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  في إنجاز هذا البحث المتواضع حمداً كثيراً ال ينقطعاالحمد هللا الذي أعانن

  أوله وال ينته آخره،

 .صلي على أفضل الخلق محمد  _ صلى اهللا عليه وسلم  _ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهريننو

 أما بعد: 

  هنا ويستحق أن يشكر، نا في كونيناأول من يكون له الفضل عل

  بالصحة والقدرة على المواصلة، نااهللا سبحانه وتعالى الذي من عل

  الفـاضلة، ناتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير ألستاذتنثم بعد ذلك  

 "بن صالحية كريمةاألستاذة  "

  للبحثنا من التوجيهات واإلرشادات الصائبة ومتابعتها طوال مدة إعدادناعلى ما قدمته ل

 ، نا وإرشادنا فقد كانت مثال المشرف والموجه لم تسأم من توجيه

 شكرها على سعة صدرها، وتحمل المشاق خالل فترة إعداد البحثن. ناولم تتوان عن متابعت

 خير الجزاء. اقول لها: جعل اهللا ذلك في ميزان حسناتها، وجزاها عننوبهذا

 والشكر موصول لكل من شارك أو ساهم ولو بكلمة طيبة في إنجاز هدا العمل، 

قدم لهم جميعاً حباً ووفـاءاً . ن

كل الخير وحسن الجزاء  _ ا_ جزاكم اهللا عن
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 مقدمة



 المقدمة
 

تعتبر التربیة ضرورة إنسانیة اجتماعیة وفردیة عرفتها المجتمعات البشریة مند القدیم حیث 

تعتبر األساس الذي ترتقي به المجتمعات، فإذا أردنا أن یرتقي أي مجتمع یجب أن نبدأ أوال بالنظام 

التربوي من خالل العمل على ترقیة التربیة ومعالجة نقاط الضعف الموجودة فیها فالتربیة تعتبر القلب 

النابض بالحیاة في أي مجتمع، باعتبارها وسیلة من وسائل التقدم العلمي واالجتماعي الذي یطمح إلیه 

االنسان من خالل تحقیق أهدافها التربویة داخل المؤسسات التعلیمیة واالجتماعیة. 

حیث تعتبر المؤسسات التربویة التعلیمیة القائمة على تطبیق النظام التربوي والمحافظة علیه 

من أجل خدمة مطالب التنمیة في المجتمع وٕامداده بأفراد صالحین وذلك بتنمیة قدراتهم واستعداداتهم 

ومهاراتهم باالعتماد على مجموعة االفراد أصحاب الكفاءات العالیة لتأطیر حركة التالمیذ داخل هذه 

المؤسسات وذلك بالقیام بمجموعة من الوظائف ومن أهم هذه الوظائف التوجیه المدرسي باعتبار أن 

هذا األخیر یعمل على القیام بالتوجیه واإلرشاد المدرسي والنفسي قصد مساعدة التالمیذ على التكیف 

مع النشاط التربوي، إضافة إلى التكفل بالتالمیذ الذین یعانون من مشاكل دراسیة وذلك بهدف تحقیق 

التوافق النفسي للتالمیذ وتحقیق دواتهم ومن تم انتاجیتهم وفعالیتهم وذلك بهدف رفع مستوى تحصیلهم 

الدراسي بما یتالئم مع قدراته وٕامكانیاته. 

حیث یعتبر التوجیه المدرسي ذو أهمیة كبیرة عند التالمیذ مند بدایتهم في عملیة التعلیم إلى 

نهایتها بحیث أن التعلیم والتحصیل الدراسي هما المعیار الذي یحكم من خاللهما مدى نجاح العملیة 

التعلیمیة. 

وقد قمنا في بحثنا هذا بإجراء دراسة حول التوجیه المدرسي وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى 

تالمیذ السنة الثانیة ثانوي وذلك حسب الخطة التالیة: 

 أ 
 



 المقدمة
 

ویتعلق بالتوجیه المدرسي. ولقد تطرقنا فیه إلى مفهوم التوجیه المدرسي نشأته أسسه، أهدافه :1الفصل 

وأهمیته، األطراف الفاعلة فیه، الصعوبات التي تواجهه وأخیرا التوجیه المدرسي في الجزائر. 

ویحتوي أیضا على أهم نظریات التوجیه المدرسي ومن بینها نظریة الذات، النظریة السلوكیة نظریة 

السمات والعوامل، نظریة العالج العقلي العاطفي. 

ویتناول موضوع التحصیل الدراسي وفیه تطرقنا إلى مفهوم التحصیل الدراسي، أهمیته :2الفصل 

وأهدافه، مبادئه، العوامل المؤثرة فیه ثم العوائق التي تواجهه وأخیرا اهم النظریات المفسرة له. 

 ویتعلق باإلطار المنهجي للدراسة ویضم مجاالت الدراسة، عینة الدراسة، منهج الدراسة، :3الفصل 

أدوات جمع البیانات، الدراسة االستطالعیة. 

 وفیه تطرقنا إلى عرض البیانات وتفسیر النتائج وأخیرا خاتمة الموضوع. :4الفصل 
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 الفصل التمهیدي                                             اإلطار المفاهیمي للدراسة
 

  :إشكالیة الدراسة

للمؤسسات التربویة دور أساسي في العملیة التربویة، ومن بین هذه المؤسسات نجد المدرسة، هذه 

األخیرة التي تعتبر الركیزة األساسیة في تكوین التلمیذ والتي یمثل دورها األساسي في خدمة المجتمع 

وتحقیق األهداف التي یسعى إلیها والمحافظة على نظامه. وذلك باالعتماد على ما یمكن أن تقدمه للتلمیذ 

من معارف ومعلومات ألنها المكان المناسب للتعلیم وتحفیز التالمیذ وتنمیة قدراتهم وابداعاتهم باستخدام 

مختلف الوسائل والطرق،من أجل استغالل أمثل لمواهبهم وقدراتهم مما یتوجب على المربین مزیدا من 

العنایة والتوجیه. 

ویعتبر التوجیه المدرسي من أهم العوامل التي تساعد على رفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ 

حیث أنه ضروري في العملیة التربویة وال یمكن أبدا االستغناء عنه باعتباره جزء ال یتجزأ منها،فهو الذي 

یكشف لألفراد میوالتهم وقدراتهم وذلك بهدف تطویرها ورسم خطط سلیمة وواضحة وذلك بما یتوافق 

ورغباتهم ومیوالتهم. 

 ولكي تكون عملیة التوجیه ناجحة فإن ذلك یتطلب من الموجه أن یكون واعیا تمام الوعي بمهنته 

وأن یقوم بعمله على أكمل وجه، لكي یحقق الهدف المرجو للتالمیذ ویساهم ذلك في رفع مستوى تحصیلهم 

الدراسي. 

ویعتبر التحصیل الدراسي الهدف األساسي في العملیة التربویة داخل غرفة الصف باعتباره 

خالصة تفاعل بین التالمیذ والمعلمین أو حتى بین التالمیذ فیما بینهم وبالتالي فالموجه هو الذي یعمل 

على بث روح المنافسة والعمل الجماعي بین التالمیذ وهذا یعتبر من أهم العوامل المساعدة على رفع 

وزیادة الدافعیة لدیهم. 
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 الفصل التمهیدي                                             اإلطار المفاهیمي للدراسة
 

ومنه نطرح السؤال الرئیسي التالي: 

 هل هناك عالقة بین التوجیه المدرسي والتحصیل الدراسي؟ -

فرضیة الدراسة:  

 هناك عالقة بین التوجیه المدرسي والتحصیل الدراسي. -

 :أسباب اختیار الموضوع 

ال شك أن أي دراسة علمیة تقف ورائها جملة من األسباب تجعل الباحث یهتم بها ویعمل على 

توضیح مختلف جوانبها واإلحاطة بها ومن بین هذه األسباب نذكر: 

العمل على زیادة االهتمام بالتلمیذ في مرحلة التعلیم الثانوي، خصوصا وأن هذه الفترة تمثل فترة  -

المراهقة التي یكون فیها التلمیذ بحاجة ماسة إلى التوجیه والمساعدة حتى یتمكن من تحقیق توافقه 

 الدراسي والنفسي واالجتماعي.

 البحث عن األسباب التي تؤدي إلى فشل التالمیذ في دراستهم. -

  محاولة التعرف على أسباب عدم تكیف التالمیذ مع المحیط المدرسي وزیادة نسبة تسربهم. -

 :أهداف الدراسة 

لكل دراسة مجموعة من األهداف التي تسعى إلى تحقیقها وتكمن أهمیة هذه الدراسة في: 

 معرفة عالقة التوجیه بالتحصیل الدراسي للتالمیذ وفي عملیة اختیارهم للشعب المناسبة. -

 إبراز دور التوجیه المدرسي في مسار التلمیذ التعلیمي. -

 معرفة مختلف األسالیب والتقنیات التي یتم االعتماد علیها في عملیة التوجیه المدرسي. -

معرفة مدى مساهمة التوجیه المدرسي في الكشف على القدرات والمواهب التي یمتلكها التالمیذ وذلك  -

 بهدف توجیههم.
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 الفصل التمهیدي                                             اإلطار المفاهیمي للدراسة
 

 :أهمیة الدراسة 

نحن هنا بصدد تسلیط الضوء على العالقة بین الوجیه المدرسي والتحصیل الدراسي باعتبار أن 

 وتمثل أهمیة والمهني،التوجیه المدرسي عامل مهم في المساعدة على االختیار المناسب للمستقبل العلمي 

الدراسة في النقاط التالیة: 

تعتبر التربیة والتوجیه المدرسي من العملیات المهمة في حیاة التالمیذ فمن خالله یتم إعداد األجیال  -

 القادمة وتوجیهها وتكوینها تكوینا صحیحا بما یتناسب وٕامكاناتهم وقدراتهم.

ابراز الصعوبات التي یعانیها التالمیذ في دراستهم نتیجة إلجبارهم على دراسة تخصصات دون أدنى  -

 میل أو رغبة تجاهها.

 الوقوف على مدى رضا التالمیذ عن الشعب التي تم توجیههم إلیها. -

  :تحدید المفاهیم 

 التوجیه المدرسي: )1

مفهوم التوجیه المدرسي: یعرف التوجیه المدرسي على أنه كل جهد مقصود یهدف إلى توجیه التلمیذ 

لتحقیق النمو من الناحیة العقلیة وبالتالي النجاح في حیاته المدرسیة وقد عرفت عملیة التوجیه بعدة 

 .)47م، ص1981(یوسف مصطفى قاضي وآخرون، تعاریف منها:

 تعریف كیلي: -1.1

"وضع أساس عملي لتصنیف طلبة المدارس الثانویة مع وضع األساس الذي تمكنه بمقاضاة تحدید 

(یوسف مصطفى احتمال نجاح الطالب في الدراسة من الدراسات أو المقرر من المقررات التي تدرس له 

 .)47م، ص1981قاضي وآخرون، 
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 الفصل التمهیدي                                             اإلطار المفاهیمي للدراسة
 

 بروور:  -2.1

جملة الجهود التي تبدل في سبیل تحقیق النمو للفرد من الناحیة العقلیة واختیار المواد الدراسیة التي 

 .)47م، ص1981(یوسف مصطفى قاضي وآخرون، تالئم قدراته وامكاناته. 

مفهوم التوجیه المدرسي إجرائیا: 

یعد التوجیه المدرسي عملیة نفسیة،اجتماعیة، تربویة تهدف إلى التوفیق بین قدرات ونتائج التلمیذ 

 ).32، ص1993(عبد الكریم القرشي، وبین میوالته ورغباته وبین المتطلبات التربویة واالجتماعیة واالقتصادیة. 

 التحصیل الدراسي: )2

هناك تعریفات عدیدة للتحصیل الدراسي فهو یعتبر من المفاهیم الرئیسیة كونه محور العملیة التعلیمیة 

والهدف األساسي منها. 

ویعرفه الرفاعي نعیم بأنه "بلوغ مستوى معین في مادة أو مواد تحددها المدرسة وتعمل من أجل 

الوصول الیه بهدف مقارنة مستوى الفرد بنفسه أي مدى ما تحققه من نجاه وثقة واستیعاب المعارف 

المتعلقة بهدف المادة خالل فترة زمنیة محددة أو مقارنة التالمیذ مع بعضهم". 

أما سعد اهللا الطاهر یعرفه بأنه" مستوى األداء الفعلي التعلم بالمقارنة مع منهج تلقائي مضمونه بطرق 

(سعد اهللا تعلمیة معینة ویتم تقدیم ذلك من األداء باختیارات یعدها المعلمون المباشرون للعملیة التربویة.

 .)176، ص1995الطاهر، 

التحصیل الدراسي اجرائیا: 

التحصیل الدراسي في هذه الدراسة نقصد به مدة استیعاب واكتساب التلمیذ المعارف والمهارات 

الخاصة بمجال تخصصه ویتم قیاسه من خالل مجموعة من االختبارات الموضوعیة الكتابیة أو الشفویة 

(علي بن هادیة والتي تقوم طرف القائمین علیها وهذا التقویم هو الذي یعبر عن قیمة ومنه التحصیل. 

 ).63، ص 1991وآخرون، 
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 الفصل التمهیدي                                             اإلطار المفاهیمي للدراسة
 

 التعلیم الثانوي: )3

هو المرحلة األخیرة من التعلیم اإللزامي یسبق هذه المرحلة التعلیم األساسي (االبتدائي واإلعدادي) 

وتسیر عادة هذه المرحلة من التعلیم باالنتقال من التعلیم االلزامي إلى التعلیم االختیاري والغرض من هذا 

 ص 2004.2005(لونیس سعیدة، التعلیم تلقین المعرفة المشتركة لتحضیر كل تلمیذ والتدریب المباشر للمهنة. 

145.( 

 مستشار التوجیه المدرسي: )4

عرفه موریسوكالن على أنه" المسؤول األول على تنفیذ عملیة التوجیه المدرسي والمهني وهو مختص 

في التوجیه ویعتبر من أقدر الناس وأكفاءهم على جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد توجیهه 

واستغاللها باعتماد مبادئ وتقنیات علم النفس" 

یعرف أیضا: "شخص متخصص في العملیة التربویة یعمل مع الدارسین كأفراد أو مجموعات حیث 

یساعدهم في اختیار المواد التعلمیة وطرق التعلم المناسبة وهو بشكل عام یساعد المتعلم على بلوغ 

 األهداف"

مستشار التوجیه إجرائیا: 

مستشار التجیه موظف یحمل شهادة اللیسانس في علم االجتماع أو علم النفس، یولى رسمیا 

القیام بالتوجیه المدرسي على مستوى المؤسسات التعلیمیة ومراكز التكوین، یمارس نشاطه تحت إشراف 

 ).163، ص1996 ، (احمد حسین اللقاني، علي الجملي.مدیر المؤسسة

 :الدراسات السابقة 

الدراسة األولى: 

قة"التوجیه المدرسي وعالقته بتحصیل تالمیذ السنة األولى ثانوي لجذعیه العلمي ردراسة فیروز زرا 

. 1998-1997واالدبي" رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في علم اجتماع التنمیة 
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 الهدف من الدراسة: -1

التعرف على العالقة بین التوجیه السلیم وعملیة االستیعاب للمادة العلمیة وتحصیلها من خالل دراسة 

نظریة میدانیة جرت في بعض ثانویات والیة سطیف. 

وقد طرحت الباحثة التساؤالت التالیة: 

 إلى أي مدى یمكن أن یساهم التوجیه المدرسي في عملیة االستیعاب للمادة العلمیة وتحصیلها؟ -

 ها األسالیب والمقاییس التي یقوم علیها التوجیه المدرسي هي أسالیب علمیة وعملیة. -

فرضیات الدراسة:  -2

 كما انطلقت الباحثة من عدة فرضیات هي كالتالي:

 للتوجیه المدرسي تأثیر على تحصیل تالمیذ السنة األولى ثانوي. -

التوجیه الذي ال یقوم على مقاییس محددة وفقا لشروط علمیة مجهولة من طرف التالمیذ قد یؤثر على  -

 مستوى تحصیلهم.

 هناك عالقة قویة بین المستوي االجتماعي والتعلیمي لألسرة وعملیة التحصیل لدى التالمیذ. -

 المنهج المستخدم -3

تم االعتماد على المنهج الوصفي ألنه المنهج المالئم لدراسة عملیة التوجیه في تشابكها وعالقتها 

بالعملیات التربویة والنفسیة، كما استعانت الطالبة بالمنهج المقارن بغرض المقارنة والوقوف على الفروقات 

الموجودة بین تحصیل تالمیذ جدع مشترك آداب وجدع مشترك علوم وعالقة ذلك بعملیة التوجیه. 

 أدوات الدراسة: -4

اعتمدت الطالبة على االستمارة والمقابلة والمالحظة والوثائق والسجالت. 
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 عینة الدراسة: -5

 تمت الدراسة في ثالث ثانویات في والیة سطیف. -

 عینة هذه الدراسة هو التلمیذ. -

ومن أهم النتائج المتوصل إلیها ان عملیة التوجیه لها تأثیرها الكبیر والمباشر في عملیة التحصیل إلى  -

 جانب عملیات وظروف أخرى لها تأثیر في المسار الدراسي للتلمیذ.

خلصت الى أنه رغم أهمیة التوجیه إال أنه مازال یفتقد إلى الكثیر من المصداقیة والموضوعیة وعدم 

مالئمته إلمكانیات ورغبات التلمیذ كما توصلت الدراسة الى أن سوء التوجیه وعدم مراعات العوامل 

والظروف الخاصة بكل تلمیذ سواء العوامل االجتماعیة أو الشخصیة سوف یؤدي إلى إهدار طاقات 

 وموارد بشریة كان بإمكانها أن تلعب أدوارا مهمة في التنمیة.

أهمیة الدراسة لبحثنا: 

لقد أفادنا كثیرا عرض هذه الدراسة فهي ساعدتنا في كیفیة صیاغة اإلشكالیة وكذا تحدید الصفات 

الشخصیة للمستشار والتي لها دور في فعالیته في عملیة التوجیه بما یؤثر إیجابا في التحصیل الدراسي 

للتلمیذ. 

الدراسة الثانیة: 

دراسة أحمد إبراهیم أحمد"اإلشراف المدرسي والعیادي" جامعة الزقازیق. 

 الهدف من الدراسة: -1

حسب الباحث فإن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف وٕاعطاء صورة واقعیة لعملیة االشراف المدرسي في 

مدارسنا وما تسیر علیه، وذلك بالتعرف على إیجابیات هذه العملیة من جانب وأهم السلبیات والمعوقات 

والمشكالت التي تواجه عملیة االشراف المدرسي من جانب آخر من أجل معرفة الواقع التعلیمي ورسم 
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تصور لرفع كفایة عملیة االشراف وتظهر مشكلة البحث لموضوع الدراسة في االشراف المدرسي من 

وجهة نظر العاملین في الحقل التعلیمي. 

 :منهج الدراسة -2

استخدم الباحث الدكتور في بخثه المنهج الوصفي ألنه األكثر مالئمة لهذا الموضوع اذ تهدف إلى 

بیان ما هو موجود في الواقع وتفسیره. 

كما استخدم أیضا منهج دراسة الحالة اذ قام بجمع البیانات المتعلقة باإلشراف من عدة أوجه، فنجد 

من وجهة نظر العاملین في الحقل التعلیمي من موجهین مدیرین،نظار، معلمین وتالمیذ. 

 :عینة الدراسة -3

یتم اختیار عینة البحث من محافظة اإلسكندریة في اإلدارات التعلیمیة الست "شرق، وسط، غرب، 

جمرك، عامریة". 

بناءا على توزیع جغرافي: ریف، حضر، مدن صغیرة، مدن كبیرة، من مدارس التعلیم األساسي وكذلك 

من مدارس التعلیم الثانوي العام. 

كما تم اختیار مجموعة من المدارس ممثلة في كف الدوار التعلیمیة من مدارس التعلیم األساسي 

والتعلیم الثانوي وأیضا مجموعة من محافظة القلیوبیة ممثلة في اإلدارة التعلیمیة مع مراعاة أن تكون العینة 

من تالمیذ الصف الثاني والثالث ثانوي والعام وبذلك تكو العینة شاملة وممثلة للمجتمع األصلي. 

أداة الدراسة:  -4

استعمل الباحث في دراسته الحالیة استبیان فقام بإجراء أربعة استبیانات للموجهین، الموجهین 

المقیمین، المدیرین، النظار، المعلمین، التالمیذ لمعرفة وجهة نظرهم في عملیة االشراف المدرسي كذلك 

 استبیان، 400قام الباحث باستخدام االستبیان كأداة البحث وكان مجموع االستبیانات التي تم اعدادها 
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 استمارة للمعلم، 100 استمارة للمدیر والناظر+ 100 استمارة للموجه المقیم، 25 استمارة للموجهین + 50

 استمارة ممثلة للفئات السابقة الذكر. 400 استمارة للتالمیذ، بناء على ذلك تم إعداد 120

أهم نتائج الدراسة السابقة:  -5

من خالل الدراسة المیدانیة التي قام بها الباحث" أحمد إبراهیم أحمد" في كتابه "االشراف المدرسي 

والعیادي" فقد أبرز لنا إیجابیات االشراف المدرسي في مدارسنا الحالیة حیث أن للمستشار دور كبیر في 

توجیه التالمیذ واعطائهم معلومات حول التخصصات المتوفرة إضافة إلى بعض االعمال التي یقوم بها 

داخل المؤسسة التربویة. 

وقد أبرز الباحث أیضا بعض السلبیات التي تواجه عمل المشرف داخل المؤسسات التربویة حیث 

یواجه صعوبات مع التالمیذ من جهة ومع األساتذة والمدیر من جهة أخرى، وهذه الصعوبات تعرقل سیر 

مهامه داخل المؤسسة التربویة وهنا یبرز واقع التوجیه المدرسي في مدارسنا التربویة. 

الدراسة الثالثة: 

. 1979دراسة قام بها مركز التوجیه المدرسي والمهني لوالیة جیجل 

الهدف من الدراسة:  -1

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان التوجیه یأخذ بعین االعتبار رغبة التلمیذ أثناء التوجیه 

لفرع من الفروع الدراسیة أم یفرض على التلمیذ الشعبة التي تحددها له عملیة التوجیه. 

كما تهدف إلى تقسیم التوجیه الذي یعتمد على النتائج الدراسیة للتلمیذ وذلك من خالل نتائجهم في 

السنة األولى من التعلیم الثانوي.  

