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 قبل كل شيء نشكر اهللا تعالى على ما انعم علينا من فضل وهدانا وانار  

 الطريق امامنا ونحمده على توفيقه لنا في كل خطوة نخطوها  
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 وتوجيهنا لإلنهاء هذا العمل .

والشكر موصول لكل من قدم لنا يد المساعدة من قربي او بعيد ولم  

يتسنى لنا ذكر اسمائهم ، فـاهللا الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم  

 على سيدنا محمد أفضل الصالة وأزكى التسليم .سلطانه ،و 

 



  ملخص الدراسة 

جــاءت الدراســة الحالیــة للكشــف عــن أخالقیــات مستشــار اإلرشــاد والتوجیــه ودورهــا فــي زیــادة الدافعیــة 

لإلنجاز لدى تالمیذ البكالوریا ، ولتحقیق هـذا الهـدف تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي المالئـم لهـذا التنـاول وقـد 

الوریــا مــن هــذا المنطلــق جــاء مــن دافعیــة اإلنجــاز لــدى تالمیــذ البكتزیــد افترضــنا بــان أخالقیــات المستشــار 

التساؤل الرئیسـي كـاالتي : مـا دور أخالقیـات مستشـار اإلرشـاد والتوجیـه فـي الرفـع مـن دافعیـة اإلنجـاز لـدى 

  تالمیذ البكالوریا ؟ وقد ضمت الدراسة فرضیتین فرعیتین :

لـــدى _األخالقیـــات الشخصـــیة لمستشـــار اإلرشـــاد والتوجیـــه لهـــا دور فـــي الرفـــع مـــن دافعیـــة اإلنجـــاز 

  .تالمیذ البكالوریا 

_ األخالقیـــات المهنیـــة لمستشـــار التوجیـــه واإلرشـــاد لهـــا دور فـــي رفـــع دافعیـــة اإلنجـــاز لـــدى تالمیـــذ 

  .البكالوریا 

تلمیـذ تلمیـذة بالنسـبة لسـنة الثالثـة ثـانوي مـن مجتمـع اصـلي 100وتكونت عینة الدراسة األساسـیة مـن 

ئیة مـــن ثانویـــة الشـــهید دربـــاح محمـــد بزیامـــة منصـــوریة تلمیـــذ وتلمیـــذة ،اختیـــروا بطریقـــة عشـــوا 154قـــدر ب

  م .2018/م2017_جیجل_ خالل السنة الدراسیة 

كمــــا تــــم االعتمــــاد فــــي جمــــع البیانــــات علــــى األداة التالیــــة :اســــتبیان أخالقیــــات مستشــــار اإلرشــــاد    

ي بعــد مــا تــم حســاب والتوجیــه ودورهــا فــي زیــادة الدافعیــة لإلنجــاز والــدي وزع علــى تالمیــذ الســنة الثالثــة ثــانو 

  الخصائص السیكو متریة لألداة ، وانتهت الدراسة الى النتائج التالیة :

ــــابصــــفة جزئیــــة تحقــــق الفرضــــیة  ــــد مــــن دافعیــــة اإلنجــــاز لــــدى تالمیــــذ البكالوری   بــــأن األخالقیــــات تزی

وكخالصــة فــإن األخالقیــات الشخصــیة والمهنیــة لمستشــار اإلرشــاد والتوجیــه ترفــع مــن دافعیــة اإلنجــاز لــدى 

التالمیــذ تجعلـــه یســعى دائمـــا لتقـــدیم الفضــل وهـــذا مــا جعـــل وجـــود المستشــار ضـــروري ومهــم فـــي المؤسســـة 

  التربویة لتقدیم ید العون والمساعدة
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	مقدمة
 

 أ 
 

باعتبـاره معيـار قـوة  ،ىيعتبر ميدان التربية و التعليم من أبرز الميادين التي توليهـا الدولـة أهميـة كبـر 
جاهـدة  عليـه فهـي تسـعىأن تتقدم أو تتخلف أو تتأخر و و  أو ضعف تلك الدولة فمن خالله يمكن أن تزدهر

  التغلب على العراقيل أو الصعوبات التي تقف أمام تنمية هدا القطاع الحيوي.لإلصالح النظام التربوي و 

الميــذ و مســاعدتهم علــى تخطــي المشــكالت حيــث تســعى المؤسســات التربويــة إلــى تلبيــة حاجــات الت 
ده لعـل أهـم هـالتوافـق المدرسـي و ة و لك من أجل تحقيق الصحة النفسيذفي البيئة المدرسية و  جهونهاايو التي 

 تنشـــيطهة التـــي تحـــرك ســـلوك الفـــرد و فالدافعيـــة إدا هـــي تلـــك القـــوة الذاتيـــ ،المشـــكالت تـــدني دافعيـــة اإلنجـــاز
مـن هنـا يفتـرض أن التوجيـه المدرسـي يحقـق للفـرد ما يحققه من أهـداف و زه و ذاته من خالل ما ينج وتحقيق
مـن  هرفـع دافعيـة انجـاز اسـتعداداته و ٕامكانياتـه و تنمـي ميولـه و نوع الدراسة التي توافـق قدراتـه و سليما ل اختيار

  التكيف مع البيئة المدرسية.االطمئنان و تحقيق االستقرار و  لأج

دورها الفعال في الحيـاة الدراسـية حيـث أهميتها و حاجة لعملية التوجيه و نا البناء على ما سبق تظهر ل
ـــة تســـع ـــه بأفضـــل الوســـائل و نجـــد المنظومـــة التربوي أنجـــع الطـــرق فـــي مختلـــف المؤسســـات ى جاهـــدة لتحقيق

الثــة بمــا أن تالميــذ الســنة الثو  ،المسـار الدراســي خاصــةلمســار المســتقبلي للتالميــذ عامــة و التعليميـة لمتابعــة ا
إلـى الجامعيـة فهـم بحاجـة  التي من خاللها يتحدد توجيههم في المرحلةي مقبلين على شهادة البكالوريا و ثانو 

ٕاجـــاد التوافـــق بينهـــا وبـــين ف علـــى إمكانيـــاتهم واســـتعداداتهم و ٕارشـــادات معينـــة تســـاعدهم علـــى التعـــر توجيـــه و 
 ومـن ،ة التـي تـؤثر علـى نوعيـة دراسـاتهما التغلـب علـى بعـض معوقـات النفسـيذمتطلبات الحياة الدراسية وك

  اإلرشاد المدرسي في األوساط التعليمية.هنا تبرز أهمية و دور التوجيه و 

دورهــا فــي زيــادة الدافعيــة التوجيــه و قيــات مستشــار اإلرشــاد و ه الدراســة موضــوع أخالذولقــد تناولــت هــ  
  قد قسمت الدراسة غلى قسمين :و  ،لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا

  يتمثل في الجانب النظري الدي يحتوي على ثالثة فصول: ل:األو جانبال

حديــد يليهــا التو  ،أهميتهــا أهــدافها ،: تضــمن إشــكالية الدراســة و تســاؤالتها و فرضــياتهاالفصــل األول
  ختمناه بالدراسات السابقة و التعقيب عليها.اإلجرائي لمفاهيم الدراسة و 

ار التوجيـه و تطرقنـا فيـه إلـى بعـض التعـاريف لمستشـخصصـناه لمستشـار اإلرشـاد  :لفصل الثانيا
اسســـه و أهـــداف التوجيـــه  ،ضـــهور التوجيـــه فـــي الجزائـــر ،اإلرشـــاد بصـــفة عامـــةلتجيـــه و ااإلرشـــاد و التوجيـــه و 

ا ذيقـــوم بهـــا هـــكمـــا اشـــرنا إلـــى بعـــض العالقـــات التـــي  ،المهـــام الموكلـــة إليـــهتطرقنـــا إلـــى أهـــم الخصـــائص و 
  المستشار.



	مقدمة
 

 ب 
 

قمنــا بتعريــف الدافعيــة لإلنجــاز أيضــا أهــم الوظــائف  ،يتضــمن الدافعيــة لإلنجــاز: الفصــل الثالــث
معــايير  ،مســتوياتها ،هــاالعوامــل المــؤثرة في ،أنــواع الدافعيــة لإلنجــاز ،مكوناتهــا ،تصــنيفات الدافعيــة،للدافعيــة 
  أيضا النظريات المفسرة للدافعية.و  ،الدافعية

  قد تضمن ما يلي:فيتمثل في الجانب الميداني و  الثاني: انبجال 

و كـذا  ،هـو فصـل اإلجـراءات المنهجيـة التـي تـم الطـرق فيـه إلـى المـنهج المسـتخدمو  الفصل الرابع:
أدواتهــا وصــوال إلــى األســاليب اإلحصــائية المســتخدمة فــي تحليــل إجــراءات تطبيــق عينتهــا و مجتمــع الدراســة و 

  الدراسة.

مناقشــة النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي تحليــل و وهــو فصــل خــاص بعــرض و : امسالفصــل الخــ
  ختمت الدراسة بتقديم بعض االقتراحات للمعنيين.و  ،ضوء ما جاء في الجانب النظري و الدراسات السابقة
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 اإلشكالية :

 معرفــة إمكانياتــهاتــه و تهــدف إلــى مســاعدة التلميــذ علــى تقبــل ذ ،تعتبــر العمليــة اإلرشــادية عمليــة بنــاء
معـين بمـا تعـديل سـلوكهم فـي مجـال هود منظمة للتأثير علـى األفـراد و كما أنها عملية تتضمن ج ،واختياراته

مالئمـة هي الخدمة اإلرشادية التي تقـدم إلـى التالميـذ فـي اختيـار نـوع الدراسـة اليتفق و ظروف مجتمعهم. و 
رضـــهم. فـــو عمليـــة مســـاعدة التغلـــب علـــى الصـــعوبات التـــي تعتلهـــم و التـــي يلتحقـــون بهـــا والتكيـــف معهـــا و 

ٕاعـداده لمسـتقبله بهـدف وضـعه فـي المكـان المناسـب لـه لية مساعدة للفـرد فـي فهـم حاضـره و اإلرشاد هو عم
فـــي حـــين يعـــرف التوجيـــه عمليـــة هامـــة  ،االجتمـــاعيحقيـــق التوافـــق الشخصـــي والتربـــوي و ومســـاعدته علـــى ت

متطلبـــات الفـــروع التكوينيـــة فســـية للفـــرد و كريـــة والمـــؤهالت النتهـــدف إلـــى تحقيـــق التوافـــق بـــين المـــؤهالت الف
وهـــو مجموعـــة الخـــدمات التـــي تهـــدف إلـــى  ،والمهنيـــة لمســـاعدة التلميـــذ علـــى التعـــرف عـــن ذاتـــه  ومحيطـــه 

قـدرات واسـتعدادات وميـوالت نياتـه الذاتيـة مـن مهـارات و أن يسـتغل إمكاساعدة الفـرد فـي أن يفهـم مشـاكله و م
  وٕادراك المشكالت التي تواجههم .

أن المهام تقام على مسـتوى المدرسـة حيـث د تعد من أساسيات التعليم خاصة و اإلرشاالتوجيه و فمهام 
 يهــدف إحــداث ،تنميــة القــوى البشــرية عــن طريــق توجيــه األفــراد والجماعــاتلتســعى إلــى اســتعمال الطاقــات 

ونحـو العـالم  ،نحـو الموضـوعات التـي تـرتبط بهـاشـكلة و االتجاهات نحو المتغيير في النظرة و في التفكير و 
الجماعة (فـي حالـة اإلرشـاد الجمـاعي). متد إلى توفير االستبصار للفرد و لكنه ي ،المحيط بالفرد أو الجماعة

بالتـالي زيـادة قدرتـه تـه بداتـه و بالبيئـة المحيطـة بـه و زيـادة معرفه من زيادة تحكمـه فـي انفعاالتـه و الذي يمكن
نفســي نــاجح فإنــه يمــر بخبــرة نمــوه الــذي يمــر بخبــرة إرشــاد لك فــإن الفــرد ذبــلســلوك البنــاء واإليجــابي و علــى ا

خــتص يشــرف علــى العليــة اإلرشــادية عليــه أصــبح مــن الضــروري تعيــين مو . ارتقــاء نفســي فــي نفــس الوقــتو 
  االجتماعيــــة النفســـية و نمائيـــة فـــي مختلـــف المجــــاالت التربويـــة و المهنيـــة و يكـــون متـــزودا ببـــرامج وقائيــــة و و 
الرئيســية فــي التوجيــه واإلرشــاد بــدون مرشــد يكــون مــن الصــعب تنفيــد العمليــات ) أنــه 1980زهــران"(كر "ذيــو 
  خاصة عملية اإلرشاد نفسه اإلرشاد و   خاصة عمليةو 

اإلرشـــاد هـــو دور فنـــي يقـــوم هـــذه العمليـــة بمنهجيـــة األســـاس فـــإن دور مستشـــار التوجيـــه و علـــى هـــذا و 
  المعلــم ،األخــرين دوي العالقــة كالمــديرفهــم ، و ويعتمــد فــي ذلــك علــى فهمــه لطبيعــة عملــه ،علميــة صــادقة

ذلـك أن العمليـة اإلرشـادية فـي المدرسـة تتطلـب  ،خصوصا عالقته بالتلميذ باعتباره محور العمليـة التعليميـة
 االجتماعيـــة فـــق النفســـي و التوالتلميـــذ علـــى تحقيـــق النمـــو الســـليم و تعـــاون كـــل األطـــراف مـــن أجـــل مســـاعدة ا
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 المهنــي للمستشــارإلــى ذلــك فــإن اإلعــداد األكــاديمي و إضــافة  ،رســيوالعمــل علــى إدماجــه فــي الوســط المد
تمسكه بالضوابط األخالقية أمر هـام و ضـروري للنجـاح فـي العمـل والخصائص الالزمة و  توتحليه بالصفا

تحليــه باألخالقيــات الســامية ســواء علــى الصــعيد الشخصــي ، و اإلرشــاد، والرقــي ببــرامج التوجيــه و اإلرشــادي
المســؤولية...إلخ وأيضــا علــى  ،اإللتــزام ة،الســري ،والتواضــع وحــب الخدمــة اإلرشــاديةل كــاإلخالص فــي العمــ

الصعيد المهني يجب أن يكون متفاني في عملـه مـدرك األهميـة المهنيـة اإلرشـادية و أن يكـون متعـاون مـع 
 ،اإلعالميــةتنظــيم الحصــص ، والقيــام بالمتابعــة النفســية و تحفيــزه، بتشخيصــه و اعدةالتلميــذ يقــدم لهــم يــد المســ

  هذا ما يولد دافعية اإلنجاز لذى هذا التلميذ.

تعتبر المرحلة الثانوية من أهم مراحل التعليم التـي يمـر بهـا التلميـذ ألنـه يعـيش خاللـه فتـرة المراهقـة و 
يتوقــف  ،تحمــل المســؤوليةمرحلــة اإلعــداد للحيــاة العمليــة و  التــي تعــد مــن أهــم المراحــل فــي حيــاة الفــرد فهــي

ه المرحلــة مــدى تقبلــه لكــل هــذه التغيــرات ممــا يؤكــد ضــرورة وجــود مستشــار تربــوي يعمــل ذفــي هــنجـاح الفــرد 
أهميــة و نظـرا لخصوصــية هـذه الرحلــة ، و علـى مســاعدة التلميـذ المراهــق علـى تقبــل التغيـرات التــي تطـرأ عليــه

ـــى ضـــرورة وجـــود مرشـــد مدرســـي ـــاك عـــدة دراســـات تؤكـــد عل ـــد كانـــت هن ـــة اإلرشـــاد خاللهـــا فق ، يهـــتم عملي
طلـب مـن تالميـذ المرحلـة الثانويـة أن  1995 "جونسون" مهامه حيث كدراسة قام بهـابخصائصه وٕاعداده و 

قد بينت النتائج أن المرشد و  ،يحددوا الشخص الدي يلجأون إليه لطلب المساعدة في حل مشاكلهم المختلفة
األصــدقاء  ،المدرســين ،اآلبــاءالمدرســي كــان أول مختــار مــن طــرف التالميــذ فــي أغلــب األحيــان مقارنــة مــع 

فـي دراسـة قـام بهـا أن الشـباب فـي  سـعد جـالل) وفي نفس السـياق توصـل jenson، 1995 ، p500( األخرين 
م 1948كمـا توصـل محمـد عمـر ،) 16( الشـيخ محمـود ،ص مصر في حاجة إلى المرشد في المـدراس الثانويـة 

لإلرشـاد فـي الكويـت لطلـبهم وجـود مرشـد إلى نفس النتيجة في دراسات حول حاجات المـراهقين والمراهقـات 
). نظـــرا ألهميـــة التوجيـــه المدرســـي ومـــا يحققـــه لتلميـــذ 135ص ، 1948 ( محمـــد عمـــر،ويـــة مدرســـي فـــي كـــل ثان

وتســاعده  واســتعدادهالسـليم لنــوع الدراســة الــي توافـق قدراتــه وٕامكانياتــه وتنمـي ميولــه  االختيــارومسـاعدته فــي 
، فالدافعيـة والتكيـف مـع البيئـة المدرسـية االطمئنـانو  االسـتقرارتحقيـق  علي رفع  الدافعيـة لإلنجـاز مـن أجـل

  التي تحرك سلوك التلميذ وتوجهه لتحقيق غاية معينة  الذاتيةإذا هي تلك القوى 

وبذلك تعد الدافعية لإلنجاز عامل مهم في توجيه سلوك التلميذ فضـال عـن مسـاعدته فـي فهـم تفسـير 
ســلوك الفــرد ، وســلوك المحيطــين بــه، كمــا يعتبــر مكــون أساســي لتحقيــق ذاتــه وتوكيــدها ، كمــا بنيــت نتــائج 

يــة يكونــون أكثــر البحــوث فــي مجــال الفــروق بــين دوي دافعيــة اإلنجــاز المرتفعــة والمنخفضــة، أو ذوي الدافع



	للدراسة العام اإلطار                                                                     األول الفصل

 

7 
 

 اخـتالفالدافعية لإلنجاز من العوامل المهمة في  اعتبارأذ يمكن  )2،ص 2007( شواشـرة ،نجاحا في المدرسة 
التالميــذ فــي إنجــازهم المدرســية حيــث بنيــت دراســات وبحــوث كثيــرة أن الــذكاء لــيس العامــل الوحيــد فــي هــذا 

التـي تــدفع التالميـذ اإلنجــاز الدراسـي كالثقــة  ، يعــد دافـع اإلنجــاز محصـلة لمجموعــة مـن العوامــل االخـتالف
"حيــث يــرى أن الخــوف مــن الفشــل يعــد بعــد مــن  إثيكســون" مــا اكــدهبــالنفس، مســتوى الطمــوح...إلخ ، وهــذا 

" أن  كليـــرأبعـــاد الدافعيـــة لتحصـــيل بإعتبارهـــا موجـــودة لـــدى كـــل فـــرد لكـــن مســـتويات متفاوتـــة. كمـــا يـــرى " 
ل أو فشل عملية التدريس هو غيـاب الدافعيـة لإلنجـاز الـذي سـببه األسباب التي تكمن وراء ضعف التحصي

التوجيه أحد الوظائف اإلنسانية فـي ميـدان التربيـة التعلـيم الـذي  باعتبارغياب أو نقص في عملية التوجيه، 
بقــدرات  يحتــاج إلــى مستشــار يتمتــع بمبــادئ وســلوكيات مهنــة اإلرشــاد والتوجيــه الشخصــية والمهنيــة خاصــة،

يســاهم بدرجــة أول فــي رفــع دافــع التلميــذ. إذ يوجــد هنــاك عــدة عوامــل لهــا عالقــة باألخالقيــات  عاليــة لكــي
والدافعية لإلنجاز وجود حاجة لمعرفة نوع هذه األخالقيات والدافعية لإلنجاز لدى التلميذ ومستشـار التوجيـه 

ات التــي يتمتــع بهــا هــذا المدرســي والمهنــي وٕايجــاد الــدور الــذي يلعبــه المرشــد التربــوي أو بــاألخص األخالقيــ
  األخير وأهميتها في رفع دافعية اإلنجاز لدى التلميذ خاصة في المراحل لنهائية . 

  التساؤالت التالية : ىاولة اإلجابة علحدفع إلنجاز هذه الدراسة وم ما هذا  

  التساؤل الرئيسي : 

  تالميذ الباكالوريا ؟ما دور أخالقيات مستشار اإلرشاد والتوجيه في رفع دافعية اإلنجاز لدى 

  التساؤالت الفرعية : 

ـــذ  مـــا دور األخالقيـــات الشخصـــية لمستشـــار اإلرشـــاد والتوجيـــه فـــي رفـــع دافعيـــة اإلنجـــاز لـــدى تالمي
  ؟   الباكالوريا

ــــة ــــه فــــي رفــــع دافعي ــــة لمستشــــار اإلرشــــاد والتوجي ــــد مــــا دور األخالقيــــات المهني ــــذ  ىاإلنجــــاز ل تالمي
  ؟الباكالوريا

  فرضيات الدراسة :

  ا؟دافعية إلنجاز لدى تالميذ الباكالوريتزيد من التوجيه و  اإلرشاد األخالقيات الشخصية لمستشار

 ؟ دافعية إلنجاز لدى تالميذ الباكالورياتزيد من وجيه تاألخالقيات المهنية لمستشار اإلرشاد وال
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  أهداف الدراسة:

أهداف معينـة  و تتمثـل اهـداف ال شك أن اي دراسة علمية خاصة في مجال علم النفس تسعى إلى 
  دراستنا في:

  .البكالوريا الدافعية لإلنجاز لدى التالميذ في زيادةخالقيات مستشار التوجيه أـ التعرف على دور 1

التعرف على االخالقيات الشخصية لمستشار االرشاد و التوجيه ودورها في زيـادة الدافعيـة لإلنجـاز لـدى  ـ2
  تالميذ البكالوريا.

علــى االخالقيــات المهنيــة لمستشــار االرشــاد والتوجيــه ودورهــا فــي زيــادة الدافعيــة لإلنجــاز لــدى  التعــرف .3
  تالميذ البكالوريا 

  .التعرف على مكونات الدافعية و العوامل المؤثرة فيها .4

  أهمية الدراسة:

 الدراســة ألي دراســة علميــة كبيــرة مــن القيــام بهــا تعــود بالفائــدة علــى الفــرد و المجتمــع و تكمــن أهميــة
  فيما يلي:

فــي كونهــا تتنــاول موضــوعا مــن أهــم المواضــيع فــي النظــام التربــوي وهــو أخالقيــات  ةدراســال تكمــن أهميــة 1
  و التوجيه. اإلرشادمستشار 

  تمثل االخالقيات الشخصية محورا اساسيا في الممارسات االرشادية 2

  ما في الممارسات اإلرشادية تمثل األخالقيات المهنية لمستشار االرشاد والتوجيه محور ها 3

  في مواجهة المشكالت. دورا هاما و التوجيه اإلرشادمستشار  يمثل 3

  تعتبر مرحلة التعليم الثانوي مرحلة مهمة في حياة التلميذ . 4
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  مفاهيم الدراسة:

المهنيـة و  ة التوجيـه الشخصـيمهنـة اإلرشـاد و  سـلوكياتبمبـادئ و  االلتـزام: هي التعريف اإلجرائي لألخالقيات
تنظــــيم و  ،الخلــــق الفاضــــل النظافــــةبالــــدين و  االلتــــزاموجــــه و بشاشــــة البــــالمظهر العــــام و  االهتمــــاممــــن خــــالل 
  متابعة التلميذ في مرحلة "البكالوريا" .نفسية و  بدراساتالقيام و  اإلعالميةالحصص 

يـه مجموعـة مـن :هـو دالـك المـورد البشـري الـدي أسـندت إل لمستشار التوجيـه و اإلرشـاد اإلجرائيالتعريف 
زمـاني و االجتماعية للتلميـذ) حيـث يـؤدي مهامـه فـي إطـار مكـاني ة النفسية و المتابع ،تقويم ،المهام (اإلعالم

تحليـل و المهنـي وفـق أسـس علميـة مـع مراعـاة تلميذ على بناء مشروعه الدراسـي و محدد في سبيل مساعدة ال
  المهني.التلميذ ومتطلبات الواقع المدرسي و  استعداداتتحديد ميوالت و و 

الثالثــة ثــانوي فــي إنجــاز مهامــه الدراســية  الســنة رغبــة و ســعي التلميــذ للدافعيــة لإلنجــاز: اإلجرائــيالتعريــف 
  لتحقيق أهدافه بمساعدة مستشار التوجيه المدرسي.

حلــة الثانويــة يحتــل المرتبــة : امتحــان وطنــي يــأتي فــي نهايــة المر التعريــف اإلجرائــي شــهادة التعلــيم الثــانوي
هـي عمليـا مجـرد ساسي في قاعدة هرم االمتحانات و الثانية في سلم الشهادات الوطنية بعد شهادة التعليم األ

  امتحان عادي يخضع لمجموعة من اإلجراءات.

  الدراسات السابقة:

  الدراسات التي تناولت المستشار التوجيه:

  لدراسات األجنبية:ا

ــ دراســة 1 العالقــة بــين الصــفات الشخصــية واتجاهــات المرشــدين نحــو عملهــم '' حــول:1980"روي"ـ
ه  الدراسـية الـى بحـث ذ) مسترشدا. هـدفت هـ69() مرشدا و32تكونت عينة الدراسة ( ،ية"وفعاليهم اإلرشاد

األمريكيـة. المرشـدين نحـو عملهـم و فعـاليتهم اإلرشـادية بإحـدى الواليـات اتجاهـات و العالقة بين الشخصية و 
وهــم  ،شــعور األخــرينو اهتمامــات بخبــرات  قــد اظهــرت نتــائج الدراســة بــأن المرشــدين األكثــر فعاليــة هــم أكثــر

كـان المرشـدون دو الفعاليـة  االتجاهاتمن حيث و  ،مرونة مع األخريناألكثر تقبال للذات واألكثر تسامحا و 
  ).65 ،2004،(عوضانفسهملية أكثر رضا وقناعة في عملهم و اإلرشادية العا
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ــــــنس"2 ــــــ دراســــــة "ب ــــــم "حــــــول):1982( ـ ــــــيم اتجاهــــــات المرشــــــدين نحــــــو عمله شــــــملت  ،"تقي
هدفت هده الدراسة التي تحديـد فيمـا إذا كـان هنـاك اتفـاق عـام فـي اتجاهـات المرشـدين  ،)مرشدا185العينة(

أكثـر مـن  إيجابيـةنحو عملهم و أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة إلى المرشـدين عبـروا عـن اتجاهـات 
أو أن المرشــدين الــذين أعمــارهم فــوق الخمســين عبــروا عــن أقــل مواقــف إيجابيــة تجــاه  ،الســلبية نحــو العمــل

 ســـــنة أبـــــدوا اتجاهـــــات إيجابيـــــة أكثـــــر 40إلـــــى  31العمـــــل. لكـــــن المرشـــــدين الـــــذين تتـــــراوح أعمـــــارهم مـــــن 
  ).66 ،2003ض،(عو 

سلوك و جـنس المرشـد و جـنس المسترشـد أثر كل من  "حول): 1995ـ دراسة "واكتر" واخرون(3
) 96() مرشـــد و105ت عينـــة الدراســـة مـــن (" تكونـــعلـــى انطباعـــات المسترشـــدين اثنـــاء اإلرشـــاد المهنـــي

جنس المرشد وجنس المسترشد على انطباعات راسة إلى معرفة أثر كل من سلوك و قد هدفت الدو  ،مسترشد
  طريق تحليل التباين المتعدد التالي:أظهرت النتائج عن لمستردين أثناء اإلرشاد المهني و ا

 والمشـــاركة الذاتيـــة  ،وهـــي االكتشـــاف الـــذاتي ،عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيا بـــين اســـتجابة المرشـــد
  التعاطف والطرح المقترح لألسئلة فيما يتعلق بتأثيريها على انطباعات المسترشدين.و 
  استجابة المرشد فقـد تقبلـت المسترشـدات المرشد فيما يتعلق بأنماط جود فروق بين الجنسين المسترشد و و

ين اســـتخدموا عبـــارات ذاإلنـــاث الـــدين اســـتخدموا اســـتجابة المشـــاركة الذاتيـــة اكثـــر مـــن المرشـــدين الـــذكور الـــ
  ).72 ،2004،(عوضالكشف الذاتي

  الدراسات العربية:

ــ دراســة "الــدليمي"(1  يين نحــو عملهــم فــي محافظــة الكــرخاتجــاه المرشــدين التربــو  " حــول):1988ـ
هــدفت هــده الدراســة إلــى  ،) مرشــدا و مرشــدة167تكونــت الدراســة علــى عينــة مــن( ،"الرصــافة فــي العــراقو 

توصـل الباحـث ير هده االتجاهات بتغيير النوع و التعرف على مدى تغو  ،معرفة اتجاه المرشدين نحو عملهم
  إلى النتائج التالية: 

 المرشدون أكثر إيجابية نحو العمل من المرشدات. 
  عن نسبة عالية من استجابات الرفض لمضامين العديد من الفقرات السلبية في االستبانةاشارت  . 
 68 ،2004،عوض( .هناك حاجة لتحديد واضح لمفهوم دور المرشد التربوي و عمله.(  
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المرشـدين التربـويين " االتجاهـات النفسـية للمـدراء والمدرسـين و حـول ):1995ـ دراسة "بن نـافع"(2
) 100اشـتملت العينـة علـى ( "،الطالبي في مدارس التعليم العام بالمملكة العربيـة السـعوديةنحو اإلرشاد 
وبالــذات تســيير العمليــة التعليميــة فــة اتجاهــات القــائمين علــى ادارة و هــدفت الدراســة إلــى معر  ،مرشــد طالبــي

الكفيلـة لجعـل الالزمـة و من أجل اتخاد التدابير لك ذالمسؤولين عن التوجيه واإلرشاد الطالبي في المدارس و 
كل القائمين الطالبيـين  اتجاهاتتبين من النتائج أن و  ،اإلرشاد الطالبيهده االتجاهات في خدمة التوجيه و 

وبينــت كــذلك بــأن  ،اإلرشــاد الطالبــيجابيــة نحــو التوجيــه و اي المدرســين كانــت اتجاهــاتهمدارس و مــدراء المــو 
ـــون اتجاهـــاتالمرشـــدين والمـــديرين و  ـــة بالجوانـــب  المدرســـين يحمل ـــة مقارن ـــرامج الوقائي ـــه نحـــو الب ـــر إجابي اكث

  ) .72 ،2004ض،عو العالجية (

ـــ دراســـة التـــويجري(3 اتجاهـــات المعلمـــين نحـــو اإلرشـــاد الطالبـــي فـــي المدرســـة  "حـــول :)2000ـ
نتـائج إلـى ان اتجاهـات المعلمـين ) معلـم و قـد توصـلت ال169حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن( ،السعودية"
كمـا اشـارت إلـى أنـه  ،عمل المرشد الطالبي تتصف باإليجابيـةلبرنامج التوجيه واإلرشاد الطالبي و وادراكهم 

ادراكهم للدور الدي يقوم به المرشد الطالبي بالمدرسـة السـعودية فـي يوجد فروق في اتجاهات المعلمين و ال 
  .)2004،73ض،عو المرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم(

  تناولت الدافعية لإلنجاز:الدراسات التي 

  الدراسات العربية:

ــ دراســة "الشــقراوي"(1 "فاعليــة الــذات و عالقتهــا بــبعض المتغيــرات الدافعيــة لــدى  حــول ):2000ـ
ق فــي فاعليــة الــذات بــين الجنســين وطــالب هــدفت الدراســة إلــى التحقــق مــن الفــرو  طــالب المرحلــة الثــانوي"

كــل مــن الــدافع لإلنجــاز ة االرتباطيــة بــين فاعليــة الــذات و العالقــالتعــرف عــن الصــفين األول والثــاني ثــانوي و 
ثـانوي علـى مقيـاس  الثـانيطالب و طالبة من الصفين األول و  )476تكونت عينة الدراسة من ( ،األكاديمي

الصـف  علـى تبـاين درجـات الطـالب ل احصـائيا للتفاعـل بـين الجنسـين و جـود تـأثير دافاعلية الذات وعدم و 
ات كما توصلت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ارتبـاط دالـة احصـائيا بـين فاعليـة الـذ ،ة الذاتعلى مقياس فاعلي

  ).2010،489ي،(المخالفاالتجاه نحو التعلموالدافع لإلنجاز األكاديمي و 
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بين فاعلية الذات و دافعية اإلنجاز الدراسي و أثرهما فـي  "العالقةحول):2005ـ دراسة "سحلول"(2
 هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف ،فـي مدينـة صـنعاء بـاليمن "التحصيل األكاديمي لدى الطلبة المرحلـة الثانويـة

تكونـــت الدراســـة مـــن  ،از الدراســـي وأثرهمـــا علـــى التحصـــيلدافعيـــة لإلنجـــعلـــى العالقـــة بـــين فاعليـــة الـــذات و 
ثـم اختيـار العينـة بطريقـة ،) 2005/2004بة من الثاني الثانوي ادبي للعام الدراسـي (طال) طالب و 1025(

قـد اسـتخدم الباحــث أداتـين همـا: مقيـاس فاعليــة الـذات العامـة (شـفار تــر) تعريـب محمـد جميــل و  ،عشـوائية 
ـــا" الراشـــدين (لهارمـــانز) تعريـــبو  ) اختبـــار لألطفـــال الـــدافع لإلنجـــاز1993المنصـــور( ـــد الفت ـــاروق عب ح ف

اختبـار شـفيه و  ،تحليل البيانات الثنـائي " واختبار و بيرسوناستخدم الباحث معامل ارتباط "و  1981 "موسى
  .للمقارنات البعدية

) بــين فاعليــة الــذات 0،05وتوصـلت الدراســة علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة احصــائيا عنــد(
) فـي التحصـيل 0،05فروق دالة احصـائيا عنـد (كما توصلت الدراسة إلى وجود ،ودافعية اإلنجاز الدراسي 

ـــــــــــى مســـــــــــتويات الدافعيـــــــــــة لصـــــــــــالح دوي دافعيـــــــــــة اإلنجـــــــــــاز الدراســـــــــــي  األكـــــــــــاديمي ـــــــــــدى الطلبـــــــــــة إل ل
  ).2009،146،(خليفالمرتفعة

دور اإلرشـاد "ظـاهرة تـدني دافعيـة الـتعلم و حـول) :2005ـ دراسة "ابوعبـد اهللا خليـل انشاصـي (3
ه الدراســة إلــى تقصــي دور ذ" هــدفت هــاإلنجــاز لــدى تالميــذ التعلــيم الثــانويالتربــوي فــي اســتثارة دافعيــة 

التعـرف علـى أسـباب تـدني و  ،اإلرشاد التربوي في استثارة دافعية اإلنجاز لدى التالميـذ مـن الناحيـة الدراسـية
 بغـرض جمـع البيانـات اسـتخدم الباحـثوالبحـث عـن حلـول مناسـبة و  ،دافعية اإلنجاز الدراسـي لـدى التالميـذ
تلميــذ  435بلــغ حجــم العينــة حــواليقــد لدافعيــة لإلنجــاز الــدي التالميــذ و العديــد مــن األدوات مثــل مقيــاس ا

  تلميذة من عدد من مدارس التعليم الثانوي بفلسطين.و 

  خلصت هده الدراسة إلى :و 

تقليــل التالميــذ مــن قــدراتهم  ،أن مــن أســباب تــدني دافعيــة لإلنجــاز لــدى التالميــذ تــدني تقــدير الــذات
  عدم احترام رغباتهم في التوجيه إلى تخصصات التعليم الثانوي .لشعور بعدم الكفاءة في التحصيل و ا

أن التالميذ الذين وجهـوا حسـب  ذدافعية اإلنجاز لدى التالميذ إاك عالقة ارتباطية بين التوجيه و هن
تبطـــة بانخفـــاض يعـــانون مـــن مختلـــف مشـــكالت المر كانـــت دافعيـــتهم لإلنجـــاز متدنيـــة و  رغبـــاتهم و الـــذين

  ).2004،ابو عبد اهللا خليل أنشاصيالدافعية لإلنجاز لديهم(
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ه ذهـدفت هـ ،" تنميـة دافعيـة اإلنجـاز"حـولدراسـة تجريبيـة  )1991ـ دراسة "حسـن فايـد محمـود" (4
فـال فـي مرحلـة الطفولـة المتـأخرة الدراسة إلى اختبـار فاعليـة برنـامج مقتـرح لتنميـة دافعيـة اإلنجـاز لـدى األط
الســـلوكية التـــي تميـــز األفـــراد دوي وتـــوجيههم إلـــى التفكيـــر والســـلوك وتدريســـهم علـــى الخصـــائص العقليـــة و 

االســتفادة مــن إمكانيــاتهم .كمــا تهــدف هم علــى فهــم قــدراتهم و دواتهــم و الدافعيــة لإلنجــاز العاليــة بمــا يســاعد
اجــري البحــث نجــاز. و أهميــة مرتبطــة بدافعيــة اإلالدراســة أيضــا علــى دراســة بعــض متغيــرات شخصــية ذات 

سـنة  12إلـى 11تلميذ و تلميذة في الصف األول اعدادي تراوحت اعمارهم من  62على عينة تكونت من 
بينما تكونت عينة المجموعـة الضـابطة  ،تلميذة 12تلميذ و  19قسمت العينة إلى عينة تجريبية تتكون من 

أن صـاحب نمـو  ،انت النتائج المتوصل إليهـاتلميذ و تلميذة لديهم تباين في المستوى التعليمي و ك 11من 
أيضــا عــدم وجــود فــروق دالــة و  ،فــي دافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد المجموعــة الضــابطة علــى نفــس المتغيــرات
  .احصائيا بين الجنسين في معدل استجاباتهم لبرنامج تنمية دافعية اإلنجاز

الـتعلم دور اإلرشـاد التربـوي "تـدني دافعيـة  حـول):2004( ـ دراسة "ابو عبـد الخليـل أنشاصـي"2
هـدفت الدراسـة إلـى تقصـي دور اإلرشـاد التربـوي  ، "في استثاره دافعية اإلنجاز لدى تالميذ التعليم الثانوي

في استثارة دافعية التالميذ من الناحية الدراسية و التعـرف علـى أسـباب تـدني دافعيـة اإلنجـاز الدراسـي لـدى 
اعتمـد عتمـد الباحـث علـى المـنهج الوصـفي و بغرض جمـع البيانـات ا و البحث عن حلول مناسبة و ذالتالمي

ــ كمــا اســتخدم  ،ه الدراســةذي اعــده خصيصــا لهــذعلــى العديــد مــن األدوات مثــل مقيــاس الدافعيــة لإلنجــاز ال
) مــن تلميــذ 435جــم العينــة حــوالي(قــد بلــغ حي دافعيــة اإلنجــاز لــدى التالميــذ و اســتبيانا لتقصــي عوامــل تــدن

الدراســة إلــى أن مــن أســباب تــدني دافعيــة اإلنجــاز لــدى التالميــذ هــو تــدني تقــدير الــذات خلصــت و ، تلميــذة و 
 ىعــدم احتــرام رغبــاتهم فــي التوجيــه إلــكفــاءة فــي التحصــيل و الشــعور بعــدم التقليــل التالميــذ مــن قــدراتهم و ،

أن  ذا ،التالميــذدافعيــة اإلنجــاز لــدى لعالقــة االرتباطيــة بــين التوجيــه و أيضــا اتخصصــات التعلــيم الثــانوي و 
ين كانـت دافعيـة إلنجـاز لـديهم مرتفعـة علـى العكـس مـن الـدين لـم لـذاميذ الدين يوجهوا حسب رغباتهم و التال

و الدين كانت دافعيتهم لإلنجاز متدنيـة و يعـانون مـن مختلـف المشـكالت المرتبطـة  ،يوجهوا حسب رغباتهم
  بانخفاض الدافعية.
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"فاعلية برنامج اإلرشاد التربوي في اسـتثارة  حول ) :2007دراسة "عاطف حسن الشوا شرة"( ـ3
حيــث هــدفت الدراســة إلــى . "دافعيــة اإلنجــاز لــدى تلميــذ يعــاني مــن تــدني الدافعيــة فــي التحصــيل الدراســي

انون مـــن تـــدني معرفـــة تـــأثير نتـــائج التوجيـــه المدرســـي فـــي اســـتثارة دافعيـــة اإلنجـــاز لـــدى التالميـــذ الـــدين يعـــ
عتمـاد اعتمـد الباحـث علـى المـنهج الوصـفي حيـث تـم اال ،والضعف في التحصيل الدراسيالدافعية لإلنجاز 
بـار قد طبق الباحث علـى المفحوصـين اختة قصدية و تلميذة تم اختيارهم بطريقتلميذ و  58على عينة قدرت 

 ، 1994" ســنة القطــاميي ترجمــه "ذالــ" الدافعيــة لإلنجــاز و ســمتمقيــاس "تحصــيليا معــدا لغــرض الدراســة و 
ين ذغبـاتهم والـتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروق دالة احصائيا بـين التالميـذ الـدين وجهـوا حسـب ر و 

التحصـيل الدراسـي هم يعانون تدني دافعيـة اإلنجـاز و فالتالميذ الدين لم يجهوا حسب رغبت ،لم تحترم رغباتهم
إن هـدا البرنـامج أدى إلـى دافعيـة عاليـة لهـدا فـ ،ويفتقدون الرغبة في التعامل مع األنشطة التعليمية المختلفة

ا إلـــى ارتبـــاط دافعيـــتهم لإلنجـــاز بأهـــدافهم ذأرجـــع الباحـــث هـــميـــذ الـــدين وجهـــوا حســـب رغبـــتهم . و لـــدى التال
ا لم تضمن لهـم مسـتقبلهم المهنـي المعرفية فالدين وجهوا حسب رغباتهم اعتبروا بأن الشعبة التي وجهوا اليه

  .لميذي يعد الهدف الرئيسي لكل تذالو 

  التعقيب على الدراسات السابقة:

عــرض للدراســات الســابقة التــي اجريــت حــول دور أخالقيــات مستشــار التوجيــه فــي زيــادة ل مــن خــال
  الدافعية لإلنجاز. ومن خالل ما توفر من دراسات خاصة في بيئتنا األجنبية و أخرى عربية نجد أن:

  التعقيب على الدراسات المتعلقة بالمستشار:

بالنسبة للدراسات التي تناولت المستشـار فلـق ركـزت جميـع الدراسـات علـى موضـوع اإلرشـاد التربـوي 
) ودراسـة 1982"("بـنسكما جاء في دراسة  ،من رؤيا مختلفة مثل معرفة االتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 

و منهــا مــا ربــط  ،)2000(" التــويجري") أيضــا دراســة 1995اخــرون(" و يكتــر"دراســة  و ،)1988( الــدليمي
  ).1980" (روياالتجاهات بمتغيرات اخرى مثل "

فمنهــا مــا اشــتملت عينــة دراســتها  ،اختلفــت عينــات الدراســات الســابقة بــاختالف مجتمعهــا و اهــدافها
ـــدليمي"(ايضـــا دراســـة ") و 1982"(بـــنس) و دراســـة "1980" (رويعلـــى مرشـــدين مثـــل دراســـة "  ،)1988ال

) 1982"(بـنسالمعلمـين مثـل دراسـة "لى عينـة مـن المـديرين والمرشـدين و دراستها ع ومنها ما اشتملت عينة
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ـــــــافع"(و  ـــــــن ن ـــــــة كدراســـــــة و  ،)1995دراســـــــة "اب ـــــــى الطلب ـــــــة  الدراســـــــة عل ـــــــاك مـــــــا اشـــــــتملت عين ايضـــــــا هن
  ).2000"(جيريو الت"

جميــع الدراســـات الســـابقة اســـتخدمت اســـتبيانات لقيـــاس االتجاهـــات نحـــو اإلرشـــاد التربـــوي مـــن إعـــداد 
 االختبـــار) حيـــث اســـتخدم فيهـــا الباحـــث 1980" (رويالـــدين قـــاموا  بالدراســـات مـــا عـــدى دراســـة "البـــاحثين 
ـــار كاليفورنيـــاالنفســـي ( " لقيـــاس اتجاهـــات "بـــورتر) لقيـــاس الصـــفات المختـــارة للمرشـــدين التربـــويين و اختب

  المرشدين نحو عملهم.

