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اإلشكالٌة:
ٌمر العالم المعاصر بتؽٌرات وتحوالت جوهرٌة فً شتى المجاالت وخاصة

العلمٌة منها  ،أثر ذلك بشكل واضح علً نواحً مختلفة فً الحٌاة االجتماعٌة والٌومٌة
وعلى وجه الخصوص مجال التربٌة والتعلٌم  ،لما له من أهمٌة فً تنمٌة المجتمعات وتقدمها ،
وعلى هذا األساس شهدت المدرسة تحوالت جذرٌة فً نظامها التعلٌمً  ،وبما أن هذه األخٌرة هً
المإسسة الثانٌة بعد األسرة ُتعنى بالتبلمٌذ من حٌث أنهم محور العملٌة التعلٌمٌة وهً بذلك تهتم بتنمٌة
قدراتهم العقلٌة والجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ،فهم جوهر الفعل التربوي  ،وعلٌه اِستدعت
بلستعانة بعملٌة التوجٌه واإلرشاد ; التً كان ٌقوم بها بعض الفاعلٌن التربوٌٌن فً
الضرورة ل ِ
المإسسة التعلٌمٌة بحكم خبراتهم ونضجهم ،بؽض النظر على خلفٌتهم العلمٌة والعملٌة أو تخصصاتهم
المهنٌة ،من أجل تحقٌق النظام واالِستقرار داخل المإسسة التعلٌمٌة  ،التً كانت تنظر للتوجٌه نظرة
تقلٌدٌة أي االعتماد على نتائج التلمٌذ الدراسٌة فً توجٌهه إلى الشعبة التً ٌدرسها وإهمال مٌوله
ورؼباته  ،ومن ثم الوظٌفة التً ٌوضع فٌها بحكم التوجٌه التقلٌدي ولٌس ما هو موجود فً مجتمعه
الثقافً والمهنً من تحوالت ٌومٌة ،التً جعلت عملٌة التوجٌه واإلرشاد أحد االنشؽاالت الرئٌسٌة فً
الفكر التربوي المعاصر ،والذي ٌنطلق من مبدأ نوعٌة المتعلم فً المحٌط المدرسً لٌصبح قادرا على
التكٌؾ مع هذا المحٌط ،ثم الصانع الحقٌقً لمجال تعلٌمه وتكوٌنه وفق ما ٌبلءم قدراته ومٌوله  ،نتٌجة
هذا التطور أصبح من الضروري إسناد وظٌفة التوجٌه واإلرشاد المدرسً إلى مختصٌن ٌمارسونها
وفق تقنٌات وأسالٌب علمٌة وأهداؾ مدروسة مسبقا  ،إذ ٌُقدر حاجة أبناء المجتمع إلى التربٌة و التعلٌم
واِكتشاؾ المعارؾ والمعلومات بقدر حاجتهم إلى التوجٌه واإلرشاد  ،لذلك فإن الوسط المدرسً أكبر
األماكن التً تقدم فٌها خ دمات تكوٌن الفرد وتوجٌهه وإرشاده مراعاة لمٌوله وقدراته فً مختلؾ
المجاالت التعلٌمٌة و المهنٌة  ،والقائم بهذه الوظٌفة هو شخص مختص فً مجال التوجٌه واإلرشاد
ٌقدم خدمته بطرٌقة منظمة ومدروسة ُتعرؾ بمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً ،من خبلل
أداء مهام معٌنة كتبصٌر المجتمع المدرسً بؤهداؾ التوجٌه واإلرشاد و خططه التربوٌة الفاعلة فً
المدرسة وبناء عبلقات مهنٌة مع مسئولها وأولٌاء األمور واألساتذة والتبلمٌذ ،وإعداد الخطط السنوٌة
لبرامج التوجٌه واإلرشاد فً التعلٌمات المنظمة والقوانٌن المشرعة  ،وتقدٌم خدمات فً مختلؾ
المجاالت الخاصة بالطبلب  ،إال أن وظٌفة التوجٌه واإلرشاد تعٌقها ٌعتبر نشاط أو سلوك ٌؽٌر فً
المحٌط بؤي شكل من األشكال  ،فهو مجموعة من
الصعوبات االجتماعٌة والقانونٌة واإلدارٌة أثناء قٌامه بالعملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة  ،وقد سبب هذا
الخلل الوظٌفً الذي ٌختلؾ باختبلؾ وتعدد وظائؾ مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً فً
عملٌة التواصل مع اإلدارة واألساتذة والتبلمٌذ و أولٌاء أمورهم  ،مما ٌجعل عملٌة التوجٌه واإلرشاد

المدرسً عملٌة صعبة تإثر على وظٌفة مستشار التوجٌه أو أدائه المهنً هذا األخٌر الذي العملٌة التً
ٌتعرؾ من خبللها الفرد على مهامه وقدراته والخصائص البلزمة لتؤدٌة الوظٌفة بنجاح "ومعرفة
النجازات أو ما ٌقوم به األفراد من أعمال داخل المإسسة ،
النتائج العملٌة التً ُتنتج من الفعالٌات وا ِ
والمقصود باألداء المهنً المخرجات و األهداؾ التً تسعى المإسسة إلى تحقٌقها عن طرٌق العاملٌن
فٌه "...

1

وبالتالً  ،فهو مفهوم ٌعكس كل من األهداؾ والوسائل البلزمة لتحقٌقها أي أنه ٌربط بٌن أوجه النشاط
واألهداؾ المرجو تحقٌقها عن طرٌق مهام وواجبات ٌقوم بها العاملٌن داخل المإسسة التربوٌة ،
كمهام ووظائؾ مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً  ،فهناك صعوبات قانونٌة وإدارٌة كما أن ضعؾ
االتصال مع الفاعلٌن داخل المجتمع المدرسً تحول دون وصول مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً
والمهنً إلى األهداؾ التً سطرها  ،وبالتالً تإثر على أدائه المهنً وللبحث عن هذا الموضوع
نطرح التساإل التالً :
ما هً الصعوبات المواج هة لمستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً والمهنً وتإثر على أدائه المهنً؟
وٌندرج تحته ثالثة أسئلة فرعٌة:
 1ما هً الصعوبات القانونٌة المواجهة لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً وتإثر على أدائه المهنً؟
2ما هً الصعوبات اإلدارٌة التً تواجه مستشار واإلرشاد المدرسً من قبل اإلدارة والفاعلٌنالتربوٌٌن أثناء قٌامه بالعملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة ؟
 3ما هً االقتراحات والحلول للنهوض بوظٌفة مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً لتخطً هذهالصعوبات ؟
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 -2-1أسباب اختٌار الموضوع :
لكل مشكلة بحث أسباب مإدٌة إلى دراستها ،وتعود أسباب اِختٌاري لهذا الموضوع إلى:
•

ألن موضوع التوجٌه واإلرشاد المدرسً ٌحتل الصدارة فً مجال التربٌة والتعلٌم.

•

أهمٌة الموضوع بالنسبة للمجتمع وما ٌترتب علٌه من آثار تنعكس على تكوٌن اإلطارات فً

المجتمع ومستوى كفاءتهم.
محاولة االطبلع أكثر على الصعوبات القانونٌة و اإلدارٌة التً تحٌط بعمل مستشار التوجٌه

•

واإلرشاد المدرسً والمهنً .
•

نقص البحوث والدراسات التً تناولت صعوبات العملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة.

•

محاولة الوصول إلى حلول واِقتراحات من أجل قٌام مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً بؤدائه

على أكمل وجه .
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أهمٌة الدراسة
تتوقؾ أهمٌة أي بحث على أهمٌة الظاهرة المدروسة ،وعلى قٌمتها العلمٌة والعملٌة و مدى

•

إسهامها فً إثراء المعرفة النظرٌة  ،و اِستؽبلل نتائجها فً الجانب المٌدانً .
واقع العملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة فً الجزائر وما ٌتعلق بالجانب التربوي المدرسً  ،حٌث

•

نحاول من خبلل هذه الدراسة معرفة مدى اِهتمام القائمٌن على هذه العملٌة داخل المإسسة التربوٌة ،
والصعوبات التً ٌعانون لتقدٌمها بصورة حٌة للمجتمع المدرسً .
التركٌز على أداء مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً  ،ومحاولة تقدٌم اِقتراحات لتذلٌل بعض

•

الصعوبات التً تواجهه لٌإدي وظٌفته بنجاح
 -4-1أهداف الدراسة :
لكل بحث هدؾ ٌسعى الباحث من خبلل قٌامه بدراسة ظاهرة معٌنة إلى تحقٌقه  ،وأهداؾ دراستنا
المتمثلة فً "  :عبلقة الصعوبات المواجهة لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً بؤدائه المهنً "هً :
• رصد المشاكل والصعوبات القانونٌة التً توثر علً األداء المهنً لمستشار التوجٌه واإلرشاد
المدرسً .
• معرفة المشاكل والصعوبات اإلدارٌة التً ٌعانً منها مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً من قبل
اإلدارٌٌن والفاعلٌن التربوٌٌن داخل المجتمع المدرسً أثناء قٌامه بالعملٌة التوجٌهٌة .
• محاولة إعطاء بعض الحلول للتقلٌل من هذه الصعوبات عن طرٌق التعرؾ المٌدانً على طبٌعة
العملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة
•

-5-1

مفاهٌم الدراسة :

تؤتً ضرورة تحدٌد المفاهٌم فً البحث ألن الباحث ال ٌستطٌع الترؾ على الظاهرة المدروسة أو
المشكلة الخاضعة للدراسة  ،إال من خبلل مبلحظاته المنظمة وإدراكه الدقٌق ومن المحتمل أن تكون
بعض جوانب الظاهرة المدروسة ؼامضة عند اآلخرٌن  ،أو تحتاج إلى مزٌد من التوضٌح ...(1)1
وبما أن موضوع دراستنا ٌتمثل فً ":عبلقة الصعوبات المواجهة لمستشار التوجٌه واإلرشاد
المدرسً بؤدائه المهنً "فإن مصطلحات الدراسة هً :
•

الصعوبة

•

التوجٌه المدرسً والمهنً

•

اإلرشاد النفسً والتربوي

•

مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً

•

المسترشد

•

األداء المهنً

تعرٌف الصعوبة:
ٌعرفها إبراهٌم" :بؤنها كل ما ٌعٌق أو ٌعرقل تحقٌق هدؾ معٌن ،وٌتطلب اِجتٌازه مزٌدا من الجهود
العقلٌة والجسمٌة

"...

2

الجتٌازها البد من تحدٌدها لبذل
ٌرى الكاتب أنها كل ما ٌقؾ أمام تحقٌق هدؾ معٌن وخطة مسطرة ،و ِ
جهود فكرٌة وجسمٌة للتؽلب عنها.
•

التعرٌف اإلجرائً :الصعوبة هً كل ما ٌعٌق العملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة وفقا لما ٌحدده

مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً من صعوبات قانونٌة وإدارٌة .
•

تعرٌف التوجٌه المدرسً والمهنً:

لقد تطرق العدٌد من الباحثٌن إلى تعار ٌؾ مختلفة للتوجٌه ،كل باحث عرضها حسب تخصصه
ومجال اِهتمامه فهناك من أعطاه صٌؽة نفسٌة وهناك من أعطاه صٌؽة تربوٌة:
فٌعرفه الباحثان ب " ":f-andrène & f-boyعلى أنه " :مفهوم ٌحتوي على مجموعة من
الحقائق  ،وهو اإلجراء الذي ٌسمح للتلمٌذ بعبور المراحل التً ٌتكون منها النسق المدرسً  ،فهو
ٌتبعه فً مشواره
الدراسً وفً كل مرة تحضر أمامه مجموعة من االختبارات وعلٌه أن ٌتوجه

3

"...

1علً مؽربً  ،أهمٌة المفاهٌم فً البحث االجتماع بٌن األطر النظرٌة والمحددات الواقعٌة ( ،أسس المنهجٌة فً
العلوم االجتماعٌة ) ،مجلة العلوم االجتماعٌة  ،العدد ،3منشورات جامعة متنوري  ،قسنطٌنة ،1999 ،ص .93
 2محمود عطٌة  ،التوجٌه التربوي  ،مكتبة النهضة المصرٌة  ،مصر ،1999 ،ص .12
- f-ardennais & f- boy , le conseiller d’orientation ,psychologie éd ition 3
Nathan paris ,1991,p 5

ركز هذا التعرٌؾ على الجانب الدراسً وأهمل الجانب المهنً .
وٌعرفه":مفتش التربٌة والتكوٌن للتوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً " ٌ":تمثل التوجٌه فً جعل
الفرد واعٌا بخصوصٌاته الفردٌة وتنمٌتها من أجل اِختٌاراته المدرسٌة والمهنٌة ،من خبلل كل فترات
حٌاته مع العرض المزدوج على المساهمة فً خدمة المجتمع لتنمٌة وتحقٌق اِزدهاره

")3(.1..

ونستخلص من هذا التعرٌؾ أن التوجٌه المدرسً هو:
توعٌة الفرد . تنمٌة قدراته ومٌوله.الختٌار المدرسً والمهنً.
تسهٌل ا ِوٌعرؾ أنه "  :مجموعة الخدمات التربوٌة والنفسٌة والمهنٌة التً تقدم للفرد لٌتمكن من التخطٌط
لمستقبل حٌاته وفقا إلمكانٌاته وقدراته العقلٌة والجسمٌة بؤسلوب ٌشبع حاجاته وٌحقق تصوره

لذاته"...

2

خص هذا التعرٌؾ الخدمات المقدمة للفرد فً اِختٌار االِختصاص فً الدراسة وفقا لمٌوله
واِستعداداته.

التعرٌف اإلجرائً:
هو عملٌة تربوٌة بٌداؼوجٌة تتم من خبلل عدة مراحل تعلٌمٌة ٌ ،قدمها مستشار التوجٌه واإلرشاد
المدرسً للتلمٌذ لمساعدته على رسم خطط تعلٌمٌة تتبلءم مع قدراته ومٌوله من أجل اِختٌار التوجٌه
الصحٌح لنوع الدراسة المناسبة التً تساعده على مستواه التعلٌمً للوصول إلى النجاح ثم المهنة التً
ٌرٌدها .
تعرٌف اإلرشاد النفسً والتربوي:
"هو عملٌة فنٌة متخصصة ومستمرة  ،وهو عبلقة بٌن طرفٌن أحدهما المسترشد الذي ٌواجه مشكبلت
و اآلخر مرشد الذي بحكم خبرته الفنٌة المجال قادر على تقدٌم مساعدة للمسترشد لٌفهم نفسه والعالم
من حوله

" ...

3

وٌعرؾ " :أنه عملٌة مساعدة التلمٌذ على التكٌؾ النفسً مع ذاته والمحٌط المدرسً

"...

4

وهو الجانب اإلجرائً العملً التفاعلً بٌن المرشد والمسترشد .
التعرٌف اإلجرائً:

 1لوصٌؾ عبد هللا  ،التوجٌه المدرسً والمهنً (إشكالٌا ته  ،تنظٌمه ،نشاطاته ،وسائله ) ،الملتقى الجهوي ألسبلك
التوجٌه المدرسً والمهنً ،سكٌكدة  ،من 19ماي إلى  21ماي  .2003،ص.14
 2سامً محمد ملجم  ،مبادئ التوجٌه واإلرشاد التربوي  ،دار ٌاؾ العلمٌة للنشر ،2010 ،ص-ص .49- 48
 3رافده الحرٌري ،سمٌر أإلمامً  ،اإلرشاد التربوي والنفسً فً المؤسسات التعلٌمٌة  ،دار المسٌرة  ،عمان ،
،2011ص.21
 4الكتاب السنوي  ،اإلرشاد والتوجٌه  ،المركز الوطنً للوثائق التربوٌة ،ب ب  ،2002 ،ص.71

هو عملٌة إنسانٌة إنمائٌة منظمة ومخطط لها تتضمن خدمات نفسٌة إرشادٌة وتوجٌهٌة ،عبر برامج
أولٌة إنمائٌة عبلجٌة من قبل المرشد للمسترشد لمساعدته من أجل تحقٌق التوافق النفسً واإلنتاجٌة
التعلٌمٌة.
مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً:
جاء فً المعجم الوجٌز " .المستشار هو العلٌم الذي ٌإخذ برأٌه فً أمر هام علمً أو فنً أو سٌاسً
أو قضائً أو نحوه  ،فالجذر اللؽوي لبلستشارة ٌفٌد التدخل اإلنسانً المخصص للتؤثٌر الفعال فً
الوعً قصد تؽٌٌر سلوك فرد ما

" ...

1

وبالتالً لٌس اِعتباطا أن تستخدم نفس كلمة "مستشار "لتسمٌة وظٌفة مستشار التوجٌه واإلرشاد
المدرسً والمهنً فالمعلومة التً تقدم للمعنً "المسترشد "تبنى على أساس موضوعً وتهدؾ إلى
مساعدته.
وٌعرؾ مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً ":أنه المورد البشري الذي ٌقدم وظٌفته لٌتمكن من جاب
قدر من الرضا الحتٌاجات التلمٌذ فهو فهو ٌساعده على إعداده لمشروعه الدراسً والمهنً..

2

وٌعرؾ أٌضا " :أنه الشخص الذي ٌإدي وظٌفة اإلرشاد لمساعدة األفراد والجماعات التعلٌمٌة ،
وٌنظم وٌحلل المعلومات حول الطبلب من واقع السجبلت واالختبارات والمقاببلت  ،إلى جانب
المصادر الموثقة وذلك لتقٌٌم مٌولهم واِتجاهاتهم وقدراتهم وخصائصهم الشخصٌة للمساعدة فً
التخطٌط التعلٌمً والمهنً ،وٌدرس المعلومات المهنٌة والتعلٌمٌة واالقتصادٌة الِستخدامها فً مساعدة
المسترشدٌن للتخطٌط لموضوعاتهم التربوٌة والمهنٌة وٌساعد األفراد فً التؽلب على

مشكبلته...

3

ومن خبلل التعرٌفٌن السابقٌن نستخلص ماٌلً :
 أن مستشار التوجٌه واإلرشاد مختص فً عملٌة التوجٌه واإلرشاد. -مساعدة

الفرد (التلمٌذ)

على التعرؾ على مٌوله ورؼباته وقدراته.

 مساعدته على حل مشاكله النفسٌة واالجتماعٌة. توجٌه التلمٌذ تعلٌمٌا ومهنٌا.•

التعرٌف اإلجرائً لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً:

هو أحد موظفً قطاع التربٌة والتعلٌم ٌسهر على تنفٌذ برنامج التوجٌه واإلرشاد المدرسً المسطر من
طرؾ مدٌرٌة التربٌة من أجل توجٌه التبلمٌذ نحوى الشعب التوجٌه الصحٌح.

 1أحمد بن صاولة  ،االجتماعٌة المؤثرة فً التوجٌه عند نهاٌة الطور الثالث من التعلٌم األساسً فً الجزائر ،دراسة
مٌدانٌة بوالٌة عناٌة  ،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم االجتماع ،جامعة عنابه  ،1999 -2000 ،ص.41
. f- Andirons & f- boy ,opcit ,p 7.14. 2
3محمد المشاٌقة  ،مبادئ اإلرشاد النفسً للمرشدٌن واألخصائٌٌن النفسانٌٌن  ،دار المناهج  ،عمان  ،د س ،ص
.283

تعرٌف المسترشد
"هو الشخص أ و التلمٌذ أو الطالب الذي ٌتعرض لمواقؾ حرجة فً فترة من فترات  ،فبل ٌستطٌع أن
ٌشبع دوافعه وٌحقق أهدافه أو ٌرضً حاجاته النفسٌة والفسٌولوجٌة فتإدي إلى سوء التوافق والتكٌؾ
مع نفسه وبٌئته

" ...