عینة الدراسة:  -2

 متوسطات بجیجل وقد تم استخدام 5 تلمیذ تم اختیارهم من 371تكونت عینة الدراسة من  

سجالت النتائج الدراسیة من السنوات الرابعة متوسط إلى السنة األولى من التعلیم الثانوي. 
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نتائج الدراسة:  -3

قد اسفرت الدراسة على النتائج التالیة: 

 منهم وجهوا نحو الشعب التي ضد %9 من الطلبة وجهوا حسب رغبتهم المرجوة، في حین كانت 91%

رغبتهم (شعبة اآلداب) أي إن قرارات التوجیه كانت تتماشى ورغبات التالمیذ ماعدا الفرع االدبي. 

إذن تتحقق الفرضیة التي تتوقع ان عملیة التوجیه تتم وفق رغبات التالمیذ. 

إن طالب الفرع االدبي غیر راضین عن توجیههم لیس ألن هذه الشعبة ال تتماشى مع قدراتهم وٕانما نتیجة 

النظرة السائدة في المجتمع اتجاه الفرع واحقار الناس له.  
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 الفصل الثاني                                                                       التوجیھ المدرسي
 

تمهید: 

یعتبر التوجیه المدرسي من العملیات الضروریة والهامة والتي ال یمكن االستغناء عنها في العملیة 

التعلیمیة من اجل تحقیق األهداف المسطرة في المنظومة التربویة وتبرز هذه األهمیة من حاجة التالمیذ 

إلى التوجیه عبر جمیع مراحل تعلیمهم وذلك من خالل التوجیه األفضل لهم والعمل على كشف میوالتهم 

واستعداداتهم ومعرفة أهم المشكالت التي تواجههم بهدف مساعدتهم على التخلص منها. 

وفي هذا الفصل نحن بصدد التطرق إلى مفهوم التوجیه المدرسي ومراحل تطوره، أهم مبادئه، 

 أهمیته وأهدافه، األطراف المساعدة باإلضافة إلى أهم الصعوبات التي تواجهه.

مفهوم التوجیه المدرسي:  .1

 التعریف اللغوي: .1.1

یشیر مصطلح التوجیه في معاجم اللغة العربیة إلى مصدر الفعل وجه، یوجه، توجیها ویقصد به دله 

 .)1996أحمد حسین اللقاني،(على الوجهة الصحیحة أو انقاد واتبع.

وجاء في المعجم العربي األساسي: وجه، یوجه توجها أي أدار الشيء إلى جهة من الجهات أو جعله 

 ).1310، ص1991(علي بن هادیة وآخرون، یأخذ اتجاها معینا. 

 التعریف االصطالحي: .2.1

لقد اختلف العلماء في وضع تعریف دقیق للتوجیه وفیما یلي بعض التعاریف: 
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 تعریف بدوي أحمد زكي: -

التوجیه المدرسي هو العملیة التي تهدف إلى تقدیم مساعدة للتالمیذ في اختیار نوع الدراسة المالئمة 

التي یلتحقون بها والتكیف معها والتغلب على الصعوبات التي تعترضهم في دراستهم وفي حیاتهم الدراسیة 

 ).10، ص1980(حامد عبد السالم زهران، بصفة عامة.

 تعریف فیصل خیر الزاد: -

 التوجیه هو مجموعة من الخدمات التي تقدم للفرد قصد مساعدته على أن یفهم نفسه ویفهم مشاكله 

 ).10، ص1980(حامد عبد السالم زهران، وأن یستغل امكانیاته وقدراته الذاتیة وامكانیاته البیئیة. 

 تعریف فؤاد أبو الخطیب: -

 التوجیه هو عملیة وضع الفرد في عملیة أو في موع الدراسة أو نوع المهنة التي تالئمه حتى 

یتوفر له قدر كاف من التوافق الشخصي واالجتماعي الذي یؤدي به إلى زیادة الرضا عن العمل الدراسي 

 ).10، ص1980(حامد عبد السالم زهران، أو المهني من ناحیة وٕالى رفع مستوى الكفایة من ناحیة أخرى

 ":Brewerتعریف بروور " -

التوجیه المدرسي نعني به المجهود المقصود الذي یبدل في سبیل فهم الفرد من الناحیة العقلیة وٕان 

، 1980(حامد عبد السالم زهران، كل ما یرتبط بالتدریس أو التعلیم یمكن أن یوضع تحت اسم التوجیه التربوي

 ).10ص

التعریف اإلجرائي:  .3.1

التوجیه المدرسي هو عملیة منظمة من خالله یتم توجیه التالمیذ إلى مختلف الشعب 

والتخصصات وفق أسس تربویة واقتصادیة وتشمل هذه العملیة مجموعة من الخدمات والتي تساعد 
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التالمیذ على فهمها ومساعدتهم على اتخاد القرار المناسب لحیاتهم وفق امكانیاتهم ورغباتهم وطموحاتهم 

 .)25، ص1992(فؤاد أبو الخطیب،وهذا لتحقیق أكبر قدر ممكن من التوافق الدراسي والصخة النفسیة. 

 :نشأة وتطور التوجیه المدرسي .2

لقد تطور التوجیه المدرسي عبر أربع مراحل نستعرضها فیما یلي: 

المرحلة األولى:   .1.2

 لفت انتباه العلماء التأخر الدراسي الموجود بین التالمیذ 20 واوائل القرن 19في أواخر القرن 

فدفعهم هذا المشكل للبحث عن أسبابه فتوصلوا إلى وجود فروق في القدرات العقلیة بین التالمیذ باإلضافة 

إلى عدم استقرار العمال في أعمالهم وسرعة تغییرهم للمهن، وقد تبین لهم أن الصناعات المختلفة تتطلب 

قدرات خاصة قد تتوفر في البعض، وال تتوفر في البعض اآلخر من العمال. 

ولقد كان لهذه العواملحافزا على االهتمام بالفرد ومساعدته على التكیف مع نفسه وبیئته وتحقیق 

 ).12، ص2014(سعید عبد العزیز وجودت عزت عطیوي،طموحاته حسب االستعدادات والقدرات التي یملكها.

 1950وفي هذه المرحلة كان التوجیه یقوم على مبدأین هامین حسب العالم "ونار باترسون" سنة 

وهما: 

 دراسة الفرد ومعرفة استعداداته وقدراته ومیوالته. -أ

مد الفرد بالمعلومات الكافیة عن المهن المختلفة والحرف وما تتطلبه من القدرات واالستعدادات  -ب

 ).78، ص1992(سعید جالل، وحتما یتمكن من اختیار المهنة والحرفة التي تالئمه. 

لكن "باترسون" لم ینجح في تحقیق المبدأ األول ألنه في ذلك الوقت لم تكن تتوفر األدوات المستعملة 

في قیاس قدرات واستعدادات االفراد واكتفى هو وتالمیذه على المقابلة وتحلیل الفرد لقدراته تحلیال ذاتیا ال 
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یقوم على أساس علمي واكتفى بتطبیق المبدأ الثاني وهو تحلیل المهن والحرف ودراستها ولقد كان للحرب 

العالمیة األولى دور في ظهور حركة قیاس الذكاء قیاسا جمعیا كما ساعدت في ادخال تطبیق فكرة بطاقة 

المؤهالت التي تورت فیما بعد إلى ما یسمى بالسجل المجمع الذي یستعمل اآلن للتوجیه في 

). 78، ص1992(سعید جالل، المدارس.

المرحلة الثانیة:  .2.2

 لتطور التوجیه و للمرحلة الثانیة من تطوره حیث تنبعث من 1996تطرق "ولیام سون" عام 

محاولة علماء النفس تطبیق الطرق العالجیة التي استخدمها "سیغموند فروید" وٕاتباعه لعالج أنواع الصرع 

التي یعاني منها االفراد, حیث كان التوجیه في هذه المرحلة یستعمل عدة طرق لمساعدة الفرد على فهم 

نفسه وتحقیق شخصیة متكاملة حیث یهتم بالمشاكل الخاصة بالتكثیف والتي تؤدي إلى خلق الصراع بین 

االتجاهات النفسیة وعالج االفراد الذین یعانون من هذا الخلل النفسي وتحقیق االنسجام بین اتجاهاته 

النفسیة نحو ذواتهم ویذكر "ولیام سون" أن العالج والتوجیه النفسي في هذه المرحلة اقتصر على وجود 

عالقة بین المعالج والمریض ولكن العالج بهذه الطریقة كان عاجزا على أن یبلغ بالفرد مرحلة النضج 

الشامل في كل نواحي الشخصیة الوجدانیة وكان المعالجون یرون أن اكمال شخصیة الفرد تمكنه من 

(سعید جالل، مواجهة مشاكله ویتعلم عاداته وقیم مجتمعه من خالل تفاعله مع أسرته وبیئته االجتماعیة. 

 ).80، ص1992

المرحلة الثالثة:  .3.2

هذه المرحلة التي توصل إلیها التوجیه الحدیث تنبع من محاولة "لیفین"  لفهم شخصیة الفرد في 

مجالها االجتماعي أي فهم شخصیة الفرد أثناء تفاعله مع اآلخرین في بیئته االجتماعیة فقد تكلم "لیفین" 

عن قوى المجال ویقصد بها كل من شخصیة الفرد والضغوط االجتماعیة التي تؤثر فیه وفي محیط 
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ثقافته, وقد أهتم علماء النفس بالمظاهر الخارجیة للحیاة العقلیة بالنسبة للفرد وكانوا عرضة أن ینسوا أن 

الجماعة هي التي تعطي الفرد األساسي التي تبني علیه مذكرته, فشخصیة الفرد ال تتفتح نتیجة العوامل 

الدینامیكیة فیه فحسب وال عن طریق استجاباته لعوامل خارجیة فقط ولكن الشخصیة مسؤولیة تنفتح نتیجة 

 ).80، ص1992(سعید جالل، لتفاعل دقیق بین كل القواعد.

المرحلة الرابعة:  .4.2

وهي المرحلة التي عرف فیها التوجیه تطورا كبیرا وهي من بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى وقتنا 

الحالي اذ ظهرت في هذه الحرب الكبرى االختبارات النفسیة لتصنیف االفراد ووضع كل فرد في المكان 

 ).11، ص1978 عبد اللطیف معروف، (صبحيالمناسب الذي یتفق وقدراته واستعداداته. 

ونتیجة لكثرة المشكالت النفسیة ومشكالت سوء التكیف التي خلقتها الحرب العالمیة الثانیة ظهرت 

االتجاهات واآلراء المنادیة بضرورة تعمیم اإلرشاد والتوجیه وعدم قصرها على المرحلة الثانویة وجعلها 

 من شباب الدولة ویبقى %40جزءا من العملیة التعلیمیة وذلك ألن المدارس الثانویة ال تستوعب أكثر من 

محتاجین إلى التكیف واالعداد للحیاة المستقبلیة ومن أهم نتائج الحرب العالمیة الثانیة في %60حوالي 

میدان التوجیه ان وجه االهتمام لتحلیل السمات تحلیال علمیا كما وجه االهتمام لتحلیل نظریة التعلم في 

عملیة التوجیه وفي مقوماته وتكونت الهیئات المهنیة المختلفة وأصبح التوجیه عملیة مهنیة ومیدانا من 

میادین التخصص، وزادت أهمیته في المدارس، وبهذا الشكل تطور التوجیه من توجیه مهني إلى عالج 

یهدف إلى تكامل شخصیة الفرد وأصبح عملیة تهدف إلى مساعدة الفرد على فهم مشاكله في محیطه 

االجتماعي وفي مضمار تفاعله مع الغیر مشغال في ذلك قدراته واستعداداته الشخصیة وامكانیاته إلى حد 

تأهله لهذه اإلمكانیات وذلك بالتأثیر علیه بشتى الطرق التي یمكن أن تساعده فیتمكن بذلك من التكیف 

19 
 



 الفصل الثاني                                                                       التوجیھ المدرسي
 

مع نفسه ومع مجتمعه, وبعدها عرف التوجیه تطورا كبیرا واصبح عملیة مهنیة ومیدان من میادین 

 ).81، ص 1992(سعد جالل، التخصص في المدارس.

 : أسس ومبادئ التوجیه المدرسي .3

یقوم التوجیه المدرسي على أسس ومبادئ نذكر منها: 

 تنطلق أهداف التوجیه من أهداف المجتمع وحاجته وقیمته. -1

یحترم التوجیه الفرد ویراعي كرامته واختالفه عن غیره وحقه في االختیار تبعا لدرجة نضجه أو  -2

 مدى تحمله للمسؤولیة مع توفیر الفرص لمساعدته على حسن االختیار.

یجب أن یخطط برامج التوجیه حسب حاجات ومشكالت األطفال التي تختلف حسب الجماعات  -3

 المتعددة من الناس وحسب المناطق المختلفة.

التوجیه المدرسي عملیة جماعیة تعاونیة یمكن أن یقوم بها المرشد النفسي في المدرسة أو مدیرها  -4

 أو معلم الفصل أو هیئة التدریس كلها.

 التوجیه یستخدم الطرق العلمیة لدراسة سلوك الفرد وتحلیله وتفسیره. -5

یستهدف التوجیه وظیفة الوقایة من االضرار التي تعتري النضج بصورة أساسیة أكثر من اهتمامه  -6

 بالعالج بعد أن تكون االضرار قد وقعت.

یتطلب التوجیه المدرسي توفیر البیانات والمعلومات الالزمة في االفراد والمهن وأنواع التعلیم  -7

 ومؤسساته.

یتطلب التوجیه الطلبة استخدام كثیر من االختبارات والمقاییس النفسیة لقیاس ذكائهم وقدراتهم  -8

 واستعداداتهم وشخصیاتهم.
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یفترض التوجیه أن السلوك قابل للتعدیل وٕان في استطاعة أي شخص أن ینمو أو یتغیر أو  -9

 ).17، ص2014(سعید عبد العزیز وجودت عزت عطیوي،یتحسن في اتجاه المضج المتزاید. 

 :أهمیة التوجیه المدرسي .4

ان الحاجة للتوجیه في المدارس قد نشأت من االیمان بأن فرص التعلیم حق للجمیع فالتوجیه له أهمیة 

بالغة في أي منظومة تربویة بحیث یجعلها قادرة على مواجهة كل العقبات التي تعیق طریقها لتحقیق 

الغابات المرجوة وتمثل أهمیة التوجیه المدرسي فیما یلي: 

ان التوجیه المدرسي یوفر على الدولة المصاریف على نوع من التعلیم ال یتالءم مع میول  -1

الطالب ال تسمح لهم قدراتهم بمتابعته وكذلك أدت سرعة اإلنتاج المتزاید إلى المزید من التوسع 

في التخصص في كثیر من المجاالت كالتقدم النووي واستخدام اآلالت وقد تطلبت هذه الحالة 

 أناسا على قدر عالي من المهارة.

یضمن التوجیه للمجتمع التوزیع السلیم للمتعلمین على مختلف مؤسسات التعلیم حتى یضمن  -2

 استجابة مخرجات التعلیم والتكوین الحتیاجاته من مهن ووظائف.

وقد حدد فاخرألهمیة التوجیه في " العنایة بصحة األطفال العقلیة والنفسیة ومساعدتهم على تجاوز  -3

االزمات واعانة المتخلفین منهم واستغالل مواهب المتفوقین وارشاد األطفال الناجحینوتوجیه كل 

 ).17، ص2014(سعید عبد العزیز وجودت عزت عطیوي،". طفل إلى الدراسة األنسب له

وبهذا یكون التوجیه المدرسي مهما في حیاة التلمیذ بحیث یجب أن یوجه توجیها سلیما یتالءم مع 

قدراته واستعداداته العقلیة ورغباته النفسیة ولهذا على الدول ان تولي عملیة التوجیه المدرسي أهمیة كبیرة 

(دونالد-ج-مورتنش،ألن لتحقیق التوافق في جمیع األصعدة واالهتمام بتوفیر الدلیل المدرسي التكامل للطالب. 

 ).12، ص2005شمولر،
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 :أهداف التوجیه المدرسي .5

إن عملیة التوجیه المدرسي ترمي إلى الكشف عن نواحي التفوق والضعف لدى التلمیذ وتساعده على 

تحقیق النجاح في جمیع المجاالت ونظرا ألهمیته في النظام التربوي یمكننا تلخیص بعض األهداف كما 

یلي: 

إمداد الطالب بمجموعة من الخدمات الخاصة مثل المقابلة الفردیة واإلرشاد النفسي والتوجیه  .1

 الجمعي والتزوید بالمعلومات ورسم خطوات المستقبل والكشف عن القدرات والمیول وتنمیتها.

مساعدة التالمیذ على اكتشاف المشاكل والحاجات التي تعترضهم في حیاتهم المدرسیة وغیر  .2

 المدرسیة.

(سید مساعدة الطالب على تخطي الفراغ بین مرحلة التعلیم التي یمر بها ومراحل التعلیم التالیة.  .3

 .)133إبراهیم الجیاز، ص

مساعدة االفراد على فهم أنفسهم وتوجیههم للفرص التعلیمیة المتوفرة والمتاحة والتشجیع على  .4

 االبتكار واالبداع وتحمل المسؤولیة لدیهم.

استخدام المعلومات المجمعة عن التالمیذ لتكییف التعلیم بحیث یقابل حاجات التالمیذ الفردیة.  .5

 ).71(احمد احمد عواد، ص

الكشف عن حقوق التالمیذ وواجباتهم وغیرها من المعلومات المهمة من خالل االهتمام بتوفیر  .6

 الدلیل المدرسي المتكامل للطالب.

تنسیق العالقة بین مؤسسة االسرة والمدرسة من خالل مجالس االولیاء والمعلمین وارسال  .7

 المكاتبات المدرسیة.
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یساعد التوجیه على انتشار السلوكیات اإلیجابیة وأسس العمل الجماعي بینهم كالحدیث داخل  .8

الصف بكلمة "نحن" بدال من "أنا" من جهة وعلة توافر مشاعر الرضا على الدراسة من قبل 

 الطالب والرضا عن العمل من قبل المعلمین.

ولهذا ترتبط وظیفة التوجیه المدرسي بالتخطیط والتنظیم المدرسي فكلما توفر التنظیم والتخطیط السلیم 

كلما زاد النجاح في مجال التوجیه كما ترتبط أیضا بعملیة التقویم فإذا أحسنا تقویم التلمیذ أمكننا ذلك من 

). 439، ص2001(إسماعیل محمد دیاب، توجیهه توجیها سلیما. 

 : العوامل المؤثرة في عملیة التوجیه المدرسي .6

تعتبر عملیة التوجیه المدرسي ظاهرة تربویة متعددة الجوانب تتعدى حدود التلمیذ والموجه في اتخاد 

القرارات المتعلقة باالختیارات الدراسیة والمهنیة حیث تدخل في ذلك عدة عوامل منها: 

 األسرة: .1.6

حیث تعتبر االسرة المسؤول األول عن اعداد الطفل وتوجیهه من خالل التنشئة االجتماعیة من حیث 

تكیفه مع المجتمع المدرسي والمجتمع ككل فهي تحدد له حدود الخیر والشر وحدود الحریة والفوضى 

فاألسرة مظهر االستقرار والطمأنینة واستقرار شخصیة الفرد تعتمد كلیا على ما یسود داخلها من عالقات 

مختلفة كما انها البنیة االجتماعیة االولي التي یتعرف الطفل فیها على نفسه ویكون ذاته من خالل تعامله 

). 343، ص1991(أحمد شیشوب،مع أعضاءها. 

وتتجلى أهمیة االسرة في كونها األصل األول لمظاهر التعاون والتناسق باعتبار أن الضابط 

االجتماعي والنشاط االقتصادي والدین والتربیة وغیر ذلك من األنماط الخاصة باللوك االجتماعي ظهرت 

 ).6، 5(محمود حسن، ص أوال في إطار االسرة. 
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وتبرز الوظیفة التربویة لهذه األخیرة أساسا في نقل الثقافة إلى الطفل وكذلك األنماط العامة السائدة 

في ثقافته من قیم اجتماعیة ومراسیم دینیة وعقائدیة كما تقوم االسرة بعملیة التطبیع االجتماعي عن طریق 

تمنیة العواطف االجتماعیة وتساعد على وضع االفراد في أماكنهم ومراكزهم المختلفة وكذلك توجیههم 

قصد التأقلم مع المحیط الجدید، كما أن الطفل یتعلم اللغة من والدیه ثم المدرسة ویتأثر الطفل بأسرته 

 ).6، 5(محمود حسن، ص وبأفكار الكبار حتى ینمي معارفه وفقا للمستوى الثقافي لألسرة. 

وبناء على ما سبق تلعب االسرة دورا كبیرا في تحدید االختیارات الدراسیة والمهنیة للطفل مند سن 

مبكرة، اذ تسعى إلى تخطیط مستقبل الطفل ومساره من خالل حثه على بعض االختیارات التي تعكس 

آمالهم وتوقعاتهم الشخصیة أو تتناسب مع االختیارات المجتمعیة السائدة، وقد تنجح االسرة في ذلك أو 

تفشل وتمارس على الطفل أو المراهق ضغوطات تؤثر على نموه التعلیمي والنفسي عموما. 

 :المجتمع .2.6

ان الحدیث عن دور المجتمع في عملیة التوجیه المدرسي یقودنا إلى الحدیث عن االفراد كأعضاء 

داخل هذا المجتمع الكبیر والذي یتكون بدوره من جماعات صغیرة, وداخل هذه الجماعات یتعلم الفرد 

أدواره والكثیر من مبادئ حیاته بما فیها القیم والمعاییر واالتجاهات االجتماعیة واالنسان كفرد ال وجود له 

اجتماعیا خارج نطاق الجماعة, وكل هذه المعطیات لها دور كبیر في التوجیه المدرسي فتوزیع األدوار 

على االفراد وتوجیههم لتقل هذه األدوار یختلف بین الجنسین وعلیه فإن التوجیه المدرسي أو المهني 

یختلف بینهما حسب طبیعة الدور وعلى الرغم من سیاسة تعمیم التعلیم ومبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة 

 اال انه نجد أن التوجیه یتباین بین الذكور واإلناث نتیجة لعدة اعتبارات اجتماعیة وثقافیة وكذلك ،للجمیع

). 173، ص1990(تركي رابح طبیعة الجنسین. 
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 المدرسة: .3.6

وهي المؤسسة االجتماعیة التي تقوم بوظائف التربیة الرسمیة ونقل الثقافة وتوفیر الظروف المناسبة 

 ).35، ص1976(حامد عبد السالم زهران، للنمو الجسمي واالنفعالي واالجتماعي 

وبإمكان المدرسة أن تمحو بعض العادات غیر السلیمة للتلمیذ وتعلمه طرق التفاعل االجتماعي مع 

الغیر وكذلك یمكن لألنشطة الفكریة والتربویة في المدرسة أن تزیل ما یتعلق بنفس الطفل من صراعات 

ناتجة عن الصراعات المنزلیة، كما تساهم في نقل التراث وحفظه لألجیال وتخلق نوعا من التوازن 

 االفراد, كما تعمل على اعداد التلمیذ للحیاة العملیة التي یعیش فیها من توجیهه التوجیه االجتماعیین

الصحیح وهذا بمده بالمعلومات والمهارات التي یحتاج إلیها, وكذا التركیز على غرس العقیدة السلیمة في 

نفسیة التلمیذ مع مراعات الفروق الفردیة بین التالمیذ, كما یجب على المدرسة تخصیص بطاقة لكل تلمیذ 

تسیر معه من االبتدائي إلى حیث ما انتقل ومستوى تحصیله واتجاهه المعرفي لتسهیل عملیة توجیهه. 