  نحو اإلرشاد التربوي.  االتجاه االيجابياجمعت أغلبية الدراسات 

  تعقيب على الدراسات المتعلقة بالدافعية لإلنجاز:ال

نجـدها تختلـف مـن حيـث  ،عرضنا للدارسات العربية و األجنبية المتعلقة بالدافعية لإلنجـاز لمن خال
ة دراســ الهــدف  حيــث هنــاك دراســات هــدفت إلــى معرفــة العالقــة بــين فاعليــة الــذات و الــدافع إلنجــاز مثــل

و ايضا هناك من الدراسـات مـا هـدفت إلـى معرفـة دور  ،)2005" (سحلول"و دراسة  )2000(" "الشعراوي
"ابــو عبــد اهللا ) و دراســتين 1991"(حســن فايــد محمــود التوجيــه فــي اســتثارة الدافعيــة لإلنجــاز مثــل دراســة"

  ).2007( "عاطف حسن الشواشرة" ،)2005(، )2004(" انشاصي

ـــم ع كمـــا يالحـــظ رضـــها ســـواء العربيـــة أو األجنبيـــة أن أيضـــا بـــأن معظـــم الدراســـات الســـابقة التـــي ت
"حســــن فايــــد معظمهــــا ركــــزت فــــي اختيارهــــا لألفــــراد عينــــة الدراســــة علــــى طلبــــة الثانويــــة باســــتثناء دراســــة 

  ) التي كانت افراد عينتها تالميذ الصف األول اعدادي.1991(محمود

مــنهم مــن و  ،فمــنهم مــن تــم اعــدادها شخصــيا ،ايضــا تنــوع األدوات المعتمــد عليهــا فــي الدراســة وجــد 
فقــد دلــت  ،). أمــا مــن حيــث النتــائج المتوصــل إليهــا 2005" (ســحلولاعتمــد علــى مقــاييس جــاهزة كدراســة "

ـــى و  ـــائج عل ـــةمعظـــم النت ـــة ارتباطي ـــذات و   جـــود عالق ـــة ال ـــين فاعلي ـــة ب ـــة لإلنجـــاز كدراســـة دالـــة موجب الدافعي
  .)2000( "الشعراوي"دراسة ) و 2005("سحلول" 

ألمــــاكن التــــي طبقــــت فيهــــا الدراســــة مــــن حيــــث ا ،الدراســــة الحاليــــة عــــن الدراســــات الســــابقة اختلفــــت
لك مـــن حيـــث األدوات المعتمـــد عليهـــا فـــي الدراســـة أيضـــا مـــن حيـــث عينـــات ذكـــ، المتغيـــرات التـــي تناولتهـــاو 

كـون الدراسة. أما فيما يخص نقاط التشابه نجد أن الدراسة الحالية تشترك مع بعـض الدراسـات السـابقة فـي 
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الــدور الــدي يســاهمه مستشــار التوجيــه فــي اســتثارة الدافعيــة لإلنجــاز لــدى الهــدف واحــد وهــو معرفــة العالقــة و 
هــو الــدور الــدي و ، الحاليــة هــو التعريــف بالموضــوع  الدراســة التلميــذ. وتكمــن اإلضــافة العلميــة التــي تســعى

إثـراء مكتبـة الجامعـة بهـذا ذ البكالوريا، لدى تالمي تلعبه أخالقيات مستشار التوجيه في رفع الدافعية لإلنجاز
  .الموضوع نضرا لقلة الدراسات التي تناولته
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  تمهيد:

تعد عملية التوجيه واالرشاد أحـد المهـن التـي وجـدت لخدمـة األفـراد إذ ال يخلـو أي تعريـف لمصـطلح 
وم المساعدة ضمنيا أو ظاهريـا وتقـدم عمليـة التوجيـه واإلرشـاد لألفـراد األسـوياء إذ التوجيه واإلرشاد من مفه

مواجهــة مشــاكلهم والتغلــب عليهــا وصــوال إلــي تحقيــق الصــحة النفســية والتوافــق الســليم كــي  ىيســاعدونهم علــ
ه تنمــو شخصــياتهم نمــو ســليما ومتوازنــا ، وعلــى ذلــك ســنحاول فــي هــذا الفصــل التطــرق إلــي عمليــة التوجيــ

واالرشــاد باعتبارهــا ذات أهميــة بالغــة فــي تحديــد مســار التالميــذ وتعزيــز الدافعيــة لــديهم بمســاعدة مــن طــرف 
  ر التوجيه واإلرشاد الذي يحمل مهارة وكفاءة عالية .امستش

 التوجيه واالرشاد:أوال : 

 تعريف التوجيه واإلرشاد: .1

ـــه واإلرشـــاد تعـــددت تعريفـــات التوجيـــه واإلرشـــاد بتعـــدد النـــواحي التـــي ين ظـــر إليهـــا الموجهـــون للتوجي
  التربوي: 
 :تعريف التوجيه  
   : التوجيه لغة-1

 ابـن( وجاهة ، صار وجيها، وجهة األمر، والشيء أداره إلـي وجهـة مـا، توجـه إليـه أقبـل إليـهمن وجه 

هـوا نقـول توج ،الشيء وجهة معينةوجهة  : 13الجزء "ألبن منظور"لسان العرب ، وقد جاء في )555منظور، 
ومفهــوم التوجيــه فــي اللغــة العربيــة يشــتق مــن الفعــل وجــه توجيهــا بمعنــي ،إليــك بمعنــي ولــو وجــوكم نحــوك 

 .)555ابن منظور، الوجاهة، بمعني الحكمة والسيادة.( ،اختار الطريق
يـألف وضـعية جديـدة أو أو جعل الطريق لفرد ما ليتكيـف و  وضع الشيء موضع ما مقارنة أو طريق

 orientationيقابلهـــا فـــي اللغـــة األجنبيـــة، و  ر الفـــرد فـــي عالقتـــه مـــع المحيطـــين بـــهتحديـــد مـــدى اســـتقرا
t’orientant  )،155إبن منظور(.  
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  التوجيه اصطالحا : -2

" علــي انــه :"هــو عمليــة تقــديم المســاعدة لألفــراد لكــي يصــلوا إلــي فهــم أنفســهم واختيــار ميلــرعرفــه" 
وك بغـرض الوصـول إلـي األهـداف الناضـجة والذكيـة التـي الطريق الصحيح والضـروري للحيـاة وتعـديل السـل

 .)2008،29أحمد أبو أسعد،تصحح مجري الحياة."(

"هـو مجمــوع الخــدمات التربويـة والنفســية والمهنيـة التــي تقــدم للفـرد ليــتمكن مــن  ابوغزالــة":كمـا يعرفــه "
لوب يشــبع حاجاتــه وتحقيــق التخطــيط لمســتقبل حياتــه وفقــا إلمكاناتــه وقدراتــه العقليــة والجســمية وميولــه بأســ

  .)2010،6سليمان داود زيدان،تصوره لذاته."(

": التوجيه علي أنه: "الخدمات التي تهدف إلي مساعدة الفرد علـي أن يفهـم سعد جاللويعرفه أيضا "
اف لتتفــق وٕامكانيــات البيئــة المتاحــة مــن ناحيــة دنفســه ويفهــم مشــاكله وأن شــغل إمكانيــات بيئتــه، فيحــدد أهــ

أخـري نتيجـة لفهمـه لنفسـه ولبيئتـه ويختـار الطريـق المحقـق لهـا بحكمـة وتعقـل، فيـتمكن مـن حـل  ومن ناحية
مـل امشاكلة حلوال علميو تؤدي إلي تكيفه مع نفسه ومع مجتمعه فيبلغ أقصي ما يمكن أن يبلغه النمو والتك

  .)1992،85سعد جالل،في شخصيته"(

مســـاعدة تربويـــة أو مهنيـــة أو جملـــة مـــن ومـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة نســـتخلص أن التوجيـــه هـــو 
والت وقــدرات لتنميتهــا وذلــك بالموازنــة مــع قــدرات يــالخــدمات التــي تهــتم بمــا يمتلكــه الفــرد مــن اســتعدادات وم

الفرد وٕامكانيات البيئة المتاحة للفرد الموجه بهدف التعرف علي المشاكل التي تقف في سبيل تحقيـق توافقـه 
  ية من كل جوانبها.الشخصي مع بيئته وتنمية الشخص

" :"يقصـــد بالتوجيـــه عمليـــه تكـــوين اتجاهـــات فكريـــة فـــي األفـــراد يراهـــا خيـــري خليـــل الجميلـــيويعرفـــه "
  .)32."( الجميلي ، دون س،المجتمع صالحة ومحققة ألهدافه

: "بأنـه عمليـة مسـاعدة أو تقـديم العـون لألفـراد حتـي يتمكنـوا مـن "مصطفي القاضي وأخـرون"ويعرفـه 
االختيار عن بنية وتخد من السلوك ما يسمح لهـم  يستطيعونالالزم ألنفسهم وتوجيهها، بحيث تحقيق الفهم 

ـــائي." ـــة أو تســـمح بتقـــويم المســـار بشـــكل تلق ـــالتحرك فـــي اتجـــاه هـــذه األهـــداف التـــي اختارهـــا بطريقـــة ذكي  ب
  ).1981،17القاضي،(
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 :تعريف اإلرشاد  
  اإلرشاد لغة:  -1

ورشــد رشــدا أي اهتــدى اســتقام ورشــد وأرشــده إلــي كــذا  ،رشــدا ،جــاء فــي منجــد اللغــة العربيــة: "رشــد 
ـــه الرشـــد والرشـــد بمعنـــي اســـتقام علـــي طريـــق الحـــق ـــه، وهـــداه واسترشـــده ، طلـــب من      العربيـــة."(منجـــد اللغـــة وعي

1991، 889( .  

  اإلرشاد اصطالحا: -2

ل المرشــد وهــو ):"االرشــاد هــو العمليــة التــي مــن  خاللهــا يحــاو 1978" وزمالئــه(بتــرو فيســيايعرفــه "
مؤهل تأهيال للقيام باإلرشاد أن يساعد شخص أخر في تفهم ذاته واتخاذ القرارات وحل المشكالت واإلرشـاد 

  .)1996،12الشاوي،هو مواجهة إنسانية تتوقف نتيجتها إلي حد كبير علي العالقة اإلرشادية."(
وتفسـير حقـائق معينـة لمـن هـم  ": "يعتبر اإلرشاد عملية تعليمية لتبسـيط"خيري خليل الجميليتعريف 

في حاجة إليها ألفراد وجماهير قصد التـأثير علـيهم وٕاحـداث تغيـرات سـلوكية مرغوبـة تسـاعدهم علـي تكيـف 
  .)110، 2002الجميلي، افضل في مجال معين فب مجتمعهم."(

ومــن خــالل التعريفــات نــري أنهــا تــدل علــي ضــرورة وجــود شــخص مؤهــل علميــا ألداء مهمــة تفهــيم 
النـــاس بـــدواتهم والقـــدرات التـــي يمتلكونهـــا، أو مســـاعدتهم علـــي اتخـــاذ القـــرارات التـــي تقضـــي علـــي  وتعريـــف

المشكالت التي يعانون منها، فاإلرشاد عملية تلقينيه  تمس كل شـرائح وفئـات المجتمـع ابتـداء مـن الصـغار 
معالجـــة  اف اإلرشـــاد فـــي المجتمـــع  وهـــيدوفـــق اســـاليب وطـــرق منظمـــة ومســـتمرة كمـــا أن فيـــه وضـــوح ألهـــ

غير المرغوبة عند األشخاص الذين يعانون ذلك ومسـاعدتهم علـي الوصـول إلـي أفضـل حـاالت  السلوكيات
عليــه عــدم توضــيحه لكيفيــة التــأثير علــيهم إلحــداث التغيــرات المرغوبــة  يؤخــذالتكيــف داخــل المجتمــع ومــا 

  إلمكانية إحداث تأثيرات ألية وسطحية فقط.

ار اإلرشــاد معنيــا بمســاعدة العميــل علــي مواجهــة المشــاكل الواقعيــة " :"يمكــن اعتبــباترســونويعرفهــا "
  . )1995،14باترسون،أكثر من مواجهة الفراغ الشخصي الداخلي"(

" ركز علـي فكـرة أن اإلرشـاد هـو مسـاعدة الشـخص الـذي باترسونومن خالل هذا التعريف نرى أن "
  مواجهة مشاكله الشخصية. في حاجة إلي إرشاد من أجل مواجهة المشاكل الواقعية أكثر من
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ومـــن خـــالل كـــل التعـــاريف الســـابقة لكـــل مـــن التوجيـــه واإلرشـــاد نالحـــظ أن هنـــاك تشـــابه بينهمـــا فـــي 
ينطلقــان مــن فكــرة مســاعدة الشــخص الــذي يحتــاج إلــي  للمصــطلحيناألهــداف والوســائل ألن كــل التعريفــات 

ا وقدراتـه للتغلـب علـي المشـكالت التـي توجيه وٕارشاد عن طريق تعريفه باإلمكانيات والمؤهالت التي يمتلكهـ
  ات غير المرغوبة من أجل تحقيق توافقه النفسي والبيئي.يتواجهه وتعديل السلوك

" علي أن مصطلحي التوجيه واإلرشـاد مقترنـان ببعضـهما الـبعض حامد عبد السالم زهرانكما يؤكد "
التوجيـه واإلرشـاد يتضـمن مـن  عندما يقول: "يعتـر مصـطلحا اإلرشـاد والتوجيـه عـن معنـي مشـترك فكـل مـن

  حيث المعني الحرفي، الترشـيد والهدايـة والتوعيـة واالصـالح، وتقـديم الخدمـة والتغيـر السـلوكي إلـي األفضـل
  . )1997،11حامد عبد السالم، وكل من التوجيه واإلرشاد مرتبطان وهما وجهان لعملة واحدة"(

حان (التوجيـه واإلرشـاد) كمفهـوم واحـد ألنهمـا هذا فإننا نحن في دراستنا هـذه سـنتناول المصـطلى وعل
يدالن علي عملية واحدة من الناحية التطبيقية خاصة عندما نتطرق إلي عـرض الدراسـات السـابقة وتعريـف 

  مستشار التوجيه.

  ظهور التوجيه واإلرشاد المدرسي في الجزائر:.2

ارات المشــرفة علــي قطــاع التربيــة عرفــت المنظومــة التربويــة فــي الجزائــر عــدة إصــالحات تغيــرت بتغيــر الــوز 
ـــيم و ـــه جـــزئ مـــن هـــذا القطـــاع فإنهـــا شـــهدت هـــي األخـــرى تحـــوالت اختلفـــت  والتعل ـــار سياســـة التوجي بإعتب

معطياتها وألياتها في كـل مرحلـة مـن المراحـل ومـا نعتمـده أن تطـور التوجيـه فـي الجزائـر مـر بثالثـة مراحـل 
  لتي سجلت في كل منها.بالنظر إلي أهم األحداث والتغيرات والتعديالت ا

  م):1976-م1962المرحلة االولي( 2-1

غــداة االســتقالل لــم تكــن وزارة التربيــة الوطنيــة أنــداك تحتــوي علــي مصــالح مركزيــة خاصــة بتســيير 
م تــم توظيــف أربعــين مستشــار مــنهم 1962التوجيــه بعــد إجــالء الفرنســين القــائمين بهــذه العمليــة، فيفــي ســنة 

  ين علــي ســتة مراكــز للتوجيــه المدرســي فــي كــل مــن :عنابــة، الجزائــر، وهــرانخمســة جزائــريين األصــل مــوزع
  سطيف، قسنطينة، مستغانم.

م نشــأت المديريــة الفرعيــة للتوجيــه والتخطــيط المدرســي 1963ومــع تنظــيم وزارة التربيــة الوطنيــة عــام 
زائــر ســنة نظــرا لــنقص الكبيــر فــي المختصــين حيــث ثــم تكــوين خمــس مستشــارين فــي الغــرب ووظفــوا فــي الج
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م، وقد قررت الوزارة تكـوين دفعـة أولـي جـامعي فـي الجزائـر علـي مسـتوي معهـد تطبيقـي لعلـم الـنفس 1964
المترشـح بالمسـابقة أن يكـون معلمـا لـه خمـس سـنوات أقدميـة  التحـاقوالتوجيه المدرسي حيـث كانـت شـروط 

متحـــان كتـــابي وأخـــر شـــفوي فـــي التعلـــيم والجتيـــاز هـــذه المســـابقة يجـــب أن يمـــر المترشـــح بـــثالث مراحـــل : ا
إلــي محادثــة مــع المختصــين فــي علــم الــنفس مــع العلــم أن مــدة التكــوين تــدوم ســنتين لتتخــرج أول  باإلضــافة

  م .1967دفعة سنة 

بالنسبة للمهام المسندة إلي مستشار التوجيه المدرسي في هذا الميدان نجدها تتركز فقط علي التقويم 
عية للسنة الرابعـة متوسـط والقيـام بعمليـة اإلعـالم، ومـن نقـائص التوجيـه الجما باالختباراتالمدرسي والتكفل 

في هذه المرحلة عدم متابعة التالميذ والتعرف المحدود علي إمكانياته واستعداداته لذلك كانت القـدرات ذات 
  عليه التلميذ من معدل. ما حصلمعيار كمي أي 

رحلــة فقــد ســارت بشــكل يشــابه نظــام التوجيــه أمــا بالنســبة إلجــراءات التوجيــه المســتخدمة فــي هــذه الم
نميـزه فـي هـذه المرحلـة هـو البعـد التربـوي فـي عالقـة مستشـار التوجيـه بالتلميـذ وعـدم  المتبع في فرنسـا، ومـا

  ).30-2006،29(براهمية ،التغطية الكافية للمستشارين بالنظر إلي حجم الجمهور المدرسي 

  م):1991-م1967( المرحلة الثانية 2-2

م األحــداث التــي عرفتهــا هــذه المرحلــة هــي ظهــور المــدرس األساســية وفقــا للمرســوم الرئاســي مــن أهــ
ــم  م ،1976أفريــل  23بتــاريخ  33الصــادر فــي الجريــدة الرســمية رقــم  بينمــا تــم غلــق المعهــد التطبيقــي لعل

م الـنفس النفس والتوجيه المدرسي حيـث أدمـج الطلبـة الـراغبين بـالتكوين فـي التوجيـه المدرسـي فـي معهـد علـ
بـــالجزائر للحصـــول علـــي شـــهادة الليســـانس مـــن أجـــل تكـــوين أخصـــائيين فـــي علـــم الـــنفس نســـتفيد مـــنهم فـــي 

 التوجيه المدرسي خاصة ما يتعلق بالحاالت الصعبة.

والمالحظ أن هذه الفترة تمثل مرحلة انتقاليه في سياسة التوجيه المدرسي إذ أصبحت مهمـة مستشـار 
عالم في شكل حصص يـوزع مـن خاللهـا مسـتندات أو كتيبـات إعالميـة أو مـا التوجيه محددة في القيام باأل

يســمي بالملصــقات التــي تتضــمن المســارات الدراســية أو المهنيــة الــي تخــص التلميــذ وتكــون عمليــة اإلعــالم 
بصــفة جماعيــة وفرديــة تتنــاول إجــراءات القبــول والتوجيــه مــن األساســي إلــي الثــانوي و انــواع التخصصــات 

الجامعة والتكوين المهني وعالم الشغل. أما بالنسبة لإلجراءات التنظيميـة للتوجيـه فـي هـذه الفتـرة وأفاقها في 
فقد بقيت منحصرة في التوزيع األولي للتالميذ وفقا للمعدل المتحصل عليه من خالل السنة الدراسية، حيث 
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التاسعة أساسي من كل إكماليه وفقـا  من تالميذ السنة 50يتم االنتقال إلي المرحلة الثانوية بالقبول التلقائي 
  لترتيب لتالميذ علي مستوي مدرستهم األصلية.

ويكــون قــرار التوجيــه علــي هــذا األســاس ألنــه ال يــتم االعتمــاد علــى مجــالس التوجيــه المســبق ومعنــي 
يــة هــذا أن التوجيــه يــتم فــي هــذه المرحلــة بطريقــة أليــة دون األخــذ بعــين االعتبــار القــدرات و المــؤهالت الفرد

ألن التوجيه حسب المعدل الذي حصل عليه التلميذ فقط هو المؤشر الوحيد لقياس القدرات و االسـتعدادات 
فتكون طريقة التوجيه عميقة دون األخذ في الحسبان شهادة التعليم األساسي ألنهـا يمكـن أن تكـون المؤشـر 

ليم ومـع ذلـك لـم تكـن امتحـان رسـمي الذي يعكس المستوي الحقيقي للتلميذ وقدرته العقلية علي مواصلة التع
يؤخــذ بــه فــي مجــال القبــول األمــر الــذي أدى فــي بعــض المؤسســات إلــي تضــخم النقــاط مــن طــرف األســاتذة 

    .)31-2006،30(براهمية،نتيجة للقرابة التي تربط مع التالميذ، مما يؤثر سلبا علي مصداقية التوجيه 

  م):2004-م1991المرحلة الثالثة ( 2-3

إلي مرحلة الثانوي حيث أن التوجيه لـم يعـد  االنتقالالمرحلة بعدة تعديالت خاصة بعملية تتميز هذه 
يعتمد علي االتصال المباشر بالتخصص بل أحدثت الجـذوع المشـتركة و أصـبح التعلـيم الثـانوي ينقسـم إلـي 

  مرحلتين:

  واحدة.مرحلة الجذوع المشتركة وتدوم سنة  
 م.1991أفريل 03ا للمنشور الوزاري المؤرخ في مرحلة التخصص وتدوم سنتين، وذلك وفق  

ـــد المهـــام  ـــه المدرســـي فـــي الثانويـــات األول مـــع تحدي ـــم إدمـــاج مستشـــاري التوجي "وفـــي نفـــس الســـنة ت
واألدوار التي يقوم بها. "كما شـملت اإلجـراءات تحديـد معـدل القبـول حسـب مـا نـص عليـه المنشـور الـوزاري 

2009.  

  x2ة التاسعة أساسي + معدل شهادة التعليم األساسي)معدل القبول =(المعدل العام للسن

  كما أصبح يعتمد الملمح التربوي للتالميذ المرشحين لالنتقال إلي األولي ثانوي.

  ظـــر فـــي مفهـــوم التوجيـــه وأســـاليبهومـــن بـــين التعـــديالت التـــي اســـتحدثت فـــي هـــذه المرحلـــة إعـــادة الن
تابعتــه لتحســين مســتواه، حيــث تقــرر النصــوص الرســمية االبتعــاد عــن ذلــك الفعــل األنــي والتكفــل بالتلميــذ ومو 
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ضـــرورة التعـــرف علـــي التالميـــذ وطموحـــاتهم وكـــذلك تقـــويم اســـتعداداتهم ونتـــائجهم التربويـــة لتطـــوير قنـــوات 
  ).32-31، 2006.(براهمية،االتصال االجتماعي والتربوي داخل المؤسسة التربوية وخارجها

 أهذاف التوجيه واإلرشاد:-3

خاصـة لهـا  أهدافعديدة في حياة األفراد والجماعات، وهذه األفراد تكون  أهدافإلي تحقيق يسعي التوجيه 
  خصوصيتها التي تتعلق بنفس الفرد، ومن األهداف التي يسعي التوجيه غلي تحقيقها ما يلي :

ــذات تحقيــق 3-1 إن الهــدف الرئيســي للتوجيــه واإلرشــاد النفســي هــو تحقيــق ذات الفــرد المسترشــد  : ال

مشـاعر قصود بتحقيق الذات هو مساعدة الفرد لرضا عن ذاته أي كينونته الداخلية بما تشمل عليه من والم
  استعدادات وقدرات إلي غير ذلك من مكونات النفس البشرية.واحاسيس و اتجاهات وميول و 

 " أن الفرد لديه دافع اساسي يوجه سـلوكه هـو دافـع تحقيـق الـذات ونتيجـة لوجـودكارل روجرزويقول" 
هذا الدافع فإن الفرد لديه استعداد دائم لفهم ذاته ومعرفة تحليل نفسه وفهم استعداداته و إمكانياته، أي تقـيم 
ــالنفع، ويركــز اإلرشــاد غيــر المباشــر أو  نفســه وتقويمهــا وتوجيــه ذاتــه باالتجــاه الصــحيح الــذي يعــود عليــه ب

ســعي اإلرشــاد النفســي إلــي تنميــة الممركــز حــول العميــل علــي تحقيــق الــذات إلــي أقصــي حــد ممكــن كمــا ي
ــ ىمفهــوم الــذات الموجهــة أي تطــابق مفهــوم الــذات الواقعيــة مــع مفهــوم الــذات المثاليــة التــي يســع  ىالفــرد إل

  تحقيقها والوصول إليها .

ويوجــد كــذلك هــدف بعيــد المــدي للتوجيــه واإلرشــاد هــو توجيــه الــذات أو إرشــاد الــذات والمقصــود بــه 
يه حياته بنفسه بذكائه وبصيرة وكفاية في حدود المعايير االجتماعية التي يعيش تحقيق قدرة الفرد علي توج

  وفلسفة واقعية للحياة يسعي من خاللها لتحقيق األهداف. أهداففي ظلها أي بمعني أخر أن تكون له 

التوجيـه واإلرشـاد النفسـي هـو تحقيـق توافـق الفـرد مـع نفسـه ومـع  أهـداف: من أهـم التوافق تحقيق 3-2

ته التي يعيش فيها، والتوافق في علـم الـنفس هـو تلـك لعمليـة الديناميكيـة المسـتمرة التـي يهـدف بيهـا الفـرد بيئ
إلــي أن يغيــر ليحــدث عالقــة أكثــر توافقــا بينــه وبــين بيئتــه الــي يعــيش فيهــا، ولكــي يحقــق هــذا التوافــق علــي 

لمواقــف المختلفــة التــي يتعــرض اإلرشــاد الســعي إلــي تنميــة طاقــات المسترشــد وٕاكســابه مهــارات التعامــل مــع ا
التوافــق  ،لهــا أو ســوف يتعــرض لهــا مســتقبال ومحاولــة النهــوض بعمليــة اتخــاذ القــرار فــي مثــل هــذا الموقــف 

  البد أن يحدث بشكل متوازن في جميع المجاالت ومن أهم هذه المجالت هي :
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 :ٕاشـــباع الـــدوافع المقصـــود بـــه أن يحقـــق الفـــرد الســـعادة مـــع نفســـه والرضـــا عنهـــا و  التوافـــق الشخصـــي
  والحاجات األولية الفطرية و الثانوية المكتسبة، كما يتضمن كذلك التوافق بين مطالب الراحل المتتابعة .

 ويحقــق هـذا النـوع مـن التوافــق عـن طريـق مسـاعدة الفــرد فـي اختيـار أنسـب المــواد  :التوافـق التربـوي
  كبر جهد بما يحقق النجاح والتوافق الدراسي.الدراسية والمناهج في ضوء قدراته واستعداداته وميوله وبدل أ

 :ويتضــمن االختيـار المناســب للمهنــة أو الحرفـة واالســتعداد للتـدرب عليهــا أو الــدخول  التوافـق المهنــي
فيهـــا واإلنجـــاز والكفـــاءة والشـــعور بالرضـــا والنجـــاح والتفـــوق فيهـــا، أي وضـــع الرجـــل المناســـب فـــي المكـــان 

االلتـــزام بأخالقيـــات المجتمـــع ومســـايرة المعـــايير  ،ورغبـــات المجتمـــعالمناســـب لحاجاتـــه ورغباتـــه وحاجـــات و 
االجتماعيــة وقواعــد الضــبط االجتمــاعي وتقبــل التغيــر االجتمــاعي والتفاعــل االجتمــاعي الســليم مــع األفــراد 
األخرين وتحمل المسؤولية االجتماعية والعمـل لصـالح الجماعـة ويـدخل ضـمن التوافـق االجتمـاعي والتوافـق 

  . )22-21شمعان ربيع ،د س،( لتوافق الزوجياألسري وا
 تحريــر الفــرد مــن مخاوفــه ومــن قلقــه وتــوتره وقهــره  ىيهــدف التوجيــه إلــ :تحقيــق الصــحة النفســية للفــرد

النفسي ومن اإلحباط والفشل، من الكبث واالكتئاب والحزن التي قد يتعرض لها خالل مراحـل نمـوه الحرجـة 
 فــرد علــي حــل مشــكالته والوقــوف مــع أســبابها، وكيفيــة التعامــل معهــاوتعاملــه نســبة العــيش فيهــا، فيســاعد ال

  . )87، 2012، (خمري محمد
  : ـــة ـــة التربوي ـــة التـــي يعمـــل فيهـــا التوجيـــه تحســـين العملي ـــر المؤسســـات االجتماعي المدرســـة هـــي أكب

خ نفسـي واإلرشاد ومن أكبـر مجاالتـه التربويـة ، وتحتـاج العمليـة التربويـة إلـي تحسـين قـائم علـي تحقيـق منـا
ـــه وكعضـــو فـــي جماعـــة الفصـــل أو المدرســـة  ـــذ كفـــرد فـــي حـــد ذات ـــرام التلمي ـــه مكونـــات منهـــا: احت صـــحي ل
والمجتمــع وتحقيــق الحريــة واالطمئنــان بمــا يتــيح فرصــة لنمــو شخصــية التالميــذ مــن كافــة جوانبهــا وبالتــالي 

  . )22شمعان ربيع، دون س،( تحقيق تسهيل عملية التعليم
  وذلك من جميع النواحي النفسـية، التربويـة، األخالقيـة، االجتماعيـة والمهنيـة توجيه التلميذ وٕارشاده :  

  .)2004،108عطيوي وعزت،بناءا في المجتمع.( كي يصبح عضوا صالحا و
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  ) يوضح: أهداف التوجيه و اإلرشاد01مخطط رقم( 

  أسس التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني: -4

االجتماعي كما أن له أهمية كبـرى فـي ة من الواقع التربوي النفسي و تمديعتمد التوجيه علي أسس مس
ت بعـض األسـس عالمهني وفي هذا اإلطـار وضـجة تأثيره علي مستقبله الدراسي و حياة التلميذ من خالل در 

  للتوجيه كي تبعده عن أي تنظيم عشوائي، ومن هذه األسس نجد:

المرشد تعتبـر أحـد االسـس الفلسـفية التـي يقـوم  إن مفهوم طبيعة اإلنسان لدى : األسس الفلسفية 4-1

عليها عمله ألنه يري نفسه ويرى المسترشد في ضـوء هـذا المفهـوم وهكـذا فعمليـة اإلرشـاد التربـوي يجـب أن 
  تقوم علي أساس فهم كامل لطبيعة اإلنسان وذلك أنها عملية فنية معقدة وعميقة.

ــ "ســارتر"يركــز الفالســفة أمثــال  إن الفــرد يجــب أن يكــون ســلوكه حســنا "ويقــول أهميــة األخــالق  ىعل
صــحيحا يــؤدي إلــي تحقيــق حريتــه وأمنــه ويحقــق لــه التوافــق الســليم، فاإلنســان خيــر بطبعــه غيــر أن المحــيط 

، فـــي حـــين يـــرى "كـــارل روجـــرز"ويتفـــق فـــي ذلـــك مـــع  "هـــو الـــذي يعـــرض ســـلوكه لالضـــطراب و االنحـــراف
ه وهـذا مـا ذهـب إليـه أصـحاب نظريـة التحليـل النفسـي البعض أن اإلنسان تـتحكم فيـه غرائـزه، وتحـرك سـلوك

أنـه مثيـر واسـتجابة وهـو مكتسـب مـن خـالل عمليـة  ىالسـلوك علـ ىعكس السلوكيين الذين ينظرون إل ىعل
إيجــاد  ىالــتعلم. ففهــم الطبيعــة اإلنســانية للتلميــذ تســاعد علــي فهــم شخصــيته وتحديــد مشــكلته ومســاعدته علــ

  . )2004،12يوي،عطو عزت الحلول المناسبة لها (

أهداف التوجيه

تحقيق التوافق
تحسين العملية 

التربوية تحقيق الذات
تحقيق 
الصحة 

 ٕارشادتوجيه و 

 التالميذ
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  و تتمثل في:األسس النفسية : 4-2

 مثلما يختلف األفراد في بنيتهم المورفولوجيا، فاالسـتعدادات بـدورها تختلـف مـن شـخص  االستعدادات :
األخــر وهنــا تظهــر أهميــة التوجيــه المدرســي فــي تحديــد مهمــة  كــل مــتعلم مــن المتعلمــين حيــث يقــوم بدراســة 

" : إن مـا كالبـارتوجيهه إلي الدراسات أو المهن الـي تناسـبه، وهـذا مـا أكـده "استعدادات المتعلم ليتمكن من 
  يســمح بالتفرقــة بــين األفــراد عنــدما ننظــر إلــيهم مــن زاويــة المــردود هنــاك اســتعدادات جســدية وحســية وفكريــة

يدويـة أو فـي نفـس مسـتوى المهـارة ال كاسـتعداداتفاالنتباه والمالحظة والـذاكرة والـذكاء، نسـتطيع أن نعتبرهـا 
  . )1991،سنة269المنشور الوزاري رقم الميل إلي الرسم"(

 يعتبـر الميـل أسـاس حاسـم ،ذلـك أن التلميـذ قـد تكـون نتائجـه المدرسـية جيـدة فـي كـل المـواد أي الميل :
" الميـل سترونجويعرف ".أن متغير االستعداد متوفر، لكن يميل ويرغب في دراسة شعبة معينة دون أخرى 

االنتبــاه إلــي أشــياء معينــة تثيــر وجدانــه، ويعتبــر الميــل ضــمن الــدوافع  ىد لــدى الفــرد يــدعو إلــأنــه : "اســتعدا
  .التي تدفع الفرد نحو أهداف معينة"

  :: و تتمثل فياألسس التربوية 4-3

 : مـــدى مـــا يمكـــن أن  ىيعتبـــر التحصـــيل الدراســـي الســـابق للفـــرد أحســـن دليـــل علـــ النتـــائج المدرســـية
رجات في المـواد المدرسـية وهـي أول مـا يلفـت النظـر لتقـويم عمـل الفـرد وتوجيهـه يحصله في المستقبل، والد

الوجهة التي يمكن أن ينجح فيها، والشك أن سجل درجات الفرد لعدة سـنوات متتاليـة قـد يبـين للعـين الفاحـة 
طريقـة  استغالل هذه النتـائج المدرسـية لكـل تلميـذ فـي طـريقتينإد يمكن  )85، 1995عباسي، اتجاهات معينة.(

الســنة الثانيــة  ىثــانوي حيــث يــتم االرتقــاء النجــاح إلــ ىالقبــول عــن طريــق المعــدل العــام للمــواد الدراســية األولــ
ويمكــن لمجلــس األســاتذة أن ينفــده بصــفة  10/20ثــانوي لكــل تلميــذ تحصــل علــي معــدل يســاوي أو يفــوق 

 اسـتيعابستثناء له صلة وثيقة بطاقـة استثنائية بعض التالميذ الذين ال يستوفون الشروط السابقة ، وهذا اال
  . )1999،197حناط،( المؤسسة

 ويقصــد بيهــا قــدرة المؤسســة علــي تــأطير المقاعــد البيداغوجيــة لســنة :المؤسســة  اســتيعاب طاقــة
المؤسســة مقيــاس مهــم  اســتيعابدراســية معينــة أو جــدع مشــترك معــين أو شــعبة معينــة ، لــذلك تعتبــر طاقــة 

نتــائج المــواد الدراســية لكــل شــعبة مــن شــعب الســنة الثانيــة ثــانوي المفتوحــة  مــن مقــايس التوجيــه. كمــا تــدخل
بالثانويــة أو المــتقن بشــكل بــارز فــي توجيــه التالميــذ وهــي موجــودة فــي بطاقــة المجموعــات التوجيــه الخاصــة 
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ملمـح التلميـذ وذلـك حسـب النتـائج المحصـل عليهـا فـي  ىبالسنة الثانية ثانوي ، مـن خاللهـا يـتم التعـرف علـ
لثالثــي االول والثــاني . وهــذا باعتمــاد معــدل كــل مــادة أساســية فــي مجموعــة المــواد والشــعب المفتوحــة فــي ا

الســنة الثانيــة ثــانوي ، ويترتــب التالميــذ فــي فئــات للحصــول علــي معــدل ورتبــة التلميــذ فــي كــل مجموعــة أو 
  فئتين: ىي إلشعبة مفتوحة ، حيث يتم تقسيم فئة التالميذ المقبولين في السنة الثانية ثانو 

  : ويتم توجيهها إلي مسار تعليمي يسمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. األولي الفئة

ميــذ األوائــل : توجــه هــذه الفئــة إلــي التعلــيم الثــانوي التقنــي وفيمــا يتعلــق بالنســبة المؤديــة للتال الثانيــة الفئــة
  . 5ت إلي النصف ثم خفض 10فقد كانت هذه النسبة محددة ب ،الذين تلبي رغباتهم

  : يقوم األستاذ بعدة مهام رئيسية لعا عالقة مباشرة مع  التالميـذ ألنـه دور األستاذ في توجيه التالميذ
" يعتبر أقـرب النـاس إلـيهم ،فهـو يقـوم بـربط الصـالت معهـم وذلـك مـن أجـل معرفـة مـدى ضـعفهم وتحسـنهم 

ه التلميــذ فــي المــادة التــي يدرســها التحصــيل المدرســي الــذي يحصــل عليــ ىمــن خــالل ارتفــاع وضــعف مســتو 
) حيــث يمكنــه أن يقــدم مســاعدات إلــي مستشــار التوجيــه أو يتعــاون معــه لمعرفــة 256، ص 1979ســمعان ،لــه."(

 القــدرات الفعليــة لكــل تلميــذ فــي القســم أو الشــعبة، وذلــك ألن األســتاذ فــي اتصــال دائــم ومباشــر مــع التالميــذ

  . )3، 1981(النجيجي، 

  :ويمكن تلخيصها في ما يلي :ة األسس المهني 4-4

 مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي أن يبحث مشكلة التلميذ من جميع زواياها وأن يستخدم  ىيجب عل
  حلها . ىكل ما لديه من إمكانيات ووسائل لمساعدته عل

 .أن يكون مرنا مع طبيعة التلميذ وطبيعة مشكلته  
 رار التالميذ.سر مهنته وخصوصياتها ، وأس ىأن يكون محافظ عل  
 .أن يساعد التلميذ علي فهم ذاته وبيئته، وعلي تقبل ذاته و استبصار مشكلته  
 .المعلومات التي يحصل عليها المكلف بالتوجيه واإلرشاد يجب أن يوظف في اإلطار المهني ال غير  
 بمجـال  أن يكون مستشـار التوجيـه دو خبـرة ملمـا بالمسـتجدات العلميـة واألبحـاث والدراسـات المـرتبط و

  ).2004،22الحلبوسي،التوجيه واإلرشاد النفسي .(

يقوم األساس االجتماعي للتوجيـه  :األسس االجتماعية للتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 4-5

الـربط بـين المجتمـع والبرنـامج التــوجيهي حيـث اقتضـى تزايـد التعقيـد فـي التنظـيم االجتمــاعي  ىالمدرسـي علـ
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عامــة، كمــا اتضــح بمــا فيــه الكفايــة مــدى ارتبــاط الوثيــق بــين المدرســة والبيئــة إعــادة تقســيم المدرســة بصــفة 
لتحقيق غاية مشتركة هذه الغاية التي ال تخرج عن إطار إنتاج أجيال تعيش توافقا اجتماعيا، بمـا يكفـل لهـا 

  األساس االجتماعي حول التالي : ىالتواصل واالستمرار لهذا تتركز عل

  رسي واإلرشاد المدرسي والمهني من أهداف المجتمع وحاجاته وقيمته تنطلق أهداف التوجيه المد  
  أنــه فــرد مــن الجماعــة لهــا معــايير وقــيم وعــادات لــه حقــوق وعليــه واجبــات مــن  ىاالهتمــام بالتلميــذ علــ

أجــل تخطــيط خــدمات التوجيــه الفــردي والجمــاعي حتــي يفهــم التلميــذ دوره ومكانتــه ووظيفتــه فــي الجماعــات 
ينتمي إليها، وتعتبر عملية التفاعل بـين الفـرد والمجتمـع هـذه هـي المحـور الساسـي لعمليـة والمؤسسات التي 

  التوجيه.
 .إن التوجيه مع األسرة عند القيام بعملية التوجيه  
  إن التوجيــه واإلرشــاد المدرســي والمهنــي يلعــب دورا توفيقيــا بــين مــا يريــده الفــرد ومــا يريــده المجتمــع أي

المجتمـــع كـــون التوجيـــه المدرســـي والمهنـــي يعتبـــر بمثابـــة التحضـــير المســـبق  بـــين حاجـــات الفـــرد ومتطلبـــات
 .                              )2004،12عزت عطيوي، لعملية التقسيم االجتماعي.(

ويمكننا القول أخيرا أن عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني هي عملية مسـتمرة ال يحـدها زمـان 
  تـد عبـر كـل مراحـل الحيـاة مـن أجـل إحـداث تغيـرات فـي سـلوك الفـرد نحـو األفضـلوال مكان وذلـك ألنهـا تم

  كما أنها تكون في كل مرحلة من المراحل الدراسية وهذا من أجل الوصول إلي االرتقاء بالفرد ومجتمعه.