1

نستخلص من التعرٌؾ أنه الفرد الذي ٌعانً من مشاكل نفسٌة تإدي به إلى سوء التكٌؾ حٌث ركز
على الخصائص النفسٌة ،وأهمل الجوانب االجتماعٌة .
وبالتالً فالمسترشد هو فرد ٌحمل خصائص نفسٌة واِجتماعٌة تتؽٌر من مرحلة إلى أخرى تسبب له
الختٌار  ،ووظٌفة
مشاكل  ،هذه األخٌرة تجعله ؼٌر قادر على فهم مساره الدراسً وبالتالً صعوبة ا ِ
مستشار ال توجٌه واإلرشاد هو تذلٌل هذه الصعوبات للتلمٌذ ومحاولة توعٌته لفهم ذاته والتكٌؾ معها ،
ومع المحٌط االجتماعً وحل بعض المشاكل النفسٌة واألسرٌة والتكٌؾ معها للوصول إلى األحسن .
تعرٌف األداء المهنً:
قبل تعرضنا لمفهوم األداء المهنً تعرضنا أوال إلى:
 تعرٌف األداء :" هو درجة بلوغ على خفض أو تحجٌم الفاقد فً الموارد المخططة بكفاءة
وٌعرؾ ":هو أي نشاط أو سلوك ٌإدي إلى نتٌجة

" ...

وفعالٌة "...

2

3

التعرٌف اإلجرائً لألداء :
هو كل جهد فكري وعضلً ٌبذله الفرد فً موقع عمله.
تعرٌف المهنة :ٌعرفها " :مورٌس كووكن " " :أنها وظٌفة ٌعتمد أدائها على معلومات نظامٌة ٌحصل علٌها الفرد من
كلٌة أو معهد أو جامعة  ،كما تعتمد على القابلٌة والمهارة الذاتٌة للفرد الذي ٌنجزها

"...

4

وٌعرفها "حبٌب األسدي ":أنها وظٌفة واحدة أو مجموعة من الوظائؾ المتشابهة المتواجدة فً
مإسسات متعددة  ،والوظٌفة وفق هذا السٌاق هً مجموعة من المواقع فً مشروع أو منشؤة تجارٌة
أو مإسسة تعلٌمٌة

" ...

5

 1عبد هللا الطراونة  ،مبادئ التوجٌه واإلرشاد التربوي  ،دار ٌاؾ العلمٌة للنشر و التوزٌع  ،األردن -عمان ،
،2009ص .121
 2أحمد سٌد مصطفى  ،إدارة البشر )ألصول والمهارات) ،دار أحمد سٌد مصطفى  ،ب -ب  ،2002 ،ص .415
 3مصطفى عشوي  ،أسس علم النفس الصناعً التنظٌمً  ،المإسسة الوطنٌة للكتاب  ،الجزائر  ،1992 ،ص 14
 4فإاد إفرام البستانً  ،منجد الطالب  ،دار المشرق ،بٌروت  ،ط  ،1974 ،2ص.571
 5حبٌب األسدي ،التوجٌه المهنً وعالقته بتنمٌة القوى العاملة  ،مإسسة الثقافة ،بؽداد  ،1980 ،ص9

تعرٌف األداء المهنً :ٌعرؾ "  :هو النتٌجة المتحصل علٌها فً أي مٌدان عمل  ،كالنتائج التً ٌتم تحقٌقها عند ممارسة
وظٌفة ما والمعبر عنها بوحدات قٌاس معٌنة( " ... 1
" كما ٌشٌر إلى درجة تحقٌق وإتمام المهام المكونة لوظٌفة الفرد  ،وهو ٌعكس الكٌفٌة التً
ٌحقق أو ٌشبع بها الفرد متطلبات الوظٌفة

" ...

2

" وٌعبر أٌضا عن األثر الصافً لجهود الفرد التً تبدأ بالقدرات وإدراك الوظائؾ أو المهام وبالتالً
ٌشٌر إلى درجة تحقٌق المهام المكونة لوظٌفة
•

الفرد...

3

التعرٌف اإلجرائً لألداء المهنً لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً :

هو كل جهد فكري ببذله مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً أثناء أداء وظٌفته والقٌام بدوره داخل
المإسسة التعلٌمٌة  ،وٌمكننا قٌاسه على أساس النتائج التً ٌحققها وظروؾ العمل المحٌطة به .

 1موالكٌة سٌؾ الدٌن  ،تقٌٌم أداء األفراد فً المؤسسة الجزائرٌة  ،رسالة ماجستٌر فً تنمٌة وتسٌٌر الموارد البشرٌة
 ،جامعة متنوري ،قسنطٌنة  ،2002 - 2003 ،ص .20
 2راوٌة محمد حسن  ،إدارة الموارد البشرٌة  ،المكتب الجامعً الحدٌث  ،اإلسكندرٌة  ،1999 ،ص .215
 3محمد سعٌد أنور  ،سلطات السلوك التنظٌمً  ،الدار الجامعٌة الجدٌد،اإلسكندرٌة،2000،ص129

 -6-1الدراسات السابقة :
تعد الدراسات السابقة فً البحث العلمً ذات أهمٌة  ،فهً تإدي الكثٌر من المهام للباحث أثناء تنفٌذه
لهذه العملٌة وللقارئ عند قراءته لما كتب الباحث حول الدراسات ،و تتمثل أولى هذه المهام بالنسبة
للباحث فً التؤكٌ د أن هذه الدراسات السابقة لم تتطرق للمشكلة التً هو بصدد بحثها من نفس الزاوٌة
وال بالمنهج نفسه

...

1

وتم توظٌؾ دراستٌن سابقتٌن فً هذا البحث
*الدراسة األولى :دراسة الباحثة "شخاب ماٌا "لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم االجتماع تخصص
تربٌة تحت عنوان :
"صعوبات العملٌة اإلرشادٌة فً المإسسات التربوٌة " ،و هً دراسة مٌدانٌة ألراء مستشار التوجٌه
المدرسً لوالٌة بسكرة 2009 -2010و تهدؾ الدراسة إلى :
معرفة الصعوبات التً ٌعانً منها مستشار التوجٌهمعرفة المستوى التؤهٌلً لمستشار التوجٌه المدرسً معرفة الصعوبات االجتماعٌة التً تواجه مستشار التوجٌه المدرسً ،فً حٌن نرٌد معرفةالصعوبات القانونٌة و اإلدارٌة المواجهة لمستشار التوجٌه المدرسً
 االقتراحات و الحلول  ،وطرحت الباحثة اإلشكالٌة التالٌة :ماهً صعوبات العملٌة اإلرشادٌة فًالمإسسات التربوٌة ؟
و كانت عٌنة البحث 49مستشارا توجٌها باستخدام العٌنة البسٌطة العشوائٌة و نتائج الدراسة:
معاناة مستشاري التوجٌه من اِتساع المقاطعة و هذاالتعرؾ على القوانٌن المتضمنة لهذا

،

ما نرٌد توضٌحه فً دراستنا من خبلل

القرار.

 تكلٌؾ مستشاري التوجٌه المدرسً بالعدٌد من األعمال اإلدارٌة ،و هذا ٌفٌدنا من خبلل الصعوباتاإلدارٌة المواجهة لمستشار التوجٌه فً دراستنا.
 كثرة عدد التبلمٌذ و تهربهم من العملٌة التوجٌهٌة و ضعؾ االتصال بٌن المدرسة و أولٌاء األمورو هذا ما نرٌد طرحه فً دراستنا فً مستوى العبلقات لمستشار التوجٌه المدرسً.

 1توهامً إبراهٌم  ،الدراسات السابقة فً البحث العلمً (أسس المنهجٌة فً العلوم االجتماعٌة ) ،العدد ،3
منشورات جامعة قسنطٌنة  ،1999 ،ص .104

*الدراسة الثانٌة :
دراسة الباحث "بوستة حمادي "لنٌل شهادة الماجستٌر تحت عنوان "األوضاع االجتماعٌة والمهنٌة
لؤلستاذ الجامعً فً المإسسات الجامعٌة الجزائرٌة " ،وهً دراسة مٌدانٌة بالمركز الجامعً محمد
خٌضر -بسكرة

-

وطرح الباحث اإلشكالٌة التالٌة :هل األوضاع االجتماعٌة والمهنٌة لؤلستاذ الجامعً تإثر على أدائه
المهنً ؟
حٌث اِنطلق الباحث من فرضٌة رئٌسٌة هً

:أن األستاذ الجامعً ٌعانً من ناحٌة أوضاعه

االجتماعٌة والمهنٌة مما ٌإثر سلبا على أدائه .
فبلحظنا أن هناك تشابه بٌن هذه الفرضٌة وأحد متؽٌرات دراستنا أال وهو األداء المهنً وهذه الدراسة
تبحث فً األوضاع االجتماعٌة والمهنٌة  ،بٌنما تبحث دراستنا فً الصعوبات القانونٌة واإلدارٌة ،
ضؾ على ذلك أن مجتمع البحث الخاص بهذه الدراسة هو األساتذة الجامعٌون بٌنما مجتمع البحث فً
دراستنا متعلق بمستشاري التوجٌه المدرسً والمهنً .
وتتكون هذه الدراسة من 4فصول :
الفصل األولٌ :مثل اإلطار النظري للبحث
الفصلالثانً:نشؤة الجامعة وتطورها حسب العصور
الفصلالثالثاألستاذ الجامعً
الفصل الرابع:المعالجة المنهجٌة للدراسة
طرح الباحث مجموعة من التساإالت )(7أراد من خبللها قٌاس تؤثٌر عدة متؽٌرات على أداء األستاذ
الجامعً وتمثلت هذه المتؽٌرات فً( :الجهاز اإلداري ن ظروؾ العمل  ،الظروؾ االجتماعٌة  ،ومن
جهتنا أٌضا أردنا معرفة تؤثٌر مجموعة من المتؽٌرات على أداء مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً
والمتمثلة فً (:الصعوبات القانونٌة و اإلدارٌة  ،وعبلقته بالمتعاملٌن التربوٌٌن

).

أما بالنسبة للجانب المنهجً اِستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً وكانت عٌنة الدراسة مقدرة ب
124أستاذ بالمركز الجامعً بسكرة .
ومن خبلل الدراسة المٌدانٌة توصل الباحث إلى النتائج التالٌة :
 ا لمجال البٌداؼوجً :توصل إلى أن اؼلب أفراد العٌنة لم ٌتلقوا تكوٌنا أو تدرٌبا على طرقالتدرٌس فً الجامعة.
 األوضاع المهنٌة  :قلة المراجع كما وكٌفا  ،قلة دافعٌة الطلبة للتعلم مما ٌإثر على أداء األستاذالجامعً.
 الؽدارة تإثر سلبا على أداء األستاذ الجامعً  ،وهذا ما نرٌد معرفته فً بحثنا بمحاولة معرفة ماهًالصعوبات اإلدارٌة وهل تإثر على أداء مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً.

 األوضاع االجتماعٌة  :معظم أفراد العٌنة لدٌهم سكنات قرٌبة من مكان عملهم  ،فً حٌن أن أؼلبٌةمستشاري التوجٌه المدرسً بحكم إشرافهم مقاطعة بؤكملها فإن سكنه بعٌد عن مكان عمله فنرٌد
م عرفة أن القطاع الواسع وانعدام سكن وظٌفً ٌإثر على أدائهم أم ال.
وفً األخٌر نشٌر إلى أن هتٌن الدراستٌن ٌمكن أن نطلق علٌهما دراسات مشابهة ولٌست مطابقة
لدراستنا ألنهما لم تتطرقا إلى ننفس متؽٌرات الدراسة بل ألحدهما فقط .
وعٌنة الدراسة األولى نفس عٌنة بحثنا لكنها بحثت فً الظروؾ االجتماعٌة لعمل مستشار التوجٌه،
فً حٌن نرٌد معرفة الصعوبات القانونٌة واإلدارٌة وهل تعٌق أدائه.
و عٌنة الدراسة الثانٌة كانت مطبقة على األساتذة الجامعٌٌن ،ولم تتطرق لمستشاري التوجٌه المدرسً
أي عٌنة الدراسة تختلؾ والتشابه ٌكمن فً أحد المتؽٌرات وهو األداء المهنً.
وتكمن اِستفادتً من الدراستٌن السابقتٌن فً :
أخذ بعض المفاهٌم.االستعانة بها فً بناء االستمارة.-االستعانة بها فً التحلٌل

 -2التوجٌه واإلرشاد المدرسً و المهنً فً الجزائر:
 -1التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً:
-1-1-2أسس ومبادئ التوجٌه واإلرشاد المدرسً.
-2- 1-2أهداؾ التوجٌه واإلرشاد المدرسً وضرورته.
 -3-1-2وظائؾ ومجاالت التوجٌه واإلرشاد المدرسً.
 - 2التوجٌه واإلرشاد المدرسً فً الجزائر :
 -1 -2-2نشؤة التوجٌه واإلرشاد فً الجزائر.
 -2-2- 2عبلقات مستشار التوجٌه فً المدرسة الجزائرٌة.

 -2التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً فً الجزائر:
-1

التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً:

ٌعتبر التوجٌه عملٌة هامة تهدؾ إلى تحقٌق التوافق بٌن المإهبلت الفكرٌة للفرد والمإهبلت النفسٌة للفرد
 ،ومتطلبات الفروع التكوٌنٌة والمهنٌة لمساعدة التلمٌذ على التعرؾ عن ذاته ومحٌطه ولهذا نتعرض فً
هذا الفصل  :ألسس ومبادئ التوجٌه واإلرشاد  ،أهدافه  ،وظائفه ومجاالته  ،التوجٌه و اإلرشاد المدرسً
فً الجزائر  ،عبلقات مستشار التوجٌه المدرسً فً المدرسة الجزائرٌة .
-2

 -1 -1أسس ومبادئ التوجٌه واإلرشاد :

* أسس التوجٌه و اإلرشاد المدرسً والمهنًٌ :قوم التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً على أسس
بلستفادة منها علمٌا تتمثل فً:
ل ِ
 األساس الفلسفً :إن التوجٌه ٌقوم من الفرد للفرد من حٌث اإلفادة والتطبٌق بحٌث ٌسعى لتحقٌق
رؼباته وإشباع حاجاته بدون الخروج عن فلسفة المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه وما ٌتعارؾ علٌه األفراد من
عادات وتقالٌد  ،وبالتالً فالتوجٌه ٌقوم على مبدأ الحرٌة وتحدٌد األهداؾ  ،ووظٌفة مستشار التوجٌه
واإلرشاد المدرسً مساعدة الفرد وتقدٌم المعونة والمساعدة له على تحقٌق ؼرضه  ،وال بد أن ٌشعر الفرد
بالحاجة إلى المساعدة حتى تؤتً ثمارها

...
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وبالتالً فاألساس الفلسفً للتوجٌه واإلرشاد المدرسً نلخصها فً :
 مساعدة الفرد على تحقٌق رؼباته وإشباع حاجاته وفقا لمعاٌٌر المجتمع. -أن كل فرد له قدراته ومٌوال ته الخاصة (وجود فروق

فردٌة).

 ربط التواصل بٌن األسرة والمدرسة من خبلل عملٌة التوجٌه واإلرشاد والمساعدة على حل المشاكلاألسرٌة و االجتماعٌة للتلمٌذ لتحسٌن مستواه الدراسً.
 األساس التربوي ٌ :لعب األساس التربوي دور هام فً العملٌة التعلٌمٌة فً العملٌة التعلٌمٌة  ،إذ
ٌستفٌد من المناهج التعلٌمٌة وطرق التدرٌس وخططها كما تساعد عملٌة التوجٌه التلمٌذ على تحقٌق
حاجاته العقلٌة و االجتماعٌة ،وفق متطلبات التخصصات وإمكانٌاته وتعتبر اِختبارات الذكاء و
التحصٌل الدراسً من أهم مقاٌٌس التوجٌه التربوي  ،فعلى األسرة والمدرسة والمجتمع تقدٌم
التسهٌبلت البلزمة التً تجعل البرنامج اإلرشادي أكثر فعالٌة وفائدة

...
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وبالتالً فإن األساس التربوي فً العملٌة التوجٌهٌة ٌربط بٌن رؼبات التلمٌذ وعدد المقاعد البٌداؼوجٌة
ألساس االجتماعً ٌ:قوم األساس االجتماعً للتوجٌه المدرسً على الربط بٌن المجتمع والبرامج
التوجٌهٌة  ،حٌث اِقتضى تزاٌد التعقٌد فً التنظٌم االجتماعً إعادة تقسٌم المدرسة بصفة عامة

٘ٝ 1عف ٍظطفٗ ٚآخشُٗ  ،اإلرشاد النفسي والتىجيه التربىي  ،داس اىَشٝخ اىغؼ٘دٝح ،2002 ،ص .41
 2ػثذ اىحَٞذ ٍشع ، ٜاإلرشاد النفسي التربىي والوهنيٍ،نرثح اىخاّج، ٜاىقإشج ، 6643،ص ص 82- 83

ووضوح االرتباط الوثٌق بٌن المدرسة والبٌئة  ،لتحقٌق ؼاٌة مشتركة و هذه الؽاٌة ال تخرج عن إطار
الستمرار
إنتاج أجٌال تعٌش توافقا اجتماعٌا بما ٌكفل لها التواصل و ا ِ


...
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وبالتالً ٌمكن اِستخبلص ماٌلً :
 مراعاة مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً للمرجعٌة الثقافٌة للمجتمع. فهم المسترشد وفهم دوافع سلوكه. مساعدة التلمٌذ على تحقٌق التوافق مع مجتمعه  ،من خبلل االِهتمام بالمدرسة المحٌط المدرسًللتلمٌذ وربطه بالمحٌط األسري أي مشاركة األولٌاء فً عملٌة التوجٌه كتعدٌل المناهج.

 األساس النفسً :هناك العدٌد من األسس النفسٌة التً تعتمد علٌها عملٌة التوجٌه واإلرشاد المدرسً
أبرزها:
-

مراعاة مطالب النمو وإشباع حاجات الفرد فً كل مرحلة من مراحل نموه ،ولذا ٌتطلب التوجٌه
المدرسً و المهنً الصحٌح للتبلمٌذ معرفة مٌولهم ورؼباتهم للشعب المناسبة ،أو التكوٌن المهنً
وسوق العمل المرؼوب به لتقبل التوجٌه وتحقٌق

ذاته...

2

وبالتالً فاألساس النفسً ٌتلخص فً :
-

مراعاة مٌول ورؼبات التلمٌذ نحوى الشعب الدراسٌة ،أو التكوٌن المراد الدخول إلٌه ،وذلك بمراعاة
الفروق الفردٌة ،كإجراء اختبارات نفسٌة وذلك لجعل التلمٌذ ٌتقبل التوجٌه من أجل اإلتقان.
*مبادئ التوجٌه واإلرشاد المدرسً:
من خبلل األسس التً تطرقنا إلٌها سابقا فإن التوجٌه ٌراعً ْاستعدادات الفرد وقدراته من أجل تنمٌتها
وتهذٌبها من جمٌع النواحً ،ولتحقٌق أهداؾ الفرد ٌجب مراعاة المبادئ التالٌة:
اِستعداد التلمٌذ للتوجٌه واإلرشاد :أن ٌكون التلمٌذ مستعدا للتوجٌه واإلرشاد وٌشعر أنه بالحاجة إلٌه ،وٌثق بعملٌة التوجٌه واإلرشاد.
وٌتوقع االستفادة منها لتحدث فعبل وٌتحقق الهدؾ .
 حق الفرد فً تقرٌر مصٌره لٌس فً التوجٌه و االرشاد أوامر وال وعظ وال نصح وال حلولجا هزة و انما عملٌة مساعدة تتٌح للقوى الخبرة و االجابٌة فً االنسان ان تعمل و تظهر فٌتعلم كٌؾ
ٌواجه مشكبلته وٌجد الحلول بالطرٌقة التً ٌراها مناسبة وعلٌه ٌجب الثقة بالفرد واحترامه ازاحة
الفرصة أمامه ىلكً ٌنمو و ٌستفٌد من قدراته إلى الحد األقصى .

