدأ من كثرة المعلومات والبيانات ال كهدف في  لمعالجته التي يستنبط منها تشخيصه،

وينتهي األمر  ،التغطية كافة الجوانب الشخصية المطلوب تغطيته ن وإنما كنوع من الضما ،حد ذاته

 باستنباط الداللة والمعنى التي تنطوي عليها كثرة البيانات في أقل كم ممكن لتفسيرها.

  :ويعني وضع استراتيجية معينه تتضمن خططا جزئية قابلة للتنفيذ الفعلي مع الحالة  هدف تطبيقي

وخطوات التنفيذ العقلي التي يتعامل معها االختصاصي ضمن التوصيات أو األسلوب العالجي المقترح 

 والتي تكون عملية مفيدة ومثمرة.

كانت الخطة التي  وكلما استطاع االختصاصي تحقيق الهدف األول بأكبر قدر من الدقة والثراء،

-262ص ،2010 اسعد، )أبو روكانت فرص نجاحها وفاعليتها أكبيرسمها أكثر قابلية للتنفيذ مع الحالة المعنية 

263.) 

 العملية التشخيصية:شروط  .ثالثا

 هناك شروط معينة لنجاح العملية التشخيصية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار وهي كالتالي:

  أن يكون الهدف من عملية التشخيص واضحا ومحددا ألن ذلك يكون بمثابة الوجه والمنظم للقائم

ولينتقي أفضل الفنيات واألدوات تعامل مع الحالة التي يتم تشخيصها لبالتشخيص الختيار األسلوب المالئم ل

 المناسبة للحالة والطرق المناسبة لتسجيل البيانات ومعالجتها وإصدار نتائجها.

 ،وأن  أن يمتلك القائم بعملية التشخيص الكفاءة العلمية والخبرة والمعرفة النظرية والتطبيقية

 يمتلك الصفات التشخيصية التي تؤهله لالندماج مع الحالة.



رشادالتوجيه واإل............................................................................الفصل الثاني  

58 

 

 حالة التام لالستجابة لعملية التشخيص واالستجابة مع األدوات واالختبارات التي تطبق استعداد ال

شخيص وبالتالي وفيما إذا سارت الحالة عكس ما هو مرسوم لها فإن ذلك قد يؤدي إلى فشل الت عليها،

 (. 264-263ص ،2010 )أبو أسعد،  ضياع الوقت والجهد

 اإلرشادية:-توجيهيةالمهارات ال .5

وتتمثل في جمع األساليب التي يستخدمها  ،ي مهارات حل المشكالتأهي المهارات التطبيقية 

المرشد التربوي بهدف مساعدة المسترشد على القيام بإنجاز األعمال والمهام التي تم االتفاق عليها للتعامل 

 وتتضمن هذه المارات ما يلي: .مع المشكلة أو الموضوع

 .مهارات التوجيه 

  توفير المعونة النفسية.مهارات 

 .مهارات إعادة التصور والتحديد 

 .مهارات حل الخالفات والنزاعات 

 .مهارات تقديم النصائح واالقتراحات والتعليمات 

 .مهارات المواجهة 

 .مهارات تزويد المسترشد بالمواد 

 . مهارات االسترخاء و النمذجة ولعب األدوار والتمرين والتدريب 

 إلرشادي.مهارات إنهاء العمل ا 

 ونتعرض في التالي بإيجاز لهذه المهارات:

تستلزم هذه النوعية من المهارات قيام المرشد التربوي بتزويد المسترشد  مهارات التوجيه: أوال:

بالتعليمات والمعلومات والمقترحات واألفكار التي تساعده في التعرف على كيفية إنجاز عمل أو نشاط 

هدف إعادة توضيح ال منها: المرشد أساليب متنوعة للقيام بعملية التوجيه. يستخدمو معين والتركيز عليه،

مساعدة وتشجيع المسترشد على المشاركة وتقديم معلومات جديدة والقيام  من القيام بالعمل أو النشاط،

 بعملية التلخيص والتقدير لموضوع محدد.

ام المرشد بمالحظة أن مهارة التوجيه تستلزم قي  "corey and others ,1982ويرى "

من كل  ومعرفة أفضل السبل لتعليمه والتأثير فيه واالستفادة المسترشد والتعرف على أساليب استجابته،

 (.102ص ،2000 نيازي،، )أبو عبادةاإلرشادية. -ذلك في العملية التوجيهية

للمسترشد هي  ة والدعم والتعاطف والمساندةنتوفير المعو مهارات توفير المعونة النفسية: .ثانيا

ويستخدم المرشد مجموعة من  مهارة أساسية تهدف إلى مساعدته للمحافظة على أساليب تكيفية مقبولة،

تقديم النصح وتوفير المعلومات وتوجيهه  األساليب لتوفير المعونة النفسية منها التطمين بأساليبه المختلفة،

 إلى المواد المتاحة. 

إلى أن مهارة توفير الدعم والمعونة النفسية تستلزم من " Tosland and Rivas,1998ويشير "

 المرشد المهارات التالية:

  تشجيع المسترشد على التعبير عن آراءه ومشاعره بكل حرية وصراحة خاصة في المواضيع التي

 تهمه.

 .توجيه األسئلة المباشرة وسؤال المسترشد عن أفكاره 

 ته وتعليقاته.االستجابة المالئمة لمشاعر المسترشد ومقترحا 

 .اإلشادة بقدرات المسترشد و مجهوداته 
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 .زرع الثقة واألمل في نفس المسترشد لالستمرار في أداء األعمال المطلوبة منه 

وتهدف هذه النوعية من المهارات إلى مساعدة المسترشد  مهارات إعادة التصور والتحديد: .ثالثا

كما تهدف هذه المهارات  بطرائق أخرى سليمة وواقعية،في إعادة تنظيم طريقة تفكيره الخاصة واستبدالها 

والتعامل مع المشاعر المرتبطة بها أي تغيير  إلى تغيير المفاهيم واألفكار غير الحقيقية وغير الواقعية،

وينبغي أن يحدث التغيير بطريقة منظمة ومنطقية  ،الحالة النفسية الناجمة عن فهم الموقف بصورة خاطئة

 من خالل التالي: تعتمد أساس مهني

 .توضيح العوامل واألسباب الحقيقية للموقف أو المشكلة 

 .إبراز الجوانب اإليجابية والتقليل من شأن الجوانب السلبية 

 تحليل هذه العوامل إتاحة الفرصة للمسترشد للمشاركة والتعرف على وجهات النظر المختلفة في  (

 (.103ص ،2000 نيازي،و أبو عبادة

" إلى أن خطوات تغيير طريقة التفكير الخاطئة لدى Tosland and Rivas,1998 يشير "

 المسترشد تتلخص في التالي:

 .مساعدة المسترشد للتعرف على االفتراض الذي بني عليه تفكيره أو رأيه 

 .مساعدته في البحث عن افتراضات بديلة 

 اقف مختلفة من حياة التأكد من االفتراضات الجديدة وترسيخها من خالل تطبيقها في مو

 المسترشد.

وهي المهارات األساسية التي يستخدمها المرشد لمساعدة  مهارات حل النزاعات والخالفات: .رابعا

المسترشد في حل الخالفات والنزاعات التي قد تقع بينه وبين غيره سواء كان بسب اختالف االهتمامات أو 

الذي يساعد  "العقد االجتماعيويستخدم المرشد مهارة " ،الرغبات أو األهداف أو المسؤوليات أو األدوار

 عد التي تنظم العالقة فيما بينهم. وافاق على األهداف واإلجراءات والقاألطراف المتنازعة لالت

 التحكيم لكل الخالفات.والتفاوض و  كما يستخدم المرشد مهارات الوساطة أو التوسط 

  التدخل لحل الخالفات يتمثل األسلوب األول في التخفيض كما يستخدم المرشد أسلوبين من أساليب

من أثار ونتائج الخالف ومقابلة الطرف اآلخر والتحدث معه حول أساليب الخالف والوصول إلى حلول 

 مرضية.

  أما األسلوب الثاني فيتمثل في تعليم وتدريب المسترشد على مجموعة من المهارات واألساليب

 تعامل مع اآلخرين في مواقف مشابهة.الجديدة التي قد تساعده لل

 مهارات تقديم النصائح واالقتراحات و التعليمات: .خامسا

أن تقديم النصح هو أسلوب من أساليب التدخل يهدف إلى مساعدة  "Barker,1991يرى" 

 وتحديد خطة عمل مالئمة للتغلب عليها، المسترشد على فهم مشكلته و التفكير في حلول مناسبة لها،

 وفهم وينبغي أن يهدف استعمال هذه المهارات إلى مساعدة المسترشد على اكتساب سلوكيات جديدة،

 ومساعدته على تغيير المواقف التي تسبب له الصعوبات. المشكالت والصعوبات التي تواجهه

 

" أن نجاح مهارات تقديم النصائح والتعليمات يعتمد Schram and Mandell,1986ويرى "

 ة على العوامل التالية:بدرجة كبير

  اختيار الوقت المناسب وعادة ما يكون ذلك بعد تكوين العالقة المهنية وإحساس المرشد باستعداد

 المسترشد يتقبل النصيحة.
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  اختيار األسلوب المناسب الذي تقدم به النصيحة حيث ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة في

 لغتها.

  حيث مستوى تعليمه ودرجة نضجه ووعيه.مراعاة الخصائص الشخصية للمسترشد من 

  مراعاة الحاجة إلى استخدام هذا األسلوب وما يمكن أن يحققه للمسترشد من فوائد وإمكانية

 استخدام أساليب أخرى أكثر قبوال.

 مهارات المواجهة:. سادسا

" أن المواجهة تعني لفت انتباه المسترشد إلى سلوكه وتصرفاته غير Borker,1991يرى "

" فيرى أن المواجهة فعل واع ومقصود Corey and Others,1982أما" المرغوبة وغير السوية،

 وأسلوب عالجي يرمي إلى تحقيق األغراض التالية:

 .التعرف على السلوك غير السوي وتقويمه 

 .التعرف على أساليب المقاومة التي يبديها المسترشد والتغلب عليها 

 ة المسترشد وتدعيمها.التعرف على جوانب القوة في شخصي 

 .التعرف على جوانب الضعف والتخلص منها 

 " أن المواجهة تستخدم كأسلوب عالجي في الحاالت التالية:Zastrow,1991ويشير "

 .حاالت التناقض والتعارض بين القول والفعل 

 حاالت التعريف والتشويه وعدم القدرة على التفريق بين الواقع والخيال 

  .(106-105ص ،2000 نيازي،و ) أبو عبادةحاالت الشعور بالضعف واليأس. 

 .حاالت رفض العالج ومقاومته ورفض المشاركة الفعالة 

 .حاالت عدم التقيد بالقواعد والتعليمات التي تتم االتفاق عليها 

المجتمع الموارد هي الخدمات والبرامج المتاحة في  مهارات تزويد المسترشد بالموارد: .سابعا

ويقصد بهذه المهارة تقديم  ،دة منها في إشباع حاجات المسترشدالمحلي )المدرسة( والتي يمكن االستفا

)المدرسة(  المعلومات للمسترشد التي تعرفه وتدله على البرامج والخدمات المتوفرة في المجتمع المحلي

 در اإلمكان.ا ومعاونته للوصول إليها واالستفادة منها قنهوكيفية االستفادة م

 مهارات االسترخاء و النمذجة ولعب األدوار والتمرين والتدريب: ثامنا:

 :تساعد في تعليم وتدريب المسترشد على تحرير العقل من المشكالت مؤقتا،مما  مهارة االسترخاء

كما يساعد في التخفيف من حدة التوترات  يساعده على مناقشة المشكالت مع المرشد بطريقة أفضل،

 المرتبطة بالمشكالت.

 :يشير  مهارة النمذجة Borker,1991تعلم من خالل " إلى أن النمذجة هي أسلوب من أساليب ال

 ويتعلم المسترشد من خالل مالحظته ومشاهدته لسلوك وتصرفات أشخاص معينين، ،تقليد سلوك اآلخرين

هارة إلى مساعدة المسترشد وتهدف هذه الم يرى المرشد أنهم يمثلون قدوة حسنة في هذه السلوكيات،

للتغلب على بعض المشكالت الشخصية التي تتصل بعالقاته وطريقة تعامله مع اآلخرين من خالل إكسابه 

)أبو  ر المرغوب فيهاغيات كما أنها تستخدم لكف السلوكي مهارات وأساليب وسلوكيات جديدة للتعامل،

 (.106ص ،2000 نيازي،، عبادة

 فيقصد به تمثيل سلوكيات معينة يستفيد منها المسترشد في إشباع بعض  :رمهارة لعب األدوا

ويستخدم المرشد هذه المهارات عادة بهدف مساعدة المسترشد في تمثيل  التوقعات وإنجاز بعض األهداف،

وتحسين  وتغيير غير المالئم منها، المواقف الواقعية للتعرف على طريقة استجاباته وسلوكياته وتصرفاته،

 مهاراته لمواجهة مواقف مستقبلية مشابهة.
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 :تم االتفاق عليها بين لتعزيز السلوكيات الجديدة التي  فهما وسيلتان مهارة التمرين والتدريب

فقد تتطلب عملية تعزيز السلوك الجديد ممارسته من قبل المسترشد لعدة مرات وفي  المرشد والمسترشد،

رق بين التمرين والتدريب يكمن في درجة تدخل المرشد فوال مواقف مختلفة ومع شخصيات مختلفة أيضا،

فالتدريب غالبا ما يستخدم مع المسترشد الذي يجد صعوبة في أداء  في عملية تعزيز السلوك الجديد،

 السلوك الجديد فيعمد المرشد إلى تزويده بالتعليمات التي تساعده على أداء السلوك والتعود عليه.

 لهامة في العملية التوجيهيةتعتبر مهارة إنهاء العمل من المراحل ا شادي:مهارة إنهاء العمل اإلر-

وتتضمن مهارة  فكلما تم إنهاء العمل بطريقة صحيحة كلما حصلنا على نتائج إرشادية أفضل. اإلرشادية،

 إنهاء العمل ثالث عمليات رئيسية هي:

 .تقويم منجزات العملية اإلرشادية 

  كالشعور بالرضا والفخر والثقة( والسلبية )كالمقاومة  اإليجابيةالتعامل مع المشاعر(

 واالنكسار والهروب إلى المرض( المترتبة عن إنهاء العمل.

 المتابعة . 

 " أن عملية إنهاء العمل اإلرشادي تتمثل في:Tosland and Rivas,1998 يشير "

  وتعميمها على جميع جوانب مساعدة المسترشد للمحافظة على التغيرات والمكتسبات الجديدة

وذلك من خالل مساعدته لإلحساس بالثقة في قدراته واستخدام مواقف مختلفة لممارسة السلوكيات  حياته،

ووقايته من العوامل البيئية التي قد تؤثر على مدى استفادته من  الجديدة ومتابعته من خالل جلسات الحقة 

 المشكالت.التغيرات الجديدة وتعليمه وتدريبه على حل 

 تشجيعه لالعتماد على نفسه وعلى قدراته الشخصية واستفادته ول للمسترشد تعزيز األداء المستق

 من الموارد المتاحة.

 السلبي.بمرحلة اإلنهاء اإليجابي منها و مساعدة المسترشد للتعامل مع المشاعر المرتبطة 

 مساعدته لوضع خطة لية وديد حاجات المسترشد المستقبذلك من خالل تحالتخطيط للمستقبل و

 تحقيقها.مالئمة لمقابلتها و عمل

 .تحويل المسترشد وقت الحاجة للحصول على خدمات الحقة 

يب أسالالزمة لمعرفة درجة تأثير طرائق والبيانات الفتتضمن جمع المعلومات و أما عملية التقويم:

مقارنتها ل العمل اإلرشادي وتحققت من خال ومعرفة اإلنجازات التي ،التدخل المستخدمة مع المسترشد

وكل مرشد جاد مهتم بعمله  ،م من أهم عمليات المرحلة األخيرةتعتبر عملية التقويو ،باألهداف المرسومة

 يقوم بتنفيذ هذه العملية بطريقة علمية منظمة.

 ل فالمرشد يقوم في ك تبدأ مع بداية العمل اإلرشادي،عملية التقويم هي عملية مستمرة  كما نؤكد أن

ريق ومدى سير كل ذلك في ط خطوة ومرحلة وعملية وإجراء لمعرفة مدى الجدوى والتأثير والفعالية،

 (.107ص ،2000 نيازي،و ) أبو عبادة  تحقيق أهداف اإلرشاد المرسوم

 وهي من العمليات األساسية التي تستخدم في كثير ، من مرحلة اإلنهاء عملية المتابعةوأخيرا تتض

وذلك بهدف التأكد من اإلنجازات والمحافظة عليها وتوفير الدعم والمعونة  ،اإلرشاديةمن العمليات 

 والمعلومات لمواجهة أي عقبات أو صعوبات تعترض طريق المسترشد.

من خالل استخدام  مسترشدهأن المرشد يمكنه متابعة  "Corey and Others,1982ويرى "

 األساليب التالية:

 اإلرشادية ودرجة تأثيرها على -ملية التوجيهيةعرفة وتحديد فعالية العإجراء مقابالت الحقة لم

 ومعرفة الصعوبات التي تواجهها وما يمكن أن يقدم له. المسترشد وعلى تحقيق أهدافه الشخصية،
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  تشجيع االتصال الالحق مع المرشد للحصول على الدعم والمعونة من أجل المحافظة على

 المكتسبات.

  بعد شهر أو شهرين _حسب الحاجة_ لمتابعة انجازات المسترشد وتزويده ترتيب لموعد الحق

 (.111-110ص ،2000 نيازي،و )أبو عبادة بالمشورة والموارد الالزمة وتذليل العقبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة

 من خالل هذه الفصل يتضح لنا أن عملية التوجيه واإلرشاد عملية مهمة في المسار التربوي والحياة

معرفة ذاته وإمكانياته وتجاربه ومشاكله وصعوباته  علىالتلميذ  والتي يقصد بها مساعدة المهنية للتلميذ،

 ومعرفة محيطه الدراسي.

وعند تناولنا للتوجيه واإلرشاد في الجزائر تبين أن المساعي كانت عديدة ومتكررة من خالل التطلع 

حيث اتضح من  لمواكبة عجلة التطور في هذه الميدان،لتحسين عملية التوجيه واإلرشاد والنهوض بها 

خالل نشأت التوجيه في الجزائر أن الجزائر اهتمت بالتوجيه كعملية تربوية ال تنفصل عن مثيالتها من 

لذلك برزت الحاجة للتوجيه واإلرشاد  العمليات وإن كان الواقع بتناقضاته قد صعب من التطبيق العقلي،

وذلك عن طريق  ،ير في مساعدة الفرد على حل مشكالته وتعديل سلوكه وتوجيههأثر كبمن وذلك لما له 

شخص يدعى مستشار التوجيه واإلرشاد الذي يوجه ويعدل ويقوم من سلوك الفرد ويزيد ثقته بنفسه 

ويجب في ذلك أن يكون مستشار التوجيه واإلرشاد مؤهال تأهيال علميا وأكاديميا  وبقدراته وبإمكاناته،

ة والمتمثلة في المهارات تدريبا فنيا مهنيا راقيا حتى يتقن المهارات المهنية المختلف ومتدربا

 المهارات اإلرشادية.المهارات االتصالية، المهارات التقنية، المهارات التشخيصية،  ،الشخصية
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فالمهارات المهنية لدى المرشد هي التي تساعده على إنجاز عمله بالصورة الصحيحة من حيث 

 على بناء عالقات مهنية سليمة مع المسترشدين وكسب ثقتهم وقدرته على االستماع واإلقناع.         قدرته
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صل بين مزة وسنحاول في هذه الفصل التطرق إلى المراهقة في مرحلة التعليم الثانوي باعتبارها ه

 تناهية،مة وال وكذلك باعتبار هذه المرحلة العمرية مرحلة متواصل التعليم المتوسط والتعليم الجامعي،

 ها،خصائص ،واالصطالحيةة ة من الناحية اللغويإلى تعريف المراهقحيث سنتطرق في بداية الفصل 

 بعد نتطرق مث حدوثها، وأسباب وعوامل فيها تظهر قد التي المشكالت أبرز إليها، الحاجة دوافع مظاهرها،

 إعادة تجربة الجزائرية، التشريعية النصوص في وظيفته وفوائده، أهدافه الثانوي، التعليم تعريف إلى ذلك

 ناعرج األخير وفي الجزائر في الثانوي التعليم تطوير آفاق إلى تطرقنا ثم الجزائر في الثانوي التعليم هيكلة

  الجزائر. في الثانوي التعليم لتنظيم العامة المبادئ على
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I.:)أهم المشكالت النفسية لتالميذ المرحلة الثانوية)المراهقين 

)مرحلة النمو أهمية بارزة في حياة الفرد الرتباطها في جزء كبير بالمراحل السابقة منللمراهقة 

ات تغيير وكذا ما يبرز خاللها من ،من جهة الطفولة( وتأثيرها في المراحل التالية)مرحلة الرشد(

 واستعدادات تؤثر بدورها في العديد من العادات السلوكية والنفسية والصفات الفردية.

التي  فيالتعارحيث تعددت  تنا هذه سوف نتطرق إلى مفهوم المراهقة وأهم خصائصها،وفي دراس

 وجسدي  فمنهم من يعتبرها فترة نمو، ك تبعا الختالف اتجاهات الباحثينتناولت هذا المفهوم وذل

ف ومن جهة أخرى تختلف حسب الظرو فسيولوجي ومنهم من يصفها كظاهرة اجتماعية هذا من جهة،

 (.67ص ،1990 )زيدان، والتطورات التي تحدث في المجتمعاالجتماعية 

تعاريف ة فيرى بأن للمراهق ال يوجد تعريف واحد للمراهقة، فإنه "دورتي روجرز"وحسب العالم 

متد ت ة،ة عميقكما أنها فترة تحوالت نفسي ،وظاهرة اجتماعية ومرحلة زمنية متعددة فهي فترة نمو جسدي

ود األرقام بالمرحلة العشارية نسبة إلى عق توسمي سنة، 21وقبل ألى التاسعة عشر إمن الثالثة عشر 

 (.225ص ،1991 )أسعد، عشرة سنين وعشرون سنة

 مفهوم المراهقة: .1

 :كلمة مراهقة  لغةAdolesconce  مشتقة من الفعل الالتينيAdolesconce  ومعناها

ربة وراهقته معناه المعنى اللغوي للمراهقة فهي المقاأما  التدرج نحو النضج الجنسي واالنفعالي والعقلي،

 رب حلم. معناه قا فراهق الشيء معناه:قاربه.وراهق البلوغ معناه قارب بين البلوغ.وراهق الغالم  أدركته،

 (.330-329ص ،2003 )عوض،

 :الوصول إلى الهدف. البلوغ لغويا 
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 :لناحية الفتى سواء كانت من ا هي مجموعة من التغيرات التي تطرأ على المراهقة اصطالحا

ة إلى ة الطفولن فترالبدنية أو الجنسية أو العقلية أو العاطفية أو االجتماعية من شأنها أن تنقل المرء م

 مرحلة الشباب و الرجولة.

 :ء سل وإبقالتناعتبر صالحا لهو فترة من حياة الكائن البشري ينمو فيها جنسيا وي البلوغ اصطالحا

 (.9،10 ص ،2012 )زايد، النوع

لجانب اناول هذا التعريف يفرق بين المراهقة والبلوغ ألن البلوغ يشير إلى مظهر نمائي واحد يت

ة لجسميابينما تشير المراهقة إلى اصطالح وصفي يستخدم للداللة على المظاهر النمائية  ،الجسمي

ور تضج ى مستنضج الطفل إل والفسيولوجية والنفسية والعقلية واالنفعالية والجنسية في تحولها مستوى

 .(285ص ،2002 )الهنداوي، الراشد

 لنضج المراهقة مرحلة تمتد من مرحلة ا :وتعرف في معجم مصطلحات التربية والتعليم بأن

ذه هتميز تالجنسي عند الفتى والفتات في سن الثامنة عشر أو العشرين.كما يراها بعض علماء النفس 

الجتماعية لتربية اية وايوية أو باالنزوائية أو الساكنة بحسب البيئة العائلالمرحلة باالنفعالية والرفض والح

 (.471ص ،2008، س)جرج ي يتأقلم فيها المراهقوالمدرسية الت

 المراهقة حسب كستيمبرغ  Kastemberg  :نفسي تعرفها على أنها مرحلة إعادة التنظيم ال

كذلك لطفولة وااالستثمارات المعقدة التي حدثت في على المدى الطويل ومختلف  الطفليةمهدتها الجنسية 

 في مرحلة الكمون.

حيث نالحظ أن كستيمبرغ ركزت على مصطلح "منظم" بدل أزمة التي عادة ترفق مفهوم 

 المراهقة.

  المراهقة حسب لوهالLehalle: صادية فيرى أن المراهقة هي البحث عن االستقاللية االقت

 ى لتحقيقاسمة تسعوبهذا تظهر المراهقة كمرحلة انتقالية ح، تتوسطه العائلةبالمجتمع الذي ال واالندماج 

 ستوى الشخصي،لى تغيرات على المإاألمر الذي يؤدي  االستقاللية النفسية والتحرر والتبعية الطفلية،

 السيما في عالقته الجدية بين األنا واآلخرين.

 مراحلراحل النمو تتميز عن باقي النستنتج من التعاريف السابقة أن المراهقة مرحلة من م

 نفسي،ضج الوكذلك بنشاط نفسي يتوجه الن ،بخصائص معينة أبرزها تلك التغيرات التي تطرأ على الجسم

 ،2006 شرادي،) مونففي هذه المرحلة يقع انقالب في التوازن االقتصادي الليبيدي المكتسب أثناء مرحلة الك

     (.240- 236ص

 المراهقة:خصائص مرحلة  .2

ن عبئ صيبا موأصبح المراهق يتحمل ن تعتبر المراهقة والدة جديدة للفرد في الحياة االجتماعية،

 ستها علىد درالذلك تساع ،كما تعتبر المراهقة نقطة بارزة في تكوين الشخصية وتحديد مقوماتها الحياة،

ر.وفي تميزه عن باقي األعماكما أن المراهق يتميز بخصائص  تشجيع السلوك السوي لدى المراهق،

 دراستنا هذه سوف نتطرق إلى أبرز هذه الخصائص.

 الخصائص الجسمية: -أوال

 .النمو السريع والمفاجئ في الهيكل العظمي أو الطول واتساع الكتفين والصدر 

  ظهور خصائص جنسية جسدية مثل الغدد الجنسية لدى الفتيات وظهور الشعر واختالف

 الصوت.