 ).109، ص1980(نبیل السلموطي،

 مستشار التوجیه المدرسي: .4.6

انطالقا من أهمیة عملیة التوجیه المدرسي في المسار الدراسي فلقد سهرت جل المنظومات التربویة 

على تأطیرها من خالل اسنادها إلى اخصائیین في المجال یعرفون بمستشاري التوجیه المدرسي والمهني 

والدین لدیهم الخبرة العلمیة والعملیة التي تؤهلهم لتقدیم الخدمات في مختلف المراحل التعلیمیة خاصة 

المتوسطة والثانویة وتتلخص مهمة الموجه عموما في تقدیم خدمات التوجیه المدرسي للتالمیذ والتعامل مع 

احتیاجاتهم ومشكالتهم بهدف تحقیق التوافق السوي والنمو السلیم إلى أقصى حد ممكن تسمح به 

امكانیاتهم وقدراتهم، وذلك من خالل جمع المعلومات عن التلمیذ واستغاللها لصالحه وتقدیم خدمات 
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(فؤاد أبو خطیب، سید أحمد عثمان، دس، االعالم وتوعیته بضرورة متابعة الدراسات في تخصص مناسب له. 

 ).7ص

 :المعلم. 5.6

یتفق معظم العلماء والمربون على أن المعلم هو العنصر األساسي في العملیة التعلیمیة وبدونه ال 

یمكن ألي نظام تربوي أن یؤدي دوره على الوجه االكمل وبإخالص المعلم وفعالیته ومدى استعداده على 

المزید من النمو في مهنته وبقدرته على الخلق واالبداع وبرغبته في التطور والتجدید یستطیع أن یحقق 

للنظام التربوي ما یخطط له من أهداف وغایات، كما یعتبر المكتشف األول للمشكلة مع بدایة ظهورها 

(فؤاد أبو خطیب، عند التلمیذ وبهذا یجب على التالمیذ تقبل توجیهات أساتذتهم حول هذه النشاطات المختلفة.

 ).7سید أحمد عثمان، دس، ص

ومما یزید من تأطیر المدرس تلك العالقات التي تتكون بین التالمیذ ومدرسیهم داخل الفصل وخارجه، 

فالعالقات السلیمة المبنیة على التفاهم والتقدیر لها األثر الكبیر على سلوك التلمیذ وتجعله یتأثر باتجاهاته 

وقیمه ونوع تعلیمه مما یزید تعلقه بالمادة وبذلك ینمو المیل إلیها وعلیه تكون اختیاراته بناءا على تلك 

الخبرات الحسنة والعكس صحیح فالعالقة بین المدرس والتلمیذ عامل من العوامل األساسیة التي تؤثر 

على توجیه التلمیذ واختیاره لذا البد من أن یكون هناك تعاون بین المدرس وجمیع العاملین في المجال 

). 10(فؤاد أبو خطیب، سید أحمد عثمان، دس، صالتربوي. 

 :األطراف الفاعلة في عملیة التوجیه .7

تعتبر عملیة التوجیه المدرسي عملیة تشترك فیها مجموعة من األطراف هي: 
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 المعلم: .1.7

للمدرس عمیق األثر على اتجاهات التالمیذ وقیمهم وكذا نموهم وشخصیاتهم فهو لیس مجرد ناقل 

تقلیدي للمعلومات بل إنه أكثر األطراف وعیا بأن التوجیه عملیة فنیة تستلزم ممن یمارسها أن یكون على 

جانب كبیر من التكوین العلمي إضافة إلى الصفات الشخصیة المتمیزة مما یجعله یمارس تأثیرا مباشرا أو 

غیر مباشر على التالمیذ، لذلك كان البد من العنایة بمدى صالحیة المدرسین للقیام بهده المهمة أو 

بعض خدماتها على األقل ومن أهمها: 

خلق جو مالئم یساعد التلمیذ على بدل جهود الستغالل قدراته واستعداداته والعمل على أن تكون  -1

 له عالقة تجمعه بزمالئه ومدرسیه طوال مساه الدراسي.

 مساعدته على وضع أهداف تتفق مع میوله وقدراته واستعداداته. -2

اشباع حاجاته التعلیمیة بتعدیل طریقة التدریس وتكییف المادة التعلیمیة وفق ما یلزم المتعلم  -3

 ویناسب قدراته.

إیجاد القدرة على اكتشاف مشاكل التالمیذ وٕاحالة ذوي الحاجة منهم إلى االخصائي الذي یتواله  -4

 ).13، ص2003(مجموعة من األساتذة، بالرعایة الالزمة في الوقت المناسب. 

 مستشار التوجیه: .2.7

وهو الذي یتولى رسمیا القیام بالتوجیه المدرسي على مستوى المؤسسات التعلیمیة ومراكز التكوین 

ومهامه تؤهله للتدخل على أكثر من مستوى وفي أكثر من مجال من المجاالت ذات العالقة بالتوجیه، 

ویمارس نشاطه تحت إشراف مدیر المؤسسة، ویندرج ضمن نشاطات الفریق التربوي التابع للمؤسسة. 

).  13، ص2003(مجموعة من األساتذة، 
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 مدیر المؤسسة: .3.7

یعتبر مدیر المؤسسة من أكثر المسؤولین عن عملیة التوجیه واإلرشاد أمام عدد كبیر من الجهات 

واالفراد، فهو مسؤول أمام الجهات األعلى والجهات الخارجیة والوالدین والتالمیذ أنفسهم، وحتى یقوم مدیر 

المدرسة بدوره االرشادي البد أن یكون ملما بالتوجیه واإلرشاد المدرسي ویتمثل دور مدیر المؤسسة في 

 .)20، 19(سعید عبد العزیز، جودت عزت عطیوي، صالتوجیه فیما یلي: 

االشراف العام على جمیع خدمات التوجیه واإلرشاد وتبسیط كل نشاطاته مثل: إعداد المیزانیة  -1

الكافیة لهذا الغرض ومسح احتیاجات التالمیذ والخدمات المتوافرة مما یجعلها خدمات إرشادیة 

 ملموسة.

 القیام بدور تنفیذي مثل االشتراك في بعض إجراءات عملیة التوجیه. -2

 االتصال مع المؤسسات االجتماعیة والتربویة والمهنیة وغیرها بما یفید برامج التوجیه واإلرشاد. -3

 تقویم البرامج والمناهج المدرسیة ومراجعتها وتدریب المعلمین على القیام بها على أفضل وجه. -4

 مراكز التوجیه: .4.7

تعتبر مراكز التوجیه المدرسي والمهني مؤسسات تقنیة تابعة إداریا إلى مدیریة التربیة، ویوكل إلیها 

تكریس سیاسة التوجیه المدرسي على مستوى المؤسسات التعلیمیة عبر مستشاري التوجیه، كما تسند لهذه 

المراكز مهام أخرى منها: 

المساهمة في تحدید االتجاهات العامة للخریطة التربویة من أجل تجسید السیاسة التربویة على  -1

 مستواه.

 القیام بتصور إعداد الوسائل التقنیة التي تساعده على بلوغ أهداف التوجیه في المیدان. -2

 السهر على السیر الحسن لمختلف مجالس القبول والتوجیه على متابعة المسار الدراسي للتلمیذ. -3
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(مجموعة من األساتذة، المشاركة في تقییم المناهج التربویة ومدخالت ومخرجات المنظومة التربویة.  -4

 ).79، 78، ص 2002

 :الصعوبات التي تواجه عملیة التوجیه المدرسي .8

إن عملیة التوجیه بصفة عامة والتوجیه في الجزائر بصفة خاصة تعاني من مجموعة من المشاكل 

والعراقیل التي تحول دون التطبیق الحقیقي للمقاییس الموضوعیة للتوجیه واإلرشاد منها: 

قضیة التقویم التي ال تعكس المستوى الدراسي الذي یرجع إلى مجموعة من العوامل التربویة (التأطیر،  -

 اتباع سیاسة الكم المرتبطة باألماكن البیداغوجیة المحددة).

عدم تساوي الفرص بین التالمیذ في المنطقة الواحدة لالستفادة من خدمات مراكز التوجیه من إعالم  -

ودراسة ومتابعة وهذا ما ینتج عنه االعتماد على بطاقة الرغبات والنتائج المحصل علیها في عملیة 

التوجیه واإلرشاد وتعتبر عملیة التوجیه واإلرشاد في الجزائر قاصرة على بلوغ األهداف المرسومة 

وذلك انطالقا من االعداد الكبیرة للتالمیذ غیر المتكیفین في التعلیم الثانوي واالعداد الكبیرة التي لم 

 تتمكن من اجتیاز شهادة البكالوریا بنجاح.

 صعوبات الحصول على حصص التوجیه الجمعي في الصفوف. -

 عدم وجود مواعید منظمة لجلسات التوجیه الجمعي واإلرشاد. -

 ).74، ص 2007(سلیمان داود زیدان وآخرون، كثرة عدد الطلبة في المدرسة.  -

 : لمحة تاریخیة حول التوجیه المدرسي في الجزائر .9

مرت نشأة التوجیه المدرسي بالمراحل التالیة: 
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 مرحلة ما قبل االستقالل: 1.9

لقد كانت أغلب المؤسسات العمومیة في الجزائر امتداد للمؤسسات العمومیة الفرنسیة بما في ذلك 

مصالح التوجیه المدرسي فالتوجیه المدرسي أدرج في الجزائر في االربعینیات على أنه كان موجها ألبناء 

االستعمار وقد كان التوجیه مهنیا بحتا تتركز مهامه حول مساعدة الدواوین العمومیة للتشغیل في انتقاء 

 سنة الراغبین في تأهیل مهني یدوي ولتحقیق ذلك تم إنشاء 18-17الشباب الذین تتراوح أعمارهم بین 

 والذي یتكفل بتكوین مختصین في 1945معهد علم النفس التقني والبیو متري بجامعة الجزائر سنة 

تطبیق الروائز السیكو تقنیة. 

أما الجانب التربوي والمدرسي في عملیة التوجیه قد كان غالبا تماما نظرا لطبیعة تنظیم المنظومة  -

التربویة الذي یمیز بین الدراسات األكادیمیة الكالسیكیة (تعلیم ثانوي طویل المدى) والذي یشتمل على 

معاییر انتقاء ضمنیة تقصي فئات معینة من المتمدرسین، باإلضافة إلى تعلیم قصیر المدى یخصص 

 ).74، ص 2007(سلیمان داود زیدان وآخرون، التأهیل. لتلبیة الحاجة إلى الید العاملة المتوسطة 

) وبعد التغیرات التي طرأت على الصعید االقتصادي واالجتماعي اتسع 1960-1959وفي سنة (

نطاق التعلیم نسبیا دون أن یرتقي إلى الطابع الدیموقراطي، كما أن تغیر التعلیم التقني أثر في عملیة 

ى التالمیذ المقبلین دالتوجیه التي أصبحت تأخذ بعدا مدرسیا ومهنیا، كما بدأ االهتمام بمشاكل التكیف ل

 مراكز سنة 9في التعلیم الثانوي، وارتفع موازاة عدد المراكز العمومیة للتوجیه المدرسي والمهني إلى 

 وهي على التوالي: الجزائر، وهران، قسنطینة، سطیف، عنابة، سعیدة، تلمسان، الشلف، تیزي 1962

). 3، ص 2002(شعالل نبیلة، وزو. 
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 مرحلة ما بعد االستقالل: 2.9

 استأنفت ثالث مراكز العمل (وهران، عنابة، والجزائر) بأربعة مستشارین للتوجیه المدرسي 1962بعد 

والمهني، ثالثة منهم جزائریین ثم تكوینهم قبل االستقالل، وقد أسند مهام تسییر مراكز التوجیه لوزارة 

) 1967، 1965التربیة الوطنیة كما أعید فتح مراكز قسنطینة، سعیدة، تلمسان، سطیف في الفترة بین (

وفي نفس الفترة كان خمس مستشارین یكونون في المغرب، وقد تم توظیفهم من طرف مصالح التوجیه في 

 وتمثلت نشاطاتهم في تأدیة مهام إعالمیة وتوثیقیة، وكان العبء علیهم ثقیال حیث عملوا على 1964

وضع أسس وأهداف جدیدة لمراكز التوجیه المدرسي والمهني للبالد مع األخذ بعین االعتبار ما یلي: 

عوامل اجتماعیة واقتصادیة تراعي فیها عملیة اختیار التالمیذ الظروف االجتماعیة ولیس على  -

 القدرات الفعلیة.

 عوامل ظرفیة مرتبطة بالهیاكل المتوافرة. -

وكانت األهداف في مراكز التوجیه المدرسي والمهني تتمحور حول: 

 تحدید المشاكل التي تعترض مشاكل التربیة. -

 إعادة النظر في البرامج. -

 التخطیط التربوي كقبول التالمیذ حسب الهیاكل وقدرة التأطیر. -

 اهتمام بالدراسات النوعیة في میدان التعلیم. -

 االعالم المدرسي كقاعدة لتوجیه التالمیذ. -

 دراسة احتیاجات التجهیز التربوي على المستوى المحلي والوطني. -

 أیضا تم انشاء معهد علم النفس التطبیقي خلفا لمعهد علم النفس التقني أو البیو 1964وفي سنة 

 وكانت مهنة هذا المعهد تكوین مستشارین في التوجیه المدرسي والمهني 1945متري المحدث في 
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واخصائیین في علم النفس التقني، وهكذا كانت الدفعة األولى لمستشار التوجیه المدرسي والمهني في 

) أحدثت 1966 أوت 5 بتاریخ 441-66 مستشارین وبموجب المرسوم (10 تتكون من حوالي 1966

أول دیبلوم جزائري في التوجیه المدرسي والمهني (دبلوم الدولة لمستشاري التوجیه المدرسي والمهني). 

 نظم اول ملتقى حول التوجیه المدرسي والمهني وتاله ملتقى حول الروائز السیكو تقنیة 1968وفي 

1971. 

 أصبح معهد علم النفس التطبیقي دائرة تابعة لمعهد علم النفس وعلوم التربیة بالجزائر، 1985ومند 

فتطورت بذلك مهام التوجیه المدرسي والمهني حیث تمثلت المهمة األساسیة للتوجیه في توجیه تالمیذ 

نهایة الطور الثالث في التعلیم األساسي إلى مختلف شعب التعلیم الثانوي وكانت مهام التوجیه تتمیز ب: 

 .)43، ص 1993(وزارة التربیة الوطنیة،

 التخطیط والخریطة المدرسیة. -

 .1971التقویم التربوي واالمتحانات في  -

م المتضمنة تنظیم التربیة 1976تكییف النشاط التربوي كما هو منصوص علیه في أمریةأفریل  -

 والتكوین وفقا ل:

 القدرات الفردیة للتالمیذ. -

 متطلبات التخطیط المدرسي. -

 حاجات النشاط الوطني. -

المتابعة النفسانیة، البیداغوجیة للتلمیذ من طرف مستشار التوجیه المدرسي الذي أصبح معینا بصفة دائمة 

(وزارة التربیة في المؤسسات التعلیمیة وغضوا في فریقها التربوي وهذا حتى یتم التوجیه بصفة دقیقة. 

). 43، ص 1993الوطنیة،
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 :نظریات التوجیه المدرسي .10

تمثل هذه النظریات خالصة ما قام به الباحثون في مجال السلوك اإلنساني والتي وضعت في 

شكل إطارات عامة تبین األسباب المتوقعة للمشكالت وترصد العاملین في مجال االرشاد والتوجیه الطرق 

المختلفة لتعدیل ما یجب تعدیله وفي هذا العرض الوجیز لهذه النظریات سیتوضح لنا مضمون هذه 

النظریات التي یتمكن من خاللها القائمون بعملیة التوجیه من اختیار انسب األسالیب التي یتبعونها في 

حل المشكالت التي یعاني منها التلمیذ قبل أو بعد عملیة التوجیه. 

 : نظریة الذات .1.10

لقد بنیت هذه النظریة أساسا على خبرة كارل روجرز صاحب نظریة الذات في التوجیه غیر 

المباشر والتوجیه المركز حول العمیل ودعت هذه النظریة في األوساط النفسیة بسبب وضوحها والزمن 

القصیر الذي یستغرقه العالج بهذه الطریقة.  

ولقد كان اختیارنا لكارل روجرز ونظریته لتمثل نظریات الذات ألنه ابتكر أسلوب جدید حیث لقي 

رواجا كبیرا بین القائمین باإلرشاد والتوجیه بسبب انه ینبع من مفهومات سیكولوجیة أصلیة ولیس من 

المفهومات الطبیة كما أنه الوحید من أصحاب نظریات االرشاد والتوجیه الذي ركز جانبا كبیرا من 

مجهوده على االرشاد وهو ینتمي إلى ما یعرف بالجانب اإلنساني في علم النفس فهو اتجاه یركز على 

إنسانیة االنسان وقدراته على التحكم في مصیره ومستقبله. 

 نظریة روجرز في الشخصیة: -

تعتبر نظریة روجرز في الشخصیة األساس الذي انطلق منه أسلوب مجموعات المواجهة، ففي بدایة 

االمر لم یكن یرغب في بناء نظریة في الشخصیة بل كان اهتمامه منصبا على تطویر نظریته في 
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االرشاد من خالل مفهومه لنظریة العالج المتمركز حول المسترشد وقد استفاد من مفاهیم عدد من العلماء 

واهم المفاهیم التي احتوتها نظریة الذات ما یلي: 

 العضویة: -

یشیر مفهوم العضویة إلى الفرد الكلي الذي یشتمل على الجانب النفسي والجسمي، وقد یرمز الفرد 

ویتجاهل خبراته المهددة فتصبح ال شعوریة والفرد لدیه دافع فطري لتأكید ذاته ویتفاعل مع الواقع في إطار 

میله لتحقیق ذاته ولدیه حاجة أساسیة للتقدیر اإلیجابي وهي حاجة متبادلة مع األشخاص المهمین في 

 ).37، ص 2007(جودت عبد الهادي، . حیاته

 الخبرة: -

وهي موقف یعیشه الفرد في مكان وزمان معین ویتفاعل معه ویؤثر فیه ویتأثر به فالخبرة متغیرة 

ویحول الفرد خبراته إلى رموز یدركها في ضوء مفهوم الذات والمعاییر االجتماعیة أو یتجاهلها على أنها 

ال عالقة لها ببنیة الذات أو یشوهها أو ینكرها إذا كانت غیر متطابقة مع بنیة الذات فالخبرات التي 

یدركها على أنها مهددة تنكر الوعي وذلك لحمایة نفسه من المشاعر واألفكار المهددة وهنا ینشأ ما یسمیه 

 ).37، ص 2007(جودت عبد الهادي، . روجرز عدم التطابق بین مفهوم الذات والخبرات

 المجال الظاهري: -

هو عبارة عن العالم الخاص لكل فرد ویتكون من الخبرات التي یواجهها الفرد ویتفاعل الفرد مع 

المجال الظاهري كما یدركه ویعتبر من وجهة نظر الفرد واقعا وحقیقة. 
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وقد یبین روجرز أن كل فرد یوجد ویتفاعل في عالم من الخبرة متغیر باستمرار والفرد یستجیب ككل منظم 

للمجال الظاهري فالفرد عبارة عن نظام كلي یؤدي فیه التغیر في أي جزء من أجزائه إلى التغیرات في 

 ).37، ص 2007(جودت عبد الهادي، . الجزء اآلخر

 الذات: -

مفهوم الذات أو بنیة الذات كما یراه كارل روجرز هو: 

"مفهوم تصوري جشطلتي (كلي) منظم یتكون من ادراكات الفرد عن ذاته بمفردها كما یعبر عنها ضمیر 

المتعلم الفاعل "أنا" أو لذاته في عالقتها باألشخاص اآلخرین، الموجودة في البیئة (أي عالقتها بالحیاة) 

كما یعبر عنها ضمیر الجمع "نحن" باإلضافة إلى القیم واالحكام المتصلة بهذه االدراكات"(جودت عبد 

). 37، ص 2007الهادي، 

 نقد نظریة روجرز: -

 أعطى روجرز للفرد الحریة في تحقیق أهدافه ناسیا بأن هذه األهداف قد ال تكون مشروعة. -1

 ركزت هذه النظریة على الشعور واهملت الالشعور. -2

 عدم اهتمامها بالمقاییس واالختبارات النفسیة. -3

(جودت عبد الهادي، ركزت على الذات ومفهومها واخفقت في بلورة تصور كامل عن طبیعة االنسان.  -4

 ).38، ص 2007

النظریة السلوكیة:  .2.10

 مفاهیم النظریة: -

 معظم سلوك االنسان متعلم. -
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المثیر واالستجابة: كل استجابة سلوكیة تتطلب مثیر، على سبیل المثال صوت االنفجار یعتبر  -

 مثیر وٕان االستجابة قد تكون الهرب.

 الدافع: ال تعلم بدون دافع والدافع طاقة تحرك السلوك وهي إما مورث أو مكتسب. -

العادة: ارتباط وثیق بین المثیر واالستجابة وهي تتكون عن طریق التعلم ومعظم العادات تكون  -

 مكتسبة.

التعزیز: هو مكافأة السلوك الرغوب فیه بقصد تقویة ذلك السلوك والتعزیز إما أن یكون متواصل  -

 كالذي ینبع في عملیة اكتساب المعارف وذلك لتشجیع المتعلم على التقدم في تعلیمه.

التعمیم: ویشمل تعمیم االستجابة والمثیر واالفراد یمیلون إلى تعمیم المثیرات على استجابات كانت  -

 تلك المثیرات قد احدثتها وهذا ما یسمى بتعمیم المثیر.