 1ذ٘فٞق صسٗق ، ٜالنظام التربىي في الجزائر (هحاماة نقدية لىاقع التىجيه الودرسي)  ،د٘ٝاُ اىَطث٘ػاخ اىجاٍؼٞح ،
اىجضائش  ،2008 ،ص .6
 2سافذج اىحشٝشٍ ، ٛشجغ عاتق  ،ص .30

التوجٌه و اإلرشاد عملٌة مستمرة طوال الحٌاة :إنه خدمة مستمرة منظمة فمادام الفرد ٌنمو ٌبقىالتوجٌه و اإلرشاد حاجة و ضرورة ..
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 -2 -1-2أهداف التوجٌه واإلرشاد وضرورته

:

تتمثل أهداؾ التوجٌه واالرشاد عامة فً :
•

توجٌه الطالب وإرشاده فً جمٌع النواحً النفسٌة واألخبلقٌة واالجتماعٌة والتربوٌة والمهنٌة ،لكً

ٌصبح عضوا صالحا فً بناء المجتمع.
•

بحث المشكبلت التً ٌواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصٌة او اجتماعٌة أو تربوٌة ,

والعمل على اٌجاد الحلول المناسبة التً تكفل أن ٌسٌر الطالب فً الدراسة سٌرا حسنا وتوفر له
الصحة النفسٌة .
•

العمل على توثٌق الروابط والتعاون بٌن االسرة والمدرسة لكً ٌصبح كل منهما مكمبل وامتدادا

لآلخر ,لتهٌئة الجو المناسب للطالب لكً ٌواصل دراسته.
•

العمل على اكتشاؾ مواهب وقدرات ومٌول الطبلب المتفوقٌن أو ؼٌر المتفوقٌن على حد سواء

،

والعمل على توجٌه واستثمار تلك المواهب والقدرات والمٌول فٌما ٌعود بالنفع على الطالب خاصة
والمجتمع عامة.
•

اٌبلؾ الطالب الجو المدرسً وتبصٌره بنظام المدرسة  ،ومساعدتهم لبلستفادة من برامج التربٌة

والتعلٌم المتاحة لهم وإرشادهم إلى أفضل الطرق للدراسة والمذاكرة .
•

مساعدة الطالب على اختٌار نوع الدراسة والمهنة التً تتناسب مع مواهبهم ومٌولهم واحتٌاجات

المجتمع ،وتبصٌرهم بالفرص التعلٌمٌة والمهنٌة المتوفرة.
العمل على توعٌة المجتمع بشكل عام بؤهداؾ ومهام التوجٌه واالرشاد ودوره فً التربٌة والتعلٌم

...
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*ضرورة التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً:
ٌختلؾ األفراد فٌما بٌنهم وقد ٌكون هذا االختبلؾ من ناحٌة المهارة واألهداؾ والقٌم والتوجهات
المهنٌة المختلفة التً ٌجب أن تكون متسعة مع متطلبات بٌئة العمل  ،وٌإثر مدى اإلتساع و التوافق
بٌن توجه الفرد المهنً و بٌئة العمل تؤثٌرا مباشرا على سلوك و إتجاهات الفرد فً العمل و كلما كان
التوافق بٌن التوجٌه المهنً و بٌئة العمل كبٌرا كلما زادت كفاءة الفرد وزاد رضاه عن العمل

...
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وال شك أن هذا التوافق بٌن بٌئة العمل ٌسبقه توافق فً بٌئة المدرسة وما قد ٌكون علٌه التلمٌذ من
توافق إستعداداته و قدراته المدرسٌة من جهة  ،و مٌوالته و رؼباته نحو الشعبة المفضلة لدٌه من
جهة أخرى و من أجل خلق هذا التوافق سواء كان مدرسٌا و مهنٌا ،استحدث منصبا جدٌدا فً
،المنظومة التربوٌة و هو منصب مستشار التوجٌه المدرسً و المهنً  ،و نظم لما ٌمكن أن ٌقوم به
 1حاٍذ ػثذ اىغالً صٕشاُ  ،التىجيه واإلرشاد النفسي  ،ػاىٌ اىنرة  ،ط  ،2تٞشٗخ -ىثْاُ 1999 ،ص .6
www. Alnualen .net / shboora / showthread. Php? T: 21887 2
 3ساٗٝح حغِ  ،السلىك في الونظوات  ،اىذاس اىجاٍؼٞح اإلتشإَٞٞح ٍ ،ظش  ،2001 ،ص 381

هذا العضو من خلق حالة التوافق أو التكٌؾ لدى التلمٌذ ،و من هنا ظهرت الحاجة إلى مستشار
التوجٌه المدرسً و المهنً و كان ذلك لعدة عوامل تذكرها فٌما ٌلً :
 الزٌادة فً عدد التبلمٌذ :بازدٌاد عدد التبلمٌذ نتٌجة عدة مشكبلت مدرسٌة كالرسوب المدرسًالشرب المدرسً العنؾ المدرسً و مشكلة التكٌؾ سواء مع الوسط المدرسً أو مع الشعبة الموجهة
إلٌها  ،كل هذه المشاكل و ؼٌرها تتطلب من مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً الذي ٌستطلع بؤدائه
أن ٌساعده التلمٌذ على التؽلب  ،أو التكٌؾ مع المشكلة التً تعرض لها .
 تنوٌع برامج التعلٌم الثانوي :أنشؤت البرامج المتنوعة من التعلٌم الثانوي لتواجه أساسا االحتٌاجاتالتربوٌة بمختلؾ القدرات واالهتمامات لدى التبلمٌذ وٌطالب التبلمٌذ باالختٌار بٌن المواد الدراسٌة
واألنشطة المختلفة التً ٌتلقونها فً المإسسة التعلٌمٌة  ،ومن ٌصبح من الضروري حُسن فً هذا
االختٌار حتى ٌعود بالفائدة المرجوة من التلمٌذ و المدرسة والمجتمع الكبٌر  ،ومن هنا ٌكون للتوجٌه
أهمٌة كبٌرة فً المإسسة التعلٌمٌة

..
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 التقدم التكنولوجً السرٌع :أدى التقدم التكنولوجً السرٌع إلى ظهور التخصصات  ،فتعددتمجاالت العمل وتباٌنت مطالبها وشروط الدخول فٌها  ،وبالتالً أدى إلى تعدٌل برامج تدرٌب األٌدي
العاملة و التركٌز على مستوٌات التربٌة  ،وبرامج الدراسة لخدمة التنمٌة االجتماعٌة وسوق العمل
بتوفٌر المخرجات المناسبة له  ،فهذه التؽٌرات أدت إلى ظهور مشكبلت التكٌؾ مع المهن  ،ومشكبلت
التؤهٌل المهنً المناسب ...
*قصور األسرة فً مواجهة تحدٌات العصر :تمٌز المجتمع الحدٌث بتعقد العبلقات والتؽٌر المستمر
فً اإلطار االقصادي واالجتماعً والثقافً  ،وهذا ما جعلها تسهى عن متطلبات تربٌة وتوجٌه أبنائها
 ،بسبب كثرة اِنشؽاالتها الخارجٌة وكذلك تعقد الحٌاة االجتماعٌة ....
تطور الفكر التربوي :أدى هذا التطور إلى ظهور فكرة جدٌدة فً مجال التربٌة  ،تجعل من التلمٌذمحور العملٌة التعلٌمٌة بدل التركٌز على المادة الدراسٌة  ،ومنه تطورت نظرٌات علم النفس علم
االجتماع وعلوم التربٌة حتى تساهم مستوى التحصٌل الدراسً للتلمٌذ وتنمٌة شخصٌته بشكل متكامل
 ،كل هذا ضرورة وظٌفة مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً فً المإسسات التربوٌة

2

...

كل هذه األسباب تإكد على ضرورة التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً فً مجال التربٌة والتعلٌم ،
خاصة بعد التؽٌرات والتطورات االصبلحات التربوٌة  ،واالِهتمام بالكٌؾ و لٌس الكم للمخرجات
راإلطارات .

ٕٞٗ 1ة عَؼاُ ٍ ،حَذ ٍْٞش ٍشع ، ٜإدارة وتنظين التعلين العام ،ػاىٌ اىنرة ،اىقإشج ،6651،ص .192
ٕٞٗ 2ة عَؼاُ ٍ ،شجغ عاتق  ،ص .193

 -3-1-2وظائف ومجاالت التوجٌه المدرسً :
تتمثل وظائؾ التوجٌه فً :
•
•

العمل على اٌصال البٌانات والمعلومات الخاصة بالمدرسة .
العمل على جمع المعلومات الخاصة بالتبلمٌذ  :توجٌه التبلمٌذ والطلبة لذلك نجد أن" سٌد عبد

الحمٌد مرسً "ٌإكد أن :
•

للتوجٌه ثبلث وظائف رئٌسٌة هً :

•

المساعدة فً اختٌار نوع الدراسة .

•

االستمرار فً الدراسة أو التحوٌل الى العمل .

•

التؽلب على الصعوبات التً تواجه التبلمٌذ والمعاولة على النجاح من خبلل تقٌٌم استعداد ومٌول

التلمٌذ ومعرفة اإلمكانٌات التعلٌمٌة المتاحة له واختبار المدارس التً تتبلئم مع اختٌاره الدراسً

...

1

أما مجاالته فتمثلت فً :
•

المجاالت التوجٌهٌة التوافقٌة  :وهً تكون فً المدارس التً تتبع النظام الفصلً أو النظام السنوي

أو نظام الساعات المعتمدة  ،و ٌحتاج بعض الطبلب إلى المساعدة وحل المشكبلت التً ٌتعرضون
لها فً حٌاتهم الدراسٌة  ،حتى ولو أفلحوا فً إختٌار البرنامج المناسب لهم وٌساعدهم فً تخطً تلك
الصعوبات والمشكبلت الموجه التربوي الذي ٌكون لدٌه المهارات الكافٌة لتطوٌر الحلول المناسبة ...
•

المجاالت التوجٌهٌة التوزٌعٌة  :إن من وظائؾ التوجٌه الرئٌسٌة مساعدة الطالب لتوزٌع نشاطاته

على التنوعات التربوٌة التً تطبقها المدرسة وتعطٌها من خبلل العام الدراسً ...
•

المجاالت التوجٌهٌة التكٌٌفٌة :تعنً عرض الموجه التربوي المشكبلت الشخصٌة والتطلعات

الفردٌة  ،لمعرفة قدرات واِستعددادات الفرد باالضافة تعرٌؾ الطبلب على الفرص التوظٌفٌة
الموجودة فً المجتمع  ،وتعرٌفهم بالضؽوط التً ستعرضون لها
•

...

2

ونستخلص أن مجاالت التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً تحدد الوظائؾ التً ٌقوم علٌها

التوجٌه واإلرشاد المدرسً من خبلل:
معرفة مٌول اِستعداد الطالب. معرفة المشاكل المحٌطة بالطالب ومحاولة تكٌٌفه مع األوضاع الجدٌدة.تعرٌؾ الطالب بالخصصات الموجودة فً المجتمع وشروط التوجه إلٌها.-محاولة دعم الطالب فً مجاله الدراسً.

 1عبد الحمٌد مرسً  ،مرجع سابق  ،ص .88
ٌ 2وسؾ القاضً وآخرون  ،اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي ،دار المرٌخ ،السعودٌة ،1981،
ص ص .49 - 52

 -2التوجٌه واإلرشاد المدرسً فً الجزائر :
 -1-2-2تطور التوجٌه المدرسً فً الجزائر :
عرفت المنظومة التربوٌة فً الجزائر عدة إصبلحات تؽٌرت بتؽٌر الوزارات المشرفة على قطاع
التربٌة وباعتبار سٌاسة ا لتوجٌه و اإلرشاد جزء من هذا القطاع فإنها شهدت هً األخرى عدة تحوالت
اختلفت معطٌاتها وآلٌاتها من مرحلة إلى أخرى  ،حٌث
أن تطور التوجٌه واإلرشاد فً الجزائر مر بثبلثة مراحل أساسٌة بالنظر إلى أهم األحداث والتؽٌرات
والتعدٌبلت التً سجلت فً كل منها بعد االستقبلل :
المرحلة ( 1962 - 1976 ) : 1
ؼداة االستقبلل لم تكن وزارة التربٌة الوطنٌة آنذاك تحتوي على مصالح مركزٌة خاصة بتسٌٌر
التوجٌه بعد ذهاب الفرنسٌٌن القائمٌن بهذه العملٌة  ،ففً عام 1962تم توظٌؾ أربعٌن مستشارا
منهم 5جزائرٌٌن األصل موزعٌن على 6مراكز للتوجٌه المدرسً فً كل من عنابه  ،الجزائر
وهران  ،سطٌؾ  ،قسنطٌنة  ،مستؽانم .
ومع تنظٌم وزارة التربٌة الوطنٌة عام 1963أنشؤت المدٌرٌة الفرعٌة للتوجٌه والتخطٌط المدرسً
نظرا للنقص الكبٌر فً المختصٌن حٌث تم تكوٌن 5مستشارٌن من المؽرب ووظفوا فً الجزائر سنة
 ،1964وقد قررت الوزارة تكوٌن دفعة أولى فً جامعة الجزائر على مستوى معهد تطبٌقً لعلم
النفس والتوجٌه المدرسً  ،حٌث كانت شروط التحاق المرشح بالمسابقة أن ٌكون معلما له 5سنوات
أقدمٌه فً التعلٌم أو الجتٌاز هذه المسابقة أن ٌمر المرشح بثبلثة مراحل :
امتحان كتابً ،امتحان ش فاهً ،باإلضافة إلى محادثة مع مختصٌن فً علم النفس مع العلم أن مدة
التكوٌن سنتٌن لتتخرج أول دفعة سنة ...1976

1

نستنتج من هذه المرحلة:عدم متابعة التلمٌذ و التعارؾ المحدود على إمكانٌات و قدراته لذلك كانت
القدرات ذات معٌار كمً أي ما ٌحصل علٌه التبلمٌذ من معدل.
أما بالنسبة إلجراءات التوجٌه المستخدمة فً هذه المرحلة فقد سارت بشكل ٌشابه نظام التوجٌه المتبع
فً فرنسا (التبعٌة ) وما ٌمٌز هذه المرحلة هو البعد التربوي فً عبلقة مستشار التوجٌه بالتلمٌذ وعدم
التؽطٌة الكفاٌة للمستشار ذي بالنظر إلى حجم الجمهور المدرسً .
المرحلة  22: ( 1967 - 1991) :من أهم األحداث التً عرفتها هذه المرحلة هً ظهور المدرسة
األساسٌة وفقا للمرسوم الرئاسً الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة رقم  33بتارٌخ 23أفرٌل ،1976
بٌنما تم إؼبلق المعهد التطبٌقً لعلم النفس و التوجٌه المدرسً حٌث أدمج الطلبة الراؼبٌن بالتكوٌن

 1التوجٌه المدرسً والمهنً ،لمحة تارٌخٌة (أهدافه ومهامه )  ،وثٌقة داخلٌة بمركز التوجٌه المدرسً والمهنً بوالٌة
بسكرة ,ص.2

فً التوجٌه المدرسً فً معهد علم النفس بالجزائر  ،للحصول على شهادة اللسانس من أجل تكوٌن
أخصائٌٌن فً علم النفس ٌستفٌد منهم فً التوجٌه المدرسً خاصة فً الحاالت

الصعبة...

1

و المبلحظ أن هذه الفترة تمثل فترة انتقالٌة فً سٌاسة التوجٌه واإلرشاد المدرسً  ،إذ أصبحت وظٌفة
مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً محددة فً القٌام باإلعبلم فً شكل حصص ٌُوزع من خبللها
مستندات أو كتٌبات إعبلمٌة أو ما ٌسمً بالملحقات  ،التً تتضمن المسارات الدراسٌة و المهنٌة إلً
تخص التلمٌذ وٌكون اإلعبلم بصفة عامة و فردٌة  ،من إجراءات القبول و التوجٌه من األساسً إلً
الثانوي وأنواع التخصصات و آفاقها فً الجامعة و التكوٌن المهنً

...

2

أما اإلجراءات التنظٌمٌة فقد بقٌت منحصرة على معدل التبلمٌذ خبلل السنة الدراسٌة بالقبول التلقائً
ل  50 %من تبلمٌذ السنة التاسعة أساسً وفقا لترتب التبلمٌذ لمدرستهم .وٌكون قرار التوجٌه
على هذا األساس ألنه :ألٌتم االعتماد على مجالس التوجٌه المسبق .وقٌام التوجٌه بطرٌقة آلٌة دون
األخذ بعٌن االعتبار المٌول والقدرات الفردٌة ألن المعدل هو المإشر الوحٌد لقٌاس القدرات .
المرحلة ) 3: (1991 - 2004تمٌزت هذه المرحلة بعدة تعدٌبلت خاصة بعملٌة االنتقال إلى
المرحلة الثانوٌة حٌث أن التوجٌه لم ٌعد ٌعتمد على االتصال المباشر بالتخصص بل أحدثت الجذوع
المشتركة وأصبح التعلٌم الثانوي ٌنقسم إلى مرحلتٌن:
 مرحلة الجذع المشترك وتدوم سنة واحدة. مرحلة التخصص وتدوم سنتان وذلك وفقا للمنشور الوزاري المإرخ فً 3أفرٌل 1991وفً نفس السنة تم إدراج مستشاري التوجٌه المدرسً وتعٌٌنهم فً الثانوٌات ألول مرة مع تحدٌد
المهام واألدوار التً ٌقومون بهاو كما شملت اإلجراءات تحدٌد معدل القبول حسب ما نص علٌه
المنشور الوزاري
 2002/2/3معدل القبول =معدل العام للسنة 9 +معدل شهادة التعلٌم

األساسً...

3

كما أصبح ٌعتمد الملمح التربوي للتبلمٌذ المرشحٌن لبلنتقال إلى األولى ثانوي و من بٌن التعدٌبلت
التً استحدثت فً هذه المرحلة :إعادة النظر فً مفهوم التوجٌه و أسالٌبه و االبتعاد عن ذلك الفعل
اآللً و التكفل بالتلمٌذ و متابعته لتحسٌن مستواه حٌث تقرر فً النصوص الرسمٌة ضرورة التعرؾ
على التبلمٌذ و طموحاتهم و كذلك

تقوٌمهم.

 1فضة عباسً  ،بعض العوامل المؤثرة فً إعادة التوجٌه المدرسً من األساسً إلً الثانوي  ،رسالة ماجستٌر ،
جامعة عنابه  ،1995 ،ص ص .85 – 86،
 2توفٌق زروقً  ،مرجع سابق ،ص ص 63 - 67 ،
 3الوردي خناطة  ،نظرٌات التوجٌه و تربٌة المٌول و االختٌارات  ،الملتقى الجهوي ألسبلك التوجٌه المدرسً و
المهنً  ،قالمة  1999 /11/28 ،إلى  ،199911/30ص .13

 -2-2-2عالقات مستشار التوجٌه فً المدرسة الجزائرٌة :
ال ٌتوقؾ نجاح تسٌٌر المإسسة وازدهارها فً أداء الدور المنوط بها على اإلمكانٌات المادٌة
والبشرٌة المتوفرة وال على الكفاءة اإلدارٌة والتربوٌة للقائمٌن على تسٌٌرها والعاملٌن فٌها فحسب،
ولكنه ٌتوقؾ أٌضا وإلى حد كبٌر على نوعٌة العبلقات بٌن هإالء.
وعلى مدى رسوخ الروح الجماعٌة فً العمل ،وٌعتبر مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً عضوا فً
جماعة ٌتعامل معها وهو بذلك ٌدخل فً عبلقات مختلفة :
مع متعاملٌن تربوٌٌن (مدٌر مركز التوجٌه المدرسً والمهنً  ،مدٌره اإلداري (مدٌر الثانوٌة أو
زمبلئه (أعضاء الفرٌق اإلداري والتربوي  ،األساتذة  ،و تبلمٌذه وأولٌائهم ) وعلى ضوء هذا تطرقنا
إلى عبلقته فً العمل  ،التً قد تسبب له فٌما بعد عدة صعوبات وعراقٌل تعٌق أدائه المهنً :
*عالقته بمدٌر مركز التوجٌه المدرسً :
ٌعمل مستشار التوجٌه المدرسً تحت أشراؾ مدٌر مركز التوجٌه من الناحٌة التقنٌة ومن أجل هذا
فان طبٌعة النشاطات التً تستجٌب للتوجٌهات المركزٌة تحدد وتبرمج من طرؾ مدٌر مركز التوجٌه
المدرسً والمهنً.
كما ٌحدد مدٌر المركز الوسائل والتقنٌات الواجب استعمالها لكل نوع من النشاطات وتنفٌذها فً
اآلجال المحددة ناهٌك عن متابعة التنشٌط التقنً لمستشاري التوجٌه المدرسً والمهنً.
وٌحضر مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً المقٌم بالثانوٌة إلى اجتماعات التنسٌق للفرٌق التقنً
بمركز

التوجٌه...