  (.86ص ،2013 )البلبيس، والشرايينب في األجهزة الداخلية مثل اتساع القلتغيرات هامة 
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 ت أهم خاصية تبدو على جسم المراهق هي زيادة حجم الجسم وزيادة في الطول بشكل ملف

 تكما يتغير ضو ويتبع هذه الزيادة نمو الشعر في أماكن متعددة في الجسم كالشوارب والعانة، لالنتباه،

رغبة  ريض وتظهوتبدأ الفتيات في العادة الشهرية للح النواهد عند الفتيات بشكل كبير،المراهق وتبرز 

يثير و ،فسيةبعض المشاكل النبوقد يتسبب هذا التحول الجسمي للمراهقين والمراهقات ، جنسية للطرفين

ما ضخامته وكذلك صغر حجم الثديين أو كخشونة الصوت أو النحافة أو السمنة للبنين والبنات، قلقهم

 (.183ص ،2003 )عامر، بالنسبة للمراهقات

 الخصائص االجتماعية: -ثانيا

 ستقالل.د االاالستقالل الذاتي والثقة بالنفس لذلك يحرص المراهق على التحرر من السلطة ويري 

 حيطه لذلك يستفيد منها في اتساع م ميول مشتركة وهذه ال غنى عنها، االصدقات التي له

 عالقاته االجتماعية وروح التعاون.االجتماعي وتعدد 

 مثل  لبعض منهم باالنطواء والوحدة وذلك بسبب بعض الصداقات والصفات المزاجيةاتصاف ا

 (.88ص ،2013 ،لبلبيسا) يها واالستهانة بالحياة الواقعيةالخجل وعدم الثقة بالنفس ووضع مثل عليا يسير عل

 ،لنظر إلىاثر من فهو ينظر أساسا إلى أترابه أك ولهذا كما أنه يحكم على نفسه تبعا لحكمهم عليه 

ولهذا  المألوف وج عنكما يتميز باإلكثار من النوم وإهمال الدراسة و الخر ،والديه وهذا لينال حبهم وقلبهم

تقديرها واهق مع المر فمسؤولية الوالدين في هذه المرحلة كبيرة إذا يجب عليهم عدم الخطأ في التعامل

 (.266ص ،2012 ،)بختي  تقدير سليم

 حياة،قة الالشعور بالمسؤولية االجتماعية والرغبة في الزواج وتكوين األسرة والبحث عن رفي 

 ةمتهورال  تياالسلوكوربما يقوم بالكثير من  ويهتم أكثر بجسمه، يؤدي إلى االختالط بالجنس اآلخر هذا

 لشد انتباه البنات إليه.

  لتي اطات العالقات اجتماعية إلى االهتمام بأنواع النشالتحول من قبول أي نشاط يعطي فرصة

 ماعي .فهو يهدف إلى االستقرار االجت  وتمهد لمهنة المستقبل ،تتفق والمواهب الخاصة للمراهق

 مجتمع ة لللسلطة العاممقاومة السلطة سواء تمثلت السلطة في أبسط صورها )األسرة( أو كانت ا

هديد ية والتالثورة والغضب والتبرم بالقيم والتقاليد االجتماعوتظهر هذه الخاصية في  ،أو المدرسة

 (.183ص ،2003 )عامر، األسرة بالهروب من المنزل أو محاولة إيجاد عمل وترك

   الخصائص االنفعالية: -ثالثا

 لجديد،هو يحاول أن يتوافق مع جسمه افبذاته وما طرأ بجسمه من تغيرات  اهتمام المراهق 

رى في يفالفتى  واالرتياح عندما يحس أن نموه الجسمي جاء وفق متطلباته،بالرضا ويتقبله فيشعر 

 امها.تناسق قووالها الصورة المثالية لجسمه القوة والحيوية والفتات ترى الصورة المثالية في جاذبيتها وجم

 ئ،ويسبب للمراهق االضطراب واالرتباك نبرات صوته التي تغيرت والنمو الجنسي الطار 

 ب الفتى عند أول إمناء له كما تضطرب الفتات عند أول حيض لها.فيضطر

 حققها.يع أن يزداد شعور المراهق بالكآبة والضيق نتيجة كثرة اآلمال واألحالم التي ال يستطي 

  أنهم التأكد من غيةبرغبة المراهق واهتمامه بالوظائف الجنسية واستطالعها من أصدقائه 

 اهتمامهم واضح بالجنس اآلخر.يمرون بنفس الخبرة وكذلك يبدو 

 والسرور المرحتتسم انفعاالت المراهق بالتهور والتسرع والتقلب وعدم الثبات وغالبا ما يشعر ب 

 والزهو وسرعان ما تتحول انفعاالته فجأة إلى الحزن واليأس.

 التحرر ويحاول  ،التمرد والثورة على الكبار وعلى المعايير والقيم الخلقية والتقاليد في المجتمع

 من سلطة الوالدين ويتحداهما ويثور على سلطة المدرسة والمجتمع مما يسبب له القلق الشديد.
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 ذا النقدهكان  بنقد اآلخرين حتى ولو شديد الحساسية يتأثر تأثير بالغ المراق مثالي مرهف الحس 

 هادئ وهادف.

  ان النقص والحرمأنواع يجمح خيال المراهق في بداية مرحلة المراهقة ويحاول أن يعوض

 لفتى إلىاالرغبات والمغامرات الجنسية كأن يصل فيحقق عن طريقها  ريق أحالم اليقظة،طوالفشل عن 

 قلب فتاته التي يتمناها و العكس.

 متبادل بل المن أهم خصائص النمو االنفعالي الحي المتبادل بين اآلخرين الذي يساعد على التق

ل اراهقة مية المكما نجده في نهاي ،فسية والشعور بالسعادة والبهجةوعلى النمو النفسي ويحقق الصحة الن

 (.348-347ص ،2003 )معوض، للمناظر الجميلة ويعشق الطبيعة

 ء ية شيهق في خبرته االنفعالويرى المرا ،توهم التفرد ويتضمن مفهوم التمركز حول الذات

ن موجد يال من نوعه وتتضح هذه الحقيقة في التعبير كثيرا ما يتردد على ألسنة المراهقين " فريد

لما  م،ذكرتهكذلك يوجد الكثير من القصص والروايات التي يحكيها المراهقين ألنفسهم في  م ،"يفهمني

الية أو النفعا توقد يفسر توهم وجود كشاهد باستمرار وكذلك توهم تفرد بالخبرا المعنى بوضوحا يؤكد هذ

أو ة د وهميفتحقيق النجاح أو االنزواء أو غير ذلك غالبا ما يكون بإرضاء مشاه، النفسية بوجه عام

ف به حال فإن مثل هذا التمركز حول الذات التي تتصكل وعلى ، للحصول على إعجابه أو انتباهه

 اهق فيعشر حيث يبدأ المرشخصية المراهق ال يلبث حتى يدوي في حوالي الخامسة عشر أو السادسة 

 (.620ص ،2009 )إسماعيل، ر واقعية ويتعامل معهم تبعا لذلكإدراك ذاته واآلخرين على أساس أكث

 مظاهر النمو عند المراهق في التعليم الثانوي: .3

يرات غن التعتعد المراهقة مرحلة االنبثاق الوجداني وفترة التحوالت النفسية العميقة الناتجة 

مميزة ة والالناتج وفي دراستنا هذه سنتطرق إلى مجمل الخصائص النفسية ،والفسيولوجيةالمورفولوجية 

 .في هذه الفترة

 النمو الجسمي والجنسي لدى مراهق التعليم الثانوي: -أوال

عند  ا تظهرفجسديا يزداد الحجم والطول وفسيولوجي حيث تجد أثناء المراهقة تغيرات فسيولوجية،

 الجنسين بعض السمات الجنسية الرئيسية والثانوية.المراهق لكل من 

فقد ، لمراهقلورها من الناحية النفسية تؤثر بد ثا جديدة بالنسبة لكل من الجنسينكما تشكل أحدا

زاء ض األجأو الخجل من بع يصيبه االرتباك حين ال يبدو أنه يسيطر على أطرافه التي أصبحت غليظة،

 ه إعادة بناء صورته الجسمية.حيث تفرض علي ،الجسدالبارزة في 

اب الضطروتشكل االستجابة للتغيرات البيولوجية والجسمية والجنسية أحد المصادر األساسية ل

لقلق ا حيث تولد تغيرات سيكولوجية وتؤدي إلى تحوالت نفسية عميقة مثل: ،النفسي عند المراهق

تردد وال ذاتل الواالنطواء المتمركز حوليه الخجل فيظهر ع، هسلوكياتعالي الذي يبدو في مختلف االنف

مهموما  أحيانا كما ينتابه التوتر النفسي ويبدو خاصة في بداية هذه المرحلة، نتيجة لعدم الثقة بنفسه

 متضايقا متجنبا صحبة اآلخرين أو مندفعا متهورا وراء انفعاالته.

ة في لشديدجسمية رغبته اومن المظاهر األساسية في الحياة النفسية للمراهق إزاء التحوالت ال

 االبتعادقيود وويهدف إلى تحطيم ال، عتماد على نفسه منفصال عن أسرتهاالستقالل بذاته والميل نحو اال

اجع ته ويرويعيد النظر في قيمة الشخصية التي امتصها في طفول عن القيم التي تحد من حرية سلوكه،

راهق يع الميستطو ويفضل النجاح الدراسي ،هإلي م يكشف قيما أكثر مع ما يطمحومن ت أفكاره السابقة،

 (.16-15ص ،2011 )زلوف، تقاللية والسعي للتخطيط لمستقبلهتحقيق االس

 هذا من جهة حيث توجه مجموعة من الخصائص االنفعالية للمراهق نذكر منها ما يلي:
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  ذه في ه تحدثأن المراهقة فترة قلق انفعالي وهذا القلق نتيجة تغيرات جسمية ونفسية التي

 فهو لم يعد طفال بل أصبح في طريقه إلى الرجولة. المرحلة،

 سي مثله الجن والدافع، لتغيرات الجسمية الظاهرة والخفيةالقلق الجنسي نتيجة حدوث العديد من ا

 لى كل مانظر إإال أن المجتمع يجمع على ال ،مثل أي دافع آخر يدفع صاحبه إلى إشباعه بأي طريقة كانت

ن سي إال عفع الجنفالمجتمعات المحافظة تحرم إشباع الدا، الجنسي بنوع من التحريم والتقديسدافع يحيط ال

 طريق الزواج واالتصال المشروع.

 و يتأرجح فه، ىمن حالة انفعالية إلى حالة أخر نتيجة الصراع الحادث في نفسية المراهق انتقاله

اع عن الصر ره ناتجفالصراع في تفكي الغيرة واألنانية،بين التهور والجبن وبين المثالية والواقعية وبين 

 بين انفعاالته.

 مما ينتج منها مظاهر انفعالية وهي:

 :قد نبالناس المراهق مرهف الحس في بعض األمور يذوب أسى وحزنا حينما يمسه  الرهافة

 هادئ.

 :هم مس ولولنانفسه خشية أن يثير نقد ايتردد المراهق في التعبير عن انفعاالته عن  الكآبة

 ويلوذ بأحزانه وهمومه وهواجسه ويبعد عن صحبة الناس. فينطوي على ذاته،

 :لى تقدم عفي يندفع المراهق أحيانا وراء انفعاالته حتى يمسي متهورا يركب رأسه، االنطالق

لوك ويرجع باللوم على نفسه وكذلك سرعان ما يستجيب لس ،األمور ثم ينخذل عنه في ضعف وتردد

 (.180-181ص ،1976 )زيدان،  ة في طيش قد يرمي به إلى التهلكةالجمهرة الصاخبة الثائر

 النمو العقلي والمعرفي عند مراهق التعليم الثانوي: -ثانيا

نية في الثا طربانموا مض في النمو العقلي ينمو الذكاء أي القدرة العقلية الفطرية المعرفية العامة

 ،مرحلةذه العشر ثم يتأثر قليال في أوائل فترة المراهقة نظرا لحالة االضطراب النفسي السائد في ه

 وفترةر، خوتظهر الفروق الفردية بشكل واضح ويقصد بها أن توزيع الذكاء يختلف من شخص آل

ا مي غالبا الت لهيسمح لنا بالكشف عن ميوالمراهقة هي فترة ظهور القدرات الخاصة وذلك ألن النمو العام 

ة عشر لرابع، ويمكننا الكشف بشيء من الدقة عن قدرات المراهق الخاصة في حوالي اترتبط بقدرة خاصة

 استعداداته الخاصة. ا أن نوجهه تعليما ومنهجيا حسب وبالتالي يمكنن

ويلة شاكل طمطيع أن يستوعب فهو يست كما يزداد انتباه المراهق سواء في مدة االنتباه أو مداه،

ما في أدراكي واالنتباه هو أن يبلور اإلنسان شعوره على شيء ما في مجاله اإل معقدة في سير وسهولة،

 المجال اإلدراكي فهو الحيز المحيط بالذات.

حيث تتسع ،  في القدرة على التعليم والتذكرويصاحب نمو قدرة المراهق على االنتباه نموا مقابال

المجد في المواد كالحساب والهندسة ما يصعب عليه إدراكها  لى التخيل مما يساعده على التفكيرقدرته ع

كما يزداد تخيله فيتجه المراهق نحو الخيال المجرد المبني على األلفاظ أي  في المرحلة السابقة من التعليم،

قدرة المراهق على التخيل حيث أن  ،كما تزداد لديه القدرة على االستدالل والتفكير، صور اللفظيةال

والتفكير هو حل لمشكلة قائمة إذ يجب أن ، مجرد في المواد كالحساب والهندسةتساعده على التفكير ال

 الميول: أو علميةتعلمه كيفية اكتساب هذه القدرة لحل جميع مشاكله سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية 

أشارة بعض األبحاث إلى أن الميل إلى أعمال النجارة ولقد  ففي فترة المراهقة تتنوع ميول المراهق،

أما الفتيات فيظهرن ميال أكثر نحو التطريز ونشاط  ونشاط األندية يزداد عند الذكور أثناء المراهقة،

في هذه المرحلة يتوفر فيها أوجه نشاط متباينة ، جب تعميم أندية اجتماعيةولهذا و األندية وأعمال المنزل،

وبهذا يمكن إصالح  ،واالجتماعي تحت إشراف قائد مختص بتكارياإلاضة البدنية والنشاط كالتمثيل والري
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الميل الطبيعي نحو الجنوح في هذه المرحلة أو نحو االنطواء والبعد عن الجماعات وشرود الفكر الذي 

 (.ص163-165 ،1976 ،زيدان) في هذا الوقت يشيع

الخاصة  قدراتتظهر مرحلة المراهقة في الثانوية من خالل عملية التوجيه التربوي والمهني ألن ال

توصية ملية العكذلك وعملية التوجيه التربوي والمهني هي  ،تحدد الميول العقلية فيهاتكما  تضح فيهات

 ذلك على ه بعدبتوزيع المراهقين كل على نوع الدراسة التي تالئم إمكانياته وبالتالي التوصية بتوزيع

 المهنة التي ترتبط وتتوافق مع ميوله وقدراته.

لمزاجية ال الحامة تنسجم مع هي التفكير النقدي وهي سدى المراهق بالثانوية سمة جديدة كما تبرز ل

هما كان محيص متوالتفكير النقدي هو أال يقبل المراهق ما يسمع أو ما يقرأ دون ، واالنفعالية للمراهق

أ اطن الخطاف موالمصدر الذي يسمع منه أو يقرأ منه، بل إن لديه القدرة والرغبة في هذه السن على اكتش

 فيما يعرض عليه.

م مفهو يهمدعند المراهق في مرحلة التعليم الثانوي خاصة عند من لكما يرتفع مستوى الطموح 

مل ويأ بها لدراسةالكلية التي يرغب في اوالمراهق هنا يأمل في االلتحاق بالجامعة و إيجابي عن قدراتهم،

ى مراهق إلأو ال المستوى المرتفع من الطموح يدفع التلميذ اوهذ التفوق حتى يضمن مستقبال يرجوه لنفسه،

 ادة االطالع وبذل الجهد في التحصيل الدراسي.زي

لشعب مرحلة المراهقة على نطاق ضيق في المرحلة الثانوية بين افي يحدث التخصص الدراسي 

في  مامهتهإد العلمية والشعب األدبية وهذا التخصص يفرض على المراهق ألوانا معينة من المعرفة ويحد

 ولهى مع ميخاصة إذا كان يتماش واإلبداع في هذه المجالى التفوق مجال خاص ويفسح أمامه الطريق إل

      (.153-154ص ،2009 )كفافي،

 النمو االجتماعي عند مراهق التعليم الثانوي -ثالثا

 يديتصف النمو االجتماعي عند المراهق بخصائص مختلفة وقد اتفق كل من فؤاد إلبهي الس

رحلة لمظاهر ومميزات النمو االجتماعي في م( في تحديدهما 1975) ( و محمد مصطفى زيدان1975)

قطتين خصائص هذا النمو عند طالب التعليم الثانوي في ن حيث لخص محمد مصطفى زيدان ،المراهقة

 التآلف والنفور. أساسيتين هما:

 فاعله معته وتفمن خالل التطور االجتماعي للمراهق تنجم مظاهر مختلفة كوثوقه بنفسه وتأكيده لذا

 األقران واتساع مجال تفاعالته واحتكاكاته االجتماعية.جماعة 

قرانه اعة أوفي نفس الوقت تبدو عليه مظاهر تمرده على الراشدين وتعصبه آلرائه وآراء جم     

 وغير ذلك مما يشابهه.

الغا ماما بم اهتلهذا يهت الحاجة إلى فرض شخصيته وتأكيد ذاته، تتضمن حاجة المراهق إلى النمو

اته ألن في حي فهو يسعى أن يحقق حاجاته إلى التغلب على مختلف المعوقات التي تظهر، لدراسيةبحياته ا

 يصبح بعد ذلك سويا وعاديا.

ماج االندو يدا في البحث عن دور في المجتمع إذن في هذه المرحلة من المراهقة يكون التحمس شد

 في جماعة الرفاق.

فه مع لة تكيى ذلك إلى سهوجاته في جماعة أقرانه أدحا إشباعوجد المراهق كل ما يعمل على  ذاوإ

ق ة المراهلب حاجالتكيف السريع على اتساع دائرة التفاعل االجتماعي وبالمقابل تتط اويساعد هذ، أفراده

  (.20ص ،2011 )زلوف،  األسرة وتأكيد ذاته واستقالليته إلى النمو حاجته إلى التحرر من سيطرة

             

 المراهق األساسية:حاجات  .4
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ق مستوى تحقي مما ال شك فيه أن مرحلة المراهقة مرحلة مهمة في حياة الفرد ولها أهمية بالغة في

ن غير أنها تحاط بمجموعة م االقتصادي،في والجسمي والجنسي واالجتماعي والمعر هجيد لنمو

تي تنشأ الت اللمواجهة المشكالصعوبات واالحتياجات التي تجعل المراهق يعاني من نقص اإلعداد الكافي 

ريبة تكون قغير حاجاته ويتحدث في المراهقة تجعل المراهق  حيث أن التغيرات التي فيها )المراهقة(،

 لحاجات الراشدين.

جهد لى بذل العحالة نشاط قلق غير مستقر ويحفزه فالحاجة هي موقف يجعل الكائن الذي في 

 لتحقيق هدف معين.

 فسية مالئم لندير الإن التقبل االجتماعي والتق تقبل والمكانة االجتماعية:الحاجة إلى التقدير وال

في  سمائهمأفالذين يوضعون في مكانهم المالئم وتبرز  الفرد هي حاجة نفسية قد تؤدي إلى االنحراف،

 من مكانتهعلرضى الصفحة االجتماعية وينالون االبتسامة والتقدير من قبل المدرسين واآلباء يتحقق لهم ا

لى سرته وإنان ألفتمثل الحاجة للتقدير والتقبل والحاجة السائدة المتمثلة في وضع الفرد وشعوره باالمت

 وضعه االجتماعي المرغوب،فشعور الفرد بعدم التقدير ينتج عنه مشكالت نفسية واجتماعية.

 ة.فوللطكما أن سوء التكيف االجتماعي لدى الفرد يرجع إلى افتقاره إلى األمن النفسي في ا

يفقد  درسة.حيث أن غياب التقدير للمراهق في المجتمع الذي ينتمي إليه سواء في المنزل أو الم

لتقدير ف في اومن جهة أخرى قد يكون اإلسرا المراهق إحساسه باألمن والطمأنينة النفسية هذا من جهة،

  رور وتكون صورة غير صادقة لنفسهاشيء سلبي من خالل الشعور بالغ

 إلى  الحاجةفكر ووتشمل الحاجة إلى التفكير وتوسيع ال :رإلى النمو العقلي واالبتكالحاجة ا

راسي دم الدوالحاجة إلى إشباع الذات عن طريق العمل ،والحاجة إلى النجاح والتق، الخبرات الجديدة

 والحاجة إلى التعبير عن النفس.

 :كز المر ىإل الرفاق والحاجةوتشمل الحاجة إلى االنتماء لجماعة  الحاجة إلى توكيد الذات

 السن أو ع رفاقموالحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملة،والحاجة إلى المساواة  والقيم االجتماعية،

  .ء في المظهر أو اللباس والمصرفالزمال

 

 :من لى األإالصحة الجسمية تعادل حاجتها إن الحاجة إلى األمن الجسمي و الحاجة إلى األمن

 هذه المرحلة الذي يتضح لنا بضرورة االهتمام بأمرين:النفسي في 

 :المستقبل الدراسي. أولهما 

 :(48ص ،2007 )عبد اللطيف،المستقبل عالقتهما بالجنس اآلخر في إنشاء األسرة في أما الثاني. 

هية وفي لتوجيكما أننا نرى أن المراهقة تعاني العديد من المشكالت فهي قي حاجة ماسة للعوامل ا

 إلى تكوين أسرة آمنة مستقرة وهي بحاجة إلى من يساعدها في حل مشكالتها الشخصية.حاجة 

 :من  إن حاجة المراهقة إلى الحب والمحبة حاجة شديدة وهي الحاجة إلى المحبة والحب

 وهي في ،لمحبةاالبديهيات أن تشعر المراهقة أنها محبوبة وأن الصديقات والوالدين واإلخوة يبادلونها 

صغر وتها األمام إخأالحاجة إلى العدالة في المعاملة وعدم التفرقة بينها وبين إخوتها وإلى احترامها أمس 

 منها.

 :فهو  فرديتهإن اإلنسان اجتماعي بطبيعته إال أنه يسعى لكي يتمتع ب الحاجة إلى االستقالل

لحاجة ذه اه، والحركة ات وحرية الرأي واإلدارةيحتاج إلى قدر من الحرية،حرية العمل واتخاذ القرار

 اشداتنالحظها عند المراهقات إذ تعاني كثير منهن من صراع نتيجة رفض اآلباء أن يعاملوهن كر

 وإشباع حاجاتهن إلى االستقالل والحرية.
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 :ح النجا لكل إنسان في حياته فترة عمرية بحاجة ألن يحقق لنفسه قدرا من الحاجة للنجاح

ي فالناجح  ح وغيرنجاح في حياة الفرد إال إذا تصورنا حالة الشخص الناجوال يقدر قيمة ال وتقدير الذات،

 جوانب كثيرة من حياته.

اعر فل مشفعلماء الصحة النفسية ينصحون دائما بأن نحاول مع بدايات الحياة أن نؤكد لدى الط

 ع قدراتهسب ماي ال تتنوأن نجنبه بقدر المستطاع الظروف والمواقف الت النجاح والقدرة والثقة بالنفس،

 (.49ص ،2007 )عبد اللطيف، وإمكاناته

 المشكالت النفسية لتالميذ الثانوية )المراهقين(: .5

ة بالمرحل خبرات وإنما تتأثر بما مر به الطفل من إن المراهقة ليست مستقلة بذاتها استقالال تاما،

ألسرة طرف ا كما أن تعرض الطفل إلى انتقادات و توبيخ من، ة ألن النمو عملية مستمرة ومتصلةالسابق

 يها.فرغوب مغير  تسلوكياأو أفراد المجتمع يولد لديه نوع من المشكالت واالضطرابات مما يولد لديه 

 

 تطرق ألبرز المشكالت النفسية للطفل المراهق:نوفي هذا السياق 

 :ن صراع بي صراعات داخلية ومنها:حيث يعاني المراهق من وجود عدة  الصراع الداخلي

، ةألنوثطفولة ومتطلبات الرجولة وااالستقالل عن األسرة واالعتماد عليها وصراع بين مخلفات ال

لية الداخ وصراع بين غرائزه وصراعات بين طموحات المراهق الزائدة وتقصيره الواضح في التزاماته،

فكيره توبين  من شعائر ومبادئ ومسلمات وهو صغيروبين تقاليد الجماعة والصراع الديني بين ما تعلمه 

اء فكار وآره من أوصراعه الثقافي بين جيله الذي يعيش فيه بما ل الناقد الجديد وفلسفته الخاصة للحياة،

 والجيل السابق.

 :اد على االعتمبفالتدليل الزائد والقسوة الزائدة يؤديان إلى شعور المراهق  الخجل واالنطواء

تزداد فنفسه  لكن طبيعة المرحلة تتطلب منه أن يستقل عن األسرة ويعتمد على ل مشكالته،اآلخرين في ح

 ويلجأ إلى االنسحاب من العالم االجتماعي واالنطواء والخجل. حدة الصراع لديه،

 :البه يريد أن يحقق مط اهق يتصرف من خالل عصبيته وعنادهفالمر العصبية وحدة الطباع

 يكون متوترا بشكل يسبب إزعاجا كبيرا للمحيطين به.  و بالقوة والعنف الزائد،

ات هرمونوتجدر اإلشارة إلى أن كثيرا من الدراسات تشير إلى وجود عالقة قوية بين وظيفة ال

 المرحلة ل هذهبمعنى أن المستويات الهرمونية المرتفعة خال الجنسية والتفاعل العاطفي عند المراهقين،

عند  وغضب واكتئاب غضب وإثارة وحدة طبع عند الذكور رة على شكلتؤدي إلى تفاعالت مزاجية كبي

 اإلناث.  