  الحاجة إلي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني :-5

لتــي شــهدتها مختلــف األنظمــة التربويــة ولقــد أخــد يعتبــر التوجيــه مــن التعليمــات التربويــة الحديثــة ا
الكثيــر مــن اهتمــام والســيما فــي مجــال التربيــة، حيــث أن ظهــوره لــم يكــن وليــد الصــدفة بــل كــان نتيجــة 

  الحاجة إليه وسف نعرض هذه الحاجات في العناصر التالية :

عـدة كلهـا أدت  أن التغيرات التي طرأت علي األسرة فـي نـواحي  تقلص دور األسرة التوجيهي :5-1

 الحاجة إلي التوجيه التربوي والمهني واإلرشاد النفسي ومن بين هذه التغيرات نجد : ىإل
  أن األسرة كانت تسهم بحجم كبر أفرادها إذا كانـت ال تقتصـر علـي األب واألم وٕانمـا تتعـدها إلـي الجـد

الوالـدين ى مشـتركة ال تقتصـر علـفكانـت مسـؤولية تربيـة األوالد وتـوجيههم مسـؤولية  والجدة والخـال والعـم...
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اف التربية وقيم المجتمـع كانـت تتسـم بالبسـاطة والوضـوح تعتمـد دفقط هذا من جهة ومن جهة أخري فإن أه
  تقليد الصغير للكبير. ىعل
  إن خروج األب واألم للعمل نتج عنه فراغـا فـي تربيـة األبنـاء ومتـابعتهم فأسـند األمـر للمدرسـة التـي لـم

األبنــاء مــن الناحيــة العقليــة والنفســية و االجتماعيــة والمهنيــة والدينيــة بــل أخــدت علـــي تكتــف بــدور توجيــه 
  عاتقها دور توجيه االسرة وٕاعدادها للقيام بوظائفها

 االنفجار الهائل في عدد السكان :2 -5

انتشــارها ميــذ ممــا أذى إلــى كثــرة المــدارس و إن ارتفــاع عــدد الســكان نــتج عنــه أعــداد كبيــرة مــن التال
ض عــن ذلــك ظهــور مجموعــة مــن المشــكالت التعليميــة والنفســية واالجتماعيــة بــين التالميــذ، فظهــر فــتمح

التوجيه واإلرشاد المدرسي الذي كان هدفه وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه المشكالت وٕايجاد الحلول 
  لها وفق أساليب تربوية ونفسية علمية سليمة .

  التقدم التكنولوجي :5-3

 كتشافات جديدة وغزو الفضاء .اختراعات وا  
 . تأثير وسائل اإلعالم الجديدة من راديو، تلفزيون ،أنترنيت ،في أفكار األفراد وميولهم واتجاهاتهم  
 .تغير قيم المجتمع  
  زيادة التفكير بالمستقبل والتطلع إليه والعمـل علـي وضـع مخطـط وبـرامج مسـتقبلية، وظهـور علـم جديـد

  أطلق عليه علم المستقبل.

  ويمكن إجماله في النقاط التالية:: مفاهيمهالتعليم و  ىالطور الذي طرأ عل 5-4

  االهتمام بشخصية المتعلم واالهتمام به من نواحيه الشخصية ، االنفعالية ، االجتماعية ، الجسمية  
  وميوالتهمحرية االختيار لتالميذ فيما يخص التخصصات التي تتناسب واستعداداتهم وٕامكانياتهم .  
  المعلومات والمعارف من مصادرها المتعددة . ىكيفية الحصول عل ىيع التلميذ علتشج  
  التفكير الناقد ، التفكير المبدع الخالق . ىتشجيع التلميذ عل  
 . االستخدام التكنولوجي في مجال التعليم  
  . إن زيادة االهتمام بالدور الذي يقوم به المدرس في مجال توجيه الطلبة وٕارشادهم  
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 ىلقـــد أدى هــذا التعقيــد فـــي أســاليب الحيــاة إلـــ:قــد الحيـــاة وتشــابك العالقـــات االجتماعيــة تع 5-5

التشــابك فــي العالقــات االجتماعيــة، والتغيــر فــي المعــايير واألنمــاط االجتماعيــة فوجــد الفــرد نفســه مقيــدا فــي 
تعلـــم المـــرأة  ســـلوكياته بضـــوابط أفقدتـــه حريتـــه إرضـــاء األنمـــاط الجماعـــة التـــي يعـــيش فيهـــا ، فاتســـعت دائـــرة

وظهور ظاهرة الصراع بين األجيال نتيجة التقدم العلمي ومس هذا الصـراع مجـال القـيم والعـادات ، التقاليـد 
ـــة إلـــ ضـــرورة إيجـــاد  ىفـــي الفطـــرة إلـــى مجـــاالت الحيـــاة المختلفـــة . فـــأدى تعقيـــد هـــذه المنظومـــة االجتماعي

نخــراط فــي المجتمــع وتكــوين عالقـــات اال ىلتنميــة بعــض المهــارات التــي تســاعد الطـــالب علــ اســتراتيجيات
إيجابية مع األخرين وتزويدهم بمعلومـات عـن كيفيـة اختيـار األسـلوب األمثـل للحيـاة االجتماعيـة.  اجتماعية

  )2002،5البيالوي ،(

  :و تتمثل فيالعمل والمهنة : ىالتغيرات التي تطرأ عل 5-6

 صص الـدقيق فـي العمـل وفـي مراحـل زيادة عدد المهن والوظائف بشكل واسع جدا وظهور ظاهرة التخ
  اإلنتاج .

  اختفاء عدد من المهن والوظائف القديمة ، وظهـور مهـن جديـدة نتيجـة التقـدم العلمـي والتكنولـوجي فـي
  الميادين كافة .

  ظهــور مشــكالت جديــدة للعمــل والعمــال نتيجــة الثــورة العلميــة فــي مجــال الصــناعة ن بــروز طــاهرة _
  )2004،22.(الحلبوسي ، البطالة أو اإلضراب عن العمل

 ىإن أكثـر مـا يميـز العصـر الـذي نعـيش فيـه الخـوف مـن المسـتقبل وعـدم القـدرة علـعصر القلـق :5-7

  )2004،17عطيوي ،التكيف مع صدمة المستقبل.(

يمـــر الفـــرد خـــالل مراحـــل حياتـــه بفتـــرات انتقـــال حرجـــة يحتـــاج فيهـــا إلـــى التوجيـــه فتـــرات االنتقـــال : 5-8

المراهقـة، ومـن ى عـالم الشـغل ، ومـن الطفولـة إلـ ىزل إلـي المدرسـة ومـن المدرسـة إلـواإلرشاد مثل من المنـ
ـــــة إلـــــى ســـــن الرشـــــد ، وكـــــل هـــــذه المراحـــــل يتخللهـــــا صـــــراعات وٕاحباطـــــات وقـــــد يســـــودها الخـــــوف المراهق

  )2004،16عبد الهادي وحسن العزة، واالكتئاب.(
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  :نظريات اإلرشاد  -6

لـواردة فـي مجـال التوجيـه يـق األسـس النظريـة للنظريـات ايعتمد المرشد في عمله اإلرشـادي علـي تطب
، وتفيــد دراســة النظريــات العلميــة الباحــث فــي مجــال اإلرشــاد مــن حيــث أنهــا ترســم لــه إطــار للعمــل واإلرشــاد

فهــم الظــاهرة اإلرشــادية وتفســيرها. وبــالنظر إلــى األهميــة  ىمفــاهيم وحقــائق وقــوانين تســاعد علــى يحتــوى علــ
بها هـــذه النظريـــات فـــي مجـــال اإلرشـــاد ، نحـــاول فـــي الفقـــرات المواليـــة تقـــديم عـــرض اإلرشـــادية التـــي تكتســـ

  مختصر لبعضها مع إظهار مجال االستفادة منها في عملية اإلرشاد.

  نظرية الذات أو اإلرشاد المتمركز حول المسترشد: (روجرز): 6-1

وهــي مــن أشــهر  1942"كــارل روجــرزالعــالم األمريكــي " ىيرجــع الفضــل فــي تطــوير نظريــة الــذات إلــ
المسترشـــد فـــي اتخـــاذ القـــرار للمشـــاكل مـــع معرفـــة هـــذه  ىطـــرق التوجيـــه واإلرشـــاد النفســـي ،وقـــد ركـــزت علـــ

، وتعطـــي الفرصـــة للمسترشـــد أو الطالـــب صـــاحب المشـــكلة لوضـــع لمشـــاكل ووضـــع الحلـــول المناســـبة لهـــاا
،وبذلك تعتبر الساس الذي تحقيق الذات  ىاألهداف ، حيث لدى المسترشد قوة دافعية فطرية هي الحاجة إ

تقوم عليـه طريقـة اإلرشـاد غيـر المباشـر أو اإلرشـاد المتمركـز حـول المسترشـد (العميـل) وفيمـا يهـتم المرشـد 
، أو مــا يســمي ية وتصــورات و تقييمــات خاصــة بذاتــهالنفســي بتعــديل مــا عنــد المسترشــد مــن مــدركات شــعور 

  )1999،50سمارة،الفرد ذاته.(بمفهوم الذات والذي هو عبارة عن تعريف نفسي يكونه 

تصـــورات والتقييمـــات أنـــه تكـــوين معرفـــي مـــنظم ومـــتعلم للمـــدركات الشـــعورية وال ىويعـــرف أيضـــا علـــ
تحـدد  ى، بما فيهـا المـدركات والتصـورات التـهوم ذات الفرد من أفكاره عن نفسه، ويتكون مفالخاصة بالذات

المـــدركات والتصـــورات التـــي تحـــدد مـــن ن ، أمـــا مفهـــوم الـــذات االجتماعيـــة فيتكـــو خصـــائص الـــذات المـــدرك
ـــد أن  ـــهالصـــورة التـــي يعتق ل التفاعـــل ، والتـــي بتمثلهـــا الفـــرد مـــن خـــالاألخـــرين فـــي المجتمـــع يتصـــورنها عن
، أمـــا الـــذات المثاليـــة فتشـــمل المـــدركات والتصـــورات التـــي تحـــدد الصـــورة المثاليـــة االجتمـــاعي مـــع األخـــرين

، وتكمـن وظيفـة اليـة، أي مـا ينبغـي أن تكـون عليـه نفسـهيد أن تكون صورته عـن نفسـه مثللشخص الذي ير 
، لـذلك فهـو يحـدد سـلوك خبرة الفرد والمتغيـر الـذي يعيشـه التكامل وتنظيم عالم ىمفهوم الذات في قدرته عل

، إال أنــه يمكــن م الــذات نتيجــة التفاعــل االجتمــاعي، ومفهــوم الــذات ثابــت إلــى حــد كبيــرالفــرد وينمــو مفهــو 
  )2007،35الهادي، العزة ،حسني، ظروف معينة.(تعديله وتغيير تحت 
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ويتمثــل اإلرشــاد فــي نظريــة إعــادة تنظــيم الــذات وتحريــر المسترشــد مــن أنــواع الســلوك المــتعلم غيــر 
أن أهدافـه لـم تكـن الطريق الصحيح بالرغم من ى المالئم والذي يقف عائقا أمام الميول الفطرية ووضعه عل

لـــدى المسترشـــد أســـاليب جديـــدة لـــإلدارة الخبـــرة بحيـــث يســـتطيع  ، ومـــن خـــالل ذلـــك تنمـــوجميعهـــا قـــد حققـــت
  ).1981،242القاضي،اإلنسان السير في طريق تحقيق الذات ويصبح عندها أكثر فاعلية وتوافقا ونضجا (

فــي ضــوء نظريتــه بــأن الطريقــة المثلــي فــي عمليــة اإلرشــاد وضــع العميــل فــي موقــف  "روجــرز"يــري 
  .م الذات المثالي والتوافق النفسيالتطابق بين مفهو  يحاول من خالله فهم ذاته وزيادة

ــ جعــل الفــرد أكثــر نضــجا وتبصــرا لذاتــه وٕاعــادة إليــه  ىكمــا يهــدف العــالج المتمركــز حــول العميــل إل
نشاط تحقيق الذات وٕازالـة العقبـات عـن طريـق تحريـره مـن أنـواع السـلوك المـتعلم الـذي يعـوق نحـو الطبيعـي 

  )1981،100الهادي،العزة،حسني،ادره وكفاءاته .(تجاه تحقيق الذات واستثارة مص

بعــد جهــود عديــدة لعلمــاء الــنفس التجــريبيين توصــلوا فــي القــرن الحــالي مــن : النظريــة الســلوكية  6-2

" حيث أعلن عن مبادئ اإلشراط االنتقائي وقوانين تعديل السلوك وٕاعادة تشكيله في إطار مـا سكينرخالل "
  مسلمات تشير إلى ما يلي : لىركز هذه النظرية عيسمي بالسلوكية الحديثة، حيث ت

  أن الســلوك اإلنســاني عبــارة عــن مجموعــة مــن العــادات التــي يتعلمهــا الفــرد ويكتســبها أثنــاء مراحــل نمــوه
  االستثارة. ىالكف وقو  ىالمختلفة ويتحكم في تكوينها الدماغ وهي قو 

 ن همــا : عامــل الخبــرة، ومــا يجــري عــاملين أساســيي ىكمــا تــر النظريــة الســلوكية بــأن الســلوك يعتمــد عــ
األحـداث المـؤثرة فـي السـلوك عـن طريـق  ىحدوثه حاليـا ولـه عالقـة بـذلك السـلوك ، وأنـه يمكـن التعـرف علـ

  المالحظة العلمية المنتظمة .
 رأسها عملية التعلم . ىأساليب نفسية عل ىكما أنها تعتمد في تغييرها للسلوك وتعديله عل  

الفلســفة القائلــة بــأن الكــائن الحــي  ىتقــوم فكــرة اإلرشــاد الســلوكي علــ: رشــادالتطبيقــات النظريــة فــي اإل  
ــ ذلــك الســلوك ، تــؤدي ى يســتجيب للمثيــرات البيئيــة وفقــا لتوقعاتــه المنتظــرة منهــا، ووفقــا للنتــائج المترتبــة عل

دي إليهـا النتائج غير السارة أو التي تنتهي بالعذاب (تعزيز سلبي) إلى تخلي الكائن الحي عن السلوك المـؤ 
  2001 ،يالقـذافمكافئتـه (تعزيـز سـلبي ).( ىوالتخلص منه، بينما يستمر في ممارسة أنماط السلوك المؤدية إلـ

271(  
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ن تجديـــد دور وتشـــير نتـــائج األبحـــاث إلـــى أن االســـتجابات الصـــادرة عـــن الجهـــاز التـــي يتبعهـــا ويمكـــ
  علي هذا األساس كما يلي : المرشد السلوكي بناءً 

 ويســـتدعي ذلـــك معرفـــة التـــاريخ المرضـــي ونـــوع المشـــكلة واألســـباب التـــي يســـتخدمها  : تشـــخيص الحالـــة
  المرشد في التعامل معها .

 درجــة اضــطرابه ونــوع ســلوكه المــراد الــتخلص  ىالتقيــيم :أي تقيــيم الموقــف الحــالي للمسترشــد للتعــرف علــ
  منه، وتحديد السلوك البديل.

 طة بالمسترشد.تحديد مصادر القلق في البيئة االجتماعية المحي  
 . اإللمام بطرق استثارة القلق النفسي لتهيئة المسترشد للتخلص مما يشعر به  
 تخفيض حدة الشعور بالقلق . ىتعزيز السلوك بشكل إيجابي مما يدي إل ىالقدرة عل  
 .2001،272القدافي،( تعليم المسترشد كيف يعيش حياته بشكل فعال بعد التخلص من مشكلته(.  

  السلوكي للقيام بهذا العمل أساليب تعليمية منها :ويستخدم المرشد 

  التعلم من خالل مالحظة سلوك األخرين . : النمدجة .1

  تعليم مهارات اجتماعية . التدريب التأكيدي (التدعيمي):. 2

  )2007،08زيدان، شواقفة ،(.برامج ضبط الذات  .3

بــد عليــه أن يحــدد هــذا الســلوك كمــا يعمــل المرشــد الســلوكي بالنســبة لتغييــر الســلوك غيــر الســوي ال
والشروط التي يظهر فيها وتخطيط المواقف التي يتم فيهـا الـتعلم الجديـد  الـذي يـؤدي إلـى تكـوين ارتباطـات 

المثيــرات الجديــدة ، والبــد  ىجديــدة ، والبــد إن يحــاول المرشــد أن يحــول بــين المسترشــد والتعليمــات القلقــة علــ
  الــداهريريــق القــدوة الحســنة ليــتعلم أنماطــا جديــدة مــن الســلوك .(إن يضــرب لــه المثــل الجيــد والطيــب عــن ط

  )108ص ،2014

  نظرية السمات والعوامل " وليامسون": 6-3

اعتمــدت هــذه النظريــة علــي الســمات والعوامــل الشخصــية وعلــي علــم الــنفس الفــارقين وتحديــد ســمات 
السـلوك والتـي يمكـن قياسـها والتـي السمات والعوامل التـي تحـدد  ىالشخصية وتحليل عواملها ثم التعرف عل

ــ ىبواســطتها يمكــن التنبــؤ بالســلوك . تهــدف هــذه النظريــة إلــ النمــو فــي جميــع منــاحي  ىمســاعدة األفــراد عل
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حياتهم الشخصية ويهدف إلى استقالل الذات ، كما أن اإلرشاد يتطلب تفرد الشخصية اإلنسانية ، والفرديـة 
ين ، واالهتمــام بــالتطور والنمــو المهنــي فــي مراحــل الحيــاة تنضــج كالثمــار مــن خــالل العالقــات مــع األخــر 

  الهــــادي والعــــزةالمختلفــــة ، كمــــا تهــــدف إلــــى احتــــرام المسترشــــد وٕانســــانيته وكرامتــــه وٕادراك الــــذات وتحقيقهــــا .(

2007،43(  

  نظرية التحليل النفسي "فرويد": 4 -6

ــ) المؤســس الحقيقــي لمدرســة التحليــ1939-1856" (ســيغموند فرويــديعتبــر"   ىل النفســي ويؤكــد عل
شــعورية أهميــة الرغبــات والحاجــات المكبوتــة خاصــة فــي وقــت الطفولــة ، حيــث تنشــأ الكثيــر مــن الــدوافع الال

، وٕان دور نظرية التحليل النفسي في اإلرشاد تكمن في أن المرشد الذي يلجـأ لهـذه التي تؤثر في حياة الفرد
، بــل باعتبــاره أعــاض تخفــي وراءه عوامــل فــي ظــاهرهوك كمــا يبــدو النظريــة يــؤمن بأنهــا تهــتم بأنمــاط الســل

  ، وهــذا يحتــاج إلــى خبــرة واســعة للتعــرف عليــهرومــن هنــا يكــون تركيــزه علــي أهميــة الالشــعو   ،داخليــة كثيــرة
لــذلك يقتصــر عمــل المرشــد فــي االســتفادة مــن هــذه النظريــة فــي اســتخدام التنفــيس االنفعــالي والتــداعي الحــر 

عـــن نفســـه مـــن القلـــق والتـــوتر ويمكـــن أن يـــؤثر المرشـــد النفســـي فـــي معرفـــة لمســـاعدة العميـــل فـــي الخفيـــف 
ــد) والهــدف مــن العــالج 1198،66ســمارة،الرغبــات المتناقضــة مــع األنــا وتبصــير عملــه .( " هــو تحويــل "لفروي

  المـــريض مـــن الصـــراعات التـــي يعيشـــها المشـــاكل الالشـــعورية إلـــى شـــعورية لزيـــادة الـــوعي بيهـــا ، ولتحريـــر
 ىالفــرد وجعلــه واقعيــا ومســاعدته علــ ى، ولتقويــة الجانــب الشــعوري لــدحيــل الدفاعيــة والكبــتتخليصــه مــن الو 

دور الغرائــــز الكبيــــر فــــي  ىأنهــــا ركــــزت علــــ ىومــــن االنتقــــادات التــــي وجهــــت لهــــذه النظريــــة علــــ .النمــــو
  .)2007،48الهادي والعزة، االضطرابات النفسية وأهملت الجانب الثقافي والمعرفي .(

  ج العقلي االنفعالي "ألبرت ألس":نظرية العال 6-5

" هـذه النظريـة أن اإلنسـان يولـد ألبرت ألـستعود نظرية اإلرشاد والعالج العقلي االنفعالي إلى العالم "
نفسـه  ى، كما أنـه يولـد ولديـه االسـتعداد للمحافظـة علـكير العقالني السليم وغير السليمالتف ىولديه القدرة عل

  ، واســتغالل طاقاتــه إلــى اقصــي درجــة ممكنــة القــدرة علــي التعبيــر عــن نفســهلديــه ويولــد و  إســعادها ، ىوعلــ
  لليـل، وتجنـب التفكيـر السـليم وممارسـة العـادات السـيئة .(ااإلنسان أيضـا النزعـة لتحضـير نفسـهكما أن لدي 

2002، 263(.  
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ابات فالهـــدف مـــن العـــالج العقلــــي واالنفعـــالي هـــو تقليـــل أو تغييــــر النـــواتج الالعقالنيـــة أو االضــــطر 
، ايضــا تقليــل نــي عنــده واســتبداله بتفكيــر عقالنــيالنفســية عنــد المسترشــد عــن طريــق تغييــر التفكيــر الالعقال

القلــق ولــوم الــذات والعدوانيــة والغضــب عنــد المسترشــد ويتمثــل دور المرشــد فــي نظريــة إقنــاع المسترشــد بأنــه 
، ودور المرشــد هــو دور كــار عقالنيــةقيــة لــدي المسترشــد بأفالمســؤول عنهــا ، واســتبدال األفكــار غيــر المنط

  .لديه ومن تم تغيير حديثه الداخليالمرشد إعادة بناء البناءات المعرفية المنطقية  ىالمعلم وأن عل

، كمــا ألغــي أثــر الثــواب والعقــاب فــي تعــديل الســلوك أنهــا أهملــت دور ىوقــد انتقــدت هــذه النظريــة علــ
  )51-50، 2007الهادي والغزة ،اضر.(البيئة في السلوك وقلل من تأثير الماضي في الح

  مستشار التوجيه واإلرشاد : ثانيا:

  تعريف مستشار التوجيه وإلرشاد : -1

الرغم من  ىهناك تقارب كبير في التعارف الخاصة بمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني عل
أو  ،لمرشـد التقنـيأو ا ،بـينـاك مـن أطلـق عليـه المرشـد الطالاالختالف فـي السـمة فـي الـدول المختلفـة ، فه

. ومــن أهــم التعــاريف لتوجيــه واإلرشــاد المدرســي والمهنــي، وعــرف فــي الجزائــر بمستشــار االمرشــد المدرســي
  الخاصة به نجد ما يلي :

هـــو المســـؤول األول عـــن تنفيـــد عمليـــة التوجيـــه المدرســـي والمهنـــي وهـــو " " :مـــوريس ركـــالنيعرفـــه "
الطالـب المـراد توجيهـه  ىجمع كافة المعلومـات علـ ىوأكفاءهم عل مخصص في التوجيه ويعتبر أقدر الناس

  ."واستغالله باعتماد مبادئ وتقنيات علم النفس

هو المسؤول المخصص األول عن العمليات الرئيسية فـي التوجيـه وبـدون " :" فعرفهجون ديفوناما "
  )1997،11"(عبد السالم زهران ،  .برامج التوجيهمستشار يكون من الصعب تنفيذ 

"بأنـه شـخص اختصاصـي فـي مجـال التربيـة يسـتعان بـه للوقـف علـي أرائـه  :وجاء في معجم الطالب
ي تعنـي فـي شـؤون التعلـيم التربوية حول قضية أو مشكلة تتعرض المسؤولين عـن التربيـة أو المؤسسـات التـ

  )85، د س (فرحان ، ."والتوجيه
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يه في أمر هام علمـي أو فنـي أو سياسـي أو "هو العليم الذي يؤخذ رأ :الوجيز :المستشار وفي معجم
قضائي أو نحوه ." فالجدر اللغوي لالستشارة يفيد التدخل اإلنساني المخض للتأثير الفعال في الـوعي قصـد 

  .)32، ص1999بن صاوله ،تغير سلوك فرد ما."(

ية ويـنظم ويعرف ايضا أنه :" الشخص الذي يؤدي وظيفة اإلرشاد لمساندة األفراد والجماعات التعليم
جانـب المصـادر والموثقـة  لـىويحلل المعلومات حول الطالب مـن واقـع السـجالت واالختيـارات والمقـابالت إ

   وذلــك لتقــيم ميــولهم واتجاهــاتهم وقــدراتهم وخصائصــهم الشخصــية للمســاعدة فــي التخطــيط التعليمــي والمهنــي
ـــــة واالقتصـــــادية الســـــتخدامها فـــــي  ـــــة والتعليمي ـــــدرس المعلومـــــات المهني مســـــاعدة المسترشـــــدين لتخطـــــيط وب

  )283 دون س ، المشياقة ،مشاكلهم."( ىموضوعاتهم التربوية والمهنية ويساعد األفراد في لتغلب عل

فمستشــار التوجيــه واإلرشــاد هــو أحــد مــوظفي قطــاع التربيــة والتعلــيم وهــو المســؤول األول عــن توجيــه 
صـل عليهـا أو الميـول والرغبـات واالسـتعدادات التالميذ إلى الشعب المناسبة انطالقـات مـن العالمـات المتح

الكشــف عــن بعــض المشــاكل الدراســية التــي يعــاني منهــا التالميــذ كتراجــع الدافعيــة  ىكمــا أنــه هــو القــادر علــ
  مساعدتهم وٕايجاد واقتراح حلول مناسبة لها. ىلإلنجاز حيث يعمل عل

  المعايير األخالقية المهنية لمستشار التوجيه واإلرشاد : -2

شــار التوجيــه واإلرشــاد أثنــاء العمليــة اإلرشــادية التوجيهيــة مطالــب بالضــوابط والمعــايير األخالقيــة مست
  النحو التالي : ىأثناء القيام بعملية التوجيه واإلرشاد التي نقوم بتوضيحها عل

 يجـــب أن تكـــون لـــذا هـــذا المرشـــد التربـــوي معلومـــات مناســـبة عـــن طبيعـــة البشـــر  :مـــؤهالت معرفيـــة
مراحل نموهم والنظريات التي تفسر السلوك ، واألسـباب المؤديـة إلـى المشـكالت وكـذلك واقـع وسلوكهم عن 

المجتمـــع وحاجاتـــه وواقـــع المدرســـة التـــي يعمـــل بهـــا ، فاألســـاس المهـــم هـــو نقطـــة االنطـــالق للمستشـــار فـــي 
  من خالل مايلي: ممارسة عمله اإلرشادي

مهــارات المهنيــة منهــا : اإللمــام بالمعــارف أن يتــوفر فــي المرشــد التربــوي بعــض الخــائص الشخصــية وال -
العلمية المتخصصة في مجال التوجيه واإلرشاد وحاجاته النمائيـة والوقائيـة والعالجيـة التـي تعتمـد علـي فهـم 

  تفسيره . ىلسلوك والقدرة عل
  تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية وتفسير نتائجها . ىأن يتوفر فيه القدرة عل -
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بنـــاء قاعـــدة لتطـــوير قدراتـــه كمخـــتص مـــن خـــالل التطـــور فـــي العمـــل  ىل بشـــكل مســـتمر علـــأن يعمـــ -
المراجـع  ىوالشهادة الدراسية ، فيطور قدراته المعرفية والمهارة في التوجيه واإلرشاد عن طريـق االطـالع علـ

  العلمية وغيرها .
  اإلرشادي والتوجيهي .توجيه مسار العملية اإلرشادية بما يحقق الهدف  ىأن تتوفر فيه القدرة عل -

   تمثل الخبرة المجال األدائي في عملية اإلرشاد ومن أول هذه المهارات : الميدانية اتالخبر  
وتكــوين األلفــة  مهــارة المالحظــة واإلصــغاء والتعبيــر ، ىتكــوين العالقــات اإلرشــادية والتــي تشــمل علــ -

د األهـداف واختيـار طريقـة اإلرشـاد وتقـويم وتوفير البيئة األمنة ، ثم مهارة دراسة المشكلة بتشخيصـها وٕاعـدا
  العملية اإلرشادية ومهارة إنهاء العالقة .

ــ - لمهنــة مثــل : ادعــاء مهــارة المرشــد أن ينهــي عــن القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن يضــر بســمعة ا ىعل
، الدعايـــة لنفســـه فـــي صـــورة غيـــر مألوفـــة، إضـــافة ة طـــرق يعلـــم انهـــا ليســـت ذات فعاليـــة، ممارســـليســـت لـــه

، اإلهمــال فــي حفــظ المعلومــات، تطبيــق اختبــارات خــروج بالعالقــة المهنيــة عــن حــدودها، الت ليســتمــؤهال
يجـب عليـه أن يحتـرم زمالئـه فـي  ى، كـدلك مـن جهـة أخـر مناسـبة أو تفسـيرها بشـكل غيـر دقيـقنفسية غيـر 

اءاتـه وأن يراعـي المهنة وأال ينال منهم التجريح وأال يدخل في صراعات المهنـة وأن يـدرك المرشـد حـدود كف
  إمكانياته وأن ال يتردد في طلب العون والمشورة من األخرين وأن يعمل علي رفع مستوي كفاءته .

  المرشــــد يحتــــرم المسترشــــد ويتجنــــب الكشــــف غيــــر القــــانوني وغيــــر المبــــرر عــــن وعلــــى  :الســــرية
طبع مـــــن فـــــي حالــــة كونهـــــا تســــبب المخـــــاطر واألذى للمسترشــــد ، وبـــــال الإخصوصــــياته وال يكـــــون كــــذلك 

المرشـــدين أن يخبـــروا المسترشـــدين محـــددات الســـرية ، كمـــا يجـــب مراعـــاة ســـرية التقـــارير  ىالضـــروري علـــ
  .من خاللوأنواعها 

  .)47-45، 2007شواقفة ، -سليمانحفظ أسرار األسرة وعدم كشفها للبعض منهم وروط البحث والتدريب .( -
هنيـة واألخالقيـة والتـدريب والتأهيـل للعمـل إضافة إلى المسؤوليات المهنية من حيـث إتبـاع المعـايير الم -

 ومراقبة فاعليته كأخصائيين في مهنة اإلرشاد النفسية .

 : رعاية مصلحة المسترشد  
ـــ ـــ ىعل ـــ ىالمرشـــد أن يســـاعد المسترشـــد عل ، وأن يبـــدل كـــل مـــا فـــي وســـعه بـــر األمـــان ىالوصـــول إل

، تحسـين مشـاعرة يح  األخطـاء اإلدراكيـة والسـلوكيةالنمو الناجح وتجاوز المشـكالت وتصـح ىلمساعدته عل
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لمسترشد ويمنع أي أدى قـد يلحـق وتبني القيم اإليجابية وهو جانب موقفه اإلرشادي عليه أن يدفع مصالح ا
  .ر ما أؤتمن عليه من قبل المسترشد، وان يراعي عند إعداده للتقاريبه

م فـــي العمليـــة ّاإلرشـــادية فهـــي عالقـــة مهنيـــة إن العالقـــات اإلرشـــادية جانـــب مهـــ العالقـــات اإلرشـــادية :
فهـــم هـــذا المرشـــد  ىشخصـــية تســـتوجب الحصـــول علـــي المعلومـــات التـــي تســـاعد المرشـــد أو المسترشـــد علـــ

عزعــة وظروفــه وواقعــة والمتغيــرات التــي مــن حولــه ، فهــذه العالقــة يجــب أن تصــان عــن كــل مــا مــن شــأنه ز 
مة فــإن عليــه إن يــدرك دوره ومســؤوليته بالنســبة للمسترشــد ، لكــي تبــدأ العالقــة بدايــة ســليالثقــة مــع المسترشــد

المرشــد أن يتقبــل المسترشــد بغــض النظــر عــن جنســه أو  ىوبالنســبة للمهنــة التــي ينتســب إليهــا ، وبــذلك علــ
مــن  االمرشــد ان يحــاول فــي إطــار العالقــة اإلرشــادية تــوفير كــل مــ لــىلونــه أو غيــر ذلــك مــن المتغيــرات وع

  توجيـه النقـد الحـاد والسـخرية منـه وال يكـون المسترشـد فـي موضـوع الهجـوم عليـه أوشأنه جعل العالقة أمنة 
  وخاصة في المراحل األولى من العالقة التي يبني المرشد فيها بعيدا عن النقد أو إصدار األحكام .

اما السـخرية و العقـاب فهـي أمـور ال نتصـور أن تـدخل كعناصـر فـي أي عاتقـة ارشـادية بـل سـتلحق 
يــرة بمهنــة اإلرشــاد كلهــا ،كمــا علــى المرشــد أن يمنــع عــن االســتفادة مــن المعلومــات التــي حصــل أضــرار كب

عليها من المسترشد ألغراض شخصية ،كما يمنع أن يـدخل فـي عالقـات ال تتصـف بالموضـوعية كمحاولـة 
 كـــوين عالقـــة شخصـــية مثـــل:الوصـــول إلـــى معلومـــات لـــن يســـتفيد منهـــا المسترشـــد فـــي موقـــف اإلرشـــاد او ت

  الزيارات المنزلية او البيع و الشراء و تبادل المنافع .داقة و الص

م زمالئــه عمــا فعــل إزاء فــي إطــار العالقــة اإلرشــادية علــى المرشــد أن يتجنــب ســؤال المسترشــد أمــاو 
المرشــد أن  ى، بــل عليــه أن يتــرك مثــل هــذه األســئلة داخــل الجلســات والحجــرة اإلرشــادية. وعلــموقــف معــين

إطــار عالقــة إرشــادية مــع  قــة إرشــادية مــع لمسترشــد وأن هــذا المسترشــد لــيس فــييتأكــد مــن دخولــه فــي عال
إذن منــد ذلــك المرشــد أو  ى، وٕاذا كــان لــه عالقــة إرشــادية مــع مرشــد أخــر فيجــب أن يحصــل علــمرشــد أخــر

ـــهـــا مـــع المرشـــد الســـابقينهـــي العالقـــة مـــع المسترشـــد إذا اراد هـــو أن ينهي المرشـــد أن يحتـــرم رغبـــة  ى، وعل
علــم المرشــد المسترشــد بهــذه ، وفــي هــده الحالــة يهنــاك مــا يمنعــه مثــل نظــرة المؤسســة إال إذا كــانالمسترشــد 

، ويمكــن للمرشــد أن يستشــير زمالئــه فــي المهنــة فيمــا يقابلــه مــن صــعوبات أو موقــف يشــعر فيهــا ان الحــدود
لعــرض  ، أو أن المعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن المسترشــد قــد تحتــاجطبيعــي العالقــة تســير بشــكل غيــر

  السلطات المختصة لوجود خطر قد يلحق بالفرد أو بألخرين أو بالوطن . ىعل



	التوجيه و اإلرشاد مستشار                                                              الثاني الفصل

 

40 
 

 : كرامة المهنة  
يتطلب من المرشدين أن يتجنبوا كـل مـا مـن شـأنه أن يسـئ إلـى المهنـة وسـمعتها ، حيـث أن المرشـد 

نـه الوالـدين كرامة المهنة التي ينتمي إليها يمنـع عـن التـورط فـي أي عمـل ينهـى ع ىفي سبيل المحافظة عل
والخلــق وتحرمــه األنظمــة المعمــول بيهــا ، وهــو يحــرك ويحتــرم حقــوق اإلنســان الــذي يعمــل معــه وأنــه يعمــل 

وقايتــه مــن األخطــار التــي تحــيط بــه ، وٕاذا علــم المرشــد أن مــن بــين المشــتغلين بمهنــة اإلرشــاد يســئ  ىعلــ
اعـــد والضـــوابط األخالقيـــة التصـــرف أو يتـــورط فـــي عالقـــات غيـــر مشـــروعة مـــع المسترشـــدين أو يخـــاف القو 

المتعــارف عليهــا فــي ممارســة المهنــة ، فإنــه يتخــذ اإلجــراء المناســب الــذي يبــذا بالنصــح والتعريــف بمــواطن 
المهنـــة  ىالخطـــر وقـــد يمتـــد إلـــى اختيـــار الجهـــات المعنيـــة دراء للخطـــر عـــن المسترشـــدين وللمحافظـــة علـــ

  . )208-205، 2013(رشدي ، وسمعتها 

  واإلرشاد : مهام مستشار التوجيه-3

م مهـــام المستشـــارين التربـــويين 1991نـــوفمبر  13المـــؤرخ فـــي  827لقـــد حـــدد القـــانون الـــوزاري رقـــم 
  الرئيسين في التوجيه المدرسي والمهني ونشاطهم في المؤسسات التعليمية كما يلي :

  ومتابعـة مستشار التوجيـه المدرسـي والمهنـي مكلـف بجميـع األعمـال المرتبطـة بتوجيـه التالميـذ وٕاعالنهـم
  عملهم المدرسي والقيام بالدراسات و االستقصاء في مؤسسات التكوين وعالم الشغل .