1

1المنشور الوزاري رقم 216المإرخ فً  ،18/9/1991المتضمن تنظٌم عمل مستشاري التوجٌهالمدرسً والمهنً بالثانوٌة.
ٌتم مدٌر مركز التوجٌه بصفة دولٌة منتظمة أي مرة فً األسبوع ومرة كل ٌ15وما هذا االجتماع من
أجل أن ٌكون جمٌع مستشاري التوجٌه المدرسً والمهنً فً نفس المستوى اإلعبلمً وكذا السماح
لهم باالتصال من أجل تبادل

الخبرات..

2

فمهام مركز التوجٌه المدرسً والمهنً ٌ :عتبر مدٌر مركز التوجٌه المدٌر التقنً لمستشار التوجٌه
المدرسً له رتبة مفتش التوجٌه المدرسً والمهنًٌ ،كلؾ تحت سلطة مدٌر التربٌة فً الوالٌة بـ :
•

التسٌٌر اإلداري والتقنً لمركز التوجٌه .

•

القٌام بربط الصلة بٌن المركز ومإسسات التعلٌم والتكوٌن والمصالح والمنظمات المكلفة بالتكوٌن

•

مراقبة إجراءات االمتحانات النفسانٌة والتحقٌقات اإلحصائٌة الخاصة بالتربٌة والتعلٌم

 1المنشور الوزاري رقم  ،216المإرخ فً  ،18 - 9 - 1991المتضمن تنظٌم عمل مستشاري التوجٌه و اإلرشاد
المدرسً و المهنً بالثانوٌة.
 2المفتشٌة العامة ,عبلقات العمل  ،,وثٌقة داخلٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة  ،سبتمبر 1997 ،

•

إجراء الدراسات التً تهتم بالحالة المدرسٌة والتربوٌة وتخطٌط التعلم وتقوٌم األهداؾ فً مسائل

التعلٌم والتكوٌن المهنً استجابة الحتٌاجات مقاطعٌه ولطلبات المصالح المركزٌة للوزارة .
*عالقته بمدٌر

المؤسسة (الثانوٌة):

المدرسة النموذجٌة هً المدرسة التً ٌسٌطر علٌها مناخ اٌجابً وٌشعر التبلمٌذ بارتٌاح لحضورهم
إلٌها كما ٌشعر الموظفون بما فٌهم من فرٌق إداري وتربوي بارتٌاح لعملهم فٌها ,وٌتطلب ذلك
بالضرورة وجود إدارة مدرسٌة فعالة تستند فً إدارتها على العبلقات اإلنسانٌة والمشاركة  ،و اتخاذ
القرار من طرؾ الجمٌع .
" إن مدٌر المإسسة هو الممثل األول لئلدارة المدرسٌة و هو المسئول األول عنها و لهذا ٌجب أن
ٌتمتع بصفات شخصٌة و مهنٌة تإهله لتحمل مسإولٌاته و تعتمد قوته على مدى قدرته على تحقٌق
التواصل بٌن الموظفٌن

"...

1

و ما ٌمكن قوله عن عبلقة مستشار التوجٌه بمدٌر المإسسة هو أن هذه العبلقة تبدأ بتنصٌب مدٌر
الثانوٌة لمستشار التوجٌه الذي ٌعٌنه مدٌر

التربٌة...

2

حٌث ٌعمل مستشار التوجٌه تحت الوصاٌة اإلدارٌة لمدٌر الثانوٌة معنى هذا أن مدٌر الثانوٌة ٌعتبر
المدٌر اإلداري لمستشار التوجٌه المدرسً إذ ٌقدم مستشار التوجٌه المدرسً جمٌع مراسبلته إلى مدٌر
الثانوٌة كما ٌخضع للتوقٌت المعمول به فً المإسسة و ذلك طٌلة السنة الدراسٌة و ٌقوم مدٌر الثانوٌة
بتنقٌط و تقٌٌم أداء مستشار التوجٌه من الجانب اإلداري و ٌقترح العبلمة على مدٌر التربٌة  ،و ٌراقب
مدٌر الثانوٌة مستشار التوجٌه المدرسً فً التنظٌم اإلداري و العمل و المواظبة و ذلك بمراعاة
وجوب تدخل المستشار فً المقاطعة كلها ٌقدم مستشار التوجٌه برنامج نشاطاته فً المقاطعة إلى مدٌر
الثانوٌة المقٌم ب ها لئلعبلم  ،و ٌنسق عمله فً المقاطعة بتدخل مع مدٌر الدراسات لمستشار التربٌة ،
المساعدٌن التربوٌٌن فً

األقسام...

3

فالمواظبة  ،الؽٌاب  ،العطل  ،كلها مُسٌرة من طرؾ مدٌر الثانوٌة وفً هذا اإلطار ٌكون مدٌر
الثانوٌة على علم ب :
مقاطعة تدخل مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً.البرنامج السنوي ألداء مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً.•

البرنامج األسبوعً لنشاطات مستشار التوجٌه المدرسً و ذلك عن طرٌق مدٌر مركز التوجٌه

المدرسً و المهنً الذي ٌقوم بإعبلم مدٌر الثانوٌة باألمور السابق ذكرها باإلضافة إلى مجموع
المدار س المكلؾ بها و الدورٌة االجتماعٌة و التنسٌقٌة و االجتماعٌة الطارئة التً ٌقوم بها مستشار
التوجٌه المدرسً .
 1محمد منٌر مرسً  ،اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،1995 ،ص .48
 2المنشور الوزاري رقم  ،216مرجع سابق.
 3المرجع نفسه.

*عالقته بأعضاء الفرٌق التربوي :
ٌشكل األستاذ أساس الفرٌق التربوي ،فٌعتبر الموضح للمعلومات النافعة لباقً

التبلمٌذ...

1

وٌدخل مستشار التوجٌه فً عبلقات مختلفة مع أعضاء الفرٌق التربوي على ؼرار أعضاء الفرٌق
اإلداري  ،ذلك أنه من المسلم به أن العوامل الشخصٌة ذات قٌمة فعالة فً نجاح العبلقات المدرسٌة
 ،ؼٌر أن تنظٌم هذه العبلقات على أسس سلٌمة هو أهم العوامل .
*عالقته بالتالمٌذ :
من المتفق علٌه أن كل فترة عمرٌة للطفل لها خصائص معٌنة  ،خاصة مرحلة المراهقة هنا ٌدخل
دور مستشار التوجٌه لما ٌوفره من
معلومات للتلمٌذ فمن بٌن األهداؾ األساسٌة للتمرس التحضٌر لمستقبل مهنً مناسب لقدرات و مٌول
التلمٌذ...

2

وهذا ٌجعل مستشار التوجٌه ٌدخل معه فً عبلقة مباشرة سواء تربوٌة أو اجتماعٌة أو نفسٌة.
 فالعبلقة التربوٌة ٌعمل مستشار التوجٌه المدرسً على مساعدة التبلمٌذ على فهم إمكاناتهم وموالتهمو الفرص المتاحة لهم ٌجمع المعلومات الخاصة عن التبلمٌذ لتنظٌمها وتحلٌلها وكذا مساعدته على
االنتظام فً البرنامج الدراسً وفق ما ٌناسب إمكاناته و مساعدته على وضع خطة مهنٌة و العمل
على تحقٌقها
 أما العبلقة االجتماعٌة و النفسٌة ٌهدؾ من خبللها إلى: مساعدة التلمٌذ على إٌجاد الحلول لمشاكله الشخصٌة و االجتماعٌة و التربوٌة و المهنٌة.مساعدة التلمٌذ على تقبل ذاته كما هً.-مساعدة التلمٌذ على تخطً بعض المشكبلت النفسٌة التً ٌتعرض لها أثناء مساره

الدراسً...

3

*عبلقته باألولٌاء :
ٌعتبر األولٌاء متعاملٌن أساسٌن فً الخفاء إذ ٌحكم كونهم ٌتكلفون أساسا بتربٌة أبنائهم و ٌمكنهم ذلك
المساهمة فً
توجٌههم إذ توفرت لدٌه كل المعلومات المتعلقة بالمحٌط المدرسً و ما بعد

المدرسً...

4

و ذلك ال ٌتم إال باتصالهم بالمإسسة التربوٌة حٌث أن هذا االتصال ٌمكنهم من الوقوؾ على صورة
واضحة عما تقدمه المدرسة ألبنائهم وهو عامل هام فً إنجاح العملٌة التربوٌة و من وسائل توثٌق

salaisons information et orientation scolaire, directement de l'relution d 1
l'orientation et de communication ministère de l'éducation nationale , 1995, n
33, p 13.
 2دلٌل منهجً فً اإلعبلم التربوي  ،ص .7
 3محمد عبد الحمٌد الشٌخ حمود اإلرشاد المدرسً منشورات جامعة دمشق سورٌا ،1994 ،ص .113
 4محمد منٌر مرسً  ،إدارة و تنظٌم التعلٌم العام  ،الناشر عالم الكتب ،القاهرة،1984،ص 152

الصبلت بٌن المإسسة و أألولٌاء المقاببلت التً ٌنظمها مستشار التوجٌه المدرسً سواء كانت
جماعٌة أو فردٌة من أجل :إعبلم األولٌاء بنتائج أبنائهم من أجل التحسٌن أو التشجٌع
كل هذه العبلقات تساهم فً زٌادة و خبرة مستشار التوجٌه المدرسً إذا كانت تتم فعبل على مستوى
المدرسة مما ٌإدى به بالقٌام بمهامه على أحسن وجه و بشكل جٌد  ،أما فً حالة عدم وجودها فهً
تإثر على أدائه .

الفصل الثالث صعوبات األداء المهنً لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً
 -3صعوبات األداء المهنً لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً:
 -1-3العوامل المحددة لؤلداء المهنً.
 -2-3مظاهر األداء المهنً.
 - 3-3أداء و مهام مستشار التوجٌه المدرسً.
 -4-3تقٌٌم األداء المهنً.
 -5-3أهمٌة تقٌٌم األداء المهنً.
 -6-3صعوبات األداء المهنً لمستشار التوجٌه المدرسً.

 - 3صعوبات األداء المهنً لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً :
أردنا من خبلل هذا الفصل تبٌٌن األداء المهنً فً المإسسات التربوٌة بشكل خاص وذلك األهمٌة
المفهوم على المستوى الفرد و المنظمة و التداخل المإثرات التً تإثر على األداء و تنوعها  ،فاألداء
فً المإسسة التربوٌة هو مجموع المخرجات و األهداؾ التً تسعى إلى تحقٌقها عن طرٌق العاملٌن
فٌها  ،من خبلل القٌام بمهامهم و  ،واجباتهم لتحقٌق أدائهم و بالتالً أردنا تبٌن :
العوامل المحددة لؤلداء ،مظاهر األـداء ،تقٌٌم األداء ،صعوبات األداء المهنً لمستشار التوجٌه و اإلرشاد
المدرسً.
 - 1-3العوامل المحددة لألداء :
تعمل كل المإسسات التربوٌة ‘ لتحسٌن نتائج مخرجاتها و ذلك بتوفٌر كل الظروؾ المبلئمة للموظؾ
داخل النظام التربوي,سواء مادٌا أو معنوٌا ,و ذلك بجعله أحسن أداء و كفاءة و بما أن األداء هو
األثر لجهود الفرد فحددنا ثبلث عوامل متداخلة فٌما بٌنها وٌمكننا التعرض إلى هذه العناصر كما ٌلً :
•

الدافعٌة  :إن المبلحظة و التتبع للموظفٌن داخل المإسسات التربوٌة بجد أن مستوى اهتمامهم

بالعمل  ،ودرجة المثابرة فً األداء تختلؾ باختبلؾ نوع العمل و من عامل إلى آخر و هذا ما ٌنعكس
على كفاءة األداء لدٌهم .
كما إن االختبلؾ فً كفاءة األداء وارد ،حتى وإن تساوت القدرات و الخبرات البلزمة ألداء عمل
معٌن  ,وٌعود هذا التباٌن و التفاوت إلى اختبلؾ الموظفٌن فً درجة الحماس و الرؼبة فً أداء مهامهم
و هذا ما ٌسمى ,بقوة الدافعٌة ألداء العمل ,وتتمثل الدافعٌة القوى المحركة للفرد ألداء عمله و التً
تنعكس فً كثافة الجهد المبذول فً االستمرار بكل مالدٌه من خبرات و مهارات ...

1

لقدرات :تعتبر القدرة عامل هام ٌتفاعل مع الدافعٌة لتحدٌد األداء  ،وتقسم إلى نوعٌن :
قدرات مكتسبة وقدرات فطرٌة  ،والتً بدورها بدورها تنقسم إلى قدرات عقلٌة وأخرى ؼٌر عقلٌة ،
فالعقلٌة ترتبط بذكاء الفرد مثل القدرة على فهم الكلمات والمعنى الذي تحتوٌه والسرعة فً إجراء
العملٌات الحسابٌة وتصور األشكال الهندسٌة فً أوضاع مكانٌة مختلفة  ،أما القدرات الؽٌر عقلٌة
فتشمل مثبل قدرات الحواس كتمٌٌز المسافات والمثٌرات الصوتٌة واللٌاقة والكفاءة الجسمٌة  ،أما
القدرات القدرات المكتسبة فتلعب كبل من البٌئة  ،وللخبرات التً ٌكتسبها الفرد دورا هاما فً تشكٌل
وتكٌٌؾ سلوكه  ،وتإثر على تنمٌة قدراته الفطرٌة وتطوٌعها  ،وتكتسب هذه القدرات عن طرٌق التعلم
والتدرٌب والتكوٌن...

2

وبشكل عام تشٌر أدبٌات اإلرشاد النفسً والتربوي إلى :
-

المظهر العام البلئق .

 1أحمد صقر عاشور ،إدارة القوى العاملة ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت ، 1979،ص . 89
 2أحمد صقر عاشور  ،مرجع سابق  ،ص ص95 - 96

-

الذكاء العام وسرعة البدٌهة  ،والقدرة االبتكارٌة والتفكٌر المنطقً والسلٌم .

-

حسن اإلصؽاء والمودة والمرونة والصبر .

-

القدرة على قراءة وفهم ما بٌن السطور .

-

الذكاء االنفعالً .

-

الثقة بالنفس والجدٌة وبذل أقصى جهد

..

1

أما فٌما ٌخص القدرات المكتسبة وٌقصد بها الجوانب المهنٌة التً البد لمستشار واإلرشاد المدرسً
القٌام بها وتتمثل فً :
اإلعداد النظري العام ٌ :هدؾ أولى تزوٌد المرشد بفكرة عن طبٌعة اإلنسان وحاجاته وبالتالً ٌدرس(علم النفس العام وعلم النفس

النمو).

-دراسة مقررات مساعدة لئلرشاد  :وتستمد مهام اإلرشاد من مقررات (اإلحصاء والتخطٌط

التربوي)

اإلعداد التخصصً  :أن ٌكتسب معلومات تخص اإلرشاد من مقررات ( دراسة حالة ونظرٌاتاإلرشاد)

اإلعداد العملً المٌدانً  :التدرٌب على المقابلة اإلرشادٌة واستعمال االختبارات النفسٌة وكتابةالتقارٌر.
-احترام التخصص ومعرفة

الحدود...

2

وفً دراسة "لسهام أبو عطٌة ونادٌة شرٌف "عام  1986توصلتا إلى عدد من الكفاءات الضرورٌة
التً ٌجب أن ٌتمٌز بها المرشد وقد جاءت على النحو التالً :
القدرة على إعداد برنامج إرشادي(  :أن ٌكون لدٌه إطار نظري ٌستند إلٌه لتفسٌر السلوك اإلنسانً ،اإللمام بؤسالٌب جمع المعلومات المختلفة مع اإللمام بمتطلبات كل مرحلة للطالب مع االختبارات
المستخدمة فً اإلرشاد  ،تطبٌق االختبارات وتفسٌر نتائجها...
القدرة على تحقٌق أهداؾ البرنامج اإلرشادي(  :من خبلل تعرٌؾ المسترشد بالمجاالت الدراسٌةتتناسب ومجاالت العمل ومتطلبات المهن المختلفة  ،والتؽلب على مشكبلت الحٌاة الٌومٌة وتكوٌن
عبلقات جٌدة مع إدارة المدرسة والمدرسٌن

والتبلمٌذ.

القدرة على إدارة الجلسة اإلرشادٌة  :بتوجٌه األسئلة التً تتعلق بمشكلة المسترشد  ،باستخدامتعبٌرات الوجه المتنوعة  ،أسالٌب السلوك اللفظً  ،اإلصؽاء الجٌد وحسن االنتباه  ،القدرة على
التفكٌر والنقاش المرن....

 1عبد هللا الطراونة  ،مرجع سابق  ،ص . 42
 2أحمد اللطٌؾ أبو أسعد  ،العملٌة اإلرشادٌة  ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  ،عمان  ، 2011 ،ص . 88

القدرة على تكوٌن ثقة مع المسترشد  :بإنشاء عبلقة تتصؾ بالدؾء والفعالٌة مع التبلمٌذ  ،االحتفاظبسرٌة العمل  ،تقبل المسترشد كفرد له صفاته وإمكاناته  ،وإصدار أحكام موضوعٌة باستخدام أسلوب
القٌادة

1

الدٌمقراطٌة...

القدرة على اتخاذ قرارات سلٌمة  :مساعدة المسترشد فً تحدٌد أهدافه  ،تقدٌم التعلٌمات الضرورٌةلزٌادة الوعً لدى المسترشد  ،توضٌح نواحً القوة والضعؾ عند المسترشد وتشجٌعه على االستمرار
فً العملٌة اإلرشادٌة حتى تتحقق أهدافه  ،تقدٌم المساعدة للمسترشد للتعبٌر عما بداخله حتى تتضح
مشكلته...
القدرة على تفهم السلوك االجتماعً (  :بتفهم وتقبل اآلخرٌن  ،احترام مقتضٌات وأبعاد الوسطاالجتماعً والثقافً الذي ٌعٌش فٌه  ،تفهم القٌم األخبلقٌة  ،االستفادة من الخبرة السابقة

...

2

اإلدراك :إن مستشار التوجٌه المدرسً أثناء أدائه لمهنته ٌتلقى مإثرات تترجم فً شكل معلومات
تكون عبارة عن توجٌهات مشرفٌه  ،و ردود أفعال من زمبلئه و ما ٌتلقاه من أجور و حوافز و
عوائد تنظٌمٌة و ؼٌرها من المصادر األخرى  ،هذه المإثرات ٌقوم بفرزها و تفسٌرها و تنظٌمها و
فهمها  ،اِنطبلقا من تؤثره بدوافع و خبراته السابقة وإدراكه لها من جهة  ،و بطبٌعة و خصائص
المعلومات من جهة

أخرى...

3

ولكً مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً التحسٌن من أدائه للوصول إلى الكفاءة المهنٌة ٌ ،جب توفر
عنصر الدافعٌة لدٌه  ،أي تكون عنده الرؼبة فً القٌام بالمهام الملقاة على عاتقه  ،بمعنى

(

حب المهنة ( التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً ٌتطلب الدافعٌة للرفع من أدائه للمساهمة فً
استمرارها بكل ما لدٌه من قدرات وخبرا ومهارات.

مظاهر األداء المهنً:
•

رضا العامل عن عمله ( :رضا مستشار التوجٌه عن تخصصه):

ٌدخل االهتمام بهذا الجانب ضمن باب خلق الجو المرٌح للعامل لدفعة لتحسن إنتاجه إلى الدرجة
القصوى ،أي إعطاء الفرصة لمستشار التوجٌه لئلبراز قدراته و مهاراته فً مجال تخصصه من
خبلل المإشرات الدالة على الرضا الوظٌفً من خبلل االلتزام بمواعٌد العمل  ،تحدي كل العوائق
التً تقؾ أمامه سواء مادٌة أو معنوٌة
•

...