 مظاهر الخبير بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية أحمد المجدوبويوضح الدكتور 

 فيقول هي"الغرق في الخياالت،وقراءة القصص الجنسية والروايات وخصائص مرحلة المراهقة،

 ،2010 ة،مقواس)ال والحب من أول نظرة" يقظةكما يميل إلى أحالم ال واإلجرام،البوليسية وقصص العنف 

 (.37ص

 :ي فاالكتئاب هو شعور بالحزن والغم مصحوب غالبا بانخفاض  االكتئاب وإيذاء الذات

 والهروب الغضب واالكتئاب يمكن أن يكون سببا لكثير من المشكالت السلوكية لدى األفراد مثل الفاعلية،

جسمية المدرسة والشعور باإلرهاق والفشل المدرسي واالنحراف والنشاط الزائد والمشكالت المن 

 فاالنحراف كثيرا ما يظهر كوسيلة لتغطية الشعور بالوحدة واليأس. والنفسية،
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نتحار لى االويعمد البعض إ وكذلك يتضمن سلوك إيذاء الذات الخدش أو الجرح أو الصفع أو اللكم،

 لداخل،لالغضب المتجه  الشعور بالذنب، وتعد أسبابه في ما يلي: إليذاء النفس، وهو سلوك متطرف

 (.147-144 ،2009 )المعايطة، االستجابة للتوتر والوضع األسري ،الشعور بالعجز

 :قف عن موا لذلك يحاول االنسالخ فالمراهق يشكو أن والديه ال يفهمانه، االغتراب والتمرد

ألنه  ل،ة األهيستلزم معارضة سلط التأكيد وإثبات تفرده وتمايزه وهذوثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة 

ريا ة جوهيعد أي سلطة أو أي توجيه إنما هو استخفاف ال يطاق بقدراته العقلية التي أصبحت موازي

فقا وور كافة والتي تدفعه إلى تمحيص األم المتيقظة لديه،واستهانة بالروح النقدية  لقدرات الراشد،

 اسمة،)القو  وانيةابرة والعناد والتعصب والعدلمقاييس المنطق وبالتالي تظهر لديه سلوكيات التمرد والمك

 .      (37ص ،2010

 :مما  محيث تكتر األفكار والتصورات لديه فهي تكثر عند بعض المراهقين، أحالم اليقظة

خاصة يؤدي إلى صرف المراهق عند إنجاز األعمال الهامة وا وهذ، يساعد على طول فترة األحالم

طف واوم العور مفهونتيجة لتفجر الحاجات النفسية وتط، ثير من الطاقة فيما ال فائدة منهالدراسية وهدر ك

 ،رسطب). خرينالتصال مع اآلفيميل للشرود ويكون مستيقظا إال أنه متقطع ا لدى المراهق تظهر لديه ميول

 (.39-40ص ،2007

 :عنه، حيث يجد المرهق تباعدا بين مفهومه عن ذاته ومفهوم اآلخرين ضعف الثقة بالنفس 

قع في ونسجام اوإذا لم يكن هناك  فإذا كان هناك انسجام بين االثنين تحددت هويته وزادت ثقته بنفسه،

 (.69ص ،2011 )الجبالي، اآلخرينب أزمة غموض الهوية واختالف وضعف ثقته بنفسه و

 :لقلق اويكون  ،إن افتقار بيئة المراهق إلى االستقرار العاطفي تؤدي إلى شعوره بالقلق القلق

ق نابع من أحد ويكون القل عند البنات أكثر منه عند الذكور ويزداد مع الضغوط النفسية الواقعة عليهن،

 الموقفين الرئيسيين هما:

 .بيت أسري مفكك 

 .خبرة مدرسية غير مرضية أو صادمة 

 :مكانته وترتكز مخاوف المراهق حول ذاته من خالل المواقف االجتماعية التي تهدد الخوف 

 وأهم موضوعات الخجل عند المراهقين: االجتماعية بين أقرانه وزمالئه في المدرسة،

 :و الواضح نحمن خالل اختالف تناسب أعضاء جسمه وتغيير مالمحه وميله  مخاوف جنسية

 الجنس اآلخر السيما في بداية المراهق.

 ،لمخاوف وا االقتصادية، المخاوف المخاوف العائلية، المخاوف الصحية، المخاوف المدرسية

 (.49-50ص ،2009 )العبيدي، الخلقية

 عوامل وأسباب المشكالت النفسية للمراهقين: .6

تظهر  والتي من المتغيرات االنفعاليةمن الواضح أن المشكالت النفسية عبارة عن مجموعة متنوعة 

ألسباب اولذلك نجد مجموعة من  في صورة مشكالت عقلية ونفسية وتربوية وسلوكية تصيب المراهقين،

التوتر خوف والتي قد تلعب دورا هاما في حدوث المشكالت النفسية بمختلف أشكالها كالقلق والخجل وال

 ومن هذه األسباب نذكر: كالت.مشالالزائد و اإلحباط واالكتئاب وغيرها من 

 :عصبية وامل الوالعوامل البيوكميائية  والع وتشتمل على العوامل الجينية العوامل البيولوجية

 كما يتضح فيما يلي:

من المعروف أن أغلب األمراض بما فيها األمراض النفسية والعصبية ترتبط بالجينات الوراثية 

 االرتباط الجيني يهيئ الطفل لحدوث تغيرات وراثية أثناء خلق الجنين،حيث أن  األسرية وتنتقل لألطفال،
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إصابة األم ببعض  مثل: ل في مرحلة الحمل أو بداية حياتهكما أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على الطف

األمراض أو تعاطي األم أثناء الحمل ألدوية معينة وكذلك تعرض الطفل لألشعة أو سوء تغذية األم أثناء 

لحمل أو تعرض الطفل للوقوع المستمر على الرأس قد يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية أو مضاعفات ا

وكذا تعرض الطفل للعدوى الفيروسية أو البكتيرية تؤدي إلى ظهور المرض  مرضية تؤثر على الطفل،

 النفسي والعصبي.

دى لكية سية والسلوفاضطرابات بعض األجهزة في جسم اإلنسان يؤدي إلى تشابه االضطرابات النف

ف مع التكيوئة المحيطة به ففي الجسم جهازان يساهمان في تحديد قدرة الفرد على إدراك البي ،الطفل

ل األوامر إلى والتوفيق بينها وإرسا الجهاز العصبي الذي يختص في استقبال المعلومات وفهمها :ظروفها

ق الدم باستقبال رسائل كيماوية عن طريواآلخر هو جهاز الغدد الصماء الذي يختص  أجزاء الجسم،

 لتنظيم نشاط الخاليا في أجزاء الجسم.

النخامية ف قية،أولها غدد داخلية ال قنوية فهي تحتوي على الغدد النخامية والدر وتوجد ثالث غدد:

 لى جعلإيؤدي  أما الدرقية فضعفها مرتبطة بالمهاد الذي يتحكم في السلوك وكثير من الوظائف الحيوية،

 اإلنسان مياال للكسل وسرعة التعب وثانيهما غدد خارجية قنوية.

ون ات تكفالغدد الصماء جهاز لضبط وتنظيم أنشطة الجسم المختلفة،وذلك عن طريق إفراز هرمون

 مسؤولة عن مستوى النشاط العام لدى الفرد.

مها كي اسإضافة إلى السيالة العصبية توجد في الخاليا العصبية في الدماغ والنخاع الشو

"serotonin" م ة واألللنوم واالستثاروتلعب دورا أساسيا في تنظيم المزاج وضبط عمليات األكل وا

 لقتال أوم إما لهرموني الطوارئ اللذان يعدان الجس النورادرينالينو األدرينالينحيث يعتبر ، واألحالم

 ها الفرد.الفرار ولهما دور في التحكم في ردود األفعال للضغوط التي يتعرض ل

 خرين،لى اآلإيقوم كل من يتعرض ألعمال تتصف بالعدوانية والعنف باستيعابها ثم تطويرها ونقلها 

 ،210 ،بطرس) لوك العدواني ضدهم أكثر من غيرهميمارس العنف والس لذينواألطفال هم الفئة الضعيفة ا

 (. 132-135ص

 :تائج ندت كوقد أ ،إلى حد كبيربناء يشبهون اآلباء من المعروف أن األ العوامل األسرية

سر ألنتمون يحيث اتضح أن المراهقين ذوي المشكالت النفسية غالبا ما  الدراسات الميدانية على ذلك،

 يعاني فيها أحد الوالدين من مشكالت نفسها.

ض حيث أوضحت الدراسات التي أجريت على أسر المراهقين ذوي المشكالت النفسية وجود بع

جهة  ومن ة،التي تميز الوالدين وتشمل التسلط والقوة والتحكم الزائد هذا من جه األساسيةالخصائص 

ف في سرااإل مود،الج كثرة المطالب، النقد الزائد، أخرى نجد بعض الوالدين يميلون إلى الحماية الزائدة،

 ذي يعيشلا لفردفيعلمون أبناءهم أن العالم الذي يعيشون فيه مخيف وأن ا، المحافظة على النظام األسري

 وأي أخطاء يرتكبها الفرد تعرضه للرفض والنبذ من اآلخرين. ،رفيه تلقائيا يتعرض للتوت

ن عمراهق ويتوقف ال تعرض المراهق إلى الخجل الشديد، األسريةفمثل هذه األساليب في التنشئة 

لمجتمع ااء أو صدقاألقد يعرضه للنقد والرفض من قبل ا يجدب انتباه اآلخرين له ألن هذ القيام بأي عمل

 ليه مما يخلق لديه صفات الجبن والعزلة االجتماعية.إالذي ينتمي 

م بسهم وعاداتهم وخصائصهن النقد للمراهقين على مظهرهم ومالاكما أن الوالدين يمارس

اجهة سبب لهم نوع من اإلحراج وعدم الثقة بالنفس والرهاب االجتماعي وعدم مويمما ، الشخصية

 المواقف.



أهم المشكالت النفسية لتالميذ المرحلة الثانوية.........................................الفصل الثالث  
 

97 

 

ت يوانابق الوالدين أسلوب الحماية الزائدة ألطفالهم من المخاطر والغرباء ومن الحكما يط

راهقين المول ومن هنا يحا  ويرسمون لهم صورة مفزعة لما يمكن أن يحدث لهم أن حاولوا االبتعاد عنهم

 واتجاهات من خالل تجنب المواقف والناس. كتقليد الوالدين من سلو

ات يد الذالضغط على المراهقين من خالل تشجيعهم على التمييز وتأككما يمارس أولياء األمور 

، ةم الكفاءه بعدوفي المقابل يتعرض للعقاب إذا مارس سلوكيات تدل على االستقاللية ويصفان ،واالستقالل

ينما بلتحدث اوأيضا يشجعانه على ، بنفسه ومن ثم يعاقبانه إذا أخطأ كما يشجعانه على اتخاذ قراراته

تعرض  مكن أنيوغيرها من األساليب الوالدية التي تتميز باالزدواجية في التعامل  أنه خجول، هيخبران

من ت تتضرابء المراهقين أكثر عرضة للمرور بخويعد هؤال، لالرتباك والقلق والغضب والجمود الطفل

مكن أن يلذلك  ،مع توقع ردود أفعال  ل استجابة لتلك الخصائص الوالديةمستوى مرتفع من القلق واالنفعا

   (   24-25ص ،2010 )سليم،  تظهر في صور مشكالت تقنية مختلفة

للطالق  تؤدي رة بين األبوين أمام األبناء التي قدتمخالفات األسرية والمشاجرات المسكما أن ال

 وتفكك األسرة يؤدي في الغالب إلى مشكالت نفسية للمراهقين.

 :ة حيث يرى أصحاب مدرسة التحليل النفسي أن المشكالت الجنسي عوامل ومشكالت جنسية

 رية،ة البشوذلك أنهم يرون الجنس أو الدافع الجنسي هو مصدر الطاق جميع المشكالت السلوكية، أساس

لى ظهور ؤدي إوألن دافع الجنس تحيط به تقاليد وقيود فإن هذه األخيرة يؤدي بها إلى الكبث ومن تم ي

ل ما عرفة كفالمراهق في هذه المرحلة يعاني من عدم اإلشباع وم، شاذةلسلوكات الأنواع مختلفة من ا

 يتعلق بالجنس معرفة حقيقة وطبيعة مشكالته تتمثل في:

   نها.مالحاجة إلى معرفة األضرار الناجمة عن استعمال العادة السرية وكيفية التخلص 

 .الشعور بالذنب لقيام المراهق بأفعال جنسية متكررة 

  القدرة على مناقشة الوالدين في المسائل الجنسية.عدم 

 (. 430ص ،2001 )الزغبي،  ير في الحصول على زوجة مناسبة لهالتفك 

عدم لتيجة حيث أن المراهقين يعتبرون المشكالت الجنسية مسائل خطيرة ال يسمح بالتحدث عنها ن

عدم ولضغط اخلق هذا ما يمكن أن ي، لمراهقون للبحث فيها وبكل الطرقوجود تربية جنسية صحية يندفع ا

عر لك مشاوكما هو معروف أن مرحلة المراهقة تتميز بوجود عاطفة الحب التي تم، االستقرار النفسي

 أبناءهم ي وراءولذا على األولياء السع المراهق وتقلقه وتشغل انتباهه وتركيزه عن الدراسة والتحصيل،

  (.65ص ،1976 عدلي،و )أحمد صحيةباع تربية جنسية وفتح الحوار من أجل معالجة هذه المسائل بإت

 

 

 

 

II. التعليم الثانوي في الجزائر 

 مفهوم التعليم الثانوي .1

 ،سطعد المتوبى ما التعليم الثانوي معد الستقبال التالميذ بعد نهاية التعليم األساسي وعادة ما يسم

 ينص والتقلمتخصينتقل التالميذ إلى التعليم الثانوي حسب شروط محددة ويشمل التعليم الثانوي العام وا

 (.77ص ،1994 )عبد الرحمان،
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ن شير إلى أفت ل:وهناك مفاهيم اعتمدتها الجزائر للتمييز بين أنواع التعليم الثانوي منذ االستقال

ثانوية مدارس الدعى التنهاية التعليم األساسي ويلقن في مؤسسات التعليم الثانوي معد الستقبال التالميذ بعد 

 والمتاقن ويشمل:

 :ي.هدفه إعداد التالميذ لاللتحاق بمؤسسات التعليم العال التعليم الثانوي العام 

 :دريب ت عام،األهداف المتبعة في التعليم الثانوي ال هدفه زيادة التعليم الثانوي المتخصص

 ملحوظا. اأو المواد التي يظهرون فيها تفوقالتالميذ في المادة 

 :قنيين تتكوين وهدفه إعداد الشبان للعمل في قطاعات اإلنتاج  التعليم الثانوي التقني المهني

يق مع ال الوثكما أنه ينظم باالتص، لاللتحاق بمؤسسات التعليم العاليوهي أيضا تهدف  ،وعمال مؤهلين

أما التعليم  دة التعليم الثانوي العام والمتخصص ثالث سنوات،م، لمؤسسات العمومية ومنظمات العمالا

  . ربويةالثانوي التقني فيمكن أن تختلف مدته من سنة إلى أربع سنوات وذلك تبعا للمقتضيات الت

 لتعليماعلى أن التعليم الثانوي هو المرحلة الوسطى من سلم  منظمة اليونسكو: كما حددت 

 سواء ة على حدالمتقدمواألساسي وتبلور التعليم العالي في معظم البلدان النامية بحيث يسبقه التعليم  العام،

 .(35ص ،1995 )لوغيت،

 :وفروعها واعهابأنه المرحلة التي تلي المرحلة األساسية بكل أن ويعرف التعليم الثانوي أيضا 

يم ذا التقسابق هحيث يتط وتقابل مرحلة التعليم الثانوي مرحلة المراهقة حسب تقسيم مراحل النمو النفسي،

خصائص ووبما أن كل مرحلة من مراحل النمو لها مبررات  للنظام التربوي مع مراحل النمو للفرد،

مناهج نفس الشأن للمرحلة التعليمية فكل مرحلة تختلف عن غيرها باختالف ال تميزها عن غيرها،

وي ام التربي النظفالمدرسي والمرحلة الثانوية الدراسية واألساليب التعليمية وغير ذلك من نواحي النشاط 

 ،1972 زكي،) خرىالعالي ومراكز التكوين األ الجزائري تمثل النقطة األساسية وفروعها ممتدة إلى التعليم

 (.14ص

د نظام جديبجتمع لقد تم الشروع في إعادة تنظيم المدرسة الثانوية وفقا لمؤهالت الطلبة وحاجات الم

 "unescoاليونسكو " ويمكن أن نستدل هنا بالمصطلح الذي حددته " الكفاءاتبالمقاربة بيعرف "

م ه التعليي ويليحيث يسبقه التعليم األساس المقصود بالتعليم الثانوي المرحلة الوسطى من سلم التعليم،

 (.279ص ،1986 طني،الو )الميثاق  تقدمة منها والنامية على حد سواءالعالي وذلك في معظم بلدان العالم الم

تدائي ليم االبالتع إذن التعليم الثانوي هو المرحلة الثالثة من مراحل نظام التعليم العام والتي تلي

 والمتوسط،وفي هذه المرحلة يبدأ تخصص الطلبة في العلوم أو في اآلداب.    

 أهداف التعليم الثانوي:  .2

رحلة بور معزنة التي تستطيع إن الهدف العام من التعليم الثانوي هو خلق الشخصية السوية المت

لناشئين اساعد توتحدد مسار اتجاهاته ونمط مناهجه وكيفية ايجاد الطرق الناجحة التي  ،المراهقة بسالم

نتقال تمع واالالمج المراهقين من االنتقال السليم من الطفولة والحياة المدرسية إلى النضج والكمال وحياة

 هداف التالية:السليم يتحقق عن طريق مراعاة بعض األ

 .إكساب الطالب المفاهيم العلمية اإلنسانية وتسخيرها لخدمة المجتمع 

 .تحسين مهارات الطالب اللغوية وقدرته األدائية وإعدادهم مهنيا وتكنولوجيا 

 .تزويد الطالب بالمهارات السلوكية والقيم 

 .تنمية تقدير المسؤولية واحترام القانون والقيم 

  باالنتماء والقدرة على التكيف.تكوين اتجاهات الشعور 

 ية.تقدير نجاحات اإلنسان وقبول مسؤولية المواطنة وإدراك المواقف واألحداث الدول 
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 .إكساب الطالب حاسة التذوق الفني وتقدير الجمال 

  (.  123-135ص  ،1997 الفالوقي، )القذافي، على معرفة ذواتهم وتقدير اآلخرينمساعدة الطالب 

" التعليم الثانوي يسعى إلى تكوين اإلنسان Paul Foulque،1997فولكي وحسب الباحث"

جعل أن ت وإذا كانت المدرسة الثانوية ال تعطي ثقافة علمية فهي يجب ،كإنسان وليس لوظيفة محددة

جعله نة فهي تفة معيفهي إذا كانت تحضر اإلنسان لوظي األفكار في حالة تقبل ثقافة من هذا النوع فيما بعد،

 قدرة على التحضير للوظيفة. أكثر

 وبصفة عامة أهداف المدرسة الثانوية يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:

 :تحقيق النمو المتكامل للطالب في إطارين هما 

  :أة.يكتسب الطالب المعلومات والمهارات واالتجاهات والعادات والجر اإلطار العقلي 

 :ة ب للحياوتتوازن جوانب شخصية الفرد وإعداد الطالبحيث تتكامل  اإلطار االجتماعي العام

 ،1997 مطاوع،) جتماعيالعملية في المجتمع وتنمية االتجاه العلمي واحترام العمل اليدوي وااللتزام اال

 (.352-353ص

جزائرية لدولة الاالمراسيم والقوانين التي حددتها في حدد تتتمثل وتم الثانوي كما أن أهداف التعلي

 النحو التالي:وهي على 

  سسات المتعلق بتنظيم وتسيير مؤ 1976أفريل  16المؤرخ في  35-76المرسوم الرئاسي رقم

 التعليم الثانوي والتي تحدد أهداف التعليم الثانوي وهي:

ها لتي يحددروط االتعليم الثانوي معد الستقبال التالميذ بعد نهاية التعليم المتوسط على أساس الش

دعم ، يةألساسالعامة المساندة للمدرسة ته هي زيادة على مواصلة المهمة التربوية اوزير التربية ومهم

مع المجت التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهالت التالميذ وحاجات المعارف المكتسبة،

 لي.ن عال تكويإما على االنخراط في الحياة العملية أو مواصلة الدراسة من أج ويساعد بذلك التالميذ،

  ين في والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارس 1984يناير  7المؤرخ في  05-84أما القانون رقم

ييم ساس التقأعلى  التوزيع المنظم للتالميذ بين مختلف مراحل التعليم والتكوين والحياة العملية القائمة

 البيداغوجي وأولويات مخطط التنمية وكذا التطلعات الفردية.

 ورفع من تخطيط مجموعة الدارسين في تقويم الطاقات البشرية االمتوخ يكمن الهدف األساسي

تمهين الو التأهل المستوى الثقافي والعلمي ما بعد األساسي إلى تحضير التالميذ بصفة متوازية إلى

 .(31ص ،2009 )صياد، ية العامة ورفع المستوى الثقافي وااللتحاق بالتعليم العالي مع ضمان الترب

 العامة لتنظيم شعب التعليم الثانوي:المبادئ  .3

 .  مبادئ التنظيم المشتركة بين نمطي التعليم: أ

  :يرمي التعليم الثانوي إلى ضمان التكوين العام لكل طالبه من أجل 

  .تسهيل إدماجهم في الحياة االجتماعية 

  .دعم ثقافتهم األساسية والعامة 

  ن.اكتسابهم معارف نظرية وعلمية يمكن استثمارها في مختلف فضاءات النشاط والتكوي 

 علمي  لثانييتابع الطلبة تعليمهم في السنة األولى جذعين مشتركين أحدهما ذو اتجاه أدبي وا

 وتكنولوجي.

 ها مح لتي تسفي نهاية الجذع المشترك وبناءا على تقييم نتائج الطلبة وقدراتهم في الحدود ال

 الخريطة المدرسية.
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  عارف ممن الضروري أن توفر شعب التعليم الثانوي تكوينا واسعا يمكن الطلبة من اكتساب

رة ند الضرونوي عويمكن إعادة توجيه الطلبة عند نهاية السنة الثالثة ثا ،نظرية وتقنية ومهارات متنوعة

 بناءا على مقاييس تربوية صارمة.

 لتكوين.ية واوي لمبادئ االنسجام االقتصادي داخل منظومة التربيخضع تحديد شعب التعليم الثان 

 تختتم السنة الثالثة في نمط التعليم بامتحان خاص هو:

 .إما بكالوريا الثانوي 

 .إما بكالوريا التعليم الثانوي التكنولوجي 

 (.4-3ص ،1992 )قرار إعادة هيكلة التعليم الثانوي،

 والتكنولوجي:مبادئ تنظيم شعب التعليم الثانوي .  ب

 دى شعب لى إحيوجه طلبة الجذوع المشتركة المقبولون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي إ

 هذا النمط من التعليم التي تناسبهم أكثر من غيرها.

 ة في السن شتركةتستجيب شعب التعليم العام والتكنولوجيا لنمط االنسجام العمودي بين الجذوع الم

 لتعليم العالي وفق المجاالت الكبيرة للتكوين.األولى ثانوي وشعب ا

 ي.لثانوأن تراعى هيكلة السنة األولى في الجامعات وضعية الهيكلة المتبعة في التعليم ا 

 تلزمات ة لمسها كل شعبة واسعة بالقدر الكافي لالستجابتتكون المجاالت التعليمية التي تناول

 التكوين العالي.

 بين الشعب المتقاربة عند الضرورة. يمكن تنظيم جديد إلعادة توجيه 

 تفوقا  ظهرونمن الضروري أن يسمح تنظيم التعليم العام والتكنولوجي بالتكفل بالطلبة الذين ي

 (.10-9ص ،2001 )المنشور الوزاري،  وظا في مادة أو مجموعة من الموادملح

 إعادة هيكلة التعليم الثانوي في الجزائر: .4

ات وقد عملت الجه ،بعض الدول تجربة إعادة هيكلة التعليملقد خاضت الجزائر على غرار 

لتعليم كلة ابارات عند هيالمشرفة على قطاع التربية في الجزائر على االرتكاز على مجموعة من االعت

 وهي: الثانوي

 :اديمي الخاصة بهذا المسار األك اإلجراءاتأصدر مرسوم تنفيذي يحدد  المجال التشريعي

 اءاتاإلجردد خر يحآومرسوم  الذي يضم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي التابع لوزارة التربية الوطنية،

رتين ين الوزااخل بالخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين التابعين لوزارة التكوين المهني وذلك لتجنب التد

 لكل نمط. وتجنب اعتماد الغايات القديمة

 :سسات في مؤ تجرى النشاطات البيداغوجية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي مجال الهياكل

سة ني للمؤسالوط " أما هياكل االستقبال فإنها كافية ال محالة إذ أن المعدلمدارس ثانوية ومتاقنتسمى "

 . 2003/2004تلميذ في السنة الدراسية  813يقدر ب

  :الوسائل رة فإنمهما كان الحجم الذي تأخذه الشعب التكنولوجية المقرمجال الوسائل التعليمية 

لمجال في ا التقنية البيداغوجية الموجودة في الثانويات التقنية والمتاقن كافية كما ومرضية نوعا

عارف ع المتوزيتحدد الشعب المقترحة في إعادة الهيكلة بدقة في إطار تنظيم المسار وو ،البيداغوجي

 د الموادتحدي والكفاءات من خالل اختيار مواد التعليم والنشاطات النظرية والتطبيقات التي تؤدي إلى

ميع وجي في جلتكنولاوقد أخد بعين االعتبار البعد  األساسية والمواد الثانوية والحجم الساعي والمعامالت،

 طبيقه فيلي وتلمية إلى جانب تعميم اإلعالم اآلالشعب من خالل إدراج الكفاءات والمضامين المواد الع

 مجال التمهين وطرق العمل الفردية والجماعية.
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 :م بين انطالقا من خصوصية شعب مرحلة التعليم الثانوي المتالح مجال الموارد البشرية

 يصهاوتشخ مظاهر المنظومة التربوية فإن المصالح المختصة ستضع مشاريع قاعدية لتأطير االحتياجات

 بتسطير مخطط التكوين والتوظيف حسب الضروريات التي تتضمنها الوضعيتين اآلتيتين:

 دة ء إعاالفائض الزائد الناتج عن زوال بعض الشعب في التعليم وتقلص االحتياجات من جرا

 الهيكلة.

 .العجز الناتج عن وجود مواد جديدة بعد إعادة الهيكلة 

 :مجال الميزانية 

 ؤسسات بما يمكن من فتح الشعب التكنولوجية.رصد ميزانية لتجهيز الم 

 .تجهيز الثانويات والمتاقن بمواد وأدوات تمكن من فتح شعب التعليم العام 

  ا على عمالهتجهيز كل مؤسسات التعليم الثانوي بالتوثيق ووسائل اإلعالم اآللي وتعميم است

 جميع الشعب.

 .إنشاء ثانويات االمتياز انجازا أو تحويال وتجهيزا 

 لتربوية،ا لوثائقل)المركز الوطني  مناصب تستوجبها إعادة الهيكلة وفير الميزانية الضرورية لفتحت 

 (.98ص ،2005

 ظم السنةي: تنمن هذا تمخضت الهيكلة الجديدة للتعليم العام والتكنولوجي في الجزائر وهي كما يل

 هما:األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في جذعين مشتركين 

 :ويتفرع في السنة الثانية إلى:ة الجذع المشترك آداب 

 .شعبة اآلداب والفلسفة 

 .شعبة اآلداب واللغات األجنبية 

 :ويتفرع في السنة الثانية إلى: الجذع مشترك علوم وتكنولوجيا 

 .شعبة الرياضيات 

 .شعبة العلوم التجريبية 

 .شعبة التسيير واالقتصاد 

  من:شعبة تقني رياضي والتي تتكون 

 .هندسة كهربائية 

 .هندسة ميكانيكية 

 .هندسة الطرائق 

 (8ص ،2005 التربوية، )المركز الوطني للوثائق هندسة مدنية. 

 آفاق تطوير التعليم الثانوي في الجزائر : .5

 تتمثل آفاق تطوير التعليم الثانوي في الجزائر في عدة أبعاد نذكر منها:

  ما سب وإنالثانوي ال تقتصر على اإلعداد للجامعة فحإن التجارب أظهرت بأن مهمة التعليم

لقرار اتخاذ اوذلك من خالل منحه حرية  ،إعداد المتعلم لمواصلة الدراسة وللمواطنة والحياة المهنية

 واختيار التخصص الذي يرغب فيه ومن تم يتحمل نتيجة اختياره.