  يساهم مستشار التوجيه في تحليل المضامين والوسائل التعليميـة ،كمـا يمكـن أن يكلـف بـإجراء الدراسـات
  في إطار تقويم مردود المنظومة التربوية وتحسينه . االستقصاءات و
 ر المدرسي والمهني في مجال التوجيـه  خصوصـا فـي اجـراء الفحوصـات النفسـية  تتمثل نشاطات مستشا

التكيــف مــع ى والضــرورية قصــد التكفــل بالتالميــذ الــذين يعــانون مــن مشــاكل خاصــة ومســاعدة التالميــذ علــ
  النشاط التربوي .

 ميــة ضــمان ســيولة اإلعــالم وتن ىمــن نشــاطات مستشــار التوجيــه واإلرشــاد فــي مجــال اإلعــالم الســهر علــ
  االتصال داخل مؤسسات التعليم وٕاقامة مناوبات بغرض استقبال التالميذ واألولياء واألساتذة .

  تنشـــيط حصـــص إعالميـــة جماعيـــة وتنظـــيم لقـــاءات بـــين التالميـــذ واألوليـــاء والمتعـــاملين المهنيـــين طبقـــا
  لرزنامة تعد بالتعاون مع مدير المدرسة المعنية .
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 المؤسسات التعليمية باالسـتعانة باألسـاتذة ومسـاعدي التربيـة وتزويـده  تنشيط مكتب اإلعالم والتوثيق في
  بالوثائق التربوية قصد توفير اإلعالم الكافي للتالميذ .

  يشارك مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مجالس األقسام بصقة استشارية ويقدم أثنـاء انعقادهـا كـل
للتالميـــذ قصـــد تحســـين ظـــروف عملهـــم والحـــد مـــن المعلومـــات المستخلصـــة مـــن متابعـــة المســـار الدراســـي 

  التسرب المدرسي .
أن مهام مستشار التوجيه متنوعة وانشـطة كثيـرة وهـذا المخـول  يتبينومن خالل النقاط السابقة الذكر 

لــه مكلــف بعــدة مؤسســات تعليميــة ويتعامــل مــع عــدة أطــراف ، ممــا يــدعو التســاؤل عــن كيفيــة إنجــاز هــذه 
شطة مع أعداد هائلة مـن التالميـذ ، وتبـرز مهـام مستشـار التوجيـه مـن خـالل أنشـطة المهام وتقديم هذه األن

 متكاملة مع بعضها البعض يقدمها ضمن أربعة محاور هي : اإلعالم ، التوجيه ، التقويم ، الراحـة النفسـية 
  كما يلي:

  كافــة فــي كافــة أوجــه النشــاطات االتصــالية التــي تســتهدف إبــالغ الجمهــور ب :فــي مجــال اإلعــالم
خلـق  ىالحقائق األخبار والمعلومات عن القضايا والموضوعات والمشكالت ومجريات األمـور ممـا يـؤدي إلـ
اإلعالم فـ ،أكبر درجة من المعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطـة الشـاملة لـدى فئـات المتلقـين للمـادة اإلعالميـة

  وتســاهم فــي تكوينــه الفكــري والثقــافي  عمليــة تربويــة متواصــلة تخــدم التوجيــه األنجــح للتلميــذيمثــل المدرســي 
ويــتم بواســطة هــذه العمليــة نقــل المعلومــات لفــرد أو جماعــة بهــدف تعــديل أو تنظــيم نشــاطات هــذا الفــرد أو 

يعتبر اإلعالم المدرسي الركيزة األساسية التي يبني عليها نجـاح التوجيـه المدرسـي ، حيـث ة. وعليه الجماع
ن المعارف والمعلومات الدراسية والمهنية ، التي تنمي قدراته ومهاراتـه يمكن التلميذ من اكتساب مجموعة م

اتخــاذ القــرارات الســليمة فــي بنــاء مشــروعة المدرســي، فهــو وســيلة يتعــرف مــن خاللهــا التلميــذ  ىوتســاعده علــ
المنطلقات والنافذة لمدرسية والمهنية ومستلزمات كل شـعبة فـي التعلـيم الثـانوي وفروعهـا وتخصصـاتها ى عل
  ي التعليم العالي .ف

يعــد مستشــار التوجيــه بحكــم وظيفتــه المنــتج األول لإلعــالم فــي المؤسســة ينبغــي عليــه أن يبلــغ كمــا و 
إثــراء خليــة  ىالمعلومــات التــي بحوزتــه إلــى التالميــذ ، والمتعــاملون التربويــون وأوليــاء التالميــذ وأن يســهر علــ

فصـــلة عـــن المنافـــذ الدراســـية والمهنيـــة حســـب اإلعـــالم و التوثيـــق بكـــل الســـندات التـــي تتضـــمن معلومـــات م
القطاعــات والمســتويات الدراســية ســواء المؤسســات الدراســية ســواء المؤسســات التعليميــة أو الخاصــة بشــأن : 

  . )114،  2014خامد ، لمسارات والتكوينات ، المنافذ المهنية ، التكوينات المستمرة التربصات ...إلخ (
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 : في مجال التوجيه  
ه عمليـــة ســـيكولوجية وال يمكـــن ان تكـــون هـــذه العمليـــة ناجحـــة إال إذا تمكنـــت مـــن إيجـــاد إن التوجيـــ  

ـــائجهم المدرســـية ومســـتلزمات الدراســـات أو التكـــوين  ـــات المتمدرســـين مـــن جهـــة ونت ـــين رغب صـــيغة توافـــق ب
 ومتطلبات الخريطة المدرسية من ناحية ثالثة ، إن المقصود هنا بالتوجيـه هـو ىالمرغوب فيه من جهة أخر 

تلك العملية التي يتم من خاللهـا انتقـاء التلميـذ للدراسـة فـي جـدع مشـترك معـين  ثـانوي إذن فعمليـة التوجيـه 
المسـتوي األعلـى ويكـون ذلـك فـي  ىتتعلق أساسا بالتالميذ الذين لهم مستوي معرفي يسـمح لهـم باالنتقـال إلـ

واســـتكماال لمعرفـــة التلميـــذ مـــن جميـــع  )53علـــوي ، دون ســـنة ،الســـنة التاســـعة أساســـي والســـنة األولـــي ثـــانوي .(
الكشـــف عـــن ميـــول ورغبـــات واهتمامـــات هـــذا األخيـــر مـــن خـــالل  ىالنـــواحي يعمـــل  مستشـــار التوجيـــه علـــ

  األنشطة التالية :

 . تطبيق بطاقات الرغبات سواء بالنسبة لتالميذ السنة الرابعة متوسط أو الثالثة ثانوي  
 1992تالميـذ الجـذوع المشـتركة والـذي تـم تنصـيبه سـنةتطبيق اسـتبيان الميـول واالهتمامـات الخاصـة ب  

ــــ 04-02-1992المــــؤرخ فــــي  510-92بموجــــب المنشــــور الــــوزاري  معرفــــة وحصــــر ى والــــذي يهــــدف إل
  الرغبات واهتمامات التالميذ وتصحيح مستواهم اإلعالمي خاصة حول متطلبات المهن .

 يقــــه بكافــــة الرغبــــات واســــتبيان يســــتغل مستشــــار التوجيــــه النتــــائج التــــي توصــــل إليهــــا مــــن خــــالل تطب
االهتمامـــات إلعـــداد حوصـــلة تكتشـــف ميـــول ورغبـــات التالميـــذ وتبلـــيغهم لمعرفـــة ذواتهـــم واكتشـــاف ميـــولهم 

  . )39، 2013جنيحي ،(والمقارنة بين رغباتهم ونتائجهم 

 : في مجال التقويم  
عناصــر المــنهج  يحتــل التقــويم التربــوي جانــب مهمــا مــن العمليــة التربويــة ويشــكل عنصــرا أساســيا مــن

إلى معرفة مدى نمو شخصية المتعلم من جميـع نواحيهـا العقليـة والعاطفيـة والنفسـية  ىحيث يسع ،المدرسي
" أن التقـــويم يقـــوم بمهنـــة ترويـــد اإلعـــالم دوالـــد مـــاك"وعليـــه يعتبـــر  )73، 1993بوعناقـــة ،والســـلوكية وغيرهـــا .(

 اذن أيضـــا بمحتويـــات ووســـائل الفعـــل التربـــوي. هـــذا اإلعـــالم متعلـــق،للمتعـــاملين داخـــل المؤسســـة التربويـــة 
التقويم مـــن أهـــم المحـــاور الكبـــرى التـــي يجـــب أن ترتكـــز عليهـــا المهـــام التـــي يقـــوم بهـــا مستشـــار التوجيـــه فـــ

  .المدرسي والمهني بالمؤسسات التعليمية 

 ويهدف مستشار التوجيه المدرسي والمهني من عملية التقويم إلـى مسـاعدة الطالـب علـى اختيـار نـوع
، كمــا يهــم فــي حــل مشــكالت الطالــب التربويــة مثــل االهتمــام ه واســتعداداته وميولــهتــالءم قدراتــالدراســة التــي 
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بالطلبة المتفوقين وٕاتاحة الفرصة أمامهم لالبتكار واإلبداع وتحقيق نمو متكامل . وكـذلك فهـو يهـتم بالطلبـة 
جاد الحلول المناسـبة لمشـكالتهم التربويـة المقصرين دراسيا فيحاول أن يبصر األساتذة بأساليب قصورهم وٕاي

رفــع تحصــيلهم الدراســي بمــا يحقــق توافــق التربــوي ، وبالتــالي تحقيــق تــوافقهم المهنــي، حيــث  ى، والعمــل علــ
يشير هذا األخير إلـى "التـواؤم بـين الفـرد ومهنتـه مـن خـالل شـكل مـن أشـكال التناسـق المتبـادل الـذي يـؤدي 

) ويهدف مستشار التوجيه المدرسـي 1995،120رفقـي ،للمهنة أو الفرد "( إلى تحقيق أفضل عائد وظيفي سواء
  والمهني من وراء عملية التقويم إلى جملة من األهداف يمكن حصرها فميا يلي :

 . االهتمام بالتلميذ وٕاشعاره بأن هناك من يهتم به وال يبخل عليه بنصائحه وٕارشاداته  
 ن طريق المتابعة .التقليل من الرسوب المدرسي والتسرب وذلك ع  
  تشخيص النتائج الدراسية للتالميذ حيث يلعب األستاذ دورا هاما فـي مسـاعدة التالميـذ المقصـرين دراسـيا

فسـها أو عـدم التفـاهم مـع أسـتاذ الرغبة في المادة الدراسية ن ىوقد يرجع التقصير أو عدم التوافق الدراسي إل
  الميذ.، أو قد يعود إلى تأخير المستوى الفكري للتما
 التعــاون مــع مجموعــة مــن األســاتذة ومستشــار التربيــة مــن أجــل إعــداد قائمــة  ىيلجــا مستشــار التوجيــه إلــ

، وهـذا المحاولـة اسـتدراك من دروس الدعم أو حصص االسـتدراك بأسماء هذه الطبقة من التالميذ ليستفيدوا
  النقص وتحسين مستواهم الدراسي .

 ــ ات خاصــة غيــر مشــبعة والتــي قــد تســبب لهــم مشــكالت نفســية التالميــذ الــذين لــديهم حاجــ ىالتعــرف عل
  )23الشيخ حمود ، محمد عبد الحميدإشباع وتجنب المشكالت التي قد تحدث عنها .( ىوذلك ليساعدهم عل

 :وسائل التقويم  
ولكي يتمكن مستشار التوجيه من تحقيق هذه األهداف أو تحقيق الجزء األكبـر منهـا يسـتعمل مجموعـة مـن 

  لخصها فيما يلي :الوسائل ون

  المتخـذةتعـد أحـد اإلجـراءات  االسـتدراكإن إدخـال حصـص  : االسـتدراكتنظيم ومتابعة حصص  
ا ذوهـ مقارنـة بمسـتوى قسـمهم، ذفي إطار إصالح النظام التعليمي لتدارك التأخر النسبي عنـد بعـض التالميـ
  ة للرسوب والتسرب المدرسي.بغرض الحد من التأخر الدراسي الدي يعتبر من العوامل الرئيسية المؤدي

ــــل االســــتدراك ــــة بيداغوجيــــة  بينمــــا يمث ــــرديذعملي ــــدليل الصــــعوبات  ،ات طــــابع عالجــــي ف تهــــدف ت
وقـــد  ،و معالجـــة التغيـــرات الطارئـــة فـــي دراســـتهم نتيجـــة ظرفيـــة مـــروا بهـــا" ذالمشخصـــة لـــدى بعـــض التالميـــ

حيـــث يســـاهم فـــي  ،شـــار التوجيـــهلمست اســـتدراكالـــدين هـــم بحاجـــة إلـــى  ذأســـندت مهمـــة إعـــداد قـــوائم التالميـــ
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أوليـــائهم و  ذتوعيـــة التالميـــوتقييمهـــا و  االســـتدراكتنظـــيم مجموعـــات تشـــخيص النقـــائص وتصـــنيفها وتشـــكيل و 
  ه الحصص.ذبأهمية ه

 ذمتابعة و تحليل النتائج المدرسية للتالمي:  
 امتحانـات مـن خـالل سـجل يـدون فيـه نتـائج ذيقوم مستشار التوجيـه بمتابعـة النتـائج المدرسـية للتالميـ

ـــات لكـــل  ـــذالثالثي ـــ تلمي   األصـــلية التـــي اتـــى منهـــاكالمتوســـطة  ذفـــي كـــل المـــواد و معلومـــات خاصـــة بالتلمي
  األولى ثانوي. تالميذشهادة التعليم األساسي هدا فيما يخص  امتحاننتائجه في السنة التاسعة و في و 

تشـــخيص و  للتلميـــذيلي علـــى ضـــوء هـــده التحلـــيالت يقـــوم مستشـــار التوجيـــه بتقـــويم المســـتوى التحصـــو 
مـع تقـديم هـدا التحليـل  ،الضعف في كل مادة وفي كل قسـم و فـي كـل جـدع و فـي كـل سـنة مواطن القوة و 

  للفريق التربوي ولمدير المؤسسة .

 االنزالقــات اكتشــافكمــا يســمح هــدا التحليــل أيضــا مــن  ،ذا فيمــا يخــص التقــويم الجمــاعي للتالميــذهــو 
ا يتطلـب ذوه ،تدهور مستواهم من ثالثي إلى أخر أو من دراسة لألخرى في ذالتي قد تحدث لبعض التالمي

  حلها معهم.محاولته معرفة األسباب و و  استدعائهممن المستشار 

ه الحالـة ذهو  ،العكس صحيح فقد يالحظ المستشار تحسن مفاجئ ألحد التالميذ في مساره الدراسي و 
وهــدا يــدخل بطبيعــة  ،حافظــة علــى المســتوى الجديــدالملكــي يشــجعه و يحثــه علــى المثــابرة و  باســتدعائهيقــوم 

 االمتحانــاتتجــدر اإلشــارة إلــى أن المستشــار يقــوم أيضــا بتحليــل نتــائج و  ،الحــال فــي إطــار التقــويم الفــردي
ا ذكما يمكن أن يقوم مستشار التوجيـه بدراسـات فـي هـ ،شهادة البكالوريا) الرسمية شهادة التعليم األساسي و 

لــك بغيــة تحســين المــردود بالجانــب اإلحصــائي لمعرفــة واطــن الضــعف و القــوة و ذدراســات تتعلــق  ،المجــال
دراسة حول أسباب الفشل فـي الباكالوريـا فـي  ،من أمثلة هده الدراسات دراسة حول تضخيم النقاطالدراسي و 

  شعبة ما....إلخ

  هتمامات التالميذ:اتقويم ميول و  
     النفسـية  االختبـاراتعـن طريـق تحليـل نتـائج  امـاتهماهتمالميـذ و تيقوم مستشار التوجيه بتقـويم ميـول ال

التي لها أهمية بالغة في قياس الميل لـدى التالميـذ و ذلـك لكـي الميول واإلهتمامات و  استبيانتحليل نتائج و 
لكـي   فإن كانت متعاكسة فإنه يجري مقابالت مع التالميـذ ،يوازن المستشار بين ميولهم و قدراتهم الدراسية

  قريبها.يحاول ت
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  االجتماعيةالمتابعة النفسية و:  
تـرض الصـعوبات التـي يمكـن أن تعثانوية إلـى إزالـة جميـع العوائـق و يهدف مستشار التوجيه المقيم بال

ن التلميــذ لحــل لــذلك هــو يحــاول التقــرب مــ ،تســبب لــه ســوء التوافــق المدرســيالتلميــذ فــي مشــواره الدراســي و 
عــــن طريــــق المقــــابالت المتكــــررة حيــــث أن أســــلوب التوجيــــه  يحــــدث هــــداو  االجتماعيــــةمشــــكالته النفســــية و 

  المتمركز أو المقابلة تسمح للتلميذ من تحقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي :

  تقبلها.مساعدة التلميذ على فهم نفسه و  -
التعبير عن مشاعرهم بموضوعية و إظهـار حاجـاتهم اإلرشـادية عدة التالميذ على التفكير الحر و مسا -

  شبع و ذلك بدون أو تردد أو خجل.التي لم ت
  تستخدم عند الحاجة لها.التربوية التي تهم التلميذ و و  االجتماعيةتقديم المعلومات  -
  اتية مستقلة.ذحلها مبكرا بعلى التكيف مع مشكالته و  تنمية تساعد التلميذ على -
  القرارات المتصلة بحياته. اتخاذتساعد التلميذ على تقرير إمكانية  -

تعني أن مستشار التوجيه ال يقوم بدعم نفسي جماعي يتعلق بمجموعات صغيرة  عة الفردية الالمتابو 
حيــث تكــون فــي شــكل  ،شــهادة البكالوريــا اجتيــازتكــون أساســا مــع التالميــذ المقبلــين علــى و  ،مــن التالميــذ 

ه أن يخفـف كـل مـا مـن شـأنطـرد أسـباب الخـوف و و  ،زرع الثقـة بـالنفسو  ،حول كيفيـة تنظـيم المراجـع نماذج
لكــي يــتمكن المستشــار مــن المســاعدة الفعليــة للتلميــذ يحتــاج إلــى فهــم العوامــل النفســية. و  االضــطراباتمــن 

ٕاعطـاء للعائلـة و  االقتصـاديةيجـب مالحظـة الوضـع عظيمة األهميـة و  ألنها ،الفردتأثيرها على و  االجتماعية
  كثيرة. اعتباراتلك ذ

و بنفســـه أثنـــاء لمستشـــار بصـــورة مســـتمرة فقـــد يكتشـــفها هـــبالنســـبة للحـــاالت الخاصـــة التـــي يتابعهـــا او 
ربمـا يدلـه عليهـا أحـد أعضـاء و  ،أثناء نشاطه التقويمي أوعن طريق المالحظـة العامـةالحصص اإلعالمية و 

 ،تطلـب المسـاعدة بنفسـها لكـي تطلـب المسـاعدة أو قـد يـأتي الحالـة بنفسـها لكـي ،الفريق التربوي أو اإلداري
  المستشار.جة الثقة الموجودة بين التلميذ و ى در ا طبعا يتوقف علذهو 

  :ذعالقة مستشار التوجيه بالتالمي-4

إن التلميــذ فــي ســنواته األولــى مــن التمــدرس ال يــتعلم مــن المدرســة إال أنــه ينبغــي عليــه أن يلتحــق   
المتفـق ومـن  ،أن يقـوم بواجباتـه المنزليـة كـل مسـاء ،أن يطـالع كتبـه ،أن يستمع للمـدرس ،بالقسم كل صباح
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مرحلــة  اضــهــي أي ،ســنة المطابقــة للســنة السادســة أساســي 12و11أن الفتــرة العمريــة مــا بــين  ،عليــه غالبــا
معنـى   اكتسـابسئلة  ووضـع الفرضـيات و حيث يتعلم التلميذ طرح األ ،االكتسابتنظيم و ترتيب المعارف  و 

إذا من بين األهداف األساسـية  ،ميذر بما يوفره من معلومات  للتلهنا يدخل دور المستشاو  ،وداللة المدرسة
يجعـل مستشـار التوجيـه يـدخل  وهـو مـايـذ. لمميـول  التير لمستقبل مهني مناسب لقدرات  و للتمدرس التحض

  نفسية . اجتماعيةمعه في عالقة مباشرة سواء كانت عالقة تربوية أو 

 المهني على:يعمل مستشار التوجيه المدرسي و  :عالقة تربوية  
 الفرص المتاحة لهم.ذ على فهم مزاياهم و إمكاناتهم و ميمساعدة  التال  
 فـي البرنـامج  االنتظـارا مساعدته علـى ذكو  ،تحليليهاتلميذ لتنظيميها و ت الخاصة عن اليجمع المعلوما

لك فـإن ذبو   العمل على تحقيقهاأيضا مساعدة في وضع خطة مهنية و  و ،الدراسي وفق ما يناسب إمكانيته
القـرار المناسـب بشـأن  اتخـاذو  اسـتعداداتهو  قدراتـه اكتشافمل على مساعدة التلميذ على مستشار التوجيه يع

  مستقبله الدراسي و المهني.

  يهدف مستشار التوجيه إلى : :اجتماعيةعالقة نفسية  
 المهنية.والتربوية و  االجتماعيةإيجاد الحلول لمشاكله الشخصية و  مساعدة التلميذ على  
 ذاته كما هي، أي عندما تتضح شخصية التلميذ بمكوناتها المختلفـة بالنسـبة  مساعدة التلميذ على تقبل

لميــذ علــى تقبــل ا األخيــر أقصــى جهــد لكــي يســاعد التذلمستشــار التوجيــه، يصــبح مــن الضــروري أن يبــدل هــ
  تطور النمو.لك أساس لتحسين و ذ، ألن هده الصورة بالرضا

فـي تخطـي بعـض المشـكالت النفسـية التـي يتعـرض  كما يعمل مستشار التوجيه أيضا على مسـاعدة التلميـذ
ه العالقـة ذيمكـن توضـيح هـتـي يقـوم المستشـار مـن بـين مهامـه و لها أثناء مساره الدراسي. وتعتبر العالقـة ال

  فيما يلي:

 لن تأتي هـده الثقـة و ا األخير فيه، ذبين التلميذ حيث يثق هشار أن يخلق جوا من الثقة بينه و على المست
  دراتـــه علــى تقـــديم المســاعدة لـــه تتمثــل فــي ق اســـتعداداتن لـــدى المستشــار ســـمات وقــدرات و بــأإال إذا شــعر 

االمـر الـدي  ،حـب مسـاعدة األخـرين لديه الحس العـام و الشك أن المستشار يحتاج أن يكون لطيفا ودودا و و 
  يثق فيه.عليه و  يجعل التلميذ يقبل

 ال يجـوز أن يتحـدث بهـا ألي شـخص أخـر يـذ و ات التي يدلي بهـا إليـه التلمأن يحافظ على سرية المعلوم
  .  بادنهإال 
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  أو  االجتماعيــةغيــر مشــروط بغــض النظــر عــن مشــكالته أو لونــه أو طبيعتــه  احترامــاأن يحتــرم التلميــذ
موقــف ســلبي منــه ال يســاعد فــي عمليــة إقامــة عالقــة إرشــادية  اتخــاذو  االحتــرامحيــث أن عــدم  ،دينــه...إلخ 

  بأسرها.ناجحة و يعيق عملية اإلرشاد 
  أن يكـون مجـرد إنسـان يقـدم النصـيحة لـه فقـط حيـث يجـب أن ن أصيال فـي تعاملـه مـع التالميـذ و أن يكو

  يفهم دوره اإلرشادي المنوط به.
  خبراته كما يريد.بها وأن يفهم مشكالته و  ال يستهزئو  ذتقاليد التلميعادات و أن يحترم قيم و  
  ضد غيره.أن يكون حياديا في عالقته معه فال يتعاطف  
  عالقـــة  ال يقـــيمأن و  ذلـــكأو سياســـيا أو غيـــر  اجتماعيـــاأن يســـتغل هـــده العالقـــة ألي غـــرض ســـواء كـــان

  عاطفية أو جنسية ألن ذلك يساعد على تقديم المساعدة له.

  : الحاجة إلى مستشار التوجيه واإلرشاد-5

التوجهــات ، القــيم و افاألهــد، مــن ناحيــة المهــارات االخــتالف، وقــد يكــون يختلــف األفــراد فيمــا بيــنهم
أو التوافــق بــين توجــه الفــرد المحنــي وبيئــة  االتســاق، ويــؤثر مــدى المعينــة والتــي تقــدمها بيئــة العمــلالمهنيــة 
، وكلمـا كـان التوافـق بـين التوجيـه المهنـي وبيئـة الفـرد فـي العمـل واتجاهاتالسلوك  ىيرا مباشرا علثالعمل تأ

  رضاه عن العمل . العمل كبيرا كلما زادت كفاءة الفرد وزاد

والشك أن هذا التوافق بين بيئة العمل يسبقه توافق فـي بيئـة المدرسـة ومـا قـد يكـون عليـه التلميـذ بـين 
، مــن الشــعبة المفضــلة لديــه مــن جهــة أخــريإســتعداداته وقدراتــه المدرســية مــن جهــة وميوالتــه ورغباتــه نحــو 

نصــب جديــد فــي المنظومــة التربويــة وهــو م اســتحداثجــل خلــق هــذا التوافــق ســواء كــان مدرســيا او مهنيــا أ
التوافـق  منصب مستشار التوجيه المدرسي والمهني نظـر لمـا يمكـن أن يقـوم بـه الفـرد هـذا العضـو فـي حالـة

، ومـن هنـا ظهـرت الحاجـة إلـى مستشـار التوجيـه واإلرشـاد المدرسـي والمنهـي وكـان او التكيف لدى التالميذ
  يلي : ذلك لعدة عوامل نذكرها فيما

 كالرســوب المدرســيالتالميــذ نتجــت عــدة مشــكالت مدرســية: بازديــاد عــدد  اد فــي عــدد التالميــذالزيــ ،  
، كــل هــذه مدرســي أو مــع الشــعبة الموجــه إليهــاالتســرب ، العنــف المدرســي ومشــكلة التكيــف ســواء الوســط ال

التغلـب  ىالمشاكل وغيرها تتطلب توفر منصب مستشار التوجيه الـذي يسـتطيع بـدوره أن يسـاعد التلميـذ علـ
  أو التكيف مع المشكلة التي يتعرض لها .
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 االحتياجـات: أنشأت البرامج المتنوعـة مـن التعلـيم الثـانوي التواجـه أساسـا  تنويع برامج التعليم الثانوي 
مـن بـين المـواد الدراسـية واألنشـطة المختلفـة  باالختيـارلـدى التالميـذ  واالهتمامـاتالتربوية لمختلـف القـدرات 

 ىحتــ االختيــارا فــي المدرســة الثانويــة ومــن تــم يصــبح مــن الضــروري حســن تــوجيههم فــي هــذا التــي يتلقونهــ
ومــن هنــا يكــون للتوجيــه بالــذات أهميــة كبــرى  ،يعــود بالفائــدة المرجــوة مــن التلميــذ والمدرســة والمجتمــع الكبيــر

  في المدرسة الثانوية .
 ى ظهـــور التخصصـــات فتعـــددت التقـــدم التكنولـــوجي الســـريع  إلـــ ى: أد التقـــدم التكنولـــوجي الســـريع

ذلــك إلــى تعــديل بــرامج تــدريب األيــد  ى، وبالتــالي أدتباينــت مطالبهــا وشــروط الــدول فيهــامجــاالت العمــل و 
لعمـل يتـوفر وسـوق ا االجتماعيـةمستويات التربيـة وبـرامج الدراسـة حتـي تخـدم التنميـة  ىالعاملة والتركيز عل

ظهــور مشــكالت التكيــف مــع العمــل ومشــكالت التأهيــل ، فهــذه التغيــرات أذت إلــى الخــرجين المناســبين لــه
  المهني المناسب .

 تميز المجتمع الحديث بتعقيد العالقـات والتغيـر المسـتمر  قصور األسرة في مواجهة تحديات العصر :
بمتطلبات تربيـة وتوجيـه أبنائهـا بسـبب كثـرة  ال تفي، وهذا جعل األسرة  واالجتماعي االقتصادياإلطار  يف

لم يعد كافيا توجيه الوالدين في هذا اإلطار السـيما  ، إذ االجتماعيةالخارجية وكذلك تعقد الحياة  انشغاالتها
، وبالتالي قصورهم فـي في كثير من األحيان اآلباءإذا تصورنا بالنسبة للمجتمع العربي تفشي األمية وجهل 

  . والتربوية واالجتماعيةختلفة النفسية متوجيه أبنائهم إلى المجاالت ال
 أدى هــذا التطــور إلــى ظهــور فكــرة جديـدة فــي مجــال التربيــة تجعــل مــن التلميــذ  تطــور الفكــر التربــوي :

ــ    المــادة الدراســية ومنــه تطــورت نظريــات علــم الــنفس ىمحــور أساســيا فــي العمليــة التربويــة بــدل التركيــز عل
يــذ ، وتنميــة شخصــيته وعلــوم التربيــة حتــي تســاهم فــي رفــع مســتوى التحصــيل الدراســي للتلم االجتمــاععلــم 

مــن خــدمات مستشــار التوجيــه وجعلــه عضــوا فعــال فــي  االســتفادةبشــكل متكامــل ، كــل هــذا أدى إلــي دعــم 
 .)1975،192.(سمعان مرسي ، المؤسسة التربوية 

  عمل مستشار التوجيه المدرسي والمهني : وسائل -6

شــار التوجيــه فــي اداء مهامــه وهــي وســائل العمــل المختلفــة واألدوات التــي يســتخدمها ويســتعملها مست
  إن لـــم نقـــل كلهـــا  ة المبرمجـــةيـــبمثابـــة أدوات مســـاعدة وضـــرورية فـــي تقـــديم أغلـــب النشـــاطات التربويـــة والتقن

  يلي : هذه الوسائل ما التكفل األحسن بالتلميذ ، وأبرز ىالمستشار إل ويهدف
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 ع األساســــي فــــي تقــــديم كــــل الســــنوي بمثابــــة السلســــة والمرجــــ ج: يعتبــــر البرنــــام البرنــــامج الســــنوي
اف التــي يحــددها دالنشــاطات التــي يقــدمها مستشــار التوجيــه ، ويكــون تصــميمه بمركــز التوجيــه حســب األهــ

يمنـع أن يضـيف المستشـار  أسـابيع السـنة الدراسـية ، وهـذا ال ىاف علـدمدير المركز لكل نشاط وتوزع األه
خلــه عامــة فيمــا يخــص التكفــل بإشــكالية دت محــاور خاصــة بحيــاة المؤسســة التــي يقــيم بهــا خاصــة وبمقاطعــة

  تربوية منبثقة مما الحظه أثناء ممارسة المهنة .
الثـاني السـنة الدراسـية (األسـبوع األول و ينجز البرنامج السنوي مـن طـرف مستشـار التوجيـه فـي بدايـة 

  الدخول المدرسي) ، يضم البرنامج السنوي : نم

كـــر مـــدة ذواالهـــداف الخاصــة لمختلـــف النشـــطات مـــع ذكــر المســـتوى، المحـــور، االشـــهر، االســـابيع  
  برمجتها ومدة انجازها .

  ج عن البرنامج السنوي :ذنمو  :يوضح )01رقم(الجدول 

    سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان

                                     2 1    

  كل من : ىن البرنامج السنوي وتسلم إلنسخ م 4يقوم مستشار التوجيه بإعداد 

 . مفتش التربية والتكوين للتوجيه المدرسي والمهني  
 . مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني  
 . مدير ثانوية أو متقن اإلقامة  
 . يحفظ المستشار النسخة الرابعة  

يجـب عليـه وقبل أن ينطلق مستشار التوجيـه فـي إنجـاز النشـاطات المبرمجـة علـي مسـتوى المقاطعـة 
وي وكـــذا اإلداري، وذلـــك فـــي مجـــالس بدايـــة الســـنة بـــتقـــديم برنامجـــه الســـنوي وضـــيحة ألعضـــاء الفريـــق التر 

  )2003،2سامية زناتة ،الدراسية لمؤسسات التعليم الثانوي واإلكمالي .(

 ة فعالــة للــتحكم فــي ا: تعتبــر البرمجــة األســبوعية لنشــاطات مستشــار التوجيــه أد البرنــامج األســبوعي
عضوي مـع البرنـامج السـنوي وبقيـة  بارتباطاألعمال وحسن أدائها بصفة مستمرة ، وعليه فإنها تتميز  تسير

  الوسائل التي سوف نتعرض لها ال حقا .
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ـــامج األســـبوعي هـــو  ـــامج الســـنويحلقـــات البر  إحـــدىإن البرن ـــه مـــن ن ـــتمكن مستشـــار التوجي ، ولكـــي ي
  .و مبرمج في البرنامج األسبوعي وتجسيده ميدانيا "عليه يلتزم بما ه االنسجامهذا الترابط و  استمرار

، ويبـدأ تقـويم وفـي كراسـه اليـوميإذا وقع خلل فـي اإلنجـاز البـد علـي المستشـار أن يبـرره فـي خانـة ال
لمـا هـو مبـرمج ، ألن ضـياع أي حلقـة  االستمرارهذا التأخر في األسبوع الموالي حتي يضمن  استدراكفي 

  .يسبب له عدم التوازنمن حلقات البرنامج األسبوعي 

  .ي واألسبوعي يسبب له عدم التوازنوٕان وقع تنسيق بين البرنامج السنو 

تنسيق بين البرنامج السـنوي مـع األسـبوعي والكـراس اليـومي الـذي تـدون فيـه كـل النشـاطات المنجـزة  
  منسجم .والمبرمجة ، فإن مستشار التوجيه يجد نفسه في نهاية كل ثالثي يسير وقف نظام مترابط و 

نســخ :يحــتفظ  03مــن الجلســة التنســيقية بــالمركز فــي  االنتهــاءينجــز البرنــامج األســبوعي مباشــر بعــد 
لتوجيــه ومــدير الثانويــة أو قيتــين إلــى كــل مــن مــدير مراكــز ابمستشــار التوجيــه بواحــدة ويســلم النســختين المت

تحمــل النســخة التــي يحــتفظ كــل النســخ ، كمــا يجــب أن ي ىعلــ اســمه، يوقــع مستشــار التوجيــه ويكتــب المــتقن
  نشاطات المستشار خالل األسبوع . ىعل االطالعبيها المستشار إمضاء مدير الثانوية أو المتقن وذلك 

 العاكســة لعمــل التوجيــه حيــث يــدون فيــه كــل النشــاطات المنجــزة لــذلك  المــراةهــو :  الكــراس اليــومي
: التقارير الفصلية ، تقـارير حـول النشـاطات يعتبر المرجع األساسي إلعداد مختلف التقارير وتحريرها مثل 

  الكبرى .
ــ   الكــراس يوميــا ، وأحســن فتــرة تكــون فــي نهايــة العمــل كــل يــوم  ىيــتم تســجيل مختلــف النشــاطات عل

  يتم وضع كل النشاطات في وقتها دون نسيانها أو تجاهلها . ىحت

  إن مخطط الكراس اليومي يجب أن يضم :

  الشهر ، السنة ) .التاريخ (تاريخ اليوم ، اليوم ،  
 . ( يتم تحديده : اإلعالم ، التوجيه ، المتابعة...إلخ) المحور  
 . النشاطات المنجزة 
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 مخطط الكراس اليومي للمستشار.: ي يوضحذ)ال02رقم ( التقويم .كما مبين في الجدول  

 التاريخ التوقيت   المحور   النشاطات المنجزة التقويم
     

زة يتبــع المستشــار منهجيــة معينــة فــي وقــع حوصــلة مفصــلة لعملــه المنجــز بالنســبة للنشــاطات المنجــ
  وذلك من خالل ثالث خطوات هامة :

  كان يود المستشار أن يفعله في اليوم . : يتم تسجيل ما االستطالعيالجانب  
  بإنجازهالجانب التقويمي أو التحصيلي : يتم تسجيل ما قام المستشار .  
 تشار التوجيـه نظرتـه لعملـه ، هـل هـو راض أم ال ؟ ويحـاول مـن خـالل الجانب النقدي : هنا يبدي مس

هذه التساؤالت الوصول إلى تقييم شـامل لعملـه ومحاولـة التحسـين والتجديـد كلمـا كـان  ىالتمعن واإلجابة عل
  ) 1999.(مراسلة مفتش التربية ، ذلك ممكنا 

  أجزاء : 4: ينقسم هذا السجل إلى  االستقباالتسجل  
 ب مستوياتهم .التالميذ حس  
  واالجتماعيةاألولياء حسب مختلف شرائحهم .  
 . األساتذة حسب تخصصاتهم الدراسية  
 . الجمهور الواسع غير المتمدرس  

 توجيـه ، يسـجل فيـه الـرقم الترتيبـيطالبي اإلعالم بمكتب مستشـار ال استقباليستغل هذا السجل عند 
كـــان تلميـــذا ، العنـــوان الشخصـــي لـــه، الطلـــب  ســـي إذا، أو المســـتوي الدراتـــاريخ الزيـــادة ، لقـــب واســـم الزائـــر

  .جذ، كيفية التكفل بطالبي اإلعالم والنمو المقدم

  ) يوضح:03الجدول رقم(

ـــــــــــــــــوان  موضوع الطالب  كيفية التكفل بطالبي اإلعالم العن
 الشخصي

القســــــــــــــــــم أو 
 المستوى 

اإلســـــــــــــــــــــــم 
 اللقب 

 الرقم  التاريخ 
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  كراس التكوين : 
س للتكــــوين الفــــردي مــــن خــــالل تســــجيله لمختلــــف اشــــار ان يكــــون بحوزتــــه كــــر كــــل مست ىيجــــب علــــ

ـــات التكوينيـــة الجهويـــة التـــي تنظمهـــا المفتشـــية العامـــة للتوجيـــه المدرســـي مـــن اجـــل  منهـــا  االســـتفادةالملتقي
  ، )1999مراسلة مفتش التربية ،بها في تحسين أداء المهام والنشاطات .( واالستعانة

 البطاقات الفنية لكل نشاط  :  
إن البطاقــات الفنيــة تشــمل اإلطــار العــام الــذي يضــعه مستشــار التوجيــه للنشــاط وتحمــل التصــور    

الشامل لكيفية تنظيم وتحظير وتخطيط مراحل اإلنجاز والتقويم و تنجـز البطاقـة الفنيـة بالتنسـيق مـع الفريـق 
أن تكـون  ىسـنة الدراسـية علـمـن نهايـة ال ابتـداءالتقني بـالمركز ، حيـث يشـرع فـي تحضـير البطاقـات الفنيـة 

هــذه البطاقــات جــاهزة ومؤشــرة مــن طــرف مــدير مركــز التوجيــه فــي نهايــة شــهر ســبتمبر ، يجــب أن تتوافــق 
ولقـــب  اســـمالبطاقـــات الفنيـــة مـــع البرنـــامج الســـنوي لنشـــاط المستشـــار ، يجـــب أن تحمـــل البطاقـــات الفنيـــة 

  المستشار وتاريخ اإلنجاز .