الشخصیة: مجموعة السلوكیات التي تصف فرد أو تمیزه عن فرد آخر وهي النظم السلوكیة  -

 .)137، 136، ص 2009(أحمد أبو سعد،. المتعلمة الثابتة بسبب والتي تمیز إنسان عن آخر

 ممیزات العالج السلوكي: -

 التركیز على السلوك الظاهر ومشاكل المرشد الحالیة. -

 الدقة والوضوح في األهداف العالجیة وتحدیدها بدقة. -

 صیاغة أسلوب عالجي مالئم إلى مشاكل معینة. -

 یعتمد التجریبیون على المبادئ المستمدة تجریبیا من التعلم. -

، 136، ص 2009(أحمد أبو سعد،اإلجراءات السلوكیة فصلت لتناسب الحاجات الفردیة لكل فرد.  -

137 .( 

تقویم النظریة السلوكیة:  -

 یتعامل مع االعراض دون األسباب. -
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 یتجاهل أهمیة العالقة بالمسترشد أو الموجه. -

 .)137، 136، ص 2009(أحمد أبو سعد،یتجاهل خبرات الطفولة.  -

نظریة السمات والعوامل (ولیام سون)  .3.10

 ركائز النظریة: -

 اعتمدت هذه النظریة على السمات والعوامل الشخصیة وعلى علم النفس الخارجي. -

تحدید سمات الشخصیة وتحلیل عواملها ثم التعرف على السمات والعوامل التي تحدد السلوك  -

 .والتي یمكن بواسطتها التنبؤ بالسلوك

 :فرضیات النظریة -

االرشاد والتوجیه یهدف إلى مساعدة االفراد على النمو في جمیع مناحي حیاتهم الشخصیة  -

 ویهدف إلى استغالل الذات.

االرشاد والتوجیه یتطلب تفرده الشخصیة اإلنسانیة والفردیة تنضج كالثمار من خالل العالقات مع  -

 اآلخرین.

 االهتمام بالتطور والنموالمهني في مراحل الحیاة المختلفة. -

 احترام المسترشد وانسانیته وكرامته. -

 .)43، 42، ص 2007(جودت عبد الهادي، إدراك الذات وتحقیقها. -

 سمات الشخصیة والتوجیه التربوي والمهني: -

إن معظم الدراسات تشیر إلى أن هناك عالقة بین الشخصیة والدراسة والعمل والدراسة تختلف عن 

الدور الذي تقوم به االستعدادات والقدرات العقلیة من ناحیة والمیول والقیم من ناحیة أخرى. 
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إن االستعدادات والقدرات تشیر إلى إمكانیة متابعة االنسان لدراسته من خالل الدراسات أو النجاح في 

مهنة من المهن، في ان المیول والقیم تشیر إلى مدى الرضا واالرتیاح والسعادة التي یجدها االنسان في 

دراسة من الدراسات أو النجاح في مهنة من المهن ویحصل تكییف یسمح باالستمرار أو بعدم االستمرار، 

وعلى هذا األساس یصبح االنسان في استخدام مقاییس الشخصیة في االرشاد والتوجیه التربوي والمهني 

هو الكشف عن االفراد المتكیفین شخصیا أو اجتماعیا والعمل على عالجهم وٕاعادة توجیههم وفقا 

). 155،156، ص 2012(صبحي عبد اللطیف المعروف، إلمكانیاتهم الشخصیة في میدان العمل.

وقد تم استخدام العدید من االختبارات في الشخصیة في عدد غیر قلیل من الطلبات وذلك لفرض عدم 

قبول الطلبة المنحرفین نفسیا أو ابعادهم أثناء الدراسة، وكذلك اتضح من التابعة الفردیة أن معظم الذین 

لیس بمقدورهم مواصلة الدراسة بسبب ضیقهم بها، أو لعدم رضا أساتذتهم عنهم ألنهم كانوا حاصلین على 

درجات واطئة في اختبارات الشخصیة. 

وقد ظهرت بعض األبحاث والدراسات بأن الطلبة الذین كانوا یمتازون بتحصیل دراسي فوق مستوى 

إمكانیاتهم كانوا أكثر انطواء، أي أن هذه السیرة الشخصیة كانت تسمح لهم بالتركیز على المذاكرة من 

(صبحي عبد اللطیف المعروف، غیرهم وفقا لمقاییس الشخصیة الذي أعده "بیل" وقد قام بتنمیته باختبار التكیف.

 ).155،156، ص 2012

وقد وجد كل من "سمولوسویت" وفون بما یتعلق بالفروق بین الطلبة الذین یتابعون في إحدى المعاهد 

التكنولوجیة أن الطلبة في الفن یتمیزون باالنعزال وكشف الذات والضحالة االنفعالیة وعالقتهم المحدودة 

مع اآلخرین ولم یحصلوا إال على اشباع القلیل من العطف والحنان الموجه إلیهم. 
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ونجد أن الطلبة الذین یتخصصون في المعدات واآلالت أنهم یتمیزون بالحاجة القویة إلى الدفاع 

(صبحي عبد والعنایة باألشیاء والمحافظة علیها والمیل إلى حد الوصول على تقدیر اآلخرین واالرتباط بهم. 

). 155،156، ص 2012اللطیف المعروف، 

 نظریة العالج العقلي العاطفي:  .4.10

 بعض المفاهیم األساسیة التي تقوم علیها النظریة: -

االنسان عقالني وغیر عقالني في آن واحد فعندما یفكر بعقالنیة یكون سعیدا أمل إذا فكر  -أ

 بطریقة غیر منظمة أو غیر عقالنیة یكون شقیا.

ان السلوك العصابي واالضطرابات النفسیة ناتجة عن التفكیر الغیر عقالني، وان األفكار  -ب

 والعواطف لیست منفصلة عن بعضها البعض، ولكن العاطفة تفكیر متحیز.

ان التفكیر الغیر عقالني ینشأ من خالل التعلم المبكر في سن الطفولة وان االسرة بنظامها  -ت

 الفكري ومعتقداتها الغیر عقالنیة مسؤولة عن ذلك التفكیر الالعقالني.

ان استمرار حاالت االضطراب النفسي ال تقررها الظروف الخارجیة وانما تقررها األفكار والمفاهیم  -ث

 واالتجاهات التي یتبناها الفرد.

یجب مهاجمة األفكار والعواطف السلبیة التي تهدم الذات عن طریق تنظیم التفكیر والمدركات  -ج

 بحیث یصبح التفكیر عقالنیا ومنطقیا.

 أهداف العالج العقلي العاطفي: -

تقلیل أو تغییر النواتج الالعقالنیة واالضطرابات النفسیة عند المسترشد عن طریق تغییر التفكیر  -أ

 الالعقالني عنده واستبداله بتفكیر عقالني.

 تقلیل القلق ولوم الذات والعدوانیة والغضب عند المسترشد. -ب
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 وسائل العالج: -

 المنطق واالقناع. -أ

 إعادة بناء المفاهیم. -ب

 الحدیث اإلیجابي مع الذات. -ت

 التعلم والمواجهة. -ث

 الواجبات البیتیة. -ج

 نقد النظریة: -

 اهمال دور العقاب والتواب في تعدیل السلوك. -أ

 الغاء أثر البیئة في سلوك االنسان. -ب

 ).58-47، ص 2007(جودت عبد الهادي، التقلیل من تأثیر الماضي في الحاضر.  -ت

خالصة: 

من خالل عرضنا لهذا الفصل الذي یتضمن تعریف التوجیه المدرسي،أهمیته وأهدافه، األطراف 

الفعالة فیه ومختلف الصعوبات التي تواجهه، باإلضافة إلى لمحة تاریخیة عن التوجیه المدرسي في 

الجزائر وأخیرا نظریات التوجیه المدرسي، توصلنا إلى أن للتوجیه المدرسي أهمیة كبیرة في حیاة 

 عملیة أساسیة یجب القیام بها فدوره الیقتصر على عنه، باعتبارهالمتعلم إذ أنه ال یمكن االستغناء 

الحیاة الدراسیة للمتعلم فقط بل یتعداها إلى الحیاة االجتماعیة والنفسیة مما جعله محور اهتمام من 

 قبل العلماء والمنظرین.
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تمهید: 

یحتل التحصیل الدراسي مكانة كبیرة ومهمة في العملیة التعلیمیة باعتبار انه یمثل مجموع ما 

اكتسبه التلمیذ من خبرات ومعارف ومهارات أثناء عملیة التعلم والتي تساعده على النجاح واالنتقال من 

مرحلة إلى أخرى وذلك بتوفیر الظروف المناسبة لسیر العملیة التعلمیة. 

وفي هذا الفصل سوف نحاول أن نتطرق إلى مفهوم التحصیل الدراسي، أهمیته وأهدافه، المبادئ 

التي یقوم علیها، أهم العوامل المؤثرة فیه باإلضافة إلى الصعوبات التي تواجهه وأهم النظریات المفسرة له 

وأخیرا طرق قیاسه. 

 مفهوم التحصیل الدراسي: .1

 المفهوم اللغوي: .1.1

 جاء في معجم الرائد:"حصل یحصل: حصوالومحصوال: بمعنى حدث ووقع وتبت وبقي وذهب ما 

(مسعود .سواه ووجب ونال حصل یحصل حصال، ناله. حصل تحصیال: الشيء أو العلم، حصل علیه وناله

 .)198، ص1992جبران،

كما جاء في القاموس كلمة التحصیل بمعنى االكتساب وهو الحصول على المعارف والمهارات 

 .)79، ص1979(علي بن هادیة وآخرون،Attainnent وباللغة اإلنجلیزیة Acquisitionمعناه باللغة الفرنسیة 

كما جاء في القاموس الجدید (حصل الشيء تحصیال، وحاصل الشيء محصوله: بقیته، وتحصل 

 .)79، ص1979(علي بن هادیة وآخرون،الشيء تجمع وتبت وتحصل الكالم: رده على محصوله).

إذن فالتحصیل في اللغة یعني ما أدركه المرء من العلوم والمعارف والخبراتوالمهارات ونالها وتبتت 

 .)206،ص 1993(محمد برو،وبقیت في دهنه 
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 المفهوم االصطالحي: .2.1

 یعرفه معجم المصطلحات التربویة بأنه مقدار ما یحصل علیه الطالب من معلومات أو مهارات معبرا 

(زینب شحاتة النجار عنها بدرجات في االختبار المعد بشكل یمكن معه قیاس المستویات المحددة 

 .)250، ص 2003وآخرون،

"ویعرفه جابلن بأنه مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة في العمل المدرسي یقاس من قبل المعلمین أو 

 .)180، ص 2010(منى الحمودي، باالختبارات المقررة 

أما عثمان وحسن فیعرفه بأنه مدى استیعاب الطالب والطالبات وفهمهم لما تعلموه من خبرات معرفیة 

أو مهاراتیة من المقررات الدراسیة، ویقاس بمجموع الدرجات التي یحصل علیها الطالب والطالبة في 

 .)50، ص2010(فاطمة بنت عبد العزیز عبد القادر المنابري،اختبارات آخر العام. 

(مایسة وتعرفه مایسة النیال بانه مجموع الدرجات التي یحصل علیها التلمیذ في امتحانات آخر العام 

 .)104، ص2002أحمد النیال،

وعلى هذا األساس یمكن القول إن التحصیل الدراسي یشیر إلى مدى قدرة الطالب على استیعاب 

المعارف والمهارات التي اكتسبها بعد مروره بخبرات سابقة ونقاش بالدرجات التي یحصل علیها الطالب 

في اختبارات نهایة السنة. 

أهمیة التحصیل الدراسي:  .2

یعتبر التحصیل الدراسي من المواضیع التي شغلت فكر العاملین في میدان التربیة وعلم النفس 

وذلك لما له من أهمیة في حیاة الطالب واالسرة والمجتمع فهو نتاج محسوس ومؤشر للنجاح أو الفشل 

وتتجلى فائدة التحصیل الدراسي بأوجه شتى في حیاتنا االجتماعیة وخاصة في مستقبلنا، فالواقع ان التنمیة 
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والتعلیم واالهتمام بالنشاط الدراسي بكل مكوناته یعتبر من أهم عوامل التنمیة، إذ یساهم في التقدم العلمي 

والتكنولوجي وفي االزدهار العام للمعارف، حیث أن أي مجتمع یسعى للنمو والتطور یحتاج إلى ان یكون 

أفراده المتمدرسین أو العاملین قادرین على استخدام التكنولوجیا المعقدة، وأن یتمتعوا بالقدرة واالبداع 

واالكتشاف وهذا یرتبط إلى حد كبیر بمستوى االعداد النفسي الذي یتلقاه االفراد ومن ثم فإن االستثمار في 

، 2011(تونسیة یونسي، مجال التعلیم شرط البد منه إلحداث تنمیة اقتصادیة واجتماعیة على المدى البعید. 

 .)114ص 

كما أن التحصیل الدراسي له أهمیة تربویة في حیاة المتعلم، ففي المجال التربوي یعتبر التحصیل 

الدراسي المعیار الوحید الذي یتم بموجبه قیاس تقدم الطلبة ونقلهم من صف تعلیمي آلخر، وكذلك 

توزیعهم في تخصصات التعلیم المختلفة أو قبولهم في كلیات وجامعات التعلیم العالي. 

ومما ال شك فیه أن التحصیل الدراسي ذو أهمیة كبیرة في حیاة الفرد وأسرته فهو لیس فقط تجاوز 

مراحل دراسیة متتالیة بنجاح والحصول على الدراجات التي تؤهله لذلك، بل له جوانب هامة في حیاته 

باعتباره الطریق االجباري الختیار نوع الدراسة والمهنة، وبالتالي تحدید الدور االجتماعي الذي یقوم به 

(منى العمودي، الفرد والمكانة االجتماعیة التي سیحققها ونظرته لذاته وشعوره بالنجاح ومستوى طموحه. 

 .)176، ص 2010

وبالتالي فإن نجاح الفرد في دراسته یكسبه مكانة اجتماعیة مرموقة وهذا ما یشعره بالرضا 

واالرتیاح ألنه قد بلغ أعلى سلم الحاجات اإلنسانیة. 

وفي مجال الحیاة الیومیة فإن للتحصیل الدراسي أهمیة كبیرة في تكییف الطالب مع بیئته وذلك 

باستخدام حصیلة معارفه التي اكتسبها في التفكیر وحل المشكالت التي تواجهه، وبالتالي فالتحصیل 

 .)105، ص 2011(تونسیة یونسي، الدراسي للمتعلم هو الزاد الذي یواجه به الحیاة بمتطلباتها ومشاكلها. 
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هداف التحصیل الدراسي: أ .3

یهدف التحصیل الدراسي في المقام األول إلى الحصول على المعارف والمعلومات واالتجاهات 

والمیول والمهارات التي تبین مدى استیعاب التالمیذ لما تم تعلمه من المواد الدراسیة المقررة وكذلك مدى 

ما تحصل علیه كل واحد منهم في محتویات تلك المادة، وذلك من اجل الحصول على ترتیب مستویاتهم 

بغیة رسم صورة الستعداداتهم العقلیة وقدراتهم المعرفیة وخصائصهم الوجدانیة من أجل ضبط العملیة 

التربویة، وعلى العموم فإن أهدافه عدیدة یمكن تحدیدها فیما یلي: 

ى دالوقوف على المكتسبات القبلیة من أجل تشخیص ومعرفة مواطن القوة والضعف ل -1

التالمیذ بغیة تحدید الحالة الراهنة لكل واحد منهم لتكون منطلقا للعمل على زیادة فعالیته في 

 المواقف التعلیمیة المقبلة.

الكشف عن المستویات التعلیمیة المختلفة من أجل تصنیف التالمیذ تبعا لمستویاتهم تلك،  -2

بغیة مساعدة كل واحد منهم على التكیف السلیم مع وسطه المدرسي ومحاولة االرتقاء 

 بمستواه التعلیمي.

الكشف عن قدرات التالمیذ الخاصة من أجل العمل على رعایتها حتى یتمكن كل واحد منهم  -3

 من توظیفها في خدمة نفسه ومجتمعه معا.

داءات كل تلمیذ بالنسبة إلى ما هو مرغوب فیه، أي مدى تقدمه أو تقهقره أتحدید وضعیة  -4

 عن النتائج المتحصل علیها سابقا.

توفیر التغذیة الراجعة بعد اكتشاف صعوبات ما، مما یمكن من اتخاد التدابیر والوسائل  -5

 العالجیة التي تتناسب مع ما تم الكشف عنه من حقائق.
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قیاس ما تعلمه التالمیذ من أجل اتخاد أكبر قدر ممكن من القرارات المناسبة التي تعود  -6

 بالفائدة علیهم أوال وعلى المجتمع ثانیا.

تمكین المدرسین من معرفة النواحي التي یجب االهتمام بها والتأكید علیها في تدریس مختلف  -7

 المواد الدراسیة المقررة.

تكییف األنشطة والخبرات التعلیمیة المقررة حسب المعطیات المتجمعة من أجل استغالل  -8

 القدرات المختلفة للتالمیذ.

 تحدید مدى فاعلیة وصالحیة كل تلمیذ لمواصلة أو عدم مواصلة تلقي خبرات تعلیمیة ما. -9

 .)82، 1996(عادل محمد كحمود العدل، تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة ...... إلخ  -10

وخالصة القول فإن التحصیل الدراسي یسعى إلى تحقیق غایة كبرى وهي تحدید صور األداءات 

الفعلیة الحقیقیة للتالمیذ، والتي من خاللها یتم تحدید مستقبلهم الدراسي والمهني. 

أسس ومبادئ التحصیل الدراسي:  .4

 یقوم التحصیل الدراسي على مجموعة من المبادئ التي تعتبر بمثابة أسسوقواعد عامة یسیر 

علیها المربون على مختلف تخصصاتهم اثناء أدائهم ألعمالهم التربویة والبیداغوجیة وذلك من أجل الزیادة 

في التحصیل األكادیمي للتالمیذ ومساعدتهم على االنضباط وتحقیق التفوق والنبوغ واالمتیاز ومن بین 

هذه المبادئ ما یلي: 

 الجزاء: .1.4

 اكدت النظریات االرتباطیة والسلوكیة أهمیة ودور مبدأ الجزاء في التعلم وقدرته على استثارة 

دافعیة المتعلم وتوجیه نشاطه، وهو یتخذ شكلین إما الثواب وٕاما العقاب، والكل یتفق في المیدان التربوي  
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النفسي على أهمیة الجزاء وخاصة الثواب منهفي دفع التالمیذ نحو الدراسة واالقبال علیها، وهذا یعني ان 

الثواب الناتج عن النجاح في أي نشاط معین یعمل على تأكید ذلك النشاط، فالتلمیذ یقبل على التعلم اذا 

ما ارتبط ذلك بالخبرات السارة المحببة إلى النفس كالنجاح في االداء أو اكتساب تقدیر األستاذ وتشجیعه 

وفي هذا یكون تحصیله الدراسي جید و العكس صحیح، ولهذا المطلوب من األستاذ استغالل كل 

، 1999(نایفة قطامي،.المناسبات المحددة لتعزیز التالمیذ في كل مرة یظهر فیها التالمیذ اقباال على التعلم

 .)189 ،188ص

 الدافعیة: .2.4

 الدافعیة عموما حالة داخلیة لذى الفرد تستثیر سلوكه و تعمل على استمراره وتوجیهه نحو 

تحقیقهدف معین، اما الدافعیة للتعلیم فتختلف باختالف وجهات النظر، ومنه یمكن القول أن الدافعیة تشیر 

إلى المبادأة و المثابرة والرغبةفي اإلنجاز و النجاح وتحمل المسؤولیة والوصول إلى حالة التوازن وهذه 

كلها تعتبر بمثابة محفزات للتحصیل الجید ومن ثم فإنها تلعب دورا كبیرا والشك وبخاصة في المجال 

التعلیمي، فهي تساعد المتعلم على استغالل اقصى إمكاناته وطاقاته وقدراته لتحقیق التعلم األمثل، ومن 

ثم إلى ابداع نواتج تساعده على تحقیق ذاته، ولهذا على القائمین على العملیة التعلیمیة توظیف هذا المبدأ 

وذلك بالعمل على استثارة اهتمامات التالمیذ واستغاللها وتوجیهها وتشجیعهم على اإلنجاز و األداء 

وتدریبهم على صیاغة أهدافهم بأنفسهم وذلك كله من أجل الوصول بهم إلى التحصیل اإلیجابي الذي 

 .)90 ،ص 1957(محمد رفعت وأخرون، یمكنهم من تحقیق أهدافهم ودواتهم وتوازنهم

 الحداثة: .3.4

الحداثة هي في األصل وقبل ان تكون أي شيء، عملیة بناء متكامل، متناسق، انطالقا من 

موقف فكري ال تردد فیه، خالصته أن عجلة التقدم نابعة من حركة التاریخ التي ال یمكن توقیفها وان أبناء 
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كل جیل خلقوا للتكیف مع ظروفه المختلفة عن تلك التي عرفها اباءهم واجدادهم، وانهم بالتالي مجبرون 

على اصطناع آلیة فكریة وابتكار حلول نوعیة للمشكالت التي تعترض سبیلهم في كل مناحي حیاتهم 

(علي بن محمد، النظریة والعملیة، والتي اصطنعها أو اهتدى الیها اآلباء واألجداد في زمانهم الذي كان.

 .)20، ص 2001

 الواقعیة:  .4.4

الكل یعلم أن العملیة التعلیمیة تعتبر من العملیات االجتماعیة التي تتم في بیئة طبیعیة 

واجتماعیة، لذلك یجب ان یوفر داخل حجرة الدراسة كل الظروف المالئمة وأن تكون المواد واألنشطة و 

الخبرات الدراسیة التي تقدم للتالمیذ مرتبطة بحیاتهم وبما یدور حولهم في بیئتهم االجتماعیة، لذا فإن 

األخذ بهذا المبدأ من أجل تسهیل عملیة التعلم والوصول بالتالمیذ إلى التحصیل الجید یتطلب تحدید و 

مراعاة مختلف الظروف البیئیة، المادیة والتربویة المساعدة على تشجیع إمكانیات وفرص ظهور سلوك 

زیادة دافعیة التحصیل لدى التالمیذ، اذ ان هذه الظروف ومنها العمل على سیادة جو التعاون و الحب 

والدیموقراطیة وتقدیم التعزیزات اآلنیة في حالة إظهارهم الستجابات صحیحة وتوفیر وسائل وأدوات إیضاح 

(علي بن مناسبة وغیرها تعتبر بمثابة ادلة ومنبهات ومثیرات إلظهار وتحقیق التحصیل الدراسي المرغوب.