  بإدخال  ا وذلكالدراسات العلي في حالة عدم تمكنه من مواصلة اإلنتاجيةإعداد المتعلم للحياة

ضرورة  لعمليةافأمام تراكم المعارف وتطورها أصبحت زيادة الكم المعرفي  والمكتسبات  التعمق العلمي،

 أساسية للتخصص الجامعي.
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 هم و ميولباتهم وفسح المجال بشكل أوسع أمام المتعلمين باختالف إمكانياتهم وقدراتهم ورغ

فق مع ا يتوايدفعهم إلى اإلقبال على بعض المواد األساسية واختيار م األمر الذي ،دافعيتهم للتعلم

 استعداداتهم واتجاهاتهم للتخصص الذي يرغبون فيه مستقبال.

 الوسائل هزة والربط بين النظري و التطبيقي الشيء الذي يعود المتعلمين على التعامل مع األج

 ،2007 ون،وآخر ل)الطوي بادل المعلومات واألفكارلحوار وتوينمي لديهم الحس العملي وروح التعاون وفن ا

 (.95ص

 وظيفة التعليم الثانوي: .6

وقفا تربوية ممة اليعتبر التعليم الثانوي حلقة في سلسلة المراحل التعليمية لكونه يحتل داخل المنظو

ي تعلمين وهالمو وسطا بين التعليم المتوسط والتعليم الجامعي مما جعله يمثل مرحلة متميزة من مراحل نم

 خصب فترةفي أ لذلك تقع عليها تبعات أساسية وهي مطالبة بالوفاء بحاجات المتعلمين ،مرحلة المراهقين

 ي وثقافيتربو هي مطالبة بالوفاء باحتياجات المجتمع فهي تقوم بدور ،من مراحل حياتهم وفي نفس الوقت

 واجتماعي متوازن.

ة انت موكللتي كدية مهمتها في تحقيق الوظيفة التعليمية اوعموما فقد قامت الثانوية بشكل عام بتأ

لحكم مور اإليها في الماضي منذ نشأتها إلى تكوين طبقة من الموظفين أو ضباط الجيش لهم دراية بأ

لقدرات مية اوذلك عن طريق تعلم المهارات التقنية والمعارف العلمية وتن ،والسياسة والقضاء والدين

 مواهب العقلية.واالستعدادات وصقل ال

 ،شاملةتنمية الا بالبحيث نجد التعليم الثانوي في الجزائر ومعظم البلدان العربية يرتبط ارتباطا وثيق

 كن تحديدبق يمسوفي ضوء ما ، لعربية للتربية والثقافة والعلومكما نصت عليه لوائح ومؤتمرات المنظمة ا

 ة.القوانين والمواثيق واللوائح الرسميوظيفة التعليم الثانوي في الجزائر كما نصت عليه 

   يير المتعلق بتنظيم وتس 1976أفريل  16المؤرخ في  35-76ففي المرسوم الرئاسي رقم

 مؤسسات التعليم الثانوي والتي تحدد وظائف وأهداف التعليم الثانوي على النحو التالي:

 ط التي لشروس اسط على أساالتعليم الثانوي معد الستقبال التالميذ بعد نهاية التعليم المتو

 ة.األساسي مدرسةية ومهمته هي زيادة على مواصلة المهمة التربوية العامة المسندة لليحددها وزير الترب

 (.30ص ،2009 )صياد، دعم المعارف المكتسبة 

 ساعد التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهالت التالميذ وحاجات المجتمع وي

 الي.ععلى االنخراط في الحياة العملية أو مواصلة الدراسة من أجل تكوين بذلك التالميذ إما 

  سين الذي والمتعلق بتخطيط مجموعة الدار 1984يناير  7في المؤرخ  84-05أما القانون رقم

 فينص على ما يلي: أصدره المجلس الشعبي الوطني،

  تعليم مختلف مراحل اليتمثل تخطيط مجموعة الدارسين في التوزيع المنظم للتالميذ بين

عات ذا التطلية وكوالتكوين والحياة العملية القائمة على أساس التقييم البيداغوجي وأولويات مخطط التنم

 الفردية.

 رية يكمن الهدف األساسي المتوخى من تخطيط مجموعة الدارسين في تقويم الطاقات البش

هين هل والتمالتأ ر التالميذ بصفة متوازية إلىورفع المستوى الثقافي والعلمي وما بعد األساسي إلى تحضي

 (.31ص ،2009 )صياد، وااللتحاق بالتعليم العالي مع ضمان التربية العامة ورفع المستوى الثقافي

   أما الميثاق الوطني فقد نص على أن التعليم الثانوي العام والتقني نظام يأتي امتدادا للمدرسة

كما ينبغي أن يكون ، ي من جهة ونحو الشغل من جهة أخرىالعالاألساسية وممر إجباري نحو التعليم 
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منسجما ومتبلورا في مجموعة متناسقة تتجدد فيه الفروع وفقا لطبيعة الشروط االقتصادية واحتياجات 

 ويعتبر هذا التعليم معبر حقيقي مفتوحا على دنيا العمل. ،المجتمع المخططة

  م والتعلي تكوينالوطنية إلصالح منظومة التربية وال أما المشروع التمهيدي الذي أعدته اللجنة

 فإنه حدد بكيفية معقولة وظيفة هذا الطور حيث ركز على مل يلي: 1989في شهر ماي 

 .تنمية شخصية التلميذ 

 .االستجابة إلى الرغبة في الحرية واإلنصاف والرقي والعدل 

 .إعداد الشباب لشغل مناصب عمل 

  دراسات صلة الاستعداداتهم وقدراتهم وإمكانياتهم الفكرية من مواإعداد التالميذ الذين تسمح

 في: العليا والمالحظ من خالل الوثائق السابقة الذكر أن وظيفة التعليم الثانوي قد انحصرت

  .المساهمة في ترقية الطاقات البشرية وتنميتها 

  .رفع المستوى الثقافي والعلمي والتكنولوجي لألمة 

 التنمية وعالم الشغل. االستجابة لمتطلبات 

  مواصلة الدراسة.بإعداد التالميذ الذين لهم إمكانات تسمح لهم 

 ،(31-32ص ،2009 )صياد، بيعية واإلطالع على تراث األجدادالبيئة الط معرفة البيئة االجتماعية. 
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 خالصة:

ي فرشاد الفصل البد لنا من أن نؤكد على ضرورة وجود مختصين في التوجيه واإل اوفي ختام هذ

ن ساسي مأوذلك بالتركيز على التوجيه واإلرشاد التربوي باعتباره عنصر  مرحلة التعليم الثانوي،

لتلميذ ايها يبدي فف يذ،نظرا لما تمثله هذه المرحلة من أهمية بالغة في حياة التلم عناصر العملية اإلرشادية،

لجسمي لنمو اكما تعتبر مرحلة االنبثاق الوجداني من خالل ا، اهق رغبته في التغيير واالستقاللالمر

مراهق( فتلميذ التعليم الثانوي )ال، وهي أكثر مرحلة عرضة لالنحراف ومرحلة النضج االجتماعي،

مدرس تا تعقب فترة كم، به إلى سوء التكيف وعدم التوافق يتعرض للضغط النفسي والقلق مما يؤدي

 اها،لتي يتلقديدة ا)المرهق( تغيرات على المستوى الثقافي والعلمي نظرا للمعارف الج التلميذ في الثانوية

 وبنائه، مجتمعلذا يجب االعتناء به ورعايته للوصول به إلى تكوين شخصية سوية متوافقة تعمل لصالح ال

 حاق بالجامعة.       وامتالكه لمستقبل دراسي يسمح له بالنجاح وااللت
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 خالصة.

 مراجع الفصل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل: تمهيد

لتي ادراسة التنفيذية لل جراءاتاإلرق إلى الجانب الميداني المتضمن نحاول في هذا الفصل التط

وبناءا  مطلوبة،إذ تعد مصدرا أساسيا للوصول إلى النتائج ال تسمح لنا بالحصول على البيانات الالزمة،

لدراسة من احدود  :على ما تم ذكره نجد أن فصل اإلجراءات التنفيذية للدراسة قد ضم العناصر اآلتية

 ،تطالعيةاالسالدراسة  المنهج المتبع الذي تفرضه نوعية الدراسة، حدود زمنية ومكانية وموضوعية،

ة، باإلضافة كذلك الخصائص السيكومترية لألدا مجتمع الدراسة، األدوات المستخدمة في جمع البيانات،

 الدراسة. الدراسة وأخيرا تنفيذإلى أساليب التحليل اإلحصائي لبيانات 
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I. :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: حدود الدراسة 

ارات الغرض من هذه الدراسة يتمثل في استبيان حول مدى مساهمة المه الحدود المكانية: .1

جهة نظر وي من وتالميذ التعليم الثانلدى المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل المشكالت النفسية 

 التوجيه واإلرشاد.مستشاري 

نوي انحصرت هذه الدراسة في الحدود الجغرافية للجزائر وشملت بعض مؤسسات التعليم الثا

 جيجل.  بوالية

 .2017أفريل  28مارس إلى غاية  13امتدت هذه الدراسة مابين الفترة  الحدود الزمنية: .2

ستشار المهنية لمركزت هذه الدراسة على األبعاد المرتبطة بالمهارة  الحدود الموضوعية: .3

 لي:يما يفالتوجيه واإلرشاد ودورها في حل المشكالت النفسية لتالميذ التعليم الثانوي المتمثلة 

 .مهارات شخصية 

 .مهارات اتصالية 

 .مهارات تقنية 

 .مهارات تشخيصية 

 .مهارات إرشادية 

II. الستطالعية:ة االدراس 

عنا على ما يطلك المشكلة للجانب النظري،الجانب التطبيقي للدراسة يتطلب موازنة األبعاد النظرية 

ة ترتبط لميدانياكما أن الدراسة  م نستطيع التحقق من فرضيات الدراسة،تأهم النتائج المتحصل عليها من 

 وترتبط ،واضحةارتباطا مباشرا بما يهدف الطالب الباحث للوصول إليه من نتائج يتوخى أن تكون دقيقة و

ا وفي هذ ،دراسةدوات جمع البيانات وأساليب معالجة وتحليل نتائج تلك الكذلك بمدى توفيقه في اختيار أ

  الجانب سنتطرق إلى الدراسة االستطالعية واألساليب اإلحصائية المستخدمة.  
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 أهداف الدراسة االستطالعية: .1

 .التعرف على الميدان 

 .التأكد من وضوح اللغة المستعملة وعدم وجود غموض في الكلمات 

  شاد.واإلر بنود االستبيان لعينة الدراسة مقارنة مع استجابات مستشاري التوجيهمدى مالئمة 

 ة.لدراسإعادة تعديل وتكييف بنود االستبيان من خالل حساب صدق وثبات األداة على عينة ا 

    .إعادة النظر في تساؤالت الدراسة وصياغتها بشكل دقيق 

 إجراءاتها: .2

لها من خال ،ميدانريا لبناء البحث العلمي نظرا الرتباطها بالتعتبر الدراسة االستطالعية أساسا جوه

في  توفرةكما تسمح لنا كذلك بالتعرف على الظروف واإلمكانيات الم ،نتأكد من وجود عينة الدراسة

 الميدان ومدى صالحية الوسائل المنهجية المستعملة قصد ضبط متغيرات البحث.

لنا بعد حصو 2017مارس  15-14وكان ذلك يومي  الدراسة االستطالعية أول خطوة قمنا بها،

 المهنية مهاراتال"وقمنا بتطبيق استبيان بعنوان  على ترخيص من مديرية التربية والتعليم بوالية جيجل،

ينة من ععلى  "تالميذ التعليم الثانويدى لمستشار التوجيه واإلرشاد ودوره في حل المشكالت النفسية ل

 مستشارا موزعين عبر الثانويات التالية: 11بلغ عددها مستشاري التوجيه واإلرشاد 

 .ترخوش أحمد 

 .لعبني أحمد 

 .بوهرين الشريف 

 .دراع محمد الصادق 

 .هواري بومدين 

 ات الشريف.شبلهو 

  1945ماي  08الحدث . 

 .كعولة تونس 

 .الكندي 

 .أحمد بومنجل 

 .ناصري رمضان 

 نتائجها: .3

 منها:بعد تطبيق االستبيان سجلنا بعض المالحظات 

 .التعرف على ميدان الدراسة 

  دقيقة.الصياغة بنود االستبيان غير 

 .إثراء بنود االستمارة بمالحظات بعض المرشدين 

 

III. : منهج الدراسة 

 المنهج : 

تحدد طبيعة وخصائص مشكلة الدراسة نوع المنهج المستخدم وكذا األدوات التي يعتمد عليها 

الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم "حيث يعرف المنهج على أنه  الباحث في إنجازه لدراسته،
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 "حتى يصل إلى نتيجة معلومة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته الفكرية، بواسطة القواعد العامة،

  (.70ص  ،2010  )الدعياج،

 د ودورهارشاواإل وبما أن هذه الدراسة الحالية تسعى إلى كشف المهارات المهنية لمستشار التوجيه

اإلرشاد ولتوجيه اوبناءا على استجابات مستشاري ، تالميذ المرحلة الثانويةدى في حل المشكالت النفسية ل

 ي الواقعوجد فتصفي )التحليلي( الذي يقوم على دراسة الظاهرة كما ولفإن المنهج المستخدم هو المنهج ا

  .  (198ص ،2009 أبوحلو، )الجادري،ا ووصفها وصفا دقيق

ميا رها كفهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصوي

دراسة ها للعن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاع

 . الدقيقة

ذه ه فهو يهدف إلى تحديد الوضع الحالي للظاهرة موضع الدراسة الحالية من خالل تصنيف 

ن مع غيرها هرة مالمعلومات وتنظيمها وتحليلها والتعبير عنها كما وكيفا وصوال إلى فهم عالقة هذه الظا

تاجات والهدف من تنظيم المعلومات وتصنيفها هو مساعدة الباحث على الوصول إلى استن الظواهر،

 .(76،ص 2010 )الدعياج، وتعميمات تسهم في فهم الواقع وتطويره

IV. :أدوات جمع بيانات الدراسة 

راد ة الميعتمد كل بحث على أداة من خاللها يتم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الظاهر

ألسئلة اعة من لهذا قمنا بتصميم هذا االستبيان الذي يعتبر بمثابة استمارة تحتوي على مجمو دراستها،

حول  اناتلبياإلجابة عليها من قبل المبحوث لجمع المعلومات أو ايتم  المترابطة والمتسلسلة والتي 

 .(109ص ،2012 جرادات، )المعاني،  وهي أكثر األدوات استخداما وشيوعا، الظاهرة أو مشكلة البحث

ن طلب ميالتي  أنه أداة تتضمن مجموعة من األسئلة والجمل الخبرية"كما يعرف االستبيان على 

 (.184ص ،1992 وآخرون، )سليمان" البحثراض حسب أغالمفحوص اإلجابة عنها بطريقة يحددها الباحث 

 

  نفسيةالاستبيان المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد ودورها في حل المشكالت: 

مستشار نية لالذي يهدف إلى معرفة المهارات المه و تم تصميم هذا االستبيان من قبل  الباحثتين

في  ةه متمثلتابارعحيث كانت  التوجيه واإلرشاد ودورها في حل المشكالت النفسية لتالميذ التعليم الثانوي،

ي م الثانولتعلي)المراهق( ا المهارات المهنية للمستشار وما مدى مساهمة هذه المهارات في مساعدة تلميذ

 .على التخفيف من مشكالته النفسية

 :وصف االستبيان 

 هناك جملة من النقاط التي حاولنا مراعاتها لدى إعداد استمارة االستبيان أهمها:

 األسئلة إعدادة المفهومة عند االعتماد على األسلوب البسيط واللغ. 

 .توافق الترتيب والتدرج في االستبيان مع اإلطار النظري للفصول 

 معرفة بعد طرح استمارة أولية ل ...()إضافة، حذف بعض التعديالت على االستبيان إحداث

 سهولة التعامل معها.

 وتم تقسيم االستبيان إلى جزأين: 

 ةت الخبرسنوا )الجنس، ومات الشخصية للعينة تحت الدراسةيشمل هذا الجزء المعلالجزء األول: 

علم  شعبة ،شعبة علم النفس ،علم النفس التربويشعبة ) التخصص ،(فما فوق 11) (،6-10) (،1-5)

 .(اجتماع
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 30لها مجم محاور شكلت في 5تم تقسيم هذا الجزء تماشيا مع طبيعة الموضوع إلى  الجزء الثاني:

 اآلتي:وهي ك عبارات ايجابية أكثر منها سلبية ل التعديل تحتوي علىبالبنود قسؤاال، فقد كانت 

 :ار بنود حول المهارات الشخصية المتمثلة في الصفات الشخصية لمستش 6 المحور األول

 التوجيه واإلرشاد التي تساعده على أداء مهامه بكل فعالية.

 :اإلرشاد ويستعملها مستشار التوجيه بنود حول المهارات االتصالية التي  6 المحور الثاني

 لالتصال مع المسترشدين.

 :تي لمختلفة الابنود حول المهارات التقنية وهي مجموعة من المهارات التقنية  6 المحور الثالث

 يستعملها مستشار التوجيه واإلرشاد بكفاءة.

 :مستشار  تعينبنود حول المهارات التشخيصية المتمثلة في الكفاءات التي  6 المحور الرابع

 التوجيه واإلرشاد على التشخيص الجيد.

 :ها تي يستعملبنود حول المهارات اإلرشادية المتمثلة في مختلف المهارات ال 6 المحور الخامس

 مستشار التوجيه واإلرشاد من أجل تحقيق الهدف اإلرشادي.

 وقد اعتمدنا في ترميز البدائل للعبارات كما يلي:

 (.   1) ال ، (2) اأحيان (،3) نعم

V. :مجتمع الدراسة 

دها ب در عدقيتوزع أفراد مجتمع الدراسة على جميع مؤسسات التعليم الثانوي بوالية جيجل والتي 

يارة زنا إلى هذا ما دفع إال أنه تم إقصاء البعض منها نظرا لبعدها واستحالة الوصول لها، مؤسسة، 35

ة من موافقبلى بعض المستشارين من فئة الذكور مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي لتوزيع االستبيان ع

هذا و ة لموزعاوكذلك قمنا بإلغاء بعض المؤسسات لعدم قدرتنا على استرجاع االستبيانات  ،مدير المركز

يع حيث قمنا بمسح شامل لجم مؤسسة، 32وبذلك يصبح عدد المؤسسات األصلي  لضيق الوقت،راجع 

ة الدراس أما بخصوص عينة، ممكن من أفراد مجتمع الدراسة قدرمؤسسات التعليم الثانوي لجمع أكبر 

 ن( والذي يليةالم جيجل، الطاهير، جيجل ) األساسية فتمثلت في فئة مستشاري التوجيه واإلرشاد بوالية 

 (،5-1]) متغير سنوات الخبرة  إناث(، )ذكور، مستشارا موزعين حسب متغير الجنس 32بلغ عددهم 

بة بوي، شعمتغير التخصص الجامعي )شعبة علم اجتماع، شعبة علم النفس التر فما فوق([،-11) (،610)

 علم النفس(.

VI. :الخصائص السيكومترية لألداة 

 :عد س ما أإذا كان يقي ويعد االختبار صادقا هو االختبار الذي يقيس ما وضع لقياسه، الصدق

 .(116ص ،2010 ،جا)الدعي صفة الصدقق عليه اس غيره فال تنطبأما إذا أعد لقياس سلوك ما وق، لقياسه فقط

 من  ي خلصتيعرف بأنه صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية الت :الصدق الذاتي

 (.13، ص 2002آخرون، )أبو حويج و شوائب أخطاء الصدفة

 و يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات األداة و ذلك كما يلي :

األداة عن طريق استخدام معادلة ألفا كرونباخ، قدر الصدق الذاتي لألداة بـ:  معامل ثباتبعد حساب 

𝟎. 𝟖𝟒 = √𝟎.  وهو معامل صدق مرتفع مما يدل على أن األداة صادقة.  𝟕𝟏

 رجات تقسيم األداة إلى فقرات فردية و زوجية استخدمت د بعد التجزئة النصفية: طريقة

 .(0,89)ب النصفين في حساب معامل االرتباط بينهما فنتج معامل ثبات نصف األداة الذي قدر

، و هو (0,94)كان معامل الثبات مقدر ب  "سبيرمان براون"التصحيح باستخدام معادلة  بعد و

 و أنها قابلة للتطبيق.معامل ثبات مرتفع يدل على ثبات الدراسة 
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 صدق استبيان المهارات المهنية يوضح :(01رقم )الجدول 

 الداللة استبيان األداة االختبار 

 جيدة 0,84 الصدق الذاتي الصدق

 الثبات

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية المصحح 

 بمعادلة "سبيرمان براون"
 جيدة 0,94

 جيدة 0,71 "ألفا كرونباخ"معامل الثبات باستخدام معادلة 

 .إعداد الطالبتانالمصدر:

  :ثر من مرة في طبق أكالنتائج إذا  نفس يقصد به االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أوالثبات

 .   (117ص ،2010 )الدعياج، ظروف متماثلة

من  بقت أكثرط إذا أنه تلك األداة التي تعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفسها"كما يعرف الثبات على 

ق يكون فالمقياس الصاد ومن النادر أن يوجد مقياس صادق وال يكون ثابت، مرة في ظروف متماثلة،

هارات وتم حساب معامل الثبات الستبيان الم  .(19ص ،2012 نوفل، )عواد، ،ثابت لكن العكس غير صحيح

 . SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية باالعتماد على برنامج  ( كرونباخ ألفا) المهنية

 يوضح ثبات استبيان المهارات المهنية: (02)جدول رقم 

 ألفا كرونباخ عدد البنود

30 0,71 

 إعداد الطالبتانالمصدر:

ة مما وهي نسبة مرتفع 0,71ـقدرت ب الت الثبات مرتفعة حيث لوحظ من خالل الجدول أن معام

 يدل على ثبات االختبار وإمكانية استخدام االستبيان.

 

 

 

VII. في الدراسة: األساليب اإلحصائية المستخدمة  

عا يعتبر المتوسط الحسابي من أكثر مقاييس النزعة المركزية شيو المتوسط الحسابي:. 1

ات للدرج أنه المجموع الجبري و يعرف على واستخداما في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية،

  (.164 ص ،2007 أبو زينة،و )البطش ددهامقسوما على ع

جتمع راد موفي دراستنا هذه استخدمنا المتوسط الحسابي لمعرفة االتجاه العام إلجابات أف    

 فتم حساب المتوسط الحسابي لكل عبارات المحاور الخمس. الدراسة،

لسلبية إلشارات اافي دراستنا للتخلص من  هاعتمدناوقد  مقاييس التشتت،يعد التباين أحد : .التباين2

 النحرافات القيم عن المتوسط الحسابي.

ذر هو يعرف بالجيمثل أحد مقاييس التشتت األكثر شيوعا و  االنحراف المعياري: .3

تم حساب ف بي،اعتمدناه في دراستنا لمعرفة درجة تشتت القيم عن المتوسط الحسا نالتربيعي للتباي

 االنحراف المعياري لكل عبارة من المحاور الخمسة.

VIII. :تنفيذ الدراسة األساسية 

 6 من يوم الخميس ابتداء قمنا بتوزيع االستبيان على أفراد عينة الدراسة وذلك في وقت قصير،

ا في وكذ ،لة في بعد المسافة بين الثانوياتحيث واجهتنا صعوبات متمث ،2017أفريل  13أفريل إلى غاية 
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اإلجابة بصدق على كل بنود إقناع مستشاري التوجيه واإلرشاد بضرورة التعاون معنا من خالل 

استرجاعها في  الباحثتانوالتي عجزت  منها، 32استمارة فاسترجعنا  35حيث قمنا بتوزيع  االستبيان،

مما حال دون  نظرا لرفض العينة لإلجابة بسبب الضغوط في العمل واالنشغال باالجتماعات المتكررة

ثم تفريغها في الحاسوب حيث اعتمدنا في  وبعد استرجاعنا لالستبيانات، استرجاعها واالستفادة منها،

 ةاإلحصائيالحزم برنامج ت الدراسة وذلك باالعتماد على تفريغ وتحليل نتائج المعطيات وفقا لتساؤال

الدراسة وتحليلها والتعليق عليها وسنتطرق إلى نتائج وإحصائيات هذه  ،SPSSللعلوم االجتماعية 

 .تفسيرهابعرض النتائج و اصبالتفصيل في الفصل الخ

 

 

 

 

 وصف عينة الدراسة: .1

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس: . أ

 يمثل توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس. :(03)الجدول رقم 

 النسبة المؤوية العدد الجنس

 %43,75 14 ذكور

 %56,25 18 إناث

 %100 32 المجموع

 انإعداد الطالبت المصدر:

سبة نيمثلون   أن عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور كونهم (03)نالحظ من خالل الجدول رقم 

 ذكرا. 14أي %43,75في حين يمثل عدد الذكور نسبة  امرأة، 18أي  56,25%

 ب.وصف أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة:

ختيار الفئة اوقد اعتمدنا في  فئات، 3قمنا بتبويب أفراد مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة إلى 

 :د العينة وذلك وفق الجدول التاليبما يتالءم مع أعمار أفرا

 يمثل توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة.: (04)الجدول رقم 

 المؤوية%النسبة  التكرار فئة سنوات الخبرة الرقم

1 1-5 8 25 

2 6-10 8 25 

 50 16 فما فوق-11 3

 100 32 المجموع 

 انإعداد الطالبت المصدر:
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 11الثالثة ] أن غالبية المستجوبين تتمركز خبرتهم عند الفئة( 04)نالحظ من خالل الجدول أعاله 

 [ بنسبة10-6] [،5-1سواء ]تليها الفئة األولى والثانية على حد  فردا، 16% بمقدار 50فما فوق[ بنسبة 

 ية كبيرة.ويعزى ذلك إلى أن أفراد مجتمع الدراسة من فئات عمر ،أفراد لكل فئة 8% أي بمقدار  25

 وصف أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص الجامعي:ج. 