  المذكرة اإلعالمية : 
 باإلضــافةالمستشــار أن يحمــل معــه مــذكرة إعالميــة  ىول إلــى أي حصــة إعالميــة البــد علــخدقبــل الــ

  إلى وسائل اإليضاح . ويجب أن تتضمن المذكرة النقاط التالية:
 . ذكر المؤسسة  
 خل .دالموضوع : تحديد موضوع مستوى الت  
 إدراك  ىصــة قــادرا علــالشــكل التــالي : أن يكــون التلميــذ فــي نهايــة الح ىاإلجرائيــة : تصــاغ علــ األهــداف

  مقدم له في الحصة اإلعالمية .
 . طريقة العرض : وهو بمثابة شرح محتوى الحصة أو خطوات سير الحصة  
  أو تطبيق تقويمي ...إلخ . استرجاعهالتقويم : عن طريق أسئلة  
  المستشار . واسمذكر لقب  
 . تاريخ كتابة المذكرة واإلمضاء  

 التقرير الفصلي  : 
لمستشــار إلــى حوصــلة جميــع النشــاطات الــي قــام بيهــا خــالل فتــرة زمنيــة محــددة ف مــن خاللــه اديهــ

  (الثالثي األول ، الثاني ، الثالث ).
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 النشاطات المنجزة تقارير : 
عنــد نهايــة كــل نشــاطات (إعــالم ، توجيــه ، ...إلــخ) يقــوم مستشــار التوجيــه بإنجــاز تقريــر حــول كــل 

 عملية . 

 تحليل النتائج المدرسية سجل  : 
ــ كــل مستشــار أن يكــون لديــه ســجل لمتابعــة النتــائج المدرســية يــدون عليــه التحاليــل اإلحصــائية  ىعل

ثانوي ) ويستغل هذا السجل في متابعة نتـائج  3-2ثانوي ،  1أساسي ،  9للنتائج في المستويات التالية ( 
ي مجـالس القسـام النقـائص ومعالجتهـا فوريـا عـن طريـق مناقشـتها فـ ىالتالميذ لمسارهم الدراسي للوقـوف علـ

  .)1999وزارة التربية الوطنية ،باإلكماليات وبثانوية أو متقن اإلقامة .(
  

  : خصائص وصفات مستشار التوجيه و اإلرشاد (المرشدي التربوي)-7

ضـوابط علـى تصـرفات الشديد علـى وضـع قـيم و   باتجاهيتجه اإلرشاد و التوجيه في الوقت الحاضر 
الحاســـم الـــذي يجـــب أن ينظـــر إليـــه المرشـــد لفهـــم نفســـه  الشـــيء مـــا هـــو و ســـلوكيات المرشـــدين . محـــددين

التوجيهيـة تتطلـب مهـارات عـدة صة أن نوعية العالقة اإلرشادية و باإلضافة إلى فهم المسترشد(التلميذ) و خا
المهنيــة للمرشــد وفر العديــد مــن الخصــائص الشخصــية و للتواصــل و تشــخيص حالــة المسترشــد لــذلك وجــب تــ

  :كاالتيو هي في اإلجمال  ،ء إقامة العالقة اإلرشادية التربوي أثنا

  فيـه تنـاقض مـع ج غيـر مطابقـا مـع نفسـه و ذفـإذا كـان هـدا النمـو  ،جذيقدم المرشد نفسـه للمسترشـد كنمـو
أمـا إذا  ،نـا يتوقـع أن يقلـد العميـل  السـلوكغـامض أيضـا. هكدلك فعالية ضعيفة مخـادع لنفسـه و و  ،سلوكه

مـــي صـــادقا مـــن المرشـــد أثنـــاء العالقـــة امتطـــابق مـــع نفســـه فعنـــدما ســـيكون و كـــان المرشـــد أصـــيال صـــادقا 
  اإلرشادية.

  الجمود.و  الثباتالمرونة بدال من للتغير و  استعدادأن يكون المرشدون لديهم  
 كذلك لألخرين.و عيهم و إدراكهم ألنفسهم و  وسيعت  
  فــي اإلرشــاد بشــكل ميكــانيكي أســاليب األخــرين  ال يقلــدونرو أســاليبهم الخاصــة فــي اإلرشــاد و أن يطــو

  ) 15 ،2008 ،.(عبد الفتاح سعيدوحرفي
 .األلفة : يجب أن تتوفر بين المرشد و المسترشد  
 الرغبة في مساعدة المسترشد.تجاه مسبق و االمسبق: أن يكون لدى المرشد  االستعداد  
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 رشادية .ة اإلصوته تساعد على نجاح العمليجلسته و لبسه و لمرشد : إن مظهر المرشد و ـ مظهر ا  
  قلة الحديث من قبل المرشد إال في حاالت الضرورة.و  االنتباهالتركيز و و  االستماعحسن اإلصغاء و  
  االطمئنانو  االسترخاءأسراره و ألمان على نفسه و رشد باا يشعر المستذهالثقة المتبادلة: و  .  
 يــده و  تطيع أن يصــافح األخــر يســ بشاشــة الوجــه : التكــن تــاجرا دون وجــه بشــوش إذا كــان اإلنســان ال

  جبهته مقبوضة.مطبقة فكيف يتعامل معه و 
 يجـب أال تكـون الجلسـات وهي بين نصف ساعة والسـاعة ، و  الزمن :يجب أن تحدد الجلسة اإلرشادية

  بعيدة أي جلسة كل أسبوع . قريبة جدا و ال
 لمسترشــد صــريحةكمــا يجــب أن تكــون الجلســة ا ،المكــان: يجــب أن تكــون الجلســة فــي أمــاكن محــددة 
  ).35-36 ،2005،(دونالدج.

  حترام المرشد للمسترشد.االسرية و الخصوصية : هي دليل على  
 أهـم عناصـرها االســتجابة  بمـا يقولــه ور المهمـة فــي الجلسـة اإلرشــادية و مــن األمـ االحتـرام: إن االحتـرام

  المسترشد.
  نعمة إلى نقمة إذا أصبح كدلك.التسامح: إن المرشد ليس سلطان أو سلطة و بذلك فإنه يتحول من  
  علـى حـديث األخـرين  انتباهـهأن يكون لدى المرشد مهارات في التعامـل مـع األخـرين : فالمرشـد يركـز
ٕادراكـــه لداتـــه والمعتقـــدات و لك ينتبـــه المرشـــد إلـــى الرســـائل غيـــر لفظيـــة كمشـــاعر المسترشـــد االنفعاليـــة ذكـــو 
  للظروف المحيطة به.و 
  يتعامــل مــع و  يلجــأ إلــى تشــويه الخبــرات الاضــح لداتــه: فهــو لــيس دفاعيــا و يتمتــع المرشــد الفعــال بفهــم و

  سترشدين .مالقلق بصورة منطقية و لذلك فهو يستطيع أن ينمي مثل هده الخبرات لدى ال
  ـــة فهـــم الســـلوك دون يحـــاول المرشـــد الفعـــال أن يفهـــم ســـلوك األخـــرين دون أن  :صـــدار أحكـــامامحاول

  يصدر عليهم أحكاما قيمية.
 وتهـم مجتمعـه : حيـث يسـتمر بمتابعـة القضـايا المعاصـرة التـي تهمـه المرشـد الفعـال ثقافـة واسـعة يمتلك
  تهم العالم بشكل عام.و 
  يحـــرص المرشـــد علـــى الفعاليـــة فـــي التفكيـــر : فـــال يطلـــق أحكامـــا مســـبقة علـــى النـــاس بســـبب اللـــون أو

  ).36 ،2008،دونالدجل مع الناس (يبتعد عن التعصب في التعامو  ،الجغرافي أو العرقي أو الديني االنتماء
  الثقافات بين المسترشدين أثناء تقديم العملية اإلرشادية. اختالفمراعاة الفروق الفردية و  
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  حــدود مهنتــه  يتخطــى عليــه أاللــى أكمــل وجــه دون قصــور أو إهمــال و ٕانجــازه عاإلخــالص فــي العمــل و
الواجبات المدرسية نيابة عن المسترشـد بحجـة كحل  ،يبالغ في اإلهمال به و رعايته الفال يهمل المسترشد و 

  مساعدته وحمايته من العقاب.
 في معاملتهم ألي سبب كان. التفرقةعدم الرشدين والتجاوز عن أخطائهم و  العدل في التعامل مع  
 قيمه.و  المجتمعبأخالقيات المهنة و  االلتزام  

د جيهيــة ألن شخصـية المرشــه الخصـائص هــي مـن أهــم العناصـر فـي العمليــة اإلرشـادية التو ذإن هـ  
 فالمرشـد الـذي ال ،التوجيـه ليب  التي يستخدمها فـي اإلرشـاد و األساتأتي في األهمية قبل مؤهالته وتدريبه و 

  2014 ،(سـيف جاسـم األسـدييصلح ألن يكـون مرشـدا ألن فرصـة نجاحـه تكـون ضـعيفة  ه الصفات الذيتمتع به

554(    

  : اإلرشادالمهارات المهنية لمستشار التوجيه و  -8

  ت الشخصيةاالمهار :  
تتمثــل المهــارات لشخصــية للمرشــد فــي الســمات والصــفات التــي يتميــز بهــا عــن غيــره مــن األفــراد أو 

  ،ويتضح أثناء بناءه العالقة اإلرشادية من خالل المقابلة األولي ، وتتمثل في: األخصائيين

 معه جسديا ونفسيا وأن يكون متواصـال  لما يقوله  المسترشد، أي أنه اإلصغاء الحضور : أي االنتباه و
  جيدا معه ويوصل الرسائل للمرشد .

  كشــف الــذات "فهــم الــذات " : أي أن يســاعد المرشــد المسترشــد علــي الكشــف عــن ذاتــه وأن يفهــم نفســه
، وال يجوز للمرشد أن يتحدث عن ذاتـه  إذا كـان يفيـد  وأهدافه واستعداداتهاأكثر وأن يعني مشكالته قدراته 

  رشد ، ويستخدم المرشد أثناء كشف الذات للمسترشد المهارات التالية :المست
 . التقبل :يتقبل لمرشد المسترشد كما هو دون تمييز أو تفرقة بعامل اللون أو العرق ..إلخ  
 يشــعر بــه ، أي أن يــري علــم المسترشــد  التعــاطف :يحــاول المرشــد أن يفهــم ويســمع المسترشــد ويــدرك مــا

  بين لسطور أي رؤية السلوكيات غير الواضحة . ه ، وأن يفهم مامن خالل علمه الخاص ب
 غير مشروط وال يصفه بأي ألقاب . احتراما: أي أن يحترم المرشد المسترشد  االحترام  
 يتصنع ويتحدث بشكل تلقائي وغير مكلف . األصالة :بمعني أن يكون المرشد هو نفسه وال  
 عه لمــا يقولــه لــه المرشــد وذلــك مــن خــالل تشــجيعه علــي إعــادة صــياغة العبــارات : تتبــع المسترشــد وســما

  في الكالم ومراجعة نفسه . االستمرار
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 يجعـــل المسترشـــد يتحـــدث بعموميـــات أي يجـــب وصـــف  التحديـــد :أي أن يتحـــدث المرشـــد بعموميـــات وال
ناميكي المشكلة ، وتترجم األفكار والمشاعر إلي سلو كيـات المرحلـة الثانيـة : الفهـم الكلـي مقابـل الـذات الـدي

  )2006،31.(العزة ،من قبل المسترشد
هذه المهارات الشخصية للمرشد تجعل المسترشد يثـق بـه (المرشـد) ، ويعبـر لـه عـن مشـاعره النفسـية 

  التي تعرقل سير حياته الدراسية .والسلوكية والتربوية  واالنفعالية

 المهارات اإلتصالية:  
  فعـــاال وناجحـــا  اتصـــاالإلمكانيـــات التـــي تحقـــق فـــي مختلـــف القـــدرات وا االتصـــالية تتتجســـد المهـــارا

والتي تتمثل في وجود كفاءة لغوية عالية ، بما في ذلك المفردات المالئمـة والتراكيـب المسـتعملة فـي الجمـل 
وأنماط النطق وهناك مهارات أخرى كالقدرة علي التـدريب والتواصـل منطقيـا والتوافـق علـى مسـتوي المسـتمع 

يقـال أو يكتـب أو يقـرأ ا تشـمل كـل مـ االتصالائية لدالالت الكلمات عليه ، ومهارات النه وتوقع أثر النتيجة
يحــدث مــن حركــات أو أفعــال أو إيمــاءات أو أعمــال تعــزز التعــاون والتفاعــل بــين المشــتركين أو  أو كــل مــا

  )2003،59شاكر ،لتعبير عن الرضا أو الغضب أو النفور .(

ي اتصــاالتنا للفظيــة حيــث يلعــب الســلوك اللفظــي دورا فــوهــذه المهــارات تــتلخص فــي اللفظيــة وغيــر ا
الـرغم مـن أننـا نتواصـل فـي اتصـالنا إلـى أن نركـز علـى الكلمـة المنطوقـة فـإن  ى، وعلـوعالقتنا مـع األخـرين

 ، (الشـناوي أو أكثـر ينتقـل عـن طريـق السـلوك غيـر اللفظـي  65مع المعني الذي تشـمل عليـه الرسـالة حـوالي 

1996،71(  

 لتقنيةالمهارات ا:  
يدرس المسترشد (التلميذ) الذي يعاني من مشكالت نفسية عـن طريـق مقـابالت تـتم معـه ومـع أسـرته 

، بحيـث تسـاعد هـذه الجوانـب التـي تجـري لـه االجتماعيـةثم بالمالحظة ودراسة الحالة وغيرها من الدراسـات 
المرشد الطالبي والنفسـي ، ويعد مشكالت التي يعاني منها المسترشدفي إعطاء صورة واضحة عن خلفية ال

 عــن طريــق المالحظــة والمقــابالت التــي تجــري مــع العميــل (المسترشــد ) والتــي يقــوم بهــا معــه ومــع ٌأســرته 
 ىالتاريخ حياة الشخص والـذي تشـمل علـ ىوالزيارات الميدانية والتقارير التي يقوم بتسجيلها والتي تشمل عل

 األخـرىوالعوامـل  االقتصـاديةوخبراتـه فـي العمـل والحالـة  اعياالجتمـمراحل نموه وٕانجازاته الدراسية وتوافقه 
  المتعلقة بالحالة محل الدراسة .
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 المهارات التشخيصية :  
 ى االضـطراببأنه تحديدي المشكلة والتعـرف علـ  "حامد عبد السالم زهران": يعرفه   مفهوم التشخيص

، كمــا يــرى أنــه ص وجمــع المعلومــاتتــائج عمليــة الفحــأو المــرض وتعيينــه وتســميته وهــو يقــوم علــي أســاس ن
ديناميـات شخصـية  ىالفن أو السبيل الذي يتسنى به التعرف علي أصل وطبيعة ونوع المرض والتعرف علـ

  .(حامـــد زهـــرانالمــريض وأســـباب وأعـــراض مرضـــه ، ويحتــل العمـــل التشخيصـــي جـــزاء مـــن الممارســة النفســـية 

1987،106(  

 اإلرشادية المهارات التوجيهية  :  
ارات التطبيقيـــة أي مهـــارات حـــل المشـــكالت وتتمثـــل فـــي جميـــع األســـاليب التـــي يســـتخدمها هـــي المهـــ

عليهـــا  االتفـــاقالقيـــام بإنجـــاز األعمـــال والمهـــام التـــي ثـــم  ىف مســـاعدة المسترشـــد علـــدالمرشـــد التربـــوي بهـــ
 ت حــل الخالفــاتات التوجيــه ، مهــار اوالتعامــل مــع المشــكلة أو الموضــوع ومــن بــين هــذه المهــارات : مهــار 

 )2000،110أبو عيادة ،و التعليمات.( االقتراحات والنزاعات ، مهارات تقديم النصائح و

  ): يوضح مهارات مستشار اإلرشاد و التوجيه : 01مخطط رقم (

  

واالرشاد  التوجيه لمستشار المھنية المھرات

المھارات 
التوجيھية 
واالرشادية 

جميع األساليب 
التي يستخدمھا 

المرشد 
لمساعدة 
المسترشد

المھارات 
التشخيصية 

القدرة على تحديد 
المشكلة و التعرف 
على اإلضطراب 

أو المرض

المھارات 
التقنية 

مھارة دراسة 
الحالة

جمع 
المعلومات عن 

الحالة

مھارة 
المالحظة

من حيث ميدان 
المالحظة 

من حيث 
الطبيعة 

وفقا لدور 
المالحظ

من حيث 
القائمين على 

المالحظة 

مھارة المقابلة اإلرشادية

مقابلة جماعية مقابلة مبدئية

مقابلة مقيدة أو 
مقننة مقابلة قصيرة

مقابلة مطلة أو 
حرة مقابلة فردية

المھارات 
االتصالية 

التعارض التكرار

اإلحالل سلوك لفظي أو 
غير لفظي

التكملة

المھارات 
الشخية 

الحضور

كشف الدات 

التعاطف  التقبل 

االصالة  االحترام 

التحديد التحديد

 صياغة إعادة
العبارات
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  : مستشار التوجيه واإلرشاد يواجهاالصعوبات والعراقيل التي  -9

تـــوجيهي، حيـــث توجـــد مجموعـــة مـــن يواجـــه المرشـــد التربـــوي صـــعوبات قـــد تعيـــق عملـــه اإلرشـــادي وال
  الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي أثناء أدائه لمهامه نصنفها كما يلي :

 : صعوبات مادية  
زمـة لتأديـة مهامـه االتتـوفر لديـه وسـائل العمـل  : نظـرا ألن المرشـد التربـوي ال ما يتعلق بوسائل العمـل/ 1

يقـوم بطبـع وتصـوير الوثـائق مـن حرمانـه  فهـو كثيـرا مـابالشكل المطلوب منه كجهاز اإلعالم األلي مـثال ، 
ـــة هـــذه الوثـــائق (البرنـــامج الســـنوي لنشـــاطات مستشـــار التوجيـــه واإل ، مطبوعـــة متابعـــة نتـــائج رشـــادمـــن أمثل

ــا فــي  التالميــذ...) ضــف إلــى ذلــك فــإن المرشــد التربــوي عنــدما ينتقــل إلــى مؤسســات مقاطعتــه تكــون احيان
  .أماكن بعيدة عن بعضها البعض 

ـــ اتســـاع/ 2 : نظـــرا ألن المرشـــد التربـــوي يعمـــل فـــي الثانويـــة ومجموعـــة المتوســـطات  خلدمقاطعـــة الت
وبالتــالي يتعامــل مــع مجتمــع عــريض مــن التالميــذ ، حيــث يتكفــل بســنوات األولــي متوســط والرابعــة متوســط 

الهيئـة التدريسـية أو ة ثانوي ، ضف إلى ذلك فهو يهتم يربط وبنـاء العالقـة مـع ثواألولي ثانوي والثانية والثال
 لسـنوية ا التقـاريرذلك إلى تشـتت قدراتـه ونشـاطه والتقلـيص مـن فعاليتـه.( ىأولياء التالميذ لدى المؤسسات ، أد

1998.(  

 صعوبات متعلقة بالمرشد نفسه :  
يتعرض المرشد التربوي إلى مشكالت تعيق عمله اإلرشادي يكون هو المتسبب فيها مما تجعلـه يجـد 

  يلي :  ها في مافي عمله ونحصر 

  والمهارات الالزمة للعمل . الكفاءةبعض  
  في العمل . تقيدهعزوه لسمات شخصية  
 . نقص تدريبه ونوع المؤهل الذي يحمله  
 . عدم تمسكه في أخالقيات المهنة ومراعاة حدوده  
  من قدراته . االقتناععدم توفر دافعية العمل وعدم  
 ين واولياء األمور.صغر سن المرشد وقلة خبرته بالنسبة للمعلم  
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 ة بالطالب :قصعوبات متعل  
اخــل المؤسســات التعليميــة مصــدرها دتوجــد العديــد مــن المشــكالت التــي تعيــق عمــل المرشــد الطالبــي 

  نذكرها في نقاط متمثلة في : ، راجع للطلبة

  الخطة العالجية. بتنفيذتوقعات الطلبة الكبير  
  الخطة العالجية . بتنفيذالطلبة  التزامعدم  
 م وجود وقت كافي لدى الطلبة لذهاب للمرشد.عد  
 .عدم ذهاب الطلبة للمرشد خوفا من أن يراهم أحد من الزمالء  
  مساعدتهم. ىالطلبة بالعملية اإلرشادية وعدم إيمانهم بكفاءة المرشد عل انتقاءعدم  
 . عدم وضوح دور المرشد التربوي لدى الطلبة  
 ـــة الطـــالب بالمرشـــد التربـــوي فـــي المدرســـ علـــي أنفســـهم فـــي حـــل  االعتمـــادة وتفضـــيل الطـــالب عـــدم ثق

  المشاكل.

 اخـــل ديتعـــرض مستشـــار التوجيـــه واإلرشـــاد  كثيـــر مـــا : صـــعوبات متعلقـــة بالمـــدير والمعلمـــين
شخصــيتهم وتحــد مــن فاعليتــه ويرجــع ســببها المــدير والتــي  ىالمؤسســات التعليميــة لصــعوبات تــؤثر ســلبا علــ

  تتمثل في النقاط التالية :
  والمتابعة لعمل المرشد بشكل مستمر .عدم اإلشراف  
 . النمط المتسلط لإلدارة أو المتسيب  
 . تكلف المرشد بمهام إدارية ليست من مهامه  
 . عدم مشاركة المدير في تنفيد برامج اإلرشاد وتقيمها  
 . عدم تفهم المدير للعملية اإلرشادية  
  2007،35وشواقفة ،زيدان مع األهل والمعلمين .( اجتماعهالممارسة السلبية أثناء(  

 يةلفي النقاط التا وتتثمل : صعوبات متعلقة بالتدريب واإلشراف: 
 الدورات التدريبية للمرشد علي الدراسة النظرية . اقتصار  
 . قلة نبادل الرأي والخبرة بين المرشدين  
  اداة محددة من قبل المشرفين لتقييم عمل المرشد . اعتمادعدم  
  ة .حاف بتعميم الخبرات اإلرشادية الناجعدم تلمس المشرفين علي اإلشر  
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  زيـدان تقنيات الحديثة كالحاسوب  استخدامقلة الورشات التدريبية للمرشد وتدني تدريب المرشدين علي).

  ).2007،74وشواقفة ،

 صعوبات متعلقة باألهل والمجتمع :  
معيـة اوليـاء التالميـذ إن المؤسسات التربوية حرصت علي ربط العالقـة بأوليـاء التالميـذ وذلـك عـن طريـق ج

  يلي : ما ىوهذا ماال نجده في مؤسساتنا التربوية ، ويعود أساسا إل

  بأنه إذاعة األسرة الخاصة . باعتبارهمعدم إيمان األهل باإلرشاد  
 . عدم معرفتهم بطبيعة العملية اإلرشادية  
 . تدني توقعاتهم عن الخدمات التي يقدمها المرشد التربوي  
  مل اإلرشادي وعدم التعاون مع المرشد التربوي في حل قضايا الطلبة .بالع اقتناعهمعدم  

    )2009،207حسني العزة ،عدم تجاوب األولياء مع المدرسة .(

 بإعتبـــار أن المرشـــد التربـــوي موظـــف إداري ملـــزم بجميـــع    : صـــعوبات متعلقـــة بظـــروف العمـــل
األخيـــرة بضـــخامة عملـــه اإلداري وتزايـــد  تســـاهم هـــذه ،ت والمراســـيم اإلداريـــة ألداء مهامـــه المتشـــعبةاالقـــرار 

  يلي : مما جعلنا نحصرها في ما انشغاالته
  والمقاييس لتشخيص مشكالت الطلبة . االختباراتعدم توفر  
  والمسؤوليات . األعباءكثرة قطاعات العمل وكثافته وكثرة  
  عن انظمة الجامعات والمناهج الدراسية . محددةعدم توفر معلومات  
 يد منظمة (جلسات اإلرشاد وحصص التوجيه )عدم توفر مواع  
  زيـدان عدم توفر المراجع اإلرشادية في مكتبة المدرسة وضعف وسـائل اإلعـالم بالنسـبة لبـرامج اإلرشـاد).

  )2007،80وشواقفة ،
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  :        تمهيد

 ى، فضـال عـن مسـاعدته علـوك الفرد وتنشيطه وٕادراكـه للموقـفتعد الدافعية عامل مهم في توجيه سل
، كمـــا تعتبـــر مكونـــا أساســـيا فـــي ســـعي الفـــرد اتجـــاه تحقيـــق ذاتـــه وتفســـير ســـلوك األفـــراد المحيطـــين بـــهفهـــم 

               اف ومـا يسـع إليـه مـن أسـلوب حيـاة أفضـل . دوتوكيـدها وذلـك مـن خـالل مـا ينجـز مـن أهـ
ســلوك المتعلمــين تجعــل مــنهم مهتمــين بالــدرس  اســتثارةوممــا الشــك فيــه أن الــدور الــذي تلعبــه الدافعيــة فــي 

  ومقبلين عليه فضال عن ذلك شعورهم بأهمية التحصيل الدراسي .

  :الدافعية أوال: 

  تعريف الدافعية : -1

  لغة : 1-1

يشـتق مــدلول الدافعيــة اللغـوي مــن الــدفع أي : اإلزالــة بقـوة وجــاء فــي لســان العـرب قولــه : تــدفع النيــل 
  . )283 ،دون سنة ،(المشاقيةأي دفع بعضه بعضا وتدافع بالقوة أي دفع بعضهم بعضا  واندفع،

  : اصطالحا 1-2

 اسـتعدادأسـاس أن الـدافع عبـارة عـن  ىوالدافعية  علـ الدافع مفهومحاول بعض الباحثين التمييز بين 
أو  االسـتعدادهـذا  دخـولف معين ، أما في حالة دالفرد لبذل الجهد أو السعي في سبيل تحقيق أو إشباع ه

عمليــة نشــط ، رغــم التميــز بــين  باعتبارهــالــك يعنــي الدافعيــة ذالميــل حيــز التحقيــق الفعلــي أو الصــريح فــأن 
  . )2000،67(عبد اللطيف ، مبرر لفصلها فكالهما مرادف لألخريوجد  أنه لحد األن ال على المفحوصين

اخليــة أو الخارجيــة للعضــوية التــي تحــرك د: الدافعيــة عبــارة عــن الحــاالت ال "قطــامي يوســف"تعريــف 
ف دحتــي يتحقــق الهــ اســتمراريتهف معــين أو غــرض معــين وتحــافظ علــي دالســلوك وتوجهــه نحــو تحقيــق هــ

  . )2002،195قطامي ،(

افـه وغاياتـه لتحقيـق التـوازن د: هي الطاقات التـي ترسـم للكـائن الحـي أه"خير عرقوسمحمد "تعريف 
  . )1997،214(كراجة ،اخلي وتهيئ له أحسن التكيف مع البيئة الخارجية دلا

" : الدافعية بأنها عملية يتم بمقتضـاها أثـارة نشـاط الكـائن الحـي وتنظيمـه وتوجيهـه إلـى  هبعرفها " 
  ف محدد ".ده
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توجيه سلوك الكـائن الحـي إلـى  ىيعمل عل انفعالين "عامل دافعي ع" :إن الدافع عبارة فردريويري "
وظـائف  ثـالثلـدوافع  ،عنـدما تختـل االتـزانتحقيق حاجته وٕاعـادة و  )2008،156".(غياري ،ف معين دتحقيق ه

(الغيـــاري  "إلـــي حـــين إشـــباع الحاجـــة  اســـتدامته، وتوجيهـــه والمحافظـــة علـــي أساســـية هـــي :تحريكـــه وتنشـــيطه
،2008،16( .  

  لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الدافعية : -2

فـي  اتجـاهينمحاولة تفسير دافع السلوك إلـى فالسـفة اإلغريـق ويمكـن التمييـز بـين يعود الفضل إلى 
  هذه الحقبة التاريخية :

  األول : يعتبر السلوك مدفوعا بالمنفعة ويستجيب لمبدأ اللذة واأللم .

إلى الفلسفة العقلية المثالية ، التي تؤكد علي دور العقـل واألخـالق واإلرادة الحـرة فـي تحديـد  الثاني : ينسب
  السلوك اإلنساني وتوجيهه .

إن الــرأي األول يعطــي أهميــة البعــد العــاطفي للدافعيــة فــي حــين يتمســك العقليــين بالجانــب المعرفــي 
  )1990،87.(صادق وبوخطيبة ،نساني السلوك اإل وتعتبر هذه األعمال بمثابة الخطوات األولى لفهم دافع

أمــا خــالل القــرن الســابع عشــرة فقــد ظهــرت البحــوث العلميــة خضــوع الكــون إلــى قــوى فيزيائيــة تحكمــه 
  توازنه . ىوتنظم عمله وتحافظ عل

هكذا ظهرت المقاربة الميكانيكية في تفسير السلوك اإلنساني والتي تعتبـر هـذا األخيـر خاضـعا لقـوى 
ممارســة  ىعــة مثلــه مثــل الظــواهر األخــرى ذلــك بعــد أن ســادت لمــدة طويلــة فكــرة أن اإلنســان قــادر علــالطبي

ـــروح ليســـت  الضـــبط ـــد أن ال ـــه إال أن ديكـــارت أعتق ـــك القـــوى لكـــبح أهوائ ـــه بوصـــفه كـــائن يمل الكامـــل ألفعال
خل بـــــين المثيـــــرات دخاضـــــعة للقـــــوانين التـــــي تحكـــــم المحـــــيط الطبيعـــــي المـــــادي فـــــالروح كقـــــوة يمكـــــن أن تـــــ

هــذه الــرؤى بالفلســفة الدينيــة فــي  اقترنــتكمــا  واختيــاره بــاإلرءات" ديكــارتيعبــر عنــه " وهــو مــا واالســتجابات
  . )2000،104عنان وباعي ،(الذي زاد من قوتها وسيطرتها  الشيءأوروبا 

مــن الغريــزي الــذي يفســر ســلوك اإلنســان علــي أنــه محصــلة لمجموعــة  النمــوذج اآلراءبــرز إثــر هــذه 
 مالــك"هــب إليــه "وليــام جــيمس و د الغرائــز إي تلــك الميــول الفطريــة التــي يولــد اإلنســان مــزودا بيهــا وهــذا مــا

  . )2006،201الطيب و رشوان ،(" في مطلع القرن الماضي  دوجال

دور غريــزة الحيــاة  ى" علــفرويــدرأســهم " ىفــي التوجيــه نفســة تقريبــا يؤكــد علمــاء التحليــل النفســي علــ  
افة إلـى قـوة الالشـعور فاإلنسـان لـيس واعيـا دائمـا لمـا يدفعـه للقيـام ضـفسير السـلوك وفهمـه باإلوالموت في ت

بســـلوك مـــا وفـــي إطـــار النظريـــات الســـلوكية تـــم تقلـــيص دور الحاجـــات الفطريـــة الوراثيـــة فـــي تفســـر الســـلوك 
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ثيـــرات الم ىبهـــم فالتيـــار الســـلوكي يركـــز علـــ واالحتكـــاكبـــاألخرين  االتصـــالعـــن طريـــق  ،البشـــرى مكتســـب
، ويضـع جانبـا كـل الظـواهر وعيار السلوكية تفسيرا علميا موضـلتفسير الظواه باالرتباطاتالخارجية والتعلم 

غيــر القابلــة للمالحظــة كــالوعي والشــعور والعمليــات العقيلــة لقــد وقــف المعرفيــون موقفــا وســط بــين التوجيــه 
الفطريــة التــي  واالســتعداداتاخليــة المتمثلــة فــي الغرائــز دلاافة إلــى العوامــل ضــالغريــزي والتوجيــه الســلوكي فإ

يكــون اإلنســان مــزودا بيهــا تــأتي العوامــل الخارجيــة والمتمثلــة فــي الغرائــز والمثيــرات والتعزيــزات التــي يتلقاهــا 
  للمساهم في تحريك  واالجتماعياإلنسان في محيطه الطبيعي 

م إلــى 1978عــرب حيــث يتوصــل الشــربيني البــاحثين ال باهتمــاموقــد حظــي مفهــوم دافعيــة اإلنجــاز  
ــدا ــابرةأحــدى عشــر ســمة تعبــر عــن ال   ، الحيويــة، اإلتقــانالثقــة ،االســتقالل، فع لإلنجــاز هــي: الطمــوح، المث

لمجموعة من الدراسـات  استقرائهم من خالل 1978كما كشف  االجتماعية، التفاؤل، المكانة، الجرأة الفطنة
  بـــدل الجهـــد ى ، النجـــاح بالمثابـــة علـــتتمثـــل فـــي : الطمـــوح العـــام اإلنجـــازالســـابقة عـــن ثالثـــة دوافـــع فرعيـــة 

ضـوء  ىم الدافع لإلنجـاز بأنـه األداء علـ1991ف ن كما عرف عبد الخالق دالتحمل من أجل الوصول لله
م وأخـرون إلـى 1979"  هيلجـاردوالتفوق أو األداء الذي تحدثـه الرغبـة فـي النجـاح وأشـار " االمتيازمستوي 
  . )80، 2007، ( بني يونس واالمتيازفي ضوء معايير التفوق  ألهدافهافع لإلنجاز يعني تحديد الفرد أن الد

  مكونات الدافعية : -3

الدافعيــة عمليــة تتكــون مــن تفاعــل مجموعــة مــن المكونــات التمايزيــة والتكامليــة التــي نجــدها عنــد كــل 
 فـرد وأخـر ومـن هـذه المكونـات نـذكر مـاأفراد الجنس البشري من حيث لنـوع لكنهـا تختلـف مـن درجتهـا بـين 

  يلي :

 والفيزيولوجي للفرد واالنفعالي: الذي يتضمن المكونات الخاصة بالجانب المعرفي اتي ذالمكون ال.  
 الماديـة كالمكونـاتالمكونات التـي تتعلـق بالجانـب الـذاتي للفـرد  ى: ويشمل عل المكون الموضوعي 

  . االجتماعي، وكذلك المكون سواء كانت فيزيائية أو بيولوجية
فـي درجـات تفاعـل  اخـتالفكونـان بحيـث أنـه إذا حـدث لموبالتالي فإن لدافعية تنتج عن تفاعل هذه ا

  . )88، 2007،(بني يونسالدافعية من شخص إلى أخر  اختالف ىلاهذه المكونات أدى 

  وظائف الدافعية : -4

  وظائف الدافعية نلخصها في النقاط التالية :أن اهم 

 2004،75جاسم محمد، (تنشيط سلوك الفرد وازدياد نشاطه البدني والنفسي  ىتعمل الدافعية عل( .  
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 إلـى تحقيقـه ولـتخلص مـن التـوتر الـذي يعيشـه  ىف الـذي يسـعدتوجيـه  نشـاط الفـرد نحـو الهـ ىتعمل علـ
  . )1999،81(الزيود ،

  1983،83.(غالب ،الكامنة في الكائن الحي والتي تثير نشاط معين  االنفعاليةتحرر الطاقة(  
المهـارات والتعـديل مـن  اكتسـابالـدوافع الفطريـة المكتسـبة ، وتعـد األسـس األولـى لعمليـة  ىوهذا ينطبـق علـ

  . )2005،100(طلعت ،انماط السلوك األولية والتي تكمن فيها األسس عملية التعلم 

 لحي بمختلف أنواعهاة عن الكائن االصادر  لسلوكاتاتفسير ى تساعد الدافعية عل.  
  السـلوكية والنفسـية والقيـام بمعالجتهـا، كمـا تعمـل  االضـطراباتتستخدم الدافعية في تشـخيص العديـد مـن

ــ ــ ىكــذلك عل تربيــة الناشــئة مــن خــالل معــرفتهم للــدوافع األوليــة والثانويــة فــي تفســير  ىمســاعدة القــائمين عل
  ا .سلوكات المتعلمين وفهمه

  فالدافعية هي منشطة ومفسرة وموجهـة للسـلوك اإلنسـاني ، كمـا أنهـا تحـرر الطاقـات الكامنـة  لـدى الفـرد
النفسية والسلوكية وبالتالي يكمـن القـول أن للدافعيـة وظـائف متنوعـة ومفيـدة  االضطراباتوتشخص مختلف 

  ومتعددة ف أنواعها.
  العوامل لمؤثرة في الدافعية : -5

  فكل منهم منظوره فنجد : االتجاه باختالفتعددت العوامل المؤثر في الدافعية لإلنجاز 

 فــي الطفولــة  االجتماعيــةعالقــة وثيقــة بممارســات التنشــئة  ى: يعتبــر دافــع التحصــيل علــ االجتماعيــة
 ىالدراســات حــول مــن تميزهــا بدافعيــة للتحصــيل مرتفعــة ان أمهــاتهم كــن يؤكــدن علــ اســتقرتالمبكــرة ، وقــد 

وجــوب ذهــاب الطفــل إلــى  ىفــي أصــرار األمهــات علــ دالطفــل فــي البيــت ويمثــل هــذا التأكيــ اســتقالليةأهميــة 
، أمــــا مالبســــه بنفســــه اختيــــارفراشــــه وحــــده وأن يلهــــو ويســــلي نفســــه بــــدال مــــن تســــلية األخــــرين ، وضــــرورة 

فـــي وقـــت متـــأخر مـــن  االســـتقالليةأمهـــاتهم لـــم يقمـــن بتشـــجيع  ىالمتميـــزون بدافعيـــة منخفضـــة رجـــع هـــذا إلـــ
  . )2002،213(قطامي ،الطفولة ، كما أن المولودين أوال يتمتعون بدافعية تحصيل مرتفعة مقارنة بغيرهم 

 تؤثر علي دافع اإلنجاز فالطالب الذي تنقصه الفيتامينات األساسية للجسم أو بعض  التغذية سوء :
  عمله المدرسي بكفاءة وٕاقتدار.ضطرابات في الجهاز الهضمي مما يعرقل االمعادن قد يعاني من 

 ــة ــ العوامــل العاطفي ــاة الفــرد بشــكل عل إنجــازه المدرســي بشــكل خــاص فقــد  ى: لهــا أثــر ملمــوس بحي
، وقــد تــؤدي بــه المشــاكل العاطفيــة واالضــطراباتتجعلـه غيــر مســتقر فــي ســلوكه ويصــبح معرضــا للتشـويش 

أن التقليـل مـن  ، كمـا،أو واحد مـن أصـدقائه أو مـع معلميـهإلى سوء تفاهم أو شجار بينه وبين أفراد عائلته 
دافعيتــه لإلنجــاز بفعــل مــا  انخفــاضشــأن الطالــب وقدراتــه بشــكل مســتمر يمكــن أن يكــون لهــا أثــر بــارد فــي 

 يحدث عنده من إحباط.
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 وفيها: : العوامل المدرسية 
المعلــم تهيئــة الفــرص المناســبة التــي يظهــر فيهــا الطالــب ميولــه  ى:يجــب علــ طــرق تــدريس المعلــم .1

للنمــو والــتعلم وتحمــل المســؤولية ، هــذه المهمــة تتطلــب مــن المعلــم تنظــيم فــي التــدريس ليشــجع  واســتعداده
  القدرات المتوفرة لدى الطلبة .