 ).20، ص 2001محمد، 

 االهتمام:  .5.4

ان الرغبة والمیل یولدان في نفس كل تلمیذ وال شك االهتمام بالتعلم واالقبال على الدراسة 

والمدرسة معا، ویخلقان فیه النشاط والفاعلیة فیقبل على تعلم ما یمیل له، ویبدل فیه الكثیر من الجهد 

برغبة وتشوق، الشيء الذي یساعده على تدلیل الصعوبات التي تصادفه ولهذا فالمطلوب من المدرس 

 بالخصوص في هذا المبدأ العمل على:
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 تهیئة جو حجرة الدراسة، الذي یجد التلمیذ في رحابه ما یشبع حاجاته وتحقیق رغباته. -أ

 االهتمام بالفروق الفردیة بین التالمیذ. -ب

تشجیع تالمیذه على اعتماد المجهود الذاتي باعتباره هو اآلخر مبدأ هام من مبادئالتعلم  -ت

 بالعمل.

اعتماد الترغیب مع التالمیذ ألنه یقوي حوافزهم ویجعل الواحد منهم اشد إصرارا على انجاز  -ث

وتحقیق هدفه. 

ومنه فإن مبدأ االهتمام هذا ضروري األخذ به ألنه كلما زاد اهتمام التلمیذ بنشاطه الدراسي كلما 

 .زاد تحصیله الدراسي والعكس

كانت مجتمعة أو متفرقة تؤدي دورا هاما في عملیة  سواءوهكذا نجد ان المبادئ السالفة الذكر

التحصیل الدراسي الجید سواء من حیث كسب الحقائق والمعلومات أو حل المشكالت، مما یؤدي إلى 

). 178-177، ص1999(نایفة قطامي، .زیادة الثقة بالنفس وتجنب الخوف والفشل

العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي:  .5

ان التحصیل الدراسي یتأثر بشكل عام بعدد من العوامل قد تسهم في ارتفاعه وانخفاضه ویمكن حصر 

هذه العوامل فیما یلي: 

 العوامل العقلیة: .1.5

 ویقصد بها كل العوامل المرتبطة بالقدرات العقلیة من أهمها نجد: 
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 الذكاء: -

 یعرفه عطوف یاسین بانه االستجابة السریعة والسدیدة لمواقف طارئة مفاجئة ویتضمن أیضا 

القدرة على التكیف والمرونة واالستقراء واالستنباط وٕادراك العالقات ویعكس قدراته العقلیة واستعداداته 

 ،1981(عطوف یاسین،الواقعیة.للتعلم السریع واالستفادة من خبراته السابقة في مواجهة المواقف والمشكالت 

 ).46ص

 فالذكاء من أكثر مفاهیم علم النفس شیوعا وارتباطا بالتحصیل األكادیمي و النجاح في المهام 

التعلیمیة المختلفة و غیرها "فالشخص الذكي اقدر على التعلم واسرع فیه، اقدر على االستفادة مما تعلمه، 

اسرع في الفهم من غیره، اكثر على التبصر في عواقب اعماله، اقدر على االستفادة من خبراته وادراك 

العالقات والمعاني بین األشیاء، اقدر على التصرف الحسن لبلوغ أهدافه، اقدر على القیام بأوجه من 

النشاط المختلفة، اقدر على االستفادة من الخبرات السابقة في حل المشكالت الحاضرة والتنبؤ بالمشكالت 

، 1998(یوسف مصطفى القاضي وآخرون، المستقبلیة ولهذا یعتبر من أهم العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي 

  ).427ص

وبالتالي كلما كان الذكاء مرتفعا كلما انعكس ذلك إیجابا على التحصیل الدراسي وهذا ما أكدته 

الدراسات الجاریة من قبل علماء النفس والتربیة، حیث ألن التنبؤ بتحصیل الطالب عن طریق قیاس ذكائه 

 ).246، ص2002(عبلة سباط جمعة، أصبح من األمور البدیهیة 

 القدرات الخاصة: -

لقد كشفت معظم الدراسات والبحوث عن طبیعة العالقة بین التحصیل الدراسي والقدرات الخاصة 

ولقد اتضح أن أكثر هذه القدرات ارتباطا بالتحصیل الدراسي القدرة اللغویة وهي القدرة المركبة من عدة 

قدرات بسیطة، الطالقة اللغویة، الترتیب اللفظي، الموازنة، التصنیف، االستنتاج.....، وتبدو في األداء 

50 
 



 الفصل الثالث                                                           التحصیل الدراسي
 

العقلي الذي یتمیز بمعالجة األفكار والمعاني عن طریق استخدام األلفاظ وفهم معاني الكلمات وادراك 

العالقات بینها بطریقة تؤدي إلى الفهم الصحیح الدقیق لمعاني التعبیرات اللغویة، وكذلك القدرة على 

 ).221، ص 1993(محمد برو، االستدالل العام، باإلضافة إلى القدرة المكانیة 

الذاكرة:  -

تعتبر الذاكرة على اختالف أنواعها من العوامل المساعدة على التعلم و التحصیل الدراسي لوالها 

ما تكونت الشخصیة اإلنسانیة وال تك االدراك والتذكر وال اكتسبت العادات والقیم وال أمكن التخیل والحكم 

 وال شك )220، ص 1993(محمد برو: واالستدالل واالنتفاع بما مرفي إیجاد الحلول للمواقف الحیاتیة المختلفة

أن قدرة الطالب على أن یتذكر عددا كبیرا من األلفاظ واألفكار والمعلومات والصور الذهنیة یؤثر مباشرة 

وبسهولة في التحصیل الدراسي، لذا یجب االهتمام بما یقدمه له من الحقائق والمعارف العلمیة حتى 

 ).70، ص2011(یامنة عبد القادر اسماعیلي، یتمكن من فهمها وحفظها واستدعائها عند الحاجة.

 التفكیر: -

ان للتفكیر قیمة كبیرة وأثر عظیم في حیاة الفرد والجماعة سواء، فلواله ما كان االنسان خلیفة اهللا 

في ارضه ولواله لما تمكن من تحصیل الخبرات بكل ما تتضمنه، وما اكتشف الواقع والظواهر العلمیة 

واالجتماعیة والتربویة والسیاسیة وغیرها. 

ولكي یتمكن التلمیذ من استخدام تفكیره یجب أن تكون الموضوعات التي تقدم له تدور حول الحقائق ذات 

الوجود الفعلي الموضوعي، وتتطلب الفهم والتنبؤ والتحكم والقدرة على اختبار البدیل من بین العدید من 

البدائل المتاحة وكذلك القدرة على االستبصار وتنظیم األفكار وٕادراك العالقات فالتلمیذ الذي یتكون لدیه 

. )220، ص1993(محمد برو، هذا النوع من النشاط الفكري یكون تحصیله الدراسي وال شك إیجابیا. 
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 االنتباه واالدراك:  -

االنتباه واالدراك بأنواعهما المختلفة لهما عالقة متینة بشخصیة كل فرد وتوافقه االجتماعي 

والنفسي باعتبارهما األساس الذي تقوم علیه سائر عملیاته العقلیة األخرى فلوالهما ما استطاع أم یعي 

شيء أو یتخیل شيء أو یتعلم شيء أو یفكر فیه، یجب ان یتنبه إلیه وأن یدركه فاالنتباه واالدراك الجید 

). 220، ص1993(محمد برو، للتالمیذ یساعدهم في تحقیق أكبر قدر من الفهم والتحصیل الدراسي الجید. 

 العوامل الصحیة:  .2.5

وهو العامل الثاني الذي یؤثر على تحصیل التلمیذ الدراسي، سواء إیجابیا أو سلبیا فالتلمیذ الذي 

یتمتع بصحة جیدة وال یعاني من أي مرض وخاصة المزمنة منها بإمكانه مزاولة دراسته ومتابعتها دون 

انقطاعمما یؤدي إلى التحصیل والتفوق، وهذا عكس الذي یعاني من أمراض معینة مثل الربو المزمن، 

إصابات صحیة متكررة وعیوب النظر والسمع والنطق وحتى عاهات جسمیة مما قد یؤثر على التحصیل 

الدراسي حیث یضطر التلمیذ في هذه الحالة إلى التأخر أو التغیب أو االنقطاع لمدة طویلة قصد العالج، 

(أمیمة محمد وهذا وال شك یؤدي إلى قلة التحصیل الدراسي أو انعدامه وبالتالي یؤدي إلى التأخر الدراسي. 

 ).23، ص2005ظاهر، 

 أن العوامل الجسمیة من بین العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي والتي 1982ویؤكد القوصي 

تؤدي إلى نقص عام في الحیویة فتقلل من قدرة الشخص على بدل أقصى جهده ومن ذلك االنیمیا، نزالت 

البرد المتكررة، االمراض الطفیلیة، ضعف السمع والبصر، وهذا ما توصلت إلیه دراسةالشامي حیث 

وجدت أن الضعف الجسمي وضعف السمع والبصر، واالمراض المختلفة التي تصیب التالمیذ أدت إلى 

. )102، ص2011(نسرین بنت هارون بن عبد الرحمان حافظ، انخفاض مستوى التحصیل الدراسي لدیهم. 
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 :العوامل الشخصیة المتعلقة بالتلمیذ .3.5

وهي تلك القوى الداخلیة المرتبطة بذات التلمیذ تقوم بضغوطات علیه من أجل الوصول إلى أهدافه 

واستغالل طاقاته وأهمها: 

 قوة الدافعیة للتعلم والتحصیل: -

والمقصود هنا بقوة الدافعیة للتعلم والتحصیل الرغبة القویة في المثابرة واالهتمام بالدراسة والتحصیل 

(محمد برو، فهذا الدافع الذاتي یعمل كقوة محركة تدفع بطاقات التلمیذ بأقصى إمكاناتها لتحقیق التفوق. 

. )224، ص 1993

 المیل نحو المادة الدراسیة: -

لعل من بین العوامل الشخصیة أیضا والتي لها أثر على التحصیل الدراسي للتلمیذ میله نحو المادة 

الدراسیة واالقبال علیها واإلنتاج واالستمرار فیها دون ملل، حیث نجد أن أكثر التالمیذ تحمسا ونجاحا في 

مادة دراسیة معینة هم أكثر میال إلیها، ومن بین الدراسات التي اثبتت وجود عالقة بین التحصیل الدراسي 

 بین قدرات 0.890) والتي توصل فیها إلى وجود معامل ارتباط قدره 1921والمیل نجد دراسة ثورندایك (

التالمیذ لمیولهم نحو سبع مواد دراسیة وتحصیلهم الفعلي في هذه المواد، االمر الذي جعله ینتهي إلى 

القول بوجود عالقة ارتباطیة موجبة بین المیول والتحصیل المدرسي للتالمیذ. 

) من أن هناك ارتباطا وثیقا بین التحصیل 1962) وكوردون (1961وكذلك توصل كوان وكاتل (

الدراسي والمیل نحو المادة الدراسیة تفوق وازداد تحصیله فیها وتمایز عنغیره وكلما قل میله نقص 

 .)225، ص 1993(محمد برو، تحصیله فیها 
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وعلیه یمكن القول بأن المیول تعتبر عامل هام من بین العوامل التي تؤثر في التحصیل الدراسي 

حیث أنه كلما كان میل التلمیذ إلى الدراسة كبیرا كان تحصیله عالیا والعكس صحیح ولذلك یجب االهتمام 

به ورعایته حتى یكون عامل موجه للسلوك نحو تحقیق الهدف المرغوب فیه. 

 تكوین مفهوم إیجابي عن الذات: -

من المؤكد أن الفرد یسعى دائما لتكوین صورة إیجابیة عن ذاته، حیث أن الفكرة الجیدة عن الذات 

كثیرا ما تعزز الشعور باألمن النفسي وبالقدرة على تحمل المسؤولیة ومواصلة البحث وصیاغة األهداف 

وبدل الجهود الالزمة لتحقیقها كما أنها تعمل كقوة ضاغطة على التلمیذ تدفعه إلى المزید من تحقیق 

الذات وتعزیز المفهوم اإلیجابي عنها وبهذا یكون تكون المفهوم اإلیجابي من قبل التلمیذ عن ذاته وقدراته 

 ).226، ص 1993(محمد برو، من العوامل األساسیة في التنبؤ بالتحصیل الدراسي الجید. 

 الثقة بالنفس: -

 بطبعهم یرغبون فاألفرادان الثقة بالنفس تدفع االنسان إلى المزید من النشاط والطاقة وتحقیق اإلنجاز، 

في تلبیة جمیع حاجاتهم ومتطلباتهم وتحقیق میوالتهم ورغباتهم وطموحاتهم وبدل أقصى جهودهم لتحقیق 

ذواتهم وثقة االنسان بنفسه لها تأثیر كبیر علیه، وهذا ما جعلها مجاال لدراسة الكثیر من العلماء كالعالم 

باندورا وروجرز اللذین أوضحا أن الثقة بالنفس ترتبط بالعدید من المتغیرات في الشخصیة اإلنسانیة وتؤثر 

في عملیة التكیف واالستقرار النفسي وترفع من قیمة الفرد الشخصیة واالجتماعیة، وتمكنه من تحقیق 

الكثیر من طموحاته وان االفراد الذین لدیهم ثقة عالیة بأنفسهم یمیلون إلى السلوك المرغوب اجتماعیا 

ویحققون التقبل والتقدیر والنجاح وال یجدون صعوبة في عملیة التكیف مع اآلخرین وعلیه فإن مثل هذا 

الشعور من قیل التالمیذ یعتبر مدعاة للعمل واالنطالق دون خوف للوصول إلى الهدف والمتمثل في 

). 407، ص 2008(درغام الرحال، تحقیق الرغبة في التفوق والتحصیل الدراسي الجید. 
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 االهتمام بأداء الواجبات المدرسیة: -

ن االهتمام بأداء الواجبات المدرسیة من قبل التالمیذ یعتبر من العوامل الشخصیة  التي تؤدي به إ

الى التحصیل الدراسي الجید،ذلك أن الوصول الى مستوى كمال من التفوق والتحصیل یحتاج الى مواصلة 

الجهد والمثابرة وتحمل المتاعب و االهتمام بأداء الواجبات المطلوبة لتحقیق األهداف المنشودة ولذا وجب 

إثارة اهتمام التلمیذ   بما یتعلمه مما یدفعه الى االقبال على الدرس والمدرسة واالنتفاع منهما شریطة أن 

تكون الفرص التعلیمیة و النشاطات التربویة المقررة مالئمة مع استعداداته و قدراته و متضمنه حقائق 

 ).226، ص 1993.(محمد برو، جدیدة تمكنه من تحقیق الهدف الذي یطمح الیه و هو التحصیل الجید

 العوامل األسریة: .4.5

تلعب األسرة دورا كبیرا في مستوى تحصیل الطالب وذلك من أجل ما توفره لهم من بیئة اجتماعیة 

ونفسیة وما تتیح لهم من إمكانیات مادیة تلبي متطلباتهم الدراسیة، یؤثر في استقرارهم النفسیواالجتماعي 

وبالتالي على مستوى التحصیل لدیهم وتحدد هذه العوامل في: 

 استقرار األسرة: -

حیث أن الجو األسري السائد داخل األسرة یؤثر على تحصیل التلمیذ فإذا كان التلمیذ یعیش في مكان 

یسوده االستقرار و الراحة فإن ذلك یسمح له بالدراسة و التحصیل الجید ، أما إذا كان التلمیذ یعیش في 

أسرة تكثر فیها أجواء الصراعات ویغلب علیها االضطراب والتفككفإنه عادة ما یواجه مصاعب كبیرة 

تنعكس سلبا على مستوى تحصیلهم الدراسي، و یرى الدارسون أن  دور الوالدین هو األقوى في التأثیر 

على اداء  وتحصیل أبنائهم  في المدارس و أن هذا التأثیر على مستوى التحصیل یزید أو یقل تبعا لزیادة 

 .)95 ،  ص2006.(محمد بن صالح عبداهللا شراز، مستوى الترابط األسري
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 المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة: -

تؤدي الحالة االقتصادیة واالجتماعیة لألسرة دورا كبیرا في مستوى تحصیل الطالب حیث یشیر 

دسوفي الى عدد من الدراسات منها دراسة كاتلومعاونوه الذینتوصلوا الى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین 

التحصیل الدراسي والمستوى االجتماعي لألسرة أي أنه كلما ارتفع مستوى األسرة تصبح البیئة أكثر 

مالءمة ألن یؤدي الطفل واجباته المدرسیة ویساعده ذلك على التحصیل الجید ویدفعه للوصول الى 

 .)56، ص 2010عبد القادرالمنابري، العزیز،(فاطمة بن عبد مستوى تحصیلي یتناسب مع إمكانیاته العقلیة.

كما توضح الدراسة التي قام بها ماكلوید أن مستوى تحصیل التالمیذ القادمین من أسر ذات مستوى 

متوسط كان أعلى من مستوى تحصیل التالمیذ القادمین من أسر ذات مستوى متدني من الناحیة 

االقتصادیة ودل ذلك من خالل الزیادة في عدد الكلمات التي تعلمها التالمیذ المنحدرین من أسر ذات 

مستویات اقتصادیة متوسطة بالمقارنة مع االنخفاض في عدد الكلمات التي تعلمها تالمیذ األسر ذات 

 .)96، ص 2006(محمد بن صالح عبد اهللا شراز، المستویات االقتصادیة المنخفضة. 

ولقد خلصت معظم الدراسات إلى أن الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة یؤثر في مستوى 

التحصیل الدراسي ویتأثر به. 

المستوى التعلیمي:  -

ان المستوى التعلیمي للوالدین له تأثیر كبیر على تحصیل التلمیذ حیث أكدت العدید من الدراسات في 

مجتمعات مختلفة أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى التحصیل العلمي للتلمیذ والمستوى التعلیمي 

للوالدین فأطفال الطبقة المثقفة تكون فرص تحصیلهم أكبر إذ كلما ارتفع المستوى التعلیمي لألسرة زاد 

تحصیل أبناءها، عل عكس األطفال الذین ینتمون إلى أسر غیر متعلمة فقد كان تحصیلهم الدراسي 
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.والسبب في ذلك أن أولیاء أمور الطالب الذین )96، ص 2006(محمد بن صالح عبد اهللا شراز، منخفض. 

تحصیلهم عال یحثون أبناءهم ویشجعونهم على التعلم والتحصیل عن طریق تقدیم التوجیهات الالزمة 

والمساعدة لهم وقت الحاجة وذلك إلدراكهم هذا الدور الهام وكذلك یبدون الرغبة في مساعدة أبناءهم 

بأمورهم االكادیمیة وتقدیر نتائج التعلیم والتحصیل. 

 العوامل المدرسیة: .5.5

تمثل الدراسة أحد أهم العوامل المؤثرة على التحصیل على اعتبارها أنها المؤسسة المسؤولة رسمیا 

على العملیة التربویة، وال شك في ان الدراسة كنظام اجتماعي تربوي یشمل على العدید من المتغیرات 

المؤثرة على التحصیل الدراسي ولعل أهم هذه المتغیرات ما یلي: 

 المعلم وطریقة تدریسه: -

یعتبر المعلم عنصرا من عناصر العملیة التربویة ودوره ضروري في نجاحها وال یمكن االستغناء عنه 

فخصائص المعلم وقدراته وأسالیبه ومهاراته االكادیمیة والمهنیة تؤثر في شكل مباشر في أداء تحصیل 

التالمیذ وذلك أن التحصیل الجید للتالمیذ یرتبط بمدى قدرة المعلم على التواصل الفعال مع الطلبة وفي 

توصیل المادة العلمیة لهم وهذا ما یحدد فعالیة المعلم وجودته حیث أصبح واضحا أن جودة المعلم تؤثر 

تأثیرا كبیرا على عملیة التحصیل األكادیمي للطالب وأن المجتمع الخارجي وعائالت الطالب مسؤولة عن 

 من مستوى تحصیل الطالب مسؤولة عنه البیئة المدرسیة. %26 من هذا المستوى في حین أن 24%

). 2007 العزیز،(صفاء عبد 

وحتى یقوم المعلم بدوره المنشود ویساهم في زیادة دافعیة الطالب نحو التحصیل الدراسي یتوجب علیه 

أن یكون متمكنا من المادة العلمیة ملما بموضوع المنهج الدراسي قادر على التدریس نظریا وتطبیقیا، 

مزودا بمهارات تدریبیة وكفاءات تربویة متمیزا بمیول إیجابیة نحو مهنته محبا وحنونا في تعامله مع طلبته 
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أما إذا لم تتوفر فیه هذه الشروط فسوف یكون له دور سلبي في لتحصیل فالمعلم ال یعمل بمادته فقط 

وٕانما بشخصیته وتعامله مع طلبته، ومدى ما یقدمه لهم من مثل أعلى وقدوة حسنة ولجوده أثر كبیر لدى 

 ).115، ص 2011(تونسیة یونسي، طلبته سواء على المدى القریب أو البعید. 

 المنهج الدراسي: -

یعتبر المنهج الدراسي ركنا أساسیا آخر ال یقل أهمیة عن أهمیة المعلم بل أن ما یقوم به المعلم یرتبط 

بما یحتویه المنهج الدراسي والمنهج الدراسي هو جمیع الخبرات أو النشاطات أو الممارسات المخططة 

التي توفرها المدرسة لمساعدة الطلبة على تحقیق النتائج التعلیمیة المنشودة بأفضل ما تستطیع قدراتهم. 

 ).115، ص 2011(تونسیة یونسي، 

ولذلك البد أن یكون المنهج الدراسي مبنیا على أسس سلیمة وذلك من حیث مالءمته لمستوى الطالب 

المتعلمین وقدرته على اشباع حاجاتهم ومیوالتهم الن ذلك یحفز الطالب ویدفعه إلى الدراسة مما یزید من 

دافعیته نحو التحصیل الجید. 

في حین أنه إذا كان المنهج الدراسي ال یراعي الفروق الفردیة الموجودة بین المتعلمین وال یرتبط بالبیئة 

المحلیة للطالب، ویفتقد لعناصر التشویق واالثارة، فإن ذلك سوف یجعل الطالب یشعر بنوع من الملل 

والضجر من محتوى هذا المنهج وبالتالي یفقد رغبته في الدراسة مما یؤدي إلى انخفاض دافعیته إلى 

التحصیل. 

 الجو الدراسي: -

یمثل الجو الدراسي بما یشمله من عالقات بین الطالب وغیره من الزمالء والمعلمین واالداریین نجد 

الجوانب المؤثرة على تحصیل الطالب وشخصیته وسلوكه حیث أن التفاعل اإلیجابي بین هذه العناصر 
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یتیح الفرصة أمام التالمیذ إلشباع حاجاتهم، ویزیدهم ثقة بأنفسهم، ویوقظ فیهم الحماس واالمل، ویشعرهم 

 ).121، ص 2010(سمیرة عبدي، . بالتفوق والنجاح، وهذا یؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصیل الدراسي لدیهم

أما إذا اضطربت العالقة بین أفراد المجمع المدرسي، وانتشرت األسالیب الالسویة فالتلمیذ یصبح 

 ).121، ص 2010(سمیرة عبدي، عاجزا عن التكیف مع المجتمع مما یؤثر سلبا على تحصیله الدراسي. 