قمنا بتصنيفهم حسب مختلف شعب  قصد معرفة التخصص الجامعي ألفراد مجتمع الدراسة،

 وذلك حسب ما يوضحه الجدول أدناه: حصل عليها،التخصصات المت

      يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص الجامعي. :(05)الجدول رقم 

 النسبة المؤوية% التكرار الجامعي التخصص  الرقم

 37,5 12 شعبة علم اجتماع 1

 37,5 12 شعبة علم النفس التربوي 2

 25 8 شعبة علم النفس 3

 100 32 المجموع 

 ان: إعداد الطالبتالمصدر

من  فردا 12% أي ما يعادل  37,5أن أكبر نسبة بلغت  (05)نالحظ من خالل الجدول رقم   

 وي،الترب وقد تمركزت هذه النسبة حول شعبتي علم اجتماع وعلم النفس مجموع أفراد مجتمع الدراسة،

 ،التصالاعلم اجتماع  )علم االجتماع التربوي، حيث يندرج ضمن شعبة علم اجتماع التخصصات التالية

  م التربية)علو علم اجتماع تنظيم وعمل( وهكذا هو الحال بالنسبة لشعبة علم النفس التربوي ومن فروعها

أفراد من مجموع  8% أي ما يعادل 25تليها الفئة الثالثة من شعبة علم النفس بنسبة  (،فس التربويعلم الن

ى لشعبة علهذه ا وقد احتوت ،و الثانية وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع الشعبتين األولى أفراد مجتمع الدراسة

 علم النفس تنظيم وعمل(.  ،النفس العيادي )علم التخصصات التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة

 مثلمنهج اعدها راسة بالد حدود حيث تم تحديد تناولنا في هذا الفصل اإلجراءات التنفيذية للدراسة،

م ث اسة،باإلضافة إلى مجتمع الدر ،ستطالعية ثم أدوات جمع بيانات الدراسةالدراسة االإجراءات 

نه فالجانب وم سة،وأخيرا تنفيذ الدرا ،ساليب التحليل اإلحصائي للبياناتالخصائص السيكومترية لألداة وأ

مية قية العللمصداواالتنفيذي للدراسة له أهمية كبيرة وبالغة فمن خالله يعطى للدراسة نوعا من الشفافية 

 لطبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته.   
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 الفصل الخامس: عرض وتحليل بيانات الدراسة.

 .الفصل تمهيد

I. .عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضيات 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية األولى. -1

 عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية الثانية. -2

 الجزئية الثالثة.عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضية  -3

 عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضية العامة. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل: تمهيد

همة تعتبر مرحلة عرض وتحليل المعطيات أو البيانات الميدانية للدراسة من المراحل الم

 لي جداوإذ تأتي بعد جمع البيانات من الميدان وتفريغها وعرضها ف والضرورية في البحث العلمي،

 م التوصلتط ما خالل التعليق على الجداول ورب من وكيفيا ،وتحليلها كميا من خالل األساليب اإلحصائية

 إليه بالجانب النظري للدراسة.
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I. عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضيات: 

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية األولى .1

ة ي مساهمفالمرشدين  استجاباتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  " بالفرضية األولى:التذكير 

عزى لثانوي تليم االمهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التع

 "لمتغير الجنس.

 :المهارات الشخصية المحور األول 

 جنس.ختالف متغير الامستشاري التوجيه واإلرشاد ب تختلف المهارات المهنية من وجهة نظر

 .0,05يوضح نتائج المهارات الشخصية حول متغير الجنس عند مستوى الداللة  (:06جدول رقم)

Signification F 
االنحراف 

 المعياري
 البنود الجنس المتوسط الحسابي

0,68 0,03 
0,67 

0,23 

2,92 

2,94 

 ذكر

 أنثى
1 

0,57 0,32 
0,42 

0,68 

1,78 

1,66 

 ذكر

 أنثى
2 

0,38 0,77 
0,00 

0,23 

3 

2,94 

 ذكر

 أنثى
3 

0,85 0,03 
0,91 

1 

2,28 

2,22 

 ذكر

 أنثى
4 

0,08 3,29 
0,46 

0,23 

2,71 

2,94 

 ذكر

 أنثى
5 

0,29 1,12 
0,74 

0,60 

1,64 

1,38 

 ذكر

 أنثى
6 

 .إعداد الطالبتان المصدر:
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 مجتمع الدراسة وجود فروق ذات داللة ومن خالل استجابات أفراد  نالحظ من خالل الجدولين

حيث يرون أنهم يتعرضون لصعوبات أثناء  معنوية لصالح الذكور في بعض جوانب المهارات الشخصية،

 ـوقد قدر المتوسط الحسابي ب القيام بعملية التوجيه واإلرشاد تحد من قدرتهم على تحمل المسؤولية،

وعند  f(0,32)وهي قيم دالة عند   (1,66)اإلناث ط الحسابي للمستشارينفي حين بلغ المتوس(1,78)

 . α=0,86 مستوى داللة

  اإلصغاء ة علىذين أقروا بأنهم يمتلكون القدرسط الحسابي للمستشارين الذكور الكما بلغ المتو 

سابي للمستشارين في حين بلغ المتوسط الح ،(3) لتلميذ التعليم الثانوي الذي يعاني مشكلة نفسية القيمة

 . α=0,38وعند مستوى داللة   f(0,77)وهي قيم دالة عند   (2,94)  اإلناث

 توجيه هنة البالمعايير األخالقية لم مونلتزيذين سط الحسابي للمستشارين الذكور الأما المتو

هي  (2,22)قيمة في حين بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين اإلناث ال  ،(2,28) القيمةواإلرشاد فقد بلغ 

 . α=0,85 وعند مستوى داللة  f(0,03) عندقيم دالة 

 ثانوي يم الذين يجدون صعوبة في تكوين عالقة جيدة مع تلميذ التعلأما المستشارين الذكور ال

شارين اإلناث أما المتوسط الحسابي للمست (،1,64الذي يعاني مشكلة نفسية فقد قدر متوسطهم الحسابي )

 . α=0,29وعند مستوى داللة    f(1,12 )( وهي قيمة دالة عند 1,38)فقد بلغ 

 ي يعانيذين يتقبلون التلميذ الذالمستشارين الاستجابات من خالل نالحظ من نفس الجدول و 

الحسابي  أما المتوسط لصالح المستشارين اإلناث،( 2,94)بـ  رقدمشكلة نفسية أن متوسطهم الحسابي 

  α=0,68لة وعند مستوى دال  f(0,03)وهي قيم دالة عند   (2,92للمستشارين الذكور فقد بلغ القيمة )

   مية على العل تمكنهن قدراتهن ومؤهالتهن ذينرين اإلناث الوقد قدر المتوسط الحسابي للمستشا

 ـلذكور بفي حين قدر المتوسط الحسابي للمستشارين ا (،2,94) ـل المشكالت النفسية بحالنجاح في 

 .  α=0,08وعند مستوى داللة    f(3,29)وهي قيم دالة عند  (،2,71)

في  إلناثوعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستشارين الذكور وا

 المهارات الشخصية لصالح الذكور.

 

 

 

 

 

 

 

 :االتصاليةالمهارات  المحور الثاني 

  الجنس عند مستوى الداللةيوضح نتائج المهارات االتصالية حول متغير  : (07) الجدول رقم

0,05. 

Signification F البنود الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0,18 1,84 
0,46 

0,61 

2,71 

2,44 

 ذكر

 أنثى
7 
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0,71 0,13 
0,63 

0,57 

1,64 

1,72 

 ذكر

 أنثى
8 

0,55 0,35 
0,72 

0,38 

2,71 

2,83 

 ذكر

 أنثى
9 

0,53 0,38 
0,47 

0,63 

2,07 

1,94 

 ذكر

 أنثى
10 

0,41 0,67 
0,36 

0,23 

2,85 

2,94 

 ذكر

 أنثى
11 

0,11 

 
2,62 

0,00 

0,38 

3 

2,83 

 ذكر

 أنثى
12 

      .إعداد الطالبتانالمصدر: 

 اللة ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذات د نالحظ من خالل الجدول

 ستشارينسط الحسابي للمفقد بلغ المتو ،االتصاليةمعنوية لصالح اإلناث في بعض جوانب المهارات 

ي جوة ففن صعوبة في تطبيق مهارة المواجهة كتغذية راجعة عند وجود تناقض أو وذين يجداإلناث ال

لمستشارين الذكور في حين بلغ المتوسط الحسابي ل  ،(1,72)قيمة الحديث التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية 

 . α=0,71ند مستوى داللة  وع  f(0,13)وهي قيم دالة عند   (1,64)

 ذ لتلميكما بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين اإلناث فيما يخص قدرتهن على احترام صمت ا

 ور القيمةفي حين بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذك ،(2,83) القيمة الذي يعاني مشكلة نفسية

 . α=0.55 وعند مستوى داللة  f(0,35)وهي قيم دالة عند  (،2,71)

 شكلة ي يشكو مي الذأما بالنسبة المتالكهم لمهارة توجيه األسئلة التوضيحية لتلميذ التعليم الثانو

سابي توسط الحفي حين قدر الم للمستشارين اإلناث، (2,94) ـنفسية فقد قدر المتوسط الحسابي ب

 α=0,41 ةوعند مستوى دالل f(0,67)وهي قيم دالة عند (،2,85) بـللمستشارين الذكور 

  شكلة يعاني م إحالة التلميذ الذيب قومونذين يالر الذكوكما قدر المتوسط الحسابي للمستشارين

وهي  (2,83)بـاإلناث في حين قدر المتوسط الحسابي للمستشارين  (،3) القيمةنفسية إلى جهات مختصة 

 . α=0,11 وعند مستوى داللة f(2,62)قيم دالة عند

 عاليةاالنف ذين يملكون مهارة تلخيص المشاعرللمستشارين الذكور السط الحسابي قدر المتو اكم 

ارين اإلناث لحسابي للمستشفي حين بلغ المتوسط ا، (2,71)بـمشكلة نفسية  شكولرسائل التلميذ الذي ي

 . α= 0,18 وعند مستوى داللة  f(1,84) وهي قيم دالة عند، (2,44)القيمة 

   عوبة في حيث أنهم يجدون ص (،2,07)بـالحسابي أيضا للمستشارين الذكور وقد قدر المتوسط

ين لمستشارلتوسط الحسابي في حين قدر الم هو غامض عند التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية، تفسير ما

 . α= 0,53  وعند مستوى داللة  f(0,38)وهي قيم دالة عند  (،1,94)بـاإلناث 

اث ر واإلنوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستشارين الذكوعدم وعليه فقد أظهرت النتائج 

 تعزى لمتغير الجنس. االتصاليةفي المهارات 

 :المهارات التقنية المحور الثالث 
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 غير الجنس عند مستوى يمثل نتائج المهارات التقنية حول مت (:08) جدول رقم

 .0,05الداللة

Signification F البنود الجنس الحسابيالمتوسط  االنحراف المعياري 

0,68 0,16 
0,72 

0,69 

2,28 

2,38 

 ذكر

 أنثى
13 

0,01 7,17 
0,46 

0,54 

1,71 

1,22 

 ذكر

 أنثى
14 

0,52 0,41 
0,57 

0,32 

2,78 

2,88 

 ذكر

 أنثى
15 

1 0 
0,55 

0,84 

2 

2 

 ذكر

 أنثى
16 

0,06 3,70 
0,36 

0,84 

1,14 

1,61 

 ذكر

 أنثى
17 

0,71 0,13 
0,64 

0,76 

2,42 

2,33 

 ذكر

 أنثى
18 

   .إعداد الطالبتانالمصدر:      

 لة نالحظ من خالل الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذات دال

شارين اإلناث فقد بلغ المتوسط الحسابي للمست معنوية لصالح اإلناث في بعض جوانب المهارات التقنية،

لمستشارين لفي حين بلغ المتوسط الحسابي  (،2,38لوسائل العمل التقنية القيمة) افتقارهمفيما يخص 

 . α=0,68  وعند مستوى داللة f(0,16)(، وهي قيم دالة عند 2,28الذكور القيمة)

  لسؤالاوقد قدر المتوسط الحسابي للمستشارين اإلناث فيما يخص قدرتهم على إدراك فعالية 

توسط الحسابي في حين قدر الم (،2,88)بـالتلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية المطروح من خالل ردود فعل 

ما أن ك.  α= 0,52  وعند مستوى داللة f(0,41)(، وهي قيم دالة عند 2,78)بـللمستشارين الذكور 

 ة قد بلغرشاديذين تواجههن صعوبات في إدارة سير المقابلة اإلسط الحسابي للمستشارين اإلناث الالمتو

م دالة عند وهي قي(، 1,14) في حين بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذكور القيمة (،1,61) القيمة

f(3,70)  0,06  وعند مستوى داللة =α  . 

 ء ألجزااذين يفتقرن لمهارة إدراك سط الحسابي للمستشارين اإلناث الفي حين تبين أن المتو

ارين لمستشبي لمشكلة نفسية يعادل المتوسط الحساالغامضة والمتناقضة في حديث التلميذ الذي يعاني 

 .  α= 1  وعند مستوى داللة  f(0,00)دالة عند  غير، وهي قيم (2)بـالذكور والذي قدر 

 لمعلوماتظيم اذين ال يمتلكون مهارة تنسط الحسابي للمستشارين الذكور الباإلضافة إلى أن المتو 

متوسط الحسابي في حين بلغ ال ( ،1,71قد بلغ القيمة ) وتسجيلها،عن التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية 

 . α=0,01  وعند مستوى داللة f(7,17)وهي قيم دالة عند  (،1,22للمستشارين اإلناث )
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 ذي تلميذ الللى الذين يطبقون تقنية دراسة الحالة علحسابي للمستشارين الذكور اوقد قدر المتوسط ا

(، وهي 2,33)في حين قدر المتوسط الحسابي للمستشارين اإلناث القيمة ،(2,42)بـيعاني مشكالت نفسية 

 . α= 0,71 وعند مستوى داللة  f(0,13)قيم دالة عند 

في  إلناثوعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستشارين الذكور وا

 ث.اإلناالمستشارين لصالح  المهارات التقنية،

 التشخيصية المهارات الرابع:المحور  

  غير الجنس عند مستوى يمثل نتائج المهارات التشخيصية حول مت (:09) جدول رقم

  0,05الداللة

Signification F البنود الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0,71 0,13 
0,53 

0,54 

1,85 

1,77 

 ذكر

 أنثى
19 

0,22 1,53 
0,51 

0,42 

2.57 

2,77 

 ذكر

 أنثى
20 

0,92 0,00 
0,53 

0,78 

1,85 

1,83 

 ذكر

 أنثى
21 

0,00 9,55 
0,63 

0,32 

2,35 

2,88 

 ذكر

 أنثى
22 

0,77 0,08 
0,86 

0,80 

1,85 

1,94 

 ذكر

 أنثى
23 

0,71 0,13 
0,80 

0,75 

2,21 

2,11 

 ذكر

 أنثى
24 

 .انإعداد الطالبت المصدر:

  اللة دمجتمع الدراسة وجود فروق ذات خالل استجابات أفراد ومن  ،نالحظ من خالل الجدول

ن ستشاريحيث بلغ المتوسط الحسابي للم معنوية لصالح الذكور في بعض جوانب المهارات التشخيصية،

 ،(1,85) ةلقيماكلة النفسية شذين أقروا بأنهم يواجهون صعوبات في تحديد العوامل المسببة للمكور الالذ

وعند  f(0,13)وهي قيم دالة عند  (،1,77) اإلناث القيمةفي حين بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين 

 . α= 0,71 مستوى داللة

 مشكلةذين يجدون صعوبة في تحديد شدة وحجم الالستجابات المستشارين الذكور ال وبالنسبة 

في حين قدر  (،1,85) ةفقد بلغ المتوسط الحسابي لهم القيم النفسية التي يعاني منها تلميذ التعليم الثانوي،

د مستوى وعن f(0,00)دالة عند  غير(، وهي قيم 1,83) المتوسط الحسابي للمستشارين اإلناث القيمة

 . α= 0,92 داللة

  شخيص لت ة على مرجعية محدديعتمدون كما قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذكور الذين

وهي قيم  (،2,11) للمستشارين اإلناثوفي المقابل بلغ المتوسط الحسابي  (،2,21) القيمةالمشكلة النفسية 

 . α= 0,71 وعند مستوى داللة f(0,13)دالة عند 
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 شكلة ومن نفس الجدول ومن خالل استجابات المستشارين اإلناث الذين يستطيعون تشخيص الم

توسط ي حين قدر المف (،2,88)بـفقد قدر متوسطهم الحسابي  ،عاني منها تلميذ التعليم الثانويالنفسية التي ي

 . α=0,00 وعند مستوى داللة f(9,55)وهي قيم دالة عند  (،2,35) بـالحسابي للمستشارين الذكور 

 لتي افسية ذين يستطيعون تحديد المشكلة النن المتوسط الحسابي للمستشارين الكما يتضح لنا أ

توسط ين قدر المفي ح ( لصالح المستشارين اإلناث،2,77) بـالذي قدر اني منها تلميذ التعليم الثانوي يع

 . α= 0,22 وعند مستوى داللة f(1,53)(، وهي قيم دالة عند 2,57) بـالحسابي للمستشارين الذكور 

 در قد قلمعنية فأما المستشارين الذين يفصحون عن نتائج تشخيص المشكالت النفسية للجهات ا

ذكور الحسابي للمستشارين الفي حين بلغ المتوسط  لصالح اإلناث،( 1,94) بـمتوسطهم الحسابي 

 . α= 0,77 وعند مستوى داللة f(0,87)(، وهي قيم دالة عند 1,85القيمة)

اإلناث ور ذكووعليه فقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذلت داللة إحصائية بين المستشارين ال

 تعزى لمتغير الجنس. في المهارات التشخيصية

 :المهارات اإلرشادية المحور الخامس 

   0,05متغير الجنس عند الداللة مثل نتائج المهارات اإلرشادية حسبي (:10) جدول رقم . 

Signification F البنود الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0,71 0,13 
0,26 

0,32 

2,92 

2,88 

 ذكر

 أنثى
25 

0,53 0,38 
0,51 

0,61 

1,57 

1,44 

 ذكر

 أنثى
26 

0,41 0,68 
0,49 

0,42 

2,64 

2,77 

 ذكر

 أنثى
27 

0,91 0,01 
0.49 

0.68 

1,35 

1,33 

 ذكر

 أنثى
28 

0,35 0,88 
0,36 

0,68 

2,85 

2,66 

 ذكر

 أنثى
29 

0,78 0,07 
0.46 

0,48 

2.71 

2,66 

 ذكر

 أنثى
30 

 .انإعداد الطالبت المصدر:

 لة ت داليتضح لنا من خالل الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذا

ن ستشاريسط الحسابي للمحيث بلغ المتو معنوية لصالح الذكور في بعض جوانب المهارات اإلرشادية،

 (،2,92) لقيمةابحل المشكلة النفسية  هميستطيعون تطبيق مهارات إرشادية فعالة عند قيام ذينالذكور ال

عند مستوى و f(0,13)(، وهي قيم دالة عند 2,88)بـتوسط الحسابي للمستشارين اإلناث في حين قدر الم

   . α=0,71 داللة

 منه، لمرجواذين يسهل عليهم إنهاء العمل اإلرشادي بعد الوصول إلى الهدف أما المستشارين ال 

ارين اإلناث في حين بلغ المتوسط الحسابي للمستش ( لصالح الذكور،2,85)بـفقد قدر متوسطهم الحسابي 

 . α= 0,35 وعند مستوى داللة f(0,88)(، وهي قيم دالة عند 2,66القيمة)

 كلة لذين يصعب عليهم وضع الطرق اإلرشادية التي تتناسب مع المشكما أن المستشارين ا

حسابي للمستشارين في حين بلغ المتوسط ال ( لصالح الذكور،1,57) بـسية لتلميذ التعليم الثانوي قدر النف

 . α= 0,53 وعند مستوى داللة f(0,38)(، وهي قيم دالة عند 1,44) اإلناث القيمة



عرض وتحليل بيانات الدراسة.........................................................الفصل الخامس  
 

135 

 

 من  اءالنتهاذين يصعب عليهم القيام بالتقويم عند ن المتوسط الحسابي للمستشارين الفي حين أ

مستشارين اإلناث أما المتوسط الحسابي لل ،ر( لصالح الذكو1,35)بـدية قد قدر اإلرشا-العملية التوجيهية

 .  α= 0,91 وعند مستوى داللة f(0,01)دالة عند  غير (، وهي قيم1,33)بـقد قدر ف

  د رشادي قدف اإلعد تحقيق الهلذين يمكنهم متابعة التلميذ بأن المتوسط الحسابي للمستشارين اكما

(، 2,66)بـاث توسط الحسابي للمستشارين اإلنفي حين قدر الم ( لصالح المستشارين الذكور،2,71)بـقدر 

 . α= 0,78 وعند مستوى داللة f(0,07)وهي قيم دالة عند 

 سطهم ر متونفسية فقد قد ذين يحققون تحسن لدى التلميذ الذي يعاني مشكلةأما المستشارين ال

 ةلذكور القيمافي حين بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين  ( لصالح المستشارين اإلناث،2,77)بـالحسابي 

 . α= 0,41 وعند مستوى داللة f(0,68)(، وهي قيم دالة عند 2,64)

رين لمستشاوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستشارين الذكور واوعليه فقد أظهرت النتائج 

 اإلناث في المهارات اإلرشادية لصالح الذكور. 

بين  وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية ،نرفض الفرض الصفريبديل وض الومنه نقبل الفر

لنفسية كالت ااإلرشاد في حل المشلمستشار التوجيه وهارات المهنية استجابات المرشدين في مساهمة الم

 ققة.الفرضية الجزئية األولى  محف  وعليه، لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغير الجنس

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية الثانية .2

ساهمة مدين في استجابات المرشال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ": التذكير بالفرضية الثانية

عزى لثانوي تليم االمهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التع

 "لمتغير الخبرة.

 المحور األول: المهارات الشخصية 

 0,05يمثل نتائج المهارات الشخصية حسب متغير الخبرة عند الداللة (:11) جدول رقم    . 

Signification F البنود سنوات الخبرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 

0,61 

 

0,50 

0.00 

0,35 

0,25 

3 

2,87 

2,93 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

1 

0,06 2,97 

0,64 

0,51 

0,51 

2,12 

1,62 

1,56 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

2 

0,62 0,48 

0,00 

0,00 

0,25 

3 

3 

2,93 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

3 

0,90 0,09 

0,99 

1,03 

0,94 

2,12 

2,25 

2,31 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

4 

0,36 1,03 

0,46 

0,46 

0,25 

2,75 

2,75 

2,93 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

5 

0,07 2,77 

0,83 

0,51 

0,57 

1,87 

1,62 

1,25 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

6 

 .انإعداد الطالبت المصدر:
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   اللة أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذات دنالحظ من خالل الجدول ومن خالل استجابات

لحسابي حيث بلغ المتوسط ا ( في بعض جوانب المهارات الشخصية،5-1) معنوية لصالح الفئة األولى

لمتوسط الحسابي في حين قدر ا (،3) للمستشارين الذين يتقبلون التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية القيمة

وهي  ، (2,87)بـ دربمتوسط حسابي ق (6-10) ةنيتليها الفئة الثا ، ( 2,93)يمةالق ةلثلمستشاري الفئة الثا

 , α= 0,61 وعند مستوى داللة f(0,50)قيم دالة عند 

 ن اد تحد ماإلرشوذين أقروا بأنه تواجههم صعوبات أثناء القيام بعملية التوجيه أما المستشارين ال

-1لفئة األولى)اوكان هذا لصالح  (2,12) القيمة فقد بلغ متوسطهم الحسابي قدرتهم على تحمل المسؤولية،

وسط الحسابي يليها المت (،1,62)بـ( 10-6) في حين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثانية (،5

 ستوى داللةموعند  f(2,97)(، وهي قيم دالة عند 1,56بالقيمة) فما فوق(-11) لمستشاري الفئة الثالثة

0,06 =α . 

  جيه ة التوخالقية لمهنبالمعايير األيلتزمون في حين قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين

فقد قدر  (6-10)أما مستشاري الفئة الثانية  فما فوق(،11-) لثالثة( لصالح الفئة ا2,31)بـواإلرشاد 

  (2,12)ـبيقدر للمستشارين بمتوسط حسابي (1-5) تليها الفئة األولى (، 2,25)بـحسابي  ال متوسطهم

 .  α= 0,90 وعند مستوى داللة f(0,09)وهي قيم دالة عند 

 ذ تلمي كما قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يجدون صعوبة في تكوين عالقة جيدة مع

در المتوسط في حين ق (،5-1لصالح الفئة األولى) (1,87)بـيعاني مشكلة نفسية التعليم الثانوي الذي 

 الثالثةلفئة يليها المتوسط الحسابي لمستشاري ا (،1,62)بـ( 10-6) لمستشاري الفئة الثانيةالحسابي 

 .α(0,07) وعند مستوى داللة f(2,77)وهي قيم دالة عند  (1,25)ـب

 نوي ليم الثاالتع كما وبلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يمتلكون القدرة على اإلصغاء لتلميذ

في حين قدر  ،(10-6( والثانية)5-1وكان ذلك لصالح الفئة األولى) (3) نفسية القيمةالذي يعاني مشكلة 

وعند  f(0,48)وهي قيم دالة عند  ،(2,93)ـب فما فوق(-11المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثالثة )

 .α= 0,62 مستوى داللة

 لنجاح فيلى االعلمية ع أيضا قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين تمكنهم قدراتهم ومؤهالتهم 

ط الحسابي في حين بلغ المتوس فما فوق(،-11) لصالح الفئة الثالثة (2,93)ـحل المشكالت النفسية ب

وعند مستوى  f(1,03)(، وهي قيم دالة عند 2,75( القيمة )10-6) ( والثانية5-1لمستشاري الفئة األولى)

 .   α= 0,36 داللة

وق( في فما ف11) (،10-6) (،5-1وعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق بين فئات المستشارين) 

 (.5-1) المهارات الشخصية لصالح الفئة األولى

 :االتصاليةالمهارات  المحور الثاني: 

 (12جدول رقم:)  0,05الداللةالخبرة عند مستوى يمثل نتائج المهارات االتصالية حسب متغير  

Signification F البنود سنوات الخبرة المتوسط الحسابي المعياري االنحراف 

0,91 0,09 

0,51 

0,53 

0,62 

2,62 

2,50 

2,56 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

7 

0,46 0,79 

0,70 

0,64 

0,51 

1,75 

1,87 

1,56 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

8 
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0,95 0,04 

0,70 

0,70 

0,40 

2,75 

2,75 

2,81 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

9 

0,76 0,27 

0,64 

0.00 

0.68 

2,12 

2 

1,93 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

10 

0,84 0,16 

0,35 

0,35 

0,25 

2,87 

2,87 

2,93 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

11 

0,20 1,67 

0,00 

0,00 

0,40 

3 

3 

2,81 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

12 

     .تان: إعداد الطالبالمصدر  

عنوية من الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذات داللة منالحظ  

للمستشارين  حيث قدر المتوسط الحسابي ،االتصالية( في بعض جوانب المهارات 5-1لصالح الفئة األولى)

في  (،2,62قيمة)لرسائل التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية ال االنفعاليةالذين يستطيعون تلخيص المشاعر 

 نيةا الفئة الثاتليه (،2,56( بالقيمة )فما فوق -11) لثةحين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثا

 . α= 0,91 وعند مستوى داللة f(0,09)وهي قيم دالة عند  (،2,50)بـبمتوسط حسابي قدر  (10-6)

  لميذ د التهو غامض عنكما وبلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يجدون صعوبة في تفسير ما

ط الحسابي في حين بلغ المتوس (،5-1) لصالح الفئة األولى (2,12) الذي يعاني مشكلة نفسية القيمة

 فما فوق( 11) لثالثة(، يليها المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة ا2) القيمة (10-6) لمستشاري الفئة الثانية

 . α= 0,76وعند مستوى داللة  f(0,27)(، وهي قيم دالة عند 1,93) ـبقيمة تقدر ب

  قد قدر ف ،ختصةمإحالة التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية إلى جهات يقومون بأما المستشارين الذين

سط الحسابي في حين بلغ المتو (،10-6) ((1-5 الثانيةلصالح الفئة األولى و (3)ـمتوسطهم الحسابي ب

ة ستوى داللوعند م f(1,67)وهي قيم دالة عند  (2,81)القيمة  (فما فوق(11الثالثة  لمستشاري الفئة 

0,20 =α . 