4

التعاون مع الزمالء  :نقصد به وجود تكامل بٌن جهود العاملٌن فً المإسسة التربوٌة و بالتالً

تعاونهم و هذا التعاون ٌإدي إلى ارتفاع كفاءة العاملٌن كل حسب وظٌفته من خبلل نقل التجارب و

 1المرجع نفسه.
 2أحمد عبد اللطٌؾ أبو أسعد  ،مرجع سابق  ،ص ص . 89 - 90
 3أحمد صقر عاشور ،مرجع سابق ص91
 4مصطفى عشوي،مرجع سابق ،ص . 244

المعلومات بٌن مستشار التوجٌه المدرسً و األساتذة و المدٌر فٌما بٌنهم و علٌه ٌكون التعاون مظهر
من مظاهر األداء
•

الجٌد...

1

الرضا الجماعً:الرضا الجماعً مستند من العبلقات االجتماعٌة و اإلنسانٌة الناشئة بٌن عمال

المإسسة التربوٌة ٌعمل على تماسك الجماعة و ترابط أعضائها ،ووجود عبلقات حسنة بٌن

عمالها...

2

وبالتالً فالرضا الجماعً ٌكون بٌن مستشار التوجٌه و المدٌر و األساتذة عن عمل التلمٌذ فعندما
ٌحقق هذا األخٌر نتائج جٌدة ٌ ،عنً أنه ال ٌعانً مشاكل و بالتالً ٌنجح األستاذ بتقدٌمه المعلومات و
المستشار بحله المشكلة و المدٌر بحنكة اإلدارة وبالتالً نجاح المإسسة.

 -3 – 3تقٌٌم األداء المهنً :
 -3 - 3 - 1مفهوم تقٌٌم األداء:
لقد أطلقت عدة تسمٌات على تقٌٌم األداء ومنها قٌاس الكفاءة  ,ونظام تقٌٌم العاملٌن وبالرؼم أنها
تنصب كلها فً مفهوم واحد إال أن األكثر انتشارا هو تقٌٌم األداء الذي ٌؤخذ التعارٌؾ التالٌة :
فقد عرؾ على أنه "  :تقٌٌم كل شخص من العاملٌن فً النشؤة على أساس األعمال التً أتمها خبلل
فترة زمنٌة معٌنة وتصرفاته مع من ٌعملون

معه..".

3

وقد عُرؾ على أنه "  :عملٌة تتم بموجبها تقدٌر جهود العاملٌن بشكل منصؾ وعادل لتجري
مكافؤتهم بقدر ما ٌعملون وٌنتجون وذلك باالستناد إلى عناصر ومعدالت تتم على أساسها مقارنة أدائهم
بها لتحدٌد مستوى كفاءتهم فً العمل الذي ٌعملون

به"...

4

وعرفه  "Jean marie Peretti :مقارنة بٌن أداء األجٌر ( العامل ) والهدؾ

المحدد"...

5

وقد عرفه الدكتور " أحمد سٌد مصطفى " ٌ " :قصد بتقٌٌم أداء العاملٌن أو العامبلت قٌاس كفاءتهم أو
تحلٌل وتقٌٌم أنماط ومستوٌات أدائهم وتعاملهم وتحدٌد درجة كفاءتهم الحالٌة والمتوقعة وأساس
التقوٌم أي ترشٌد هذه األنماط والمستوٌات

"...

6

*أسس التقٌٌم الفاعل :
تتمثل أهم األسس التً ٌقوم علٌها التقٌٌم الفاعل ألداء العاملٌن فٌما ٌلً :
 وجود معاٌٌر موضوعٌة وموحدة تسمح بتقٌٌم العاملٌن فً العمل الواحد أو المجموعة الواحدة،كلماكانت هذه المعاٌٌر موضوعٌة كلما حققت عملٌة التقٌٌم نتائج أفضل ٌكون لها تؤثٌر اٌجابً على الفرد
والمنظمة.
 1علً بوعناقة  ،التقوٌم التربوي فً المإسسة الجزائرٌة مجموعة مقاالت لمحمد مقداد و آخرون  ( ،قراءة فً
التقوٌم التربوي جمعٌة االصالح االجتماعً)  ،باتنة  ، 1993 ،ص . 73
 2كمال محمد عوٌضة ،علم النفس الصناعً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ، 1996 ،ص ص . 349 - 350
 3سهٌلة محمد عباس  ،علً حسن علً  ،دارة الموارد البشرٌة  ،دار وائل ،عمان  1999 ،ص . 242
 4عمر وصفً عقٌلً  ،تقٌٌم أداء العاملٌن فً الجهاز الحكومً  ،القاهرة  ، 1976 ،ص . 9
) jean marie Peretti, dictionnaire de ressource humaine 10 , carélo Decamps 5
,1999 ,p 97 .
 6أحمد سٌد مصطفى  ،إدارة الموارد البشرٌة فً القرن  ، 21القاهرة  ، 2000 ،ص331

 التركٌز على أن مفهوم التقٌٌم ال ٌعنً ترصد هفوات وأخطاء الفرد من أجل تجرٌحه أو تعرٌضهلبلتهامات وانما التعرؾ على مستوى أداء الفرد ومدى تطابقه واقترابه من األداء المسطر له ومحاولة
تدارك النقص.
توفٌر نظام فعال بٌن الرإساء والمرإوسٌن على اختبلؾ مستوٌاتهم ٌتٌح النقل الواضح والسلٌملمفهوم وأهداؾ ومعاٌٌر تقٌٌم أداء المرإوسٌن وكذا نقل أراء وتبرٌرات المرإوسٌن

لرإسائهم...

1

تحدٌد أهداؾ واضحة ومحددة العملٌة التقٌٌم ٌتم على ضوئها اختٌار الطرٌقة واألسلوب والنماذجالمناسبة للعملٌة وتضح هذه األهداؾ لجمٌع الرإساء والمرإوسٌن لٌكونوا على بٌنة من الؽرض من
التقٌٌم.
األخذ بعٌن االعتبار كل من االٌجابٌات والسلبٌات بحٌث ال ٌتم إؼفال إحداهما أو تؽلٌبها علىاألخرى ،ؼٌر أنه ٌمكن أو تؽلٌب االٌجابٌات طالما لم ٌظهر إخبلل واضح بواجبات وأخبلقٌات العمل
.
استخدام طرؾ للتقٌٌم تتناسب مع نوعٌة الوظائؾ،أي انه ال ٌجب التركٌز على طرٌقة واحدة للتقٌٌماذا كانت هذه الطرٌقة ال تتناسب مع بعض الوظائؾ

..

2

ومن جملة التعرٌؾ ٌمكن استخبلص ما ٌلً :
•

أن عملٌة التقٌٌم تكون على أساس األعمال المنجزة خبلل فترة زمنٌة.

•

أن عملٌة التقٌٌم تحكم على الفرد من خبلل تصرفاته وسلوكه مع زمبلءه ومرإوسٌه

•

تقٌٌم األداء هو عبارة عن مقارنة األداء الفعلً باألداء المتوقع مع إمكانٌة نقله إلى مستوٌات

.

وظٌفة أعلى.
•

أن عملٌة تقٌٌم األداء تقٌس كفاءة الفرد فً أداءه لوظٌفته.

•

تبنى هذه العملٌة على أساس ومعاٌٌر موضوعٌة ومنطقٌة.

•

تعد عملٌة التقٌٌم وسٌلة للترشٌد والتحسٌن من خبلل تعظٌم نقاط القوة ومحو أو تضعٌؾ نقاط
الضعؾ.

•

تسمح عملٌة التقٌٌم لئلدارة باتخاذ قرارات هامة تخص العاملٌن

•

تتم عملٌة تقٌٌم األداء بصفة دورٌة ومكتوبة.

.

ومن خبلل ذلك ٌمكن القول أن عملٌة تقٌٌم أداء الموارد البشرٌة هً قٌاس كفاءة العاملٌن من خبلل
دراسة وتحلٌل أدائهم ألعمالهم ومبلحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل  ،لمعرفة نقاط القوة ونقاط
الضعؾ كالمشاكل التً تعٌق العمل فمن خبلل تقٌٌم األداء ٌمكن مراجعتها وتصحٌحها وٌتم ذلك وفقا
لمعاٌٌر تتصؾ بالدقة والموضوعٌة وهذا من أجل الحكم على مدى نجاحهم فً أداء عملهم الحالً
 1أحمد سٌد مصطفى  ،مرجع سابق  ،ص . 332
 2صبلح الدٌن محمد عبد الباقً  ،الجوانب العملٌة والتطبٌقٌة فً إدارة الموارد البشرٌة بالمنظمات  ،الدار الجامعٌة
للطبع والنشر والتوزٌع  ،مصر ، 2001 ،ص.28

وإمكانٌة النمو وتقدم األفراد فً المستقبل كما تعتبر عملٌة التقٌٌم نوعا من الرقابة ألنها تقارن بٌن
األداء الفعلً واألهداؾ أي بٌن األداء التطبٌقً والخطة المسطرة .
مهام مستشار التوجٌه فً الجزائر :
لقد حدد القرار الوزاري رقم  827المإرخ فً  13/11/1991مهام مستشاري التوجٌه المدرسً
والمهنً ونشاطاتهم فً المإسسات التعلٌمٌة كما ٌلً :
•

المادة " ٌ 06 :كلؾ مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً باألعمال المرتبطة بتوجٌه التبلمٌذ

وإعبلمهم ومتابعة عملهم المدرسً"
•

المادة " ٌ 07 :قو م مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً بالدراسات واالستقصاءات فً مإسسات

التكوٌن وعالم الشؽل"
•

المادة" ٌ 08 :ساهم مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً فً تحلٌل المضامٌن والوسائل التعلٌمٌة

كما ٌمكن أن ٌكلؾ بإجراء الدراسات واالستقصاءات فً إطار تقوٌم مردود المنظومة التربوٌة
وتحسٌنه"
•

المادة "  13 :تتمثل نشاطات مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً فً مجال التوجٌه خصوصا فً :
القٌام باإلرشاد النفسً والتربوي قصد مساعدة التبلمٌذ على التكٌؾ مع النشاط التربوي "إجراء الفحوص النفسٌة الضرورٌة قصد التكفل بالتبلمٌذ الذٌن ٌعانون من مشاكل خاصة-المساهمة فً عملٌة استكشاؾ المتخلفٌن مدرسٌا والمشاركة فً تنظٌم التعلٌم المكلؾ ودروس

االستدراك وتقٌٌمها
•

المادة "  14 :تتمثل نشاطات مستشار التوجٌه فً مجال اإلعبلم خاصة فٌما ٌلً :
 -ضمان سٌولة وتنمٌة االتصال داخل مإسسات التعلٌم وإقامة مناوبات لؽرض استقبال التبلمٌذ

واألولٌاء واألساتذة
 تنشٌط حصص إعبلمٌة جماعٌة وتنظٌم لقاءات مع التبلمٌذ واألولٌاء والمتعاملٌن والمهنٌٌن طبقالرزنامة تعد بالتعاون مع مدٌر المإسسة
-تنظٌم حمبلت إعبلمٌة حول الدراسة والطرق والمنافذ المهنٌة المتوفرة فً عالم الشؽل"...

1

المادة ٌ 16:شارك مستشار التوجٌه المدرسً و المهنً فً مجالس األقسام بصفة استشارٌة وٌقدم أثناء
انعقادها كل المعلومات المستخلصة من متابعة المسار الدراسً للتبلمٌذ قصد تحسٌن عملهم و الحد من
التسرب المدرسً وزارة التربٌة الوطنٌة النشرة الرسمٌة ) 37-38

)...

2

 1المدٌرٌة الفرعٌة للتوجٌه واالتصال ،دلٌل منهجً لإلعالم المدرسً  ،وزارة التربٌة الوطنٌة  ،الجزائر ، 2001
ص. 5
 2المرجع نفسه .

من خبل قراءة المواد المحددة لمهام مستشار التوجٌه  ،نبلحظ كثرة و تنوع مهام و أنشطة هذا األخٌر
علما انه مكلؾ بعدة مإسسات تعلٌمٌة و ٌتعامل مع عدة أطراؾ  ،مما ٌدعو للتساإل عن كٌفٌة إنجاز
هذه المهام وتقدٌم هذه األنشطة مع أعداد هائلة من التبلمٌذ
كتنظٌم وسٌر مهام المرشد المدرسً( مستشار التوجٌه) ،وتبرز مهام مستشار التوجٌه من خبلل
أنشطة متكاملة و مترابطة مع بعضها البعض ٌقدمها ضمن أربعة محاور هً  :اإلعبلم ،التوجٌه ،
التقوٌم  ،المساعدة النفسٌة.
*اإلعبلم ٌ :عتبر محورا هاما فً عملٌة التوجٌه المدرسً و المهنً حٌث ٌهدؾ إلى تزوٌد التلمٌذ
بمختلؾ المعلومات حتى ٌتمكن من اختٌار مناسب مبنى على معطٌات صحٌحة و ٌشمل اإلعبلم
جانبٌن هما الوسط المدرسً وما ٌتضمن من مسالك الدراسة وشروط االلتحاق بها و كٌفٌة التوجٌه
إلٌها وآفاقها الدراسٌة و المهنٌة كما ٌشمل المحٌط الخارجً و ما ٌشمله عالم الشؽل و المهن ومنافذ
التكوٌنات مهنٌة ومتطلبات االلتحاق بهاٌ ،ستعمل مستشار التوجٌه فً تقدٌمه لئلعبلم مطوٌات و
مناشٌر وزارٌة  ،الملصقات التً ٌنجزها بنفسه ،الدالئل اإلعبلمٌة المتوفرة لدٌه  ،وٌقدم هذه
المعلومات إلى التبلمٌذ من خبلل حصص إعبلمٌة ...

1

بشكل جماعً حٌث ٌوجه نشاطه نحو فوج بؤكمله  ،أو عدة أفواج أو بشكل فردي كلما لجؤ
إلٌه التلمٌذ  ،كما ٌعمل مستشار التوجٌه مع الفرٌق اإلداري على تنظٌم محاضرات و لقاءات مع فرق
من مإسسات خارجٌة  ،و كذا تنظٌم معارض و أبواب مفتوحة على مإسسات التكوٌن الموجودة
بالمقاطعة.
*التوجٌه  :استكماال لمعرفة التلمٌذ من جمٌع النواحً ٌعمل مستشار التوجٌه على الكشؾ عن
مٌول ورؼبات واهتمامات هذا األخٌر من خبلل األنشطة التالٌة :
تطبٌق بطاقة الرؼبات سواء بالنسبة لتبلمٌذ السنة الرابعة متوسط أو الثالثة ثانوي.تطبٌق استبٌان المٌول و االهتمامات الخاصة بتبلمٌذ الجذوع المشتركة و الذي تم تنصٌبه سنة1992بموجب المنشور الوزاري  510-92المإرخ فً  4-2-1992و الذي ٌهدؾ إلى:
معرفة و حصر رؼبات و اهتمامات التبلمٌذ وتصحٌح مستواهم اإلعبلمً خاصة حولمتطلبات المهن

...

2

ٌستؽل مستشار التوجٌه النتائج التً توصل إلٌها من خبلل تطبٌقه بكافة الرؼبات و استبٌاناالهتمامات إلعداد حوصلة تكشؾ مٌول ورؼبات التبلمٌذ وتبلٌؽهم لمعرفة دواتهم واكتشاؾ مٌولهم و
المقارنة بٌن رؼباتهم ونتائجهم.

 1احمد عبد اللطٌؾ أبو اسعد ،مرجع سابق ،ص.30
 2عبد السبلم منصوري ،الوسائل والتقنٌات المستعملة فً التوجٌه المدرسً ،وثٌقة منشورة  ،الجزائر
،2001،ص.19

*التقوٌم  :فً إطار الكشؾ عن قدرات التبلمٌذ العقلٌة واستعداداته وإمكانٌاته ٌعمل مستشار
التوجٌه على متابعة مساره الدراسً من خبلل الطور المتوسط المرحلة الثانوٌة مستؽبل ملفات
التبلمٌذ وبطاقات المتابعة و التوجٌه وسجبلت النتائج عبر مختلؾ مستوٌات بمدرسهم وتتمثل
أنشطة التقوٌم أساسا فٌما ٌلً
المشاركة فً تطبٌق اختبارات التقوٌم الشخصً لمعرفة المكتسبات العقلٌة للتلمٌذ و كشؾ نقاطالضعؾ و مناقشتها مع الفرٌق التربوي ،1 ..لتدارك الوضعٌة وتحسٌنها.
المشاركة الفعالة فً مجالس األقسام و مناقشة الثؽرات الطارئة على نتائج التبلمٌذ و البحث عنأسباب رفقة الفرٌق التربوي ( والعمل على عبلج ذلك.
تبلٌػ و تحسٌن أولٌاء التبلمٌذ بمستوى أبنائهم و حثهم على توفٌر ظروؾ جٌدة لتمدرسهم.تبلٌػ التبلمٌذ بحوصلة تقوٌم حول نتائجهم و توعٌتهم لمعرفة ذاتهم و قدراتهم.*المساعدة النفسٌة  :إن الرإٌة الجدٌدة للتوجٌه تسعى إلى مساعدة التبلمٌذ على بناء مشروعهم
المستقبلً من خبلل اختبار مناسب لنوع الدراسة المبلئمة لهم بناء المعطٌات ٌجمعها التبلمٌذ من
خبلل معرفة ذاته ( قدراته،مٌوال ته ).ومعرفة متطلبات محٌطهم الخارجً و تشمل المساعدة
النفسٌة ما ٌلً :
مساعدة التلمٌذ على معرفة قدراته و مٌوال تهمساعدة التلمٌذ على تقٌٌم ذاته تقٌٌما موضوعٌامساعدة التلمٌذ على إدراك محٌطه الخارجً و متطلباتهمساعدة التلمٌذ على توجٌه نفسه من خبلل وصوله إلى اختبار صائب ٌؤخذ فٌه بعٌن االعتبارمعرفته لذاته و متطلبات محٌطه الخارجً لٌحقق التوازن النفسً لمواصلة الدراسة بنجاح.
توفٌر الدعم النفسً للتبلمٌذ الذٌن ٌعانون صعوبات دراسٌة عبلئقً من خبلل توفٌر فضاء لعرضمشكبلتهم سواء فً التحصٌل أو زمبلئهم أساتذتهم أو أسرهم... 2
ومساعدتهم على التؽلب علٌها وإٌجاد حلول تساعدهم على التكٌؾ مع ذاتهم و مع اآلخرٌن وتوعٌة
األولٌاء بتوفٌر الجو النفسً المبلئم ألبنائهم و تحوٌل الحاالت النفسٌة التً ال ٌمكنه التكفل بها إلى
مختصٌن نفسانٌٌن.
وٌقوم مستشار التوجٌه بعمله فً اإلطار المكانً  ،التً تحدد النصوص القانونٌة مهام مستشار التوجٌه
وكٌفٌة أدائه لهذه المهام  ،واإلطار المكانً لعمل مستشار التوجٌه هو مجموعة المإسسات التً
ٌتردد علٌها أثناء أدائه عمله  ،و هو ما ٌسمى فً مٌدان التوجٌه بمقاطعة التدخل و تتمثل هذه
المإسسات فً:
 1محمد رفقً  ،التوافق المهنً  ،المجلة التربوٌة ،جامعة الكوٌت ،العدد،3،1995ص.120
 2عبد السبلم منصوري  ،مرجع سابق

*مركز التوجٌه المدرسً و المهنً  :حٌث ٌعتبر مركز عمومً ٌقدم خدمات إعبلمٌة للجمهور
الواسع و الجمهور المدرسً على وجه كما  ،أن الخدمة المقدمة فردٌة وجماعٌة و تتم بالتنسٌق مع
مراكز التكوٌن المهنً و مإسسات اإلنتاج و مإسسات التعلٌم  ،فهو ٌشكل نقطة االلتقاء بٌن عالم
الدراسة و التكوٌن و عالم الشؽل  ،و ٌوجد فً كل والٌة على األقل مركز للتوجٌه المدرسً و المهنً
ٌوضع تحت وصاٌة مدٌر التربٌة للوالٌة  ،وٌُسٌره مدٌر له رتبة مفتش التوجٌه المدرسً و المهنً
ٌعمل كسلطة للطاقم اإلداري  ،لتؤمٌن السٌر الجٌد للمركز وطاقم تقنً ٌتشكل من مستشاري التوجٌه
المدرسً و المهنً

....