إضافة إلى ذلك نجد األنشطة المدرسیة والتي من شأنها أن تؤثر في عملیة التحصیل حیث أن خلو 

الجدول المدرسي من األنشطة الریاضیة أو التقنیة أو العلمیة أو الدینیة یؤدي انخفاض الحفز إلى التعلم 

أو االتجاه السلبي نحو المدرسة، فقد یقتصر الجدول المدرسي على النشاط مثال االدبي أو العلمي دون 

النشاط الریاضي أو الفني، مما یؤدي إلى عدم التوفیق بین میول واهتمامات بعض الطالب دون البعض 

 ).65، ص 2011(یامنة عبد القادر اسماعیلي، مما یزید من حدة الفروق في التحصیل. 

وعلیه فإن جمیع هذه العوامل ِتثر في عملیة التحصیل لدى التالمیذ سواء كان ذلك بالسلب أو 

باإلیجاب ویتقف نجاح العملیة التربویة التعلیمیة في المدرسة على مدى الركائز التي تقوم علیها المدرسة 

إضافة إلى الدور التي تلعبه كل من العوامل الشخصیة والعوامل االسریة في الدفع بالتلمیذ إلى اكتشاف 

قدراته ومحاولة تنمیتها من خالل مختلف األنشطة التي تقدمها المدرسة للمتعلم. 

 :عوائق التحصیل الدراسي .6

هناك مجموعة من العوائق تؤثر على التحصیل الدراسي منها: 
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 العوائق الشخصیة أو الذاتیة: .1.6

 العوائق العقلیة: -

من بین العوائق التي یتعرض إلیها الطالب في تحصیله العوائق العقلیة وقد یرجع التأخر الدراسي إلى 

ضعف الذكاء العقلي للتلمیذ، والذكاء هو القدرة العقلیة الفطریة العامة أو هو العامل المشترك العام الذي 

یدخل في جمیع العملیات العقلیة التي یقوم بها االنسان، وعلیه یجد المربي فروقا واضحا بین تالمیذه من 

(محمد مصطفى زیدان ومحمد السید ناحیة هذا الذكاء العام، وهذا العامل یعد من أقوى أسباب التأخر الدراسي.

 ).197، ص ،1996الشربیني، 

أما القدرة الخاصة فهي امكان نمط معین من أنماط الشخصیة وتظهر أثر القدرات الخاصة في 

حاالت تأخر التلمیذ في مادة معینة، وتقدمه في باقي المواد وهذا یقتضي تحلیل المواد الدراسیة إلى 

القدرات العقلیة التي تتدخل في دراستها ونواحي ضعف التلمیذ في هذه القدرات لمعرفة سبب تأخره. 

 العوائق الجسمیة: -

من العوائق الجسمیة نذكر اضطراب النمو الجسمي، ضعف البنیة الصحیة العامة، واالمراض 

الطفیلیة المزمنة واضطراب إفرازات الغدد والعاهات الجسمیة مثل: حاالت ضعف البصر الجزئي التي ال 

یتفطن إلیها المدرس، ویجلس التالمیذ في مكان غیر مناسب وكذا حاالت االضطرابات كعدم التوافق 

الحسي والحركي. 

حاالت االضطرابات التي تصیب اللسان وأجهزة الكالم مما یسبب صعوبات النطق وتؤدي إلى 

الشعور بالنقص وقد یحدث أحیانا أن یستعمل یده الیسرى بدال من الیمنى فیحاول تغییر ذلك بقوة مما 

 ).197، ص ،1996(محمد مصطفى زیدان ومحمد السید الشربیني، یسبب اضطرابات انفعالیة.

60 
 



 الفصل الثالث                                                           التحصیل الدراسي
 

 العوائق البیئیة: .2.6

 :العوائق المنزلیة 

 على المستوى االقتصادي لألسرة: -

قد یكون الفقر من أقوى األسباب التي تؤدي إلى التخلف الدراسي أو النقص في التحصیل، فسوء 

التغذیة والمرض وتكلیف التلمیذ بالقیام ببعض االعمال المنزلیة لمساعدة األسرة یعیق متابعة الدراسة. 

 على المستوى الثقافي لألسرة: -

فالتلمیذ الذي ینشأ في أسرة جاهله ال تهتم بالمواظبة على المدرسة وال تعتني بأدائه لواجباتّه، وال تهیئ 

له جوا صالحا لمساعدته على استدراك دروسه، غیر التلمیذ الذي یجد جوا ثقافیا في المنزل وعنایة 

بالواجبات المدرسیة، وحرصا على تزویده بثقافات متنوعة من الصحف والمجالت والمكتبة المعدة له. 

 ).198، ص ،1996(محمد مصطفى زیدان ومحمد السید الشربیني، 

 الجو المنزلي: -

ونقصد ما یسود المنزل من عالقات قد تكون لها أثر في حیاة األبناء كاضطراب الحیاة المنزلیة ككثرة 

المشاحنات والخالفات، استبداد اآلباء والتفرقة في معاملة األبناء والقسوة في المعاملة مع زوجة االب 

وزوج االم، وعدم تقدیم مطالب التلمیذ أو انفعاالته المختلفة، وغیر ذلك مما یكون سببا في بعث جو من 

(محمد .الدراسيالقلق واالضطرابات مما یؤثر حتما على حیاة التلمیذ المدرسیة، مما یؤدي إلى التأخر 

). 198، ص ،1996مصطفى زیدان ومحمد السید الشربیني، 
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 :العوائق المدرسیة 

من العوائق المدرسیة نشیر إلى سوء توزیع التالمیذ على الفصول بال مراعاة التناسق والتجانس في 

التوزیع، هذا من شأنه أن یجعل المدرس یواجه مشكلة التالمیذ سریعي التعلم والتالمیذ بطیئي التعلم، 

ویختار إي مجموعتین یولیهما اهتمامه، وتكون النتیجة في مثل هذه الحالة أن جمیع تالمیذ الفصل 

یشعرون بالحرمان ویلتمسون االشباع الذي یعوضهم ذلك النقص في نواحي أخرى، ومن العوائق أیضا 

عدم االنتظام في الدراسة، فالتلمیذ الذي یتعود التأخر أو الغیاب یكون من غیر شك عرضة للتأخر عن 

زمالئه في التحصیل الدراسي، وتعد كثرة تنقالت المدرسین وعدم استقرارهم عامل من عوامل ازدیاد 

المشكلة تعقیدا ألن إلمام المدرس بتالمیذه شرط أساسي في عالج هذه المشكلة تفتقد عنهم عنصر 

االستمرار والمتابعة واإلدارة الدیكتاتوریة والتنظیم السیئ بالمدرسة یؤثر حتما على سیر الدراسة وال تتیح 

المناسبات للتالمیذ أن یحققوا شیئا من النجاح، فالمدرسة وسیلة لنمو التلمیذ من جمیع نواحیه الجسمیة 

والعقلیة، والخلقیة بطریقة التدریس والنشاط المدرسي، ونظم االمتحانات واإلدارة البد أن تكون جمیعا 

متماشیة مع اهداف التربیة الحدیثة مراعیة لمیول التالمیذ واستعدادهم ومبنیة على التفكیر العلمي 

 ).198، ص 1996 (محمد مصطفى زیدان ومحمد السید الشربیني، الصحیح للفروق الفردیة للتالمیذ.

 :نظریات المفسرة ألسباب اختالف التحصیل الدراسي بین الطالب .7

ان الخلفیة النظریة التي یمكن االستفادة منها لتفسیر أسباب اختالف التحصیل الدراسي بین الطالب 

یمكن أن تستمد من نظریات علم اجتماع التربیة، في مجال عالقة التعلیم بالمجتمع، وهناك عدة اتجاهات 

ركزت على بیان دور التعلم في المجتمع المعاصر ومن هذه االتجاهات ما یلي: 
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 االتجاه البیولوجي: -

حیث نجد أن أصحاب هذا االتجاه یولون أهمیة كبیرة لدور العوامل الطبیعیة والوراثیة في اختالف 

نسبة الذكاء والتحصیل الدراسي بین التالمیذ، خاصة عامل الذكاء فقد أكدت العدید من الدراسات أن 

التحصیل الدراسي یرتبط ارتباطا وثیقا بارتفاع وانخفاض درجة الذكاء فنجد أن تایلور أشار وحدد نسبة 

 ).184 ص 2004(عبد الرحمان العیسوي، . 0.60 و0.40االرتباط بینهما ب 

ومن خالل هذه الدراسات لجأت بعض المدارس إلى تقسیم الطالب حسب نسبة الذكاء إلى فرقتین 

 ).86(رشاد صالح الدمنهوري، صسریعة التعلم وبطیئة التعلم، اعتمادا على قیاس الذكاء والتحصیل الدراسي. 

ونظرا إلفراط هذا االتجاه في اعتبار الذكاء عامل وراثي بنسبة أكبر فقد تعرضت للكثیر من 

االنتقادات، وذلك لتوصل بعض الدراسات إلى ان االختالفات الكمیة والنوعیة للقدرات العقلیة ال ترجع 

دوما لالختالفات البیولوجیة، بل یمكن ارجاعها إلى بعض العوامل الخارجیة وخاصة فهم طیعة التفاعل 

 االجتماعي بین التالمیذ والمعلمین.

 االتجاه الوظیفي: -

یرى أنصار هذا االتجاه أن المؤسسات التعلیمیة من أهم المؤسسات االجتماعیة، اذ تعد مفتاح التربیة 

وبناء المجتمع فبواسطتها یتم نقل القیم واألخالق، وثقافة المجتمع، ویتم فیها تعیین االفراد من الذات 

واالنانیة إلى تغلب مصلحة المجتمع والعمل من أجله وهذا ما أكده دوركایم، والمدرسة مؤسسة تربویة في 

نظرهم في تقوم ب: 

 تمییز االفراد واختیار الطموحین حتى یتم تكوینهم لیشغلوا مناصب هامة في المجتمع. -1
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تقوم المدارس بتعلیم المهارات المعرفیة والمعاییر الالزمة في مجتمع یزداد االعتماد فیه على  -2

 .)57.58، ص 1996. (محمد بن معجیب الحامد، المعارف والمهارات

والتربیة هي من أهم المؤسسات في المجتمع، فهي أداة لتحقیق الفرص المتكافئة بین أفراد المجتمع 

وهي أداة لحقیق التوزیع العادل للمكانات واالدوار وهي أیضا أداة لنشأة الصغار (االطفال) وتطبیعهم 

بمبادئ وقیم المجتمع باإلضافة إلى أنها أداة إلعداد االفراد والحفاظ على مصدر الطاقة البشریة. 

یعتبر علماء االجتماع "دوركایم" من األوائل الذین وضحوا عالقة التعلیم بالمجتمع من منظور وظیفي 

وتقوم نظرة"دوركایم" للمدرسة على أنها تقوم بدور أساسي في بقاء المجتمع والحفاظ علیه من خالل نقل 

القیم واألخالق عن طریق عملیة التطبیع االجتماعیة التي تضمن تماسك المجتمع وهي تقوم بتغییر أفراد 

المجتمع وتخلیصهم من االنانیة وتساعدهم على التكیف بالمبادئ األساسیة للمجتمع، ولهذا یجب على 

الدولة أن تحدد المبادئ والقیم التي تحافظ على تماسك المجتمع لكي تقوم المدرسة بنقلها إلى الطالب 

وحسب "دوركایم" فوظیفة المدرسة هي نقل قیم ومبادئ وفلسفة ونظام الحكم ولیس قیمه ومبادئه ومعتقداته 

الخاصة التي قد تختلف مع قیم ومبادئ المجتمع أما "بارسونر" فیرى أن المدرسة تقوم بوظیفتین في 

المجتمع هما: 

 .Socialisationقیامها بعملیة التطبیع االجتماعي والتنشئة االجتماعیة  -

قیامها بعملیة االختیارات كالمجتمعات المعاصرة تقوم المدرسة فیها باختیار أفرادها ویتم اعدادهم   -

(محمد للقیام بأدوار اجتماعیة معینة واالساس الذي یقوم علیه هذا االختیار هو التحصیل الدراسي. 

 .)61، 60بن معجیب الحامد، ص
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االتجاه الصراعي:  -

هو عكس نظریات التوازن التي یقوم علیها االتجاه الوظیفي والمبادئ النادرة لتحقیق الثبات 

االجتماعي، فإن نظریات الصراع التي تشمل النظریة الماركسیة الجدیدة ونظریة التجدید الثقافي 

واالتجاهات الفوضویة الیش وفیري تقوم على الطبیعة االسریةفي المجتمع، ونشر التغییر االجتماعي، 

وترى أن المجتمع یقوم على أساس الصراع الطبقي، فالمجتمعات تتماسك عندما تفرض الجماعات ذات 

النفوذ سیطرتها على الجماعات األقل نفوذا ویجبرها على ضرورة التعارف وااللتزام معها، والمجتمعات في 

تغیر دائم فالصراع ینتج عنه أن تحتل جماعة معینة محل الجماعة المسیطرة ذات النفوذ، وینقسم المجتمع 

إلى مجموعتین هما: 

 Dominant-Groupمجموعة مسیطرة  -أ

  Subradinate-Groupمجموعة خاضعة -ب

والعالقة بینهما هي عالقة استغالل ولكي تفرض الجماعة المسیطرة وجودها في المجتمع فإنها تخلق آراء 

تبرر موقفها االجتماعي. 

وتقوم عملیة الصراع على: 

 أن المجتمع اإلنساني یقوم صراع وتناقض بین قواه االجتماعیة. -

 أن التغیر دائما كنتائج للتناقضات والصراعات. -

أن أي قوة اجتماعیة مسیطرة في المجتمع تحاول دائما أن تفرض مصلحتها وأسلوب حیاتها على  -

 بقیة القوى االجتماعیة حتى تحقق لها عوامل السیطرة واالستغالل.

 أن التربیة هي مؤسسة اجتماعیة تعكس األوضاع القائمة في المجتمع. -
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أن الطریقة التي تقوم علیها المدارس تحقق الحفاظ على المهمة وسط نفوذ الجماعة المسیطرة  -

 فالمدارس، أدوات في ید القوى أو الطبقات المسیطرة لتحقیق الضبط والسیطرة االجتماعیة.

لقد ظهرت نظریات الصراع بعد أن تعرضت الوظیفة للنقد الشدید الذي یكمن في أن النظریة  -

الوظیفیة اهتمت بدور التعلیم وأهملت البحث في الصراع األیدیولوجي والصراع بین الطبقات 

وتأثیره في التربیة، واهتمت أیضا بدراسة عملیة اختبار وتوزیع التالمیذ وأهملت دراسة مستوى 

 ).61،62(محمد بن معجیب الحامد، ص العملیة التربویة. 

إن الخالف األساسي بین االتجاهین حول عالقة التعلیم بالمجتمع قد أدى إلى اختالف نظریتهما حول 

تفسیر عدم المساواة في التحصیل الدراسي وظهور رأیین متعارضین هما: 

األول: یرى أنصار االتجاه الوظیفي أن االختالف في التحصیل الدراسي یعود إلى اختالف قدرات التالمیذ 

وطموحاتهم، ركزوا على أهمیة عامل الذكاء في هذه االختالفات وكذلك على أهمیة تطلعات الطالب 

ووالدیه لتحصیل دراسي متفوق ونوعیة المدارس، وأهملوا البحث في أنماط التفاعل داخل الصف والفصل 

الدراسي، ودورها في تعزیز االختالف بین الطالب، كما أن البعض یرى أن أبناء الطبقات الغنیة یربون 

على قیم وسمات شخصیة تؤدي إلى التفوق، وهي غیر متوفرة عند عائالت الطبقات الفقیرة. 

الثاني: یرى أنصار االتجاه الصراعي أن االختالف في التحصیل الدراسي ما هو نتاج یعكس واقع 

وطبیعة المدرسة في المجتمع الرأسمالي وترفض أن یكون اخفاق طالب الطبقات الفقیرة راجع إلى تخلف 

 .عقلي وذهني وثقافي

والمدارس حسب هذه النظریة تعامل الطالب حسب طبقاتهم االجتماعیة فهي ترفع من قیمة وثقافة 

الطبقات الغنیة على حساب قیم وثقافة الطبقات الفقیرة، وهذا االختالف في المستوى االقتصادي للطبقات 

أدى إلى اختالف في نوعیة المدارس من حیث نوعیة المدرسین والمناهج ووجود التسهیالت في المدرسة، 
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باإلضافة إلى وجود عدم المساواة في التفاعل الصفي، الذي یؤدي إلى التفرقة بین الطالب وما یعزز هذه 

التفرقة هو إتاحة فرص ألبناء الطبقات الغنیة لمواصلة دراستهم الجامعیة والعلیا في حیث أن أبناء 

الطبقات الفقیرة ال یستطیعون ذلك، ویلعب المدرسین دورا هاما في تحقیق عدم المساواة بین الطالب فهم 

یتوقعون دوما اإلخفاق والفشل من الطالب الفقراء، وهذا یؤثر في تصحیح المدرسین ویجعل الطالب في 

 .)64-63، ص 1996(محمد بن معجیب الحامد،مستوى دراسي منخفض. 

 اختبارات قیاس التحصیل الدراسي. .8

یتم قیاس مستوى تحصیل التلمیذ، عن طریق االختبارات التحصیلیة حیث تقیس ما تعلمه الفرد في 

المدرسة، أي أنها تقیس األثر الذي یحدثه التعلیم تحت ظروف معینة، فاالمتحانات المدرسیة بهذا المعنى 

 ومن هذه االختبارات نذكر منها: .)213، ص 1998(مقدام عبد الحفي، تعتبر امتحانات التحصیل 

 االختبارات الشفویة:  1.8

ان االختبارات الشفویة تعتبر أقدم الوسائل التي استعملت لتقویم التحصیل ومازالت تستخدم حتى اآلن 

استخداما واسعا وتعتبر أفضل وسیلة لتقویم بعض األهداف التربویة وخاصة ما یتعلق منها بقدرة التلمیذ 

على التعبیر عن نفسه لفظیا وشفویا، ویقصد باالختبارات الشفویة بأنها أسئلة غیر مكتوبة تعطى للتالمیذ 

ویطلب منهم اإلجابة علیها دون كتابة والغرض منها معرفة مدى فهم التالمیذ للمادة الدراسیة ومدى قدرته 

 ).140، ص 2005(رجاء محمود أبو عالم، على التعبیر عن نفسه 

 االختبارات المقالیة: 2.8

وهي من الوسائل القدیمة في عملیة التقویم حیث أنها كانت المقیاس الوحید الذي یتم به تقدیر مدى 

تحصیل التالمیذ منى معلومات وقدرة التالمیذ على التفكیر، وعلى استخدام ما اكتسبوه من معارف 
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ومعلومات، وهي عبارة عن مجموعات من ردود األفعال السلوكیة التي یسلكها التلمیذ من خالل المواقف 

التي یتعرض لها. وذلك عن طریق كتابة المقال لمعرفة قدرته على فهم السؤال وتفسیر المواقف وحل 

 ).45، ص 1999(أحمد محمد الطیب، االشكال. 

وتشمل هذه االختبارات على عدد من األسئلة تبدأ بكلمات مثل: اشرح، أذكر، ناقش، وضح، علل. 

 ).151، ص2004(محمد جاسم محمد، 

ومن مزایا هذه االختبارات نذكر ما یلي: 

تساعد التلمیذ على اكتساب عادات ومهارات دراسیة جدیدة وتمكنه من فهم المادة الدراسیة على  -

 نحو كلي وتساعده على تنظیم أفكاره.

تتیح للتلمیذ فرص تحلیل األفكار وتركیبها على نحو یمكنه من تعلم مهارات حل المشكلة ویشجعه  -

 على التفكیر االبتكاري.

، ص 1985(عبد المجید نشواتي، ال تتطلب اعداد األسئلة المقالیة جهدا ووقتا كبیرین من جانب المعلم.  -

116.( 

لكن رغم ذلك فلها مجموعة من العیوب نذكر منها: 

 ).52، ص 1999(نبیل عبد الهادي، التفسیرات المتباینة التي تكون من قبل التالمیذ.  -

تعتمد هذه االختبارات على ذاتیة وضع االختیار وكثیر ما ینشأ عن ذلك غموض في فهم  -

 مقصودها، مما قد یؤدي إلى خروج التالمیذ في اجاباتهم عن موضوع السؤال.

 ).46، ص1999(احمد محمد الطیب، یعتمد تصحیح هذه االختبارات على ذاتیة المصحح.  -

 صعوبة فهم السؤال للتلمیذ یعني إجابة غیر صحیحة وغیر واضحة. -
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 االختبارات الموضوعیة: 3.8

تشیر االختبارات الموضوعیة إلى أدوات القیاس التي تمكن التلمیذ من تكوین إجابات موضوعیة 

یتحكم فیها السؤال ذاته، كما تمكن المعلم من تكوین أحكام موضوعیة تتحكم فیها إجابات التلمیذ ذاتها، 

وقد أطلق علیها صفة الموضوعیة ألنها تخرج عن رأي المصحح وال تتدخل فیها ذاتیته وتتناسب مع جمیع 

، 1999(نبیل عبد الهادي، التالمیذ من ناحیة الفروق الفردیة وتحقیق جمیع األهداف التي وضعت من أجلها. 

). 52ص 

ومن أشهر هذه االختبارات نذكر: 

 اختبار الصواب والخطأ: -

یتألف االختبار في هذا النوع من عدد من العبارات، بعضها صحیح وبعضها خطأ، ویتطلب من 

، )159، ص 1998(محمد رضا البغدادي، المفحوص أن یحكم على كل عبارة منها. إما بالصواب إما بالخطأ. 

ویعتبر هذا النوع من أسهل األسئلة في تألیفها وأكثر مالئمة لجمیع المواد والغرض منه قیاس مقدرة التلمیذ 

على التمییز بین الصواب والخطأ ویتكون عادة من مجموعة من العبارات بعضها صحیح وبعضها خاطئ 

(نادر ویطلب من التلمیذ وضع عالمة صح أمام العبارة الصحیحة وعالمة خطأ أمام اإلجابة الخاطئة. 

 ).97، ص 2005فهمي الزیود، هشام علم علیان، 

 اختبارات التكمیل: -

یطلق علیها اختبارات االستدعاء أو التذكر، فعلى المفحوص أن یستكمل العبارات الناقصة في المكان 

(محمد رضا المناسب لتكمیل النص فیقیس هذا النوع من االختبارات قدرة المفحوص على تذكر المعلومات. 