 تلميذ حية لفي حين قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنهم يوجهون األسئلة التوضي

أما المتوسط  وق(،فما ف 11( لصالح الفئة الثالثة )2,93التعليم الثانوي الذي يشكو مشكلة نفسية القيمة )

  f(0,16)ة عند وهي قيم دال(، 2,87)بـفقد قدر  (10-6) ( والثانية5-1) لمستشاري الفئة األولىالحسابي 

 .   α= 0,84 وعند مستوى داللة

 شكلة معاني يذين يستطيعون احترام صمت التلميذ الذي غ المتوسط الحسابي للمستشارين الكما يبل

سابي لمستشاري الفئة يليها المتوسط الح فما فوق(، 11)هذا لصالح الفئة الثالثة  ( وكان2,81نفسية القيمة )

 وى داللةوعند مست f(0,04)، وهي قيم دالة عند (2,75) ( بقيمة بلغت10-6) والثانية (5-1األولى )

0,95 =α  . 

 اجعة رغذية لذين يجدون صعوبة في تطبيق مهارة المواجهة كتما المتوسط الحسابي للمستشارين اأ

هذا لصالح الفئة و (1,87) ـفجوة في حديث التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية فقد قدر بعند وجود تناقض أو 

يليها  (،1,75( القيمة )5-1في حين بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة األولى) (،10-6) الثانية

 f(0,79)لة عند (، وهي قيم دا1,56بقيمة قدرها) فما فوق(11) المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثالثة

 . α= 0,46 وعند مستوى داللة



عرض وتحليل بيانات الدراسة.........................................................الفصل الخامس  
 

138 

 

 ما فوق(ف 11) (،10-6) (،5-1وعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق بين فئات المستشارين )   

 .(5-1لصالح الفئة األولى) االتصاليةفي المهارات 

 :المهارات التقنية المحور الثالث 

 التقنية حسب متغير الخبرة عند مستوى يمثل نتائج المهارات  (:13) جدول رقم

 . 0,05الداللة

Signification F 
االنحراف 

 المعياري
 البنود سنوات الخبرة المتوسط الحسابي

0,43 0.85 

0,70 

0,51 

0,71 

2,25 

2,62 

2,25 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

13 

0,42 0,87 

0,46 

0,51 

0,62 

1,25 

1,37 

1,56 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

14 

0,93 0,07 

0,35 

0,35 

0,54 

2,87 

2,87 

2,81 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

15 

0,49 0,71 

0,75 

0,46 

0,80 

2 

2,25 

1,87 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

16 

0,77 0,26 

0,75 

0,75 

0,70 

1,50 

1,50 

1,31 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

17 

1 0,00 

0,91 

0,74 

0,61 

2,37 

2,37 

2,37 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

18 

 .انإعداد الطالبتالمصدر: 

 ت داللة ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذا خالل الجدول  يتضح لنا من

الحسابي  حيث قدر المتوسط في بعض جوانب المهارات التقنية، (10-6) معنوية لصالح الفئة الثانية

بي لمستشاري المتوسط الحسافي حين قدر  (،2,62)ـللمستشارين الذين يفتقرون لوسائل العمل التقنية ب

 مستوى داللة وعند f(0,85)(، وهي قيم دالة عند 2,25)ـفما فوق( ب-11) ( والثالثة5-1الفئتين األولى)

0,43 =α  . 

 في  ناقضةأما المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يصعب عليهم إدراك األجزاء الغامضة والمت

ي حين قدر ف (،10-6) ( لصالح الفئة الثانية2,25)بـالذي يعاني مشكلة نفسية فقد قدر حديث التلميذ 

 ي الفئة الثالثةيليها المتوسط الحسابي لمستشار (،2)ـ( ب5-1)الحسابي لمستشاري الفئة األولى المتوسط 

 . α= 0,49  عند مستوى داللةو f(0,71)(، وهي قيم دالة عند 1,87بقيمة قدرها) فما فوق( 11)

 ود ل ردكما قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يدركون فعالية السؤال المطروح من خال

في حين بلغ  (،10-6) والثانية (5-1لصالح الفئتين األولى ) (2,87)بـالتلميذ الذي يشكو مشكلة نفسية  فعل

وعند  f(0,07)ند وهي قيم دالة ع (،2,81) فما فوق( القيمة11) المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثالثة

 . α= 0,93 مستوى داللة
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 الحسابي وسطهمأما المستشارين الذين يجدون صعوبة في إدارة سير المقابلة اإلرشادية فقد قدر مت 

لمستشاري الفئة  (، في حين قدر المتوسط الحسابي10-6) والثانية (5-1( لصالح الفئتين األولى )1,50) ـب

 . α= 0,77 وعند مستوى داللة f(0,26)(، وهي قيم دالة عند 1,31) بـفما فوق( -11) الثالثة

 لذي الميذ كما وقدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يصعب عليهم تنظيم المعلومات عن الت

الحسابي لمتوسط افي حين قدر  فما فوق(،11) لصالح الفئة الثالثة (1,56) ـيعاني مشكلة نفسية وتسجيلها ب

( بقيمة 5-1ولى)يليها المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة األ (،1,37)ـ ( ب10-6لمستشاري الفئة الثانية )

 . α= 0,42 وعند مستوى داللة f(0,87)(، وهي قيم دالة عند 1,25) قدرها

 ذ الذيلتلميفي حين بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يطبقون تقنية دراسة الحالة على ا 

 (، الفئة الثالثة10-6ة )(، الفئة الثاني5-1) لصالح الفئات الثالث  ] الفئة األولى (2,37يعاني مشكلة نفسية )

 .   α= 1 وعند مستوى داللة f(0,00)فما فوق([، وهي قيم غير دالة عند 11)

فئة اللح وعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق بين فئات المستشارين في المهارات التقنية لصا

 (.6-10)ثانيةال

 :المهارات التشخيصية المحور الرابع 

   (14جدول رقم:) ر الخبرة عند مستوى يمثل نتائج المهارات التشخيصية حسب متغي

  0,05الداللة

Signification F البنود سنوات الخبرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0,46 0,79 

0,51 

0,00 

0,75 

1,62 

2 

1,81 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

19 

0,76 0,26 

0,51 

0,51 

0,44 

2,62 

2,62 

2,75 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

20 

0,14 2,07 

0,70 

0,46 

0,70 

1,75 

2,25 

1,68 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

21 

0,24 1,46 

0,46 

0,51 

0,57 

2,75 

2,37 

2,75 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

22 

0,47 0,76 

0,83 

0,91 

0,77 

1,87 

1,62 

2,06 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

23 

0,79 0,22 

0,88 

0,75 

0,75 

2,25 

2 

2,18 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

24 

 انإعداد الطالبت المصدر:

  نالحظ من خالل الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذات داللة

قدر المتوسط الحسابي حيث  ( في بعض جوانب المهارات التشخيصية،10-6) معنوية لصالح الفئة الثانية

في حين بلغ  (،2كلة النفسية القيمة )شللمستشارين الذين يجدون صعوبة في تحديد العوامل المسببة للم

يليها المتوسط الحسابي  (،1,81) فما فوق( القيمة11) المتوسط الحسابي للمستشارين الفئة الثالثة
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 وعند مستوى داللة f(0,79)وهي قيم دالة عند  (،1,62) بقيمة قدرها (5-1) للمستشارين الفئة األولى

0,46 =α . 

   ا تلميذ اني منهالمستشارين الذين يجدون صعوبة في تحديد شدة وحجم المشكلة النفسية التي يعأما

في حين قدر  (،10-6) ( وذلك لصالح الفئة الثانية2,25) فقد بلغ متوسطهم الحسابي القيمة التعليم الثانوي،

 للمستشارين (، يليها المتوسط الحسابي1,75بالقيمة) (5-1) لمستشاري الفئة األولى المتوسط الحسابي

 α= 0,14 اللةدوعند مستوى  f(2,07)وهي قيم دالة عند (،1,68) بقيمة قدرها فما فوق(11) الفئة الثالثة

. 

   عاني يالتي  المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يستطيعون تحديد المشكلة النفسيةفي حين بلغ

لمتوسط الحسابي افما فوق(، يليها 11) ( لصالح الفئة الثالثة2,75) منها تلميذ التعليم الثانوي القيمة

 f(0,26)الة عند(، وهي قيم د2,62بقيمة قدرها) (10-6) والفئة الثانية (5-1) للمستشارين الفئة األولى

 . α= 0,76 وعند مستوى داللة

   ية ت النفسللمستشارين الذين يفصحون عن نتائج تشخيص المشكالكما وقد بلغ المتوسط الحسابي

ط الحسابي في حين قدر المتوس فما فوق(، 11) لصالح الفئة الثالثة (2,06) للجهات المعنية القيمة

( 10-6) لثانيةايليها المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة  (،1,87) ( بالقيمة5-1لمستشاري الفئة األولى)

 . α= 0,47 وعند مستوى داللة f(0,76)وهي قيم دالة عند(، 1,62بالقيمة)

   شكالت على مرجعية محددة لتشخيص الميعتمدون كذلك فالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين

ري الفئة حسابي لمستشا( في حين قدر المتوسط ال5-1األولى) ة( لصالح الفئ2,25)ـالنفسية قد قدر ب

 (2) ـي يقدر ببمتوسط حساب (6-10) يليها مستشاري الفئة الثانية، (2,18) يمةبالق فما فوق(11الثالثة)

 .   α= 0,79 وعند مستوى داللة f(0,22)ند وهي قيم دالة ع

  ني تي يعاكما قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يستطيعون تشخيص المشكلة النفسية ال

في حين قدر  فما فوق(،11( والثالثة )5-1األولى )فئتين ( لصالح ال2,75منها تلميذ التعليم الثانوي بالقيمة )

وعند  f(1,46)وهي قيم دالة عند  (،2,37( بالقيمة )10-6المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثانية )

 .   α= 0,24 مستوى داللة

ة لفئاصالح لوعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق بين فئات المستشارين في المهارات التشخيصية 

 فما فوق(.11) الثالثة

 :المهارات اإلرشادية المحور الخامس 

 (15جدول رقم:)  يوضح نتائج المهارات اإلرشادية حسب متغير الخبرة عند مستوى

 . 0,05الداللة

Signification F البنود سنوات الخبرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0,60 0,51 

0,00 

0,35 

0,34 

3 

2,87 

2,87 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

25 

0,06 2,94 

0,53 

0,35 

0,60 

1,50 

1,87 

1,31 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

26 

0,28 1,29 

0,46 

0,53 

0,40 

2,75 

2,50 

2,81 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

27 
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0,45 0,81 

0,35 

0,53 

0,71 

1,12 

1,50 

1,37 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

28 

0,01 5,32 

0,35 

0,88 

0,25 

2,87 

2,25 

2,93 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

29 

0,29 1,29 

0,53 

0,35 

0,47 

2,50 

2,87 

2,68 

1-5 

6-10 

 فما فوق 11

30 

 .انإعداد الطالبت المصدر:

 ة دالل من خالل الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة يتضح لنا وجود فروق ذات

سط الحسابي حيث بلع المتو( في بعض جوانب المهارات اإلرشادية، 10-6) معنوية لصالح الفئة الثانية

 التعليم تلميذللمستشارين الذين يصعب عليهم وضع الطرق اإلرشادية التي تتناسب مع المشكلة النفسية ل

يليها  (،1,50) بالقيمة (5-1(، في حين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة األولى )1,87) الثانوي

 f(2.94)لة عند وهي قيم دا (،1,31) بقيمة قدرها فوق( فما11) المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثالثة

 .  α= 0,06 وعند مستوى داللة

  ية فقد اإلرشاد-وجيهيةمن العملية الت االنتهاءأما المستشارين الذين يصعب عليهم القيام بالتقويم بعد

بي لمستشاري الحسافي حين بلغ المتوسط  (،10-6) ( لصالح الفئة الثانية1,50)ـقدر متوسطهم الحسابي ب

 ( بقيمة5-1ألولى)ايليها المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة  (،1,37) فما فوق( القيمة -11) الفئة الثالثة

 .   α= 0,45  وعند مستوى داللة f(0.81)(، وهي قيم دالة عند 1,12)

    ي إلرشاداكما قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يتابعون التلميذ بعد تحقيق الهدف

فما 11) لثالثةفي حين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة ا (،10-6) لصالح الفئة الثانية (2,87)ـب

(، وهي 2,50)هابقيمة قدر (5-1يليها المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة األولى) (،2,68) بالقيمة فوق(

 .   α= 0,29 وعند مستوى داللة f(1,29)قيم دالة عند 

   دي بعد في حين بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يسهل عليهم إنهاء العمل اإلرشا

متوسط حين قدر ال يفما فوق(، ف11) ( لصالح الفئة الثالثة2,93) الوصول إلى الهدف المرجو منه

 (10-6ئة الثانية)يليها المتوسط الحسابي لمستشاري الف (،2,87) ـب (1-5الحسابي لمستشاري الفئة األولى)

 .   α= 0,01 وعند مستوى داللة f(5,32)(، وهي قيم دالة عند 2,25)بقيمة قدرها 

    ني لذي يعاالتلميذ اكما قدر المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يستطيعون تحقيق تحسن لدى

ي لمستشاري الفئة في حين بلغ المتوسط الحساب فما فوق(،11) ( لصالح الفئة الثالثة2,81)ـ مشكلة نفسية ب

 يمة قدرها( بق10-6) يليها المتوسط الحسابي لمستشاري الفئة الثانية (،2,75) ( القيمة5-1األولى)

 .   α= 0,28 وعند مستوى داللة f(1,29)(، وهي قيم دالة عند 2,50)

    بلغ فلنفسية اأما المستشارين الذين يطبقون مهارات إرشادية فعالة عند القيام بحل المشكالت

مستشاري الفئة في حين فدر المتوسط الحسابي ل (،5-1( لصالح الفئة األولى)3) متوسطهم الحسابي القيمة

 مستوى داللة وعند f(0.51)(، وهي قيم دالة عند 2,87)ـفما فوق( ب11) والفئة الثالثة (10-6) الثانية

0,60 =α   . 

لفئة اصالح لوعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق بين فئات المستشارين في المهارات اإلرشادية 

 (.10-6) الثانية
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 روق وجد فو بالتالي نقبل الفرض البديل و نرفض الفرض الصفري، وعليه فالفرضية القائلة ال ت

ه و لتوجياذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين  في مساهمة المهارات المهنية لمستشار 

 ة.ر محققهي فرضية غياإلرشاد في حل المشكالت لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغير الخبرة  

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية الثالثة .3

اهمة في مس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين الثالثة:"التذكير بالفرضية 

عزى لثانوي تليم االمهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التع

 الجامعي. لمتغير التخصص

 المهارات الشخصية األول: المحور  

تخصص ختالف متغير الارشاد بمستشاري التوجيه واإل تختلف المهارات المهنية من وجهة نظر

 الجامعي.

 يمثل نتائج المهارات الشخصية حسب متغير التخصص عند مستوى  (:16) جدول رقم

  0,05الداللة

Signification F 
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 البنود التخصص

0,18 1,81 

0,00 

0,38 

0,00 

3 

2,83 

3 

 علم اجتماع

 النفس التربويعلم 

 علم النفس

1 

0,26 1,40 

0,38 

0,67 

0,64 

1,83 

1,50 

1,87 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

2 

0,44 0,82 

0,00 

0,28 

0,00 

3 

2,91 

3 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

3 

0,00 13,18 

0,28 

0.96 

0,70 

2,91 

2,25 

1,25 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

4 

0,62 0,48 

0,38 

0,28 

0,46 

2,83 

2,91 

2,75 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

5 

0,80 0,21 

0,66 

0,67 

0,74 

1,41 

1,50 

1,62 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

6 

 .انإعداد الطالبتالمصدر: 

  الل الدراسة وجود فروق ذات دنالحظ من خالل الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع

بي حيث بلغ المتوسط الحسا معنوية لصالح شعبة علم النفس في بعض جوانب المهارات الشخصية،

ى درتهم علقد من للمستشارين الذين يرون أنه تواجههم صعوبات أثناء القيام بعملية التوجيه واإلرشاد تح

عبة علم ش بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري  في حين (،1,87) تحمل المسؤولية في هذه الشعبة القيمة

قيم دالة عند  ، وهي 1,50)) تليها شعبة علم النفس التربوي بمتوسط حسابي قدره (،1,83القيمة ) اجتماع

f(1,40) 0,26  وعند مستوى داللة =α   . 
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ين ي تكوالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين أقروا بأنهم يجدون صعوبة ف مقابل ذلك فقد قدر

ي ف (،1,62) يمةالق شعبة علم النفس عالقة جيدة مع تلميذ التعليم الثانوي الذي يعاني مشكالت نفسية في

 اجتماع تليها شعبة علم (،1,50)ـحين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم النفس التربوي ب

 .  α= 0,80 وعند مستوى داللة f(0,21)( ، وهي قيم دالة عند 1,41)ـبمتوسط حسابي يقدر ب

 ير المعاياجتماع الذين يرون أنهم يلتزمون ببلغ المتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم  كما

سابي يقدر بمتوسط ح النفس التربويتليها شعبة علم  (،2,91)ـباألخالقية لمهنة التوجيه و اإلرشاد 

وعند  f(13,18)دالة عند  م غيروهي قي (1,25)ـ تليها شعبة علم النفس بمتوسط حسابي يقدر ب (،2,25)ـب

 .    α=0,00 مستوى داللة

  ي مشكلة ذي يعانوعلم النفس الذين يرون أنهم يتقبلون التلميذ ال اجتماعشعبتي علم أما مستشاري

لم النفس في حين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري شعبة ع (،3)ـفقد قدر متوسطهم الحسابي ب نفسية 

 .  α= 0,18 وعند مستوى داللة f(1,81)، وهي قيم دالة عند (2,83التربوي  )

  لعلمية تهم ابلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أن قدراتهم ومؤهال مقابل ذلك فقد

في حين قدر  (،2,91) شعبة علم النفس التربوي القيمةتمكنهم من النجاح على حل المشكالت النفسية في 

سابي يقدر ليها شعبة علم النفس بمتوسط حت (،2,83)ـب اجتماعالمتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم 

 .  α= 0,62 وعند مستوى داللة f(0,48)(، وهي قيم دالة عند 2,75)ـب

  تلميذ لصغاء بلغ المتوسط الحسابي للمستشارين اللذين يرون أنهم  يمتلكون القدرة على اإلكما

في حين قدر  ،(3القيمة)شعبتي علم اجتماع و علم النفس التعليم الثانوي الذي يعاني مشكلة نفسية في 

وعند  f(0,82)(، وهي قيم دالة عند 2,91)القيمةالمتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم النفس التربوي 

 . α= 0,44 مستوى داللة

فس علم الن ،اجتماعوجود فروق بين المستشارين في تخصص علم  وعليه فقد أظهرت النتائج 

 .النفس علم بةعلم النفس في المهارات الشخصية لصالح شع ،ربويالت

 :االتصاليةالمهارات  المحور الثاني 

 (17جدول رقم:) 0,05ر التخصص عند مستوى الداللةيمثل نتائج المهارات االتصالية حسب متغي  

Signification F 
االنحراف 

 المعياري
 البنود التخصص الجامعي المتوسط الحسابي

0,44 0,84 

0,66 

0,51 

0,46 

2,58 

2,41 

2,75 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

7 

0,23 1,53 

0,51 

0,66 

0,53 

1,58 

1,91 

1,50 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

8 

0,41 0.89 

0,62 

0,65 

0,00 

2,75 

2,66 

3 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

9 

0,73 0,30 

0,42 

0,66 

0,64 

2 

2,08 

1,87 

 علم اجتماع

 التربويعلم النفس 

 علم النفس

10 

0,47 0.76 
0,38 

0,28 

2,83 

2,91 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي
11 
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 علم النفس 3 0,00

0,37 1,01 

0,00 

0,38 

0,35 

3 

2,83 

2,87 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

12 

 ،اللة دومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذات  نالحظ من خالل الجدول

سابي غ المتوسط الح، حيث بلاالتصاليةمعنوية لصالح شعبة علم النفس في بعض جوانب المهارات 

شكلة ي يشكو ميذ الذلرسائل التلم االنفعاليةرة على تلخيص المشاعر دذين يرون أنه لديهم القللمستشارين ال

 جتماعافي حين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم (، 2,75) لشعبة القيمةنفسية في هذه ا

وعند  f(0,84)(، وهي قيم دالة عند 2,41)قدره متوسط حسابي بتليها شعبة علم النفس التربوي  (،2,58)

 . α= 0,44 مستوى داللة

  ام صمتبلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنهم يستطيعون احتر مقابل ذلك فقد 

لحسابي لمستشاري ا(، في حين بلغ المتوسط 3) القيمة علم النفس التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية في شعبة

 (، وهي2,66) ـ(، تليها شعبة علم النفس التربوي بمتوسط حسابي يقدر ب2,75القيمة) اجتماعشعبة علم 

 . α= 0,41 وعند مستوى داللة f(0,89)قيم دالة عند 

 ية لتوضيحالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنهم يستطيعون توجيه األسئلة ا قدر كما

ن بلغ المتوسط (، في حي3القيمة ) علم النفس لتلميذ التعليم الثانوي الذي يعاني مشكلة نفسية في شعبة

ط حسابي يقدر بمتوس اجتماع(، تليها شعبة علم 2,91النفس التربوي القيمة)الحسابي لمستشاري شعبة علم 

 . α= 0,47 وعند مستوى داللة f(0,76)(، وهي قيم دالة عند 2,83) ـب

  ة لمواجهاالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنهم يجدون صعوبة في تطبيق مهارة  أما

م النفس علبة كتغذية راجعة عند وجود تناقص أو فجوة في حديث التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية في شع

 عاجتما، في حين بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم (1,91القيمة)التربوي فقد قدر ب

وعند  f(1,53) وهي قيم دالة عند (،1,50) ـ(، تليها شعبة علم النفس بمتوسط حسابي يقدر ب1,58القيمة)

 . α= 0,23 مستوى داللة

   و ير ما هالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنهم يجدون صعوبة في تفسإضافة إلى أن

، في حين بلغ (2,08)ـعلم النفس التربوي قد قدر ب شعبة  غامض عند التلميذ الذي يشكو مشكلة نفسية في

 ـسابي يقدر بح(، تليها شعبة علم النفس بمتوسط 2القيمة) اجتماعالمتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم 

 . α= 0,73 وعند مستوى داللة f(0,30)وهي قيم دالة عند  (1,87)

  سية إلى شكلة نفمإحالة التلميذ الذي يعاني يقومون ببلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين  كما

بة علم في حين بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري شع (،3القيمة) علم اجتماع  شعبةفي جهات مختصة 

قيم دالة عند  وهي (،2,83) ـبمتوسط حسابي يقدر بالتربوي  (، تليها شعبة علم النفس2,87القيمة)النفس 

f(1,01) 0,37وعند مستوى داللة =α . 

عب )ش اتوعليه فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستشارين في التخصص

 لنفس. اعلم النفس ( في المهارات االتصالية لصالح شعبة علم  ،علم النفس التربوي ،علم اجتماع

 :المهارات التقنية المحور الثالث 

 عند مستوى الداللة الجامعي نتائج المهارات التقنية حسب متغير التخصص  (:18) جدول رقم 

0,05. 

 إعداد الطالبتان. المصدر:
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Signification F البنود التخصص الجامعي المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0,87 0,13 

0,66 

0,88 

0,46 

2,41 

2,33 

2,25 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

13 

0,94 0,06 

0,51 

0,66 

0,53 

1,41 

1,41 

1,50 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

14 

0,65 0,42 

0,62 

0,28 

0,35 

2,75 

2,91 

2,87 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

15 

0,60 0,50 

0,79 

0,71 

0,64 

1,91 

2,16 

1,87 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

16 

0,84 0,16 

0,65 

0,79 

0,74 

1,33 

1,50 

1,37 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

17 

0,36 1,04 

0,66 

0,83 

0,51 

2,41 

2,16 

2,62 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

18 

 .إعداد الطالبتان لمصدر:ا

   عنوية منالحظ من الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وجود فروق ذات داللة

ابي غ المتوسط الحسعلم النفس التربوي في بعض جوانب المهارات التقنية، حيث بللصالح شعبة 

يشكو  الذي ذين يرون أنهم يدركون فعالية السؤال المطروح من خالل ردود فعل التلميذللمستشارين ال

مستشاري لفي حين بلغ المتوسط الحسابي  (،2,91القيمة)في شعبة علم النفس التربوي مشكلة نفسية  

هي قيم دالة و (،2,75) ـبمتوسط حسابي يقدر ب اجتماعتليها شعبة علم  (،2,87ة علم النفس القيمة)شعب

 . α=0,65 وعند مستوى داللة f(0,42)عند 

   اء اك األجزالذين يرون أنه يصعب عليهم إدر نلمستشاريلبلغ المتوسط الحسابي مقابل ذلك فقد

بوي علم النفس التر الذي يعاني مشكلة نفسية في شعبة الغامضة والمتناقضة في حديث التلميذ

ليها شعبة علم (، ت1,91القيمة) اجتماع(، في حين بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم 2,16القيمة)

  α= 0,60     وعند مستوى داللة f(0,50)وهي قيم دالة عند  (،1,87) ـالنفس بمتوسط حسابي يقدر ب

  ابلة ر المقبلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنهم يجدون صعوبة في إدارة سي كما

ستشاري شعبة في حين بلغ المتوسط الحسابي لم (،1,50) القيمةعلم النفس التربوي اإلرشادية في شعبة 

م دالة عند وهي قي ،(1,33) ـبمتوسط حسابي يقدر ب اجتماعتليها شعبة علم  (،1,37علم النفس القيمة)

f(1.16) 0,84 وعند مستوى داللة=α . 