وهــذه  واحتــرامهميشــعر الطلبــة بفــرديتهم وتميــزهم  ى: حتــإيجــاد جــو صــفي إيجــابي مــدعم للطلبــة .2
الظروف من شأنها أن تجنب الطالب تشوه في الفهم وتعلمهـم أسـاليب تعـديل األفكـار السـلبية للوصـول إلـى 

  . )2002،279قطامي و عدس ،( حالة تفكير إيجابية 
سـات أكـدت أن الـدافع ، والدرادرسـي أو تعلـم المعـارف والمعلومـات: لها دور في التعلـيم الم الكفاءات .3

صــلة  ىعــن طريــق اإلثابــة أفضــل مــن الــدافع عــن طريــق العقــاب أو التهديــد ، المكافــأة يجــب أن تكــون علــ
وتغيـرات فـي الوجـه ، كمـا يمكـن  كابتسـامةبالموقف التعليمي ويمكن أن تكون لفظية (تشجيع ) غير لفظيـة 

  . )238-2002،237(قطامي ، أن تكون مادية (جوائز )
تشـــجع المنافســـة بترتيـــب عـــن تعزيـــز األســـرة وٕاذا تـــوفر ذلـــك فـــي المنـــزل فـــإن األطفـــال  :المنافســـة  .4

" وجــد أن األفــراد دو الحاجــة العاليــة لإلنجــاز هــم أفضــل أداء فــي مــوريسيطــورون حاجــاتهم لإلنجــاز ف "
    .)2000،54قطامي ونايفة،(لمواقف التنافسية ويتعلمون في وقت أسرع ويتحملون المسؤولية ولهم طاقات علية 

 : خصائص الدافعية  –6

  ) أنها :2007( "محمود محمد بني يونس"من خصائص الدافعية وحسب 

 . عملية عقلية عليا  
  وليست فرضية . افتراضيةعملية  
 .عملية إجرائية أي أنها قابلة للقياس والتجريب بأساليب وأدوات مختلفة  
  واحدة من حيث أنواعها ( الفطرية والمتعلمة ) عند كافة أبناء الجنس البشري لكنهـا تختلـف مـن شـخص

  إلى أخر من حيث شدتها ودرجتها .
  ماديـة لوجية و نفسية ) وعوامل خارجيـة (اخلية (فيزيو دثنائية العوامل أي ناتجة عن التفاعل بين عوامل

  ) اجتماعيةأو 
  ــدافع إليــه العضــب أو الخــوف دوافــع مختلفــةقــد يصــدر الســلوك الواحــد عــن ، فســلوك القتــل قــد يكــون ال

  .ب قد يكون نتيجة شعور خفي بالنقصوالكذ
 مالحظتـــه بطريقـــة  نيمكـــ تبـــين مـــن خـــالل تناولنـــا لخصـــائص الدافعيـــة أي أن الدافعيـــة مفهـــوم مجـــرد ال

أننـا  إاليمكـن مالحظتهـا  ال الـرغم مـن أنـه ىعلـأدوات مختلفـة و  باسـتعمالمباشرة وٕانما يمكن الكشـف عنهـا 
  )2007،81بن يونس ،.( واالجتماعية واالنفعاليةنلمس أثرها في سلوكاتنا المعرفية 
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  الدافعية لإلنجاز :ثانيا: 

  ة لإلنجاز :يتعريف الدافع -1

  هناك عدة تعريفات نذكر منها :

 العقبـات  ىميله للتغلـب علـ" : تعتبر الحاجة لإلنجاز رغبة الفرد أو قشقوش: عرفها "التعريف األول
(عبــد  ممكنــةســرعة  بأقصــىو ممارســة القــوة والكفــاح مــن أجــل اداء المهــام الصــعبة بأقــل شــكل متــاح ، و 

  . )68-67، 2000اللطيف ،
 التفــوق والنجــاح وهــذه  ى" هــي الســعي مــن أجــل الوصــول إلــ أبــو ريــاشعرفهــا " و  :التعريــف الثــاني

النزعــة تعتبــر مكونــا أساســيا فــي دافعيــة اإلنجــاز ، وتعتبــر الرغبــة فــي التفــوق ولنجــاح ســمة ومعيــار أساســي 
  تميز األفراد ذوي المستوي المرتفع في دافعية اإلنجاز .

 هــا والتفــوق وان االمتيــاز: عرفهــا " أحمــد عبــد الخــالق " بأنهــا األداء فــي ضــوء مســتوى العريــف الثالــث
  األداء الذي تحدثه الرغبة في لنجاح .

ف ذاتـي ينشـط السـلوك د" بأنها الرغبة في األداء الجيد وتحقيق البجاح وهو هأمل أحمدكما عرفها " 
  . )2011،64(قدوري ،ويوجهه 

بأنهــا تشــير إلــى رغبــة الفــرد وميلــه إلنجــاز مــا يعهــد إليــه مــن أعمــال ومهــام  "عبــد القــادر طــه"يــرى 
ستوى وأعلى ناحية ممكنـة حتـي يجـوز رضـا رؤسـائه ومخدوميـه فتفـتح أمامـه سـبل زيـادة وواجبات بأحسن م

  . )2003،352(فرج،خل ويسهل أمامه سبل الترقية والتقدم نحو ما يوجد لدى بعض العاملين والموظفين دال

نسـبيا  ثابـت) بأن الدافع اإلنجاز هو :" تهيؤ 1958/1951( "اتكيسنون"و "ماكليالند"ويرى كل من 
في الشخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق أو بلوغ نجاح يترتب عليه نوع مـن اإلشـباع 

  . )2008،352"(الخالدي ،وذلك في المواقف التي تتضمن قيم األداء في ضوء مستوى محدد اإلمتياز

الرغبــة فــي مواجهــة  ويمثــل دافــع اإلنجــاز " فــي الرغبــة فــي القيــام بعمــل جيــد فيــه لنجــاح وتتميــز هــذه 
 ىعلـ تنطـوي علي مجازفـة متوسـطة بـدل المهمـات التـي ال تنطويالمشكالت وحلها ، وتفصيل المهام التي 

  .)2008،49"غياري ،مجازفة قليلة أو كبيرة جدا (

  ومـــن هـــذه المصـــطلحات نجـــد أن الدافعيـــة لإلنجـــاز هـــي الرغبـــة فـــي اإلنجـــاز الجيـــد وتحقيـــق النجـــاح 
  ف معين وذلك بالمواظبة الشديدة ومثابرة مستمرة.ديوجه السلوك من أجل تحقيق هف ذاتي ينشط و دوهو ه
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  : صفات أصحاب الدافع القوي لإلنجاز _ 2

يتميـز دوي اإلنجـاز العـالي بخصـائص تختلـف تمامـا عـن دوي اإلنجـاز المـنخفض وهـذه الخصـائص 
  هي : 

 أصحاب دافع اإلنجاز العـالي يضـعون نصـب أعيـنهم أعمـال ذات مخـاطر متوسـطة يسـتطيعون مـن  أن
  كفاءتهم وقدراتهم وأن يعملوا خبراتهم بالشكل الذي يستطيعون أن يحققوا به أهدافهم. يتبنواخاللها أن 

  مـــن  تلـــك األعمـــال التـــي تعطـــيهم أكبـــر قـــدر ممكـــن اختيـــاريميـــل أصـــحاب الـــدافع اإلنجـــاز العـــالي إلـــى
  . األهدافالمعلومات عن مدى إنجازهم ومدى تحقيقهم لهذه 

  تلــك األعمــال التــي تــوفر لهــم الشــعور بالتقــدير مــن جــراء  اختيــاريميــل دوي الــدافع اإلنجــاز العــالي إلــى
  إتمام العمل بنجاح .

  ىافــه يصــبح هــذا العمــل مســيطر علــدالعمــل وتحديــد أه باختيــارفــور قيــام  دوى دافــع اإلنجــاز العــالي 
يمكـن أن تـرى فـرد يتـرك العمـل فـي المنتصـف بـل أنـه  مشاعر وحواس وكيان ووجدان الفرد بالقـدر الـذي ال

 ى، فإنها تصبح مسيطرة علـ التنفيذلو أن هناك مشاكل من جراء  ىمنه تماما حت انتهييتركه األبعد أن  ال
  )1999،146(ماهر ،العمل ومشاكله .

 العمــل طــويال لحــل المشــكالت الصــعبة ويفضــلون العمــل مــع  يتميــز األشــخاص دو الدافعيــة العاليــة إلــى
درجـات فـي المدرسـة ويسـتحيون  ىأعل ىاألشخاص المثابرين . كما أن دوي الدافعية المرتفعة يحصلون عل

الدافعية لإلنجـاز حيـث يزيـدهم الفشـل إصـرار ومثـابرة علـي  منخفضيللفشل بطريقة تختلف عن األشخاص 
 القاضـــي وفطـــيم(اإلنجـــاز عـــن الموقـــف ألنهـــم ال يثقـــون فـــي قـــدراتهم  منخفضـــوالنجـــاح ، فـــي حـــين يســـتجيب 

،1981،18-19( .  
  أنواع الدافعية لإلنجاز : -3

نـوعين وهـي تعتبـر أكثـر التصـنيفات  ىيمكن تصنيف الدوافع لإلنجاز إلى تشكل السلوك اإلنساني إل
  شيوعا بين العلماء والمختصين في مجال علم النفس؛ وهي التالية :

  : هـي الـدوافع التـي تنشـأ مـن حاجـات الجسـم الخاصـة بوظائفـه البيولوجيـة كالحاجـة إلـى الدوافع األوليـة
 : يلي الطعام والماء والجنس وتجنب الحر والبرد واأللم وهي تتميز بما

ال يتعلمهــا الفــرد أو يكتســبها ولكنهــا موجــودة بــالفطرة ، إنهــا عامــة لــدى جميــع الكائنــات الحيــة البشــرية   -
عـن  ذالنـوع ، تتخـ واسـتمراربقـاء الكـائن الحـي  لـىالمحافظـة ع ىف إلـدوالحيوانية علـي حـد سـواء ، إنهـا تهـ

شـبع الـدوافع األوليـة فـإن لـدوافع طريق الوراثة ونوع الكائن الحي وتتصل بحياتـه وحاجاتـه األساسـية عنـدما ت
  الثانوية تبدأ في الظهور والنشاط وتوجيه سلوك اإلنسان من بين هذه الدوافع :
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، وكـذلك فتحـدث حالـة مـن التـوتر لـدى الفـرد في الـدم الغذائيةيحدث نتيجة نقص المواد :  الجوع دافع -1 
الفــرد بــدافع الجــوع وبرغبتــه فــي تنــاول  تقلصــات فــي جــدران المعــدة ويــزداد النشــاط العــام فــي الجســم فيشــعر

  الطعام .

ار الــذي يتلقــاه ذ: يعــد جفــاف الفــم بمثابــة المنبــه الفعــال للعطــش كمــا يكــون بمثابــة اإلنــ العطــش دافــع  -2
  ي شــرب المــاء مــن أجــل ســد هــذا الــنقصالكــائن الحــي بوجــود نقــص كميــة المــاء فــي جســمه ممــا يدفعــه إلــ

فتنشأ بذلك ميول خاصة لشرب أنواع معينـة مـن السـوائل كالشـاي  االجتماعيةويتأثر دافع العطش بالعوامل 
  . والقهوة...

: يؤدي شعور الكائن الحي بالتعب إلى حاجـة قويـة لراحـة وتتمثـل التغيـرات  الفيزيولوجيـة دافع التعب  -3 
كافيـة مـن كميـة  ىاألساسية التي ترتبط بالتعب وتراكم حمـض اللـين فـي الـدم الـذي يـزول بعـد الحصـول علـ

  .)84 ،2013،قوراري( حسب طبيعة المهام المطلوب أدائهاالراحة وتختلف أثار التعب الشديد علي السلوك 

ــع الجــنس -4 ــالمتغيرات الثقافيــة و  داف بــة واألخالقيــة حســب تركي االجتماعيــة: تحكمــه عــدة قيــود تــرتبط ب
يــرة مــن التبــاين فــي الســلوك مــن شــخص ، وبالتــالي يعــد مســؤوال عــن نســبة كبالمجتمــع لــذي ينتمــي إليــه الفــرد

  . االجتماعيةوتنشئته  واتجاهاته انتمائهإلى أخر كل حسب 

 معـين لداتـه فهـي دوافـع الـذات شخصـيا  بشـيء: تمثـل سـعي الفـرد نحـو القيـام اخليـة للفـرددالدوافع ال
، كمـــا أنهـــا تقـــف وراء اإلنجـــازات المتميـــزة واإلبـــداعات البشـــرية فـــي لتفكيـــر المختلفـــة اســـتجاباتهمـــن خـــالل 

  :يلي والسلوك ومن هذه لدوافع ما
معـالم البيئـة  اكتشـافتمثـل ميـل الشـخص ورغبتـه فـي  االسـتطالع: وتعرف أيضـا بحـب دافع الفضول  -1

  المحيطة به والوقوف علي جوانبها الغامضة .

الكائن الحي لقدراتـه ووظائفـه اإلدراكيـة والحركيـة بأفضـل شـكل ممكـن  استخدام: نعني به الكفاءةدافع  -2
  بكفاءة عالية . استخدامهاأي 

  ــدوافع الخارجيــة تنشــأ نتيجــة لعالقــة الفــرد بــاألخرين ومــن ثــم تدفعــه للقيــام بأفعــال  :االجتماعيــةال
  :معنوي ومنها ، أو تحقيق نفع مادي أوتقديرهم ىمعينة إرضاء لهم للحصول عل

 اجتمــاعيإلــى غيــره م األفــراد فــإدا كــان اإلنســان  االنتمــاء: يمثــل حاجــة الشــخص إلــى  االنتمــاءدافــع  -1
  لها . واالنتماءبطبعه فهو في حاجة دائمة إلى الجماعة 
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يظهـر دافـع السـيطرة بشـكل واضـح بـين أفـراد الجماعـات المختلفـة فاألطفـال : دافع التنافس والسيطرة  -2
زمالئــه وأن يســيطر  ىيتنافســون فيمــا بيــنهم فــي البيــت والمدرســة ويحــاول الطفــل فــي الجماعــة أن يتفــوق علــ

  أعمال أو الشهرة وتولي المناصب العليا . ىعليهم كما ينافس الكبار من أجل الحصول عل

نـه بنفسـه : يمثل رغبة الشخص الملحة وحاجاته لعمل المهام المطلوبة معن األخرين  االستقاللدافع - 3
والـديهم وكـذلك المحيطـين  ىعلـ االعتمادعند األطفال الصغار في رغبتهم وعدم  االستقالليةوتظهر مالمح 

  وضوحا مع التقدم في العمر. االستقالليةبهم وتزداد 

  هو الذي يؤذي إشباعه إلى الوصول إلى دافع أخر :  الدافع الوسيلي -4

  .)85 ،2013(قوراري ،ي للدافع ذاته : هو اإلشباع الفعل االستهالكيالدافع  -5

  مستويات الدافعية لإلنجاز : -4

يقسم الطلبة في إنجازهم إلى مستويات ثالثة لكل مستوى منهم خصائصه ومميزاته التـي يخـتص بيهـا وهـي 
  :كاالتي

  يحملون المسؤولية بشكل عال منتجـون و مخططـون إلنجـازهم يحظـون بالرضـا والقبـول المتفوقون :
  من قبل الكبار ينتابهم القلق والتوتر أحيانا من الداخل يتصفون بالصبر  يفزون بإنجازهم 

  يحملــون فكــرة ذاتيـــة إيجابيــة يمكــن إثــارتهم للعمــل وتحفيـــزهم عليــه عنــدهم عقــول جـــادة المعتــدلين :
 ، منظمـــون فـــي عملهـــم وحيـــاتهم ونفـــود لهـــم مركـــز القيـــادة بالجماعـــة، أصـــحاب ســـلطة المســـؤوليةيتحملـــون 

  يخططون للمستقبل ويهتمون بما يدور حولهم .
  متســاهلين يقفــون موقــف المــدافع وينقــادون لغيــرهم يثــورون فــي وجــه غيــرهم ســريعو التغيــر  متــدنيين :

ؤونهم أكثـــر ممـــا يهتمـــون بشـــ عـــدوانين سلســـون وغريبـــو األطـــوار يبـــدو علـــيهم الضـــجر يهتمـــون بمـــا حـــولهم
  . )36-35، 2002،(عدس ، يكبتون عواطفهم يبدو عليهم الحزن والتشاؤم وكثيرو الشك الخاصة

والتركيــز فــي كــل نشــاطاتهما  االجتهــادا ســبق أن المتفــوقين فــي اإلنجــاز يتصــفون بالجــد و نفهــم ممــ
 والغــالةوعــدم الميــل إلــى التطــرق  واالعتــدال، أمــا المتوســطون يغلــب علــيهم التــوازن تحصــيلهم ىيــنعكس علــ

 يجـب أن يكـون فـي محلـه، أمـا شـيءويحسون أنهـم مسـيطرون ولكـن لـيس بدرجـة كبيـرة ويشـعرون بـأن كـل 
يهـا بصـعوبة كذلك يؤدي فشلهم إلى خفض مثابرتهم مما يجعلهم يدركون المهام التـي يقومـون ب المنخفضين

  .مما يولد لديهم القلق
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ــــــــــــــــــم( ــــــــــــــــــة لإلنجــــــــــــــــــاز01مخطــــــــــــــــــط رق :): يوضــــــــــــــــــح مســــــــــــــــــتويات الدافعي

  

  معايير الدافعية لإلنجاز : -5

يستخدمها المعلم لقياس مستوي اإلنجـاز الـذي يقـوم بـه التلميـذ فـي أي  محاكاتالمعايير مؤشرات أو 
أو  المهـــاريالـــتحكم فيـــه ســـواء تعلـــق ذلـــك بالمجـــال المعرفـــي أو  ىرجـــة إتقانـــه لـــه وقدراتـــه علـــدعمـــل كـــان و 

  :وهيجملة من المبادئ  ىلوجداني وهي ترتكز عل

 كفــاءة التلميــذ فــي اإلنجــاز أي مســتوى النجــاح الــذي يحققــه فــي تنفيــد  ى: نســتخدمه لــتحكم علــ الــزمن
 وااللتـــزام االنضـــباط ىويدربـــه علـــ والمهاريـــةالفعـــل الســـلوكي أو فشـــله فالوقـــت يقـــيس قـــدرة التلميـــذ المعرفيـــة 

  .بأعماله
 المعلـم  التـزم: قدرة التلميذ علي محاكاة وتقليد ما يطلب منه إنجازه من غيـر مخالفـة ذلـك فكلمـا  الدقة

  .جيد والعكس تماما أداؤهبقانون المحاكاة كلما كان 
 بــه فــال يمكــن أن نقــيس كفــاءة  األخــذ: تحديــد نســبة النجــاح فــي أعمــال التلميــذ مقيــاس يجــب  النســبية

  .نسبة المئوية التي يجب أن يبلغهاالتلميذ من غير تحديد ال
 ــة عنــه مثــل  االبتعــادف المنشــود أو دلهــمــن ا اقترابــه: تحديــد نوعيــة إنجــاز التلميــذ مــن حيــث  النوعي

حركـات فينجزه ويحدد له معايير اإلتقان في الشكل التـالي وال البدنيةتحديد المعلم للتلميذ التمرين في التربية 
التلميذ للشروط المحددة يكون مقيـاس لنحاجـه وٕاتقانـه للعمـل وفـي حالـة  احترام، الجسمية التي تنظم التمرين

  .الهدفخفاق لنجاحه وٕاتقانه للعمل وفي حالة العكس يكون اإلخفاق في تحقيق العكس يكون مقياس اإل
 إعــداد الســلوك فــي كفــاءة عاليــة بالزيــادة أو النقصــان فكلمــا أنجــز التلميــذ  ى: نقــيس بــه القــدرة علــ الكــم

لمعارفـه ومهارتـه ، ألن  اسـتثمارهالفعل السلوكي بمقدار الكم الذي حدده المعلم كلما كان متحكما في حسـن 

مستويات الدافعية لإلنجاز 

المتدنيين  المعتدلين المتفوقون
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هنـاك مواقــف تعليميـة تســتدعي مــن الطالـب توســيع أفكـاره مــثال : دعوتــه لكتابـة فقــرة إنشـائية فــي ســطور أو 
 ) .222-221، 1998،خير الذين تلخيص قصة للمطالعة بحسب الطلب .(

  ويمكننا أن نوضح هدا في المخطط التالي: 
  

 الدافعية اإلنجاز معايير    

  

  

      ) يوضح: معايير الدافعية لإلنجاز.02مخطط رقم(

  أسباب تدني الدافعية لإلنجاز :  -6

  الممارسات الوالدية : 1

  ــالي والكمــال ــع اإلنجــاز الع الكثيــر مــن ابنــائهم فــإن األوالد فــي هــذه الحالــة  اآلبــاءعنــدما يتوقــع : توق
يخافون من الفشل ومن قلة الدافعية للدراسة ولقد أظهرت األبحاث بأن األطفال يظهرون نقصا في الدافعية 
فــي تعلــم مهــارات القــراءة بــين الضــغط األبــوي نحــو التحصــيل وهــذا صــحيح بشــكل خــاص عنــدما يســتعمل 

 االنتقــامأنهــم شــكل مــن أشــكال  ىعلــ اآلبــاءن األطفــال ســينظرون إلــى أســاليب ضــغط قاســية معهــم فــإ اآلبــاء
الكمال فإن رد فعل الصغير غالبا  اآلباءأنهم غير عادلين عندما يتوقع  ىعل أباءهموالعقوبة وينظرون إلى 

أبنـائهم  ىالسـرور علـ اخلو د، حيث أنهم ال يسـتطيعون أن يكونـوا متفـوقين بمـا فيـه الكفايـة لكـي يـ االستسالم
  من أبنائهم . انتقاماهذا فهم يتوقفون عن المحاولة ويقدمون جهودا هزيلة وهذا ل
 تقـــدير إمكانيـــات اطفـــالهم ولـــذلك يتوقعـــون مـــنهم  يســـيئون اآلبـــاء: إن الكثيـــر مـــن  التوقعـــات المتدنيـــة

علـــى اإلعـــداد  أبنـــائهم وال يشـــجعونالقليـــل  يفعلـــوامســـتوى متـــدن مـــن الطموحـــات وبالمقابـــل يتوقـــع مـــنهم أن 

 الكم
قيـــاس قـــدرة التلميـــذ 

أداء الســـــلوك  ىعلـــــ
بكفـــــــــــاءة عاليـــــــــــة 
بالزيــــــــــــــــــــــــــــادة أو 

 النقصان.

 النوعية
ــــــــرامج  ــــــــة الب نوعي
واألنشــطة المقدمــة 
ــ  ىلتالميــذ وهــذا عل

أســــاس أو حســــب 
 واختيـــــــارهالمعلـــــــم 

 لتلك البرامج.

 الدقة
ـــــــــي  ـــــــــة ف الدق
األعمـــــــــــــــــــــال 
والواجبــــــــــــــــات 
المقدمــــة لــــدى 

 التلميذ.

  الزمن
ـــــى  االعتمـــــاد عل

الوقت في قيـاس 
قـــــدرة التلميـــــذ و 

ــــزام ــــالزمن  االلت ب
ـــــــــي  المحـــــــــدد ف
 إنجاز المطلوب.

 النسبية
قيــــــــاس نســــــــبة 
نجاح التلميذ في 
األعمــــــــــــــــــــــــــال 

 والواجبات.
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ألن الوالــدين يعتقــدون أن الطفــل غيــر قــادر وهــذا راجــع لجهلهــم  واالمتحــانالتحضــير والنجــاح فــي الدراســة و 
  بقدراتهم الحقيقية .

  ال :الكثير من األولياء وخاصة المـوظفين تجـدهم منشـغلين فـي شـؤونهم ومشـاكلهم لـذلك  االهتمامعدم
يشــجعونهم  يعطــون أهميــة للــتعلم لــذا تجــدهم ال بالشــؤون الدراســية ألوالدهــم كمــا أن الكثيــر مــنهم ال يهتمــون

والعمل والتركيز في الدراسة ألن ذلـك يقـوي  االهتمامألبنائهم  اآلباءعلي العمل والمثابرة إد يجب أن يعطي 
  دافعيتهم وقدراتهم في التأثير عليهم .

 إن األطفـــال المرفوضـــون ســـواء مـــن العائلـــة أو الرفـــاق وحتـــي المجتمـــع  الـــرفض والنقـــد المســـتمر :
 الســيءيشــعرون بــالعجز والضــعف وكــذا الغضــب والشراســة فــي التعامــل مــع األخــرين ، فالعمــل المدرســي 

ــ    الرافضــة كمــا أن النقــد الشــديد ســبب لهــم رد فعــل مشــابه  اآلبــاءأســاليب  ىوالفشــل يــأتي كــرد فعــل مــنهم عل
  أنهم يتقبلونهم . اآلباءعندما يعتقد  ىلمنتقدون يشعرون غالبا بالرفض حتوٕان األطفال ا

  طفـالهم أن يتركـوا لهـم الحريـة المطلقـة يضعون حدود األ المتساهلين ال اآلباء: إن  ولالمباالةالتساهل
هـم جزءا مهما مـن حيـاتهم اليوميـة إذ يعتقـد بعـض األطفـال أن التسـاهل مع ال يشكلوالنظام في هذه الحالة 

العكس تمامـا فهـذا التسـاهل يقـود إلـى إيجـاد وتنشـئة أطفـال  ىوالدافعية والجرأة ولكن عل االستقالليةيعلمهما 
 التــدخلإنجــاز وظـائفهم وواجبــاتهم وهـذا األســلوب هــو محاولـة مقصــودة مـنهم بعــد  ىمتسـيبين لــم يعتـادوا علــ

الجـد والعمـل وبفاعليـة تحـت  ىر قـادر علـذلك إيجاد فرد مـتعلم غيـ ىفي حرية أطفالهم والنتيجة المترتبة عل
  الضيق التوتر.

 األطفال وتختلف لديهم رغبة ضعيفة للنجاح فـي  ىإن المشاكل األسرية تؤثر عللصراعات األسرية : ا
المدرســة فهــم فــي هــذه الحالــة لــن يعبــروا أهميــة للــتعلم والمدرســة عنــدما يعتــادوا علــي التهديــدات المســتمرة 

م . فالمناقشــات ، والمجــادالت الســاخنة والمتكــررة والتــوتر والقلــق الــدائم يقــود إلــى والخطيــرة التــي تمــس أمــنه
  العمل المدرسي . ىعل اهتمامهيستطيع أن يركز  وجود طفل مكتئب ال

 اآلبـاءيقدمون الحماية الزائـدة األطفـالهم ألسـباب عديـدة فـبعض  اآلباء: أن الكثير من  الحماية الزائدة 
يحبـــون إنجـــاب األطفـــال فيعتبـــرون أنفســـهم مســـؤولين عـــب شـــقائهم لـــذلك  يشـــعرون بالـــذنب ألنهـــم أصـــال ال

يســتطيعون  يتعلمــون كيــف تكــون لــديهم الدافعيــة وحتــي ال االطفــال ال فهــؤالءيقــدمون لــه الحمايــة الزائــدة ، 
  ة.افعية للمدرسدالعمل تحت أذني ضغط لهذا فهم يظلون غير ناضجين وال توجد عندهم 

  :تذني مفهوم الذات  2

ونيـة وعـدم دني التحصيل والدافعيـة للـتعلم إذ ان الشـعور بالدالذات هو أحد أسباب ت مفهومني دإن ت 
 أنهـــم عـــاجزون وال ىالثقـــة بـــالنفس هـــي عامـــل رئيســـي فـــي نقـــص الدافعيـــة فهـــم ينظـــرون إلـــى أنفســـهم علـــ

ون التعبيـر عـن أنفسـهم بـأي طريقـة وفـي يسـتطيع البيئـة أو يحصـل اإلنجـاز كمـا ال ىيستطيعون التـأثير علـ
جميـــع الصـــعوبات حـــين  ىاخلهـــم فيتحـــول ذلـــك إلـــى لـــوم الـــنفس علـــدهـــذه الحالـــة ترتـــد هـــذه المشـــاعر إلـــى 
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وأن مفهـومهم  ،يشعرون بأنهم يستحقون ذلـك مـن خـالل الـنقص فـي لدافعيـة لإلنجـاز والوصـول إلـى النجـاح
 يســيئونجزون وغيــر قــابلون لــتعلم وهــم فــي هــذه الحالــة يقــول أنهــم عــا باتجــاهالمتــدني يوصــلهم إلــى الشــعور 

ـــذين يشـــعرون بعـــدم المنفعـــة ال يفكـــرون فـــي أنفســـهم و  ـــدراتهم . فاألطفـــال ال ـــدير ق ـــيتق ن و س لهـــا قيمـــة يكـــل
عنــدهم إذ تكــون لــديهم طموحــات مهنيــة وأن الجــوائز الرمزيــة لــيس لهــا قيمــة  ني الدتحصــيلهم األكــاديمي متــ

 واالبتعــاد، واألحسـن حسـب رايهــم هـو عــدم المحاولـة االهتمــامنجـدهم يشـعرون دائمــا بـالخوف والفشــل وعـدم 
ويتصــرفون بتــدمر كمــا أن  انــدفاعيينعــن أنــواع مــن أنــواع التقيــيم وذلــك بواســطة عــزل أنفســهم إذ نجــدهم 

بـدل مـن أن يشـعر األب الطفـل  يـاداالنقالقيم يولد تدني مفهوم الذات لذلك يكون الطفل سهل ى الصراع عل
يســتطيعون أن  أنفســهم ألنهــم ال مــا يلومــون، األطفــال غالبــا يشــعر بالــذنب وبعــدم الثقــة والقيمــةبلياقتــه فإنــه 

يشـعرون بالرضـا فـي البيـت دائمـا يميلـون اإلرضـاء األصـدقاء ممـا قـد  األطفال ال اآلباءيصلوا إلى توقعات 
  .)2014،44، (مزرقط دين والذين ليس لديهم دافعية أكاديميةمع األطفال المتمر  نيجعلهم يرتبطو 

  : البيئة المدرسية الفقيرة  3

يجب أن يكون األولياء واعيين بأن جو المدرسـة فـي الصـف خاصـة يمكـن أن يـؤدي إلـى تحسـين  ذإ
تقبــل وال واالحتــرامالدافعيــة وعنــدما تكــون معاملــة الهيئــة التدريســية للمــتعلم جيــدة مــن خــالل حســن المعاملــة 

مهتمــين يســتطيعون جعــل التربيــة عمليــة مثيــرة ونافعــة لألطفــال . واإلدارة  اآلبــاءوتفهــم مشــكالتهم كمــا أن 
الــذين يقــدمون المسـاعدة إذ يســتطيعون التحــدث فــي الصــف عــن مجــال  اآلبــاءلجماعــات  مــا تســتجيبغالبـا 

 اآلبـاء اهتمامـاتل ألبنـائهم لزيـارتهم فـي مكـان عملهـم والبـديل عـن شـرح اخبراتهم واهتماماتهم وٕافساح المج
  يحفز دافعية األبناء . بعملية التعليم والتربية وهذا ما

  :العادات الدراسية الخاطئة  4

   يجــب أن تــدرس وفــق قواعــد مــن فحــص وتحليــل  تأخــذإن الدراســة تطبــق للقــدرات العقليــة وكــل مــادة  
بشكل خاطئ مع الطفل فتقوا أن الطفل لديه عادات دراسية خاطئة مما يسبب له وعندما تنجز هذه العملية 

فــي التحصــيل الدراســي . لــذا يجــب تعــين طفــل منــذ الســنوات األولــى لدراســة عــادات  واضــطراباتمشــاكل 
  ) .2014،46،(مزرقطخالل المراحل التعليمية الالحقة  سترافقهدراسية صحيحة ألنها حتما 

  اإلنجاز في المجال التربوي : عوامل تفعيل دافع -7

قامت العديد من الدراسات فـي السـنوات األخيـرة حـول بـرامج تجريـب تربويـة كـان الغـرض منهـا زيـادة 
أو تنمية دافع اإلنجاز لدى األفراد في عدة مجاالت سواء في مجـال العمـل او مجـاالت الدراسـة ومـن أمثلـة 

برنامج يتضمن أربعة محاور أساسية  "ماكليالند"ئه حيث صمم وزمال "الشلولر"و "ماكليالند"قام به  ذلك ما
  :) وهي كما يلي1986،192(أبوعالم ،تساهم في زيادة دافع اإلنجاز 
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 : التعريف بدافعية اإلنجاز  
 االمتيــازإن دافعيــة اإلنجــاز هــي نظــام شــبكي مــن التفكيــر والمشــاعر والســلوك المــرتبط بالســعي نحــو 

التعــرف  ىيبــدأ برنامجــه بتكـوين ذلــك النظـام الشــبكي ويسـهله بتــدريب المشـاركين علــ "ماكليالنـد"وبـذلك فــإن 
 ى، حيــث يطلــب القــائم علــ اإلنجابيــةالتفكيــر فــي إطــار القــيم  ىمفهــوم دافعيــة اإلنجــاز وتــدريبهم علــ ىعلــ

تفهـم الموضـوع .ثـم يقومـون بتصـحيحها فـي  اختياربطاقات  ىالتدريب من المشاركين أن يكتبوا قصصا عل
لغــة جديــدة هــي لغــة  واكتســاب اإلنجازيــةممــا يســاعد علــي معايشــة األفكــار  اإلنجابيــةضــوء عــالم المفــاهيم 

خصــائص الشــخص المنجــز حيــث يقــدم لهــم المســؤول  ىاإلنجــاز وهــذا يبــدأ المشــاركون أوال فــي التعــرف علــ
  البرنامج تعريف يتضمن الخصائص التالية : ىعل

  التنافس مع الذات 
  التنافس مع األخرين 
 في عمل طويل  االستغراق 
 .اإلنجاز الفردي المتميز  
 ات :ذدراسة ال  

المشــارك دافعيــة اإلنجــاز التــي تتمثــل فــي محاولــة  اكتســابيــدور هــذا المحــور حــول القيــام بمحاولــة 
فـي  المسـتويين الفكـري والسـلوكي لـدى الفـرد لـذلك فالبـد مـن إتاحـة الفرصـة لـه ىإحداث تغيـر أو تعـديل علـ

افـه وكيـف تتـأثر تنميـة دافعيـة اإلنجـاز مـن دوبعمله بقيمة أه بحياتهالبرنامج لكي يتبصر بالحقائق الخاصة 
ف منــه مــدى دتحقيــق هــذا الهــ ىية ، وثمــة مــدخالت فــي برنــامج التـدريب تســاعد علــبجوانبـه اإليجابيــة والســل

، وذلــك بغــرض خصــائص دوي دافعيــة دافعيــة اإلنجــاز المرتفعــة لمطالــب الحيــاة اليوميــة والمهنيــة  اســتجابة
اإلنجــاز المرتفعــة فــي عالقتهــا بالنجــاح الــوظيفي والحيــاتي بصــفة عامــة بحيــث يــدرك المشــارك العالقــة بــين 
 ىدافعيــة اإلنجــاز ومطالــب الحيــاة وٕالــى مــدي تقابــل تنميــة دافعيــة اإلنجــاز لديــه لمتطلبــات حياتــه وواقعــة علــ

  نحو واضح .

  الهفتحديد  :  
ــ البرنــامجيــدور هــذا المحــور حــول المتغيــرات الخاصــة ببنــاء   وكفاءتــهرفــع فعاليتــه  ىالتــي تســاعد عل

تساؤالت عدة منها : لماذا يبقي هؤالء المشـاركين هـذا البرنـامج ؟ ومـا يتوقعـون  ىوتجنب تلك المتغيرات عل
  منه ؟

 شـاركين اليوميـة ، وقـد وضـعخل الحالي يعد بمثابة التدريب علي الشبكة اإلنجازية في حيـاة المدفالم
بالحضور للبرنـامج وهـي تبـدأ بالدعايـة لـه  اهتمامهمالمشاركين و  ثغرةبعض اإلجراءات لتحقيق  "ماكليالند"

الممكــن الــذي تعقــد فيــه الجلســات  اختيــارف منــه ، والنجــاح هــذا البرنــامج البــد مــن دوالتعــرف بــه وذكــر الهــ
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الهـــدوء ، ممـــا يعطـــي المشـــاركين شـــعورا بـــأنهم موضـــوع بحيـــث يكـــون خـــارج المدرســـة تتـــوفر فيـــه الراحـــة و 
نــامج ومــدى مــا حققــوه مــن تغيــر، ويــتم ر وكــذلك تعريــف المشــاركين بــاألفراد التــي ســبق وقــدم لهـم الب االهتمـام

أفــراد مــن أجــل الوصــول إلــى  5إلــى  4وضــع الخطــط اإلنجازيــة فرديــا ثــم التنــافس فــي مجموعــة تتكــون مــن 
  )1986،194،.(أبوعالم خطة كاملة

 : التدعيم والمساندة  
ف إلـى تعـديل السـلوك دأن التفاعل بين األفراد له دور حاسـم فـي بنـاء إي موقـف يهـ "ماكليالند"يرى 

ال تنفصــل عــن الخبــرة المعرفيــة وخاصــة والــدافع يعــرف بانــه الصــيغة  االنفعاليــة، حيــث يوضــح أن الخبــرة 
أن التفاعــل التبــادل بــين المشــاركين أنفســهم  ىعلــ "اكليالنــدم"االنفعاليــة للشــبكة المرتبطــة بــه ومــن هنــا يؤكــد 

ف هــو إحــداث تغيــر ديمكــن إغفــال اثــره فــي التــدريب وقــد أشــار أيضــا إلــى أن الهــ وبــين المــدرب يعــد أمــرا ال
من أساليب قائمـة مـن التفكيـر والسـلوك ألن ذلـك يثيـر لديـه قلـق  إعتادهيتطلب بالطبع أن يتخلى الفرد عما 

  . )199-195، 2006(أبو رياش ،ير معوق يعطل التغ

  نظريات الدافعية لإلنجاز :-8

ال متنـاهي مـن طـرف علمـاء الـنفس وهـذا  اهتمامـاتنظر ألهميـة الدافعيـة لـدى اإلنسـان فقـد عرفـت  
  يلي : من خمسينيات القرن الماضي وٕالى اليوم ومن بين هذه النظريات نذكر ما ابتدأ

 إلـــى أن الدافعيـــة التالميـــذ  "دويـــك كـــارول"يـــرى اصـــحاب هـــذه النظريـــة أمثـــال  : النظريـــة المعرفيـــة
مثـل  أهدافـهالتلميذ بما يحققه على مستوى إنجاز األنشطة وكذا مـدى بلـوغ  اقتناعمدى  ىلإلنجاز قائمة عل

الحصــول علــي نتــائج مرضــية ، وكــذا إمكانيــات النجــاح أو التفــوق الدراســي. ولــذا فهــذه النظريــة تجعــل مــن 
دافعيـة  انتشاراف الدراسية وٕامكانيات النجاح هي من العوامل التي تساهم في داإلنجاز ، واأله ىرضا علال

  اإلنجاز لدى التالميذ ، وهي من العوامل التي قد ترفع من مستوى الدافعية أو تخفض من مستواها .
  مــن التجــارب  اانطالقــأســاس المــنعكس الشــرطي  ىس الدافعيــة لإلنجــاز علــا: لقــد قــ "ســكينر"نظريــة

، وتجـارب الحيـاة واألحـداث بـأن األفـراد يولـدون صـفحة بيضـاء "سكينر"الحيوان . ويـرى  ىالتي قام بيها عل
التي تقع في محيط الفرد والتي يسجلها الفرد في ذاكرته شيئا فشيئا وتتحول إلى مثيرات تؤدي به إلى القيـام 
بسلوكات علي نحو معين. ولدا فمن منظور هذه لنظرية دافعية التعلم واإلنجاز لـدى التلميـذ تسـتثار وترتفـع 

مســتوي إنجــاز  ىعــن طريــق حــثهم علــى مواصــلة النجــاح الــذي يحرزونــه علــ والمكافــأةســطة المحفــزات بوا
  .)barbara ،2000،p85( مشجعة  وهدايااألنشطة التعليمية ، ويكون هذا التحفيز بمنح نقاط جيدة لهم 

  تعــود نظريــة التحليــل النفســي فــي أصــولها إلــى فرويــد الــذي تحــدث عــننظريــة التحليــل النفســي : 
أن معظــم أنــواع الســلوك اإلنســاني  ىوالكبــت عنــد تفســيره لســلوك الســوي وغيــر ســوي ،حيــث يــر  الالشــعور
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مــدفوعا بحــافزين همــا الجــنس والعــدوان وهــو يؤكــد علــي أهميــة تفاعــل هــاتين الحــافزين مــع خبــرات الطفولــة 
ظريــة لتحليــل النفســي المبكــرة وأثرهــا فــي تحديــد العديــد مــن الجوانــب الســلوك اإلنســاني يتبــين لنــا مــن خــالل ن

فهم المزيـد مـن سـلوك التالميـذ  ىأنها تمدنا بتفسيرات لتطور السلوك اإلنساني وألياته التي تساعد المعلم عل
  .)119، 1997حريم ،(وتمكنه من تحقيق تواصل أكثر فاعلية معهم مما يؤدي إلى تحقيق تعلم أفضل 

  الظـروف التـي  ىفـي دراسـاته المتعـددة علـ "ماكليالنـد": أكـد العـالم النفسـي نظرية الحاجة لإلنجاز
السـلوك اإلنسـاني وقـد طـور هـو وزمـالؤه مقيـاس  ىتمكن األفراد من تطوير دافـع اإلنجـاز ، وتـأثير ذلـك علـ

قوة الحاجة ومن ثم درسوا العالقة بين قوة الحاجات في مجتمعـات مختلفـة والطـرق التـي عـززت وزادت مـن 
الصــور حيــث كــانوا  ىاجــات فــي منظمــات األعمــال واعتمــدوا فــي دراســاتهم علــت ، ونتــائج الحاقــوة الحاجــ

أن مــا  افترضــواصــور يطلبــون مــنهم كتابــة لقصــص عــن تلــك الصــور ، ولقــد  ىيطلعــون أفــراد الدراســة علــ
وزمالئه إلى  "ماكليالند"ولقد توصل  واهتماماتهأدركه الفرد واخبر عنه في القصة عكس قيم الفرد ودافعيته 
  تحديد ثالثة أنواع من الدوافع لدى المديرين الناجحين وهي :

لنــاس الــذين لــديهم حاجــة قويــة لإلنجــاز ألن يكونــوا طمــوحين ولــديهم رغبــة ا: يميــل الحاجــة لإلنجــاز  -1
  طموحــة وكبيــرة مــن الممكــن تحقيقهــا  أهــدافشــديدة لتحقيــق النجــاح ، يحبــون التحــدي ، ويضــعون ألنفســهم 

  أنهم يرغبون في تلقي تغدية راجعة حول مستوى أدائهم وٕانجازهم .كما 

وزمالئه المديرين دوي الحاجة القويـة للقـوة يميلـون إلـى الرغبـة فـي  "ماكليالند": يرى _ الحاجة إلى القوة 2
 ىاف منظمـة ، ويسـعدسـلوكهم لخدمـة أهـ ىاألخرين وممارسة النفود والرقابة عليهم والتأثير عل ىالتأثير عل

بمسـاعدة  االهتمـامهؤالء للوصـول إلـى مراكـز قياديـة وهنالـك وجهـان للقـوة : أحـدهما : إيجـابي ويركـز علـى 
  اف ، أما الوجه األخر وهو سلبي فهو موجه نحو تحقيق مصلحة شخصية داألخرين واألخرين لتحقيق األه

لــدى المــدير النــاجح رغبــة  افة إلــى لحاجـة لإلنجــاز والحاجــة إلــى القــوة ، فـإنضــ: باإل لالنتمــاءالحاجــة _ 3
ــ االجتمــاعيقويــة للعمــل والتواجــد مــع الغيــر ، والتفاعــل  النمــو والتقــدم ، وبنيابتــه  ى، ومســاعدة األخــرين عل

  )115-1997،114(حريم ،شعور البهجة والسرور وعندما يكون محبوب من قبل األخرين .