 ).159، ص 1998البغدادي، 
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یتألف االختبار في هذا النوع من عدد من الفقرات التي تكون على شكل عبارات ناقصة ویطلب من 

المفحوص أن یكمل النقص بوضع كلمة أو كلمات محددة أو عدد أو رمز في المساحة الخالیة 

). 97، ص 2005(نادر فهمي الزیود، هشام عامر علیان، المخصصة لذلك في كل عبارة. 

 اختبارات متعدد االختیارات: 4.8

یعتبر أسهل نوع من االختبارات حیث یطرح السؤال ویجیب التلمیذ على أربع إجابات أو خمسة یجب 

أال تقل اإلجابات عن هذا العدد كذلك یجب أن توضع الفقرات بصورة یصعب التفریق بینها. 

وتفید هذه االختبارات في قیاس االتجاهات والمثل والقدرة على التحكم السلیم كما أن اجراءها یستغرق 

وقتا أقل من اختبارات التكملة وٕاذا أمكن ان یشمل میدانا كبیر من المادة في وقت محدد على أن االختبار 

 ).172، ص 1993(فكري حسین أیان، الجید یتطلب اعداده جهدا كبیرا. 

 االختبارات المقننة: 5.8

تركز االختبارات التحصیلیة المقننة على قیاس التحصیل في مجاالت متخصصة والتي یضمنها 

المنهج الدراسي ولیس على المهارات التعلیمیة، أي انها تهدف إلى قیاس أداء التالمیذ فیما یخص 

 ).67(محمود بوسنة، صمجموعة من األهداف التربویة، وذلك لتحدید المستوى الذي توصلوا إلیه. 

ان كلمة المقنن تستخدم للداللة على أن االختبار یتم تطبیقه وتصحیحه، وتفسیر نتائجه بطریقة 

معیاریة، وأن االختبار ملحق بمعاییر هي سجالت األداء لمجموعة من االفراد الذین سبق أن طبق علیهم 

االختبار وهي تستخدم كوسیلة لتحدید كیف أن درجة التالمیذ یأخذ االختبار یمكن مقارنتها بالدرجات التي 

). 222، ص 2002(قاسم علي الصراف، حصل علیها التالمیذ اآلخرون الذي سبق أن طبق االختبار علیهم. 
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من أشهر اختبارات التحصیل المقننة ما یلي: 

 اختبار القراءة: -

اختبار القراءة هام جدا وذلك لكون القراءة الوسیلة األساسیة التي عن طریقها یتعلم الفرد كل المواد، 

 أقسام هي: 3وتنقسم إلى 

اختبار التهیؤ: ویطبق هذا النوع عند قبول التالمیذ بالمدارس وذلك لتحدید فیما إذا كان الطفل  -

 یتمتع بمهارات تمكنه من تعلم القراءة.

 اختبار المسح: یقیس هذا النوع المستوى العام الذي وصل إلیه المفحوص في نموه القرائي. -

اختبار التشخیص: تتضمن هذه االختبارات فقرات مندرجة في الصعوبة حیث یطلب من  -

المفحوص أن یقرأها بصوت عال ویعمل الفاحص على تسجیل أنواع وأعداد األخطاء التي 

 .ارتكبها القارئ

 اختبار الحساب: -

توجد هناك عدة أنواع من اختبارات التحصیل في الحساب منها: اختبار تشخیص العملیات الحسابیة 

الرئیسیة ل یوزربل وجون وهو اختیار فردي ویقدم شفویا، وقد صمم هذا االختبار للمرحلة االبتدائیة 

واالعدادیة. 

 االختبارات المهنیة: -

تستخدم اختبارات التحصیل المهنیة في االختبار المهني وتصنیف للعمال في الصناعة واإلدارة 

والقوات المسلحة وهي تعرف في المیدان الصناعي باختبارات الكفاءة، تستعمل هذه االختبارات في عملیة 

التقنین على عینة من العمال حیث یطلب من المفحوص أن یقوم بعمل یشبه العمل المضاد الذي یؤدي 
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(عبد المعنى ان فقرات االختبار هي عینات من العمل، لسجل أداء المفحوص بطریقة موضوعیة ودقیقة. 

 ).218، ص 2003الحفیظ مقدم، 

خالصة: 

 وكخالصة للفصل یتضح لنا مدى أهمیة وفعالیة التحصیل الدراسي للتالمیذ باعتباره مقیاسا 

یعرف من خالله مدى نجاح سیر العملیة التعلیمیة من خالل األهداف المرجوة التي تسعى لتحقیقها وذلك 

عن طریق الوقوف على الصعوبات التي تواجهها هذه األخیرة، وقد تناولنا في هذا الفصل مفهوم التحصیل 

، العوائق التي تواجهه باإلضافة إلى ومبادئهالدراسي أهمیته وأهدافه، والعوامل المؤثرة فیه، وأسسه 

 اختبارات التحصیل الدراسي وأخیرا أهم النظریات المفسرة له.   
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تمهید: 

بعد أن تم التطرق إلى الجانب النظري للدراسة في الفصول السابقة والتي تعتبر قاعدة یعتمد 

علیها لبناء العمل المیداني وذلك بهدف الكشف عن عالقة التوجیه المدرسي بالتحصیل الدراسي حیث 

یكون هذا الجانب حلقة وصل بین الجانبین النظري والمیداني، حیث یشمل هذا الفصل مجال الدراسة 

والذي ینقسم إلى المجال الجغرافي، المجال البشري والمجال الزمني، المنهج المعتمد علیه، وأهم األدوات 

التي اعتمدت في جمع البیانات. وأخیرا الدراسة االستطالعیة. 

مجاالت الدراسة:  .1

یعد تحدید مجال الدراسة من بین الخطوات األساسیة في البناء المنهجي وقد حدد لكل دراسة ثالثة 

مجاالت وهي: المجال الزمني، والمجال البشري والمجال الجغرافي. فالمجال الجغرافي تحدد المنطقة التي 

تجري بها الدراسة، أما المجال الزمني فیمثل الوقت الذي یستغرقه الباحث إلنجاز الدراسة أما المجال 

البشري فیتكون من االفراد الذین شملتهم الدراسة. 

 المجال الجغرافي: .1.1

نظرا لكون الدراسة الحالیة تهدف إلى معرفة عالقة التوجیه المدرسي بعملیة التحصیل لتالمیذ السنة 

الثانیة ثانوي ثم اختیارنا لثانویة كعواش عمر ومقورة، جیملة والیة جیجل. 

وتتمثل الحدود الجغرافیة لثانویة كعواش عمر ومقورة فیما یلي: 

 .77تحدها من الشمال: الطریق الوطني  -

 من الشرق: مناطق عمرانیة.

 من الغرب: طرق فرعیة.
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 من الجنوب: مساحة خضراء لغابة المحد (بوعفرون) 

 م13000,002مساحتها االجمالیة  -

 م4786,002المساحة المبنیة 

نوعیة البناء: صلب. 

. 2008سنة االنشاء: 

  لإلعالم اآللي)1 علوم، 3 مخابر فیزیاء، 3عدد المخابر ( -

 المجال الزمني: .2.1

ان السائد منهجیا أن یحدد الباحث الفترة الزمنیة التي ینزل فیها إلى المیدان، وفي بحثنا هذا امتدت 

. وكانت الفترة الزمانیة لسیر العمل المیداني كافیة لجمع 2017 أفریل 14 إلى 2017مارس 14الفترة من 

البیانات. 

 المجال الجغرافي: .3.1

یشمل هذا المجال أفراد البحث الذین تشملهم الدراسة وهي تالمیذ السنة الثانیة ثانوي حیث قدر عددهم 

 تلمیذ. 167ب 

  تلمیذ.800طاقة استیعاب ثانویة كعواش عمر ومقورة:  -

 فوجا. 23 تلمیذ یوجد بها 666عدد التالمیذ الحالي: 

عدد الموظفین: 

  أستاذا.54 -
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  عامال.23 -

  موظفا إداریا.14 -

منهج الدراسة:  .2

ان اختیار منهج البحث في دراسة أي موضوع ال یأتي نتیجة اختیار عشوائي أو بمجرد میل 

الباحث لمنهج معین دون مناهج أخرى بل هي قضیة تفرضها طبیعة البحث أو المشكلة التي یتناولها 

الباحث وللمنهج أهمیة بالغة ألنه یحدد للباحث المسار الذي یسلكه للوصول إلى نتائج عملیة وموضوعیة 

حول موضوع الدراسة، فهو یعبر عن األسس والقواعد والخطوات والعملیات العقلیة التي یستعین بها 

الباحث ویسیر في ضوئها لتحقیق الهدف الذي یصبوا إلیه البحث وهو اكتشاف الحقیقیة واستخالص 

، ص 2003(حسین عبد الحمید رشوان، النظریات والقوانین التي تحكم الظاهرة والتنبؤ بما سیحدث في المستقبل.

47(. 

وبما ان موضوع دراستنا یدور حول التوجیه المدرسي وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ 

السنة الثانیة ثانوي، فقد قمنا باستخدام المنهج الوصفي الذي هو أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي 

المنظم لوصف الظاهرة أو مشكلة وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها 

 .)324، ص 2003(ملحم سامي، وتحلیلها واخضاعها لدراسة الدقیقة. 

كما أنه منهج یهدف إلى دراسة الحاضر ویهدف إلى تجهیز بیانات إلثبات فروض معینة تمهیدا 

لإلجابة في تساؤالت محددة سابقا بدقة تتعلق بالظواهر الحالیة واالحداث الراهنة التي یمكن جمع 

 .)73، ص2002(االغا حسان، المعلومات عنها في زمان اجراء البحث وذلك باستخدام أدوات مناسبة 
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 أدوات جمع المعلومات: .3

إن هذه المرحلة مهمة في أي بحث اجتماعي من أجل الحصول على معلومات وبیانات صادقة 

وموضوعیة حول الظاهرة المراد دراستها وبما أن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي فإنه 

یتطلب استخدام أدوات بحث مختلفة للحصول على المعلومات المتعلقة بأفراد عینة الدراسة وعلیه فقد 

اعتمدنا في دراستنا على األدوات التالیة: 

 المقابلة: (الدراسة االستطالعیة) .1.3

تعتبر المقابلة من األدوات الرئیسیة لجمع المعلومات والبیانات في دراسة االفراد والجماعات اإلنسانیة 

كما أنها تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات شیوعا وفعالیة في الحصول على البیانات الضروریة ألي 

 .)154(محمد زیاد عمر، دت، صبحث والمقابلة لیست بسیطة بل هي مسألة فنیة. 

كما أنها تقنیة مباشرة للتقصي العلمي، تستعمل إزاء االفراد الذین تم سحبهم بكیفیة منعزلة، غیر أنها 

تستعمل في بعض الحاالت من أجل استجوابهم بطریقة نصف موجهة، والقیام بسحب عینة كیفیة بهدف 

 .)50، ص1982(احسان محمد الحسن، التعرف بعمق على المستجوبین. 

وقد اعتمدنا على هذه االداةفي مقابلتنا لمدیرة الثانویة التي قدمت لنا كل المعلومات المتعلقة بالثانویة 

وكذلك كل التسهیالت الخاصة بالجانب المیداني فیها. باإلضافة إلى مقابلتنا لمستشار التوجیه والمراقب 

العام من أجل مساعدتنا على بناء االستمارة وتوزیعها على التالمیذ. 

 االستبیان: .2.3

اخترنا لبحثنا في هذه الدراسة االستبیان وهو األكثر استعماال في البحوث كما یعرفه نبیل محمود 

السید هو عبارة عن مجموعة من األسئلة المصممة للتوصل إلى الحقائق التي یهدف إلیها كما یخضع 
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(نبیل محمود، االستبیان إلى العدید من الحقائق التي تتسم بالوضوح بحیث ال یعني السؤال معاني متعددة. 

 .)181، ص 1987

 بندا صیغت بطریقة بسیطة تیسر فهم المبحوثین وقسم إلى محورین:  20بحیث یحتوي االستبیان على 

التوجیه المدرسي المباشر. المحور األول:

التوجیه المدرسي غیر المباشر. المحور الثاني:

عینة الدراسة:  .4

اعتمدنا في الدراسة على العینة المسحیة حیث شملت دراستنا تالمیذ السنة الثانیة ثانوي في ثانویة 

 تلمیذ تم توزیعهم على النحو التالي: 167كعواش عمر ومقورة وتشمل هذه العینة 

وصف العینة:  .1.4
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 الدراسة االستطالعیة: .5

قمنا بإجراء دراسة استطالعیة لثانویة كعواش عمر ومقورة باالعتماد على المقابلة نصف موجهة وذلك 

 وقد قمنا أوال بإجراء مقابلة مع مدیرة الثانویة والتي قدمت لنا كل التسهیالت 2017 مارس 14یوم 

الخاصة بالجانب المیداني فیها، ثم قامت بتوجیهنا إلى مستشار التوجیه حیث قمنا معه بمقابلة، من خاللها 

قمنا بطرح مجموعة من التعلیمات المتعلقة بالتوجیه وقد حصلنا على أهم األسالیب التي یتم االعتماد 

علیها أثناء توجیه التالمیذ إلى الشعب التي یریدون دراستها باإلضافة إلى االحصائیات مما ساعدنا في 

بناء االستبیان. 

 

81 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عرض و تحلیل النتائج .1

 .مناقشة و تفسیر النتائج .2

 



 الفصل الخامس                                                       عرض و مناقشة نتائج الدراسة
 

 عرض وتحلیل النتائج: .1

 یمثل توجیه التالمیذ حسب الرغبة: :1الجدول رقم 

بة 
رغ

 ال
ب

حس
یذ 

الم
 الت

جیه
تو

التكرار االحتماالت 
النسبة 

المئویة 
النسبة المئویة التكرار   ذا كان نعم هل أنتا

 85.6 143نعم 

 52.1 87راض 

 30.5 51راض جدا 

 3 5غیر راض 

  14.4 24ال 

 100 167المجموع 

 

 یتضح لنا أن نسبة التالمیذ الذین وجهوا حسب رغبتهم مرتفعة وتقدر 1انطالقا من الجدول رقم 

 في %30.5 ثم تأتي بعدها راضي جدا بنسبة %52.1والتي تنقسم بدورها إلى راض نسبته %85.6 ب

 وهذا قد یدل على أن المؤسسة تقوم %14.4حین تقدر نسبة التالمیذ الذین لم یوجهوا حسب رغبتهم ب 

بتلبیة رغبات التالمیذ وتمنحهم الحریة في اختیار الشعبة التي تناسب قدراتهم و امكانیاتهم في حین ان 

الذین أجابوا بال فیمكن أن یعود إلى هؤالء التالمیذ لیست لدیهم تطلعات وطموحات لدراسة أي تخصص 

كما یمكن أن یكون تحصیلهم الدراسي غیر كافي لدراسة هذا التخصص، فللتحصیل دور كبیر في توجیه 

التالمیذ. 

 

 

83 
 



 الفصل الخامس                                                       عرض و مناقشة نتائج الدراسة
 

یمثل زیارة مستشار التوجیه للتالمیذ: :2الجدول رقم 

یذ 
الم

 للت
جیه

لتو
ر ا

شا
ست

 م
ارة

زی

النسبة المئویة التكرار االحتماالت 
هل استفدتم من 

 الزیارة
النسبة المئویة  التكرار

 15.6 26نعم 
 14.4 24نعم 

 1.2 2ال 

  84.4 141ال 

 100 167المجموع 

 

 یمثل مدى زیارة مستشار التوجیه للتالمیذ في غرفة التدریس والذي یتضح لنا من 2الجدول رقم 

 والذین یقولون أن مستشار %15.6خالله أن نسبة التالمیذ الذین أجابوا بنعم والذین تقدر نسبتهم ب 

التوجیه یقوم بزیارتهم في غرفة التدریس قلیلة مقارنة بالذین یقولون بأنه ال یقوم بزیارتهم في غرفة التدریس 

 وهي نسبة مرتفعة جدا، فالتالمیذ الذین یقولون أن مستشار التوجیه یقوم %84.4والذین یقدر نسبتهم ب 

 لم یستفیدوا وهذا قد یعود إلى أن %1.2 منهم استفادوا من هذه الزیارة في حین أن %14.4بزیارتهم نجد 

المستشار ال یقوم بهذه الزیارات بشكل دوري أو أن التالمیذ ال یعطون أي اهتمام بها واعتبارها ال تخدم 

مصلحتهمفي أي شيء. 
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مدى توافق الرغبة مع التحصیل الدراسي للتالمیذ: :3الجدول رقم 

ع 
 م

غبة
الر

ق 
واف

ى ت
مد

یذ 
الم

 للت
سي

درا
 ال

یل
ص

تح
النسبة المئویة التكرار االحتماالت ال

 61.7 103نعم 

 38.3 64ال 

 100 167المجموع 

 

 والذي یمثل مدى توافق الرغبة مع التحصیل الدراسي للتالمیذ والذي 3انطالقا من الجدول رقم 

 مرتفعة %61.7یوضح أن نسبة التالمیذ الذین تتوافق رغبتهم مع تحصیلهم الدراسي والتي تقدر ب 

 وهذا قد یدل على أن معظم %38.3مقارنة بالذین ال تتوافق رغبتهم مع تحصیلهم الدراسي والتي تقدر ب 

التالمیذ وجهوا حسب رغبتهم وبالتالي فتحصیلهم الدراسي مرتبط برغبتهم في حین ان الذین ال تتوافق 

رغبتهم مع تحصیلهم الدراسي فیمكن أن یعود إلى عدم اهتمامهم بتخصصهم باعتبار أن نسبة كبیرة منهم 

وجهت حسب الرغبة. 

 یمثل قیام مستشار التوجیه ببرمجة جلسات ارشادیة: :4الجدول رقم 

ت 
سا

جل
جة 

رم
 بب

جیه
لتو

ر ا
شا

ست
 م

یام
ق

یة 
شاد

ار

هل حضرت هذه النسبة المئویة التكرار  الحتماالتا
 الجلسات

النسبة  التكرار
المئویة 

 10.2 17نعم 
 9.6 16نعم 

 0.6 1ال 

  89.8 150ال 

 100 167المجموع 
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 والذي یمثل احتمال قیام مستشار التوجیه ببرمجة جلسات ارشادیة 4انطالقا من الجدول رقم 

حیث یوضح أن التالمیذ الذین یقولون بأن مستشار التوجیه یقوم ببرمجة جلسات ارشادیة هي نسبة 

 مقارنة بنسبة التالمیذ الذین یقرون بأن مستشار التوجیه ال یقوم ببرمجة %10.2منخفضة والتي تقدر ب 

 وهي نسبة مرتفعة. على الرغم أنه من مهام ونشاطات %89.8جلسات إرشادیة والذین تقدر نسبتهم ب 

مستشار التوجیه برمجة واجراء المقابالت والجلسات قصد التكفل نفسیا بالتالمیذ الذین یعانون من مشاكل 

خاصة بتوجیههم عند الضرورة وهذه النتیجة تفسر اما بأنه ال یقوم بمهمة التوجیه أم أنهم ال یهتمون وال 

یعطون أي قیمة لجلسات االرشادیة معه. 

 یمثل مدى علم التالمیذ بدور مستشار التوجیه: :5الجدول رقم 

یه 
وج

 الت
ار

تش
مس

ر 
دو

ذ ب
المی

 الت
علم

ى 
مد

التكرار  ما هو دورهالنسبة المئویة التكرار االحتماالت 
النسبة 

المئویة 

 65.3 109نعم 

 61.1 102توجیه الطلبة 

 3.6 6اعالم الطلبة 

تقویم نتائج 

الطلبة 
1 0.6 

  34.7 58ال 

 100 167المجموع 
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والذي یمثل مدى علم التالمیذ بدور مستشار التوجیه والذي یوضح أن نسبة 5الجدول انطالقا من 

 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالذین %65.3التالمیذ الذین هم على علم بدور مستشار التوجیه تقدر ب 

 وأكبر نسبة من الذین یعلمون بدور %34.7یجهلون دور مستشار التوجیه والذین تقدر نسبتهم ب 

 یرون ان دوره یتمثل في توجیه التالمیذ باعتباره المسؤول %61.1مستشار التوجیه والتي تقدر ب 

الرسمي على القیام بعملیة التوجیه واإلرشاد التربوي على مستوى المؤسسات التعلیمیة ویمارس مهامه 

تحت اشراف مدیر المؤسسة. 

 یمثل االهتمام بالدراسة: :6الجدول رقم 

سة 
درا

 بال
مام

الهت
ا

النسبة المئویة التكرارات االحتماالت 

 76.6 128تشجیع االولیاء 

 0.6 1تشجیع االساتذة 

 3 5المنافسة مع الزمالء 

 19.8 33أخرى 

 100 167المجموع 

 

 یمثل على أي أساس یعود اهتمام التالمیذ بالدراسة حیث یوضح والذي 6انطالقا من الجدول رقم

 في حین أنلألساتذة دور قلیل بنسبة تقدر ب %76.6أن لتشجیع األولیاء الدور الكبیر بنسبة تقدر ب 

 وهذا یدل على أن %19.8أما االختیارات األخرى فبنسبة %3أما المنافسة مع الزمالء فنسبتها 0.6%

للوالدین دور كبیر في دفع التالمیذ إلى الدراسة واالهتمام بها. 
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 یمثل استشارة االولیاء في اختیار الشعبة: :7الجدول رقم 

بة 
شع

 ال
ار

ختی
ي ا

ء ف
ولیا

اال
رة 

شا
ست

ا

التكرار  هل ذلك راجع إلىالنسبة المئویة التكرار االحتماالت 
النسبة 

المئویة 

 65.9 110ال 

عدم درایتهم 

بالتوجیه المدرسي 
10 6 

انهم منحوا لك 

الحریة في االختیار 
43 25.7 

 2.4 4أخرى 

  34.1 57نعم 

 100 167المجموع 

 

 والذي یمثل استشارة التالمیذ ألولیائهم في اختیارهم للشعبة التي 7انطالقا من الجدول رقم 

یدرسونها حیث یوضح لنا ان نسبة التالمیذ الذین ال یستشیرون اولیائهم هي أكبر نسبة بما تقدر ب 

  %34.1  في حین ان نسبة التالمیذ الذین یستشرون اولیاءهم في اختیارهم للشعبة تقدر ب 65.9%

وهي نسبة منخفضة وذلك على الرغم من اعتبار ان لألسرةخاصة الوالدین أهمیة كبیرة في حیاة التلمیذ أما 

الذین لم یقوموا باستشارة والدیهم فیبرروا ذلك بأنهم منحوا لهم الحریة في اختیار الشعبة التي تناسبهم حیث 

. اما %6  في حین ان الذین یفتقد اولیاءهم ألي فكرة عن التوجیه فقدرت ب %25.7قدرت ب 

. %2.4العتبارات أخرى فهي نسبة قلیلة تقدر ب 
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 یمثل عالقة المستوى التعلیمي للوالدین بتوجیه التالمیذ: :8الجدول رقم 

ي 
لیم

لتع
ى ا

ستو
الم

قة 
عال

یذ 
الم

 الت
جیه

بتو
ن 

لدی
للوا

النسبة المئویة التكرار االحتماالت 

 21 35نعم 

 79 132ال 

 100 167المجموع 

 

 والذي یمثل عالقة المستوى التعلیمي للوالدین بتوجیه التالمیذ والذي 8انطالقا من الجدول رقم 

 من التالمیذ یرون أنه للمستوى التعلیمي للوالدین دور في توجیههم إلى هذه الشعبة في %21یوضح ان 

 یرون أنه ال دخل للمستوى التعلیمي للوالدین في توجیه التالمیذ وهي نسبة كبیرة مقارنة %79حین أن 

باألولى وقد یمكن تفسیر ذلك بأنه قد نجد االولیاء أصحاب مستوى تعلیمي مرتفع اال انهم ال یقومون 

بتوجیه أبنائهم ومساعدتهم على اختیار التخصص المناسب والعكس صحیح فهناك من التالمیذ من یقوم 

أولیائهم بمساعدتهم على توجیههم على الرغم من المستوى التعلیمي المتدني. 