  مع المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنهم يواجهون صعوبة في ج إضافة إلى أن

تليها شعبتي  (،1,50) القيمةشعبة علم النفس المعلومات عن التلميذ الذي يشكو مشكلة نفسية وتسجيلها في 

وعند  f(0,06)وهي قيم دالة عند  (،1,46) بـبمتوسط حسابي يقدر  اجتماعوعلم  التربوي علم النفس

 . α=0,94 مستوى داللة
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   لة على سة الحاالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يرون أنه بإمكانهم تطبيق تقنية دراكما قدر

حسابي لمستشاري في حين بلغ المتوسط ال (،2,62)ـعلم النفس بالتلميذ الذي يشكو مشكلة نفسية  في شعبة 

وهي قيم  (،2,16)ـتليها شعبة علم النفس التربوي بمتوسط حسابي يقدر ب (،2,41القيمة) اجتماعشعبة علم 

 . α=0,36 وعند مستوى داللة f(1,04)دالة عند 

   علم بة ة في شعالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يفتقرون لوسائل العمل التقني إضافة إلى أن

  (2,33القيمة) لمستشاري شعبة علم النفس التربوي في حين قدر المتوسط الحسابي(، 2,41) القيمةاجتماع 

 0,87 داللة وعند مستوى f(0,13)وهي قيم دالة عند  (،(2,25تليها شعبة علم النفس بمتوسط حسابي يقدر

=α 

   علم  اجتماععلم شعب  ،د فروق بين المستشارين في تخصصاتوجوو عليه فقد أظهرت النتائج،

 .النفس التربوي،علم النفس في المهارات التقنية لصالح علم النفس التربوي

 المحور الرابع: المهارات التشخيصية 

 (19جدول رقم:) عند مستوى  الجامعي نتائج المهارات التشخيصية حسب متغير التخصص

 .0,05الداللة

Signification F البنود التخصص الجامعي المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0,75 0,28 

0,51 

0,62 

0,70 

1,91 

1,75 

1,75 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

19 

0,64 0,45 

0,51 

0,45 

0,46 

2,85 

2,75 

2,75 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

20 

0,87 0,13 

0,57 

0,90 

0,46 

1,83 

1,91 

1,75 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

21 

0,07 2,84 

0,66 

0,28 

0,51 

2,41 

2,91 

2,62 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

22 

0,07 2,91 

0,86 

0,67 

0,75 

2,25 

1,50 

2 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

23 

0,78 0,24 

0,75 

0,71 

0,92 

2,25 

2,16 

2 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

24 

 .إعداد الطالبتان المصدر:

   عنوية ممن الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة نالحظ وجود فروق ذات داللة

 حسابيلصالح شعبة علم النفس التربوي في بعض جوانب المهارات التشخيصية، حيث بلغ المتوسط ال

ليم لتعالميذ للمستشارين الذين يجدون صعوبة في تحديد شدة وحجم المشكلة النفسية التي يعاني منها ت

ري شعبة علم لمستشا في حين بلغ المتوسط الحسابي (،1,91القيمة)علم النفس التربوي الثانوي في شعبة 

 f(0,13)الة عند ( ،وهي قيم د1,75)ـتليها شعبة علم النفس بمتوسط حسابي يقدر ب (،1,83) القيمة اجتماع

 . α=0,87 وعند مستوى داللة
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   ي منها تي يعانبلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يستطيعون تشخيص المشكلة النفسية الكما

الحسابي  في حين بلغ المتوسط (،2,91القيمة)علم النفس التربوي تلميذ التعليم الثانوي في شعبة 

 (،2,41)ـب بمتوسط حسابي يقدر اجتماعتليها شعبة علم  ،(2,62لمستشاري شعبة علم النفس في القيمة)

 . α=0,07 وعند مستوى داللة f(2,84)وهي قيم دالة عند 

  التي  لنفسيةابلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يستطيعون تحديد المشكلة  مقابل ذلك فقد

لغ (، في حين ب2,75القيمة) تي علم النفس و علم النفس التربويشعب يعاني منها تلميذ التعليم الثانوي في

عند مستوى و f(0,45)وهي قيم دالة عند  (،2,58القيمة) اجتماعالمتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم 

 . α=0,64 داللة

   شكلة ببة للمة في تحديد العوامل المسبلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يجدون صعوبكما

بتي علم النفس بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري شعفي حين  (،1,91القيمة)علم اجتماع  ةفي  شعبالنفسية 

 . α= 0,75 لةوعند مستوى دال f(0,28)( وهي قيم دالة عند 1,75وعلم النفس التربوي في نفس العبارة )

   ية المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يفصحون عن نتائج تشخيص المشكالت التقنوقدر

عبة علم شفي حين بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري  (،2,25)ـعلم اجتماع بللجهات المختصة في شعبة 

دالة عند  وهي قيم (،1,50)ـتليها شعبة علم النفس التربوي بمتوسط حسابي يقدر ب (،2)النفس القيمة

f(2,91) 0,07 وعند مستوى داللة=α . 

  شخيص على مرجعية محددة لت دونعتميالحسابي للمستشارين الذين   إضافة إلى أن المتوسط

لمستشاري  المتوسط الحسابي بلغفي حين  ،(2,25)ـب علم اجتماع  قد قدر المشكالت النفسية في شعبة

  f(0,24)عند ةوهي قيم دال (،2قيمة)ب تليها شعبة علم النفس (، (2,16يمةلقا النفس التربوي شعبة علم 

 . α=0 78,مستوى داللة

م عل ،اجتماععلم  شعب وجود فروق بين المستشارين في تخصصات عليه فقد أظهرت النتائجو

 تماع.لم اجعوشعبة  النفس،علم النفس التربوي في المهارات التشخيصية لصالح شعبة علم النفس التربوي

 :المهارات اإلرشادية المحور الخامس 

 (20جدول رقم:) عند مستوىالجامعي  نتائج المهارات اإلرشادية حسب متغير التخصص 

 .0,05الداللة

Signification F البنود التخصص الجامعي المتوسط   الحسابي االنحراف المعياري 

0,47 0,76 

0,28 

0,38 

0,00 

2,91 

2,83 

3 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

25 

0,28 1,31 

0,52 

0,65 

0,46 

1,50 

1,66 

1,25 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

26 

0,88 1,11 

0,45 

0,49 

0,46 

2,75 

2,66 

2,75 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

27 

0,98 0,01 

0,49 

0,65 

0,74 

1,33 

1,33 

1,37 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

28 
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0,78 0 ,24 

0,57 

0,65 

0,46 

2,83 

2,66 

2,75 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

29 

0,30 1,24 

0,38 

0,49 

0,53 

2,83 

2,66 

2,50 

 علم اجتماع

 علم النفس التربوي

 علم النفس

30 

      .تان: إعداد الطالبالمصدر

  اللة من خالل الجدول ومن خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة نالحظ وجود فروق ذات د

سابي حيث بلغ المتوسط الح معنوية لصالح شعبة علم النفس في بعض جوانب المهارات اإلرشادية،

 م النفسعل بةشع يبحل المشكلة النفسية ف همإرشادية فعالة عند قيام أساليبللمستشارين الذين يطبقون 

ا شعبة علم تليه (،2,91القيمة) اجتماعشعبة علم  في حين بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري (،3القيمة)

  α=0,47 لةوعند مستوى دال f(0,76)وهي قيم دالة عند  (،2,83)ـالنفس التربوي بمتوسط حسابي يقدر ب

  ة ن العمليم نتهاءاالبلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين يصعب عليهم القيام بالتقويم عند  كما

مستشاري شعبتي في حين بلغ المتوسط الحسابي ل (،1,37القيمة)علم النفس شعبة  اإلرشادية في-التوجيهية

 وى داللةوعند مست f(0,01)دالة عند غير وهي قيم  (،1,33وعلم النفس التربوي القيمة) اجتماععلم 

0,98=α . 

  د ادي بعالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يسهل عليهم إنهاء العمل اإلرش إضافة إلى أن

لحسابي افي حين بلغ المتوسط  ،(2,83القيمة)م اجتماع علالوصول إلى الهدف المرجو منه في شعبة 

قدر يتليها شعبة علم النفس التربوي بمتوسط حسابي  (،2,75لمستشاري شعبة علم النفس القيمة)

 . α=0,78  وعند مستوى داللة f(0,24)وهي قيم دالة عند  (،2,66)ـب

  شعبة  ادي فيالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يتابعون التلميذ بعد تحقيق الهدف اإلرش أما 

فس التربوي علم الن ةشعب في حين قدر المتوسط الحسابي لمستشاري (،2,83القيمة)علم اجتماع فقد بلغ 

وعند  f(1,24)وهي قيم دالة عند  (،2,50)ـتليها شعبة علم النفس بمتوسط حسابي يقدر ب (،2,66)القيمة

 . α=0,30 مستوى داللة

   ي لذي يعانيستطيعون تحقيق تحسن لدى التلميذ ابلغ المتوسط الحسابي للمستشارين الذين كما

 سابيفي حين بلغ المتوسط الح (،2,75القيمة ) علم النفستي علم اجتماع ومشكلة نفسية في شعب

 داللة وعند مستوى f(1,11)ند وهي قيم دالة ع ،(2,66)شعبة علم النفس التربوي القيمة لمستشاري

0,88=α . 

  ي ية التالمتوسط الحسابي للمستشارين الذين يصعب عليهم وضع الطرق اإلرشاد وكذا فقد قدر

 (،1,66)ـبوي بالتر علم النفستتناسب مع المشكلة النفسية التي يعاني منها تلميذ التعليم الثانوي في شعبة 

قيمة بالنفس  تليها شعبة علم (،1,50القيمة) اجتماعفي حين بلغ المتوسط الحسابي لمستشاري شعبة علم 

 .α=0,28 وعند مستوى داللة f(1,31)وهي قيم دالة عند  (،1,25)

نفس علم ال ،اجتماعوجود فروق بين المستشارين في تخصصات علم وعليه فقد أظهرت النتائج 

 .وشعبة علم النفس اجتماععلم  ةالمهارات اإلرشادية لصالح شعب علم النفس في التربوي،

ت استجابا ة بينوبالتالي نقبل الفرض البديل وعليه فالفرضية القائلة توجد فروق ذات داللة إحصائي

ذ دى تالميسية لالمرشدين في مساهمة المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في حل المشكالت النف

 هي فرضية محققة.التعليم الثانوي تعزى لمتغير التخصص الجامعي 

 بيانات الدراسة في ضوء الفرضية العامة:عرض وتحليل  .4
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 .يوضح نتائج متوسطات الفرضية العامة لكل محور من المحاور الخمس (:21جدول رقم)   

 %النسبة المئوية المتوسط الحسابي عدد العبارات المهارات المهنية

 %39,35 2,36 6 المهارات الشخصية

 %41,16 2,47 6 المهارات االتصالية

 % 34,33 2,06 6 التقنيةالمهارات 

 % 36,16 2,17 6 المهارات التشخيصية

 % 38,50 2,31 6 المهارات اإلرشادية

 % 31,68 2,27 30 المجموع

 .: إعداد الطالبتانالمصدر     

مشكالت حل ال تساهم المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في" التذكير بالفرضية العامة:

 ."التعليم الثانوي النفسية لدى تالميذ

وسط أن المتمتوسطات الفرضية العامة لكل محور، الذي يمثل نتائج  نالحظ من خالل الجدول

حيث  نسبيا، ( وهي مقبولة2,36الحسابي للمحور األول الذي يتضمن المهارات الشخصية قد بلغ القيمة )

تهم حكم قدراين( وب)المراهق الثانويةأن المستشارين أثناء القيام بحل المشكالت النفسية لتالميذ المرحلة 

 ما يساعدهم يد،جومؤهالتهم العلمية يستطيعون تقبل التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية واإلصغاء له بشكل 

 )المراهق(. على تكوين عالقة جيدة مع هذا التلميذ

وجيه مهنة التة لقياإلرشادية يحاولون االلتزام بالمعايير األخال-فأثناء القيام بالعملية التوجيهية

درتهم قحد من إال أنه تواجههم أثناء القيام بذلك صعوبات مما ي واإلرشاد من سرية ومسؤولية وغيرها،

 على أداء مهامهم بصورة جيدة.

كالت )المستشارين( ال يملكون مهارات شخصية تساهم في حل المش ومنه نستنتج أن المرشدين

 (.% 39,35)وهذا بنسبة  نسب محدودةمنها وبيذ المراهقين، إال البعض النفسية للتالم

 رينمستشاكما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمحور الثاني الذي يتضمن المهارات االتصالية لل

رشادية مما يدل على أن المستشارين أثناء إجراء الجلسات اإل ما،وهي قيمة مقبولة نوعا  (2,47)

ع واصل موهذا من أجل الت ،المواجهة ومهارة عكس المشاعريستخدمون مهارة طرح التساؤالت ومهارة 

ى أن فة إلالتلميذ الذي يشكو مشكلة نفسية مما يساعد على تفسير ما هو غامض عند التلميذ، باإلضا

جهات  إلى ه الحالةالمستشارين أثناء وجود مشكلة نفسية معقدة أو مستعصية فإنهم يقومون بإحالة هذ

 (.% 41,16وهذا بنسبة)مختصة 

ول أو اد حللة أثناء محاولتهم إليجومنه نستنتج أن المستشارين ال يملكون مهارات اتصالية فعا

 مع التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية إال في أمور محدودة وبسيطة. االتصال

 متهغت قيإضافة إلى أن المتوسط الحسابي للمحور الثالث الذي يتضمن المهارات التقنية قد بل

نظيم ن جمع وتحيث أن المستشارين أثناء المقابلة اإلرشادية يستطيعو قيمة مقبولة نسبيا،( وهي 2,06)

يقومون  الذي المعلومات عن التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية وتسجيلها من خالل إدراك فعالية السؤال

زاء جدراك األإللفظية الصادرة عنه الغير ابير وهذا بمالحظة ردود فعل التلميذ واالنتباه للتع بطرحه،

فإن  خ،ي...الوعند وجود مشكلة حادة مثل اإلحباط أو الرهاب االجتماعالغامضة والمتناقضة في حديثه، 

رون ما يفتق غالبا غير أن المستشارين المستشارين غالبا ما يقومون بتطبيق دراسة الحالة على هذه الحالة،

 ت اإلرشادية بشكل جيد.مما يحول دون تطبيق المهارا إلى وسائل العمل التقنية،

 ميذ ة للتالالمشكالت النفسيومنه نستنتج أن المستشارين ال يملكون مهارات تقنية تساهم في حل 

 إال في حاالت نادرة والتي تتطلب مساعدة بسيطة.  (،% 34,33) وهذا بنسبة



عرض وتحليل بيانات الدراسة.........................................................الفصل الخامس  
 

150 

 

وهي  (2,17كما بلغ المتوسط الحسابي للمحور الرابع الذي يتضمن المهارات التشخيصية القيمة )

إنه ف ،لجتهام بمعاحيث أن المستشارين عند القيام بعملية تشخيص المشكلة النفسية التي يقومقبولة نسبيا، 

د وعن مها،ا وحجيحدد نوع المشكلة واألسباب أو العوامل التي أدت إلى هذه المشكلة من خالل معرفة شدته

لمعنية اجهات ن نتائج تشخيص الحالة إال للالقيام بعملية التشخيص فإن المستشار ال يقوم باإلفصاح ع

 كأولياء األمور أو المدير في حالة وجود مشكلة ما.

تالميذ سية لومنه نستنتج أن المستشارين ال يملكون مهارات تشخيصية تساهم في حل المشكالت النف

أو الخجل أو  ير الدراسالبسيطة كالتأخ  إال في بعض الحاالت (،% 36,16التعليم الثانوي وهذا بنسبة )

 الخوف أو قلق االمتحان.

وهي  (2,31كما بلغ المتوسط الحسابي للمحور الخامس الذي يتضمن المهارات اإلرشادية القيمة )

 قيمة مقبولة نسبيا.

تطبيق مون بحيث أن المستشارين أثناء القيام بعملية حل المشكالت النفسية للتالميذ فإنهم يقو

 سن لدىهذا ما يحقق تح طرق إرشادية تتناسب مع كل مشكلة نفسية، مهارات إرشادية فعالة ويضعون

 التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية.

ن ميذ موفي نهاية العمل اإلرشادي يقوم المرشد بتقويم الجلسات اإلرشادية ومدى تحسن التل

 قبل.تإال أن اإلرشاد ال يتوقف بل يستمر مع متابعة هذا التلميذ في المس مشكالته المطروحة،

تالميذ لفسية ومنه نستنتج بأن المستشارين ال يملكون مهارات إرشادية تساهم في حل المشكالت الن

ية مثل ة النفستقديم التوجيهات والنصائح واإلرشادات والمساعد إال بعض منها مثل: المرحلة الثانوية،

 بةبنس اوهذ رق حلها،طرق المطالعة وكيفية التعامل مع المشكالت الدراسية والنفسية وأساليب وط

(%34,5). 

ا لم موباعتبار أن أغلب متوسطات المحاور المشكلة لهذه الفرضية جاءت بنسب محدودة نوعا 

ي لج العربالمعا فقد لجأنا إلى اختبار الفرضية العامة عن طريق إلى المستوى الذي يجعلها مقبولة، ىترق

 الصفري. لنا قبول الفرضالذي يبين ، APSS10لإلحصاء في العلوم االجتماعية 

 الصفريالذي يبين لنا قبول الفرض APSS10 يوضح نتائج الفرضية العامة المعالجة بنظام  شكل 

(H0.) 

 

2 2-  1-  1 0 3-  

إعداد الطالبتان.المصدر:   

1 

2 

3 
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 تي يعانيسية اليمتلكها المستشارين ال تساهم في حل المشكالت النفوبالتالي فأغلب المهارات التي 

مما  فسية،وتعدد أسباب المشكالت الن تضافرإلى  منها المراهقين إال في حدود معينة وهذا قد يرجع

عقد ووسائل التوعية المختلفة كاإلعالم و يستدعي تعدد األطراف المساهمة في حلها كاألسرة،

لتي شعب اديم اإلرشادات حول التخلص من قلق االمتحان واالختيار السليم للالمحاضرات من أجل  تق

 تتالءم وقدرتهم.  

ارات تساهم المه* وعليه فالفرضية القائلة ،لفرض الصفري و نرفض الفرض البديلإذن نقبل ا

فرضية  يه *نويالمهنية لمستشار التوجيه و اإلرشاد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثا

 محققة. غير
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 الفصل: تمهيد

 ،يرهاوتفسضيات في جداول وتحليلها بعد أن تم عرض المعطيات الخاصة بالمحاور الثالث للفر

سابقة ضوء الدراسات ال، التي هي مناقشة نتائج الفرضيات في تأتي آخر مرحلة في البحث العلمي

تي نأمل العمل باإلضافة إلى اقتراح بعض التوصيات ال ،وصول إلى النتائج العامة للدراسةللوالنظريات 

 بها مستقبال في المؤسسات التربوية.
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I.     النظرياتالدراسة في ضوء الفرضيات و نتائجتفسير 

 نتائج الفرضية الجزئية األولى في ضوء الدراسات السابقة: تفسير ومناقشة .1

رى  حيث ت توصلت نتائج الفرضية الجزئية األولى إلى وجود فروق بين استجابات المرشدين،

 ة،تصالياال ،)الشخصية الباحثتان أن وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى المهارات المهنية

ارنة تائج المقحيث أظهرت ن يرجع إلى عدم التجانس بين كال الجنسين،  اإلرشادية( التشخيصية، التقنية،

أيضا و ناث،بين المتوسطات أن الذكور أظهروا مستوى مرتفع في بعض المهارات المهنية مقارنة مع اإل

في  الحال كما هو الذكور أكثر منها عند اإلناث،وجدنا فرق دال إحصائيا في المهارات الشخصية عند 

 اثأفضل من المرشدين اإلن المهارات اإلرشادية هذا يعني أن المرشدين الذكور)المستشارين(

يتميز  ويمكن إرجاع هذا إلى أن الجنس الذكري في المهارات الشخصية واإلرشادية، )المستشارات(

عن  لدراساتحيث  يرى أن جميع ا شار إليه )علي فايد(،هذا ما أ بشخصية قوية والجدية في المعاملة،

لنساء الك أن وأحد التفسيرات على ذ المرشدين أقرت أن للنساء بصفة دائمة أسى نفسي أكثر من الرجال،

 أكثر تعبيرا عن االنفعاالت من الرجال.

ن رق بيفبالمقابل ال يوجد  ،كما أنهم يقررون أعراض المشكالت بحرية ووضوح أكثر من الرجال

 د،إلرشالهذا راجع إلى أن العمل يتطلب إمكانيات مادية )غرف و  الجنسين في المهارات التشخيصية

تعلق يفيما  هذا على غرار تساوي الكفاءة والمهارة التشخيصية بين كال الجنسين خاصة (....مكتب خاص

جعل يوالخصائص مما بالتخصص وسنوات الخبرة وغيرها...فكال الجنسين يتشابهان في هذه الصفات 

لية هذا التصاالمهارات التشخيصية لديهم متساوية، كما ال يوجد فرق بين الجنسين في المهارات مستوى ا

ة الصبر فر قواإلرشاد تتطلب مهارات اتصال وتواصل عالية، إضافة إلى تون عملية التوجيه ويؤكد لنا أ

مرشد ه أن اللوتوضيح اتصاالت المسترشد مما يؤكد ومهارة المواجهة وإعادة تفسير والتحمل واالنتباه 

 .ظيةيسمع لكل اتصاالته البسيطة والمركبة والمعقدة، وأنه معه في كل ما يقوله من رسائل لف

 ،المستشارين الذكور ات المهنية عنكما أظهرت النتائج تفوق المستشارين اإلناث في بعض المهار

وهذا راجع إلى طبيعة أسلوب التعامل مع التلميذ الذي  التقنية، تفقد وجدنا فروق دالة إحصائيا في المهارا

تقنية مناسبة لها،  فالبعض من المشكالت تحل بجلسة سلوب وأ نفسية كل مشكلةفل يعاني مشكلة نفسية،
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يتميزن بمهارات عالية من القدرة على فإلناث   جلسات، عدةفيتطلب  اآلخر واحدة أو جلستين أما البعض

كما  إضافة إلى تبصير التلميذ لطبيعة المشكلة التي يعاني منها ،وإعطائها الحرية للتعبير م الحالةتفه

كذا و ،التلميذ يمتلكن مهارة اإلدراك وعكس مشاعر وتوجيه األسئلة بدون تجريح أو اتهام أو تشكيك لهذا

يشعره بالراحة ويشجعه مهارة التنفيس التي تساعد المسترشد على تفريغ ما لديه من أحاسيس مكبوتة مما 

التي بينت أن اإلناث أكثر إدراكا من ( 2005 )العجالني،هذا ما أكدته دراسة  على االستمرار في المقابلة.

 الذكور في المهارات المعرفية ومهارات العالقات اإلنسانية ومهارات تفهم الدور والمهارات اإلدراكية،

 هارات التأثيرية من اإلناث.بينما تبين أن الذكور كانوا أكثر إدراكا للم

إحصائية  ( التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة2001)النجار إضافة إلى هذا هناك دراسة

صص ر التخمتغي متغير المؤهل العلمي، في مهارات التواصل لدى المرشد التربوي تعزى لمتغير الجنس،

 وعدد سنوات الخبرة.

ة التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات دالل( 1997)داوود وفرحات كما جاءت دراسة 

ي أظهرت ة والتهذا ما يتنافى مع دراستنا الحالي إحصائية في الفاعلية اإلرشادية تعزى لمتغير الجنس،

مستشار لهنية نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين في مساهمة المهارات الم

 نس.مشكالت النفسية لتالميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغير الجالتوجيه واإلرشاد  في حل ال

 ة:نتائج الفرضية الجزئية الثانية في ضوء الدراسات السابق تفسير ومناقشة .2

ن حيث مرشديمن خالل نتائج الفرضية الجزئية الثانية فقد تبين لنا وجود فروق بين استجابات ال

ستوى فما فوق([ في م 11) (،10-6) (،5-1]) الثترى  الباحثتان أن وجود فروق بين الفئات الث

برة خعدد سنوات لاإلرشادية( يدل على أن  التشخيصية، التقنية، االتصالية، )الشخصية، المهارات المهنية

دى لإضافة إلى وجود غموض  المرشد تأثير على مهاراته وعالقاته االجتماعية مع المسترشدين،

صص كان مخموكذا الظروف البيئية المدرسية وعدم وجود  لمهنية،المرشدين في بعض مفاهيم المهارات ا

ا ...( كلهلنفسيةالتجهيزات، االختبارات ا ،)الهدوء للمرشد للقيام بحل المشكالت النفسية لدى التالميذ

ته ا أكدهذا م ظروف أثرت وتؤثر بشكل أو بآخر على المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد،

لمهارة ( التي أظهرت نتائجها أن المرشد الجيد يتصف بالخبرة واHabmer and Martin 1983دراسة)

تصف وي ة،في عمله واإليجابية في عالقاته االجتماعية مع األطراف المشاركة في العملية اإلرشادي

 كما يتصف بتوفير المناخ الجيد للمسترشدين. باألمانة والثقة بمن حوله،

ع في بعض ( أعطت مستوى مرتف5-1) بين المتوسطات أن الفئة األولىفقد أظهرت نتائج المقارنة 

 ، تصاليةهارات االفقد وجنا فروق دالة إحصائيا في الم (،10-6) المهارات المهنية مقارنة بالفئة الثانية

ية شكلة نفساني مهذا يؤكد لنا أن مرشدي الفئة األولى أكثر حيوية ونشاط وتفهما لحالة التلميذ الذي يع

 لية منيتميزون بسمات شخصية عا كما را لكونهم حديثي العمل فهم أكثر حماسة وتشويقا للعمل،نظ

اذج ب والنمفهم أكثر إطالعا على الطرق واألسالي مباشر أو غير مباشر، تواصل لفظي أو غير اللفظي،

 التوجيه ستجداتكما أنهم أكثر مواكبة لهذا العصر وتحديا له فهم يمتلكون سعة أفق حول آخر م الحديثة،

 واإلرشاد.

في بعض المهارات  (10-6) مقابل ذلك فقد أظهرت النتائج أيضا تفوق مستشاري الفئة الثانية

مما يؤكد لنا أن مرشدي الفئة  فقد وجدنا فروق دالة إحصائيا في المهارات التقنية واإلرشادية، المهنية،

وكلما زاد العمل اكتسب  مل زادت الخبرة،الثانية أكثر كفاءة وخبرة فكلما زادت الممارسة في الع

طرق إرشادية تتالءم المرونة والقابلية لوضع أساليب وفهم يتميزون ب المرشدون المهارات الالزمة للعمل،

فهم في مرحلة إنتاج وإبداع الكتشاف طرق جديدة وجيدة  مع المشكالت أو الحاالت التي يقومون بحلها،
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حوذون على سمات وصفات الفئة األولى ويأخذون من مميزات الفئة إذن فهم  يست لحل هذه المشكالت،

 أي أنهم خليط بين كلتا الفئتين. الثالثة،

ت المهنية فقد فما فوق( في بعض المهارا- 11في حين أظهرت النتائج تفوق مستشاري الفئة الثالثة )

رسة في ة الممازاد ه كلماأن كد لنايؤهذا  التشخيصية،و الشخصية وجدنا فروق دالة إحصائيا في المهارات

 القيام بعملية التشخيص.مما يسهل لهم  خبرة عالية المهارة وكانت ال العمل كلما

ذا ما هسية، المرشد على حل المشكالت النف من هنا يتضح لنا أنه كلما زادت الخبرة زادت فعالية

ر المهارات ت القناعة بتوفوالتي بينت أنه كلما زادت الخبرة زاد (2005)العجالني أكدت عليه دراسة

 .م الدور وتتوفر المهارات اإلدراكيةت العالقات اإلنسانية ومهارات تفهالمعرفية ومهارا

الية والتي والتي تتالءم نتائجها مع نتائج الدراسة الح (1997)داوود وفرحات إضافة إلى دراسة

ين في ح ية،رشادي تقديم الخدمات اإلوجدت أن هناك أثر ذا داللة لعدد سنوات خبرة المرشد على فعاليته ف

 لم تظهر نتائج الدراسة فروقا ذات داللة في الفاعلية اإلرشادية تعزى لمتغير الجنس.