1

*اإلكمالٌات  :تمتد المدرسة األساسٌة على تسع سنوات  ،تعتبر حجم الزاوٌة فً بناء منظومة التربٌة
والتكوٌن كما أن إدراج التقنٌات المتعددة فً هذا المستوى ٌمثل العنصر األساسً  ،فً تحدٌث
التعلٌم األساسً على أن النظام ٌتطلب نوع من التعاون ٌحدد تشرٌع مبلئم بٌن األطراؾ االجتماعٌة
المدرسٌة

......

2

ٌمر التلمٌذ فً هذه المرحلة بحدثٌن بارزٌن ،أولهما هو انتقاله إلى اإلكمالٌة بحكم أنها وسط جدٌد
ٌتكون من عدة متعاملٌن تربوٌٌن ٌولد لدى التلمٌذ نوع من عدم التكلٌؾ مع الوسط الجدٌد بكل محدداته
 ،وهذا ٌتطلب تدخل مستشار التوجٌه.
لكً ٌساعد التلمٌذ على التكٌؾ  ،ذلك بتعرٌفه بمكونات هذا الوسط وأهمٌة ودور كل منها
هذا عن الحدث األول  ،أما الحدث الثانً الذي ٌمر به التلمٌذ والذي ٌستدعً تدخل مستشار التوجٌه
هو انتقاله إلى السنة الرابعة متوسط وهً تعد سنة حاسمة فً المشوار الدراسً والمهنً للتلمٌذ ،
حٌث أن هذا األخٌر ٌوجه إلى اخر الجذوع المشتركة ولكً ٌختار الجذع الذي ٌتبلءم مع قدراته
الدراسٌة ومع رؼبته ٌ ،قدم مستشار التوجٌه مجموعة من الحصص اإلعبلمٌة موزعة خبلل السنة
الدراسٌة ٌ ،شرح فٌها مختلؾ الجذوع  ،وموادها األساسٌة ومعامبلتها وٌعمل مستشار التوجٌه مع
االكمالٌات التً تصب فً الثانوٌة الذي ٌقٌم فٌها.
*الثانوٌة  :أن التعلٌم الثانوي معد الستقبال التبلمٌذ بعد نهاٌة التعلٌم األساسً وفقا لشروط تحددها
وزارة التربٌة الوطنٌة  ،مهمة مستشار التوجٌه مواصلة المهمة التربوٌة المسندة للمدرسة األساسٌة ،
دعم المعارؾ المكتسٌة  ،إدراج التخصص تدرٌجٌا فً مختلؾ المٌادٌن وفقا لمإهبلت التلمٌذ
وحاجات المج وهذا المستوى من التعلٌم ٌهٌؤ التبلمٌذ لمواصلة الدراسة فً التعلٌم العالً أو االنضمام
إلى الحٌاة المهنٌة  ،ومدة التعلٌم الثانوي ثبلث سنوات تؤخذ األولى شكل الجذع المشترك

 1تركً رابح  ،أصول التربٌة الحدٌثة  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ، 1989،ص126 .
 2زرعونً الطاهر  ،تنظٌم و تسٌر مؤسسة التربٌة و التعلٌم  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائرٌة ، 1991 ،
ص .9

ونظرا إلى أن اهتمامات التبلمٌذ تنمو بنموهم فً مختلؾ مراحل التعلٌم فان الثانوٌة تقدم لهم مجموعة
كبٌرة ومتنوعة من المقررات الدراسٌة  ،لكً تواجه االحتٌاجات المختلفة لتبلمٌذها من ناحٌة
والقتصاد الوطنً والتنمٌة الشاملة للببلد

.....
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 -3-5أهمٌة عملٌة تقٌٌم األداء :
تعتبر عملٌة تقٌٌم األداء أحد أهم سٌاسات إدارة الموارد البشرٌة  ،وذلك لما لها من أهمٌة وتتمثل هذه
األخٌرة فٌما ٌلً :
رفع الروح المعنوٌة  :إن التقٌٌم الموضوعً ٌعبر عن تقدٌر اإلدارة لجهود العاملٌن ورإسائهم ،وٌشعرهم بالرضً نحو عملٌة التقٌٌم مما ٌخلق ثقة العاملٌن فً رإسائهم واإلدارة  ،لكل هذا ٌساعد
العاملٌن على زٌادة اإلنتاج.
ممارسة رقابة فعالة مستمرة على الموظفٌن :ألن عملٌة التقٌٌم لؤلداء توجب على الرئٌس ضرورةمتابعة العاملٌن ومراقبتهم بسورة مستمرة وٌتم تسجٌل ذلك فً تقارٌر خاصة بكل موظؾ  -العدالة فً
اتخاذ القرارات  :تساعد عملٌة تقٌٌم األداء على اتخاذ مجموعة من القرارات مثل  :الترقٌة  ،النقل ،
الفصل  ،تقلد مناصب أخرى  ،تحدٌد المكافآت البلزمة  ،التدرٌب وذلك لضمان معاملة عادلة
ومتساوٌة بٌن الموظفٌن.
الرقابة على الرإساء  :إذ أن تقٌٌم اإلدارة العلٌا فً النظٌم قادرة على مراقبة وتقٌٌم جهود الرإساءوقدراتهم االشرافٌة والتوجٌهٌة  ،من خبلل نتائج تقارٌر الكفاءة المرفوعة من قبلهم لتحلٌلها
ومراجعتها ومن خبلل ذلك ٌتسنى لئلدارة العلٌا تحدٌد طبٌعة معاملة الرإساء للمرإوسٌن ومدى
استفادتهم من التوجٌهات المقدمة من قبل رإسائهم

...

2

تقٌٌم سٌاسات التدرٌب واالختبار  :حٌث تعتبر عملٌة تقٌٌم األداء بمثابة اختبار للحكم على مدىسبلمة ونجاح الطرق المستخدمة فً اختبار وتدرٌب العاملٌن  ،بما ٌشٌر إلٌه مستوى تقٌٌم األداء فإذا
دلت تقدٌرات الكفاءة على معدالت مرتفعة باستبعاد العوامل المإثرة األخرى ٌ ،عتبر هذا دلٌبل على
سبلمة وصحة األسلوب المتبع الختٌار العاملٌن وتعٌٌنهم  ،الى جانب تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة ومعرفة
مدى استفادة العاملٌن منها وذلك لتحدٌد الثؽرات والعمل على تبلفها فً المناهج والبرامج التدرٌبٌة
المراد تنفٌذها مستقببل

...

3

التؽذٌة العكسٌة  :فً المنظمات المعاصرة أصبح من الضروري أن ُُ تطلع اإلدارة عمالها بنتائجتقٌٌمهم  ،إذ أن االطبلع علٌها ٌقوي حس المسإولٌة عندهم ألن شعورهم بؤن هناك من ٌقٌم
سلوكهم وتصرفاتهم ٌجعلهم أكثر اِلتزاما بنظام وقواعد العمل.
 1تركً رابح  ،مرجع سابق
 2مهدي حسن زوٌلؾ  ،إدارة االفراد مدخل كمً  ،دار مجد الوي للنشر  ،ط  ، 3عمان  ، 1998 ،ص 240
 3المرجع نفسه.

تبٌن نتائج عملٌة تقٌٌم األداء المهنً لمستشاري التوجٌه لٌستجٌب لحاجٌات األفراد وتطلعاتهم  ،أو أن
به نقص وخلل وٌتجلى ذلك فٌما ٌلً  :وجود بعض المعٌقات والتً تكون إما فً اإلدارة فً حد ذاتها
،أو التشرٌعات القانونٌة التً تنص مهام مستشار التوجٌه المدرسً  ،أو داخل المحٌط المدرسً فً
مستوى العبلقات بٌن العاملٌن.

 3 - 6صعوبات األداء المهنً لمستشار التوجٌه المدرسً :ٌواجه مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً عدة صعوبات مٌدانٌة فً كل الجوانب وهذه الصعوبات
هً :
•

الصعوبات القانونٌة  :حٌنما ٌطاع اي مهتم بمجال التربٌة والتعلٌم للنصوص التشرٌعٌة والقانونٌة

المنظمة للمنظومة التربوٌة سٌبلحظ حتما  ،أن هناك نقائص وثؽرات كبٌرة حٌث سجلنا الرإٌة الشاملة
لجمٌع العناصر الفاعلة والمإثرة فً الحٌاة المدرسٌة  ،خاصة التوجٌه المدرسً والمهنً التً ما
زالت النصوص التشرٌعٌة التً تسٌره قدٌمة  ،ال تتساٌر التطورات العلمٌة والتربوٌة والمتطلبات
العصرٌة بل ما زال حبٌس التصور القدٌم لنوعٌة الموظفٌن فً هٌئة التوجٌه  ،والنشاطات الروتٌنٌة
التً تقدم على شكل حمبلت موسمٌة أو وقتٌة  ،وهذا بالرؼم من النقلة التً حدثت فً التسعٌنات من
خبلل إدماج وتعمٌم وتوظٌؾ مستشاري التوجٌه على أؼلبٌة الثانوٌات بالقطر الوطنً  ،وعلٌه فإن
مستشاري التوجٌه المدرسً والمهنً تواجههم صعوبات للمشاركة بفعالٌة فً الحٌاة المدرسٌة بسبب
الثؽرات الموجودة فً النصوص التشرٌعٌة ومنها :
المناشٌر والقرارات المظمة لمجالس التعلٌم والتربٌة والتسٌٌر والتنسٌق االداري  ،مجالس الثانوٌة التقر بعضوٌة مستشاري التوجٌه فٌها
مجالس األقسام  ،القبو والتوجٌه فلما تعطى لهم الكلمة وتسجٌل آراءهم فً سجبلت المداوالت والٌإخذ بها  ،اذا سمح له بالكبلم بدعوى أنه عضو استشاري كما هو محدد فً المناشٌر المنظمة
لمجالس األقسام
ؼٌاب أي نص أو بند خاص بمستشار التوجٌه المدرسً والمهنً فً قانون الجماعة التربوٌة بالرؼممن أنه عنصر أساسً وٌحتل منصب قاعدي كما تصنفه هٌكلة المناصب القاعدٌة

بالثانوٌة...

1

لٌست له صبلحٌات واضحة للتدخل فً القضاٌا النفسٌة والتربوٌة التً تواجه التبلمٌذ فً المإسسات.
والثؽرات الموجودة فً المناشٌر والقرارات الوزارٌة المنظمة لعمل مستشاري التوجٌه مثل :القرار الوزاري رقم  827المإرخ فً  13/11/1993والخاص بتحدٌد مهام مستشار التوجٌه
المدرسً والمنشور الوزاري رقم  1245م  .ت  / 93المإرخ فً  04/12/1993الخاص
بإجراءات تنظٌمٌة لنشاط مستشاري التوجٌه فً الثانوٌات التً تإكد على أن مستشار التوجٌه مكلؾ
بمقاطعة تربوٌة واسعة ٌحدها مدٌر المركز إال أن شكل التدخل كٌفٌة إجراءاته اإلدارٌة من خبلل (
 1الموقع االلكترونً www. h nafs . com / 2009 / 12 / blog .post 18 / html .

تكالٌؾ التنقل  ،أخطاره  ،ضماناته ) ؼٌر محددة بشكل دقٌق وواضح وهو ما ٌإكده المحور الثالث
من المنشور السابق الذكر رقم  245حٌث بنص على"  :أما أسلوب التدخل الذي ٌجب اعتماده فً كل
قطاع ستحدده تعلٌمة الحقة << ولم تتلق أي تعلٌمة إلى ٌومنا هذا منذ ذلك التارٌخ وعلٌه ٌنتقل
مستشار التوجٌه الى عدة اكمالٌات وثانوٌات بمناطق متعددة بإمكاناته الخاصة ودون أمر بمهمة وال
تعوٌض عن المصارٌؾ األمر الذي ٌجعل أداء مستشاري التوجٌه قاصرا وناقصا حٌث ٌستحٌل علٌه
انجاز كل نشاطاته وإٌفائها حقها فً مإسساتهم األصلٌة وفً حالة تعرضهم لحوادث ال ٌجدون اطارا
قانونٌا ٌحمً حقوقه.
اإلشكالٌة القانونٌة األخرى تتمثل فً القراءة المعتمدة من طرؾ مدٌري المإسسات التربوٌة ،لتصنٌؾ عمل مستشار التوجٌه حٌث تإكد المادة  10من القرار الوزاري  827بؤنه ٌندرج ضمن
الفرٌق التربوي التابع للمإسسة  ،إال أن هإالء ُُ ٌدرجونه ضمن الفرٌق اإلداري من التؤطٌر التربوي
 ،باعتبار منصبه قاعدي وٌُلزمه ببعض األعمال اإلدارٌة كالمداوالت  ،خبلل العطل دون استفادة من
الحقوق المرتبطة  ،كحق السكن الوظٌفً والتعوٌض  ،كما ٌكلؾ فً بعض األحٌان بؤعمال إدارٌة
.

..
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•

الصعوبات المواجهة له من قبل اإلدارة  :تتسم القوانٌن اإلدارٌة بالمركزٌة الشدٌدة وكثرة

اإلجراءات والتركٌز على البٌروقراطٌة اإلدارٌة  ،التً تتسم بالروتٌن والتعقٌد والتؤخٌر ووضع
القرارات النهائٌة بٌد اإلدارة العلٌا  ،وقد تكون هذه األخٌرة كإدارة المدرسة تسلطٌة مما ٌجعلها تفرض
رأٌها الخاص  ،وتقؾ حائبل ضد مقترحات مستشار التوجٌه التخاذ قرارات على ضوئها  ،وتكلٌفهم
بمهام هً فً األساس من عمل المدٌر أو الناظر...
•

الصعوبات المواجهة له من قبل األساتذة ٌ :حتاج مستشار التوجٌه إلى دعم ومساندة زمبلئه

المعلمٌن فً تقدٌم أرائهم ومبلحظاتهم ومقترحاتهم حول الطلبة الذٌن ٌقومون بتدرٌسهم  ،والتكفل
بإرشادهم وهذا نادرا ما ٌحدث نظرا ألسباب عدٌدة هً :
عدم الرؼبة فً التعاون  ،المنافسة والؽٌرة  ،عدم فهم طبٌعة عمل مستشار التوجٌه  ،عدم تحوٌلالطلبة الذٌن ٌحتاجون إلى اإلرشاد للمرشد التربوي  ،التقلٌل من أهمٌة دوره أمام التبلمٌذ وقد تكون
سوء العبلقة بٌن األساتذة والمستشار المدرسً سببا فً انخفاض أدائه المهنً.
•

الصعوبات المواجهة له من قبل التالمٌذ ٌ :ظن بعض التبلمٌذ أنه من ٌراجع مكتب المرشد هو

مرٌض نفسٌا أ ،و الذي ٌعانً من إعاقات مختلفة  ،ذلك لعدم وعٌهم بؤهمٌة العملٌة اإلرشادٌة
والتوجٌهٌة  ،وبعضهم ال ٌهتمون بقٌمة مستشار التوجٌه برفض تعلٌماته والهروب عن مواعٌده
واالعتداء علٌه بالكبلم الؽٌر الئق والسلوكٌات المرفوضة...

 1خالد عبد السبلم  ،التوجٌه واإلرشاد النفسً فً الجزائر ( واقعة تحدٌاته وافاقه المستقبلٌة )  ،مدٌرٌة التربٌة ،
مركز التوجٌه المدرسً  ،جامعة سطٌؾ . 05/08/2012

•

الصعوبات المواجهة له من قبل أولٌاء األمور  :هناك الكثٌر من األولٌاء ال ٌتواصلون مع

المإسسة التعلٌمٌة التً ٌدرس فٌها أبنائهم ،وال ٌهتمون بالسإال والمتابعة وال ٌعٌرون اهتمام لوجود
مستشار التوجٌه فً المدرسة ،وعدم وعٌهم بمهام مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً
•

وخدماته ...

1

وبالتالً كل هذه الصعوبات تكون عائقا أو حائبل لعدم أداء مستشار التوجٌه المدرسً لمهامه على

أحسن وجه وفً بعض األحٌان فشل مخططاته.

 1رافدة الحرٌري  ،مرجع سابق  ،ص ص . 32.31

 – 6 – 4عرض النتائج و تحلٌلها :
* عرض النتائج :
المحور ( : ) 2ما هً الصعوبات القانونٌة المواجهة لمستشار التوجٌه و اإلشاد المدرسً و المهنً ؟
جدول رقم (ٌ )7وضح استجابات أفراد العٌنة على البند السادس  :هل هناك صعوبات قانونٌة تواجهك كمستشار ؟
اىثْذ

ّؼٌ

3
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اىَر٘عظ اىحغاتٜ

اىرنشاس

اىْغثح

اىرنشاس

اىْغثح

ّؼٌ
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%40.74

1.18

االّحشاف اىَؼٞاسٛ
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0.40

ّؼٌ

ال

0.35

0.50

الصعوبات القانونٌة التً تواجه مستشار التوجٌه و االرشاد المدرسً و المهنً  ،حٌث نبلحظ من خبلل الجدول و حسب
إجابات أفراد العٌنة أن نسبةٌ% 5 9225رون أن هناك صعوبات قانونٌة تواجه عملهم  ،فً حٌن أن نسبة ٌ %47274رون
انه ال توجد صعوبات قانونٌة تواجه عملهم  ،و بالتالً فالمتوسط الحسابً ٌبٌن ان ارتباط اراء العٌنة بالتكرار(نعم) قدر
ب 1218وهو ارتباط قوي جدا بانحراؾ تشتت ٌقدرب 7235وهو تشتت ضعٌؾ
فً حٌن ان المتوسط الحسابً ٌبٌن ارتباط اراء العٌنةبالتكرار(ال)ٌقدر ب  7247و هو ارتباط ضعٌؾ و انحراؾ معٌاري ٌقدرب
7257
جدول رقم (ٌ ) 8وضح استجابات افراد العٌنة على البند السابع المتضمن :هل تجد صعوبة فً المنشور رقم  48؟
سقٌ اىؼثاسج

ّؼٌ

اىرنشاس
4

3

ال

اىْغثح
%00.00

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

اىرنشاس
06

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

اىْغثح

ّؼٌ

ال

ّؼٌ

ال

%44.44

2.11

2.44

2.16

2.10

نبلحظ من خبلل الجدول ان نسبة  77277من مستشاري التوجٌه و االرشاد المدرسً ٌرون انه التوجد صعوبة فً تطبٌق منشور
رقم  48الخاص بتوجٌه التبلمٌذ حسب رؼباتهم  ،فً حٌن ان نسبة  22222منهم ٌرون انهٌوجد صعوبات فً تطبٌقه ،و بالتالً
فالمتوسط الحسابً ٌبٌن ان اراء العٌنة بالتكرار(نعم)ٌقدرب 7244و بالتكرار ال ٌقدر ب  7277و هو ارتباط ضعٌؾ بانحراؾ
تشتت الرائهم بالنسبة للتكرارٌن على الترتٌب ٌقدر ب  7242 – 7249لما ٌبٌن ان هناك تشتت ضئٌل ألرائهم

جدول رقم (ٌ : ) 9وضح استجابات افراد العٌنة على البند الثامن المتضمن  ( :صعوبة النص التشرٌعً باالشراؾ على القطاع
الواسع )

االجاتح
اىثْذ
5

ّؼٌ

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

ال

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

اىرنشاس

اىْغثح

اىرنشاس

اىْغثح

ّؼٌ

ال

ّؼٌ

ال

65

%33.33

6

%00.00

6.00

2.56

2.00

2.26

نبلحظ من خبلل الجدول ان نسبة  66266من مستشاري التوجٌه و االرشاد المدرسً ٌجدون صعوبة فً االشراؾ على القطاع
الواسع ،بٌنما نسبة  33233منهم ٌرون انه ال توجد صعوبات فً االشراؾ على هذا القطاع الواسع  ،فٌوضح
المتوسطالحسابً ارتباط اراء افراد العٌنة فً االجابة نعم ب  1233و هو ارتباط قوي جدا ،
فً حٌن ٌوضح المتوسط الحسابً اجاباتهم على الجابة ال ب  7289و هو ارتباط ضعٌؾ بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت ارائهم فً
كبل االجابتٌن على الترتٌب ب  7389و  7251وهو تشتت ضئٌل .
الجدول رقم ( ٌ :) 17وضح استجابات افراد العٌنة على البند التاسع المتضمن  :هل القطاع الواسع ٌحد من أدائك ؟
االجاتح

ّؼٌ

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

ال

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

اىثْذ

6

اىرنشاس

اىْغثح

اىرنشاس

اىْغثح

ّؼٌ

ال

ّؼٌ

ال

00

%52.65

1

%61.56

6.42

2.61

2.02

2.22

نبلحظ من خبلل الجدول أن نسبة  85218من مستشاري التوجٌه واإلرشاد ٌرون أن القطاع الواسع ٌحد من أدائهم  ،فً حٌن نجد
أن نسبة  14281منهم ٌرون أن القطاع الواسع ال ٌحد من أداء مهامهم  ،فٌوضح المتوسط الحسابً ارتباط
أراء العٌنة فً التكرار الخاص باالجابة (نعم) ب  1277وهو ارتباط قوي جدا  ،فً حٌن ٌقدر ب  7247فً التكرار (ال) وهو
ارتباط ضعٌؾ جدا بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء أفراد العٌنة حسب ترتٌب التكرار لبلجابتٌن "نعم ،ال " حسب الترتٌب
ٌقدر ب  7255 ، 7225وهو تشتت ضئٌل .