  اهـتمولقـد  "ماسلو األبراهام"  الحاجات المندرجة بنموذجويعرف أيضا  :للحاجات  "ماسلو"نظرية 
اخـل المؤسسـات اإلنتاجيـة وذلـك مـن دبموضوع الدافعية لإلنجاز أو األداء وذلك في مجـال العمـل  "ماسلوا"

الحاجــات إلــى خمــس  "ماســلو"هــذا يقســم  ىخــالل دراســته أثــر األجــر والرضــا الــوظيفي للعمــال وعالقــة وعلــ
  للحاجات. "ماسلو". والمخطط التالي يوضح هرم  ىأصناف مندرجة بشكل هرمي من األسفل إلى األعل
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  " ماسلو) يوضح: هرم الحاجات ل "03(مخطط رقم

وتشـمل  "ماسـلو"تعطـي هـذه الحاجـات المرتبـة األولـى فـي سـلم الحاجـات لـي : الحاجات الفيزيولوجية  
  )116، 1997.(حريم ،الحاجات األساسية لإلنسان كالحاجة للطعام والمأوي  ىعل

تشـــير هـــذه الحاجـــات إلـــى رغبـــة الفـــرد فـــي الســـالمة واألمـــن والطمأنينـــة وتجنـــب القلـــق األمـــن : حاجـــات  
  )2006،173، الترتوريوالخوف .( واالضطراب

ـــةلحاجـــات ا ـــةتتمثـــل الحاجـــات :  االجتماعي ـــين األخـــرين مـــن  االجتماعي ـــة الفـــرد فـــي وجـــوده ب فـــي رغب
 االجتماعيــةاألصــدقاء ورغبتــه فــي إقامــة عالقــات يحيطهــا التعزيــز والــود ومحاولــة كســب لمزيــد مــن المكانــة 

  )1997،217الحناوي ، .( من خالل مركز أو النفود داخل الجماعة التي ينتمي إليها

مرموقـة  اجتماعيـةغبـة الفـرد فـي أن يحتـل مكانـة ر  ىيتم التركيز في هذه الحاجات عل: حاجات التقدير  
إلــى إشــباع حاجــات تقــدير   باإلضــافةاألخــرين لــه ويرفــع مــن ثقتــه بنفســه وقوتــه وكفاءتــه ،  احتــراموتحقيــق 

  )1997،218(الحناوي ،يمكن أن تتحقق من خالل الترقيات واأللقاب والبراقة .

بحيـث تعـد عـن حاجـات  "ماسلو": تمثل هذه الحاجات أعلى مراحا اإلشباع عند حاجات تحقيق الذات  
  )1997،124حريم ،للحاجة الموالية لها إلى بلوغ قمة الهرم .( الدافعيةالفرد وتمنح دورها 

بشـكل دافعـي إلـى غايـة تحقيقهـا الرضـا لـدى  سـتثارت كل حاجة من بين هذه الحاجـا "ماسلو"وحسب 
  للحاجة الموالية لها إلى غاية بلوغ قمة الهرم . ةدافعيالفرد وتمنح دورها ال

حاجات  

تحقيق 

الدات

حاجات التقدير 

الحاجات االجتماعية 

حاجات االمن

الحاجات الفيزيولوجية
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  :قياس الدافعية لإلنجاز  -9

 لقياس الدافع لإلنجاز مكـون مـن أربعـة صـور ثـم  اختباروزمالئه بإعداد  "ماكليالند": قام  اإلسقاطية
أمــا الــبعض األخــر    1938الــدي أعــده "موراي"عــام  TATاشــتقاق بعضــها مــن اختبــار تفهــم الموضــوع

الصــور علــى الشاشــة  نيــتم عــرض كــل صــورة  مــ االختبــار"  الــدافع لإلنجــاز و فــي هــذا ماكليالنــدصــممه "
  لمدة عشرين ثانيـة أمـام المبحـوث ثـم يطلـب منـه كتابـة قصـة  تعطـي أربعـة أسـئلة بالنسـبة لكـل صـورة منهـا

 ه األسئلة هي:ذوه
  إلى المنظر المصور؟ي أدى ذـ ما ال

  ـ ما الذي حدث؟

  ـ ما الذي يفكر فيه األشخاص؟

  ـ ما الذي يحتمل أن يحدث؟

ــــم  يقــــو            يســــتكمل عناصــــر القصــــة الواحــــدة فــــي مــــدة أربــــع دقــــائق.م المبحــــوث باإلجابــــة عــــن األســــئلة و ث
     .)97 ، 2000، خليفة عبد اللطيف حمدككل في حالة استخدام الصور األربعة حوالي عشرين دقيقة ( االختبارو 

للفـرد إلسـقاط مـا لديـه مـن و نمط شخصية مـن خـالل اعطـاء فرصـة  ،يكشف عن دوافع الفرد االختبارهذا 
  .)96ص،2001،الطويل عزة عبد العظيم(رغبات كامنة حاجات و 

العديــد فــي فــي  اســتخدامهاتفهــم الموضــوع إال أنــه شــاع و  اختبــارثبــات علــى الــرغم مــن ضــعف صــدق و و  
  العديد من الدراسات التي تناولت الدافعية لإلنجاز.

 الــدافع لإلنجــاز لــدى األطفــال مثــل  ،بعــض مقــاييس الموضــوعية البــاحثونأعــد بعــض  :الموضــوعية
عـن الميـل لإلنجـاز ومقيـاس "لـين"   1968 مهربـالاخر صـمم للكبـار مثـل مقيـاس و  1970" وايترمقياس "
الطويـل عـزة عبـد من أربعة عشر سؤال يجاب عنهـا بـنعم أ ال أو غيـر متأكـد (" يتكون رايالذي طوره " 1969

بعــد حصــر جميــع المظــاهر المتعلقــة بمفهــوم  االختبــار" صــمم هــذا هيرمــانزمقيــاس "و  ).96ص،2001،العظــيم
  .االختيارمتعددة  29الدافعية من 

وصـالح الـدين " "زيز موسـىعبد الع"قام ي العديد من الدراسات األجنبية و ه المقاييس فذاستخدمت ه
 بتكييف اإلخبار على البيئة العربية فتحصل على معامل ثبات وصدق عاليين. "ناهية أبو
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 نهج الدراسة : م -1
عــن مختلــف األســئلة واإلجابــة   يمثــل المــنهج العلمــي الوســيلة األمثــل لتحديــد دقيــق لمشــكلة الدراســة،

التعرف على دور التي تثيرها، بحسب األهداف المراد تحقيقها. وتماشيا مع أهداف دراستنا التي تسعى إلى 
ه ذ، وتتثمــــل هــــة لإلنجــــاز لــــدى تالميــــذ البكالوريــــااخالقيــــات مستشــــار اإلرشــــاد والتوجيــــه فــــي زيــــادة الدافعيــــ

األخالقيات التي تسعى الدراسة للتعرف على دورها في الرفع مـن الدافعيـة هـي األخالقيـات الشخصـية التـي 
 المهنية التي البد على المستشار ان يلتـزميتصف بها المستشار هذا من جهة ومن جهة اخرى األخالقيات 

، وقــد اعتمــدنا فــي هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي كوســيلة لتحقيـــق بيهــا خــالل قيامــه بمهامــه المهنيــة
 النتائج النهائية . 

  الدارسة االستطالعية:  - 2
  يمكن اإلشارة إلى أن أهداف الدراسة االستطالعية كاآلتي: أهدافها: 1 -2

  صعوبات الميدان.التعرف على 
  للمقياس . ةالسيكو متريحساب الخصائص 
ــه و لقيــاس"  اســتبياناعتمــدنا علــى  إجراءاتهــا :-2-2 ورهــا فــي دأخالقيــات مستشــار اإلرشــاد و التوجي

  .إعداد الطالبتينمن زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا" 

  :وصف األداة 3 -2

بنـــد، توزعـــت علـــى بعـــدين أساســـيين تمـــثال فـــي : األخالقيـــات الشخصـــية  35يتكـــون االســـتبيان مـــن 
  والمهنية لمستشار اإلرشاد والتوجيه ودورها في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا :

لدافعيـة لإلنجـاز : و يمثل األخالقيات الشخصية لمستشار التوجيـه واإلرشـاد ودورهـا فـي زيـادة ا البعد األول
في مجموعة مـن األخالقيـات الشخصـية التـي  المتمثلةبند، و  17لدى تالميذ البكالوريا ، والذي يتكون من 

 وجب على المستشار أن يتحلى بها.

: و يمثل األخالقيات المهنية لمستشار اإلرشاد والتوجيه ودورها في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى البعد الثاني
بنـد، و المتمثلـة فـي مجموعـة مـن األخالقيـات المهنيـة التـي وجـب  18لوريا ، والذي يتكـون مـن تالميذ البكا

  على المستشار أن يتحلى بها. 

  .1/ ال2/ أحيانا  3كان نمط اإلجابة: االختيار بين البدائل نعم
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  حدودها: -2-4

  م2018/أبريل /29تمت الدارسة االستطالعية، يومي:الحدود الزمنية: 2-4-1

ـــة2-4-2 يامـــة بز ثانويـــة الشـــهيد دربـــاح محمـــد –: أجريـــت هـــذه الدراســـة االســـتطالعية فـــيالحـــدود المكاني
  -منصورية جيجل

  ذكـور12إنـاث و18مـن بيـنهم تلميـذ وتلميـذة  30تكونت عينـة الدراسـة االسـتطالعية مـن العينة:  2-4-3
  من التخصصات التالية: أدب وفلسفة ، علوم تجريبية ، تسير واقتصاد .

تطبيــق اســتبيان أخالقيــات مستشــار اإلرشــاد والتوجيــه ودورهــا فــي زيــادة الدافعيــة لإلنجــاز لــدى وتــم 
مـن أفـراد العينـة الـذين تـم اختيـارهم بصـورة عرضـية، حيـث 30تالميذ البكالوريا إذ تم توزيع االسـتبيان علـى 

ت الكــافي لإلجابــة تــم توزيــع االســتبيانات ،وتــم جمعهــا بصــورة آنيــة ، لضــمان عــدم ضــياعها مــع إتاحــة الوقــ
  عنها.

بعـد أن قمنـا بالدراسـة االسـتطالعية تـم حسـاب الخصـائص السـيكو متريـة نتائج الدارسة االستطالعية: -3
  لألداة على النحو التالي:

يعتبـــر المقيـــاس  إذ وهـــو األكثـــر أهميـــة، فقـــد تكـــون أداة القيـــاس ثابتـــة، ولكنهـــا غيـــر صـــادقة.الصـــدق:  .1
صــادقا، إذا كــان يقــيس مــا وضــع لقياســه، وكمــا أن هنــاك عــدة أنــواع مــن الصــدق، وقــد تــم حســاب الصــدق 

  للمقياس على الشكل التالية:
 االرتباط بين المحاور و الدرجة الكلية: 

) :يوضح معامالت ارتباط بين كل محور والدرجة الكليـة لالسـتبيان األخالقيـات مستشـار 04جدول رقم (
  : البكالوريااإلرشاد والتوجيه ودورها في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ 

  المحاور
ــــات 1المحــــور  " األخالقي

الشخصــــــية تزيــــــد مــــــن 
  دافعية اإلنجاز"

ــــات 2المحــــور  " األخالقي
ــــــــن  ــــــــد م ــــــــة تزي المهني

  الدافعية إلنجاز"

 ,954 ,956 معامل االرتباط

  0,01:)(دالة عند مستوى
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للمحـورين وقـد  0.01يتضح من خـالل الجـدول أن كـل معـامالت االرتبـاط دالـة عنـد مسـتوى الداللـة 
 ما يدل على أن هذه المحاور تتمتع بمعامل صدق مرتفع. ) وهذا954)، و(956(تراوحت قيمتها بين 

 حساب الثبات: )2
''، بأنــه االتســاق والدقــة فــي الحصــول علــى نفــس النتــائج عنــد تكــرار NASTAZI'' انســتازيويعرفــه  

التجربة علـى نفـس األفـراد فـي نفـس الظـروف، ولقـد تـم حسـاب الثبـات لالسـتبيان بطـريقتين: طريقـة التجزئـة 
 ."  ألفا كرونباخالنصفية وكذلك حساب معامل "

) ،وتــم half.splitلبنــود االســتبيان: األعلــى واألســفل ( حســاب الثبــات عــن طريــق التجزئــة النصــفية 
" بــ سـيرمان بـراون'' ، وقـد قـدرت قيمـة "SPSS22حسابه باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلـوم اإلنسـانية ''

 ، وهذا ما يدل على ثبات االستبيان.هي قيمة مرتفعةو  )0,975(

  ''خـــالل البرنـــامج اإلحصـــائي للعلـــوم  ''، وذلـــك مـــن ألفـــا كرونبـــاخحســـاب الثبـــات عـــن طريـــق معامـــل
وهـذا مـا يشـير إلـى االتسـاق الـداخلي لالسـتبيان، وكـذا  ,962''،وقـد بلغـت قيمتـه بــ SPSS(22)اإلنسانية ''

  ثباته بثبات بنوده .
(فـردي/  جـزئيينقام البـاحثتين بتجزئـة بنـود المقيـاس إلـى ): الفرديالتجزئة النصفية (الزوجي و  طريقة  ) أ

 . و يمكن تلخيص النتائج في الجدول التالي:الجزئيينقام بحساب معامل االرتباط بين زوجي)، و 
) يوضح : نتـائج ثبـات اسـتبيان أخالقيـات مستشـار اإلرشـاد والتوجيـه ودورهـا فـي زيـادة 05جدول رقم (

 الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا باستخدام طريقة التجزئة النصفية :

 المقياس نصفثبات  الثبات بعد التعديل

 0.01عند مستوى 0,92  0,97

يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق أن القيمــة المحســوبة تمثــل معامــل ارتبــاط لنصــف المقيــاس قــدرت 
  )0,97(بـــراون. وبلغـــت قيمـــة معامـــل االرتبـــاط بعـــد التعـــديل  -، فقـــد تـــم تعـــديلها بمعادلـــة ســـيبرمان)0,92(
  .تدل على ثبات المقياسهي قيمة مرتفعة و 

فــي زيــادة  ودورهــالنــا أن اســتبيان اخالقيــات مستشــار اإلرشــاد والتوجيــه  مــن خــالل مــا ســبق يتبــين
ي يمتاز بالصدق والثبات، وهذا ما يسمح لنا بتعمـيم تطبيقـه علـى لذالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا ا

  العينة ككل في الدراسة األساسية.
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  :الدراسة األساسية .3
  تعرف الدراسة بحدودها والمتمثلة فيما يلي: . حدود الدارسة:3-1

 :2018/ماي /6قد تمت الدارسة األساسية في الفترة الممتدة: من  الحدود الزمانية 
  :جيجل–محمد زيامة منصورية والية  أجريت الدراسة األساسية ثانوية الشهيد درباحالحدود المكانية. 
 :تلميذ وتلميذة. 100شملت الدراسة على عينة تكونت من  الحدود البشرية 
ـــة الدراســـة األساســـية وخصائصـــها:  . 2  .3      تلميـــذ 49 وتلميـــذة،تلميـــذ  100تكونـــت عينـــة الدراســـةعين
   العينة:وفيما يلي توصيف بخصائص  عرضية،تلميذة، تم اختيارهم بطريقة 51و

 ):  يوضح خصائص عينة الدراسة األساسية حسب الجنس و التخصص .06جدول رقم(

  التخصص

  الجنس

 المجموع:  تسير وٕاقتصاد  علوم تجريبية  أدب وفلسفة

  49  14  22  13  ذكور

  51  14  24  13  اناث

  100  28  49  26  المجموع

استبيان يقيس أخالقيات مستشار اإلرشـاد كما ذكرنا سابقا اعتمدت هذه الدارسة على األدوات المستخدمة: 
والتوجيــه ودورهــا فــي زيــادة الدافعيــة لإلنجــاز لــدى تالميــذ البكالوريــا ، مــن إعــداد الطــالبتين  والــذي يتضــمن 

  األبعاد التالية:

بند، وهو يشير إلـى مجموعـة مـن األخالقيـات الشخصـية 17إذ يتكون من األخالقيات الشخصية : بعد -1
إي مستشـار أن يلتـزم  ىار اإلرشاد والتوجيه ، وهي تمثل أهم المبادئ التـي يجـب علـبها مستش ىالتي يتحل

 بيها لضمان سير عملية التوجيه .
بند، ويشير إلى جملة من األخالقيات المهنية التـي يتصـف 18إذ يتكون منبعد األخالقيات المهنية :  -2

   بيها مستشار اإلرشاد والتوجيه أثناء قيامه بمهامه التوجيهية  .
  ولقــد كــان التطبيــق بصــورة فرديــة، إذ وزع االســتبيان علــى أفــراد العينــة بصــورة فرديــة داخــل الفصــل الدراســي

مع توضيح الهدف األساسي لالستبيان، وجمـع البيانـات بصـورة آنيـة، لضـمان اسـترجاعها و عـدم ضـياعها 
  مع إتاحة الوقت الكافي لإلجابة على عبارات االستبيان.
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  التصحيح:   طريقة 3-4

فـــي اســـتبيان أخالقيـــات مستشـــار  35-1بـــدائل لإلجابـــة عـــن البنـــود، تتـــراوح مـــن  3وضـــعت الـــدرجات فـــي 
 :البدائل التالي ىاإلرشاد والتوجيه ودورها في زيادة الدافعية لإلنجاز  لدى طلبة البكالوريا لذي يحتوي عل

  .   /1/ ال2/ أحيانا3نعم 

 في االستمارة: عبارة  35الدين  
] تــــدل علــــى درجــــة منخفضــــة مــــن أخالقيــــات 52إلــــى35عليــــه البنــــود مــــن [و  52  : يعني
] تـــدل علـــى أن األخالقيـــات ترفـــع مـــن الدافعيـــة 105إلـــى52مـــن [ار. فـــي زيـــادة الدافعيـــة لإلنجـــاز و مستشـــ

  لإلنجاز. 

  03المحور األول لألخالقيات الشخصية و لدينا أكبر بديل(نعم) و يحصل على  فيعبارة 17لدينا  
] تــــدل علـــــى درجـــــة منخفضـــــة مـــــن أخالقيـــــات 25الـــــى17و عليـــــه البنـــــود مـــــن[ 25 يعنــــي:

] تـدل أن األخالقيـات ترفـع مـن الدافعيـة 51الـى25الشخصية للمستشار فـي زيـادة الدافعيـة لإلنجـاز و مـن [
  لإلنجاز 

  03عبارة في المحور الثاني لألخالقيات المهنية و لدينا أكبر بديل (نعم) يحصل على  18لدينا  
ـــة 27الـــى18و عليـــه مـــن [ 27 يعنـــي: ] تـــدل علـــى درجـــة منخفضـــة مـــن أخالقيـــات المهني

]  تـدل أن األخالقيـات ترفـع مـن الدافعيـة لإلنجـاز 54الـى27للمستشار في زيـادة  الدافعيـة لإلنجـاز و مـن [
  هم.لدي

  األساليب اإلحصائية المستخدمة : 3-5

يعتبـــر اإلحصـــاء وســـيلة ضـــرورية فـــي أي بحـــث علمـــي،  إذ تســـاعد الباحـــث علـــى تحليـــل ووصـــف 
ـــار األدوات واألســـاليب اإلحصـــائية التـــي  ـــتحكم فـــي اختي ـــة. فالطبيعـــة العرضـــية ت ـــد مـــن الدق ـــات، بمزي للبيان

اســة الحاليــة تتطلــب اســتخدام األســلوب اإلحصــائي يســتعملها الباحــث للتحقــق مــن فرضــيات الدراســة. والدر 
  التالي:

  2حساب االختبار الالبرامتري ''كا
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  

  

 .عرض النتائج1

  .تفسير النتائج  2 

 .المناقشة العامة3 

 عرض نتائج الفرضية العامة األولى  
 عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى  
  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية 
 تفسير نتائج الفرضية العامة األولى  
 نتائج الفرضية الجزئية األولى تفسير  
 تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية  

  المناقشة

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الخامس: عرض و تحليل نتائج الدراسة



 عرض وتحليل نتائج الدراسة                                                         الفصل الخامس
 

88 
 

  عرض نتائج الدراسة .1
  :سنبدأ أوال بعرض لنتائج الدراسة، وهي كالتالي

الفرضية العامة :"أخالقيـات مستشـار اإلرشـاد والتوجيـه ودورهـا فـي زيـادة الدافعيـة لإلنجـاز لـدى تالميـذ 
  ويندرج ضمن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الجزئية وهي كما يلي: البكالوريا'' 

 ــائج عــرض ــى:  نت ــة األول ــد  "ونصــها الفرضــية الجزئي ــات الشخصــية لمستشــار اإلرشــاد تزي األخالقي
  لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا ". من الدافعيةوالتوجيه 

  كما مبين في الجدول التالي: 2وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثتين بحساب قيمة كا

لحساب داللة الفروق في درجة األخالقيات الشخصية لمستشار اإلرشـاد  2):يوضح نتائج كا07جدول ( 
  في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالورياوالتوجيه 

النســــــــــــبة   نعم   البنود
  المئوية

النســـــــــــــبة   أحيانا
  المئوية

النســــــــبة   ال
  المئوية 

درجـــــــــــة   2كا
  الحرية 

مســـــــــــــــــــتوى 
  الداللة

  0,61  2  0.98  %34  34  %29  29 %37  37  1البند

  0,02  2  7,46  25%  25 %29  29  46% 46  2البند

  0.00  2  12,26  30%  30  21%  21  49%  49  3البند

  0,00  2  28,34  58%  58  17%  17  25%  25  4البند

  0,00  2  37,04  20%  20  18%  18  62%  62  5البند

  0.00  2  12,56  24%  24  26%  26  50%  50  6البند

  0.59  2  1,04  38%  38  30%  30  32%  32  7البند

  0,12  2  4,22  29%  29  28%  28  43%  43  8البند

  0,01  2  8,06  39%  39  20%  20  41%  41  9البند

  0.00  2  19,46  34%  34  15%  15  51%  51  10البند

  0.02  2  7.28  34%  34  22%  22  44%  44  11البند

  0,01  2  8,24  42%  42  20%  20  38%  38  12البند

  0,00  2  14,06  45%  45  16%  16  39%  39  13البند

  0,14  2  3,92  32%  32  26%  26  42%  42  14البند

  0,00  2  12,56  26%  26  24%  24  50%  50  15البند

  0,04  2  6,08  32%  32  24%  24  44%  44  16البند

 0,54  2  1,22  %38  38  %29  29  %33  33  17البند
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، وهــذا مــا بنــود االســتبيانبعــض  )0,01دالــة عنــد مســتوى ( 2قيمــةكايتضــح مــن الجــدول الســابق أن 
فــي زيــادة يعنــي أن هنــاك فــروق فــي البــدائل حــول درجــة األخالقيــات الشخصــية لمستشــار اإلرشــاد والتوجيــه 

، وبالموازاة مع اإلجابـات التـي أدلـت بهـا عينـة )37,04( بلغت 2بالموازاة مع أكبر قيمة كاالدافعية لإلنجاز 
) وهـدا مـا يـدل علـى التزامـه بالسـرية فـي العمـل 62%(البكالوريا نجدهم أن غـالبيتهم صـرحوا بـــ نعـم تالميذ 

كما يتبن لنا من خالل النتائج المتحصل عليهـا أن األخالقيـات الشخصـية لمستشـار اإلرشـاد و التوجيـه لهـا 
بطريقـة فقا لقدراتهم الشخصية و لتالميذ و دور في زيادة لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا من جانب تعامله مع ا

عادلة من خالل تقديمه للجوائز التحفيزية و استخدامه ألسلوب الثناء و المدح  و طريقـة كالمـه التـي تـدفع 
لتفاعل التالميذ معه، كما أن انضباطه و بشاشة وجهه و تواضعه يحفز التالميذ لالجتهاد أكثـر, باإلضـافة 

  اؤله تدفع التالميذ للتجاوب معه. الى اسلوبه في التعامل وٕاخالصه و تف
 0,98بلغـت ( 2فروق فـي درجـة األخالقيـات الشخصـية بـالموازاة مـع أصـغر قيمـة كـا دوعليه ال توج  (

ا مـا ذهـو  37%و بالموازاة مع اإلجابات التي أدلت بها عينة الدراسة نجد أن أغليتهم صرحوا ب نعـم 
كمــا أنــه ال يســاعدهم فــي التعــرف علــى  ،بــه يــدل علــى أن شخصــيته االجتماعيــة ال تحفــزهم القتــداء

باإلضــافة الــى عــدم تحليــه بالمســؤولية و الصــبر الــدي يــدفع التالميــذ الــى االقتــداء  قــدراتهم الحقيقيــة ،
  به.

 قيـــات المهنيـــة لمستشـــار اإلرشـــاد عـــرض نتـــائج الفرضـــية الجزئيـــة الثانيـــة: ونصـــها" تزيـــد  األخال
  البكالوريا" التوجيه من الدافعية لإلنجاز لدى تالميذو 

  كما مبين في الجدول التالي: 2و للتحقق من صحة الفرض قامت الباحثتين بحساب قيمة كا
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لحساب داللة الفروق في درجة األخالقيات المهنية لمستشـار اإلرشـاد  2): يوضح نتائج كا09جدول(
  في رفع الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا : التوجيه و

  نعم  البنود
  
  

النســـــــــبة 
  المئوية

النســـــــــبة   أحيانا
  المئوية

النســـــــــبة   ال
  المئوية

درجـــــــــــــة   2كا
  الحرية

مســــــتوى 
  الداللة

  0,20  2  3,14  38%  38  25%  25 37%  37  1البند

  0,04  2  6,14  45%  45  28%  28  27%  27  2البند

  0,06  2  5,42  43%  43  24%  24  33%  33  3البند

  0,00  2  19,46  25%  25  21%  21  54%  54  4البند

  0,00  2  9,68  9%  9  26%  26  48%  48  5البند

  0,00  2  14,66  31%  31  19%  19  50%  50  6البند

  0,00  2  35,18  23%  23  16%  16  61%  61  7البند

  0,18  2  3,38  42%  42  29%  29  29%  29  8البند

  0,00  2  9,50  45%  45  20%  20  35%  35  9البند

  0,40  2  1,82  36%  36  27%  27  37%  37  10البند

  0,00  2  11,42  28%  28  23%  23  49%  49  11البند

  0,04  2  6,08  32%  32  24%  24  44%  44  12البند

  0,03  2  6,74  35%  35  22%  22  43%  43  13البند

  0,04  2  6,08  44%  44  24%  24  32%  32  14البند

  0,01  2  9,26  40%  40  19%  19  41%  41  15البند

  0,02  2  7,28  34%  34  22%  22  44%  44  16البند

  0,01  2  8,66  21%  21  34%  34  45%  45  17البند

  0,00  2  16,22  27%  27  21%  21  52%  52  18البند

ا ذهـو  ،االسـتبيان) في  أغلبية بنـود 0,01دالة عند مستوى (  2كا يتضح من الجدول السابق أن قيمة
ـــدائل حـــول درجـــة األخال ـــه مـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك فـــروق فـــي الب قيـــات المهنيـــة لمستشـــار اإلرشـــاد والتوجي

بالموازاة مع نتائج اإلجابات التي أدلت بها عينة تالميذ البكالوريـا و  ،)35,18(  2بالموازاة مع أكبر قيمة كاو 
ا ما يدل على  أنه يقوم بمتابعة النتائج المدرسية للتالميـذ وقيامـه ذه)، و 61%(نجد غالبيتهم أجابوا ب نعم 
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بـرامج يـدفعهم لالجتهـاد وكيفيـة وضـع خطـط و  بالتالميذ كماتكفله صص اإلعالمية والفحوص النفسية و بالح
تشــجيعه علــى تقــديم األحســن للرفــع مســتواهم الدراســي مــن خــالل ة، كمــا أنــه ملتــزم بقواعــد العمــل و للمراجعــ
ــيم الجــامعي مقــامــا يوضــح لهــم التكوينــات المتاحــة و ، كفضــل وتجنــب الفشــلتقــديم األ ييس القبــول فــي التعل

  جيههم حسب قدراته و رغباتهم. تو وأيضا يساعدهم على تطوير قدراته و 
توجيـــه فـــي رفـــع الدافعيـــة القيـــات المهنيـــة لمستشـــار اإلرشـــاد و عليـــه ال توجـــد فـــروق فـــي درجـــة األخالو 

بالموازاة مع نتائج اإلجابـات التـي أدلـت بهـا عينـة الدراسـة و  )3,14( 2بالموازاة مع أصغر قيمة كالإلنجاز و 
)بأن حصصه اإلعالمية ال ترفع مـن دافعيـة التالميـذ لإلنجـاز، ال  37%نجد أن غالبيتهم صرحوا ب نعم (

االجتماعية التي تحقق لهم التوافق النفسي واالجتماعي كما أنـه في التعامل مع مشاكلهم النفسية و يساعدهم 
  ال يوجه رؤساء األقسام.

 تفسير النتائج: .2

  إلنجاز لدى من  دافعية اأخالقيات مستشار اإلرشاد والتوجيه تزيد  الفرضية العامة: "تفسير نتائج
  تالميذ البكالوريا"

لإلنجـاز التوجيـه ترفـع مـن الدافعيـة هـا أن أخالقيـات مستشـار اإلرشـاد و تبين من نتـائج الدراسـة المتوصـل إلي
خـالق لـة مـن األلـك مـن خـالل جمبين لنا في نتائج المحور األول والثاني وذا ما تذهلدى تالميذ البكالوريا و 

ت امكانيـــاتهم كمـــا أنـــه يجمـــع المعلومـــام و مســـاعدته للتالميـــذ علـــى فهـــم مزايـــاهالتـــي يتمتـــع بهـــا المستشـــار و 
االجتماعيـة لها من اجـل إيجـاد الحلـول الشخصـية، التربويـة ، المهنيـة و تحليالخاصة عن التالميذ لتنظيمها و 

لمختلفـــة تضـــح شخصـــية التلميـــذ بمكوناتهـــا اا مســـاعدة التلميـــذ علـــى تقبـــل ذاتـــه كمـــا هـــي أي عنـــدما تذو كـــ
لميـذ علـى ا األخير أقصى جهـد لكـي يسـاعد التذ، يصبح من الضروري أن يبدل هبالنسبة لمستشار التوجيه

ذلك كــلدراســي وفــق مــا يناســب إمكانياتــه و أيضــا توجيهــه علــى تنظــيم البرنــامج اتقبــل هــده الصــورة بالرضــا، و 
ا ذالتلميذ قائمة على الثقـة إال إاذ تعتبر العالقة بين المستشار و ا، العمل على تحقيقهوضع الخطة المهنية و 

ر اســتعدادات علــى تقــديم المســاعدة لــه كمــا أن المستشــاأن المستشــار لديــه ســمات وقــدرات و شــعر التلميــذ بــ
يثق به، من ذي يجعل التلميذ  يقبل عليه و حبه لمساعدة األخرين، األمر اليحتاج ألن يكون لطيفا وودودا و 

 إالال يجــوز أن يتحــدث بهــا لشــخص أخــر معلومــات التــي يــدلي بهــا التلميــذ و ل محفظاتــه علــى ســرية الخــال
ـــه و أو ـــذ احترامـــا غيـــر مشـــروط بغـــض النظـــر عـــن مشـــكالته أو لون ـــرام التلمي ـــه، كمـــا أن احت ـــه  بادن طبيعت

ه النتـــائج تتفـــق مـــع نتـــائج دراســـة ذأن يكـــون محترمـــا فـــي تعاملـــه مـــع التلميـــذ . هـــاالجتماعيـــة أو دينـــه... و 
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يـــة اإلرشـــادية العاليـــة أكثـــر رضـــا اتجاهـــات المرشـــدين  دوي الفاعلان الصـــفات الشخصـــية و  )1980"(روي"
  مرونة مع األخرين.وقناعة في عملهم وأنفسهم واألكثر تسامحا و 

   مـن والتوجيـه األخالقيات الشخصية لمستشـار اإلرشـادتزيد  األولى :"الجزئية الفرضية تفسير نتائج 
  "الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا 

دلــت نتــائج الدراســة المتواصــل إليهــا أن: األخالقيــات الشخصــية لمستشــار اإلرشــاد والتوجيــه لهــا دور 
في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا ، وهذه النتيجة تتفق مـع مـا توصـلت إليـه نتـائج بعـض مـن 

حيـث توصـل الباحـث فـي هـذه الدراسـة إلـى العالقـة االرتباطيـة  "م2004أنشاصـي "دراسة  منها  الدراسات،
أن مــن أســباب تــدني دافعيــة اإلنجــاز لــدى التالميــذ تقليــل  ذبــين التوجيــه والدافعيــة لإلنجــاز لــدى التالميــذ، إ

التالميذ من قدراتهم والشعور بعدم الكفاءة في التحصيل وعـدم احتـرام رغبـاتهم فـي التوجيـه إلـى تخصصـات 
حسـن وايضـا دراسـة " التعليم الثـانوي وأيضـا العالقـة االرتباطيـة بـين التوجيـه ودافعيـة اإلنجـاز لـدى تالميـذ ،

حيــث توصــل الباحــث إلــى عــدم وجــود فــوق دالــة إحصــائيا بــين الجنســين فــي معــدل  م)1991("فايــد محمــود
أن لمستشــار يتبــين ) 04وقــد خلصــنا مــن خــالل الجــدول رقــم (اســتجابتهم لبرنــامج تنميــة دافعيــة اإلنجــاز، 

اإلرشـــاد والتوجيـــه المدرســـي دور فــــي رفـــع دافعيـــة اإلنجــــاز لـــدى التالميـــذ مــــن خـــالل تحليـــه باألخالقيــــات 
واإلخالص فـي العمـل واالهتمـام بالتلميـذ وتقـديم النصـح واإلرشـاد لـه  ةكالصبر والتمتع بالمسؤوليلشخصية ا

عــن مشــاعره بموضــوعية  وٕاظهــار حاجــاتهم اإلرشــادية  روالعمــل علــى مســاعدته علــى التفكيــر الحــر والتعبيــ
ستشـــار واتصـــافه هـــده النتيجـــة علـــى أن وجـــود الم التـــي تشـــبع وذلـــك دون خـــوف أو تـــردد او خجـــل، وتـــدل

  بأخالقيات مهنة التوجيه واإلرشاد أمر ضروري لرفع الدافعية لإلنجاز لدى التلميذ .
واألخالقيــات الشخصــية تعــد هــي بــدورها الركيــزة األساســية التــي يبنــي عليهــا نجــاح التوجيــه المدرســي 

  دراته ومهاراته.حيث يمكن لتلميذ من اكتساب مجموعة من المعارف والمعلومات الدراسية والتي تنمي ق
المدرسـي  اإلرشـاد والتوجيـه  لمستشـارالشخصـية خالقيـات االومن خالل مـا سـبق دكـره يتبـين لنـا أن 
  تساهم في رفع دافعية اإلنجاز لدى التالميذ .

 لفرضية الجزئية الثانية :"األخالقيات المهنية لمستشار اإلرشـاد والتوجيـه لهـا دور ئج ااتفسير نت
  اإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا "في رفع دافعية 

دلــت نتــائج الدراســة المتواصــل إليهــا أن األخالقيــات المهنيــة لمستشــار اإلرشــاد والتوجيــه لهــا دور فــي 
رفــع دافعيــة اإلنجــاز لــدى تالميــذ البكالوريــا وهــده النتيجــة تتفــق إلــى حــد مــا مــع نتــائج بعــض الدراســات منهــا 

ى أن المرشـــدين عبـــروا عـــن اتجاهـــات إيجابيـــة أكثـــر مـــن " حيـــث توصـــلت الدراســـة إلـــ1982 "بـــنسدراســـة 
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ه الدراسـة إلـى أن التالميـذ ذحيث توصـلت نتـائج هـ م)2007"(الشوا شرةوأيضا دراسة "السلبية نحو العمل ،
الـــذين وجهـــوا حســـب رغبـــتهم لـــديهم دافعيـــة لإلنجـــاز عاليـــة علـــى عكـــس الـــذين لـــم يوجهـــوا حســـب رغبـــتهم 

المستشار لمدرسـي بأخالقيـات مهنـة  لى) أن تح05خالل لجدول رقم ( وقد خلصنا منفدافعيتهم منخفضة ،
ه األخالقيـات المهنيـة فـي ذاإلرشاد والتوجيه لها دور في رفع دافعية اإلنجـاز لـدى التالميـذ ، حيـث تتمثـل هـ

متابعــة النتــائج المدرســية ومســارهم الدراســي والتعــرف علــى مختلــف الصــعوبات والمشــاكل التربويــة والنفيســة 
تعترضهم في حياتهم الدراسـية ومسـاعدتهم علـى التغلـب عليهـا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى تهـدف هـذه  التي

األخالقيــات إلــى تقــديم الــدعم النفســي للمتعلمــين ورفــع معنويــاتهم وغــرس فــيهم روح الثقــة ومعالجــة مــواطن 
اســتنتاج الضـعف وتعزيـز مـواطن القـوى كمــا يتحـاور مـع التالميـذ قصـد البحــث عـن أسـباب الضـعف وبعـده 

الحلــول مــع تزويــدهم بطــرق المراجعــة والدراســة عــن طريــق لقــاءات فرديــة أو جماعيــة كــل هــذا مــن شــأنه أن 
  يقض دافعية اإلنجاز لدى المتعلم.