نه توجد فروق مع دراستنا الحالية والتي أظهرت نتائجها أ (2001)النجار كما تتوافق نتائج دراسة

غير الجنس دى المرشد التربوي تعزى لمت( في مهارات التواصل ل0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 متغير التخصص وعدد سنوات الخبرة. متغير المؤهل العلمي،

 

 

 

 

 

 يات:نتائج الفرضية الجزئية الثالثة في ضوء الدراسات السابقة والنظر.تفسير ومناقشة 3

 لمرشدين،اابات من خالل معالجة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة فقد تبين لنا وجود فروق بين استج

علم  شعبة س،شعبة علم النف )شعبة علم اجتماع، حيث ترى  الباحثتان أن وجود فروق بين الشعب الثالث

ل شادية( يداإلر ،)الشخصية، االتصالية، التقنية، التشخيصية النفس التربوي( في مستوى المهارات المهنية

 انس بينكما أن عدم التج المرشد،على أنه لتعدد التخصصات الجامعية تأثير على مهارات وكفاءات 

عانون يلذين التخصصات يؤدي إلى وجود تفاوت في المهارات المهنية أثناء القيام بمساعدة التالميذ ا

فع وى مرتحيث أظهرت نتائج المقارنة بين المتوسطات أن شعبة علم النفس أظهرت مست مشكالت نفسية،

هارات فقد وجدنا فروق دالة إحصائيا في الم، األخرى شعبالبفي بعض المهارات المهنية مقارنة 

 مهاراتيتمتعون بالسمات وال هذا يؤكد لنا أن مرشدي هذه الشعب ،والمهارات االتصالية الشخصية

افة إلى رام، إضالتقبل واإلصغاء ومهارة االحتالمتمثلة في مهارة والشخصية الالزمة ألداء هذه المهنة 

 مهارة كشف الذات ومهارة الحضور.

ات لمهارفي بعض اعلم النفس التربوي  ةالنتائج أيضا تفوق مستشاري شعب مقابل ذلك فقد أظهرت

 مكنين منلشعبة متامما يؤكد أن مرشدي هذه  ،التقنيةة إحصائيا في المهارات فقد وجدنا فروق دال المهنية،

ات المعلوم ى جمعلقدرة علكما أنه لديهم ا مهارة االتصال والتواصل مع التلميذ الذي يعاني مشكلة نفسية،

 عن هذا التلميذ وعكس مشاعره وتلخيصها.

علم النفس التربوي في بعض وشعبتي علم اجتماع في حين أظهرت النتائج تفوق مستشاري 

يصية وهذا راجع إلى أن مرشدي فقد وجدنا فروق دالة إحصائيا في المهارات التشخ المهارات المهنية،

لديهم الكفاءة والمؤهل الذي يخولهم للقيام بالتشخيص وذلك بحكم م اجتماع وعلعلم النفس التربوي  شعبتي
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وبناء على  مما يجعلهم يكتسبون مهارات تشخيصية عالية، تكوينهم وتدريبهم المهني وإعدادهم األكاديمي،

 هذا فهم قادرين على تحديد المشكلة النفسية والعوامل المسببة لها.

قد ف ية،اع فقد أظهرت نتائجها تفوق في بعض المهارات المهنأما شعبتي علم النفس وعلم اجتم

هارات ملكون وجدنا فروق دالة إحصائيا في المهارات اإلرشادية مما يدل على أن مرشدي هذه الشعب يمت

 ميذإرشادية تمكنهم من وضع طرق وأساليب اإلرشاد والمساعدة على حل المشكالت النفسية للتل

 خرين،سلوك اآل النمذجة من خالل مالحظة التعزيز اإليجابي والتعزيز السلبي،والمتمثلة في  )المسترشد(

 هذا ما أكدت عليه النظرية السلوكية. التعاقد السلوكي،

د راسة أنه توجفقد أظهرت نتائج هذه الد ( لتؤكد نتائج دراستنا هذه،2001كما جاءت دراسة )النجار

 متغيرى المرشد التربوي تعزى لمتغير الجنس ولفروق ذات داللة إحصائية في مهارات التواصل لد

 المؤهل العلي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرة.

االجتماعية  ( التي تؤكد وتبين أن المتخصصين في الخدمة2005)العجالني دراسةمع  هذا ما يتنافى

 ومهارات انيةنسأكثر إدراكا من المتخصصين في علم االجتماع للمهارات المعرفية ومهارات العالقات اإل

 والمهارات اإلدراكية والتأثيرية. تنظيم الدور

 ت:والنظرياة العامة في ضوء الدراسات السابقة مناقشة نتائج الفرضيو .تفسير4

مشكالت حل ال تساهم المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد في" التذكير بالفرضية العامة:

 "النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي

و ي( لتربوا)المرشد  بعد عرض وتحليل نتائج دراسة المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد

قمنا  لخمس أينحاور اتبين لنا من خالل الم فقد في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانويدورها 

ن حول ومن خالل استجابات المرشدي بحساب النسب المئوية لكل نوع من أنواع المهارات المهنية،

 ثم خصية،رات الشبعدها نجد المها هي أعلى نسبة، االتصاليةمهاراتهم المهنية الحظنا أن نسبة المهارات 

 بعدها المهارات التشخيصية وفي األخير نجد المهارات التقنية. المهارات اإلرشادية،

 ألولى فيدرجة ابال االتصاليةعلى المهارات هذه النتيجة تبين أهمية العالقة اإلرشادية التي تركز 

لمهارات وهي من بين ا حيث أنها كانت أعلى نسبة عند أفراد مجتمع هذه الدراسة، العمل اإلرشادي،

مييز تعلى  لمستشار التوجيه واإلرشاد في عمله اإلرشادي والتي تتمثل في القدرة الالزمة األساسية

نب لى الجواعتعرف ذ الذي يعاني مشكلة نفسية ومعانيها الممكنة والالسلوكيات اللفظية الصادرة عن التلمي

ذلك و رشادي،ل اإلغير اللفظية لدى التلميذ الذي يشكو مشكلة نفسية واكتشافها من األمور الهامة في العم

 لعدة أسباب منها:

 ته.)المسترشد( تعتبر أدلة النفعاال إن السلوكيات غير اللفظية الصادرة عن التلميذ 

 المسترشدين( عن أنفسهم . هذه السلوكيات تعتبر جانبا من تعبير التالميذ إن( 

 من  يملك كما أنه يمكن إرجاع ذلك إلى أن المستشار الممارس لمهنة التوجيه واإلرشاد مهما

اك أن هن إال ،االنفعاالتير والتلخيص وعكس المشاعر وإدراك فسمهارات اتصالية متنوعة كمهارة الت

ما يؤثر ممرشد صعوبات وعراقيل تواجهه أثناء العملية اإلرشادية متمثلة في نظرة المسترشد السلبية لل

شاعره مه عن سلبا على العالقة اإلرشادية نظرا لعدم ثقة المسترشد بالمرشد وبالتالي عدم التعبير ل

مضة شد وإدراك الجوانب الغاهذا يحول دون قدرة المرشد على فهم المستر ومشكالته الحقيقية،

 والمتناقضة في حديثه.

هذه النتيجة تبين أهمية  أما بالنسبة للمهارات الشخصية التي تمثل ثاني نسبة في المهارات الخمس،

حيث كانت  العملية اإلرشادية التي تركز على المهارات الشخصية بالدرجة الثانية في العمل اإلرشادي،

فهي تعتبر أيضا من المهارات الالزمة والضرورية لعمل  هذه الدراسة، ثاني نسبة عند أفراد مجتمع
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المستشار والتي تتمثل في القدرة على تقبل التلميذ الذي يعاني من مشكلة نفسية واإلصغاء له ومواجهته 

بالمعايير األخالقية من  االلتزامفرغم أن معظم المرشدين يحاولون  أثناء وجود فجوة أو تناقض في حديثه،

إال أنه تواجههم بعض الصعوبات المهنية التي تحول دون قدرتهم على تحمل  سرية ومسؤولية وأمانة،

يؤثر سلبا على تكوين عالقة إرشادية مع التلميذ الذي يعاني  اهذ المسؤولية وأداء مهامهم بصورة جيدة،

 فال الوقت وال المكان يساعدان على القيام بذلك. مشكلة نفسية،

لمهارات سبة انجد المهارات اإلرشادية تحتل المرتبة الثالثة وهي نسبة متقاربة مع وفي المقابل ن

 ي اختيارمثلة فهذه النتيجة تؤكد لنا بأن عملية التوجيه واإلرشاد تتطلب مهارات إرشادية مت الشخصية،

باشر لماد اوالطرق اإلرشادية التي تتالءم مع طبيعة المشكلة النفسية كأسلوب اإلرش األساليبووضع 

تعزيز اذج كالباإلضافة إلى نم ،سماتهذا ما تؤكده نظرية ال وغير المباشر،اإلرشاد الفردي والجماعي،

ية ها النظركدت عليالنمذجة ولعب األدوار وغيرها من النماذج التي أ التعاقد السلوكي، اإليجابي والسلبي،

 السلوكية.

ية ة كافن مهارات إرشاديأنهم ال يملكوفمن خالل استجابات مستشاري التوجيه واإلرشاد نجد ب

 لدراسي،التأخر حل المشكالت النفسية إال البعض منها وفي حدود معينة كالمشكالت المتعلقة با تساهم في

ة المساعد هذا قد يرجع إلى تعدد أسباب المشكالت مما يستدعي تعدد األطراف ،االمتحانقلق  الخوف،

 اإلعالم وعرض المحاضرات والملتقيات. المختلفة،وسائل التوعية  لحلها كاألسرة،

 جيهاتإضافة إلى أن دور مستشار التوجيه واإلرشاد في هذه الدراسة يقتصر على تقديم التو

نة )الس يمةالسل والنصائح واإلرشادات الالزمة كالمساعدة النفسية المتمثلة في طرق المطالعة والمذاكرة

 ي(.الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانو

 مس.ت الخكما وجدنا أن المهارات التشخيصية قد احتلت المرتبة الرابعة في ترتيب المهارا   

لمرشد الك اهذه النتيجة تبين لنا أن العملية اإلرشادية تتطلب مهارات تشخيصية متمثلة في امت

دت إلى لتي أاالقدرة على التعرف على المشكلة النفسية التي يعاني منها التلميذ واألسباب والعوامل 

افية كخيصية فمن خالل استجابت مستشاري التوجيه واإلرشاد نجد بأنهم ال يمتلكون مهارات تش حدوثها،

مهنة بالقيام  أثناء هذا راجع إلى أنه تواجههم صعوبات الكتشاف وتحديد المشكلة النفسية إال البسيطة منها،

 ي وتدريبهم وإشرافهم المهني.خاصة فيما يتعلق بإعدادهم األكاديم التوجيه واإلرشاد،

نون من التي أظهرت نتائجها أن أغلب المرشدين يعا (2002)فنطازي هذا ما تؤكد عليه دراسة 

مهنية ئة الصعوبات مهنية فيما يخص إعدادهم األكاديمي وتدريبهم المهني وكذا انعدام المحيط والبي

مهارات ت والن يرون أنهم يتمتعون بالسمافي حي ،والمالءة والمحفزة لهم حتى يتسنى لهم أداء مهامهم

فسية نعانات كما يرون أن هذه النقائص والصعوبات تسبب لهم م التشخيصية الالزمة ألداء هذه المهنة،

م الشيء الذي يجعله تظهر على شكل إحباط وقلق وضغط نفسي مما يعبر عن عدم رضاهم المهني،

هامهم ة عن مأدى بهم ذلك إلى القيام بهمام أخرى بعيديبحثون عن مكانة الئقة داخل المؤسسة حتى لو 

 الحقيقية.

تلزم من دية تسحيث تبين لنا هذه النتيجة أن العملية اإلرشا وفي األخير جاءت المهارات التقنية،

دراسة والحظة المقابلة اإلرشادية، الممستشار التوجيه واإلرشاد امتالكهم لمهارات تقنية متمثلة في 

 افية لحلقنية كالل استجابات مستشاري التوجيه واإلرشاد نجد بأنهم ال يمتلكون مهارات تفمن خ الحالة،

 المشكلة النفسية التي يعاني منها التلميذ.هذا قد يعود إلى:

  ضعف فاعلية اإلرشاد نظرا لعدم قدرة المرشد على متابعة المشكالت النفسية لألعداد الكبيرة

ونفسي من جهة  اجتماعيبدور إداري من جهة ودور  )المستشار( مرشدوذلك عندما يقوم هذا ال للتالميذ،

كما  إضافة إلى عدم توفر الوقت والمكان المخصص للعملية اإلرشادية، ثانية ودور أكاديمي من جهة ثالثة،
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المطلوب مما انعكس سلبا على عالقته مع  باالهتماممازالت ال تحظى  )المستشار( أن مكانة المرشد

إضافة إلى أن  لذا مازال األخذ برأيه في إيجاد الحلول وصناعة القرار ضعيف، شد(،رستالتلميذ)الم

إشراف هذا المستشار على مقاطعات عدة يقلل من نجاحه في العمل اإلرشادي األمر الذي ينعكس على 

وتبعثر الجهد  االنتباهبين عدة قطاعات يعمل على تشتيت  كما أن توزيع نشاط المستشار)المرشد( انتمائه،

 (.2002) نطازيفهذا ما أكدته دراسة  والتواصل مع المسترشدين،

 

 

 

 

 

II. :التوصيات والمقترحات 

ن فإ ج،في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائ

 ي:ما يلكالمرشدين الباحثتان تقترحان بعض التوصيات التي من شأنها تطوير المهارات المهنية لدى 

 ل وية حبتوفير مراجع وكتب ومواد علمية تتحدث بشكل مستفيض مع وجود نماذج عمل االهتمام

 تكون في متناول كل مرشد. ها حتىالمهارات المهنية وماهيتها وكيفية تطبيق

 ةت المهنيمهارامستشاري التوجيه واإلرشاد باألنشطة الحديثة التي تتعلق بكيفية تطبيق ال إثراء 

 حتى يكون المستشار متطورا فكريا ومهنيا وأدائيا.

  أن اصة وخقيام المستشارين بدراسات وأبحاث ذات العالقة بالمهارات المهنية وطرق تنميتها

باحثين لتناول مهارات مهنية مما يترك المجال مفتوحا أمام ال سة الحالية اقتصرت على دراسة خمسالدرا

 مجموعة أخرى من المهارات.

  عملية النظر في شروط توظيف مستشاري التوجيه واإلرشاد وإعطاء العناية القصوى لإعادة

 انتقائهم ألن فاقد الشيء ال يعطيه.

 تعلق عداد مستشاري التوجيه واإلرشاد خالل الدراسة الجامعية خاصة فيما يإب االهتمام

 بالمهارات المهنية وكيفية تطبيقها في عملية التوجيه واإلرشاد.

 اء ووضع النصوص الرسمية المنظمة لعملية التوجيه واإلرشاد.ضرورة إجر 

  ما هنية لمستشاري التوجيه واإلرشاد لبرامج تدريبية مكثفة حول المهارات الم إخضاعضرورة

 ذلك من تأثير قوي وفعال على أداء المرشد في العملية التوجيه اإلرشادية.ل

  هم في بتوفير المختصين في التوجيه واإلرشاد النفسي بالمؤسسات وتشغيل االهتمامضرورة

لة إلى مرح وصوال االبتدائيةهذا انطالقا من المرحلة  القطاع العام خاصة فيما يتعلق بالتربية والتكوين،

 التعليم العالي.

  لحوافز افير وتالعمل على توفير الجو المهني المالئم إلنجاح العملية اإلرشادية وذلك من خالل

 حصص رسمية(. المادية المعنوية)غرف لإلرشاد،

 لياء كل األطراف التربوية خاصة األو تحسيساري التوجيه واإلرشاد بالتوعية وعلى مستش

 شر ثقافة اإلرشاد وتقديم المساعدة.نوذلك من خالل مشاركتهم اإليجابية والعمل على 

 مثل عنم الناظر، أطراف تربوية)المدير، تأسيس مجلس لإلرشاد والتوجيه بالمؤسسة يضم عدة 

حيث  يه،فوالمرشد أو الموجه عضو  األخصائي النفساني...( الطبيب، ممثل عن التالميذ، ساتذة،األ

 تتشارك وتتعاون كل األطراف إلعطاء نتائج أفضل.
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 ية المهنات لمهارتقديم دراسة للمعيقات المهنية لمستشاري التوجيه واإلرشاد وأثرها على تطبيقه ل

 أثناء الخدمة.
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 خاتمة

صمم البحث الحالي كمحاولة للكشف عن المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد)المرشد( 

أين تم االعتماد على المنهج الوصفي  ودورها في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي،

 32تكونت العينة من  وقد التحليلي باالستعانة بأدوات بحث متمثلة في استبيان من إعداد  الباحثتان،

 مستشارا.

 وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا باالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

(SPSS:تبين لنا مجموعة من النتائج التي تتمثل أهمها في ما يلي ) 

  رات تبين أن مستشاري التوجيه واإلرشاد الذكور أفضل مهارة من اإلناث في بعض المها

 أما اإلناث فقد برزت المهارات المهنية لديهن في: ،المهارات اإلرشادية المهارات الشخصية، المهنية منها:

 المهارات االتصاليةو في حين ال توجد فروق بين الجنسين في المهارات التشخيصية،  المهارات التقنية،

 ( 5-1أما مستشاري التوجيه واإلرشاد ذوي الخبرة) مهارات المهنية بعض ال فقد تفوقوا في

( في المهارات التقنية والمهارات 10-6في حين تفوق المستشارين ذوي الخبرة ) ،االتصاليةكالمهارات 

فقد تفوقوا في المهارات  فما فوق( 11أما بالنسبة لمستشاري التوجيه واإلرشاد ذوي الخبرة ) اإلرشادية.

 والشخصية.  التشخيصية

 منها المهارات الشخصية س فقد تفوقوا في بعض المهارات المهنيةأما مستشاري شعبة علم النف 

أما مستشاري  مستشاري شعبة علم النفس التربوي في المهارات التقنية ، تفوقفي حين  ،واالتصالية

، في حين تساوى التشخيصيةفقد تفوقوا في المهارات  االجتماعشعبتي علم النفس التربوي وعلم 

 وعلم اجتماع في المهارات اإلرشادية. مستشاري شعبتي علم النفس

المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد ال تساهم في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم 

التأخر  )التكفل النفسي( كالقلق الثانوي إال في بعض المشكالت البسيطة التي تتطلب المساعدة النفسية

أولياء  ى تعدد األطراف المساهمة في العملية اإلرشادية كاألسرة،إضافة إل التسرب، الهروب، الدراسي،

 وهذا راجع لصعوبات أبرزها: اإلعالم... األمور،

 .ضعف الكفاءات والمهارات المهنية المميزة للعمل اإلرشادي 

  تباين المؤهل العلمي بين المستشارين أدى إلى تباين أهدافهم فمنهم من يكتفي بمهنة التوجيه

 ومنهم من يسعى إلى البحث عن الحلول للمشكالت.واإلرشاد 

 هلة حصره في عملية القبول والتوجينقص اهتمام اإلدارة بالعمل اإلرشادي وخدماته ومحاو، 

 ونقص القناعة بأهمية العمل اإلرشادي.

 .إضفاء الطابع اإلداري على عملية التوجيه واإلرشاد 

 وعدم  ،اإلرشادي في المؤسسة التربوية ملضعف النصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة للع

 مسايرتها للتغيرات الحاصلة في عالم التوجيه واإلرشاد.

 ،باإلضافة إلى اتساع  نقص الوقت لدى العاملين في التوجيه واإلرشاد وانشغاالتهم بأعمال أخرى

 قطاع تدخالتهم.

 د الفردي والجماعي.عدم توفر مكتب الئق لمستشار التوجيه واإلرشاد يزاول فيه عملية اإلرشا 
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 -جيجل-جامعة محمد الصديق بن يحيى

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 

 

 استبيان حول:

 

 

 

 
 

 

 
 

في إطاار إعادام ماةكرخ ج ارم م ملاة لنيال اامامخ الماساتر ج صاإ جوجيار وإرااام جرباو   

الماة عبوضا   االساتبياننلتمس من م التعاون معنا فاي ذاةا المجاال مان ااالل اإلجاباة علاى بناوم ذاةا 

(X في الم ان المالئم )ا إليناا ال التاي جدادمونمكماا نعادكم  ن المعلوماا   عان وجماة نكاركم اإلمالء و

 جست دم إال ألغراض البحث العلمي.

 

 

 االحترامجدبلوا منا جزيل الش ر وفائق 

 

 :من إعداد الطالبتان

 بوامال سميلة                                                      -

 بوقجان سارخ -

 

 

 

 

 

الممارا  الممنية لمستشار التوجير واإلراام ومورذا في حل 

 لدى جالمية التعليم الثانو النفسية   المش ال 

 -والية جيجل ثانويا  -ـمراسة ميدانية ب

2016⁄2017السنة الجامعية:   
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 البيانا  الش صية: -أوال

 :الجنس

        نثى:                                              ذكر: 

 

 سنوا  ال برخ:

 فما فوق  11                   6-10                    1-5

 

 ................................................................الت صإ الجامعي:

 

 ثناء قيام م بعمل م اإلراام  م  التالمية  :  اي  اتي المستشار)خ(االستبيانبنوم  -ثانيا

 ذل:

الممارا  

 لممنيةا
 ال  حيانا نعم البنوم الرقم

الممارا  

 الش صية

 جتدبل التلمية الة  يعاني مش لة نفسية. 1
   

2 
ن جواجمك صعوبا   ثناء الديام بعملية التوجير واإلراام جحد م

    جحمل المسؤولية.قدرجك على 

3 
ش لة مني جمتلك الددرخ على اإلصغاء لتلمية التعليم الثانو  الة  يعا

    نفسية.

 جلتزم بالمعايير األاالقية لممنة التوجير واإلراام. 4
   

5 
جم نك قدراجك ومؤذالجك العلمية على النجاح في حي المش ال  

    النفسية.

6 
ن ماني م  جلمية التعليم الثانو  الة  يعججد صعوبة في ج وين جيدخ 

    مش ال  نفسية.
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الممارا  

 االجصالية

 ة.فسينجل إ المشاعر االنفعالية لرسائل التلمية الة  يعاني مش لة  7
   

8 
صعوبة في جطبيق ممارخ المواجمة كتغةية راجعة عند وجوم  ججد

    جناقض  و فجوخ في حديث التلمية الة  يعاني مش ال  نفسية.

 جحترم صمت التلمية الة  يعاني مش لة نفسية. 9
   

10 
ججد صعوبا  في جفسير ما ذو غامض عند التلمية الة  يعاني 

    مش لة نفسية.

11 
 ش لةمالتوضيحية لتلمية التعليم الثانو  الة  يش و ر األسئلة جوج

    نفسية.

 جحيل التلمية الة  يعاني مش لة نفسية إلى جما  م تصة. 12
   

الممارا  

 التدنية

 جفتدر لوسائل العمل التدنية. 13
   

14 
ية يصعب عليك جنكيم المعلوما  عن التلمية الة  يش و مش لة نفس

    وجسجيلما.

15 
 ش ويجدرك فعالية السؤال المطروح من االل رموم فعل التلمية اذ  

    مش لة نفسية.

16 
ية يصعب عليك إمراك األجزاء الغامضة والمتناقضة في حديث التلم

    الة  يعاني مش لة نفسية.

 مارخ سير المدابلة اإلراامية.إججد صعوبة في  17
   

 ية.مراسة الحالة على التلمية الة  يعاني مش لة نفسجطبق جدنية  18
   

الممارا  

 التش يصية

 ججد صعوبة في جحديد العوامل المسببة للمش لة النفسية. 19
   

 و .جحدم المش لة النفسية التي يعاني منما جلمية التعليم الثان 20
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21 
ما يعاني منججد صعوبة في جحديد ادخ وحجم المش لة النفسية التي 

    جلمية التعليم الثانو .

 و .إ المش لة النفسية التي يعاني منما جلمية التعليم الثانجش  22
   

 جفصح عن نتائج جش يإ المش ال  النفسية للجما  المعنية. 23
   

 جعتمد على مرجعية محدمخ لتش يإ المش ال  النفسية. 24
   

الممارا  

 اإلراامية

 إراامية فعالة عند قيامك بحل المش لة النفسية. جطبق ممارا  25
   

26 
يصعب عليك وض  الطرق اإلراامية التي جتناسب م  المش لة 

    النفسية لتلمية التعليم الثانو .

 جحدق جحسن لدى التلمية الة  يعاني مش لة نفسية. 27
   

28 
-يةالتوجيميصعب عليك الديام بالتدويم عند االنتماء من العملية 

    اإلراامية.

29 
جو يسمل عليك إنماء العمل اإلراام  بعد الوصول إلى المدف المر

    منر.

30 

 جتاب  التلمية بعد جحديق المدف اإلراام .
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 ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المهارات المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد ودورها في حل 

 بندا وزعت 30ء استمارة تتكون من و من أجل ذلك تم بنا  المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي،

 جيجل.ات التعليم الثانوي بوالية مؤسس ببعض مستشارا تربويا 32على 

 : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين في مساهمة المهارات المهنية لمستشار

 التوجيه في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغير الجنس.

 ن في مساهمة المهارات المهنية لمستشار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدي

 التوجيه في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغير الخبرة.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المرشدين في مساهمة المهارات المهنية لمستشار

 ي تعزى لمتغير التخصص.التوجيه في حل المشكالت النفسية لدى تالميذ التعليم الثانو

 

Résumé de l'étude 

 

Le but de cette étude est de connaitre les compétences professionnelles des 

conseilleurs et de son rôle dans la résolution de problèmes psychologiques chez 

les élèves de l'enseignement secondaire. pour cela ; un questionnaire à été 

constitué et distribué au 32 conseilleurs dans quelques lycées de la Wilaya de 

JIJEL .  

L'étude a révélé les résultats suivants : 

 •Il existe des différences statistiquement significatives entre les réponses 

du conseilleurs d'orientation, dans la résolution de problèmes psychologiques 

chez les élèves de l'enseignement secondaire en raison du sexe .  

 •Il existe des différences statistiquement significatives entre les réponses 

du conseilleurs d'orientation, dans la résolution de problèmes psychologiques 

chez les élèves de l'enseignement secondaire en raison de l’anciennetés . 

 •Il existe des différences statistiquement significatives entre les réponses 

du conseilleurs d'orientation, dans la résolution de problèmes psychologiques 

chez les élèves de l'enseignement secondaire en raison de la spécialité.  

 

 

 

 