الجدول رقم (ٌ ) 11وضح استجابات أفراد العٌنة على البند العاشر المتضمن  :هل الوقت ؼٌر كاؾ لتؽطٌة كافة المتوسط

االجاتح

ّؼٌ
اىرنشاس

اىثْذ

االجاتح

ال
اىْغثح

ّؼٌ

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

اىرنشاس

اىْغثح

ال

ّؼٌ

االّحشاف اىَؼٞاسٛ
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ّؼٌ

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

ال

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

اىثْذ
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%33.33

6

%00.00

6.00

2.00

2.00

2.26

نبلحظ من خبلل الجدول أن نسبة  66266من مستشاري التوجٌه و اإلرشاد ٌرون أن الوقت ؼٌر كاؾ لتؽطٌة كافة المتوسطات
التً تحت اشرافهم  ،بٌنما  33233من استجابات أفراد ٌرون أن الوقت كاؾ لتؽطٌة كافة المتوسطات

فٌبٌن المتوسط الحسابً أن ارتباط أراء المبحوثٌن فً االجابة (نعم) ٌقدر ب  1233وهو ارتباط قوي جدا  ،فً حٌن نجده فً
االجابة ال ٌقدر ب  7233وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء افراد العٌنة ٌقدر على الترتٌب ب 7232
 ،وهو تشتت ضئٌل .

الجدول رقم (ٌ )12وضح استجابات أفراد العٌنة على البند الحادي عشر المتضمن  :هل المادتٌن رقم  5و 6من المنشور رقم
 827واضحتٌن فً تحدٌد مهامك ؟

اىرنشاس

00

66

اىْغثح

اىرنشاس

اىْغثح

%52.66

1

%61.56
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ّؼٌ

6.42

2.61
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ّؼٌ

2.02

2.22

نبلحظ من خبلل الجدول أن  85211من أفراد العٌنة ٌرون أن المادتٌن رقم ( )4و ( )5الخاصة بتنظٌم قطاع التدخل الموجودة فً
المنشور رقم  827واضحتٌن فً تحدٌد مهامهم  ،فً حٌن نجد نسبة  14281من أفراد العٌنة ٌرون أن المادتٌن ؼٌر واضحتٌن فً
تحدٌد مهامهم  ،و ٌوضح المتوسط الحسابً ارتباط آراء المبحوثٌن فقدر فً اإلجابة نعم ب  1277و هو ارتباط قوي جدا أما فً
اإلجابة ال فقدر ب  7225و هو ارتباط ضعٌؾ بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت آراء المبحوثٌن قدر على الترتٌب ب  7225و 7255

الجدول رقم (ٌ )13وضح استجابات أفراد العٌنة على البند  12المتضمن  ( :التشرٌعات المقصرة فً حق مستشار التوجٌه
المدرسً )

اىرنشاس

اإلجاتح

ٍؼظٌ اىرششٝؼاخ
اىخاطح تَغرشاس
اىر٘جٗ ٔٞاإلسشاد
اىَذسعٜ

ػذً ٗج٘د ذششٝؼاخ
ٍقظشج

01

اىْغثح

%55.55

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

6.44

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

2.00

0
%66.66

2.66

2.22

نبلحظ من خبلل الجدول أن استجابات أفراد العٌنة حول التشرٌعات المقصرة فً حق مستشار التوجٌه نسبتها تقدر ب ، 88288
فً حٌن نسبة ٌ 11211رون أنه ال توجد تشرٌعات مقصرة فً حقهم  ،بمتوسط حسابً ٌقٌس ارتباط آراء المبحوثٌن حول وجود
تشرٌعات مقصرة فً حقهم قدر ب  1277و هو ارتباط قوي جدا أما ارتباط آرائهم حول عدم وجود تشرٌعات مقصرة قدر
بمتوسط حسابً  7211و هو ارتباط ضعٌؾ جدا بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت آرائهم على الترتٌب قدر ب  7223و 7255

الجدول رقم (ٌ )14وضح استجابات أفراد العٌنة على البند  13من المحور الثالث المتضمن  :هل األعمال اإلدارٌة تعٌق العملٌة
اإلرشادٌة ؟

اإلجاتح

اىثْذ
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ّؼٌ

ٍر٘عظ حغاتٜ
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اّحشاف ٍؼٞاسٛ

اىرنشاس
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3
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نبلحظ من خبلل الجد ول أن  77277من مستشاري التوجٌه أكدوا على أن تكلٌفهم باألعمال اإلدارٌة ٌعٌقهم على القٌام بالعملٌة
اإلرشادٌة فً حٌن ٌ 22222رون أن األعمال اإلدارٌة ال تعٌقهم عن العملٌة اإلرشادٌة فنجد المتوسط الحسابً ٌقٌس ارتباط آراء
المبحوثٌن فنجده قدر فً اإلجابة نعم ب  1255و هو ارتباط قوي جدا فً حٌن نجده قدر فً اإلجابة ال ب  7222و هو ارتباط
ضعٌؾ جدا بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت آراء المبحوثٌن على اإلجابات بالترتٌب قدر ب  7227و 7253

الجدول رقم (ٌ ) 15وضح استجابات أفراد العٌنة على البند الرابع عشر المتضمن  :صعوبة اٌجاد الوقت للقٌام بالعملٌة التوجٌهٌة
واإلرشادٌة .

اىرنشاس

اىْغثح %

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

دائَا

0

% 11.11

0.11

1.13

أحٞاّا

00

% 85.18

1.70

0.82

أتذا

6

% 3.70

0.11

1.13

نبلحظ من خبلل الجدول أن أفراد العٌنة ٌرون بنسبة  %11211أن هناك صعوبات فً

اٌجاد وقت خاص بالعملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة دائما  ،فً حٌن أن نسبة  % 85218تجد صعوبة

اٌجاد وقت خاص إلرشاد التبلمٌذ أحٌانا  ،أما نسبة  %327منهم الٌجدون صعوبة لذلك

والمتوسط الحسابً ٌقٌس ارتباط أراء المبحوثٌن حسب االحتماالت على الترتٌب فقدر ب ( 7211دائما  ،أبدا ) وهو ارتباط
ضعٌؾ جدا  ،و ب ( 1277أحٌانا ) وهو ارتباط قوي جدا  ،وانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء المبحوثٌن قدر حسب
االحتماالت ب 1213فً (دائما  ،أبدا ) وهو تشتت قوي جدا  ،و قدر ب  7282فً (أحٌانا ) وهو تشتت ضعٌؾ جدا .

الجدول رقم (ٌ )16وضح استجابات أفراد العٌنة على البند الخامس عشر المتضمن هل ٌعٌقعمال إدارة المإسسة عملك ؟

االحرَاالخ

اىرنشاس

اىْغثح

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

دائَا

0

% 7.40

0.07

1.14

أحٞاّا
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% 48.14

0.96

0.96

أتذا

60

% 44.44

1.33

0.89

من خبلل الجدول نبلحظ أن أفراد العٌنة ٌرون بنسبة  %7247أن عمال
المإسسة ٌعٌق أعمالهم دائما  ،فً حٌن ٌ %48214ر ون أن عمال إدارة المإسسة ٌعٌقون أعمالهم أحٌانا  ،أما 44244
ٌإكدون أنه ال توجد إعاقة ألعمالهم من قبل عمال إدارة المإسسة  ،فالمتوسط الحسابً ٌقٌس ارتباط أراء المبحوثٌن حسب
االحتماالت فقدر  7277و  7296فً ( أحٌانا  ،أبدا ) وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،وقدر ب1233فً (أحٌانا ) وهو ارتباط قوي جدا ،
بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء المبحوثٌن وقدر ب 1244فً (دائما ) وهو تشتت قوي جدا  ،و قدر ب  7296و  7289فً (
أحٌانا  ،أبدا ) و هو تشتت ضعٌؾ .

الجدول رقم (ٌ ) 17وضح استجابات أفراد العٌنة على البند السادس عشر المتضمن  :هل ٌتقبل األساتذة نصائحك فً التعامل مع
التبلمٌذ ؟

االحرَاالخ

اىرنشاس

اىْغثح

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

دائَا
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0.74

1.01

أحٞاّا

4
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0.51

1.05

أتذا

22

%0

0

0

نبلحظ من خبلل الجدول أن معظم معظم أفراد عٌنة الدراسة بنسبة ٌ% 74277رون أن هناك
تقبل من طرؾ األساتذة لنصائح مستشاري التوجٌه فً التعامل مع التبلمٌذ دائما  ،فً حٌن أن نسبة % 25292
منهم ٌتقبلون ذلك أحٌانا  ،فالمتوسط الحسابً ٌقٌس ارتباط أراء العٌنة حسب االحتماالت فقدر ب  7274و  7251فً ( دائما ،
أحٌانا ) وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،وانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء المبحوثٌن فقدر ب  1271و  1275فً ( دائما  ،أحٌانا )
وهو تشتت قوي جدا .
الجدول
رقم (ٌ )18وضح استجابات أفراد العٌنة على البند السبع عشر المتضمن  :هل هناك تقٌٌم فعلً لدور مستشار التوجٌه واإلرشاد
المدرسً من قبل اإلدارة المدرسٌة ؟
االحرَاالخ

اىرنشاس

اىْغثح %

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

دائَا

0
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0.11

1.13

أحٞاّا
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1.18

0.92

أتذا

5
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0.88

0.98

إن المبلحظ من خبلل الجدول أن أفراد العٌنة بنسبة ٌ % 59225رون
هناك تقٌٌم فعلً لدور مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً من طرؾ أعضاء اإلدارة المدرسٌة أحٌانا  ،وتلٌها نسبة 11211
ٌ %رون أن هناك تقٌٌم فعلً لدورهم من طرؾ أعضاء اإلدارة المدرسٌة دائما  ،أما نسبة %29262
ٌرون أنه ال ٌوجد أبدا تقٌٌم فعلً لدورهم من طرؾ أعضاء اإلدارة المدرسٌة  ،والمتوسط الحسابً ٌقٌس ارتباط أراء
المبحوثٌن حسب االحتماالت فقدر ب  7211و  7288فً ( دائما  ،أبدا ) وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،وقدر ب  1.18فً( أحٌانا )

وهو ارتباط قوي جدا  ،بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء المبحوثٌن حسب االحتماالت فقدر ب  7292و 7298فً ( أحٌانا ،
أبدا ) وهو تشتت ضعٌؾ وقدر ب  1213فً (دائما ) وهو تشتت قوي جدا .
الجدول رقم (ٌ )19وضح استجابات أفراد العٌنة على البند الث امن عشر المتضمن  :عبلقات مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً
والمهنً .
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اىَر٘عظ
اىحغاتٜ
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ّائة اىَذٝش
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2

نبلحظ من خبلل الجدول أن معظم أفراد العٌنة عبلقاتهم مرضٌة مع باقً الفاعلٌن التربوٌٌن داخل المإسسة التربوٌة
بنسب تتراوح بٌن  %92259و  % 96229فً حٌن
أن باقً أفراد العٌنة عبلقاتهم ؼً مرضٌة مع باقً الفاعلٌن التربوٌٌن بنسب تتراوح بٌن %3277و 7247

 ، %فنجد

العبلقة التً تحقق %177
مع التبلمٌذ هً مرضٌة جدا  ،والمتوسط الحسابً ٌقٌس ارتباط أراء أفراد العٌنة حسب االجابة فً االحتماالت ب  7296فً
عبلقته مع المدٌر وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،و  1285و  2277و 4و  4262مع باقً الفاعلٌن التربوٌٌن وهو ارتباط قوي جدا ،
بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تششتت أرائهم حسب الترتسب قدر ب  2277و 2253و  2211 2235و  1299وهو تشتت قوي جدا .

الجدول رقم (ٌ ) 27وضح استجابات أفراد العٌنة على البند التاسع عشر المتضمن  :الصعوبات التً تواجه مستشار التوجٌه
المدرسً من قبل التبلمٌذ .

االحرَاالخ

اىرنشاس

اىْغثح %
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0

7.40

0.29

1.80

كانت نبلحظ من خبلل الجدول أن الصعوبات التً تواجه مستشاري التوجٌه و اإلرشاد من قبل التبلمٌذ  ،فنسبة أفراد العٌنة
%88288اجاباتهم تتمحور حول ( كثافة العدد والحجم الساعً لدٌهم )  ،فً حٌن أن 3277
ٌ %رون أن الصعوبة تكمن فً جهلهم لدور المستشار  ،والمتوسط الحسابً ٌقٌس ارتباط أراء المبحوثٌن فقدر ب
 7273فً احتمال عدم الثقة و 7229فً جهلهم لدور المستشار وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،وقدر ب 1277و  2266فً ( كثافة العدد
والحجم السا عً ) وهو ارتباط قوي جدا  ،وانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء المبحوثٌن حسب االحتماالت قدر ب  1291و
 1258و  1241و  1287وهو تشتت قوي جدا
الجدول رقم (ٌ ) 21وضح استجابات أفراد العٌنة على البند التاسع عشر المتضنن  :معاناة مستشاري التوجٌه المدرسً من ضعؾ
االتصال ٌن المدرسة وأولٌاء األمور .
اىثْذ

66

ّؼٌ

ال

اىرنشاس

اىْغثح%

اىرنشاس

64

%26.96

10

اىَر٘عظ اىحغاتٜ
اىْغثح %

%37.03

نبلحظ من خبلل الجدول أن معظم أفراد العٌنة بنسبة  %62296أنهم ٌعانون
من ضعؾ االتصال بٌن المدرسة وأولٌاء األمور  ،فً حٌن أن نسبة %37273

ّؼٌ

1.25

ال

االّحشاف اىَؼٞاسٛ
ّؼٌ

0.37

ال

0.52

0.50

أكدوا على وجود اتصال بٌن المدرسة و أولٌاء األمور  ،فالمتوسط الحسابً الذي ٌقٌس ارتباط أراء أفراد العٌنة فقدر ب 1225
(نعم ) وهو ارتباط قوي جدا  ،وقدر ب 7237فً االجابة (ال) وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،بانحراؾ معٌاري ٌقٌس تشتت أراء
البحوثٌن حسب الترتٌب قدر ب  7237و  7257وهو تشتت ضعٌؾ .
الجدول رقم (ٌ ) 22وضح استجابات أفراد العٌنة على البند العشرٌن لمتضمن  :ترتٌب االقتراحات .
اىرنشاس

اىْغثح %

االقرشاحاخ

6

61

%51.85

0

2

%18.51

%37.03
0

اىَر٘عظ اىحغاتٜ

االّحشاف اىَؼٞاسٛ

0.51

3.94

0.37

1.11

2.50

3.82

62
%33.33

1.33

3.78

6
1
%44.44
2

60

3

4

%25.92

2.22

1.55

3.61

3.64

نبلحظ من خبلل الجدول أن معظم أفراد العٌنة اقترحو تعدٌل لتشرٌعات القانونٌة بنسبة 51285
 ، %حٌث كانت المرتبة االولى فً ترتٌب االقتراحات  ،ثم تلٌها تخفٌؾ المهام اإلدارٌة بنسبة 44244
 ، %أما المرتبة الثالثة كانت حول تنصٌب مستشار على ثانوٌة أو اكمالٌة واحدة  ،أما المرتبة الرابعة كانت للتقلٌل من مهام
المستشار بنسبة  % 33233فً حٌن المرتبة الخامسة كانت لبلقتراح تحسٌن أوضاع المستشار بنسبة 25292
أما المتبة السادسة كانت لبلقتراح وعً التامٌذ وأولٌائهم ٌحسن من أدائهم بنسبة %18251
والمتوسط الحسابً ٌقٌس أراء المبحوثٌن حٌث نجده قوي جدا فً االقتراح رقم ( )6،5، 4،3فقدر ب 1211و  1233و  2222و
 1255وهو ارتباط قوي جدا  ،وفً االقتراح ( )2 ، 1قدر ب  7251و  7237وهو ارتباط ضعٌؾ جدا  ،بانحراؾ معٌاري ٌقٌس
تشتت أراء المبحوثٌن حسب الترتٌب قدر ب  3294و  2257و  3282و  3278و  3261و  3264وهو تشتت قوي جدا .

•

تحلٌل ومناقشة النتائج :

*مناقشة نتائج السؤال الفرعً األول :
بناءا على النتاج المعروضة حول السإال الثانً من االستمارة الذي تمثل فً :ماهً الصعوبات
القانونٌة المواجهة لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً ؟ فمن خبلل نتائج المحور الثانً الذي
مثل السإال الفرعً األول  ،واستنادا إلى البنود ( ( 12،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6فقد تم التوصل إلى
وجود صعوبات قانونٌة متعلقة بعملٌة التوجٌه واإلرشاد المدرسً وتإثر على أداء مستشار التوجٌه
واإلرشاد المدرسً والمتمثلة فً :المنشور الوزاري رقم 827المإرخ فً 13/11/ 1993الخاص
بتحدٌد مهام وأداء مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً ،فً المإسسات التعلٌمٌة وفق أحكام
ومواد منها :المادتٌن 4
  5الخاصة بتنظٌم بقطاع التدخل وكذلك تصنٌؾ مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً ضمنالفرٌق التربوي التابع للمإسسة إال أنهم ٌدرجونه للفرٌق التربوي وهذا ما أكدته الدراسة السابقة لماٌا
شخاب والجانب النظري فً المناشٌر الوزارٌة  ،إذن فعملٌة توجٌه التبلمٌذ ٌعد نقطة سلبٌة فً النظام
 ،فقد ٌفسر عدم وضوح الرإٌة حول مفهوم التوجٌه من جهة ،أو الواقع المٌدانً الذي ٌواجه فٌه
مستشار التوجٌه واإلرشاد العدٌد من الصعوبات  ،ففً المنشور الوزاري رقم 48الخاص بتوجٌه
التبلمٌذ نحوى الشعب أكدت عٌنة الدراسة بنسبة كبٌرة إلى عدم وجود صعوبة ،ألنها تقوم بتوجٌه
التبلمٌذ حسب المقاعد البٌداؼوجٌة الموجودة  ،ولٌس ما ٌرؼب فٌه التبلمٌذ وذلك بسبب العدد الهائل
للتبلمٌذ ومحدودٌة المقاعد البٌداؼوجٌة فً الشعب األكثر طلبا حسب رؼبة التبلمٌذ ،وهذا لخضوع
مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً إلى متطلبات النظام التربوي  ،والنصوص التشرٌعٌة التً تحد من
أداء مستشار التوجٌه كاإلشراؾ على القطاع الواسع الذي ٌجد فٌه عدد هائل من التبلمٌذ فً الثانوٌات
واإلكمالٌات المشرؾ علٌها مع عدم وجود وقت مخصص مقرر علٌه فً برنامج التبلمٌذ خاص
بالتوجٌه واإلرشاد  ،وكثرة الحجم الساعً للتبلمٌذ  ،وبما أن عٌنة الدراسة تؽلب علٌها فئة اإلناث أكثر
مما ٌعانون بعد المسافة من مقاطعة إلى أخرى وعدم التكفل بظروؾ العمل وتوفٌرها للمستشار:
كال سكن ،الوظٌفً ،والنقل باإلضافة إلى عدم توفر اإلمكنات المساعدة على اإلرشاد النفسً
كاالختبارات النفسٌة ...وهذا ما أكدته دراسة األستاذ بوستة حمادي من خبلل النتٌجة التً توصل إلٌها
فً دراسته "األوضاع االجتماعٌة والمهنٌة لؤلستاذ الجامعً فً المإسسات الجامعٌة الجزائرٌة "أن
عدم توفر اإلمكانات تإثر على األداء المهنً لؤلستاذ الجامعً .
باإلضافة إلى أن المناشٌر الوزارٌة ال تتماشى مع الواقع المدرسً بسبب قدمها وعدم تماشٌها مع
اإلصبلحات التربوٌة  ،مما ٌصعب على مستشار التوجٌه المدرسً والمهنً تؤدٌة مهامه بفعالٌة
لتتحول المهمة إلى عملٌة إدارٌة محضة .