 المناقشة العامة: .1
، المتعلقــة بأخالقيــات مستشــار اإلرشــاد والتوجيــه لدراســة اإلجابــة عــن بعــض التســاؤالتحولــت هــذه ا

نتائج الدراسة إلى صدق الفرضـية  ت، وبعدما توصلة لإلنجاز لدى تالميذ البكالورياودورها في زيادة الدافعي
  .بصفة جزئيةالعامة والفرضيات الجزئية 

حيــث نجــد ان أخالقيــات المرشــد التربــوي لهــا دور فــي زيــادة الدافعيــة لإلنجــاز لــدى تالميــذ البكالوريــا 
هذه الدراسة والتي اتفق فيها أفراد العينة علـى ان وذلك اعتمادا على المقاييس اإلحصائية التي طبقناها في 

مستشار اإلرشاد والتوجيه يتميز بمجموعة من السمات والخصائص أثناء العملية التوجيهيـة اإلرشـادية التـي 
تســاهم فــي نجــاح مهنــة اإلرشــاد والتوجيــه وذلــك مــن خــالل ان تكــون لديــه خبــرة ودرايــة حــول طبيعــة البشــر 

في هذا األخير بعض الخصائص الشخصـية والمهـارات المهنيـة كتحلـي المستشـار  وسلوكياتهم ، وأن يتوفر
بالشخصــية االجتماعيــة وااللتــزام بالســرية واإلخــالص واالنضــباط فــي العمــل وأســلوبه المتواضــع فــي العمــل 

  يحفز التالميذ ، كل هده الصفات واألخالقيات كفيلة بأن تشجع التالميذ على اإلنجاز.

قيـام المستشـار بـالفحوص النفسـية والحصـص اإلعالميـة التـي تسـاعده للوصـول لى جانب ذلـك فـإن إ
الى المشاكل التي يعاني منها التالميذ ، إضافة إلى عملية التقويم التي يقـوم بـه المستشـار التـي يهـدف مـن 

كمــا  همومــوالتورائهــا إلــى مســاعدة التالميــذ علــي اختيــار نــوع الدراســة التــي تــتالءم مــع قــدراتهم واســتعداداتهم 
يســاهم فــي حــل مشــكالت التلميــذ التربويــة مثــل االهتمــام بالتالميــذ ذوي الدافعيــة لإلنجــاز المرتفعــة وٕاتاحــة 
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الفرصة أمامه لإلبداع ،في حين التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة يحـاول ان يرفـع مـن مسـتوى الدافعيـة مـن 
تخطـيط واالسـتغالل االمثـل للبـرامج خالل تشجيعهم علـى تقـديم األفضـل وتجنـب الفشـل ومسـاعدتهم علـى ال

 الدراسية .

وكما توصلت دراستنا هذه إلى ضرورة تحلى المستشار باألخالقيات المهنيـة والشخصـية التـي تسـاهم 
بشــكل كبيــر فــي رفــع مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى تالميــذ البكالوريــا وذلــك مــن خــالل التفاعــل القــائم بــين 

التـي تفـح بـاب الثقـة  المرشد والمسترشد الدي يسـاعد المرشـد علـى فهـم المسترشـد ، والتعامـل بالسـرية التامـة
بـــين المستشـــار والتالميـــذ والتـــدخل الســـريع للمستشـــار فـــي حـــال وقـــوع التلميـــذ فـــي مشـــاكل تربويـــة (غـــش ، 

  اجتماعية..) ومشاكل  التسرب ...

"أخالقيـــات مستشـــار اإلرشـــاد  :ول أن الفرضـــية العامـــة والتـــي نصـــهاكـــره نســـتطيع القـــذوممـــا ســـبق 
  .بصفة جزئية " قد تحققتتالميذ البكالوريا لدىإلنجاز تزيد من دافعية اوالتوجيه 
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راحـــات الموجهـــة لمستشـــار فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة الحاليـــة نقـــدم بعـــض االقت
  :  كاالتيهي اإلرشاد والتوجيه المدرسي و 

  العمـــل علـــى تخصـــيص حصـــص إرشـــادية ألوليـــاء األمـــور مـــن أجـــل تـــوعيتهم بضـــرورة تـــوفير البيئـــة
  المشكالت األسرية. تجنب إقحام التلميذ فيناسبة ألبنائهم من أجل الدراسة و الم

 هذا من أجل متابعـة التلميـذ خـالل السـنوات الدراسـية فـي لى توفير مستشار خاص بالثانوية و العمل ع
  ه المرحلة .ذه

 تحسيســهم ذألــك مــن أجــل تــوعيتهم و عالميــة لكــل التالميــذ الثانويــة و العمــل علــى برمجــة الحصــص اإل
  بضرورة وأهمية الدراسة.

 كيفية استثارتها .حول الدافعية اإلنجاز و  ةضرورة القيام بحمالت تحسيسي  
  يجب على المستشار أن يكون على اتصال متواصل باألساتذة لكي يوافيهم بالتغيرات التي تطرأ علـى

  التالميذ.
  ـــــذ ـــــدى تالمي ـــــدافع اإلنجـــــاز ل ـــــرات ب ـــــة بعـــــض المتغي ـــــى عالق إجـــــراء دراســـــات تســـــتهدف التعـــــرف عل

  ، أساليب المعاملة الوالدية،...)جتماعياالالبكالوريا(المستوى االقتصادي ، المستوى 
 .إجراء دراسات عن دور البرامج اإلرشادية في الرفع من الدافعية لدى التالميذ  
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الرفــع مــن يتضــح لنــا بــأن لألخالقيــات مهنــة اإلرشــاد والوجيــه لهــا دور كبيــر فــي  قمــا ســبمــن خــالل 
، فأي مستشار بحاجـة إلـى ميذ المراحل النهائية بصفة خاصةالتالميذ بصفة عامة وتال دافعية اإلنجاز لدى

التحلي باألخالق الشخصية التي تجعل منه شخصا ذا قدوة بالنسبة لتالميذ سـواء داخـل أو خـارج المؤسسـة 
  باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون شخص مسؤول يتعامل برفق وبسرية وخبرة مع المسترشد.

ــا فــي هــولقــد انط ــا مــن خاللــه معرفــة دور أخالقيــات المرشــد ذالقن ه الدراســة مــن ســؤال رئيســي حاولن
، وذلــك انطالقــا مــن الفرضــيتين األساســيتين ة اإلنجــاز لــدى تالميــذ البكالوريــاالتربــوي فــي الرفــع مــن دافعيــ

المهنيــة لدراســة والتــي تحققــت ودلــت علــى أن تحلــى أو اتصــاف المستشــار التوجيــه واإلرشــاد باألخالقيــات 
هـا والشخصية لها دور وتساهم بشكل كبير في الرفع من دافعيـة اإلنجـاز وذلـك بعـد اختبارهـا ميـدانيا معالجت

  .إحصائيا وكانت نتائجها محققة

كـاإلخالص فــي طريقـة تعامـل المستشـار وتحليــه بالمسـؤولية وااللتـزام بالمبـادئ والمعــايير الشخصـية ف
 وااللتـزامكالسـرية فـي العمـل والمهنية ،احترامه للفريق التربوي والتالميذ العمل والشعور بالمسؤولية والصبر و 

تدفع بالتلميذ لإلنجاز كما تجعله يقبل علـى تساعد التالميذ  التيبقواعد المهنة وتنظيم الحصص اإلعالمية 
ل ، كمــا تجعلــه يبــدل جهــد فــي العمــشــاور وحــل مشــاكله دون تــردد أو قلــقالمستشــار بغــرض االستفســار والت

    .وبالتالي تحقيق غاياته وأهدافه مما يكون لديه رغبة أو ميل نحو التميز والتفوق

  

  
 



  

  

  

  

  

  

 



	المراجع قائمة
 

100 
 

 أوال: المراجع العربية:

ــــي .1 ــــراهيم الطبيي ــــر :)2013( اب ــــي الجزائ ــــه المدرســــي المعتمــــد ف ــــوان المطبوعــــات ، خطــــة التوجي دي
 .طد ، الجزائر ،الجامعية

 ار صادر بيروت.د 13إبن منظور لسان العرب ج  .2
ظـــاهرة تـــدني دافعيـــة الـــتعلم و دور اإلرشـــاد التربـــوي فـــي : )2004( أبـــو عبـــد اهللا خليـــل أنشاصـــي .3

جامعــة غــزة  ،"شــهادة الماجســتير"اســتثارة الدافعيــة اإلنجــاز لــدى تالميــذ التعلــيم الثــانوي, رســالة لنيــل 
 فلسطين.

ـــ:)2008(أحمـــد أبـــو أســـعد ولميـــاء الهـــواري .4 ـــه التربـــوي والمهن التوزيـــع و  رالشـــروق للنشـــردا ي:التوجي
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ير كرة لنيـل شـهادة ماجسـتمـذ ،ئـر ،دراسـة ميدانيـة بواليـة عنابـةالثالث من التعليم األساسي في الجزا

   في علم االجتماع. جامعة عنابة
 .2تفوق العقلي، دار وائل للنشر، طسيكولوجية الفروق الفردية و ال: )2008( دياديب محمد الخل .6
دار النهضـة  الثـانوي،ؤسسـات التعلـيم األساسـي و :التسـيير اإلداري فـي الم(دون س)اورليسان رشيد  .7

 .دط العربية، القاهرة،
خصــــائي ٕاســــتراتيجية عمــــل األاإلشــــراف النفســــي المدرســــي و :)2002اخــــرون (و  إيهــــاب البــــبالوي، .8

 .دطرسي، توزيع دار الكتاب الحديث، النفسي المد
  . النفسي( ترجمة عبد الحميد مرسي)،مكتبة هبة،ط العالجاإلرشاد النفسي و :)1995(بباترون  .9
المهنـــي، ســـوق و تـــأثير الوضـــعية المهنيـــة علـــى أداء مستشـــار المدرســـي  :)2006(صـــونية براهميـــة .10

 الجزائر. نة،، جامعة قسنطيررسالة ماجستي اهراس قالمة،
ـــة والتطبيـــق،)2008(ثـــائر أحمـــد غبـــاري .11 ـــة النظري   التوزيـــع والطباعـــةشـــر و دار المســـيرة للن : الدافعي

 .1عمان ط
   .بيروت  التعليم, دار النهضة العربيةو  معجم مصطلحات التربية:)2003(جرجس ميشال جرجس .12
بأدائـــه  شـــاد المدرســـياإلر وبات المواجهـــة لمستشـــار التوجيـــه و عالقـــة الصـــع:) 2013(جنيحـــي نـــوال .13

 الجزائر. ، جامعة محمد خضير سكيكدة،لة ماجيستيرالمهني، رسا
بـــة دار النشـــر مكت ،اإلرشـــاد النفســـيمبـــادئ التوجيـــه و   جـــودت عـــزة عبـــد الهـــادي ســـعد حســـن العـــزة .14

 .1ط التوزيع، عمان،و 
  الكتــباإلرشــاد النفســي، عــالم الصــحة النفســية و  : االتصــال فــي) 2013(جــودت شــاكر محمــود  .15

 .القاهرة ، دط
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الملتقــى الجهــوي  ،كيفيــة انجازهــاتشــار التوجيــه المدرســي، وظيفتهــا و ســائل عمــل مسســامية زناتــة: و  .27

  والية سكيكدة. ،2003ماي  20-19ايام ،المهنيالتوجيه المدرسي و  لألسالك
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: مبـــادئ التوجيـــه التربـــوي واإلرشـــاد النفســـي  )2004(األميـــر عبـــد ،ســـعد ســـليمان نجـــم الحلبوســـي .31

 .1ط ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع مكتبة دارو 
  دار الثقافــــــة للنشــــــر ،: التوجيــــــه المدرســــــي)2004(عــــــزت عطــــــويســــــعيد عبــــــد العزيــــــز جــــــودت و  .32

 .1ط،عمان
ــــدان, ســــهيل موســــى شــــوافقة .33 ــــة للنشــــر ج ،: أســــاليب اإلرشــــاد التربــــوي)2010(ســــليمان داود زي هين

 .األردن ،التوزيعو 
دار الصــــفاء للنشــــر  ،: محاضــــرات فـــي التوجيــــه و اإلرشــــاد)2007(عصــــامو ســـمارة, غزيــــرو نمــــر  .34

 عمان. ،التوزيعو 
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 .1ط،القاهرة المدرسية الحديثة ،عالم الكتب، ة: اإلدار )1979(سمعان وهيب ومرسي محمد منير .35
ء للنشـــر دار صـــفا العـــالي،عي و التعلـــيم الجـــام بيـــة فـــي: فلســـفة التر )2005(ســـيف جاســـم األســـدي  .36

 .1ط ،عمان ،التوزيعو 
 .1ط،عالتوزيدار مكتبة الكندي للنشر و  ،: مبادئ اإلرشاد النفسي التربوي)2014( صالح الدامري .37
 االجتمــاعي : اإلرشــاد النفســي و )2000(صــالح عبــد اهللا ابــو عبــادة و عبــد الحميــد بــن طــاش نيــازي .38

 .1ط الرياض ،عود االسالمية ،بن مس مدجامعة االمام مح
: فاعليــة برنــامج فــي اإلرشــاد التربــوي فــي اســتثارة دافعيــة اإلنجــاز )2007(عــاطف حســن شواشــرة  .39

رسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير وكليـة الدراسـات  ،ني من تدني الدافعية فـي التحصـيللدى طالب يعا
 .ية المقترحة التربوية الجامعة العرب

: بعـــض العوامـــل المـــؤثرة فـــي إعـــادة التوجيـــه المدرســـي مـــن األساســـي إلـــى )1995(عباســـي فضـــة .40
 .نوي ، رسالة ماجستير جامعة عنابةالثا

سـاليبه أاهيمـه النظريـة، مف : التوجيـه المدرسـي،)2004( جـودت عـزتعبد العزيز سعد و عطـوي و  .41
 .1طعمان، التوزيع،شر و مكتبة دار الثقافة للن الفنية، تطبيقاته العلمية،

اليبه اســتوجيــه المدرســي، مفاهيمــه النظريــة، : ال).2004(عبــد العزيــز ســعد و عطــوي جــودت عــزت .42
 .1ط عمان، التوزيع،لثقافة للنشر و دار ا ،الفنية، تطبيقاته العلمية

 .1ط التوزيع، عملن،الثقافة للنشر و  ر: اإلرشاد النفسي, دا)2008( عبد الفتاح سعيد .43
 ردا التربــوي بــين النظــري و التطبيــق،و  : اإلرشــاد النفســي)2002(واجــاعبــد الفتــاح محمــد ســعد الخ .44

 .1طعمان ، الثقافة للنشر و التوزيع،
 .1ط ،نعما التوزيع،الراية للنشر و  ردا : اإلرشاد و التوجيه المهني،)2013(عثمان فريد رشدي .45
يـة لـدى األدبعب العلمية و : أثر التوجيه المدرسي على الدافعية لإلنجاز للش)2009(العرفاوي ذهبية .46

 الجزائر. ،، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدةرسالة ماجستير تالميذ السنة ثانية ثانوي،
، جامعـة رسـالة ماجسـتير ،االرتجاليةسس العلمية و : واقع التوجيه المدرسي بين األ)دس(علوي نجاة .47

 .الجزائر منصوري قسنطينة،
مجموعــة مقــاالت لمحمــد بغــداد  لتربــوي فــي المؤسســة الجزائريــة،يم ا: التقــو )1993(علــي بــو عناقــة .48

  .1ط، باتنة،التربوي والتربويو  جمعية اإلصالح االجتماعي ،خرون, قراءة في التقويم التربويأ
حامــد للنشــر  ردا المنــاخ التنظيمــي فــي المــدارس،ي و : االحتــراق النفســ)2004(عــوض أحمــد محمــد .49

 .والتوزيع
  النشــردار غريــب للطباعــة و  التحليــل النفســي،ســوعة علــم الــنفس و : مو )2003(طــه فــرج عبــد القــادر .50

 .2ط القاهرة،
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 لمــــريخ دار ا ،يالتوجيـــه المدرســـاإلرشـــاد النفســـي و  :)1981(أخـــرون القاضـــي يوســـف مصـــطفى و  .51
 .1طالمملكة العربية السعودية،

لــدى تالميــذ الســنة  فعيــة لإلنجــازعالقتــه بالدا:الرضــا عــن التوجيــه الدراســي و )2011(قــدوري خليفــة  .52
 .  الجزائر ة مولود معمري تيزي وزو،رسالة ماجستير جامع الثانية ثانوي،

ـــنفس العـــام)2002(عـــدس عبـــد الرحمـــان قطـــامي يوســـف و  .53 ـــم ال   الفكـــر للطباعـــة والنشـــردار  ،: عل
 .دط ،عمان

 .1ط ،توزيعالاليازوري للنشر و  دار :سيكولوجية التعلم،)1997(كراجه عبد القادر  .54
 ةجـد ،التوزيـعدار السـعودية للنشـر و  : المساعد اإلرشـادية النفسـية،)2002(الليل محمد جعفر جمل .55

 .دط ،المملكة العربية السعودية
 .المكتب الجامعي الحديث ،: المهارات المهنية األخصائي)2005(محمد البدي الصافي خليفة .56
 ،عمـان دار المنـاهج ،النفسـييناألخصـائيين للمرشـدين و  مبادئ اإلرشاد النفسي )دس(محمد الشاقية .57

   .دط
عالقتـه بـاالحتراق النفسـي لـدى معلمـات التوافق المهنـي و : )1995(محمد فقي, محمد فتحي عيسى .58

 .9المجلد ،34العدد  ،لجامعة الكويتالمجلة التربوية  ،الرياض
 .1 ط ،ةالقاهر  ،باعةدار غريب للط ،: العملية اإلرشادية)1996(محمد محروس الشاوي .59
  .1ط،القاهرة ،دار غريب ،اإلرشادية: العملية )1996(محمد محروس الشناوي .60
المتعلقـــــة و  99ل/،ع،ا،ت،م ت 158مراســـــلة مفـــــتش التربيـــــة و التكـــــوين للتوجيـــــه المدرســـــي رقـــــم : .61

 استثماره.تقويمها و متابعتها و التوجيه و  بتوصيات لتحسين تسيير نشاطات مستشاري
مســـيرة للنشـــر دار ال ،نظريـــات اإلرشـــاد النفســـي التربـــوي )2002(وف صـــبحي عبـــد اللطيـــفالمعـــر  .62

 .دط ،عمان ،التوزيعو 
 .،1ط ،بيروت ،ورات دار الشروق: منش1991المنجد في اللغة و اإلعالم .63
المتضـــمن تنظـــيم مستشـــار التوجيـــه و  1991ديســـمبر 24المـــؤرخ فـــي  269م المنشـــور الـــوزاري رقـــ .64

 ويات.المتعلق بالثان
 .1ط،القاهرة ،ار النهضة العربيةد ،الفكر التربوي ي: ف)1981(النجيجي محمد لبيب .65
 مكتبـــة المجتمـــع ،: اإلرشـــاد التربـــوي و النفســـي مـــن منظـــور حـــديث)2008( هـــادي شـــمعان ربيـــع .66

  األردن. ،التوزيعالعربي للنشر و 
الملتقــى الجهــوي ألســالك  ،بــاراتاالخت: نظريــات التوجيــه وتربيــة الميــول و )1999(الــوردي حناطــة .67

  .رسيالتوجيه المد
 .دط ،القاهرة ،عالم الكتب ،لحديثة: اإلدارة المدرسية ا)1975(مرسي  روهيب سمعان, محمد مني .68
  ليبيا. معجم الطالب، دار الكتب العلمية،: )د س( يوسف شكري فرحان .69
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:طلب تحكيم اإلستبيان :"أخالقيات مستشار اإلرشاد والتوجيه ودورها في  )01الملحق رقم (
  زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا "

  
  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

  عليم العالي و البحث العلميتوزارة ال

  -جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحيى

  –تاسوست -القطب الجامعي

  العلوم اإلنسانية و االجتماعيةكلية: 

 علم النفس و علوم التربية و األرطوفونياقسم: 

  علم النفس التربويتخصص: 
  

  

  استمارة صدق المحكمين

  معلومات خاصة باألستاذ (ة) المحكم

  االسم و اللقب : 

  التخصص : 

  الدرجة العلمية :

  

  األستاذ(ة) الفاضل(ة) :



 
 

''أخالقيات مستشار التوجيه واإلرشاد في سبيل إنجاز مدكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس بعنوان 
نضع بين أيديكم هده االستمارة للتحكيم ، الرجاء البكالوريا '' ذفعية لإلنجاز لدى تالمياودوره في زيادة الد

  تقديم مالحظاتكم على العبارات التالية من حيث :

 .صالحية العبارة للبعد أو عدم صالحيتها  
 .التعديالت المقترحة  

مهنة اإلرشاد والتوجيه الشخصية  وسلوكياتبمبادئ  االلتزام: هي  التعريف اإلجرائي لألخالقيات
بالدين والخلق الفاضل والنظافة، وتنظيم  وااللتزامبالمظهر العام وبشاشة الوجه  االهتماموالمهنية من خالل 

  لوريا" .افي مرحلة "البك ذسات نفسية ومتابعة التلمياوالقيام بدر  عالميةاإلالحصص 

هو دلك المورد البشري الدي أسندت إليه مجموعة : التعريف اإلجرائي لمستشار التوجيه واإلرشاد
من المهام (اإلعالم, تقويم, المتابعة النفسية واالجتماعية للتلميذ ) حيث يؤدي مهامه في إطار مكاني 

على بناء مشروعه الدراسي والمهني وفق أسس علمية مع مراعاة  ذي محدد في سبيل مساعدة التلميوزمان
  التالميذ ومتطلبات الواقع المدرسي و المهني . استعدادات و وتحليل وتحديد ميوالت 

رغبة وسعي تلميذ الثالثة ثانوي في إنجاز مهامه الدراسية  التعريف اإلجرائي للدافعية لإلنجاز :
  لتحقيق أهدافه بمساعدة مستشار التوجيه المدرسي .

  تتضمن محورين أساسيين: االستمارة

: يتمثل في دور األخالقيات الشخصية لمستشار التوجيه  _األخالقيات الشخصية_ المحور األول
  البكالوريا . ذواإلرشاد في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالمي

التوجيه واإلرشاد في ر يمثل في دور األخالقيات المهنية لمستشا:  المهنية_المحور الثاني _ األخالقيات 
  البكالوريا .  ذزيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالمي

  تحت اشراف االستاذة :                                          من إعداد الطالبتين :

 مسعودي لويزة                                              بوبسيط ريمة  
 بروان حياة  



 
 

األخالقيات الشخصية لمستشار التوجيه و اإلرشاد لها دور في زيادة الدافعية لإلنجاز المحور األول: 
  البكالوريا . تالميذلدى 

 الرقم العبارة تقيس تقيس ال مالحظة
به  لالقتداءتحفزني  االجتماعيةشخصية المستشار    

 في حياتي 
1 

المستشار األسلوب الديموقراطي إلثارة يستعمل    
 دافعية التالميذ وتفاعلهم مع الدراسة

2 

مع التالميذ وفق لخصائصهم  يتعامل المستشار   
 الشخصية

3 

 4 يقدم المستشار جوائز للتالميذ كتعزيز إجابي لهم   
 5 ملتزم بالسرية أثناء تعامله مع التالميذ   
مستشار التوجيه للتعزيز اإليجابي إلثارة دافعية  أيلج   

 التالميذ
6 

يستعمل المستشار أسلوب الثناء والمدح لزيادة    
 دافعية التلميذ نحو التعلم

7 

على التعرف على قدراتهم الحقيقية  التالميذيساعد    
 داخل دواتهم

8 

 9 في الدراسة لالنضباط انضباط المستشار يدفعني   

بشاشة وجه المستشار وطريقة كالمه تدفعني    
 أكثر االجتهادللتجاوب معه و 

10 

 11 في الدراسة  لالجتهاديشجع التالميذ ويدفعهم    
شخصية المستشار المتواضعة جعلت منه إنسان    

 محترم من قبل التالميذ
12 

يحترم المستشار مختلف أراء التالميذ مما يحفزهم    
  في الدراسة أكثر االجتهاددالك على 

13 

 14 يسأل عن التالميذ في حال الغياب المستمر   
أسلوب المستشار في التعامل يجعلني أحب مهنة    

 التوجيه
15 



 
 

في حال وقوعه في أخطاء   مسؤولية المستشار   
 تدفعني ألن أكون إنسان مسؤول 

16 

أجد أن المستشار إنسان يتحلى بالصبر هدا ما    
  نفسي عند الغضب  امتالكيدفعني إلى 

  

17  

أخالقيات المستشار وٕاخالصه تحفزني للتحلي    
 باألخالق الحميدة

18 

للمستشار تدفعني ألكون إنسان  التفاؤليةالنضرة     
 إيجابي

19 

األخالقيات المهنية لمستشار التوجيه و اإلرشاد لها دور في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى المحور الثاني: 
  البكالوريا. تالميذ

 الرقم العبارة تقيس تقيس ال مالحظة
يرفع من مستوى الدافعية لإلنجاز لدينا من خالل    

 الحصص اإلعالمية 
1 

يقوم بإجراء فحوص نفسية  تحفيزية ضرورية قصد    
  بالتالميذالتكفل 

2 

يساعدكم على التعامل مع مشاكلكم النفسية    
 لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعية

3 

يوضح لكم المستشار التكوينات المتاحة في حالة    
 عدم التحصيل على شهادة البكالوريا

4 

في حال  أكثر االجتهاديدفعنا المستشار إلى    
 تراجعت النتائج

5 

 6 يساعدكم على التخطيط ووضع برنامج للمراجعة   
 التالميذيقوم مستشار التوجيه بمراقبة أداء    

 التحصيلي
7 

 8 يوجه مستشار التوجيه رؤساء األقسام للقيام بمهامهم   
مع  يستخدم المستشار التكنولوجيا الحديثة للتواصل   

 التالميذ
9 

 10 يعمل على تحفيز التلميذ للتركيز في دروسه    



 
 

يبدل جهدا ملحوظا بتفجير طاقات التالميذ داخل    
 المدرسة دون تميز

11 

 12 يلتزم بقواعد العمل السائدة في مدرسته   
 13 لالمتحانيوضح لكم كيفية المراجعة و التحضير    
 14 وميولتانامع رغباتنا  يتالءموفق ما  سلوكاتنايوجه    
 للتعليم الجامعي االنتقالالقبول و  بمقاييسيعرفكم     15 
يساعدكم على تطوير قدراتكم من خالل إعطائكم    

 توضيحات حولها
16 

 17 يعرفكم على المختصين التابعين للمؤسسة   
يشجعكم المستشار على تقديم األفضل و تجنب    

 الفشل
18 

في  األستاذينصحكم بإنجاز المهمات التي يقدمها    
 وقتها

19 

  

  : قائمة االساتذة المحكمين

  التخصص  المحكميناالساتذة 

  - ب-أستاذة محاضرة-علم النفس التربوي  . علوطي سهيلة 1

  علم النفس المدرسي_ دكتوراه _  .جردير فيروز 2

  علوم تربية _سنة ثانية دكتوراه _  . يسعد فوزية3

  -ب–علم النفس المدرسي_ أستاذة محاضرة   .بن صالحية كريمة 4

  دكتوراه _علم النفس العيادي_   . دعاس حياة 5
  
  
  
  
  
  



 
 

  يمثل استبيان الدراسة االستطالعية : ) :02الملحق رقم (
  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

  عليم العالي و البحث العلميتوزارة ال

  -جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحيى

  –تاسوست  - القطب الجامعي
  االجتماعية  العلوم اإلنسانية و كلية: 

  األرطوفونياعلم النفس وعلوم التربية و قسم:  

  علم النفس التربويتخصص:  

  

  إستبيان حول :

  

  أخالقيات مستشار اإلرشاد التوجيه ودورها في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا
اون    نكم التع في إطار إعداد مذكرة التخرج لنيل شھادة الليسانس تخصص علم النفس التربوي ، نرجو م

ة  ر عن وجھ ة والتعبي ارة المالئم ام العب ة (+) أم معنا من خالل اإلجابة علي ھذا االستبيان بوضع العالم
  نظركم ، وليكن في علمكم أن جميع البيانات الواردة ستكون في سرية تامة .

  ولكم منا جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم معنا                               

  ستاذة المشرفة:األ                                                                  من اعداد الطالبتين : 

    مسعودي لويزة                                                                             بوبسيط ريمة

     بروان حياة

   

  م2018م/2017السنة الجامعية:                             

  



 
 

  : البيانات الشخص:                     المحور األول    

  الجنس:      ذكر                       أنثى :

  الثانوية:.........................

  الشعبة:.........................

    

األخالقيــات الشخصــية لمستشــار التوجيــه و اإلرشــاد لهــا دور فــي زيــادة الدافعيــة لإلنجــاز المحــور الثــاني: 
  لدى تالميذ البكالوريا .

 الرقم العبارة نعم أحيانا آل
بــــه فــــي  لالقتــــداءتحفــــزكم  االجتماعيــــةشخصــــية المستشــــار    

 حياتكم 
1 

 2 يتعامل مستشار التوجيه معكم وفقا لقدراتكم الشخصية    

 3 يتعامل المستشار معكم بطريقة عادلة   
 4 يقدم لكم  المستشار جوائز تحفيزية   
 5 ملتزم مستشار التوجيه بالسرية أثناء تعامله معكم    
يســتعمل المستشــار أســلوب الثنــاء والمــدح كتعزيــز إيجــابي     

 إلثارة دافعية التالميذ 
6 

ـــ    ـــة  ىيســـاعدكم المستشـــار عل ـــدراتكم الحقيقي ـــي ق التعـــرف عل
 داخل دواتكم 

7 

 8 انضباط المستشار يدفعكم لالنضباط في الدراسة      
وجه المستشار وطريقة كالمه تـدفعكم للتجـاوب معـه  بشاشة   

 واالجتهاد أكثر 
9 

شخصــية المستشــار المتواضــعة فــي طريقــة التعامــل جعلــت    
 منه إنسان محترم من قبل التالميذ

10 

ـــرم المستشـــار     ـــ أراءكـــميحت ـــزكم عل فـــي  االجتهـــاد ىممـــا يحف
 الدراسة

11 

 12 يسأل عن التالميذ في حال الغياب المستمر   



 
 

 13 أسلوب المستشار في التعامل يجعلكم تحبون مهنة التوجيه    
مسؤولية المستشار في حال وقوعـه فـي أخطـاء تـدفعكم ألن    

 تكونوا مسؤولين    
14 

 15 إخالص المستشار يحفزكم علي التحلي باألخالق الحميدة    
 16 النضرة التفاؤلية للمستشار تدفعكم لتكونوا أناس إيجابين     

ــــدفعكم     ــــي المستشــــار بالصــــبر ي ــــد  المــــتالكتحل أنفســــكم عن
  الغضب

  

17  

 
األخالقيـات المهنيـة لمستشـار التوجيـه و اإلرشـاد لهـا دور فـي زيـادة الدافعيـة لإلنجـاز لـدى المحور الثاني: 
  تالميذ البكالوريا.

 الرقم العبارة نعم أحيانا آل
يرفـــــع مـــــن مســـــتوى الدافعيـــــة لإلنجـــــاز لـــــديكم مـــــن خـــــالل    

 الحصص اإلعالمية 
1 

يقوم المستشار بإجراء فحوص نفسية ضرورية قصد التكفـل    
 بالتالميذ 

2 

 االجتماعيــةيسـاعدكم علـى التعامـل مـع مشـاكلكم النفسـية و    
   االجتماعيلتحقيق التوافق النفسي 

3 

ـــة عـــدم     يوضـــح لكـــم المستشـــار التكوينـــات المتاحـــة فـــي حال
 على شهادة البكالوريا التحصيل

4 

أكثـــر فـــي حـــال تراجـــع  االجتهـــاديـــدفعكم  المستشـــار إلـــى     
 نتائجكم 

5 

 6 يساعدكم على التخطيط و وضع برنامج للمراجعة   
 7 يقوم مستشار التوجيه بمتابعة النتائج المدرسية لتالميذ   
 8 يوجه مستشار التوجيه رؤساء األقسام للقيام بمهامهم   
 9 يستخدم المستشار التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع التالميذ   
 10 يبدل جهد ملحوظ لتفجير طاقات التالميذ داخل  المدرسة    
 11 يلتزم بقواعد العمل السائدة في مدرسته    
 12 يعرفكم بمقاييس القبول للتعليم الجامعي    



 
 

 13 يساعدكم علي تطوير قدراتكم   
 14 يعرفكم علي المختصين التابعيين للمؤسسة    
ينصـــحكم بإنجـــاز الواجبـــات التـــي يطالـــب بهـــا األســـتاذ فـــي    

 وقتها 
15 

يشــجعكم المستشــار علــي تقــديم األفضــل لتحســين المســتوى    
 الدراسي 

16   

 17 يشجعكم المستشار على تقديم األفضل و تجنب الفشل   
 18 يوجهكم المستشار وفق قدراتكم ورغباتكم    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

يمثل االستبيان النهائي :" أخالقيات مستشار اإلرشاد والتوجيه ودورها في زيادة  ) :03ملحق رقم (
  الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالوريا "

  الجزائرية الديموقراطية الشعبيةالجمهورية 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  -جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحيى

  –تاسوست  -القطب الجامعي

  االجتماعية  العلوم اإلنسانية و كلية: 

  األرطوفونياو  علم النفس وعلوم التربية قسم:  

  علم النفس التربويتخصص:  

  
  حول : استبيان

  مستشار اإلرشاد التوجيه ودورها في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ البكالورياأخالقيات 

في إطار إعداد مذكرة التخرج لنيـل شـهادة الليسـانس تخصـص علـم الـنفس التربـوي ، نرجـو مـنكم التعـاون   
عـن وجهـة  بوضـع العالمـة (+) أمـام العبـارة المالئمـة والتعبيـر االسـتبيانمعنا من خـالل اإلجابـة علـي هـذا 

  نظركم ، وليكن في علمكم أن جميع البيانات الواردة ستكون في سرية تامة .

  تعاونكم معنا . ىولكم منا جزيل الشكر والتقدير عل                               

 ستاذة المشرفة:األ                                                 من اعداد الطالبتين :

    لويزة مسعودي                                                                        بوبسيط ريمة

    بروان حياة

  م2017م/2017السنة الجامعية :                            



 
 

  : البيانات الشخص:                     المحور األول    

  الجنس:      ذكر                       أنثى

  الثانوية:.........................

  الشعبة:.........................

اإلرشاد لهـا دور فـي زيـادة الدافعيـة لإلنجـاز لـدى قيات الشخصية لمستشار التوجيه و األخالالمحور الثاني: 
  تالميذ البكالوريا .

 الرقم العبارة نعم أحيانا آل
بـــه فـــي  لالقتـــداءتحفـــزكم  االجتماعيـــةشخصـــية المستشـــار    

 حياتكم 
1 

 2 يتعامل مستشار التوجيه معكم وفقا لقدراتكم الشخصية    

 3 يتعامل المستشار معكم بطريقة عادلة   
 4 يقدم لكم  المستشار جوائز تحفيزية   
 5 ملتزم مستشار التوجيه بالسرية أثناء تعامله معكم    
يستعمل المستشار أسـلوب الثنـاء والمـدح كتعزيـز إيجـابي     

 إلثارة دافعية التالميذ 
6 

يســاعدكم المستشــار علــي التعــرف علــي قــدراتكم الحقيقيــة    
 داخل دواتكم 

7 

 8 في الدراسة  لالنضباطالمستشار يدفعكم  انضباط     
بشاشـــة وجـــه المستشـــار وطريقـــة كالمـــه تـــدفعكم للتجـــاوب    

 أكثر  واالجتهادمعه 
9 

شخصية المستشار المتواضـعة فـي طريقـة التعامـل جعلـت    
 منه إنسان محترم من قبل التالميذ

10 

فــي  االجتهــاد ىممــا يحفــزكم علــ أراءكــميحتــرم المستشــار    
 الدراسة

11 

 12 يسأل عن التالميذ في حال الغياب المستمر   
مهنـــــة  أســـــلوب المستشـــــار فـــــي التعامـــــل يجعلكـــــم تحبـــــون   

  التوجيه 
13 



 
 

مســـؤولية المستشـــار فـــي حـــال وقوعـــه فـــي أخطـــاء تـــدفعكم    
 ألن تكونوا مسؤولين    

14 

ــــــاألخالق     ــــــي ب ــــــي التحل ــــــزكم عل إخــــــالص المستشــــــار يحف
 الحميدة 

15 

 16 النضرة التفاؤلية للمستشار تدفعكم لتكونوا أناس إيجابين     

ـــدفعكم     ـــي المستشـــار بالصـــبر ي أنفســـكم عنـــد  المـــتالكتحل
  الغضب

   

17  

يرفــــع مـــــن مســــتوى الدافعيـــــة لإلنجــــاز لـــــديكم مــــن خـــــالل    
  الحصص اإلعالمية

18  

يقــــوم المستشــــار بــــإجراء فحــــوص نفســــية ضــــرورية قصــــد    
 التكفل بالتالميذ 

19  

 االجتماعيـةلـى التعامـل مـع مشـاكلكم النفسـية و يساعدكم ع   
   االجتماعيلتحقيق التوافق النفسي 

20  

يوضــح لكــم المستشــار التكوينــات المتاحــة فــي حالــة عــدم    
 ل على شهادة البكالوريايالتحص

 21  

أكثـــر فـــي حـــال تراجـــع  االجتهـــاديـــدفعكم  المستشـــار إلـــى    
  نتائجكم

22  

  23 يساعدكم على التخطيط و وضع برنامج للمراجعة   

يســـــتخدم المستشـــــار التكنولوجيـــــا الحديثـــــة للتواصـــــل مـــــع    
 التالميذ

24  

  25 يوجه مستشار التوجيه رؤساء األقسام للقيام بمهامهم   

  26 يقوم مستشار التوجيه بمتابعة النتائج المدرسية لتالميذ   

ينصــحكم بإنجــاز الواجبــات التــي يطالــب بهــا األســتاذ فــي    
 وقتها 

27  

  28 يشجعكم المستشار على تقديم األفضل و تجنب الفشل   



 
 

  29 يوجهكم المستشار وفق قدراتكم ورغباتكم    

  30  يبدل جهد ملحوظ لتفجير طاقات التالميذ داخل المدرسة    

تقـديم األفضـل لتحسـين المسـتوى  ىيشجعكم المستشار علـ   
 الدراسي 

31  

  32 المختصين التابعيين للمؤسسة  ىيعرفكم عل   

  33 يلتزم بقواعد العمل السائدة في مدرسته    

  34 يساعدكم علي تطوير قدراتكم   

  35 يعرفكم بمقاييس القبول للتعليم الجامعي    

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 .spss : مخرجات)04(ملحق رقم 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,962 35 

 
 

Corrélations 

 المھنية_االخالقيات الشخصية_االخالقيات المقياس 

 **Corrélation de Pearson 1 ,956** ,954 المقياس

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 30 30 30 

 **Corrélation de Pearson ,956** 1 ,824 الشخصية_االخالقيات

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 30 30 30 

 Corrélation de Pearson ,954** ,824** 1 المھنية_االخالقيات

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tests statistiques 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008

Khi-deux ,980a 7,460a 12,260a 28,340a 37,040a 12,560a 1,040a 4,220a

ddl 2 2 2 2 2 2 2 2
Sig.

asymptotique 
,613 ,024 ,002 ,000 ,000 ,002 ,595 ,121

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule
est 33,3. 

 
Tests statistiques 

 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016

Khi-deux 8,060a 19,460a 7,280a 8,240a 14,060a 3,920a 12,560a 6,080a

ddl 2 2 2 2 2 2 2 2
Sig.

asymptotique 
,018 ,000 ,026 ,016 ,001 ,141 ,002 ,048

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule
est 33,3. 

 
Tests statistiques 

 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024

Khi-deux 1,220a 3,140a 6,140a 5,420a 19,460a 9,680a 14,660a 35,180a

ddl 2 2 2 2 2 2 2 2
Sig.

asymptotique 
,543 ,208 ,046 ,067 ,000 ,008 ,001 ,000

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule
est 33,3. 

 
Tests statistiques 

 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032

Khi-deux 3,380a 9,500a 1,820a 11,420a 6,080a 6,740a 6,080a 9,260a

ddl 2 2 2 2 2 2 2 2
Sig.

asymptotique 
,185 ,009 ,403 ,003 ,048 ,034 ,048 ,010

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule
est 33,3. 

 
Tests statistiques 

 VAR00033 VAR00034 VAR00035 

Khi-deux 7,280a 8,660a 16,220a

ddl 2 2 2
Sig. asymptotique ,026 ,013 ,000

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La
fréquence théorique minimum d'une cellule est 33,3. 
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