یمثل دور األستاذ في توجیه التالمیذ: :9الجدول رقم 

یذ 
الم

 الت
جیه

 تو
في

اذ 
ست

األ
ر 

النسبة المئویة التكرار االحتماالت دو

 79.6 133نعم 

 20.4 34ال 

 100 167المجموع 
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 والذي یمثل دور األستاذ في توجیه التالمیذ حیث یوضح أن نسبة 9انطالقا من الجدول رقم 

 من التالمیذ یرون أن لألستاذ دور في توجیههم إلى التخصص المناسب وهي مرتفعة في حین 79.6%

 منهم یرون أن األستاذ لیس له دور في عملیة توجیههم وهذا یعني أن األستاذ یساهم %20.4أن نسبة 

بقدر معتبر في عملیة توجیه التالمیذ وذلك یعود إلى كونه من أهم العناصر الفاعلة في عملیة التوجیه 

فدوره ال یقتصر على تدریس التالمیذ بل یتعدى ذلك إلى عملیة التوجیه. 

 یمثل دور الرفاق في اختیار الشعبة: :10الجدول رقم 

بة 
شع

 ال
ار

ختی
ي ا

ق ف
رفا

 ال
ور

النسبة المئویة التكرار االحتماالت د

 25.7 43نعم 

 74.3 124ال 

 100 167المجموع 

 

 والذي یمثل الدور الذي یلعبه الرفاق في اختیار الشعبة فیوضح أن 10انطالقا من الجدول رقم 

 في حین نجد أن الذین %25.7نسبة التالمیذ الذین یقولون بأن للرفاق دور في اختیارهم للشعبة تقدر ب 

 وهي نسبة مرتفعة. %74.3ینفون تقدیم المساعدة من الرفاق تقدر نسبتهم ب 

وهذا یدل أنه لیس لجماعة الرفاق دخل في توجیههم إلى الشعبة التي یدرسونها باعتباره أمر 

شخصي ال یتأثرون فیه بجماعة الرفاق إال نسبة قلیلة منهم. 
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 :یمثل مدى مساعدة األستاذ للتالمیذ عندما تواجههم مشكالت:11الجدول رقم 

یذ 
الم

 للت
تاذ

ألس
ة ا

عد
سا

 م
دى

 م

ت 
كال

مش
هم 

جه
توا

ما 
عند

النسبة المئویة التكرار االحتماالت 

 58.7 98نعم 

 41.3 69ال 

 100 167المجموع 

 

 والذي یمثل مدى مساعدة األستاذ للتالمیذ عندما تواجههم مشكالت 11انطالقا من الجدول رقم 

والذي یوضح أن نسبة التالمیذ الذین یقولون بأن األستاذ یمد لهم ید العون عندما تواجههم المشاكل تقدر 

 %41.3بینما نسبة التالمیذ الذین یرون أن األستاذ ال یقدم لهم ید العون تقدر نسبتهم ب %58.7ب 

وهذا یدل على أن لألستاذ دور في مساعدة التلمیذ على التخلص من مختلف مشاكله وضغوطاته المتعلقة 

بالجانب الدراسي وهذا یدل على أنه كلما وجدت صعوبات ومشاكل عند التالمیذ كلما كان األستاذ مستعدا 

لتقدیم ید العون في حلها. 

 یمثل مدى تلقي الدعم من جماعة الرفاق: :12الجدول رقم 

ق 
رفا

 ال
عة

جما
ن 

 م
عم

الد
ي 

تلق
ى 

النسبة المئویة التكرار االحتماالت مد

 59.3 99نعم 

 40.7 68ال 

 100 167المجموع 
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 والذي یمثل مدى تلقي الدعم من جماعة الرفاق حیث نالحظ أن 12انطالقا من الجدول رقم 

 من التالمیذ كانت اجابتهم ال %40.7 من التالمیذ یتلقون الدعم من جماعة الرفاق في حین أن 59.3%

أي أنهم ال یتلقون أي دعم من جماعة الرفاق وهذا التفسیر یعود بالدرجة أن جماعة الرفاق لها دور في 

التأثیر على االفراد في الدعم والتحفیز على الدراسة وقد یكون لهم الدور السلبي المتمثل في ترك التالمیذ 

لمقاعد الدراسة. 

 مدى قیام المؤسسة بنشاطات تساعد التالمیذ على توجیههم: :13الجدول رقم 

هم 
جیه

 تو
لى

 ع
میذ

تال
 ال

عد
سا

ت ت
طا

شا
 بن

سة
ؤس

الم
ام 

قی

النسبة المئویة التكرار االحتماالت 
ما نوع هذه 

 النشاطات
التكرار 

النسبة 

المئویة 

 10.2 17نعم 

 4.8 08تربویة 

 4.8 08ثقافیة 

 0.6 1أخرى 

  89.8 150ال 

 100 167المجموع 

 

 والذي یبین مدى قیام المؤسسة بنشاطات تساعد التالمیذ على 13انطالقا من الجدول رقم 

توجیههم یتضح لنا أن نسبة التالمیذ الذین یقولون بأن المؤسسة تقوم بنشاطات تساعدهم على توجیههم 

 كذلك الثقافیة بنفس %4.8 ومن بین هذه النشاطات نجد التربویة بنسبة %10.2نسبة قلیلة تقدر ب 

 من التالمیذ وهي تمثل األغلبیة یقولون %89.8 في حین أن نسبة %0.6النسبة ونشاطات أخرى بنسبة 
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أن المؤسسة ال تقوم بنشاطات تساعدهم على التوجیه وهذه النتائج تعبر عن آراءهم الشخصیة وعدم 

اقتناعهم بمختلف النشاطات التي تقوم بها المؤسسة باعتبارها ال دخل لها في عملیة توجیههم. 

یمثل مدى تقدیم اإلدارة لإلعالم الكافي فیما یخص توجیه التالمیذ: :14الجدول رقم 

ما 
 فی

في
لكا

م ا
عال

لإل
رة 

إلدا
م ا

قدی
ى ت

مد

یذ 
الم

 الت
جیه

 تو
ص

یخ

النسبة المئویة التكرار االحتماالت 

 64.7 108نعم 

 35.3 59ال 

 100 167المجموع 

 

 والذي یمثل مدى تقدیم اإلدارة لإلعالم الكافي فیما یخص توجیه التالمیذ 14انطالقا من الجدول رقم 

حیث نالحظ أن النسبة المئویة للتالمیذ الذین یقولون بأن اإلدارة تقوم بتقدیم اإلعالم الكافي لهم هي نسبة 

مرتفعة نوعا ما في حین ان نسبة الذین یقولون إنها ال تقدم اإلعالم الكافي للتالمیذ نسبة منخفضة وهذه 

النتیجة قد تفسر بأن هؤالء التالمیذ غیر مواظبین في المؤسسة أو لعدم اكتراثهم لوسائل اإلعالم المتوفرة 

لهم على عكس التالمیذ الذین أجابوا بنعم وعلى سبیل المثال عن وسائل اإلعالم التي تستخدمها المؤسسة 

المطبوعات والمقصوصات والمجالت الحائطیة واإلذاعة المدرسیة.  
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 :مناقشة وتفسیر النتائج .2

بعد قیامنا بعرض النتائج نستنتج ما یلي: 

بالنسبة للمحور األول والذي یتعلق بالتوجیه المباشر للتالمیذ نستنتج أن معظم التالمیذ وجهوا 

 حسب رغبتهم، في حین أن الذین لم یوجهوا حسب رغبتهم كانت نسبتهم قلیلة، كذلك معظم التالمیذ

تتوافق مع تحصیلهم الدراسي ومنه نستنتج أن أغلبیة التالمیذ الذین یوجهون حسب  رغبتهمصرحوا بأن 

 في المستوى أي أنه إذا كانت هناك رغبة لدى التالمیذ في دراسة نوع  تحصیلهم الدراسيرون أنرغبتهم ي

محدد أو تخصص معین یزید من دافعیتهم وحبهم للعمل مما یساهم في رفع مستوى التحصیل الدراسي 

. لدیهم

أما فیما یخص مدى قیام مستشار التوجیه بزیارة التالمیذ وبرمجة جلسات ارشادیة معهم فنسبة 

 من التالمیذ یقولون إنه یقوم بزیارتهم كذلك توجد نسبة قلیلة منهم یصرحون بقیام مستشار  فقطقلیلة

التوجیه ببرمجة جلسات إرشادیة لصالحهم. 

 وذلك قد یعود إلى بعض  مستشار التوجیه ال یساهم في توجیه التالمیذالنتیجة كانت أنوبالتالي ف

مع التالمیذ من جهة، ومع  حیث یواجه صعوبات داخل المؤسسات التربویةالسلبیات التي تواجه عمله 

داخل المؤسسات  وهذه الصعوبات قد تعرقل سیر مهامه األساتذة والتالمیذ والمدیر من جهة أخرى

 تتوافق مع دراسة  حسب ما توصلت إلیه دراستنا والتيالتربویةوهنا یبرز واقع التوجیه في مدارسنا الحالیة

 والتي تحصلت هي األخرى  عنوان االشراف المدرسي والعیادي تحت1997"، الدكتور "أحمد إبراهیم أحمد

إلى أن مستشار تواجهه مجموعة من الصعوبات داخل المؤسسة التربویة سواء مع التالمیذ أو األساتذة أو 

 المدیر.
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 الفصل الخامس                                                       عرض و مناقشة نتائج الدراسة
 

بالنسبة للمحور الثاني والذي یتعلق بالتوجیه غیر مباشر للتالمیذ نستنتج أن للبیئة التي یعیش 

 وجماعة الرفاق عامل مهم وأساسي في عملیة ريسي والمحیط األسمدرفیها التلمیذ والتي تضم المحیط ال

توجیه التالمیذ كما ال ننسى تأثیر األساتذة في مساعدتهم على اختیار نوع الدراسة التي تناسب قدراتهم 

ومیوالتهم حیث أن األولیاء دور كبیر في تشجیع التالمیذ بنسبة كبیرة مقارنة بالذین یقولون أن االولیاء ال 

یقومون على تشجیعهم، كما أن نسبة التالمیذ الذین یصرحون بأن لألستاذ دور في عملیة توجیههم 

ومساعدتهم عند الوقوع في مشكالت فكانت مرتفعة، كما أن لجماعة الرفاق دور كبیر في تقدیم الدعم فقد 

یتلقون الدعم من رفاقهم كبیرة مقارنة بغیرهم أما فیما یخص تقدیم یقولون أنهم كانت نسبة التالمیذ الذین 

اإلدارة لإلعالم الكافي فقد كانت إجابة معظم التالمیذ على أن اإلدارة تقدم لهم اإلعالم الكافي فیما یخص 

أكثر من الذین یرون العكس، ولقد كان موضوع التوجیه الغیر مباشر ذو أهمیة كبیرة في أوساط التوجیه

الباحثین فهناك العدید من الدراسات التي تناولت موضوع تأثیر المحیط االجتماعي الذي یعیش فیه 

التالمیذ على عملیة توجیههم ومن بین هذه الدراسات نجد الدراسة التي قام بها الباحث والدكتور دیرلفستور 

disiresttro تحت عنوان "دور مرشد المدرسة الثانویة كما یصفه المدیرون ونائبوا المدیرین والمرشدون 

في مقاطعة اندیان" والذي توصل فیها إلى مجموعة من النتائج أهمها ان التفاعل و العالقات الجیدة مع 

المدیرین والمعلمین والطالب وأولیاء األمور تزید من فاعلیة العملیة االرشادیة وعملیة توجیه التالمیذ وهذا 

 ما یتطابق مع نتائج الدراسة الحالیة .
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ب ل  ئكخئة



 الخاتمة
 

وكخالصة عامة للموضوع یمكن القول إننا في األخیر توصلنا إلى أن التوجیه المدرسي والتحصیل 

الدراسي من أهم المواضیع التي تستحق المزید من الدراسات كونه موضوع یتجه إلى خدمة التربیة 

والتعلیم بصفة عامة نظرا ألهمیته الكبیرة التي یحظى بها في تنمیة وٕابراز المیول الفردیة والقدرات 

والمواهب واالتجاهات العامة والتي توافق التلمیذ مع فرع الدراسة التي یوجه إلیها باإلضافة إلى األهمیة 

االقتصادیة التي یقدمها التوجیه المدرسي من خالل توفیر المصاریف الباهظة على الدولة التي 

تصرف على نوع معین من التعلیم. وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي وأداة االستمارة في جمع البیانات 

وقد توصلنا في األخیر إلى مجموعة من النتائج هي أن أغلبیةالتالمیذ یؤخذ بعین االعتبار رغباتهم في 

توجیههم إلى نوع الدرایة المناسب إال نسبة قلیلة منهم لها أسبابها التي قد تعود إلى عدم االنضباط أو 

االهتمام بالدراسة أو حتى جهلهم بعملیة التوجیه، باإلضافة إلى عامل التحصیل الدراسي الذي یلعب 

هو اآلخر دور في عملیة التوجیه. 

ن المستشار ال یقوم بتقدیم الدعم الكافي لهم فیما رونأكما توصلنا أیضا إلى أن أغلبیة التالمیذ ي

 التوجیه.یخص عملیة 

المدرسة واألستاذ واالسرة وجماعة الرفاق یقدمون أن هناك عواملكباإلضافة إلى خروجنا أیضا 

الدعم الكافي التالمیذ فیما یخص عملیة توجیههم نظرا ألهمیة المحیط الذي یعیش فیه التلمیذ فهي من 

 العوامل التي تساعده على اتخاد القرار المناسب.
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لإلحف  ئك



جامعة محمد الصدیق بن یحي 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا 

 

استبیان 

 

في إطار القیام بتحضیر مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في علم النفس التربوي 

، نلتمس التوجیه المدرسي وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانويبعنوان 

منكم التعاون معنا في هذا المضمار وذلك باإلجابة عن بنود هذا االستبیان بوضع عالمة (×) 

في المكان المناسب من وجهة نظركم. 

 

ونعدكم بالمحافظة على سریة المعلومات التي تقدمونها وأنها ال تستخدم إال ألغراض 

البحث العلمي. 

وتقبلوا منا جزیل الشكر وفائق االحترام. 

 

 

 

 2016/2017لسنة الدراسیة ا

 

الباحثتان: 

صوكو صباح  •

 بوالجاج آسیة •



 أوال: المعلومات الشخصیة

 الجنس:   ذكر                    أنثى -1

 السن: ........................... -2

 الصفة: داخلي               نصف داخلي                   خارجي -3

 الشعبة: ......................... -4

 هل انت معید؟               نعم                                ال -5

 المعدل الذي تحصلت علیه: ..................... -6

 ثانیا: بنود االستبیان

 المحور األول: التوجیھ المباشر

 هل تم توجیهك حسب رغبتك؟                 نعم                    ال -7

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل هذا یعني أنك راض على تخصصك؟ 

راض                    راض جدا                 غیر راض 

 هل یقوم مستشار التوجیه بزیارتكم في غرف التدریس؟     نعم                 ال -8

إذا كانت اإلجابة بنعم، هل استفدتم من الزیارة؟                          نعم                 ال 

 هل تتوافق رغبتك مع تحصیلك الدراسي الحالي؟            نعم                 ال -9

 ها یقوم مستشار التوجیه ببرمجة جلسات توجیهیة لصالحكم؟  نعم                    ال -10

إذا كانت اإلجابة بنعم، هل حضرت هذه الجلسات؟                      نعم                  ال 

 هل أنت على علم بدور مستشار التوجیه؟                    نعم                  ال  -11

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  



في حالة اإلجابة بنعم، ما هو دوره؟ 

توجیه الطلبة                إعالم الطلبة                  تقویم نتائج الطلبة              

أخرى أذكرها........... 

 المحور الثاني: التوجیھ غیر المباشر

 هل اهتمامك بالدراسة راجع إلى: -12

تشجیع االولیاء               تشجیع األساتذة                        المنافسة مع الزمالء 

أخرى أذكرها............... 

 هل استشرت والدیك قبل اختیار هذه الشعبة؟     نعم                 ال -13

 :في حالة اإلجابة بال، هل ذلك راجع إلى

عدم درایتهم بالتوجیه المدرسي              أنهم منحوا لك الحریة في االختیار 

أخرى أذكرها.............. 

 هل للمستوى التعلیمي للوالدین عالقة بتوجیهك إلى هذه الشعبة؟   نعم             ال -14

 هل لألساتذة دور في توجیهك إلى هذه الشعبة؟        نعم                 ال -15

 هل لجماعة الرفاق دور في اختیارك لهذه الشعبة؟     نعم                  ال -16

 هل یمد لك األستاذ ید العون إذا واجهتك مشكالت في الدراسة؟ نعم                  ال -17

 هل تتلقى ید العون من جماعة الرفاق؟          نعم                  ال -18

 هل تقوم المؤسسة بنشاطات تساعدك على توجیهك؟  نعم                  ال -19

إذا كانت اإلجابة بنعم، ما نوع هذه النشاطات؟   تربویة               ثقافیة             علمیة 

أخرى أذكرها......... 

 هل تقوم اإلدارة بتقدیم اإلعالم الكافي فینا یخص توجیه التالمیذ؟   نعم          ال -20

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



Résumé 

L'orientation scolaire jouet d'une grande importance, cela est justifié par notre 
étude intitulée "L'orientation scolaire et sa relation avec la réussite scolaire". Le but 

principal de l'étude est de connaitre si l'orientation scolaire a un rôle dans la réussite 

scolaire.  

Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la méthode descriptive, car elle est la 

plus convenable à l'étude, elle s'agit de décrire précisément le phénomène tel qu'il est 

dans la réalité et de clarifier ; analyser et expliquerce phénomène. 

Nous avons construit un questionnaire comme outils de recueil de données, nous 

l'avons distribué sur les élèves pour qu'ils répondent aux questions de ses axes.   

L'étude est une enquête sur un échantillon contient tous les élèves de 2ème année 
de lycée avec toutes ses branches, alors, elle contient 167 élèves du Lycée"Kaoueche 

Omar et Magoura"à Djimla. 

Enfin, l'étude aboutit aux résultats suivants: 

- la plupart des élèves sont orientés vers les choix qu'ils veulent. 

- La majorité des élèves voient que le conseiller d'orientation scolairene fournit pas un 

soutien vraiment suffisant concernant leurs orientations. 

- L'école, l'enseignant, la famille et le groupe de paires jouent un rôle primordial dans 

l'orientation scolaire. 

 

 

 

 



 

ملخص الدراسة 

یعتبر التوجیه المدرسي ذو أهمیة كبیرة وهذا ما أكدته دراستنا تحت عنوان " التوجیه المدرسي وعالقته 
بالتحصیل الدراسي " وكان الهدف الرئیسي لهذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان للتوجیه المدرسي دور في التحصیل 

الدراسي للتالمیذ. 

ولتحقیق الهدف المذكور استعملنا المنهج الوصفي باعتباره المنهج المناسب لدراستنا والذي یقوم بوصف 
الظاهرة كما هي في الواقع وصفا دقیقا وتحلیلها وتفسیرها وقد استخدمنا االستمارة كأداة أساسیة لجمع البیانات 

حیث قمنا بتوزیعها على التالمیذ بغرض اإلجابة على محاورها. 

ولقد قمنا بإجراء الدراسة على عینة من التالمیذ وكانت عینة مسحیة تشمل جمیع تالمیذ السنة الثانیة ثانوي 
 تلمیذ في ثانویة الشهیدین كعواش عمر ومقورة بجیملة ولقد توصلنا في األخیر 167بمختلف شعبها والتي تقدر ب 

إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

 معظم التالمیذ یتم توجیههم حسب الرغبة التي یریدونها. -
 أغلبیة التالمیذ یرون أن مستشار التوجیه ال یقوم بتقدیم الدعم الكافي لهم فیما یخص عملیة توجیههم. -
تلعب كل من المدرسة واألستاذ والمحیط االسري باإلضافة إلى جماعة الرفاق الدور الكبیر في تقدیم الدعم  -

 الكافي لتوجیه التالمیذ.
 

Résumé 

L'orientation scolaire jouet d'une grande importance, cela est justifié par notre étude 
intitulée "L'orientation scolaire et sa relation avec la réussite scolaire". Le but principal 
de l'étude est de connaitre si l'orientation scolaire a un rôle dans la réussite scolaire.  

Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la méthode descriptive, car elle est la 
plus convenable à l'étude, elle s'agit de décrire précisément le phénomène tel qu'il est 
dans la réalité et de clarifier ; analyser et expliquer ce phénomène.  

Nous avons construit un questionnaire comme outils de recueil de données, nous 
l'avons distribué sur les élèves pour qu'ils répondent aux questions de ses axes.   

L'étude est une enquête sur un échantillon contient tous les élèves de 2ème année de 
lycée avec toutes ses branches, alors, elle contient 167 élèves du Lycée   "Kaoueche 
Omar et Magoura" à Djimla. 

Enfin, l'étude aboutit aux résultats suivants: 

- la plupart des élèves sont orientés vers les choix qu'ils veulent. 
- La majorité des élèves voient que le conseiller d'orientation scolaire ne fournit 
pas un soutien vraiment suffisant concernant leurs orientations. 
- L'école, l'enseignant, la famille et le groupe de paires jouent un rôle primordial 
dans l'orientation scolaire. 
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