* مناقشة نتائج السؤال الفرعً الثانً :
بناءا على نتائج المعروضة سابقا حول السإال الفرعً الثانً المتمثل فً ماهً الصعوبات اإلدارٌة
التً ٌعانً منها مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً أثناء قٌامه بالعملٌة التوجٌهٌة و اإلرشادٌة ؟
واستنادا إلى البنود (  )19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13فقد تم التوصل إلى وجود صعوبات
إدارٌة تإثر على أداء مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً والمهنً  ،والمتمثلة فً :القٌام باألعمال
اإلدارٌة المكثفة  ،عدم برمجة حصة خاصة فً برنامج التلمٌذ  ،وعند وجود فراغ عنده ال تبلؽه
اإلدارة عنه ألنها خصصت للتوجٌه مما ٌإدي إلى عدم حضورهم  ،باإلضافة إلى عدم تفهم أداء
المستشار من طرؾ بعض العاملٌن فً الطاقم اإلداري  ،وتدخل بعض اإلدارٌٌن كمستشار التربٌة
ومدٌر المإسسة فً عمل المستشار  ،حٌث بٌنت أفراد العٌنة أنهم ٌجدون صعوبة فً إٌجاد الوقت
الخاص بالعملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة  ،وهذا راجع لكثرة عدد التبلمٌذ و المهام اإلدارٌة واألعمال
المكتبٌة واالهتمام بالنشاطات األخرى داخل المإسسة  ،وٌتوضح أن عبلقات المستشار جٌدة مع باقً
الفاعلٌن داخل الوسط التربوي من خبلل تقبل األساتذة لنصائحه  ،وهذا ما أكده الجانب النظري على
أن عبلقات مستشار مع أعضاء الفرٌق التربوي ضرورٌة للتحسٌن والرفع من أدائه المهنً  ،إال أن
الصعوبة التً ٌواجهها من قبل التبلمٌذ تتمثل كثرة عدد التبلمٌذ والحجم الساعً المستشار خاصة فً
العملٌة اإلرشادٌة التً تتكون فٌها عبلقة بٌن المرشد والمسترشد لمساعدة التلمٌذ نفسٌا واثبات
المسترشد أدائه مهنٌا  ،كما أن جهل أولٌاء أمور التبلمٌذ لدور المستشار ٌإثر على أدائه ألنهم
ٌساعدونه فً الحصول على المعلومات المتعلقة بؤبنائهم لمعرفة مستشار التوجٌه قدرات ومٌول
ومشاكل التبلمٌذ النفسٌة واالجتماعٌة  ،والتعرؾ على أسباب هذه المشاكل وتشخٌصها إلعطاء الحلول
الممكنة  ،وهذا ما أكدته الدراسة السابقة "لماٌا شخاب" فً النتٌجة التً تحصلت علٌها فً دراستها
التً تحت عنوان " :صعوبات العملٌة اإلرشادٌة فً المإسسات التعلٌمٌة " ،أن ضعؾ االتصال بٌن
المدرسة وأولٌاء أمور التبلمٌذ ٌإثر على أداء مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً .
أما البند الذي ٌتعلق بوجود تقٌٌم فعلً ألداء مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً من طرؾ
أعضاء اإلدارة المدرسٌة فؤكدت عٌنة الدراسة بنسب عالٌة فً األجوبة المتراوحة بٌن "أحٌانا  ،دائما "
و هذا ما ٌإثر على أداء المستشار  ،فالجانب النظري أكد على أهمٌة دور المستشار وكذا ضرورة
الحاجة إلٌه فً مإسساتنا التربوٌة  ،إضافة إلى أن عملٌة تقٌٌم األداء لها دور فعال للرفع من أداء
العاملٌن فً المإسسات التربوٌة  ،وهذا ما جاء به التراث النظري حٌث أن تقٌٌم األداء الذي ٌقدمه
العامل واإلشادة به من قبل أعضاء اإلدارة ٌرفع معنوٌاته وأدائه  ،وهذا ما خلفه الجانب المٌدانً حٌث
أكدت عٌنة الدراسة أنه عند أداء بعض األعمال اإلدارٌة أو القٌام بنشاطات مختلفة  ،وعند نجاحها تعمم
على الفرٌق اإلداري ككل  ،وهذا ٌإكد عدم وجود تقٌٌم فعلً ألداء المستشار مما ٌضعؾ من مكانته
وٌإثر على أداء عمله بفعالٌة .

*مناقشة نتائج السؤال الثالث :
بناءا على النتائج المعروضة سابقا حول السإال الفرعً الثالث المتمثل فً :ماهً اقتراحاتك من أجل
النهوض بعمل مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً والمهنً ؟ و استنادا إلى البند( ( 20المتضمن 6
اقتراحات و البند ( )21المتضمن االقتراحات األخرى التً ٌطرحها مستشار التوجٌه و اإلرشاد
المدرسً و المهنً ،و بعد الحصول على ترتٌب أفراد العٌنة على االقتراحات تم التوصل إلى  :أن
مستشاري التوجٌه ٌرون تعدٌل التشرٌعات القانونٌة الخاصة بالتوجٌه و اإلرشاد المدرسً ثم تخفٌؾ
األعمال اإلدارٌة التً ال تخصهم ،ثم تنصٌب مستشار للتوجٌه و اإلرشاد على ثانوٌة أو إكمالٌة واحدة
و التقلٌل من مهامهم ثم تحسٌن أوضاعهم .و بعدها وعً التلمٌذ و أولٌاء أمورهم بمهامه ،حٌث ترى
عٌنة دراستنا أن كل هذه االقتراحات ستحسن من أدائه لوظٌفته  ،و تم اقتراح آخر من قبلهم حٌث
أجمعوا على

النقاط التالٌة : -

 ضرورة تفهم عمل مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً و توفٌر اإلمكانات كاالختبارات النفسٌة وإعطاء الوقت المناسب و الضروري كما ٌتناسب مع برنامج التلمٌذ و عمل المستشار .
ا إلكثار من الدورات التكوٌنٌة لمستشار التوجٌه. -التخفٌؾ من سلطة اإلدارة.

 4 - 5خالصة النتائج :بالنظر إلى الوضع الراهن لعمل مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً فؤعتبر كل من:
الصعوبات القانونٌة التً تواجه مستشار التوجٌه و اإلرشاد المدرسً كاإلجحاؾ الكبٌر فً حق سلكالتوجٌه واإلرشاد  ،والترقٌات على الرؼم من القاسم المشترك فً الشهادات بالخصوص مع سلك
أساتذة التعلٌم الثانوي.
الصعوبات اإلدارٌة التً ٌعانً منها مستشار التوجٌه و اإلرشاد من قبل اإلدارٌٌن أثناء قٌامه بالعملٌةالتوجٌهٌة و اإلرشاد ٌة لها عبلقة بؤدائه المهنً و تإثر على القٌام به على أكمل وجه ،كاعتماد مدراء
الثانوٌات جهل المستشارٌن و خاصة فئة النساء و الجدد و تكلٌفهم بمهام هً فً األصل مهام أمانة
المدٌر ،النائب  ،مما تعد كلها نقائص و نقاط سلبٌة فً نظام التوجٌه و اإلرشاد المدرسً و المهنً فً
الجزائر على اعتبار مركزٌة النظام التربوي فً الجزائر مما ٌسمح بتعمٌم المبلحظات المسجلة على
مركز التوجٌه و اإلرشاد لوالٌة بسكرة على باقً الوطن .

 -6-4االقتراحات :
 إعادة صٌاؼة المناشٌر الوزارٌة حسب الواقع الجدٌد بالنظر إلى إشرافه على مقاطعه واسعة تنصٌبهعلى ثانوٌة أو إكمالٌة واحدة حتى ٌتسنى له أداء عمله بدقة و التخلص من صعوبات السكن و التنقل و
تعدٌل التصنٌؾ الخاص لمستشاري التوجٌه و فتح مجال الترقٌات لهم ،وتفعٌل الشاهدات الجامعٌة
كإدماج حاملً شهادة الماجستٌر .
إعادة النظر باقتراح المشروع الجدٌد رتبة واحدة للترقٌة وهً رتبة مستشار رئٌسً للتوجٌهواإلرشاد المدرسً صنؾ  13على أنها رتبة كانت فً سلك التوجٌه.
تخصٌص رزنامة ثابتة خاصة بالعملٌة التوجٌهٌة واإلرشادٌة. إعطاء مكانة لمستشاري التوجٌه واإلرشاد المدرسً ودوره الرٌادي من قبل مدٌرٌة التربٌة  ،ووعًالمجتمع ألدائهم.
 ضرورة التنسٌق بٌن األطراؾ على مستوى الطاقم اإلداري  ،والتخفٌؾ من األعمال اإلدارٌةوالمكتبٌة التً لٌست من اختصاص مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً و المهنً.
اإلكثار من الدورات التكوٌنٌة لمستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً  ،خاصة فً التنمٌة البشرٌة لمالها من أهمٌة ودور فعال خاصة على المستوى السلوكً والعملً.
إرسال المستشارٌن فً بعثات تكوٌنٌة خارج الوطن من أجل االحتكاك بٌن الخبرات التجارب ،والتًمن شؤنها أن تكسبه مهارات تقوي أدائه.
توفٌر األجهزة والتكنولوجٌا الحدٌثة فً مكتب المستشار كاإلعبلم اآللً وتوفٌر اختبارات نفسٌةتساعد فً العملٌة اإلرشادٌة للتكفل النفسً بالتبلمٌذ.
تعٌٌن موظفٌن مساعدٌن للمستشار داخل مكتبه من أجل انجاز المهام بسرعة أكبر ودقة أكثر .توفٌر الوثائق البلزمة التً من شؤنها مساعدته على أداء المهام .الحسٌس بمهام ودور المستشار فً المإسسة التعلٌمٌة وعبر وسائل اإلعبلم المختلفة .توفٌر الدعم المادي والمعنويفإذا أعٌد النظر وتم تحقٌق النقاط المقترحة سابقا سٌحقق مستشار التوجٌه واإلرشاد المدرسً تحسنا فً
أدائه المهنً.

ذ

خاذَح
ٍِ خاله اىْرائج اىر ٜخيظْا إىٖٞا اذضح أُ ػَيٞح اىر٘جٗ ٔٞاإلسشاد اىَذسعٗ ٜاىَْٖ ٜاىر ٜذأخز ػيٚ
ػاذقٖا ٍغؤٗىٞح ذ٘ج ٔٞاىرالٍٞز إى ٚشؼة ٗفشٗع اىرؼي ٌٞاىَخريفح ٍٗ ،غاػذذٌٖ ػي ٚحو ٍشاميٌٖ
االجرَاػٞح ٗإسشادٌٕ ّفغٞا خاله ٍغٞشذٌٖ اىذساعٞح ٗ ،ػيٕ ٚزا األعاط َٝنِ اىق٘ه تأُ اىر٘جٔٞ
ٗاإلسشاد اىَذسعٗ ٜاىَْٖٝ ٜقً٘ تريثٞح حاجٞاخ األفشاد ٗاىَجرَغ منو ْٕٗ ،ا ذرجيٍ ٚذٍ ٙغؤٗىٞح
ٗخط٘سج اىََٖح اى َُ٘ميح ىير٘جٗ ٔٞاإلسشاد ٗاىجَاػح اىرشت٘ٝح اىقائَح ػيٍ ٚراتؼرٔ .
ٍِٗ ٍؼطٞاخ اىذساعح اىْظشٝح ٗاىَٞذاّٞح ذ٘طيْا إى ٚإػطاء ٗطف ىيظؼ٘تاخ اىقاّّ٘ٞح ٗاإلداسٝح ٗإٌٔ
اىْقائض ٗاىؼ٘ائق  ،اىر ٜذؤثش ٗذحذ ٍِ أداء ٗمفاءج اىَغؤٗى ِٞػِ اىقٞاً تاىر٘جٗ ٔٞاإلسشاد اىَذسعٜ
ٗاىَْٖ ، ٜاىزٝ ٛؼرثش أعاط مو ّظاً ذشت٘ ٛمَا ّزمش ت٘ج٘ب اػرثاس ٕزٓ اىذساعح مْقطح تذاٝح
ىذساعاخ ٗاقؼٞح ذرْاٗه ٍشامو اىْظاً اىرشت٘ٗ ، ٛذثرؼذ ػِ اىذساعاخ اىْظشٝح اىرخظظٞح اىر ٜذثقٚ
حثٞغح اىَناذة
ٕزٓ اىذساعح اىر ٜصاٗجد ت ِٞاىرشاز اىْظش ٛاىفيغف ٜىير٘جٗ ٔٞاإلسشاد ٗ ،اىظؼ٘تاخ اىقاّّ٘ٞح
ٗاإلداسٝح اىر ٜذحنٌ ٕزا اىْظاً ٍِ جٖح ٗذؼٞق أداء اىقائَ ِٞتٔ ٍِ جٖح أخش ، ٙىرْرٖ ٜمخالطح ألساء
ٍغرشاس ٛاىر٘ج ٗ ٔٞاإلسشاد اىَذسعٗ ٜاىَْٖ ٜح٘ه ٕزٓ اىظؼ٘تاخ اىقاّّ٘ٞح ٗاإلداسٝح ،اىر ٜػيٚ
أعاعٖا اقرشحْا ذ٘طٞاخ ٍِ شأّٖا أُ ذشفغ ٍِ ٍغر٘ ٙأداء ٍغرشاس اىر٘جٗ ٔٞاإلسشاد اىَذسعٜ
ٗاىَْٖٗ ٜمفاءج اىْظاً اىر٘جٗ ٍِٗ ، ٜٖٞسائٔ اىْظاً اىرشت٘ ٛمنو .
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المبلحق

أوال البٌانات الشخصٌة :
)1اىجْظ

 :أّثٚ

)2اىغِ

رمش
:

 :ىٞغاّظ

)3اىَغر٘ ٙاىذساعٜ
)4اىرخظض اىجاٍؼٜ
)5عْ٘اخ اىخثشج

 :ػيٌ االجرَاع

ٍاجغرٞش
ػيٌ اىْفظ

أخش......ٙ
ػيً٘ اىرشتٞح

:

ثاّٞا ٍ :ا ٕ ٜاىظؼ٘تاخ اىقاّّ٘ٞح اىَ٘اجٖح ىَغرشاس اىر٘جٗ ٔٞاإلسشاد اىَذسع ٗ ٜاىَْٖ ٜ؟

)ٕ6و ْٕاك طؼ٘تاخ قاّّ٘ٞح ذ٘اجٔ ػَيل مَغرشاس ؟
ال

ّؼٌ

إرا ماّد االجاتح ّؼٌ أ ِٝذجذ اىظؼ٘تح ف ٜذطثٞق اىَْاشٞش ؟
..................................................................
)ٕ7و ذجذ طؼ٘تح فٍْ ٜش٘س سقٌ  48اىخاص تر٘ج ٔٞاىرالٍٞز إى ٚاىشؼة حغة سغثاذٌٖ ؟
ّؼٌ
•

ال

ٕو ذجذ أُ اىْض اىرششٝؼ ٜاىخاص تقطاع اىرذخو ٝغثة ىل طؼ٘تاخ ػي ٚاالششاف ػيٕ ٚزا اىقطاع
اى٘اعغ ؟ ّؼٌ

ال

•

ٕو ذجذ ٕزا اىقطاع اى٘اعغ ٝحذ ٍِ أدائل مَغرشاس ؟ ّؼٌ

•

ٕو اى٘قد غٞش ماف ىرغطٞح مافح اىَر٘عطاخ ؟ ّؼٌ

ال
ال

•

ٕو اىَادذ ِٞسقٌ  5 ٗ 4اىخاطح ترْظ ٌٞقطاع اىرذخو اىَ٘ج٘دج ف ٜاىَْش٘س سقٌ ٗ 827اضحر ِٞف ٜذحذٝذ
ٍٖاٍل ؟

•

ال

ّؼٌ

ٍا ٕ ٜاىرششٝؼاخ اىَقظشج ف ٜحق ٍغرشاس اىر٘ج ٔٞاىَذسع ٜ؟

ثاىثا ٍ :ا ٕ ٜاىظؼ٘تاخ اإلداسٝح اىرٝ ٜؼاٍّْٖ ٜا ٍغرشاس اىر٘جٗ ٔٞاإلسشاد أثْاء قٞأٍ تاىؼَيٞح اىر٘جٖٞٞح ٗ
اإلسشادٝح ؟
)ٕ13و ذنيٞفل تثؼض األػَاه اإلداسٝح ٝؼٞقل ػي ٚاىقٞاً تاىؼَيٞح اإلسشادٝح ؟
ال

ّؼٌ

ٕو ذجذ طؼ٘تح ف ٜاٝجاد ٗقد خاص ىيقٞاً تاىؼَيٞح اإلسشادٝح ؟
دائَا

أتذا

أحٞاّا

)ٕ14و ٝؼٞق ػَاه إداسج اىَؤعغح ػَيل مَغرشاس؟
ّؼٌ

أحٞاّا

ال

)ٕ15و ٝرقثو األعاذزج ّظائحل ف ٜاىرؼاٍو ٍغ اىرالٍٞز ؟
دائَا

أحٞاّا

ّادسا

)ٕ16و ْٕاك ذق ٌٞٞفؼي ٜىؼَو ٗدٗس ٍغرشاس اىر٘ج ٔٞاىَذسع ٍِ ٜطشف أػضاء اإلداسج اىَذسعٞح ؟
أحٞاّا

دائَا

ّادسا

)17مٞف ٕ ٜػالقرل ٍغ ؟
ٍ-ذٝش اىَؤعغح

ٍ :شضٞح

غٞش ٍشضٞح

ّ-ائة اىَذٝش

ٍ :شضٞح

غٞش ٍشضٞح

األعاذزج-اىرالٍٞز

ٍشضٞح

:

ٍ :شضٞح

-أٗىٞاء األٍ٘س

غٞش ٍشضٞح
غٞش ٍشضٞح
غٞش ٍشضٞح

ٍ :شضٞح

)18أ ِٝذنَِ اىظؼ٘تاخ اىر ٜذ٘اجٖل ٍِ قثو اىرالٍٞز ؟
مثافح اىؼذد

ػذً اىثقح --اىحجٌ اىغاػ ٜىذ ٙاىرالٍٞز -

جٖيٌٖ ىذٗسك

)ٕ19و ذؼاّ ٍِ ٜضؼف االذظاه ت ِٞاىَذسعح ٗأٗىٞاء األٍ٘س ؟
ّؼٌ

ال

ساتؼا  :ها هي اقتراحاتل هن أجل النهىض بالعولية االرشادية ؟
)20سذة اقرشاحاذل :
ذؼذٝو اىرششٝؼاخ اىقاّّ٘ٞحٗػ ٜاىرالٍٞز ٗأٗىٞائٌٖ تَٖاٍل ٝحغِ ٍِ أدائلذْظٞثل ػي ٚثاّ٘ٝح أٗ امَاىٞح ٗاحذجاىرقيٞو ٍِ ٍٖاٍلذخفٞف اىَٖاً االداسٝح اىر ٜال ذخظل ذحغ ِٞأٗضاػل)21إرا ماّد ىذٝل اقرشاحاخ أخش ٙأرمشٕا ؟

